


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ز البحثي في تطوير تعليم العلوم  مركز التمي  

 ، بجامعة الملك سعود والرياضيات
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 مقدمة: 

لوضع  الطلبة للوقوف عىل ا توفري البيانات حول تعلم  اهتامًما عالًيا باألنظمة التعليمية يف الدول املتقدمة    هتتم 

ات التعليمية أو  تلك الدول البيانات بمبادرات وجهود وطنية عرب املؤسس أكان توفري الراهن ومن ثم حتسينه، سواء  

ُحصلت من الدراسات والبحوث العاملية املقارنة واسعة النطاق التي تناولت طالب تلك الدول    البحثية فيها، أم 

تساعدها يف التعرف عىل واقع    من أجل أن   حتليالت معمقة لتلك البيانات  ك الدولوأجرت تل ونظامها التعليمي.  

الواقع.   ذلك  حُتسن  تطويرية  خطط  بناء  من  تتمكن  وبالتايل  طالهبا،  البيانات  تعلم  مع  الواعي  التعامل  - وهذا 

 تعليمية مبنية عىل األدلة.   يف قدرة النظام التعليمي عىل اختاذ قرارات تطويرية   يسهم -وحتليلها   ، ثم دراستها   ، بتوفريها 

يف األنظمة التعليمية من حيث التشخيص أو التطوير إال أن    انات ومع تباين مستويات استخدام هذه البي

انعكاسها عىل املامرسات الصفية يظل ضمن أهم تلك االستخدامات، فام مل يصل التشخيص والتطوير إىل أدوار  

املعلم وممارساته داخل الغرفة الصفية فإن البيانات مهام بلغ حجمها أو حجم اجلهود التي توجه الستثامرها، يظل  

 وبالتايل خمرجات النظام التعليمية للدولة.  ،كل ذلك بال جدوى أو تأثري عىل خمرجات تعلم الطالب 

ز الرابع نواتج تعلم العلوم والرياضيات: املامرسات الصفية ونتائج االختبارات الوطنية  ويأيت مؤمتر التمي  

الدولية  التمي  ،  والدراسات  ينظمه مركز  االذي  تعليم  البحثي يف تطوير  امللك سعود  ز  والرياضيات بجامعة  لعلوم 

النطاق،    اامتدادً  للجهود احلالية يف اململكة بالبيانات التي توفرها االختبارات الوطنية والدراسات الدولية واسعة 

ويعزز من منظور بحثي ما تقوم به وزارة التعليم واجلهات ذات العالقة يف هذا االجتاه. كام يأيت هذا املؤمتر ليؤكد  

ن يمثالن  ة املبارشة باملعلم والطالب اللذيتطوير يف املامرسات الصفية ذات الصل الاستثامر البيانات إلحداث    أمهية

 تطويرها.  التعليمي بكل مستوياته ومكوناته إىل  النهاية الطرفية التي هيدف النظام 

التم  ُيعد  كام   مركز  يقدمها  التي  والبحثية  العلمية  للجهود  امتداًدا  املؤمتر  بالدراسات  ي  هذا  الصلة  ذات  ز 

وما أعقب ذلك من تقارير    ،(TIMSS 2007)ز  ملكة يف دروة التمي  م الدولية التي بدأ االهتامم هبا مع ثاين مشاركة لل

وبحوث ُنرشت يف جمالت دولية وحملية. وإذ نجدها فرصة سانحة لشكر وزارة التعليم لدعمها جهود املركز السابقة  

عمه ضمن املرحلة الثانية من مرشوع مراكز التميز، كام نشكر اجلامعة ووكالتها للدراسات  ز وديف إنشاء مركز التمي  

  ة عرش إىل ما يقارب مخس  ةلدعمهم املتواصل للمركز وجهوده املمتد  ؛العليا والبحث العلمي، وعامدة البحث العلمي

 عاًما.
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يضم مستخلصات مجيع األبحاث وامللخصات  نضع بني أيديكم كتاب املؤمتر العلمي، والذي  يسعدنا أن  و

(، كام يضم ملخصات  ا مستخلًص  26) والتي يبلغ عددها   ،املوسعة والبحوث اإلجرائية التي أجازهتا اللجنة العلمية 

ث املكتملة يف كتاب  نرش األبحا بأنه ستُ   ( ورش، وملخصات األوراق العلمية املقدمة يف اجللسات الرئيسة، علاًم 10)

 نرش البحوث اإلجرائية واملامرسات امليدانية املميزة يف كتاب خاص آخر. خاص، كام ستُ 

أقدم الشكر    ا ونأمل أن تسهم هذه املشاركات يف إجياد حراك علمي يمتد أثره إىل امليدان الرتبوي. وختامً 

يف خروج هذا    أسهمت ة هلا عىل ما بذلوه من جهود تطوعية  اجلزيل ألعضاء اللجنة العلمية واللجان األخرى املساند

 الكتاب وتنظيم هذا امللتقى العلمي. 

 مدير املركز ورئيس اللجنة التنظيمية 

 أ. د. سعيد بن حممد الشمراين 
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 تنظيمية للمؤمتر اللجنة ال 

 الصفة  اجلامعة االسم 

 ا رئيًس  امللك سعود  حممد الشمراين سعيد بن أ. د. 

 عضًوا  امللك سعود  فهد بن سليامن الشايع  د.أ. 

 عضًوا  امللك سعود  ناعم بن حممد العمري  د.أ. 

 عضًوا  امللك سعود  نضال بنت شعبان األمحد  د.أ. 

 عضًوا  امللك سعود  أ. عبده نعامن حممد املفتي 

 

 اللجنة العلمية للمؤمتر 

 الصفة  اجلامعة االسم 

 ا رئيًس  امللك سعود  أ. د. ناعم بن حممد العمري 

 ا منسقً  امللك سعود  أ. عبده نعامن حممد املفتي 

 حمور املامرسات الصفية ونتائج االختبارات الوطنية والدولية 

 الصفة  اجلامعة االسم 

 ا مقررً  جامعة امللك سعود  أ. د. مسفر بن سعود السلويل 

 عضًوا  مام عبدالرمحن الفيصل جامعة اإل  محدان الغامديأماين بنت   د.أ. 

 عضًوا  جامعة امللك سعود  جرب بن حممد اجلرب   د.أ. 

 عضًوا  جامعة امللك فيصل  ماهر بن حممد العرفج  د.أ. 

 عضًوا  جامعة امللك سعود  حممد بن صنت احلرب  د.أ. 

 عضًوا  جامعة امللك خالد حممد بن عيل الشهري  د.أ. 

 عضًوا  مرية نورة بنت عبدالرمحن جامعة األ  نوال بنت حممد الراجح د.أ. 

 ا منسقً  جامعة امللك سعود  أ. هايف بن حممد السبيعي 
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 حمور تعلُّم وتعليم الرياضيات 

 ا مقررً  جامعة تبوك  أ. د. عبداهلل بن سليامن البلوي

 عضًوا  جامعة امللك خالد الشهري  ظافر بن فراج  د.أ. 

 عضًوا  جامعة نجران  بن مفرح عسريي حممد  د.أ. 

 عضًوا  جامعة األمرية نورة نوال بنت حممد الراجح د.أ. 

 عضًوا  جامعة جازان  د. بدرية بنت ضيف اهلل  الزهراين

 عضًوا  جامعة تبوك  د. عيل بن صالح الشهري

 عضًوا  جامعة جدة  د. غرم اهلل بن مسفر الغامدي

 منسقا   جامعة امللك سعود  احلامد  أ. مناير بنت عبدالرمحن

 حمور تعلُّم وتعليم العلوم 

 الصفة  اجلامعة االسم 

 ا مقررً  جامعة امللك سعود  أ. د. سوزان بنت حسني حج عمر 

 عضًوا  جامعة نجران  أمل بنت ظافر سعد الشهري د.أ. 

 عضًوا  جامعة القصيم  خالد بن إبراهيم الدغيم   د.أ. 

 عضًوا  اجلامعة اإلسالمية  األمحدي عيل بن حسن  د.أ. 

 عضًوا  جامعة اجلوف  د. فياض بن حامد العنزي 

 عضًوا  جامعة جدة  د. نرسين بنت حسن سبحي 

 عضًوا  جامعة القصيم  كنعان الد. هدى بنت حممد نارص 

 ا منسقً  جامعة امللك سعود  أ. نورة بنت عيل القرين 
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 ناجحةاملامرسات امليدانية الو حمور البحوث اإلجرائية، 

 الصفة  جهة العمل  االسم 

 ا مقررً  جامعة امللك سعود  أ. د. نضال بنت شعبان األمحد 

 ا عضوً  مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات  أ.د. عبدالويل بن حسني الدمهش

 ا عضوً  بيشة جامعة  د. إبراهيم بن احلسني خليل 

 ا عضوً  جامعة الباحة  د. عبدالرمحن بن نعيش العلياين

 عضًوا  وزارة التعليم  أ. أمينة بنت سلوم الرحيل 

 عضًوا  جامعة امللك سعود  أ. مناير بنت عبدالرمحن احلامد 

 عضًوا  جامعة امللك سعود  أ. نورة بنت عل القرين

 عضًوا  جامعة امللك سعود  أ. هياء بنت حممد الشهري 

 

 اللجنة اإلعالمية للمؤمتر 

 الصفة  جهة العمل  االسم 

 ا رئيًس  بيشة جامعة  د. إبراهيم احلسني خليل

 ا مستشار   جامعة امللك سعود  د. خالد بن حممد الرشيف 

 ا عضوً  جامعة بيشة  أمرية سعد حمسن الزهرايند. 

 ا عضوً  إدارة التعليم بمحافظة البكريية   د. فيصل غنيم مناور العوف 

 عضًوا  مركز التميز البحثي   أروى عبد الرمحن العرفج  أ.

 عضًوا  اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرشقية  حسن حممد املرير  أ.

 عضًوا  جامعة امللك سعود  أ. زهرة عبدالرب املصعبي 

 عضًوا  مركز التميز البحثي   أ. نورس شيخو العل 

 عضًوا  جامعة امللك سعود  أ. هياء بنت حممد الشهري 
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 اللجنة العلمية للورش التدريبية

 الصفة  جهة العمل  االسم 

 ا رئيًس  جامعة امللك سعود  أ.د. نضال شعبان األمحد 

 عضًوا  مركز التميز البحثي   أروى عبدالرمحن العرفج  أ.

 عضًوا  مركز التميز البحثي  سعيد أمل رمزي بن   أ.

 عضًوا  مركز التميز البحثي  أ. عبده نعامن املفتي 

 الورش إدارة  جامعة امللك سعود  أ. أحالم حسن حكمي 

 الورش إدارة  جامعة امللك سعود  العنود حممد الدورسي  أ.

 الورش إدارة  جامعة امللك سعود  أمل عايض القحطاين  أ.

 الورش إدارة  جامعة امللك سعود  أمينة سلوم الرحيل  أ.

 الورش إدارة  جامعة امللك سعود  مجيلة عل الشهري  أ.

 الورش إدارة  جامعة امللك سعود  لولوه أمحد اجلرب أ.

 الورش إدارة  جامعة امللك سعود  منايرعبدالرمحن احلامد أ.

 الورش إدارة  جامعة امللك سعود  نجود لعيبان الرويل  أ.

 الورش إدارة  جامعة امللك سعود  نورة عل القرين  أ.

 

 جلنة الدعم واملساندة

 الصفة  جهة العمل  االسم 

 عضًوا  مركز التميز البحثي  بن عبيد البدراين   زأ. عبد العزي

 عضًوا  مركز التميز البحثي  أ. راكان بن شباب العتيبي 

 عضًوا  امللك سعود جامعة  أ. حارث حممد حمسن املساوي 
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 Pre- Conference Workshop ورش العمل: ورش عمل تسبق المؤتمر:

 هـ 1443-7-12الموافق  م2022-2-13اليوم األول لورش العمل: األحد 
 

 ( مساء9:45إىل 7:45) الفرتة الثانية ( مساء 5:45إىل  3.45) الفرتة األوىل

 مقدم الورشة عنوان الورشة  الورشةمقدم  عنوان الورشة 

 & class point توظيف 

class Kick   لدرس تعليمي

 تفاعل 

 أ. هتاين حممد حييى حكمي

اإلدارة العامة للتعليم  

 بمنطقة الرياض

 أ. حصه إبراهيم التاممي

 مكتب التعليم باملزامحية

 تدريس الفيزياء للجيل القادم

 أ.مريم عبداهلل خريي 

العامة للتدريب اإلدارة 

 بمحافظة الطائف

 

تصميم التدريس ف ضوء 

 متطلبات االختبارات الدولية

TIMSS ،PISA 

 د. إبراهيم احلسني خليل 

 كلية الرتبية، جامعة بيشة 

توظيف التقويم من أجل  

 التعلم النتقال أثر التعلم

 د. إيامن عمر العبدالكريم 

إدارة التدريب واالبتعاث 

 بمنطقة الرياض

 
ممارسة التعلم النشط ف تعليم  

 العلوم الطبيعية 

د. عبداهلل بن عبدالعزيز بن  

 فهيد الفهيد 

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة  

 القصيم 
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 هـ.  1443-7-13، الموافق م2022-2-14اليوم الثاني لورش العمل: االثنين 
 

 ( مساء9:45إىل 7:45) الفرتة الثانية ( مساء 5:45إىل  3.45) الفرتة األوىل

 مقدم الورشة  عنوان الورشة  مقدم الورشة  عنوان الورشة 

األداة املتميزة لبوربوينت  

 احرتاف

(class point) 

 أ.لولوه بنت عيل بن دهيم 

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة  

 الرياض 

 

املامرسات التأملية املبنية عىل  

نتائج حتصيل طلبة الصف 

باململكة العربية  الرابع 

 السعودية بامدة العلوم ف اختبار

(TIMSS.2019) 

 أ. حامد بن أمحد املالكي

اإلدارة العامة للتعليم  

 بمحافظة الطائف

اسرتاتيجية التلعيب  

لتحسني املامرسات 

الصفية وحتقيق نواتج  

 تعلم العلوم والرياضيات 

 د. هدى حممد نارص الكنعان 

 القصيم   كلية الرتبية، جامعة
 بناء املفاهيم الرياضية 

 أ. عفاف عثامن الصبحي

 مكتب التعليم جنوب ينبع 

  

ركائز أساسية ف حتسني نواتج 

التعلم وتقليص الفاقد  

 التعليمي ف مقررات العلوم 

أ. عبدالعزيز بن عبدالرمحن  

 البوسعد 

قسم العلوم باإلدارة العامة  

 للتعليم بمحافظة األحساء
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 م 10:15م إىل 8:30 م  8:15 م إىل7:15 م 7:15 –م 7:00 ، والتاريخ اليوم

 : األحداألول

 م15-5-2022

 هـ14-10-1443

 فتتاحاال

 جلسة رئيسة

 ( 1) اجللسة العلمية

 د. صالح بن علوان الشمراين

 السحيمي عبد اهللد. فهد بن 

 ( 2اجللسة العلمية )

 : االثنني الثاين

 م16-5-2022

 هـ15-10-1443

 جلسة رئيسة

 ( 3العلمية )لسة اجل

 Ina V. S. Mullisإينا موليس 

 جلسات علمية متزامنة

 أ(  4اجللسة العلمية )

 ب(  4اجللسة العلمية )

 : الثالثاء الثالثاليوم 

 م17-5-2022

 هـ16-10-1443

 جلسة رئيسة

 ( 5اجللسة العلمية )

 أ.د. فهد بن سليامن الشايع

 سليامن بن حممد البلوش أ.د. 

 أ.د. نارص صالح الدين منصور 

 أ.د. عبداهلل بن مخيس أمبوسعيدي 

 أ.د. أمحد حممد قبالن 

 جلسات علمية متزامنة

 أ(  6اجللسة العلمية )

 ب(  6اجللسة العلمية )
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 لدرس تعليمي تفاعل class point & class Kick توظيف

 أ. حصه إبراهيم التاممي ، أ. هتاين حممد حييى حكمي

 مكتب التعليم باملزامحية&  اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

  وظيفة تعليميةوالتي تعد    ،Class Kick class pointو  class point  أداة  رشح  إىل  الورشة  هتدفالورشة:  ملخص  

ــتظهر كعالـمةالـناجح  التثـبتوبـعد    ،البوربويـنتلربـنامج    إضــافـية  ـهذهو  ،البوربويـنتأدوات  رشيط يف  تبوـيب س

ـــكل تـفاعيل   الـتدريس من  معلم  ـكل متكن األداة ــمح بتحـيث    بـناء تـفاـعل مـبارش مع الطالبو  ،بش رشائح   حوـيلتس

  تساعد  التي  سهلةوال  املميزة  الربامج  من  Class Kick برنامجويعد    .تفاعليةبرسعة إىل رشائح    البوربوينتالعرض يف  

ة عـمل  حتوـيل  عىل   املعلم ــورة إىل ورـق ة أو ص ة أو جزء من ورـق ة  أي ورـق ة مليـ  اعلـي اللـعب و  تـف   طريقاحلرـكة عن  ـب

ــ يها والعمل عل  تصــويرها  تقديم  وكذلك    ،ويم، وكتابة أســ لة اختبارات أو تقافة صــور وأصــوات وحركاتبإض

ــ   يزاتتعز  يتضــمن ، كاما إلكرتونيً   الراجعة للطالب  التغذية يف  ا وتســتخدم غالبً   حفيز،وللت  ،فيلضــبط اإلدارة الص

 .والعلوم الرياضيات مواد

 TIMSS  ،PISAتصميم التدريس ف ضوء متطلبات االختبارات الدولية 

 د. إبراهيم احلسني خليل 

 كلية الرتبية، جامعة بيشة 

 تتضمن الورشة عدة نقاط أبرزها:   ملخص الورشة:

 تصميم التدريس. دور معلم الرياضيات يف   -

 . ا بشكل عام وما يتعلق بالرياضيات حتديدً  TIMSS& PISAجانب معريف باالختبارات الدولية  -

 TIMSS& PISAتطبيقات عىل املامرسات التدريسية والتقويمية يف ضوء إطار االختبارات الدولية   -
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 تدريس الفيزياء للجيل القادم 

 أ.مريم عبداهلل خريي 

 العامة للتدريب بمحافظة الطائف اإلدارة 

كساب املشاركني املعارف واملهارات واالجتاهات نحو توظيف معايري العلوم  إ إىل  هتدف الورشة  ملخص الورشة:

   الفيزياء.للجيل القادم يف تدريس 

 : حماور الورشة

 NGSS.فلسفة ونشأة معايري العلوم للجيل القادم  •

   . القادمأبعاد معايري العلوم للجيل  •

 . يف فيزياء املرحلة الثانوية  NGSSأبعاد معايري •

 توظيف التقويم من أجل التعلم النتقال أثر التعلم 

 م العبد الكريد. إيامن عمر 

 إدارة التدريب واالبتعاث بمنطقة الرياض 

سياقات حقيقية من  يسعى تعليم العلوم إىل نقل أثر تعلم الطلبة للمفاهيم واملبادئ العلمية إىل    ملخص الورشة:

احلياة الواقعية لفهم العامل من حوهلم، وإعطاء تفسريات لكثري من الظواهر الطبيعية التي يشاهدوهنا بصورة يومية،  

 ومعاجلة مشكالت جمتمعية، وتطوير مهارات أدائية لتلبية احتياجات سوق العمل. 

 يف هذه الورشة سيتم اإلجابة عن األس لة التالية: 

 التعلم؟  أثر  انتقال يعني  ماذا •

 التعلم؟  أثر انتقال  أمهية  ما  •

 التعلم؟  أثر انتقال  أنواع ما  •

 التعلم؟  أثر انتقال  يتضمن تدريس   تصميم  عىل  املعلمني  تساعد التي  االسرتاتيجيات  ما  •

 وانتقال أثر التعلم؟ TIMSSت الدولية االختبارا بني  العالقة ما  •

 . التعلم أثر  انتقال  تضمن التعلم  أجل   من تقويم  أدوات   تصميم •
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 ممارسة التعلم النشط ف تعليم العلوم الطبيعية 

 . عبداهلل بن عبدالعزيز بن فهيد الفهيد د

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم 

   اآلتية:حاور تتضمن الورشة امل  ملخص الورشة:

 النشط.  للتعلم   مدخل •

 النشط.  التعلم  تصميم •

 النشط.  التعلم اسرتاتيجيات  ممارسة •

 النشط.  التعلم تقويم  •

 التعلم.  ونواتج النشط التعلم •

 . ةمتنوع  أنشطة •

 ( class point)  األداة املتميزة لبوربوينت احرتاف

 أ.لولوه بنت عيل بن دهيم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 

تصميم عرض احرتايف بتفعيل  ، و املدمجتطوير املهارات الرقمية بتفعيل التعليم هتدف الورشة إىل : ملخص الورشة

 ة التالية:املحاور الرئيس، وتتضمن الورشة class pointأداة 

 تفاعلية. التعريف بأداة حتويل العروض التقديمية إىل  -

   مميزاهتا. -

 . حتميلها وكيفية تفعيلها -
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املامرسات التأملية املبنية عىل نتائج حتصيل طلبة الصف الرابع باململكة العربية السعودية بامدة العلوم ف اختبار  

(TIMSS2019) 

 أ. حامد بن أمحد املالكي 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 

    تتضمن الورشة املحاور اآلتية:  ملخص الورشة:

 . TIMSS 2019التأمل يف حتصيل طلبة الصف الرابع باململكة العربية السعودية ملادة العلوم يف اختبار  •

 املتميزة. سامت املامرسات  •

 . نامذج للمامرسات التعليمية املطبقة يف تدريس العلوم •

 

 بناء املفاهيم الرياضية

 أ. عفاف عثامن الصبحي 

 مكتب التعليم جنوب ينبع 

تاحة الفرصة للمتدربة لتطوير كفاءة تعلم الرياضيات وفق بناء املفاهيم حلل  إهتدف الورشة إىل ملخص الورشة:  

 يتوقع بنهاية الربنامج التدريبي من املتدربة أن تكون قادرة عىل: ، و املسائل الرياضية

 . حتديد مفهوم املفاهيم الرياضية-1

 الرياضية. توضيح مميزات بناء املفاهيم - 2

 أمهية بناء املفاهيم الرياضية.-3

العملية املستمدة من العديد من األبحاث والتجارب    لواقعي ة والتطبيقاتا  من املواقفوتنفذ هذه الورشة يف قالب    

 . الرتبوية
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 اسرتاتيجية التلعيب لتحسني املامرسات الصفية وحتقيق نواتج تعلم العلوم والرياضيات 

 نارص الكنعاند. هدى حممد 

 كلية الرتبية، جامعة القصيم 

هل ترغب يف استخدام اسرتاتيجية جاذبة لتعلم العلوم والرياضيات، ويسهل استخدامها دون  : ملخص الورشة

 ؟ أن تتطلب معدات أو أجهزة

 : التحق يف ورشة عمل التلعيب وتعرف عىل اآليت 

 واندماج معظم ف ات املجتمع مع األلعاب اإللكرتونية.  ، أسباب اإلدمان عىل األلعاب اإللكرتونية •

 ماهية اسرتاتيجية التلعيب.  •

 الفرق بني التلعيب واأللعاب التعليمية.  •

 أمهية التلعيب الرتبوية.   •

 جتارب ناجحة ودراسات أثبتت فاعلية التلعيب.  •

 الدافعية والتلعيب.  •

 . كيفية استخدام اسرتاتيجية التلعيب •

 حتسني نواتج التعلم وتقليص الفاقد التعليمي ف مقررات العلوم ركائز أساسية ف 

 أ. عبدالعزيز بن عبدالرمحن البوسعد

 قسم العلوم باإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحساء 

الورشة: املدارس يف جمال معاجلِة    ملخص  العلوم ومديري  تأهيِل معل مي ومرشيف  للمسامهة يف  الورشة  تأيت هذه 

من املهارات والكفايات األساسية، فهي تدعم    اكسابه عددً إالتحصيل الدرايس من خالل    ورفعِ   ،التعليمي الفاقد  

 التعلُّم وحتقيق أهدافه، كام تقدم الورشة عدًدا من املحاور املهمة املتعلقة بالفاقد التعليمي، أبرزها: 

 ( املعتقدات اخلاط ة املتبناة يف هذا املفهوم. 1

ل الرسيع يف التعامِل مع الفاقد التعليمي 2 ب ألهداف    ، ( التدريب عىل أساليب التدخُّ وضعف حتقيق الطالا

 الدرس. 
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 األول اليوم 

 هـ 1443- 10-14 ، الموافقم15/5/2022: األحد 

 

م15:8إىل  15:7: (1جللسة العلمية )ا   

 
 رئيس اجللسة  املتحدث العنوان 

ونتائج   الصفية  املامرسات 

والدراسات   الوطنية  االختبارات 

 الدولية.

 صالح بن علوان الشمرايند. 

 مستشار االقتصاد والتخطيط 
 أ.د. ناعم بن حممد العمري 

أستاذ تعليم الرياضيات، كلية الرتبية، 

 جامعة امللك سعود 
 السحيمي عبد اهللد. فهد بن 

 وزارة التعليم 
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 أكاديمية رؤية  الممارسات الصفّية ونتائج االختبارات الوطنية والدراسات الدولية 
 

 د. صالح بن علوان الشمراين 

 :  امللخص

لألفراد   الشاملة  التنمية  حتقيق  يف  الرئيس  لدورها  كبري  باهتامم  املختلفة  بمكوناهتا  التعليمية  األنظمة  حتظى 

واملجتمعات. وأصبحت االختبارات واسعة النطاق )مثل االختبارات الوطنية والدراسات التقويمية الدولية ومنها:  

TIMSS, PIRLS, PISA التعلمي النظام  يف  رئيًسا  ًنا  مكو  التعليمية  (  السياسات  لتطوير  أساسًيا  مدخاًل  ُتعد   حيث   ،

ية لدى العديد من مطوري األنظمة التعليمية كام يف أمريكا ) (،  Lipscy and Kijima (2016)واملناهج واملامرسات الصف 

التعليمي.    ؛ (Takayama (2008))  واليابان   كام راجع ملا توفره من بيانات تراكمية كبرية عن خمتلف مكونات النظام 

( وكجيام  التقويمية2016ليبسكي  الدراسات  أثر  ملعرفة  األدبيات  مثل   (  السياسة    TIMSSالدولية  خمرجات  عىل 

ووجدا أن هذه الدراسات التقويمية تزيد من القدرة والدافعية لصناع السياسة التعليمية إلحداث التطوير    ،التعليمية 

 يف التعليم.   

وال و الوطنية  االختبارات  بكل  ُتعد   التعليمي  النظام  يف  مؤثرة  قوة  ذات  أدوات  الدولية  التقويمية  دراسات 

ا   ن كاًل أن  عنارصه؛ فإم  من معد  السياسات وصانع القرار واملامرس يف امليدان التعليمي    يكون أثرها إجيابًيا بحيث متك 

ا   ا يقود إىل إحلاق الرضر بالنظام التعليمي  يكون أثرها سلبيً أن  من القيام بدوره يف حتسني التعليم وتطوير ممارساته، وإم 

يف   تشارك  أو  الوطنية  االختبارات  تطبق  التي  التعليمية  األنظمة  مجيع  تسعى  لذلك،  مكوناته.  بعض  أو  بأكمله 

الستفادة القصوى من نتائجها وبياناهتا بام يتناسب إىل ا(  TIMSS, PIRLS, PISAالدراسات التقويمية الدولية )مثل: 

البحثي للمراكز البحثية سواء يف اجلامعات أو    وكذلك النشاط مها التعليمي، وقناعة املسؤولني عنه،  مع فلسفة نظا 

 واملجتمع ونظرته للتعليم واالختبارات.    ،التعليميمستقلة عنها، وثقافة امليدان 

تبحث يف  و الزمن  الدراسات عىل مدى عقود من  املجال وجود كم  هائل من  األدبيات يف هذا  ح  نتائج  توض 

التدريسية   املامرسات  جودة  عىل  الرتكيز  حيث  من  وبياناهتا  الدولية  التقويمية  والدراسات  الوطنية  االختبارات 

Eryilmaz, Mike Horsley, Zuzana Sikorová, 2014 ;)  وفاعليتها والعوامل املؤثرة فيها )عىل سبيل املثال ال احلرص:

(Thornton et al, 2009  ،  هنا لدى الطالب سعيً ومن الدراسات أيًضا ا للوصول إىل  ما يتناول املفاهيم اخلاط ة وتكو 

(،  Teresa Neidorf · Alka Arora · Ebru Erberber · Yemurai  Tsokodayi · Thanh Mai, 2020)   كيفية تصحيحها 

الط لتعلم  فاعلية  وأكثرها  الطالب  أو  املعلم  حول  ومتركزها  التدريس  أساليب  يف  تبحث  ُأخرى  الب  ودراسات 
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(,2021 SeungJung Jo & Young S. Seo  ،)  ودراسات تبحث يف نوع العالقة بني نتائج االختبارات الوطنية ونتائج

 . (Marie Wiberg (2019)الدراسات التقويمية الدولية )منها: 

ه إىل أن هناك ونظًرا ألمهية االختبارات الوطنية والدراسات التقويمية الدولية يف تطوير التعليم، فإنه ينبغي التنب  

ع من أجل رفع درجة الثقة يف صحة النتائج   قضايا علمية مرتبطة باالختبارات واسعة النطاق جيب دراستها بتوس 

واالعتامد عليها يف صنع القرارات التطويرية للتعليم؛ وتتمثل تلك القضايا يف عدم حتديد أغراضها بوضوح، وعدم  

أحياًنا، غياهبا  أو  املرجعية  األطر  كافية    وضوح  أو وجود شواهد  نتائجها، وعدم مجع  وتفسري  تطبيقها،  وأساليب 

 (.   Naoki Kuramoto & Rie Koizumi, 2018) لصدقها 
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 هـ 1443-10-14م، الموافق 2022/ 5/ 15: األحداليوم األول: 

 م 10:15م إىل  8:30 ( ٢اجللسة العلمية ) 

 أستاذ تعليم الرياضيات كلية الرتبية، جامعة امللك سعود ،  مسفر بن سعود السلويلأ.د.  اجللسة  رئيس

 

 املتحدث العنوان 

يات للـصفني الرابع  تقييم أـس لة كتب العلوم والرياـض

والثامن باململكة العربية السـعودية يف ضـوء متطلبات 

ات والعلوم   ـــي اض ة للرـي دولـي ات اـل ــة التوجـه دراسـ

TIMSS 2019 

 د.أمرية سعد الزهراين، وأ.أحالم خالد العصيمي

اه مناهج  طالبة دكتور &أستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم املساعد، جامعة بيشة 

 وطرق تدريس الرياضيات جامعة أم القرى 

ــتوى توفر أبـعاد الثـقاـفة امـلالـية وفق إـطار الربـنامج   مس

ة   ـــيات    (PISA)اـلدويل لتقييم الطلـب يف كـتب الرـياض

 .للصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية

 د. بدر حممد عبداهلل الضلعان 

 الرياضيات املساعد، كلية الرتبية بجامعة القصيمأستاذ مناهج وطرق تدريس 

تقويم أســ لة االختبارات التحصــيلياة النهائية ملعلامت  

ة يف   ات املعرفـي ــتوـي ــوء املس ات يف ض ـــي اض ادة الرـي ـم

ات والعلوم   ـــي اض ة للرـي دولـي دراســـة اـل  TIMSSاـل

طة  .باملرحلة املتوسِّ

 أ. عائشة بنت صالح الشهري 

 الرشقية  باملنطقة الدمام غرب تعليم  بمكتب –مرشفة تربوية 

 د. منصور بن صالح العبد العزيز 

أستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات املشارك، جامعة اإلمام عبد الرمحن بن  

 فيصل 

أثر برنامج تدريبي قائم عىل تصــميم واســتخدام لعبة  

ة   دولـي اـل ارات  ات لالختـب الطـالـب داد  ة إلـع إلكرتونـي

TIMSS  ييل لدهين يف جمال توى التحـص ني املـس وحتـس

 .العلوم

 أ. محيده بنت حسني اجلدعاين

 د. أجماد طارق جملد 

 كلية الدراسات العليا الرتبوية، جامعة امللك عبد العزيز 

دى   ة  ـم دولـي ات اـل اـه ــة االجـت ات دراسـ توافر متطلـب

ات والعلوم ) ـــي اض اب TIMSS-2019للرـي ( يف كـت

الرياضــيات للصــف الرابع االبتدائي باململكة العربية  

 السعودية.

 د. منال بنت عبدالرمحن بن يوسف الشبل 

جامعة اإلمام حممد بن سعود  ، أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك، كلية الرتبية

 ة اإلسالمي

تقويم حمتوى كتب العلوم للصــف الرابع االبتدائي يف  

الـدوليـة يف   االجتـاهـات  ــة  دراسـ متطلبـات  ــوء  ض

 .(TIMSS, 2019الرياضيات والعلوم 

 د. حنان حسني الفيصل

 مرشفة تربوية بمكتب تعليم شامل املدينة املنورة 
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تقييم أسئلة كتب العلوم والرياضيات للصفين الرابع والثامن بالمملكة العربية السعودية  
  TIMSS 2019في ضوء متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم  

 د.أمرية سعد الزهراين، وأ.أحالم خالد العصيمي 

 راه مناهج وطرق تدريس الرياضيات جامعة أم القرى طالبة دكتو  &أستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم املساعد، جامعة بيشة 

الدراســة إىل تقييم أســ لة كتب العلوم والرياضــيات للصــفني الرابع والثامن باململكة   هدفت  املستتتخلص:

ملجاالت ُبعد   TIMSS 2019العربية الســعودية يف ضــوء متطلبات دراســة التوجهات الدولية للرياضــيات والعلوم  

العمليات املعرفية الثالث )املعرفة، التطبيق، االـستدالل(، حيث تم ـصياغة مـشكلة الدراسة يف سؤال، هو: ما نسب 

ــة  ــعودية ملتطلبات دراس ــفني الرابع والثامن باململكة العربية الس ــيات للص ــ لة كتب العلوم والرياض ــمني أس تض

التطبيق،  ويف جماالت ُبعد العمليات املعرفية الثالث )املعرفة،    TIMSS 2019التوجهات الدولية للرياـضيات والعلوم  

االســتدالل(؟ ولتحقيق هذا اهلدف تم اســتخدام املنهج الوصــفي التحلييل بواســطة األداة والتي متثلت يف بطاقة و

الرابع ، وتم حتليل أسـ لة كتب العلوم والرياضـيات للصـفني  TIMSS 2019حتليل املحتوى يف ضـوء قائمة متطلبات  

هـــ بعد التأكد من صدق وثبات  1443هــ   1442والثامن باململكة العربية السعودية للفصلني األول والثاين عام 

 .بطاقة التحليل باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة ومنها: التكرارات، والنسب امل وية

الثامن كانت أعىل من النسبة املحددة  أن نسبة تواجد جمال املعرفة يف الصفني الرابع ووبينت نتائج الدراسة  

وذلك يف    TIMSS 2019، أما نسبة جمايل التطبيق واالستدالل فكانت أقل مما هو مطلوب يف  TIMSS 2019ملتطلبات  

)الرياضيات والعلوم(.  الكتابني  بينت    أس لة كال  املعرفة    النتائج أنكام  الرتبة األوىل يف الصفني  حصل  جمال  عىل 

جمال التطبيق عىل الرتبة الثانية ثم جمال االستدالل  ، وحصل  النسبة ألس لة كتب العلوم والرياضياتالرابع والثامن ب

التطبيق   جمايل  ترتيب  اختلف  الرياضيات  كتاب  أس لة  ويف  والثامن،  الرابع  للصفني  العلوم  كتاب  أس لة  يف 

ويل الثانية  الرتبة  عىل  االستدالل  جمال  الرابع حصل  الصف  ففي  الصف  واالستدالل،  بخالف  التطبيق،  جمال  يه 

االستدالل. جمال  ثم  الثانية  الرتبة  عىل  التطبيق  جمال  حيث حصل  مراعاة    الثامن  ييل:  بام  الباحثتان  أوصت  وقد 

العلوم والرياضيات ملجاالت   الدراسات    TIMSSمصممي مناهج  املزيد من  النسبية هلا، إجراء  ومراعاة األوزان 

 . TIMSS 2019ياضيات يف اململكة مع غريها من الدول التي أحرزت نتائج متقدمة يف  ملقارنة أس لة كتب العلوم والر 

 ، العمليات املعرفية، أس لة كتب العلوم، أس لة كتب الرياضيات. TIMSS 2019: الكلامت املفتاحية
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( في كتب  PISAمستوى توفر أبعاد الثقافة المالية وفق إطار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة )

 الرياضيات للصف األول الثانوي في المملكة العربية السعودية 

 د. بدر حممد عبد اهلل الضلعان 

 جامعة القصيم ،الرتبية ناهج وطرق تدريس الرياضيات املساعد، كليةأستاذ م

ــتوى توفر أبعاد الثقافة املالية وفق إطار الربنامج الدويل   هدفتاملستتتخلص:   ــة إىل التعرف عىل مس الدراس

ــعودي. وتكوـنت عيـنة اـلدراســة من كـتاب PISAلتقييم الطلـبة ) ــف األول الـثانوي الس ـــيات الص ( يف كـتب رـياض

مت الدراســة  للصــف األول الثانوي يف نظام املقررات الربنامج املشــرتك. واســتخد  2ورياضــيات    1رياضــيات  

ديًدا يف  وًرا ـش ة قـص تخدام بطاقة حتليل املحتوى. وقد أظهرت الدراـس لوب حتليل املحتوى ومجعت البيانات باـس أـس

  1381مسألة فقط من أصل    31مستوى تضمني املسائل املالية يف الكتابني حيث بلغ عدد املسائل ذات السياق املايل  

مسـألة يف كتاب    1183مسـألة مالية واحدة فقط من أصـل   وبلغت  %2.24وبنسـبة    1مسـألة يف كتاب رياضـيات 

.  % 1.24مسـألة يف الكتابني وبنسـبة    2564مسـألة مالية من أصـل    32وبمجموع    %0.08وبنسـبة    2رياضـيات  

وظهر يف بعد حمتوى الثقافة املالية أن نسـبة كبرية من املسـائل املالية تندرج حتت موضـوعات املشـهد املايل بمسـتوى  

بة بة    %37.5  متوـسط ونـس توى متوـسط ونـس ثم ييل ذلك املال واملعامالت    % 34.4والتخطيط واإلدارة املالية بمـس

.  % 6.25وأقل املواضيع هو موضوع املخاطر والعائد بمستوى منخفض ونسبة    % 18.8بمستوى منخفض ونسبة  

توى منخفض حيث إن عملية تقيي ائل املالية كانت ووجد يف بعد عمليات الثقافة املالية أن مجيعها جاءت بمـس م املـس

ـــبة حـيث بلـغت   ـــبة    % 31.3األكرب نس ثم عملـية معرـفة   %28.1ثم يليـها عملـيات فهم وتطبيق املعرـفة امـلالـية بنس

. أما بالنسـبة لسـياقات  %15.6وعملية حتليل املعلومات يف السـياق املايل بنسـبة    % 21.9املعلومات املالية بنسـبة 

ملـسائل املالية يف الـسياق الـشخـم بمـستوى متوـسط. وييل ذلك الـسياق املجتمعي  من ا  %50الثقافة املالية فقد كانت 

وال يوجد مـسائل مالية    % 12.5بنفس املـستوى ثم ـسياق املنزل واأل ة بمـستوى منخفض ونـسبة   %34.4بنـسبة  

ة يف كتب  يف سـياق التعليم والعمل. ويف ضـوء نتائجها أوصـت الدراسـة بزيادة نسـبة تضـمني مسـائل الثقافة املالي

 الصف األول الثانوي.

 ، حتليل حمتوى، رياضيات الصف األول الثانوي.  PISAالثقافة املالية، اختبارات  الكلامت املفتاحية: 
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تقويم أسئلة االختبارات التحصيليَّة النهائية لمعلمات مادة الرياضيات في ضوء المستويات  
طة  TIMSSالمعرفية في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم   بالمرحلة المتوّسِّ

 د. منصور بن صالح العبد العزيز ، وأ. عائشة بنت صالح الشهري 

أستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات املشارك، جامعة اإلمام عبد الرمحن    &طقة الرشقية ، اإلدارة العامة للتعليم باملنمرشفة تربوية

                                      بن فيصل

ــتخلص ــيلياة النهائية التي   :املس ــ لة االختبارات التحص ــف عن مدى حتقق أس هيدف هذا البحث إىل الكش

ها معلامت مادة الرياـضيات للصف الثاين املتوسط للمستويات املعرفية يف الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم  ُتعدُّ

TIMSS  ،ــفي التحلييل ــتند الباحثان عىل املنهج الوص ن ْت عينة، وقد اس ــ لة 91البحث ِمن )  وتكوا ( نموذًجا ِمن أس

هْتا معلامت مادة الرياضــيات للصــف الثاين املتوســط يف الفصــل الدرايس األول   االختبارات التحصــيلياة التي أعدا

نًة ِمن  هـــــ،  1442 1441للعام الدرايس   ــتخدم الباحثان أداًة ُمكوا عة عىل 19)وقد اس ــتويات  ( مؤرًشا ُموزا املس

، وخلـصت الدراـسة إىل النتائج اآلتية: ارتفاع نـسبة األـس لة  TIMSSـسة الدولية للرياـضيات والعلوم  املعرفية يف الدرا

تويات األخرى )التطبيق توى املعرفة مقارنة باملـس يلياة النهائية،    -التي ت قيس مـس تدالل( يف االختبارات التحـص االـس

ــياة يف املرتبة األوىل بدرجة تو ــتوى املعرفة الرياض ــتوى التطبيق الريايف يف وقد جاء مس افر عالية، يف حني جاء مس

املرتبة الثانية بدرجة توافر منخفـضة، وحـصل مـستوى االـستدالل الريايف عىل املرتبة الثالثة بدرجة توافر منخفـضة  

م الباحثان ع دة جًدا، وذلك يف ضــوء حتليل حمتوى أســ لة االختبارات التحصــيلياة النهائية، ويف ظل هذه النتائج قدا

 توصيات.

  - TIMSSالدراسة الدولية للرياضيات والعلوم    -تقويم أس لة االختبارات التحصيلياة النهائية  الكلامت املفتاحية:  

 مادة الرياضيات. 
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أثر برنامج تدريبي قائم على تصميم واستخدام لعبة إلكترونية إلعداد الطالبات لالختبارات  
 وتحسين المستوى التحصيلي لديهن في مجال العلوم  TIMSSالدولية 

 د. أجماد طارق جملدو،  أ. محيدة بنت حسني اجلدعاين

       جدة –كلية الدراسات العليا الرتبوية، جامعة امللك عبد العزيز  

التحصييل    :املستخلص  املستوى  ملحوًظا يف  انخفاًضا  السعودية  العربية  اململكة  التعليمي يف  النظام  يواجه 

الدولية   االختبارات  عىل صعيد  والطالبات  ) TIMSSللطالب  املركز  السعودية  العربية  اململكة  حتتل  حيث   ،32  )

( دولة مشاركة، وقد عزا املركز الوطني للقياس تدين املستوى التحصييل للطالب  57( من أصل ) 396بمجموع )

لذلك سعى البحث احلايل إىل تدريب الطالبات    TIMSSإىل عدم تدريب الطالب عىل آلية وطبيعة االختبارات الدولية  

يف جمال العلوم عن طريق استخدام لعبة تعليمية إلكرتونية من تصميم    TIMSSوطبيعة االختبارات الدولية  عىل آلية  

يف جمال العلوم، حيث متت دراسة أثر الربنامج التدريبي القائم    TIMSSالباحثتني ترتبط بأهداف االختبارات الدولية  

تحصييل للطالبات يف جمال العلوم وإعدادهن لالختبارات  عىل تصميم واستخدام لعبة إلكرتونية عىل تنمية املستوى ال

(  14وبناًء عليه، تم استخدام املنهج شبه التجريبي أحادي املجموعة عىل عينة عشوائية قوامها )   . TIMSSالدولية  

   طالبة، وتطبيق اختبار حتصييل قبيل وبعدي يف العلوم. 

اال لصالح  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  اإلجياب  أظهرت  األثر  خالهلا  يتبني  البعدي  ختبار 

وفقا   متوسط،  الثاين  للصف  العلوم  جمال  يف  التحصيل  عىل  اإللكرتونية  التعليمية  األلعاب  باستخدام  للتدريب 

لذلك تويص الباحثتان برضورة بناء بي ات تعلم قائمة عىل األلعاب التعليمية    TIMSSألهداف االختبارات الدولية 

 . TIMSSضوء إعداد وتدريب الطالب والطالبات عىل االختبارات الدولية  اإللكرتونية يف

 ، األلعاب التعليمية اإللكرتونية، برنامج تدريبي. TIMSSاالختبارات الدولية املفتاحية:  الكلامت 
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 في كتاب  (TIMSS-2019) دراسة االتجاهات الدولية للرياضيات والعلوم مدى توافر متطلبات

 الرياضيات للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية 

 د. منال بنت عبدالرمحن بن يوسف الشبل 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك، كلية الرتبية

للرياضيات    :املستخلص  الدولية  االجتاهات  دراسة  متطلبات  توافر  مدى  عن  الكشف  إىل  البحث  هدف 

( ُبعد  TIMSS-2019والعلوم  وذلك يف  السعودية؛  العربية  باململكة  االبتدائي  الرابع  للصف  الرياضيات  كتاب  ( يف 

اإلدراكي  :املحتوى والُبعد  البيانات(،  عرض  والقياس،  واهلندسة  األشكال  التطبيق،    :)األعداد،  )املعرفة، 

املنهج استخدام  تم  اهلدف  هذا  ولتحقيق  املحتوى،   الوصفي  االستدالل(.  حتليل  فصول  بأسلوب  مجيع  لتحليل 

بجزأيه الرياضيات  كتاب  السعودية   :ودروس  العربية  باململكة  االبتدائي  الرابع  للصف  والثاين(  تم    ،)األول  وقد 

 بيانات.  استخدام بطاقة حتليل املحتوى أداًة جلمع ال

بنسب متفاوتة يف ُبعد املحتوى بمجاالته  ( TIMSS-2019)توافر متطلبات أظهرت نتائج البحث ما ييل: أواًل:  

(، وهو بذلك  % 66.7املضمنة يف كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي؛ وذلك أن جمال األعداد احتل نسبة ) 

يف حني أن   %(؛ وهي نسبة كبرية. 16.7ة م وية قدرها ) بنسب  ، (% 50) ( وهي TIMSS-2019)يفوق النسبة املحددة يف  

 ( والقياس  واهلندسة  األشكال  ملجال  امل وية  يف  21.6النسبة  املحددة  النسبة  من  أقل  وهي   ،)%(2019-TIMSS )  

(  %20( يقل عن النسبة ) % 11.7(، وهي نسبة كبرية نوًعا ما، كام أن جمال عرض البيانات ) %8.4( بنسبة ) % 30)

بنسب متفاوتة يف  (  TIMSS-2019)توافر متطلبات  ثانًيا:    (، وهي نسبة كبرية.%8.3بنسبة ) (  IMSST-2019)املحدد يف  

 ( املعرفة  إن مستوى  االبتدائي؛ حيث  الرابع  للصف  الرياضيات  اإلدراكي يف كتاب  الُبعد  يفوق  % 54مستويات   )

(،  % 23م جاء مستوى التطبيق بنسبة ) (، وهي نسبة كبرية، ث%19بنسبة )(  TIMSS-2019)%( املحددة يف 35النسبة ) 

وجاء مستوى االستدالل    (، وهي نسبة كبرية. %17بنسبة )(  TIMSS-2019)( املحددة يف  %40وهذا يقل عن النسبة ) 

. ويف  (، وهي نسبة مقبولة نوًعا ما % 2بنسبة ) (  TIMSS-2019)(، املحددة  % 25(، وهي أقل من النسبة ) %23بنسبة )

النتائج، أوصت الدراسة بتحديث وإثراء كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي، واإلفادة من جوانب  ضوء هذه  

يف جمال املحتوى، وخاصة يف جماالت األعداد واهلندسة والقياس والبيانات، وتوظيف نتائج    القصور التي ظهرت 

 العربية السعودية. هذه الدراسة لتطوير منهج الرياضيات للصف الرابع االبتدائي باململكة 

كتاب الرياضيات للصف    - (  TIMSS-2019دراسة االجتاهات الدولية للرياضيات والعلوم )  الكلامت املفتاحية:

 . الُبعد اإلدراكي - ُبعد املحتوى  - الرابع االبتدائي
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تقويم محتوى كتب العلوم للصف الرابع االبتدائي في ضوء متطلبات دراسة االتجاهات  
 ( (TIMSS, 2019والعلوم الدولية في الرياضيات 

 د. حنان حسني الفيصل  

 مرشفة تربوية بمكتب تعليم شامل املدينة املنورة 

البحث  :  ستخلص امل والعلوم   إىل هدف  الرياضيات  يف  الدولية  االجتاهات  دراسة  متطلبات  حتقق  مدى    استقصاء 

(TIMSS, 2019 )    .السعودية العربية  اململكة  يف  االبتدائي  الرابع  للصف  العلوم  مقرر  البحث  ويف  جمتمع  تكون 

خدم املنهج  ستواهـ(.  1442- 1441وعينته من مقرر العلوم للفصلني الدراسيني األول والثاين للعام الدرايس )

عد  التحلييل من خالل تصميم بطاقة لتحليل مقررات العلوم، والـتأكد من صدقها وثباهتا، وتكونت من بعدين: بُ 

االستدالل(.    التطبيق، ،  )املعرفة العمليات املعرفية  املحتوى )علوم احلياة، والعلوم الطبيعية، وعلوم األرض(، وبعد  

إعداد قائمة    :منها   ،عدة نتائج  إىل تكرارات والنسب امل وية. توصل البحث  ولإلجابة عن أس لة البحث تم استخدام ال

كام توصلت    . لصف الرابع االبتدائيلتضمنها حمتوى مقررات العلوم  ي ن  أوالتي جيب  ( TIMSS,2019)  بمتطلبات 

من    وهي أكرب قلياًل   %( ،   21.9األرض ) %( وعلوم    39.44)   بلغت   تضمني العلوم الطبيعية  ة ىل أن نسبإالنتائج  

تناول علوم احلياة بالقدر الكايف    يف حني  (TIMSS, 2019)( يف متطلبات  IEAالنسبة التي حددهتا مجعية ) مل يتم 

تناوهلا  تم  )   حيث  لوحظ    . %(   38.73بنسبة  )أكام  بنسبة  االستدالل  جمال  غطيا  قد  العلوم  كتاب  من    39ن   )%

بنسبة    املعرفة والتطبيقغطيا جمايل  و(،  (TIMSS, 2019ملطلوبة يف متطلبات  العمليات املعرفية وهي أكرب من النسبة ا

(  (TIMSS, 2019الرتتيب من العمليات املعرفية وهي أقل من النسبة املطلوبة يف متطلبات    %( عىل   30% و   31)

إعادة النظر يف  ك أوىص البحث برضورة للذ العلوم. ونتيجةتم وضع التصور املقرتح إلثراء كتب و  .%( 40وهي ) 

جراء  إ  إىل باإلضافة  (  (TIMSS, 2019حمتوى كتب العلوم للصف الرابع االبتدائي هبدف حتقيق التوافق مع متطلبات  

دراسات حتليلية لكتب العلوم يف مجيع املراحل يف اململكة العربية السعودية ومقارنتها بكتب العلوم يف الدول التي  

 مثل سنغافورة وكوريا وروسيا واليابان.   ((TIMSS,2019يف اختبارات  األوىل  حصدت املراكز 

 . ، كتب العلوم، العمليات املعرفيةTIMSS, 2019:   الكلامت املفتاحية
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 الجلسة رئيس   املتحدث  العنوان 
Using TIMSS 2019 data to 

improve curriculum and 

classroom instruction in science 

and mathematics 

 Ina V. S. Mullisإينا موليس 

املدير التنفيذي ملركز الدراسات 

 TIMSS & PITSLالدولية 

 أ.د. سوزان بنت حسين حج عمر 

التربية،  أستاذ املناهج وتعليم العلوم، كلية 

 جامعة امللك سعود. 

 
 
Using TIMSS 2019 data to improve curriculum and classroom instruction in science and 

mathematics 

Ina Mullis 

ina.mullis@bc.edu 

Abstract: 

This presentation will use TIMSS data to describe how high quality classroom instruction in 

mathematics and science can be greatly facilitated by school environments that emphasize 

academic success. Also, for teachers to be most effective, their specific instructional goals 

should be aligned with rigorous mathematics and science curricula that actually are being 

implemented (are not only aspirational). 

Successful classroom teachers are well prepared to cover content topics in their particular 

curricular areas and to encourage students’ growth in higher order cognitive skills. Beyond a 

command of subject matter, teachers need the skills to maintain order while facilitating 

learning. Helping students build and increase their knowledge and skills requires clarity in 

presenting the content of lessons and in describing instructional activities. To keep students 

motivated and engaged in the learning process, teachers need to be well versed in using a variety 

of pedagogical approaches appropriate to individualized instruction as well as the whole class, 

such as hands-on practice and capitalizing on digital devices to access and communicate 

information. Effective teachers also continually monitor how well students have learned the 

curriculum under their purview through both formative assessment (e.g., class discussion and 

assignments) as well as summative assessment (e.g., projects and tests). 
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 هـ. 1443- 10- 15م، الموافق 2022/ 5/ 16اليوم الثاني: االثنين:  

 متزامنة( )    10:15م إىل  8:30 أ(   -4اجللسة العلمية )

 رئيس اجللسة 
امعة االمام عبدالرمحن ج،  أستاذ املناهج وطرق التدريس  ،د. أماين بنت محدان الغامديأ. 

 الفيصل 

 

 املتحدث  العنوان

ــ مقرتح ـقائم عىل نظرـية التعلم التحوييل يف تنمـية  أثر نموذج ـتدري 

 .التفكري الناقد يف العلوم لدى طالبات املرحلة املتوسطةمهارات 

 أ/ أفنان عل حممد الوادعي

 جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل 

ــطة للبحث اإلجرائي  ــة معلمي العلوم يف املرحلة املتوس درجة ممارس

 .وعالقتها بتصوراهتم حوهلا 

 أ. نارص بن عيد العتيبي 

 التعليم برشق الرياض إدارة تعليم الرياض مكتب 

 أ.د. عبدالويل بن حسني الدمهش

مركز التميز البحثي يف تطوير العلوم والرياضيات، جامعة امللك 

 سعود 

ــة بتعليم   اصـ ب اخـل درـي أثري برامج الـت ــاب   STEMواقع ـت يف إكسـ

 الكفايات التدريسية ملعلامت العلوم والرياضيات

 أ.صاحله سعيد حممد الشمراين 

 إدارة التعليم بمحافظة بيشة

ة   ـــي دريس ة الـت ائم عىل املعرـف امج تطور مهني ـق ــميم مقرتح لربـن تص

املحتوى ) ة ـب ة PCKاملرتبـط املرحـل ة ملعلمي العلوم ـب ( يف وـحدة الوراـث

 .املتوسطة

 سامل العتيبي  د. غالب عبد اهلل

 معلم، إدارة التعليم بمحافظة عفيف 

 أ.د. فهد بن سليامن الشايع

 ود سع  امللك ، جامعةكلية الرتبية، أستاذ املناهج وتعليم العلوم
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أثر نموذج تدريسي مقترح قائم على نظرية التعلم التحويلي في تنمية مهارات التفكير  
 المتوسطة الناقد في العلوم لدى طالبات المرحلة 

 أ  أفنان عيل حممد الوادعي 

 جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل 

هدف هذا البحث إىل معرفة أثر نموذج تدري  مقرتح قائم عىل نظرية التعلم التحوييل يف تنمية  املستخلص:  

استخدمت الباحثة  مهارات التفكري الناقد يف العلوم لدى طالبات املرحلة املتوسطة، ولتحقيق هذا اهلدف من البحث  

من   البحث  عينة  تكونت  والضابطة، حيث  التجريبية  للمجموعتني  التجريبي  شبه  التصميم  التجريبي ذي  املنهج 

(140 )   ( التجريبية  للمجموعة  عددهن  والبالغ  املتوسط،  األول  الصف  طالبات  من  التجريبية  للعينة  (  70طالبة 

ختبار مهارات التفكري الناقد عليهن يف املهارات التالية: التنبؤ  وتم تطبيق ا ( طالبة،70طالبة، واملجموعة الضابطة )

أبرزها: وجود   النتائج  من  العديد  إىل  البحث  وتوصل  املناقشات.  وتقويم  واالستنتاج،  والتفسري،  باالفرتاضات، 

الناقد    فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالبات املجموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار التفكري

التوصيات   من  العديد  البحث  وقدم  التجريبية،  املجموعة  طالبات  لصالح  املختلفة  ومهاراته  ككل  العلوم  يف 

التخصصات   خمتلف  الناقد يف  والتفكري  التحوييل  التعلم  نظرية  يف  الدراسات  من  مزيد  إجراء  منها:  واملقرتحات 

 واملراحل العمرية. 

 ية التعلم التحوييل، مهارات التفكري الناقد. نموذج تدري ، نظر  الكلامت املفتاحية: 
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درجة ممارسة معلمي العلوم في المرحلة المتوسطة للبحث اإلجرائي وعالقتها بتصوراتهم  
 حولها 

 أ.د. عبدالويل بن حسني الدمهش  ، وأ. نارص بن عيد العتيبي

 امللك سعود  والرياضيات، جامعةالتميز البحثي يف تطوير العلوم  مركز  & إدارة تعليم الرياض مكتب التعليم برشق الرياض

هدف البحث إىل معرفة طبيعة ممارسات معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة للبحث اإلجرائي  املستخلص:  

من وجهة نظرهم، وإىل الكشف عن طبيعة العالقة بني تصوراهتم للبحث اإلجرائي وممارساهتم له، واستخدم املنهج  

صفي لتحقيق هذه األهداف، حيث تم االعتامد عىل االستبانة يف مجع البيانات بعد التحقق من صدقها وثباهتا.  الو

،  يف املرحلة املتوسطة  ( معلاًم ملادة العلوم تم اختيارهم عشوائًيا من معلمي العلوم180وتكونت عينة البحث من ) 

ن معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة يامرسون البحث  ( معلمني. وأشارت نتائج البحث إىل أ905والبالغ عددهم )

 ( املتوسط احلساب  بلغ  )منخفضة(؛ حيث  النتائج عدم وجود  5.00من    2.30اإلجرائي بدرجة  (، كام أظهرت 

النتائج عن    كشفت فروق يف درجة ممارسة معلمي العلوم للبحث اإلجرائي تعزى لكل من التخصص واخلربة، و

من تصورات معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة حول البحث اإلجرائي، والتي كانت  وجود عالقة موجبة بني كل  

(، وهو  0.831عنواًنا لبحث تم قبوله للنرش سابًقا من قبل املؤلفني وبني ممارستهم له، حيث بلغ معامل االرتباط ) 

حول البحث اإلجرائي فإنه وتدل هذه النتيجة عىل أن من لديه ضعف يف التصور   (.α  ≤0.01دال إحصائًيا عند ) 

سوف يامرسه يف عمله بشكل ضعيف أيًضا، األمر الذي حيتم عىل املهتمني بتعليم وتدريب املعلمني االهتامم بإكساب  

عملية   يف  اإلجرائي  البحث  ممارسة  وأساليب  طرق  وعىل  اإلجرائي،  البحث  ومهارات  مفهوم  العلوم  معلمي 

 التدريس. 

املفتاحية:   اإل الكلامت  العلوم  البحث  معلمي  ممارسات  اإلجرائي،  للبحث  العلوم  معلمي  تصورات  جرائي، 

 ر املهني، معلم العلوم. يللبحث اإلجرائي، التطو

  



31 
 

في إكساب الكفايات التدريسية لمعلمات   STEMواقُع تأثير برامج التدريب الخاصة بتعليم 

 العلوم والرياضيات 

 أ.صاحله سعيد حممد الشمراين 

 التعليم بمحافظة بيشةإدارة 

ف عىل واقع تأثري برامج التدريب اخلاصة بتعليم    :املستخلص  التعر  يف إكساب    STEMهدفت الدراسة إىل 

الكفايات التدريسية ملعلامت العلوم والرياضيات، واعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي، وتكون جمتمع الدراسة  

، والبالغ  STEMمن كافة معلامت العلوم والرياضيات باململكة العربية السعودية الاليت تلقني التدريب عىل برامج  

عشوائية   2000عددهن   عينة  اختيار  وتم  االستبانة،    1350عددها    معلمة،  من خالل  بياناهتن  ومجعت  معلمة، 

بتعليم   اخلاصة  التدريب  لربامج  تأثري  وجود  أمهها:  نتائج  بعدة  الدراسة  الكفايات    STEMوخرجت  إكساب  يف 

عىل   STEMالتدريسية ملعلامت العلوم والرياضيات، وبناًء عليه أوصت الدراسة بتكثيف التدريب عىل برامج منحى 

طوير مهارات املعلم، وتطوير أدوات تطبيقه يف الفصل الدرايس، وإتاحة الفرصة لكافة املعلمني حلضور  مستوى ت 

 هذه الربامج بشكل جماين؛ ألن التدريب املدفوع مكلف ومبالغ فيه. 

 التدريبية.  STEMالكفايات التدريسية، برامج  الكلامت املفتاحية:
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المعرفة التدريسية المرتبطة بالمحتوى  تصميم مقترح لبرنامج تطور مهني قائم على 
(PCKفي وحدة الوراثة لمعلمي العلوم بالمرحلة ) 

 أ.د. فهد بن سليامن الشايع  ، و د. غالب عبد اهلل سامل العتيبي 

 أستاذ املناهج وتعليم العلوم، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود  &معلم، إدارة التعليم بمحافظة عفيف 

هدف البحث إىل تصميم وتطوير برنامج تطور مهني مقرتح قائم عىل املعرفة التدريسية املرتبطة   املستخلص:

( معلمني من معلمي العلوم  3يف وحدة الوراثة للصف الثالث املتوسط، وتألفت عينة البحث من )  PCKباملحتوى  

النوعي   البحث  منهج  واستخدم  بطريقة قصدية،  اختيارهم  تم  املتوسطة،  وقام  باملرحلة  احلالة.  دراسة  يف  املتمثل 

الباحثان بتصميم برنامج التطور املهني املقرتح يف صورته املبدئية وعرضه عىل اخلرباء لتحكيمه، ومن ثم الوصول  

إىل الصورة األولية للربنامج، وتطبيقه عىل عينة البحث يف حمافظة عفيف خالل الفصل الدرايس الثاين للعام الدرايس  

ناًء عىل نتائج التطبيق، طور الربنامج للوصول إىل الصورة النهائية له. واستخدم البحث حتليل  هـ. وب1441  1440

املقابالت اجلامعية والفردية، ومناقشات جمموعة التعلم املهني جلمع البيانات. وحللت البيانات باستخدام أسلوب  

اجة إىل إضافة حماور جديدة للربنامج، متثلت  التحليل االستقرائي. وأشارت نتائج التطبيق األويل للربنامج إىل احل

يف: زيارات متبادلة بني املعلمني، وزيارات ميدانية مبكرة من ِقب ل املرشف الرتبوي للمعلمني، باإلضافة إىل إدراج  

مشاركة   أمهية  إىل  الكيفية  النتائج  أشارت  كام  الربنامج.  حماور  من  كمحور  والفردية  اجلامعية  املقابالت  جانب 

 الوراثة يف الربنامج وخاصًة فيام يتعلق بمحتوى الوراثة، وكذلك أمهية زيادة عدد املشاركني من املعلمني  متخصم

التدريسية   اإلجراءات  تسلسل  توضيح  يف  يساعد  تدري   دليل  وجود  أمهية  إىل  النتائج  أشارت  كام  بالربنامج. 

التطبيق. كام أشارت النتائج إىل ضعف مشاركة  للمعلم، ورضورة زيادة الرتكيز عليه ومنحه مزيًدا من الوقت يف  

التعليمية،   املنصات  مثل  الواتساب،  غري  مساندة  تواصل  وسيلة  إىل  واحلاجة  املهني،  التعلم  جمموعة  يف  املعلمني 

 وتطبيقات التواصل املبارش من أجل تفعيل التواصل بني أعضاء جمموعة التعلم. 

 . ، وحدة الوراثة(PCK)ي، املعرفة التدريسية املرتبطة باملحتوىتصميم، برنامج تطور مهن الكلامت املفتاحية: 
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 . هـ 1443- 10- 15م، الموافق 2022/ 5/ 16:  االثنين: اليوم الثاني

 )متزامنة(    م10:15م إىل 8:30 ب(  -4اجللسة العلمية )

 كلية الرتبية، جامعة بيشة، املساعدأستاذ املناهج وتعليم الرياضيات ، إبراهيم احلسني خليلد.  رئيس اجللسة

 

 

 

 املتحدث العنوان 

يف تنمية حل املســألة   Word wallأثر اســتخدام موقع  

 اللفظية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي

 أ.عبد اهلل بن ضيف اهلل آل شديد 

 إدارة التعليم بمنطقة الرياض ، معلم رياضيات

 أ. صالح بن حممد اهلدياين

 الرياضيات، إدارة التعليم بمنطقة الرياض رئيس قسم 

ــني نواتج التعلم املعرفية  فاعلـية األلـعاب التعليمية يف حتس

 وبقاء أثر التعلم

 أ.عمر بن حممد سعيد بن ابراهيم 

 مرشف تربوي ملادة الرياضيات، اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

دفرت   ــتخـدام  بـاس البـديـل  )التقويم   Oneاملالحظـات 

Note) 

 د. إكرام بنت بكر بن سعيد 

 معلمة رياضيات إدارة تعليم مكة املكرمة

تـدرـيس مـادة   رية يف  الصــــغ مـة  ـل ـع امـل قـة  رـي ـط ف  ـي وـظ ـت

 الرياضيات لطالبات الصف األول االبتدائي

 أ. أنعام أمحد حممد الودعان  

 معلمة، إدارة التعليم بمحافظة العال 
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  في تنمية حل المسألة اللفظية لدى تالميذ الصف الرابع Word wallأثر استخدام موقع 

 االبتدائي 

 أ. صالح بن حممد اهلدياين  ، وأ. عبد اهلل بن ضيف اهلل آل شديد

  رئيس قسم الرياضيات، إدارة التعليم بمنطقة الرياض & إدارة التعليم بمنطقة الرياض، معلم رياضيات

يف تنمية التحصيل الريايف    Word wallهدف هذا البحث اإلجرائي إىل معرفة أثر استخدام موقع    املستخلص:

لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي بـمدرسة أمحد بن حنبل االبتدائية التابعة لـمـكتب التعليم بالرواب بالرياض  

يف الكسور االعتيادية، واستخدم فيه املنهج شبه التجريبي. ولتحقيق هذا الغرض؛ ُطبقت أداة االختبار التحصييل  

تلميًذا، اختريت بطريقة قصدية وفق تصميم املجموعة الواحدة، بقياس قبيل وبعدي، ثم    33عىل عينة تكونت من  

القائم عىل إنشاء نامذج تدريبية    Word wall باستخدام موقع    "الكسور االعتيادية"درست املجموعة املحتوى الريايف  

ي أن هناك حتسنًا دااًل يف االختبار  بصورة ألعاب تعليمية ترفيهية عرب اإلنرتنت. وأظهرت النتائج يف القياس البعد

من زيادة الدافعية لدى التالميذ    Word wallالتحصييل الذي يشري إىل تفوق التالميذ يف التطبيق البعدي. كام عزز موقع  

وتعليم   تعلم  عملية  يف  االستمرارية  يف  والرغبة  التفاعل  حيث  من  أفضل  بصورة  اللفظية  املسائل  تعلم  نحو 

 الرياضيات. 

 Word wallاملسألة اللفظية، قوالب موقع  ت املفتاحية: الكلام
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 فاعلية األلعاب التعليمية في تحسين نواتج التعلم المعرفية وبقاء أثر التعلم
 أ .عمر بن حممد سعيد بن ابراهيم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، مرشف تربوي ملادة الرياضيات

  100هيدف البحث احلايل إىل الكشف عن فاعلية استخدام نموذج لعبة السلم واملزلق عىل لوحة    املستخلص:  

التعلم نواتج  حتسني  الصف    ،يف  تالميذ  لدى  الرياضيات  مادة  يف  األثر  االبتدائيوبقاء  اجلاحظ    الثاين  بمدرسة 

الباحث؛ حيث  الطائفب ال  عىل   اعتمد  شبه  التصميم  القائم عىل  التجريبي  املجموعتنياملنهج    ا: ومه  ، تجريبي ذي 

( تلميًذا بمدرسة اجلاحظ  28)   ا واملجموعة الضابطة والبالغ عدده  ، ( تلميًذا28) ا  املجموعة التجريبية والبالغ عدده

الطائف بمحافظة  )املعرفة  . االبتدائية  مستويات  عند  املعرفية  التعلم  نواتج  حتصيل  اختبار  الباحث  أعد    ، وقد 

 . ا عىل املجموعتنيا وبعديً وتطبيقه قبليً واالستدالل(، ، والتطبيق

و النتائج  التجريبية  أظهرت  املجموعة  تالميذ  درجات  متوسطي  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  جود 

التطبيق البعدي الختبار حتصيل نواتج التعلم املعرفية بمستوياته )املعرفة   ، واالستدالل(  ، والتطبيق  ، والضابطة يف 

التجريبية  املجموعة  لصالح  الكلية  إيتا   .ودرجته  مربع  باستخدام  األثر  حجم  حساب  تم  ما ف  ؛ كام  بني    رتاوحت 

تبعً   ،( 0.68  -0.39) القيمة مرتفعة  السلم واملزلق عىل    ؛ا لكوهن وتعد هذه  لعبة  يعني أن استخدام نموذج  مما 

توجد فروق ذو داللة إحصائية بني  ة، وال  الثالث  كانت فعالة يف حتسني نواتج التعلم املعرفية بمستوياته 100لوحة  

التطبيق   التالميذ يف  البعدي لالختبار ومتوسط درجات  التطبيق  التجريبية يف  متوسطي درجات تالميذ املجموعة 

ااملؤجل لنفس االختبار التوصياتإىل    السابقة  تائجبالن  لباحث. ثم توصل  تدريبية    : اآلتية  عدد من  إقامة دورات 

ومن أمهها نموذج لعبة السلم واملزلق عىل    ،التعليمية لأللعاب  لمعلمني لتدريبهم عىل تطبيق نامذج  وورش عمل ل

ث معلمي مادة الرياضيات  ، وكذلك حوتوظيف إسرتاتيجيات التدريس املتاميز والتعلم النشط فيها ،  100لوحة  

  ، من أثر يف ترسيخ نواتج التعلم املعرفيةملا هلا    ؛ باملرحلة االبتدائية عىل توظيف مجيع دروس األلعاب بصفة مستمرة

 وتنمية مهارات التفكري العليا. 

 ، التعلم النشط، التدريس املتاميز، لعبة السلم واملزلق.  التعلم املعريف، األلعاب التعليمية : الكلامت املفتاحية

 

 

  



36 
 

 ( One Noteالتقويم البديل باستخدام دفتر المالحظات )

 سعيد د. إكرام بنت بكر بن  
 إدارة تعليم مكة املكرمة ،معلمة رياضيات

هيدف التقويم البديل باستخدام دفرت املالحظات إىل تقويم الطالبات يف املستويات املعرفية كافة؛    املستخلص:  

املعرفية، كاالختبارات   الدنيا من األهداف  املستويات  االقتصار عىل  التقليدية.  وصواًل لالبتكار واإلبداع، وعدم 

( املالحظات  دفرت  تطبيق  األوفيس  One Noteوُيستخدم  برنامج  تطبيقات  أحد  بوصفه  املهامت    365(  إسناد  يف 

ه من طرق التقويم البديل مع طالبات الصف األول الثانوي يف مقرري رياضيات )  (،  2(، ورياضيات ) 1األدائية بعدِّ

املع بني  باالشرتاك  املهمة  تقويم  معايري  كافة  مع حتديد  املعرفية  املستويات  استخدام  ذلك عن  أسفر  والطالبة.  لمة 

بحسب تصنيف بلوم احلديث، والوصول إىل االبتكار واإلبداع، وخلق الفرصة للطالبات حلل املشكالت الرياضية  

وتطوير    املختلفة، كام أتاح تطبيق دفرت املالحظات فرصة للتواصل االفرتايف احليوي واملستمر بني املعلمة والطالبة،

الطالبات   ثقة  من  زاد  وكذلك  الواقعية،  احلياة  تطبيقات  يف  والتقويم  واالستنتاج،  والتصنيف،  التحليل،  مهارات 

إرفاق   الطالبات من  ن  التعليم. ويمك  أسهم يف تطوير مهارات شخصية، واجتامعية، وحتسني جودة  مما  بأنفسهن؛ 

الراجعة   التغذية  يمنح مساحة للحوار والتعاون بني  إجاباهتن عن األنشطة، واحلصول عىل  املناسبة والفورية، كام 

املعلمة والطالبة تساعد عىل تالقح األفكار بينهام، وخلق جو من األلفة خارج وقت احلصة الدراسية، إضافة إىل  

- البديل  ويسهم التقويم   إمكانية الرجوع للدفرت يف أي وقت بعد االنتهاء من املقرر؛ لالستفادة من املصادر املتاحة.

يف تعميق املفاهيم الرياضية لدى الطالبات، وقياس أدائهن ومهاراهتن وتنظيم البناء املعريف    - بتطبيق دفرت املالحظات 

عىل تنمية تفكري الطالبات بشكل عام، وتنمية    -باستخدام املهامت األدائية-لدهين، كذلك يساعد التقويم البديل  

بنا  ل  ويسه  خاص،  بشكل  الريايف  العرص،  التفكري  متغريات  مع  بمرونة  للتعامل  للطالبة  املتكاملة  الشخصية  ء 

 وتطبيق املسائل الرياضية عىل مواقف واقعية. 

 تطبيقات مايكروسوفت. ،  ملف األداء، التقويم األصيل، التقويم الواقعي ، : التقويم احلقيقيالكلامت املفتاحية
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الرياضيات لطالبات الصف األول توظيف طريقة المعلمة الصغيرة في تدريس مادة 
 االبتدائي

 أ. أنعام أمحد حممد الودعان  

 معلمة، إدارة التعليم بمحافظة العال

اة بعض   املستتتخلص: ة يف احلـي اجـح ات الـن ه العملـي ا تواـج ه دائاًم ـم د، إال أـن ات التعلم عن بـع ابـي رغم إجـي

اإلجابة عن أوراق العـمل واالختـبارات والواجـبات  التـحديات، ومن أبرز هذه التـحديات تدخل أهايل الـطالـبات يف 

املقدمة عن بعد. ولكي حُتل املـشكلة، وتتأكد املعلمة من متكن الطالبات من املهارات األـساـسية يف مادة الرياـضيات،  

ي  مثل: املهارات اليدوية واحلركية كالرتتيب واملقارنة وكتابة األعداد؛ اختريت طريقة املعلمة الصــغرية كحل تعليم 

 فعال يف تقويم الطالبات.

فبطريقة املعلمة الصـغرية، تسـتطيع الطالبات إنتاج مقاطع فيديو تعليمية متميزة لرشـح املهارات والدروس 

ملادة الرياضــيات بأســلوب جذاب، وبلغة تناســب فهمهن للدرس أو املهارة، وكيفية تطبيقها يف احلياة اليومية؛ مما 

تغالل قدراهتن يف الرشـح واإللقاء والتعبري  يرفع من دافعية الطالبات نحو تعل افة إىل اـس يات عن بعد، إـض م الرياـض

 يف تنمية مهارات التفكري الناقد واإلبداعي لدهين بطريقة مميزة.

ــة، وبـعدها تقوم الـطالـبة بإعادة رشح املـهارة  وتقوم التجربة عىل رشح املعلـمة لـلدرس أو املـهارة خالل احلص

عن طريق تقديمها لتامرين أو أنـشطة من إنتاجها، مـستعينة بوـسائل وأدوات من ـصنعها أو الدرس بأـسلوهبا اخلاص  

ا إبداًعا يف ابتكار طرق وأسـاليب جديدة يف  مما يتوفر يف منزهلا ومن البي ة املحيطة هبا، ومن ثم سـتظهر الطالبة أيضـً

 رشح منهج الرياضيات.

ــحن هبـ  ــبـيل املـثال: أـعدت الـطالـبات مـقاطع فـيديو يرش ـــياء عىل س ا رشح كيفـية تكوين النمط من خالل أش

 متوافرة يف بي تهن؛ استطعن بذلك فهم معنى النمط ورشوط حتقيقه ووحدته، ثم تكوين أنامط من اختيارهن.

وبناًء عليه؛ تقوم املعلمة بجمع املقاطع وحتكيمها، وانتقاء األفكار املميزة، واكتشـاف األخطاء وتعديلها، ثم  

ـــها يف مكتـبة رقميـ  ــعيـفات أو الـطالـبات  نرش ــتـفادة منـها يف دعم التعلم للـطالـبات الض ة جتمع نـتاج الـطالـبات؛ لالس

 الغائبات، واإلسهام يف إثراء الدروس بأسلوب ممتع.

 . ، التعليم عن بعد، الصف األول االبتدائيتدريس مادة الرياضيات : املعلمة الصغرية، الكلامت املفتاحية
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 :اليوم الثالث

 هـ 1443- 10-16، الموافق م17/5/2022 الثالثاء 

 

 م 8:15إىل    م7:15(   الوقت:  5اجللسة العلمية ) 

 

 رئيس اجللسة  املتحدث العنوان 

ندوة عن الكتاب املحرر الصادر 

وان   ـن ـع ـب ز  رـك امـل رـجع يف "ـعن  امـل

ن  ـم هـا  ـم ـي ـل ـع وـت وم  ـل ـع اـل م  ـل ـع ـت

 ."النظرية إىل املامرسة

 أ.د. فهد بن سليامن الشايع

 أستاذة املناهج وتعليم العلوم، كلية الرتبية بجامعة امللك سعود. 

 أ.د. سليامن بن حممد البلوش 

أستاذ املناهج وتعليم العلوم، كلية الرتبية، جامعة السلطان  

 قابوس.

 أ.د. نارص صالح الدين منصور 

 أستاذ املناهج وتعليم العلوم، كلية الرتبية، جامعة أكسرت، بريطانيا. 

 هلل بن مخيس أمبوسعيدي أ.د. عبدا

أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم، وكيل وزارة الرتبية والتعليم  

 للتعليم بسلطنة عامن. 

 أ.د. أمحد حممد قبالن 

 أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم اجلامعة اهلاشمية يف األردن.

أ.د. سعيد بن حممد  

 الشمراين

أستاذ املناهج وتعليم  

الرتبية،  العلوم، كلية 

 جامعة امللك سعود. 
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 المرجع في تعلم العلوم وتعليمها من النظرية إلى الممارسة 

والرياضيات    : ملخص العلوم  تعليم  تطوير  البحثي يف  التميز  مركز  بتكليف من  املرجعي  الكتاب  تأليف هذا  يأيت 

بجامعة امللك سعود وينتمي هذا الكتاب إىل ف ة الكتب املحررة التي تعتمد اختيار عنوان للكتاب يتميز بالشمولية  

ه من قبل املحررين، وإسناد كتابتها خلرباء متميزين  لتغطية جمال معني، ومن ثم حتديد وحداته وفصوله ومنهجية تأليف

يف جمال موضوع الفصل. ويتميز هذا الكتاب بمشاركة عدد من أبرز املختصني العرب يف الرتبية العلمية يف كتابة  

( دولة. ونتطلع أن يكون هذا الكتاب إضافة نوعية للمكتبة العربية يف جمال  12( مؤلفًا من ) 41فصوله، بلغ عددهم ) 

الرتبية العلمية، وتعلم وتعليم العلوم. ويؤمل أن يسد هذا الكتاب الندرة يف املراجع العربية املتميزة يف هذا املجال،  

 ليكون مرجعًا شاماًل للطالب واملختصني يف املجال سواء عىل مستوى التعليم اجلامعي أم الدراسات العليا.  
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 هـ 1443-10-16م، الموافق  17/5/2022الثالثاء  :اليوم الثالث

 )متزامنة( م10:15 -م 8:30 أ( -٦اجللسة العلمية )

 أستاذ تعليم الرياضيات، جامعة تبوك -بن سليامن البلوي عبد اهللأ. د.  رئيس اجللسة 

 

 املتحدث العنوان 

ائم عىل ـمدـخل   ــ ـق دِري  امج ـت ة برـن ـي ــِ اض النـمذـجة الرـي

ــتقصــاء   وـفاعليـته يف تنمـية املـفاهيم االقتصــادـية واالس

 .الريايف لدى طالبات املرحلة الثانوية

 أ.د. سعاد بنت مساعد بن سليامن األمحدي 

 ، كلية الرتبية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية تعليم الرياضياتأستاذ 

 د. أريج بنت عيل بن أمحد فقيهي 

 التعليمرشكة تطوير 

يف  ـعـلـيـمي  اـلـت اـلتـدريـب  ـعىل  قـاـئم  ـمـهـني  ـبرنـاـمج  ـبنـاء 

ــيات   ــات   (Math Coaching)الرياض ــوء املامرس يف ض

 .الثامن للتدريس الفعال ملعلامت املرحلة املتوسطة

 د. آمنة بنت محد العيدي 

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم

 أ.د. خالد بن عبد اهلل املعثم 

 القصيم كلية الرتبية، جامعة  ،الرياضياتتعليم أستاذ 

فاعلية برنامج قائم عىل أبعاد القوة الرياـضية يف التحصيل 

ــف  ات الص الـب ات ـلدى ـط ـــي اض ات تعلم الرـي ــعوـب وص

 اخلامس االبتدائي.

 أ.رائدة بنت أمحد بن حسن القاسمي

 إدارة تعليم جازان رياضيات، معلمة 

الكفاح املنتج يف تعلم  اســرتاتيجية تدريس مقرتحة لدعم  

 .الرياضيات لطالب املرحلة املتوسطة

 د. فيصل بن غنيم العويف 

 إدارة التعليم بمحافظة البكريية

 أ.د. خالد بن عبد اهلل املعثم 

 القصيم كلية الرتبية، جامعة  ،تعليم الرياضياتأستاذ 

أثر اسـتخدام اسـرتاتيجيات التقويم املعتمد عىل األداء يف 

التعليم عن بعد عىل تنمية مكونات الرباعة الرياضية لدى 

 .الطالبات املوهوبات

 أ.سمية طارق عبدالسالم القطب

 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  ،معلمة رياضيات

 أ.د. نجوى بنت عطيان املحمدي

 أستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات واحلاسب اآليل بجامعة جدة 

ارة أثر   ة مـه التقويم املعتـمد عىل األداء عرب الوـيب يف تنمـي

حل املشــكالت الرياضــية لدى طالبات الصــف الثالث  

 .ثانوي

 أ. نوال عبد الرمحن مرزوق اللهيبي 

 اإلدارة العامة للتعليم املنطقة الرشقية ، معلمة رياضيات
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ية  يسي قائم على مدخل النمذجة الرياضِّ وفاعليته في تنمية المفاهيم االقتصادية  برنامج تدرِّ
 واالستقصاء الرياضي لدى طالبات المرحلة الثانوية 

 د. أريج بنت عيل بن أمحد فقيهي  ، وأ.د. سعاد بنت مساعد بن سليامن األمحدي

 رشكة تطوير التعليم &  ، كلية الرتبية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةتعليم الرياضياتأستاذ 

هدفت هذه الدراسة إىل تصميم برنامج تدري  قائم عىل مدخل النمذجة الرياضية، وقياس    املستخلص:

الريايف لدى عينة مكونة من )  املفاهيم االقتصادية واالستقصاء  تنمية  ( طالبة من طالبات الصف  66فاعليته يف 

، ُطبق  طالبة  33بة واملجموعة الضابطة  طال  33، بحيث كان عدد طالبات املجموعة التجريبية  الثاين الثانوي طبيعي

عليهن اختبارا املفاهيم االقتصادية واالستقصاء الريايف قبل وبعد استخدام الربنامج التدري  القائم عىل مدخل  

الرياضية.   والضابطة. النمذجة  التجريبية  للمجموعتني  التجريبي  شبه  التصميم  ذو  التجريبي  املنهج    وُاسُتخدم 

) وأظهرت   مستوى  عند  إحصائًيا  دال  فرق  وجود  املجموعتني  0.01النتائج  طالبات  درجات  متوسطي  بني   )

التجريبية والضابطة يف مجيع املستويات الفرعية )الرشح، والتفسري، والتطبيق( والدرجة الكلية للمفاهيم االقتصادية  

مجيع احلاالت، وهذا يعني أن الربنامج  االختبار البعدي لصالح متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية يف  يف

التدري  )القائم عىل مدخل النمذجة الرياضية( له فاعلية يف تنمية املستويات الفرعية والدرجة الكلية للمفاهيم  

االقتصادية لدى طالبات املجموعة التجريبية باملقارنة بطالبات املجموعة الضابطة، وكذلك وجود فرق دال إحصائًيا  

الفرعية  0.01) عند مستوى   املهارات  التجريبية والضابطة يف مجيع  املجموعتني  متوسطي درجات طالبات  ( بني 

درجات   متوسط  لصالح  الريايف  لالستقصاء  الكلية  والدرجة  والتجريب(  النتائج،  وتفسري  الفروض،  )فرض 

)القائ  التدري   الربنامج  أن  يعني  وهذا  احلاالت،  مجيع  يف  التجريبية  املجموعة  النمذجة  طالبات  مدخل  عىل  م 

الرياضية( له فاعلية يف تنمية املهارات الفرعية والدرجة الكلية لالستقصاء الريايف لدى طالبات املجموعة التجريبية  

الضابطة. املجموعة  بطالبات  النمذجة    باملقارنة  باحلث عىل استخدام مدخل  التوصيات  النتائج جاءت  ويف ضوء 

 الريايف واملفاهيم االقتصادية لدى طالبات املرحلة الثانوية.  الرياضية من أجل تنمية االستقصاء

طالبات الصف الثاين    ،مدخل النمذجة الرياضية، املفاهيم االقتصادية، االستقصاء الريايف  الكلامت املفتاحية: 

 .الثانوي
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في ضوء   (Math Coaching)برنامج مهني قائم على التدريب التعليمي في الرياضيات  

 الممارسات الثمان للتدريس الفعال لمعلمات المرحلة المتوسطة 

 أ.د. خالد بن عبد اهلل املعثم ، ود. آمنة بنت محد العيدي   

 القصيم  كلية الرتبية، جامعة ،تعليم الرياضياتأستاذ & اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم 

الرياضيات    املستخلص: يف  التعليمي  التدريب  عىل  قائم  مهني  برنامج  بناء  إىل  الدراسة   Math)هدفت 

Coaching)    يف ضوء املامرسات الثامن للتدريس الفعال، وتطويره ليناسب معلامت املرحلة املتوسطة، وحتديد إرشادات

يف بناء الربنامج وتطويره من خالل    التطبيق األمثل له، واستكشاف متطلبات تنفيذه. واتبعت الدراسة املنهج النوعي 

بشكل   ُاختريت  لعينة  املفتوحة  واملقابالت  باملشاركة  املالحظة  بطاقتا  مها:  أداتني  واستخدمت  شهر،  ملدة  تطبيقه 

خلصت الدراسة إىل بناء الربنامج املهني  قصدي؛ متثلت يف معلمتي الرياضيات يف مدرسة السحابني املتوسطة. و 

( يف ضوء املامرسات الثامن للتدريس الفعال ملعلامت  Math Coachingلتعليمي يف الرياضيات )القائم عىل التدريب ا

التخطيط، ومجع  "وهو برنامج قائم  عىل دورة التدريب التعليمي يف الرياضيات بمراحلها الثالث:    املرحلة املتوسطة،

مت إرشادات التطبيق األمثل لالسرتاتيجية، وحتديد  "البيانات، والتفكري والتأمل ، وتم بناء نموذج شارح هلا. كام ُقد 

ب، وثقة الـُمتدمتطلبات تنفيذها املتعلقة بـ:   ب، وتطوير حمتوى الربنامج بام يناسب  قبول املُتدرِّ ب، ومهنية الـُمدرِّ رِّ

مت عدد من التوصيات إىل وزارة   ًبا تعليمًيا. وبناء عىل نتائج الدراسة ُقدِّ السياق، ومعلم الرياضيات بوصفه مدر 

 ، ومرشيف الرياضيات. وإدارة التدريب واالبتعاث التعليم، 

،  املتوسطة  املرحلة ،  الرياضيات  معلامت ،  الرياضيات  يف   التعليمي   التدريب ،  تطوير مهني  الكلامت املفتاحية:

 فعال. ال للتدريس الثامن املامرسات
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فاعلية برنامج قائم على أبعاد القوة الرياضية في التحصيل وصعوبات تعلم الرياضيات  
 لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي

 بنت أمحد بن حسن القاسمي أ.رائدة

 إدارة تعليم جازانت، معلمة رياضيا 

التحصيل    املستخلص:   يف  الرياضية  القوة  أبعاد  عىل  قائم  برنامج  فاعلية  حتديد  احلايل  البحث  استهدف 

وصعوبات تعلم الرياضيات لدى طالبات الصف اخلامس االبتدائي، واعتمد البحث عىل عينة من طالبات الصف  

املدارس احلكومية باململكة العربية السعودية، واستخدم البحث املنهج شبه التجريبي يف التوصل    اخلامس بإحدى

الصف   لطالبات  الرياضيات  تعلم  قائمة صعوبات  هي:  األدوات  من  جمموعة  اعتمد عىل  كام  البحث،  نتائج  إىل 

عىل حتديد تلك الصعوبات    اخلامس االبتدائي، وقائمة أسباب صعوبات تعلم الرياضيات، واختبار حتصييل قائم

وأبعاد القوة الرياضية. ومن النتائج التي توصل إليها البحث: تأكيد فاعلية الربنامج يف تنمية التحصيل الدرايس،  

وفًقا ملا أسفر عنه التطبيق    البحث(واحلد من صعوبات تعلم الرياضيات لطالبات الصف اخلامس االبتدائي )عينة  

 . البعدي الختبار التحصيل القائم عىل أبعاد القوة الرياضية

 ايس.  الدر التحصيل  – الرياضيات تعلم صعوبات  –أبعاد القوة الرياضية  الكلامت املفتاحية: 
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استراتيجية تدريس مقترحة لدعم الكفاح المنتج في تعلم الرياضيات لطالب المرحلة  
 المتوسطة 

 أ.د. خالد بن عبد اهلل املعثم و ،د. فيصل بن غنيم العويف 

 القصيم  كلية الرتبية، جامعة ،تعليم الرياضياتأستاذ  &البكريية إدارة التعليم بمحافظة 

الرياضيات    :املستخلص  املنتج يف تعلُّم  الكفاح  بناء اسرتاتيجية تدريس مقرتحة لدعم  راسة إىل  الد  هدفت 

واتبعت  مناسبة   تنفيذها.  متطلبات  واستكشاف  هلا،  األمثل  التطبيق  إرشادات  وحتديد  املتوسطة،  املرحلة  لطالب 

املنهج النوعي يف بناء االسرتاتيجية من خالل تطبيقها ملدة شهر بمدرسة األنجال املتوسطة يف البكريية، واستخدمت  

املرئية والصوتية ملعلم الصف وطالبه البالغ عددهم    أدوات املالحظة باملشاركة واملقابالت شبه املقننة والتسجيالت

( طالًبا. وخلصت إىل بناء االسرتاتيجية املقرتحة، وهي خطة تدريسية تشمل ممارسات منظمة يقوم هبا معلم  12)

تنفيذ املهام الرياضية غري املألوفة لدى الطالب؛ هبدف    "قبل، وأثناء، وبعد"الرياضيات وفًقا لثالث مراحل، هي:  

من خالل قيام املعلم بمامرسات:    "الدعم قبل املهمة الرياضية"م كفاحهم املنتج. حيث تبدأ االسرتاتيجية بمرحلة  دع

تليها مرحلة   الرياضية،  للمهمة  السابقة، والتأكد من فهم الطالب  املعرفة  املهمة  "التخطيط، وتنشيط  أثناء  الدعم 

الوق  "الرياضية منح  بمامرسات:  املعلم  قيام  االسرتاتيجية  من خالل  وختتم  والتقويم،  والتدخل،  والتشجيع،  ت، 

الرياضية"بمرحلة   املهمة  بعد  معنى، وتنظيم    "الدعم  إجراء حوار ريايف ذي  بمامرسات:  املعلم  قيام  من خالل 

األفكار الواردة يف املهمة الرياضية، وتكليف الطالب بمهام رياضية إضافية. كام خلصت إىل حتديد إرشادات التطبيق  

للكفاح  ا داعمة  ية  وبي ة صف  الطالب،  ودافعية  املعلم،  مهنية  بـ:  املتعلقة  تنفيذها  ومتطلبات  لالسرتاتيجية،  ألمثل 

البحثية ذات   املقرتحات  الدراسة جمموعة من  مت  قد  النتائج  وبناًء عىل هذه  املألوفة.  الرياضية غري  واملهام  املنتج، 

 العالقة بموضوع الدراسة. 

      الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات، اسرتاتيجيات التدريس. : الكلامت املفتاحية
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أثر استخدام استراتيجيات التقويم المعتمد على األداء في التعليم عن بعد على تنمية  
 مكونات البراعة الرياضية لدى الطالبات الموهوبات 

 أ.د. نجوى بنت عطيان املحمدي، وأ.سمية طارق عبدالسالم القطب

 أستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات واحلاسب اآليل بجامعة جدة&  اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ،رياضياتمعلمة 

 

هتدف الدراسة إىل تقم أثر استخدام اسرتاتيجيات التقويم املعتمد عىل األداء يف التعليم عن    :املستخلص 

وهي   الرياضية،  الرباعة  مكونات  تنمية  يف  االسرتاتيجية  بعد  والكفاءة  اإلجرائية  والطالقة  املفاهيمي  االستيعاب 

اتباع املنهج شبه   واالستدالل التكيفي والرغبة املنتجة، لدى الطالبات املوهوبات يف املرحلة املتوسطة، عن طريق 

( طالبة من  83التجريبي ذي التصميم التجريبي القائم عىل جمموعتني جتريبية وضابطة. وقد شملت عينة الدراسة )

جمموعات، املجموعة الضابطة   الطالبات املوهوبات يف الصف الثاين متوسط بمدينة جدة، وتم تقسيمهن إىل ثالث 

( طالبة. ولتحقيق أهداف الدراسة  40( طالبة، واملجموعة االستطالعية ) 22)  ( طالبة، واملجموعة التجريبية21)

تقويمها لوحدة )الدوال اخلطية( من مقرر الرياضيات للصف   تم تصميم مهامت أدائية يف التعليم عن بعد وأدوات

الثاين متوسط، كام تم بناء اختبار حتصييل لقياس املكونات األربعة األوىل للرباعة الرياضية وبناء مقياس الرغبة املنتجة  

ني متوسط  ، بα≤0.05داللة    نحو الرياضيات، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى

درجات أفراد املجموعة الضابطة، وأفراد املجموعة التجريبية والتي تم تدريسها باستخدام مهامت أدائية يف التعليم  

املنتجة نحو   الرغبة  الرياضية، ومقياس  الرباعة  اختبار مكونات  البعدي يف  القياس  تقويمها، يف  بعد وأدوات  عن 

واست التجريبية.  املجموعة  لصالح  التوجه  الرياضيات  رضورة  منها  التوصيات  من  جمموعة  الباحثة  خلصت 

الستخدام التقويم املعتمد عىل األداء والذي يتيح للطالب املوهوبني مهامت أدائية قائمة عىل الربط بني الرياضيات  

تنويع  الرياضيات بنجاح عن طريق  تعلم  تعني  الطالب والتي  لدى  الرياضية  الرباعة  تنمية    واحلياة، والعمل عىل 

أساليب التقويم، واالهتامم بعقد ورش تدريبية ملعلمي الرياضيات لتعريفهم بالتقويم املعتمد عىل األداء يف التعليم  

تعليم   يف  املعارصة  العاملية  التوجهات  مراعاة  إىل  الرياضيات  مناهج  تصميم  عىل  القائمني  نظر  وتوجيه  بعد،  عن 

 وتقويم الرياضيات. 

    ملعتمد عىل األداء، التعليم عن بعد، الرباعة الرياضية، الطالبات املوهوبات.: التقويم االكلامت املفتاحية
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أثر التقويم المعتمد على األداء عبر الويب في تنمية مهارة حل المشكالت الرياضية لدى 
 طالبات الصف الثالث ثانوي

 أ. نوال عبد الرمحن مرزوق اللهيبي

 املنطقة الرشقية باإلدارة العامة للتعليم  ، رياضيات معلمة

: هيدف هذا البحث إىل استقصاء أثر التقويم املعتمد عىل األداء عرب الويب يف تنمية مهارة حل  ستخلص امل

( من  البحث  عينة  وتكونت  الثانوي.  الثالث  الصف  طالبات  لدى  الرياضية  إىل  54املشكالت  قسمت  طالبة،   )

املهام    من خاللاستخدمت التقويم املعتمد عىل األداء عرب الويب يف تقويم الطالبات    ،جتريبية جمموعتني: جمموعة  

من   واملكونة  كامدة معاجلة  املعدة  تنمية  ست  األدائية  البحث يف  التعليمية وهدف  األهداف  مع  تتالءم  أدائية  مهام 

  والشطب، وقوائم الرصد    التقدير، سالمل  وقد استخدم يف تقويمها تأمالت ذاتية و  . مهارات حل املشكالت الرياضية

لتحقق من  لو   . وتقديم التغذية الراجعة الفورية عن طريق الويب، وجمموعة ضابطة تم تقويمها بالطريقة االعتيادية

التجريبي  املنهج  اتباع  تم  الويب  األداء عرب  املعتمد عىل  التقويم  ملهارة حل  الوجلمع    .أثر  اختبار  إعداد  تم  بيانات 

(  5( أسابيع، بواقع )4بعدي( عىل املجموعتني. وقد استغرق تطبيق البحث ) -الرياضية وتطبيقها )قبيل املشكالت  

أسبوعًيا. حل    ساعات  مهارة  يف  احلسابية  املتوسطات  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  عن  النتائج  أسفرت  وقد 

أثر كبري للتقويم املعتمد عىل األداء    كام أسفرت النتائج عن وجود  .املشكالت الرياضية لصالح املجموعة التجريبية 

ويف ضوء هذه النتائج أوىص البحث بالتوسع يف    .يف تنمية مهارة حل املشكالت الرياضية لدى املجموعة التجريبية 

املراحل   طالبات  لدى  الرياضية  املشكالت  حل  مهارات  لتنمية  الويب  عرب  األداء  عىل  املعتمد  التقويم  استخدام 

كتب  وإثراء  املتعلم    األخرى،  تربط  حقيقية  مواقف  متثل  أدائية  بمهامت  املسائل  بالرياضيات  من  والتقليل  واقعه، 

والتنويع يف أساليب تقويم املتعلمني، واالهتامم بالتقويم املعتمد عىل األداء املبني عىل التأمالت الذاتية كونه    ،املبارشة

 .يقدم نظرة أكثر شمولية إلنجاز املتعلم

التقويم املعتمد عىل األداء عرب الويب، املهامت األدائية، أدوات التقويم املعتمد عىل األداء،    :الكلامت املفتاحية

 حل املشكالت الرياضية، املرحلة الثانوية، الرياضيات. 
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 هـ 1443-10-16م، الموافق  17/5/2022الثالثاء  :اليوم الثالث

 م )متزامنة(10:15 -م 8:30 ب(  -6اجللسة العلمية )

 جامعة القصيم  املشارك،أستاذ املناهج وتعليم العلوم  -كنعانالد. هدى بنت حممد نارص  رئيس اجللسة

 

 املتحدث العنوان 

ة يف   انوـي ة الـث ــة معلمي ومعلامت العلوم للمرحـل ارسـ واقع مـم

 البديل أثناء التعليم عن بعد.حمافظة الدوادمي أساليب التقويم 

 أ. مشاعل مرشع محود العصيمي

 وزارة التعليم

ات العلم   اوين عىل عملـي ان يف التعلم التـع اـج ة نموذج ـك اعلـي ـف

 األساسية لدى طالب الصف السادس االبتدائي.

 أ. مالُك بنت عبداهلل الغامدي 

 جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل 

 د. إهياُب جودة أمحد طلبة

جامعة اإلمام عبدالرمحن بن  املشارك،   أستاذ املناهج وتعليم العلوم

 فيصل 

فاعلية التدريب عىل بناء الرســوم البيانية يف تنمية مســتوى فهم  

معلامت العلوم الطبيعية واجتاهاهتن نحو اـستخدامها يف تدريس  

 العلوم الطبيعية

 

 أ. مجيلة بنت عيل الشهري 

 بوي بالرياض التدريب الرت تدريب، إدارةمرشفة 

 أ.د نضال بنت شعبان األمحد

 امللك سعود  الرتبية، جامعةأستاذ املناهج وتعليم العلوم، كلية 

ائم عىل اجـلدل العلمي   اء ـق ادة األحـي امج إثرائي مقرتح يف ـم برـن

دى  ة ـل ة العلمـي اـب د والكـت اـق ارات التفكري الـن ة مـه وأثره يف تنمـي

 الطالب املوهوبني

 بن عبدالرمحن الشهري د. عبداهلل

 مرشف تربوي بوزارة التعليم

 أ.د. سعيد بن حممد الشمراين 

 أستاذ املناهج وتعليم العلوم بجامعة امللك سعود 

ة عن   ارات العلميـا لُّم وتعليم املـه دريس مقررات ت ع  اجلودة يف ـت

ات يف ـجامـعة املـلك   الـب د  ومعوـقات ذـلك من وجـهة نظر الـط ُبعـْ

 سعود.

 عمري أ. غادة أمحد 

ة جامعة امللك سعود  ر   حمارض بقسم الطفولة الـُمب كِّ

 د. غادة صالح السدراين 

ة جامعة امللك سعود  ر   أستاذ مساعد بقسم الطفولة الـُمب كِّ
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واقع ممارسة معلمي ومعلمات العلوم للمرحلة الثانوية في محافظة الدوادمي أساليب  
 التقويم البديل أثناء التعليم عن بعد 

 مشاعل مرشع محود العصيميأ.  

 وزارة التعليم 

هدف البحث إىل التعرف عىل واقع ممارسة معلمي ومعلامت العلوم للمرحلة الثانوية يف حمافظة   املستخلص:

الدوادمي ألساليب التقويم البديل يف التعليم عن بعد. كام هدف إىل التعرف عىل أثر متغري اجلنس عىل متوسط ممارسة  

)   واملعلامت هلا. املعلمني   استبانة مكونة من  األداة من  التحلييل، وتكونت  الوصفي  املنهج  البحث  (  34واستخدم 

( معلاًم ومعلمة  85عبارة موزعة عىل مخسة حماور من أساليب التقويم البديل وزعت عىل عينة البحث واملكونة من ) 

البحث إىل أن مستوى الدوادمي. وتوصل  الثانوية يف حمافظة  العلوم ألساليب    للمرحلة  ممارسة معلمي ومعلامت 

(، واحتلت ممارسة  4,00التقويم البديل يف التعليم عن بعد كان مرتفًعا جلميع حماور االستبانة بمتوسط حساب بلغ )

(، تلتها ممارسة التقويم باستخدام  4,30التقويم باستخدام االختبارات اإللكرتونية أعىل رتبة بمتوسط حساب بلغ )

(، ثم  3,95، ثم التقويم باستخدام خرائط املفاهيم بمتوسط حساب بلغ )(4,17)بمتوسط حساب بلغ    املشاريع

بلغ   حساب  بمتوسط  الذايت  التقويم  اإللكرتونية  (3,84)ممارسة  اإلنجاز  ملفات  باستخدام  التقويم  وأخرًيا   ،

ة إحصائية بني متوسطات درجة  (. كام أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق ذات دالل3,77بمتوسط حساب بلغ ) 

الدورات   الدراسة بتصميم وتنفيذ  أبرز توصيات هذه  استخدام املعلمني واملعلامت تعزى ملتغري اجلنس. وجاءت 

 التدريبية وورش العمل يف جمال التقويم البديل وكيفية تطبيقها يف الصفوف الدراسية ويف منصات التعليم عن بعد. 

 البديل، التعليم عن بعد، معلمو العلوم. : التقويم الكلامت املفتاحية
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فاعلية نموذج كاجان في التعلم التعاوني على عمليات العلم األساسية لدى طالب الصف  
 السادس االبتدائي

 د. إهياُب جودة أمحد طلبة  ، وأ. مالُك بنت عبداهلل الغامدي

 جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصلاملشارك،  العلومأستاذ املناهج وتعليم &   جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل

ف  الب حُث إىل حتديد أثِر ن ُموذ ج كاجان  املستخلص: د  ملياات الِعلم األ ساِسياة    ه  نِمي ة ع  يف التاعلُّم التاعاُويِن عىل  ت 

ج التاجِريبي ذي التاصميم   اُم امل نه  ائي، ولتحقيق هذا اهلدِف تما استخد  اِدس االْبتد  فِّ السا ب الصا ى ُطالا يف الُعُلوم لد 

ملياات الِعلم األ ساِسياة،  ِشبه التاجِريبي لِفْحص أثِر ن ُموذ ج كاجان يف التاعلُّم ا ن ت لتاعاُويِن عىل  ع  وا ت ك  ة    و  اس  ر  يِّن ة الدِّ ع 

ريبية )128من ) مت إىل جمموعتنِي، جت  ائي ُقسِّ اِدس االْبتد  فِّ السا ابطة )66( طالبًة من طالبات الصا (  62( طالبة، وض 

ع الب حث الذي بل غ عدُده )  ملياات العلم األ ساِسياة الاِذي ُطبِق   ( طالبة. كام بُ 2520طالبة من جُمت م  نِي لذلك اختبار ع 

باتِه، باإلضافة إىل  بلًِيا وب عِدًيا عىل امل ْجُموعت ني التجريبية والضابطة، وتم التاحُقق من ِصدِقه وث  مادة املُعاجلة التاجِريبية   ق 

ْفق ن ُموذ ج كاجان يف التاعلُّم التاعاُويِن  ُة إىل ُوُجوِد ُفُروِق ذات داللة إِحصائياة  بني  )دليُل املُعلِّم و  اس  ر  لت الدِّ (، وتوصا

التاعاُويِن(   التاعلُّم  يف  كاجان  ن ُموذ ج  بِاستخدام  ت  د رس  )التي  التاجِريبية  املُجموعتنِي  طالبات  درجات  طي  ُمتوسِّ

ملياات الع ت بالطريقِة املُعتادِة( يف اختبار ع  ابطة )التي درس    - التاصنيف   - لم ككلٍّ وأبعاده املُختلفة )املاُلحظة والضا

األرقام  واستخدام  الدراسة    -الِقياس  نتائج  ضوء  ويف  التاجِريبياة.  امل جموعة  طالبات  لصالِح  والتانبؤ(  االستنتاج 

ا  اج  ْطبِيق ن ُموذ ج ك  يِفياة ت  لِم ُتوِضح ك  ة للُمع  ة بِاحل ْث عىل بِن اء أ ِدل  ت الِّدراس  ن يِف التاعلم التاعاويِن وتأثريه اإلجياب  أ وص 

ديد ِمن األ نِشطة املُخت لِفة التي ُتساِعد الطا  ن الع  اسة ن شاط الط البة التي ت ت ضم  ياات العلم، وأ يًضا ُكر 
ملِ نْمية ع  الِبات  يف ت 

اِسياة.  ياات الِعلم األ س 
ملِ ة ع   عىل ت علُّم امل فاِهيم الِعلمياة ومُم ارس 

ملياات العلِم األ ساِسياة  - : ن ُموذ ج كاجان يف التاعلُّم التاعاُويِن لكلامُت املِفتاحيَّةُ ا فُّ   –ع  اِدس  الصا  ائي. االْبتد    السا
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فاعلية التدريب على بناء الرسوم البيانية في تنمية مستوى فهم معلمات العلوم الطبيعية  
 العلوم الطبيعية واتجاهاتهن نحو استخدامها في تدريس 

 أ.د نضال بنت شعبان األمحد، وأ. مجيلة بنت عيل الشهري

 امللك سعود  الرتبية، جامعةأستاذ املناهج وتعليم العلوم، كلية &  التدريب الرتبوي بالرياض تدريب، إدارةمرشفة 

البيانية لغة عاملية لنقل اخلربات، ومهارة قراءهتا    :املستخلص  وتصميمها ومعاجلتها من مهارات  متثل الرسوم 

وبركسفورت،   )جارديش  الطبيعية  العلوم  تدريس  أهداف  أحد  ومتثل  للعلم،  االستقصائية  ونظرا   (،2015الطبيعة 

( والرياضيات  للعلوم  الدولية  االختبارات  فإن  العلوم،  وتدريس  العلمية  الرتبية  جمال  يف  وكذلك TIMSSألمهيتها   )

الوطنية ال ختلو   تفسريها  االختبارات  املتعلمني  من  البيانية، ويطلب  الرسوم  من  األس لة جمموعة  تتضمن  منها، حيث 

اخلليج،   لدول  العرب  الرتبية  )مكتب  منها  العالقات  و2011واستنتاج  عن (.  الكشف  إىل  البحث  هذا  فاعلية    هدف 

واجتاهاهتن نحو استخدامها يف تدريس  التدريب عىل بناء الرسوم البيانية يف تنمية مستوى فهم معلامت العلوم الطبيعية هلا  

ونت  املنهج باستخدام تانالباحث قامت البحث ولتحقيق أهدافالعلوم الطبيعية.  شبه التجريبي واملنهج االرتباطي، وتك 

( معلمة علوم طبيعية شاركن يف برامج العلوم املنفذة بإدارة التدريب الرتبوي  25عينة البحث من عينة قصدية مكونة من )

لعام  بمنط الصيفية  الربامج  الرياض ضمن  نحو  1440هـ  1439قة  اجتاه  مقياس  من:  البحث  أدوات  وتكونت  هـ. 

( عبارة. وتوصل  16( عبارة، واختبار يقيس مستوى فهم بناء الرسوم البيانية، تألف من )33الرسوم البيانية، تضمن )

النتائج، هي:   الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  البحث إىل عدد من  بني متوسطي ) α  ≤  0,05مستوى 

استجابات معلامت العلوم الطبيعية يف التطبيق القبيل والتطبيق البعدي الختبار مستوى الفهم لصالح التطبيق البعدي. 

كام أظهرت وجود عالقة ارتباطية بني   ووجود اجتاه إجياب عال  نحو استخدام الرسوم البيانية يف تدريس العلوم الطبيعية.

وأخرًيا مستوى فهم معلامت العلوم الطبيعية لبناء الرسوم البيانية واجتاهاهتن نحو استخدامها يف تدريس العلوم الطبيعية.  

 قدمت الباحثتان توصيات ومقرتحات لبحوث مستقبلية.

 بيعية.التدريب، الرسوم البيانية، تدريس العلوم الطالكلامت املفتاحية:  
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برنامج إثرائي مقترح في مادة األحياء قائم على الجدل العلمي وأثره في تنمية مهارات  
 التفكير الناقد والكتابة العلمية لدى الطالب الموهوبين 

 أ.د. سعيد بن حممد الشمراين  ، و د. عبداهلل بن عبدالرمحن الشهري

 املناهج وتعليم العلوم بجامعة امللك سعود أستاذ &   مرشف تربوي بوزارة التعليم

  ومعرفة   العلمي،   اجلدل   عىل   قائم   األحياء  مادة  يف  برنامج إثرائي مقرتح   هدف البحث إىل بناء   املستخلص:

الثانوية. ولتحقيق هذه    العلمية  والكتابة  الناقد،  التفكري مهارات  تنمية  يف  أثره املرحلة  املوهوبني يف  لدى الطالب 

األهداف، ُاستخدم املنهجان النوعي، والكمي )شبه التجريبي(، كلٌّ عىل حدة هبدف الفهم األفضل للمشكالت  

البحثية. وتألف جمتمع البحث من مجيع طالب املرحلة الثانوية املوهوبني يف مدارس اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة  

هـ(، ممن انطبقت عليهم مقاييس  1442، للعام الدرايس )الرياض الذين تم التحاقهم بربنامج مركز رعاية املوهوبني 

( عدد  يف  البحث  عينة  ومتثلت  )قياس(.  املوهوبني  الطالب  عن  للكشف  الوطني  طالبً 40الربنامج  جمتمع    ا (  من 

البحث. واسُتخدم جلمع البيانات مخس أدوات، شملت: أدلة املالحظة، واملقابلة شبه املقننة، وحتليل حمتوى الوثائق  

توبة، والتسجيالت املرئية، والصوتية، باإلضافة إىل مقياس التفكري الناقد، وسلم تقدير مهارات الكتابة العلمية.  املك

( قضايا علمية جدلية، عن طريق  10هـ( عىل ) 1442وتم تطبيق البحث خالل الفصل األول من العام الدرايس )

( ساعة إثرائية. وكشفت نتائج حتاليل  50ة أسابيع، و) جمموعة متنوعة من الوسائط اإللكرتونية التفاعلية ملدة تسع 

البيانات النوعية، والكمية عن بناء برنامج  إثرائي  مقرتح يف مادة األحياء قائم عىل اجلدل العلمي. كام أظهرت النتائج  

املوهوبني يف  α0.05≤فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )وجود   املرحلة  ( بني متوسطي درجات الطالب 

ومهارات   الناقد،  التفكري  مهارات  ملقيايس  والبعدي  القبيل،  التطبيقني  بني  الواحدة  التجريبية  للمجموعة  الثانوية 

ويف ضوء النتائج املنبثقة، تم تقديم جمموعة من التوصيات املتنوعة، واملقرتحات العديدة التي يمكن    الكتابة العلمية. 

 خاصة، وإنامء البحث العلمي عامة.  أن تسهم يف إثراء حمتوى هذا البحث 

املرحلة    - الربامج اإلثرائية  - املوهوبون  - الكتابة العلمية  - التفكري الناقد  - اجلدل العلمي  الكلامت املفتاحية:

 مادة األحياء.  - الثانوية
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الجودة في تدريس مقررات تَعَلُّم وتعليم المهارات العلميَّة عن بُْعٍد ومعوقات ذلك من وجهة  
 نظر الطالبات في جامعة الملك سعود 

 د. غادة صالح السدراين  ، وأ. غادة أمحد عمري 

ة جامعة امللك سعود  ر  ة جامعة امللك سعود  &حمارض بقسم الطفولة الـُمب كِّ ر   أستاذ مساعد بقسم الطفولة الـُمب كِّ

ُبْعد  بعد تفّش  جائحة    املستخلص: التعليم عن  تطبيق  الدراسة احلالية إىل الكشف عن واقع جودة  هدفت 

، والذي طال كاًل من املدارس واجلامعات، حيث اسُتْخِدم  املنهج الوصفي؛ الستطالع آراء  (Covid-19)كورونا  

لُّم وتعليم املهارا لُّم عن ُبْعد  ملقرر ت ع  ت العلمية ومعوقاهتا من وجهة نظر طالبات قسم  الطالبات حول: جودة التاع 

رة ومدى   غا الطفولة يف جامعة امللك سعود، وقد كان الرتكيز عىل اآلليات التي استخدمت لتطبق الدروس الـُمص 

ًيا يف إمتام   فاعليتها، والتحديات التي واجهت الطالبات يف استخدام التِّْقنِياة بأشكاهلا، واملعوقات التي شكلت حتد 

ر   را ُمق  العلمية متطلبات  املهارات  لُّم وتعليم  ت ع  العلمية ومقرر  املهارات  والتعليم يف  لُّم  التاع  . وقد    أساليب  ُبْعد  عن 

ت األداة عىل عينة من الطالبات الاليت   د من صدقها وثباهتا، وُطبِّق  استخدمت أداة االستبانة اإللكرتونية بعد التأكُّ

عن  ر  را الـُمق  واجتزن  الدرايس    درسن  العام  من  الثاين  الدرايس  الفصل  يف  أظهرت  1442  1441ُبْعد   وقد  هـ. 

الدراسة أن أكثر التحديات التي واجهت الطالبات تراوحت بني: عدم توفر املتطلبات األساسية لتقديم الدروس  

رة؛ بسبب احلظر الذي فرضته جائحة كورونا، وعدم قدرة الطالبات عىل اخلروج لتوفري غا ها؛ فتم االكتفاء بام  الـُمص 

، بينام كانت أقل   هو متوفر لدهين، عالوًة عىل انقطاع اإلنرتنت لفرتات طويلة، وانخفاض الدافعية للتعلم عن ُبْعد 

الرتكيز واالندماج يف   املنزل، وصعوبة  قلة عدد األجهزة يف   : ُبْعد  لُّم عن  التاع  أثناء  الطالبات  تأثرًيا عىل  التحديات 

البدايةاملحارضة، وصع التعامل مع البالك بورد يف  النتائج؛ تم وضع توصيات لتحسني عملية  . وبة  بناًء عىل هذه 

لُّم عن ُبْعد  ملقرري   لُّم وتعليم املهارات العلميةالتاع  لُّم والتعليم يف املهارات العلمية وت ع  ؛ نظًرا إلمكانية  أساليب التاع 

 مة. استمرار التعليم عن ُبْعد  يف املدة القاد

لُّم وتعليم املهارات العلمية، معوقات.  الكلامت املفتاحية رات ت ع  را ، ُمق  لُّم عن ُبْعد   : جودة، التاع 

 




