
1 e c s m e . k s u . e d u . s a

قراءة في نتائج مشاركة دول الخليج في تقرير دراسة 

االتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات

2011 TIMSS

تقرير مختصر







4
درا�سة  نتائج م�ساركة دول اخلليج يف تقرير  ق��راءة يف 
TIMSS 2011 االجتاهات الدولية يف العلوم والريا�سيات

قراءة يف نتائج م�شاركة دول اخلليج 
يف تقرير درا�شة االجتاهات الدولية يف العلوم والريا�شيات

TIMSS 2011

تقرير خمت�شر

اإعداد برنامج بحوث الدرا�شات الدولية 
يف مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�شيات
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     مقدمة

يحتل تقومي التح�ضيل العلمي يف مادتي العلوم والريا�ضيات مكانة كبرية يف الأنظمة التعليمية وذلك 
لعالقتها بالتطّور والتقّدم العملي يف كل دولة. وتعترب »درا�ضة الجتاهات الدولية يف العلوم والريا�ضيات« 
املعروفة بالخت�ضار TIMSS اأو�ضع الدرا�ضات الدولية انت�ضار والتي تهتم بهذا املجال. وتعد TIMSS  درا�ضة 
 IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement( دولية تقوم بها منظمة
الدرا�ضة  بتنفيذ  قامت  حيث  حكومية,  واأجهزة  بحثية  مراكز  مع  تتعاون  م�ضتقلة  دولية  منظمة  تعد  التي 
الثالث  TIMSS يف  ال�ضعودية يف درا�ضة  العربية  اململكة  احلالية منذ عام 1995م. و�ضاركت  يف �ضيغتها 
دورات الأخرية 2003, 2007, بال�ضف الثامن )الثاين املتو�ضط( ويف عام 2011 �ضاركت بال�ضفني الرابع 
البتدائي والثاين املتو�ضط )الثامن(, ولكي تكون الدرا�ضة �ضاملة ي�ضتفيد منها وا�ضع ال�ضيا�ضة التعليمية 
و�ضانع القرار التعليمي فاإنها تطّبق اأدوات م�ضاحبة لالختبار يتم من خاللها جمع بيانات ومعلومات غنّية 
دولـة   52 البتـدائي  الرابـع  بال�ضف  الدرا�ضـة  هـذه  يف  �ضارك  املدر�ضية.  والبيئة  واملعلمني  الطلبة  حول 
و7 م�ضاركات ب�ضورة جزئية )Benchmarking(, وبال�ضف الثامن 45 دوله و 14 م�ضاركة ب�ضورة جزئية 

.)Benchmarking(
وتركز هذه الن�ضرة على قراءة عامة لنتائج اأداء طلبة دول اخلليج العربي وحت�ضيلهم العلمي يف مادتي 
العلوم والريا�ضيات لل�ضفني الرابع البتدائي والثاين املتو�ضط مقارنة باأداء اأقرانهم يف اأف�ضل خم�س دول 
اأداًء يف التح�ضيل العلمي يف تلك املادتني من الدول امل�ضاركة يف الدرا�ضة ح�ضب ما ورد يف التقرير الذي 

ن�ضرته منظمة IEA امل�ضوؤولة عن تنفيذ الدرا�ضة.
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TIMSS أدوات دراسة     

يف  ت�ضاعد  وغنّية  كثرية  ومعلومات  بيانات  جمع  بغر�س  الأدوات  من  عدد  بتطبيق  الدرا�ضة  تقوم 
تف�ضري الختالفات يف التح�ضيل بني الأقران يف الدول امل�ضاركة يف الدرا�ضة, حيث تتنّوع هذه الأدوات 
العلوم  مادتي  يف  العلمي  التح�ضيل  لقيا�س  الرئي�ضة  الأداة  هو  الختبار  ويعترب  وا�ضتبانات.  اختبار  بني 
والريا�ضيات وي�ضتمل على فقرات متنوعة بني اأ�ضئلة اختيار من متعدد واأ�ضئلة مقالية ق�ضرية الإجابة ومنظمة 
يف كتيبات بحيث يتم تطبيق كل كتيب على عينة ممثلة لطلبة البلد امل�ضارك. وقد بُِنيت اختبارات العلوم 
والريا�ضيات يف درا�ضة TIMSS 2011 يف �ضوء اإطار مرجعي �ضامل طّورته منظمة IEA بالتعاون مع الدول 

امل�ضاركة يف الدرا�ضة, ومت بناوؤه وتنظيمه يف حمورين, هما:
بعد املحتوى: يبنّي هذا املحور حتديد الأبعاد اأو املو�ضوعات التي يتناولها الختبار يف مادة العلوم  (  1

وكذلك مادة الريا�ضيات يف ال�ضفوف امل�ضتهدفة وهما ال�ضفني الرابع البتدائي والثاين املتو�ضط. 
)اجلدول 1(.

اجلدول )1(: الأبعاد التي يتناولها اختبار TIMSS يف مادتي العلوم والريا�ضيات

اأبعاد املحتوى لل�صف الثاين متو�صط ملادة العلوماأبعاد املحتوى لل�صف الرابع االبتدائي ملادة العلوم
الوزن الن�سبي يف االختبارالبعدالوزن الن�سبي يف االختبارالبعد

35 %االأحياء45 %علم احلياة

20 %الكيمياء35 %علم الفيزياء

25 %الفيزياء20 %علم االأر�ض

20 %علم االأر�ض
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االأبعاد املعرفية )عمليات التفكري(  لل�صف الرابع 
االبتدائي ملادة العلوم

االأبعاد املعرفية )عمليات التفكري(  لل�صف الثاين 
متو�صط ملادة العلوم

الوزن الن�سبي يف االختبارالبعدالوزن الن�سبي يف االختبارالبعد

35 %املعرفة40 %املعرفة

35 %التطبيق40 %التطبيق

30 %اال�ستدالل20 %اال�ستدالل

بعد املعرفة اأو التفكري: يبنّي هذا املحور عمليات التفكري املتوقعة من الطلبة عندما يدر�ضون حمتوى  (  2
مادتي العلوم والريا�ضيات يف ال�ضفني املحددين. )اجلدول 2(

اجلدول )2(: عمليات التفكري املتوقعة من الطلبة يف درا�ضة مادتي العلوم والريا�ضيات.

اأبعاد املحتوى لل�صف الرابع االبتدائي ملادة 
اأبعاد املحتوى لل�صف الثاين متو�صط الريا�صياتالريا�صيات

الوزن الن�سبي يف االختبارالبعدالوزن الن�سبي يف االختبارالبعد

30 %االأعداد50 %االأعداد
االأ�سكال الهند�سية 

30 %اجلرب35 %والقيا�ض

15 %عر�ض البيانات
20 %الهند�سة

20 %البيانات واالحتماالت

االأبعاد املعرفية )عمليات التفكري(  لل�صف الرابع 
االبتدائي الريا�صيات

االأبعاد املعرفية )عمليات التفكري(  لل�صف الثاين 
متو�صط الريا�صيات

الوزن الن�سبي يف االختبارالبعدالوزن الن�سبي يف االختبارالبعد

35 %املعرفة40 %املعرفة

40 %التطبيق40 %التطبيق

25 %اال�ستدالل20 %اال�ستدالل
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حه اجلدولن ال�ضابقان يتبنّي اأن حماور املحتوى واملو�ضوعات التي يحتويها الإطار  ح�ضب ما يو�ضّ
املرجعي لبناء الختبار يف العلوم والريا�ضيات تختلف باختالف ال�ضف, فهناك مو�ضوعات خا�ضة بال�ضف 
اأبعاد عمليات  اأو  املتو�ضط )الثامن(, ولكن حماور  الثاين  بال�ضف  البتدائي ومو�ضوعات خا�ضة  الرابع 
ينا�ضب طلبة  التفكري حلل امل�ضكالت مبا  امل�ضتهدفني وتدور حول عمليات  ال�ضفني  نف�ضها يف  التفكري هي 
املرحلتني البتدائية واملتو�ضطة حيث يتم ت�ضنيفها يف ثالثة م�ضتويات هي: املعرفة, التطبيق, وال�ضتدلل. 
نتائج التح�ضيل على هذه الختبارات يقع يف املدى بني �ضفر )0( واألف درجة )1000(, ولكن اأداء 
الطلبة يرتاوح بني 300 و700, وقد ا�ضتخدمت الدرا�ضة الدرجة )500( نقطة مرجعية كمتو�ضط لالأداء يف 
املقيا�س ميكن للدول امل�ضاركة ا�ضتخدامه كمحك للمقارنة. وقد حّددت الدرا�ضة م�ضتويات الأداء للطلبة 

يف اأربعة م�ضتويات كما يف اجلدول )3(:

TIMSS 2011 اجلدول )3(: و�ضف م�ضتويات الأداء العاملية لدرا�ضة

حدود الدرجةامل�صتوى
625 درجة فاأعلىمتقّدم

من 550 اإىل اأقل من 625 درجةعاٍل

من 475 اإىل اأقل من 550 درجةمتو�سط

من 400 اإىل اأقل من 475 درجةمنخف�ض

اأواًل: التح�صيل يف العلوم

اأظهر التقرير نتائج الدرا�ضة وم�ضتويات الأداء يف حت�ضيل العلوم لدى طلبة الدول امل�ضاركة حيث 
كانت متو�ضطات الأداء كما يلي )اجلدول 4(:
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اجلدول )4(: م�ضتوى التح�ضيل يف العلوم لدى الطلبة يف الدول امل�ضاركة

TIMSS 2012 متو�ضط التح�ضيل يف العلوم لل�ضف الرابع البتدائي يف

متو�صط التح�صيل الدولة م
587 كوريا 1
583 �سنغافورة 2
570 فنلندا 3
559 اليابان 4
552 رو�سيا 5
552 تايبيه ال�سني 6
544 اأمريكا 7
536 الت�سيك 8
535 هوجن كوجن 9
535 هنغاريا 10
533 ال�سويد 11
532 �سلوفاكيا 12
532 النم�سا 13
531 هوالندا 14
529 اإجنلرتا 15
528 الدامنارك 16
528 اأملانيا 17
524 اإيطاليا 18
522 الربتغال 19
520 �سلوفانيا 20
517 اإيرلندا ال�سمالية 21
516 اإيرلندا 22
516 كرواتيا 23
516 اأ�سرتاليا 24
516 �سربيا 25
515 لتوانيا 26
509 بلجيكا 27
505 رومانيا 28

متو�صط التح�صيل الدولة م
505 اأ�سبانيا 29
505 بولندا 30
500 متو�سط املقيا�ض
497 نيوزيالندا 31
495 كازاخ�ستان 32
494 الرنويج 33
480 ت�سيلي 34
472 تايلند 35
463 تركيا 36
455 جورجيا 36
453 اإيران 37
449 البحرين 38
446 مالطا 39
438 اأذربيجان 40
429 اململكة العربية ال�سعودية 41
428 االإمارات العربية املتحدة 42
416 اأرمينيا 43
394 قطر 44
377 عمان 45
347 الكويت 46
346 تون�ض 47
264 املغرب 48
209 اليمن 49

50
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متو�صط التح�صيل الدولة م
439 تون�ض 29
437 اأرمينيا 30
436 اململكة العربية ال�سعودية 31
426 ماليزيا 32
426 �سوريا 33
420 فل�سطني 34
420 جورجيا 35
420 عمان 36
419 قطر 37
407 مقدونيا 38
406 لبنان 39
406 اإندوني�سيا 40
376 املغرب 41
306 غانا 42
404 بت�سوانا* 43
369 هندورا�ض* 44
332 جنوب اأفريقيا* 45

*بت�سوانا وهندورا�ض 
وجنوب اأفريقيا �ساركت 

بال�سف التا�سع

متو�صط التح�صيل الدولة م
590 �سنغافورة 1
564 تايبيه ال�سني 2
560 كوريا 3
558 اليابان 4
552 فنلندا 5
543 �سلوفانيا 6
542 رو�سيا 7
535 هوجن كوجن 8
533 اإجنلرتا 9
525 اأمريكا 10
522 هنغاريا 11
519 اأ�سرتاليا 12
516 اإ�سرائيل 13
514 لتوانيا 14
512 نيوزيالندا 15
509 ال�سويد 16
501 اإيطاليا 17
501 اأوكرانيا 18
500 متو�سط املقيا�ض
494 الرنويج 19
490 كازاخ�ستان 20
483 تركيا 21
474 اإيران 22
465 رومانيا 23
465 االإمارات العربية املتحدة 24
461 ت�سيلي 25
452 البحرين 26
451 تايلند 27
449 االأردن 28

TIMSS 2012 متو�ضط التح�ضيل يف العلوم لل�ضف الثامن يف
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املقيا�س  متو�ضط  اخلليج عن  لدى طلبة دول  العلوم  التح�ضيل يف  م�ضتوى  انخفا�س  النتائج  وتظهر 
)500( يف ال�ضفني الرابع البتدائي والثاين املتو�ضط, ففي ال�ضف الرابع البتدائي ح�ضل طلبة البحرين 
طلبة  ح�ضل  )429(,و  حت�ضيل  متو�ضط  على  ال�ضعودية  طلبة  وح�ضل   ,)449( حت�ضيل  متو�ضط  على 
الإمارات على متو�ضط حت�ضيل )428(, وح�ضل طلبة قطر على متو�ضط حت�ضيل )394(, وحي�ضل طلبة 

عمان على متو�ضط حت�ضيل )377( , وح�ضل طلبة الكويت على متو�ضط حت�ضيل )347(.
ا  كما اأن نتائج متو�ضط التح�ضيل يف ال�ضف الثاين املتو�ضط لدى طلبة دول اخلليج اأظهرت انخفا�ضً
عن متو�ضط املقيا�س )500(, حيث ح�ضل طلبة الإمارات على متو�ضط حت�ضيل )465(, بينما ح�ضل طلبة 
البحرين على متو�ضط حت�ضيل )452(, وكان طلبة ال�ضعودية قد ح�ضلوا على متو�ضط حت�ضيل )436(, اأّما 

طلبة عمان فقد ح�ضلوا على متو�ضط حت�ضييل )420(, ويح�ضل طلبة قطر على متو�ضط حت�ضيل )419(.
اأداء طلبة دول  ومن خالل القراءة الأولية للمتو�ضط يتبنّي بوجود فوارق ذات دللة اإح�ضائية بني 
اخلليج ومتو�ضط املقيا�س وكذلك اأداء اأقرانهم يف اأف�ضل خم�س دول م�ضاركة يف الدرا�ضة كما اأظهر ذلك 

التقرير.
العلوم  مادتي  يف  التح�ضيل  يف  البنني  على  البنات  لأداء  ملحوًظا  تفوًقا  الدرا�ضة  نتائج  واأظهرت 
والريا�ضيات يف ال�ضفني الرابع البتدائي والثاين املتو�ضط يف جميع دول اخلليج العربي. اجلدول )5(, 

واجلدول )6(.
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اجلدول )5(: نتائج طلبة دول اخلليج يف مادتي العلوم والريا�ضيات للجن�ضني يف ال�ضف الرابع مقارنة 

باأف�ضل خم�س دول يف التح�ضيل

ال�صف الرابع 
االبتدائي

الريا�سياتالعلوم

متو�سط التح�سيلمتو�سط التح�سيل

491490املتو�سط الدويل485487املتو�سط الدويل

البناتالبننيالدولةالبناتالبننيالدولة

يل
�س

تح
يف ال

ول 
ض د

م�
 خ

�سل
590583كوريااأف

يل
�س

تح
يف ال

ول 
ض د

م�
 خ

�سل
604608�سنغافورةاأف

608601كوريا585581�سنغافورة

604598هوجن كوجن570570فنلندا

590592تايبيه ال�سني561556اليابان

587584اليابان552553رو�سيا

بي
عر

ج ال
خللي

ل ا
دو

419437االإمارات

بي
عر

ج ال
خللي

ل ا
دو

430438االإمارات

432440البحرين438461البحرين

402418ال�سعودية405453ال�سعودية

372398عمان360394عمان

407420قطر382408قطر

323358الكويت319371الكويت
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اجلدول )6(: نتائج طلبة دول اخلليج يف مادتي العلوم والريا�ضيات للجن�ضني يف ال�ضف الثامن مقارنة 

باأف�ضل خم�س دول يف التح�ضيل.

ال�صف الثامن 
)الثاين متو�صط(

الريا�سياتالعلوم

متو�سط التح�سيلمتو�سط التح�سيل

465469املتو�سط الدويل474480املتو�سط الدويل

البناتالبننيالدولةالبناتالبننيالدولة

يل
�س

تح
يف ال

ول 
ض د

م�
 خ

�سل
591589�سنغافورةاأف

يل
�س

تح
يف ال

ول 
ض د

م�
 خ

�سل
616610كوريااأف

607615�سنغافورة564564تايبيه ال�سني

606613تايبيه ال�سني563558كوريا

583588هوجن كوجن562554اليابان

574566اليابان550555فنلندا

بي
عر

ج ال
خللي

ل ا
دو

452477االإمارات

بي
عر

ج ال
خللي

ل ا
دو

447464االإمارات

388431البحرين423482البحرين

387401ال�سعودية424450ال�سعودية

334397عمان380458عمان

404415قطر406432قطر

----الكويت----الكويت

اختلفت  وكذلك  املحتوى,  اأبعاد  باختالف  اخلليج  دول  طلبة  حت�ضيل  متو�ضطات  اختلفت  وقد 
املتو�ضطات تبًعا لأبعاد املعرفة )التفكري(. وتبنّي اجلداول 7, 8 تلك املتو�ضطات.
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اجلدول )7(: متو�ضطات حت�ضيل طلبة ال�ضف الرابع البتدائي يف العلوم يف دول اخلليج باختالف اأبعاد 

املحتوى مقارنة باأف�ضل خم�س دول يف التح�ضيل.

ال�صف الرابع 
االبتدائي

العلوم

متو�سط التح�سيل ح�سب اأبعاد املحتوى

املتو�سط العامعلم االأر�ضعلم الفيزياءعلوم احلياةالدولة

يل
�س

تح
يف ال

ول 
ض د

م�
 خ

�سل
571597603587كوريااأف

597598541583�سنغافورة

574568566570فنلندا

540568566559اليابان

556548552552رو�سيا

بي
عر

ج ال
خللي

ل ا
دو

444453445449البحرين

415439432429ال�سعودية

420429435428االإمارات

383397401394قطر

370370371377عمان

323348352347الكويت
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اجلدول )8(: متو�ضطات حت�ضيل طلبة ال�ضف الرابع البتدائي يف العلوم يف دول اخلليج باختالف الأبعاد 

املعرفية مقارنة باأف�ضل خم�س دول يف التح�ضيل.

ال�صف الرابع 
االبتدائي

العلوم

متو�سط التح�سيل ح�سب االأبعاد املعرفية )م�ستوى مهارة التفكري(

املتو�سط العاماال�ستداللالتطبيقاملعرفةالدولة

يل
�س

تح
يف ال

ول 
ض د

م�
 خ

�سل
570593605587كوريااأف

570590597583�سنغافورة

579568560570فنلندا

538562591559اليابان

553556542552رو�سيا

بي
عر

ج ال
خللي

ل ا
دو

545443442449البحرين

432427416429ال�سعودية

433421426428االإمارات

388389404394قطر

376372354377عمان

342334336347الكويت

التي ح�ضل  ال�ضحيحية  الإجابات  التي وردت يف الختبار ون�ضب  الأ�ضئلة  لبع�س  اأمثلة  يلي  وفيما 
اأف�ضل ع�ضر دول م�ضاركة يف الدرا�ضة ح�ضلت على  باأقرانهم يف  عليها طلبة دول اخلليج العربي مقارنة 

اأعلى ن�ضب اإجابة �ضحيحة على نف�س ال�ضوؤال:
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مثال على الأ�ضئلة التي مت ت�ضنيفها �ضمن م�ضتوى الأداء املنخف�س يف حمور علم احلياة:
• ما ال�شفة التي ت�شرتك فيها الطيور واخلفافي�ش والفرا�ش؟	

الري�س.( 1
ال�ضعر.( 2
الهيكل الداخلي.( 3
الأجنحة.( 4
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مر
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تيا
روا

ك
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غاف
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ندا
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اإي

ليا
رتا

ا�س

نيا
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ب
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ملي
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ط ا
و�س
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حر

الب
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مار

االإ

دية
عو

ل�س
ا

طر
ق

مان
ع

يت
كو

ال

ين 
لذ

ة ا
طلب

ة ال
�سب

ن
حة

حي
�س

بة 
جا

وا اإ
جاب

اأ

9996959595959594949383757470626154
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مثال على الأ�ضئلة التي مت ت�ضنيفها �ضمن م�ضتوى الأداء املنخف�س يف حمور علم الفيزياء:
• ال�شورة التالية تّو�شح م�شباح مو�شل يف دائرة كهربائية،اأّي من االأ�شياء التالية عندما يربط بني 	

النقطتني 1و 2 �شوف ي�شمح للم�شباح اأن ي�شيء؟
م�ضمار حديد.( 5
ملعقة بال�ضتيك.( 6
رباط مطاطي.( 7
ع�ضا خ�ضبية.( 8

ولة
لد

ا

بان
ليا

ا

يه 
ايب

ت

ورة
غاف

�سن

ليا
رتا
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نيا
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كيا
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ع

طر
ق

ات
مار

االإ
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ل�س
ا

يت
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ال

ين 
لذ

ة ا
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ة ال
�سب

ن
حة

حي
�س

بة 
جا

وا اإ
جاب

اأ

9494948988878684848471686161575334

بفارق  العاملي  املتو�ضط  من  اأقل  �ضحيحة  اإجابات  ن�ضبة  على  اخلليج ح�ضلوا  دول  طلبة  اأن  ويّت�ضح 
ملحوظ.
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ثانًيا : التح�صيل يف الريا�صيات

امل�ضاركة  الدول  طلبة  لدى  الريا�ضيات  حت�ضيل  يف  الأداء  وم�ضتويات  الدرا�ضة  نتائج  التقرير  اأظهر 
حيث كانت متو�ضطات الأداء كما يلي )اجلدول 9(

اجلدول )9(: م�ضتوى التح�ضيل يف الريا�ضيات لدى الطلبة يف الدول امل�ضاركة

TIMSS 2012  متو�ضط التح�ضيل يف الريا�ضيات لل�ضف الرابع البتدائي يف

متو�صط التح�صيل الدولة م
501 كازاخ�ستان 27
500 متو�سط املقيا�ض
496 مالطا 28
495 الرنويج 29
490 كرواتيا 30
486 نيوزيالندا 31
482 اأ�سبانيا 32
482 رومانيا 33
481 بولندا 34
469 تركيا 35
463 اأذربيجان 36
462 ت�سيلي 37
458 تايلند 38
452 اأرمينيا 39
450 جورجيا 40
436 البحرين 41

434 االإمارات العربية 
اللمتحدة 42

431 اإيران 43
413 قطر 44
410 اململكة العربية ال�سعودية 45
385 عمان 46
359 تون�ض 47
342 الكويت 48
335 املغرب 49
248 اليمن 50

متو�صط التح�صيل الدولة م
606 �سنغافورة 1
605 كوريا 2
602 هوجن كوجن 3
591 تايبيه ال�سني 4
585 اليابان 5
562 اإيرلندا ال�سمالية 6
549 بلجيكا 7
545 فنلندا 8
542 اإجنلرتا 9
542 رو�سيا 10
541 اأمريكا 11
540 هولندا 12
537 الدامنارك 13
534 لتوانيا 14
532 الربتغال 15
528 اأملانيا 16
527 اإيرلندا 17
516 �سربيا 18
516 اأ�سرتاليا 19
515 هنغاريا 20
513 �سلوفانيا 21
511 الت�سيك 22
508 النم�سا 23
508 اإيطاليا 24
507 �سلوفاكيا 25
504 ال�سويد 26
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متو�صط التح�صيل الدولة م
613 كوريا 1
611 �سنغافورة 2
609 تايبيه ال�سني 3
586 هوجن كوجن 4
570 اليابان 5
539 رو�سيا 6
516 اإ�سرائيل 7
514 فنلندا 8
509 اأمريكا 9
507 اإجنلرتا 10
505 هنغاريا 11
505 اأ�سرتاليا 12
505 �سلوفانيا 13
502 لتوانيا 14
500 متو�سط املقيا�ض
498 اإيطاليا 15
488 نيوزيالندا 16
487 كازاخ�ستان 17
484 ال�سويد 18
479 اأوكرانيا 19
475 الرنويج 20
467 اأرمينيا 21
458 رومانيا 22
456 االإمارات العربية املتحدة 23
452 تركيا 24
449 لبنان 25
440 ماليزيا 26
431 جورجيا 27
427 تايلند 28

متو�صط التح�صيل الدولة م
426 مقدونيا 29
425 تون�ض 30
416 ت�سيلي 31
415 اإيران 32
410 قطر 33
409 البحرين 34
406 االأردن 35
404 فل�سطني 36
394 اململكة العربية ال�سعودية 37
386 اإندوني�سيا 38
380 �سوريا 39
371 املغرب 40
366 عمان 41
331 غانا 42
397 بت�سوانا* 43
352 جنوب اأفريقيا* 44
338 هندورا�ض* 45

*بت�سوانا وجنوب اأفريقيا 
وهندورا�ض �ساركت بال�سف 

التا�سع.

TIMSS 2012  متو�ضط التح�ضيل يف الريا�ضيات لل�ضف الثامن يف



20
درا�سة  نتائج م�ساركة دول اخلليج يف تقرير  ق��راءة يف 
TIMSS 2011 االجتاهات الدولية يف العلوم والريا�سيات

وكما يبدو من اجلدول ال�ضابق فاإن متو�ضطات حت�ضيل طلبة دول اخلليج يف الريا�ضيات يف ال�ضفني 
الرابع البتدائي والثاين املتو�ضط اأقل من متو�ضط املقيا�س )500( بفارق ملحوظ.

وقد اختلفت متو�ضطات التح�ضيل لدى طلبة دول اخلليج العربي باختالف ال�ضف تبًعا اأبعاد املحتوى 
وكذلك الأبعاد املعرفية )التفكري( )اجلدول 12-11-10-9(

اجلدول )9(: متو�ضطات حت�ضيل طلبة ال�ضف الرابع البتدائي يف الريا�ضيات يف دول اخلليج باختالف 

اأبعاد املحتوى مقارنة باأف�ضل خم�س دول يف التح�ضيل.

ال�صف الرابع االبتدائي
الريا�سيات

متو�سط التح�سيل ح�سب حمور املحتوى

املتو�سط العامعر�ض البياناتاالأ�سكال الهند�سية والقيا�ضاالأعدادالدولة

يل
�س

تح
يف ال

ول 
ض د

م�
 خ

�سل
619589588606�سنغافورةاأف

606607603605كوريا

604605593602هوجن كوجن

599573600591تايبيه ال�سني

584589590585اليابان

بي
عر

ج ال
خللي

ل ا
دو

439422442436البحرين

438418437434االإمارات

417399416413قطر

410404403410ال�سعودية

384376381385عمان

333321347342الكويت
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اجلدول )10(: متو�ضطات حت�ضيل طلبة ال�ضف الرابع البتدائي يف الريا�ضيات يف دول اخلليج باختالف 

الأبعاد املعرفية مقارنة باأف�ضل خم�س دول يف التح�ضيل

ال�صف الرابع االبتدائي
الريا�سيات

متو�سط التح�سيل ح�سب االأبعاد املعرفية )م�ستويات مهارات التفكري(

املتو�سط العاماال�ستداللالتطبيقاملعرفةالدولة

يل
�س

تح
يف ال

ول 
ض د

م�
 خ

�سل
629602588606�سنغافورةاأف

614600603605كوريا

619597589602هوجن كوجن

599593577591تايبيه ال�سني

590579592585اليابان

بي
عر

ج ال
خللي

ل ا
دو

438431439436البحرين

437430434434االإمارات

411411416413قطر

409405412410ال�سعودية

380382391385عمان

343330329342الكويت
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اجلدول )11(: متو�ضطات حت�ضيل طلبة ال�ضف الثامن يف الريا�ضيات يف دول اخلليج باختالف اأبعاد 

املحتوى مقارنة باأف�ضل خم�س دول يف التح�ضيل

ال�صف الثامن )الثاين 
متو�صط(

الريا�سيات

متو�سط التح�سيل ح�سب حمور املحتوى

املتو�سط العامالبيانات واالحتماالتالهند�سةاجلرباالأعدادالدولة

يل
�س

تح
يف ال

ول 
ض د

م�
 خ

�سل
618617612616613كوريااأف

611614609607611�سنغافورة

598628625584609تايبيه ال�سني

588583597581586هوجن كوجن

557570586579570اليابان

بي
عر

ج ال
خللي

ل ا
دو

459468431440456االإمارات

408425387390410قطر

397424398407409البحرين

393399364387394ال�سعودية

351383377342366عمان
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اجلدول )12(: متو�ضطات حت�ضيل طلبة ال�ضف الثامن يف الريا�ضيات يف دول اخلليج باختالف الأبعاد 

املعرفية مقارنة باأف�ضل خم�س دول يف التح�ضيل

ال�صف الثامن )الثاين 
متو�صط(

الريا�سيات

متو�سط التح�سيل ح�سب االأبعاد املعرفية )م�ستويات مهارات التفكري(

املتو�سط العاماال�ستداللالتطبيقاملعرفةالدولة

يل
�س

تح
يف ال

ول 
ض د

م�
 خ

�سل
616617612613كوريااأف

617613604611�سنغافورة

611614609609تايبيه ال�سني

591587580586هوجن كوجن

558574579570اليابان

بي
عر

ج ال
خللي

ل ا
دو

467442449456االإمارات

418396406410قطر

411400415409البحرين

402375388394ال�سعودية

365360369366عمان

اأ�ضئلة الريا�ضيات ون�ضب الطلبة من دول اخلليج العربي الذين اأجابوا اإجابة  اأمثلة لبع�س  وفيما يلي 
�ضحيحة على ال�ضوؤال مقارنة باأقرانهم يف اأف�ضل ع�ضر دول ح�ضلوا على اإجابات �ضحيحة:



24
درا�سة  نتائج م�ساركة دول اخلليج يف تقرير  ق��راءة يف 
TIMSS 2011 االجتاهات الدولية يف العلوم والريا�سيات

م�ضتوى  يف  الأعداد  حمور  يف  املتو�ضط  الأداء  م�ضتوى  �ضمن  ت�ضنيفها  مت  التي  الأ�ضئلة  على  مثال 
التطبيق يف الريا�ضيات لل�ضف الرابع البتدائي:

• �ضافر دونكان يف البداية بال�ضيارة 4.8 كلم, ثم �ضافر  1.5 كلم يف اأوتوبي�س. كم امل�ضافة التي �ضافرها 	
دونكان؟

6.3 كلم.( 1
5.8 كلم.( 2
5.13 كلم.( 3
4.95 كلم.( 4
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مثال على الأ�ضئلة التي مت ت�ضنيفها �ضمن م�ضتوى الأداء املرتفع يف حمور الأعداد يف م�ضتوى التطبيق 
يف الريا�ضيات لل�ضف الرابع البتدائي:

• غادر قطار مدينة ردفيل يف ال�ضاعة 8:45 �ضباحا. و�ضل اإىل مدينة بيدفورد بعد 2 و 18 دقيقة. ما 	
الوقت الذي و�ضل فيه اإىل بيدفورد؟

11:15 �ضباحا.( 1
11:13 �ضباحا( 2
11:03 �ضباحا( 3
10:53 �ضباحا( 4
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8582827673736969676752323026252321

وبالرغم من ح�ضول طلبة دول اخلليج على مم�ضتويات حت�ضيل اأقل من متو�ضط املقيا�س )500( بفوارق 
ملحوظة اأغلبها ذات دللة اإح�ضائية, اإّل اأن البيانات التي توفرها الدرا�ضة ت�ضاعد يف تف�ضري ذلك الأداء. 
ولميكن ال�ضتفادة من درا�ضة TIMSS بدرجة عالية اإّل بتنفيذ ع�ضرات الأبحاث لتحليل البيانات وربطها 

بالأداء من اأجل تعزيز مقومات وعوامل الأداء املرتفع لدى الطلبة يف دول اخلليج.
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مت ا�ضدار هذه الن�ضرة املخت�ضرة من قبل برنامج الدرا�ضات الدولية مبركز التميز البحثي يف تطوير 
العلوم  تعليم  تطوير  خدمة  اإىل  الربنامج  هذا  ويهدف  �ضعود,  امللك  بجامعة  والريا�ضيات  العلوم  تعليم 
والريا�ضيات من خالل ا�ضتثمار نتائج الدرا�ضات الدولية بالتعاون مع املوؤ�ض�ضات احلكومية والأهلية الداعمة 
للم�ضاريع البحثية. ويعزم املركز على ا�ضدار تقرير تف�ضيلي عن م�ضاركة دول اخلليج يف اختبار التيمز 

TIMSS 2007 على غرار التقرير ال�ضابق ال�ضادر عن املركز لنتائج TIMSS 2011

تقومي تطويري ومطورون ناجحون يقودان اإىل اأداء متميز
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