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 Trends of the Internationalتجررررلد اسةلالررررة اسةيسضررررة سعلضم ررررضم  ياس عرررري   

Mathematics and Science Studies.  (TIMSS)   حتر  ان  بدرة   1992مر  ارم   برةاا
يقة شرملك  . ف  ممةت  اسلضم ضم  ياس عي  م م  اع  نحي ةيلد كل ألبع لنيا اسمت عمض  تقيض  أةاا 

، يلري  تشرملم مصرل فر  5112، ي 5114ديلضة مصل اس لبضة ف  هذه اسملمبقة اسةيسضة ارمم  جم
 .سطالب اسص  اسثمن  اإلاةاةد 5112اسةيلة اسحمسضة ام  

اعر  ججرلاا ابتبرمل فر  نلرق اسيقر  فر   TIMSSيت تمة اسةلالة اسحمسضة سعلضم ضم  ياس عري   
ة ياسمي ياضة ف  اسمقملنة بض  اسةيل اسمشرملكة، يقرة تر  كل اسةيل اسمشملكة ف  االبتبمل تحقضقم  سع ةاس

اعرر  استحعضررل ياستللررضل اسمررت ع  اعرر  ائلرراعة استرر  تقررضق قررةلة  5114استلكضررم منررذ اسررةيلة اسثمسثررة اررم  
 .يحل اسمشكال  ف  محتيد ممةت  اسلضم ضم  ياس عي 

فرر  ملحعررة است عررض   يمرر  هررذا اسمنطعرره كررم  هررذا اسررةسضل اإللشررمةد سم عمرر  اس عرري  ياسلضم ررضم  
 .تطيضل مدملاتد  ف  تقيض  تحصضل اسمت عمض سائلمل  بشكل ام  ياسملحعة اإلاةاةضة بشكل بمص، 

يسعتحقرره اسمي رريا  مرر  اسملررتيد اسحقضقرر  سدرر  فرر   رريا اسمدررملا  استرر  تقضلرردم ابتبررملا   
 ، يكرذا م لفرة اسةلالة اسةيسضة بمرم ضرن كق اعر  تطريضل يتحلرض  طرله استرةلضق ةابرل اسلصرل اسةلالر

 .استلتضب اس مسم  سجمديلضة مصل اس لبضة ف  هذا اسمحلل اسةيس 
سحقضقر  يم  نمحضة أبلد ضلضة هذا اسةسضل اسلمةة ميجد  اسمرياة اسةلالرضة فر  م لفرة اسملرتيد ا 

فرر  نطررمه امعدرر  اعرر  ملررتيد اسمررةضلضم  ياإلةالا  است عضمضررة، كررذا ملررتيد م عمرر   سعطررالب اسررياق ض 
 .ف  ممةت  اس عي  ياسلضم ضم اسمت عمض  ألمسضب استقيض  است  ضلتبةميندم ستقيض  مدملا  اسمياة ف  

كمررررم ض تبررررل هررررذا اسررررةسضل ميجرررري سعقررررمامض  اعرررر  استبطررررضط ياستنلضررررذ سعبررررلام  استةلضبضررررة اسميجدررررة  
د  فرر  ياسملكررم اسقرريم  سالمتحمنررم  ياستقرريض  استلبرريد سلفررع مدررملات بمئكمةضمضررة اسمدنضررة سعم عرر سعم عمررض  

استر  تقرضق مدرملا  استلكضرل فر  اسمحتريد اسةلالر  يت مضمري  اسملرلةا  االبتبملضرةألمسضب استقريض  يبنرما 
 .اع  جمضع اسلنيا  اسةلالضة

 واهلل من وراء القصد،،،
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 هدف الدليل: اوالا 

 :عزيزى المعلم ُأعد هذا الدليل بهدف
 :عزيزى المعلم ُأعد هذا الدليل بهدف هدف الدليل

ضدة  هذا اسةسضل جس  تطيضل مدملا  م عم  اس عي  ياسلضم ضم  ف  جاةاة يتطبضه  أةيا   
سممةتي اس عي   TIMSSاسمت عمض  يتحعضل نتماجدم في  يا م ممض  اسةلالة اسةيسضة  تقيض  تحصضل

 ياسلضم ضم  سعص  اسثمني اإلاةاةي 
 :لدليل التفصيلية ل هدافاأل

ف  ةلالة  في ممةتي اسلضم ضم  ياس عي  سعمت عمض  اسيقي  اع  ملتيد استحصضل اس عمي  .1
5112 

ف  كال م  مصل يااللة  يأاع  ظمة است عضمضة قضمق يتللضل اسلليه اسميجيةة بض  ائن .5
، م  أجل اسملماةة في تطيضل ت عض  يت ّع  يأةن  اسةيل اسمشملكة ياسمتيلط اسةيس 

اسلضم ضم  ياس عي  يااللتلمةة م  تجملب اسةيل استي حقق  نجمحم  في مجمل تةلضق 
 .اسلضم ضم  ياس عي ، سعتيصل جس  ت عض  أكثل جيةة في ةيل اس مس 

في ممةتي اس عي   اسمت عمض حصيل اع  بضمنم  شممعة ا  اسملمهض  ياسمياق  استي ت ّعمدم اس .4
 .ياسلضم ضم  

التبةا  تعم اسيصيل جس  أهّ  يأف ل اسيلمال اسمؤةضة جس  ت عض  أف ل ، يذسم ابل  .3
 االلاعة ف  استقيض  استكيضن  اثنما استةلضق

 .ببمصة ف  اسملتيضم  اسم لفضة اس عضمالتبةا  انممط االلاعة ي اع   اسمت عمض ت يضة  .2
اسمي ياضة استي تتمحيل حيل اسم عيمة بحضث ضلتبة   تةلضب اسم ع  اع  صضمغة ائلاعة .1

 . بدذه اسم عيمة سعيصيل جس  اسحل اسصحضح اسملمهض  ي اسمدملا  اسبمصة اسمت عمض 
ستلكضل ياستحعضل اس عمضة استي ت تمة اع  ألعيب ا اسمدملا  اسلضم ضة ي اسمت عمض  جكلمب .2

 . ياستحةي
بتطيضل طله استقيض  ياستلكضم اع  استقيض  اسبنماي يقضمق اسمدملا  اسمكتلبة فكلضم  االهتمم  .3

 . ياعضمم ياستقعضل م  ألاعة استذكل ياسحلظ
 . تنمضة مدملا  استلكضل اس عمي سةد اسمت عمض  نيع طلااه استةلضق بمم ضلماة اع  .9

سعتحصضل اسةلال  ضلمح لالبة في ججلاا تقضض  مي ياي ثقمفة يمممللم   نشل يت مضه .11
 بمسكش  اسةقضه ياستشبضص اسمي يا  سمةد تحقضه اسمت ع  سنيات  است ع  اسملتدةفة
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ضكتلبدم اسمت ع  م  بالل استلكضم اع  قةلاتي اس قعضة  قضمق ةقضه سعمدملا  اس عضم استي .11
 .جس  اسحك  اسصحضح استلكضب ياستحعضل يصيال   يتمكني م  اسلد  ياستطبضه ي

 تت  صضمغتدم بمسشكل اسصحضح ياسمبني اع  أهةا  محةةة مثل يسدذه ائلاعة فيااة اةضةة انةمم

 : وتساعد في بناء جيل قادر على تفيد المتعلمين 

 .است ممل اسل مل مع مبتع  اسمياق -

 .اسقلال اسصحضح في االتجمه اسصحضح ياسيق  اسصحضح اتبمذ-

 .غضله ممسي أي أامملاسنقة اسبنما ئا-

 .است ممل مع اسحل ياسحل اسبةضل سعمشمكل-

 .ائه  ث  اسمد  تلتضب أيسيضم  اسحل بطلضقة-

 .تحيضل أي اع  ضقة  سي جس  لعيم يظضلي ملضة-

 : المعلمين وتدفعهم إلى وتفيد

  .تطيضل اسملتيد اس عمي يبملتملال-

 .استةلضق تحةضث طله-

 .ضة ياستقنضةالت ممل أحةث اسيلمال استلبي -

 .اس معي اسةقضه االهتمم  اسحقضقي بمسجمنب-

ياسب ة ا  استقضة بحلفضة  اع  أندم نمت  تلكضل س قل اسبشلي حلاسمت عمض  است ممل مع ججمبم  -
 .نميذج اإلجمبة

 استنيع ف  ةسضل استصجضح سضت م  جمضع مم ضمك  ا  ضنتجة اسمت ع -
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 مكونات الدليل: ثانياا 

 :المكونات التاليةذا الدليل يتضمن عزيزى المعلم ه
يتضمن الدليل مجاالت المادة االربع ووفقا لالوزان النسبية الممثلة فى الدراسة الدولية وكل مجال 

 يتضمن
 :مكينم  كل لؤال كمم ضع 

 لق  اسلؤال بمسةسضل يكية اسلؤال -1
 نمت  است ع  اسذد ضقلة اسلؤالأي  هة  اسلؤال -5
  TIMSS 5112نص لؤال اسةلالة اسةيسضة  لبضةاسلؤال بمسعغة اس  -4
 بمسعغة اإلنجعضمضة TIMSS 5112نص لؤال اسةلالة اسةيسضة  -3
 لضمت  شلحة فضمم ب ة ةسضل استصحضح سعلؤال بمسعغة اس لبضة -2
 ةسضل استصحضح سعلؤال بمسعغة اإلنجعضمضة -1
 م عيمم  اسلؤال -2
متيلط قل اسةيل امسمضم  ياسيأ اع أم  مصل ي  االحصماضم  اسمتحصعة م  تطبضه اسلؤال سكل -3

 .لة  اسشقضه ستحةضة ملتيد طالب مصلاس مسم  يائ
 ت عضه اع  نتما  اسلؤال -9

 مي يع اسلؤال يجيةة ف  اسمحتيد -11
مجمياة م  استيجضدم  يااللشمةا  اس الجضة است  ضمكنم االلت منة سعم ع  ي جلشمةا  االجضة  -11

ف  االجمبة اع  مثل تعم اسمت عمض  يد اسملتبط بمسلؤال سك  ضت  تجنب ابلمه بدم انة تةلضق اسمحت
 .االلاعة

اةاة م عمض  جالاعة مممثعة يمشمبدة يمكمفاة اس  حة مم سعلؤال االصع  م  ألاعة مشمبدة  -15
 ؟بلد مكمفاةألاعة أاةاة جهل ضمكنم  .مثعة مشمبدةأاةاة جي ببلا  لمبقة سضلدل اعضم أمصلضض  
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 مقدمة
 Trends of the International( TIMSS)سعّلضم ضم  ياس عي   ةيسضةاالّتجمهم  في اسةلالة اس

Mathematics and Science Studies.  استيجدم  مبتصل سةلالة أجلض  ا   يهي مصطعح
امسمضة ستقضض  استيجدم  في مةد تحصضل  اس مسمضة في اس عي  ياسلضم ضم  يهي أةاا ابتبملا 

ي اسثمني  االبتةاا  في اسصلي  اسلابعاسمت عمض   في اس عي  ي اسلضم ضم  يضت  تقضض اسمت عمض  
عضمضة، يةلالة االاةاةد، يه  ةلالة اعمضة امسمضة تدة  جس  استلكضم اع  اسلضملم  ياسنظ  است 

ف مسضة اسمنمه  اسمطبقة يطله تةلضلدم، ياستطبضه اس معي سدم، يتقضض  استحصضل يتيفضل اسم عيمم  
يتت  هذه اسةلالة تح  جشلا  اسدضاة اسةيسضة ستقضض  استحصضل . ستحلض  ت عض  يت ع  اسلضم ضم  ياس عي 

 .يمقلهم هيسنةا IEAاستلبيي 

 بمل  يهي اسةلالة استي ُالف  1913سضة في ممةة اسلضم ضم  سع م  تملضخ ججلاا أيل ةلالة ةي  يض ية

(FIMS) 1921 في ممةة اس عي   م  ل  مياة أبلد في اممياسمت عمض  ، كمم ت  تقيض  أةاا-
اسكبلد استي ُنلذ   يظع  كل م  اسلضم ضم  ياس عي  محل اهتمم  يتلكضم اسبحيث استلبيضة . 1921

قةم   1933 – 1934اع  استياسي يفي اس م   1933 –1934ي 1935 – 1931في ائايا  
 .ةيسة 53بمشملكة  ( SISS ) اسةلالم  اس مسمضة اسثمنضة سع عي 

بتقيض  أةاا    قلل االجتممع اس م  سعجم ضة اسةيسضة ستقضض  استحصضل استلبيي اسقضم 1991ام   يفي
يشّكل ذسم اسقلال  .ألبع لنيا في ممةتي اسلضم ضم  ياس عي  م م  اع  نحي ةيلي كل اسمت عمض  

سضبةأ ججلاا اسةلالة اسةيسضة في  ،اسمت عمض  بةاضة اسةلالم  اسةيسضة اسميل ة سقضمق اتجمهم  أةاا 
يتكلل .  1992تنلضذهم ئيل ملة في ام   ياستي ت  (TIMSS) اسلضم ضم  ياس عي  اسم ليفة بمل 

، يأقضم   5112 ام    ث 5114في ام  ، ث    1999ججلاؤهم ب ة ذسم كل ألبع لنيا  في ام  
في شدل ضيسضي م   يلت ع  اسنتما  بمستلصضل،  5112، ث  ةيلة ام  5111 آبل ملمبقة في أبلضل 

 .  5111اس م  

يستحقضه اس ةاسة ياسمي ياضة انة مقملنة بضمنم  اسةيل اسمشملكة، ضت  ججلاا االبتبمل في اس عي  
يقة ت  استلكضم منذ اسةيلة اسثمسثة . ةيل اسمشملكة في االبتبملياسلضم ضم  في نلق اسيق  في كل اس

اع  استحعضل ياستللضل يحل اسمت ع  اع  ائلاعة استي تقضق قةلة  5114لنة TIMSSالبتبملا  
 .اسمشكال 
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يس مم  تحقضه أاع  قةل م  اسجيةة ياسةقة سالبتبملا  فإني ضت  اس مل اع  أ  تتطمبه جمضع 
، يتلجمة اسمت عمض يتشمل تعم اإلجلااا  ابتضمل اّضنة . ع اسم مضضل اسمي ياةججلااا  االبتبمل م

ةالتي، يتصحضح اإلجمبم  يتحعضل اسنتما   االبتبمل، يتصمض  كلالمتي يااللتبضمنم  اسمصمحبة سي يا 
اةاة استقملضل اسندماضة، يكذسم تنظض  اسةيلا  استةلضبضة استي ت قة سعقمامض  اع  تنلضذ اإلجلااا   يا 

ضت  جمع مصليفة بضمنم  ا  اسبضاة است عضمضة  TIMSSيم  بالل تطبضه ابتبملا  . اسمذكيلة 
ياسمنمسضة استي تؤثل في ت عض  يت ع  اسلضم ضم  ياس عي  يتن كق آثملهم اع  م ةال  تحصضل 

 .اسمت عمض 

مح بمسبحث في اسلضم ضم  ياس عي ، ضل اسمت عمض منظيلا  فلضةا  ا  كلماا   TIMSSيتقة  ةلالة 
ب مه ا  بصماص اس معضة استلبيضة استي تؤةي جس  است ع  اع  ملتيد امسمي في اسلضم ضم  

ً  . ياس عي  يضلكم هذا اسمنظيل اع  اسمند  كمم كم  م  اسملليض تةلضلي يكمم هي ُضةلق ف عضم 
 .يفقم سكل ةيسة م  اسةيل اسمشملكةةابل صلي  اسمةالق 

هي ائبضلة في لعلعة (  TIMSS 2015)لة اسلضم ضم  ياس عي  ج  االتجمهم  اس مسمضة في ةلا
(  IEA)اسةلالم  اسةيسضة سعلضم ضم  ياس عي  استي تقي  بدم اسدضاة اسةيسضة ستقضض  استحصضل استلبيي 

 5112يةيلة  TIMSS 2003شملك  سعملة ائيس  في ) ياستي تشملم فضدم ةيسة مصل سعملة اسثمسثة 
في صلي  محةةة  اسمت عمض تتيس  تقضض  اضنم  م  جمضع حضث (.(الاةاةداسثمن  ا)سعص  اسثمم  

يضلمح هذا استصمض  بتحعضال  أكثل امقم  سع يامل استي تؤثل في جيةة است عض  . ةي  ااتبمل سلند 
 .ياست ع  في لضمه م  اسمقملنة

 :  TIMSSأهداف 

 م ضم  ياس عي   في ممةتي اسلضسعمت عمض  اسيقي  اع  ملتيد استحصضل اس عمي  -1
اسمنمه  اسةلالضة يطله تةلضق اسممةتض  اسم نضتض  بمسةلالة ياسبعلضة )بحث أثل كل م   -5

اع  اسملتيد استحصضعي ( ياسم ع  ياإلةالا  اسمةللضةاسمت ع  م   -االجتمماضة ياسبضاضة سكل 
 . سعطمسب

اسمشملكة، م  أجل اسملماةة قضمق يتللضل اسلليه اسميجيةة بض  ائنظمة است عضمضة في اسةيل  -4
في تطيضل ت عض  يت ّع  اسلضم ضم  ياس عي  يااللتلمةة م  تجملب اسةيل استي حقق  نجمحم  في 

 .مجمل تةلضق اسلضم ضم  ياس عي ، سعتيصل جس  ت عض  أكثل جيةة في ةيل اس مس 
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  الفئة المستهدفة

ماعة سرةد مبططري اسلضملرة استلبيضرة يمم تبعص جسضي م  نتما  أةاة ف TIMSS يحت  تكي  ابتبملا 
 أ  ضكري  تقضرض  (IEA) اسقلال، فقة ابتمل  اسدضارة اسةيسضرة ستقضرض  استحصرضل استلبريي يصمن ي يمتبذي

اسلررنيا   فرري ندمضررة ائلبررع لررنيا  ائيسرر ، أي فرري اسصرر  اسلابررع االبتررةااي ثرر  انررة ندمضررة اسمت عمررض 
 .االاةاةدائلبع استمسضة أي في اسص  اسثمني 

 ؟TIMSSا الذي تقيسه م
اسمند  كملدي  تنظضمي لاضلي سعنظل في كضلضة  TIMSS  اسلمبقة تلتبة  IEAبنما اع  ةلالم  

 .يفي كضلضة تلجمة هذه اسللص جس  تحصضل اعميسعمت عمض  تيفضل اسللص است عضمضة 

 :على ثالثة أبعاد لمنهجي الرياضيات والعلوم TIMSSتركز 
بأني اسمند  اسذي ت  تحةضةه اع  اسملتيد اسيطني أي ملتيد اسنظم  ُض ل  ي :  المنهج المستهدف

 .است عضمي

 .يُض ل  بأني اسمند  كمم ضت  تللضله يتطبضقي م  قبل م عمي اسصلي :  المنهج المنفذ

كمم تةل اعضدم تيجدمتد  يتحصضعد   اسمت عمض يهي أجماا اسمند  استي ت عمدم : المنهج المطبق
 .اس عمي

ف ع  لبضل اسمثمل ضلمح استلكضم . ب مة اسثالثة بمست ممل مع مجمياة مبتعلة م  ائلاعةتلمح تعم ائ
  :اع  اسمند  اسملتدة  أ  ضجضب اسللة اع  اسلؤال

 ما المتوقع أن يتعلمه طلبة الرياضيات والعلوم؟
ست ع   اسمت عمض يمقمبل ذسم فإ  استلكضم اع  اسمند  اسمنلذ ضتنميل ألاعة مثل مم اسللص أمم  

 اسلضم ضم  ياس عي ؟

 :إجابات ألسئلة مثل TIMSSواألهم من ذلك، توفر 
 ؟اسمت عمض مم ملمهض  اسلضم ضم  ياس عي  ياس معضم  ياستيجدم  استي اكتلبدم  -
 مم اس يامل استي تؤةي جس  استبمض  في استحصضل اسطالبي في اسلضم ضم  ياس عي ؟ -
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التبضمنمتدم سعحصيل اع  م عيمم   TIMSSة تضمق يفي هذا اإلطمل اسنظلي اس لضض ت ع هضا
ا  اسملتدة  تةلضلي يمم مم ت  تةلضلي ف عضم  ، يابتبملا  اسلضم ضم  ياس عي  ستحةضة مم ت عمي 

 .ف ال  في اسلضم ضم  ياس عي  اسمت عمض 

بميجبدم جس  مجميام   اسمت عمض ألعيب مصليفة ابتضمل اس ضنة استي تقل   TIMSSتلتبة  
يطمسمم أ  هذه ائلاعة ضت  تحةضةهم اشيااضم  فإ  . سمجميام  مبتعلة م  ألاعة االبتبملا تب ع 

 .م  شأ  ذسم تقةض  تغطضة أكبل سمجمال  اسمحتيد

اسشممل  ةلال ستقة  تقةضلا  صحضحة يصمةقة ا  استحصضل اس TIMSSسقة صمم  ابتبملا  
 13مجمياة التبةم  ستكيض   53ي  في ، سذسم ت  ي ع كل م  ألاعة اسلضم ضم  ياس عسعمت عمض 

مجميام  م  ألاعة اسلضم ضم   3كلالة م  كلالم  االبتبمل يتحتيي كل كلالة ابتبمل اع  
 (.مجمياتض  سكل ممةة )ياس عي  

 .بض  ألاعة ابتضمل م  مت ةة يألاعة تتطعب جاطما ججمبم  قصضلة TIMSSيتجمع ألاعة تضمق 

 أهمية االختبار 
 :اسقمامض  اع  است عض  م  TIMSSلا  ُتمكِّ  ابتبم

فرري  اسمت عمررض اسحصرريل اعرر  بضمنررم  شررممعة يمقملنررة ةيسضررة ارر  اسملررمهض  ياسمياقرر  استرري ت ّعمدررم  .1
 .ممةتي اس عي  ياسلضم ضم  في اسصلض  اسلابع ياسثمم 

فري  اسقةلة اع  قضمق مةد استقة  في ت عض  يت ّع  اسلضم ضم  ياس عري  بمسمقملنرة مرع اسرةيل ائبرلد .5
 .فتلة ممنضة ياحةة

متمب ة اسمؤثلا  اسنلبضة سعت عض  ياست ع  في اسص  اسلابع يمقملنتدرم مرع تعرم اسمرؤثلا  فري اسصر   .4
اسثرررمم ، حضرررث أ  مجميارررة استالمضرررذ اسرررذض  ضرررت  ابتبرررمله  فررري اسصررر  اسلابرررع فررري ةيلة مرررم، ضرررت  

 TIMSSد ابتبرررملا  تجرررل .)فررري اسرررةيلة استمسضرررة( اسثرررمني اإلارررةاةي)ابتبرررمله  فررري اسصررر  اسثرررمم  
 (.لنيا  3ةيلضم كل 

اسيصيل جس  أهّ  يأف ل اسيلمال اسمؤةضة جس  ت عض  أف ل ، يذسم ابل مقملنة نتما  االبتبرملا   .3
في مصل مع نتما  اسةيل ائبلد في لضمه اسلضملم  ياسنظ  است عضمضة اسمطبقة ياستي تؤةي جسر  

 .اسمت عمض م ةال  تحصضل امسضة سةد 
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في اضنة م  مةالق  5113استجلضبضة بمصل بالل شدل مملق   TIMSSتبملا  يقة أجلض  اب
 .استمب ة سيمالة استلبضة ياست عض  ياسمةالق اسبمصة سعص  اسثمن  االاةاةد اسملحعة اإلاةاةضة

في جمضع  5112ائلملي بالل شدل أبلضل  TIMSS 2015 االبتبمل االلمل  يلي  ض قة 
 .مةالق اس ضنة اسمبتملة

 :TIMSSت دراسة اختبارات مميزا

 اسةيل فلصة سقضمق استحصضل اس عمي في ممةتي اسلضم ضم  ياس عي  يمقملنتي بمسةيل جاطما جمضع -1

  . ائبلد اسمشملكة في اسةلالة امسمضم  أي البضم  
ثلضة ستحعضل نتما  استحصضل في اسممةتض  ، ياستي لتلد  في  جمةاة كل ةيسة مشملكة بمصمةل -5

  . يت ع  اسممةتض  بصلة بمصة ، ياسنظم  است عضمي بصلة اممة ضل ي تحلض  ت عض امعضة تطي 
ي اسم عمض  يمةضلي اسمةالق  اسمت عمض استحصضعضة ، تطعب هذه اسةلالة م   بجمنب االبتبملا -4

 هذه اسبضمنم  اسنمتجة تيفل صيلة حضة حيل. التبضمنم  مت عقة بت عض  يت ع  اسممةتض   التكممل

اسملتبطة بجدية  ا  ياسص يبم  في تةلضق اسممةتض  ، يتلماة اع  جظدمل اسق مضم اسجةضةةاسمتغضل 
  .استطيضل في مجمل اسمنمه  يطله استةلضق يتةلضب اسم ع 

 .  استحصضل في اسةيل ائبلد اسملتيد استحصضعي سع عي  ياسلضم ضم  اع  ملتيد مقملنة -3

اس عي  ي  تحلض  ت عض  ي ت ع  ة بغلض اسملماةة اع ةلالة اسلليه بض  أنظمة است عض  اسيطنض -2
 . اسلضم ضم  اع  ملتيد اس مس 

  .اسلضم ضة ياس عمضة استي ةلليهم ستطيضل أةااد  اع  تطبضه جمضع اسملمهض  اسمت عمض ت يضة -1
اسمي ياضة استي تتمحيل حيل اسم عيمة بحضث ضلتبة   تةلضب اسم ع  اع  صضمغة ائلاعة-2

 . بدذه اسم عيمة سعيصيل جس  اسحل اسصحضح سملمهض  ي اسمدملا  اسبمصةا اسمت عمض 

 اس عمضة استي ت تمة اع  ألعيب استلكضل ياستحعضل ياستحةي اسمدملا  اسلضم ضة ي اسمت عمض  جكلمب-3

. 
 . منمه  اس عي  ي اسلضم ضم  بمم ضتيافه مع اسمنمه  في اسةيل ائبلد جامةة اسنظل في-9

يضل طله استقيض  ياستلكضم اع  استقيض  اسبنماي يقضمق اسمدملا  اسمكتلبة فكلضم بتط االهتمم -11
 . ياعضمم ياستقعضل م  ألاعة استذكل ياسحلظ

 . تنمضة مدملا  استلكضل اس عمي سةد اسمت عمض  تنيع طلااه استةلضق بمم ضلماة اع -11
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سلفع ملتيد ت عض  يت ع   يتطيضل اسجدية اسمبذيسة سدذا اسبلنمم  تأثضل كبضل في جصالح -15
حضث أني ضعبي حمجة جمع اسبضمنم  اسالممة ، سعتحك  في  اسلضم ضم  ياس عي  في اس مس  ،

اسلضملم  اسدمةفة ستقضض  ي تيجضي االلتلاتضجضم  است عضمضة  امعضة استطيضل م  جدة يتحلض 
  . اسجةضةة م  جدة أبلد

استلبيضة  تقضض  مي ياي سألنظمة ياسمؤللم ثقمفة يمممللم  لالبة في ججلاا  نشل يت مضه-14
   1اسمشملكة سةد اسبعةا  

يالتلاتضجضم  إلصالح ائنظمة استلبيضة اسبمصة بكل  تقةض  اسملماةا  اسلنضة سصضمغة لضملم  -13
  .اسةلالة ةيسة م  اسةيل اسمشملكة في ندمضة

في اسنياحي ائلملضة م   ي اسببلةتطيضل جدمم م  استلبيضض  ياإلةالضض  ياسبمحثض  اسمةلبض  يذي -12
كلمبد  اسببلة في  بمم في ذسم جاةاة استقملضل، ج مفة جس  أصيل لحب. استقضض  اس ضنم ، يا 

  .تقضض  تأثضل اإلصالحم  ياسلضملم  استلبيضة بملتملال
معضة تت  فضدم اس  تقة  اسةلالة سعةيسة اسمشملكة قماةة بضمنم  نياضة يشممعة ا  كل اسملاحل استي-11

اسثمم  ياسلابع في اس عي   استلبيضة، مثل اسمتغضلا  اسصلضة يائللضة ياسبضاة اسمةللضة سعصلض 
بض  اسةيل اسمشملكة، يبمم ضلمه   ياسلضم ضم ، بحضث تمك  هذه اسبضمنم  م  ججلاا اسمقملنم 

 .ياست ع  في تطيضل ائنظمة استلبيضة يتحلض  نياضة است عض 

   TIMSS خدمـة في الـأدوات الدراســة المست

 : بمسدرة  اس م  يهي اع  اسشكل استمسي تت م  اسةلالة اةة أةيا  بمصة

 :كراسات اإلختبارات: أواًل 

كتضب بحضرث ضشرمل كرل (  13 - 2) مم تكي  اع  شكل كتضبم  متكمفاة ضتلايح اةةهم بض  يهي امةة
 مرر  نرريع االبتضررمل مرر  مت ررةةمرر  هررذه ائلرراعة % 21)اررةة مرر  ألرراعة اسلضم ررضم  ي اس عرري   كتضررب

(MCQ) لرتجمبةنترمج االاإلجمبرم  اسقصرضلة اسم تمرةة اعر  اائلراعة ذا   %41ي(CR) يتريمع هرذه ،
 اسممتحنض  بطلضقة اشيااضة ا  طلضه اسبلمجضم  اسبمصة بدذه اسةلالة استي اسمت عمض اع   اسكتضبم 

 .يلق  اسكتضب اسبمص بياسمت ع  تحةة ال  

 : الدراســة استبانات : ثانياً 

 :التبمنم  3يتنقل  جس  
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الرررتبمنة تررريفل م عيمرررم  حررريل اسبعلضرررة ائلرررلضة يائكمةضمضرررة سعطعبرررة،  يهررري: المـــتعلم اســـتبانة -1
  اسمت عمض يطميحمتد  ياسمممللم  اسصلضة سم عمي اسلضم ضم  ياس عي  م  يجدة نظل  ياتجمهمتد 

ياسمممللرم  استةلضلرضة  ضم  اس عمضة يائكمةضمضةيتت عه فقلاتدم بمسبعل:  استبانة معلم الرياضيات-5
 .. م  اس ضنة ياتجمهم  م عمي اسلضم ضم  سضجضب اعضدم م ع  اسلصل اسذي ابتضل

يائكمةضمضررة ياسمممللررم  استةلضلررضة  يتت عرره فقلاتدررم بمسبعلضررم  اس عمضررة:  استـــبانة معلــم العـــلوم-4
 .ذي ابتضل  م  اس ضنةاس ياتجمهم  م عمي اس عي  سضجضب اعضدم م ع  اسلصل

 اسمت عمرض اسبضارة اسمةللرضة ياسدضارة استةلضلرضة ي  ي تت عه فقلاتدم بم عيمم  ا :  استبانة المدرسة-3
اسممةضرررة يبرررلام  تطررريضل اس رررممعض  ياالقرررم  اسمةللرررة مرررع  ياسمندرررمج ياسبرررلام  اسةلالرررضة ياالمكمنضرررم 

  .ي اسةلالرةاسمةالق اسمتيلطة اسمشملكة ف يضجضب اعضدم مةضلي. اسمجتمع

والذى يوضح ترتيب الدول المشاركة فى  : (1) التالى جدولالكما تتضح من  مشاركة الدول العربية

  الدراسة

 (1)جدول رقم 

 يتيمضع اسةيل اسمشملكة  Timss 2007متيلط استحصضل ف  اسلضم ضم  
 (211= متيلط اسقضمق)

 داءمتوسط األ الدولة الترتيب متوسط األداء الدولة الترتيب
 315 أيكلانضم 52 293 (اسصض )تمضبضي  1
 311 ليممنضم 51 292 كيلضم اسجنيبضة 5
 321 اسبيلنة ياسدللم 52 294 لنغمفيلة 4
 339 سبنم  53 225 هين  كين  3
 331 تمضعنة 59 221 اسضمبم  2
 345 تلكضم 41 212 هنغملضم 1
 352 ائلة  41 214 بلضطمنضم 2
 351 تينق 45 215 ليلضم 3
 311 جيلجضم 44 213 أملضكم 9
 314 جضلا  43 211 ستيانضم 11
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 493 اسبحلض  42 213 استشضم 11
 492 انةينضلضم 41 211 لعيفمنضم 15
 492 ليلضم 42 399 ألمضنضم 14
 491 مصل 43 391 التلاسضم 13
 432 اسجماال 49 391 اسليضة 12
 431 كيسيمبضم 31 333 ممسطم 11
 423 لعطنة امم  31 332 الكيتالنة 12
 412 فعلطض  35 331 صلبضم 13
 413 بتليانم 34 331 جضطمسضم 19
 423 اسكيض  33 323 ممسضمضم 51
 431 اسلعلمةيل 32 319 اسنليض  51
اسممعكة اس لبضة  31 312 قبلص 55

 اسل يةضة
459 

 419 غمنم 32 313 بعغملضم 54
 412 قطل 33 314 جللااضل 53
 اسممعكة اس لبضة اسل يةضة*  اسةيل اس لبضة اسمشملكة*  م  متيلط اسقضمقةيل أاع  * 

 

اسرةيل اس لبضرة اميمرم فري نترما  هرذه استجلبرة مقملنرة مرع اسرةيل ائبرلد ياستري  يقرة سريحظ ترأبل تلتضرب
  .يغضلهم بتليه يا ح كل م  لنغمفيلا، تمضيا ، هين  كين  ، اسيالضم  اسمتحةة ، قبلص بلم مندم

البضرة ياحرةة هري  ، يبمشرملكة ةيسرة1992فري اس رم   "TIMSS" تطبضره اسةلالرة ائيسر  مر حضث تر  
هررري ائلة ، يترررينق،  ، تررر  تنلضرررذ اسةلالرررة بمشرررملكة ثرررالث ةيل البضرررة1999يفررري اس رررم  . اسكيضررر 
  .ياسمغلب

يبمشرملكة اشرل " 5114ي  اسلضم رضم  ياس عر استيجدرم  اسةيسضرة فري"، تر  تنلضرذ ةلالرة 5114فري اس رم  
ائلة  اسلر يةضة، ياسبحرلض  اسمغرلب،  ترينق،، سبنم ، ياسضم ، يفعلرطض ، يلريلضممصل، ي : ةيل البضة

. 

 11يبمشرملكة أكثرل مر   ،"TIMSS 2007" اسلاب رة اسرةيلة بةأ تنلضذ اسةلالرة اسةيسضرة 5112في اس م  
ئلة ، يفعلررطض ، يلرريلضم، يا مصررل، يسبنررم ، ياسررضم ،: ةيسررة، مندررم بمررق اشررلة ةيسررة البضررة يهرري

 .ياسبحلض ، يقطل، يامم ، ياسكيض  ياسجماال، يجضبيتي، يتينق، ياسمغلب، ياسل يةضة،
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أ  اسمتيلرط اس لبري سملرتيضم  ائةاا فري اسلضم رضم   "TIMSS 2007"  يقة بضنر  نترما  اسةلالرم 
، يقررة اكررق هررذا اسمؤشررل تررةني ةلجررة 312مقملنررة بمسمتيلررط اسررةيسي اسررذي بعرر   ةلجررة 494قررة بعرر  

اس لبضرة  اس لبي اس م  في اسلضم ضم  ياسذي فلله تةني متيلط أةاا جمضع اضنرم  طعبرة اسرةيل يلطاسمت
 .ا  اسمتيلط اسةيسي

اسةلالررة سعصرر  اسثررمم  تقملبررم  فرري متيلررطم  أةاا  يبمسنلرربة سعلررليه بررض  اسجنلررض ، فقررة أظدررل  نتررما 
ث، يسكندرم غضرل ةاسرة جحصرماضم ، أف رعضة بلرضطة ئةاا اإلنرم اسذكيل ياإلنرمث اس رلب فري اسلضم رضم  مرع

كررم  ائةاا سصررمسح اإلنرمث فرري كررل مرر  اسبحررلض  يائلة ، يكررم  سصررمسح  ياعر  ملررتيد اسةيسررة اسياحررةة
سبنرررم  ياسمغرررلب يترررينق، يجرررما ائةاا متقملبرررم  فررري كرررل مررر  مصرررل، يلررريلضم،  اسرررذكيل فررري كرررل مررر 

 .ياسل يةضة يفعلطض ،

س  )قعضعة جةا   فضرمم ضت عره بملتيضم  ائةاا اسةيسضة، أ  نلبةنترما  اسرةلالة سعصر  اسثممر   يقة كشلر 
 Advance International) اس لب قة يصعيا جس  ملتيد ائةاا اسمتقة  اسمت عمض م  %( 1تبعر  

Benchmarks)   ائةاا اسمنبلض اس لب ملتيد اسمت عمض م  %( 32)، في حض  س  ضبع (Low 

International Benchmarks)اسمقبيل في اسلضم ضم  ، اسذي ضمثل اسحة ائةن  م  ائةاا. 

تينق ياسمغلب ياسضم ، كمن  نتما   أمم بمسنلبة سعص  اسلابع، حضث شملك  ثالث ةيل البضة هي
بع  متيلط ائةاا اس لبي سدذا اسص   ، فقةاسثمن  االاةاةداسلضم ضم  أليأ م  مثضعتدم في اسص  

يقة كم  أةاا اسذكيل ياإلنمث في هذا اسص   سعمتيلط اسةيسي، ةةلج 392مقملنة بر  ةلجة 451
 .يسكندم غضل ةاسة جحصماضم   متقملبم  أض م  مع أف عضة قعضعة سعذكيل

، فقرة تكرلل  (International Benchmarks) أمم فضمم ضت عه بمئةاا يفه ملرتيضم  االةاا اسةيسضرة
اس ررلب اسررذض  سرر   اسمت عمررض ، حضررث بعغرر  نلرربة لررياا   اسنتضجررة ذاتدررم مررع اسصرر  اسثررمم ، يبصرريلة أكثررل

 .%21 ضبعغيا ملتيد ائةاا اسمنبلض

، مقملنة بمسمتيلط ةلجة 319قة بع   أ  اسمتيلط اس لبي سألةاا في اس عي  اسنتما  كذسمبضن   ي
تةني اسمتيلط اس لبي اس م  في اس عي ، يسك   يقة اكق هذا اسمؤشل. ةلجة 323اسةيسي اسذي بع  

( ائلة )اسلضم ضم ، فقة تجميم  ةيسة البضة ياحةة  أقل حّةة ممم كمن  اعضي اسحمل فيبصيلة 
 .فقط ياحةة ةلجةاسمتيلط اسةيسي ب

فلقم  ةاال  جحصماضم  في  يبمسنلبة سعلليه بض  اسجنلض ، فقة أظدل  نتما  اسةلالة بمسنلبة سعص  اسثمم 
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اإلنمث، أمم اع  ملتيد اسةيسة اسياحةة، فقة  سحمتيلطم  أةاا اسذكيل ياإلنمث اس لب في اس عي  سصم
اسبحلض ، يائلة ، يفعلطض  ياسل يةضة، يكم  اسلله في  جما  اسلليه سصمسح اإلنمث في كل م 

يكم  اسلله غضل ةال جحصماضَم، في كل م  . اسمغلب، يتينق ائةاا سصمسح اسذكيل في كل م 
 .مصل يسبنم  يليلضم

نلبة قعضعة  سنلبة سعص  اسثمم  فضمم ضت عه بملتيضم  ائةاا اسةيسضة، أ كشل  نتما  اسةلالة بم يقة
 Advance) اس لب قة يصعيا جس  ملتيد ائةاا اسمتقة  اسمت عمض م  %( 1)جةا  بعغ  

International Benchmarks)   ائةاا  اس لب ملتيد اسمت عمض م  %( 31)في حض  س  ضبع
اسمقبيل في  ، اسذي ضمثل اسحة ائةن  م  ائةاا(Low International Benchmarks) اسمنبلض

 .اس عي 

ياسمغلب ياسضم ، فقة كمن   أمم بمسنلبة سعص  اسلابع، حضث شملك  ثالث ةيل البضة هي تينق
 539متيلط ائةاا اس لبي سدذا اسص   نتما  اس عي  أليأ م  مثضعتدم في اسص  اسثمم ، حضث بع 

 2بع  اسلله بض  متيلطي اسذكيل ياإلنمث في  تيلط اسةيسي، يقةسعم ةلجة 339مقملنة بر  ةلجة
 .غضل ةال جحصماضم   االمم  سصمسح اإلنمث، جال أ  هذا اسلله

 (International Benchmarks) أمرم فضمرم ضت عره بملرتيد ائةاا مقملنرة بملرتيضم  االةاا اسةيسضرة

 اسمت عمرض ل لياا ، حضث بعغ  نلربة أكث سعص  اسلابع، فقة تكلل  نلق نتضجة اسص  اسثمم  يبصيلة
 %21 اس لب اسذض  س  ضبعغيا ملتيد ائةاا اسمنبلض

  :"TIMSS 2015"  الدولية خطة العمل للمشاركة في المسابقة

–اسمررت ع  ) . اعرر  كمفررة اسملررتيضم ( TIMSS)ي ررع بطررط يبررلام  سعتياضررة بمسةلالررة اس مسمضررة  -1
  (يسي ائمل –اسمةللة –اسم ع  

  اسمةالقستيمض دم اع  ( TIMSS)بنيم ألاعة اع  غلال ألاعة  جاةاة -5

اقة سقماا  تنيضلضة ةيلضة ساللت ةاة ياسمشملكة اسلماعة في اسةلالة ياس مل اع  جنجمحدم بمست مي   -4
 . مع استيجضي اسلني سممةتي اسلضم ضم  ياس عي 

ثرررمم  يتررر  تصرررحضحي بنظرررم  مرررةالق  سعصرررلض  اسلابرررع ياساسشرررمل جمضرررع ضجارررةاة ابتبرررمل  تجلضبررري  -3
(TIMSS ) يتحعضل نتماجي جحصماضم يااللتلمةة مندم .  
 . يتنلضذ اسمطعيب ببصيص تعم اسةلالة اسيمالضةح يل االجتممام   -2
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ج   مم  اكتلمب جمضع اسمت عمض  ف  :  في السياق التعليمى بمصر TIMSSدراسة تيمس 
سعمشملكة في اسمجتمع يفي ليه اس مل اس مسمي مصل يشبمبدم سعم مل  ياسمدملا  استي ضحتمجيندم 

اسمتماضة تنمفلم  ض ة م  أه  ائهةا  اسلاضلضة استي ض مل جمضع اسمؤللم  است عضمضة ياسدضام  اسبحثضة 
يف  اسمقةمة مندم يمالة استلبضة ياست عض  ياسملكم اسقيم  سالمتحمنم  ياستقيض  استلبيد اع  تحقضقدم 

 .مب اس القة في اسمجتمع اع  نطمه يالعيضشملكي في ذسم جمضع أصح

 المصدر لجميع المعلومات 

  

 http:// timssandpirls . bc . edu الرسمي

e-mail: timss @ bc . edu 
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مسابقة الدوليةالمستويات األداء وفقا لنتائج اختبارات       

TIMSS    7002رياضيات  

 (TIMSS -2007)  أسئلة اختبار الرياضيات فى الدراسة الدولية لعام 
لررؤاال ، تيمارر  ( 215) 2007ائلرراعة فرر  ابتبررمل اسلضم ررضم  سعةلالررة اسةيسضررة س ررم   بعرر  اررةة 

 .ائاةاة، ياسجبل، ياسدنةلة، ياسبضمنم : اع  اسمحتيضم  استمسضة
 :ئلاعة اسمدملا  يائةااا  اسمتيق ة ف  مجمال  اسم لفة استمسضةيقة غط  ا

 :يقة غط  ائلاعة اسمدملا  يائةااا  اسمتيق ة ف  مجمال  اسم لفة استمسضة
 .م لفة اسحقماه ياإلجلااا  -
 .استطبضه -

 (.Reasoning)است عضل  -

مر  % 31)اعة ائبرلد م  فقلا  االبتبمل م  نيع االبتضمل م  مت رةة، أمرم ائلر% 23يكم  حياس  
فقة جما  م  نيع االلتجمبة اسحلة حضث ضطعب ف  هذا اسنريع مر  ائلراعة أ  ضصري  ( ألاعة االبتضمل

ب ررض هررذه ائلرراعة ضتطعررب ججمبررة قصررضلة يب  رردم )اسطمسررب ججمبررة اسلررؤال يضكتبدررم فرر  مكررم  م ررض ، 
 رضم  بحلرب اسمحتريد، ينريع تيمضرع ألراعة اسلضم( 3)يضبض  اسجةيل لق  (. انبل ضتطعب ججمبة مطيسة

 تيمضع ائلاعة بحلب اسمجمل اسم لف  ينيع اسلؤال( 2)اسلؤال، كمم ضبض  اسجةيل لق  

ئلاعة اسلضم ضم  في ابتبملا  . اسمجمال  ياسملتيضم  اسم لفضة 4، 5 يتي ح اسجةايل انتضة
TIMSS  

 (مجاالت المنهج)الرياضيات اختبارات مجاالت محتوى ( 2)جدول 

 %الصف الثامن  %الصف الرابع  ت المنهجمجاال

 %41 %21 ائاةاة

ائشكمل اسدنةلضة 
 ياسقضمق

42% -- 

 -- %12 الض اسبضمنم 
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 %41 -- اسجبل

 %51 -- اسدنةلة

 %51 -- اسبضمنم  ياالحتممل

 %111 %111 االجممس 
 

 TIMSSوفقا للدراسة الدولية  المستويات المعرفية للرياضيات ( 3)جدول

 %الصف الثامن  %الصف الرابع  تويات المعرفيةالمس

 %42 %31 اسم لفة

 %31 %31 استطبضه

 %52 %51 اسبلهنة ياست عضل

 %111 %111 االجممس 
 

 األداء فى الرياضيات بحسب مستويات األداء الدولية
 :حةة  اسةلالة اسةيسضة ألبع ملتيضم  سألةاا اع  اسنحي استمس 

 .فأكثل( 152)اسذض  حصعيا اع  ةلجة  اسمت عمض يتمثل  األداء المتقدمملتيد  -1
 .152حت  اقل م   (221)اسذض  حصعيا اع  ةلجة  اسمت عمض يتمثل  األداء العالىملتيد   -5

 .221حت  اقل م ( 322)اسذض  حصعيا اع  ةلجة  اسمت عمض يتمثل  األداء المتوسطملتيد  -4

 .322حت  اقل م ( 311)سذض  حصعيا اع  ةلجة ا اسمت عمض يتمثل  األداء المنخفضملتيد  -3

اسذد ضصرل جسر  ملرتيد اسمت ع  يتجةل اإلشملة جس  أ  هذه اسملتيضم  سألةاا تلاكمضة، يض ن  ذسم أ  
 .مم، ضكي  قة يصل جس  ملتيضم  أبلد است  تقل اندم

يلررررط اسررررذد يصررررل جسرررر  ملررررتيد ائةاا سعتحصررررضل اس ررررمسي ضكرررري  قررررة يصررررل اسملررررتيضض  اسمتمسمت ع  فرررر
 .ياسمنبلض يسك  اجم ا  اسيصيل جس  اسملتيد اسمتقة 

 : المتقدممستوى األداء  -1
 .فأكثل( 152)اسذض  حصعيا اع  ةلجة  اسمت عمض يتمثل 

 :اسذض  يصعيا جس  ملتيد ائةاا اسمتقة  بأند  قمةلي  اع  اسمت عمض يضتص  
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فرر  اسملررمال استرر  تتصررل بررمسمياق  تنظررض  اسم عيمررم  يصررضمغة است مضمررم ، يشررلح الررتلاتضجضم  اسحررل 
كمررم أندرر  قررمةلي  اعرر  تنظررض  اسم عيمررم  يصررضمغة ت مضمررم  سحررل اسملررمال، يتطبضرره . غضررل اسليتضنضررة

اسم لفررة اسمتصررعة بمس القررم  اس ةةضررة ياسدنةلررضة ياسجبلضررة استرر  مرر  شررأندم أ  تررؤةد جسرر  حررل اسملررمال 
شررلضة، ياسنلررب اسمايضررة ياسبررياص اسدنةلررضة، يمثررمل ذسررم اس القررم  بررض  اسكلرريل اس مةضررة ياسكلرريل اس )

اسرررذض   مسمت عمض فررر. ، يكرررذسم اسقرررةلة اعررر  اضجرررمة اسصرررض  اسمتكمفارررة سعقررريانض  اسجبلضرررة(ياسقررريانض  اسجبلضرررة
 :يصعيا جس  هذه اسمحطة ضلتطض ي 

 .حل ملمال غضل ليتضنضة -
 .حل ملمال تحتمج جس  أكثل م  بطية -

 .حل ملمال سلظضة تت م  امعضم  اكلضة -

 .يصيل جس  التنتمجم  يتبلضلهماس -

اسذض  يصعيا هذا اسملتيد  اسمت عمض يسعت ل  اع  نميذج م  ائلاعة است  ضلتطضع م ظ  
 :سإلجمبة اني ججمبة صحضحة نيلة اسمثمل استمس 
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 :فى الرياضيات العالىمستوى األداء  -5
 

. ملفرر  االبتبرر 152ل مرر  حترر  اقرر( 221)اسررذض  حصررعيا اعرر  ةلجررة  اسمت عمررض تمثررل هررذا اسملررتيد 
جسرر  هررذا اسملررتيد أ  ضطبقرريا فدمدرر  يم ررلفتد  فرر   (اسثررمن  االاررةاةد)يضلررتطضع طعبررة اسصرر  اسثررمم 

مجمياررة يالرر ة مرر  اسمياقرر  اسم قررةة تقلضبررم ، كمررم أندرر  ضلررتطض ي  اسقضررم  ب معضررم  استلتضررب، ياسررلبط، 
جلاا اس معضم  اسحلمبضة اسمتصعة بمسكليل اس مةضة ياس شلضة كمرم . سعملماةة ف  حل اسملمال اسكتمبضرة يا 

ضلرررتطض ي  الرررتبةا  م رررلفتد  فررر  اسبرررياص اسدنةلرررضة سحرررل اسملرررمال، يكرررذسم است رررل  اعررر  اس برررمل  
اسرذض  يصرعيا جسر  هرذا اسملرتيد  مسمت عمض ف. اسجبلضة يتقيضمدم، يحل م مةال  جبلضة ذا  متغضل ياحة

 :ضلتطض ي 
 .اسمياق  اسم قةة تطبضه م لفتد  اسلضم ضة ف  اس ةضة م  -
 .ججلاا اس معضم  اسحلمبضة اع  اسكليل اس مةضة ياس شلضة يائاةاة اسصحضحة اسلمسبة -

حررررل ملررررمال جبلضررررة بلررررضطة، يضشررررمل ذسررررم حلررررمب مقررررةال جبررررلد، يحررررل م ررررمةال  بطضررررة  -
 .بمجديسض 

 .جضجمة اسملمحم  يائحجم  ئشكمل هنةلضة بلضطة -

 .اسمجةيسة ياسممثعة بضمنضم  حل ملمال ف  االحتممال  يتللضل اسبضمنم   -

 
اسررذض  يصرررعيا هررذا اسملرررتيد  اسمت عمرررض يسعت ررل  اعرر  نمررريذج مرر  ائلررراعة استرر  ضلرررتطضع غمسبضررة 

 :اإلجمبة اني ججمبة صحضحة نيلة اسمثمل استمس 
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 :فى الرياضيات المتوسطمستوى األداء  -4
فرررر   221حترررر  اقررررل مرررر ( 322)اسررررذض  حصررررعيا اعرررر  ةلجررررة  اسمت عمررررض هررررذا اسملررررتيد سررررألةاا تمثررررل 

اسرذض  يصرعيا جسر  هرذا اسملرتيد أ  ضطبقريا  (اسثرمن  االارةاةد)يضلتطضع طعبة اسصر  اسثرمم . ملاالبتب
فد  ضلتطض ي  اسقضم  ب معضم  اسجمع، ياسطلح سحرل . م لفتد  اسلضم ضة ائلملضة ف  اسمياق  اسمبمشلة

 .فضدم صحضحة أ  كللضة ملمال كتمبضة ذا  بطية ياحةة، لياا كمن  ائاةاة اسيالةة
مم ضلتطض ي  جضجمة قضمة اسحة اسمجديل ف  تنملرب مرم، يالرتبةا  اسبرياص اسلاضلرة سألشركمل  

اسدنةلرررضة، يقرررلااة يتللرررضل اسللررر  اسبضمنضرررة، ياسجرررةايل، يضرررةلكي  اسملرررمهض  اسلاضلرررضة سمبرررمة  االحتمرررمل، 
 :  هذا اسملتيد ضلتطض ي اسذض  يصعيا جس مسمت عمض ف. يضلدمي  اس القم  اسجبلضة اسبلضطة

 .تطبضه اسم لفة اسلضم ضة ائلملضة ف  مياق  بلضطة يمبمشلة -
 .ججلاا امعضم  اسجمع ياسطلح ياس لب ف  حل ملمال سلظضة ببطية ياحةة -

 .حل م مةال  بطضة بمجديل ياحة فقط -

 .است ل  اع  اسملمهض  ائلملضة ف  االحتممال  -

 .ااط ياسمقمضضققلااة يتللضل ائشكمل ياسجةايل ياسبل  -

 
اسرررذض  يصرررعيا هرررذا اسملرررتيد  اسمت عمرررض يسعت رررل  اعررر  نمررريذج مررر  ائلررراعة استررر  ضلرررتطضع م ظررر  

 :اإلجمبة اني ججمبة صحضحة نيلة اسمثمل استمس 
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 :فى الرياضيات المنخفضمستوى األداء  -3
مل   االبتبرفر 322حتر  اقرل مر ( 311)اسذض  حصرعيا اعر  ةلجرة  اسمت عمض هذا اسملتيد اسذد ض   

يضلررتطضع طعبررة اسصرر  اسررذض  يصررعيا جسرر  هررذا اسملررتيد اسقضررم  بمسحلررمبم  بمئاررةاة اسصررحضحة، فدرر  
كمرم ضلرتطض ي  اسقضرم  . ضلتطض ي  اسقضم  ب معضم  اسجمع ياسطلح ياستقلضب ف  حمسرة ائارةاة اسصرحضحة
سم ضلررتطض ي  تقلضررب كررذ. ب معضررم  جمررع اسكلرريل اس شررلضة استرر  سدررم اس ررةة نللرري مرر  اسبمنررم  اس شررلضة

 مسمت عمض فرر. ائاررةاة اسصررحضحة ئقررلب مماررة، يهرر  ضررةليكي  ب ررض اسملررمهض  ياسمصررطعحم  ائلملررضة
 :ف  هذا اسملتيد ضلتطض ي 

 .ججلاا اس معضم  اسحلمبضة اع  ائاةاة اسصحضحة اسميجبة -

 .تقلضب ائاةاة است  تشتمل اع  منمستض  اشلضتض  جس  أقلب ياحة صحضح -

تمل اع  منرمستض  اشرلضتض  بر بل ضشرتمل اعر  ثرالث منرممل اشرلضة بملرتبةا   لب اةة ضش -
 .انسة اسحملبة

 .قلااة يم لفة م عيمم  ممثعة اع  بط ملتقض  -

 
اسررذض  يصرررعيا هررذا اسملرررتيد  اسمت عمرررض يسعت ررل  اعرر  نمررريذج مرر  ائلررراعة استرر  ضلرررتطضع غمسبضررة 

 :اإلجمبة اني ججمبة صحضحة نيلة اسمثمل استمس 
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اسذض  يصعيا جس  ملتيضم  ائةاا سعةيل سعمت عمض  ف  اسنلب اسمايضة ( 3)ضبض  اسجةيل لق  ي 
اس لب اسذض  يصعيا جس  ملتيضم  ائةاا سعمت عمض  اسنلب اسمايضة ( 2)جمض دم، كمم ضبض  اسجةيل 

، ياسملتيد اسمتيلط %(2)، ياسملتيد اس مس  %(1)حضث بعغ  مصل ف  ملتيد ائةاا اسمتقة  
  %(.32)ياسملتيد اسمنبلض %( 51)

 
 

 (4)الجدول رقم 
 متوسطات أداء الدول العربية فى الرياضيات

 متيلط ائاممل اسمتيلط اسةيسة  
 13.3 339 سبنم  1
 13.1 352 ائلة  5
 13.1 493 اسبحلض  4
 14.9 492 ليلضم 3
 13.1 491 مصل 2
 13.3 431 اسمغلب 1
 13.4 425 امم  2
 13.1 412 فعلطض  3
 13.1 423 اسكيض  9
 13.3 459 اسل يةضة 11
 14.9 412 قطل 11
 13.5 339 ةب  15
 13.5 339 ةب  14

 13.5 434 اسمتيلط اس لب 

 13.3 321 اسمتيلط اسةيس 
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 (5)الجدول رقم 
 النسب المئوية للطلبة الذين وصلوا إلى مستويات التحصيل األربعة فى الرياضيات

  متقة اسةيسة
(152) 

امس  
(221) 

متيلط 
(322) 

منبلض 
(311) 

متقة   اسةيسة
(152) 

امس  
(221) 

متيلط 
(322) 

منبلض 
(311) 

 (1.9) 82 (2.7) 50 (2.1) 18 (0.5) 2 ممسضمضم (0.6) 95 (1.2) 86 (1.5) 71 (1.9) 45 تمضيا 
 (0.7) 78 (0.9) 48 (0.8) 17 (0.3) 2 قبلص (0.3) 98 (0.7) 90 (1.1) 71 (1.2) 40 كيلضم

 (0.9) 90 (1.3) 60 (0.9) 20 (0.3) 2 اسليضة (0.6) 97 (1.4) 88 (2.0) 70 (1.9) 40 لنغمفيلة

 (1.8) 61 (1.7) 35 (0.8) 11 (0.2) 1 ائلة  (1.1) 94 (2.6) 64 (2.6) 64 (2.1) 31 هين  كين 

 (1.3) 77 (1.4) 42 (0.7) 10 (0.2) 1 بيلنم يهللم (0.3) 97 (0.9) 87 (1.2) 61 (1.3) 26 اسضمبم 

 (1.9) 51 (1.7) 20 (0.9) 5 (0.2) 1 اضلا  (1.0) 91 (1.6) 69 (1.6) 36 (1.0) 10 هنغملضم

 (2.3) 74 (2.4) 36 (1.2) 10 (0.2) 1 سبنم  (1.4) 90 (2.3) 69 (2.5) 35 (1.5) 8 انجعتلا

 (2.8) 56 (1.7) 26 (0.8) 7 (0.3) 1 جيلجضم (1.2) 91 (2.1) 68 (1.8) 33 (0.9) 8 ليلضم

 (1.5) 47 (1.0) 21 (0.4) 5 (0.1) 1  مصل (0.8) 90 (1.3) 65 (1.1) 30 (0.7) 6 ستيانضم

 (1.9) 48 (1.4) 19 (0.6) 4 (0.2) 0 انةينضلضم (0.8) 92 (1.4) 67 (1.5) 31 (0.6) 6 اسيالضم  اسمتحةة

 (0.8) 85 (1.5) 48 (0.7) 11 (0.1) 0 اسنليض  (1.0) 89 (1.9) 61 (1.8) 24 (1.3) 6 التلاسضم

 (1.4) 39 (0.9) 15 (0.4) 3 (0.1) 0 فعلطض  (0.8) 88 (1.4) 63 (1.9) 27 (0.9) 6 ألمضنضم

 (2.1) 39 (1.1) 11 (0.3) 2 (0.0) 0 كيسيمبضم (0.8) 92 (1.4) 66 (1.2) 26 (0.7) 6 استشضم

 (0.9) 49 (0.7) 19 (0.3) 3 (0.1) 0 اسبحلض  (1.8) 59 (1.8) 33 (1.3) 15 (0.6) 5 تلكضم

 (1.8) 47 (1.3) 17 (0.5) 3 (0.1) 0 ليلضم (1.2) 83 (1.8) 57 (1.3) 24 (0.8) 5 صلبضم

 (1.5) 61 (1.2) 21 (0.3) 3 (0.1) 0 تينق (0.5) 83 (0.6) 60 (0.8) 26 (0.4) 5 ممسطم

 (1.3) 29 (0.5) 6 (0.2) 0 (0.0) 0 اسكيض  (1.7) 74 (1.9) 49 (1.5) 20 (0.8) 4 بعغملضم

 (1.2) 20 (0.5) 3 (0.1) 0 (0.0) 0 لعلمةيل (0.8) 92 (1.4) 65 (1.0) 25 (0.6) 4 لعيفضنضم

 (1.4) 17 (0.7) 4 (0.1) 0 (0.0) 0 غمنم (1.5) 74 (1.8) 48 (1.3) 19 (0.5) 4 اللااضل

 (1.5) 41 (1.1) 14 (0.3) 2 (0.0) 0 امم  (1.7) 73 (1.8) 46 (1.3) 20 (0.6) 4 ليممنضم

 (0.5) 16 (0.2) 4 (0.1) 0 (0.0) 0 قطل (1.3) 85 (2.2) 57 (1.8) 23 (0.6) 4 لكتعنةا

 (1.1) 18 (0.4) 3 (0.1) 0 (0.0) 0 اسل يةضة (2.0) 66 (2.2) 34 (1.7) 12 (0.8) 3 تمضعنة

 (2.0) 41 (1.1) 13 (0.5) 1 (0.1) 0 اسمغلب (1.5) 76 (1.7) 46 (1.1) 15 (0.5) 3 أيكلانضم

      (1.1) 85 (1.5) 54 (1.2) 17 (0.6) 3 اضطمسضم

 مشملكم  أبلد
/ مملمشيلضتق
 أملضكم

 (0.9) 93 (1.5) 69 (1.7) 29 (1.0) 5 كنةا/ كيسيمبضم (1.1) 95 (2.2) 82 (2.5) 52 (1.7) 16

 (1.2) 74 (1.5) 47 (1.1) 17 (0.5) 3 ةب  (0.8) 97 (1.8) 78 (2.0) 37 (1.2) 8 كنةا/ كيضبم

 (1.0) 92 (1.9) 66 (1.4) 23 (0.4) 2 البمنضم/ بملم (1.0) 97 (2.0) 81 (2.8) 41 (1.4) 8 أملضكم/ منضليتم

      (1.1) 95 (1.8) 74 (2.0) 33 (0.8) 6 كنةا/ أينتملضي

اسمتيلط  43 16 3 0.2 اسمتيلط اس لب 
 اسةيس 

2 15 46 74 
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 (6)الجدول رقم 
 لطلبة الدول العربية الذين وصلوا إلى محطات التحصيل النسب المئوية

 األربعة فى الرياضيات 
 اسبضمنم  اسدنةلة اسجبل ائاةاة اسةيسة
 (2.3) 74 (2.4) 36 (1.2) 10 (0.2) 1 سبنم 
 (1.8) 61 (1.7) 35 (0.8) 11 (0.2) 1 ائلة 

 (1.5) 47 (1.0) 21 (0.4) 5 (0.1) 1 مصل

 (1.4) 39 (0.9)15 (0.4) 3 (0.1) 0 فعلطض 

 (0.9) 49 (0.7) 19 (0.3)3 (0.1) 0 اسبحلض 

 (1.8) 47 (1.3) 17 (0.5) 3 (0.1) 0 ليلضم

 (1.5) 61 (1.2) 21 (0.3) 3 (0.1) 0 تينق

 (1.3) 29 (0.5) 6 (0.2) 0 (0.0) 0 اسكيض  

 (1.5) 41 (1.1) 14 (0.3) 2 (0.0) 0 امم 

 (0.5) 16 (0.2) 4 (0.1) 0 (0.0) 0 قطل

 (1.4) 41 (0.5) 7 (0.1) 0 (0.0) 0 اسجماال

 (1.1) 18 (0.4) 3 (0.1) 0 (0.0) 0 اسل يةضة

 (2.0) 41 (1.1) 13 (0.5) 1 (0.1) 0 اسمغلب

 (1.2) 74 (1.5) 47 (1.1) 17 (0.5) 3 االمملا / ةب 

 43 16 3 0.2 اسمتيلط اس لب 

 
 .اسبطأ اسم ضملد سعنلبة)   ( 
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 ةاا اع  ابتبمل اسلضم ضم  بحلب مجمال  اسمحتيدملتيضم  ائ
متيلرررررطم  ائةاا سعرررررةيل اس لبضرررررة بحلرررررب مجرررررمال  اسمحتررررريد فررررر  ابتبرررررمل ( 2)ضبرررررض  اسجرررررةيل لقررررر  

 اسلضم ضم 
 (7)الجدول رقم 

 متوسطات أداء الدول العربية فى الرياضيات بحسب المحتوى
 اسبضمنم  اسدنةلة اسجبل ائاةاة اسةيسة
 (4.4) 407 (4.0) 462 (3.2) 465 (3.4) 454 سبنم 
 (3.8) 425 (3.9) 436 (4.1) 448 (4.3) 416 ائلة 

 (2.3) 411 (2.6) 437 (2.6) 423 (2.6) 425 تينق

 (2.1) 418 (2.1) 412 (1.8) 403 (2.0) 388 اسبحلض 

 (2.7) 387 (3.4) 417 (3.7) 406 (3.4) 393 ليلضم

 (3.1) 384 (3.4) 406 (3.3) 409 (3.1) 393 مصل

 (1.7) 371 (2.1) 432 (2.4) 349 (1.7) 403 اسجماال

 (3.4) 371 (3.6) 396 (4.0) 362 (3.4) 389 اسمغلب

 (3.0) 389 (3.0) 387 (3.2) 391 (2.7) 363 امم 

 (2.9) 371 (3.8) 388 (3.4) 382 (3.2) 366 فعلطض 

 (3.5) 366 (2.8) 385 (3.0) 354 (3.1) 347 اسكيض 

 (2.2) 348 (2.6) 359 (2.8) 344 (3.3) 309 ةضةاسل ي 

 (1.6) 305 (1.8) 301 (1.5) 312 (1.6) 334 قطل

 (3.2) 457 (3.4) 451 (2.4) 475 (3.2) 458 اإلمملا / ةب 

(433)  0.2 (434)  اسمتيلط اس لب   3  (311) 16  (431) 43 

 (0.5) 451 (0.5) 451 (0.5) 451 (0.5) 451 اسمتيلط اسةيس 

 اسبطأ اسم ضملد سعمتيلط)  (  
 

، اسدنةلرة (319)، اسجبرل(494)ائارةاة : بعغ  متيلطم  أةاا مصل ف  مجمال  اسمحتيد كمرم ضعر 
 (.433)، اسبضمنم  (311)
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حضرث  يجما  هذه اسمتيلطم  أاع  م  اسمتيلطم  اس لبضة اسمنمظلة سدم يبةالسة جحصماضة،  
، اسبضمنرم  (311)، اسدنةلرة (433)، اسجبرل (434)ارةاة ائ: بعغ  متيلرطم  ائةاا اس لبر  كمرم ضعر 

 (.321)يهذه اسمتيلطم  جمض دم ةي  اسمتيلط اسةيس  ف  اسمجمال  ائلب ة ياسبمس  (. 431)
 

 WWW.NCEEE.Com)لمزيد من المعلومات عن الدراسة ادخل على موقع المركز عن )

  timss . bc . edu الموقع الرسمي
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 الرابعالفصل 

ذج لبناء أسئلة نما

لتقويم مهارات 

وفق ( الرياضيات)

مستويات األداء 

للتحصيل الدراسى 

والمستويات المعرفية 

   للدراسة الدولية

TIMSS    
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 TIMSS  دراسة  توجيهات حول أسئلة

ضكتلبدم اسمت ع  م  بالل استلكضم اع  قةلاتي  قضمق ةقضه سعمدملا  اس عضم استي TIMSS ت تبل ألاعة
  .استلكضب ياستحعضل يصيال  جس  اسحك  اسصحضح يتمكني م  اسلد  ياستطبضه ي اس قعضة

 تت  صضمغتدم بمسشكل اسصحضح ياسمبني اع  أهةا  محةةة مثل يسدذه ائلاعة فيااة اةضةة انةمم

 : يتلماة في بنما جضل قمةل اع  تلضة اسمت عمض  -

 .است ممل اسل مل مع مبتع  اسمياق -

 .ضح في االتجمه اسصحضح ياسيق  اسصحضحاسقلال اسصح اتبمذ-

 .غضله اسنقة اسبنما ئاممسي أي أاممل-

 .است ممل مع اسحل ياسحل اسبةضل سعمشمكل-

 .ائه  ث  اسمد  تلتضب أيسيضم  اسحل بطلضقة-

 .تحيضل أي اع  ضقة  سي جس  لعيم يظضلي ملضة-

 : اسم عمض  يتةف د  جس  يتلضة-5

  .س عميا مل سعملتيدتطيضل اسملتاست-

 .استةلضق تحةضث طله-

 .الت ممل أحةث اسيلمال استلبيضة ياستقنضة-

 .اس معي اسةقضه االهتمم  اسحقضقي بمسجمنب-

ياسب ة ا  استقضة بحلفضة  اع  أندم نمت  تلكضل س قل اسبشلي حلاسمت عمض  است ممل مع ججمبم  -
 .نميذج اإلجمبة

     TIMSS دراسة طريقة بناء سؤال

  TIMSS ألاعة  م  نياضة لؤال اةاةإل

قمارةة البرة مر  اإلسمرم  بدرم كحرة أةنر  مر   اسب ة ا  است ممل مع ملتيد اسحلرظ ياسترذكل يااتبرمله: أيال  
  .حةية اسم لفة

نحررري جامرررمل اسلكرررل فررري فدررر  مرررم ضقرررلأه يتطبضقررري يتحعضرررل اسمرررت ع  بطلضقرررة ترررةفع  صرررضمغة اسلرررؤال: ثمنضرررم  
بمسصررياب منطقضررة صررحضحة ثرر  اسيصرريل جسرر  اسحكرر  اعضرري  تلكضررب جماضمترري يفرره االقررم  س نمصررله أي

 ياسبطأ 
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يهرري " اسلحررص " اعرر اسمررت ع  تقررةض  اسلررؤال كمشرركعة أي للرر  تبطضطرري أي صرريله لررضجبل : مالحظررة
 .مدملة نللحلكضة مطعيبة كبةاضة

 :يلي فيما مثلتت TIMSS دراسةفلسفة بناء أسئلة 

 .سضل  ألاعة ت جضمضة-1

 .ستذكل فقطاسحلظ يا   اسةنضم سعم لفة أيال تت ممل مع اسملتيضم-5

كلمبي مدملا  لتؤثلاسمت ع  اسلؤال جس  جثملة تلكضل ضدة   -4  .جضجمبضم  في بنماي اميممُ  يا 

 .اس عضم سعم لفة اسلؤال مع أكثل م  مدملة م  اسملتيضم ضت ممل  -3

 .جعأحةث اسملا اسةاا  مع ت ممعيتةفع اسم ع  نحي تجةضة يت مضه م عيممتي ي -2

 :تؤةي ستغضلا  جيهلضة في-1

 .يألاعة استقيض  في اسكتب سمةللضة ك  ينيع يطلضقة الض اسةليق -

 .ك  ينيع يطلضقة الض اسةليق اس معضة-

 .ينيع يملتيد ألاعة االمتحمنم  ياالبتبملا  اس معضة ك  -

 .ياالبتبملا  اس معضة أطل االمتحمنم  -

حضنمم ضتأكة اسمت ع  أ  م عمي ضلضةه فماةة مؤثلة  اسم ع  ياسمت ع  تبني جللا قيضم سعثقة اسمتبمةسة بض -2
 .ضجبله اع  نمط محةة م  أنممط ائةاا است بضلي أي اسحلكي يضت ممل مع أفكمله بمحتلا  يال

يض عي  في أي مجتمع يبد  تتقة  اسش يب، ((TALENTED سظديل اسميهيبض  تتضح فلصم  كبضلة-3
 .شأندم
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 (8)جدول رقم 
 TIMSSاع األسئلة وفقا للدراسة الدولية ال نو أ

 المجال ونوعية االسئلة
 
 
 

 المستوى المعرفى

اسبضمنم   الهندسة الجبر
 ياالحتممل

 مالحظات االعداد

تعرف 
 االستجابة

إنتاج 
 االستجابة

تعرف 
 االستجابة

إنتاج 
 االستجابة

تعرف 
 االستجابة

إنتاج 
 االستجابة

تعرف 
 االستجابة

إنتاج 
 االستجابة

 
          المعرفة
          التطبيق
          التبرير

          االجمالى
 

 (المقالية)دليل تصحيح أسئلة االستجابات المفتوحة  -2

ويتضمن دليل التصحيح لألسئلة المقالية ذات الدرجتين وذات الدرجة الواحدةويتم اعداد دليل 
لمين على االسئلة  ولكل نمط من تلك التصحيح ليتضمن جميع احتماالت استجابات المتع

 (:11، 9)االستجابات كود محدد يوضحها المثال التالى فى جدولى 

 (9)جدول رقم 
 ألسئلة التى نهايتها العظمى من درجتينل أكواد التصحيح

 البند  اإلجابة الكود
 درجتان= اإلستجابات الصحيحة 

 ع  ةلجتض  التجمبة صحضحة يفقم  اللعيب محةة يضلتحه اسمت  51
يضلتحه اسمت ع   51التجمبة صحضحة يفه اللعيب محةة ابل غضل مم جما بكية  51

 ةلجتض 
يضلتحه  51اي  51التجمبة صحضحة يفه اللعيب محةة غضل مم جما ف  اكية  55

 اسمت ع  ةلجتض 
....  
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 55حت   51التجمبة صحضحة غضل يسك  بطلضه اي العيب غضل مم جما بمالكياة م   59
يه  ت ط  فلصة النتمج اسمت ع  التجمبم  غضل متيق ة يسكندم  53اي قة ضصل اس  

 اض م صحضحة  يضلتحه اسمت ع  ةلجتض 
 درجة واحدة= استجابات صحيحة جزئيًا 

التجمبة صحضحة جماضة بملعيب محةة ضلتحه اعضدم ةلجة ياحةة فقط م  ةلجتض   11
 ةحضث كيني س  ضمت  بماللتجمبة اسصحضحة كممع

بملررررعيب محررررةة ابررررل  11الررررتجمبة صررررحضحة جماضررررة ابررررلد غضررررل مررررم نررررص اعضرررري بكررررية  11
 يضلتحه ةلجة ياحةة فقط

بملرعيب محرةة  11اي كرية  11التجمبة صحضحة جماضة ابلد غضل مرم نرص اعضري بكرية  15
 ابل يضلتحه ةلجة ياحةة فقط

....  
اي حتررر   15تررر  ح 11الرررتجمبة صرررحضحة جماضرررة ابرررلد غضرررل مرررم نرررص اعضررري اكرررياة مررر   19

 بملعيب محةة ابل يضلتحه ةلجة ياحةة فقط  13ضصل اس  
 صفر( = خطأ)استجابات غير صحيحة

 التجمبة بطأ يبألعيب محةة يتمبذ صلل 21
 يتمبذ صلل 21التجمبة بطأ يبألعيب محةة ابل غضل مم نص اعضي كية  21
غضرررل مقرررليا،  ججمبرررم  أبرررلد غضرررل صرررحضحة تشرررمل اسشرررطب، اسمحررري، برررملج اسمي ررريع، 29

 يتلتحه صلل .مشت 
 متليم تمممم يتلتحه صلل فلا  99

 
 (11)جدول رقم 

 ألسئلة التى نهايتها العظمى من درجة واحدةل أكواد التصحيح
 البند  اإلجابة الكود

 درجة= اإلستجابات الصحيحة 
 التجمبة صحضحة يفه اللعيب محةة يضلتحه اسمت ع  ةلجة  11
 ه اللعيب محةة ابل يضلتحه اسمت ع  ةلجةالتجمبة صحضحة يف 11
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يضلتحه  11اي  11التجمبة صحضحة يفه اللعيب محةة غضل مم جما ف  اكية  15
 اسمت ع  ةلجة اض م

...  
 13اي قة ضصل اس   11حت   11التجمبة صحضحة غضل مم نص  اعضي االكياة م   19

دم اض م صحضحة  يه  ت ط  فلصة النتمج اسمت ع  التجمبم  غضل متيق ة يسكن
 يضلتحه اسمت ع  ةلجة 

 درجة واحدة= استجابات صحيحة جزئيًا 
التجمبة صحضحة جماضة بملعيب محةة ضلتحه اعضدم ةلجة ياحةة فقط م  ةلجتض   11

 حضث كيني س  ضمت  بماللتجمبة اسصحضحة كممعة
بملررررعيب محررررةة ابررررل  11الررررتجمبة صررررحضحة جماضررررة ابررررلد غضررررل مررررم نررررص اعضرررري بكررررية  11

 ضلتحه ةلجة ياحةة فقطي 
بملرعيب محرةة  11اي كرية  11التجمبة صحضحة جماضة ابلد غضل مرم نرص اعضري بكرية  15

 ابل يضلتحه ةلجة ياحةة فقط
...  
اي حتررر   15حتررر   11الرررتجمبة صرررحضحة جماضرررة ابرررلد غضرررل مرررم نرررص اعضررري اكرررياة مررر   19

 بملعيب محةة ابل يضلتحه ةلجة ياحةة فقط  13ضصل اس  
 صفر( = خطأ)غير صحيحة استجابات

 التجمبة بطأ يبألعيب محةة يتمبذ صلل 21
 يتمبذ صلل 21التجمبة بطأ يبألعيب محةة ابل غضل مم نص اعضي كية  21
....  
ججمبرررم  أبرررلد غضرررل صرررحضحة تشرررمل اسشرررطب، اسمحررري، برررملج اسمي ررريع، غضرررل مقرررليا،  29

 يتلتحه صلل .مشت 
 متليم تمممم يتلتحه صلل فلا  99
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 (11)لجدول رقم ا
 توزيع أسئلة اختبار الرياضيات بحسب المحتوى ونوع السؤال

اةة ائلاعة م   اةة ائلاعة اسمحتيد
نيع االبتضمل م  

 مت ةة

اةة ائلاعة م  
نيع بنما اإلجمبة 

 (اسمقمس )

 سعلقلا % 

 59 53 42 14 ائاةاة
 41 41 43 13 اسجبل
 55 11 41 32 اسدنةلة
 19 53 12 31 اسبضمنم 
 111 93 112 512 اسمجميع
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 (12)الجدول رقم 
 توزيع أسئلة اختبار الرياضيات بحسب المجال المعرفى ونوع السؤال

اةة ائلاعة م   اةة ائلاعة اسمحتيد
نيع االبتضمل م  

 مت ةة

اةة ائلاعة م  
نيع بنما اإلجمبة 

 (اسمقمس )

 سعلقلا % 

م لفة اسحقماه 
 ياإلجلااا 

31 23 52 43 

 31 31 33 33 استطبضه
 51 41 12 31 است عضل
 51 41 12 31 اسمجميع
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نماذج لبناء أسئلة 

لتقويم مهارات 

وفق ( رياضياتال)

مستويات األداء 

للتحصيل الدراسى 

والمستويات المعرفية 

   للدراسة الدولية

TIMSS    
 الجبر:  اوالا 

 


