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 :ةمدقم
، ومن اجل ووزارة التربیة والتعلیم لتقویم التربوياالتعاون القائم بین المركز القومي لالمتحانات و  راطإيف 

 ).الریاضیات(في مادة  TIMSS2015اختبار يف  جمهوریة مصر العربیة نتائج طالبالضوء علي  ءاقلإ
 سؤال) ٧٧(اهددعو  المتاحة فقط األسئلةمن بتحلیل هذه النتائج في ضوء عینة بالمركز ) البحوث( قام قسم 

) ٢٠١٤/٢٠١٥(الدراسي التطبیق األساسي سوف یتم في شهر ابریل من العام  نأحیث  األسئلةولیس كل 
  :بهدف )تقریر موجز (بإعدادقام فریق الدراسة التطبیق اذه ولحین االنتهاء من 

  العي الذي تم في شهرفي التطبیق االستط ألبنائنا األكادیمي ءادألايلع فوقولا  •
 هذا االختبارمادة الریاضیات التي تضمنها ) عورف(مجاالت شیوعا في  األكثرتحدید المفاهیم  •

   ،)والبیانات اإلحصاء، الجبر، الهندسة، دادعألا(يهو
 تي تقیسها،لا األسئلةنع  اإلجابة وأ تداركها،المفاهیم التي لم یتمكن طالبنا من  مهأتحدید  •
  إتقانهامن صعوبات في  طالبناعاني ستویات المعرفیة التي یالم مهأتحدید  •
في قدرة المعلم  معینة تسهم یةتدریب اقتراح برامجالفني لمعلمي الریاضیات من خالل تقدیم الدعم  •

  .األساسيالطالب في التطبیق  ءادأعلي تحسین 
  

 :هذا التقریر احتوي علیهلما شرح مختصر یلي وفیما 
  :كالتالي سؤاال وكان توزیعها) ٧٧(ئلة المتاحة في عینة التقریربلغ عدد األس: الوأ

  األسئلة من حیث نوع
 سئلة ألا ددع من جملة% ٥١,٩تمثل نسبة ) MCQ(من نوع االختیار من متعدد  سؤال) ٤٠( •
  عدد األسئلةمن جملة % ٤٨,١تمثل نسبة ) CR(سؤال من نوع أسئلة اإلجابات القصیرة ) ٣٧( •

  

  الریاضیات فروع مادة من حیث
  من جملة عدد األسئلة%) ٢٩,٩(تمثل نسبة سؤال )٢٣(دادعألا عدد أسئلة مجالبلغ  -١
  من جملة عدد األسئلة%) ٢٣,٤(تمثل نسبة سؤاال) ١٨(الجبر عدد أسئلة مجالبلغ  -٢
  من جملة عدد األسئلة%) ٢٧,٣(تمثل نسبة سؤال) ٢١(مجال الهندسةعدد أسئلة بلغ  -٣
  من جملة عدد األسئلة%) ١٩,٥(تمثل نسبة سؤاال) ١٥(اإلحصاء عدد أسئلة مجالبلغ  -٤

  

  )تذكر، تطبیق، استدالل(من حیث المستوي المعرفي
 عدد األسئلةمن جملة %) ٣١,٢(تمثل نسبةسؤال  )٢٤(مستوي التذكربلغ عدد أسئلة  •
 عدد األسئلةمن جملة %) ٤٤,٢(تمثل نسبة سؤال) ٣٤(مستوي التطبیقبلغ عدد أسئلة  •
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  عدد األسئلةمن جملة %) ٢٤,٧(تمثل نسبة سؤال) ١٩(توي االستداللمسبلغ عدد أسئلة  •
  

- %صفر( تراوحت مابین األسئلة المتاحة في عینة التقریر النسب المئویة لإلجابات الصحیحة علي: ثانیا
  :وجاءت علي النحو التالي %)٤٨,١

  :األسئلةبالنسبة لنوع  
 مابین المئویة لإلجابات الصحیحة سبتراوحت الن) MCQ(ألسئلة من نوع االختیار من متعددا •

)٤٨,١- %٦,٧(%،   
  ، % )٢٨- %صفر(مابین المئویة لإلجابات الصحیحة تراوحت النسب) CR(أسئلة اإلجابات القصیرة •

  

  :بالنسبة لفروع مادة الریاضیات
  %)٤٨,١-%٢,٣(تراوحت مابین) دادعألا(النسب المئویة لإلجابات الصحیحة علي أسئلة مجال .١
  %)٤٥,٨- %١,٨(تراوحت مابین) الجبر(ة لإلجابات الصحیحة علي أسئلة مجالالنسب المئوی .٢
  %)٤٠,٥- %صفر(تراوحت مابین) الهندسة(النسب المئویة لإلجابات الصحیحة علي أسئلة مجال .٣
 %)٤١,١- %١,٩(تراوحت مابین) اإلحصاء(النسب المئویة لإلجابات الصحیحة علي أسئلة مجال .٤

  

  )تطبیق، استدالل تذكر،(بالنسبة للمستوي المعرفي
  %)٤٨,١-%٢,٨(تراوحت مابین) التذكر(النسب المئویة لإلجابات الصحیحة علي أسئلة مستوي .١
 %)٤٤,٤- %صفر(تراوحت مابین) التطبیق(النسب المئویة لإلجابات الصحیحة علي أسئلة مستوي  .٢
  %)٢٨- %٠,٥(تراوحت مابین) االستدالل(النسب المئویة لإلجابات الصحیحة علي أسئلة مستوي  .٣

  

  :جاءت علي النحو التالياألسئلة المتاحة في عینة التقریر المفاهیم التي دارت حولها : ثالثا
  :دادعألامجال : الوأ

 :علي ثالثة موضوعات رئیسة هي دادعألااحتوي مجال 
 Whole Numbersاألعداد الطبیعیة  .١
             Fractions, Decimals, and Integers .الكسور العادیة والعشریة، واألعداد الصحیحة-  .٢

 Ratio, Proportion, and Percentالمئویة النسبة والتناسب والنسبة  .٣
  :الموضوعات الفرعیة التي تضمنها كل موضوع رئیسيوفیما یلي 

  

 األعداد الطبیعیة  - ١
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العملیات الحسابیة األربعة، القیمة : على سبیل المثال( یفهم األعداد الطبیعیة والعملیات علیها  
 ).الدمجخواص التبدیل والتوزیع و مكانیة، و لا
 .)مواقف حیاتیة(یستخدم األعداد الطبیعیة في حل المسائل 
 )سألا(ویقیم قوى األعداد.ویحدد األعداد األولیة ها،ومضاعفات دادعألا یوجد ویستخدم عوامل 

 .١٤٤والجذور التربیعیة للمربعات الكاملة حتى 
 

       Fractions, Decimals, and Integers .اد الصحیحةالكسور العادیة والعشریة، واألعد-٢
باستخدام نماذج ) الكسور العادیة والعشریة، والصحیحة( یحدد ویقارن ویرتب األعداد النسبیة  

 .ویعرف أن هناك أعداد غیر نسبیة )خط األعداد: مثل(وتمثیالت متنوعة 
 ).یة، والصحیحةالكسور العادیة والعشر (على األعداد النسبیةیجرى حسابات  
 ).الكسور العادیة والعشریة، والصحیحة(األعداد النسبیةیحل مسائل باستخدام 

 

  Ratio, Proportion, and Percent  النسبة والتناسب والنسبة المئویة - ٣
 .معطاةباستخدام النسبة وتقسیم كمیة بنسبة  معطاةیحدد ویوجد النسب المتكافئة، وینمذج مواقف  
 .ئویة إلى كسور عادیة أو عشریة والعكسیحول النسبة الم 
 .یحل مسائل تتضمن النسب المئویة أوالتناسب 
    

  :مجال الجبر:  ثانیاً 
  علي ثالثة موضوعات رئیسة هي الجبراحتوي مجال 

 Expressions and operationsالمقادیر الجبریة والعملیات  .١
 Equations and inequalitiesالمعادالت والمتباینات  .٢
  Relationships and functionsوالدوال تاقالعلا .٣

  :وفیما یلي الموضوعات الفرعیة التي تضمنها كل موضوع رئیسي
 Expressions and operationsلیات المقادیر الجبریة والعم - ١

 .یوجد القیم العددیة لمقادیر جبریة بمعلومیة قیم متغیراتها 
سس لمقادیر جبریة، ویقارن حاصل ضرب، ویرفع األ مجموع،تتضمن  یبسط مقادیر جبریة 

 .منها المتكافئمقادیر جبریة ویحدد 
 .ینمذج مواقف باستخدام متغیرات جبریة 
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 Equations and inequalitiesالمعادالت والمتباینات -٢
 .معطاةیكتب معادالت أو متباینات لتمثل مواقف  
 .یحل معادالت خطیة، ومتباینات خطیة، ومعادالت آنیة في متغیرین 

  

    Relationships and functionsالعالقات والدوال -٣
وأ  adjacent termsیتوصل إلى تعمیم فى األنماط أو المتتابعات أو یبین حدود متتالیة  

 .یبین ترتیب الحد وقیمته باستخدام األعداد ،الكلمات أو الرموز
 .یفسر ویرسم تمثیالت للدوال من جداول، رسوم بیانیة، أو كلمات 
الخطیة وغیر الخطیة، ویستنتج خصائص الدوال من الجداول والرسوم البیانیة  الدوال یحدد 

 .أو المعادالت، ویفسر معنى المیل والجزء المقطوع من محور الصادات في الدوال الخطیة
  

  :مجال الهندسة: ثالثًا◌ً 
 :علي ثالثة موضوعات رئیسة هي الهندسیةاحتوي مجال 

    Geometric shapes        األشكال الهندسیة -١
 Geometric Measurement القیاس الهندسي .١
 .Location and Movement المواقع والحركة .٢

  

  :وفیما یلي الموضوعات الفرعیة التي تضمنها كل موضوع رئیسي
   Geometric shapes        األشكال الهندسیة - ١

 

ط المستقیمة وفي یحدد األنواع المختلفة للزوایا ویستخدم العالقات بین الزوایا على الخطو  
 .األشكال الهندسیة

  يوالد ورانبعدین وفى ثالثة أبعاد ، ویتعرف التماثل الخطى  يفیحدد خواص األشكال  
 .یحدد المثلثات المتطابقة والقیاسات المتناظرة فیها 
 .یحدد األشكال الرباعیة المتطابقة وقیاساتها المتناظرة 
 .یحدد المثلثات المتشابهة ویستخدم خواصها 
تعرف العالقات بین األشكال فى بعدین وفى ثالثة أبعاد عندما تعرض على شبكة ی 

 .وكذلك المنظورات المختلفة فى بعدین لمجسمات فى ثالثة أبعاد). فرد األشكال(المجسمات 
 .یستخدم نظریة فیثاغورث لحل المشكالت 
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 Geometric Measurement القیاس الهندسي - ٢
، وأطوال قطع مستقیمة، ومحیطات ویستنتج المساحات معطاةیرسم ویستنتج قیاس زوایا  

 .والحجوم
 Perimetersالدوائرالمحیطات، محیطات  إلیجاد ةالقوانین المناسبیختار ویستخدم  

and circumferences المساحات، والمساحات السطحیة والحجوم، ویوجد ،
 .قیاسات المساحات المركبة

  

 .Location and Movement المواقع والحركة -٣
 .المستوى الدیكارتى يفیعین النقط ویحل المسائل  
لألشكال الهندسیة ) االنتقال، االنعكاس ، والدوران(یتعرف ویستخدم التحویالت الهندسیة 

 .في بعدین
  

  Data and Chance  :واالحتمال مجال البیانات: رابعًا◌ً 
  :علي ثالثة موضوعات رئیسة هي واالحتمال احتوي مجال البیانات

   Characteristics of data sets . جموعة البیاناتخصائص م -١
  ;Data interpretation تفسیر البیانات -٢
  Chance االحتمال -٣

  :وفیما یلي الموضوعات الفرعیة التي تضمنها كل موضوع رئیسي
 

   Characteristics of data sets .خصائص مجموعة البیانات  -١
خدام المتوسط، الوسیط، المنوال، یحدد ویقارن خصائص مجموعة من البیانات باست 

 .المدى وشكل التوزیع باستخدام مصطلحات ریاضیة
 .یحسب ویستخدم ویفسر المتوسط، الوسیط، المنوال، المدى لحل المسائل 

  
  ;Data interpretation تفسیر البیانات - ٢

 .یقرأ البیانات من العروض البصریة المتنوعة للبیانات 
التوصل إلى نتائج وعمل : مثال(بیانات لحل المسائل یستخدم ویفسر مجموعة من ال 

 )تنبؤات، وتقدیر قیم من بیانات موجودة أو غیر موجودة بهذه البیانات
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مثل التحیز، . (یتعرف ویحدد ویصف مصادر الخطأ فى عملیة جمع البیانات وتنظیمها 
المقاییس المضللة أو  inappropriate grouping ,التجمیع غیر المناسب 

 ).ةفرالمح
 

  Chance االحتمال - ٣
یحكم على إمكانیة حدث ما من حیث كونه مؤكد ، أكثر احتماًال، متساوى االحتمال ،  

 .أقل احتماًال أو أنه مستحیل
 .یستخدم بیانات من تجارب لتقدیر االحتماالت لنواتج مستقبلیة 
 .یستخدم شروط المسألة لیحسب االحتمال النظرى لنتائج محتملة 

 
  

ع مادة تبعا لفرو  ونوع كل سؤال والنسبة المئویة للنجاح فیهلهدف الذي یقیسه كل سؤال ابي بیان وفیما یل
  ، )األعداد، الجبر، الهندسة، اإلحصاء(الریاضیات التي تضمنها هذا االختبار وهي

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  

 )األعداد(مجال : أوال

 المفھوم الھدف الذي یقیسھ
اجإلل%

 ةب
الصحی

 ةح

 نوع
السؤ
 ال

  MCQ  %٣٥،١  دادعألا ضرب  واص العملیات على األعداد الطبیعیةیعرف خ
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 المفھوم الھدف الذي یقیسھ
اجإلل%

 ةب
الصحی

 ةح

 نوع
السؤ
 ال

  CR  %٥,٦  الضرب  القیمة المكانیة لألرقام
  MCQ  %٣٦,٣  التوزیع  یستخدم خاصیة التوزیع في األعداد الطبیعیة

 CR  %٢٤،٣  المئویة النسبة  .یحل مسائل على النسبة المئویة

 CR  %٥،١  بالتناس  .یحل مسائل على النسبة المئویة والتناسب

 CR  %٩،٤  ط ىلع العملیات  یحل مسائل على األعداد الطبیعیة

 CR  %٢٢،٤  النسبة المئویة  .یحل مسائل على النسبة المئویة

یستخدم خواص النسبة والتناسب في حل 
  مشكالت حیاتیة

  CR  %٢,٣  والتناسب النسبة

  MCQ  %١٨،٤  النسبة المئویة  .یحل مسائل تتضمن النسبة المئویة
  CR  %٢٦،٦  )ص(يفحرط لا  الفرق بین عددیین صحیحین یحسب

  CR  %٧  التناسب  .یحل مسائل على التناسب
  CR  %١١،٥  الطبیعیة دادعألا  یحل مشكالت حیاتیة على األعداد الطبیعیة

یحل مشكالت حیاتیة باستخدام خواص العملیات 
  الحقیقیة األساسیة علي األعداد

  MCQ  %٢٧  العملیات األساسیة

الت حیاتیة على النسبة والتناسب یحل مشك
  والنسبة المئویة

  CR  %١٦،٣  التناسب

  MCQ  %٢٩,٦  الحذف  یطرح كسر اعتیادي من كسر عشري
یعرف خواص العملیات على األعداد الصحیحة 

  CR  %٢٨  اإلبدال  )اإلبدال( 

  MCQ  %٢٠,٥ النسبة والتناسب یحل مسائل على النسبة والتناسب
  CR  %١٥،٦  الكسر االعتیادي  لعادیةیحل مسائل على الكسور ا

  CR  %٤,٥  النسبة المئویة  .یحل مسائل على تطبیقات على حساب المائة
یحل مشكالت حیاتیة باستخدام خواص النسبة 

  MCQ  %٢٨,٤  التناسب  والتناسب
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 المفھوم الھدف الذي یقیسھ
اجإلل%

 ةب
الصحی

 ةح

 نوع
السؤ
 ال

كسور  ضرب  یوجد التلمیذ قیمة كسر اعتیادي من عدد معلوم
  اعتیادیة

٨,١%  MCQ  

  MCQ  %٤٦،٩  األعداد الكبیرة  باألرقامیعبر عن العدد المكتوب 
  MCQ  %٢٦،٨  النسبة  یحدد النسب المتكافئة

MCQ : السؤال اختیار من متعدد نأتعني         ،CR : السؤال مقالي قصیر نأتعني  
  

  )دادعألا(وفیما یلي النتائج الخاصة بمجال
  :كالتالي اسؤاال وكان توزیعه) ٢٣(ریرفي عینة التق) دادعألا(المتاحة بالنسبة لمجال األسئلةبلغ عدد : الوأ

 من جملة أسئلة األعداد% ٤٣,٥تمثل نسبة ) MCQ(االختیار من متعدد  أسئلة من نوع) ١٠( •
  دادعألا أسئلةمن جملة % ٥٦,٥تمثل نسبة ) CR( القصیرة اإلجابات أسئلةسؤال من نوع ) ١٣( •

  

تذكر، تطبیق، (قد اقتصرت علي المستویات الثالثةف )دادعألا(مجال ألسئلةبالنسبة للمستویات المعرفیة : ثانیا
  :المجال علي النحو التالي أسئلةيلع  اهوكان توزیع) استدالل

 المجال أسئلةمن جملة %) ٣٩,٢(تمثل نسبة أسئلة) ٩(مستوي التذكر •
 من جملة أسئلة المجال%) ٤٧,٨(أسئلة تمثل نسبة) ١١(التطبیقمستوي  •
  من جملة أسئلة المجال%) ١٣(بةأسئلة تمثل نس) ٣(مستوي االستدالل •
  %)٤٨,١-%٢,٣(تراوحت مابین) دادعألا(النسب المئویة لإلجابات الصحیحة علي أسئلة مجال: ثالثا

  :علي النحو التاليوجاءت  
  %)٤٨,١- %٨,١(تراوحت النسب مابین )MCQ(االختیار من متعددلألسئلة من نوع  بالنسبة •
  ) %٢٨- %٢,٣(تراوحت النسب مابین)CR(ة من نوع اإلجابات القصیر لألسئلة  بالنسبة •
  %)٠,٥٥ - % ٠,٧(فقد تراوحت ما بین األسئلةالقدرة التمییزیة لنفس  أما •
  يف ةاألعداد تركزت بصفة عاممجال  أسئلة دارت حولهاالمفاهیم التي : رابعا

 Whole Numbersاألعداد الطبیعیة  - ١
العملیات الحسابیة األربعة، : لمثالعلى سبیل ا( یفهم األعداد الطبیعیة والعملیات علیها  •

 ).خواص التبدیل والتوزیع والدمجالقیمة المكانیة، و 
 ).مواقف حیاتیة(یستخدم األعداد الطبیعیة في حل المسائل •
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) سألا(ویقیم قوى األعداد.یوجد ویستخدم عوامل األعداد ومضاعفاتها، ویحدد األعداد األولیة •
 .١٤٤حتى والجذور التربیعیة للمربعات الكاملة 

       Fractions, Decimals, and Integers .الكسور العادیة والعشریة، واألعداد الصحیحة-٢
باستخدام ) الكسور العادیة والعشریة، والصحیحة( یحدد ویقارن ویرتب األعداد النسبیة  •

 .ویعرف أن هناك أعداد غیر نسبیة )خط األعداد: مثل(نماذج وتمثیالت متنوعة 
 ).الكسور العادیة والعشریة، والصحیحة(على األعداد النسبیة یجرى حسابات •
 ).الكسور العادیة والعشریة، والصحیحة(األعداد النسبیةیحل مسائل باستخدام •

  Ratio, Proportion, and Percent  النسبة والتناسب والنسبة المئویة - ٣
یحدد ویوجد النسب المتكافئة، وینمذج مواقف معطاة باستخدام النسبة وتقسیم كمیة بنسبة  •

 .معطاة
 .یحول النسبة المئویة إلى كسور عادیة أو عشریة والعكس •
 .أواالثنین معا.التناسب یحل مسائل تتضمن النسب المئویة أو •
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 )الجبر( مجال : ثانیا

 المفھوم الھدف الذي یقیسھ
 %

 ةباجإلل
 صحیحةال

نوع 
 السؤال

  CR %٨,٢ حل معادلة  یستنتج المعادلة الخطیة یوجد قیمة المتغیر ص
یوجد التلمیذ العالقة بین ًمتغیرین من خالل فئات 

  معطاة
العالقة بین 

  .ًمتغیرین
١٧,٩%  CR  

یحدد إحداثیات نقطة مجهولة لشكل منتظم في 
  مستوي المحاور الكارتیزیة

حداثیات إلا
  الكارتیزیة

٢,٨%  CR  

في معادلة  األخریوجد التلمیذ أحد المجهولین إذا ًعلم 
  .الدرجة األولى في متغیرین

  خواص
  المعادلة

٤٤,١%  MCQ 

یستنتج الدالة الممثلة لمعادلة الخط المستقیم من 
  .معطاةبیانات 

 MCQ  %٤٤،٤  ةلادلا

 MCQ  %٣٤،٣  الریاضيالرمز   مرسوم هندسيیعبر رمزیًا عن مساحة شكل 

حل  يفحل المعادالت من الدرجة األولى  یستخدم
  هندسيتمرین 

  CR  %١٠،٥  المعادالت

باستخدام  التباین حل المتباینة باستخدام خواص
 MCQ  %١٧,٤  حل المتباینات  . ≥،   ≤التعبیر الریاضي الصحیح للرمز 

یعبر عن مشكلة لفظیة باستخدام معادلة الدرجة 
  يلوألا 

 MCQ  %٢٧  الثابت والمتغیر

  CR  %١,٩  المعادلة  .معادالت خطیة في متغیر واحدیحل 
 MCQ  %١٧،٢  النمذجة  ینمذج مواقف ریاضیة باستخدام تعبیرات ریاضیة

 MCQ  %٤٢،٢  مقادیر لاجمع   .یجمع مقادیر جبریة

  MCQ  %٢٨,٣ ریدامقتساوي ال منها المتساويیقارن مقادیر جبریة ویحدد 
  CR  %١،٨  خواص المعادلة  مجهولین يفیحل معادلتین آنیتین من الدرجة األولى 

  CR  %٣،٧  المعادلة  .یكتب معادلة لتمثل موقف معطى
  MCQ  %٢٨  ةقالعلا  یفسر رسوم بیانیة معطاة
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 المفھوم الھدف الذي یقیسھ
 %

 ةباجإلل
 صحیحةال

نوع 
 السؤال

علمت قیمة  اذإیوجد قیمة احد المتغیرین في معادلة 
  األخرالمتغیر 

  حل
  المعادلة

٦,٥%  CR  

یوجد قیمة أحد اإلحداثیات بمعلومیة اآلخر لدالة 
  MCQ  %٤٥،٨  ةلادلا  مرسومةتربیعیة 

MCQ :   ،      تعني أن السؤال اختیار من متعددCR :تعني أن السؤال مقالي قصیر  
  

  )الجبر(وفیما یلي النتائج الخاصة بمجال
  :سؤاال وكان توزیعها كالتالي) ١٨(في عینة التقریر) الجبر(بلغ عدد األسئلة المتاحة بالنسبة لمجال: الوأ

 من جملة أسئلة األعداد% ٥٥,٦تمثل نسبة ) MCQ(االختیار من متعدد أسئلة من نوع ) ١٠( •
  الجبرمن جملة أسئلة % ٤٤,٤تمثل نسبة  )CR(اإلجابات القصیرة من نوع  أسئلة) ٨( •
تذكر، تطبیق، (فقد اقتصرت علي المستویات الثالثة) الجبر(بالنسبة للمستویات المعرفیة ألسئلة مجال: ثانیا

  :ا علي أسئلة المجال علي النحو التاليوكان توزیعه) استدالل
 من جملة أسئلة المجال%) ٣٣,٣(أسئلة تمثل نسبة) ٦(مستوي التذكر •
 من جملة أسئلة المجال%) ٤٤,٤(أسئلة تمثل نسبة) ٨(مستوي التطبیق •
  من جملة أسئلة المجال%) ٢٢,٢(أسئلة تمثل نسبة) ٤(مستوي االستدالل •
  %)٤٥,٨- %١,٨(تراوحت مابین) الجبر(حة علي أسئلة مجالالنسب المئویة لإلجابات الصحی: ثالثا

  :وجاءت علي النحو التالي 
  %)٤٥,٨- %١٧,٢(تراوحت النسب مابین) MCQ(بالنسبة لألسئلة من نوع االختیار من متعدد •
  % )١٧,٩-%١,٨(تراوحت النسب مابین) CR(سئلة اإلجابات القصیرةألبالنسبة  •
  %)٠,٦١ - % ٠,١٢(قد تراوحت ما بینأما القدرة التمییزیة لنفس األسئلة ف •
  تركزت بصفة عامة في الجبرالمفاهیم التي دارت حولها أسئلة مجال : رابعا

 Expressions and operationsلیات المقادیر الجبریة والعم - 
 .یوجد القیم العددیة لمقادیر جبریة بمعلومیة قیم متغیراتها •
رفع األسس لمقادیر جبریة، ویقارن مقادیر حاصل ضرب، وی مجموع،تتضمن  یبسط مقادیر جبریة •

 .منها المتكافئجبریة ویحدد 
 .ینمذج مواقف باستخدام متغیرات جبریة •
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 Equations and inequalitiesالمعادالت والمتباینات -٢
 .معطاةیكتب معادالت أو متباینات لتمثل مواقف  •
 .یحل معادالت خطیة، ومتباینات خطیة، ومعادالت آنیة في متغیرین •

  

   Relationships and functionsالعالقات والدوال -٣
یبین  وأ adjacent termsیتوصل إلى تعمیم فى األنماط أو المتتابعات أو یبین حدود متتالیة  •

 .ترتیب الحد وقیمته باستخدام األعداد ،الكلمات أو الرموز
 .یفسر ویرسم تمثیالت للدوال من جداول، رسوم بیانیة، أو كلمات •
لدوال الخطیة وغیر الخطیة، ویستنتج خصائص الدوال من الجداول والرسوم البیانیة أو ا یحدد •

 .المعادالت، ویفسر معنى المیل والجزء المقطوع من محور الصادات في الدوال الخطیة
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 )الھندسة( مجال: اثلاث 

 المفھوم الھدف الذي یقیسھ
 %

 ةباجإلل
 الصحیحة

 نوع
 السؤال

ر منتظم في المستوي الثنائي بطریقة یحدد مساحة شكل غی
  تقریبیة

  MCQ  %٣٠  المساحة

  CR  %صفر  المكعب  حل مشكالت حیاتیة يفیستخدم خصائص المكعب 

  ..یوجد التلمیذ صورة شكل باالنعكاس على محور
التحویالت 

   الهندسیة
٣٨,٩%  MCQ  

  CR  %٤،٨  الزاویة  .یوجد قیاس زاویة مجهولة
اعدة الزاویة الخارجة عن یوجد قیاس زاویة باستخدام ق

  .مثلث
  خواص

  المثلث  
٣٨,٢%  MCQ  

 CR  %٦،٦  االنعكاس  .یوجد انعكاس شكل هندسي في بعدین

نظریة   یحل مشكالت تطبیقیة باستخدام نظریة فیثاغورث
  فیثاغورث

٣،٨%  CR 

  .یوجد التلمیذ عدد الوحدات المكعبة التي یحتویها مجسم 
  حجم

  مجسملا 
٢٥,٨%  MCQ  

  درة علي التصور البصري المكانيقیاس الق
التصور 
  البصري

٢٤,٢%  MCQ  

  یوجد الطالب إحداثیات منتصف قطعة مستقیمة
  إحداثیات
  المنصف

١١,٣%  CR  

یحدد إحداثیات نقطة مجهولة لشكل منتظم في مستوي 
  اإلحداثیات  الكارتیزیة

إحداثیات نقطة 
  في مستوي

٣٠,١%  MCQ  

  MCQ  %٢٠,٨ محیط الشكل   ـما نفــس المحـــیط الشكلین الذین لهــ) یحدد(یستنتج 
یحل مشكالت حیاتیة باستخدام خواص المساحة لشكل 

 منتظم
 CR  %٢,٣  مساحة الشكل

 CR  %٧,٤  المحیطیحل مشكالت حیاتیة باستخدام خواص المحیط  لشكل 
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 المفھوم الھدف الذي یقیسھ
 %

 ةباجإلل
 الصحیحة

 نوع
 السؤال

  منتظم
  MCQ %٢٢,١ خواص المثلث یقارن بین أطوال األضالع فى المـــثلث

  MCQ  %٤٠،٥  التشابه  .الهندسیة المتشابهةیحدد األشكال 
 CR  %صفر  المساحة  یستخدم مساحة المستطیل فى إیجاد مساحة شكل مرسوم

 CR  %١,٩  المساحة  منتظمة في المستوي  أشكالیقارن بین مساحات 

 CR  %٠،٩  نقطة تإحداثیا  .یعین إحداثیات نقط في المستوى الدیكارتي

احةیرسم مستطیل بمعلومیة المحیط وال   مســـ
  محـــیط لا

  والمساحته
٦,٥% CR 

 CR  %٠،٥  المجسم  .یحل مسائل على خواص المجسمات

MCQ :   ،      تعني أن السؤال اختیار من متعددCR :تعني أن السؤال مقالي قصیر  
  

  )الهندسة(وفیما یلي النتائج الخاصة بمجال
  :سؤاال وكان توزیعها كالتالي) ٢١(ي عینة التقریرف) الهندسة ا(بلغ عدد األسئلة المتاحة بالنسبة لمجال: الوأ

 من جملة أسئلة األعداد% ٤٢,٩تمثل نسبة ) MCQ(أسئلة من نوع االختیار من متعدد ) ٩( •
  الهندسةمن جملة أسئلة % ٥٧,١تمثل نسبة ) CR(سؤال من نوع أسئلة اإلجابات القصیرة ) ١٢( •
تذكر، تطبیق، (فقد اقتصرت علي المستویات الثالثة) لهندسةا(بالنسبة للمستویات المعرفیة ألسئلة مجال: ثانیا

  :وكان توزیعها علي أسئلة المجال علي النحو التالي) استدالل
 من جملة أسئلة المجال%) ٩,٥(أسئلة تمثل نسبة) ٢(مستوي التذكر •
 من جملة أسئلة المجال%) ٤٧,٦(أسئلة تمثل نسبة) ١٠(مستوي التطبیق •
  من جملة أسئلة المجال%) ٤٢,٩(تمثل نسبة أسئلة) ٩(مستوي االستدالل •
  %)٤٠,٥-%صفر(تراوحت مابین) الهندسة(النسب المئویة لإلجابات الصحیحة علي أسئلة مجال: ثالثا

  :وجاءت علي النحو التالي 
  %)٤٠,٥- %٢٠,٨(تراوحت النسب مابین) MCQ(بالنسبة لألسئلة من نوع االختیار من متعدد •
  %)١١,٣- %صفر(تراوحت النسب مابین) CR(صیرةسئلة اإلجابات القألبالنسبة  •
  %)٠,٥٤ - % صفر (أما القدرة التمییزیة لنفس األسئلة فقد تراوحت ما بین •
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  تركزت بصفة عامة في الهندسةالمفاهیم التي دارت حولها أسئلة مجال : رابعا
  Geometric shapes        األشكال الهندسیة -١
 العالقات بین الزوایا على الخطوط المستقیمة وفي األشكال  یحدد األنواع المختلفة للزوایا ویستخدم •
  يوالد ورانبعدین وفى ثالثة أبعاد ، ویتعرف التماثل الخطى  يفیحدد خواص األشكال  •
 .یحدد المثلثات المتطابقة والقیاسات المتناظرة فیها •
 .یحدد األشكال الرباعیة المتطابقة وقیاساتها المتناظرة •
 .ابهة ویستخدم خواصهایحدد المثلثات المتش •
درف (بعدین وفى ثالثة أبعاد عندما تعرض على شبكة المجسمات  يفیتعرف العالقات بین األشكال  •

 .ثالثة أبعاد وأبعدین  يف لمجسمات وكذلك المنظورات المختلفة). األشكال
 .یستخدم نظریة فیثاغورث لحل المشكالت •

  

 Geometric Measurement القیاس الهندسي- ٢
 .، وأطوال قطع مستقیمة، ومحیطات ویستنتج المساحات والحجوممعطاةویستنتج قیاس زوایا یرسم  •
 Perimeters andالدوائرالمحیطات، محیطات  إلیجاد ةالقوانین المناسبیختار ویستخدم  •

circumferences،  المساحات، والمساحات السطحیة والحجوم، ویوجد قیاسات المساحات
 .المركبة

  

 .Location and Movement حركةالمواقع وال-٣
 .المستوى الدیكارتى يفیعین النقط ویحل المسائل  •
لألشكال الهندسیة في ) االنتقال، االنعكاس ، والدوران(یتعرف ویستخدم التحویالت الهندسیة •

 .بعدین
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 )اإلحصاء(مجال: رابعا

 المفھوم الھدف الذي یقیسھ
 %

 ةباجإلل
 الصحیحة

نوع 
 السؤال

  .یذ الوسط والوسیط لمجموعة من القیمیوجد التلم
مقاییس النزعة 

  المركزیة
٨,٨%  MCQ  

  CR  %١٦  تفسیر بیانات  .معطاةیحل مسائل باستخدام بیانات 
  MCQ  %٤١,١ االحتمال یوجد االحتمال لنتائج محتمله

  MCQ  %١٧،٦  االحتمال  .یوجد االحتمال النظري لنتائج محتملة
  MCQ %٢٣,٩ حتمالالا یوجد االحتمال لنتائج محتمله

 MCQ  %٢٨,٨  المتوسط الحسابي  یوجد التلمیذ المتوسط الحسابي لمجموعة من القیم

التلمیذ  مقدار التحسن في المتوسط الحسابي  یقارن
  لمجموعة من القیم

 MCQ  %١٨,٩  المتوسط الحسابي

  MCQ  %٢٦,٥ االحتمال لنتائج محتمله ألحداث  یوجد االحتمال
حدوث حدث بسیط لفضاء  حساب توقعات احتمال

  عینة محدد
  الحدث
  البسیط

١٦,٩%  CR  

 يف بسیط حدثمقارنة توقعات احتمال حدوث 
  فضاء عینة محدد

  الحدث
  البسیط

٣٣,٨%  MCQ  

  MCQ  %٢٢،٤  االحتمال  حل مشكالت حیاتیة ئفیطبق االحتمال 
یقرأ ویفسر بیانات معطاة في صورة شكل بیاني 

  ممثل بالنقاط
 CR  %١,٩  یةالتوزیعات البیان

 CR  %٩،١  االحتمال  .یحل مسائل غیر نمطیة على االحتمال

  MCQ  %٦،٧  االحتمال  .یوجد االحتمال النظري لنتائج محتملة
یقرأ ویفسر بیانات معطاة في صورة شكل بیاني 

  ممثل بخط مستقیم
التوزیعات 

  التكراریة
٣٨,٥%  MCQ  

MCQ :   ،      تعني أن السؤال اختیار من متعددCR: تعني أن السؤال مقالي قصیر  
 

  )اإلحصاء(وفیما یلي النتائج الخاصة بمجال
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  :سؤاال وكان توزیعها كالتالي) ١٥(في عینة التقریر) اإلحصاء(بلغ عدد األسئلة المتاحة بالنسبة لمجال: الوأ
 من جملة أسئلة األعداد% ٧٣,٣تمثل نسبة ) MCQ(أسئلة من نوع االختیار من متعدد ) ١١( •
  اإلحصاءمن جملة أسئلة % ٢٦,٧تمثل نسبة ) CR(من نوع أسئلة اإلجابات القصیرة  ةلأسئ) ٤( •
تذكر، (فقد اقتصرت علي المستویات الثالثة) اإلحصاء(بالنسبة للمستویات المعرفیة ألسئلة مجال: ثانیا

  :وكان توزیعها علي أسئلة المجال علي النحو التالي) تطبیق، استدالل
 من جملة أسئلة المجال%) ٤٦,٧(تمثل نسبةأسئلة ) ٧(مستوي التذكر •
 من جملة أسئلة المجال%) ٣٣,٣(أسئلة تمثل نسبة) ٥(مستوي التطبیق •
  من جملة أسئلة المجال%) ٢٠(أسئلة تمثل نسبة) ٣(مستوي االستدالل •
  %)٤١,١- %١,٩(تراوحت مابین) اإلحصاء(النسب المئویة لإلجابات الصحیحة علي أسئلة مجال: ثالثا

  :ي النحو التاليوجاءت عل 
  %)٤١,١- %٦,٧(تراوحت النسب مابین) MCQ( بالنسبة لألسئلة من نوع االختیار من متعدد •
  % )١٦,٩-%١,٩(تراوحت النسب مابین) CR( سئلة اإلجابات القصیرةألبالنسبة  •
  %)٠,٥٢ - % ٠,١٠(أما القدرة التمییزیة لنفس األسئلة فقد تراوحت ما بین •
  :تركزت بصفة عامة في اإلحصاءحولها أسئلة مجال المفاهیم التي دارت : رابعا

   Characteristics of data sets .خصائص مجموعة البیانات -١
یحدد ویقارن خصائص مجموعة من البیانات باستخدام المتوسط، الوسیط، المنوال، المدى  •

 .وشكل التوزیع باستخدام مصطلحات ریاضیة
 .منوال، المدى لحل المسائلیحسب ویستخدم ویفسر المتوسط، الوسیط، ال •

  
  ;Data interpretation تفسیر البیانات - ٢

 .یقرأ البیانات من العروض البصریة المتنوعة للبیانات •
التوصل إلى نتائج وعمل تنبؤات، وتقدیر : مثال(یستخدم ویفسر مجموعة من البیانات لحل المسائل  •

 )قیم من بیانات موجودة أو غیر موجودة بهذه البیانات
مثل التحیز، التجمیع غیر . (یتعرف ویحدد ویصف مصادر الخطأ فى عملیة جمع البیانات وتنظیمها •

 ).المقاییس المضللة أو المحرفة inappropriate grouping ,المناسب 
  Chance االحتمال - ٣
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یحكم على إمكانیة حدث ما من حیث كونه مؤكد ، أكثر احتماًال، متساوى االحتمال ،  •
 .أو أنه مستحیل أقل احتماالً 

 .یستخدم بیانات من تجارب لتقدیر االحتماالت لنواتج مستقبلیة •
 .یستخدم شروط المسألة لیحسب االحتمال النظرى لنتائج محتملة •
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 التعلیق علي النتائج
  :لوحظ من النتائج السابقة ما یلي

مئویة للنجاح بصفة خاصة حیث تدنت النسب ال) CR(یعاني الطالب من أسئلة اإلجابات القصیرة - ١
في هذه النوعیة من األسئلة، في جمیع المفاهیم التي انصبت علیها أسئلة الدراسة لتتراوح مابین 

بأحسن حاال من سابقتها إذا ما ) MCQ(، ولم تكن أسئلة االختیار من متعدد% )٢٨- %صفر(
%)     ٤٨,١- %٦,٧(حیث تراوحت النسب المئویة للنجاح مابین.في االعتبار) التخمین(وضعنا عملیة

 .في عینة األسئلة المتاحة%) ٥٠(أي أن المستوي العام لنجاح الطالب لم یتخط حاجز
 

وما تحتویه من مواقف تتطلب درایة كبیرة ) االستدالل( یعاني الطالب من اإلجابة علي أسئلة مستوي - ٢
 )%٢٨(بالقدرة علي حل المشكالت الحیاتیة ولم تتخط نسبة النجاح في هذا المستوي حاجز

 
 التوصیات

  
  :ومن اجل المساهمة في تحسین النتائج في التطبیق األساسي یوصي فریق الدراسة بما یلي

تدریب معلمي الریاضیات علي وضع أسئلة مقال قصیر سهلة القراءة لمن یعاني من صعوبات في  -١
 الفهم القرائي

 محتوي رمزي أو عددي تدریب التالمیذ علي مهارة تحویل المحتوي اللفظي للمسالة الریاضیة إلي  -٢
وضع برامج تدریبیة من قبل موجهي الریاضیات والموجهین األوائل تتضمن فنیات استخدام البرهان  -٣

 المنطقي في حل التمارین الهندسیة
 توعیة المعلم بضرورة استخدام عناصر البیئة المتاحة من اجل المساهمة في حل المشكالت الحیاتیة  -٤
 یس التي من شأنها مراعاة الفروق الفردیة بین الطالبالتنوع في طرق وأسالیب التدر  -٥
في مستویات معرفیة  TIMSSتدریب لمعلمي الریاضیات علي وضع أسئلة علي غرار أسئلة  -٦

ویمكن الرجوع إلي األسئلة . متعددة مع التركیز علي مستوي االستدالل كأحد أعمدة التفكیر الناقد 
  .يالمتاحة لحین االنتهاء من التطبیق النهائ
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