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 المملكة األردنية الهاشمية 

 رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 

(2017/8/3881) 

ؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يعبر يتحمل المؤلف كامل المس

 هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية



 أ 
 

 تـقـديــم
 

 2015الصفين الثامن والرابع لعام نفذت الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات لتقييم تحصيل طلبة 
 وأشرفت عليها الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي.

 

The International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

(IEA) 
 

( 10ا )( دولة من بينه39ومقرها في امستردام /هولندا. وقد بلغ عدد الدول المشاركة في الصف الثامن )

، السعوديةو ،ُعمانو البحرين،و، المغرب، وقطرو، والكويتلبنان، و، ومصرعربية هي: األردن،  دول
 . األماراتو
 

 ( طالباً وطالبة. 8617الذين شاركوا في الدراسة ) في الصف الثامن بلغ عدد الطلبة األردنيينو
 

( دول عربية هي االردن, 8) دولة من بينها 49كما بلغ عدد الدول المشاركة في الصف الرابع 
في  نوبلغ عدد الطلبة األردنيي األمارات, وقطر, والسعودية, وُعمانوالبحرين, والكويت, والمغرب, و

  .( طالباً وطالبة8514الصف الرابع الذين شاركوا في الدراسة )
 

ن والمهتمين، فإنه ال والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية إذ يسره أن يضع هذا التقرير أمام المسؤولي
 واألبحاثتفوته اإلشارة إلى أن هذه الدراسة قد وفرت قاعدة بيانات غنية تحتاج إلى المزيد من الدراسات 

صيل الطلبة في الرياضيات نها أن تسهم في تحديد العوامل المدرسية التي تؤثر في تحالتي من شأ
  والعلوم، وترتقي بجودة النظام التربوي في األردن.

 
في بلدنا الغالي إلى إجراء المزيد من  البحوثن المركز يدعو أساتذة الجامعات والعاملين في مراكز إ

لهذه البيانات للمساهمة في تطوير مناهج الرياضيات والعلوم، وبرامج إعداد  الدراسات واألبحاث
 . دة نظامنا التربوي واالرتقاء بجو المعلمين وتحسين البيئة المدرسية للنهوض بمستويات أبنائنا الطلبة

 
 
 
 رئـيـس المـركـز            
 
 

 نةـ عبـابعـبـد هللاأ. د. 
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 كـلـمـة شـكــر
 
 

تقدم بجزيل الشكر واالمتنان لجميع من ساهم في إخراج هذه الدراسة. فكل الشكر نإال أن  ال يسعنا
ي لتنمية الموارد البشرية على رئيس المركز الوطن األستاذ الدكتور عبد هللا عبابنة عطوفةوالتقدير ل

 .  في مراحل الدراسة جميعها  البناءةاهتمامه ومتابعته ومالحظاته 
 

شكر الجزيل للفرق المساندة من وزارة التربية والتعليم والتي عملت على تطبيق التقدم بنأن  كما يسعدنا
ري مدارس العينة الذين ميهم ومديشكر طلبتنا األعزاء ومعلنأدوات الدراسة وتصحيح اختباراتها، و

 جابوا عن اختبارات الدراسة وأدواتها. أ
 
شكر الزميالت والزمالء في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية لما قدموه من تسهيالت ونصح نو

خص بالذكر اآلنسة منال عبد الصمد التي قامت بتحليل نومالحظات ساهمت في صدور هذا التقرير و
 . التي قامت بطباعة هذا التقرير مريم الشيخ ياسينسيدة بيانات الدراسة، وال
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 التقرير الوطني األردني عن الدراسة الدولية

 (TIMSS 2015) 2015للرياضيات والعلوم لعام 
 

 ملخص الدراسة 

 
شاركت عينة من طلبة الصف الثامن في األردن اختيرت من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة 

، وبلغ عدد 2015وكالة الغوث الدولية في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم التي عقدت عام  ومدارس
 ( دولة.39الدول المشاركة في الصف الثامن )

 
، والمغرب، والبحرين، والسعودية، وقطر، مصروكانت الدول العربية المشاركة هي: األردن ، و

 . األماراتو ، ولبنان،، والكويتُعمانو
 

، واألحياء، والفيزياء، والكيمياء. علوم األرضت أسئلة العلوم على أسئلة متنوعة غطت مجاالت: اشتمل
ة: األعداد، وتمثيل البيانات، والهندسة، والجبر. وقد تم في كل اآلتيوغطت أسئلة الرياضيات المجاالت 

 ت المكونة له . اختبار استخراج النتائج العامة لكل دولة على االختبار ككل وكذلك على المجاال
 

وبالنسبة الختبار العلوم، فقد كانت سوية أداء طلبة األردن أفضل مما هي عليه في اختبار الرياضيات. 
( بين الدولة المشاركة. وقد بلغ متوسط األداء في العلوم لطلبة األردن 32) الترتيبفقد احتل األردن 

( وهي سنغافورة، والدولة 597ألولى )(، ومتوسط الدولة ا486( مقارنة بالمتوسط الدولي )426)
( 60) يقل. وهذا يعني أن متوسط األداء في العلوم لطلبة األردن جنوب افريقيا( وهي 358األخيرة )

(. وعلى مستوى المشاركة العربية   =0.05دال إحصائياً ) نقصال اعالمة عن المتوسط الدولي، وهذ
متوسط ال لم يختلف عنأداء طلبة األردن في العلوم كما أن متوسط  الخامسفقد حقق األردن الترتيب 

 .اً إحصائي( 425)العربي 
 

(، 416) : علوم األرضاآلتيبار األربعة، فقد كانت كوبالنسبة لمتوسطات األداء على مجاالت االخت
 (. 486المتوسط الدولي ) دون. وجميعها (438(، الكيمياء )424(، الفيزياء )420األحياء )

 
( عالمة، 386ئج طلبة األردن في اختبار الرياضيات، فقد بلغ متوسط األداء في الرياضيات )وبالنسبة لنتا

( عالمة، وكان متوسط الدولة األولى وهي 481علماً بأن المتوسط العام لجميع الدول المشاركة كان )
 ( عالمة . 368) السعودية ( ومتوسط الدولة األخيرة وهي 621)سنغافورة 

 
ألداء في الرياضيات لطلبة األردن دون المتوسط الدولي وبداللة إحصائية، وحصل وقد جاء متوسط ا

. وقد الثامن( على المستوى الدولي. أما على المستوى العربي فقد حقق الترتيب 36األردن على الترتيب )
في  2011عما كان عليه في عام  2016بينت نتائج الدراسة اختالف تحصيل طلبة األردن في عام 

( عالمة وفي الرياضيات 23، حيث بلغ التراجع في العلوم )2011ولصالح عام اضيات والعلوم، الري
، ويدعو التربويين، والسياسيين، ضرورة التبصر في نظامنا التربوي يؤكدتراجع لعالمة. إن هذا ا (20)

 ا يلزم كل م أسره للتصدي لهذه الظاهرة وإجراءوصانعي القرارات، وراسمي السياسات، والمجتمع ب
 



 د 
 

 
 

لوقف هذا التراجع ال بل، والعمل على النهوض بمستويات طلبتنا واالرتقاء بها إلى المستويات الدولية 
 ليجدوا لهم موقعاً متميزاً في عالم شديد التنافسية.

 
فوق اإلناث على الذكور في العلوم والرياضيات في دورات الدراسة جميعها: تكما أظهرت نتائج الدراسة 

 . 2015و ،2011، و2007و، 2003و ،1999
 

كما تفوق طلبة المدينة على وأوضحت نتائج الدراسة تفوق طلبة التعليم الخاص على طلبة التعليم العام، 
 طلبة الريف.

 
ومجمل القول فإن مدارس التعليم العام مدعوة لالستفادة من المدرسة الخاصة وخبراتها في تطوير 

 إلى مستوى المدرسة الخاصة.  مستوى التعليم عند طلبتها للوصول
 

كما أن المدرسة الخاصة بحاجة إلى المحافظة على إنجازاتها والعمل على إدخال التحسينات التربوية 
 والتي من شانها أن ترتقي بمستويات أداء طلبتها.

 
ق مبدأ رسة الريف لالرتقاء بأداء طلبتها، وتحقيالهتمام بمدرسة الذكور، وكذلك مدل ماسةتبدو الحاجة  و

 العدالة بين الذكور واإلناث، وبين طلبة الريف والمدينة.
 

األداء  وقد جاءت نتائج الصف الرابع في الرياضيات مؤكدة لنتائج طلبة لصف الثامن، إذ بلغ متوسط
( وبلغ ترتيب األردن 420(، والعربي )504( وهو دون المتوسط الدولي )388لطلبة الصف الرابع )

 (.8( من أصل )5( دولة، وعربياً بلغ ترتيب األردن )49) ( من أصل45الدولي )
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Jordanian National Report of TIMSS 2015 Study 

Executive Summary  

A sample of 8
th
 Grade Jordanian students participated in the Trends in 

International Mathematics and Science Study in the cycle of 2015 (TIMSS 2015), the 

sample was selected from MOE schools, private schools, and UNRWA schools. )39( 

countries participated in the study including Jordan. The set of Arab countries who 

participated in the study were: Jordan, Egypt, Morocco, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, 

Oman, Kuwait, Lebanon.  

Science items covered a variety of content domains: Physics, Biology, Chemistry and 

Earth Science.  

Mathematics items covered the following content domains: Number, Algebra, 

Geometry and Data & chance. 

The cognitive domains for both subjects were knowing, Applying & Reasoning, the 

performance of all countries was reported by subject, content domains & cognitive 

domains. 

Jordan ranked )32( among the participating countries in science, the average 

performance in science for Jordan (426), while the international average (486), the 

highest average was (597) for Singapore, & the lowest average was (358) for South 

Africa. Jordan ranked )5th  ( within the Arab countries, Jordan average in science was 

not significantly higher than the Arab Average (425). The Jordanian averages by 

content domains were as follows: Earth Science (416), Biology (420), Physics (424), 

and Chemistry (438), all of which were below the international average (486). 

Jordan ranked )36( among the participating countries in Mathematics. The average 

performance in Mathematics for Jordan (386), while the international average (481), 

the highest average was (621) for Singapore  & the lowest average was (368) for Saudi 

Arabia . Jordan ranked )8th  (  within the Arab countries. 

Jordan average in Mathematics & the Arab Average (412) were significantly different 

in favor of Arab average . 

The Jordanian averages by content domains were as follows: Number (380), Algebra 

(418), Geometry (381) and Data & chance (346). 
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The results of the study showed a substantial decline in the performance of Jordanian 

students in both subjects: Math & Science in 2015 compared to the previous cycle 

2011, the magnitude of the decline was (20) scores in Mathematics and (23) scores in 

Science. 

Educational planner, policy makers & the whole society at large are invited to exert all 

efforts to stop such decline and take all necessary actions to improve the quality of our 

education system. 

Results also indicated the disparities in student performance by student gender, 

location, and school authority across all cycles of the study: 1999, 2003, 2007, 2011 

and 2015. 

The study recommended to conduct other studies to reveal the proposed factors of 

gabs & disparities in students’ performance. The study also recommended to raise the 

level of awareness of the importance of the study so as to be well prepared for the next 

cycle of the study in 2019. 

Jordan participated for the first time in grade 4, in TIMSS numeracy 2015 the average 

performance in math is (388), it is below the international average (504) and Arab 

average (420), the rank for Jordan at the international level is (45) out of (49), while 

the rank at the Arabic level is (5) out of (8) the results of grade 4 confirms the low 

performance of Jordanian students at grade 8. 
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 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

 أ تـقـديــم

 ب كـلـمـة شـكــر

 ج ملخص الدراسة

Executive Summary ه 

 ز فهرس المحتويات

 ي الجداول فهرس

 س األشكال فهرس

 ع المالحق فهرس

 1  تها األول: وصف الدراسة وإجراءا الفصل

 2 "2015الدراسةالدوليةللرياضياتوالعلوملعام

 3 الدراسةالدوليةالثانيةلتقييمالتقدمالتربوي

 4 1995الدراسةالدوليةالثالثةللرياضياتوالعلومعام

 7 1999الدراسةالدوليةالثالثة)إعادة(،

 10 "2003دراسة"توجهاتفيالدراسةالدوليةللرياضياتوالعلوملعام

 11 2007دراسةتوجهاتفيالدراسةالدوليةللرياضياتوالعلوملعام

 14 2011دراسةتوجهاتفيالدراسةالدوليةللرياضياتوالعلوملعام

 16 (/الصفالثامنTIMSS-2015)2015أسئلةاختبارالرياضياتفيالدراسةالدوليةلعام

 17 (TIMSS 2015)2015ليةلعامأسئلةاختبارالعلومفيالدراسةالدو

 18 (TIMSS 2015)2015أدواتالدراسةالدوليةللرياضياتوالعلوملعام

 18 كراساتاختبارالتحصيل

 19 استباناتالدراسة

 20 عينةالدراسـة

 25 (TIMSS 2015الدولالمشاركةفيالدراسةالدولية)

 27 الفصل الثاني: األداء على اختبار العلوم

 28 النتائجالدوليةالصفالثامن/علوم

 31 األداءفيالعلومبحسبمستوياتالتحصيلالدولية

 32 مستوىالتحصيلالمتقدم

 38 مستوىالتحصيلالعالي

 44 مستوىالتحصيلالمتوسط

 49 مستوىالتحصيلالمنخفض

 55 مستوىاألداءعلىاختبارالعلومبحسبالجنس

 57 لىاختبارالعلومبحسبمجاالتالمحتوىمستوياتاألداءع

 58 مستوياتاألداءعلىاختبارالعلومبحسبمجاالتالمعرفة

 58 الصعوبةالنسبيةلمجاالتالعلومبحسبمجاالتالمحتوىومجاالتالمعرفة

 60 مستوياتاألداءاألردنيبحسبالمحتوىوالجنس



 ح 
 

 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

 60 فيوالجنسمستوياتاألداءاألردنيبحسبالمجالالمعر

 61 مستوياتاألداءاألردنيبحسبالمحتوىوموقعالمدرسة

 61 مستوياتاألداءاألردنيبحسبالمجالالمعرفيوموقعالمدرسة

 62 مستوياتاألداءاألردنيبحسبالمحتوىوالسلطةالمشرفة

 63 مستوياتاألداءاألردنيبحسبالمجالالمعرفيوالسلطةالمشرفة

 64 األداءاألردنيبحسبالمحتوىوالمشروعمستويات

 65 مستوياتاألداءاألردنيفيالعلومبحسبالمجالالمعرفيوالمشروع

 67 الفصل الثالث: األداء على اختبار الرياضيات

 68 النتائجالدوليةللصفينالثامنوالرابعفيالرياضيات

 73 ةاألداءفيالرياضياتبحسبمستوياتالتحصيلالدولي

 73 مستوىالتحصيلالمتقدمفيالرياضيات

 80 مستوىالتحصيلالعاليفيالرياضيات

 87 مستوىالتحصيلالمتوسطفيالرياضيات

 97 مستوىالتحصيلالمنخفضفيالرياضيات

 106 مستوياتاألداءعلىاختبارالرياضياتبحسبالجنس

 109 االتالمحتوىمستوياتاألداءعلىاختبارالرياضياتبحسبمج

 110 مستوياتاألداءعلىاختبارالرياضياتبحسبمجاالتالمعرفة

 112 الصعوبةالنسبيةلمجاالتالرياضياتبحسبمجالالمحتوىومجالالمعرفة

 114 مستوياتاألداءاألردنيبحسبالمجالالمعرفيوالجنس

 115 مدرسةمستوياتاألداءاألردنيبحسبالمجالالمعرفيوموقعال

 116 مستوياتاألداءاألردنيبحسبالمحتوىوالسلطةالتربويةالمشرفة

 119 مستوياتاألداءاألردنيبحسبالمجالالمعرفيوالسلطةالتربويةالمشرفة

 121 مستوياتاألداءبحسبالمحتوىوالمشروع

 123 مستوياتاألداءاألردنيبحسبالمجالالمعرفيوالمشروع

 125 األداءفيالعلوموالرياضياتبحسبالمدرسةوالمديريةمستويات

 127  2015، 1999،2003،2007،2011الفصل الرابع: التغير في التحصيل في العلوم عبر األعوام 

 128 على مستوى المملكة 2015، 1999،2003،2007،2011التغير في التحصيل في العلوم عبر األعوام 

 129 حسبجنسالطالبالتغيرفيتحصيلالعلومب

 130 التغيرفيتحصيلالعلومبحسبالسلطةالتربويةالمشرفة

 132 التغيرفيتحصيلالعلومبحسبموقعالمدرسة

،1995،1999،2003التغيّرفيتوزيعالنسبالمئويةللطلبةعلىمستوياتالتحصيلفيالعلومعبرالسنوات

2007،2011،2015. 133 

 137 حصيلالرياضياتالتغيّرفيت

 138 التغيرفيالتحصيلفيالرياضياتعلىمستوىالمملكة/الصفالثامن

 139 التغيّرفيتحصيلالرياضياتبحسبجنسالطالب

 140 التغيرفيالتحصيلفيالرياضياتبحسبموقعالمدرسة

 141 منالتغيّرفيتحصيلالرياضياتبحسبالسلطةالتربويةالمشرفة/الصفالثا
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 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

 147 الفـصـل الخـامـس: خصائص مختارة للطالب والمعلم والمدير وعالقتها بالتحصيل في العلوم والرياضيات

 148 الوقتالذييقضيهالطلبةفيإنجازالواجباتالبيتية

 150 انخراطالطلبةفيالدروس

 153 ثقةالطالبفيالتعلم

 155 تقديرالطالبللمبحث

 156 ثحبالطالبللمبح

 159 المواردالتربويةفيالبيت

 161 افتقارالطلبةللمعرفةوالمهاراتالسابقةالالزمةلتعلمجديد

 163 خصائصمختارةللمعلم

 163 مؤهالتالمعلم

 165 التخصصالرئيسللمعلم

 168 سنواتالخبرةللمعلم

 170 الرضاالوظيفيعندالمعلم

 174 أمنونظامالمدرسة

 177 المدرسةعلىالتحصيلمنوجهةنظرالمعلمتركيز

 179 خصائصمختارةمشتقةمناستبانةالمدير

 179 الوقتالمخصصللتدريس

 182 الخلفيةاالقتصاديةللطالب

 184 تركيزالمدرسةعلىالتحصيلمنوجهةنظرمديرالمدرسة

 187 االنضباطالمدرسي

 190 تنمرالطلبة

 193 ألعدادقبلالمدرسة:نشاطاتالقرائيةوا

 194 معرفةالقرائيةوالحسابقبلدخولالمدرسةوالتحصيلفيالرياضيات/الصفالرابع

 197 الفـصـل السـادس: االستنتاجات والتوصيات

 201 الــمــالحـــق

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ي 
 

 فهرس الجداول

 العنوان الجدول
رقم 

 الصفحة

 (1الجدولرقم)
فيالدراسةالدوليةالثالثةللعلوموالرياضيات1995لالمشاركةعاممتوسطاتأداءالدو

(TIMSSلطلبةالصفينالسابعوالثامن) 
6 

 (2الجدولرقم)
1999(لعامTIMSS–Rمتوسطاتأداءطلبةالدولالمشاركةفيالدراسةالدوليةالثالثةإعادة)

 علىاختبارالعلوم/الصفالثامن
8 

 (3الجدولرقم)
1999(لعامTIMSS–Rمتوسطاتأداءطلبةالدولالمشاركةفيالدراسةالدوليةالثالثةإعادة)

 علىاختبارالرياضيات/الصفالثامن
9 

 (4الجدولرقم)
علىاختبارالعلوم/2003لعامTIMSSمتوسطاتأداءطلبةالدولالمشاركةفيالدراسةالدولية

 الصفالثامن
10 

 (5الجدولرقم)
علىاختبار2003لعامTIMSSمتوسطاتأداءطلبةالدولالمشاركةفيالدراسةالدولية

 الرياضيات/الصفالثامن
11 

 (6الجدولرقم)
علىاختبارالعلوم/2007لعامTIMSSمتوسطاتأداءطلبةالدولالمشاركةفيالدراسةالدولية

 الصفالثامن
12 

 (7الجدولرقم)
علىاختبار2007لعامTIMSSبةالدولالمشاركةفيالدراسةالدوليةمتوسطاتأداءطل

 الرياضيات/الصفالثامن
13 

 14 /الصفالثامنTIMSS 2011متوسطاتاألداءفيالعلومللدولالمشاركةفيدراسة (8الجدولرقم)

 15 /الصفالثامنTIMSS 2011متوسطاتاألداءفيالرياضياتللدولالمشاركةفيدراسة (9الجدولرقم)

 16 توزيعأسئلةاختبارالرياضياتبحسبالمحتوىونوعالسؤال/الصفالثامن (10الجدولرقم)

 16 توزيعأسئلةاختبارالرياضياتبحسبالمجالالمعرفيونوعالسؤال (11الجدولرقم)

 17 سؤال/الصفالثامنتوزيعأسئلةاختبارالعلومبحسبالمحتوىونوعال (12الجدولرقم)

 17 توزيعأسئلةاختبارالعلومبحسبالمستوىالمعرفيونوعالسؤال/الصفالثامن (13الجدولرقم)

 18 توزيععناقيدفقراتاألسئلةعلىكراساتاالختبارللدراسة/الصفالثامن (14الجدولرقم)

 21 (بحسبالسلطةالمشرفة/الصفالثامنTIMSS 2015توزيعطلبةومدارسعينةالدراسة) أ(-15الجدولرقم)

 21 (بحسبالسلطةالمشرفة/الصفالرابعTIMSS 2015توزيعطلبةومدارسعينةالدراسة) ب(-15الجدولرقم)

 21 (بحسبموقعالمدرسة/الصفالثامنTIMSS 2015توزيعطلبةومدارسعينةالدراسة) أ(-16الجدولرقم)

 21 (بحسبموقعالمدرسة/الصفالرابعTIMSS 2015توزيعطلبةومدارسعينةالدراسة) ب(-16رقم)الجدول

 21 (بحسبجنسالمدرسة/الصفالثامنTIMSS 2015توزيعطلبةومدارسعينةالدراسة) أ(-17الجدولرقم)

 21 سبجنسالمدرسة/الصفالرابع(بحTIMSS 2015توزيعطلبةومدارسعينةالدراسة) ب(-17الجدولرقم)

 22 (بحسبالفترة/الصفالثامنTIMSS 2015توزيعطلبةعينةالدراسة) أ(-18الجدولرقم)

 22 (بحسبالفترة/الصفالرابعTIMSS 2015توزيعطلبةعينةالدراسة) ب(-18الجدولرقم)

 22 (بحسبالطبقة/الصفالثامن2015TIMSSتوزيعطلبةومدارسعينةالدراسة) أ(-19الجدولرقم)

 22 (بحسبالطبقة/الصفالرابع2015TIMSSتوزيعطلبةومدارسعينةالدراسة) ب(-19الجدولرقم)

 25 (TIMSS 2015)2015المشاركونفيالدراسةالدوليةلعام (20الجدولرقم)

 29 /الصفالثامنTIMSS 2015لمشاركةفيدراسةمتوسطاتاألداءفيالعلومللدولا (21الجدولرقم)

 30 /الصفالثامنTIMSS 2015متوسطاتاألداءللدولالعربيةفيالعلومفيالدراسةالدولية (22الجدولرقم)

 53 النسبالمئويةللطلبةبحسبمستوياتاألداءفيالعلومللدولالمشاركةفيالدراسة/الصفالثامن (23الجدولرقم)

 54 النسبالمئويةللطلبةبحسبمستوياتاألداءفيالعلومللدولالعربية/الصفالثامن (24الجدولرقم)

 (25الجدولرقم)
بحسبالجنس/الصفTIMSS2015متوسطاتاألداءفيالعلومللدولالمشاركةفيدراسة

 55 الثامن

 (26الجدولرقم)
بحسبالجنس/TIMSS 2015عربيةالمشاركةفيدراسةمتوسطاتاألداءفيالعلومللدولال

 56 الصفالثامن

 57 متوسطاتالدولالعربيةفيالعلومبحسبالمحتوى (27الجدولرقم)



 ك 
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 العنوان الجدول
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 الصفحة

 58 متوسطاتالدولالعربيةبحسبالمجاالتالمعرفيةفيالعلوم (28الجدولرقم)

 (29الجدولرقم)
حةفيالعلومبحسبمجاالتالمحتوىوالمجاالتالمعرفيةمتوسطالنسبالمئويةلإلجاباتالصحي

 59 للدولالعربية

 60 متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالعلومبحسبالمحتوىوالجنس (30الجدولرقم)

 60 متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالعلومبحسبالمجالالمعرفيوالجنس (31الجدولرقم)

 61 اءطلبةاألردنفيالعلومبحسبالمحتوىوموقعالمدرسةمتوسطاتأد (32الجدولرقم)

 61 متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالعلوموالمجالالمعرفيبحسبموقعالمدرسة (33الجدولرقم)

 62 متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالعلومبحسبالمحتوىوالسلطةالمشرفة (34الجدولرقم)

 62 ينمتوسطاتاألداءبحسبمحتوىالعلوموالسلطةالمشرفةالفروقب (35الجدولرقم)

 63 متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالعلومبحسبالمجالالمعرفيوالسلطةالمشرفة (36الجدولرقم)

 63 الفروقبينمتوسطاتاألداءفيالعلومبحسبالمجالالمعرفيوالسلطةالمشرفة (37الجدولرقم)

 64 متوسطاتاألداءفيالعلومبحسبالمحتوىوالمشروع (38الجدولرقم)

 64 الفروقبينمتوسطاتاألداءبحسبمحتوىالعلوموالمشروع (39الجدولرقم)

 65 متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالعلومبحسبالمجالالمعرفيوالمشروع (40الجدولرقم)

 65 فيالعلومبحسبالمجالالمعرفيوالمشروعالفروقبينمتوسطاتاألداء (41الجدولرقم)

 69 /الصفالثامنTIMSS 2015متوسطاتاألداءفيالرياضياتللدولالمشاركةفيدراسة أ(-42الجدولرقم)

 70 /الصفالرابعTIMSS 2015متوسطاتاألداءفيالرياضياتللدولالمشاركةفيدراسة ب(-42الجدولرقم)

 71 /الصفالثامنTIMSS 2015متوسطاتاألداءللدولالعربيةفيالرياضياتفيدراسة أ(-43الجدولرقم)

 71 /الصفالرابعTIMSS 2015متوسطاتاألداءللدولالعربيةفيالرياضياتفيدراسة ب(-43الجدولرقم)

 أ(-44الجدولرقم)
لدولالمشاركةفيالدراسة/الصفالنسبالمئويةللطلبةبحسبمستوياتاألداءفيالرياضياتل

 103 الثامن

 ب(-44الجدولرقم)
النسبالمئويةللطلبةبحسبمستوياتاألداءفيالرياضياتللدولالمشاركةفيالدراسة/الصف

 104 الرابع

 105 فالثامنالنسبالمئويةللطلبةبحسبمستوياتاألداءفيالرياضياتللدولالعربية/الص أ(-45الجدولرقم)

 105 النسبالمئويةللطلبةبحسبمستوياتاألداءفيالرياضياتللدولالعربية/الصفالرابع ب(-45الجدولرقم)

 أ(-46الجدولرقم)
بحسبالجنس/TIMSS2015متوسطاتاألداءفيالرياضياتللدولالمشاركةفيدراسة

 106 الصفالثامن

 ب(-46الجدولرقم)
بحسبالجنس/TIMSS2015سطاتاألداءفيالرياضياتللدولالمشاركةفيدراسةمتو

 107 الصفالرابع

 أ(-47الجدولرقم)
بحسبTIMSS 2015متوسطاتاألداءفيالرياضياتللدولالعربيةالمشاركةفيدراسة

 108 الجنس/الصفالثامن

ب-47الجدولرقم)

) 
TIMSS 2015تللدولالعربيةالمشاركةفيدراسةمتوسطاتاألداءفيالرياضيا

 108 بحسبالجنس/الصفالرابع

 109 متوسطاتأداءالدولالعربيةفيالرياضياتبحسبالمحتوى/الصفالثامن أ(-48الجدولرقم)

 110 متوسطاتأداءالدولالعربيةفيالرياضياتبحسبالمحتوى/الصفالرابع ب(-48الجدولرقم)

 110 متوسطاتاألداءعلىاختبارالرياضياتللدولالعربيةبحسبالمجاالتالمعرفية أ(-49الجدولرقم)

 111 متوسطاتاألداءعلىاختبارالرياضياتللدولالعربيةبحسبالمجاالتالمعرفية/الصفالرابع ب(-49الجدولرقم)

 (50الجدولرقم)
لصحيحةفيالرياضياتللدولالعربيةبحسبالمحتوىوالمجالمتوسطالنسبالمئويةلإلجاباتا

 112 المعرفي/ثامن

 113 متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالرياضياتبحسبالمحتوىالرياضيوالجنس/ثامن أ(-51الجدولرقم)

 113 /رابعمتوسطاتأداءطلبةاألردنفيالرياضياتبحسبالمحتوىالرياضيوالجنس ب(-51الجدولرقم)

 114 متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالرياضياتبحسبالمجالالمعرفيوالجنس/ثامن أ(-52الجدولرقم)
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 114 متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالرياضياتبحسبالمجالالمعرفيوالجنس/رابع ب(-52الجدولرقم)

 115 اتبحسبالمحتوىالرياضيوموقعالمدرسة/ثامنمتوسطاتأداءطلبةاألردنفيالرياضي أ(-53الجدولرقم)

 115 متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالرياضياتبحسبالمحتوىالرياضيوموقعالمدرسة/رابع ب(-53الجدولرقم)

 116 متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالرياضياتبحسبالمجالالمعرفيوموقعالمدرسة/ثامن أ(-54الجدولرقم)

 116 متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالرياضياتبحسبالمجالالمعرفيوموقعالمدرسة/رابع ب(-54دولرقم)الج

 117 متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالرياضياتبحسبالمحتوىوالسلطةالتربويةالمشرفة/ثامن أ(-55الجدولرقم)

 117 اضياتبحسبالمحتوىوالسلطةالتربويةالمشرفة/رابعمتوسطاتأداءطلبةاألردنفيالري ب(-55الجدولرقم)

 118 /ثامنTIMSS 2015الفروقبينمتوسطاتاألداءبحسبمحتوىالرياضياتوالسلطةالمشرفة أ(-56الجدولرقم)

 118 ابع/رTIMSS 2015الفروقبينمتوسطاتاألداءبحسبمحتوىالرياضياتوالسلطةالمشرفة ب(-56الجدولرقم)

 119 متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالرياضياتبحسبالمجالالمعرفيوالسلطةالمشرفة/ثامن أ(-57الجدولرقم)

 119 متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالرياضياتبحسبالمجالالمعرفيوالسلطةالمشرفة/رابع ب(-57الجدولرقم)

 120 /ثامنTIMSS 2015ألداءبحسبالمجالالمعرفيوالسلطةالمشرفةالفروقبينمتوسطاتا أ(-58الجدولرقم)

 120 /رابعTIMSS 2015الفروقبينمتوسطاتاألداءبحسبالمجالالمعرفيوالسلطةالمشرفة ب(-58الجدولرقم)

 121 /ثامنTIMSS 2015متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالرياضياتبحسبالمحتوىوالمشروع أ(-59الجدولرقم)

 121 /رابعTIMSS 2015متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالرياضياتبحسبالمحتوىوالمشروع ب(-59الجدولرقم)

 أ(-60الجدولرقم)
/TIMSS 2015الفروقبينالفروقبينمتوسطاتاألداءبحسبمحتوىالرياضياتوالمشروع

 122 ثامن

 122 /رابعTIMSS 2015وسطاتاألداءبحسبمحتوىالرياضياتوالمشروعالفروقبينمت ب(-60الجدولرقم)

 123 متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالرياضياتبحسبالمجالالمعرفيوالمشروع/ثامن أ(-61الجدولرقم)

 123 /ثامنTIMSS 2015الفروقبينمتوسطاتاألداءبحسبالمجالالمعرفيوالمشروع ب(-61الجدولرقم)

 124 متوسطاتأداءطلبةاألردنفيالرياضياتبحسبالمجالالمعرفيوالمشروع/رابع أ(-62الجدولرقم)

 124 /رابعTIMSS 2011الفروقبينمتوسطاتاألداءبحسبالمجالالمعرفيوالمشروع ب(-62الجدولرقم)

 (63الجدولرقم)
مبحسبجنسالطالبوموقعالمدرسةالسلطةالتربويةمتوسطاتاألداءللطلبةاألردنيينفيالعلو

 128 1999،2003،2007،2011،2015المشرفةفياألعوام

 (64الجدولرقم)
التغيرفيالنسبالمئويةللطلبةاألردنيينبحسبمستوياتالتحصيلالدوليةفيالعلومبين

 133 2007،2011،2015،و2003،و1999األعوام

 (65م)الجدولرق
متوسطاتاألداءللطلبةاألردنيينفيالرياضياتبحسبجنسالطالبوموقعالمدرسةوالسلطة

 137 1999،2003،2007،2011,2015المشرفةالصفالثامن

 (66الجدولرقم)
التغيّرفيالنسبالمئويةللطلبةاألردنيينبحسبمستوياتالتحصيلالدوليةفيالرياضياتفي

 143 2011و2007و2003و1999األعوام

 (67الجدولرقم)
الوقتاألسبوعيالذييقضيهالطلبةفيإنجازالواجباتالبيتيةفيالعلوموالتحصيلفيالعلوم/

 148 الصفالثامن

 149 الوقتاألسبوعيالذييقضيهالطلبةفيإنجازالواجباتالبيتيةفيالرياضيات (68الجدولرقم)

 151 انخراطالطلبةفيدروسالرياضياتوالتحصيلفيالرياضيات/الصفالثامن (69الجدولرقم)

 152 انخراطالطلبةفيدروسالعلوموالتحصيلفيالعلوم/الصفالثامن (70الجدولرقم)

 153 ثقةالطالببتعلمالعلوموالتحصيلفيالعلوم/الصفالثامن (71الجدولرقم)

 154 ةالطالببتعلمالرياضياتوالتحصيلفيالرياضيات/الصفالثامنثق (أ-72الجدولرقم)

 154 ثقةالطالببتعلمالرياضياتوالتحصيلفيالرياضيات/الصفالرابع ب(-72الجدولرقم)

 155 تقديرالطلبةللعلوموالتحصيلفيالعلوم/الصفالثامن (73الجدولرقم)

 156 ياضياتوالتحصيلفيالرياضيات/الصفالثامنتقديرالطلبةللر (74الجدولرقم)

 157 حبالطلبةلتعلمالعلوموالتحصيلفيالعلوم/الصفالثامن (75الجدولرقم)



 م 
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 158 حبالطلبةلتعلمالرياضياتوالتحصيلفيالرياضيات/الصفالثامن (أ-76الجدولرقم)

 158 تحصيلفيالرياضيات/الصفالرابعحبالطلبةلتعلمالرياضياتوال ب(-76الجدولرقم)

 159 المواردالتربويةفيالبيتوالتحصيلفيالعلوم/الصفالثامن (77الجدولرقم)

 160 المواردالتربويةفيالبيتوالتحصيلفيالرياضيات/الصفالثامن (أ-78الجدولرقم)

 160 يالرياضيات/الصفالرابعالمواردالتربويةفيالبيتوالتحصيلف ب(-78الجدولرقم)

 161 افتقارالطلبةللمعرفةوالمهاراتالسابقةالالزمةلتعلمجديدوالتحصيلفيالعلوم/الصفالثامن (79الجدولرقم)

 (أ-80الجدولرقم)
افتقارالطلبةللمعرفةوالمهاراتالسابقةالالزمةلتعلمجديدوالتحصيلفيالرياضيات/الصف

 162 الثامن

 ب(-80الجدولرقم)
افتقارالطلبةللمعرفةوالمهاراتالسابقةالالزمةلتعلمجديدوالتحصيلفيالرياضيات/الصف

 162 الرابع

 163 مؤهالتمعلميالعلوم/الصفالثامن (81الجدولرقم)

 164 مؤهالتمعلميالرياضيات/الصفالثامن (أ-82الجدولرقم)

 165 ؤهالتمعلميالرياضيات/الصفالرابعم ب(-82الجدولرقم)

 166 التخصصالرئيسلمعلميالعلوم/الصفالثامن (83الجدولرقم)

 167 التخصصالرئيسلمعلميالرياضيات/الصفالثامن (أ-84الجدولرقم)

 167 التخصصالرئيسلمعلميالرياضيات/الصفالرابع ب(-84الجدولرقم)

 168 واتالخبرةلمعلميالعلوم/الصفالثامنسن (85الجدولرقم)

 169 سنواتالخبرةلمعلميالرياضيات/الصفالثامن (أ-86الجدولرقم)

 170 سنواتالخبرةلمعلميالرياضيات/الصفالرابع ب(-86الجدولرقم)

 171 الرضاالوظيفيعندمعلميالعلوم/الصفالثامن (87الجدولرقم)

 172 الرضاالوظيفيعندمعلميالرياضيات/الصفالثامن (أ-88الجدولرقم)

 173 الرضاالوظيفيعندمعلميالرياضيات/الصفالرابع ب(-88الجدولرقم)

 174 أمنونظامالمدرسةوالتحصيلفيالعلوممنوجهةنظرمعلمالعلوم/الصفالثامن (89الجدولرقم)

 175 رسةوالتحصيلفيالرياضياتمنوجهةنظرمعلمالرياضيات/الصفالثامنأمنونظامالمد (أ-90الجدولرقم)

 176 أمنونظامالمدرسةوالتحصيلفيالرياضياتمنوجهةنظرمعلمالرياضيات/الصفالرابع ب(-90الجدولرقم)

 177 لوم/الصفالثامنتركيزالمدرسةعلىالتحصيلمنوجهةنظرمعلمالعلوموالتحصيلفيالع (91الجدولرقم)
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تركيزالمدرسةعلىالتحصيلمنوجهةنظرمعلمالرياضياتوالتحصيلفيالرياضيات/الصف
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 184 الخلفيةاالقتصاديةللطالبوالتحصيلفيالرياضيات/الصفالرابع ب(-96الجدولرقم)
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 185 الثامن

 (أ-98الجدولرقم)
تركيزالمدرسةعلىالتحصيلاألكاديميوالتحصيلفيالرياضياتمنوجهةنظرالمدير/الصف
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 "2015الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم لعام 
"Trends in International Mathematics and Science Study"(TIMSS 2015) 

 

فيإجراءالدراساتالدوليةوالتيتهدفالقرنالعشرينفي اهتمالبحثالتربويومنذمطلعالستينيات

م،ودراسةالعواملىالمقارنةبيناتجاهاتومستوياتتحصيلطلبةمجموعةمندولالعالبشكلرئيسإل

.همتجاهاتواهمتحصيلالتيتؤثرفي

بشكلأفضلمما التربوية أنظمتها منفهم المشاركة للدول فيتمكينها الدراساتالدولية وتكمنأهمية

 من التربوية السياسات القراراتوراسمي صانعي حقيقيةيساعد معايير وثابتةتحديد وواقعيةصادقة

للتحصيلوالتيتعينهمفيمراقبةوتقييمنجاحاتأواخفاقاتنظمهمالتربوية.

إندراساتالمقارنةالدوليةفيالتربيةمنشأنهاأنتوفرإضافةمهمةللدراساتالتيتُجرىعلىالصعيد

تو أنها إذ المشاركة، الدول من دولة لكل وتقويمالوطني قياس لتحسين الضرورية الخبرة مدى سع

في المهمة العوامل تفسر التي الدراسات تعميم في الثقة من أعلى درجة وتوفر التربوي، التحصيل

المدارس إدارة أو تصميم تحسين في تسهم جديدة أفكار انتشار احتمال من وتزيد التربوي، التحصيل

ال للبحث جديدة أبعاداً وتضيف دراسةوالصفوف، توفر كما جميعها، المشاركة الدول في تربوي

موضوعيةوتقييماًغيرمتحيزللتجديداتالتربويةالتيتدخلهاالدولالمشاركةعلىأنظمتهاالتربويةمن

وتعينفي الدراسات، فيمثلهذه المشاركة البلدان التربويالتيتنفذها التطوير خاللخططوبرامج

 تالفي على نفسه الخططالوقت ووضع اإلجراءات واتخاذ البرامج لهذه والضعف القصور جوانب

.المستقبليةالتيمنشأنهاأنتحسنمنأداءأنظمتهاالتربوية

 عام نفذت التي والعلوم للرياضيات الدولية الدراسة سلسلة2015تعد في األحدث الدولية الدراسة

نفذت وقد الدولية، التقويمية الدراسات طلبة )الصفالثامنعلى 39في دولة( بينها 10)ومن دول(

منخاللتوفيربياناتعنتحصيل فيالرياضياتوالعلوم والتعلم وهدفتإلىتحسينالتعليم عربية،

وبيئاتمدرسيةمختلفةالطلبةفيأنظمةتربويةمتباينةوممارس الصفاتتدريسية وكذلكعلىطلبة ،

دولعربية.(8(دولةمنبينها)49الرابعفي)

 والعلوم للرياضيات الدولية الدراسة 2003لألعوامطبقت ،2007 الثامن2011، الصفين طلبة على

،طبقتعلىطلبة1995،وفيعامفقططبقتالدراسةعلىطلبةالصفالثامن1999والرابع.وفيعام

 الصفوف: تتيح الدراسة فإن وبذلك األخير، المدرسي والصف والثامن لهاالرابع سبق التي للدول

المشاركةفيالدوراتالسابقةمنقياسالتغيّرالذيطرأعلىتحصيلطلبتها.

2003،2007،2011،2015األعوام،وكذلكفي1999وحيثأناألردنشاركفيالدراسةفيعام

لدراسةفياألعوامفإنهذاالتقريرسيتناولبشيءمنالتفصيلمقارنةمستوياتأداءالطلبةاألردنيينفيا

كماسيصفمستوياتاألداءفيالرياضياتوالعلومفي،2015و،2011و،2007و،2003،و1999

 )2015عام المشرفة التربوية والسلطة أنثى(، )ذكر، الطالب جنس لمتغيرات وفقاً التربية، وزارة

وطبقاتعينةالدراسةمدينة،ريف() (،وموقعالمدرسةوالتعليم،وكالةالغوث،والتعليمالخاص
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والتعليم)مدارساستكشافية التربية وزارة / والتعليممدرستي، التربية وزارة / والتعليم،، التربية وزارة

(.التعليمالخاص،دعمالتعليم/وزارةالتربيةوالتعليمث،ووكالةالغ

ردنيةفيبعضوقبلالحديثعنتفصيالتالدراسة،يحسنتقديملمحةتاريخيةعنالمشاركةاأل

الدراساتالدولية.

 الدراسة الدولية الثانية لتقييم التقدم التربوي
The International Assessment of Educational Progress (IAEP) 

 

.1988(سنةفيالعلوموالرياضياتفيالعام13أجريتالدراسةالدوليةاألولىلتقييمالطلبةمنعمر)

.وقدأمريكايرلندا،وكوريا،وإسبانيا،والمملكةالمتحدة،وستةبلدانهي:كندا،وايالدراسةوقدشاركتف

 التربويفيالعام التقدم لتقييم الثانية الدولية تحصيل1991أجريتالدراسة تقييم شملتالدراسة وقد .

( عمر من )9الطلبة عمر من الطلبة وتقييم والرياضيات، العلوم في سنوات ال13( في سنة علوم(

فيالقسمالمتعلقبتقييمالطلبةمنعمر والرياضياتوالجغرافيا.وقدشاركاألردنمعتسعةعشربلداً

كوريا،13) فهي: إلىجانباألردن المشاركة عشر التسعة البلدان أما والرياضيات. العلوم في سنة )

)جمهورية13وموزامبيق،والبرتغال،واسكتلندا،واالتحادالسوفيتيفي) 14فقط(وإسبانيا،وسويسرا

( والصين فقط(، )سلوفينيا ويوغسالفيا وتايوان، فقط(، فقط(20كانتوناً وإقليماً وفرنسا،بريطانيا، ،

.أمريكايرلندا،وإسرائيل،وإيطاليا،والبرازيل،وكندا)تسعةأقاليم(،ووهنغاريا،وا

Educational Testing Service(ETS)يكياإلشارةإلىأنمركزاالختباراتالتربويةاألمروتجدر

أشرفعلىالدراستيناألولىوالثانية.

وقدهدفتالدراسةالدوليةالثانيةلتقييمالتقدمالتربويإلىمقارنةتحصيلالطلبةفيالعلوموالرياضيات

معرفةتأثيرجملةفيبلدانمختلفةفيوضعياتهاالثقافيةواالقتصاديةواالجتماعيةوالتربوية،وذلكبقصد

العلوم في التحصيل في العامة( التربوية بالبيئة والمتعلقة والبيتية )المدرسية البيئية العوامل من

والرياضيات.

فيالعلوم،1588)طالباًوطالبة3168وقدبلغعددالطلبةاألردنيينالذينشاركوافيالدراسةآنذاك

فيالرياضيات(.1580و

(سؤاالً،غطتمحتوياتالعلومالطبيعية،وعلوماألرضوالفضاء،وعلوم72وممن)تألفاختبارالعل

الحياة،وطبيعةالعلم.وتوزعتاألسئلةعلىمهاراتتتناولمعرفةالحقائقوالمفاهيموالمبادئالعلمية،

العلميةمعاًواستخدامالطالبللمفاهيموالمبادئالعلميةفيحلمشكالتبسيطة،ودمجالمفاهيموالمبادئ

لحلمشكالتمعقدة.

( الرياضياتمن اختبار تكون األعداد76كما هي: رئيسة رياضية موضوعات غطتخمسة سؤاالً )

أنواعمن علىثالثة وتوزعتاألسئلة والجبر. البيانات، وتحليل والهندسة، والقياس، والعملياتعليها،

إلجرائية،وحلالمسائلالرياضية.المهاراتهي:فهمالمفاهيم،واستخدامالمعرفةا
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حيثبلغمتوسط وقدأشارتنتائجالدراسةإلىأنمستوىأداءالطلبةاألردنيينفيالعلومكانمتدنياً،

%(.فمنجهة،جاءأداءالطلبةاألردنيينفيالمرتبةقبلاألخيرة57النسبالمئويةإلجاباتهمالصحيحة)

%(،ومنجهةأخرى،قلأداءالطالباألردني52لبرازيل)المتوسط%(وا63بينالبرتغال)المتوسط

%(،وبشكل10.5فيالمتوسطبشكلملحوظعنأداءالطالبفيجملةالبلدانالمشاركة)وبفارقمقداره

%(،19%(،وتايوان)الفارق21الفتللنظرعنأداءالطالبفيالبلدانالثالثةاألولى:كوريا)الفارق

  %(.17لفارقوسويسرا)ا

التيشملها بينمجاالتالمحتوىاألربعة قليالً األردنيينتفاوتتفاوتاً الطلبة وأظهرتالنتائجأنأداء

االختبار،وتفاوتاًكبيراًبينالمهاراتالمعرفيةالتيقاسهااالختبار،حيثكانأحسنأداءللطلبةفيعلوم

مفاهيموالمبادئالعلمية،وأسوأأداءفيطبيعةالعلموفياألرضوالفضاء،وفيمهارةمعرفةالحقائقوال

مهارةدمجالمعرفةفيحلمسائلعلميةغيربسيطة.وتجدراإلشارةهناإلىأنأداءالطلبةاألردنيينفي

كلمجالمنمجاالتالمحتوىوفيكلمهارةمنالمهاراتالمعرفيةحلفيالمرتبةقبلاألخيرةمتقدماً

برازيل.كمايشارإلىأنالفارقبينمتوسطأداءاألردنمنجهةوكلمنإسرائيل،وإيطاليا،فقطعلىال

%(.13وسلوفينيامنجهةأخرىبلغ)

كمابينتنتائجالدراسةأيضاًأنمستوىأداءالطلبةاألردنيينفيالرياضياتبالمقارنةمعأداءالطلبةمن

أ يضاًكماهيحالأداءالطلبةاألردنيينفيالعلومحيثبلغمتوسطجميعالبلدانالمشاركةكانمتدنياً

( الرياضيات في الصحيحة لإلجابات المئوية اختبار40النسب في األردنيين الطلبة أداء وجاء .)%

واحتلت الرياضيات اختبار في شاركت دولة عشرين أصل من عشرة الثامنة المرتبة في الرياضيات

( المرتب28موزامبيق )%( البرازيل تعلوها األخيرة المتوسط37ة في الطالباألردني أداء وقل .)%

%،وبشكلملفتجداًعن20بشكلكبيرعنأداءالطالبالمتوسطفيالبلدانالمشاركةوبفارقمقداره

%.كمااختلفأداءالطلبة40أداءالطالبالمتوسطفيالصينالتياحتلتالمرتبةاألولىوبفارقمقداره

فيمجالالهندسة46اختالفالمحتوىالرياضيحيثكاناألحسنفيمجالتحليلالبيانات)ب ثم )%

فيمجالالقياس)44) واألسوأ األفضلفي%32(، كانأداؤهم فقد للمهاراتالمعرفية، وبالنسبة .)%

اؤهمفيالمعرفة%(،وقدجاءأد38%(،أماأداؤهمفيحلالمسألةفقدكاناألسوأ)45الفهمالمفاهيمي)

اإلجرائيةمماثالًلحلالمسألة.

  1995الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات والعلوم عام 

Third International Mathematics and Science Study (TIMSS 1995) 

طلبةالتعدالدراسةالدوليةالثالثةللرياضياتوالعلومأكبردراسةعالميةأجريتحتىاآلنلقياستحصيل

هاكليةبوسطنتنفذو،(IEA)شرفعلىالدراسةالرابطةالدوليةللتقييمالتربويأفيالرياضياتوالعلوم.

(Boston College)دولةلقياستحصيلالطلبة40فيأكثرمن1995.جرىتنفيذالدراسةالثالثةفيعام

سنة)معظمهمفيالصفين13عمرسنوات)معظمهمفيالصفينالثالثوالرابع(،والطلبةمن9منعمر

السابعوالثامن(وطلبةالسنةالنهائيةفيالمرحلةالثانوية.حيثاختبرالطلبةفيالرياضياتوالعلوم،كما

جمعتمنالطلبةومعلميهمومديريمدارسهممعلوماتشاملةعنتعليموتعلمالرياضياتوالعلوم.وقد

ننصفمليونطالبوطالبة،كماوزعتاستباناتعلىآالفمنزادعددالطلبةالذينتماختبارهمع

المعلمينومديريالمدارس.
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: األعداد، والجبر، والقياس، ةاآلتي( سؤاالً غطت المحتويات الرياضية 151بلغ عدد أسئلة الرياضيات )
ة: المعرفة، اآلتية والهندسة، وتمثيل البيانات واالحتماالت، والتناسب. كما قاس االختبار المهارات العقلي

% من 80اإلجراءات الروتينية البسيطة، واإلجراءات الروتينية المعقدة، وحل المسألة. وكان حوالي 
% من فقرات االختبار( فقد جاءت 20فقرات االختبار من نوع االختيار من متعدد، أما الفقرات األخرى )

ات أن يصوغ الطالب إجابة السؤال ويكتبها من نوع االستجابة الحرة، حيث يطلب في هذا النوع من الفقر
 في مكان معين، مع مالحظة أن معظمها يتطلب إجابة قصيرة وبعضها اآلخر يتطلب إجابة مطولة. 

 
ة: علوم األرض، واألحياء، اآلتي( سؤاالً، غطت المحتويات 135د بلغ عددها )قأما أسئلة العلوم ف

ة: "الفهم"، و"التحليل اآلتيم. كما قاس االختبار المهارات العقلية والفيزياء، والكيمياء، والبيئة، وطبيعة العل
"استخدام األدوات واإلجراءات الروتينية والعمليات العلمية" و  وبناء النظريات وحل المسألة" و

 "استقصاء العالم الطبيعي".
 
رياضيات زعت أسئلة الرياضيات والعلوم على ثماني كراسات، اشتمل كل منها على أسئلة في الو

والعلوم، وعند التطبيق يجيب الطالب عن إحدى الكراسات، وقد كان الوقت اإلجمالي المخصص لإلجابة 
 ( دقيقة. 90عن أي من الكراسات الثمانية )

 
في الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات  1995( متوسطات أداء الدول المشاركة عام 1ويبين الجدول رقم )

الصفين السابع والثامن. وقد حّولت العالمات الخام بحيث وقعت على مقياس ( لطلبة TIMSSوالعلوم )
 (. 100( واالنحراف المعياري للعالمات )500) متوسطةجديد 
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  (1الجدول رقم )

لطلبة الصفين  (TIMSS)والرياضيات  في الدراسة الدولية الثالثة للعلوم 1995متوسطات أداء الدول المشاركة عام 
 السابع والثامن

 العلوم الرياضيات

 الصف السابع الصف الثامن الصف السابع الصف الثامن

 المتوسط الدولة المتوسط الدولة المتوسط الدولة المتوسط الدولة

545سنغافورة607سنغافورة601سنغافورة643سنغافورة

535كوريا574التشيك577كوريا607كوريا
533التشيك571اليابان571اليابان605اليابان

531اليابان565كوريا564هونغكونغ588هونغكونغ

531بلغاريا565بلغاريا558(Fl)بلجيكا565(Fl)بلجيكا

529(Fl)بلجيكا560سلوفينيا516هولندا574تشكوسلوفاكيا

519النمسا558ساالنم514بلغاريا545سويسرا

518هنغاريا554هنغاريا509النمسا541هولندا

517هولندا552بريطانيا508جمهوريةسلوفاك541سلوفينيا

512بريطانيا550(Fl)بلجيكا507(Fr)بلجيكا540بلغاريا

510سلوفاكيا545أستراليا506سويسرا539النمسا

508الوالياتالمتحدة544اكياسلوف502هنغاريا538فرنسا

504أستراليا538روسيا501روسيا537هنغاريا

499ألمانيا538يرلنداا500يرلنداا535روسيا
499كندا535السويد498سلوفينيا530أستراليا

495هونغكونغ534الوالياتالمتحدة498أستراليا527إيرلندا

495يرلنداا531انياألم495تايالند527كندا

493تايالند531كندا494كندا526(Fr)بلجيكا

488السويد527النرويج492فرنسا522تايالند

484سويسرا525نيوزلندا484ألمانيا522إسرائيل

483النرويج524إسرائيل476بريطانيا509ألمانيا

481نيوزلندا522غهونغكون476الوالياتالمتحدة508نيوزلندا

477سبانياا522سويسرا472نيوزلندا506بريطانيا

468هسكوتلند517كوتلندهس465الدنمارك503النرويج

462هيسلندا517إسبانيا463سكوتلندا502الدنمارك

452رومانيا498فرنسا462(LSS)التفيا500الوالياتالمتحدة
451فرنسا497اليونان461النرويج498سكوتلندا

449اليونان494يسلندةا459يسلندةا493(LSS)التفيا

442(Fr)بلجيكا486رومانيا454رومانيا487إسبانيا

439الدنمارك485(LSS)التفيا448إسبانيا487يسلندةا

436إيران480البرتغال446قبرص484اليونان

435التفيا478الدنمارك440اليونان482رومانيا

428البرتغال476لتوانيا428ليتوانيا477ليتوانيا

420قبرص471(Fr)بلجيكا423البرتغال474قبرص

403لتوانيا470إيران401إيران454البرتغال

387كولومبيا463قبرص469كولومبيا428إيران

317جنوبإفريقيا 430 الكويت348جنوبإفريقيا 392 الكويت

411كولومبيا385كولومبيا
326جنوبإفريقيا354جنوبإفريقيا

 479 المتوسط الدولي 516 المتوسط الدولي 484 المتوسط الدولي 513 المتوسط الدولي
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أنالدولالتيأحرزتالمراكزالثالثةاألولىبحسبمتوسطاتأداءطل1يالحظمنالجدولرقم) بة(

الصفالثامنفيالرياضياتهي:سنغافورةأوالً،كورياثانياً،واليابانثالثاً،وقدحافظتهذهالدولعلى

الترتيبنفسهعندطلبةالصفالسابع.كماجاءأداءطلبةالصفالثامنفيتايالندوإسرائيلوسيطاًبين

(،الكويت38فهي:إيرانوقداحتلتالمرتبة)أداءاتالدولجميعها.أماالدولالتيجاءتفيذيلالقائمة

(.41(،والدولةاألخيرةجنوبإفريقياحيثاحتلتالمرتبة)40(،كولومبيافيالمرتبة)39فيالمرتبة)

وتبدوالصورةفيالعلوممشابهةإلىحدمالهافيالرياضيات،حيثحققتسنغافورةالمرتبةاألولىفي

(،37ماجاءتجنوبإفريقيافيالمرتبةاألخيرة،هذاوقداحتلتإيرانالمرتبة)الصفينالسابعوالثامنك

(.39أماالكويتفقدجاءترتبتها)

 1999الدراسة الدولية الثالثة )إعادة(، 
Third International Mathematics and Science Study Repeat (TIMSS-R) 

 

وقعكبيرفياألوساطالتربويةفيكثيرمنالدولالمشاركة(1995كانلنتائجالدراسةالدوليةالثالثة)

وأثارتالنتائجحواراتوطنيةفيكثيرمنهذهالدولترجمتفيبعضهاإلىخططلإلصالحوالتطوير

التربوي.

 التيظهرتفيعام كانتمستوياتاألداء عن1995ولما بياناتحديثة علىأنها إليها يمكنالنظر

أتاحمستوياتأداءط مما الدراسةمجدداً إجراء الدولبإعادة بعضهذه اهتم فقد الدولالمشاركة، لبة

الفرصةلمشاركةاألردنفيالدراسةالثالثة.ومماهوجديربالذكرأنالدراسةستعادكلأربعسنوات

أداءنظمهاالتربويةومقارنتهمعدولالعالم.متابعةوتقييمممايسمحللدولب

علىطلبةالصف98/99بيقالدراسةالدوليةالثالثةفيالرياضياتوالعلومفيالعامالدراسيأعيدتط

االختب )طبق عامالثامن من أيار شهر في األردن في الرياضيات1999)ار في الطلبة اختبر وقد .)

علوموخلفياتهموالعلوم،كماأجابواعناستبانةتتعلقبخبراتهمالصفية،واتجاهاتهمنحوالرياضياتوال

ووجهات التدريسية، وممارساتهم األكاديمي، بأعدادهم تتعلق استبانة عن المعلمون وأجاب األسرية.

مديروالمدارسمعلومات وفّر المتصلةبتدريسالرياضياتوالعلوم،كما نظرهمفيكثيرمنالقضايا

لمدرسة.عنالمدارسمنحيثخصائصهاومصادرهامنخاللتعبئتهمالستبانةا

 تكنمنبينشاركتثالثوقد لم وتونسوجميعها والمغرب، فيالدراسةوهياألردن، دولعربية

.1995الدولالتيشاركتفيالدراسةالسابقةوالتيأجريتفيعام

( رقم الجدول )2ويبين رقم الجدول يبين كما ، العلوم في المشاركة للدول األداء متوسطات )3)

فيالرياضيات،ويتضحمنالجدولينأنأداءاألردنفيالرياضياتوالعلومجاءدونمتوسطاتاألداء

.(فيالرياضيات32(فيالعلوم،و)30المتوسطالدولي،وحصلعلىالرتبة)
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  (2الجدول رقم  )
 عادةإ داء طلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية الثالثةأمتوسطات 

(TIMSS–R ) الصف الثامنعلى اختبار العلوم 1999لعام / 
 

 المـتـوسـط الـدولـة التـرتيـب

  569 تايوان1

  568 سنغافورة2

  552 هنجاريا3

  550 اليابان4

  549 كوريا5

  545 هولندا6

  540 استراليا7

  539 التشيك8

  538 بريطانيا9

  535 فنلنده10

  535 سلوفاكيا10

  535 بلجيكا10

  533 سلوفينيا13

  533 كندا13

  530 هونغ كونغ15

  529 روسيا16

  518 بلغاريا17

  515 الواليات المتحدة18

  510 نيوزالندا19

  503 التفيا20

  493 ايطاليا21

  492 ماليزيا22

  488 المتوسط الدولي                                  

  488 لتوانيا23

  482 تايالند24

  472 رومانيا25

  468 اسرائيل26

  460 قبرص27

  459 ملدافيا28

  458 مقدونيا29

  450 األردن 30

  448 إيران31

  435 اندونيسيا32

  433 تركيا33

  428 تونس34

  420 تشيلي35

  345 الفلبين36

  323 المغرب37

  243 جنوب أفريقيا38

     

  المتوسط اعلى من متوسط األردن 

  المتوسط مماثل لمتوسط األردن 

  المتوسط أدنى من متوسط األردن 
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 (3الجدول رقم  )
 عادةداء طلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية الثالثة إأمتوسطات 

(TIMSS–R لعام )الصف الثامنالرياضياتعلى اختبار  1999 / 
 المتوسط الدولة التـرتيـب

 604 سنغافورة1

 587 كوريا2

 585 تايوان3

 582 هونغ كونغ4

 579 اليابان5

 558 بلجيكا6

 540 هولندا7

 534 سلوفاكيا8

 532 هنجاريا9

 531 كندا10

 530 لوفينياس11

 526 روسيا12

 525 استراليا13

 520 ماليزيا14

 520 فنلندة14

 519 التشيك16

 511 بلغاريا17

 505 التفيا18

 502 الواليات المتحدة19

 496 بريطانيا20

 491 نيوزيالنده21

 487 المتوسط الدولي                          

 482 يتوانيال22

 479 ايطاليا23

 476 قبرص24

 472 رومانيا25

 469 تايالند26

 467 مولدافيا27

 466 اسرائيل28

 448 تونس29

 447 مقدونيا30

 429 تركيا31

  428 األردن 32

 422 إيران33

 403 اندونيسيا34

 392 تشيلي35

 345 الفبسن36

 337 المغرب37

 275 جنوب أفريقيا38

 

  المتوسط اعلى من متوسط األردن 

  المتوسط مماثل لمتوسط األردن 

  المتوسط أدنى من متوسط األردن 
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 "2003"توجهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم لعام دراسة 
"Trends in International Mathematics and Science Study"(TIMSS 2003) 

 

،وهدفتإلىتحسينالتعليموالتعلمفيالرياضيات(دولعربية9منها)(دولة46)نفذتالدراسةفي

والعلوم.

(متوسطات5،كمايبينالجدولرقم)العلومداءللدولالمشاركةفي(متوسطاتاأل4ويبينالجدولرقم)

(،وفيالرياضيات475بلغمتوسطاألداءاألردنيفيالعلوم).وقدالرياضياتلالمشاركةفيواألداءللد

.(33)فيالرياضياتفيالعلومفيحينجاءترتيبه26(واحتلاألردنالترتيب424)
 
 

 (4الجدول رقم  )
 / الصف الثامنعلومبار العلى اخت 2003لعام  TIMSSداء طلبة الدول المشاركة في الدراسة الدوليةأمتوسطات 

 المتوسط الدولة المتوسط الدولة

  479 بلغاريا  25 578 سنغافورة 1
  475 األردن  26 571 تايوان 2
  474          المتوسط الدولي              558 كوريا 3
  472 مولدوفا  27 556 هونغ كونغ 4
  470 رومانيا  28 552 استونيا 5
  468 صربيا  29 552 اليابان 6
  461 ارمينيا  30 544 بريطانيا 7
  453 ايران  31 543 هنجاريا 8
  449 مقدونيا  32 536 هولندا 9
  441 قبرص  33 527 الواليات المتحدة 10
  438 البحرين  34 527 استراليا 11
  435 الفلسطينية السلطة  35 524 السويد 12
  421 مصر  36 520 سلوفينيا 13
  420 اندونيسيا  37 520 نيوزيلندا 14
  413 تشيلي  38 519 لتوانيا 15
  404 تونس  39 517 سلوفاكيا 16
  398 السعودية  40 516 بلجيكا 17
  396 المغرب  41 514 روسيا 18
  393 لبنان  42 512 التفيا 19
  377 الفلبين  43 512 سكوتلندا 20
  365 بوتسوانا  44 510 ماليزيا 21
  255 غانا  45 494 النرويج 22
  244 افريقيا جنوب  46 491 ايطاليا 23
      488 اسرائيل 24

 

 المتوسط أعلى من متوسط األردن   

   المتوسط مماثل لمتوسط األردن 

 المتوسط أدنى من متوسط األردن   
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 (5الجدول رقم  )
 / الصف الثامنعلى اختبار الرياضيات 2003لعام  TIMSSداء طلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية أمتوسطات 

 المتوسط الدولة المتوسط الدولة

  477 صربيا  25 605 سنغافورة 1

  476 بلغاريا  26 589 كوريا 2

  475 رومانيا  27 586 هونغ كونغ 3

            467 المتوسط الدولي   585 تايوان 4

  461 النرويج  28 570 اليابان 5

  460 مولدوفا  29 537 بلجيكا 6

  459 قبرص  30 536 هولندا 7

  435 مقدونيا  31 531 استونيا 8

  433 لبنان  32 529 هنجاريا 9

  424 األردن  33 508 ماليزيا 10

  411 ايران  34 508 التفيا 11

  411 اندونيسيا  35 508 روسيا 12

  410 تونس  36 508 سلوفاكيا 13

  406 مصر  37 505 استراليا 14

  401 البحرين  38 504 الواليات المتحدة 15

  390 السلطة الفلسطينية  39 502 لتوانيا 16

  387 تشيلي  40 499 السويد 17

  387 المغرب  41 498 سكوتلندا 18

  378 الفلبين  42 498 بريطانيا 19

  366 بتسوانا  43 496 اسرائيل 20

  332 السعودية  44 494 نيوزلندا 21

  276 غانا  45 493 سلوفينيا 22

  264 جنوب افريقيا  46 484 ايطاليا 23

      478 ارمينيا 24

 
 المتوسط أعلى من متوسط األردن  
  المتوسط مماثل لمتوسط األردن 
 المتوسط أدنى من متوسط األردن  

 
 

 2007دراسة توجهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم لعام 
"Trends in International Mathematics and Science Study"(TIMSS 2007) 

 

في )49نفذتالدراسة منها الجدوال12دولة ويبين عربية دولة )6ن)( للدول7(، متوسطاتاألداء )

( العلوم األردنيفي متوسطاألداء بلغ وقد والرياضيات. العلوم في وفيالرياضيات482المشاركة ،)

(.31فيالرياضيات)(فيالعلومفيحينجاءترتيبه20(،واحتلاألردنالترتيب)427)
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 (6الجدول رقم  )
 / الصف الثامنعلى اختبار العلوم 2007لعام TIMSSداء طلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية أات متوسط

 المتـوسـط الدولة المتـوسـط الدولة

  459 ايران  29 567 سنغافورة 1
  457 مالطا  30 561 تايوان 2
  454 تركيا  31 554 اليابان 3
  452 سوريا  32 553 كوريا 4
  452 قبرص  32 541 بريطانيا 5
  445 تونس  34 539 هنجاريا 6
  427 اندونيسيا  35 539 التشيك 6
  423 ُعمان  36 538 سلوفينيا 8
  421 جورجيا  37 530 هونغ كونغ 9
  418 الكويت  38 530 روسيا 9
  417 كولومبيا  39 520 الواليات ا لمتحدة 11
  414 لبنان  40 519 لتوانيا 12
  408 مصر  41 515 النمسا 13
  408 الجزائر  41 511 السويد 14
  404 فلسطين  43 496 سكوتلندا 15
  403 السعودية  44 495 ايطاليا 16
  402 * المغرب  45 488 ارمينيا 17
  387 السلفادور  46 487 النرويج 18
  355 بوتسوانا  47 485 اوكرانيا 19
  319 قطر 48  482 األردن 20
  303 غانا 49  471 ماليزيا 21
 مشاركات أخرى  471 تايلند 21

  470 صربيا 23
 

  556 ماساشوسيتس/ أمريكا
  470 بلغاريا 23

 
  539 منيسوتا/ أمريكا

  467 البحرين 25
 

  526 اونتاريو/كندا

  466 المتوسط الدولي 
 

  526 كولومبيا/ كندا

  466 البوسنا والهرسك 26
 

  507 كويبيك/ كندا

  465 اسرائيل 27
 

  498 الباسك /اسبانيا

  462 رومانيا 28
 

  489 دبي/االمارات

        

 المتوسط أعلى من متوسط األردن 

 المتوسط مماثل لمتوسط األردن  

 المتوسط أدنى من متوسط األردن 

  دل المشاركة المطلوب*لم تحقق العينة مع
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 (7الجدول رقم  )
 / الصف الثامنعلى اختبار الرياضيات 2007لعام TIMSSداء طلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية أمتوسطات 

  المتـوســط الـدولـة  المتـوســط الـدولـة

  461 اسرائيل  26 598 تايوان 1

  456 البوسنة والهرسك  27 597 ياكور 2

  451 المتوسط الدولي   593 سنغافورة 3

  449 لبنان  28 572 هونغ كونغ 4

  441 تايلند  29 570 اليابان 5

  432 تركيا  30 517 هنجاريا 6

  427 األردن  31 513 بريطانيا 7

  420 تونس  32 512 روسيا 8

  410 جورجيا  33 508 الواليات المتحدة 9

  403 ايران  34 506 لتوانيا 10

  398 البحرين  35 504 التشيك 11

  397 اندونيسيا  36 501 سلوفينيا 12

  395 سوريا  37 499 ارمينيا 13

  391 مصر  38 496 استراليا 14

  387 الجزائر  39 491 السويد 15

  381 * المغرب  40 488 مالطا 16

  380 كولومبيا  41 487 سكوتلندا 17

  372 ُعمان  42 486 صربيا 18

  367 فلسطين  43 480 ايطاليا 19

  364 بتسوانا  44 474 ماليزيا 20

  354 الكويت  45 469 النرويج 21

  340 السلفادور  46 465 قبرص 22

  329 السعودية  47 464 بلغاريا 23

  309 غانا  48 462 اوكرانيا 24

  307 قطر  49 461 رومانيا 25

 مشاركات أخرى

 
  547 ماسشوسيتس/ أمريكا

 
  509 كولومبيا/كندا

 
  532 منيسوتا/ امركيا

 
  499 باسك/اسبانيا

 
  528 كويبك/كندا

 
  461 دبي/ األمارات

 
  517 اونتاريو/كندا

   
 

        
 ألردنالمتوسط أعلى من متوسط ا 

 
 المتوسط مماثل لمتوسط األردن 

 المتوسط أدنى من متوسط األردن 

 *لم تحقق العينة معدل المشاركة المطلوب
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  2011لعام راسة الدولية للرياضيات والعلوم دراسة توجهات في الد
Trends In International Mathematics And Science Study (TIMSS 2011)   

)ة(دول45سةفي)نفذتالدرا متوسطاتاألداءللدول(9,)(8(دولةعربيةويبينالجدوالن)11منها

 والرياضيات. العلوم في )المشاركة العلوم األردنيفي األداء متوسط بلغ وفيالرياضيات449وقد ,)

.(31(فيالعلوم,فيحينجاءترتيبهفيالرياضيات)28(,واحتلاالردنالترتيب)406)

 (8لجدول رقم  )ا
  / الصف الثامنTIMSS 2011للدول المشاركة في دراسة  العلوم في داءاألمتوسطات 

  الدولة  المتوسط
 

  الدولة  المتوسط
 

465   590  23 رومانيا   1 سنغافورة  

465   564  24 األمارات   2 تايوان  

461   560  25 تشيلي   3 كوريا  

  4 اليابان   558  26 البحرين  452

  5 فنلندا   552  27 تايلند  451

  6 سلوفينيا   543  28 األردن  449

439   542  29 تونس   7 روسيا  

437   535  30 أرمينيا   8 هونغ كونغ  

436   533 31 السعودية   9 بريطانيا  

426   525 32 ماليزيا   10 واليات المتحدةال  

426   522 33 سوريا   11 هنغاريا  

420   519 34 فلسطين   12 استراليا  

420   516 35 جورجيا   13 اسرائيل  

420   514 36 ُعمان   14 لتوانيا  

419   512 37 قطر   15 نيوزلندا  

407   509 38 مقدونيا   16 السويد  

406   501 39 لبنان   17 ايطاليا  

406   501 40 اندونيسيا   18 اوكرانيا  

376   494 41 المغرب   19 النرويج  

306   490 42 غانا   20 كازاخستان  

404   483 43 بوتسوانا   21 تركيا  

369   477 44 هندوراس   المتوسط الدولي 
 

332   474  45 جنوب افريقيا   22 ايران  

 ـشـاركـات أخـرىم

530   567  8 فلوريدا/ أمريكا   1 ماساشوسيتس/ أمريكا  

521   553  9 اونتاريو/ كندا   2 منيسوتا/ أمريكا  

520   546  10 كويبيك/ كندا   3 البيرتا/ كندا  

499   542  11 كاليفورنيا/ أمريكا   4 كولورادو/ أمريكا  

485   533  12 ألباما/ أمريكا   5 انديانا/أمريكا  

485   532  13 دبي/ اإلمارات   6 كونيكتكت/ أمريكا  

461   532  14 أبو ظبي/ اإلمارات   7 كاورلينا /أمريكا  

    
 

 

  المتوسط أعلى من متوسط األردن    

  المتوسط مماثل لمتوسط األردن    

  المتوسط أدنى من متوسط األردن    
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 (9ل رقم  )الجدو
 / الصف الثامنTIMSS 2011متوسطات األداء في الرياضيات للدول المشاركة في دراسة 

  الدولة  المتوسط
 

  الدولة  المتوسط
 

456   613  23  األمارات   1  كوريا  

452   611  24  تركيا   2  سنغافورة  

449   609  25  لبنان   3  تايوان  

440   586  26  ماليزيا   4  هونغ كونغ  

431   570  27  جورجيا   5  اليابان  

427   539  28  دتايلن   6  روسيا  

426   516  29  مقدونيا    7 اسرائيل  

425   514  30  تونس   8  فنلندا  

416   509  31  تشيلي   9  الواليات المتحدة  

  10  بريطانيا   507 32  ايران  415

  11  هنغاريا   505 33  قطر  410

  12  استراليا   505 34  البحرين  409

  13  سلوفينيا   505 35  األردن  406

  14  لتوانيا   502 36  فلسطين  404

394   498 37  السعودية   15  ايطاليا  

386   488 38  اندونيسيا   16  لندانيوز  

380   487 39  سوريا   17  كازاخستان  

371   484 40  المغرب   18  السويد  

366   479 41  ُعمان   19  اوكرانيا  

331   475 42  غانا   20  النرويج  

397   467 43  بوتسوانا   21  أرمينيا  

352   467 44  جنوب إفريقيا   المتوسط الدولي  
 

338   458  45  هندوراس   22  رومانيا  

  مـشـاركـات أخـرى

513   561  8  فلوريدا/ أمريكا    1 ماساشوسيتس/ أمريكا  

512   545  9  اونتاريو/ كندا    2 منيسوتا/ أمريكا  

505   537  10  ألبيرتا/ كندا   3  كاورلينا /أمريكا  

493   532  11  كاليفورنيا/ أمريكا   4  كويبيك/ كندا  

478   522  12  دبي/ اإلمارات   5  انديانا/أمريكا  

466   518  13  ألباما/ أمريكا    6  كولورادو/ أمريكا  

449   518  14  أبو ظبي/ اإلمارات   7  كونيكتكت/ أمريكا  

      

 

  المتوسط أعلى من متوسط األردن

  األردن المتوسط مماثل لمتوسط

  المتوسط أدنى من متوسط األردن
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 / الصف الثامن(TIMSS-2015) 2015 لعامالرياضيات في الدراسة الدولية اختبار أسئلة 

 الدولية للدراسة الرياضيات اختبار في األسئلة عدد بلغ على(212)2015لعام توزعت سؤاالً،

لبيانات.،والجبر،والهندسة،وااألعدادة:اآلتيتحتوياالم

ة:اآلتيالمعرفةجاالتموقدغطتاألسئلةالمهاراتواألداءاتالمتوقعةفي

 .(Knowing)معرفة -

 .(Applying)تطبيق -

 (.Reasoning)تفكير -

األسئلةاألخرى(%51)وكان أما %منأسئلة49)منفقراتاالختبارمننوعاالختيارمنمتعدد،

نوع جاءتمن فقد االختبار( الطالبإجابةحالمقالي يصوغ أن األسئلة من النوع يثيطلبفيهذا

اآلخريتطلبإجابة وبعضها األسئلةيتطلبإجابةقصيرة )بعضهذه فيمكانمعين، السؤالويكتبها

( ويبينالجدولرقم توزيعأسئلةالرياضياتبحسبالمحتوى،ونوعالسؤال.10مطولة(.  ) ينيبكما

المعرفيونوعالسؤال.المجالحسببسئلة(توزيعاأل11الجدولرقم)

 (10الجدول رقم  )
 / الصف الثامنالرياضيات بحسب المحتوى ونوع السؤالاختبار توزيع أسئلة 

 المحتوى
عدد األسئلة من نوع 
 االختيار من متعدد

عدد األسئلة من نوع بناء 
 اإلجابة )المقالي(

مجموع 
 األسئلة

% 
 لعالماتل

 31 (70)64 35(41( 29(29) األعداد

 28 (65)62 27(30) 35(35) الجبر

 21 (47)43 21(25) 22(22) الهندسة

 21 (47)43 14(16) 29(31) البيانات

 (229)212 (112)97 115(117) المجموع
النسبة المئوية  100

 للعالمات
51 49 

 مجموع العالمات يظهر بين قوسين 

 
 (11الجدول رقم  )

 ونوع السؤال المعرفي المجالالرياضيات بحسب اختبار توزيع أسئلة 

 المحتوى
عدد األسئلة من نوع االختيار 

 من متعدد
عدد األسئلة من نوع بناء 

 اإلجابة )المقالي(
مجموع 
 األسئلة

% 
 للعالمات

 31 (70)69 (20)19 (50)50 معرفة

 45 (103)95 (55)47 (48)48 تطبيق

 24 (56)48 (37)31 (19)17 تفكير

 (229)212 (112)97 (117)115 المجموع
النسبة المئوية  100

 للعالمات
51 49 

 مجموع العالمات يظهر بين قوسين 
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،انصفهافيالرياضياتوالنصفاألخرفيالعلوم(عنقود28وزعتأسئلةالرياضياتوالعلومعلى)

هذهالكراساتىحدإثيعطىالطالبفيجلسةاالختبار،بحية(كراس14اقيدعلى)كماوزعتهذهالعن

زمنيةتبلغ فيفترة ويجيبعنأسئلتها مسبقا دقيقةموزعةعلىجلستين90بصورةعشوائيةمحددة

 لمدة استراحة فيائدق10تفصلهما أسئلة على تحتوي كراسة كل أن إلى هنا اإلشارة وتجدر ق،

منالرياضياتو فيالرياضياتوالعلوم قياستحصيلهم سيتم الطلبة يعنيأن وهذا العلوم أخرىفي

خاللإجابتهمعنأسئلةالعلوموالرياضياتوالتيتظهرفيالقسماألولوالثانيمنكراسةاالختبار.

  (TIMSS 2015) 2015لعام العلوم في الدراسة الدولية  اختبارأسئلة 

(سؤاالً،توزعتعلىالموضوعات220)2015لعامارالعلومللدراسةالدوليةعدداألسئلةفياختببلغ

األحياءاآلتي علة: الفيزياء، الكيمياء، األرضو، مم األسئلة غطت وقد المعرجاالت. معرفةاآلتيفة ة:

.التفكيرو،الحقائق،والتطبيق

،منأسئلةاالختبار(%48خرى)األسئلةمننوعاالختيارمنمتعدد،أماالفقراتاأل%(من52وكان)

 جاءتمن المقاليفقد السؤالالنوع الطالبإجابة يصوغ أن األسئلة من النوع هذا حيثيطلبفي ،

ونوعالسؤال،كمايبين،(أسئلةالعلومبحسبالمحتوى12ويكتبهافيمكانمعين.ويبينالجدولرقم)

    ونوعالسؤال.،عرفيالمجال(توزيعاألسئلةبحسبالم13الجدولرقم)

 (12الجدول رقم  )
 / الصف الثامنونوع السؤال حتوىمالبحسب  العلوماختبار توزيع أسئلة 

 

 المحتوى
عدد األسئلة من نوع 
 االختيار من متعدد

عدد األسئلة من نوع بناء 
 اإلجابة )المقالي(

مجموع 
 األسئلة

 % للعالمات

 37 (87)75 (51)39 (36)36 األحياء

 20 (46)44 (22)21 (23)23 الكيمياء

 25 (57)56 (23)23 (34)33 الفيزياء

 18 (49)45 (19)16 (30)29 م األرضوعل

 (239)220 (115)99 (124)121 المجموع

النسبة المئوية  100
 للعالمات

52 48 

 مجموع العالمات يظهر بين قوسين 

 
 (13)الجدول رقم  

 / الصف الثامنونوع السؤال المستوى المعرفيبحسب  العلوماختبار توزيع أسئلة 
 

 المحتوى
عدد األسئلة من نوع 
 االختيار من متعدد

عدد األسئلة من نوع 
 بناء اإلجابة )المقالي(

 % للعالمات مجموع األسئلة

 36% (85)77 (19)13 (66)64 معرفة الحقائق

 41% (98)91 (53)47 (45)44 التطبيق

 23% (56)52 (43)39 (13)13 التفكير

 (239)220 (115)99 (121)124 المجموع
100 

  48 52 النسبة المئوية للعالمات
 مجموع العالمات يظهر بين قوسين
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 (TIMSS 2015) 2015للرياضيات والعلوم لعام أدوات الدراسة الدولية 

 كراسات اختبار التحصيل

، بحيث يجيب كل 14إلى  1اختباريـــه مرقمة من  ة( كراســ14لة الرياضيات والعلوم على )زعت أسئو

التي تكون قد حددت  (14)الكراسات  هذه طالب من أفراد عينة الدراسة عن كراسة واحدة فقط من بين

ن . تحتوي كل كراسة اختبار على أسئلة في الرياضيات والعلوم، حيث كاةعشوائي طريقةله مسبقا ب

االستجابة الذي يتطلب بناء بعض أسئلة االختبار من نوع االختيار من متعدد، وبعضها اآلخر من نوع 

 من الطالب إجابة قصيرة أو إجابة مطولة.

يعتمد االختبار التحصيلي في تصميمه على عناقيد من األسئلة تم توزيعها على كراسات االختبار بطريقة 

عضاً. وزعت أسئلة بموعة صغيرة من األسئلة وضعت مع بعضها ، والعنقود هو عبارة عن مجمنتظمة

، بحيث نصف هذه العناقيد في الرياضيات والنصف اآلخر في العلوم ( عنقودا28االختبار جميعها على )

يظهر كل سؤال من أسئلة االختبار في عنقود واحد فقط. وفي عملية توزيع عناقيد األسئلة على كراسات 

قود في كراستين، ويتكون الكراس من جزأين، وكل جزء يشتمل على عنقودين في يظهر كل عناالختبار 

 ( ذلك. 14الرياضيات أو العلوم ويبين الجدول رقم )

 (14)الجدول رقم  

 / الصف الثامنعناقيد فقرات األسئلة على كراسات االختبار للدراسةتوزيع 
 الجزء الثاني الجزء األول رقم الكراسة

1 M01 M02 S01 S02 
2 S02 S03 M02 M03 
3 M03 M04 S03 S04 
4 S04 S05 M04 M05 
5 M05 M06 S05 S06 
6 S06 S07 M06 M07 
7 M07 M08 S07 S08 
8 S08 S09 M08 M09 
9 M09 M10 S09 S10 

10 S10 S11 M10 M11 
11 M11 M12 S11 S12 
12 S12 S13 M12 M13 
13 M13 M14 S13 S14 
14 S14 S01 M14 M01 

 

S عنقود علوم = 
M عنقود رياضيات = 
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 استبانات الدراسة: 

(TIMSS 2015)2015لعامفيالدراسةالدوليةللرياضياتوالعلوماستخدمتطورتأربعاستبانات

:وهي

دراسةفيزمنأجابعنهاطلبةعينةال(فقرة،26اشتملتاستبانةالطالبعلى)استبانة الطالب: .1

معلوماتتتعلقبالخلفيةاألسريةهذهاالستبانةنوقدوفرتإجابةالطلبةع(دقيقة.40قدرهحوالي)

من والعلوم الرياضيات لمعلمي الصفية والممارسات وطموحاتهم واتجاهاتهم للطلبة، واألكاديمية

 وجهةنظرالطلبة.

(فقرةأجابعنهامعلمو26م)رياضيات(على)اشتملتاستبانةالمعلاستبانة المعلم )رياضيات(: .2

حوالي) فيزمنقدره العينة االستبانة60الرياضياتلطلبة عنهذه وفرتإجاباتهم وقد دقيقة، )

تدريس نحو واتجاهاتهم التدريسية وممارساتهم واألكاديمية العلمية خلفياتهم عن معلومات

الرياضيات.

على)اشتملتاستاستبانة المعلم )علوم(: .3 )علوم( المعلم العلوم25بانة معلمو أجابعنها فقرة )

(دقيقة،وقدوفرتاإلجابةعنهذهاالستبانةمعلوماتعن60لطلبةالعينةفيزمنقدرهحوالي)

خلفياتهمالعلميةواألكاديميةوممارساتهمالتدريسيةباإلضافةإلىاتجاهاتهمنحوتدريسالعلوم.

(فقرةأجابعنهامديرومدارسطلبةالعينة18لتاستبانةالمدرسةعلى)اشتماستبانة المدرسة: .4

( حوالي قدره زمن 45في وقد دقيقة، البيئةو( عن معلومات االستبانة هذه عن اإلجابة فرت

 والمدرسية، التدريسية، والهيئة وبرامجوالطلبة، المدرسية، والتسهيالت الدراسة وبرامج المناهج

العا وتطوير الذيتدريب وبخاصة المدرسة، في الطلبة يقضيه الذي والوقت المدرسة، في ملين

يقضونهفيتعلمالعلوموالرياضيات،واإلجراءاتالتيتقومبهاالمدرسةلبناءعالقاتمعالمجتمع

المحليوأسرالطلبة.
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 عينة الدراسـة

معاينةالذيتمتطويرهألغراضالدراسة،اعتمدفياختيارعينةالدراسةإجراءاتمحددةوفقاًلدليلال

وق العينة، الختيار كأساس األردنية التربوية البيانات قاعدة هيواستخدمت المعاينة وحدة كانت د

واحدةالمدرسة اختيرتشعبة الثانية وفيالمرحلة األولى، فيالمرحلة شعبتان، منشعبالصفأو

المتناسبةيةحتمالفإنتصميمالمعاينةهوتصميمالعينةاالالثامنفيالمدرسةوبطريقةعشوائية،وبذلك

علىمرحلتينمعالحجم

(Two-Stage probability proportional-to-size (PPS) sampling technique) 

وهو(Statistics Canada)الوطنيلتنميةالمواردالبشريةبتزويدمركزاإلحصاءفيكنداقامالمركز

المعتمدة والذياشتملالجهة األردنية الدراسة لمجتمع العام باإلطار العينة الختيار إلجراءاتالدراسة

الصفالثامنكأحدصفوفها.هذاباإلضافةإلىمعلوماتعلىعلىمدارسالمملكةجميعهاوالتيتشمل

( المشرفة والسلطة الوطنيللمدرسة، الرقم مثل وتتعلقبالمدرسة والتعليم، التربية الغوث،كالةوزارة

الخاص الشعبللصفالثامن،والتعليم وعدد مدرسة، كل في الصفالثامن لطلبة اإلجمالي والعدد ،)

وج مدينة(، )ريف، المدرسة وموقع مدرسة، الصفلكل مختلطة(،وحجم إناث، )ذكور، نسالمدرسة

للمدرسة الصريحة وا-والطبقة التربية وزارة التعليم، دعم مدرستي، الغوث،استكشافية، وكالة لتعليم،

.التعليمالخاص

هذاباإلضافةإلىمعلوماتعامةتصفالنظامالتربويفياألردن،وذلكالختيارعينةالدراسةمنقبل

المركزالمذكوروفقالمعاييرالدوليةلعينةالدراسة.

 حجم العينة اختيار في روعي المدرسة(وقد في الثامن الصف طلبة )عدد المدرسةوجنالمدرسة س

وقد النتائج. تحليل في االعتبار بعين وأخذت المعاينة أوزان حسبت كما التعليمية، والسلطة وموقعها

الثامنفيكلمدرسةمنمدارسالعينة.الصفمنشعبأوشعبتانشعبةواحدةتعشوائياًاختير

تمعمدارسالمملكةالتيتحتوي(مدرسة،اختيرتعشوائيامنمج252من)للدراسةعينةالنهائيةالتألفت

(8617علىالصفالثامنكواحدمنالصفوفالتيتدرسها.والعدداإلجماليلطلبةعينةالدراسةهو)

توزيععينةالدراسةبحسبأ(-19)(،أ-18،)(أ-17(،)أ-16(،)أ-15وطالبة.وتبينالجداول)اًطالب

السلط المشرفة، وة المدرسة،والموقع، المعاينةالفترةو جنس وطبقة ،( الجداول تبين كما ب(،-15،

ب(توزيععينةالدراسةلطلبةالصفالرابع.-19ب(،)-18ب(،)-17ب(،)-16)
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 أ( -15الجدول رقم  )
 الثامن/ الصف بحسب السلطة المشرفة( TIMSS 2015الدراسة ) طلبة ومدارس عينةتوزيع 

 السلطة المشرفة
 المدارس الطلبة

 % العدد % العدد

 79 198 80 6907 وزارة التربية والتعليم

 10 26 12 1010 وكالة الغوث

 11 28 8 700 التعليم الخاص

 100 252 100 8617 المجموع
 

 (ب -15الجدول رقم  )
 / الصف الرابعبحسب السلطة المشرفة( TIMSS 2015راسة )طلبة ومدارس عينة الدتوزيع 

 السلطة المشرفة
 المدارس الطلبة

 % العدد % العدد

 76 193 78 6605 وزارة التربية والتعليم

 9 24 11 619 وكالة الغوث

 15 37 12 993 التعليم الخاص

 100 254 100 8514 المجموع
 

 أ( -16الجدول رقم  )
 / الصف الثامنالمدرسة موقعبحسب ( TIMSS 2015)مدارس عينة الدراسة طلبة وتوزيع 

 موقع المدرسة
 المدارس الطلبة

 % العدد % العدد

 75 189 81 6964 مدينة

 25 63 19 1653 ريف

 100 252 100 8617 المجموع
 

 (ب -16الجدول رقم  )
 / الصف الرابعالمدرسة بحسب موقع( TIMSS 2015)مدارس عينة الدراسة طلبة وتوزيع 

 موقع المدرسة
 المدارس الطلبة

 % العدد % العدد

 73 185 77 6594 مدينة

 27 69 23 1920 ريف

 100 254 100 8514 المجموع
 

 أ( -17الجدول رقم  )
 / الصف الثامنبحسب جنس المدرسة( TIMSS 2015)الدراسة عينة  رسمداطلبة وتوزيع 

 جنس المدرسة
 المدارس الطلبة

 % العدد % العدد

 41 103 43 3644 ذكور

 28 70 31 2705 إناث

 31 79 26 2268 مختلط

 100 252 100 8617 المجموع
 

 (ب -17الجدول رقم  )
 / الصف الرابعبحسب جنس المدرسة( TIMSS 2015)الدراسة عينة  مدارسبة وطلتوزيع 

 جنس المدرسة
 المدارس الطلبة

 % العدد % العدد

 33 84 35 2949 ذكور

 15 38 17 1474 إناث

 52 132 48 4091 مختلط

 100 254 100 8514 المجموع
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 أ( -18)الجدول رقم  
  / الصف الثامنالفترةبحسب ( TIMSS 2015)عينة الدراسة طلبة  توزيع

 عدد الطلبة الفترة
النسبة 
 المئوية

 % عدد المدارس

 85 215 83 7159 واحدة

 15 37 17 1458 اثنتان

 100 252 100 8617 المجموع
 

 
 (ب -18)الجدول رقم  

 الفترة/ الصف الرابعبحسب ( TIMSS 2015)عينة الدراسة طلبة توزيع 

 عدد الطلبة الفترة
النسبة 
 المئوية

 % عدد المدارس

 84 214 81 9621 واحدة

 16 40 19 1593 اثنتان

 100 254 100 8514 المجموع
 

 
 أ( -19الجدول رقم  )

 / الصف الثامنالطبقة بحسب( TIMSS 2015)الدراسة عينة  مدارسطلبة وتوزيع 

 الطبقة
 المدارس الطلبة

 % العدد % العدد

 13 34 16 1367 / وزارةاستكشافية

 30 76 30 2565 وزارة التربية والتعليم

 10 26 12 1010 وكالة الغوث

 11 28 8 700 التعليم الخاص

 18 46 19 1657 مدرستي/ وزارة

 18 42 15 1318 دعم التعليم/ وزارة

 100 252 100 8617 المجموع
 

 
 (ب -19الجدول رقم  )

 / الصف الرابعبحسب الطبقة( TIMSS 2015)الدراسة عينة  مدارسطلبة وتوزيع 

 الطبقة
 المدارس الطلبة

 % العدد % العدد

 14 36 23 1942 استكشافية/ وزارة

 16 41 14 1152 وزارة التربية والتعليم

 17 44 16 1378 كالة الغوثو

 28 72 25 2133 التعليم الخاص

 9 24 11 916 مدرستي/ وزارة

 15 37 12 993 دعم التعليم/ وزارة

 100 254 100 8514 المجموع
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  (TIMSS 2015) 2015للرياضيات والعلوم لعام إجراءات تطبيق الدراسة الدولية 

ال بين وثيق بتعاون األردن في الدراسة التربيةنفذت ووزارة البشرية الموارد لتنمية الوطني مركز

والتعليموذلكفيمراحلالدراسةجميعها.

قامفريقوطنيبترجمةاختباراتالتحصيلفيالرياضياتوالعلوموكذلك ترجمة أدوات الدراسة: .1

مدير واستبانة )علوم(، المعلم واستبانة )رياضيات( المعلم واستبانة الطالب، إلىاللغةاستبانة المدرسة

المعايير من محددة مجموعة الترجمة هذه راعت وقد األردنية، البيئة الترجمة تالئم بحيث العربية

الرابطةالدوليةلتقييمالتحصيلالتربوي،باإلضافةإلىترجمةمجموعةمناألدلةالتيتساعد وضعتها

الم ودليل المطبق، دليل مثل األدوات تطبيق عملية ضبط أرسلتعلى وقد  التصحيح. ودليل نسق،

 التربوي التحصيل لتقييم الدولية الرابطة إلى األردنية الدراسة(IEAالترجمة على المشرفة )الجهة

هولنداحيثروجعتشأنهافيذلكشأنترجماتالدولاألخرىمنقبلمراكز–ومقرهافيأمستردام

خلتالتعديالتالمطلوبةعلىالترجمةوتمإعدادأعيدتالترجمةإلىاألردنوأدوبعدذلكمتخصصة.

الصورةالنهائيةألدواتالدراسة.

(9500(كراسةاختبار)9500بعدالتأكدمندقةترجمةاألدواتطُبعت)طباعة أدوات الدراسة: .2

(استبانةالمدرسة،320(استبانةمعلم)علوم(،)400)(استبانةمعلم)رياضيات(،400طالب،)استبانة

المطبق،120) دليل النوعية( ضبط 120)دليل التصحيح( أدليل إلى اإلشارة وتجدر الدورة، هذه ن

استبانةالوالدين،بينهادواتومنحيثطُبعالعددالالزممنهذهاألشهدتتطبيقاًألدواتالصفالرابع،

هاألسرية.والتيتستخدملجمعبياناتمنوليأمرطالبالصفالرابعاألساسيعنخلفيت

فيالتدريب على التطبيق: .3 عمللتدريبالمطبقينعلىالخطواتالتييجباتباعها ُعقدتورشة

الميدانفيالمركزالوطنيلتنميةالمواردالبشرية.عمليةجمعالبياناتمن

وفقا2015ًلعامنيسانشهرُجمعتالبياناتمنالميدانفيجمع البيانات: .4 لهذهللتعليماتالمحددة

 الدراسةالعملية، تطبيق نوعية ولغاياتضبط قام، وقد الدراسة، نوعية لضبط وطني فريق ُشكل فقد

للتحققمناإلجراءاتالتينفذهاالمنسقونالدراسةفيهاطبقتالفريقبزيارةمجموعةمنالمدراسالتي

وطنيلضبطالنوعيةفإنهناكوالمطبقونومدىالتزامهمبتعليماتتطبيقالدراسة.وباإلضافةللفريقال

%منمدارسالعينةاختيرتبشكلعشوائي(مجموعةمنمدارسالعينة10فريقادولياآخرقامبزيارة)

 أثناءفترةالتطبيقللغايةنفسهاوهيالتأكدمنمدىااللتزامبتعليماتتطبيقالدراسةمنقبلالمطبقين.

النوعالمقالييفيالرياضياتوالعلومعلىأسئلةمناشتملتكراساتاالختبارالتحصيلالتصحيح: .5

لحالتين،فانابعضهايتطلبمنالطالبأنيقدمإجابةقصيرة،وبعضهااآلخريتطلبإجابةمطولة،وفي

هذهاألسئلةصححتمنقبلفريقمنالمصححينالمؤهلينتأهيالمناسباًفيالرياضياتوالعلومبعدأن

هذ إجراءات على لتقييمدربوا الدولية الرابطة قبل من الغاية لهذه أعد دليل في الموضحة العملية ه

(مشرفاًتربوياًفيالرياضياتوالعلوم،30وقدشاركفيعمليةالتصحيح)،"IEA"التحصيلالتربوي.

.يوماً(20واستمرتعملياتالتصحيح)منالمتقاعدينمنالعملفيوزارةالتربيةوالتعليم

أدخلتالبياناتالتيجمعتمنالميدانفيذاكرةالحاسوبباستخدامبرمجيةخاصةلبيانات:إدخال ا .6

 Data Management Expertواسمهذهالبرمجيةخبيرإدارةالبياناتأعدتمنقبلالرابطةالدولية
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(DME)لمهمة،وقدعقدتورشةتدريبيةللفريقالذيقامبهذهاالمباشرةبعمليةإدخالالبيانات،،وقبل

(شخصاً.12شاركفيعمليةإدخالالبيانات)

فيمعالجة البيانات: .7 الدولي الدراسة مركز إلى بياناتها بإرسال جميعها المشاركة الدول قامت

معنهايةشهر(Data Processing Center)امستردام تموزحيثتكاملتبياناتها وقد2015لعام .

ت متقدمة تحليل أساليب بيناستخدمت المقارنة خاللها من يمكن مقاييسمشتركة اشتقاق خاللها من م

حيثظهر الرياضياتوالعلوم، فيمبحثي المشاركة الدول طلبة فيتمتوسطاتأداء الدراسة نتائج

.2016تشرينالثانيلعامفيشهرينأحدهمافيالرياضياتواآلخرفيالعلومدوليينتقرير
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 ( TIMSS 2015ة في الدراسة الدولية )الدول المشارك

(مجموعةالدولالتيشاركتفيالدراسةحيثبلغعددالمشاركاتالدوليةغير20يبينالجدولرقم)

أنظمة(7(دولة،بينمابلغعددالمشاركاتغيرالدولية)10(دولة،والمشاركاتالعربية)47العربية)

.تربوية

 (20)الجدول رقم  
 (TIMSS 2015) 2015لعام الدولية في الدراسة  ونالمشارك

 العربيةالدولية المشاركات  المشاركات الدولية غير العربية
 مشاركات أخرى

 )غير دولية(

 األرجنتين 1 األردن 1 اليابان 25 أرمينيا 1
 كندا/اونتاريو 2 البحرين 2 كزاخستان 26 استراليا 2
 كندا/كويبك 3 مصر 3 كوريا الجنوبية 27 ليمش(بلجيكا)ف 3
 النرويج 4 الكويت 4 لتوانيا 28 بونسوانا 4
 أبو ظبي 5 لبنان 5 ماليزيا 29 بلغاريا 5
 دبي 6 المغرب 6 مالطا 30 كندا 6
 فلوريدا 7 ُعمان 7 هولندا 31 تشيلي 7
   قطر 8 نيوزلندا 32 تايوان 8

   السعودية 9 ايرلندا الشمالية 33 كرواتيا 9

   األمارات 10 النرويج 34 قبرص 10

     بولندا 35 التشيك 11

     البرتغال 36 الدنمارك 12

     روسيا 37 بريطانيا 13

     الصرب 38 فنلندا 14

     سنغافورة 39 فرنسا 15

     السلوفاك 40 جورجيا 16

     سلوفينيا 41 ألمانيا 17

     يقياجنوب افر 42 هونغ كونغ 18

     اسبانيا 43 هنغاريا 19

     السويد 44 اندونيسيا 20

     تايلند 45 ايران 21

     تركيا 46 ايرلندا 22

     أمريكيا 47 اسرائيل 23

       ايطاليا 24

 

 



26 

 

 
 
 
 
 



27 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 

 

 

 

 األداء على اختبار العلوم
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 النتائج الدولية الصف الثامن/ علوم

(متوسطاتاألداءالعاملطلبةالدولالمشاركةفيالدراسةعلىاختبار21جدولرقم)يوضحال

.لطلبةالصفالثامنالعلوم

دوندائهبينالدولالمشاركة.وجاءمتوسطأ(من32وتشيرهذهالنتائجإلىأناألردنحققالترتيب)

ولالعربيةالمشاركةفيمجموعةالدعلىالخامسعالمة،واحتلالترتيب(60بمقدار)المتوسطالدولي

الدراسة.

،ومصر،وبتسوانا،المغرب،والسعودية،وولبنان،الكويتهي:دول(7وتفوقطلبةاألردنعلىطلبة)

وجنوبافريقيا.

وتايوان،وكوريا،سنغافورة،واليابان،(دولةأعلىمنالمتوسطاألردنيهي:31كماجاءتمتوسطات)

كندا،و،كزاخستان،وايرلندا،والوالياتالمتحدة،وهنغاريا،بريطانياونغكونغ،وروسيا،وسلوفينيا،وهو

واالمارات، ومالطا، وتركيا، وايطاليا، وإسرائيل، والنرويج، واستراليا، نيوزلندا، ولتوانيا، والسويد،

وجورجيا.،وتشيلي،ُعمانوماليزيا،والبحرين،وقطر،وايران،وتايلند،و

ا )ويبين رقم متوسطاتاألداء22لجدول العلوم( يبينفي كما الدراسة، في المشاركة العربية للدول

(متوسطاتأداءالدولالعربيةفيالعلوم.وتجدراإلشارةإلىأنمتوسطأداءطلبةاألردن1الشكلرقم)

العربيبـ المتوسط أعلىمن جاء العلوم الفرق1)في وكانهذا عالمة دال( أنإحصغير كما ائياً،

الكويت،ولبنان،والسعودية،اآلتية:منالدولالعربيةالمشاركةكلعلىمنمتوسطأالمتوسطاألردني

وبداللةإحصائية.،ومصروالمغرب
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 (21الجدول رقم  )

 الثامن/ الصف TIMSS 2015للدول المشاركة في دراسة  العلوم في داءاألمتوسطات 

 الدولة المتوسط
 

 الدولة المتوسط
 

 493 21 تركيا  597 1 سنغافورة 

 486 المتوسط الدولي   571 2 اليابان 

 481 22 مالطا  569 3 تايوان 

 477 23 األمارات  556 4 كوريا 

 471 24 ماليزيا  551 5 سلوفينيا 

 466 25 البحرين  546 6 هونغ كونغ 

 457 26 قطر  544 7 روسيا 

 456 27 ايران  537 8 بريطانيا 

 456 28 تايلند  533 9 كازخستان 

 455 29 ُعمان  530 10 ايرلندا 

 454 30 تشيلي  530 11 أمريكا 

 443 31 جورجيا  527 12 هنغاريا 

 13 كندا  526 32 األردن 426

 411 33 الكويت  522 14 السويد 

 398 34 انلبن  519 15 لتوانيا 

 396 35 السعودية  513 16 نيوزلندا 

 393 36 المغرب  512 17 استراليا 

 392 37 بوتسوانا  509 18 النرويج 

 371 38 مصر  507 19 اسرائيل 

 358 39 جنوب إفريقيا  499 20 ايطاليا 

 مـشـاركـات أخـرى

 489 5 النرويج  530 1 كويبيك/ كندا 

 454 6 أبو ظبي/ األمارات  525 2 دبي/األمارات 

 386 7 بوينس آيرس، األرجنتين  524 3 اونتاريو/ كندا 

    508 4 فلوريدا/ أمريكا 

 

  

  المتوسط اعلى من متوسط األردن
  المتوسط مماثل لمتوسط األردن

  المتوسط أدنى من متوسط األردن
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 (22الجدول رقم  )
 / الصف الثامن TIMSS 2015في الدراسة الدولية في العلوملدول العربية األداء لمتوسطات 

 الـدولـة مـتـوسـط األداء
 

486 المتوسط الدولي 
 

477 1 األمارات 

466 2 البحرين 

457 3 قطر 

455 4 ُعمان 

 5 األردن 426

  المتوسط العربي 425

410 6 الكويت 

398 7 لبنان 

396 8 السعودية 

393 9 المغرب 

371 10 مصر 

 مشاركات أخرى

525 دبي/ اإلمارات 
 

454 أبو ظبي/ اإلمارات 
 

 

 

  المتوسط اعلى من متوسط األردن

  المتوسط مماثل لمتوسط األردن

  المتوسط أدنى من متوسط األردن
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 (1الشكل رقم )
 / الصف الثامنفي العلوم لدول العربيةاألداء لمتوسطات 

 

 التحصيل الدولية  مستوياتاألداء في العلوم بحسب 

 

:اآلتيللتحصيلعلىالنحوعّرفتالدراسةالدوليةأربعمستويات

فأكثر.625ينحصلواعلىعالمةمثلالطلبةالذيالتحصيلالمتقدموستوىم -

 فأكثر.550مثلالطلبةالذينحصلواعلىعالمةيالتحصيلالعاليومستوى -

 فأكثر.475مثلالطلبةالذينحصلواعلىعالمةيومستوىالتحصيلالمتوسط -

 فأكثر.400مثلالطلبةالذينحصلواعلىعالمةيومستوىالتحصيلالمنخفض -

ما،يكوننيذلكأنالطالبالذييصلإلىمستوىتراكمية،ويعستوياتهالموتجدراإلشارةإلىأنهذ

األخرىالتيتقلعنه.ستوياتقدوصلإلىالم

،ولكنوالمنخفضالمتوسطستويينالتحصيلالعالييكونقدوصلالمستوىإلىمفالطالبالذيوصل

المتقدم.ستوىعجزعنالوصولإلىالم
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 :  المتقدمالتحصيل  ستوىم

التحصيلالمتقدمبأنهمقادرونعلى:ستوىيتصفالطلبةالذينوصلواإلىم

فهمواستيعاببعضمفاهيمالعلومالمجردةوالمركبة. -

تلك - ببيئة العالقة هذه ويربطون الحية، الكائنات بين المعقدة العالقات عن يفهمونه ما تطبيق

 الكائنات.

والت - للكهربية، فهماً وتغيراتهايظهرون وخواصها المادة وتركيب والصوت، الحراري، مدد

 الفيزيائيةوالكيميائية،إضافةلفهمالمواردوقضاياالبيئة.

 فهمبعضقضاياالبحثالعلمي. -

 تطبيقالمبادئالفيزيائيةفيحلبعضالمسائلالكمية. -

 تقديمتفسيراتعلميةمكتوبةقابلةللتواصلوالتبادل. -

يستطيعغالبيةالطلبةالذينوصلواحيثأسئلةالعلومفيالصفالثامن،ثلةاألتيةنماذجمنوتوضحاألم

.اصحيحةعنه(إعطاءإجابات625التحصيلالمتقدم)ىمستوىإل
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 (1المستوى المتقدم: مثال )

 الدولة

النسبة 
المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 أحياء مجال المحتوى:

 تفكير: ال المعرفةمج

 في سياق التحقيق حول التنفس الخلوي،  -الفرع ب الوصف:
 تحديد الغاز المنتج ومصدره

 ▲ 1.9 59 سنغافورة

 

 ▲ 2 53 اليابان

 ▲ 3 50 هونغ كونغ

 ▲ 2.1 43 كوريا

 ▲ 2.7 42 كازاخستان

 ▲ 2.4 35 ايرلندا

 ▲ 2.5 29 روسيا

 ▲ 1.5 28 تايوان

 ▲ 2.1 26 ابريطاني

 ▲ 1.5 25 كندا

 ▲ 2.5 25 ليتوانيا

 ▲ 1.9 23 نيوزلندا

   1.4 21 استراليا

   0.3 20 المتوسط الدولي

   1.6 19 هنغاريا

   1.8 19 سلوفينيا

   1.3 19 أمريكا

   1.5 18 اسرائيل

   1.7 17 السويد

   2.1 16 البحرين

 ▼ 1.7 16 ايطاليا

 ▼ 1.1 15 ماليزيا

 ▼ 1.2 15 األمارات

 ▼ 1.7 14 لبنان

 ▼ 1.6 14 قطر

 ▼ 1.5 13 النرويج

 ▼ 1.6 12 الكويت

 ▼ 1.3 12 تركيا

 ▼ 1.4 11 مالطا

 يوضح نوع االستجابة التي من شأنها الحصول على العالمة الكاملة ب  –الفرع  جواب ▼ 1.2 11 ُعمان
 ▼ 1.3 9 تشيلي

 ▼ 1.1 9 األردن بة المئوية لإلجابات الصحيحةالنس مشاركات أخرى

 ▼ 1.4 9 السعودية

 ▲ 1.7 26 / كندا كويبك ▼ 1.2 8 ايران

 ▲ 1.9 24 أونتاريو / كندا ▼ 1.4 7 جورجيا

   2.5 21 دبي / اإلمارات ▼ 1.1 7 تايالند

 ▼ 1.9 13 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 0.8 6 المغرب

 ▼ 1.6 12 دا / أمريكافلوري ▼ 1.2 6 جنوب إفريقيا

 ▼ 1.2 9 النرويج ▼ 0.9 5 بوتسوانا

 ▼ 0.9 3 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 0.8 4 مصر
 

 النسبة الدولية. النسبة أعلى بداللة احصائية من ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

  النسبة الدولية. النسبة أدنى بداللة احصائية من ▼

 عمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.العدد في ال
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 (2المستوى المتقدم: مثال )

 الدولة

النسبة 
المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 الكيمياء مجال المحتوى:

 تطبيق مجال المعرفة :

الوصف: تحديد اللون الذي ينتج بعد إضافة مؤشر الرقم الهيدروجيني إلى أربعة 
 ت المقدمة حول المؤشرمحاليل، بناء على المعلوما

 ▲ 1.6 71 تايوان
 

 ▲ 2.4 70 هونغ كونغ

 ▲ 2.2 48 ايرلندا

 ▲ 2.2 44 كوريا

 ▲ 1.6 42 سنغافورة

 ▲ 2.5 41 روسيا

 ▲ 2.1 38 بريطانيا

 ▲ 2.1 38 تركيا

 ▲ 1.6 37 كندا

 ▲ 2.3 37 ليتوانيا

 ▲ 1.4 35 األمارات

 ▲ 2.2 34 ايطاليا

   2.6 34 كازاخستان

   1.8 33 اسرائيل

 ▲ 1.9 33 ماليزيا

   1.6 33 ُعمان

   2.8 32 البحرين

   1.9 32 اليابان

   2.1 31 سلوفينيا

   1.9 30 هنغاريا

   0.3 30 المتوسط الدولي

   1.9 29 قطر

   2.9 29 السويد

   1.4 28 أمريكا

   2.5 27 لبنان

 ▼ 1.3 26 استراليا

 ▼ 1.9 26 مالطا

   2.1 26 النرويج

   2.3 25 ايران

 الكاملة العالمة على الحصول شأنها من التي االستجابة نوع يوضح الجواب ▼ 1.6 24 نيوزلندا
 ▼ 1.6 22 تشيلي

 ▼ 1.7 17 تايالند النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 1.3 15 بوتسوانا

 ▲ 2.4 51 / كندا كويبك ▼ 1.3 15 األردن

 ▲ 2.1 44 دبي / اإلمارات ▼ 1.9 15 الكويت

   2.9 34 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 1.9 13 جورجيا

   3.4 30 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.3 9 مصر

   1.9 29 أونتاريو / كندا ▼ 1.3 9 جنوب إفريقيا

 ▼ 1.7 21 النرويج ▼ 0.8 8 المغرب

 ▼ 1.4 10 رس / األرجنتينفيونس آي ▼ 1.1 5 السعودية
 

 النسبة الدولية. النسبة أعلى بداللة احصائية من ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

  النسبة الدولية. النسبة أدنى بداللة احصائية من ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.

 



35 

 

 (3المستوى المتقدم: مثال )

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : الكيمياء

 مجال المعرفة : معرفة

 الوصف: التمييز بين الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمواد

 ▲ 1.7 78 روسيا 
 

 ▲ 2 73 كازاخستان

 ▲ 3 54 جورجيا

 ▲ 1.6 52 سنغافورة

 ▲ 2.2 51 ليتوانيا

 ▲ 2.2 49 هنغاريا

 ▲ 2.4 46 ريطانياب

 ▲ 1.8 45 اليابان

 ▲ 2.3 41 ايرلندا

 ▲ 2.2 41 سلوفينيا

   2.1 39 كوريا

   1.7 39 أمريكا

   2.1 36 هونغ كونغ

   0.3 36 المتوسط الدولي

   1.6 35 استراليا

   2.2 35 السويد

   1.6 35 األمارات

   1.5 33 كندا

   2.1 32 بوتسوانا

 ▼ 1.5 32 وانتاي

   2.1 32 ايطاليا

   1.9 32 نيوزلندا

   2.7 31 لبنان

 ▼ 1.6 31 قطر

 ▼ 1.8 30 اسرائيل

 ▼ 1.7 29 البحرين

 ▼ 1.3 29 ُعمان

 ▼ 1.6 28 األردن

 ▼ 2.1 28 مالطا

 ملة الجواب يوضح نوع االستجابة التي من شأنها الحصول على العالمة الكا ▼ 1.9 28 تايالند
 ▼ 1.8 28 تركيا

 ▼ 1.4 27 ماليزيا النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 1.4 27 المغرب

 ▲ 3 47 دبي / اإلمارات ▼ 1.8 27 النرويج

   3.2 40 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.8 26 مصر

   2.1 34 / كندا كويبك ▼ 1.8 24 الكويت

   2 33 داأونتاريو / كن ▼ 1.7 22 السعودية

   3.2 30 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 1.8 21 تشيلي

 ▼ 1.9 24 النرويج ▼ 1.6 21 جنوب إفريقيا

 ▼ 2 19 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.5 20 ايران
 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 احصائية من النسبة الدولية.  النسبة أدنى بداللة ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (4المستوى المتقدم: مثال )

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 الفيزياء مجال المحتوى:

 تطبيق مجال المعرفة:

 الوصف: فهم رسم تخطيطي لوصف اتجاه تدفق الحرارة في المعادن

 ▲ 1.9 54 تايوان

 

 ▲ 2 54 سنغافورة

 ▲ 2.4 51 تركيا

 ▲ 2.4 46 كوريا

 ▲ 2.1 45 روسيا

 ▲ 2.8 43 كازاخستان

 ▲ 1.8 30 اسرائيل

 ▲ 2.2 27 سلوفينيا

 ▲ 1.9 26 البحرين

 ▲ 1.3 26 ُعمان

   2.3 25 هونغ كونغ

 ▲ 1.8 25 هنغاريا

   1.8 24 بريطانيا

   0.3 22 دوليالمتوسط ال

   1.5 22 اليابان

   1.2 22 أمريكا

   1.4 21 قطر

   1.8 19 تشيلي

   1.8 19 ليتوانيا

   1.7 19 النرويج

   1.6 19 تايالند

 ▼ 2 18 جورجيا

 ▼ 1.9 17 ايطاليا

 ▼ 0.9 17 األمارات

 ▼ 1.7 16 السعودية

 ▼ 1.3 15 كندا

 ▼ 1.5 15 األردن

 ▼ 1.6 14 يدالسو

 ▼ 1.6 13 ايران

 ▼ 1.3 13 نيوزلندا الجواب يوضح نوع االستجابة التي من شأنها الحصول على العالمة الكاملة

 ▼ 1.1 12 استراليا

 ▼ 1.2 11 مصر النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 1.3 11 الكويت

 ▲ 3.3 31 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.9 10 لبنان

 ▲ 1.5 25 دبي / اإلمارات ▼ 1.3 9 مالطا

 ▼ 1.6 16 أونتاريو / كندا ▼ 1.1 8 بوتسوانا

 ▼ 2.1 15 / كندا كويبك ▼ 1.1 8 ايرلندا

 ▼ 1.5 13 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 0.8 8 ماليزيا

 ▼ 1.4 13 النرويج ▼ 0.9 8 المغرب

 ▼ 1.2 7 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 0.6 4 جنوب إفريقيا
 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (5المستوى المتقدم: مثال )

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : علوم األرض

 مجال المعرفة : تطبيق

 الوصف: يرسم السهم على خريطة لتوضيح اتجاه تدفق النهر 
 ويشرح لماذا يتدفق في هذا االتجاه

 ▲ 1.6 71 تايوان

  

 ▲ 2.1 58 اليابان

 ▲ 2.5 56 هونغ كونغ

 ▲ 2.6 56 النرويج

 ▲ 2.2 53 كازاخستان

 ▲ 2.6 53 سلوفينيا

 ▲ 2.1 49 هنغاريا

 ▲ 2.4 49 السويد

 ▲ 2.6 48 روسيا

 ▲ 1.9 46 ايرلندا

 ▲ 1.7 45 سنغافورة

 ▲ 2.3 43 كوريا

 ▲ 2.2 41 نيوزلندا

 ▲ 1.8 35 كندا

   2.5 35 ليتوانيا

 ▲ 1.7 35 أمريكا

 ▲ 1.6 34 استراليا

   1.9 34 بريطانيا

   0.3 31 المتوسط الدولي

   1.9 31 اسرائيل

   2 31 مالطا

   2.2 30 ايطاليا

   2.1 27 جورجيا

 ▼ 1.9 26 تشيلي

 ▼ 1.5 25 ايران

 ▼ 1.5 18 تايالند

 ▼ 1.2 17 ُعمان

 ▼ 1.2 16 المغرب

 ▼ 1 16 األمارات

 ▼ 1.5 15 ماليزيا الجواب يوضح نوع االستجابة التي من شأنها الحصول على العالمة الكاملة

 ▼ 1.4 15 تركيا

 ▼ 1.4 14 البحرين النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 1.8 14 لبنان

 ▲ 2.3 43 النرويج ▼ 1.3 11 السعودية

 ▲ 2.8 38 / كندا كويبك ▼ 1.7 10 الكويت

   2 30 أونتاريو / كندا ▼ 1.3 10 قطر

 ▼ 1.3 22 دبي / اإلمارات ▼ 0.9 7 األردن

 ▼ 2.9 21 فلوريدا / أمريكا ▼ 1 7 جنوب إفريقيا

 ▼ 1.7 13 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 0.9 6 مصر

 ▼ 1.4 9 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 0.7 4 بوتسوانا
 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 لة احصائية من النسبة الدولية. النسبة أدنى بدال ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 : التحصيل العالي ستوىم

مقياسالتحصيلفهم:علىستوىالماأماالطلبةالذينوصلوافيأدائهمإلىهذ

.يظهرونفهماًلبعضالمفاهيمالخاصةبالدوراتواألنظمةوالمبادئالعلمية-

والسكانل- البيولوجية، واألنظمة الشمسي، والنظام للعملياتاألرضية، بعضالفهم والتكاثر،ديهم

والوراثةوتركيباألعضاءووظائفها.

.يظهرونبعضالفهمللتغيراتالفيزيائيةوالكيميائيةوتركيبالمادة-

.رباءوالمغناطيسيةقادرونعلىحلبعضالمسائلالفيزيائيةالمتصلةبالضوءوالحرارةوالكه-

يظهرونمعرفةأساسيةبالقضاياالبيئيةالرئيسة.-

.يظهرونبعضمهاراتاالستقصاءالعلمي-

البياناتمنخاللاألشكالوالرسوم- وتفسير باستنتاجات، المعلوماتوالخروجمنها جمع يمكنهم

بينالسببظهرفيهالعالقةمشرحعلميموجزتالبيانيةوالجداول،أومنخاللحلمسائلأوتقدي

والنتيجة.

يستطيعغالبيةالطلبةالذينوصلواحيثأسئلةالعلومفيالصفالثامن،وتوضحاألمثلةاألتيةنماذجمن

.اصحيحةعنهالتحصيلالعاليإعطاءإجاباتستوىإلىم
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 (1: مثال )عاليالمستوى ال

 الدولة

النسبة المئوية 
ابات لإلج

 الصحيحة

 مجال المحتوى : األحياء

 مجال المعرفة : تطبيق

 الوصف : تحديد أجزاء من جسم اإلنسان على أنها أجزاء عضوية
 ▲ 1.9 77 ايطاليا

 

 ▲ 2.5 74 روسيا

 ▲ 1.8 74 سنغافورة

 ▲ 1.9 72 ايران

 ▲ 2.5 71 هنغاريا

 ▲ 1.6 70 استراليا

 ▲ 1.6 69 كوريا

 ▲ 2.1 67 ياسلوفين

 ▲ 1.9 65 ايرلندا

 ▲ 1.7 65 تايالند

 ▲ 1.5 64 كندا

 ▲ 2.1 64 اسرائيل

 ▲ 2.3 64 ليتوانيا

 ▲ 1.5 64 أمريكا

   3.3 64 كازاخستان

   1.9 62 مصر

   2.9 62 جورجيا

   1.6 61 ُعمان

   1.2 61 األمارات

   0.3 59 المتوسط الدولي

   2.4 59 الكويت

   2.8 59 السويد

   1.6 58 ماليزيا

   2.3 58 مالطا

   1.8 57 قطر

   1.5 57 جنوب إفريقيا

   2.3 56 البحرين

   2 56 هونغ كونغ

   1.7 56 نيوزلندا

   2.6 55 لبنان

 ▼ 2 54 بوتسوانا

 ▼ 2.2 54 بريطانيا النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 2.2 52 شيليت

 ▲ 1.7 73 دبي / اإلمارات ▼ 2.4 52 السعودية

 ▲ 1.9 72 أونتاريو / كندا ▼ 1.8 51 وانتاي

 ▲ 2.2 65 فلوريدا / أمريكا ▼ 2.5 48 النرويج

   2.6 55 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 2.2 47 األردن

 ▼ 2.3 52 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 1.9 47 تركيا

 ▼ 2.2 46 لنرويجا ▼ 1.4 39 المغرب

 ▼ 2.9 45 / كندا كويبك ▼ 1.9 31 اليابان
 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (2: مثال )عاليالمستوى ال

 الدولة

النسبة 
المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : األحياء

 مجال المعرفة : تطبيق

 الوصف: يشرح لماذا ال يمكن للطيور الجارحة  البقاء على قيد الحياة
 نباتاتال خالية منفي بيئة  

  ▲ 1.7 69 كوريا
 ▲ 2.4 54 كازاخستان 

 ▲ 1.8 52 فورةسنغا

 ▲ 1.6 51 أمريكا

 ▲ 2.2 50 روسيا

 ▲ 2.1 48 تايوان

 ▲ 2.5 48 بريطانيا

 ▲ 2.2 45 تركيا

 ▲ 1.8 43 كندا

 ▲ 2.4 42 ايران

 ▲ 1.9 42 اليابان

 ▲ 2.2 42 النرويج

 ▲ 2.6 41 ليتوانيا

 ▲ 1.7 40 اسرائيل

 ▲ 2 40 نيوزلندا

 ▲ 2.5 40 السويد

   2.5 37 كونغ هونغ

   1.8 36 البحرين

   2.3 36 ايرلندا

   2.4 36 سلوفينيا

   0.3 35 المتوسط الدولي

   1.6 35 ُعمان

   1.9 33 مالطا

   1.2 33 األمارات

   2.3 32 هنغاريا

   2.5 31 قطر

 ▼ 1.6 31 استراليا

 ▼ 1.4 31 المغرب

 ▼ 2.6 30 جورجيا

 الجواب يوضح نوع االستجابة التي من شأنها الحصول على العالمة الكاملة  ▼ 2 30 األردن
 ▼ 2 25 الكويت

 ▼ 1.4 22 ماليزيا النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 2.4 22 السعودية

 ▲ 3.1 48 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.8 20 ايطاليا

 ▲ 2.5 47 أونتاريو / كندا ▼ 1.6 18 مصر

 ▲ 2 44 دبي / اإلمارات ▼ 2.1 17 تشيلي

 ▲ 1.9 40 النرويج ▼ 1.8 17 جنوب إفريقيا

   2.2 32 / كندا كويبك ▼ 1.7 17 تايالند

   2.3 30 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 1.4 14 لبنان

 ▼ 2.2 21 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.1 12 بوتسوانا
 

 ولية.النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الد ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (3: مثال )عاليالمستوى ال

 الدولة

النسبة 
المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : الكيمياء

 لمعرفة : تطبيقمجال ا

 الوصف: يحدد ويشرح أي المحلولين أكثر تخفيفاً من اآلخر في سياق معين

         ▲ 1.3 79 اليابان

 ▲ 2 76 سلوفينيا
 

 ▲ 1.7 73 تايوان

 ▲ 2.1 71 السويد

 ▲ 2.3 69 هنغاريا

 ▲ 2.4 68 ليتوانيا

 ▲ 1.6 66 سنغافورة

 ▲ 2.5 65 هونغ كونغ

 ▲ 2.4 65 روسيا

 ▲ 2 63 ايرلندا

 ▲ 1.9 61 بريطانيا

 ▲ 2.3 61 النرويج

 ▲ 2.9 58 كازاخستان

 ▲ 1.9 56 ماليزيا

 ▲ 2 55 ايطاليا

 ▲ 1.7 52 كندا

   0.3 48 المتوسط الدولي

   2.5 48 كوريا

   1.4 46 جنوب إفريقيا

   2.3 45 مالطا

   2.2 45 تركيا

   2.3 44 نيوزلندا

 ▼ 2.2 43 تشيلي

 ▼ 2 41 استراليا

 ▼ 1.8 39 بوتسوانا

 ▼ 1.4 38 األمارات

 ▼ 1.4 38 أمريكا

 ▼ 2.2 37 لبنان

 ▼ 1.2 37 ُعمان

 ▼ 2.6 36 البحرين الجواب يوضح نوع االستجابة التي من شأنها الحصول على العالمة الكاملة

 ▼ 2.1 36 اسرائيل

 ▼ 1.9 36 األردن ة لإلجابات الصحيحةالنسبة المئوي مشاركات أخرى

 ▼ 1.9 34 قطر

 ▲ 3.1 48 فلوريدا / أمريكا ▼ 2 33 تايالند

 ▲ 2.5 47 أونتاريو / كندا ▼ 2.3 32 ايران

 ▲ 2 44 دبي / اإلمارات ▼ 2.4 31 السعودية

 ▲ 1.9 40 النرويج ▼ 2.1 30 جورجيا

   2.2 32 / كندا كويبك ▼ 1.7 26 مصر

   2.3 30 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 2.2 26 الكويت

 ▼ 2.2 21 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.4 23 المغرب
 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 مثل الخطأ المعياري للنسبة.العدد في العمود الثاني ي
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 (4: مثال )العاليالمستوى 

 الدولة

النسبة 
المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : الفيزياء

 تفكيرمجال المعرفة : 

 الوصف: إمكانية استنتاج القوة النسبية بين مغناطيسين اثنين في سياق معين

 ▲ 1.2 85 سنغافورة

 

 ▲ 1.6 75 تايوان

 ▲ 2 74 سلوفينيا

 ▲ 2.4 71 هونغ كونغ

 ▲ 1.8 66 استراليا

 ▲ 2.4 65 بريطانيا

 ▲ 1.6 65 نيوزلندا

 ▲ 2.2 65 النرويج

 ▲ 2.2 62 ايرلندا

 ▲ 1.9 60 كندا

 ▲ 2 58 ليتوانيا

 ▲ 1.7 58 أمريكا

 ▲ 1.8 57 ايطاليا

 ▲ 1.9 56 كوريا

 ▲ 1.9 55 مالطا

 ▲ 2.8 53 السويد

   2.5 50 هنغاريا

   1.9 50 اليابان

   1.8 49 اسرائيل

   2.8 49 روسيا

   1.8 48 ايران

   0.3 47 المتوسط الدولي

   2.9 46 كازاخستان

   1.2 46 األمارات

   2.3 44 تركيا

 ▼ 1.7 43 البحرين

 ▼ 1.5 42 ُعمان

 ▼ 2.1 40 تايالند

 ▼ 1.8 39 ماليزيا

 ▼ 1.8 36 قطر جواب يوضح نوع االستجابة التي من شأنها الحصول على العالمة الكاملةال

 ▼ 2.1 35 تشيلي

 ▼ 1.6 26 بوتسوانا النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 2.4 26 لبنان

 ▲ 2.3 64 النرويج ▼ 1.5 26 جنوب إفريقيا

 ▲ 3.5 63 / كندا كويبك ▼ 1.6 25 األردن

 ▲ 1.9 61 دبي / اإلمارات ▼ 2.5 25 الكويت

 ▲ 2.6 58 أونتاريو / كندا ▼ 1.8 22 السعودية

   3.6 53 فلوريدا / أمريكا ▼ 2 19 جورجيا

 ▼ 2.2 40 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 1.2 14 المغرب

 ▼ 2.5 38 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.1 12 مصر
 

 نسبة الدولية.النسبة أعلى بداللة احصائية من ال ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (5: مثال )العاليالمستوى 

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 ضمجال المحتوى : علوم األر

 مجال المعرفة : معرفة

 الوصف : ما ينتج عن قوة جذب القمر لألرض
 ▲ 2.3 70 روسيا

 

 ▲ 1.5 69 أمريكا

 ▲ 2.2 68 نيوزلندا

 ▲ 2 63 استراليا

 ▲ 2.3 59 ليتوانيا

 ▲ 2.4 58 سلوفينيا

 ▲ 2.7 55 السويد

 ▲ 2.4 54 هونغ كونغ

 ▲ 2.2 54 ايطاليا

 ▲ 2.2 52 البحرين

 ▲ 2 52 قطر

 ▲ 1.7 51 تايوان

 ▲ 2.2 51 النرويج

 ▲ 1.7 51 سنغافورة

 ▲ 2.3 50 بريطانيا

 ▲ 2 50 ُعمان

 ▲ 2.4 49 كازاخستان

   2.3 48 ايرلندا

   2.4 48 تايالند

   1.8 46 كندا

   2.2 46 تشيلي

   2.2 45 كوريا

   2.1 45 الكويت

   0.3 44 المتوسط الدولي

   2.4 44 السعودية

   1.6 44 األمارات

   1.8 42 اسرائيل

 ▼ 2.2 38 تركيا

 ▼ 2 37 ايران

 ▼ 2.1 36 هنغاريا

 ▼ 1.9 35 اليابان

 ▼ 2 34 األردن النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 1.7 33 ماليزيا

 ▲ 3.3 69 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.6 33 المغرب

 ▲ 2.3 55 النرويج ▼ 2.4 31 جورجيا

 ▲ 1.9 53 دبي / اإلمارات ▼ 2 30 مصر

   2.4 46 / كندا كويبك ▼ 1.7 29 مالطا

   2.4 44 أونتاريو / كندا ▼ 1.7 16 جنوب إفريقيا

   3.2 41 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 1.7 13 لبنان

 ▼ 2.4 26 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1 7 بوتسوانا
 

 نسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية.ال ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 :  التحصيل المتوسط ستوىم

 

فهميتصفونبمايلي:ستوىالمإلىهذااصلوووبالنسبةللطلبةالذين

.إدراكالمعرفةالعلميةاألساسيةونقلهاعبرمدىمعينمنالموضوعات-

.إدراكبعضخواصالنظامالشمسي،ودورةالماء،والحيوانات،وصحةاإلنسان-

.وةوالحركةوانعكاسالضوءوالصوتلديهممعرفةببعضالحقائقحولالطاقةوالق-

النظامالشمسي،وعملياتاألرض،والمواردوالبيئة.أوليةعنامتالكمعرفة-

في- بياناتممثلة واستنتاجالمعلوماتمن الجداول، باستخدام المعرفة علىتطبيقوتداول القدرة

أومجسمة.مستويةرسومبيانية

طلبةالذينوصلوايستطيعغالبيةالحيثأسئلةالعلومفيالصفالثامن،وتوضحاألمثلةاألتيةنماذجمن

 .اصحيحةعنهإعطاءإجاباتستوىالتحصيلالمتوسطإلىم
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 (1: مثال )المتوسطالمستوى 

 الدولة
النسبة المئوية 
 لإلجابات الصحيحة

 مجال المحتوى : األحياء

 مجال المعرفة : تطبيقي

 قة بيئتهاالوصف: يشرح ميزة لنوع من الفئران ذات ألوان مطاب
   ▲ 1.7 82 بريطانيا

  
  

  ▲ 1 82 المتحدة األمريكية الواليات
 
 

 ▲ 1.6 80 اليابان

 ▲ 2 80 النرويج

 ▲ 2 79 روسيا االتحادية

 ▲ 2.2 77 هنغاريا

 ▲ 2 77 ايرلندا

 ▲ 1.6 76 كندا

 ▲ 2 76 السويد

 ▲ 1.8 73 تايبيه الصينية

 ▲ 1.6 73 نيوزلندا

 ▲ 1.9 73 تركيا

 ▲ 2 72 ليتوانيا

 ▲ 1.5 71 استراليا

 ▲ 2 69 سلوفينيا

 ▲ 2 67 تشيلي

 ▲ 1.8 63 سنغافورة

 ▲ 2.6 60 ايطاليا

 ▲ 2.1 56 كوريا

 ▲ 2.1 56 مالطا

 2.4 55 هونغ كونغ
 

 2.8 53 كازاخستان
 

 0.3 51 الدولي المتوسط
 

 2 51 اسرائيل
 

   ▼ 2.2 43 البحرين
  

  

   ▼ 1.5 43 عمان
  

  

   ▼ 1.6 40 اإلمارات العربية المتحدة
  

  

   ▼ 2.4 38 جورجيا
  

  

   ▼ 2.3 36 تايالند
  

  

 ▼ 1.5 31 قطر
اإلجابة المبينة توضح استجابة طالب حصل على العالمة الكاملة 

 المخصصة للسؤال
 ▼ 2 30 ايران

 ▼ 2.3 27 الكويت ةالنسبة المئوية لإلجابات الصحيح مشاركات أخرى

 ▼ 1.3 17 ماليزيا

 ▲ 1.7 79 النرويج ▼ 1.8 16 السعودية

 ▲ 2 77 أونتاريو / كندا ▼ 1.4 15 المغرب

 ▲ 2.2 72 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.2 14 األردن

 ▲ 2.9 71 / كندا كبيك ▼ 1.4 13 مصر

   2 54 دبي / اإلمارات ▼ 1.7 13 جنوب إفريقيا

   2.6 49 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.1 12 بوتسوانا

 ▼ 3.5 39 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 1.3 8 لبنان

        

     النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

     النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

     النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

     مود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.العدد في الع
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 (2: مثال )وسطالمستوى المت

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : الكيمياء

 مجال المعرفة : تطبيقي

 الوصف : استخدام التحقيق لتمييز الظروف التي تؤدي إلى صدأ المسامير
 بشكل أكبر 

 ▲ 1.2 90 روسيا
 

 ▲ 1.1 88 تايوان

 ▲ 1.5 87 ليتوانيا

 ▲ 1.9 82 السويد

 ▲ 1.4 80 النرويج

 ▲ 1.7 79 ايرلندا

 ▲ 1.4 77 كندا

 ▲ 1.9 77 هنغاريا

 ▲ 1.5 77 ماليزيا

 ▲ 1.3 77 سنغافورة

 ▲ 2.1 76 هونغ كونغ

 ▲ 1.7 76 اليابان

 ▲ 2.1 76 كازاخستان

 ▲ 1.6 76 نيوزلندا

 ▲ 2.7 75 وفينياسل

 ▲ 1.9 74 كوريا

 ▲ 1.7 73 استراليا

 ▲ 1.7 72 تشيلي

 2.5 73 ايطاليا
 

 1.6 71 بوتسوانا
 

 2 70 بريطانيا
 

 1.8 70 ايران
 

 1.5 70 أمريكا
 

 0.3 68 الدولي المتوسط
 

 2.3 68 تايالند
 

 1.8 66 اسرائيل
 

 ▼ 2 64 األردن

 ▼ 2.3 63 جورجيا

 ▼ 2.1 63 لطاما

 ▼ 1.4 62 المغرب

 ▼ 1.7 61 مصر

 ▼ 2.8 56 قطر النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 1.9 55 جنوب إفريقيا

 ▲ 2.2 80 / كندا كويبك ▼ 2 54 البحرين

 ▲ 1.9 76 النرويج ▼ 1.1 53 األمارات

 ▲ 1.9 74 أونتاريو / كندا ▼ 2.5 52 لبنان

 ▼ 3.6 61 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.7 47 تركيا

 ▼ 2.1 58 دبي / اإلمارات ▼ 2.3 46 الكويت

 ▼ 2.8 54 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.9 45 ُعمان

 ▼ 2.3 49 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 2.1 44 السعودية
 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 حصائيا.النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إ 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (3: مثال )توسطالمستوى الم

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : الفيزياء

 مجال المعرفة : معرفة

 في نابض مضغوط الوصف : تمييز شكل الطاقة
  ▲ 1.3 90 ايطاليا

 
 
 

 
 
 

 ▲ 1.1 90 سنغافورة

 ▲ 1.3 89 هنغاريا

 ▲ 1.4 89 ليتوانيا

 ▲ 1.5 85 ماليزيا

 ▲ 2.1 85 روسيا

 ▲ 1.7 83 استراليا

 ▲ 1.7 83 هونغ كونغ

 ▲ 1.8 83 كوريا

 ▲ 2.1 82 كازاخستان

 ▲ 1.2 82 أمريكا

 ▲ 1.5 80 ايران

 ▲ 1.9 79 نياسلوفي

 ▲ 1.7 78 تشيلي

 ▲ 2.1 77 ايرلندا

 ▲ 2.1 76 نيوزلندا

 ▲ 2.4 73 جورجيا

 ▲ 1.7 72 كندا

 ▲ 2.1 72 بريطانيا

 1.8 70 تركيا
 

 1.6 68 تايوان
 

 0.3 68 المتوسط الدولي
 

 2.1 67 مالطا
 

 2 66 تايالند
     

 ▼ 1.8 62 اسرائيل
    

 ▼ 2.7 62 لبنان
    

 ▼ 2.4 61 النرويج
    

 ▼ 2.6 60 البحرين
    

 ▼ 1.3 60 األمارات
    

 ▼ 2.1 57 األردن
    

 ▼ 1.7 56 المغرب

 ▼ 1.9 53 قطر النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 2.1 52 الكويت

 ▲ 2 87 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.9 51 مصر

 ▲ 2.2 73 كنداأونتاريو /  ▼ 1.9 50 بوتسوانا

 ▲ 1.6 71 دبي / اإلمارات ▼ 2.1 49 اليابان

 3.1 71 / كندا كويبك ▼ 1.5 47 جنوب إفريقيا
 

 2.6 68 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 2.4 42 السعودية
 

 ▼ 2.2 58 النرويج ▼ 2.5 41 السويد

 ▼ 2.2 58 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 1.8 35 ُعمان
 

 ية من النسبة الدولية.النسبة أعلى بداللة احصائ ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (4: مثال )وسطالمستوى المت

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 علوم األرضمجال المحتوى : 

 مجال المعرفة : معرفة

 الوصف : معرفة تأثير دوران األرض حول محورها
  ▲ 1.8 82 هنغاريا

 ▲ 2.1 79 روسيا 

 ▲ 1.7 77 اليابان

 ▲ 1.6 77 سلوفينيا

 ▲ 1.9 76 كوريا

 ▲ 2.3 73 كازاخستان

 ▲ 2.3 72 جورجيا

 ▲ 2.3 72 ايطاليا

 ▲ 1.6 72 سنغافورة

 ▲ 2.2 71 شيليت

 ▲ 2.1 71 ايرلندا

 ▲ 1.7 71 تركيا

 2.5 68 البحرين
 

 1.6 68 بريطانيا
 

 2.8 66 السويد
 

 2 66 تايالند
 

 0.3 65 المتوسط الدولي
 

 2.4 64 ليتوانيا
 

 2.4 64 النرويج
 

 1.8 64 قطر
 

 1.8 63 كندا
 

 1.8 63 تايوان
 

 1.9 63 مصر
 

 1.8 63 اسرائيل
 

 1.3 63 جنوب إفريقيا
 

 2.3 62 هونغ كونغ
 

 1.8 62 ماليزيا
 

 2.4 62 السعودية
 

 ▼ 1.5 62 المغرب

 ▼ 1.3 62 األمارات

 ▼ 1.9 60 ايران

 ▼ 2.1 60 مالطا النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 2.1 59 استراليا

 ▲ 2.4 70 دبي / اإلمارات ▼ 2.4 58 لبنان

 2.1 65 أونتاريو / كندا ▼ 2.1 56 األردن
 

 1.9 63 النرويج ▼ 1.7 56 ُعمان
 

 3.2 63 / كندا كويبك ▼ 1.8 53 نيوزلندا
 

 3 60 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.6 53 أمريكا
 

 ▼ 2.3 57 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 2.4 49 الكويت

 ▼ 3.4 46 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.9 47 بوتسوانا
 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 :التحصيل المنخفض ستوىم

  
فهميتصفونبمايلي:ستوىمالههذوصلواأماالطلبةالذين

إدراكبعضالحقائقعنالعلومالفيزيائيةوالبيولوجية-

امتالكبعضالمعرفةعنجسماإلنسانوالوراثة-

عضالظواهرالفيزيولوجيةالتيلهاصلةبالحياةاليوميةببلفةأُ-

لفيزيائيةفيمواقفعملية.القدرةعلىتفسيرالرسومالبيانيةالمجسمة،وتطبيقالمعارفوالحقائقا-

ستوىموصلوايستطيعغالبيةالطلبةالذينالذيأحدأسئلةالعلومفيالصفالثامنواآلتيويوضحالمثال

التحصيلالمنخفضإعطاءإجابةصحيحةعنه.
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 (1: مثال )نخفضالمستوى الم

 الدولة
النسبة المئوية 
 لإلجابات الصحيحة

 جال المحتوى : الكيمياءم

 مجال المعرفة : معرفة

 يصف المادة األفضل في توصيل الحرارة والكهرباء
   ▲ 0.8 95 تايوان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ▲ 0.8 94 سنغافورة

 ▲ 1.1 93 تايالند

 ▲ 1 92 كوريا

 ▲ 1.2 92 هونغ كونغ

 ▲ 1.1 90 اسرائيل

 ▲ 1.2 88 ماليزيا

 ▲ 1.6 88 السويد

 ▲ 1.4 86 النرويج

 ▲ 1.3 86 اليابان

 ▲ 1.5 86 األردن

 ▲ 1.6 84 روسيا

 ▲ 1.3 84 مصر

 ▲ 1.5 84 تركيا

   1.5 83 ايران

   1.4 83 ُعمان

   1.5 82 بريطانيا

   1.8 82 سلوفينيا

  
 

  

   1.8 82 البحرين

  
 

  

   1 81 المغرب

  
 

  

   0.9 81 اتاألمار

  
 

  

   1.9 81 كازاخستان

  
 

  

   0.3 81 الدولي المتوسط

  
 

  

   2 80 الكويت

  
 

  

   1.9 80 هنغاريا

  
 

  

   1.7 79 قطر

  
 

  

   1.1 79 أمريكا

  
 

  

   2 78 ايطاليا

  
 

  

   1.7 78 ايرلندا

  
 

  

 ▼ 1.7 77 استراليا

  
 

  

 ▼ 1.9 75 تشيلي

 ▼ 1.8 75 مالطا سبة المئوية لإلجابات الصحيحةالن مشاركات أخرى

 ▼ 2.3 74 السعودية

 ▲ 1.6 85 دبي / اإلمارات ▼ 1.7 74 بوتسوانا

   2.2 80 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.8 73 نيوزلندا

   2.1 79 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 1.6 70 كندا

 ▼ 1.9 75 النرويج ▼ 2.4 69 ليتوانيا

 ▼ 3 69 / كندا كويبك ▼ 2.7 64 لبنان

 ▼ 2.3 69 أونتاريو / كندا ▼ 1.5 63 جنوب إفريقيا

 ▼ 3.1 59 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 2.7 54 جورجيا
 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (2: مثال )نخفضالمستوى الم

 الدولة
النسبة المئوية 
 لإلجابات الصحيحة

 مجال المحتوى : علوم األرض

 مجال المعرفة : معرفة

 الوصف : باستخدام الرسم البياني، تحديد ما الذي يحرك المياه 
 ة إلى السطحمن البئر االرتوازي

  ▲ 1 95 هنغاريا

 ▲ 1.1 92 كازاخستان

 ▲ 1.1 91 تايوان

 ▲ 1.3 91 بريطانيا

 ▲ 1.5 91 ليتوانيا

 ▲ 1.4 91 روسيا

 ▲ 1 91 سنغافورة

 ▲ 1.3 90 ايرلندا

 ▲ 1.4 90 سلوفينيا

 ▲ 0.9 90 أمريكا

 ▲ 1 89 كندا

 ▲ 1 88 استراليا

 ▲ 1.6 88 ايطاليا

 ▲ 1.3 86 الندتاي

 ▲ 1.8 85 جورجيا

 ▲ 1.5 85 اليابان

 ▲ 1.7 85 السويد

 ▲ 1.3 84 كوريا

 ▲  1.7 83 النرويج

 1.9 83 مالطا
 

   1.6 82 نيوزلندا

   1.5 82 تركيا

   1.8 81 تشيلي

       0.3 80 الدولي المتوسط

     1.5 80 اسرائيل
  

  

     1.1 80 األمارات
  

  

     1.4 79 ُعمان
  

  

     2.3 78 هونغ كونغ
  

  

     1.4 78 األردن
  

  

   ▼ 1.6 76 ايران
  

  

 ▼ 2 75 البحرين

 ▼ 1.9 73 قطر النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 2.3 69 الكويت

 ▲ 1.3 88 أونتاريو / كندا ▼ 2 69 ماليزيا

 ▲ 1.8 88 كندا/  كويبك ▼ 2.2 65 السعودية

 ▲ 1.2 87 دبي / اإلمارات ▼ 1.3 63 المغرب

   3.3 83 فلوريدا / أمريكا ▼ 2.2 60 مصر

   1.7 82 النرويج ▼ 2 56 بوتسوانا

 ▼ 2.3 75 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 2.8 54 لبنان

 ▼ 2.7 72 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 2.2 48 جنوب إفريقيا
 

 ية من النسبة الدولية.النسبة أعلى بداللة احصائ ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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( رقم الجدول للط23ويبين المئوية النسب مل( إلى وصلوا الذين للدولستوياتبة التحصيل

.ويتضحمنهذينالجدولينأن(النسبالمئويةلطلبةالدولالعربية24عها،كمايبينالجدولرقم)جمي

عنالنسبةالدوليةلهذاتقلوهي(%1)التحصيلالمتقدمستوىنسبةالطلبةاألردنيينالذينوصلواإلىم

لتقلعن أنهاكما(%7)والبالغةستوىالم العاليبلغتوفيالمستوى،(%3)لنسبةالعربيةوالبالغة

النسبةالعربيةلهذاعنتقلكماأنها،(%29)عنالنسبةالدوليةوالبالغةتقلوهي(%9)النسبةاألردنية

عنالنسبةتقلوهي(%34)بلغتالنسبةاألردنيةالمتوسطستوى،وفيالم(%13)المستوىوالبالغة

ستوى،وفيالم(%34العربيةلهذاالمستوىوالبالغة)بةمساويةللنسكماأنها،(%64)الدوليةوالبالغة

كما،(%84)والبالغةستوىالماعنالنسبةالدوليةلهذتقلوهي(%63بلغتالنسبةاألردنية)المنخفض

.(%60)بالغةوالستوىالماأعلىمنالنسبةالعربيةلهذأنها

 فان القول منسبومجمل على األردنيين فيتجاءحصيلالتستوياتالطلبة العربية النسب دون

ومماثل , والعالي المتقدم المستويين المستوى في لها من،المتوسطه المنخفضواعلى المستوى في ،ها

وفيالمستويادونالنسباألردنيةالنسبكانتالدوليعلىالمستوىو لها األربعةتالدوليةالمناظرة

  .جميعها
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 (23رقم  ) الجدول
 / الصف الثامنالنسب المئوية للطلبة بحسب مستويات األداء في العلوم للدول المشاركة في الدراسة

 منخفضمنخفض
((440000)) 

 متوسطمتوسط
((447755)) 

 عاليعالي
((555500)) 

 متقدممتقدم
 منخفضمنخفض الدولةالدولة ((662255))

((440000)) 
 متوسطمتوسط
((447755)) 

 عاليعالي
((555500)) 

 متقدممتقدم
 الدولةالدولة ((662255))

 1 سنغافورة 42 74 90 97 20 كندا 7 38 78 96

 2 تايوان 27 63 86 96 21 اإلمارات 7 26 53 76

 3 اليابان 24 63 89 98 22 النرويج 6 31 68 91

 4 كوريا 19 54 85 97 23 قطر 6 21 46 70

 5 سلوفينيا 17 52 84 97 24 البحرين 6 22 49 73

 6 كازاخستان 15 42 74 93 25 إيطاليا 4 26 64 89

 7 بريطانيا 14 45 77 95 26 ماليزيا 3 21 52 77

 8 روسيا 14 49 81 96 27 إيران 3 15 42 73

 9 إسرائيل 12 37 64 84 28 ُعمان 3 17 45 72

 10 هنغاريا 12 42 74 92 29 تايالند 2 12 41 75

 11 امريكا 12 43 75 93 30 الكويت 2 10 29 55

 12 هونج كونغ 12 51 85 96 31 تشيلي 1 12 40 75

 13 إيرلندا 10 43 77 94 32 األردن 1 9 34 63

 14 السويد 10 40 73 92 33 جنوب أفريقيا 1 5 14 32

 15 نيوزلندا 10 36 67 88 34 جورجيا 1 10 38 70

 16 تركيا 8 29 59 83 35 السعودية 1 6 22 49

 17 ليتوانيا 8 36 72 93 36 لبنان 1 7 24 50

  المتوسط الدولي  7 29 64 84 37 بتسوانا 0 5 23 51

 18 أستراليا 7 34 69 91 38 مصر 0 5 20 42

 19 مالطا 7 28 57 79 39 المغرب 0 3 17 47

 مشاركات أخرىمشاركات أخرى

 1 دبي/ اإلمارات 14 43 72 89 5 أبوظبي/ اإلمارات 5 20 44 69

 2  أمريكا فلوريدا/ 9 35 65 87 6 النرويج 3 22 60 88

جنتينبيونس أيريس/ األر 0 4 20 46  3 كويبك/ كندا 7 39 79 97 7 

 4 أونتاريو/ كندا 7 37 77 95      
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 (24الجدول رقم  )
 / الصف الثامنالنسب المئوية للطلبة بحسب مستويات األداء في العلوم للدول العربية

 منخفض
(400) 

 متوسط
(475) 

 عالي
(550) 

 متقدم
(625) 

 الدولة

  الوسيط الدولي 7 29 64 84

 1 األمارات 7 26 53 76

 2 البحرين 6 22 49 73

 3 قطر 6 21 46 70

  الوسيط العربي 3 13 34 60

 4 ُعمان 3 17 45 72

 5 الكويت 2 10 29 55

 6 األردن 1 9 34 63

 7 لبنان 1 7 24 50

 8 مصر 0 5 20 42

 9 المغرب 0 3 17 47

 10 سعوديةال 1 6 22 49

 مشاركات أخرى

 دبي/ اإلمارات 14 43 72 89
 

 أبو ظبي/ اإلمارات 5 20 44 69
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  اء على اختبار العلوم بحسب الجنسمستوى األد
 

( رقم الجدول يبين25يبين كما جميعها، الجنسللدول بحسب العلوم اختبار على متوسطاتاألداء )

سطاتاألداءللدولالعربيةالمشاركةبالدراسةبحسبالجنس.(متو26الجدولرقم)

 (25الجدول رقم  )
 / الصف الثامنبحسب الجنس TIMSS2015 لعلوم للدول المشاركة في دراسةمتوسطات األداء في ا

 الدولة الترتيب
 الفرق متوسط األداء

 المطلق
 الدولة الترتيب

 الفرق متوسط األداء
 الذكور اإلناث الذكور اإلناث المطلق

55( 9.5) 368 423 السعودية 1  4( 2.7) 549 553 سلوفينيا 20 

50( 5.0) 442 492 البحرين 2  2( 3.7) 529 531 إيرلندا 21 

47( 8.7) 387 434 الكويت 3  1(  5.2) 536 537 بريطانيا 22 

45( 4.4) 433 478 ُعمان 4  1( 3.1) 570 571 اليابان 23 

41( 6.7) 405 447 األردن 5  1( 3.7) 519 520 ليتوانيا 24 

31( 6.7) 461 492 اإلمارات 6  1( 4.2) 512 513 نيوزلندا 25 

30( 6.0) 441 471 قطر 7  1( 3.7) 443 444 جورجيا 26 

22( 3.3) 381 403 بوتسوانا 8  1( 3.4) 522 523 السويد 27 

20( 4.8) 445 465 تايالند 9  1( 3.7) 597 596 سنغافورة 28 

19( 3.1) 484 503 تركيا 10  3( 2.6) 571 568 تايوان 29 

13( 7.6) 364 377 مصر 11  3( 2.7) 557 554 كوريا 30 

10( 0.9) 481 491 المتوسط الدولي   4( 2.9) 511 507 النرويج 31 

10( 4.7) 393 403 لبنان 12  4( 3.0) 546 542 روسيا 32 

10( 3.5) 466 476 اماليزي 13  5( 2.3) 529 524 كندا 33 

9( 5.1) 353 362 جنوب أفريقيا 14  5( 3.4) 515 510 أستراليا 34 

8( 3.1) 477 485 مالطا 15  5( 2.0) 533 527 امريكا 35 

7( 3.0) 390 397 المغرب 16  10( 2.7) 504 494 إيطاليا 36 

6( 3.9) 530 536 كازاخستان 17  10( 4.6) 551 540 هونج كونغ 37 

6( 4.1) 504 510 إسرائيل 18  12( 4.8) 460 448 تشيلي 38 

5( 8.0) 454 459 ايران 19  17( 3.2) 535 519 هنغاريا 39 
 مشاركات أخرى

 1(3.1) 524 523 أونتاريو/ كندا 5  52(11.5) 428 481 أبوظبي/ اإلمارات 1

 3 (5.5) 510 507 فلوريدا/ أمريكا 6 9(7.4) 520 529 دبي/ اإلمارات 2

  13 (4.8) 537 523 كويبك/ كندا 7 1(3.3) 489 490 النرويج 3

      0(7.1) 386 386 بيونس أيرس/ األرجنتين 4
 

 .α  =0.05الفرق المكتوب بالخط الغامق دال إحصائياً عند 

 .α  =0.05الفرق المكتوب بالخط العادي غير دال إحصائياً عند  

 قوسين هو الخطأ المعياري للفرق. العدد المكتوب بين
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 (26الجدول رقم  )
 / الصف الثامنبحسب الجنس TIMSS 2015في دراسة العلوم للدول العربية المشاركة  متوسطات األداء في

 الفرق
 المطلق

 متوسط األداء

 الترتيب الـدولـة
 الفرق
 المطلق

 داءمتوسط األ

 الترتيب الـدولـة
 اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 1 السعودية 423 368 55 6 اإلمارات 492 461 31

 2 البحرين 492 442 50 7 قطر 471 441 30

 3 الكويت 434 387 47 8 مصر 377 364 13

 4 ُعمان 478 433 45  المتوسط الدولي 491 481 10

 5 األردن 447 405 42 9 لبنان 403 393 10

  المتوسط العربي 441 408 33 10 المغرب 397 390 7

 مشاركات أخرى

 
  أبو ظبي / اإلمارات  481 428 52

  دبي/ اإلمارات  529 520 9
 

 
 α  =0.05الفرق المكتوب بالخط الغامق دال إحصائياً عند 

 α  =0.05الفرق المكتوب بالخط العادي غير دال إحصائياً عند 

 

 الذكوربلغ )481)الدوليمتوسط اإلناث ومتوسط المتوسطين491( بين الفرق يبلغ وبذلك )

اإل(10) ولصالح إحصائياً داالً الفرق هذا جاء وقد متوسطناثعالمات، بلغ العربي المستوى وعلى ،

ولصالحاإلناث،عالمة(33)(وبذلكيكونالفرقبينالمتوسطين441(،ومتوسطاإلناث)408الذكور)

متوسطاإلناث) وعلىالمستوىاألردنيبلغ إحصائية. ومتوسطالذكور)447وبداللة وبذلك405( ،)

(عالمةولصالحاإلناثوجاءهذاالفرقداالًإحصائياً.إنتفوقاإلناث42يكونالفرقبينالمتوسطين)

وتبدوالحاجةماسة،ظاهرةبحاجةإلىالدرسوالتمحيصباتالنظامالتربوياألردنيىالذكورفيعل

العوامللالرتقاءبمستوياتأداءالذك إلىمراجعةهذه وفيهذاورلتصلإلىمستوياتأداءاإلناثهنا

في الجندرية للفجوة تحليلية دراسة بإجراء قام البشرية الموارد لتنمية الوطني المركز فإن االتجاه

التحصيل.
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 بحسب مجاالت المحتوىعلوم اختبار ال ىعلويات األداء مست

األداء للدول العربية بحسب مجاالت المحتوى الختبار العلوم،  ( متوسطات27يبين الجدول رقم )

(، 438(، الكيمياء)420وقد بلغت متوسطات األداء األردني في مجاالت المحتوى كما يلي: األحياء )

لى من المتوسطات العربية المناظرة (، وجاءت هذه المتوسطات أع416) علوم األرض(، 424الفيزياء )

 ،(430)، الكيمياء(424)لها وبداللة إحصائية، حيث بلغت متوسطات األداء العربي كما يلي: األحياء

وهذه المتوسطات جميعها دون المتوسط الدولي في المجاالت  .(419)علوم األرض، (427)الفيزياء

ت ردني بالمتوسطات الدولية بحسب مجاال(، وبمقارنة متوسطات األداء األ466جميعها والبالغ )

مجاالت في  ة المناظرة لهاالدولي اتالمتوسط دون تجاء ةاألردني اتن أن المتوسطييتب المحتوى

 (. ، الكيمياء، الفيزياء، علوم األرضالمحتوى األربعة )األحياء

 (27الجدول رقم  )
 لعلوم بحسب المحتوىمتوسطات الدول العربية في ا

 علوم األرض الفيزياء الكيمياء األحياء الدولة

 (0.6) 482 (0.6) 485 (0.6)  486 (0.6)  484 المتوسط الدولي

 (2.4) 475 (2.5) 475 (3.2) 481 (2.4) 475 االمارات

 (3.5) 461 (2.6) 461 (2.8) 462 (2.6) 469 البحرين

 (3.7) 446 (3.4) 459 (3.6) 455 (3.0) 454 قطر

 (2.4) 456 (3.0) 449 (2.7) 452 (2.7) 454 ُعمان

 (3.0) 416 (3.6) 424 (3.8) 438 (3.9) 420 االردن

 (1.3) 418 (1.3) 425 (1.4) 431 (1.3) 417 المتوسط العربي

 (5.1) 408 (5.1) 411 (5.7) 413 (5.9) 402 الكويت

 (6.4) 365 (6.6) 412 (6.2) 438 (6.2) 366 لبنان

 (4.3) 403 (5.3) 385 (5.0) 377 (5.1) 397 السعودية

 (2.2) 395 (2.9) 395 (3.0) 400 (2.5) 380 المغرب

 (4.6) 351 (4.7) 378 (5.0) 395 (5.0) 348 مصر
 العدد بين قوسين يمثل الخطأ المعياري للمتوسط.
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 مجاالت المعرفةبار العلوم بحسب مستويات األداء على اخت

( رقم الجدول وقد28يبين للعلوم، بحسبالمجاالتالمعرفية العربية للدول متوسطاتاألداء )

(،والتفكير425(،التطبيق)430بلغتمتوسطاتاألداءاألردنيفيمجاالتالمعرفةكمايلي:المعرفة)

إذأنالفروقالظاهرةغيردالةامتوسطاتالعربيةالمناظرةلهللمماثلة(وجاءتهذهالمتوسطات419)

)أحصائياً المعرفة يلي: كما العربي األداء متوسطات بلغت حيث ،425( التطبيق والتفكير423(، )

(484(،)485(،)485(.وهذهالمتوسطاتجميعهادونالمتوسطاتالدوليةالمناظرةلهاوهي)420)

وبالترتيب.

بالم األردني األداء متوسطات وبمقارنة يتضح المعرفية المجاالت بحسب الدولية دونتوسطات أنها

.المتوسطاتالدوليةوبداللةإحصائية

 (28)الجدول رقم  
 متوسطات الدول العربية بحسب المجاالت المعرفية في العلوم

 التفكير التطبيق المعرفة الدولة

 (0.6) 484 (0.5) 485 (0.6)  485 المتوسط الدولي

 (2.4) 473 (2.4) 478 (2.5) 478 االمارات

 (2.8) 466 (2.4) 464 (2.5) 462 البحرين

 (3.2) 454 (3.6) 460 (3.6) 448 قطر

 (2.4) 454 (2.9) 454 (2.9) 455 ُعمان

 (3.6) 419 (3.3) 425 (3.3) 430 االردن

 (1.3) 420 (1.2) 423 (1.3) 425 المتوسط العربي

 (5.8) 400 (5.2) 406 (5.2) 415 الكويت

 (6.3) 381 (5.3) 398 (5.9) 403 لبنان

 (4.7) 405 (4.9) 383 (5.0) 395 السعودية

 (2.6) 385 (2.8) 391 (2.3) 395 المغرب

 (4.8) 359 (4.4) 371 (5.2) 372 مصر
  

 المعرفة  ومجاالتالمحتوى  مجاالتالصعوبة النسبية لمجاالت العلوم بحسب 

( متوسطات النسب المئوية لإلجابات الصحيحة في العلوم بحسب مجاالت 29لجدول رقم )يبين ا

 المحتوى والمجاالت المعرفية للعلوم . 

 وقد بلغت هذه النسب لألردن بحسب المحتوى كما يلي: 

تعكس درجة %( وهي نسب 34%(، علوم األرض )33%(، الفيزياء )32%(، الكيمياء )34األحياء )

عند طلبتنا من  تهة عبر المحتوى، ويمكن ترتيب محتوى العلوم بحسب درجة صعوبصعوبة متباين

  .واالحياء، علوم األرض، الفيزياء، ءالكيميااألصعب إلى األسهل كما يلي: 

ال تختلف ولكنها الدولي  ىالنسب المناظرة لها على المستو دونوتجدر اإلشارة إلى أن هذه النسب 

  العربية المناظرة لها.طات النسب سمتو إحصائياً عن
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 (29الجدول رقم  )
 مجاالت المحتوى والمجاالت المعرفية للدول العربية متوسط النسب المئوية لإلجابات الصحيحة في العلوم بحسب

 مجاالت محتوى العلوم مجاالت العلوم  المعرفية

 الدولــة العلوم
 المعرفة التطبيق التفكير

علوم 
 األرض

 أحياء كيمياء فيزياء

  المتوسط الدولي 43 44 41 42 45 48 44 36

 1 اإلمارات  41 42 40 40 43 47 42 33

 2 البحرين 39 40 37 38 41 44 39 32

  المتوسط العربي 33 34 33 34 35 40 34 25

 3 األردن 33 33 32 33 34 39 33 24

 4 قطر 38 39 35 38 40 43 39 30

 5 السعودية 28 29 24 26 31 34 27 21

 6 ُعمان 37 38 34 35 39 43 37 28

 7 مصر 27 25 27 29 27 33 26 17

 8 الكويت 31 31 30 30 33 37 31 22

 9 لبنان 29 26 33 31 27 35 29 19

 10 المغرب 27 26 26 27 29 33 27 18

  إلماراتادبي/  50 51 49 49 51 55 50 43

  أبوظبي/اإلمارات 38 38 36 36 40 43 38 29

 

%(فيمجالالتطبيق،33عرفة،)مل%(فيمجالا39النسباألردنية)أماعلىالبعدالمعرفيفقدبلغت

.التفكير%(فيمجال24و)

،التطبيق،التفكيروتبينهذهالنسبترتيباًلهذهالمجاالتبحسبصعوبتها)مناألصعبإلىاألسهل(هو:

نفسهعلىالمستويينالعربيوالدولي.ترتيبوهذاالالمعرفة.

الولكنها،الدوليىلنسبالمناظرةلهاعلىالمستوادونوتجدراإلشارةإلىأنالنسباألردنيةجميعها

.النسبالمناظرةلهاعلىالمستوىالعربيتختلفإحصائياًعن
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 مستويات األداء األردني بحسب المحتوى والجنس 

إلىأنالفرقبينمتوسطأداءاإلناثفيالعلوميزيدعنمتوسطأداءالذكوربمقدار(30يشيرالجدول)

 (عالمةوكانهذاالفرقدالإحصائياً.41)

 (30الجدول رقم  )
 في العلوم بحسب المحتوى والجنس األردنمتوسطات أداء طلبة 

 لقالفرق المط إناث ذكور علميالمحتوى ال

 *(6.9)49 (4.6)443 (5.5)394 األحياء

 *(8.4)50 (4.9)463 (6.1)413 الكيمياء

 *(7.5)34 (4.5)441 (5.6)407 الفيزياء

 *(7.1)26 (4.1)428 (5.2)402 علوم األرض

 *(6.7)41 (3.9)446 (5.2)405 العلوم
 (  =0.05* الفرق دال إحصائياً عند )

 

( رقم الجدول يشير أن30كما إلى بي( الفروق اإلناثومتوسطات أداء متوسطات فيأن الذكور داء

بلغ) قد الفيزياء،علوماألرض( الكيمياء، )األحياء، 49المحتوىالعلمي ،50 ،34 (عالمةعلى26،

 .التواليلصالحاإلناثوهذهالفروقجميعهادالةإحصائياً

 مستويات األداء األردني بحسب المجال المعرفي والجنس 

)يش الجدول مجاالت31ير في الذكور أداء ومتوسطات اإلناث أداء متوسطات بين الفروق أن إلى )

ال التفكيرالمعرفة التطبيق، )المعرفة، بلغت)علمية )40 ،45 التواليلصا42، على عالمة اإلناث( لح

.وجميعهادالةإحصائياً

 (31الجدول رقم  )
 بحسب المجال المعرفي والجنس في العلوم األردنأداء طلبة متوسطات 

 الفرق المطلق إناث ذكور المجال المعرفي

 *(7.8)40 (4.4)449 (5.5)409 المعرفة

 *(7.4)45 (4.3)447 (5.3)402 التطبيق

 *(7.0)42 (4.2)440 (5.5)398 التفكير 

 *(6.7)41 (3.9)446 (5.2)405 العلوم

 (  =0.05عند ) * الفرق دال إحصائياً 
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 موقع المدرسةالمحتوى وبحسب مستويات األداء األردني 

ن الفرق بين متوسط أداء طلبة المدينة في العلوم يزيد عن متوسط أداء إلى أ (32) يشير الجدول

 .اً ل إحصائياهذا الفرق دو ( عالمة19طلبة الريف بمقدار )

 (32الجدول رقم  )
 في العلوم بحسب المحتوى وموقع المدرسة األردنمتوسطات أداء طلبة 

 الفرق المطلق مدن ريف المجال المعرفي

 *(7.9)22 (4.2)424 (7.4)402 األحياء

 *(8.1)22 (4.3)443 (7.2)421 الكيمياء

 *(7.8)21 (4.0)429 (7.1)408 الفيزياء

 *(7.1)18 (3.3)419 (6.6)401 علوم األرض

 *(7.7)19 (3.6)430 (7.1)411 العلوم
 (  =0.05* الفرق دال إحصائياً عند )

 

يشيرالجدول 32)كما المدينةومتوسطاتأداءطلبةنالفروقبينمتوسطاتأأإلى( داءطلبة

الفيزياء،علوماألرض(بلغت) الكيمياء، (22،22،21،18الريفبحسبالمحتوىالعلمي)األحياء،

هذهالفروقدالةإحصائياً.ويلصالحطلبةالمدينةعالمةعلىالتوال

 

 مستويات األداء األردني بحسب المجال المعرفي وموقع المدرسة 

داء طلبة الريف أإلى أن الفروق بين متوسطات أداء طلبة المدينة ومتوسطات  (33) يشير الجدول

( عالمة على التوالي 20، 20 ،19( بلغت )التفكيرفي مجاالت العلوم المعرفية )المعرفة، التطبيق، 

 هذه الفروق دالة إحصائياً.ولصالح طلبة المدينة 

 (33الجدول رقم  )
 في العلوم والمجال المعرفي بحسب موقع المدرسة األردنمتوسطات أداء طلبة 

 الفرق المطلق مدن ريف المجال المعرفي

 *(7.9)19 (3.5)433 (7.3)414 المعرفة

 *(8.2)20 (3.6)429 (7.6)409 التطبيق

 *(7.8)20 (3.8)424 (7.3)404 التفكير 

 *(7.7)19 (3.6)430 (7.1)411 العلوم
 (  =0.05* الفرق دال إحصائياً عند )
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  السلطة المشرفةمستويات األداء األردني بحسب المحتوى و

 ت المحتوى بحسب السلطة المشرفة.في العلوم ومجاالداء ات األمتوسط( 34رقم )الجدول  يبين

: التعليم اآلتيوقد جاء الترتيب للسلطات بحسب متوسطات األداء من األعلى إلى األدنى على النحو 

( الفروق بين هذه 35. كما يبين الجدول )، الثقافة العسكريةالخاص، وكالة الغوث، وزارة التربية والتعليم

 .  =0.05غت الفروق جميعها مستوى الداللة اإلحصائية المتوسطات ودالالتها اإلحصائية، حيث بل

 (34الجدول رقم  )
 بحسب المحتوى والسلطة المشرفةفي العلوم  األردنمتوسطات أداء طلبة 

 الثقافة العسكرية وكالة الغوث الخاصة وزارة التربية والتعليم المحتوى

 (40.6)374 (9.5)416 (8.6)482 (4.2)408 األحياء

 (39.5)391 (9.5)436 (10.2)502 (4.1)427 الكيمياء

 (35.2)384 (9.2)425 (9.3)492 (3.9)412 الفيزياء

 (31.5)374 (8.7)413 (6.9)474 (3.3)405 علوم األرض

 (37.0)379 (9.4)426 (8.0)487 (3.6)415 العلوم
 

 

 (35الجدول رقم  )
 الفروق بين متوسطات األداء بحسب محتوى العلوم والسلطة المشرفة

 وكالة الغوث الخاصة وزارة التربية والتعليم السلطة المشرفة محتوى العلوم

 األحياء

 - - - وزارة التربية والتعليم

 - - *(9.4)74 الخاصة

 - *(12.5)66 (10.1)8 وكالة الغوث

 (41.8)41 *(41.5)107 (46.6)34 الثقافة العسكرية

 الكيمياء

 - - - وزارة التربية والتعليم

 - - *(10.9)75 الخاصة

 - *(13.8)66 (10.3)9 وكالة الغوث

 (40.7)45 *(40.8)112 (39.7)36 الثقافة العسكرية

 الفيزياء

 - - - وزارة التربية والتعليم

 - - *(10.19)80 الخاصة

 - *(12.9)86 (9.9)13 وكالة الغوث

 (36.4)41 *(36.5)108 (35.3)28 الثقافة العسكرية

 علوم األرض

 - - - وزارة التربية والتعليم

 - - *(7.6)70 الخاصة

 - (11.0)61 (9.4)8 وكالة الغوث

 (32.8)39 *(32.3)100 (31.5)31 الثقافة العسكرية

 العلوم

 - - - وزارة التربية والتعليم

 - - *(8.9)71 الخاصة

 - *(12.3)61 (10.1)11 كالة الغوثو

 (30.1)47 *(37.8)107 (36.9)36 الثقافة العسكرية 
 (  =0.05*الفرق دال إحصائياً عند )
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 والسلطة المشرفةمستويات األداء األردني بحسب المجال المعرفي 
 

شرفة،متوسطاتاألداءفيالمجاالتالمعرفيةللعلومبحسبالسلطةالم(36الجدولرقم)يبين

 النحو على األدنى إلى األعلى من األداء متوسطات بحسب للسلطات الترتيب جاء التعليماآلتيوقد :

( الجدول يبين كما والتعليم، التربية وزارة الغوث، وكالة المتوسطات37الخاص، هذه بين الفروق )

.ودالالتهااإلحصائية

 

 (36الجدول رقم  )
 والسلطة المشرفةفي العلوم  بحسب المجال المعرفي  األردنتوسطات أداء طلبة م
 الثقافة العسكرية وكالة الغوث الخاصة وزارة التربية والتعليم المجال المعرفي

 (38.5)384 (9.2)430 (8.3)494 (3.5)417 المعرفة

 (40.7)378 (9.7)424 (9.0)487 (3.6)414 التطبيق

 (37.9)373 (10.4)419 (8.4)482 (3.8)408 التفكير 

 (37.0)379 (9.4)426 (8.0)487 (3.6)415 العلوم

 
 

 (37الجدول رقم  )
 الفروق بين متوسطات األداء في العلوم بحسب المجال المعرفي والسلطة المشرفة

 وكالة الغوث الخاصة وزارة التربية والتعليم السلطة المشرفة المجال المعرفي

 المعرفة

 - - - وزارة التربية والتعليم

 - - *(9.2)77 الخاصة

 - *(12.6)64 (9.9)13 وكالة الغوث

 (39.7)47 *(39.3)111 (38.5)34 الثقافة العسكرية

 التطبيق

 - - - وزارة التربية والتعليم

 - - *(10.1)73 الخاصة

 - *(13.3)64 (10.4)9 وكالة الغوث

 (41.9)45 *(41.8)109 (40.6)36 فة العسكريةالثقا

 التفكير 

 - - - وزارة التربية والتعليم

 - - *(9.4)74 الخاصة

 - *(13.0)63 (10.8)11 وكالة الغوث

 (39.2)47 *(38.8)110 (37.9)36 الثقافة العسكرية

 العلوم

 - - - وزارة التربية والتعليم

 - - *(8.9)71 الخاصة

 - (12.3)61 (10.1)11 ثوكالة الغو

 (30.0)47 *(37.8)107 (36.9)36 الثقافة العسكرية
 (  =0.05* الفرق دال إحصائياً عند )
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 والمشروعمستويات األداء األردني بحسب المحتوى 

( بحسبالمحتوىوال38يبينالجدولرقم متوسطاتاألداءفيالعلوم مشروع( ترتيبويمكن،

بحسبمتوسطات ومناألالمشاريع العلوم في اآلتيداء النحو على األدنى إلى االستكشافيةاألعلى :،

وبقيالترتيبنفسهفيمجاالتمحتوىالعلومجميعها.كمايبينالجدول.دعمالتعليمالوزارة، مدرستي،

وداللتهااإلحصائية.داللةالفروقبينهذهالمتوسطات(39رقم)

 
 (38الجدول رقم  )

 المشروعمتوسطات األداء في العلوم بحسب المحتوى و

 وزارة التربية والتعليم دعم التعليم مدرستي استكشافية المحتوى

 (5.71)408 (6.0)391 (7.2)411 (7.5)418 األحياء

 (5.55)427 (6.5)409 (7.5)429 (8.0)439 الكيمياء

 (5.23)411 (6.1)398 (6.9)414 (7.6)423 الفيزياء

 (5.07)404 (5.2)392 (5.7)407 (6.4)411 علوم األرض

 (5.14)415 (5.8)400 (6.7)416 (7.4)425 العلوم

 
 

 (39لجدول رقم  )ا
 وسطات األداء بحسب محتوى العلوم والمشروعالفروق بين مت

 دعم التعليم مدرستي استكشافية المشروع محتوى العلوم

 ألحياءا

 - - - استكشافية

 - - (9.83)7 مدرستي

 - *(8.81)19 *(9.13)27 دعم التعليم

 *(7.83)16 (8.46).3 (8.11)10 وزارة التربية والتعليم

 الكيمياء

 - - - استكشافية

 - - (10.34)10 مدرستي

 - *(9.38)20 *(9.74)30 دعم التعليم

 *(8.27)18 (8.95)2 (8.45)13 وزارة التربية والتعليم

 الفيزياء

 - - - استكشافية

 - - (10.02)9 مدرستي

 - *(8.67)17 *(9.41)26 دعم التعليم

 (7.64)14 (8.21)3 (8.03)12 وزارة التربية والتعليم

 علوم األرض

 - - - استكشافية

 - - (8.68)4 مدرستي

 - (7.80)15 *(8.32)19 دعم التعليم

 (7.05)12 (7.72)3 (7.66)7 موزارة التربية والتعلي

 العلوم

 - - - استكشافية

 - - (9.66)8 مدرستي

 - (8.81)16 *(9.16)24 دعم التعليم

 (7.69)14 (8.16)2 (7.85)10 وزارة التربية والتعليم
 (  =0.05* الفرق دال إحصائياً عند )
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 روعمستويات األداء األردني في العلوم بحسب المجال المعرفي والمش
 

(متوسطاتاألداءفيالعلومبحسبالمجالالمعرفيوالمشروع،وقدجاء40يبينالجدولرقم)

ومن المجاالتالمعرفية فيأيمن بحسبمتوسطاتاألداء األعلىإلىاألدنىعلىترتيبالمشاريع

(41نالجدولرقم)يبي،كمادعمالتعليموأخيراً،مدارسالوزارة،مدرستي:االستكشافية،النحواآلتي

حصائياً،بينمدرستي،والوزارةغيردالةإداللةالفروقبينهذهالمتوسطات،وبشكلعامفإنالفروق

كانتالفروقالد بينما التعليم. بيناستكشافيةمنجهةاوكذلكالفروقبيناستكشافية،ودعم لةإحصائياً

والوزارةأقبيندعمالتعليموأيمنمدرستيخرى،وكذلككانتالفروأومدرستيأوالوزارةمنجهة

 ذاتداللةإحصائية.

 (40الجدول رقم  )
 متوسطات أداء طلبة األردن في العلوم بحسب المجال المعرفي والمشروع

 وزارة التربية والتعليم التعليم دعم مدرستي استكشافية المجال المعرفي

 (5.12)417 (5.74)403 (6.81)421 (8.13)426 المعرفة

 (5.25)413 (5.66)399 (6.86)417 (7.59)424 التطبيق

 (5.38)407 (5.58)394 (7.00)411 (7.26)418 التفكير 

 (5.14)415 (5.84)400 (6.66)416 (7.42)425 العلوم

 

 
 (41الجدول رقم  )

 في العلوم بحسب المجال المعرفي والمشروع الفروق بين متوسطات األداء

 دعم التعليم مدرستي استكشافية المشروع المجال المعرفي

 المعرفة

 - - - استكشافية

 - - (10.63)5 مدرستي

 - *(9.01)19 *(9.85)23 دعم التعليم

 (7.7)14 (8.25)5 (8.68)9 وزارة التربية والتعليم

 التطبيق

 - - - استكشافية

 - - (16.17)7 يمدرست

 - *(8.56)18 *(9.28)25 دعم التعليم

 (7.51)14 (8.34)4 (8.28)11 وزارة التربية والتعليم

 التفكير

 - - - استكشافية

 - - (9.94)7 مدرستي

 - *(8.68)17 *(8.93)24 دعم التعليم

 (7.46)14 (8.42)4 (8.16)10 وزارة التربية والتعليم

 العلوم

 - - - استكشافية

 - - (9.66)8 مدرستي

 - (8.81)16 *(9.16)24 دعم التعليم

 (7.69)14 (8.16)2 (7.85)10 وزارة التربية والتعليم
 (  =0.05* الفرق دال إحصائياً عند )
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 الفصل الثالث

 

 

 
 

 األداء على اختبار الرياضيات
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 الثامن و الرابع في الرياضيات ينالنتائج الدولية للصف

(متوسطاتاألداءالعاملطلبةالدولالمشاركةفيالدراسةعلىاختبارأ-42يوضحالجدولرقم)

الترتيب)للصفالثامنالرياضيات حقق األردن أن إلى النتائج هذه وتشير .36( بين من دولة39( )

( األردنجاء(عالمة،وعلىالمستوىالعربي95مشاركة.وجاءمتوسطأدائهدونالمتوسطالدوليبـ

(متوسطاتاألداءللدولالعربيةالمشاركةفيالدراسة،كمايبينالشكلأ-43ويبينالجدولرقم)،اًثامن

.وتجدراإلشارةإلىأنمتوسطأداءطلبةاألردنالرياضيات(متوسطاتأداءالدولالعربيةفيأ-2رقم)

.(عالمة26يقلعنالمتوسطالعربيب)فيالرياضياتجاء

(بمقدار504(وهودونالمتوسطالدولي)388وفيالصفالرابعبلغمتوسطاألداءاألردني)

(45ردنالترتيب)(عالمة،وحققاأل32(بمقدار)420(عالمة،كماأنهدونالمتوسطالعربي)116)

لي،والخامسعلىالمستوىالعربي.علىالمستوىالدو

ب(.-2)،والشكل(ب-43)،والجدول(ب-42)انظرالجدولرقم
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 (أ -42لجدول رقم  )ا
 /الصف الثامن  TIMSS 2015متوسطات األداء في الرياضيات للدول المشاركة في دراسة

 الدولة المتوسط
 

 الدولة المتوسط
 

493 621 21 نيوزلندا  1 سنغافورة 

481 606  ط الدوليالمتوس  2 كوريا 

465 599 22 ماليزيا  3 تايوان 

465 594 23 األمارات  4 هونج كونج 

458 586 24 تركيا  5 اليابان 

454 538 25 البحرين  6 روسيا 

453 528 26 جورجيا  7 كازخستان 

442 527 27 لبنان  8 كندا 

437 523 28 قطر  9 إيرلندا 

436 518 29 ايران  10 امريكا 

431 518 30 تايلند  11 بريطانيا 

427 516 31 تشيلي  12 سلوفينيا 

403 514 32 ُعمان  13 هنجاريا 

 14 النرويج  512 34 الكويت 392

 15 ليتوانيا  511 35 مصر 392

 16 إسرائيل  511 36 بوتسوانا 391

 17 أستراليا  505 37 األردن 386

 18 السويد  501 38 ربالمغ 384

372 494 39 جنوب أفريقيا  19 إيطاليا 

368 494 40 السعودية  20 مالطا 

 مـشـاركـات أخـرى

487 5 النرويج 543 /1 كندا كويبك 

442 6 اإلمارات/ أبوظبي 522 2 كندا /أونتاريو 

396 7 األرجنتين/ بيونس أيريس 512 3 األمارات/ دبي 

   493 4 امريكا/ لوريداف 

 

 

  المتوسط اعلى من متوسط األردن 

  المتوسط مماثل لمتوسط األردن 

  المتوسط أدنى من متوسط األردن 
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 ب(-42الجدول رقم  )

 الصف الرابع/ TIMSS 2015متوسطات األداء في الرياضيات للدول المشاركة في دراسة 

 الدولة المتوسط
 

 الدولة المتوسط
 

519  618 26 السويد  1 سنغافورة 

518  615 27 صربيا  2 هونغ كونج 

517  608 28 أستراليا  3 كوريا 

511  597 29 كندا  4 الصين 

507  593 30 إيطاليا  5 اليابان 

505  570 31 إسبانيا  6 ايرلندا 

504  564  ط الدوليالمتوس  7 روسيا 

502  549 32 كرواتيا  8 النرويج 

498  547 33 سلوفاكيا  9 إيرلندا 

491  546 34 نيوزلندا  10 بريطانيا 

488  546 35 فرنسا  11 بلجيكا 

483  544 36 تركيا  12 كازخستان 

463  541 37 جورجيا  13 برتغال 

459  539 38 تشيلي  14 اامريك 

452  539 39 األمارات  15 دنمارك 

451  535 40 البحرين  16 لتوانيا 

439  535 41 قطر  17 فنلندا 

431  535 42 ايران  18 بولندا 

425  530 43 ُعمان  19 هولندا 

 20 هنغاريا  529 44 إندونيسيا 397

 21 التشيك  528 45 األردن 388

 22 بلغاريا  524 46 السعودية 383

377  523 47 المغرب  23 قبرص 

376  522 48 جنوب أفريقيا  24 ألمانيا 

353  520 49 الكويت  25 سلوفينيا 

 ـاركـات أخـرىمـش

493  546 5 النرويج  1 فلوريدا/ أمريكا 

432  536 6 بيونس آيرس/ األرجنتين  2 كويبك/ كندا 

419   /512 7 األماراتدبي  3 أونتاريو/ كندا 

   511   /4 األماراتدبي 

 

 

  المتوسط اعلى من متوسط األردن 

  المتوسط مماثل لمتوسط األردن 

  المتوسط أدنى من متوسط األردن 
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 (أ -43الجدول رقم  )
 /الصف الثامنTIMSS 2015 متوسطات األداء للدول العربية في الرياضيات في دراسة

  الدولة متوسط األداء

  المتوسط الدولي 481

 1 األمارات 465

 2 البحرين 454

 3 لبنان 442

 4 قطر  437

  المتوسط العربي 412

 5 ُعمان 403

 6 الكويت 392

 7 مصر 392

 8 األردن 386

 9 المغرب 384

 10 السعودية 368

 مشاركات أخرى

  اتدبي/ اإلمار 512

  أبو ظبي/ اإلمارات  442
 
 

 ب(-43الجدول رقم  )        
 / الصف الرابعTIMSS 2015متوسطات األداء للدول العربية في الرياضيات في دراسة 

  الدولة متوسط األداء

  المتوسط الدولي 504

 1 األمارات 452

 2 البحرين 451

 3 قطر 439

 4 ُعمان 425

 5 األردن 388

  المتوسط العربي 420

 6 السعودية 384

 7 المغرب 377

 8 الكويت 353

 مشاركات أخرى

  دبي/ اإلمارات 511

  أبو ظبي/ اإلمارات  419
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 أ( -2الشكل رقم )

 / الصف الثامنالرياضياتلدول العربية في لداء األمتوسطات 
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 ب( -2الشكل رقم )

 متوسطات األداء للدول العربية في الرياضيات/ الصف الرابع
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 التحصيل الدولية ستوياتاألداء في الرياضيات بحسب م
 

:اآلتيالنحوللتحصيلعلىمستوياتةفتالدراسةالدوليةأربععرّ

فأكثر.625مثلالطلبةالذينحصلواعلىعالمةيومستوىالتحصيلالمتقدم -

 فأكثر.550مثلالطلبةالذينحصلواعلىعالمةيومستوىالتحصيلالعالي -

 فأكثر.475مثلالطلبةالذينحصلواعلىعالمةيومستوىالتحصيلالمتوسط -

 فأكثر.400ينحصلواعلىعالمةمثلالطلبةالذيومستوىالتحصيلالمنخفض -

ما،يكونمستوىتراكمية،ويعنيذلكأنالطالبالذييصلإلىستوياتوتجدراإلشارةإلىأنهذهالم

.تقلعنهاألخرىالتيقدوصلإلىالمستويات

،ولكنستويينالمتوسطوالمنخفضيكونقدوصلالمالتحصيلالعاليمستوىفالطالبالذيوصلإلى

  .المتقدممستوىعنالوصولإلىالعجز

  التحصيل المتقدم في الرياضيات:  مستوى
 

بأنهمقادرونعلى:التحصيلالمتقدممستوىويتصفالطلبةالذينوصلواإلى

غيرتنظيمالمعلوماتوصياغةالتعميمات،وشرحاستراتيجياتالحلفيالمسائلالتيتتصلبالمواقف

أنهم كما المعرفةروقادالروتينية. وتطبيق المسائل، لحل تعميمات وصياغة المعلومات تنظيم على ن

ذلك )ومثال المسائل إلىحل تؤدي أن شأنها من التي والجبرية والهندسية بالعالقاتالعددية المتصلة

،العالقاتبينالكسورالعاديةوالكسورالعشرية،والنسبالمئويةوالخواصالهندسية،والقوانينالجبرية(

الجب للقوانين المتكافئة الصيغ إيجاد على القدرة هذاوكذلك إلى وصلوا الذين فالطلبة مستوىالرية.

يستطيعون:

 .حلمسائلغيرروتينية

 .حلمسائلتحتاجإلىأكثرمنخطوة 

 .حلمسائللفظيةتتضمنعملياتعكسية 

 .الوصولإلىاستنتاجاتوتبريرها 

ةإجابااإلجابةعنهمستوىالاوصلواهذالطلبةالذينمعظملتييستطيعجمناألسئلةاوللتعرفعلىنماذ

:ةاآلتيمثلةصحيحةنورداأل
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 (1: مثال )تقدمالمستوى المالصف الثامن/ 

 الدولة

النسبة 
المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : العدد

 تفكيرمجال المعرفة : 

 لفظية وتفسير اإلجابة الوصف: الجزء من الكل في مسائل

 ▲ 1.9 58 اليابان
 

 ▲ 2.0 54 سنغافورة

 ▲ 2.1 50 تايوان

 ▲ 2.1 48 كوريا

 ▲ 2.0 40 النرويج

 ▲ 2.5 39 هونغ كونغ

 ▲ 1.8 33 بريطانيا

 ▲ 1.7 32 كندا

 ▲ 2.1 32 ايرلندا

 ▲ 2.0 30 سلوفاكيا

 ▲ 1.9 27 هنغاريا

 ▲ 1.8 27 اسرائيل

 ▲ 1.8 26 تانكازخس

 ▲ 1.5 24 استراليا

 ▲ 1.4 24 نيوزلندا

   1.7 23 مالطا

   2.2 23 السويد

   1.3 22 أمريكا

   1.6 21 روسيا

   0.2 20 المتوسط الدولي

   1.8 20 تركيا

 ▼ 1.3 16 ايطاليا

 ▼ 1.7 15 ليتوانيا

 ▼ 1.9 14 جورجيا

 ▼ 1.3 10 لبنان

 ▼ 0.8 10 األمارات

 ▼ 1.1 9 تشيلي

 ▼ 1.0 8 قطر

 ▼ 0.9 7 البحرين

 اإلجابة المبينة توضح استجابة طالب حصل على العالمة الكاملة المخصصة للسؤال ▼ 0.9 7 ماليزيا
 ▼ 1.2 5 إيران

 ▼ 0.9 5 الكويت النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 0.8 4 مصر

 ▲ 2.3 35 / كندا كويبك ▼ 0.5 4 ُعمان

 ▲ 2.4 34 النرويج ▼ 1.0 4 السعودية

 ▲ 1.9 31 أونتاريو / كندا ▼ 0.8 4 جنوب إفريقيا

   2.3 16 فلوريدا / أمريكا ▼ 0.9 4 تايالند

 ▼ 1.1 14 دبي / اإلمارات ▼ 0.5 3 بوتسوانا

 ▼ 1.5 9 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 0.7 3 األردن

 ▼ 1.1 5 األرجنتينفيونس آيرس /  ▼ 0.3 2 المغرب

 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 
 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (2ال ): مثتقدمالمستوى المالصف الثامن/ 

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : الجبر

 مجال المعرفة : تطبيق

 الوصف : تحديد معادلة الخط المستقيم الذي يقطع المحور الصادي في نقطة معينة
 ▲ 2.0 66 اليابان

 

 ▲ 2.1 63 كوريا

 ▲ 2.1 60 روسيا

 ▲ 1.9 58 سنغافورة

 ▲ 1.7 56 تايوان

 ▲ 1.9 56 اسرائيل

 ▲ 2.4 55 هنغاريا

 ▲ 3.0 54 كازخستان

 ▲ 1.5 54 أمريكا

 ▲ 2.1 51 ايرلندا

 ▲ 2.4 50 ليتوانيا

 ▲ 1.8 47 البحرين

   2.8 47 جورجيا

 ▲ 2.0 47 مالطا

   2.2 45 األردن

   2.8 43 لبنان

   1.7 43 جنوب إفريقيا

   1.1 43 األمارات

   0.3 42 توسط الدوليالم

 ▼ 1.5 39 بوتسوانا

   2.0 39 مصر

   2.1 39 بريطانيا

   2.4 39 ايطاليا

   2.5 39 قطر

 ▼ 1.6 38 كندا

 ▼ 1.5 38 المغرب

 ▼ 1.5 38 ُعمان

 ▼ 2.5 34 هونغ كونغ

 ▼ 2.8 34 الكويت

 ▼ 2.2 34 سلوفاكيا

 ▼ 1.6 33 استراليا

 ▼ 1.6 33 ماليزيا سبة المئوية لإلجابات الصحيحةالن مشاركات أخرى

 ▼ 2.1 33 نيوزلندا

 ▲ 1.8 50 دبي / اإلمارات ▼ 1.8 32 تركيا

   3.0 47 / كندا كويبك ▼ 1.9 30 تايالند

   3.0 46 فلوريدا / أمريكا ▼ 2.3 29 السعودية

   2.0 39 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 2.1 28 النرويج

 ▼ 2.2 35 أونتاريو / كندا ▼ 2.0 26 تشيلي

 ▼ 1.9 21 النرويج ▼ 1.9 26 إيران

 ▼ 2.0 20 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 2.5 26 السويد

   

 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 . النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (3: مثال )تقدمالمستوى المالصف الثامن/ 

 الدولة

النسبة 
المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى: الجبر

 مجال المعرفة: تطبيق

 اللفظيةالوصف: بناء واستخدام المعادلة الخطية من خالل نتائجها في حل المعادالت 

 ▲ 1.8 69 كوريا
 

 ▲ 2.0 67 تايوان

 ▲ 1.8 65 سنغافورة

 ▲ 2.7 62 هونغ كونغ

 ▲ 2.6 47 روسيا

 ▲ 2.2 43 اسرائيل

 ▲ 2.2 41 اليابان

 ▲ 3.2 41 كازخستان

 ▲ 2.4 38 هنغاريا

 ▲ 2.8 32 ليتوانيا

 ▲ 2.3 29 جورجيا

 ▲ 2.3 27 السويد

 ▲ 1.6 26 مالطا

 1.5 25 يكاأمر
 

 1.4 24 كندا
 

 1.9 23 ايرلندا
 

 0.3 22 المتوسط الدولي
 

 ▼ 1.8 18 تركيا

 ▼ 1.7 16 إيران

 ▼ 1.8 15 بريطانيا

 ▼ 1.9 15 لبنان

 ▼ 1.6 15 قطر

 ▼ 1.4 13 النرويج

 ▼ 0.7 13 األمارات

 ▼ 1.1 11 استراليا

 ▼ 1.1 11 ُعمان

 ▼ 1 10 البحرين

 ▼ 1.4 10 مصر

 ▼ 1.6 10 ايطاليا

 اإلجابة المبينة توضح استجابة طالب حصل على العالمة الكاملة المخصصة للسؤال ▼ 1.0 9 ماليزيا
 ▼ 1.2 9 سلوفاكيا

 ▼ 1.1 8 نيوزلندا النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 1.4 8 تايالند

 ▲ 3.7 44 / كندا كويبك ▼ 1.1 7 األردن

 1.8 23 دبي / اإلمارات ▼ 1.1 6 تشيلي
 

 3.2 22 فلوريدا / أمريكا ▼ 0.7 4 الكويت
 

 ▼ 1.5 15 أونتاريو / كندا ▼ 0.6 4 المغرب

 ▼ 1.9 11 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 0.7 2 السعودية

 ▼ 1.4 7 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 0.6 2 جنوب إفريقيا

 ▼ 1.0 5 النرويج ▼ 0.3 1 بوتسوانا

 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 
 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (4المستوى المتقدم: مثال )الصف الثامن/ 

 الدولة

سبة المئوية الن
لإلجابات 
 الصحيحة

 ةمجال المحتوى : الهندس

 تفكيرمجال المعرفة : 

 الوصف: استخدام نظرية فيثاغورس في إيجاد محيط شبه منحرف
 ▲ 1.6 72 تايوان

 

 ▲ 1.8 68 سنغافورة

 ▲ 2.5 55 هونغ كونغ

 ▲ 2.3 48 كوريا

 ▲ 2.9 47 كازخستان

 ▲ 2.4 46 ايطاليا

 ▲ 2.3 45 ناليابا

 ▲ 2.5 43 روسيا

 ▲ 2.1 40 اسرائيل

 ▲ 2.4 38 هنغاريا

 ▲ 1.8 38 تركيا

   2.3 34 ليتوانيا

   1.6 33 أمريكا

   0.3 32 المتوسط الدولي

   1.6 31 كندا

   2.0 31 بريطانيا

   1.8 31 ماليزيا

   2.7 29 جورجيا

 ▼ 1.7 28 مصر

 ▼ 2.1 28 إيران

 ▼ 1.5 28 مانعُ 

 ▼ 1.6 27 استراليا

 ▼ 1.7 26 نيوزلندا

 ▼ 1.8 26 سلوفاكيا

 ▼ 1.3 26 األمارات

 ▼ 2.0 25 ايرلندا

 ▼ 1.8 25 األردن

 ▼ 1.8 25 مالطا

 ▼ 1.4 25 المغرب

 ▼ 2 25 النرويج

 ▼ 1.9 24 تشيلي

 ▼ 1.7 24 تايالند النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 1.5 23 البحرين

   1.8 32 دبي / اإلمارات ▼ 1.6 23 قطر

   2.9 32 / كندا كويبك ▼ 1.6 22 بوتسوانا

   2.1 30 أونتاريو / كندا ▼ 2.3 21 الكويت

 ▼ 3.0 24 فلوريدا / أمريكا ▼ 2.0 20 السعودية

 ▼ 2.1 22 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 1.3 20 جنوب إفريقيا

 ▼ 1.7 19 النرويج ▼ 1.9 18 لبنان

 ▼ 1.6 16 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.9 18 السويد

        

      النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

      النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

      النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

      الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.العدد في العمود 
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 (5المستوى المتقدم: مثال )الصف الثامن/ 

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : احتماالت

 تفكيرمجال المعرفة : 

 الوصف :توظيف مفهوم الوسط الحسابي في حل المسائل
 ▲ 1.8 64 سنغافورة

 

 ▲ 2.6 59 هونغ كونغ

 ▲ 2.0 59 كوريا

 ▲ 2.4 59 ليتوانيا

 ▲ 1.7 55 تايوان

 ▲ 2.0 45 اليابان

 ▲ 2.4 43 النرويج

 ▲ 2.3 39 هنغاريا

 ▲ 2.1 39 ايرلندا

 ▲ 1.9 38 اسرائيل

 ▲ 2.3 38 ايطاليا

 ▲ 2.0 37 سلوفاكيا

 ▲ 2.4 35 تركيا

 ▲ 1.8 34 كندا

   2.1 27 كازخستان

   2.6 27 روسيا

   1.4 26 أمريكا

   2.0 25 بريطانيا

   0.3 25 المتوسط الدولي

   1.5 23 استراليا

   2.0 23 جورجيا

   2.0 22 السويد

 ▼ 1.9 19 نيوزلندا

 ▼ 1.3 17 مالطا

 ▼ 1.7 16 إيران

 ▼ 1.0 14 األمارات

 ▼ 1.2 11 تشيلي

 ▼ 1.4 10 البحرين

 ▼ 1.0 10 قطر

 اإلجابة المبينة توضح استجابة طالب حصل على العالمة الكاملة المخصصة للسؤال ▼ 1.5 9 لبنان
 ▼ 0.8 8 ماليزيا

 ▼ 1.3 8 تايالند النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 1.8 6 الكويت

 ▲ 3.5 40 / كندا كويبك ▼ 0.8 5 ُعمان

 ▲ 2.1 34 النرويج ▼ 0.8 4 مصر

 ▲ 2.2 33 أونتاريو / كندا ▼ 0.6 4 ألردنا

   2.1 25 دبي / اإلمارات ▼ 0.6 4 المغرب

 ▼ 2.3 20 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 0.9 3 السعودية

 ▼ 2.3 19 فلوريدا / أمريكا ▼ 0.5 3 جنوب إفريقيا

 ▼ 1.9 9 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 0.5 2 بوتسوانا

        

     ائية من النسبة الدولية.النسبة أعلى بداللة احص ▲

     النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

     النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

     العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 1مثال : المستوى المتقدم/ لصف الرابعا

 الدولة

النسبة المئوية 
جابات لإل

 الصحيحة

 مجال المحتوى : العدد

 تفكيرمجال المعرفة : 

 الوصف : حل مسألة بعدة خطوات منطقية تنطوي على القسمة
 ▲ 1.7 77 كوريا

 

 ▲ 2.7 71 هونغ كونغ

 ▲ 1.9 66 اليابان

 ▲ 2.1 65 سنغافورة

 ▲ 1.9 62 تايبيه الصينية

 ▲ 2.6 55 الدنمارك

 ▲ 2.0 54 روسيا االتحادية

 ▲ 2.3 52 كازخستان

 ▲ 3.0 52 ليتوانيا

 ▲ 2.4 49 بولندا

 ▲ 2.4 47 التشيك

 ▲ 2.4 47 هولندا

 ▲ 2.6 47 السويد

 ▲ 2.0 46 النروج

   3.3 43 ايرلندا الشمالية

 ▲ 1.4 43 الواليات المتحدة األمريكية

 ▲ 1.7 42 فنلندا

   2.5 41 بلغاريا

   2.3 39 استراليا لمئوية لإلجابات الصحيحةالنسبة ا الدولة

   2.3 39 سلوفينيا

 ▼ 1.1 21 اندونيسيا   2.2 38 بريطانيا

 ▼ 1.6 21 إيران   2.3 38 البرتغال

 ▼ 1.4 21 عمان   2.1 38 سلوفاكيا

 ▼ 1.7 19 تشيلي   2.6 37 بلجيكا )الفلمنكية(

 ▼ 1.3 16 األردن   2.0 37 هنغاريا

 ▼ 1.2 16 المغرب   0.3 37 ط الدوليالمتوس

 ▼ 1.9 16 السعودية   1.7 36 كندا

 ▼ 0.6 13 جنوب إفريقيا   3.0 36 ايرلندا

 ▼ 0.8 11 الكويت   2.0 35 ألمانيا

   2.1 34 إيطاليا

   2.6 34 صربيا 

 ▼ 2.4 31 كرواتيا

 ▼ 2.3 31 قبرص النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 1.7 31 نيوزلندا

 ▲ 3.9 46 فلوريدا / أمريكا ▼ 2.4 30 جورجيا

   2.5 39 / كندا وأونتاري ▼ 1.7 29 تركيا

   3.4 36 / كندا كبيك ▼ 2.3 28 فرنسا

   1.6 35 دبي / اإلمارات ▼ 1.1 24 اإلمارات العربية المتحدة

 ▼ 1.9 30 النرويج ▼ 1.9 23 قطر

 ▼ 1.3 22 آيرس / األرجنتين فيونس ▼ 1.9 23 إسبانيا

 ▼ 1.8 18 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 0.9 21 البحرين

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲ 

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 عياري للنسبة.العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ الم
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 : في الرياضيات التحصيل العالي مستوى
 

الصففأكثرفياالختبار.ويستطيعطلبة550الطلبةالذينحصلواعلىعالمةمستوىاليمثلهذا

أنيطبقوافهمهمومعرفتهمفيمجموعةواسعةمنالمواقفالمعقدةمستوىالالثامنالذينوصلواإلىهذا

تطيعونالقيامبعملياتالترتيب،والربط،وإجراءالعملياتالحسابيةالمتصلةبالكسورأنهميس،كماتقريباً

الخواص في معرفتهم استخدام يستطيعون كما الكتابية. المسائل حل في للمساعدة والعشرية العادية

متغيرالهندسيةلحلالمسائل،وكذلكالتعرفعلىالعباراتالجبريةوتقويمها،وحلمعادالتجبريةذات

 يستطيعون:مستوىالاحد.فالطلبةالذينوصلواإلىهذاو

 .تطبيقمعرفتهمالرياضيةفيالعديدمنالمواقفالمعقدة

 .إجراءالعملياتالحسابيةعلىالكسورالعاديةوالعشريةواألعدادالصحيحةالسالبة 

 بمجهولين.حلمسائلجبريةبسيطة،ويشملذلكحسابمقدارجبري،وحلمعادالتخطية 

 ألشكالهندسيةبسيطة.حجومإيجادالمساحاتوال 

 .ًحلمسائلفياالحتماالتوتفسيرالبياناتالمجدولةوالممثلةبيانيا 

ةإجابااإلجابةعنهمستوىالينوصلواهذامناألسئلةالتييستطيعغالبيةالطلبةالذنماذجوللتعرفعلى

 :ةاآلتيصحيحةنورداألمثلة
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 1مثال عالي: المستوى الثامن/ لصف الا

 الدولة

النسبة 
المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : العدد

 مجال المعرفة : تطبيق

 اختيار وجمع المعلومات من مصدرين من أجل حل مسألة متعددة الخطوات -الوصف: الفرع ب 

 ▲ 1.6 70 سنغافورة

 

 ▲ 1.8 66 تايوان

 ▲ 2.6 63 نغ كونغهو

 ▲ 2.2 63 كوريا

 ▲ 1.8 62 اليابان

 ▲ 2.1 55 كندا

 ▲ 2.2 55 ايرلندا

 ▲ 2.3 52 ليتوانيا

 ▲ 2.3 51 اسرائيل

 ▲ 2.4 50 النرويج

 ▲ 2.5 48 بريطانيا

 ▲ 2.7 48 هنغاريا

 ▲ 2.2 48 روسيا

 ▲ 2.3 48 السويد

 ▲ 1.8 47 أمريكا

 ▲ 2.7 40 ايطاليا

 ▲ 2.0 40 نيوزلندا

 ▲ 1.9 39 سلوفاكيا

 ▲ 1.7 38 استراليا

 ▲ 1.9 37 مالطا

   0.3 31 المتوسط الدولي

 ▼ 1.4 21 ماليزيا

 ▼ 1.8 21 تركيا

 ▼ 2.2 20 كازخستان

 ▼ 1.0 20 األمارات

 ▼ 2.0 18 جورجيا

 ▼ 1.7 17 قطر

 ▼ 1.5 14 تشيلي

 ▼ 1.6 14 تايالند

 اإلجابة المبينة توضح استجابة طالب حصل على العالمة الكاملة المخصصة للسؤال ▼ 1.5 11 ينالبحر
 ▼ 1.9 8 الكويت

 ▼ 0.9 8 ُعمان النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 1.1 6 إيران

 ▲ 3.1 64 / كندا كويبك ▼ 0.8 5 بوتسوانا

 ▲ 2.4 53 أونتاريو / كندا ▼ 0.6 4 مصر

 ▲ 1.9 40 النرويج ▼ 1.1 4 لبنان

   3.7 37 فلوريدا / أمريكا ▼ 0.6 4 المغرب

   1.9 34 دبي / اإلمارات ▼ 0.9 4 جنوب إفريقيا

 ▼ 2.1 16 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 0.6 3 األردن

 ▼ 1.6 11 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 0.5 2 السعودية

      

     النسبة الدولية.النسبة أعلى بداللة احصائية من  ▲

     النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

     النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

     العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
 

 

 
 



82 

 

    
 (2الصف الثامن / المستوى العالي : مثال )

 
  

 الدولة

النسبة 
المئوية 

جابات لإل
 الصحيحة

 مجال المحتوى : الجبر

 مجال المعرفة : تطبيق

 الوصف : تحديد المعادلة التي تمثل المساحة حسب وضع الشكل

 ▲ 1.6 82 سنغافورة
 

 ▲ 1.9 78 هونغ كونغ

 ▲ 1.9 77 كوريا

 ▲ 1.4 76 تايوان

 ▲ 1.7 75 روسيا

 ▲ 1.8 74 اليابان

 ▲ 2.3 70 كازخستان

 ▲ 1.6 64 كندا

 ▲ 1.5 60 أمريكا

 ▲ 2.6 59 ليتوانيا

 ▲ 2.2 57 ايرلندا

 ▲ 1.9 56 بريطانيا

 ▲ 2.1 56 مالطا

   2.1 53 اسرائيل

   1.9 52 استراليا

   2.8 51 جورجيا

   0.3 51 المتوسط الدولي

   2.5 50 البحرين

   2.1 50 إيران

   1.4 50 األمارات

   2.1 49 نيوزلندا

   2.1 48 هنغاريا

   2.2 48 ايطاليا

   2.6 47 النرويج

   2.5 47 تركيا

   2.9 46 لبنان

 ▼ 1.6 46 قطر

 ▼ 2.3 45 مصر

 ▼ 2.1 45 سلوفاكيا

 ▼ 2.4 44 السويد

 ▼ 2.5 41 الكويت

 ▼ 2.1 39 األردن النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 1.2 39 المغرب

 ▲ 3.1 70 / كندا كويبك ▼ 2.4 38 تايالند

 ▲ 1.6 63 دبي / اإلمارات ▼ 1.7 36 ماليزيا

 ▲ 2.0 62 أونتاريو / كندا ▼ 1.9 35 بوتسوانا

   3.5 54 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.7 32 ُعمان

 ▼ 2.5 43 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 1.8 29 تشيلي

 ▼ 2.1 33 النرويج ▼ 1.3 29 جنوب إفريقيا

 ▼ 2.0 19 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 2.0 26 السعودية
 

 
 
 

 
 
 

 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (3مثال ) :المستوى العالي /الصف الثامن 

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : الجبر

 مجال المعرفة : معرفة

 الوصف : إيجاد قيمة التعبير الجبري واألخذ باالعتبار األقواس والقيم السالبة
 ▲ 1.9 77 سنغافورة

 

 ▲ 2.2 75 هونغ كونغ

 ▲ 1.9 73 نتايوا

 ▲ 2.0 69 كوريا

 ▲ 2.7 57 كازخستان

 ▲ 2.3 57 روسيا

 ▲ 1.8 55 اليابان

 ▲ 1.5 51 أمريكا

 ▲ 2.2 48 سلوفاكيا

 ▲ 2.6 43 لبنان

 ▲ 1.7 38 كندا

 ▲ 2.1 37 اسرائيل

 ▲ 1.2 37 األمارات

   2.3 36 هنغاريا

   1.9 36 مالطا

   2.7 35 جورجيا

   2.2 35 اايرلند

   2.3 33 ايطاليا

   0.3 32 المتوسط الدولي

   2.1 32 ليتوانيا

 ▼ 2.0 28 استراليا

 ▼ 1.6 28 ماليزيا

 ▼ 2.0 26 بريطانيا

 ▼ 1.9 23 مصر

 ▼ 2.2 22 البحرين

 ▼ 1.8 21 قطر

 ▼ 1.8 20 نيوزلندا

 ▼ 1.8 20 تركيا

 ▼ 1.4 19 ُعمان

 إلجابة المبينة توضح استجابة طالب حصل على العالمة الكاملة المخصصة للسؤالا ▼ 1.4 17 إيران
 ▼ 1.4 16 األردن

 ▼ 1.7 13 تشيلي النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 1.7 13 السعودية

 ▲ 2.0 47 دبي / اإلمارات ▼ 1.7 12 تايالند

 ▲ 3.0 41 / كندا كويبك ▼ 1.5 10 الكويت

 ▲ 2.1 38 أونتاريو / كندا ▼ 1.4 10 لنرويجا

   2.9 35 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.4 10 جنوب إفريقيا

   2.4 29 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 0.8 8 المغرب

 ▼ 2.0 14 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.2 8 السويد

 ▼ 0.5 2 النرويج ▼ 0.9 6 بوتسوانا
 

 

 
 
 

 
 

 الدولية. النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.



84 

 

 (4مثال ): المستوى العالي / الثامنالصف 

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 : الهندسةمجال المحتوى 

 مجال المعرفة : تطبيق

 الوصف : حل مسألة تتعلق بزوايا المثلث والخطوط المتوازية
 ▲ 1.5 87 كوريا

 

 ▲ 1.4 86 اليابان

 ▲ 1.2 85 سنغافورة

 ▲ 2.3 80 هونغ كونغ

 ▲ 1.5 74 تايوان

 ▲ 2.7 64 روسيا

 ▲ 2.8 62 كازخستان

 ▲ 2.0 53 اسرائيل

 ▲ 2.6 51 لبنان

 ▲ 2.0 49 كندا

 ▲ 2.5 49 بريطانيا

   2.6 47 هنغاريا

   2.5 47 ايرلندا

   2.4 45 سلوفاكيا

   2.2 44 مالطا

   0.3 43 المتوسط الدولي

   1.6 42 أمريكا

   2.7 41 ليتوانيا

   2.4 41 النرويج

   2.0 40 مصر

 ▼ 1.9 39 إيران

 ▼ 1.7 37 تركيا

 ▼ 2.2 36 ايطاليا

 ▼ 2.8 36 السويد

 ▼ 2.0 34 نيوزلندا

 ▼ 1.5 34 األمارات

 ▼ 1.7 33 المغرب

 ▼ 2.0 32 استراليا

 ▼ 1.8 32 ماليزيا

 اإلجابة المبينة توضح استجابة طالب حصل على العالمة الكاملة المخصصة للسؤال ▼ 1.9 31 قطر

 ▼ 2.0 30 األردن

 ▼ 1.8 30 ُعمان ة لإلجابات الصحيحةالنسبة المئوي مشاركات أخرى

 ▼ 2.1 30 تايالند

 ▲ 3.2 58 / كندا كويبك ▼ 2.8 29 جورجيا

 ▲ 2.3 48 أونتاريو / كندا ▼ 1.5 27 بوتسوانا

   3.0 47 دبي / اإلمارات ▼ 2.2 24 الكويت

 ▼ 2.0 36 النرويج ▼ 1.8 22 تشيلي

 ▼ 3.3 35 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.7 22 جنوب إفريقيا

 ▼ 2.2 30 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 1.3 20 البحرين

 ▼ 2.0 15 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.9 13 السعودية

        

      النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

      النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

      الدولية.  النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة ▼

      العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
 

 
 
 
 
 



85 

 

 (5مثال ) :المستوى العالي  /الصف الثامن 

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 االحتماالتمجال المحتوى : 

 مجال المعرفة : تطبيق

 الوصف : مقارنة فرص نتيجتين
 ▲ 1.8 75 اليابان

 

 ▲ 1.9 74 تايوان

 ▲ 2.1 71 هونغ كونغ

 ▲ 1.5 71 سنغافورة

 ▲ 1.6 70 استراليا

 ▲ 2.0 70 كوريا

 ▲ 1.4 69 كندا

 ▲ 2.2 68 بريطانيا

 ▲ 2.2 67 هنغاريا

 ▲ 2.4 67 النرويج

 ▲ 2.6 65 ايرلندا

 ▲ 1.2 64 أمريكا

 ▲ 2.3 62 نيوزلندا

 ▲ 2.4 60 السويد

 ▲ 2.6 57 اايطالي

 ▲ 2.1 57 مالطا

 ▲ 2.3 57 سلوفاكيا

 ▲ 1.6 55 البحرين

   2.5 54 ليتوانيا

   1.7 53 اسرائيل

   0.3 51 المتوسط الدولي

 ▼ 1.3 49 األمارات

   2.1 48 تركيا

 ▼ 1.6 47 تشيلي

 ▼ 2.5 46 روسيا

 ▼ 2.1 46 تايالند

 ▼ 1.8 44 إيران

 ▼ 1.8 43 قطر

 ▼ 2.1 39 األردن

 ▼ 2.6 39 كازخستان

 ▼ 1.9 36 مصر

 ▼ 2.1 36 ماليزيا النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 2.3 35 السعودية

 ▲ 2.8 74 / كندا كويبك ▼ 1.2 33 المغرب

 ▲ 2.0 66 أونتاريو / كندا ▼ 1.7 33 ُعمان

 ▲ 2.6 58 النرويج ▼ 2.2 32 الكويت

 ▲ 2.0 56 دبي / اإلمارات ▼ 1.6 30 وانابوتس

   3.3 56 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.4 30 جنوب إفريقيا

   2.3 48 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 2.2 27 لبنان

 ▼ 2.8 42 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 2.1 25 جورجيا
 

 
 
 

 
 
 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 ة الدولية إحصائيا.النسبة ال تختلف عن النسب 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (1) مثالعالي: المستوى ال /صف الرابعال

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : العدد

 تفكيرمجال المعرفة : 

 لوصف : تحليل الظروف لموقع قيمة معينة لتحديد عدد من أربعة خاناتا
 ▲ 1.6 91 هونغ كونغ

 

 ▲ 1.2 91 كوريا

 ▲ 1.7 85 تايوان

 ▲ 1.3 85 سنغافورة

 ▲ 1.5 84 اليابان

 ▲ 1.8 81 فنلندا

 ▲ 1.6 79 البرتغال

 ▲ 2.4 77 السويد

 ▲ 2.1 76 روسيا

 ▲ 1.9 74 التشيك

 ▲ 2.1 74 ياألمان

 ▲ 2.8 74 هنغاريا

 ▲ 1.4 74 أمريكا

 ▲ 2.2 73 إيطاليا

 ▲ 2.1 73 النروج

 ▲ 2.3 72 كرواتيا

 ▲ 1.7 72 قبرص

 ▲ 2.3 71 بلغاريا

 ▲ 1.8 71 بريطانيا النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة الدولة

 ▲ 2.3 71 فرنسا

 ▼ 1.5 50 إيران ▲ 2.0 71 سلوفاكيا

 ▼ 1.2 49 اإلمارات  ▲ 2.0 70 نداهول

 ▼ 1.4 48 األردن ▲ 2.3 70 ايرلندا الشمالية

 ▼ 2.3 45 قطر ▲ 2.2 69 بولندا

 ▼ 1.2 38 المغرب   1.9 68 بلجيكا 

 ▼ 2.9 37 السعودية   1.6 67 كندا

 ▼ 1.3 34 اندونيسيا   1.9 66 إسبانيا

 ▼ 1.5 33 الكويت   2.5 65 صربيا

 ▼ 0.9 27 جنوب إفريقيا   2.5 64 الدنمارك

   0.3 64 المتوسط الدولي
 

     2.6 63 استراليا
   2.4 62 سلوفينيا

   2.2 61 ايرلندا النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

   2.3 61 كازخستان

 ▲ 3.0 82 / كندا كبيك   2.5 61 ليتوانيا

 ▲ 2.5 75 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.7 56 تشيلي

   1.9 64 / كندا وأونتاري ▼ 1.6 56 تركيا

   1.7 62 دبي / اإلمارات ▼ 1.2 55 البحرين

   2.6 61 النرويج ▼ 2.4 52 جورجيا

 ▼ 2.2 43 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 2.1 51 نيوزلندا

 ▼ 1.6 40 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.6 51 عمان

 
 
 

 

 

 الدولية.النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة  ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 في الرياضيات: التحصيل المتوسط مستوى
 

 مستوىالاهذيمثل عالمة على حصلوا الذين ف475الطلبة طلبةفأكثر ويستطيع االختبار. ي

هذا إلى وصلوا الذين الثامن المواقفمستوىالالصف في األساسية الرياضية معرفتهم يطبقوا أن

المباشرة.فهميستطيعونالقيامبعملياتالجمع،والطرحلحلمسائلكتابيةذاتخطوةواحدة،سواءكانت

األعدادالواردةفيهاصحيحةأمكسرية.

طيعونإيجادقيمةالحدالمجهولفيتناسبما،واستخدامالخواصالرئيسةلألشكالالهندسية،كمايست

ويفهمون االحتمال، لمبادئ الرئيسة المفاهيم ويدركون والجداول، البيانية، الرسوم وتفسير وقراءة

العالقاتالجبريةالبسيطة.فالطلبةالذينوصلواإلىهذاالمستوىيستطيعون:

 معرفةالرياضيةاألساسيةفيمواقفبسيطةومباشرة.تطبيقال

 .إجراءعملياتالجمعوالطرحوالضربفيحلمسائللفظيةبخطوةواحدة 

 .حلمعادالتخطيةبمجهولواحدفقط 

 .التعرفعلىالمفاهيماألساسيةفياالحتماالت 

 قراءةوتفسيراألشكالوالجداولوالخرائطوالمقاييس. 

ةإجابااإلجابةعنهمستوىالوصلواهذاالطلبةالذينمعظممناألسئلةالتييستطيعنماذجوللتعرفعلى

:ةاآلتيمثلةصحيحةنورداأل
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 (1مثال ) :المستوى المتوسط  /الصف الثامن 

 الدولة

النسبة 
المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : العدد

 مجال المعرفة : معرفة

 مييز الخاصية التبديليةالوصف : ت

 ▲ 1.4 85 تايوان
 

 ▲ 1.7 85 هونغ كونغ

 ▲ 1.5 82 سنغافورة

 ▲ 2.2 77 روسيا

 ▲ 1.9 76 سلوفاكيا

 ▲ 2.0 75 كوريا

 ▲ 1.7 73 اليابان

 ▲ 2.2 72 هنغاريا

 ▲ 2.3 70 كازخستان

 ▲ 1.7 68 كندا

 ▲ 2.2 65 ايطاليا

 ▲ 1.7 64 أمريكا

 ▲ 1.9 63 ايرلندا

 ▲ 1.8 63 اسرائيل

 ▲ 2.3 62 ليتوانيا

   2.9 59 السويد

   2.7 56 جورجيا

   2.2 56 لبنان

   2.0 55 استراليا

   0.3 55 المتوسط الدولي

   2.4 54 النرويج

   1.1 54 األمارات

   2.0 53 مالطا

   2.7 50 بريطانيا

 ▼ 2.0 49 قطر

 ▼ 2.0 48 نيوزلندا

 ▼ 1.9 44 ماليزيا

 ▼ 2.2 42 إيران

 ▼ 1.5 42 المغرب

 اإلجابة المبينة توضح استجابة طالب حصل على العالمة الكاملة المخصصة للسؤال ▼ 1.8 41 البحرين
 ▼ 2.4 41 تركيا

 ▼ 2.0 40 مصر النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 1.6 40 ُعمان

 ▲ 2.4 74 / كندا كويبك ▼ 2.1 39 الكويت

 ▲ 1.6 69 دبي / اإلمارات ▼ 2.6 39 تايالند

 ▲ 2.1 65 أونتاريو / كندا ▼ 2.4 38 تشيلي

   2.9 59 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.9 34 األردن

 ▼ 2.2 46 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 2.6 30 السعودية

 ▼ 2.6 42 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.7 29 بوتسوانا

 ▼ 2.2 40 النرويج ▼ 1.9 23 إفريقيا جنوب
 

 

 
 
 

 
 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (2مثال ) :توى المتوسط المس/الصف الثامن 

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : العدد

 مجال المعرفة : معرفة

 الوصف : تحديد العدد العشري األقرب لقيمة الكسر المعطى
 ▲ 0.8 95 سنغافورة

 

 ▲ 1.5 91 هونغ كونغ

 ▲ 1.5 88 كوريا

 ▲ 1.8 86 ايرلندا

 ▲ 1.3 85 أمريكا

 ▲ 1.7 80 كندا

 ▲ 1.4 80 تايوان

 ▲ 2.0 76 بريطانيا

 ▲ 1.8 75 اليابان

 ▲ 2.2 75 كازخستان

 ▲ 2.7 75 لبنان

 ▲ 2.4 75 روسيا

 ▲ 1.6 74 مالطا

 ▲ 1.6 71 استراليا

 ▲ 2.2 71 النرويج

 ▲ 2.8 69 السويد

   2.4 66 ليتوانيا

 ▲ 1.9 66 نيوزلندا

 ▲ 2.2 66 سلوفاكيا

   2.0 65 اسرائيل

 ▲ 1.5 65 األمارات

   2.1 63 ماليزيا

   0.3 62 المتوسط الدولي

   2.5 59 ايطاليا

   2.1 59 قطر

 ▼ 2.4 57 هنغاريا

 ▼ 2.3 52 البحرين

 ▼ 2.2 52 مصر

 ▼ 1.6 52 المغرب

 ▼ 2.0 51 بوتسوانا

 ▼ 2.6 44 الكويت

 ▼ 2.9 41 جورجيا لمئوية لإلجابات الصحيحةالنسبة ا مشاركات أخرى

 ▼ 1.5 41 ُعمان

 ▲ 2.2 87 / كندا كويبك ▼ 2.1 39 تركيا

 ▲ 2.8 85 فلوريدا / أمريكا ▼ 2.0 37 جنوب إفريقيا

 ▲ 2.2 77 أونتاريو / كندا ▼ 2.3 36 تشيلي

 ▲ 2.6 72 دبي / اإلمارات ▼ 2.8 36 تايالند

   2.6 62 اإلمارات أبو ظبي / ▼ 2.1 35 إيران

   2.2 60 النرويج ▼ 2.6 35 السعودية

 ▼ 2.4 35 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.8 29 األردن
 

 
 

 
 

 
 

 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▼

 ي العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.العدد ف
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 (3الصف الثامن / المستوى المتوسط :المثال )

 
  

 الدولة

النسبة 
المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 االحتماالتمجال المحتوى : 

 مجال المعرفة : تطبيق

 الوصف : استخدام البيانات في الجدول إلكمال الرسم البياني

 ▲ 1.4 86 ورةسنغاف
 

 ▲ 1.9 84 هونغ كونغ

 ▲ 1.4 84 كوريا

 ▲ 1.5 81 اليابان

 ▲ 1.7 73 تايوان

 ▲ 2.1 73 سلوفاكيا

 ▲ 2.1 72 النرويج

 ▲ 1.6 71 كندا

 ▲ 2.0 71 ليتوانيا

 ▲ 2.2 70 بريطانيا

 ▲ 1.9 70 ايرلندا

 ▲ 2.3 70 روسيا

 ▲ 2.1 70 السويد

 ▲ 2.5 68 هنغاريا

 ▲ 1.8 66 اسرائيل

 ▲ 2.7 63 كازخستان

 ▲ 1.9 62 استراليا

 ▲ 1.9 62 نيوزلندا

 ▲ 1.6 58 أمريكا

   2.5 57 ايطاليا

   0.3 53 المتوسط الدولي

   2.1 53 مالطا

   2.6 49 جورجيا

 ▼ 2.7 48 لبنان

 ▼ 1.4 43 األمارات

 ▼ 1.5 42 المغرب

 ▼ 2.0 41 تركيا

 ▼ 2.2 39 نإيرا

 ▼ 2.3 38 تشيلي

 اإلجابة المبينة توضح استجابة طالب حصل على العالمة الكاملة المخصصة للسؤال ▼ 2.5 37 قطر

 ▼ 2.1 34 مصر

 ▼ 1.7 34 ماليزيا النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 2.3 34 تايالند

 ▲ 3.3 79 / كندا كويبك ▼ 1.9 27 البحرين

 ▲ 2.3 67 أونتاريو / كندا ▼ 1.6 27 األردن

 ▲ 2.0 66 النرويج ▼ 2.2 24 الكويت

 ▲ 2.0 61 دبي / اإلمارات ▼ 1.5 23 ُعمان

   4.1 49 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.6 22 جنوب إفريقيا

 ▼ 2.7 35 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 2.0 21 السعودية

 ▼ 2.3 34 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 1.5 18 بوتسوانا

 
 
 
 

 
 
 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.



91 

 

 (4مثال ) :المستوى المتوسط  /الصف الثامن 

 ولةالد

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : الهندسة

 تفكيرمجال المعرفة : 

 الوصف : تحديد الوجوه المقابلة في الكعب المعطى شبكته
 ▲ 1.1 94 كوريا

 

 ▲ 1.0 92 اليابان

 ▲ 1.1 90 تايوان

 ▲ 1.3 88 هونغ كونغ

 ▲ 1.1 88 سنغافورة

 ▲ 1.4 78 نيوزلندا

 ▲ 1.6 77 سترالياا

 ▲ 2.0 77 هنغاريا

 ▲ 2.1 76 ايرلندا

 ▲ 1.9 75 بريطانيا

 ▲ 2.1 73 ايطاليا

 ▲ 1.5 71 كندا

 ▲ 2.3 68 ليتوانيا

 ▲ 2.3 67 النرويج

 ▲ 2.3 64 سلوفاكيا

   2.0 63 السويد

   2.1 62 تشيلي

   0.3 60 المتوسط الدولي

   2.7 60 روسيا

   2.2 60 تركيا

   1.5 60 أمريكا

   1.9 57 إيران

   1.8 57 ماليزيا

   2.1 56 اسرائيل

   2.8 56 كازخستان

 ▼ 1.8 56 مالطا

 ▼ 2.0 55 البحرين

 ▼ 1.9 53 قطر

 ▼ 2.2 53 تايالند

 ▼ 1.4 53 األمارات

 ▼ 2.5 50 جورجيا

 ▼ 1.5 48 لمغربا النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 1.3 38 ُعمان

 ▲ 2.6 73 / كندا كويبك ▼ 2.0 36 األردن

 ▲ 2.2 69 أونتاريو / كندا ▼ 2.1 36 الكويت

   2.3 61 النرويج ▼ 2.3 32 لبنان

   2.3 61 دبي / اإلمارات ▼ 2.5 32 السعودية

 ▼ 2.4 54 فلوريدا / أمريكا ▼ 2.0 32 جنوب إفريقيا

 ▼ 3.0 53 يونس آيرس / األرجنتينف ▼ 2.0 30 مصر

 ▼ 2.5 52 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 2.0 27 بوتسوانا

 
 
 
 

 

 
 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 أ المعياري للنسبة.العدد في العمود الثاني يمثل الخط
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 (5مثال ):المستوى المتوسط  /الصف الثامن 

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 االحتماالتمجال المحتوى : 

 مجال المعرفة : معرفة

 الوصف : قراءة القيم من اثنين من الرسوم البيانية لحل المسألة
   ▲ 1.3 83 اليابان

 ▲ 1.5 83 كوريا

 ▲ 1.5 80 تايوان

 ▲ 1.4 80 سنغافورة

 ▲ 2.0 78 هونغ كونغ

 ▲ 2.2 73 ايطاليا

 ▲ 2.9 72 روسيا

 ▲ 1.8 70 كندا

 ▲ 2.0 70 بريطانيا

 ▲ 2.3 68 ايرلندا

 ▲ 2.2 67 ليتوانيا

 ▲ 1.5 66 نيوزلندا

 ▲ 1.8 66 تركيا

   2.1 65 هنغاريا

   1.8 65 ماليزيا

   2.1 65 تايالند

   3.1 64 كازخستان

   2.2 64 النرويج

   1.7 64 أمريكا

   1.5 63 استراليا

   2.0 62 تشيلي

   0.3 62 المتوسط الدولي

   1.6 62 اسرائيل

   1.1 61 األمارات

   2.1 60 سلوفاكيا

   2.6 60 السويد

 ▼ 2.3 56 مالطا

 ▼ 2.5 55 قطر

 ▼ 1.8 54 بوتسوانا

 ▼ 2.8 54 جورجيا

 ▼ 2.7 54 لبنان

 ▼ 1.7 54 ُعمان النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 1.4 52 جنوب إفريقيا

 ▲ 2.4 77 / كندا كويبك ▼ 2.4 51 البحرين

 ▲ 2.4 68 أونتاريو / كندا ▼ 2.3 50 الكويت

 ▲ 1.5 67 دبي / اإلمارات ▼ 2.2 48 إيران

   3.5 62 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.9 46 األردن

   2.1 61 النرويج ▼ 2.5 46 السعودية

 ▼ 2.2 58 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 1.9 42 مصر

 ▼ 2.8 40 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.7 39 المغرب
 

 
 
 
 

 
 

 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (1مثال ) :المستوى المتوسط  /الصف الرابع 

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : العدد

 مجال المعرفة : تطبيق

 ن خطوتين هما الطرح والقسمةالوصف: حل مسألة م

 ▲ 1.7 57 إيران
  

 ▲ 1.2 50 البحرين

 ▲ 1.8 47 إندونيسيا

   0.6 42 المتوسط الدولي

   1.4 41 األردن

 ▼ 1 38 جنوب إفريقيا

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى ▼ 1.6 33 الكويت

 ▲ 1.6 60 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.4 26 المغرب

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (2)مثال : وسطالمستوى المت /صف الرابعال

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : العدد

 مجال المعرفة : معرفة

 الوصف : معرفة العدد التالي لنمط عددي واضح
 ▲ 1.7 89 كوريا

 

 ▲ 1.0 89 سنغافورة

 ▲ 1.8 87 ايرلندا الشمالية

 ▲ 1.8 85 روسيا االتحادية

 ▲ 1.9 84 بريطانيا

 ▲ 1.3 84 البرتغال

 ▲ 1.9 81 ايرلندا

 ▲ 2.2 80 فنلندا

 ▲ 1.9 80 هونغ كونغ

 ▲ 1.5 79 اليابان

 ▲ 1.8 78 قبرص

 ▲ 1.9 78 النروج

 ▲ 1.3 78 الواليات المتحدة األمريكية

 ▲ 1.9 76 التشيك

 ▲ 1.6 76 كازخستان

  ▲ 2.2 76 هولندا
 بينة توضح استجابة طالب حصل على العالمة الكاملة المخصصة للسؤالاإلجابة الم ▲ 1.8 75 استراليا

 ▲ 1.5 75 بلجيكا )الفلمنكية(

 ▲ 2.1 75 كرواتيا النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة الدولة

 ▲ 1.4 74 إيران

 ▼ 2.4 59 فرنسا ▲ 2.4 74 صربيا

 ▼ 1.3 58 اإلمارات العربية المتحدة ▲ 1.7 74 إسبانيا

 ▼ 2.3 52 قطر ▲ 1.5 74 اتركي

 ▼ 1.8 51 اندونيسيا ▲ 2.0 73 تايبيه الصينية

 ▼ 2.3 50 السعودية ▲ 1.9 73 هنغاريا

 ▼ 1.7 48 عمان   1.5 72 كندا

 ▼ 1.7 44 األردن   1.9 72 ألمانيا

 ▼ 1.7 31 الكويت   2.0 71 الدنمارك

 ▼ 1.6 23 المغرب   2.1 71 بولندا

   0.3 69 المتوسط الدولي
 

     2.7 69 السويد
   2.6 68 بلغاريا

   2.5 68 جورجيا النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

   2.1 68 سلوفينيا

 ▲ 2.7 82 فلوريدا / أمريكا   1.9 66 نيوزلندا

 ▲ 2.7 76 / كندا كبيك ▼ 1.3 65 البحرين

 ▲ 2.1 74 / كندا وأونتاري   2.4 65 إيطاليا

   1.4 72 دبي / اإلمارات   2.3 65 يتوانيال

   2.2 68 النرويج ▼ 1.9 64 سلوفاكيا

 ▼ 2.5 52 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 2.2 60 تشيلي

 ▼ 1.7 50 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.3 60 جنوب إفريقيا

 

 
 
 
 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 دولية إحصائيا.النسبة ال تختلف عن النسبة ال 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (3)مثال : المستوى المتوسط /لصف الرابعا

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : األشكال الهندسية والقياس

 فة : تطبيقمجال المعر

 الوصف : تحديد الوقت الذي تشكل عقارب الساعة فيه زاوية قائمة
 ▲ 0.8 97 كوريا

 

 ▲ 1.4 93 هونغ كونغ

 ▲ 1.0 92 تايوان

 ▲ 1.2 89 سنغافورة

 ▲ 1.4 88 اليابان

 ▲ 1.7 84 بولندا

 ▲ 1.6 83 فنلندا

 ▲ 2.0 82 كرواتيا

 ▲ 1.6 82 روسيا

 ▲ 1.6 81 البرتغال

 ▲ 2.1 80 إسبانيا

 ▲ 2.0 79 قبرص

 ▲ 1.9 79 إيطاليا

 ▲ 1.9 79 كازخستان

 ▲ 1.9 79 ايرلندا الشمالية

 ▲ 2.1 77 ليتوانيا

 ▲ 1.8 77 النروج

 ▲ 2.2 75 بلغاريا

 ▲ 2.2 75 ايرلندا النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة الدولة

 ▲ 2.0 75 سلوفينيا

 ▼ 1.3 47 اتاإلمار ▲ 1.5 75 اأمريك

 ▼ 1.6 46 عمان ▲ 2.1 74 هنغاريا

 ▼ 2.4 45 نيوزلندا ▲ 2.3 73 بريطانيا

 ▼ 2.4 43 قطر ▲ 2.3 73 ألمانيا

 ▼ 2.3 43 السعودية ▲ 2.4 73 صربيا

 ▼ 1.4 41 اندونيسيا ▲ 2.1 72 هولندا

 ▼ 1.5 41 المغرب   2.4 71 فرنسا

 ▼ 1.4 29 الكويت   2.1 71 تركيا

 ▼ 1.0 23 جنوب إفريقيا   2.0 69 بلجيكا 

   2.5 69 السويد
 

     0.3 68 المتوسط الدولي
   2.1 65 التشيك

   2.8 65 جورجيا النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

   2.7 64 الدنمارك

 ▲ 2.3 80 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.6 64 إيران

 ▲ 2.9 74 ندا/ ك كبيك ▼ 2.4 62 استراليا

   2.1 69 النرويج ▼ 2.1 59 كندا

 ▼ 1.5 63 دبي / اإلمارات ▼ 2.1 56 تشيلي

 ▼ 2.4 61 / كندا وأونتاري ▼ 1.2 55 البحرين

 ▼ 1.3 61 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 2.2 55 سلوفاكيا

 ▼ 3.1 41 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 1.2 47 األردن

 
 
 
 
 

 
 
 

 ن النسبة الدولية.النسبة أعلى بداللة احصائية م ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (4)مثال : المستوى المتوسط /لصف الرابعا

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 ل المحتوى : عرض البياناتمجا

 مجال المعرفة : تطبيقي

 الوصف : قراءة البيانات من الجدول
 ▲ 0.6 97 هونغ كونغ

 

 ▲ 0.8 95 كوريا

 ▲ 1.1 94 تايوان

 ▲ 1.0 92 سنغافورة

 ▲ 1.2 91 فنلندا

 ▲ 1.2 91 اليابان

 ▲ 1.4 89 النروج

 ▲ 1.4 88 بولندا

 ▲ 1.8 86 ايرلندا الشمالية

 ▲ 1.8 86 السويد

 ▲ 1.5 85 التشيك

 ▲ 1.3 84 بلجيكا 

 ▲ 1.8 84 ألمانيا

 ▲ 1.9 83 كرواتيا

 ▲ 1.6 83 بريطانيا

 ▲ 1.6 83 ايرلندا

 اإلجابة المبينة توضح استجابة طالب حصل على العالمة الكاملة المخصصة للسؤال ▲ 1.8 83 هولندا
 ▲ 1.9 81 روسيا 

 ▲ 1.9 81 سلوفينيا نسبة المئوية لإلجابات الصحيحةال الدولة

 ▲ 1.9 79 ليتوانيا

 ▼ 1.7 39 إيران ▲ 2.0 79 البرتغال

 ▼ 1.6 34 اندونيسيا ▲ 2.1 78 استراليا

 ▼ 1.6 30 عمان ▲ 1.5 78 كندا

 ▼ 1.1 27 جنوب إفريقيا ▲ 2.2 78 هنغاريا

 ▼ 1.2 24 األردن ▲ 1.9 77 الدنمارك

 ▼ 1.6 22 المغرب ▲ 1.4 77 امريكا

 ▼ 1.5 21 الكويت ▲ 1.8 76 إسبانيا

 ▼ 0.4 2 السعودية ▲ 1.9 75 إيطاليا

  ▲ 2.2 74 صربيا

 ▲ 1.9 74 سلوفاكيا
 

     1.6 71 نيوزلندا
   1.7 70 قبرص

   2.6 69 بلغاريا النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

   0.2 68 المتوسط الدولي

 ▲ 2.5 89 / كندا كبيكو ▼ 2.8 62 كازخستان

 ▲ 2.4 79 فلوريدا / أمريكا ▼ 2.6 58 تشيلي

 ▲ 1.7 76 / كندا وأونتاري ▼ 1.7 53 تركيا

   2.2 69 النرويج ▼ 3.0 51 جورجيا

   1.4 69 دبي / اإلمارات ▼ 1.1 51 اإلمارات 

 ▼ 1.8 54 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.9 50 قطر

 ▼ 2.2 43 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 1.1 48 رينالبح

 
 
 
 

 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.

 
 



97 

 

 : في الرياضيات حصيل المنخفضالت مستوى

علىعالمةضمييذالمستوىالهو الذينحصلوا طلبةالويستطيع فأكثرفياالختبار.400الطلبة

الذينوصلواإلىهذاالمستوىالقيامبالحساباتالخاصةباألعدادالصحيحة،فهميستطيعونالقيامبعمليات

حة.كمايستطيعونالقيامبعملياتجمعالكسورالعشريةالجمعوالطرحوالتقريبفيحالةاألعدادالصحي

العدد وهمنفسهالتيلها الصحيحةألقربمائة، كذلكيستطيعونتقريباألعداد منالخاناتالعشرية.

يستطيعون:مستوىالمصطلحاتاألساسية.فالطلبةفيهذهيدركونبعضالمفاهيموال

 حيحةالموجبة.إجراءالعملياتالحسابيةعلىاألعدادالص

 .تقريباألعدادالتيتشتملعلىمنزلتينعشريتينإلىأقربواحدصحيح 

 ضربعدديشتملعلىمنزلتينعشريتينبآخريشتملعلىثالثمنازلعشريةباستخداماآللة

 الحاسبة.

 قراءةومعرفةمعلوماتممثلةعلىخطمستقيم. 

إجابةااإلجابةعنهمستوىالوصلواهذايةالطلبةالذينذجمناألسئلةالتييستطيعغالبوللتعرفعلىنما

:ةيالتالمثلةصحيحةنورداأل
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 (1مثال ) :المستوى المنخفض  /الصف الثامن 

 الدولة

النسبة 
المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 االحتماالتمجال المحتوى : 

 مجال المعرفة : تطبيق

 لبيانات في الجدول إلكمال الرسم البيانيالوصف : استخدام ا

 ▲ 1.4 85 هونغ كونغ
 

 ▲ 1.2 83 سنغافورة

 ▲ 2.1 81 ليتوانيا

 ▲ 1.7 81 سلوفاكيا

 ▲ 1.9 79 اليابان

 ▲ 1.8 76 تايوان

 ▲ 1.9 76 مالطا

 ▲ 1.4 74 استراليا

 ▲ 2.2 71 كوريا

 ▲ 2.0 70 هنغاريا

 ▲ 2.6 70 روسيا

 ▲ 2.2 69 لبنان

 ▲ 2.3 69 النرويج

   1.9 67 البحرين

 ▲ 1.1 67 األمارات

   0.3 64 المتوسط الدولي

   1.8 64 اسرائيل

   2.1 64 نكازخستا

   2.1 64 تايالند

   1.4 64 أمريكا

   2.0 63 ماليزيا

   1.9 62 قطر

   1.9 62 تركيا

   1.2 61 المغرب

   2.2 61 ُعمان

   2.3 60 ايطاليا

 ▼ 1.5 59 كندا

   2.8 59 الكويت

 ▼ 2.1 58 بريطانيا

 اإلجابة المبينة توضح استجابة طالب حصل على العالمة الكاملة المخصصة للسؤال ▼ 2.6 57 السويد

 ▼ 2.2 56 تشيلي

 ▼ 1.4 56 إيران النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 1.9 53 مصر

 ▲ 1.3 75 دبي / اإلمارات ▼ 2.2 53 ايرلندا

 ▲ 1.8 71 النرويج ▼ 2.6 52 جورجيا

   3.4 62 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.7 52 جنوب إفريقيا

   2.4 60 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 1.8 51 نيوزلندا

 ▼ 1.7 59 أونتاريو / كندا ▼ 2.5 49 السعودية

 ▼ 2.1 56 / كندا كويبك ▼ 2.2 44 بوتسوانا

 ▼ 2.9 36 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.9 42 األردن

        

      النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

      النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

      النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

      معياري للنسبة.العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ ال
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 (2الصف الثامن/ المستوى المنخفض : مثال )

 
  

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 االحتماالتمجال المحتوى : 

 مجال المعرفة : معرفة

 الوصف: تحديد الجدول الذي يتطابق مع المعلومات التي تظهر في رسم جداري
   ▲ 0.6 96 سنغافورة

 ▲ 0.9 95 تايوان

 ▲ 0.9 95 هونغ كونغ

 ▲ 0.9 95 كوريا

 ▲ 1.1 93 اليابان

 ▲ 1.2 92 بريطانيا

 ▲ 1.2 90 ايرلندا

 ▲ 1.4 90 سلوفاكيا

 ▲ 1.5 89 ليتوانيا

 ▲ 1.3 87 استراليا

 ▲ 1.3 86 كندا

 ▲ 1.7 86 هنغاريا

 ▲ 1.7 85 ايطاليا

 ▲ 1.4 85 نيوزلندا

 ▲ 1.8 84 النرويج

 ▲ 1.8 84 روسيا

 ▲ 1.0 84 أمريكا

 ▲ 1.5 83 مالطا

   2.1 81 جورجيا

   1.9 81 تايالند

   0.9 79 األمارات

   0.3 78 المتوسط الدولي

   1.5 78 اسرائيل

   1.8 78 السويد

   1.9 75 البحرين

   1.6 75 ماليزيا

   2.4 75 تركيا

 ▼ 2.0 73 كازخستان

 ▼ 1.9 70 تشيلي

 ▼ 1.8 70 إيران

 ▼ 1.8 69 قطر

 ▼ 2.1 66 الكويت النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 2.6 64 لبنان

 ▲ 2.1 90 / كندا كويبك ▼ 1.5 61 ُعمان

 ▲ 1.3 87 دبي / اإلمارات ▼ 1.5 60 المغرب

 ▲ 1.9 84 أونتاريو / كندا ▼ 1.6 59 بوتسوانا

 ▲ 2.0 82 فلوريدا / أمريكا ▼ 1.9 58 األردن

   1.8 80 النرويج ▼ 1.7 57 جنوب إفريقيا

 ▼ 1.9 74 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 2.6 56 السعودية

 ▼ 2.6 56 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.9 55 مصر

        

     النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

     ن النسبة الدولية إحصائيا.النسبة ال تختلف ع 

     النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

     العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (3مثال ) :المستوى المنخفض  /الصف الثامن 

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : العدد

 لمعرفة : معرفةمجال ا

 الوصف : تقدير قوة عدد صحيح
 ▲ 0.8 95 كوريا

 

 ▲ 1.2 93 سلوفاكيا

 ▲ 1.1 90 سنغافورة

 ▲ 1.3 89 هونغ كونغ

 ▲ 1.6 87 ايطاليا

 ▲ 1.0 87 أمريكا

 ▲ 1.3 86 تايوان

 ▲ 1.3 86 اليابان

 ▲ 2.2 84 روسيا

 ▲ 1.9 81 لبنان

 ▲ 2.0 80 كازخستان

 ▲ 2.0 79 لندااير

 ▲ 2.3 77 هنغاريا

 ▲ 1.4 76 كندا

 ▲ 2.2 75 تشيلي

 ▲ 2.3 75 ليتوانيا

 ▲ 1.8 75 ماليزيا

   1.9 73 مصر

   1.4 72 األمارات

   1.8 70 البحرين

   0.3 70 المتوسط الدولي

   1.9 70 اسرائيل

   2.5 69 بريطانيا

   1.8 69 مالطا

   2.1 69 تركيا

   2.1 68 إيران

 ▼ 1.8 66 استراليا

 ▼ 2.9 64 جورجيا

 ▼ 2.3 63 قطر

 ▼ 2.1 62 جنوب إفريقيا

 ▼ 1.7 60 ُعمان

 ▼ 2.5 59 تايالند النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى

 ▼ 2.2 57 األردن

 ▲ 2.2 88 / كندا كويبك ▼ 1.9 57 نيوزلندا

 ▲ 2.9 87 فلوريدا / أمريكا ▼ 2.2 57 النرويج

 ▲ 1.5 85 دبي / اإلمارات ▼ 2.7 52 الكويت

   2.7 75 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 2.4 50 السويد

   1.9 73 أونتاريو / كندا ▼ 2.4 47 السعودية

 ▼ 2.5 64 أبو ظبي / اإلمارات ▼ 2.0 39 بوتسوانا

 ▼ 2.8 33 النرويج ▼ 1.6 35 المغرب

        

     سبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية.الن ▲

     النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

     النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

     العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (1مثال ): المستوى المنخفض/الصف الرابع 

 دولةال

النسبة 
المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : العدد

 مجال المعرفة : معرفة

 الوصف : ضرب عدد من ثالثة خانات ضرب عدد من خانة واحدة

 ▲ 2.2 64 إيران
 

 ▲ 1.7 63 المغرب

 ▲ 1.4 62 البحرين

   2.0 57 إندونيسيا

   0.7 53 المتوسط الدولي

 اإلجابة المبينة توضح استجابة طالب حصل على العالمة الكاملة المخصصة للسؤال ▼ 1.3 50 األردن
 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى ▼ 1.3 41 جنوب إفريقيا

 ▲ 1.2 74 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.9 38 الكويت

        

 
 
 
 
 

 

    
 (2الصف الرابع / المستوى المنخفض : مثال )

 
  

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : العدد

 مجال المعرفة : معرفة

 الوصف : تمييز كسر ممثل بالصور

 ▲ 0.8 83 البحرين

 

 ▲ 1.5 82 إيران

   1.2 65 األردن

   0.6 64 المتوسط الدولي

   1.7 62 إندونيسيا

   2.1 62 الكويت

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى ▼ 1.2 61 جنوب إفريقيا

 ▲ 2.0 72 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.4 33 المغرب

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 بة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا.النس 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 (3)مثال  :لمستوى المنخفضا/ف الرابع الص

 الدولة

النسبة المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

 مجال المحتوى : أشكال هندسية وقياس

 مجال المعرفة : معرفة

 ممثلة بالصور صناديقالوصف: يحدد الجزء األكبر من أربعة 

 ▲ 1 91 إندونيسيا

  

 ▲ 0.9 85 البحرين

 ▲ 1.5 74 إيران

   0.5 71 الدولي المتوسط

   1.1 70 األردن

 ▼ 1.7 63 الكويت

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى ▼ 1.7 58 المغرب

   1.6 73 فيونس آيرس / األرجنتين ▼ 1.4 56 جنوب إفريقيا

 

 
 
 
 

( رقم الجدول أ-44ويبين المئوية النسب الثامن( الصف لطلبة إلى وصلوا مستوياتالذين

( الجدول يبين كما جميعها، للدول المئويأ-45التحصيل النسب إلى( وصلوا الذين العرب للطلبة ة

مستويات إلى وصلوا الذين األردنيين الطلبة نسبة أن الجدولين هذين من ويتضح مستوىالتحصيل.

المتقدم لهذا0التحصيل الدولية النسبة عن تقل مستوىال%وهي 5والبالغة لهذا%، العربية والنسبة

مستوىال ال،%1والبالغة العاليبلغتامستوىوفي األردنية الدولية3لنسبة النسبة %وهيتقلعن

 26والبالغة العربية والنسبة و%، المستوىالا%فيهذ8البالغة وفي بلغتالنسبةمستوى، المتوسط

وفي%(26)مستوىاللنسبةالعربيةلهذا%،وا62%(وهيتقلعنالنسبةالدوليةوالبالغة18األردنية)

االمنخفضمستوىال )بلغتالنسبة لهذا%45ألردنية الدولية النسبة وهيتقلعن والبالغةمستوىال(

%(.55والبالغة)مستوىالمنالنسبةالعربيةلهذاوأقل%(84)

دونالتوزيعينالعربيومجملالقولفإنتوزيعالطلبةاألردنيينعلىمحطاتالتحصيلاألربعةجاء

 الريوالدولي مناهج لمراجعة ماسة الحاجة المدرسيةوتبدوا والبيئة المعلمين، إعداد وبرامج اضيات،

أنتدعمبشكلعامإلدخال وترقىبهللوصولإلىتحصيلالتحسيناتالالزمةوالتيمنشأنها طلبتنا

وكذلككانتالنسباألردنيةفيمحطاتالتحصيلجميعهاللصفالرابعدوننظيراتها.المستوىالدولي

.ب(-44ينالجدول)كمايبالدوليةوكذلكالعربية

 
 

 النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية. ▲

 إحصائيا. النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية 

 النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية.  ▼

 العدد في العمود الثاني يمثل الخطأ المعياري للنسبة.
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 أ( -44)الجدول رقم  
 / الصف الثامن  النسب المئوية للطلبة بحسب مستويات األداء في الرياضيات للدول المشاركة في الدراسة

 منخفض
(400) 

 متوسط
(475) 

 عالي
(550) 

 متقدم
(625) 

 الدولة
 منخفض
(400) 

 متوسط
(475) 

 عالي
(550) 

 تقدمم
(625) 

 الدولة

 1 سنغافورة 54 81 94 99 20 مالطا 5 29 62 84

 2 تايوان 44 72 88 97 21 النرويج 5 30 70 94

 3 كوريا 43 75 93 99 22 السويد 3 26 65 91

 4 هونج كونغ 37 75 92 98 23 قطر 3 14 36 63

 5 اليابان 34 67 89 98 24 ماليزيا 3 18 45 76

 6 كازاخستان 15 41 71 91 25 إيطاليا 3 24 62 89

 7 روسيا 14 46 78 95 26 تايلند 3 10 29 62

 8 إسرائيل 13 38 65 84 27 إيران 2 12 34 63

 9 هنغاريا 12 37 67 88 28 جورجيا 2 15 42 72

 10 امريكا 10 37 70 91 29 البحرين 2 12 39 75

 11 بريطانيا 10 36 69 93 30 ُعمان 1 6 23 52

 12 كندا 7 39 78 96 31 الكويت 1 5 18 45

 13 استراليا 7 30 64 89 32 تيشلي 1 7 28 63

 14 إيرلندا 7 38 76 94 33 جنوب أفريقيا 1 3 13 34

 15 نيوزلندا 6 27 58 85 34 مصر 0 5 21 47

 16 تركيا 6 20 42 70 35 لبنان 0 8 35 71

 17 ليتوانيا 6 33 68 92 36 السعودية 0 2 11 34

 18 سلوفينيا 6 32 73 95 37 األردن 0 3 18 45

  المتوسط الدولي 5 26 62 84 38 بتسوانيا 0 2 16 47

 19 اإلمارات 5 20 46 73 39 المغرب 0 2 14 41

 مشاركات أخرى

65 37 14 3 
أبو ظبي/ 
 اإلمارات

 1 دبي/ اإلمارات 10 36 67 88 5

 2 كويبيك/ كندا 9 47 88 98 6 النرويج 1 17 59 90

48 21 3 0 
بيونس ايرس/ 

 االرجنتين
 3 فلوريدا/ أمريكا 7 28 57 84 7

     
 

 4 اونتاريو/كندا 6 37 75 95
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 ب( -44الجدول رقم  )
 بعالنسب المئوية للطلبة بحسب مستويات األداء في الرياضيات للدول المشاركة في الدراسة / الصف الرا

 منخفض
(400) 

 متوسط
(475) 

 عالي
(550) 

 متقدم
(625) 

 الدولة
 منخفض
(400) 

 متوسط
(475) 

 عالي
(550) 

 متقدم
(625) 

 الدولة

 1 سنغافورة 50 80 93 99 25 نيوزلندا 6 26 59 84

 2 هونج كونغ 45 84 98 100 26 سلوفينيا 6 34 75 95

 3 كوريا 41 81 97 100 27 كندا 6 31 69 92

 4 تايوان 35 76 95 100 28 ألمانيا 5 34 77 96

 5 اليابان 32 74 95 99 29 السويد 5 34 75 95

 6 إيرلندا الشمالية 27 61 86 97 30 اإلمارات 5 18 42 68

 7 روسيا 20 59 89 98 31 تركيا 5 25 57 81

 8 بريطانيا 17 49 80 96 32 إيطاليا 4 28 69 93

 9 كازاخستان 16 47 80 96 33 سلوفاكيا 4 26 65 88

 10 امريكا 14 47 79 95 34 هولندا 4 37 83 99

 11 إيرلندا 14 51 84 97 35 إسبانيا 3 27 67 93

 12 النرويج 14 50 86 98 36 كرواتيا 3 24 67 93

 13 هنغاريا 13 44 75 92 37 قطر 3 13 36 65

 14 البرتغال 12 46 82 97 38 فرنسا 2 21 58 87

 15 الدنمارك 12 46 80 96 39 جورجيا 2 15 47 78

 16 صربيا 10 37 72 91 40 ُعمان 2 11 32 60

 17 بلغاريا 10 40 75 92 41 البحرين 2 13 41 72

 18 لتوانيا 10 44 81 96 42 إيران 1 11 36 65

 19 بولندا 10 44 80 96 43 جنوب أفريقيا 1 5 17 39

 20 بلجيكا 10 47 88 99 44 تشيلي 1 10 42 78

 21 قبرص 10 39 74 93 45 السعودية 0 3 16 43

 22 استراليا 9 36 70 91 46 المغرب 0 3 17 41

 23 فنلندا 8 43 82 97 47 األردن 0 5 21 50

 24 التشيك 8 38 78 96 48 إندونيسيا 0 3 20 50

  المتوسط الدولي 6 36 75 93 49 الكويت 0 3 12 33

 مشاركات أخرى

 1 امريكافلوريدا/  16 49 82 96 5 اراتبي/ اإلمأبوظ 3 12 32 56

 2 دبي/ اإلمارات 11 35 66 87 6 النرويج 3 21 62 90

 3 كويبك/ كندا 9 42 82 98 7 األرجنتينبيونس أيريس/ 0 6 32 66

     
 

 4 أونتاريو/ كندا 6 31 70 93
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 أ( -45الجدول رقم  )
 / الصف الثامن ية للطلبة بحسب مستويات األداء في الرياضيات للدول العربيةالنسب المئو

 منخفضمنخفض
((440000)) 

 متوسطمتوسط
((447755)) 

 عاليعالي
((555500)) 

 متقدممتقدم
 الدولةالدولة ((662255))

  المتوسط الدولي 5 26 62 84

 1 األمارات 5 20 46 73

 2 قطر 3 14 36 63

 3 البحرين 2 12 39 75

  المتوسط العربي 1 8 26 55

 4 مانعُ  1 6 23 52

 5 الكويت 1 5 18 45

 6 مصر 0 5 21 47

 7 لبنان 0 8 35 71

 8 السعودية 0 2 11 34

 9 األردن 0 3 18 45

 10 المغرب 0 2 14 41

 مشاركات أخرى

 دبي/ اإلمارات 10 36 67 88
 

 أبو ظبي/ اإلمارات 3 14 37 65
 

 

 ب( -45الجدول رقم  )
 نسب المئوية للطلبة بحسب مستويات األداء في الرياضيات للدول العربية / الصف الرابع ال

 منخفضمنخفض
((440000)) 

 متوسطمتوسط
((447755)) 

 عاليعالي
((555500)) 

 متقدممتقدم
 الدولةالدولة ((662255))

 1 األمارات 5 18 42 68

  المتوسط الدولي 6 36 75 93

 2 قطر 3 13 36 65

 3 ُعمان 2 11 32 60

 4 البحرين 2 13 41 72

  المتوسط العربي 1.5 9 27 54

 5 السعودية  0 3 16 43

 6 المغرب 0 3 17 41

 7 األردن 0 5 21 50

 8 الكويت 0 3 12 33

 مشاركات أخرى

 دبي/ اإلمارات 11 35 66 87
 

 أبو ظبي/ اإلمارات 3 12 32 56
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 ار الرياضيات بحسب الجنس األداء على اختب مستويات

على اختبار الرياضيات بحسب الجنس لطلبة الصف الثامن ت األداء ( متوسطاأ -46يبين الجدول رقم )

ية المشاركة بالدراسة بحسب للدول العرب ءدا( متوسطات األأ -47يبين الجدول رقم )للدول جميعها، كما 

 . الجنس

 أ( -46الجدول رقم  )
  / الصف الثامن بحسب الجنس  TIMSS2015دراسة متوسطات األداء في الرياضيات للدول المشاركة في

الفرق الفرق 
 المطلقالمطلق

 متوسط األداء
 الترتيبالترتيب الدولة

الفرق الفرق 
 المطلقالمطلق

 متوسط األداء
 الترتيبالترتيب الدولةالدولة

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 1 ُعمان 420 388 32(4.6) 20 اليابان 588 585 2(4.2)

 2 سوانابوت 400 381 19(2.9) 21 المغرب 385 384 2(2.0)

 3 األردن 395 376 19(7.0) 22 جورجيا 454 453 1(4.0)

 4 تايالند 440 422 18(5.5) 23 تايوان 599 599 0(2.8)

 5 البحرين 462 446 16(3.6) 24 كوريا 605 606 1(2.7)

 6 السعودية 375 360 14(8.2) 25 النرويج 511 512 1(2.6)

 7 األمارات 471 459 12(6.4) 26 افريقيا 517 519 2(2.0)

 8 ماليزيا 470 461 9(2.8) 27 استراليا 504 506 2(4.0)

 9 سنغافورة 626 616 9(3.5) 28 إسرائيل 510 512 2(3.9)

 10 مصر 397 387 9(6.7) 29 سلوفينيا 515 518 2(2.4)

 11 جنوب أفريقيا 376 369 7(4.1) 30 لبنان 441 444 3(3.9)

 12 الكويت 396 389 7(7.5) 31 ليتوانيا 510 513 3(3.4)

 13 قطر 440 434 7(4.9) 32 كندا 525 530 4(2.0)

 14 تركيا 461 455 6(3.6) 33 إيرلندا 521 526 5(3.9)

 15 كازاخستان 531 525 6(3.7) 34 هونج كونغ 591 597 5(5.7)

 16 يرانإ 438 435 3(8.9) 35 إيطاليا 491 498 7(2.8)

 17 بريطانيا 520 517 3(5.6) 36 السويد 497 504 7(3.2)

 18 مالطا 495 492 3(2.8) 37 نغارياه 510 519 9(3.4)

 19 نيوزلندا 494 491 3(4.2) 38 روسيا 533 543 9(2.9)

 المتوسط الدولي 483 480 3 39 تشيلي 418 436 18(4.9)
 

 رىـات أخـاركـشـم

 1 األمارات /يأبوظب  457 427   29(10.7) 8 األمارات /دبي  510 514 4(6.9)

 2 األمارات /فلوريدا  494 493 1(4.7) 9 بيونس أيريس/ األرجنتين  391 401 11(5.8)

 3 النرويج  486 487 1(2.5) 10 كندا /كويبك  538 550 12(4.6)

 4 أونتاريو/ كندا  521 523 2(2.6)     
 α  =0.05الفرق المكتوب بالخط الغامق دال إحصائياً عند  -
 α  =0.05غير دال إحصائياً عند  العاديوب بالخط الفرق المكت -
 العدد المكتوب بين قوسين هو الخطأ المعياري للفرق -
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 ب( -46الجدول رقم  )
  بحسب الجنس / الصف الرابع  TIMSS2015متوسطات األداء في الرياضيات للدول المشاركة في دراسة

 متوسط األداء الفرق المطلقالفرق المطلق
 الترتيبالترتيب الدولة

  الفرقالفرق
 المطلقالمطلق  

 متوسط األداء
 الترتيبالترتيب الدولةالدولة

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور  

 1 السعودية 405 363 (7.7) 43 25 تركيا 482 484 (2.7) 2

 2 ُعمان 436 415 (2.9) 22 26 شمال ايرلندا 569 571 (3.8) 2

 3 األردن 399 379 (5.8) 20 27 نيوزلندا 489 492 (2.8) 2

 4 جنوب أفريقيا 384 368 (4.2) 15 28 ألمانيا 520 523 (2.3) 3

 5 البحرين 459 443 (2.5) 15 29 إيرلندا 545 549 (3.4) 4

 6 الكويت 359 347 (6.2) 12 30 سلوفينيا 518 522 (2.6) 4

 7 ايران 437 426 (6.3) 10 31 تايوان 594 599 (2.5) 6

 8 إندونيسيا 403 393 (2.7) 10 32 لجيكاب 543 549 (2.4) 6

 9 فنلندا 540 531 (2.9) 9 33 هنغاريا 526 532 (3.4) 6

 10 بلغاريا 527 522 (2.9) 5 34 فرنسا 485 491 (2.8) 6

 11 النرويج 551 547 (2.9) 4 35 الدانمارك 536 542 (2.8) 6

 12 سنغافورة 620 616 (3.0) 4 36 بريطانيا 543 549 (2.9) 6

 13 األمارات 453 450 (5.4) 3 37 قبرص 520 526 (2.7) 6

 14 جورجيا 465 461 (4.0) 3 38 امريكا 536 543 (1.9) 7

 15 صربيا 520 517 (4.7) 3 39 التشيك 525 532 (3.2) 7

 16 قطر 440 438 (5.9) 3 40 كوريا 604 612 (1.9) 7

 17 نيالتوا 537 534 (3.3) 2 41 هولندا 526 534 (2.2) 8

 18 كازخستان 546 543 (2.8) 2 42 أستراليا 513 522 (3.5) 9

 19 المغرب 378 377 (2.8) 1 43 كندا 506 515 (2.1) 9

 20 السويد 519 518 (3.0) 1 44 هونج كونغ 609 619 (3.3) 10

 21 روسيا 564 564 (2.8) 1 45 البرتغال 536 547 (2.2) 11

 22 اليابان 593 593 (2.3) 0 46 سلوفاكيا 493 504 (2.6) 11

 المتوسط الدولي  505 505 0  47 إسبانيا 499 511 (2.4) 12
 

 23 تشيلي 458 459 (3.2) 1 48 كرواتيا 496 508 (2.7) 12

 24 بولندا 534 536 (2.5) 1 49 إيطاليا 497 517 (2.7) 20

 رىـات أخـاركـشـم

/ األرجنتينسبيونس آير  430 435 (2.8) 5 األماراتأبوظبي/   422 417 (11.2) 4 8   1 

كندا أونتاريو/  509 516 (2.9) 7 مريكافلوريدا/ ا  548 544 (4.5) 4 9   2 

/ كنداكويبك  531 541 (3.8) 11 األماراتدبي/   510 512 (5.0) 2 10   3 

النرويج  492 494 (3.6) 3        4 
 α  =0.05الفرق المكتوب بالخط الغامق دال إحصائياً عند  -
 α  =0.05الفرق المكتوب بالخط العادي غير دال إحصائياً عند  -
 العدد المكتوب بين قوسين هو الخطأ المعياري للفرق -
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 أ( -47)الجدول رقم  
 الثامن / الصف بحسب الجنس TIMSS 2015في دراسة رياضيات للدول العربية المشاركة متوسطات األداء في ال

 الفرق

 المطلق

 متوسط األداء
 الترتيب الـدولـة

 الفرق
 المطلق

 متوسط األداء
 الترتيب الـدولـة

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 1 ُعمان 420 388 32 8 قطر 440 454 6

 2 األردن 395 376 19  المتوسط الدولي 482 478 4

  يالمتوسط العرب 418 401 17 9 المغرب 385 384 1

 3 البحرين 462 446 16 10 لبنان 441 443 2

 4 السعودية 375 360 14 مشاركات أخرى

 5 اإلمارات 471 459 12  أبو ظبي/ اإلمارات   456 427 29

 6 مصر 396 387 9  دبي/ اإلمارات  510 514 4

 7 الكويت 396 389 7     
 α  =0.05الفرق المكتوب بالخط الغامق دال إحصائياً عند  -
 α  =0.05غير دال إحصائياً عند  العاديالفرق المكتوب بالخط  -

 
 ب ( -47)الجدول رقم  

 / الصف الرابع  بحسب الجنس TIMSS 2015في دراسة رياضيات للدول العربية المشاركة متوسطات األداء في ال

 الفرق

 المطلق

 متوسط األداء
 الترتيب الـدولـة

 فرقال
 المطلق

 متوسط األداء
 الترتيب الـدولـة

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 1 السعودية 405 363 43 7 قطر 440 438 3

 2 ُعمان 436 415 22 8 المغرب 378 377 1

 3 األردن 399 379 20  المتوسط الدولي 505 505 0

 4 البحرين 459 443 15 مشاركات أخرى

  المتوسط العربي 412 395 17  اإلمارات أبو ظبي/  422 417 4

 5 الكويت 359 347 12  دبي/ اإلمارات  510 512 2

 6 االمارات 453 450 3     
 α  =0.05الفرق المكتوب بالخط الغامق دال إحصائياً عند  -
 α  =0.05الفرق المكتوب بالخط العادي غير دال إحصائياً عند  -

متوس بلغ الدولي المستوى الذكعلى )ط )478ور اإلناث ومتوسط بين(482(، الفرق يبلغ وبذلك ،

،واتعالم(4)المتوسطين (.وعلىالمستوى=0.05الفرقمستوىالداللةاإلحصائية)قدبلغهذا

( متوسطالذكور ومتوسطاإلناث)478العربيبلغ المتوسطين418(، الفرقبين وبذلكفإن ،)(17)

(.=0.05هذاالفرقمستوىالداللةاإلحصائية)وقدبلغعالمةولصالحاإلناث،

( الذكور متوسط بلغ األردني المستوى )376وعلى اإلناث ومتوسط بين395(، الفرق فأن وبذلك )

(عالمةلصالحاإلناثودالإحصائياً.19المتوسطين)
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 بحسب مجاالت المحتوى على اختبار الرياضيات مستويات األداء 

العربيةبحسبمجاالتلطلبةالصفالثامنفيالدولءدا(متوسطاتاألأ-48)يبينالجدولرقم

المحتوىفياختبارالرياضيات.
 

 أ( -48)الجدول رقم  
 / الصف الثامنمتوسطات أداء الدول العربية في الرياضيات بحسب المحتوى

 الـدولـة
ت واالحتماالتالبيانا الهندسة الجبر األعداد  

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 (0.6) 473 (0.6) 478 (0.6) 483 (0.6) 481 المتوسط الدولي

 (2.5) 449 (2.4) 447 (2.0) 485 (1.9) 464 االمارات

 (4.6) 395 (4.0) 444 (4.0) 466 (4.1) 440 لبنان

 (2.2) 453 (2.5) 449 (2.1) 483 (2.0) 436 البحرين

 (3.9) 417 (3.0) 433 (2.6) 452 (2.9) 435 قطر

 (1.2) 387 (1.2) 410 (1.1) 430 (1.1) 407 المتوسط العربي

 (5.0) 377 (5.3) 382 (4.8) 384 (4.8) 395 الكويت

 (4.4) 338 (4.1) 393 (4.3) 420 (3.7) 393 مصر

 (3.0) 376 (2.8) 415 (2.7) 426 (2.6) 389 ُعمان

 (2.9) 353 (3.0) 410 (2.3) 372 (2.1) 382 المغرب

 (4.0) 346 (3.4) 381 (3.5) 418 (3.2) 380 االردن

 (4.9) 361 (5.3) 342 (4.4) 391 (4.5) 352 السعودية

( األعداد يلي: األردنيفيمجاالتالمحتوىكما 380بلغتمتوسطاتاألداء الهندسة418الجبر)(، ،)

.(346)واالحتماالت(،البيانات381)

حيثبلغتمتوسطاتاألداءالعربيكما،المتوسطاتالعربيةالمناظرةلهادونهذهالمتوسطاتوجاءت

( األعداد الجبر)407يلي: ،)430( الهندسة البيانات)410(، المتوسطاتجميعها387(، وهذه دون(.

)مجاالتاألربعةالمتوسطالدوليفيال األعداد الجبر)481وهي: الهندسة483(، والبيانات468)(، ،)

(.473واالحتماالت)

دونالعربيةبالمتوسطاتالدوليةبحسبالمجاليتبينأنالمتوسطاتالعربيوبمقارنةمتوسطاتاألداء

.لمجاالتجميعهاوبداللةإحصائيةالمتوسطاتالدوليةالمناظرةلهافيا

العربي،وفيا األردنيدوناألداء فاألداء هوفيالصفالثامن، عما تختلفالصورة لم لصفالرابع

ب(.-48وكالهمادوناألداءالدوليانظرالجدولرقم)
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 ب(-48الجدول رقم  )
 ابعالصف الر /متوسطات أداء الدول العربية في الرياضيات بحسب المحتوى

 الـدولـة
 البيانات واالحتماالت الهندسة األعداد

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 (0.5) 502 (0.5) 504 (0.4) 506 المتوسط الدولي

 (2.4) 453 (2.7) 442 (2.4) 455 االمارات

 (2.3) 454 (1.9) 447 (1.7) 453 البحرين

 (3.9) 435 (4.4) 423 (3.4) 446 قطر

 (2.6) 414 (2.9) 430 (2.6) 423 ٌعمان

 (1.3) 400 (1.3) 405 (1.2) 411 المتوسط العربي

 (3.4) 381 (3.1) 394 (3.1) 388 االردن

 (4.2) 365 (5.0) 381 (4.1) 384 السعودية

 (4.2) 351 (3.8) 385 (3.3) 381 المغرب

 (5.4) 345 (4.9) 338 (4.6) 356 الكويت

 مشاركات أخرى

 (1.7) 517 (1.9) 503 (1.5) 514 دبي/ االمارات

 (4.8) 423 (5.1) 412 (4.7) 422 أبوظبي/ االمارات
 

 

 مستويات األداء على اختبار الرياضيات بحسب مجاالت المعرفة

العربيةوللطلبةالصفالثامنفيالدلطلبةالصفالثامنفي(متوسطاتاالداءأ-49يبينالجدولرقم)

حسبالمجاالتالعرفيةللرياضيات.ب

 أ( -49الجدول رقم  )
 متوسطات األداء على اختبار الرياضيات للدول العربية بحسب المجاالت المعرفية

 الدولة
 التفكير التطبيق المعرفة

خطأ المعياريال المتوسط الخطأ المعياري المتوسط الخطأ المعياري المتوسط  

 (0.6) 479 (0.5) 453 (0.6)  481 المتوسط الدولي

 (2.2) 461 (2.1) 457 (2.2) 476 االمارات

 (2.2) 452 (1.7) 445 (2.3) 463 البحرين

 (4.5) 406 (3.9) 439 (3.8) 456 لبنان

 (2.8) 431 (2.9) 435 (3.1) 440 قطر

 (1.1) 403 (1.0) 408 (1.1) 417 المتوسط العربي

 (3.1) 402 (2.5) 401 (3.1) 401 ُعمان

 (4.5) 374 (4.5) 389 (4.7) 398 الكويت

 (4.3) 379 (3.9) 385 (4.3) 399 مصر

 (3.3) 380 (3.2) 378 (3.2) 391 االردن

 (2.8) 374 (2.2) 385 (2.4) 382 المغرب

 (4.0) 374 (4.2) 364 (4.9) 359 السعودية
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ا األداء متوسطات بلغت )وقد المعرفة يلي: كما المعرفة مجاالت في التطبيق391ألردني ،)

و378) المتوسطات380)التفكير(، وجاءتهذه فيدونالمتوسطات(، لها المناظرة مجاالتالعربية

والتفكيرالمعرفةوالتطبيق بلغتفقد،حيثإنالفروقبينالمتوسطاتاألردنيةوالعربيةدالةإحصائياً،

األداء )متوسطات المعرفة يلي: كما 417العربي )و(، جاءت403)التفكيرو(،408التطبيق وقد ،)

المتوسطات بلغتاألردنية حيث إحصائية، وبداللة لها المناظرة الدولية المتوسطات دون والعربية

(.479)التفكير(،و453(،التطبيق)481المتوسطاتالدوليةالقيماآلتية:المعرفة)

( في مجال التطبيق، 388في مجال المعرفة، ) 389لغت متوسطات األداء األردنية وفي الصف الرابع ب
المناظرة لها عربياً ودولياً انظر  جميعها دون المتوسطات ( في مجال التفكير، وهذه المتوسطات385)

 ب( -49الجدول رقم )
 ب(-49الجدول رقم  )

 ختبار الرياضيات للدول العربية بحسب المجاالت المعرفية/ الصف الرابعمتوسطات األداء على ا

 الـدولـة
 التفكير التطبيق المعرفة

 الخطأ المعياري المتوسط الخطأ المعياري المتوسط الخطأ المعياري المتوسط

 (0.5) 504 (0.4) 505 (0.4) 505 المتوسط الدولي

 (2.4) 445 (2.5) 452 (2.7) 453 االمارات

 (2.0) 447 (1.6) 450 (1.8) 453 البحرين

 (4.4) 431 (3.5) 434 (3.4) 444 قطر

 (2.4) 420 (2.4) 428 (2.7) 422 ُعمان

 (1.3) 403 (1.2) 407 (1.2) 408 المتوسط العربي

 (3.3) 385 (3.1) 388 (3.1) 389 االردن

 (4.3) 383 (4.5) 382 (4.6) 374 السعودية

 (3.6) 379 (3.6) 375 (3.7) 377 المغرب

 (5.0) 332 (4.8) 348 (4.5) 354 الكويت

 مشاركات أخرى

 (1.7) 507 (1.8) 510 (2.0) 514 دبي/ االمارات

 (4.4) 414 (4.8) 422 (5.1) 418 أبوظبي/ االمارات
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 الصعوبة النسبية لمجاالت الرياضيات بحسب مجال المحتوى ومجال المعرفة 

( متو50يبينالجدولرقم فيالرياضياتبحسبمجاالت( لإلجاباتالصحيحة سطاتالنسبالمئوية

 المحتوىوالمجاالتالمعرفيةللرياضيات.

 (50الجدول رقم  )
 / ثامنللدول العربية بحسب المحتوى والمجال المعرفي متوسط النسب المئوية لإلجابات الصحيحة في الرياضيات

 مجاالت محتوى الرياضيات المعرفية ياضياتمجاالت الر
 الدولــة الرياضيات

البيانات  المعرفة التطبيق التحليل
 األعداد الجبر الهندسة واالحتماالت

 المتوسط الدولي 41 44 37 37 47 50 40 32

 اإلمارات 37 39 36 31 42 49 34 27

 البحرين 35 33 36 31 42 47 32 25

 قطر 32 34 30 28 37 42 30 22

 لبنان 30 32 31 28 29 44 27 17

 المتوسط العربي 29 29 28 26 33 39 26 19

 ُعمان 26 25 26 25 30 35 24 18

 مصر 25 26 25 22 26 36 22 15

 الكويت 24 25 21 21 30 33 22 14

 األردن 23 22 24 21 26 32 21 15

 السعودية 21 19 20 18 28 28 19 14

 المغرب 22 22 19 23 25 30 20 14

 مشاركات أخرى

 دبي/اإلمارات 47 50 46 40 52 59 44 37

 أبوظبي/اإلمارات 32 34 31 27 37 44 29 23


%(،الهندسة24%(،الجبر)22وقدبلغتهذهالنسبلألردنبحسبالمحتوىكمايلي:األعداد)

%(،وهينسبتعكسدرجةصعوبةمتباينةعبرالمحتوى،ويمكن26%(،البياناتواالحتماالت)21)

،الهندسةترتيبمحتوىالرياضياتبحسبدرجةصعوبتهعندطلبتنامناألصعبإلىاألسهلكمايلي:

المستويينوتجدراإلشارةإلىأنهذهالنسبدونالنسبالمناظرةلهاعلىاالعداد،الجبر،االحتماالت

العربيوالدولي.

%(فيمجالالتطبيق،21%(فيمجالالمعرفة،)32أماعلىالبعدالمعرفيفقدبلغتالنسباألردنية)

(15 فيمجال المجاالتبحسبالتفكير%( لهذه النسبترتيباً هذه وتبين األصعبإلى. من صعوبتها

هو: العربيالتفكيراألسهل المستويين على نفسه الترتيب وهذا المعرفة، التطبيق، وتجدر، والدولي.

.الدوليوالعربيالمستوييناإلشارةإلىأنالنسباألردنيةجميعهادونالنسبالمناظرةلهاعلى
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 مستويات األداء األردني بحسب المحتوى الرياضي والجنس 

 ( الجدول أ(-51يشير الرياضياتيزيد في اإلناث أداء متوسط أن إلى إحصائية عنوبداللة

(عالمة.19كوربمقدار)متوسطأداءالذ

 أ( -51الجدول رقم  )
 / ثامنفي الرياضيات بحسب المحتوى الرياضي والجنس األردنمتوسطات أداء طلبة 

 المحتوى الرياضي
 الفرق المطلق إناث ذكور

لخطأ المعياريا متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء  

 (7.1) 1 (4.6) 381 (5.0) 380 األعداد
 (7.5) *42 (4.3) 439 (5.8) 397 الجبر

 (7.3) *23 (4.5) 392 (5.4) 369 الهندسة
 (8.2) 15 (5.0) 354 (6.4) 339 البيانات واالحتماالت

 (7.0) *19 (4.1) 395 (5.4) 376 الرياضيات
       (  =0.05* الفرق دال إحصائياً عند )

 

 ب( - 51)الجدول رقم 
 متوسطات أداء طلبة األردن في الرياضيات بحسب المحتوى الرياضي والجنس/رابع

 المحتوى الرياضي
 الفرق المطلق إناث ذكور

يالخطأ المعيار متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء  

 (6.0) *16 (3.4) 397 (5.0) 381 األعداد
 (6.5) *36 (3.6) 408 (8.1) 383 الهندسة

 (6.1) *37 (3.4) 402 (5.3) 365 تمثيلهاالبيانات و
 (5.8) *20 (3.3) 400 (4.9) 380 الرياضيات

  (  =0.05* الفرق دال إحصائياً عند )

 

أداءاإلناثومتوسطاتأداءالذكوربحسباتإلىأنالفروقبينمتوسط(ب-51)كمايشيرالجدول

(عالمةعلىالتوالي16،36،37(قدبلغت)تمثيلهاالهندسة،البياناتواألعداد،المحتوىالرياضي)

،بينمابلغالفرقبين(=0.05)لصالحاإلناث،وقدبلغتهذهالفروقجميعهامستوىالداللةاإلحصائية

غير (عالماتلصالحاإلناثغيرأنهذاالفرق14داءالذكورفياألعداد)متوسطأداءاإلناثومتوسطأ

دالأحصائياً.
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  مستويات األداء األردني بحسب المجال المعرفي والجنس

الذكورفيمجاالتأ-51يشيرالجدول) إلىأنالفروقبينمتوسطاتأداءاإلناثومتوسطاتأداء )

(عالمةعلىالتواليلصالحاإلناث16،13،27)ت(بلغالتفكيريق،المعرفةالرياضية)المعرفة،التطب

وهيدالةإحصائياً.

 أ( -52الجدول رقم )
 / ثامنفي الرياضيات بحسب المجال المعرفي والجنس األردنمتوسطات أداء طلبة 

 المحتوى الرياضي
 الفرق المطلق إناث ذكور

 الخطأ المعياري متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء

 (7.2) *16 (4.2) 398 (5.3) 382 المعرفة
 (7.1) 13 (4.2) 385 (5.3) 372 التطبيق
 (7.4) *27 (4.0) 393 (5.7) 366 التفكير

 (7.0) *19 (4.1) 395 (5.4) 376 الرياضيات
  (  =0.05الفرق دال إحصائياً عند )*

 

 ب( - 52الجدول رقم )
 متوسطات أداء طلبة األردن في الرياضيات بحسب المجال المعرفي والجنس/ رابع

 المحتوى الرياضي
 الفرق المطلق إناث ذكور

اريالخطأ المعي متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء  

 (5.9) *20 (3.3) 401 (5.0) 381 المعرفة
 (5.8) *18 (3.3) 398 (5.0) 381 التطبيق
 (6.4) *19 (4.0) 396 (5.1) 377 التفكير

 (5.8) *20 (3.3) 400 (4.9) 380 الرياضيات
  (  =0.05الفرق دال إحصائياً عند )*
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 ةوموقع المدرس يمستويات األداء األردني بحسب المحتوى الرياض

فيالرياضياتيزيدعنمتوسطأداءينةإلىأنالفرقبينمتوسطأداءطلبةالمدأ(-53يشيرالجدول)

(عالمة.20طلبةالريفبمقدار)

 أ( -53الجدول رقم )
 / ثامنفي الرياضيات بحسب المحتوى الرياضي وموقع المدرسة األردنمتوسطات أداء طلبة 

 حتوى المعرفيالم
 الفرق المطلق مدن ريف

 الخطأ المعياري متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء

 (6.9) *22 (3.4) 385 (6.6) 363 األعداد

 (8.5) *19 (3.7) 422 (8.1) 403 الجبر

 (7.5) *21 (3.5) 385 (7.5) 364 الهندسة

 (8.2) *29 (4.0) 353 (8.4) 324 البيانات واالحتماالت

 (7.5) *20 (3.4) 390 (7.2) 370 الرياضيات
 (  =0.05الفرق دال إحصائياً عند )*

 
 (ب- 53الجدول رقم )

 متوسطات أداء طلبة األردن في الرياضيات بحسب المحتوى الرياضي وموقع المدرسة/ رابع

 المحتوى المعرفي
 الفرق المطلق مدن ريف

 الخطأ المعياري متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء

 (8.2) *36 (3.6) 397 (7.1) 361 األعداد

 (9.2) *41 (3.6) 406 (7.9) 365 الهندسة

 (8.4) *37 (3.6) 398 (7.2) 361 تمثيلهاالبيانات و

 (8.7) *36 (3.7) 399 (7.3) 362 الرياضيات
  (  =0.05الفرق دال إحصائياً عند )*
 

(إلىأنالفرقبينمتوسطأداءطلبةالمدنومتوسطأداءطلبةالريفأ-53كمايشيرالجدول)

( بلغ )19فيالجبر وفيالهندسة عالمة، )21( وفياألعداد عالمة، وفيالبيانات)22( عالمة )29)

الفروقجميع وهذه المدنعالمة لصالحطلبة إحصائياًها دالة فيمتوسطاتوهي الفروق فأن وكذلك

ولصالح األداءعندطلبةالصفالرابعاألساسيبحسبالمحتوىوموقعالمدرسةجميعهادالةإحصائياً

ب(-53انظرالجدولرقم)طلبةالمدن،

 مستويات األداء األردني بحسب المجال المعرفي وموقع المدرسة

داءطلبةالريففيأإلىأنالفروقبينمتوسطاتأداءطلبةالمدينةومتوسطاتأ(-54شيرالجدول)ي

 التطبيق، فيالرياضيات)المعرفة، بلغت)التفكيرالمجاالتالمعرفية قد )21 ،22 على20، عالمة )

التواليلصالحطلبةالمدينةوهذهالفروقجميعهادالةإحصائياً.
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 أ(-54)الجدول رقم 
 / ثامنمتوسطات أداء طلبة األردن في الرياضيات بحسب المجال المعرفي وموقع المدرسة

 المجال المعرفي
 الفرق المطلق مدن ريف

 الخطأ المعياري متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء

 (7.4) *21 (3.4) 395 (7.0) 374 المعرفة

 (7.5) *22 (3.4) 383 (7.2) 361 التطبيق

 (7.7) *20 (3.6) 384 (7.1) 364 التفكير 

 (7.5) *20 (3.4) 390 (7.2) 370 الرياضيات

  (  =0.05الفرق دال إحصائياً عند )*
 

 (ب -54)الجدول رقم 
 ي الرياضيات بحسب المجال المعرفي وموقع المدرسة/ رابعمتوسطات أداء طلبة األردن ف

 

 المجال المعرفي
 الفرق المطلق مدن ريف

 الخطأ المعياري متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء

 (8.8) *37 (3.6) 400 (7.5) 363 المعرفة

 (8.4) *36 (3.6) 398 (7.2) 362 التطبيق

 (8.4) *35 (3.7) 395 (7.3) 360 تفكير ال

 (8.7) *37 (3.7) 399 (7.3) 362 الرياضيات

  (  =0.05الفرق دال إحصائياً عند )*

تمستوىالداللةاإلحصائيةوبحسبمجاالمتوسطاتالمدنوالريفوفيالصفالرابعبلغتالفروقبين

.ب(–54انظرالجدولرقم)ةجميعهاولصالحطلبةالمدنالمعرف

  السلطة التربوية المشرفةوالمحتوى بحسب األردني األداء مستويات 

إلىأنالفرقبينمتوسطأداءطلبةالتعليمالخاصفيالرياضياتيزيدعنأ(-55رقم)يشيرالجدول

 طلبة أداء والتعليممتوسط التربية )وزارة عالمة69بمقدار )،( بمقدار يزيد أنه عن50كما عالمة )

(19وسطأداءطلبةوكالةالغوث،وبلغالفرقبينمتوسطيطلبةالوكالةوطلبةوزارةالتربيةوالتعليم)مت

(.α=0.05(مستوىالداللةاإلحصائية)55عالمةوبلغتهذهالفروقوكماهومبينفيالجدول)
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 أ( -55الجدول رقم )
 / ثامنوالسلطة التربوية المشرفةالمحتوى بحسب في الرياضيات  األردنمتوسطات أداء طلبة 

 المحتوى
 الثقافة العسكرية وكالة الغوث الخاصة وزارة التربية والتعليم

متوسط 
 األداء

الخطأ 
 المعياري

متوسط 
 األداء

الخطأ 
 المعياري

متوسط 
 األداء

الخطأ 
 المعياري

متوسط 
 األداء

الخطأ 
 المعياري

 (24.3) 346 (8.3) 390 (7.0) 438 (3.5) 369 األعداد

 (42.0) 370 (9.0) 423 (8.9) 473 (3.9) 408 الجبر

 (32.3) 341 (7.6) 386 (8.1) 432 (3.6) 371 الهندسة

البيانات 
 واالحتماالت

334 (4.7) 412 (7.8) 352 (8.8) 296 (31.7) 

 (30.2) 344 (7.9) 393 (7.7) 443 (3.6) 374 الرياضيات

 
 (ب -55جدول رقم )ال

 متوسطات أداء طلبة األردن في الرياضيات بحسب المحتوى والسلطة التربوية المشرفة/ رابع
 

 المحتوى
 وكالة الغوث الخاصة وزارة التربية والتعليم

لخطأ المعياريا متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء  

 (8.0) 392 (6.5) 439 (3.5) 365 األعداد

 (9.7) 397 (6.5) 451 (3.6) 370 الهندسة

 (11.5) 385 (7.2) 437 (3.7) 357 تمثيلهاالبيانات و

 (8.6) 394 (6.6) 440 (3.5) 366 الرياضيات



مس على المتوسطات بين الفروق وداللة الترتيب حيث من نفسها الصورة جاءت مجاالتوقد توى

 .المحتوىالرياضي
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 أ( -56الجدول رقم )
 / ثامن TIMSS 2015الفروق بين متوسطات األداء بحسب محتوى الرياضيات والسلطة المشرفة 

 وكالة الغوث الخاصة وزارة التربية والتعليم السلطة المشرفة المحتوى

 األعداد

 - - - لتربية والتعليموزارة ا

 - - (7.5) *69 الخاصة

 - (10.9) *48 (8.7) *21 وكالة الغوث

 (25.5) 43 (25.3) *92 (24.1) 22 الثقافة العسكرية

 الجبر

 - - - وزارة التربية والتعليم

 - - (5.0) *64 الخاصة

 - (12.5) *50 (9.9) 15 وكالة الغوث

 (43.2) 53 (43.3) *103 (41.6) 38 الثقافة العسكرية

 الهندسة

 - - - وزارة التربية والتعليم

 - - (8.8) *62 الخاصة

 - (10.5) *47 (8.3) 15 وكالة الغوث

 (33.2) 44 (33.3) *91 (31.8) 29 الثقافة العسكرية

البيانات 
 واالحتماالت

 - - - وزارة التربية والتعليم

 - - (9.5) *78 الخاصة

 - (12.1) *60 (9.7) 18 وكالة الغوث

 (32.8) 56 (32.6) *116 (30.9) 38 الثقافة العسكرية

 الرياضيات

 - - - وزارة التربية والتعليم

 - - (8.6) *69 الخاصة
 - (10.9) *50 (9.0) *19 وكالة الغوث

 (31.3) 50 (31.1) *99 (30.0) 31 الثقافة العسكرية
  (  =0.05الفرق دال إحصائياً عند )*

 العدد بين قوسين هو الخطأ المعياري للمتوسط

 (ب -56الجدول رقم )
 / رابع TIMSS 2015الفروق بين متوسطات األداء بحسب محتوى الرياضيات والسلطة المشرفة 

 الخاصة وزارة التربية والتعليم السلطة المشرفة المحتوى

 األعداد
 - - والتعليم وزارة التربية

 - (7.4) *74 الخاصة

 (10.2) *74 (8.6) *27 وكالة الغوث

 الهندسة
 - - وزارة التربية والتعليم

 - (7.6) *81 الخاصة

 (11.6) *54 (10.3) *27 وكالة الغوث

 تمثيلهاالبيانات و
 - - وزارة التربية والتعليم

 - (8.2) *80 الخاصة

 (13.5) *52 (12.0) *28 وكالة الغوث

 الرياضيات
 - - وزارة التربية والتعليم

 - (7.7) *75 الخاصة

 (10.8) *47 (9.3) *28 وكالة الغوث
  (  =0.05الفرق دال إحصائياً عند )*

 العدد بين قوسين هو الخطأ المعياري للمتوسط

الداللةوالسلطةاىوفيالصفالرابعبلغتبعضالفروقبينمتوسطاتاألداءبحسبالمحتو لمشرفة

ىالنحولبحسبالسلطةجاءتعزلياًمرتبةتنا،وتجدراإلشارةالىأنالمتوسطات=0.05اإلحصائية

.ب(-56)(،أ-56)انظرالجدولين،ثقافةعسكريةوالتعليموزارةالتربية:خاصة،وكالةالغوث،اآلتي
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 تربوية المشرفةوالسلطة المستويات األداء األردني بحسب المجال المعرفي 

التربإلىأنالفرقبينمتوسطأداءطلبة(أ-57رقم)يشيرالجدول ومتوسطةوالتعليميوزارة

،73،70(بلغت)التفكيرأداءطلبةالتعليمالخاصفيالمجاالتالمعرفيةللرياضيات)المعرفة،التطبيق،

دا(عالمةعلىالتواليلصالحطلبةالتع69 وبلغتالفروقبينالتعليمليمالخاصوجميعها لةإحصائياً،

( نفسها المجاالت في الغوث 53الخاصووكالة ،51 التعليم53، ولصالح إحصائياً دالة وجميعها )

(.58الخاص،انظرالجدولرقم)

 أ( -57الجدول رقم )
 / ثامنعرفي والسلطة المشرفةمتوسطات أداء طلبة األردن في الرياضيات بحسب المجال الم

 المجال المعرفي
 الثقافة العسكرية  وكالة الغوث الخاصة وزارة التربية والتعليم

متوسط 
 األداء

الخطأ 
 المعياري

متوسط 
 األداء

الخطأ 
 المعياري

متوسط 
 األداء

الخطأ 
 المعياري

متوسط 
 األداء

الخطأ 
 المعياري

 (30.7) 350 (8.7) 398 (7.6) 451 (3.5) 378 المعرفة

 (30.4) 337 (8.1) 386 (7.0) 437 (3.5) 367 التطبيق

 (32.4) 342 (8.9) 385 (7.4) 438 (3.5) 369 التفكير

 (30.2) 344 (7.9) 393 (7.7) 443 (3.6) 374 الرياضيات

 
 (ب- 57الجدول رقم )

 حسب المجال المعرفي والسلطة المشرفة/ رابعمتوسطات أداء طلبة األردن في الرياضيات ب

 المجال المعرفي
 وكالة الغوث الخاصة وزارة التربية والتعليم

 الخطأ المعياري متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء الخطأ المعياري متوسط األداء

 (8.3) 394 (6.7) 445 (3.6) 365 المعرفة

 (8.9) 393 (6.6) 438 (3.6) 366 التطبيق

 (9.6) 389 (6.7) 433 (3.7) 364 التفكير

 (8.6) 394 (6.6) 440 (3.5) 366 الرياضيات
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 أ( -58الجدول رقم )

 / ثامنTIMSS 2015الفروق بين متوسطات األداء بحسب المجال المعرفي والسلطة المشرفة 

 وكالة الغوث الخاصة تربية والتعليموزارة ال السلطة المشرفة المجال المعرفي

 المعرفة

 - - - وزارة التربية والتعليم

 - - (8.5) *72 الخاصة

 - (11.7) *53 (9.4) *19 وكالة الغوث

 (31.8)48 (31.6) *101 (30.5) 28 الثقافة العسكرية

 التطبيق

 - - - وزارة التربية والتعليم

  - (7.8) *70 الخاصة

  (10.8) *51 (8.7) 19 وكالة الغوث

 (31.5)49 (31.2) *100 (30.2) 30 الثقافة العسكرية

 التفكير 

 - - - وزارة التربية والتعليم

  - (8.1) *69 الخاصة

  (11.7) *53 (9.6) 16 وكالة الغوث

 (33.7)43 (33.3) *26 (32.2) 27 الثقافة العسكرية

 الرياضيات

 - - - وزارة التربية والتعليم

 - - (8.6) *69 الخاصة

 - (10.9) *50 (9.0) *19 وكالة الغوث

 (31.3)50 (31.1) *99 (30.0) 31 الثقافة العسكرية
 

  (  =0.05الفرق دال إحصائياً عند )*

 العدد بين قوسين هو الخطأ المعياري للمتوسط

 (ب -58الجدول رقم )
 / رابعTIMSS 2015سطات األداء بحسب المجال المعرفي والسلطة المشرفة الفروق بين متو

 

 الخاصة وزارة التربية والتعليم السلطة المشرفة المجال المعرفي

 المعرفة
 - - وزارة التربية والتعليم

 - (7.9) *80 الخاصة

 (10.7) *51 (9.1) *29 وكالة الغوث

 التطبيق
 - - وزارة التربية والتعليم

 - (7.6) *72 الخاصة

 (11.0) *45 (9.7) *26 وكالة الغوث

 التفكير 
 - - وزارة التربية والتعليم

 - (7.7) *70 الخاصة

 (11.4) *44 (10.3) *25 وكالة الغوث

 الرياضيات
 - - وزارة التربية والتعليم

 - (7.7) *75 الخاصة

 (10.8) *47 (9.3) *28 وكالة الغوث
 

  (  =0.05حصائياً عند )الفرق دال إ*

 العدد بين قوسين هو الخطأ المعياري للمتوسط
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بلغتمستوى الخاصفجميعها الغوثوالتعليم وكالة لطلبة الفروقبينمتوسطاتاألداء مقارنة وعند

( اإلحصائية αالداللة ولصال0.05= أن( القول ومجمل الخاص، التعليم المجاالتح بحسب األداء

بتبحسبالسلطةالتربويةالمشرفةمناألعلىإلىاألدنىعلىالنحواآلتي:التعليمالخاص،المعرفيةترت

التربيةوالتعليم كانالترتيببحسبالسلطةفيالصفالرابع.الثقافةالعسكرية،ووكالةالغوث،وزارة

)تنازلي وكااً الخاص، والتعليمالتعليم التربية الغوثوزارة لة رقم، الجدول يبينب(–57)انظر كما ،

بينهذهالمتوسطات.الفروقب(داللة–58الجدول)

 المشروعمستويات األداء بحسب المحتوى و

ترتيبالمشاريعبحسبمتوسطاتاألداءفيالرياضياتومناألعلىإلىأنأ(-59يشيرالجدولرقم)

(،389)(،وزارةالتربيةوالتعليم410)(،دعمالتعليم426)األدنىجاءعلىالنحواآلتي:استكشافيةلىإ

ومدرستيووزارة388)ومدرستي ، منجهة التعليم كانالفرقبينأيمناالستكشافيةودعم وقد ،)

دال غير فهو التعليم ودعم االستكشافية بين الفرق أما إحصائياً. داالً أخرى جهة من والتعليم التربية

ارةالتربيةوالتعليمغيردالإحصائياًأيضاً.إحصائياًكماأنالفرقبينمدرستيووز

 أ( -59الجدول رقم )
 / ثامن TIMSS 2015 والمشروعمتوسطات أداء طلبة األردن في الرياضيات بحسب المحتوى 

 وزارة التربية والتعليم دعم التعليم مدرستي استكشافية المحتوى

 368(4.8) 393(6.6) (6.5)368 (7.0)376 األعداد

 408(5.8) 394(6.4) 407(7.7) 415(8.0) الجبر

 (5.2)371 360(5.2) (7.3)369 (6.9)377 الهندسة

 (6.5)334 322(7.1) (7.9)333 (7.6)342 تمثيلهاالبيانات و

 (5.3)374 363(6.1) (6.9)373 (6.8)382 الرياضيات
 العدد بين قوسين هو الخطأ المعياري للمتوسط

 (ب -59جدول رقم )ال
 / رابع TIMSS 2015 لمشروعالرياضيات بحسب المحتوى وا متوسطات أداء طلبة األردن في

 دعم التعليم مدرستي استكشافية المحتوى
وزارة التربية 

 والتعليم

 (9.7)365 (9.7)362 (7.5)362 (5.5)369 األعداد

 (4.4)370 (10.7)369 (8.0)368 (6.4)372 الهندسة

 (4.5)358 (10.8)359 (7.7)350 (6.2)357 وتمثيلهاالبيانات 

 (4.4)366 (9.5)365 (7.4)362 (5.2)369 الرياضيات
 العدد بين قوسين هو الخطأ المعياري للمتوسط

ل(علىمتوسطاتاألداءبحسبالمشروعوالمحتوىالرياضي،ويبينالجدوأ-59كمايشتملالجدول)

داللةالفروقبينهذهالمتوسطاتوبقيتداللةالفروقبينالمتوسطاتعلىمستوىالمحتوياتأ(-60)

بين األعداد محتوى في الفرق أن باستثناء الرياضيات، في هي كما نفسها هي للرياضيات الفرعية

استكشافيةودعمالتعليمدالإحصائياً.
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 أ( -60الجدول رقم )
 / ثامن TIMSS 2015بحسب محتوى الرياضيات والمشروع الفروق بين متوسطات األداء  نالفروق بي

 دعم التعليم مدرستي استكشافية المشروع محتوى الرياضيات

 األعداد

 - - - استكشافية

 - - (9.5) 8 مدرستي

 - (9.1) 5 (10.1) 13 دعم التعليم

 (8.0) 5 (7.9) 1 (7.4) 8 وزارة التربية والتعليم

 الجبر

 - - - استكشافية

 - - (10.9) 7 مدرستي

 - (9.9) 14 (10.0) *21 دعم التعليم

 (8.4) 15 (9.3) 1 (8.6) 6 وزارة التربية والتعليم

 الهندسة

 - - - استكشافية

 - - (10.2) 8 مدرستي

 - (10.2) 9 (9.8) 17 دعم التعليم

 (7.7) 10 (8.4) 2 (8.0) 6 تعليموزارة التربية وال

البيانات 
 واالحتماالت

 - - - استكشافية

 - - (10.6) 9 مدرستي

 - (10.3) 10 (10.5) 20 دعم التعليم

 (8.9) 11 (9.4) 1 (8.4) 8 وزارة التربية والتعليم

 الرياضيات

 - - - استكشافية

 - - (9.6) 9 مدرستي

 - (9.1) 9 (9.2) 19 دعم التعليم

 (7.9) 11 (8.5) 2 (7.6) 8 وزارة التربية والتعليم
  (  =0.05)*الفرق دال إحصائياً عند 

 العدد بين قوسين هو الخطأ المعياري للمتوسط

 (ب -60الجدول رقم )
 ع/ راب TIMSS 2015الفروق بين متوسطات األداء بحسب محتوى الرياضيات والمشروع 

 دعم التعليم مدرستي استكشافية المشروع محتوى الرياضيات

 األعداد

 - - - استكشافية

 - - (9.3) 7 مدرستي

 - - (11.1) 6 دعم التعليم

 (10.4) 3 (8.6) 3 (6.7) 3 وزارة التربية والتعليم

 الهندسة

 - - - استكشافية

 - - (10.4) 4 مدرستي

 - (13.2) 0.34 (12.6) 3 دعم التعليم

 (11.6) 1 (9.2) 2 (7.5) 2 وزارة التربية والتعليم

 تمثيلهاالبيانات و

 - - - استكشافية

 - - (9.9) 7 مدرستي

 - (13.2) 10 (12.3) 2 دعم التعليم

 (11.6) 2 (8.8) 8 (7.6) 1 وزارة التربية والتعليم

 الرياضيات

 - - - استكشافية

 - - (9.1) 7 مدرستي

 - (12.1) 3 (10.9) 4 يمدعم التعل

 (10.5) 1 (8.7) 4 (6.4) 3 وزارة التربية والتعليم
 العدد بين قوسين هو الخطأ المعياري للمتوسط
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  والمشروعمستويات األداء األردني بحسب المجال المعرفي 

وبحسبالمجالالمعرفيفيالصفالثامنمتوسطاتاألداءإلىأنأ(-61يشيرالجدولرقم)

مدارسكانت وتبعتها للمدارساالستكشافية والتعليماألعلى التربية فيحينجاءتوزارة متوسطات،

.دعمالتعليمثالثاً،ورابعاًوأخيراًمدارسمدرستياالداءلمدارس

(يبينانب-61ومنحيثداللةالفروقبينمتوسطاتاألداءبحسبالمجالالمعرفيفإنالجدولرقم)

إ الدالة الفروق وباقيحصائياً إحصائياً دال التفكير مجال في التعليم ودعم التربية وزارة بين الفروق

الفروقغيردالة.

 أ( -61الجدول رقم )
 / ثامن متوسطات أداء طلبة األردن في الرياضيات بحسب المجال المعرفي والمشروع

 وزارة التربية والتعليم التعليم دعم مدرستي استكشافية المجال المعرفي

 (5.0)378 (7.0)368 (7.5)378 (7.6)385 المعرفة

 (5.0)367 (6.2)358 (7.4)366 (7.2)373 التطبيق

 (5.1)369 (6.4)358 (7.1)368 (7.1)376 التفكير

 (3.6)374 (6.1)363 (6.9)373 (6.8)382 الرياضيات
 العدد بين قوسين هو الخطأ المعياري للمتوسط

 

 (ب -61الجدول رقم )

 / ثامن TIMSS 2015الفروق بين متوسطات األداء بحسب المجال المعرفي والمشروع 
 دعم التعليم مدرستي استكشافية المشروع المجال المعرفي

 المعرفة

 - - - استكشافية

 - - (10.7) 8 مدرستي

 - (11.0) 10 (10.3) 18 دعم التعليم

 (8.6) 11 (9.0) 1 (7.7) 7 وزارة التربية والتعليم

 التطبيق

 - - - استكشافية

 - - (10.3) 7 مدرستي

 - (9.4) 9 (9.4) 16 دعم التعليم

 (8.1) 9 (8.9) 0.4 (7.7) 7 وزارة التربية والتعليم

 التفكير

 - - - استكشافية

 - - (9.9) 9 مدرستي

 - (9.7) 10 (9.2) 18 دعم التعليم

 (11.0) *27 (11.7) 17 (11.5) 8 وزارة التربية والتعليم

 الرياضيات

 - - - استكشافية

 - - (9.6) 9 مدرستي

 - (9.1) 9 (9.2) 19 دعم التعليم

 (8.0) 11 (8.5) 2 (7.6) 8 وزارة التربية والتعليم
     (   =0.05*الفرق دال إحصائياً عند )

 و الخطأ المعياري للمتوسطالعدد بين قوسين ه
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 أ( -62الجدول رقم )
 / رابع متوسطات أداء طلبة األردن في الرياضيات بحسب المجال المعرفي والمشروع

 وزارة التربية والتعليم دعم التعليم مدرستي استكشافية المجال المعرفي

 (4.5)366 (10.20)364 (7.6)361 (5.7)368 المعرفة

 (4.5)367 (9.5)364 (7.0)362 (5.2)368 التطبيق

 (4.5)364 (9.4)364 (8.0)360 (5.6)366 التفكير

 (4.4)366 (9.5)365 (7.4)362 (5.2)369 الرياضيات
 العدد بين قوسين هو الخطأ المعياري للمتوسط

 

 (ب- 62الجدول رقم )
 / رابع TIMSS 2011بين متوسطات األداء بحسب المجال المعرفي والمشروع الفروق 

 دعم التعليم مدرستي استكشافية المشروع المجال المعرفي

 المعرفة

 - -   استكشافية

 - - (9.5)8 مدرستي

 - (12.7)3 (11.7)4 دعم التعليم

 (11.1)1 (8.8)5 (7.1)3 وزارة التربية والتعليم

 التطبيق

 - - - افيةاستكش

 - - (8.6)6 مدرستي

 - (11.8)2 (10.8)4 دعم التعليم

 (10.5)3 (8.4)5 (6.7)1 وزارة التربية والتعليم

 التفكير

 - - - استكشافية

 - - (10.0)6 مدرستي

 - (12.3)4 (10.8) 2 دعم التعليم

 (10.4)0.3 (8.9)5 (7.1)1 وزارة التربية والتعليم

 الرياضيات

 - - - يةاستكشاف

 - - (9.1)7 مدرستي

 - (12.1)3 (10.9) 4 دعم التعليم

 (10.5)1 (8.7)4 (6.4)3 وزارة التربية والتعليم
 العدد بين قوسين هو الخطأ المعياري للمتوسط

 

( الجدولين يبين )أ(-62كما الرياضيات-62، مجاالت في الرابع الصف لطلبة متوسطاتاألداء ب(

كذلكداللةالفروقبينهاوالتيكانتجميعهاغيردالةإحصائياً.وبحسبالمشروع،و
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 مستويات األداء في العلوم والرياضيات بحسب المدرسة والمديرية 

 حيثحسبلكل252شاركتفيالدراسة النتائجعلىمستوىالمدرسة تحليل تم وقد مدرسة،

فيالعلوم فيالرياضياتومتوسطاالداء متوسطاألداء كمامدرسة فيالمبحثينمعاً، ومتوسطاالداء

على احتلتالترتيباألول وقد معاً، المبحثين الرياضياتوفي وفي العلوم في حسبترتيبالمدرسة

وهيمنمدارسالقطاعالخاص،وقدبلغمتوسطالمعمدانيةالمدارسجميعهاوفيالمبحثينمعاًمدرسة

.562،وفيالمبحثينمعا570ًوفيالعلوم،554أداءطلبةهذهالمدرسةفيالرياضيات

والتابعةلمديريةاألغوارالشمالية،اليرموكاالساسيةللبنينأماالمدرسةالتياحتلتالمرتبةاألخيرةفهي

(،223وهيمنمدارسوزارةالتربيةوالتعليم،وقدبلغمتوسطاداءطلبةهذهالمدرسةفيالرياضيات)

( وف236وفيالعلوم ،)( )230يالمبحثينمعاً انظرالملحقرقم والذييبينمتوسطاتاألداءأ-1(. )

.2015TIMSSفيالرياضياتوالعلوموالمبحثينمعاًفيالدراسةالدوليةالمدارسوترتيب

المعلوماتعن من المزيد ولمعرفة فيالدراسة، حللتالبياناتعلىمستوىالمديرياتالمشاركة كما

اءللمديرياتالمشاركةفيالدراسةوعددالمدارسالتيشاركتبهاهذهالمديريات.انظرمستوياتاألد

انظرملحقوفيالصفالرابعحللتنتائجالطلبةفيالرياضياتمعمستوىالمدرسة،(أ-2الملحقرقم)

موهيمنجميعهامدرسةراهباتالوردية/مرجالحماوقداحتلتالترتيباألولعلىالمدارسب(-1)

فيالراضيات) المدرسة هذه متوسطأداء بلغ وقد واحتلتال525مدارسالقطاعالخاص، ، ترتيب(

 للبنينمدرساألخير الشاملة الثانوية سويمة الشونةة مديرية والتعليم التربية مدارسوزارة من وهي ،

لطلبةاألداءبحسبالمديرية(وللتعرفمعمستويات186المدرسة)الجنوبية،وقدبلغمتوسطأداءهذه

 (.ب-2فانظرالمحلقرقم)،الصفالرابع
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 لفصل الرابعا

 
 
 

 

 األعوامالتغير في التحصيل بين 

1999 ،2003 ،2007 ،2011 ،2015 
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 التغير في تحصيل العلوم

بحسبالجنس،فيالصفالثامنردنيين(متوسطاتاألداءفيالعلومللطلبةاأل63يبينالجدولرقم)

(.1999،2003،2007،2011،2015فياألعوام)والسلطةالتربويةالمشرفةوالموقع،

 (63الجدول رقم )
 متوسطات األداء للطلبة األردنيين في العلوم بحسب جنس الطالب وموقع المدرسة

 2011،2015 ،2007، 2003، 1999األعوام في  السلطة التربوية المشرفة
 الســنــة  

2015 2011 2007 2003 1999 

 450 475 482 449 426 المملكة

 الجنس

 442 462 466 428 405 ذكور

 460 489 499 471 446 إناث

 الموقع

 456 478 484 457 430 مدن

 436 468 476 422 411 ريف

 السلطة التربوية المشرفة

 440 470 468 436 415 ربية والتعليموزارة الت

 477 471 541 482 426 وكالة الغوث

 540 541 527 505 487 التعليم الخاص

 

و2007و2003و1999األعوامالتغيّرفيتحصيلالعلومبين(6،)(5(،)4(،)3كماتبيناألشكال)

.مستوىالمملكةوالسلطةالتربويةالمشرفة،وعلىبحسبالجنس،والموقع،2011،2015

 ىوعلى مست 2015 ،1999،2003،2007،2011 األعوام عبرالتغير في التحصيل في العلوم 
 المملكة

ماأ،1999(فيعام450(،مقابل)475)2003المملكةفيالعلومفيعامةبلغمتوسطأداءطلب

انظر(426فقدبلغ)2015أمافيعام ،2011(فيعام449كمابلغ)(482فقدبلغ)2007فيعام

اًهذاالفرقدالإحصائيو،ةعالم(33)2011،2007،وبذلكيكونالفرقبينمتوسطيعام(3الشكل)

لصالحعام(عالمةوهودالاحصائيا23ً)2015،2011وبلغالفرقبينعامي2007ولصالحعام

2011.

كاندونالمستوىالدوليوبداللةإحصائية،م1999إلىأنأداءطلبتنافيالعلومفيعاموتجدراإلشارة

فيعامأفيحينارتفعمستوى عنزيدبمقدارعالمةواحدةوهوي475ليصلإلى2003داءطلبتنا

474والذيبلغالمتوسطالدولي (وهويزيد482ليصلإلى)2007رتفعمستوىاألداءفيعاماو،

عماكان2011،إالأناألداءتراجعفيعام(466بلغ)المتوسطالدوليالذي(عالمةعن12بمقدار)

فيعامي 2007عليه و ،2003 فيعام كانعليه عما يختلفإحصائياً ولم ،199 ، 2015فيعام

 .2011(نقطةعماكانعليةفيعام23بمقدار)المتوسطتراجع
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 دال إحصائيا                            غير دال إحصائيا                                            
 (3)الشكل رقم 

 1999،2003،2007،2011،2015 صيل العلوم في األردن في األعوامالتغير في تح
 

 

 العلوم بحسب جنس الطالب  تحصيلفي التغير 

2003رتفعفيعام(،وا460)1999فيالعلومفيعامداءاإلناثأمتوسط(أن4يبينالشكل)

ليصلإلى2011،وانخفضفيعام(499(ليصلإلى)2007(كماارتفعفيعام)489ليصلإلى)

داءللعامينوقدبلغالفرقبينمتوسطياأل.2015(فيعام446االنخفاضليصلالى)استمرو(.471)

وبلغالفرقفياالداءبينمتوسطي.،وهودالإحصائيا2007ً(عالمةلصالحعام28)2007،2011

.2011لصالحعام(نقطةوهودالإحصائيا25)2015،2011عامينلاألداءل
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 دال إحصائيا                            غير دال إحصائيا                                            

 (4الشكل رقم )
  بحسب الجنس2015 ،1999،2003،2007،2011األعوام التغير في تحصيل العلوم في 

 

(،462ليصلإلى)2003(،وارتفعفيعام442)1999وبلغمتوسطأداءالذكورفيالعلومعام

2015وفيعام (428ليصل)2011وانخفضفيعام(،466(ليصلإلى)2007كماارتفعفيعام)

(عالمةلصالح38)2007،2011،وقدبلغالفرقبينمتوسطياألداءللعامين(405انخفضليصل)

(23)2015،2011داءبينمتوسطياألداءلعامياألوبلغالفرقفي،وهودالإحصائياً.2007عام

.2011لصالحعامإحصائياًوهودالعالمة

أم1999الذكورسواءكانذلكفيعامنتحصيلاإلناثفيالعلومأفضلمنتحصيلومجملالقولفإ

2007كماأنمقدارالتحسنالذيطرأعلىتحصيلاإلناثفيعام2015أم،2011أم2007أم2003

هوأفضلمنالتحسنالذيطرأعلىتحصيلالذكور،فمقدارالتحسنعند2003كانعليهفيعامعما

فيالمتوسطمقارنة11بلغ)اإلناث عالمة )( الذيبلغ الذكور عالم4بالتحسنعند ات( من. وبالرغم

،إالأنحجمهذاالتراجعكانأكبرعندالذكورمماهوعليه2011تراجعكلمنالذكورواإلناثفيعام

.عالمة(25اثبمقدار)،وتراجعتاإلنعالمة(23)جعالذكوربلغترا2015وفيعامعنداإلناث

 السلطة التربوية المشرفةالتغير في تحصيل العلوم بحسب 

التربيةومتوسطأداءطلبة(5يبينالشكلرقم) (،وارتفعفيعام440)1999التعليمفيعاموزارة

2003( إلى و470ليصل )انخفض( 2007فيعام ليصل ) 468)إلى وانخفضعلىعام ،)2011

اجعفيعامواستمرالتر.(عالمةوهذاالتراجعدالإحصائيا32ًلغحجمه)(،بتراجعب436) ليصلإلى

.عالمة(21ليبلغ)2015
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 غير دال إحصائيا  دال إحصائيا                                                                            
 

 (5الشكل رقم )
 بحسب السلطة المشرفة 2015 ،1999،2003،2007،2011التغير في تحصيل العلوم في األعوام

 

بمقدار2003(وارتفعفيعام540)1999فيالعلومعامالتعليمالخاصوبلغمتوسطأداءطلبة

إلى) فقطليصل واحدة 541عالمة وانخفضفيعام إلى)2007( 527ليصل يعاموانخفضف(،

وبلغهذاالتراجع2007(عالمةعماكانعليهفيعام22(بتراجعبلغحجمه)505ليصلإلى)2011

.عالمة(17ليبلغ)2015واستمرالتراجعفيعام(=0.05)مستوىالداللةاإلحصائية

(فيعام471(،وانخفضإلى)477)1999داءطلبةوكالةالغوثالدوليةفيالعلومعامأوبلغمتوسط

2003( إلى ويرتفع ليعود ،541 عام في )2007( إلى انخفاضه ليعاود ثم ،482 عام في )2011

كانعل59وبتراجعبلغحجمه) ي(عالمةعما 2007هفيعام ليبلغ2015واستمرالتراجعفيعام،

.عالمة(56)

بةوزارةالتربيةوالتعليم،وأخيراًيتضحمماسبقأنأكبرتراجعحدثعندطلبةوكالةالغوثثمتبعهطل

جاءتراجعطلبةالتعليمالخاص،وجميعهذهالتراجعاتدالةإحصائياً.
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 العلوم بحسب موقع المدرسة تحصيلالتغير في 

2003(،وارتفعفيعام456)1999داءطلبةالمدنفيالعلومفيعامأوسط(أنمت6يبينالشكلرقم)

ليصلإلى2011وانخفضفيعام(،484يصلإلى)ل(2007فيعام)عتفكماار(،478ليصلإلى)

(457) الى)2015وانخفضفيعام للعامين(430ليصل الفرقبينمتوسطياألداء وبذلكيكون ،

،وهودالإحصائياً.2011(عالمةلصالحعام27)2011،2015
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 غير دال إحصائيا  دال إحصائيا                                                                            
 

 (6)الشكل رقم 

 لموقعبحسب ا 2015و 2011و  2007 ،2003 ،1999 األعوامالتغير في تحصيل العلوم في 
 

ليصل إلى  2003(، وارتفع في عام 436) 1999داء طلبة الريف في العلوم في عام أوبلغ متوسط 
عاود االنخفاض ، و422ليصل إلى  2011وانخفض في عام ( 476ليبلغ ) 2007كما ارتفع عام  (،468)

( 11) 2015، 2011، وقد بلغ الفرق بين متوسطي األداء للعامين (411لى )ليصل إ 2015في عام 
 ، وهو دال إحصائياً. 2011عالمة لصالح عام 

كبر عند أ، إال أن حجم هذا التراجع كان 2011في عام  كل من الريف والمدنراجع طلبة وبالرغم من ت
إذ بلغ التراجع عند  2015، واستمر نمط التراجع نفسه في عام هو عليه عند طلبة المدن مما المدنطلبة 

  ( عالمة.11( عالمة، وعند طلبة الريف )27طلبة المدن )

طلبة المدن أعلى من متوسط اداء طلبة الريف سواء كان ذلك في عام داء شارة إلى أن متوسط أوتجدر اإل
ويشير ذلك إلى  ،2015أم في عام  2011أم في عام  2007أم في عام  ،2003أم في عام  1999

االرتقاء  الريف واالهتمام بها وتوفير األسباب التي من شأنها أن تعمل على ضرورة دعم مدارس
 . ات أقرانهم في مدارس المدنمستوي بمستويات طلبة الريف لتصل إلى
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 .2015، 2011، 2007، 2003، 1999، 1995وم عبر السنوات التحصيل في العل مستوياتالتغّير في توزيع النسب المئوية للطلبة على 
 

مشاركة عبر السنوات لدول الاالتحصيل الدولية في العلوم لمجموعة  مستويات( توزيع النسب المئوية للطلبة بحسب 64يبّين الجدول رقم )
1995 ،1999 ،2003 ،2007 ،2011 ،2015 . 

 (64الجدول رقم )
 2011،2015، 2007، 2003، 1999، 1995لدول المشاركة عبر السنوات لالتحصيل الدولية في العلوم  مستوياتالنسب المئوية للطلبة بحسب 

 الدولة

 (625متقدم ) (550لي )عا (475متوسط ) (400منخفض )

 السنة السنة السنة السنة
15 11 07 03 99 95 15 11 07 03 99 95 15 11 07 03 99 95 15 11 07 03 99 95 

 29 29 33 32 40 42 64 60 66 61 69 74 91 84 85 80 87 90 99 95 95 93 96 97 سنغافورة
  27 26 25 24   61 63 60 60   86 88 83 85   96 98 95 96  تايوان
 17 19 17 17 20 19 50 50 57 54 57 54 81 81 88 85 86 85 95 96 98 97 97 97 كوريا
 18 16 15 17 18 24 54 52 53 55 57 63 85 84 86 85 86 89 97 97 98 96 97 98 اليابان
 11 15 6 11 14 14 38 41 32 41 48 49 71 73 70 76 81 81 92 92 93 95 96 96 روسيا
يابريطان  95 93 94 96 94 93 77 76 79 81 76 75 45 44 48 48 45 43 14 14 17 15 17 15 

 8  6 11 13 17 32  33 45 48 52 69  75 81 82 84 93  96 97 96 97 سلوفينيا
 10  9 8 11 7 36  40 33 35 34 69  76 70 70 69 89  95 92 92 91 استراليا
 11 12 11 10 10 12 38 37 41 38 40 43 68 67 75 71 73 75 87 87 93 92 93 93 أمريكا

 7 7 13 10 9 12 33 40 58 45 47 51 70 80 89 77 80 85 90 96 98 92 95 96 هونغ كونغ
 9 10 7  9 10 34 35 35  34 36 67 66 73  67 67 89 88 94  90 88 نيوزلندا

 10 7 7 7 4 7 37 30 30 27 21 29 71 58 61 56 52 64 93 81 84 80 79 84 المتوسط الدولي
 12 19 14 13 9 12 44 53 46 46 39 42 80 83 82 80 75 74 95 96 97 96 92 92 هنغاريا
  12   6   43   41   79   80   96   96  فنلندا
 19  8 6 6 10 52  38 32 33 40 83  75 69 68 73 97  95 91 91 92 السويد
 2 5 6 8 6 8 14 22 34 36 33 36 45 57 74 72 71 72 79 86 95 93 92 93 لتوانيا
    3 6     22 29     58 64     85 88  اوكرانيا
 1 1 1 2 5 3 11 11 9 14 21 15 43 38 38 41 50 42 81 72 77 76 79 73 ايران
  6 4 4 4 4  26 23 24 27 26  59 59 62 65 64  86 87 88 90 89 ايطاليا
   0 2 3 6   6 17 17 22   33 49 44 49   70 78 70 73 البحرين
 6  2 2 3 6 32  21 20 22 31 72  63 58 62 68 94  91 87 90 91 النرويج
 5 5 4 2 3  22 21 20 16 16  51 50 49 46 47  77 78 78 77 78  رومانيا
  4 3 5 2 1  17 21 26 15 9  42 53 56 45 34  69 80 79 72 63 األردن
  3 2  2   17 13  10   46 42  30   73 72  53  مقدونيا
    1 2 3    8 11 17    32 34 45    61 59 72 ُعمان
   1  1    14  12    45  37    77  66  أرمينيا
  5 4 3 1 3  24 28 18 11 21  59 71 50 34 52  87 95 80 62 77 ماليزيا
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 الدولة

 (625متقدم ) (550لي )عا (475متوسط ) (400منخفض )

 السنة السنة السنة السنة
15 11 07 03 99 95 15 11 07 03 99 95 15 11 07 03 99 95 15 11 07 03 99 95 

  2  3 1 2  18  17 10 12  54  48 39 41  87  80 74 75 تايلند
يليتش  75 79  56 60  40 43  24 27  12 12  5 7  1 1  1 1  

   1 1 1    10 9 10    36 28 33    66 54 59  فلسطين
   0 1 1 1   4 8 7 7   20 28 25 24   48 55 54 50 لبنان

    0 0 1    5 6 10    27 28 38    61 62 70 جورجيا
    1 0     9 6     39 29     76 63  سوريا
  0 0 0 0   3 1 4 5   25 12 31 30   68 52 77 72  تونس

    0 0     4 3     27 19     65 54  اندونيسيا
   0 0 0    0 1 1    3 6 6    13 19 22  غانا
 مشاركات أخرى 

  15  20 24   43  56 61   75  84 87   93  96 96  ماساشوسيتس
 17   11 16  50   45 54  79   82 85  94   96 98  منيسوتا
  14   14   43   45   74   74   92   92  كونكتكت
  9   12   34   42   65   75   87   94  كارولينا
 17 17   12  51 57   48  83 87   85  97 98   98  ألبيرتا
  14 8  10   44 40  43   76 79  78   93 96  95  انديانا
    6 7 14    27 28 43    58 57 72    82 79 89 دبي

 5 7 7 7 6  26 34 41 37 35  61 72 81 77 76  88 95 97 96 96  اونتاريو
 7 10 6 4 5  30 43 39 27 34  69 83 82 68 76  92 98 98 94 96  كويبيك



135 

 

ولية التحصيل الد مستوياتبحسب  ن( التغير في النسب المئوية للطلبة األردنيي7كما يبّين الشكل رقم )
  . 2015، 2011، 2007 ، 2003 ، 1999 عبر األعوام
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 (7)الشكل رقم 
 في العلومالتحصيل الدولية  ستوياتبة األردنيين بحسب ملالتغير في النسب المئوية للط

 2015، 2011، 2007، و 2003، و 1999 األعوامبين  
 

وذلكعلى%(7)2003،2007يالتحصيلالمتقدمفيعاممستوىوصلواإلىنسبةالطلبةالذينتبلغ

%.وفياألردنبلغت2بمقدار1999المستوىالدولي،وقدتراجعتهذهالنسبةعماكانتعليهفيعام

النسبة،وبذلكتكونهذه1999%فيعام4و2003%فيعام3مقابل2007%فيعام5هذهالنسبة

ارتفعت قد 2بمقدار فيعام كانتعليه 2003%عما وقد وفيعام، إحصائياً االرتفاعداالً كانهذا

النسبةفياألردن2011 فيأيمنالسنواتالسابقة2بلغتهذه التيبلغتها %،وهيتقلعنالقيمة

 أنها كما للدراسة، فيعام العالمية النسبة إحصائية%و5والتيبلغت2011تقلعن وفيعامبداللة

.وبداللةإحصائية2011%وهيدونالنسبةالمناظرةلهافيعام1بلغتهذهالنسبة2015

%في27،مقابل2003،1999%فيكلمنعامي30ةالتحصيلالعاليبلغتالنسبةالدوليمستوىفي

،2003عامعماكانتعليه2007فيعام%3تراجعتبمقداروبذلكتكونهذهالنسبةقد،2007عام

%في26،بينماارتفعتإلى1999%فيعام17،و2003%فيعام21وفياألردنبلغتهذهالنسبة

 2007عام ارتفعتبمقدار 5أيأنها 2007%فيعام فيعام كانتعليه كانهذا2003عما وقد

%وبذلكيكونحجمالتراجععما15ردنبلغتهذهالنسبةفياأل2011،وفيعاماالرتفاعداالًإحصائياً

بمقدار)11)2007كانتعليهفيعام لها تقلعنالنسبةالدوليةالمناظرة أنها %(وهذه17%(،كما

2011%وهيدونالنسبةالمناظرةلهافيعام9بلغتهذهالنسبة2015وفيعامالفروقدالةإحصائياً

  .وبداللةإحصائية

%(فيعام61%(،كمابلغت)56)2007لمتوسطبلغتالنسبةالدوليةفيعامالتحصيلامستوىفي

النسبةانخفضتبمقدار).1999%(فيعام58و)2003 عما2007%(فيعام5وبذلكتكونهذه



136 

 

%3أيأنهاارتفعتبمقدار2007%فيعام56فياألردنبلغتهذهالنسبة،2003كانتعليهفيعام

غيردالإحصائياً.االرتفاع%،غيرأنهذا53حيثبلغت2003عاميعماكانتعليهف

%(،وهذا7%(،وبذلكيكونحجمالتراجعلهابمقدار)45بلغتهذهالنسبةفياألردن)2011وفيعام

النسبة)2015وفيعامالفرقدالإحصائياً النسبةقدتراجعتعما34بلغتهذه تكونهذه %(وبهذا

.نقطةوهذاالتراجعدالإحصائيا11ًبمقدار2011يعامكانتعليهف

فيعاممستوىوفي الدولية المنخفضبلغتالنسبة 80)2007التحصيل مقابل فيعام%(84)%(

عماكانتعليه2007فيعام%4وبذلكفإنالنسبةانخفضتبمقدار،1999%(فيعام81و)2003

عماكانتعليهفيعام2007%(فيعام1النسبةبمقدار)،وفياألردنانخفضتهذه2003فيعام

ائياً،،غيرأنهذااالنخفاضغيردالإحص2007%فيعام79إلى2003فيعام%(80من)2003

 )2011وفيعام األردنية 72بلغتالنسبة فيعام كانتعليه وبذلكتكونانخفضتعما )%2007

( انخفضتبالمقد7بمقدار أنها كما ،)% نفسه ار والبالغة لها المناظرة الدولية القيمة وهذه79عن ،%

؛وبهذايكونحجمالتراجعمقارنةبما%(63بلغتهذهالنسبة)2015وفيعامالفروقدالةإحصائياً

%(.9)2011كانتعليهفيعام
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 التغّير في تحصيل الرياضيات 

( رقم الجدول 65يبين الرياضيات في األداء متوسطات والموقع،( الجنس، بحسب األردنيين للطلبة

.2015 ،1999،2003،2007،2011فياألعوامالسلطةالتربويةالمشرفةو

 (65الجدول رقم )

 السلطة المشرفة ومتوسطات األداء للطلبة األردنيين في الرياضيات بحسب جنس الطالب وموقع المدرسة 

 2011,2015، 2007، 2003، 1999الصف الثامن 
 

 
 السنة

2015 2011 2007 2003 1999 

 428 424 427 406 386 المملكة

 الجنس

 425 411 417 392 376 ذكور

 431 439 438 420 395 إناث

 الموقع

 432 430 431 414 390 مدينة

 413 414 418 378 370 ريف

 السلطة التربوية المشرفة

 415 418 410 392 374 يموزارة التربية والتعل

 473 420 494 437 393 وكالة الغوث

 506 509 483 468 443 التعليم الخاص
 

و2003،و1999األعوامالتغيرفيتحصيلالرياضياتبين(11،)(10(،)9(،)8كماتبيناألشكال)

.ىالمملكةالسلطةالتربويةالمشرفةوعلىمستووبحسبالجنس،والموقع،2007،2011،2015
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 / الصف الثامن على مستوى المملكة التغير في التحصيل في الرياضيات

األاتمتوسطتلغب الرياضيات في داء السنوات في المملكة 1999لطلبة ،2003 ،2007 ،2011،

 (.8انظرالشكل)428،424،427،406،386وبالترتيبنفسه2015
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 (8)م الشكل رق

 2015,  2011، 2007، 2003، 1999في األردن في األعوام  الرياضياتالتغير في تحصيل 


غير2007و1999،2003لقدبينتالتحليالتاإلحصائيةأنالفروقاتفيمتوسطاتاألداءلألعوام

(،إالأنالنتيجةالصادمة2007-1999نوات)دالةإحصائياًوهذايعكسثباتاًألداءطلبتناعبرهذهالس

(عالمةعماكانعليه21وهذايعكستراجعاًحجمه)406،حيثبلغمتوسطاألداء2011كانتلعام

)اًليحصدتراجع2015،واستمراالنخفاضللعام،وهوتراجعدالإحصائيا2007ًفيعام (20قدره

 الرياضياتوفينقطة في طلبتنا نتائج إن التوجهاتفي. كانتفيدراسة سواء المشاركاتالدولية

(هيدونالمتوسطالدولي،إالPISA(،أمدراسةبرنامجتقييمالطلبة)TIMSSالرياضياتوالعلوم)

 عام نتيجة 2011أن السابقة، أدائنا مستويات عن حاداً تراجعاً ذلك إلى إضافة هذاعكست واستمر

 عام في 2015التراجع إضاف20)بمقدار نقطة ي( الى المتوسط ليصل المتوسطات386ة دون وهو

 .لهفيالدوراتالسابقةوبداللةإحصائيةالمناظرة
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 التغّير في تحصيل الرياضيات بحسب جنس الطالب

(،وارتفعفيعام431)1999داءاإلناثفيالرياضياتفيعامأمتوسط(أن9يبينالشكل)

ليصلإلى2011،وانخفضفيعام438ليصلإلى2007فضفيعاموانخ(،439ليصلإلى)2003

(420) عام االنخفاضفي 2015،وعاود للعامين(395)ليبلغ األداء متوسطي بين الفرق بلغ وقد

،وهودالإحصائياً.2011(عالمةلصالحعام25)2011،2015
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ذكور إناث

 
 غير دال إحصائيا  دال إحصائيا                                                                            

 

 (9الشكل رقم )
 / الصف الثامنبحسب الجنس 2015، 2011، 2007 ،2003 ،1999  األعوامفي  لرياضياتالتغير في تحصيل ا

 

 متوسط أوبلغ عام الرياضيات في الذكور 425)1999داء عام وانخفضفي ،)2003( (411إلى

 فيعام إلى2007وارتفع 417ليصل ، الى2011وانخفضفيعام وانخفضمرة(392)ليصل ،

 للعامين(376ليصلالى)2015أخرىفيعام الفرقبينمتوسطياألداء بلغ وقد ،2011،2015

،وهودالإحصائياً.2011(لصالحعام16)

 القول فإومجمل الذكور اإلناثفيالرياضياتأفضلمنتحصيل ذلكفيعامنتحصيل كان سواء

1999 2003أم 2007أم ،2011أم الذكور)2015أم التراجععند بلغحجم وعندعالمة(16وقد

.عالمة(25اإلناث)
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 التغير في التحصيل في الرياضيات بحسب موقع المدرسة

(وارتفعفيعام413)1999طلبةالريففيالرياضياتفيعاممتوسطأداء(أن10يبينالشكلرقم)

ليصلإلى2011وانخفضفيعام،418ليصلإلى2007فيعامارتفعو(،414ليصلإلى)2003

(378) الى)2015وانخفضفيعام للعامين(370ليصل الفرقبينمتوسطياالداء وبذلكيكون ،

وهودالإحصائياً.2011لصالحعام(عالمات8)2011،2015
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 غير دال إحصائيا  دال إحصائيا                                                                            

 (10الشكل رقم )
 / الصف الثامن  لموقعبحسب ا 2015 ،2011 ،2007، 2003 ،1999 األعوامفي  رياضياتالتغير في تحصيل ال

 

ليصلإلى2003(،وانخفضفيعام432)1999داءطلبةالمدنفيالرياضياتفيعامأوبلغمتوسط

(430،) (،431)إلى2007وارتفععام وانخفضفيعام(414)2011وانخفضفيعام ،2015

(عالمةلصالحعام24)2011،2015عامينوقدبلغالفرقبينمتوسطياألداءلل(390ليصلالى)

،وهودالإحصائياً.2011

،إالأنحجمهذاالتراجعكانأكبرعند2015وبالرغممنتراجعطلبةكلمنالريفوالمدينةفيعام

.الريفمماهوعليهعندطلبةالمدنطلبة

داءطلبةالريففيالرياضياتأداءطلبةالمدنأعلىمنمتوسطاتأوتجدراإلشارةإلىأنمتوسطات

فيسنواتالدراسةجميعها،ويشيرذلكإلىضرورةدعممدرسةالريفواالهتمامبهاوتوفيراألسباب

فيمدرسة الريفلتصلإلىمستوياتأقرانهم أنتعملعلىاالرتقاءبمستوياتطلبة التيمنشانها

المدينة.
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الذكو بين التحصيل في الفجوة حجم بلغ الخمسوبحسبترتيبهاوقد دوراتالدراسة واإلناثعبر ر

20،36،13،16،19الزمنيعلىالنحواالتي:

 / الصف الثامنالسلطة التربوية المشرفةالتغّير في تحصيل الرياضيات بحسب 

( الشكلرقم أن11يبين ) طلبة والتعليممتوسطأداء التربية فيالرياضياتوزارة 1999عام

إالأن،2007(فيعام410)إلىليصلانخفض(،ثم418ليصلإلى)2003عامفيرتفعوا(،415)

اجعبلغحجمهر(بت392ليصلإلى)2011غيراتجميعهاغيردالةإحصائياً،وانخفضفيعامهذهالت

(.α=0.05،وبلغهذاالتراجعمستوىالداللةاإلحصائية)2007(عالمةعماكانعليهفيعام18)

(،وبذلكيكونحجماالنخفاضعماكانعليهفي374حيثبلغالمتوسط)2015التراجعفيعامواستمر

.(عالمةوهودالإحصائيا18ًهو)2011عام
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وزارةالتربية والتعليم وكالة الغو  التعليم الخاص

 
 ئياغير دال إحصا  دال إحصائيا                                                                            

 
 (11الشكل رقم )

  2015، 2011، 2007 ،2003 ،1999 األعوامفي  رياضياتالتغير في تحصيل ال
 / الصف الثامن بحسب السلطة التربوية المشرفة

2003(وارتفعفيعام506)1999وبلغمتوسطأداءطلبةالمدارسالخاصةفيالرياضياتفيعام

( ع3بمقدار )( إلى ليصل اإلحصائية509المات الداللة مستوى يبلغ لم االرتفاع هذا أن إال ،)

(=0.05وانخفضهذاالمتوسطفيعام)(،وتابعانخفاضهإلى483عالمةليصل)26بمقدار2007

لتراجع،وكانهذاا2007(عالمةعماكانعليهفيعام15وبتراجعبلغحجمه)2011(فيعام468)

وهودالإحصائياً.عالمة(25،وبلغحجمهذاالتراجع)2015داالًإحصائياً،واستمرالتراجعفيعام

(فيعام420(،وانخفضإلى)473)1999وبلغمتوسطأداءطلبةوكالةالغوثالدوليةفيالعلومعام

2003( إلى ويرتفع ليعود ،494 عام في )2007 عام في أما بل2011، )فقد األداء متوسط (437غ

( حجمه بلغ 57وبتراجع عام في عليه كان عما عالمة عند2007( إحصائياً دال التراجع وهذا ،

(α=0.05واستمرالتراجعفيعام.)وهودالإحصائياًعالمة(44وبلغحجم)2015.
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ثمتبعهطلبةالتعليملغوثحدثعندطلبةوكالةا2015فيعامنأكبرتراجعأيتضحمماسبق

إحصائياًالخاص دالة التراجعات هذه وجميع ، والتعليم التربية وزارة طلبة تراجع جاء وأخيراً مع، ،

مالحظةأناألداءاألفضللطلبةالتعليمالخاص،فطلبةوكالةالغوث،وأخيراطلبةوزارةالتربيةوالتعليم.
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 التحصيل في الرياضيات ستوياتعلى م التغّير في توزيع النسب المئوية للطلبة
 

( للطلبةبحسبم66يبينالجدولرقم توزيعالنسبالمئوية فياستويات( الدولالمشاالتحصيلالدولية 95ةعبرالسنواتكرلرياضياتلمجموعة ،99،

2003،2007،2011،2015 

 (66لجدول رقم )ا
 2015، 2011، 2007، 2003، 1999، 1995للدول المشاركة عبر السنوات  الرياضياتالتحصيل الدولية في  بحسب مستويات النسب المئوية للطلبة

 

 الدولة
 (625متقدم ) (550عالي ) (475متوسط ) (400منخفض )
 السنة السنة السنة السنة

15 11 07 03 99 95 15 11 07 03 99 95 15 11 07 03 99 95 15 11 07 03 99 95 
  37 38 45 49   67 66 71 73   85 85 86 88   95 96 95 96  تايوان

 40 42 44 40 48 54 84 77 77 70 78 81 98 94 93 88 92 94 100 99 99 97 99 99 فورةاغنس
 31 32 35 40 47 43 67 70 70 71 77 75 89 91 90 90 93 93 97 99 98 98 99 99 كوريا

 23 28 31 31 34 37 65 70 73 64 71 75 88 92 93 85 89 92 96 98 98 94 97 98 هونغ كونغ
 29 29 24 26 27 34 67 66 62 61 61 67 91 90 88 87 87 89 98 98 98 97 97 98 اليابان
 9 12 6 8 14 14 38 39 30 33 47 46 73 73 66 68 78 78 93 93 92 91 95 95 روسيا
 7  7 6 9 7 33  29 24 29 30 68  65 61 63 64 90  90 89 89 89 استراليا
 6 6 5 8 8 10 27 25 26 35 32 36 61 60 61 69 65 69 87 88 90 90 88 93 بريطانيا
 10 13 11 10 8 12 40 43 41 36 32 37 74 75 75 69 65 67 94 93 95 91 88 88 هنغاريا
 4 7 7 6 7 10 26 30 29 31 30 37 61 62 64 67 68 70 86 87 90 92 92 91 أمريكا
 4 4 4 4 5  21 20 21 20 19  52 51 52 46 44  79 79 79 73 71  رومانيا
 2 3 5 6 5 6 17 18 28 30 29 33 50 53 63 65 64 68 81 85 90 90 90 92 لتوانيا
 6 6 5  5 6 28 26 24  24 27 64 57 59  57 58 89 84 88  84 85 نيوزلندا

 8 7 8 8 3 5 36 26 28 24 17 26 71 62 56 50 46 62 96 85 80 75 75 84 المتوسط الدولي
    3 5     15 22     46 53     76 81  اوكرانيا
 4  3 4 4 6 22  21 25 27 32 60  60 65 67 73 90  90 92 93 95 سلوفينيا
  4 3 3 3 3  21 19 17 24 24  53 56 54 64 62  82 86 85 90 89 ايطاليا
   2  3    21  18    54  49    82  76  أرمينيا
  2 1  3   13 9  12   40 34  35   70 66  61  مقدونيا
    1 3 2    7 13 15    26 36 42    56 62 72 جورجيا
 0 1 0 1 2 2 4 6 3 5 8 12 24 26 20 20 26 34 59 61 55 51 55 63 ايران
  10 6 2 2 3  36 30 18 12 18  70 66 50 36 45  93 93 82 65 76 ماليزيا
  3  3 2 3  17  12 8 10  45  34 28 29  79  66 62 62 تايلند

   0 0 1 2   2 3 8 12   17 19 26 39   51 49 53 75 البحرين
 12  3 2 1 3 46  24 20 16 26 81  64 60 57 65 96  91 90 89 91 السويد
   0 0 1    4 3 7    19 15 25    46 39 52  فلسطين
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 الدولة
 (625متقدم ) (550عالي ) (475متوسط ) (400منخفض )
 السنة السنة السنة السنة

15 11 07 03 99 95 15 11 07 03 99 95 15 11 07 03 99 95 15 11 07 03 99 95 
   0 1 1 0   4 10 9 8   27 36 38 35   68 74 73 71 لبنان

 4  0 0 1 5 26  10 11 12 30 64  44 48 51 70 90  81 85 87 94 النرويج
  1 0  1 1  4 3  5 7  16 15  23 28  46 41  57 63 تشيلي
  3 1 1 0 0  12 8 11 6 3  33 30 35 26 18  61 60 61 55 45 األردن
    0 0 1    2 4 6    14 16 23    41 39 52 ُعمان
  0 0 0 0   5 1 3 5   34 15 21 25   78 55 61 61  تونس
  5   0   33   14   77   57   96   90  فنلندا
    0 0     3 3     17 17     47 43  سوريا

    0 0     4 2     19 15     48 43  اندونيسيا
 مشاركات أخرى

  8  16 19   33  52 57   69  82 88   92  95 98  ماساشوسيتس
  6   14   27   44   59   78   87   95  كارولينا
 7   8 13  36   41 49  73   81 83  94   97 97  امنيسوت

  9   10   33   37   68   69   90   91  كونكتكت
  7 5  7   32 27  35   71 68  74   93 94  95  انديانا
 14 18 8 8 6 9 54 60 45 37 40 47 90 93 88 78 82 86 99 99 99 97 98 98 كويبيك
    3 5 10    17 23 36    47 53 67    74 79 88 دبي

 3 6 6 6 4 6 26 32 34 33 31 37 65 72 75 74 71 75 91 96 97 95 94 95 اونتاريو
 6 7   3  39 40   24  79 81   69  9797   95  ألبيرتا
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 (12الشكل رقم )

 التحصيل المئوية للطلبة األردنيين بحسب مستوياتالتغّير في النسب 
 2011و  2007و  2003و  1999 في األعوامالدولية في الرياضيات 



( رقم الجدول من 66يتضح نسبة أن ) إلى وصلوا الذين المتقدممستوىالطلبة فيالتحصيل

عام في الرياضيات 2007و2003ي هذه8بلغت وانخفضت الدولي المستوى على %وذلك

%عماكانتعليه3%،بينماانخفضتبمقدار2مبمقدار1999ليهفيعامالنسبةعماكانتع

أيأنهاانخفضتبمقدار2003،2007عاميفي%1،وفياألردنبلغتهذهالنسبة1995عام

بلغتهذهالنسبةفياألردنصفراً،وهي2011،وفيعام1999فيعام%عماكانتعليه2

تقلعنالنسبةالدوليةالمناظرةلهافيعام2007تقلعنالنسبةالتيبلغتهافيعام أنها ،كما

.بقيتالنسبةاألردنيةصفرا2015ًوفيعام%(3والبالغة)2011

%(فيعام28مقابل)2007%(فيعام24ولية)التحصيلالعاليبلغتالنسبةالدمستوىوفي

الفرقبين2003 وبذلكيكون 2003عامي، ،2007(4%) وفياألردن.2003لصالحعام

( النسبة 11بلغتهذه فيعام بلغت)%2007( 8بينما فيعام وبذلكتكونهذه%2003( ،

رتفاع،وجاءهذااال2003عماكانتعليهفيعام2007%(فيعام3بمقدار)ارتفعتالنسبةقد

%(وبذلكتكونقدتراجعتبمقدار6بلغتهذهالنسبةفياألردن)2011داالًإحصائياً،وفيعام

(5 عام في عليه كانت عما )%2007( بمقدار تراجعت أنها كما الدولية11، النسبة عن )%

إحصائياً دالة التراجعات وهذه لها. المناظرة عام الن2015وفي )بلغت األردنية %(3سبة

.بثالثنقاطوهذاالتراجعدالإحصائيا2011ًمتراجعةعماكانتعليهفيعام

مستوىفي الدوليةفيعام بلغتفيعام(%50)2007التحصيلالمتوسطبلغتالنسبة كما ،

2003%(بينعامي6%(،وبذلكيكونالفرق)56)2003 ،2007 2003،لصالحعام في،

ف النسبة ياألردنبلغتهذه وفيعام%35)2007عام ،)2003( النسبة %(،30بلغتهذه

%(18بلغتالنسبةاألردنية)2015وفيعامالفرقبينهاتينالنسبتيندالإحصائياًوجاءهذا

.(نقاطوهذاالتراجعدالإحصائيا8ًبمقدار)2011متراجعةعماكانتعليهفيعام
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%(،وهيتقلعنالنسبةالتيبلغتهافي26بلغتهذهالنسبةفياألردن)2011وفيعام

بمقدار)9بمقدار)2007عام لها المناظرة الدولية تقلعنالنسبة أنها كما وهذه%20(، ،)%

%(متراجعةعماكانتعليهفي18بلغتالنسبةاألردنية)2015الفروقدالةإحصائياً،وفيعام

 .إحصائيا(نقاطوهذاالتراجعدال8)بمقدار2011عام

%فيعام80%(مقابل75)2007مالتحصيلالمنخفضبلغتالنسبةالدوليةفيعامستوىوفي

%في61وفياألردنبلغتالنسبة.2003%لصالح5وبذلكيكونالفرقبينالنسبتين2003

 2007عام 60مقابل عام في ا%2003 هاتين بين الفرق يبلغ ولم الداللةلن، مستوى سبتين

 وفيعام )2011اإلحصائية، األردن في النسبة التي55بلغتهذه النسبة عن تقل وهي ،)%

%(،20%(،كماأنهاتقلعنالنسبةالدوليةالمناظرةلهابمقدار)6بمقدار)2007بلغتهافيعام

.وهذهالفروقدالةإحصائياً
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 الفـصـل الخـامـس
 
 
 

 

 ص مختارة للطالب والمعلم والمديرخصائ

 وعالقتها بالتحصيل في العلوم والرياضيات
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 مشتقة من استبانة الطالب متغيرات 

  الوقت الذي يقضيه الطلبة في إنجاز الواجبات البيتية 

 (67الجدول رقم )
 ت البيتية في العلوم والتحصيل في العلوم/ الصف الثامنالوقت األسبوعي الذي يقضيه الطلبة في إنجاز الواجبا

 الدولة

 ساعات أو أكثر 3
 دقيقة 45من أكثر 

 ساعات 3 وأقل من
 دقيقة أو أقل 45

 متوسط األداء (%)نسبة ال متوسط األداء (%)نسبة ال متوسط األداء (%)نسبة ال

 384 68 373 24 355 8 مصر 1

 474 68 499 26 464 6 االمارات 2

 438 75 438 20 407 5 المتوسط العربي 

 485 67 491 28 466 5 المتوسط الدولي 

 437 70 427 25 399 5 االردن 3

 472 77 469 18 434 5 بحرين 4

 455 69 481 26 436 5 قطر 5

 462 82 446 15 407 3 ُعمان 6

 405 83 390 14 352 3 السعودية 7

 413 86 419 12 ~ 2 الكويت 8

ات أخرىمشارك  

 
 518 63 543 32 524 6 دبي/ اإلمارات

 
 455 71 475 24 439 5 ابوظبي/ اإلمارات

 : معلومات غير كافية لتقدير المتوسط~

الوقتاألسبوعيالذييقضيهطلبةالصفالثامنللدولالعربيةالمشاركة(67يبينالجدولرقم)

%25ةفيالعلوم.وقدأظهرتالنتائجأنفيإنجازالواجباتالبيتيTIMSSفيالدراسةالدولية

ساعاتإلنجازالواجباتالبيتيةفي3دقيقةوأقلمن45منالطلبةاألردنيينيقضونأكثرمن

 الطلبة هؤالء متوسطأداء بلغ وقد 427العلوم، أن وبينتالنتائج األردنيين70، الطلبة %من

األسبوعيةفيالعلوم،وقدبلغمتوسطأداءهؤالءدقيقةأوأقلإلنجازواجباتهمالبيتية45يقضون

ساعاتأوأكثرإلنجاز3%منالطلبةاألردنيينيقضون5،كماأظهرتالنتائجأن437الطلبة

.وعلىالمستوىالعربيفقدجاءت399واجباتهمالبيتيةفيالعلوم،وقدبلغمتوسطهؤالءالطلبة

ثالثساعاتأو اآلتي: النحو النسبعلى 5أكثر من أكثر ،%45 من وأقل ساعات3دقيقة

20 و ،%45 أقل أو للفئاتالثالثوبالترتيبنفسه75دقيقة جاءتمتوسطاتاألداء وقد ،%

407 ،438 ،438 وعلىالمستوىالدوليفقدجاءتالنسبعلىالنجواآلتي: .15 ،%28،%

النسبوبالترتيبنفسه67 لهذه المصاحبة ومتوسطاتاألداء ،% 466هي: ،491 إن485،

أم العربي، أم كانتعلىالمستوىاألردني، سواء فيالعلوم النسبومتوسطاتاألداء قراءة

الدوليتشيرإلىعالقةانحنائيةبينالوقتالذييقضيهالطالبفيالواجباتالبيتيةوتحصيلهفي

لبةضعافيعزىذلكإلىأنالطالعلوم،معمالحظةأنالوقتاألكبريصاحبهاألداءاألدنى.وقد

طولألداءواجباتهمالبيتية.أالتحصيليحتاجونوقتاً

(الوقتاألسبوعيالذييقضيهطلبةالصفالثامنللدولالعربيةالمشاركة68ويبينالجدولرقم)

فيإنجازالواجباتالبيتيةفيالرياضيات.TIMSSفيالدراسةالدولية
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 (68الجدول رقم )
 الوقت األسبوعي الذي يقضيه الطلبة في إنجاز الواجبات البيتية في الرياضيات 

 الصف الثامن /والتحصيل في الرياضيات

 الدولة

 ساعات أو أكثر 3
 دقيقة 45أكثر من 
 ساعات 3وأقل من 

 دقيقة أو أقل 45

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 (%نسبة )ال
متوسط 
 األداء

 474 49 491 36 481 15 المتوسط الدولي 

 442 54 456 32 436 14 لبنان 1

 385 60 397 29 381 11 المغرب 2

 424 58 463 32 451 10 قطر 3

 397 66 406 24 380 10 مصر 4

 457 59 487 31 463 10 اإلمارات 5

 413 66 424 25 400 9 المتوسط العربي 

 391 62 394 30 357 9 األردن 6

 458 70 456 22 440 8 البحرين 7

 372 76 374 17 335 7 السعودية 8

 408 78 405 17 380 6 ُعمان 9

 392 76 404 18 375 6 الكويت 10

 مشاركات أخرى

 
 503 51 528 38 507 11 دبي/ اإلمارات

 
 435 63 466 28 439 9 أبو ظبي/ اإلمارات



أظهرتالنتائجا وقد للفئاتالثالث: وأكثرمن3نالنسباألردنية أكثر، دقيقة45ساعاتأو

و3وأقلمن 45ساعات، 9دقيقةأوأقل: ،%30 لهذه%62، %،ومتوسطاتاألداءالمناظرة

357النسبوبالترتيبنفسههي ،394 كانتالنسب391، وعلىالمستوىالعربيفقد ،9،%

،أماعلىالمستوىالدولي400،404،413ةلهاهي%ومتوسطاتاألداءالمناظر%66،25

.481،491،474%،ومتوسطاتاألداءالمناظرةلهاهي49%،36%،15فقدكانتالنسب

إنقيمالنسبومتوسطاتاألداءفيالرياضياتوعلىالمستوىاألردنيوالدوليتشيرإلىعالقة

وتحصيلهفيالرياضياتمعمالحظةاتالبيتيةانحنائيةبينالوقتالذييقضيهالطالبفيالواجب

فينالوقتاألكبريصاحبهاألداءاألدنىفيالرياضياتأ الوقتالذييقضيهطلبتنا ،وبمقارنة

أداء في أطول وقتاً يقضون أنهم يتضح والرياضيات، العلوم مبحثي في البيتية واجباتهم أداء

 الذييقضونهفيأداءواجباتهمالبيتيةفيالعلوم.الواجباتالبيتيةفيالرياضياتمنذلكالوقت
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 انخراط الطلبة في الدروس 

فقراتعشراشتقمقياسانخراطالطلبةفيدروسالرياضياتبناءعلىدرجةموافقتهمعلى

وردتفياستبانةالطالب،وهذهالفقراتهي:

 أعرفتماماًماالذييتوقعمعلميمنيعمله .أ

 نالسهلفهممعلميم .ب

 أناأهتمبمايقولمعلمي .ج

 يعطينيمعلميأشياءممتعةأقومبها .د

 معلمييقدمإجاباتواضحةعلىأسئلتي .ه

 معلمييجيدشرحالرياضيات .و

 معلمييجعلنيأعرضماتعلمته .ز

 معلمييقومبأمورمتعددةلكييساعدناعلىالتعلم .ح

 اأقومبأخطاءسنأدائيعندميخبرنيمعلميكيفأح .ط

 معلميينصتلماأريدأنأقول .ي

(توزيعالنسبالمئويةلطلبةالدولالعربيةعلىمقياسانخراطالطلبة69ويبينالجدولرقم)

وغير ما، إلىحد منخرط فئاتثالثمنخرط، إلى الطلبة فيدروسالرياضياتوالذييقسم

منخرط.
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 (69الجدول رقم )
 الرياضيات/ الصف الثامنوالتحصيل في  انخراط الطلبة في دروس الرياضيات

 الدولة

 غير منخرطغير منخرط منخرط إلى حد مامنخرط إلى حد ما منخرطمنخرط

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 361 7 377 25 394 68 األردن 1

 369 8 378 27 404 65 مصر 2

 426 11 436 25 450 64 لبنان 3

 384 10 376 29 390 62 المغرب 4

 370 8 391 34 416 59 ُعمان 5

 393 13 405 33 424 55 المتوسط العربي 

 349 15 366 35 376 50 السعودية 6

 384 15 391 37 398 49 الكويت 7

 438 14 455 41 484 45 اإلمارات 8

 464 17 478 40 494 43 المتوسط الدولي 

 406 19 432 37 459 43 قطر 9

 438 21 452 37 466 42 البحرين 10

 مشاركات أخرى

 
 419 16 438 44 459 40 أبو ظبي/ اإلمارات

 
 486 12 504 35 524 53 دبي/ اإلمارات

 
%منخرطإلىحدما،و25%منخرط،68وقدجاءتنسبالطلبةاألردنيينعلىالنحواآلتي:

%منخرط33%منخرط،55أماعلىالمستوىالعربيفقدبلغتهذهالنسب%غيرمنخرط،7

 ما، النسب12إلىحد بلغتهذه فقد الدولي المستوى وعلى منخرط، %منخرط،43%غير

%غيرمنخرطوهذهالنسبتعكسدرجةأفضلمناالنخراطفي17%منخرطإلىحدما،40

الطلبةاألردنيينعندم أندروسالرياضياتعند كما علىالمستويينالعربيوالدولي. قارنتهم

متوسطاتاألداءللطلبةسواءعلىالمستوىاألردنيأمالعربيأمالدوليتشيرإلىوجودعالقة

موجبةبينالتحصيلفيالرياضياتوانخراطالطلبةفيدروسالرياضيات.



عربيةعلىمقياسانخراطالطلبةفي(توزيعالنسبالمئويةلطلبةالدولال70يبينالجدولرقم)و

دروسالعلوم،وتظهرالنتائجأندرجةانخراطالطلبةاألردنيينأفضلمندرجةانخراطنظرائهم

في الطلبة وانخراط العلوم في التحصيل بين العالقة أن كما والدولي، العربي المستويين على

ا على طردية عالقة هي العلوم والعدروس األردني انخراطلمستوى وبمقارنة والدولي، ربي

الطلبةفيدروسالرياضياتوالعلوميتضحأنالطلبةاالردنيينأكثرانخراطاًفيدروسالعلوم

 بالمقارنةمعدرجةانخراطهمفيالرياضيات.
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 (70الجدول رقم )
 العلوم/ الصف الثامنفي حصيل الطلبة في دروس العلوم والتانخراط 

 الدولة 

 غير منخرطغير منخرط حد ماحد ما  إلىإلىمنخرط منخرط  *منخرطمنخرط

 متوسط األداء (%النسبة ) متوسط األداء (%النسبة ) متوسط األداء (%النسبة )

 398 7 412 21 439 71 األردن 1

 331 7 343 24 390 69 مصر 2

 422 7 439 28 468 65 ُعمان 3

 385 10 405 27 419 63 الكويت 4

 402 12 421 29 448 59 المتوسط العربي 

 370 13 389 30 411 57 السعودية 5

 441 15 457 31 482 54 البحرين 6

 418 18 454 33 478 49 قطر 7

 464 17 480 36 498 47 المتوسط الدولي 

 451 15 469 38 495 47 اإلمارات 8

 مشاركات أخرى

 
 507 14 519 36 535 50 دبي/ اإلمارات

 
 434 16 447 39 473 45 أبو ظبي/ اإلمارات

 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )
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  ثقة الطالب في التعلم 

قسم وقد والرياضيات العلوم في التعلم على قدرته في الطالب لثقة مقياساً الدراسة اشتقت

وال ومتوسطة، عالية، : ثقتهم درجة بحسب ثالث فئات إلى الطلبة ويبينالمقياس ثقة. يوجد

(توزيعالنسبالمئويةللطلبةبحسبثقتهمبقدرتهمعلىتعلمالعلوم،وقدجاءت71الجدولرقم)

 اآلتي: النحو على نفسه وبالترتيب الثالث الفئات على األردنية المئوية 29النسب ،%42،%

الفئاتوبالترتيب%،وبلغتمتوسطاتاألداءللطلبةفيالعلومللطلبةاألردنيينبحسبهذ29 ه

وبمقارنةهذهالمتوسطاتمعمايناظرهاعربياًتكون484،426،384نفسهعلىالنحواآلتي:

.كماأنمتوسطاتاألداءسواءكانتعلىالمستوىاألردنيأمالعربيأمالدوليفإنهااألدنىهي

لم.تشيرإلىعالقةإيجابيةبينالتحصيلفيالعلوموثقةالطابفيالتع

 (71الجدول رقم )
 ثقة الطالب بتعلم العلوم والتحصيل في العلوم/ الصف الثامن

 الدولة

 ال يوجد ثقة متوسطة *عاليةعالية

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 359 23 402 44 461 34 الكويت 1

 419 25 451 45 495 31 ُعمان 2

 384 29 426 42 484 29 األردن 3

 387 29 431 43 491 28 المتوسط العربي 

 418 31 467 42 527 28 البحرين 4

 429 30 476 44 536 27 اإلمارات 5

 328 30 366 44 445 26 مصر 6

 356 31 399 42 452 26 السعودية 7

 405 33 464 41 524 26 قطر 8

 452 40 490 39 538 22 ليالمتوسط الدو 

 مشاركات أخرى

 
 481 26 521 41 567 33 دبي/ اإلمارات

 
 407 32 458 45 518 24 أبو ظبي/ اإلمارات

 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )

(توزيعالنسبالمئويةللطلبةبحسبدرجةثقتهمبقدرتهمعلىتعلمأ-72ويظهرالجدولرقم)

وقد علىالنحوالرياضيات، علىالفئاتالثالثوبالترتيبنفسه األردنية جاءتالنسبالمئوية

،وبلغتمتوسطاتاألداءفيالرياضياتللطلبةاألردنيينبحسب %35%،48%،17اآلتي:

،وعلىالمستوىالعربيفقدجاءتهذهالمتوسطات454،389،354هذهالفئاتوبالترتيبنفسه

،539،أماعلىالمستوىالدوليفكانتعلىالنحواآلتي:474،405،372علىالنحواآلتي:

478،435.

إنقيممتوسطاتاألداءبحسبدرجةثقةالطالببقدرتهعلىتعلمالعلومأوالرياضياتتشيرإلى

وجودعالقةإيجابيةبينالتحصيلسواءفيالرياضياتأمالعلوموثقةالطالببقدرتهعلىالتعلم.
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 أ( -72جدول رقم )ال
 ثقة الطالب بتعلم الرياضيات والتحصيل في الرياضيات/ الصف الثامن

 الدولة

 ال يوجد ثقة متوسطة عاليةعالية

 (%)نسبة ال
متوسط 
 األداء

 (%)نسبة ال
متوسط 
 األداء

 (%)نسبة ال
متوسط 
 األداء

 422 37 446 45 494 18 لبنان 1

 354 35 389 48 454 17 األردن 2

 372 31 403 52 465 17 ُعمان 3

 429 33 467 50 536 17 اإلمارات 4

 384 37 416 48 481 15 المتوسط العربي 

 368 38 394 47 450 15 الكويت 5

 398 38 447 47 520 15 قطر 6

 428 42 460 43 522 15 البحرين 7

 364 34 393 51 467 15 مصر 8

 449 43 494 43 554 14 المتوسط الدولي 

 342 37 373 50 433 12 السعودية 9

 361 41 391 50 467 9 المغرب 10

 مشاركات أخرى

 
 470 33 516 47 574 20 دبي/ اإلمارات

 
 406 32 443 51 515 17 أبو ظبي/ اإلمارات

 
 (ب -72الجدول رقم )

 ضيات والتحصيل في الرياضيات/ الصف الرابعثقة الطالب بتعلم الريا

 الدولة

 ال يوجد ثقة متوسطة عاليةعالية

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 328 19 376 39 434 42 األردن 1

 317 18 342 45 387 37 الكويت 2

 407 21 444 44 492 35 البحرين 3

 364 20 403 45 449 34 المتوسط العربي 

 395 23 439 43 475 34 قطر 4

 377 17 418 49 465 34 ُعمان 5

 350 23 382 43 420 33 السعودية 6

 460 23 502 45 546 32 المتوسط الدولي 

 403 20 444 49 499 31 اإلمارات 7

 337 22 375 49 421 29 المغرب 8

 مشاركات أخرى

 
 463 17 503 46 545 36 دبي/ اإلمارات

 
 368 24 414 49 480 27 أبو ظبي/ اإلمارات
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علىتحصيلالوفيالصفالرابعبقيتالعالقةبينثقةالطالببقدرتهعلىتعلمالرياضياتو

عالقةطرديةففياألردنجاءتالمتوسطاتمعفئاتوالدوليالمستوىاألردنيوالعربي

عربياًبلغتو 376،328، 434حواالتيالنعلىالمقياسعالية،متوسطةاليوجدثقة

.وبالمقارنةبينثقة546،502،460اًبلغتالمتوسطات،ودولي 449،403،364المتوسطات

بتعلمالعلوممنتعلمهمللرياضيات.طلبتنابتعلمهمللرياضياتوالعلوميتضحأنهمأكثرثقة

 تقدير الطالب للمبحث 

تقديرالطالبللعلوموالرياضياتوقدقسمالمقياسالطلبةعملتالدراسةعلىبناءمقياسل

إلىفئاتثالثبحسبدرجةتقديرهمللعلوموالرياضياتوهي:عالية،ومتوسطة،ومتدنية.ويبين

(توزيعالنسبالمئويةاألردنيةعلىالفئاتالثالثوبالترتيبنفسهعلىالنحو73الجدولرقم)

 68اآلتي: ،%25 م%7، وبلغت هذه%، بحسب األردنيين للطلبة العلوم في األداء توسطات

وهذهالمتوسطاتدونالقيمالدولية440،414،391الفئاتوبالترتيبنفسهعلىالنحواآلتي:

قريبةمنها،وعلىالمستوىالدوليبلغتالنسبربيةالمناظرةلهافكانتالعأماالقيمالمناظرةلها،

،546%،والمتوسطاتالمناظرةلهذهالنسب23%،45%،32ة:قياسالثالثعلىمستوياتالم

،وجميعهاأعلىمنالمتوسطاتالمناظرةلهاأردنياًوعربياً.502،460

 (73الجدول رقم )
 تقدير الطلبة للعلوم والتحصيل في العلوم/ الصف الثامن

 الدولة

 دنيةقيمة مت قيمة متوسطة *قيمة عاليةقيمة عالية

 متوسط األداء (%النسبة ) متوسط األداء (%النسبة ) متوسط األداء (%النسبة )

 391 7 414 25 440 68 األردن 1

 334 6 347 29 392 65 مصر 2

 429 6 438 32 469 62 ُعمان 3

 389 8 387 33 402 59 المغرب 4

 359 10 381 32 420 58 لبنان 5

 395 10 412 33 443 57 المتوسط العربي 

 381 10 405 36 422 54 الكويت 6

 435 14 457 34 485 52 البحرين 7

 411 15 443 35 486 50 قطر 8

 381 15 391 36 411 49 السعودية 9

 438 13 460 39 504 48 اإلمارات 10

 460 19 482 41 506 40 المتوسط الدولي 

 مشاركات أخرى

 
 489 12 509 36 546 52 دبي/ اإلمارات

 
 415 13 438 40 484 47 أبو ظبي/ اإلمارات

 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )

 

( الجدولرقم وقد74ويظهر للرياضيات، تقديرهم بحسبدرجة للطلبة النسبالمئوية توزيع )

%،وبلغت6%،29%،65جاءتالنسبالمئويةاألردنيةعلىالفئاتالثالثعلىالنحواآلتي:

متوسطاتاأل اآلتي: النحو الفئاتعلى بحسبهذه األردنيين الرياضياتللطلبة في ،399داء

372 ،350 اآلتي: فكانتعلىالنحو لها المناظرة المتوسطاتالعربية 429أما ،403 ،379،

وجميعهاأعلىمنالمتوسطاتالعربيةأواألردنيةالمناظرةلها.498،477،449ودولياً:
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داءبحسبدرجةتقديرالطالبللرياضياتأوالعلومتعكسعالقةإيجابيةبينإنقيممتوسطاتاأل

على وذلك للمبحث الطالب تقدير درجة ومتغير العلوم أو الرياضيات من أي في التحصيل

المستوياتالثالثةاألردني،والعربي،والدولي.

 (74الجدول رقم )
 رياضيات والتحصيل في الرياضيات/ الصف الثامنتقدير الطلبة لل

 الدولة

 قيمة متدنية قيمة متوسطة *قيمة عاليةقيمة عالية

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 349 5 368 27 395 68 المغرب 1

 350 6 372 29 399 65 األردن 2

 365 7 374 32 409 61 مصر 3

 359 6 384 35 421 59 ُعمان 4

 425 9 438 34 453 58 لبنان 5

 379 10 403 37 429 53 المتوسط العربي 

 366 12 388 42 405 46 الكويت 6

 386 13 429 41 465 45 قطر 7

 420 11 456 45 487 45 اإلمارات 8

 449 13 477 45 498 42 المتوسط الدولي 

 344 15 369 42 379 42 السعودية 9

 424 16 450 43 473 41 بحرينال 10

 مشاركات أخرى

 462 10 504 41 530 48 دبي / اإلمارات 

 399 11 435 46 464 43 أبو ظبي / اإلمارات 
 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )

 حب الطالب للمبحث 

اتعملتالدراسةعلىاشتقاقمقياسلحبالطالبللعلومبناءعلىاستجابتهعلىخمسفقر

تقيسدرجةحبالطالبللعلوم،وصنفالطلبةبناءعلىهذاالمقياسإلىثالثفئاتهي:يحب،

(توزيعالنسبالمئويةللطلبةبحسبفئات75ويحبإلىحدما،واليحب.ويبينالجدولرقم)

الثالث الفئات على األردنية المئوية النسب جاءت وقد العلوم، في وتحصيلهم المتغير هذا

وبا اآلتي: النحو على نفسه 53لترتيب ،%37 العلوم%10، في األداء متوسطات وبلغت ،%

الفئاتوبالترتيبنفسهعلىالنحواآلتي: 453للطلبةاألردنيينبحسبهذه ،405 وهي397،

دونالمتوسطاتالمناظرةلهاعربياًودولياً.
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 (75الجدول رقم )
 الطلبة لتعلم العلوم والتحصيل في العلوم/ الصف الثامن حب

 الدولة

 ال يحب يحب إلى حد ما يحب*

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 397 10 405 37 453 53 األردن 1

 423 8 434 41 480 51 ُعمان 2

 322 8 336 43 416 49 مصر 3

 380 13 396 39 433 48 الكويت 4

 397 14 412 41 467 45 المتوسط العربي 

 441 16 456 43 515 42 اإلمارات 5

 432 18 450 41 501 41 البحرين 6

 370 19 381 40 430 41 السعودية 7

 411 19 439 43 507 38 قطر 8

 453 19 475 44 516 37 المتوسط الدولي 

 مشاركات أخرى

 
 486 13 504 38 552 49 دبي/ اإلمارات

 
 428 17 435 46 497 37 أبو ظبي/ اإلمارات

 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )


(توزيعالنسبالمئويةللطلبةبحسبفئاتحبالطلبةللرياضياتأ-76كمايظهرالجدولرقم)

ترتيبنفسهعلىالنحووتحصيلهمفيها،وقدجاءتالنسبالمئويةاألردنيةعلىالفئاتالثالثوبال

 39اآلتي: ،%37 األردنيينبحسب%24، فيالرياضياتللطلبة وبلغتمتوسطاتاألداء ،%

،وقدجاءتهذهالمتوسطاتدون410،373،377هذهالفئاتوبالترتيبنفسهعلىالنحواآلتي:

والدولي العربي المستويين على لها  المتوسطاتالمناظرة الطلبة تحصيل أن يحبونكما الذين

 وذلك والرياضيات العلوم يحبون ال الذين الطلبة تحصيل من أفضل والرياضيات علىالعلوم

وبالمقارنةبينحبطلبتنالتعلمالعلوموحبهملتعلماألردني،والعربيوالدوليالثةالمستوياتالث

الرياضاتيتبينأنهمأكثرحباًلتعلمالعلوممنحبهملتعلمالرياضيات.

فيالصفالثامنانظرالجدولرقمهيعليهيالصفالرابعلمتختلفالصورةعماوف

ويبدوأنطلبةالصفالرابعأكثرحباًللرياضياتمنطلبةالصفالثامناألساسي.ب(- 76)
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 أ( -76الجدول رقم )
 يل في الرياضيات/ الصف الثامنحب الطلبة لتعلم الرياضيات والتحص

 الدولة
 ال يحب يحب إلى حد ما يحب*

 متوسط األداء (%النسبة ) متوسط األداء (%النسبة ) متوسط األداء (%النسبة )

 357 16 368 40 411 44 المغرب 1

 382 17 385 45 436 39 ُعمان 2

 378 20 369 42 429 39 مصر 3

 377 24 373 37 410 39 األردن 4

 395 29 405 40 444 31 المتوسط العربي 

 430 23 434 45 466 31 لبنان 5

 379 36 392 38 413 26 الكويت 6

 442 32 461 43 502 25 اإلمارات 7

 462 38 485 39 518 22 المتوسط الدولي 

 354 42 370 37 396 21 السعودية 8

 411 39 441 41 488 21 قطر 9

 437 44 456 36 492 20 البحرين 10

 مشاركات أخرى

 484 31 510 41 546 28 أبو ظبي/ اإلمارات 

 421 33 439 43 477 24 دبي/ اإلمارات 
 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )

 

 (ب -76الجدول رقم )
 حب الطلبة لتعلم الرياضيات والتحصيل في الرياضيات/ الصف الرابع

 الدولة

 ال يحب يحب إلى حد ما يحب*

 (%النسبة ) متوسط األداء (%النسبة ) متوسط األداء (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 374 5 391 25 443 70 ُعمان 1

 364 7 350 25 409 68 األردن 2

 324 5 346 28 399 67 المغرب 3

 381 10 382 30 429 59 المتوسط العربي 

 435 13 428 32 471 55 البحرين 4

 336 13 330 31 371 55 الكويت 5

 437 12 427 33 472 55 اإلمارات 6

 367 13 364 33 406 54 السعودية 7

 414 15 423 36 462 49 قطر 8

 483 19 495 35 521 46 المتوسط الدولي 

 مشاركات أخرى

 492 11 496 30 523 59 دبي / اإلمارات 

 405 14 393 36 445 50 أبو ظبي / اإلمارات 
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 الموارد التربوية في البيت 

تمتوزيعالطلبةبحسبهذاالمتغيرإلىفئاتثالث،مواردكثيرة،بعضالموارد،وموادقليلة.

( رقم الجدول في77ويبين وتحصيلهم المتغير بحسبفئاتهذا للطلبة النسبالمئوية توزيع )

فئاتالثالثوبالترتيبنفسهعلىالنحواآلتي:العلوم،وقدجاءتالنسبالمئويةاألردنيةعلىال

5 ،%73 ،%22 النسب فكانت العربي المستوى على أما ،%7 ،%71 وعلى%22، ،%

%.وبلغتمتوسطاتاألداءللطلبةاألردنيينفي15%،72%،13المستوىالدوليفالنسبهي:

 نفسه وبالترتيب الفئات هذه بحسب 477العلوم ،439 المس382، وعلى كانت، العربي توى

،547،486،وعلىالمستوىالدوليبلغتهذهالمتوسطات478،431،387المتوسطاتهي:

432.

 (77الجدول رقم )
 الموارد التربوية في البيت والتحصيل في العلوم/ الصف الثامن

 الدولة

 موارد قليلة بعض الموارد موارد كثيرة*

 (%) النسبة
متوسط 
 األداء

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 374 8 456 78 515 14 قطر 1

 432 15 486 72 547 13 المتوسط الدولي 

 414 11 478 77 533 12 االمارات 2

 433 13 468 78 512 8 البحرين 3

 387 22 431 71 478 7 المتوسط العربي 

 363 20 407 73 436 7 لبنان 4

 438 28 460 66 496 6 ُعمان 5

 370 25 404 69 442 6 السعودية 6

 382 22 439 73 477 5 األردن 7

 370 13 414 82 474 5 الكويت 8

 341 28 383 67 413 5 مصر 9

 386 55 401 43 ~ 2 المغرب 10

 مشاركات أخرى

 
 445 6 521 77 570 18 دبي/ اإلمارات

 
 397 12 456 77 518 11 أبو ظبي/ اإلمارات

 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )
 المعلومات غير كافية لتقدير المتوسط  ~

(توزيعالنسبالمئويةللطلبةبحسبفئاتمتغيرالمواردالتربويةفيالبيتأ-78ويبينالجدول)

ترتيبنفسهعلىوتحصيلهمفيالرياضيات،حيثتوزعتالنسباألردنيةعلىالفئاتالثالثوبال

%22%،71%،7%،وعلىالمستوىالعربيبلغتهذهالنسب22%،73%،5النحواآلتي:

 هي: فالنسب الدولي المستوى 13وعلى ،%72 ،%15% للطلبة، األداء متوسطات وبلغت

 اآلتي: النحو الفئاتالثالثعلى الرياضياتبحسب في 430األردنيين ،395 وعربيا350ً، ،

المتو بلغت 460سطات ،418 ،379 المتوسطات بلغت فقد الدولي المستوى على اما ،540،

481 بين431، العالقة أن كما وأردنياً. عربياً، لها المناظرة المتوسطات من أعلى وجميعها

عالقة هي الطالب بيت في التربوية الموارد توافر ومدى الرياضيات أو العلوم في التحصيل

   الثالثة.إيجابيةوعلىالمستويات
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 أ( -78الجدول رقم )
 الموارد التربوية في البيت والتحصيل في الرياضيات/ الصف الثامن

 الدولة

 موارد قليلة بعض الموارد موارد كثيرة*

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 362 8 435 78 498 14 قطر 1

 431 15 481 72 540 13 المتوسط الدولي 

 406 11 465 77 519 12 األمارات 2

 429 13 456 78 490 8 البحرين 3

 379 22 418 71 460 7 المتوسط العربي 

 418 20 448 73 471 7 لبنان 4

 383 28 409 66 451 6 ُعمان 5

 346 25 373 69 409 6 السعودية 6

 350 22 395 73 430 5 األردن 7

 360 13 395 82 450 5 الكويت 8

 365 28 404 67 426 5 مصر 9

 374 55 396 43 ~ 2 المغرب 10

 مشاركات أخرى

 
 439 6 508 77 555 18 دبي/ اإلمارات

 
 387 12 442 77 504 11 أبو ظبي/ اإلمارات

 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )
 دير المتوسطومات غير كافية لتقمعل ~

 (ب -78الجدول رقم )
 الموارد التربوية في البيت والتحصيل في الرياضيات/ الصف الرابع

 الدولة

 موارد قليلة بعض الموارد موارد كثيرة*

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 (%النسبة )
متوسط 
 األداء

 427 9 501 74 569 17 دوليالمتوسط ال 

 382 3 442 86 522 11 قطر 1

 369 4 452 86 538 11 األمارات 2

 412 5 454 88 517 7 البحرين 3

 370 16 417 80 497 5 المتوسط العربي 

 398 19 436 78 485 3 ُعمان 3

 317 3 359 94 425 3 الكويت 4

 340 16 405 82 ~ 2 األردن 5

 371 14 391 84 ~ 1 السعودية 6

 373 62 400 38 ~ 1 المغرب 7

 مشاركات أخرى

 
 ~ 1 504 79 570 19 دبي/ اإلمارات

 
 399 5 424 86 514 9 أبو ظبي/ اإلمارات

 معلومات غير كافية لتقدير المتوسط ~

 البيتالتربويوفيالصفالرابع فيالصفالثامنمنفإنموارد هيعلية تراجعتعما ة

%5 2إلى % وبقيت التربوية والموارد التحصيل بين معالعالقة إيجابية عالقة البيت في

المستوياتالثالثةاألردني،والعربي،والدولي.
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 افتقار الطلبة للمعرفة والمهارات السابقة الالزمة لتعلم جديد 

وزعالطلبةبحسبهذاالمتغيرإلىفئاتثالث،الذيناليفتقرونللمعرفةالسابقة،والذين 

(توزيع79يفتقرونإلىالمعرفةالسابقةإلىحدما،والذينيفتقرونلهاكثيراً،ويبينالجدولرقم)

المتغيروتحصيلهمفيالعلوم،وقدجاءتالنسبالمئوية النسبالمئويةللطلبةبحسبفئاتهذا

 اآلتي: النحو على الفئاتالثالثوبالترتيبنفسه على 12األردنية ،%76 على%أما%12،

%،28%وعلىالمستوىالدوليفالنسبهي:12%،68%،20المستوىالعربيفكانتالنسب:

%.وبلغتمتوسطاتاألداءللطلبةاألردنيينفيالعلومبحسبهذهالفئاتوبالترتيب%10،62

وعلى451،419،408،وعلىالمستوىالعربيفإنالمتوسطاتهي:469،424،400نفسه

.511،480،454ليبلغتهذهالمتوسطاتالمستوىالدو

 (79الجدول رقم )
 افتقار الطلبة للمعرفة والمهارات السابقة الالزمة لتعلم جديد والتحصيل في العلوم/ الصف الثامن

 الدولة
 كثيراً  إلى حد ما أبداً 

 متوسط األداء (%لنسبة )ا متوسط األداء (%النسبة ) متوسط األداء (%النسبة )

 443 4 454 55 514 41 اإلمارات 1

 415 4 399 67 393 29 لبنان 2

 454 10 480 62 511 28 المتوسط الدولي 

 398 8 444 67 506 25 قطر 3

 439 20 454 58 473 22 ُعمان 4

 408 12 419 68 451 20 المتوسط العربي 

 396 10 390 71 420 19 السعودية 5

 400 8 406 75 426 18 ويتالك 6

 453 12 458 73 503 15 البحرين 7

 353 15 372 71 382 14 مصر 8

 400 12 424 76 469 12 األردن 9

 384 24 393 68 425 8 المغرب 10

 مشاركات أخرى

 
 ~ 1 491 40 544 59 دبي/ اإلمارات

 
 438 5 436 60 487 35 أبو ظبي/ اإلمارات

 تقدير المتوسطل معلومات غير كافية ~

(توزيعالنسبالمئويةللطلبةبحسبفئاتمتغيرالمعرفةوالمهاراتأ-80ويبينالجدولرقم)

السابقةالالزمةلتعلمجديدوتحصيلهمفيالرياضيات،حيثتوزعتالنسباألردنيةعلىفئات

وىالعربي%،وعلىالمست19%،70%،11المتغيرالثالثوبالترتيبنفسهعلىالنحواآلتي:

 النسب هذه 18بلغت ،%67 ،%15 فالنسبهي: الدولي المستوى وعلى ،%27 ،%62،%

%.وبلغتمتوسطاتاألداءللطلبةاألردنيينفيالرياضياتبحسبالفئاتالثالثعلىالنحو11

 404اآلتي: ،389 ،376 المتوسطات: بلغت وعربياً ،442 ،408 المستوى397، على أما ،

بل فقد الدولي 510غتالمتوسطات: ،475 لها446، المتوسطاتالمناظرة أعلىمن وجميعها

للمعرفة الطلبة افتقار ومتغير الرياضيات في التحصيل بين العالقة أن كما وأردنياً. عربياً

الثالثة، المستويات وعلى )سالبة( عكسية عالقة هي جديد لتعلم الالزمة السابقة والمهارات

.الدولياألردني،والعربي،و
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 أ( -80الجدول رقم )
 افتقار الطلبة للمعرفة والمهارات السابقة الالزمة لتعلم جديد والتحصيل في الرياضيات/ الصف الثامن

 الدولة
 كثيراً  إلى حد ما أبداً 

 متوسط األداء (%النسبة ) متوسط األداء (%النسبة ) متوسط األداء (%النسبة )

 431 4 448 60 507 36 اإلمارات 1

 392 11 419 59 498 29 قطر 2

 446 11 475 62 510 27 المتوسط الدولي 

 466 5 442 68 436 27 لبنان 3

 394 24 399 56 426 21 ُعمان 4

 397 15 408 67 442 18 المتوسط العربي 

 446 14 450 68 481 18 البحرين 5

 374 15 387 71 437 15 الكويت 6

 367 19 389 70 404 11 األردن 7

 336 11 365 80 425 9 السعودية 8

 378 17 393 76 409 8 مصر 9

 383 31 384 63 394 6 المغرب 10

 مشاركات أخرى

 512 3 485 43 536 54 دبي/ اإلمارات 

 
 404 7 432 66 483 28 أبو ظبي/ اإلمارات

 
 (ب -80الجدول رقم )

 الرابع ديد والتحصيل في الرياضيات/ الصفافتقار الطلبة للمعرفة والمهارات السابقة الالزمة لتعلم ج

 الدولة
 كثيراً  إلى حد ما أبداً 

 متوسط األداء (%النسبة ) متوسط األداء (%النسبة ) متوسط األداء (%النسبة )

 370 4 441 61 486 35 اإلمارات 1

 477 8 499 58 520 34 وليالمتوسط الد 

 ~ 2 430 67 462 31 قطر 2

 431 9 452 63 458 27 البحرين 3

 429 19 430 55 415 26 ُعمان 4

 378 11 406 67 429 22 المتوسط العربي 

 311 9 350 73 379 19 الكويت 5

 368 9 377 77 423 14 السعودية 6

 377 19 387 68 415 13 األردن 7

 358 18 378 72 395 10 المغرب 8

 مشاركات أخرى

 ~ 2 495 53 539 46 دبي/ اإلمارات 

 
 336 6 411 64 458 29 أبو ظبي/ اإلمارات

 لتقدير المتوسط معلومات غير كافية ~

 

 الصفالثامن في هيعليه عما تختلفكثيراً ال الصورة فإن الصفالرابع علىوفي

يلفيالرياضياتوافتقارالطلبةللمعرفةوالمهاراتالمستوىاألردني،كماأنالعالقةبينالتحص

 لتعلم الالزمة الثالثة،الالسابقة المستويات وعلى عكسية عالقة هي والعربي،األردنيجديد ،

والدولي.
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 خصائص مختارة للمعلم 

  مؤهالت المعلم 

راسةكما(مؤهالتمعلميالعلومفيالدولالعربيةالتيشاركتفيالد81يبينالجدولرقم)

يبينالمتوسطاتالعربيةوالدوليةلمؤهالتالمعلمين.فياألردنبلغتنسبةالطلبةالذينيتلقون

الذينيتلقون6تعليمهمفيالعلوممنمعلمينيحملوندرجةالماجستيرفأعلى %،ونسبةالطلبة

لطلبةيتلقون%منا2%،كماأن83تعليمهمفيالعلوممنمعلمينيحملوندرجةالبكالوريوس

%منالطلبةيتلقونتعليمهم8تعليمهممنمعلمينيحملوندرجةدبلومكليةمجتمع،وأيضاًهناك

%ماجستير17منقبلمعلمينيحملونالثانويةالعامةفقط.وعلىالمستوىالعربيبلغتالنسب:

 70فأعلى، 6%بكالوريوس، مجتمع، كلية عامة6%دبلوم %ثانوية وىالدوليوعلىالمست،

%وبالترتيبنفسه.2%،7%،64%،28بلغتالنسب:

 (81الجدول رقم )
 مؤهالت معلمي العلوم/ الصف الثامن

 
 ثانوية عامة كلية مجتمع بكالوريوس ماجستير فأعلى الدولة

 1 0 80 19 البحرين 1

 4 7 84 4 مصر 2

 8 2 83 6 األردن 3

 1 0 87 13 الكويت 4

 15 19 27 40 لبنان 5

 20 23 49 8 المغرب 6

 2 1 82 1 ُعمان 7

 2 3 63 33 قطر 8

 4 2 87 7 السعودية 9

 2 1 57 39 اإلمارات 10

 مشاركات أخرى

 
 2 0 74 23 أبو ظبي/ اإلمارات

 
 2 1 38 60 دبي/ اإلمارات

 
 6 6 70 17 المتوسط العربي

 
 2 7 64 28 المتوسط الدولي



(مؤهالتمعلميالرياضياتفيالدولالعربيةالتيشاركتأ-82كمايبينالجدولرقم)

نسبة بلغت األردن في المعلمين. لمؤهالت والدولية العربية المتوسطات يبين كما الدراسة في

 فأعلى الماجستير درجة يحملون معلمين الرياضياتمن في تعليمهم يتلقون الذين %،9الطلبة

%81لبةالذينيتلقونتعليمهمفيالرياضياتمنمعلمينيحملوندرجةالبكالوريوسونسبةالط

%4%منالطلبةيتلقونتعليمهممنمعلمينيحملوندرجةدبلومكليةمجتمع،وهناك6كماأن

منالطلبةيتلقونتعليمهممنقبلمعلمينيحملونالثانويةالعامة.
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وعلى،وبالترتيبنفسه%7%،7%،70%،16وعلىالمستوىالعربيبلغتالنسب:

%،إنالنسباألردنيةتشيرإلىأنتأهيل2%،7%،66%،25المستوىالدوليبلغتالنسب

العربي المعلم مؤهالت من يقترب العلوم أم الرياضيات في ذلك كان سواء األردني المعلم

تأهيللىحدمايماثلإمفياألردنبالمتوسطولكنهدوننظيرهالدولي،كماأنتأهيلمعلميالعلو

نظرائهمفيالرياضيات.

 أ( -82الجدول رقم )
 مؤهالت معلمي الرياضيات/ الصف الثامن

 
 ثانوية عامة كلية مجتمع بكالوريوس ماجستير فأعلى الدولة

 1 7 74 18 البحرين 1

 2 11 87 0 مصر 2

 4 6 80 9 األردن 3

 2 8 79 14 الكويت 4

 20 1 39 41 لبنان 5

 41 22 32 5 المغرب 6

 1 1 86 13 ُعمان 7

 1 2 66 30 قطر 8

 4 5 88 3 السعودية 9

 1 4 66 30 اإلمارات 10

 مشاركات أخرى

 
 0 5 79 16 أبو ظبي/ اإلمارات

 
 1 1 56 42 دبي/ اإلمارات

 
 7 7 70 16 المتوسط العربي

 
 2 7 66 25 المتوسط الدولي
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 (ب -82الجدول رقم )
 مؤهالت معلمي الرياضيات/ الصف الرابع

 
 ثانوية عامة كلية مجتمع بكالوريوس علىأماجستير ف الدولة

 0 1 87 12 البحرين 1

 5 16 72 7 األردن 2

 3 17 68 12 الكويت 3

 67 3 28 1 المغرب 4

 2 3 66 29 انُعم 5

 2 4 79 15 قطر 6

 17 9 67 8 السعودية 7

 1 6 61 32 اإلمارات 8

 مشاركات أخرى

 
 1 7 53 39 أبو ظبي/ اإلمارات

 
 0 4 58 38 دبي/ اإلمارات

 
 12 7 66 15 المتوسط العربي

 
 5 12 58 26 المتوسط الدولي

مؤهل يحملون الذين األردن معلمي بلغتنسبة الصفالرابع )في فأعلى %(،7ماجستير

)72بكالوريوس) مجتمع كلية ،)%16( عامة ثانوية كانت%5(، العربي المستوى على .)%

 النحو )االتيالنسبعلى فأعلى بكالوريوس)15ماجيستير ،)%66( مجتمع كلية ،)%7،)%

ة%(،كلي58%(،بكالوريوس)26،ودولياًبلغتالنسبماجيستيرفأعلى)%(12ثانويةعامة)

( ع12مجتمع ثانوية ،)%( 5امة حاجة النسب هذه وتعكس المعلمإ%(. بمستوى االرتقاء لى

لتدريباألر رانيا الملكة أكاديمية على معقود واألمل الدولي، نظيره مستوى الى ليصل دني

المعلمينلالرتقاءبمستوياتمعلميناوتحسينمهاراتهمالتدريسية.

 التخصص الرئيس للمعلم 

الج  )يبين رقم العربية83دول المتوسطات يبين كما العلوم، لمعلمي التخصصالرئيس )

والدوليةللنسببحسبالتخصصالرئيسللمعلمين.وقدبلغتنسبةالطلبةاألردنيينالذينيتلقون

تعليمهمفيالعلوممنمعلمينتخصصهمالرئيسعلومباإلضافةإلىحصولهمعلىدبلومالتربية

،كمابلغتنسبةالطلبةالذينيتلقونتعليمهمفي429هؤالءالطلبةفيالعلوم%ومتوسطأداء7

،423%ومتوسطأدائهم69العلوممنمعلمينتخصصهمالرئيسهودبلومكليةمجتمعفيالعلوم

فقطتربيةوبلغتنسبةالطلبةالذينيتلقونتعلميهمفيالعلوممنقبلمعلمينتخصصهمالرئيس

13 %ومتوسط العلوم في 436ادائهم أن كما من4، العلوم في تعليمهم يتلقون الطلبة %من

،كماانهناكمانسبته453معلمينيحملونتخصصاتأخرى،وبلغمتوسطأداءهؤالءالطلبة

وبلغمتوسط%منالطلبةالذينيتلقونتعلميهمفيالعلوممنقبلمعلمينيحملونالثانويةالعامة7

.419لهمداءاأل
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 نفسه وبالترتيب النسب بلغت العربي المستوى 26وعلى ،%58 ،% 8 ،%3 ،%6%

،أماعلىالمستوىالدوليفكانتالنسب:433،419،441،429،393ومتوسطاتأداءالطلبة

32 ،%47 ،%11 ،%7 النسب%ومتوسطاتاألدا%2، لهذه المناظرة ء 493هي: ،488،

اءعلىالمستوىالدوليتعكسأنالتخصصاألفضللمعلممتوسطاتاألدإن.480،485،404

األردني، علىالمستويين تظهر لم األفضلية أنهذه إال التربية، إلى باإلضافة علوم هو العلوم

والعربي.

 (83الجدول رقم )
 التخصص الرئيس لمعلمي العلوم/ الصف الثامن

 الدولة

 ثانوية عامة تخصصات أخرى تربية لومع علوم + تربية

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

 ~ 1 ~ 1 479 4 461 48 467 46 البحرين 1

 349 3 389 4 381 19 353 31 377 41 مصر 2

 419 7 453 4 436 13 423 69 429 7 األردن 3

 ~ 1 ~ 2 429 9 394 60 434 29 الكويت 4

 364 15 382 7 ~ 0 405 56 408 22 لبنان 5

 402 19 ~ 0 ~ 0 392 74 391 7 المغرب 6

 ~ 2 ~ 0 471 3 447 58 468 36 ُعمان 7

 ~ 2 471 4 445 4 446 61 475 29 قطر 8

 430 3 ~ 2 433 15 391 63 376 17 السعودية 9

 ~ 2 451 3 452 13 474 55 503 26 اإلمارات 10

 مشاركات أخرى

 
أبو ظبي/ 
 اإلمارات

27 483 53 445 16 428 2 ~ 2 ~ 

 
 ~ 1 ~ 1 494 11 524 53 537 33 دبي/ اإلمارات

 
 393 6 429 3 441 8 419 58 433 26 المتوسط العربي

 
 404 2 485 7 480 11 488 47 493 32 المتوسط الدولي

 لتقدير المتوسط مات غير كافيةمعلو ~

(التخصصالرئيسلمعلميالرياضيات،كمايبينالمتوسطاتأ-84ويبينالجدولرقم)

العربيةوالدوليةللنسببحسبالتخصصالرئيسللمعلمين.وقدبلغتنسبةالطلبةاألردنيينالذين

إلضافةإلىحصولهميتلقونتعليمهمفيالرياضياتمنمعلمينتخصصهمالرئيسرياضياتبا

،كمابلغتنسبةالطلبة385%،ومتوسطأداءهؤالءالطلبةفيالرياضيات12علىدبلومالتربية

رياضيات الرئيسهو الرياضياتمنمعلمينتخصصهم في تعليمهم يتلقون %،75فقطالذين

فيالرياضياتمن384ومتوسطأدائهم الذينيتلقونتعليمهم الطلبة وبلغتنسبة قبلمعلمين،

الرئيس فقطتخصصهم 6تربية أدائهم ومتوسط يتلقون%389، الذين الطلبة بلغتنسبة كما ،

الرياضيات في تخصصاتأخرى)تعليمهم يحملون معلمين %(4من أدائهم و402ومتوسط ،

منالطلبةيدرسونالرياضياتعلىأيديمعلمينيحملونالثانويةالعامةفقط%(3بلغتنسبة)

النسبوبالترتيبنفسه406توسطأدائهموم وعلىالمستوىالعربيبلغتهذه .31،%46%،

11 وبالترتيبنفسه%7،%5، وبلغتمتوسطاتأدائهم ،%414،412،416،425،396،

%وبلغتمتوسطاتاألداء2%،13%،13%،36%،36وعلىالمستوىالدوليبلغتالنسب

.483،482،481،477،396الدولية
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 أ( -84الجدول رقم )
 التخصص الرئيس لمعلمي الرياضيات/ الصف الثامن

 الدولة

رياضيات + 
 تربية

 ثانوية عامة تخصصات أخرى تربية رياضيات

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

 ~ 1 469 3 440 16 452 48 460 33 البحرين 1

 ~ 2 362 5 395 22 397 25 392 46 مصر 2

 406 3 402 4 389 6 384 75 385 12 األردن 3

 ~ 1 411 7 377 16 387 38 407 38 الكويت 4

 431 20 442 11 470 3 451 46 426 20 لبنان 5

 388 37 375 9 ~ 1 381 43 393 10 المغرب 6

 ~ 0 ~ 0 409 17 406 42 398 40 ُعمان 7

 ~ 1 446 7 452 7 434 50 434 35 قطر 8

 360 3 ~ 1 366 16 367 42 366 37 السعودية 9

 ~ 0 493 5 445 10 457 49 478 36 اإلمارات 10

 مشاركات أخرى

 
 ~ 0 483 5 438 17 435 51 449 26 أبو ظبي/ اإلمارات

 
 ~ 1 555 4 490 5 510 45 516 46 اتدبي/ اإلمار

 
 396 7 425 5 416 11 412 46 414 31 المتوسط العربي

 
 396 2 477 13 481 13 482 36 483 36 المتوسط الدولي

 لتقدير المتوسط  معلومات غير كافية ~

 

 (ب -84الجدول رقم )
 الصف الرابع التخصص الرئيس لمعلمي الرياضيات/

 الدولة

رياضيات + 
 تربية

 ثانوية عامة تخصصات أخرى رياضيات تربية

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

 ~ 0 439 7 449 59 516 4 451 30 البحرين 1

 333 5 398 6 390 77 ~ 1 378 10 األردن 2

 346 3 374 7 350 48 ~ 2 348 41 الكويت 3

 372 63 374 21 416 9 365 5 383 3 المغرب 4

 ~ 1 ~ 2 413 23 414 10 432 64 ُعمان 5

 ~ 2 440 13 421 45 508 11 433 28 قطر 6

 373 12 411 5 384 45 373 4 380 34 السعودية 7

 ~ 0 483 8 453 50 449 16 448 25 اإلمارات 8

 مشاركات أخرى

 
 ~ 1 472 9 449 33 391 29 407 29 أبو ظبي/ اإلمارات

 
 ~ 0 531 11 487 42 556 17 511 30 دبي/ اإلمارات

 
 356 11 417 9 410 45 438 7 407 29 المتوسط العربي

 
 434 5 495 8 487 14 512 46 505 27 المتوسط الدولي

 توسطلتقدير الم معلومات غير كافية ~
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  سنوات الخبرة للمعلم 

(فئاتسنواتالخبرةلمعلميالعلوم،كمايبينمتوسطاتسنواتالخبرة85يبينالجدولرقم)

لمعلمي الخبرة لسنوات الدولي المتوسط وكذلك بالدراسة، شاركت التي العربية الدول لمعلمي

األردنيينالذينيدرسونالعلو الطلبة بلغتنسبة وقد العلوم. منقبلمعلمينخبرتهم سنة20م

10%،ونسبةالطلبةاألردنيينالذينيدرسونمنقبلمعلمينتتراوحسنواتخبرتهم11فأكثر

%،ونسبةالطلبةاألردنيينالذينيدرسونمنقبلمعلمينتتراوح27سنة20سنواتوأقلمن

ذينيدرسونمنقبلمعلمين%،ونسبةالطلبةاألردنيينال10،28سنواتوأقلمن5خبرتهممن

%،كماأنمتوسطسنواتالخبرةلدىمعلميالعلومفياألردن34خبرتهمأقلمنخمسسنوات

سنوات.وقدبلغتمتوسطاتاألداءللطلبةاألردنيينفيالعلومبحسبفئاتسنواتالخبرة9هو

ويشيرذلكإلىأنأعلى،417،437،416،428لمعلميالعلومكماتمذكرهاوبالترتيبنفسه:

 10متوسطأداءللطلبةاألردنيينفيالعلومكانللطلبةالذينيدرسونمنقبلمعلمينخبرتهممن

 %،32%،22سنة.وعلىالمستوىالعربيبلغتالنسبوبالترتيبنفسه20سنواتوأقلمن

27 ،%19 النسب: لهذه العربالمناظرة الطلبة 420%ومتوسطاتأداء ،427،426 ،423

 النسب لهذه المناظرة الدولية 487والمتوسطات ،487 ،486 أن486، إلى اإلشارة وتجدر ،

وكذلكفإنمتوسطسنواتمننظيرهالعربيمتوسطسنواتالخبرةللمعلماألردنيفيالعلومأقل

.سنواتالخبرةعندالمعلمالدولياألردنيوالعربيأقلمنللمعلمالخبرة

 (85) الجدول رقم
 سنوات الخبرة لمعلمي العلوم/ الصف الثامن

 الدولة

 سنوات 5أقل من  10وأقل من  5 20وأقل من  10 سنة فأكثر 20
متوسط 

 سنوات الخبرة
النسبة 

(%) 
متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

 12 476 19 480 22 459 41 455 17 البحرين 1

 16 361 10 351 21 371 24 387 44 مصر 2

 9 428 34 416 28 437 27 417 11 األردن 3

 12 408 15 396 36 422 24 415 24 الكويت 4

 10 394 27 410 28 392 29 392 16 لبنان 5

 18 381 20 388 10 395 26 399 45 المغرب 6

 11 459 11 457 41 456 38 448 11 ُعمان 7

 11 450 16 470 33 464 35 421 16 قطر 8

 12 375 18 396 24 411 39 405 19 السعودية 9

 12 501 18 495 28 459 35 458 20 اإلمارات 10

 مشاركات أخرى

 
أبو ظبي/ 
 اإلمارات

20 431 41 431 23 472 16 494 13 

 
 12 527 19 531 31 516 32 518 18 دبي/ اإلمارات

 
 12 423 19 426 27 427 32 420 22 المتوسط العربي

 
 15 486 18 486 20 487 30 487 32 المتوسط الدولي
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(فئاتسنواتالخبرةلمعلميالرياضيات،كمايبينمتوسطاتأ-86ويبينالجدولرقم)

لبةاألردنيينالذينسنواتالخبرةلمعلميالدولالعربيةالتيشاركتبالدراسة،وقدبلغتنسبةالط

%،ونسبةالطلبةالذينيدرسون14سنةفأكثر20يدرسونالرياضياتمنقبلمعلمينخبرتهم

%،ونسبةالطلبة26سنة20سنواتوأقلمن10منقبلمعلمينتتراوحسنواتخبرتهممن

بةالذين%،ونسبةالطل34سنوات10سنواتوأقلمن5الذينيدرسونمنقبلمعلمينخبرتهم

أقلمن لدى26سنوات5يدرسونمنقبلمعلمينخبرتهم أنمتوسطسنواتالخبرة كما ،%

 األردنيين الرياضيات 10معلمي فيسنوات األردنيين للطلبة األداء متوسطات بلغت وقد .

383،392،390وبالترتيبنفسه:الرياضياتالرياضياتبحسبفئاتالخبرةلمعلمي ،378،

كإلىأنأعلىمتوسطأداءفيالرياضياتجاءللطلبةاألردنيينالذينيدرسونمنقبلويشيرذل

،وعلىالمستوىالعربيبلغتالنسبوبالترتيبنفسه20سنواتوأقلمن 10معلمينخبرتهم

25 ،%34 ،%26 ،%15 النسب: لهذه فيالرياضياتالمناظرة ومتوسطاتاألداء ،%413،

414 ،412 ،407 وعلى . هي: النسب الدولي 34المستوى ،%30 ،%20 ،%17%

 النسب لهذه المناظرة الرياضيات في الدولية 484والمتوسطات ،483 ،480 وتجدر477، ،

نمتوسطسنواتالخبرةللمعلماألردنيفيالرياضياتأقلمننظيرهالعربيوهذااإلشارةإلىأ

متغيريعددسنواتالخبرةلمعلمالرياضياتبدورهأقلمننظيرهالدولي.ويبدوأنالعالقةبين

علىالمستوىاألردنيىوالتحصيلفيالرياضياتهيعالقةموجبةعلىالمستو أما  الدولي.

فلمتظهرمثلهذهالعالقة.والعربي
 أ( –86الجدول رقم )

 سنوات الخبرة لمعلمي الرياضيات/ الصف الثامن

 الدولة

 سنوات 5أقل من  10وأقل من  5 20وأقل من  10 سنة فأكثر 20
متوسط 

 سنوات الخبرة
النسبة 

(%) 
متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

 12 437 18 463 22 453 41 455 20 البحرين 1

 17 393 9 376 23 405 22 394 46 مصر 2

 10 378 26 390 34 392 26 383 14 األردن 3

 13 371 13 393 30 401 36 392 21 الكويت 4

 13 440 16 441 27 433 32 456 25 لبنان 5

 20 374 20 379 11 375 14 392 54 المغرب 6

 13 399 10 395 30 413 44 395 16 ُعمان 7

 13 452 9 437 28 432 43 439 20 قطر 8

 11 357 21 361 26 375 39 374 14 السعودية 9

 14 466 10 485 25 463 41 452 24 اإلمارات 10

 مشاركات أخرى

 
 15 456 7 461 22 425 43 451 28 أبو ظبي/ اإلمارات

 
 12 506 12 528 31 511 42 490 15 دبي/ اإلمارات

 
 14 407 15 412 26 414 34 413 25 المتوسط العربي

 
 16 477 17 480 20 483 30 484 34 المتوسط الدولي
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ب(سنواتالخبرةلمعلميالرياضياتللصفالرابع،كمايبين–86ويبينالجدولرقم)

متوسطاتسنواتالخبرةلمعلميالدولالعربيةالتيشاركتفيالدراسة،وقدبلغتنسبةالطلبة

ناألردنيي األربعبحسبفئاتالخبرة 14%وترتيبها ،%23 ،%31 األداءومتوسطات%32،

 لها 376المناظرة ،386 نفسه392،393، وبالترتيب النسب بلغت العربي المستوى وعلى

17% ،%33 ،%28،%22 لها المناظرة 415ومتوسطاتاألداء ،405 ودوليا410،415ً،

،508،505،502،500،والمتوسطاتالمناظرةلها13%،16%،31%،40%بلغتالنسب

سنواتوهو(10للمعلماألردنيلطلبةالصفالرابعفيالرياضيات)وبلغمتوسطسنواتالخبرة

له المتوسطالعربيالمناظر 11)أقلمن سنة أق( أيضاً المتوسطالدوليوالذيبلغوهذا لمن

سنة.(17)
 (ب -86الجدول رقم )

 الرابع سنوات الخبرة لمعلمي الرياضيات/ الصف

 دولةال

 سنوات 5أقل من  10وأقل من  5 20وأقل من  10 سنة فأكثر 20
متوسط 

 سنوات الخبرة
النسبة 

(%) 
متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

 10 444 29 455 18 455 44 463 10 البحرين 1

 10 393 32 392 31 386 23 376 14 األردن 2

 9 349 29 346 33 352 26 369 12 الكويت 3

 18 417 15 396 8 363 35 369 42 المغرب 4

 10 409 10 421 33 434 48 422 8 ُعمان 5

 10 451 21 431 43 431 21 463 14 قطر 6

 13 405 16 385 27 374 34 382 23 السعودية 7

 10 453 25 453 31 447 32 474 12 اإلمارات 8

 أخرى مشاركات

 
 10 433 23 415 35 405 32 460 10 أبو ظبي/ اإلمارات

 
 11 510 25 516 25 508 33 518 16 دبي/ اإلمارات

 
 11 415 22 410 28 405 33 415 17 المتوسط العربي

 
 17 500 13 502 16 505 31 508 40 المتوسط الدولي

 

  الرضا الوظيفي عند المعلم 

ىفئاتثالث:راٍض،راٍضإلىحدما،وغيرراض،وذلكبحسبيقسمهذاالمتغيرالمعلمينإل

كمعلمين وظيفتهم عن رضاهم درجة ،( رقم الجدول للطلبة87ويبين المئوية النسب توزيع )

بحسبدرجةرضامعلميهمفيالعلومعلىفئاتالمتغيرالثالثومتوسطاتأداءالطلبةبحسب

اركةفيالدراسةوكذلكعلىالمستويينالعربيوالدولي.هذهالفئاتفيالعلومللدولالعربيةالمش

وقدبلغتنسبةالطلبةاألردنيينالذينيدرسونالعلوممنقبلمعلمينراضينعنعملهمكمعلمين

%،وبلغتنسبةالطلبةاألردنيينالذينيدرسونالعلوممنقبلمعلمينراضينإلىحٍدماعن45

الطلبةاألردنيينالذينيدرسونالعلوممنقبلمعلمينغير%،وبلغتنسبة42عملهمكمعلمين

%،وقدبلغتمتوسطاتاألداءللطلبةاألردنيينفيالعلومبحسب13راضينعنعملهمكمعلمين

وعلى،440،418،403:ربالترتيبنفسهلفئاتهذاالمتغيمتغيرالرضاالوظيفيلمعلميالعلومو

،400،419%ومتوسطاتاألداءالمناظرةلها:6%،32%،62المستوىالعربيبلغتالنسب

.492،483،478%ومتوسطاتاألداء9%،42%،49،ودولياًبلغتالنسب412

 
 



  

171 

 
 

 (87الجدول رقم )
 الرضا الوظيفي عند معلمي العلوم/ الصف الثامن

 الدولة

 غير راض   رضا إلى حد ما رضا*

 متوسط األداء (%النسبة ) متوسط األداء (%النسبة ) متوسط األداء (%النسبة )

 ~ 2 349 21 377 78 مصر 1

 ~ 2 383 23 402 75 لبنان 2

 ~ 0 472 27 150 73 قطر 3

 441 3 464 32 483 65 اإلمارات 4

 455 9 458 27 454 64 ُعمان 5

 412 6 419 32 400 62 المتوسط العربي 

 361 7 414 30 414 62 الكويت 6

 366 7 378 33 410 61 السعودية 7

 392 6 387 41 399 53 المغرب 8

 478 9 483 42 492 49 المتوسط الدولي 

 464 9 462 44 473 47 البحرين 9

 403 13 418 42 440 45 األردن 10

 مشاركات أخرى

 
 435 4 435 29 458 67 أبو ظبي/ اإلمارات

 
 ~ 2 506 35 533 63 دبي/ اإلمارات

 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )
 لتقدير المتوسط معلومات غير كافية ~

( رقم الجدول فيأ-88ويبين معلميهم رضا درجة بحسب للطلبة المئوية النسب توزيع )

الرياضياتعلىفئاتالمتغيرالثالثومتوسطاتأداءالطلبةبحسبهذهالفئاتفيالرياضيات.

بلغتنسبة الطلبةاألردنيينالذينيتعلمونالرياضياتمنقبلمعلمينراضينعنعملهموقد

%،وبلغتنسبةالطلبةاألردنيينالذينيتعلمونالرياضياتمنقبلمعلمينراضين50كمعلمين

اضيات%،وبلغتنسبةالطلبةاألردنيينالذينيتعلمونالري42إلىحدماعنعملهمكمعلمين

غي معلمين قبل عملمن عن راضين ر كمعلمين للطلبة8هم األداء متوسطات بلغت وقد .%

نفسه وبالترتيب الرياضيات لمعلمي الوظيفي الرضا متغير بحسب الرياضيات في األردنيين

 المتغير: 389لفئاتهذا ،386 ،364 وعلىالمستوىالعربيبلغتالنسب: .62 ،%33،%

،ودولياًبلغتالنسب:415،407،422ياضيات:ومتوسطاتاألداءالمناظرةلهافيالر%،5

50 ،%43 ،%7 الرياضيات: في النسب لهذه المناظرة األداء ومتوسطات ،%486 ،478،

480.

هيعالقة التحصيل ومتغير للمعلم الوظيفي الرضا متغير بين العالقة أن إلى اإلشارة وتجدر

يات،والعلوم.معمالحظةأنالمتوسطات،وفيالمبحثين،الرياضالمستوى:األردنيموجبةعلى

 تقلعن والعربية لهااألردنية المناظرة أنمعلميالرياضياتلطلبةالمتوسطاتالدولية ويبدو

معلمي من رضاً أكثر أنهم كما الثامن، للصف العلوم معلمي من رضاً أكثر الثامن الصف

الرياضياتللصفالرابع.





  

172 

 
 

 
 أ( -88الجدول رقم )

 الرضا الوظيفي عند معلمي الرياضيات/ الصف الثامن

 الدولة

 غير راض   رضا إلى حد ما رضا*

 النسبة 
(%) 

 متوسط
 األداء 

 النسبة 
(%) 

 متوسط
 األداء 

 النسبة
 (%) 

 متوسط 
 األداء

 381 4 377 16 396 80 مصر 1

 518 3 428 23 437 74 قطر 2

 ~ 1 392 29 393 69 الكويت 3

 458 5 473 31 463 64 اإلمارات 4

 472 4 430 33 447 63 لبنان 5

 422 5 407 33 415 62 المتوسط العربي 

 466 5 448 34 457 61 البحرين 6

 395 6 397 33 407 61 ُعمان 7

 365 3 363 41 370 56 السعودية 8

 480 7 478 43 486 50 المتوسط الدولي 

 364 8 386 42 389 50 األردن 9

 378 7 378 51 393 42 المغرب 10

 مشاركات أخرى

 
 426 7 451 30 440 63 أبو ظبي/ اإلمارات

 
 517 4 516 35 512 61 دبي/ اإلمارات

 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )
 لتقدير المتوسط معلومات غير كافية ~

( - 88ويبينالجدولرقم توزيع  لب( بحسبلطلبالنسبالمئوية فيالصفالرابع ة

الطلبةبحسب فيالرياضياتمعفئاتالمتغيراتالثالثومتوسطاتأداء معلميهم درجةرضا

األردنية النسب بلغت وقد . الدولي المستوى وعلى العربية للدول الرياضيات في الفئات هذه

 : االتي النحو على نفسه وبالترتيب المتغير فئات 49%بحسب ،%39 المتوسطات،%12،

 لها 399المناظرة ،379 ،378 بلغتالنسب فقد العربي المستوى 63%ومع ،%31 ،%6،

أماعلىالمستوىالدوليفقدبلغتالنسبةالدولية،415،402،391والمتوسطاتالمناظرةلها

 .508،503،501،والمتوسطاتالمناظرةلها %6، %42، %52
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 (ب -88الجدول رقم )
 الرضا الوظيفي عند معلمي الرياضيات/ الصف الرابع

 الدولة

 غير راض   رضا إلى حد ما رضا*

 النسبة
 (%) 

 متوسط 
 األداء

 النسبة
 (%) 

 متوسط
 األداء 

 النسبة
 (%) 

 متوسط 
 األداء

 460 3 442 22 438 75 قطر 1

 ~ 2 422 24 428 74 ُعمان 2

 405 3 437 27 461 70 راتاإلما 3

 391 6 402 31 415 63 المتوسط العربي 

 342 7 380 32 391 61 السعودية 4

 361 8 345 33 355 59 الكويت 5

 439 7 444 35 460 58 البحرين 6

 353 7 368 38 385 55 المغرب 7

 501 6 503 42 508 52 المتوسط الدولي 

 378 12 379 39 399 49 األردن 8

 ركات أخرىمشا

 
 352 4 396 29 432 67 أبو ظبي/ اإلمارات

 
 467 4 500 29 518 67 دبي/ اإلمارات

 لتقدير المتوسط معلومات غير كافية ~
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  أمن ونظام المدرسة 

(توزيعالنسبالمئويةللطلبةبحسبأمنونظامالمدرسةمنوجهةنظر89يبينالجدولرقم)

والذييفترضفئاتثالثهي:آمنةومنظمة،وآمنةومنظمةبعضالشيء،وغيرآمنةمعلمالعلوم

وبالترتيب المتغير بحسبفئاتهذا األردنيين بلغتنسبالطلبة وقد 44ومنظمة، ،%42،%

،وعلى444،418،397%،وبلغتمتوسطاتأداءالطلبةفيالعلومبحسبفئاتالمتغير:14

%،8%،41%،51بالطلبةوبحسبفئاتالمتغيروبالترتيبنفسه:المستوىالعربيبلغتنس

 النسب: لهذه المناظرة العلوم في 438وبلغتمتوسطاتاألداء ،413 المستوى،390، وعلى

فيالعلومالمناظرةلهذهالنسب:%،وبلغتمتوسطاتاألداء8%،47%،45الدوليبلغتالنسب:

499،478،457.

 (89الجدول رقم )
 / الصف الثامنالعلومأمن ونظام المدرسة والتحصيل في العلوم من وجهة نظر معلم 

 الدولة

 غير آمنة ومنظمة آمنة ومنظمة بعض الشيء آمنة ومنظمة*

 النسبة
 (%) 

 متوسط 
 األداء

 النسبة 
(%) 

 متوسط 
 األداء

 النسبة 
(%) 

 متوسط
 األداء 

 350 6 401 28 401 66 لبنان 1

 426 3 440 33 497 64 اإلمارات 2

 ~ 1 434 35 468 64 قطر 3

 438 6 449 42 462 52 ُعمان 4

 372 9 395 39 426 52 الكويت 5

 390 8 413 41 438 51 المتوسط العربي 

 342 8 354 42 389 50 مصر 6

 457 8 478 47 499 45 المتوسط الدولي 

 452 8 458 47 475 45 البحرين 7

 397 14 418 42 444 44 األردن 8

 349 6 390 52 411 42 السعودية 9

 380 18 391 52 406 30 المغرب 10

 مشاركات أخرى

 
 ~ 2 485 21 535 78 دبي/ اإلمارات

 
 437 5 425 45 475 50 أبو ظبي/ اإلمارات

 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )
 لمتوسطلتقدير ا معلومات غير كافية ~
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( المدرسةمنوجهةأ-90ويبينالجدولرقم (توزيعالنسبالمئويةبحسبأمنونظام

ومتوسطاتاألداءللطلبةفيالرياضيات.وقدبلغتنسبالطلبةاألردنيينمعلمالرياضياتنظر

 وبالترتيب المتغير هذا فئات 41بحسب ،%48 في%11، األداء متوسطات وبلغت ،%

،وعلىالمستوىالعربي400،380،360فئاتهذاالمتغيروبالترتيبنفسه:الرياضياتبحسب

%،وبلغتمتوسطاتاألداءفيالرياضياتالمناظرةلهذه7%،40%،53بلغتنسبالطلبة:

423النسب: ،402 ،385 46،وعلىالمستوىالدوليبلغتالنسب: ،%46 %،وبلغت%8،

متوسطاتاألداءفيالرياضياتالمناظ النسب: لهذه 493رة ،474 ،وجاءتمتوسطات453،

األداءبحسبفئاتمتغيرأمنونظامالمدرسةمنوجهةنظرالمعلم.وعلىالمستوييناألردني

والعربيدونمتوسطاتاألداءالدوليةالمناظرةلهاسواءكانذلكفيالرياضياتأمالعلوم،كما

أمن ومتغير التحصيل متغير بين العالقة هيعالقةأن المعلم نظر منوجهة المدرسة ونظام

موجبةوفيالمبحثين:الرياضياتوالعلوم،وعلىالمستوياتالثالثة:األردنيوالعربيوالدولي.

 أ( -90الجدول رقم )
 ثامنأمن ونظام المدرسة والتحصيل في الرياضيات من وجهة نظر معلم الرياضيات/ الصف ال

 الدولة

 آمنة ومنظمة*
آمنة ومنظمة بعض 

 الشيء
 غير آمنة ومنظمة

 النسبة )%(
متوسط 
 األداء

 النسبة
 (%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

 ~ 2 424 23 440 75 قطر 1

 417 3 434 30 447 67 لبنان 2

 ~ 2 433 32 482 67 اإلمارات 3

 379 4 389 41 395 55 الكويت 4

 385 7 402 40 423 53 متوسط العربيال 

 ~ 2 391 46 416 52 ُعمان 5

 453 6 443 44 464 50 البحرين 6

 373 6 378 45 407 49 مصر 7

 339 10 361 42 378 48 السعودية 8

 453 8 474 46 493 46 المتوسط الدولي 

 360 11 380 48 400 41 األردن 9

 372 23 382 52 399 26 المغرب 10

 كات أخرىمشار

 
 ~ 2 471 19 524 80 دبي/ اإلمارات

 
 ~ 1 420 43 459 56 أبو ظبي/ اإلمارات

 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )
 لتقدير المتوسط معلومات غير كافية ~
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ويبينالجدول نظر)  ب90-)رقم منوجهة المدرسة بحسبأمنونظام النسبالمئوية توزيع

فالرابعومتوسطاتاألداءللطلبة،وقدبلغتنسبالطلبةاألردنيينبحسبمعلمالرياضياتللص

وبالترتيب المتغير 52%فئاتهذا الفئات%9،%39، لهذه المناظرة وبلغتمتوسطاتاألداء

397 ،385 ،353  : الطلبة بلغتنسب العربي المستوى 59%وعلى ،%36 وبلغت %6،

 لها المناظرة 419متوسطاتاألداء ،397 وعلىالمستوىالدوليبلغتالنسب386، .%56،

%40،%4 النسب لهذه المناظرة األداء متوسطات وبلغت .511،497 ،464 علىوالعالقة

هيعالقةوالتحصيلمتغيرأمنونظامالمدرسةدوليبينردنيوالعربيوالالمستوياتالثالثةاأل

.طردية

 (ب -90الجدول رقم )
 أمن ونظام المدرسة والتحصيل في الرياضيات من وجهة نظر معلم الرياضيات/ الصف الرابع

 الدولة

 آمنة ومنظمة*
آمنة ومنظمة بعض 

 الشيء
 غير آمنة ومنظمة

 النسبة )%(
متوسط 
 األداء

 النسبة
 (%) 

متوسط 
 األداء

النسبة 
(%) 

متوسط 
 األداء

 ~ 2 432 21 444 77 قطر 1

 421 3 418 33 430 64 مانعُ  2

 409 3 420 35 473 62 االمارات 3

 386 6 397 36 419 59 المتوسط العربي 

 379 7 361 34 397 59 السعودية 4

 464 4 497 40 511 56 المتوسط الدولي 

 427 8 442 37 464 56 البحرين 5

 360 3 347 41 355 55 الكويت 6

 353 9 385 39 397 52 األردن 7

 352 11 372 47 388 43 المغرب 8

 مشاركات أخرى

 
 ~ 1 470 31 529 69 دبي/ االمارات

 
 397 5 392 44 445 51 أبو ظبي/ االمارات

 لتقدير المتوسط معلومات غير كافية ~
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 تركيز المدرسة على التحصيل من وجهة نظر المعلم 

( رقم الجدول للطلب91يبين المئوية النسب توزيع على( المدرسة تركيز درجة بحسب ة

تركزعلى المدرسة المتغيرثالثفئاتهي: هذا ويأخذ التحصيلوذلكمنوجهةنظرالمعلم،

وبدرجةعالية،وبدرجةمتوسطة،وقدبلغتنسبالطلبةاألردنيين التحصيلبدرجةعاليةجداً،

تأداءالطلبةفيالعلوم%،وبلغتمتوسطا62%،36%،2بحسبفئاتهذاالمتغيروبالترتيب:

،وعلىالمستوىالعربيبلغتنسبالطلبة:450،411،~ لطلبةالفئاتالثالثةوبالترتيبنفسه:

6 ،%44 ،%50 النسب: لهذه المناظرة العلوم في األداء متوسطات وبلغت ،%469 ،439،

406 وعلىالمستوىالدوليبلغتالنسب: ،5 ،%46 وبلغتمتوسطاتاأل%49، في%، داء

.520،499،471العلومالمناظرةلهذهالنسب:

 (91الجدول رقم )
 تركيز المدرسة على التحصيل من وجهة نظر معلم العلوم والتحصيل في العلوم/ الصف الثامن

 الدولة

 متوسط عالي عالي جداً*

 النسبة )%(
متوسط 
 األداء

 النسبة )%(
متوسط 
 األداء

 النسبة )%(
متوسط 
 األداء

 425 25 487 61 520 14 اإلمارات 1

 428 26 461 62 490 12 قطر 2

 449 45 456 47 472 9 ُعمان 3

 447 42 475 50 521 8 البحرين 4

 406 50 439 44 469 6 المتوسط العربي 

 471 49 499 46 520 5 المتوسط الدولي 

 389 51 424 45 476 5 الكويت 5

 384 55 410 42 431 4 عوديةالس 6

 354 60 391 37 441 3 مصر 7

 380 49 414 48 402 3 لبنان 8

 411 62 450 36 ~ 2 األردن 9

 389 88 423 11 ~ 1 المغرب 10

 مشاركات أخرى

 
 471 14 523 65 555 21 دبي/ اإلمارات

 
 412 35 469 58 494 8 ابو ظبي/ اإلمارات

 (5س ملحق رقم )*انظر تعريفات فئات المقيا
 لتقدير المتوسط معلومات غير كافية ~

(توزيعالنسبالمئويةللطلبةبحسبدرجةتركيزالمدرسةعلىأ-92ويبينالجدولرقم)

التحصيلفيالرياضياتمنوجهةنظرمعلمالرياضيات،ويأخذهذاالمتغيرثالثفئات:عالية

 بلغتنسبالطلبة وقد ومتوسطة، عالية، وبالترتيب:جداً، المتغير بحسبفئاتهذا األردنيين

1 ،%36 المتغير%63، فئات بحسب الرياضيات في الطلبة أداء متوسطات وبلغت ،%

 ~ وبالترتيبنفسه: ،402 ،376 وعلىالمستوىالعربيبلغتنسبالطلبة: ،7 ،%42،%

،وعلى471،423،395%،وبلغتمتوسطاتاألداءفيالرياضياتالمناظرةلهذهالنسب:52

 5المستوىالدوليبلغتالنسب: ،% 46 فيالرياضيات%49، وبلغتمتوسطاتاألداء ،%

النسب: لهذه 515المناظرة ،496 بحسب464، فيالرياضياتوالعلوم إنمتوسطاتاألداء .

األردنيين، للطلبة المعلم نظر وجهة من  التحصيل على المدرسة تركيز درجة متغير فئات

بهيدونالمتوسطاتالدوليةالمناظرةلها.كماأنالعالقةبينمتغيرالتحصيلومتغيروالعر
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مبحثي وفي موجبة عالقة هي المعلم نظر وجهة من التحصيل على المدرسة تركيز درجة

 الرياضياتوالعلوم،وعلىالمستوياتالثالثة:األردني،والعربي،والدولي.

 أ( -92الجدول رقم )
 تركيز المدرسة على التحصيل من وجهة نظر معلم الرياضيات والتحصيل في الرياضيات/الصف الثامن

 الدولة

 متوسط عالي عالي جداً*

 %النسبة 
متوسط 
 األداء

 %النسبة 
متوسط 
 األداء

 %النسبة 
متوسط 
 األداء

 395 25 444 58 472 18 قطر 1

 431 25 468 61 513 15 االمارات 2

 429 58 460 33 463 9 لبنان 3

 389 45 413 46 423 9 ُعمان 4

 395 52 423 42 471 7 المتوسط العربي 

 377 49 394 45 488 6 الكويت 5

 464 49 495 46 515 5 المتوسط الدولي 

 434 41 466 54 495 5 البحرين 6

 381 59 404 39 443 3 مصر 7

 359 60 372 38 ~ 2 السعودية 8

 381 90 411 8 ~ 2 المغرب 9

 376 63 402 36 ~ 1 األردن 10

 مشاركات أخرى

 
 457 13 508 57 547 30 دبي/ االمارات

 
 423 36 451 59 454 5 ابو ظبي/ االمارات

 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )
 لتقدير المتوسط معلومات غير كافية ~

النسبالمئويةللطلبةفيالصفالرابعبحسبدرجةتركيزتوزيعب(-92ويبنالجدولرقم)

المدرسةعلىالتحصيلفيالرياضياتمنوجهةنظرمعلمالرياضيات،ويأخذهذاالمتغيرثالث

المتغير هذا بحسب األردنيين الطلبة نسب بلغت وقد ومتوسطة ، عالية ، جداً عالية : فئات

أداءالطلبةفيالرياضياتبحسبفئاتالمتغير،وبلغتمتوسطات48%،49%،4%الترتيببو

423وبالترتيبنفسه ،402 وعلىالمستوىالعربيبلغتنسبالطلبة373، .%10 ،%53 ،

.وعلىالمستوى432،423،387.وبلغتمتوسطاتاألداءفيالرياضياتلهذهالنسب%38

 النسب بلغت 7%الدولي ل%56،36، المناظرة األداء ومتوسطات هي% النسب هذه

على.515،513،488 المتغيرأنالمدرسةاألردنيةأقلتركيزاً وقدبينتالنسبعلىفئاتهذا

التحصيلفيالرياضياتأوالعلوممنالمدرسةالعربيةأوالمدرسةالدولية،وذلكمنوجهةنظر

المعلمينوبغضالنظرعنالمبحث.
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 (ب -92الجدول رقم )
 تركيز المدرسة على التحصيل من وجهة نظر معلم الرياضيات والتحصيل في الرياضيات/الصف الرابع

 الدولة

 متوسط عالي عالي جداً*

 %النسبة 
متوسط 
 األداء

 %النسبة 
متوسط 
 األداء

 %النسبة 
متوسط 
 األداء

 409 14 440 67 457 19 قطر 1

 405 23 463 62 482 15 اإلمارات 2

 432 29 461 57 457 13 البحرين 3

 413 23 429 66 437 11 ٌعمان 4

 387 38 423 53 432 10 المتوسط العربي 

 488 36 513 56 515 7 المتوسط الدولي 

 326 34 364 60 372 6 الكويت 5

 370 50 395 46 434 4 السعودية 6

 364 79 430 17 397 4 المغرب 7

 373 48 402 49 423 4 األردن 8

 مشاركات أخرى

 
 472 16 513 67 542 17 دبي/ اإلمارات

 
 378 33 435 58 470 9 أبو ظبي/ اإلمارات

 

 خصائص مختارة مشتقة من استبانة المدير  

 الوقت المخصص للتدريس 

(حجمالوقتالمخصصلتدريسالعلومفيالسنةالدراسيةكمايبينالوقت93يبينالجدولرقم)

لتدريسالمباحثجميعهافيالسنةالدراسية.وقدبلغالعدداإلجماليلساعاتالتدريسالمخصص

و(ساعة،85ساعة،ويقلهذاالعددعنالمتوسطالعربيبـ)976للمباحثجميعهافياألردن

(131.كمابلغعددساعاتتدريسالعلومالسنويةفياألردن)(ساعة45عنالمتوسطالدوليبـ)

 (13)،بينمايقلعنالمتوسطالدوليبـ(ساعة12هذاالعددعنالمتوسطالعربيبـ)يقلساعةو

ساعة.



















  

180 

 
 

 (93الجدول رقم )
 حجم الوقت المخصص للتدريس الكلي وتدريس العلوم/ الصف الثامن

 الدولـــة
الوقت الكلي للتدريس بالساعات في 

 السنة

 ريس العلومساعات تد
 في السنة

 243 945 لبنان 1

 160 1364 المغرب 2

 155 1085 قطر 3

 143 980 ُعمان 4

 131 976 نرداأل 5

 130 1112 السعودية 6

 125 1032 البحرين 7

 117 997 الكويت 8

 115 1016 اإلمارات 9

 114 1099 مصر 10

 مشاركات أخرى

 
 122 1024 ابو ظبي/ اإلمارات

 
 115 1010 ماراتدبي/ اإل

 143 1061 المتوسط العربي 

 144 1021 المتوسط الدولي 


( رقم الجدول السنةأ-94ويبين في الرياضيات لتدريس المخصص الوقت حجم )

الدراسية،كمايبينالوقتالمخصصلتدريسالمباحثجميعهالطلبةالصفالثامناألساسي.وقد

عن132لرياضياتالسنويةفياألردن)بلغالعدداإلجماليلساعاتتدريسا (ساعةويقلهذا

(ساعات.6ساعة،كماأنهيقلعنالمتوسطالدوليبمقدار)18المتوسطالعربيبمقدار

 أ( -94الجدول رقم )
 حجم الوقت المخصص للتدريس الكلي وتدريس الرياضيات/ الصف الثامن

 الدولـــة
لكلي للتدريس بالساعات في الوقت ا

 السنة
 ساعات تدريس الرياضيات

 في السنة

 166 980 ُعمان 1

 159 1016 اإلمارات 2

 158 945 لبنان 3

 157 1085 قطر 4

 155 1112 السعودية 5

 153 1032 البحرين 6

 152 1364 المغرب 7

 136 997 الكويت 8

 132 1099 مصر 9

 132 976 األردن 10

 خرىمشاركات أ

 
 166 1024 ابو ظبي/ اإلمارات

 
 152 1010 دبي/ اإلمارات

 
 150 1061 المتوسط العربي

 
 138 1021 المتوسط الدولي
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( جميعها للمباحث الدراسة لساعات اإلجمالي العدد بلغ األساسي الرابع الصف (931وفي

)998مقابل) علىالمستوىالعربي، ساعة وف894( علىالمستوىالدولي، يالرياضياتبلغ(

( االردن في الدراسة ساعات )133عدد مقابل ساعة و154( العربي المستوى على ساعة )

(ساعةعلىالمستوىالدولي.157)

 (ب -94الجدول رقم )

 الرياضيات/ الصف الرابعحجم الوقت المخصص للتدريس الكلي وتدريس 

 الدولـــة
كلي للتدريس بالساعات في الوقت ال

 السنة

 لرياضياتساعات تدريس ا
 في السنة

 185 1056 قطر 1

 172 1054 المغرب 2

 162 1009 اإلمارات 3

 159 976 البحرين 4

 148 962 ُعمان 5

 148 1080 السعودية 6

 133 931 األردن 7

 128 912 الكويت 8

 مشاركات أخرى

 
 163 1025 ابو ظبي/ االمارات

 
 160 996 بي/ االماراتد

 
 154 998 المتوسط العربي

 
 157 894 المتوسط الدولي



وقد بينت هذه القيم أن حجم الوقت المخصص للتدريس الكلي أو الوقت المخصص لتدريس 
الرياضيات أو العلوم في األردن هو أقل من حجم الوقت المخصص للتدريس الكلي أو الوقت 

 لعلوم وعلى المستويين العربي والدولي.المخصص لتدريس الرياضات أو ا
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 الخلفية االقتصادية للطالب 

ومتدنية. ومتوسطة عالية، ثالثة: مستويات إلى للطالب االقتصادية الخلفية الدراسة قسمت

( رقم الجدول النسب95ويبين بلغت وقد العلوم. في والتحصيل للطالب االقتصادية الخلفية )

المتغير:األردنيةب %،كمابلغتمتوسطاتاألداءفيالعلوم65%،21%،15حسبفئاتهذا

 المتغير: هذا فئات بحسب األردنيين 459للطلبة ،440 بلغت408، العربي المستوى وعلى .

،أماعلىالمستوى450،425،412%،ومتوسطاتاألداءفيالعلوم:40%،30%،31النسب

%ومتوسطاتاألداءالدوليةفيالعلومالمناظرةلها:36%،34،%31الدولي،فقدبلغتالنسب

517،491،462.

 (95الجدول رقم )
 الخلفية االقتصادية للطالب والتحصيل في العلوم/ الصف الثامن

 الدولة
 متدنية متوسطة عالية*

 متوسط األداء %بة النس متوسط األداء %النسبة  متوسط األداء %النسبة 

 460 22 454 47 493 31 البحرين 1

 357 49 379 32 391 18 مصر 2

 408 65 440 21 459 15 األردن 3

 405 45 404 38 454 17 الكويت 4

 375 53 439 29 405 19 لبنان 5

 386 81 404 12 445 7 المغرب 6

 439 26 452 37 471 37 ُعمان 7

 466 10 418 14 463 76 قطر 8

 372 16 380 46 420 38 السعودية 9

 447 31 480 19 496 50 اإلمارات 10

 مشاركات أخرى

 
 437 32 455 16 465 53 ابو ظبي/ االمارات

 
 489 21 532 22 542 57 دبي/ االمارات

 
 412 40 425 30 450 31 المتوسط العربي

 
 462 36 491 34 517 31 المتوسط الدولي

 (5المقياس ملحق رقم ) *انظر تعريفات فئات

( رقم الجدول بلغتأ-96ويبين وقد الرياضيات، في والتحصيل للطالب االقتصادية الخلفية )

 المتغير: .414،401،370متوسطاتاألداءفيالرياضياتللطلبةاألردنيينبحسبفئاتهذا

ليفقدجاءت،وعلىالمستوىالدو435،412،399وعلىالمستوىالعربيبلغتالمتوسطات:

متوسطاتالرياضياتبحسبفئاتالمتغيرالثالثوبالترتيبنفسه)عالية،متوسطة،متدنية(على

.513،486،457النحواآلتي:

والدولية.مننظيراتهاالعربيةدنىوتجدراإلشارةإلىأنالمتوسطاتاألردنيةفيالعلومجاءتأ

العربيةدونالمتوسطاتالمناظرةلهادولياً.كماأنوفيالرياضياتجاءتالمتوسطاتاألردنيةو

موجبة عالقة هي العلوم أو الرياضيات في للطالبوالتحصيل االقتصادية الخلفية بين العالقة

والدولي. والعربي، األردني، الثالثة: المستويات والعربيةوعلى األردنية النسب أظهرت وقد

األردنيينهودونالمستوىالعربيوالدولي،وذلكلطلبةوالدوليةأنالمستوىاالقتصاديللطلبة

الصفينالرابعوالثامن.
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 أ( -96الجدول رقم )
 الخلفية االقتصادية للطالب والتحصيل في الرياضيات/ الصف الثامن

 الدولة

 متدنية متوسطة عالية*

نسبة الطلبة 
% 

 متوسط األداء
 نسبة الطلبة

% 
 متوسط األداء

نسبة الطلبة 
% 

 متوسط األداء

 446 22 445 47 480 31 البحرين 1

 379 49 400 32 409 18 مصر 2

 370 65 401 21 414 15 األردن 3

 383 45 386 38 433 17 الكويت 4

 426 53 470 29 452 19 لبنان 5

 377 81 395 12 438 7 المغرب 6

 387 26 398 37 421 37 ُعمان 7

 440 10 402 14 444 76 قطر 8

 349 16 355 46 380 38 السعودية 9

 437 31 472 19 482 50 اإلمارات 10

 مشاركات أخرى

 424 32 448 16 450 53 ابو ظبي/ اإلمارات 11

 
 476 21 522 22 530 57 دبي/ اإلمارات

 
 399 40 412 30 435 31 المتوسط العربي

 
 457 36 486 34 513 31 المتوسط الدولي

 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )

 االقتصادية بلغتالنسباألردنيةعلىمقياسالخلفية 14وفيالصفالرابع ،%25 ،%61%

%،وتعكسهذهالنسب29%،35%،37%،ودوليا35ً%،29%،36وعرباًبلغتهذهالنسب

األ الطالب مأن فقرا أكثر االساسي الرابع الصف في ردني وكذلك العربي نظيره الدولي.ن

األ األداء متوسطات الصفوجاءت طلبة عند الرياضيات في المتغير هذا فئات بحسب ردنية

وهذهالقيمتؤكد527،505،483،ودوليا433،403،394،وعربيا434،389،377الرابع

داءناألأمعمالحظةالتحصيلفيالرياضياتالعالقةالموجبةبينالخلفيةاالقتصاديةللطالبو

داءالعربيوكذلكالدولي.ردنيفيالرياضياتدوناألاأل
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 (ب -96الجدول رقم )
 الخلفية االقتصادية للطالب والتحصيل في الرياضيات/ الصف الرابع

 الدولة

 متدنية متوسطة عالية*

 متوسط األداء %نسبة الطلبة  متوسط األداء %بة الطلبة نس متوسط األداء %نسبة الطلبة 

 442 24 451 45 457 31 البحرين 1

 377 61 389 25 434 14 األردن 2

 342 37 348 40 389 23 الكويت 3

 365 79 366 8 442 13 المغرب 4

 419 23 430 42 426 35 ُعمان 5

 436 12 411 16 447 72 قطر 6

 369 19 365 36 400 46 السعودية 7

 399 27 465 23 466 50 اإلمارات 8

 مشاركات أخرى

 
أبوظبي/ 
 اإلمارات

47 427 19 424 35 381 

 
 419 13 521 26 524 61 دبي/ اإلمارات

 
 394 35 403 29 433 36 المتوسط العربي

 483 29 505 35 527 37 المتوسط الدولي 
 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )

 

 يز المدرسة على التحصيل من وجهة نظر مدير المدرسةترك 

فئات: ثالث المدرسة مدير نظر وجهة من التحصيل على المدرسة تركيز يفترضمتغير

( ويبينالجدولرقم تركيزمتوسط. تركيزعالي، النسبالمئوية97تركيزعاليجداً، توزيع )

المشاركةفيالدراسةومتوسطاتأ الدولالعربية المتغيرفيلطلبة داءالطلبةبحسبفئاتهذا

العلوم.وقدبلغتنسبالطلبةاألردنيينبحسبفئاتمتغيرتركيزالمدرسةعلىالتحصيلعلى

%.57%،40%،3النحواآلتي:

على المدرسة تركيز بحسبفئاتمتغير العلوم في األردنيين الطلبة بلغتمتوسطاتأداء كما

%،46%،8.وقدبلغتالنسبعلىالمستوىالعربي:467،449،408التحصيلوبالترتيب:

46 هي: لها المناظرة العلوم في األداء 474%ومتوسطات ،440 المستوى399، على أما ،

،533،499،ومتوسطاتاألداءالمناظرةلهاهي:%45%،48%،7الدوليفقدبلغتالنسب:

466.
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 (97الجدول رقم )
 تركيز المدرسة على التحصيل األكاديمي والتحصيل في العلوم من وجهة نظر المدير/ الصف الثامن

 الدولة
 متوسط عالي عالي جداً*

 متوسط األداء %النسبة  متوسط األداء %النسبة  متوسط األداء %النسبة 

 415 19 452 57 499 25 قطر 1

 416 22 478 59 533 19 اإلمارات 2

 441 36 472 52 514 12 البحرين 3

 399 46 440 46 474 8 المتوسط العربي 

 466 45 499 48 533 7 المتوسط الدولي 

 377 52 418 43 433 5 السعودية 4

 440 38 462 57 469 5 ُعمان 5

 379 42 430 53 462 5 الكويت 6

 368 43 418 53 476 4 لبنان 7

 408 57 449 40 467 3 األردن 8

 362 64 384 33 410 3 مصر 9

 388 88 432 12 ~ 0 المغرب 10

 مشاركات أخرى

 443 10 518 48 554 42 دبي/ اإلمارات 11

 
 412 34 468 58 489 8 أبوظبي/ اإلمارات

 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )
 لتقدير المتوسط معلومات غير كافية ~

( رقم الجدول اأ-98ويبين توزيع الدراسة( في المشاركة العربية الدول لطلبة المئوية لنسب

الرياضيات في األردنية االداء متوسطات بلغت وقد الرياضيات. في الطلبة أداء ومتوسطات

،وبلغتالمتوسطاتالعربيةفيالرياضياتبحسب424،406،369بحسبفئاتهذاالمتغير:

.فيالعلوم531،494،462بلغتالمتوسطات:،وعالميا457،425،391ًفئاتالمتغيرنفسه:

وقدجاءت.،وكالهمادونالمتوسطاتالدوليةنظيراتهاالعربيةدونكانتالمتوسطاتاألردنية

الرياضيات علىالتحصيلوالتحصيلفيأيمنالمبحثين: بينمتغيرتركيزالمدرسة العالقة

والعلوملتكونعالقةموجبة.
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 أ( -98الجدول رقم )
 تركيز المدرسة على التحصيل األكاديمي والتحصيل في الرياضيات من وجهة نظر المدير/ الصف الثامن

 الدولة
 متوسط عالي عالي جداً*

 متوسط األداء %نسبة الطلبة  متوسط األداء %نسبة الطلبة  متوسط األداء %نسبة الطلبة 

 403 19 433 57 473 25 قطر 1

 406 22 466 59 520 19 اإلمارات 2

 435 36 456 52 504 12 البحرين 3

 391 46 425 46 457 8 المتوسط العربي 

 462 45 494 48 531 7 المتوسط الدولي 

 352 52 385 43 397 5 السعودية 4

 390 38 409 57 425 5 ُعمان 5

 369 42 407 53 442 5 الكويت 6

 422 43 456 53 496 4 لبنان 7

 369 57 406 40 424 3 األردن 8

 385 64 401 33 431 3 مصر 9

 379 88 426 12 ~ 0 المغرب 10

 مشاركات أخرى

 
 437 10 506 48 540 42 دبي/ االمارات

 
أبو ظبي/ 
 االمارات

8 484 58 456 34 398 

 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )
 متوسطلتقدير ال معلومات غير كافية ~

وفيالصفالرابعبلغتالنسباألردنيةعلىمقياستركيزالمدرسةعلىالتحصيلاالكاديميمن

%،وبلغتمتوسطاتاألداءالمناظرةلهذهالمستوياتلطلبة51%،44%،5وجهةنظرالمدير

 نفسه وبالترتيب 423الصفالرابع ،402 المقياس373، النسبعلى كانت وعربيا ،11،%

،وعلىالمستوىالدوليكانتالنسب438،416،385%،والمتوسطاتالمناظرةلها%36،53

7 ،%54 ،%39 لها المناظرة والمتوسطات ،%527 ،512 العالقة490، تؤكد القيم وهذه ،

الموجبةبينتركيزالمدرسةعلىالتحصيلاالكاديميوالتحصيلفيالرياضياتعندطلبةالصف

 ان كما األساسي وهذهالرابع العربية االداء متوسطات دون كانت االردني األداء متوسطات

بدورهادونمتوسطاتاالداءالدولية.
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 (ب -98الجدول رقم )

/ الصف من وجهة نظر المدير الرياضياتفي  تركيز المدرسة على التحصيل األكاديمي والتحصيل
 الرابع

 الدولة
 متوسط عالي عالي جداً*

 متوسط األداء %نسبة ال متوسط األداء %نسبة ال متوسط األداء %نسبة ال

 401 13 433 58 466 30 قطر 1

 393 21 448 59 503 20 اإلمارات 2

 385 36 416 53 438 11 المتوسط العربي 

 430 24 455 66 463 10 البحرين 3

 328 40 359 51 398 9 الكويت 4

 418 25 430 67 411 8 ُعمان 5

 490 39 512 54 527 7 المتوسط الدولي 

 372 37 388 56 404 7 السعودية 6

 373 51 402 44 423 5 األردن 7

 367 79 412 19 ~ 2 المغرب 8

 مشاركات أخرى

 445 11 502 47 533 42 دبي/ اإلمارات 9

 368 35 432 56 459 10 ابوظبي/ اإلمارات 10
 (5لمقياس ملحق رقم )*انظر تعريفات فئات ا

 لتقدير المتوسط معلومات غير كافية ~
 

  االنضباط المدرسي 

مشاكل أية بها مدارساليوجد االنضباطالمدرسيإلىفئاتثالث: متغير قسمتالدراسة

فئة هي الثالثة والفئة ثانوية، مشاكل هيمدارسبها الثانية والفئة المدرسي، باالنضباط تتعلق

)المدارسالتيي رقم الجدول ويبين متوسطة. مشاكل المدرسي99حدثبها االنضباط متغير )

المتغيروبالترتيبنفسهعلى والتحصيلفيالعلوم،وقدتوزعتالنسباألردنيةعلىفئاتهذا

%،وقدبلغتمتوسطاتاألداءفيالعلوموالمناظرةلهذهالنسب23%،43%،34النحواآلتي:

.442،416،422للطلبةاألردنيين:

 النسب: بلغت العربي المستوى 40وعلى ،%37 العلوم%24، في األداء ومتوسطات ،%

%،45%،43.وعلىالمستوىالدوليبلغتالنسب:440،415،410المناظرةلهذهالنسب:

.501،478،446%،والمتوسطاتالدوليةالمناظرةلهذهالنسبفيالعلومهي11
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 (99ل رقم )الجدو
 / الصف الثامناالنضباط المدرسي والتحصيل في العلوم

 الدولة
 مشاكل متوسطة مشاكل ثانوية ال يوجد مشاكل*

 متوسط األداء %نسبة الطلبة  متوسط األداء %نسبة الطلبة  متوسط األداء %نسبة الطلبة 

 410 6 455 40 497 54 االمارات 1

 460 13 440 36 486 51 البحرين 2

 396 20 388 29 405 51 لبنان 3

 458 15 452 34 459 51 قطر 4

 443 23 450 27 462 50 ُعمان 5

 380 20 378 31 417 49 السعودية 6

 446 11 478 45 501 43 المتوسط الدولي 

 410 24 415 37 440 40 المتوسط العربي 

 422 23 416 43 442 34 األردن 7

 375 23 406 50 449 27 الكويت 8

 367 40 374 42 375 19 مصر 9

 391 53 392 34 411 13 المغرب 10

 مشاركات أخرى

 ~ 2 471 22 543 76 دبي/ اإلمارات 11

 
 401 7 451 53 459 41 ابو ظبي/ اإلمارات

 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )
 طلتقدير المتوس معلومات غير كافية ~

(متغيراالنضباطالمدرسيوالتحصيلفيالرياضيات،وقدتوزعتأ-100ويبينالجدولرقم)

اآلتي: النحو على وبالترتيبنفسه المتغير فئاتهذا فيالرياضياتعلى المتوسطاتاألردنية

،425،405،وعلىالمستوىالعربيبلغتمتوسطاتاألداءفيالرياضيات:398،377،382

،495،473،439علىالمستوىالدوليفقدبلغتمتوسطاتاألداءفيالرياضيات:،أما400

أقل أنها كما العربية، المدرسة من انضباطاً أقل األردنية المدرسة ان إلى النسب هذه وتشير

جاءتالمتوسطاتاألردنية فقد وعلىمستوىمتوسطاتاألداء الدولية، المدرسة من انضباطاً

 ادون دونالمتوسطات هي والعربية األردنية المتوسطات أن حين في العلوم في لعربية

.المتوسطاتالدوليةالمناظرةلهاسواءكانذلكفيالرياضياتأمالعلوم
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 أ( -100الجدول رقم )
 االنضباط المدرسي والتحصيل في الرياضيات/ الصف الثامن

 الدولة
 مشاكل متوسطة شاكل ثانويةم ال يوجد مشاكل*

 متوسط األداء %نسبة الطلبة  متوسط األداء %نسبة الطلبة  متوسط األداء %نسبة الطلبة 

 403 6 445 40 483 54 اإلمارات 1

 455 13 438 36 465 51 البحرين 2

 440 20 436 29 448 51 لبنان 3

 434 15 436 34 439 51 قطر 4

 388 23 402 27 411 50 ُعمان 5

 439 11 473 45 495 43 المتوسط الدولي 

 400 24 405 37 425 40 المتوسط العربي 

 356 20 354 31 383 49 السعودية 6

 382 23 377 43 398 34 األردن 7

 375 23 385 50 423 27 الكويت 8

 388 40 396 42 394 19 مصر 9

 381 53 384 34 401 13 المغرب 10

 مشاركات أخرى

 
 ~ 2 467 22 528 76 اإلماراتدبي/ 

 
 394 7 438 53 445 41 ابوظبي/ االمارات

 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )
 لتقدير المتوسط معلومات غير كافية ~

%24%،40%،36فيالصفالرابعبلغتالنسباألردنيةعلىمقياساالنضباطالمدرسي

األو وبمتوسطات النسب لهذه المناظرة داء نفسه 411الترتيب ،375 الجدول376، أنظر ،

(100- بلغتالنسب: لها24%،32%،44ب(،عربياً ،420%ومتوسطاتاألداءالمناظرة

،512داءالمناظرةلهاهي:األت%،ومتوسطا10%،31%،60ودولياًبلغت:398،396

باطالمدرسيوالتحصيلفييجابيةبيناالنضأخرىهذهالقيمتؤكدالعالقةاإل.مرة497،468

ردنيةدونالمتوسطاتالعربيةوهذهلصفالرابع،كماأنالمتوسطاتاألالرياضياتعندطلبةا

بدورهادونالمتوسطاتالدولية.

 (ب -100الجدول رقم )
 االنضباط المدرسي والتحصيل في الرياضيات/ الصف الرابع

 الدولة
 مشاكل متوسطة مشاكل ثانوية يوجد مشاكل* ال

 متوسط األداء %نسبة الطلبة  متوسط األداء %نسبة الطلبة  متوسط األداء %نسبة الطلبة 

 434 11 428 26 444 63 قطر 1

 468 10 497 31 512 60 المتوسط الدولي 

 396 8 426 31 467 61 اإلمارات 2

 427 14 446 26 456 59 البحرين 3

 382 25 377 26 388 49 لسعوديةا 4

 396 24 398 32 420 44 المتوسط العربي 

 376 24 375 40 411 36 األردن 5

 434 29 419 36 426 34 ُعمان 6

 342 35 344 40 373 25 الكويت 7

 377 49 367 30 394 21 المغرب 8

 مشاركات أخرى

 
 401 3 466 14 520 83 دبي/ اإلمارات

 
 381 8 409 41 423 51 اتأبوظبي/ اإلمار

 (5*انظر تعريفات فئات المقياس ملحق رقم )
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 :تنمر الطلبة 

(فقراتفياستبانةالطالبهي:8بُنيمقياستنمرالطلبةبناءعلىاستجاباتهمعن)

 


ينذئةالثانيةالوقدقسمالمقياسالطلبةالىفئاتثالث،فئةالطلبةالذينلميتعرضواللتنمر،والف

والفللتنمرتعرضوا للتنمرشهرياً، الذينتعرضوا الثالثة )ئة ويبينالجدولرقم (101أسبوعياً

( رقم ف(102والجدول أدائهم ومتوسطات للتنمر تعرضالطلبة والرياضياتمدى العلوم ي

%(،وهي11)،وقدبلغتنسبةالطلبةاألردنيينالذينيتعرضونللتنمراسبوعياًللصفالثامن

( والبالغة لها المناظرة الدولية النسبة من التنمر8أعلى متغير بين العالقة جاءت وقد ،)%

والتحصيلفيالرياضياتاوالعلومعندطلبةالصفالثامنلتكونعالقةعكسية.وفيالصف

سبةالدولية%(،وهيأعلىمنالن21الرابعبلغتنسبةالطلبةاألردنيينالذينيتعرضونللتنمر)

( والبالغة لها طلبة16المناظرة الرياضياتعند في التحصيل بين فالعالقة أخرى ومرة ،)%

ج المستويات وعلى سلبية عالقة هي التنمر ومتغير الرابع والعربي،الصف األردني، ميعها

لىوالدوليوبينتالنسبأنطلبةالصفالرابعاألساسيفياألردنيتعرضونللتنمربدرجةأع

منطلبةالصفالثامناألساسي.
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 (101الجدول رقم )
 تنمر الطلبة والتحصيل في العلوم/ الصف الثامن

 الدولة
 أسبوعياً  شهرياً  نادراً 

 متوسط األداء %النسبة  متوسط األداء %النسبة  متوسط األداء %النسبة 

 325 9 394 27 411 64 السعودية 1

 356 11 415 26 448 64 األردن 2

 433 8 484 29 495 63 المتوسط الدولي 

 389 12 461 27 472 61 قطر 3

 368 8 407 32 419 60 الكويت 4

 410 10 473 32 492 58 االمارات 5

 369 13 423 32 442 56 المتوسط العربي 

 301 16 360 29 402 55 مصر 6

 342 19 402 28 421 52 لبنان 7

 371 11 392 38 402 51 المغرب 8

 414 15 472 36 484 49 البحرين 9

 416 14 453 41 471 44 ُعمان 10

 مشاركات أخرى

 476 8 522 30 532 62 دبي/ اإلمارات 

 383 13 451 31 473 56 أبوظبي/ اإلمارات 

 
 أ( -102الجدول رقم )

 في الرياضيات/ الصف الثامن تنمر الطلبة والتحصيل

 الدولة
 أسبوعياً  شهرياً  نادراً 

 متوسط األداء %النسبة  متوسط األداء %النسبة  متوسط األداء %النسبة 

 328 9 372 27 374 64 السعودية 1

 342 11 378 26 400 64 االردن 2

 434 8 478 29 488 63 المتوسط الدولي 

 383 12 443 27 449 61 قطر 3

 370 8 390 32 397 60 الكويت 4

 414 10 461 32 477 58 االمارات 5

 375 13 411 32 424 56 المتوسط العربي 

 335 16 381 29 418 55 مصر 6

 412 19 446 28 456 52 لبنان 7

 370 11 384 38 391 51 المغرب 8

 424 15 455 36 466 49 البحرين 9

 373 14 402 41 416 44 ُعمان 10

ات أخرىمشارك  

 468 8 510 30 518 62 دبي/ اإلمارات 

 388 13 439 31 456 56 ابوظبي/ اإلمارات 
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 ب( -102الجدول رقم )
 تنمر الطلبة والتحصيل في الرياضيات/ الصف الرابع

 الدولة
 أسبوعياً  شهرياً  نادراً 

 متوسط األداء %النسبة  ط األداءمتوس %النسبة  متوسط األداء %النسبة 

 478 16 505 29 514 56 المتوسط الدولي 

 339 21 395 26 411 52 األردن 1

 338 21 356 31 359 48 الكويت 2

 356 26 386 27 405 47 السعودية 3

 381 25 414 31 425 44 المتوسط العربي 

 348 21 381 35 395 44 المغرب 4

 408 28 449 28 457 43 قطر 5

 420 26 458 31 469 43 االمارات 6

 406 25 430 33 436 42 ُعمان 7

 432 33 457 33 468 34 البحرين 8

 مشاركات أخرى

 
 484 22 514 32 523 46 دبي/االمارات

 
 388 30 430 31 439 39 ابوظبي/االمارات
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 عداد قبل المدرسة:نشاطات القرائية واأل 

(فقرةفي16بناءعلىاستجاباتأولياءاألمورعن)األعداد)الحساب(بنيمقياسالقرائية

هي:الوالديناستبانة

 
 

عدادقبلالمدرسةومتوسطاتمالوالدينبنشاطاتالقرائيةواإل(مدىقيا103ويبينالجدولرقم)

فيالرياضياتللصفالرابع عأدائهم بلغتالنسباألردنية وقد المقياس)غالباً،، لىفئاتهذا

( وبالترتيبنفسه نادراً( 33أحياناً، ،%62 فيالرياضيات%5، وبلغتمتوسطاتاألداء ،)%

%(ومتوسطات6%،63%،31(،وعربياًبلغتالنسب)417،381،323المناظرةلهذهالنسب)

%(والمتوسطات3%،54%،43(،ودولياًبلغتالنسب)432،405،350األداءالمناظرةلها)

(،وتؤكدهذهالمتوسطاتوجودعالقةموجبةبينالتحصيلفي518،497،435المناظرةلها)

الرياضياتومتغيرالقرائيةواالعدادقبلالمدرسة.
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 (103الجدول رقم )

 نشاطات القرائية والحساب والتحصيل في الرياضيات/ الصف الرابع

 لةالدو
 أبداً  أحياناً  غالباً 

 متوسط األداء %النسبة  متوسط األداء %النسبة  متوسط األداء %النسبة 

 435 3 497 54 518 43 المتوسط الدولي 

 ~ 2 443 58 471 40 البحرين 1

 ~ 2 441 60 479 38 االمارات 2

 ~ 2 433 62 470 35 قطر 3

 323 5 381 62 417 33 االردن 4

 364 4 384 65 391 32 السعودية 5

 350 6 405 63 432 31 المتوسط العربي 

 311 3 352 66 375 31 الكويت 6

 390 3 421 72 449 24 ُعمان 7

 362 29 382 58 401 13 المغرب 8

 مشاركات أخرى

 
 ~ 1 496 54 533 45 دبي/االمارات

 
 ~ 2 412 61 448 37 ابوظبي/االمارات

 المتوسط لتقدير معلومات غير كافية ~

 

 الرابع رسة والتحصيل في الرياضيات/ الصفمعرفة القرائية والحساب قبل دخول المد 

(فقرةهي:13بنيمقياسمعرفةالقرائيةبناءعلىاستجاباتأولياءاألمورعن)
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صفالرابعفيالدولالعربيةعلىفئات(توزيعالنسبالمئويةلطلبةال104ويبينالجدولرقم)

جيد( غير متوسط، جداً، المقياس)جيد علىفئاتهذا بلغتالنسباألردنية وقد المقياس، هذا

( لهذه14%،52%،34وبالترتيبنفسه وبلغتمتوسطاتاألداءفيالرياضياتالمناظرة )%

%،54%،28علىالمقياس)(،وعربياًبلغتالنسب439،378،313النسبوبالترتيبنفسه)

18( لها والمتوسطاتالمناظرة )%447 ،406 بلغتالنسب)369، وعالمياً ،)21 ،%53،%

25( لها المتوسطاتعلىفئاتالمقياس537،501،470%(والمتوسطاتالمناظرة انقيم ،)

المت صفالرابعبةالغيروالتحصيلفيالرياضياتعندطلتؤكدوجودالعالقةالطرديةبينهذا

وعلىالمستوياتالثالثةاألردني،والعربي،والدولي.
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 (104الجدول رقم )

 معرفة القرائية والحساب قبل دخول المدرسة والتحصيل في الرياضيات/ الصف الرابع 

 الدولة
 غير جيد متوسط الجودة جيد جداً 

 متوسط األداء %النسبة  وسط األداءمت %النسبة  متوسط األداء %النسبة 

 406 7 440 50 477 42 البحرين 1

 313 14 378 52 439 34 االردن 2

 403 14 447 55 491 31 االمارات 3

 408 15 438 55 478 31 قطر 4

 369 18 406 54 447 28 المتوسط العربي 

 383 14 423 59 459 26 ُعمان 5

 364 21 386 54 399 25 السعودية 6

 470 25 501 53 537 21 المتوسط الدولي 

 319 22 357 57 403 21 الكويت 7

 357 36 380 48 428 15 المغرب 8

 مشاركات أخرى

 
 469 11 505 54 538 35 دبي/االمارات

 
 367 16 418 55 471 28 ابوظبي/االمارات
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 الفـصـل السـادس

 
 
 
 

 االستنتاجات والتوصيات
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أكثرمنعقدين،حيثجاءتمشاركتهلىالمشاركةفيالدراساتالدوليةحرصاألردنع منذ

 عام في 1991األولى هذا، وقتنا إلى المشاركة هذه في واستمر هذه، مثل توفره لما نظراً

نةبالنظمالتربويةللدولالمشاركةرالدراساتمنفرصةجيدةلتقييمنوعيةالتعليممنخاللالمقا

ستفادةمنخبراتالدولاألخرىفيتطويرالنظامالتربوياألردنيواألخذالوافيهذهالدراسات

باألسبابالتيمنشأنهاأنتحسنفيتحصيلطلبتنا،وقدسبقلألردنأنشاركفيالدراسات

ةاآلتيالترتيباتوحصلعلى1991،1999،2003،2007،2011،2015الدوليةفياألعوام

:صفالثامنلطلبةالفيالرياضيات

.1991دولةفيعام19منأصل18

.1999دولةفيعام38منأصل32

.2003دولةفيعام46منأصل33

.2007دولةفيعام49منأصل31

.2011دولةفيعام45منأصل35

.2015دولةفيعام39منأصل36

ة:اآلتيالترتيباتأمافيالعلومفقدحصلعلى

.1991دولةفيعام19لمنأص18

.1999دولةفيعام38منأصل30

.2003دولةفيعام46منأصل26

.2007دولةفيعام49منأصل20

.2011دولةفيعام45منأصل28

.2015دولةفيعام39منأصل32

 الدراسة لدورات العلوم في األول الترتيب األردن حقق فقد العربي المستوى ،1999وعلى

،وتراجعالىالترتيبالخامسفيدورةعام2011دورةعاموجاءترتيبهثالثاًفي2003،2007

2015.

 الترتيبالثانيفيدوراتالدراسة األردن حقق الرياضياتفقد 1999وفي ،2003 ،2007،

.2015،وتراجعالىالترتيبالثامنفيدورةعام2011دورةعاموجاءترتيبهسادساًفي

 

( بلغ التراجع إلىأنحجم أشارتالنتائج )20كما و فيالرياضيات، عالمة في27( عالمة )

 للدراسة: الدورتيناألخيرتين نتائج بمقارنة وذلكعلىمستوىالمملكة، 2015العلوم ،2011.

والسلطة وموقعالمدرسة، التراجعاختلفباختالفجنسالطالب، إلىانحجم وتجدراإلشارة
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،وفيعالمات6ويةالمشرفةعلىالمدرسة،فعندالذكوربلغحجمالتراجعفيالرياضياتالترب

التراجعات23العلوم اإلناثحيثبلغت)أكبرعالمة،فيحينكانتهذه (عالمةفي25عند

و) العل25الرياضيات، في عالمة ) أن مالحظة مع أوم من أفضل اإلناث فيأداء الذكور داء

وال الرياضيات الدراسة وبدورتي 2015علوم حجم2011، بلغ فقد المدرسة موقع وبحسب .

( الرياضيات في المدينة طلبة عند )24التراجع العلوم وفي عالمة، طلبة27( وعند عالمة. )

 التراجع )أقلالريفكان بلغ عالمات8حيث و)( الرياضيات، مع11في العلوم في عالمة )

أ المدينة طلبة أداء أن مالحظة الدراسة الريففيدورتي طلبة أداء من 2015فضل ،2011

وبغضالنظرعنالمبحث.وبحسبالسلطةالمشرفةفقدجاءأعلىتراجععندطلبةوكالةالغوث

( عندهم التراجع حجم حيثبلغ و)44الدولية الرياضيات، في عالمة العلوم،56( في عالمة )

التربيةوالتعليماوجاءتراجعطل (عالمة،18حيثبلغتراجعهمفيالرياضيات)ألقلبةوزارة

الخاص)16و) التعليم طلبة عند التراجع وبلغ العلوم، في عالمة الرياضيات25( في عالمة )

 (عالمةفيالعلوم.17و)

نتائجاألردنفيالدورتينالسابقتينتؤكدالتراجعالواضحفيجودةالنظامالتربويفياألردننإ

شكلقوةعملفيوزارةالتربيةوالتعليمتتألفمنصانعيالسياسات،والمخططين،توهذايتطلب

سياساتقابلةللتنفيذ،وواقعية،ومنطقيةليتمكنوضعوأصحابالمصالح،ليتممنخاللهذهالقوة

مقبولةعلىالمستوىمواقعنظامناالتربويمنعودتهإلىالصدارةعلىالمستوىالعربيوتحقيق

وليةتعينالوزارةفيأ،وقدعملالمركزالوطنيلتنميةالمواردالبشريةعلىإعدادخطةالدولي

(3اتخاذاإلجراءاتالالزمةلالستعدادالجادللمشاركاتالدوليةالقادمة.انظرالملحقرقم)

فيالذكورفيالعلوموالرياضيات،وقدأظهرتنتائجالدراسةتفوقاإلناثعلى سواءكانهذا

.1999،أم2003،أم2007أم،2011،أم2015ورةالدراسةلعامد

رمنالمتغيراتيفيمدرسةالذكورواإلناث،وكثهينفسهاولماكانتالمناهجوالكتبالمدرسية

منالدراسات المزيد إلجراء فإنهناكضرورة كبيرة، بدرجة بالتحصيلمتشابهة ذاتالعالقة

،وتبدوعواملالتيأدتإلىاختالفتحصيلالذكورعناإلناثالتيمنشأنهاأنتكشفعنال

والمديرفيمدارسالذكور المعلم بنوعية واالهتمام الذكور بمدرسة إلىاالهتمام ماسة الحاجة

،وقديكونالعاملالرئيسالتعلميةفيمدرسةالذكورلتوفيرعناصرجيدةلنجاحالعمليةالتعليمية/

لم،إذأنهناكمؤشراتمتوافرةفياآلونةاألخيرةتشيرإلىنوعيةالمعلمفيهذاالمجالهوالمع

الذكرأقلجودةمننوعيةالمعلماألنثىبدءاًبالمدخالتإلىالجامعةوانتهاءبالممارساتالصفية

،واألملمعقودعلىأكاديميةعلماتمماهيعليهعندالمعلمينواالتجاهاتاألكثرإيجابيةعندالم

قبلالخدمةوأثنائهالتمكينالمعلممنلكةرانيالتدريبالمعلمينلتوفيربرامجتدريبيةللمعلمينالم

القيامبدورهعلىأكملوجه،فالمعلمهوالعاملالحاسمفياالرتقاءبجودةالنظامالتربوي.

يبدواهناأيضاً،كماأظهرتنتائجالدراسةتفوقطلبةالمدنعلىالريففيالعلوموالرياضيات

مستواهاإلىمستوىمدرسةحاجةإلىرعايةودعمومساندةلترقىببأنمدرسةالريفمازالت

وأنالتكونفقطمدرسةالمدينة الجيد، يجبالتركيزعلىاحتفاظمدرسةالريفبالمعلم ،وهنا

أنالحاجةمدينة،إذيتدربفيهاالمعلمالجديد،وماأنيمتلكالمهاراتالجيدةيتمنقلهإلىمدرسةال

علىالبقاءفيمدرسةالريف.الجيدهناحقيقيةلخلقمجموعةمنالحوافزالتيتشجعالمعلم
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 طلبة على تفوقوا الخاصة المدارس طلبة أن الدراسة نتائج والتعليموبينت التربية فيوزارة

 عام في والعلوم، 2015الرياضيات ، طلبة على الغوث وكالة طلبة تفوق التربيةكما وزارة

والتعليموفيالمبحثين،الرياضياتوالعلوم.

لالستفادةمنالمدرسةالخاصةوخبراتهافيتطويرةمدعوالتعليمالعامرساومجملالقولفإنمد

للو طلبتها عند التعليم الخاصةمستوى المدرسة مستوى إلى به صول موارد. أن من وبالرغم

نظيرت من أفضل هي الخاصة المدرسةالمدرسة في والمساءلة المتابعة نظام أن إال العامة، ها

االستفادةمنهومواءمتهللمدرسةالعامة!يجبالعملعلىالخاصة

(توفرقاعدةبياناتضخمةجمعتمنالطلبةوالمعلمينومديريTIMSSإنالدراسةالدولية)

إضافةإلىأنهابياناتقابلةمنحيثالصدقوالثباتعاليةبجودةالمدارس،وتتميزهذهالبيانات

قاعدة ودراسة التحليالت من المزيد إلجراء واسعة مجاالت هناك أن كما الدولية، للمقارنات

تعين أن شأنها والتيمن البحثية. الجامعاتوالمراكز في الباحثين قبل من البياناتالمتوافرة

التربويصانعالقراروراسمالسياسةالتربويةعلىإدخالالتجديدات التربويةللنهوضبنظامنا

واالرتقاءبمستوياتأداءطلبتنا.والعملعلىوقفالتراجع

االنضباطالمدرسي،واألمنوالنظام،والتركز ينقصها أظهرتالنتائجأنبعضمدارسنا كما

الى يفتقرون وأنهم المدرسة في للتنمر يتعرضون بعضالطلبة أن كما الطلبة، تحصيل على

الكتسابالمعر الفرصة لهم تتح لم منهم والكثير جيد، لتعلم الالزمة السابقة والمهارات فة

واليثقونبقدرتهمعلىالتعلم،المهاراتاألساسيةفيالقرائيةوالحسابقبلدخولهمللمدرسة،

!اليقدرونواليحبونالرياضياتوالعلوم.......و

والتحسينمنخاللالبرامجالتطويريةللمدرسةإنماسبقذكرهيمكنأنيُكونمجاالتللعمل

والمعلموالمديروالمجتمعالمحليوعالقةأولياءاألموربالمدرسة.
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 أ( -1ملحق )
 المبحثين معاً بحسب المجموع في رس متوسطات األداء في الرياضيات والعلوم وترتيب المدا

 /الصف الثامنTIMSS 2015في الدراسة الدولية 

 السلطة المشرفة المديرية اسم المدرسة

ترتيب  المتوسط

التحصيل 

في 

الرياضيات 

 والعلوم

 معا  

 معا   العلوم الرياضيات

 1 1125 570 554 التعليمالخاص التعليمالخاص المعمدانية

 2 1058 535 523 التعليمالخاص التعليمالخاص ليةالشويفاتالدو

 3 1048 543 505 التعليمالخاص التعليمالخاص العروبة/اناث

 4 1040 538 502 التعليمالخاص التعليمالخاص الدرالمنثور

 5 1038 531 507 وزارةالتعليمالعالي قصبةاربد المدرسةالنموذجيةلجامعةاليرموك

 6 1031 538 494 التعليمالخاص التعليمالخاص وادالدولية/ثانوي/اناثاكاديميةالر

 7 1016 533 482 التعليمالخاص التعليمالخاص الحجازاألهليةالثانية

 8 994 518 477 وكالةالغوث جنوبعمان-وكالةالغوث إناثنزالاإلعداديةالثانية

 9 994 527 467 اصالتعليمالخ التعليمالخاص الجامعةالثانية

 10 983 522 461 التعليمالخاص السلط مدرسةالبلقاءاالسالميةالثانويةالمختلطة

 11 981 501 480 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةاربد معاذبنجبلاالساسيهللبنين

 12 973 497 477 وزارةالتربيةوالتعليم البتراء سميهبنتالخياطالثانويةالمختلطة

 13 957 498 459 وزارةالتربيةوالتعليم 1الزرقاء زرقاءاليمامةاالساسيةبنات

 14 957 502 455 وزارةالتربيةوالتعليم الجامعة الجبيههالثانويهللبنات

 15 948 498 451 التعليمالخاص التعليمالخاص المنارالنموذجيةاالساسيةالثانية

 16 948 500 448 وزارةالتربيةوالتعليم الشماليالمزار المزاراالساسيةللبنات

 17 942 491 451 وزارةالتربيةوالتعليم واديالسير واديالسيرالثانويهللبنات

 18 940 473 466 وزارةالتربيةوالتعليم عجلون حالوةالثانويةالشاملةللبنات

 19 934 486 448 وكالةالغوث جنوبعمان-وكالةالغوث ذكورمادبااإلعدادية

 20 932 479 452 التعليمالخاص التعليمالخاص البيروني/ذكور

 21 930 464 467 وزارةالتربيةوالتعليم القصر فقوعاالساسيةللبنين

 22 930 491 439 وزارةالتربيةوالتعليم القويسمة امنةبنتوهبالثانويةللبنات

 23 922 486 436 التعليمالخاص المزارالجنوبي مدرسةالثوابتالتربوية

 24 922 468 454 وكالةالغوث جنوبعمان-وكالةالغوث ذكورالطيبةاإلعداديةالثانية

 25 921 488 433 وزارةالتربيةوالتعليم المزارالجنوبي الحسينيةاالساسيةالمختلطة

 26 920 486 434 التعليمالخاص السلط مدرسةالالتينالفحيصالثانويهالمختلطة

 27 918 486 432 وزارةالتربيةوالتعليم 1الزرقاء رفيدةاالسلميةاالساسيةبنات

 28 916 476 440 التعليمالخاص التعليمالخاص الحجازاألهليةاألولى

 29 910 487 423 التعليمالخاص التعليمالخاص الفكرالتربوياالولى

 30 909 480 429 وزارةالتربيةوالتعليم بةوالوسطيةالطي حليمةالسعديةاالساسيةالمختلطة

 31 909 478 431 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةاربد القادسيةاالساسيةللبنات

 32 909 477 432 وزارةالتربيةوالتعليم واديالسير امحبيبةاألساسيةالمختلطة

 33 908 489 419 وزارةالتربيةوالتعليم ماركا ضاحيةاألميرحسنسم

 34 908 470 438 وكالةالغوث جنوبعمان-وكالةالغوث ذكورنزالاإلعداديةالثانية

 35 906 465 442 وزارةالتربيةوالتعليم واديالسير الشهيدالرائدالطيارفراسالعجلونيالثانويهللبنين

 36 904 470 433 وكالةالغوث اربد-وكالةالغوث ذكورمخيمجرشاإلعداديةاألولى

 37 898 480 418 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةعمان األميرةرحمةبنتالحسناالساسيةاناث
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 أ( -1ملحق )
 المبحثين معاً بحسب المجموع في رس متوسطات األداء في الرياضيات والعلوم وترتيب المدا

 /الصف الثامنTIMSS 2015في الدراسة الدولية 

 السلطة المشرفة المديرية اسم المدرسة

ترتيب  المتوسط

التحصيل 

في 

الرياضيات 

 والعلوم

 معا  

 معا   العلوم الرياضيات

 38 897 474 423 وزارةالتربيةوالتعليم واديالسير الصويفيةالثانويةالمختلطة

 39 893 450 443 وزارةالتربيةوالتعليم عجلون كفرنجةاألساسيةللبنين

 40 888 474 414 وزارةالتربيةوالتعليم المزارالجنوبي ثانويةالمختلطةالخالديهال

 41 887 471 416 وزارةالدفاع لثقافةالعسكرية الحسيناالساسيةللبنات

 42 886 462 424 التعليمالخاص عينالباشا مدرسةسماعمانالدولية

 43 884 465 420 الةالغوثوك جنوبعمان-وكالةالغوث إناثالنظيفاإلعداديةالثانية

 44 883 475 407 وزارةالتربيةوالتعليم عينالباشا أسماءبنتأبيبكرالصديقاألساسيةالمختلطة

 45 882 461 421 وزارةالتربيةوالتعليم المفرق امعطيهاالنصاريةاالساسيةللبنات

 46 882 460 423 التعليمالخاص قصبةاربد االقصىاالساسيةالمختلطة

 47 882 446 436 وزارةالتربيةوالتعليم عجلون عينالبستانالثانويةللبنين

 48 881 462 419 التعليمالخاص قصبةاربد اربدالنموذجيةالثانويةالمختلطة

 49 878 458 420 وكالةالغوث جنوبعمان-وكالةالغوث إناثالطيبةاإلعداديةالثانية

 50 878 457 421 وزارةالتربيةوالتعليم 1الزرقاء ةبنينعمربنالخطابالثانوي

 51 875 473 403 وزارةالتربيةوالتعليم ماركا هندبنتاميةاالساسيةللبنات

 52 874 455 419 التعليمالخاص العقبة مدرسةداراللطفاالساسية

 53 871 454 417 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةعمان ضراربناالزورالثانويةبنين

 54 871 457 415 التعليمالخاص الرصيفة مدرسةنورالقبساألولى

 55 871 451 420 وزارةالتربيةوالتعليم عجلون صخرةاألساسيةللبنات

 56 868 445 423 وكالةالغوث جنوبعمان-وكالةالغوث ذكورالطيبةاإلعداديةاألولى

 57 866 457 408 التربيةوالتعليموزارة السلط جريشاالساسيةالمختلطة

 58 865 461 404 وكالةالغوث جنوبعمان-وكالةالغوث إناثالطالبيةاإلعدادية

 59 864 458 406 وزارةالتربيةوالتعليم ماركا اممطاعاآلسلميةاالساسيةللبنات

 60 862 458 404 وزارةالتربيةوالتعليم المزارالجنوبي سولالثانويةللبنات

 61 861 455 407 وزارةالتربيةوالتعليم الطيبةوالوسطية مندحاالساسيةالمختلطة

 62 861 457 404 وزارةالتربيةوالتعليم جرش الخنساءالثانويةالشاملةللبنات

 63 860 452 408 التعليمالخاص 1الزرقاء المسيرةالتربويةالخاصة

 64 858 452 406 وزارةالتربيةوالتعليم عمانقصبة ضاحيةالحسينالثانويةالمختلطة

 65 857 455 402 التعليمالخاص التعليمالخاص اسيـــاالدولية

 66 857 457 400 وزارةالتربيةوالتعليم الجامعة خلداالثانويهالشاملةللبنات

 67 857 456 400 وزارةالتربيةوالتعليم ماركا امالحارثاألنصاريةثللبنات

 68 856 451 405 وزارةالتربيةوالتعليم جرش اديالديرالشرقياالساسيهللبناتو

 69 856 460 396 وزارةالتربيةوالتعليم 1الزرقاء فاطمةالزهراءاالساسيةبناتاالولى

 70 854 453 401 وزارةالتربيةوالتعليم الكورة االشرفيةالثانويةالشاملةللبنات

 71 854 454 399 وزارةالتربيةوالتعليم الرمثا لبناتعمراوهالثانويهل

 72 853 454 399 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةعمان الملكةرانياالعبدهللاالثانويةاناث

 73 853 455 399 التعليمالخاص التعليمالخاص اجيـــادالدولية

 74 851 451 400 التعليمالخاص الرصيفة مدرسةمصابيحاالسالم
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 المبحثين معاً بحسب المجموع في رس متوسطات األداء في الرياضيات والعلوم وترتيب المدا

 /الصف الثامنTIMSS 2015في الدراسة الدولية 

 السلطة المشرفة المديرية اسم المدرسة

ترتيب  المتوسط

التحصيل 

في 

الرياضيات 

 والعلوم

 معا  

 معا   العلوم الرياضيات

 75 850 454 396 وزارةالتربيةوالتعليم ناعور حسبانالثانويهالشاملةللبنات

 76 849 444 405 التعليمالخاص 1الزرقاء فرعالزواهرة-االوائلالحديثة

 77 848 439 409 وزارةالتربيةوالتعليم ماركا جاللالدينالسيوطياالساسيةللبنين

 78 848 437 411 وزارةالتربيةوالتعليم العقبة لبنينمدرسةفيصلاالولاالساسيةل

 79 847 451 397 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةاربد جميلةبوعزةالثانويةالشاملةللبنات

 80 846 453 394 وزارةالتربيةوالتعليم مادبا غرناطةالثانويةالشاملةللبنات

 81 846 441 406 ربيةوالتعليموزارةالت الكورة كفرالماءاالساسيهللبنين

 82 846 451 395 وزارةالتربيةوالتعليم الرصيفة امنةبنتوهباالساسيةاالولىللبنات

 83 845 447 399 وزارةالتربيةوالتعليم السلط ماحصالثانويهللبنات

 84 845 446 399 وزارةالتربيةوالتعليم الكورة كفرالماءالثانويةالشاملةللبنات

 85 840 444 396 التعليمالخاص التعليمالخاص فكتوريا

 86 840 435 405 وكالةالغوث جنوبعمان-وكالةالغوث ذكورمخيمعمانالجديداإلعداديةالثانية

 87 836 451 385 وزارةالتربيةوالتعليم الرصيفة ليلىالغفاريةالثانويةللبنات

 88 834 443 390 التربيةوالتعليموزارة ماركا نايفةالثانويةللبنات

 89 834 455 379 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةاربد سومالثانويةالشاملةللبنات

 90 833 450 384 وزارةالتربيةوالتعليم ذيبان مليحالثانويةالشاملةللبنات

 91 833 438 395 وزارةالتربيةوالتعليم القويسمة امقصيروالمقابليناالساسيةللبنات

 92 832 436 396 وزارةالتربيةوالتعليم ناعور البنياتالثانويةبنين

 93 832 430 402 وزارةالتربيةوالتعليم ماركا ابوعبيدةاألساسيةللبنين

 94 831 444 387 وزارةالتربيةوالتعليم الجامعة امحذيفهاالساسيهللبنات

 95 831 435 396 زارةالتربيةوالتعليمو الجامعة امكلثوماالساسيهللبنات

 96 827 424 403 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةعمان الرشيداالساسيةبنين

 97 827 445 382 وزارةالتربيةوالتعليم سحاب العبدليةالثانويةالمختلطة

 98 827 437 390 وزارةالتربيةوالتعليم القويسمة عاتكهبنتعبدالمطلباالساسيةاالولىللبنات

 99 826 444 382 وزارةالتربيةوالتعليم االغوارالشمالية السليخاتاالساسيةالمختلطة

 100 826 430 396 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةعمان زهرانالثانويةبنين

 101 825 437 389 وزارةالتربيةوالتعليم معان عبدالرحمنبنعوفاالساسيهالمختلطة

 102 825 423 402 وزارةالتربيةوالتعليم الرصيفة الثانويةالمختلطةاليرموك

 103 825 444 381 وزارةالتربيةوالتعليم المفرق الفديناالساسيةالمختلطة

 104 823 434 388 وكالةالغوث جنوبعمان-وكالةالغوث إناثمخيمعمانالجديداإلعداديةالثالثة

 105 822 443 379 وزارةالتربيةوالتعليم 1الزرقاء لالناثامنةبنتاالرقماالساسية

 106 821 430 392 وكالةالغوث الزرقاء-وكالةالغوث ذكورالرصيفةاالعداديةالثالثة

 107 821 429 392 وزارةالتربيةوالتعليم المزارالشمالي ديريوسفالثانويةالشاملةالمختلطة

 108 821 442 379 وزارةالتربيةوالتعليم انقصبةعم سميرالرفاعي/سبنات

 109 821 432 389 وزارةالتربيةوالتعليم ماركا زرقاءاليمامةالثانويةللبنات

 110 820 435 386 وكالةالغوث اربد-وكالةالغوث إناثمدينةاربداإلعداديةالثانية

 111 820 438 382 يموزارةالتربيةوالتعل ماركا دارالسالمالثانويةالمختلطة
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 المبحثين معاً بحسب المجموع في رس متوسطات األداء في الرياضيات والعلوم وترتيب المدا
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 السلطة المشرفة المديرية اسم المدرسة

ترتيب  المتوسط

التحصيل 

في 

الرياضيات 

 والعلوم

 معا  

 معا   العلوم الرياضيات

 112 819 432 387 وزارةالتربيةوالتعليم ماركا سفانةبنتحاتمالثانويةاالولىللبنات

 113 818 414 404 وكالةالغوث شمالعمان-وكالةالغوث ذكورالبقعةاالعداديةاألولى

 114 818 437 382 وزارةالتربيةوالتعليم ماركا رقيةبنتالرسولالثانوية

 115 818 444 374 وزارةالتربيةوالتعليم الرصيفة وجانالثانويةللبناتع

 116 817 428 389 وزارةالتربيةوالتعليم ماركا الشهيدمنصوركريشاناالساسيةللبنين

 117 816 418 398 وزارةالتربيةوالتعليم ماركا عبداللطيفعابديناالساسيةللبنين

 118 815 418 397 وزارةالتربيةوالتعليم عينالباشا ينصالحالدينالثانويةللبن

 119 811 432 379 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةعمان اممعبدثللبنات

 120 810 423 387 وكالةالغوث الزرقاء-وكالةالغوث ذكورالزرقاءاالعداديةالثانية

 121 809 434 375 ليموزارةالتربيةوالتع الجامعة تالعالعليالثانويهللبنات

 122 809 408 401 وزارةالتربيةوالتعليم الطيبةوالوسطية الخراجالثانويةالشاملةللبنين

 123 809 419 391 وزارةالتربيةوالتعليم المفرق حمامةالعموشاالساسيةللبنين

 124 808 421 387 وزارةالتربيةوالتعليم 2الزرقاء إسكانالهاشميهاالساسيهللبنين

 125 807 427 380 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةعمان الشفاءبنتعوفالثانويةاناث

 126 804 428 376 وزارةالتربيةوالتعليم 1الزرقاء عائشةالقرطبيةاالساسيةبنات

 127 804 431 373 وزارةالتربيةوالتعليم جرش المنصورةالثانويةالمختلطه

 128 804 416 388 وزارةالتربيةوالتعليم الباديةشغ ثانويهللبنينالحسنبنالهيثمال

 129 803 430 374 وزارةالتربيةوالتعليم المفرق االميرهعاليهبنتالحسينالثانويةالمختلطة

 130 803 412 391 وزارةالتربيةوالتعليم بنيكنانة المنارةالثانويةالشاملةللبنين

 131 803 421 381 وزارةالتربيةوالتعليم الكورة ملةالمختلطةزمالالثانويةالشا

 132 803 434 369 وزارةالتربيةوالتعليم القويسمة اجناديناالساسيةاالولىللبنات

 133 802 426 377 وزارةالتربيةوالتعليم واديالسير قرطبهاالساسيهالمختلطه

 134 802 432 369 يةوالتعليموزارةالترب عجلون عنجرةاألساسيةالمختلطة

 135 799 416 383 وزارةالتربيةوالتعليم بنيكنانة كفرسومالثانويةالشاملةللبنين

 136 799 418 381 وكالةالغوث اربد-وكالةالغوث الباقورةاإلعداديةالمختلطة

 137 799 412 387 وزارةالتربيةوالتعليم الرمثا محيالدينبنالعربياالساسيةللبنين

 138 798 418 381 وزارةالتربيةوالتعليم الجامعة االميناالساسيهبنين

 139 798 427 371 وزارةالتربيةوالتعليم الرصيفة حليمةالسعديةاألساسيةللبنات

 140 798 434 364 وزارةالتربيةوالتعليم عجلون عينجناالثانويةالشاملةللبنات

 141 797 421 376 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةاربد تمرواالساسيةللبنا

 142 795 425 370 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةعمان حيالعماويالثانويه

 143 795 411 384 وزارةالتربيةوالتعليم الجامعة محمدالشريقيالثانويةللبنين

 144 795 409 386 موزارةالتربيةوالتعلي ماركا باللبنرباحاالساسيةللبنين

 145 793 422 371 وزارةالتربيةوالتعليم الكورة تبنةالثانويةالشاملةللبنات

 146 793 417 376 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةاربد المغيرالثانويهالشاملةللبنات

 147 792 418 375 وزارةالتربيةوالتعليم الكورة زمالالثانويةالشاملةللبنين

 148 792 410 382 وزارةالتربيةوالتعليم واديالسير شاكرالثانويهللبنينجميل
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 149 792 414 378 وزارةالتربيةوالتعليم الطفيلة الطفيلةاألساسيةللبنين

 150 790 409 382 وزارةالتربيةوالتعليم 1الزرقاء االميرطاللاالساسيةللبنين

 151 789 413 377 ةالتربيةوالتعليموزار معان اإلسكاناالساسيةللبنين

 152 787 424 363 وكالةالغوث اربد-وكالةالغوث إناثكريمةاإلعدادية

 153 787 413 374 التعليمالخاص العقبة مدرسةالعلميةالنموذجيه

 154 787 423 364 وزارةالتربيةوالتعليم القويسمة صفيةبنتعبدالمطلباالساسيةاألولىللبنات

 155 786 420 366 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةعمان الشميسانيالغربياالساسيةالمختلطة

 156 786 421 365 وزارةالتربيةوالتعليم بنيعبيد زينببنتالرسولاالساسيةالمختلطة

 157 786 409 377 وزارةالتربيةوالتعليم الموقر رجمالشاميالغربيالثانويةللبنين

 158 785 420 365 وزارةالتربيةوالتعليم جرش اللياتالثانويةالشاملةللبناتدير

 159 784 399 385 وكالةالغوث جنوبعمان-وكالةالغوث ذكورالطالبيةاإلعدادية

 160 784 422 362 وزارةالتربيةوالتعليم الرصيفة تماضربنتعمروالثانويةاألولىللبنات

 161 781 417 364 وزارةالتربيةوالتعليم يةششالباد المنارة.ث.م

 162 780 397 384 وكالةالغوث اربد-وكالةالغوث ذكورمدينةاربداإلعداديةالثانية

 163 780 417 363 وزارةالتربيةوالتعليم سحاب امعمارةالثانويةللبنات

 164 777 412 366 يةوالتعليموزارةالترب العقبة مدرسةالقويرةالثانويةالشاملةللبنات

 165 777 408 369 وزارةالتربيةوالتعليم عجلون الهاشميةالثانويةالشاملةللبنين

 166 776 413 363 وكالةالغوث اربد-وكالةالغوث إناثمخيمجرشاإلعداديةاألولى

 167 774 408 366 وزارةالتربيةوالتعليم الرمثا زينببنتالرسولالثانويةالمختلطة

 168 773 415 358 وزارةالتربيةوالتعليم 2الزرقاء الهاشميهالثانويهالمختلطة

 169 772 405 366 التعليمالخاص التعليمالخاص الفكرالتربويالثالثة

 170 771 416 355 وزارةالتربيةوالتعليم 1الزرقاء الرملةاالساسيةبنات

 171 771 402 369 وزارةالتربيةوالتعليم بنيكنانة سمرالثانويةالشاملةالمختلطة

 172 770 417 353 وزارةالتربيةوالتعليم الباديةشش عمرةوعميرةث.ش.م

 173 766 404 362 وزارةالتربيةوالتعليم المزارالجنوبي سولالثانويةللبنين

 174 763 398 365 موزارةالتربيةوالتعلي ماركا حسانبنثابتاألساسيةللبنين

 175 762 409 353 وزارةالتربيةوالتعليم جرش فاطمهالزهراءاالساسيهالمختلطه

 176 759 405 354 وزارةالتربيةوالتعليم الكورة كفرابيلالثانويةالشاملةللبنات

 177 758 394 364 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةاربد بيتيافاالثانويهالشاملةللبنين

 178 758 389 368 وزارةالتربيةوالتعليم ديرعال الصوالحهاالساسيهالمختلطه

 179 757 376 381 وزارةالدفاع لثقافةالعسكرية الرشايدهاالساسيةالمختلطة

 180 756 407 349 وزارةالتربيةوالتعليم 2الزرقاء بيرينالثانويهالمختلطة

 181 756 396 360 ارةالتربيةوالتعليموز ديرعال معديالثانويهللبنين

 182 755 403 352 وزارةالتربيةوالتعليم المفرق الدجنيةالثانويةالشاملةللبنات

 183 755 402 353 وزارةالتربيةوالتعليم بنيعبيد ابنتيميةاالساسيةللبنين

 184 753 408 345 وزارةالتربيةوالتعليم الشوبك الزبيريةاالساسيةللبنين

 185 753 384 368 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةاربد ابنزيدوناالساسيهللبنين
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 186 752 389 363 وزارةالتربيةوالتعليم جرش للبنين-خالدبنالوليدالثانوية

 187 749 391 358 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةعمان ابنزهراالساسيهللبنين

 188 746 386 360 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةعمان تيسيرظبيان/ث/بنين

 189 746 383 363 وزارةالتربيةوالتعليم 1الزرقاء 1الزرقاء-خالدبنالوليداالساسيةللبنين

 190 745 395 350 وزارةالتربيةوالتعليم ديرعال خزمةثانويةمختلطة

 191 744 399 345 وزارةالتربيةوالتعليم 1الزرقاء اروىبنتالحارثالثانويةالشاملةللبنات

 192 744 388 356 وزارةالتربيةوالتعليم عجلون حالوةالثانويةالشاملةللبنين

 193 743 405 338 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةعمان الملكةنورالحسينالثانويةاناث

 194 743 391 352 وزارةالتربيةوالتعليم 1الزرقاء جناعةاالساسيةبنين

 195 743 382 361 وزارةالتربيةوالتعليم بنيكنانة المنصورةالثانويةللبنين

 196 743 394 348 وزارةالتربيةوالتعليم الكرك هزاعاالساسيهللبنين

 197 742 386 356 وزارةالتربيةوالتعليم القويسمة القويسمةاالساسيةاألولىللبنين

 198 741 382 359 وكالةالغوث شمالعمان-وكالةالغوث اديةالثانيةذكورالبقعةاالعد

 199 741 386 355 وزارةالتربيةوالتعليم القويسمة جاواالثانويةاالولىللبنين

 200 739 385 354 وزارةالتربيةوالتعليم الكورة كفرراكبالثانويةالشاملةللبنين

 201 737 397 340 وكالةالغوث شمالعمان-وكالةالغوث إناثالكرامةاالعدادية

 202 731 392 339 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةاربد امسلمةاالساسيةللبنات

 203 730 392 338 وزارةالتربيةوالتعليم جرش الفوارهاالساسيهللبناتالمختلطة

 204 729 381 348 وزارةالتربيةوالتعليم بنيكنانة الخريبةالثانويةللبنين

 205 721 373 348 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةعمان األميرراشداالساسيةبنين

 206 721 375 346 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةعمان ضاحيةالياسمين/سبنين

 207 721 393 328 وزارةالتربيةوالتعليم مادبا الفيصليةالثانويةالشاملةللبنات

 208 718 382 336 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةاربد املةللبنين.كفرجايزالثانويةالش

 209 718 367 351 وزارةالتربيةوالتعليم الرصيفة اسامةبنزيدالثانويةللبنين

 210 716 376 340 وكالةالغوث الزرقاء-وكالةالغوث ذكورماركااالعداديةالثانية

 211 715 383 332 زارةالتربيةوالتعليمو الكورة ديرابيسعيداالساسيةللبنات

 212 714 368 347 وكالةالغوث اربد-وكالةالغوث ذكورمخيماربداإلعداديةاألولى

 213 712 372 340 وزارةالتربيةوالتعليم 1الزرقاء ابنخفاجةاألساسيةللبنين

 214 711 364 347 وزارةالتربيةوالتعليم عجلون صخرةاألساسيةللبنين

 215 708 365 343 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةعمان شكريشعشاعهالثانويهبنين

 216 705 360 345 وكالةالغوث اربد-وكالةالغوث ذكورمخيماربداإلعداديةالثانية

 217 704 375 329 وزارةالتربيةوالتعليم 1الزرقاء سعيدبنالمسيباالساسيةبنين

 218 703 372 331 وزارةالتربيةوالتعليم الرمثا ويةالمختلطةالبويضهالثان

 219 703 379 324 وزارةالتربيةوالتعليم االغوارالشمالية واديالريانالثانويةللبنات

 220 701 363 339 وزارةالتربيةوالتعليم بنيعبيد ابوحنيفةالثانويةالشاملةللبنين

 221 698 365 333 وزارةالتربيةوالتعليم السلط بنينعبدالحليمالنمرالثانويةلل

 222 697 378 319 وزارةالتربيةوالتعليم قصبةعمان عائشةامالمؤمنين/ساناث
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 223 696 371 325 وزارةالتربيةوالتعليم الشوبك حوالهاالساسيةالمختلطة

 224 695 348 346 ليموزارةالتربيةوالتع الكرك الهاشميةالثانويةالشاملةللبنين

 225 694 358 336 وزارةالتربيةوالتعليم 1الزرقاء االميرعبداللةاالساسيةللبنين

 226 693 360 334 وزارةالتربيةوالتعليم معان فلسطيناألساسيةللبنين

 227 692 364 328 وزارةالتربيةوالتعليم الكرك الملكعبدهللاالثانياألساسيةللبنين

 228 690 363 327 وزارةالتربيةوالتعليم ماركا صراالساسيةللبنينالن

 229 687 363 323 وزارةالتربيةوالتعليم سحاب امعطيةاالنصاريةاالساسيةالمختلطة

 230 686 359 327 وزارةالتربيةوالتعليم القصر المغيراألساسيةللبنين

 231 686 361 325 وزارةالتربيةوالتعليم الجيزة أمالوليدالثانويةالشاملةللبنين

 232 683 357 326 وزارةالتربيةوالتعليم الباديةشش روضةاالميرةبسمةث.ش

 233 679 373 305 وزارةالتربيةوالتعليم االغوارالشمالية الساخنهاالساسيةالمختلطة

 234 667 363 304 يموزارةالتربيةوالتعل الباديةشغ الحمراءاالساسيهالمختلطه

 235 667 346 320 وزارةالتربيةوالتعليم القويسمة اسكانالطيبةاالساسيةاالولىللبنين

 236 661 353 308 وزارةالتربيةوالتعليم الباديةالجنوبية الجفرالثانويهالمختلطة

 237 657 332 325 وزارةالتربيةوالتعليم جرش أبوذرالغفارياألساسيةللبنين

 238 653 340 313 وزارةالدفاع لثقافةالعسكرية الحسينيةالثانويةللبنين/الفجيج

 239 647 334 313 وزارةالتربيةوالتعليم ماركا عبدالملكبنمروانالثانويةللبنين

 240 646 330 316 وزارةالتربيةوالتعليم الرصيفة اسيدبنحضيرالثانويةاألولىللبنين

 241 645 328 317 وزارةالتربيةوالتعليم الرمثا يفهالثانويةللبنينابيحن

 242 636 327 309 وكالةالغوث اربد-وكالةالغوث ذكوروقاصاإلعدادية

 243 632 334 299 وزارةالتربيةوالتعليم الباديةشغ اسماءبنتابيبكراالساسيةالمختلطة

 244 624 331 294 وزارةالدفاع لثقافةالعسكرية المريغةاألميرهاشمبنالحسينالثانوية/

 245 618 327 291 وزارةالدفاع لثقافةالعسكرية واديعربةالثانوية/رحمة

 246 612 329 283 وزارةالتربيةوالتعليم ماركا االماممالكالثانويالشاملةللبنين

 247 610 314 296 ربيةوالتعليموزارةالت المفرق عليبنابيطالباالساسيةللبنين.

 248 610 326 284 وزارةالتربيةوالتعليم 2الزرقاء المقريزياالساسيةللبنين

 249 609 311 298 وزارةالتربيةوالتعليم االغوارالشمالية المنشيهالثانويهللبنين

 250 592 308 284 موزارةالتربيةوالتعلي الباديةشغ سماالسرحانالثانويةالشاملةللبنين

 251 582 309 272 وزارةالتربيةوالتعليم جرش ريموناالساسيهللبنين

 252 568 291 277 وزارةالتربيةوالتعليم 2الزرقاء قصرالحالباتالشرقيالثانويهللبنين

 253 459 236 223 وزارةالتربيةوالتعليم االغوارالشمالية اليرموكاالساسيهللبنين
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 1 525 التعليم الخاص التعليم الخاص راهبات الوردية / مرج الحمام

 2 523 التعليم الخاص التعليم الخاص االمريكية الحديثة

 3 514 التعليم الخاص التعليم الخاص لؤلؤة طارق الثانية / طارق

 4 502 التعليم الخاص التعليم الخاص الراهبات الفرنسيسكانيات/ ماريوسف

 5 502 التعليم الخاص التعليم الخاص الناصر الحديثة

 6 502 التعليم الخاص لخاصالتعليم ا االهلية للبنات

 7 488 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  جنوب عمان إنا  الجوفة االبتدائية

 8 488 التعليم الخاص التعليم الخاص الكلية العلمية اإلسالمية/األولية /جبل عمان

 9 487 التعليم الخاص التعليم الخاص الكرامة الوطنية

 10 487 التعليم الخاص التعليم الخاص تالع العلي النظم الحديثة االولى / انا  /

 11 482 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  شمال عمان القصور المختلطة الثانية

 12 471 التعليم الخاص العقبة مدرسة االخاء االسالمية الثانية

 13 471 التعليم الخاص بني عبيد مدرسة الزهراء االسالمية االساسية المختلطة

 14 469 وزارة التربية والتعليم الكرك الميرة رحمة االساسية المختلطةا

 15 465 التعليم الخاص السلط مدرسة احباب هللا االساسية المختلطة

 16 464 وزارة التربية والتعليم الرمثا ام سلمة األساسيه المختلطة

 17 457 وزارة التربية والتعليم جرش جرش االساسيه للبنات

 18 457 التعليم الخاص التعليم الخاص / ذكور العمرية

 19 451 التعليم الخاص التعليم الخاص االكاديمية العربية الحديثة الثانـية / الهاشمي

 20 450 وزارة التربية والتعليم لواء الجامعة ام السماق الشمالي الثانوية المختلطة

 21 449 التعليم الخاص المزار الشمالي دير يوسف التربوية

 22 448 وزارة التربية والتعليم لواء الجامعة بنت عدي الثانويه الشاملة المختلطة

 23 447 التعليم الخاص التعليم الخاص السابلة / انا 

 24 447 وزارة التربية والتعليم المزار الشمالي اليرمـوك االساسية للبنين

 25 446 لتعليموزارة التربية وا الطفيلة الكرامُة األساسية المختلطة

 26 446 التعليم الخاص التعليم الخاص اكاديمية المعالم التربوية

 27 445 وزارة التربية والتعليم الطيبة والوسطية كفراسد االساسية للبنين

 28 445 وزارة التربية والتعليم وادي السير الزهراء الثانوية المختلطة

 29 444 رة التربية والتعليموزا لواء الجامعة ام انس االساسية المختلطة

 30 443 وزارة التربية والتعليم الشوبك الزبيرية االساسية للبنين

 31 443 وزارة التربية والتعليم الطفيلة العيص االساسية المختلطة

 32 442 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  جنوب عمان جبل عمان اإلعدادية المختلطة

 33 441 وزارة التربية والتعليم لواء الجامعة ةام منيع االساسيه المختلط

 34 437 وزارة التربية والتعليم لواء ماركا نايفة األساسية المختلطة الثانية

 35 437 وزارة التربية والتعليم لواء الجامعة اليرموك األساسية للبنين

 36 435 التعليم الخاص المزار الجنوبي مدرسة الهمة نحو القمة

 37 434 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  جنوب عمان عمان الجديد اإلعدادية االولى إنا  مخيم

 38 433 وزارة التربية والتعليم قصبة اربد فاطمة بنت اليمان الثانوية المختلطة
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 الرياضيات

 39 431 التعليم الخاص التعليم الخاص االمال الكبيرة / مختلطة

 40 430 التعليم الخاص التعليم الخاص بيت لحم

 41 430 التعليم الخاص التعليم الخاص القاسم المشترك

 42 430 التعليم الخاص التعليم الخاص المساندة الحديثة

 43 429 وزارة التربية والتعليم البنراء اسماء بنت ابي بكر الثانويه المختلطه

 44 427 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  جنوب عمان ذكور نزال اإلعدادية االولى

 45 427 التعليم الخاص التعليم الخاص العالمية الثانية / طريق المطار

 46 427 وزارة التربية والتعليم المزار الشمالي الزعترة الثانوية للبنين

 47 427 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  الزرقاء انا  ماركا االعدادية الرابعة

 48 426 بية والتعليموزارة التر الكرك ادر االساسية المختلطة

 49 426 التعليم الخاص مادبا دارالفكر األساسية المختلطة

 50 425 وزارة التربية والتعليم الطيبة والوسطية صما الثانوية الشاملة للبنات

 51 423 التعليم الخاص التعليم الخاص التعليم العالي النموذجية

 52 423 يم الخاصالتعل الكورة مدرسة الحوراء العيناء النموذجية

 53 423 وزارة التربية والتعليم العقبة مدرسة فاطمة الزهراء االساسية للبنات

 54 423 وزارة التربية والتعليم بني كنانة يبال االساسيه المختلطه

 55 422 التعليم الخاص بني عبيد مدرسة األردن الوطنية المختلطة

 56 422 وكالة الغو  الدولية   شمال عمانوكالة الغو انا  النزهة االعدادية الرابعة

 57 421 وزارة التربية والتعليم 2الزرقاء  المسره الشرقيه االساسيه المختلطة

 58 420 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  اربد إنا  مخيم عزمي المفتي اإلعدادية األولى

 59 418 التربية والتعليموزارة  الرصيفة جويرية بنت الحار  األساسية الثانية المختلطة

 60 418 وزارة التربية والتعليم وادي السير ام القرى االساسيه المختلطه

 61 418 التعليم الخاص التعليم الخاص الفردوس النموذجية

 62 417 وزارة التربية والتعليم معان الشفاء بنت عوف األساسية المختلطة

 63 416 وزارة التربية والتعليم لسيروادي ا الجندويل الثانوية الشاملة للبنات

 64 416 التعليم الخاص قصبة اربد أنوار الشموع األساسية المختلطة

 65 414 وزارة التربية والتعليم الرصيفة سلمى بنت قيس االساسية للبنات

 66 414 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان نسيبة بنت كعب س انا 

 67 413 وزارة التربية والتعليم ء ماركالوا المعتصم األساسية للبنين

 68 413 التعليم الخاص السلط مدرسة الغفران النموذجية

 69 413 وزارة التربية والتعليم 1الزرقاء  رملة بنت أبي سفيان األساسية بنات

 70 413 وزارة التربية والتعليم جرش امنه بنت وهب االساسية للبنات

 71 412 لخاصالتعليم ا قصبة اربد البخاري

 72 411 وزارة التربية والتعليم معان اإلسكان الثانوية المختلطة

 73 411 وزارة التربية والتعليم الكورة اشبيلية االساسيه المختلطه

 74 411 وزارة التربية والتعليم لواء ماركا زينب بنت الرسول االساسية للبنات

 75 411 ية والتعليموزارة الترب دير عال الرويحة الثانوية للبنات

 76 410 وزارة التربية والتعليم البادية الشمالية الغربية ام عمارة االنصارية االساسية للبنات

 77 410 وزارة التربية والتعليم وادي السير الصويفية الثانوية المختلطة
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 الرياضيات

 78 409 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان المهاجرين االساسية المختلطة

 79 407 التعليم الخاص التعليم الخاص الصاعدة االولى / جبل النظيفالنجوم 

 80 405 وزارة التربية والتعليم 2الزرقاء  إسكان الهاشميه االساسيه المختلطه

 81 405 وزارة التربية والتعليم الطفيلة ارويم الثانويه للبنات

 82 405 بية والتعليموزارة التر العقبة مدرسة الكرامة الثانوية الشاملة المختلطة

 83 405 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان االسراء االساسية لالنا 

 84 404 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان بيت المقدس االساسيه االولى انا 

 85 404 وزارة التربية والتعليم قصبة المفرق االبرار النموذجية االساسية المختلطة

 86 403 وزارة التربية والتعليم السلط تلطهعالن االساسيه المخ

 87 403 وزارة التربية والتعليم بني عبيد زينب بنت الرسول االساسية المختلطة

 88 403 وزارة التربية والتعليم السلط اليرموك االساسيه المختلطه

 89 402 وزارة التربية والتعليم قصبة المفرق ابو بكر الصديق االساسيه للبنين

 90 401 وزارة التربية والتعليم المزار الشمالي با االساسية للبناترحا

 91 400 التعليم الخاص 1الزرقاء  المناهل الثانوية

 92 400 وزارة التربية والتعليم وادي السير جميل شاكر الثانويه للبنين

 93 400 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان الملكة رانيا العبد هللا الثانوية انا 

 94 399 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  جنوب عمان إنا  مخيم عمان الجديد اإلعدادية الثانية

 95 398 وزارة التربية والتعليم السلط عليقون االساسيه المختلطه

 96 398 التعليم الخاص التعليم الخاص طارق بن زياد

 97 398 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  الزرقاء انا  الرصيفة االعدادية الثالثة

 98 398 وزارة التربية والتعليم قصبة اربد الشيماء االساسية للبنات

 99 397 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  اربد إنا  مخيم سوف اإلعدادية األولى

 100 396 وزارة التربية والتعليم الكرك الراشديه االساسيه المختلطه

 101 395 وزارة التربية والتعليم المزار الشمالي ناتدير يوسف االساسية للب

 102 395 وزارة التربية والتعليم 1الزرقاء  االسكان االساسية الثانية

 103 395 وزارة التربية والتعليم 1الزرقاء  االمام البخاري االساسية للبنين

 104 395 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان األميرة عالية الثانوية انا 

 105 393 التعليم الخاص التعليم الخاص القمر االسالمية

 106 393 وزارة التربية والتعليم ناعور العدسيه الثانويه المختلطه

 107 393 وزارة التربية والتعليم لواء ماركا دار السالم الثانوية المختلطة

 108 392 وزارة التربية والتعليم قصبة اربد كفريوبا االساسية المختلطة

 109 390 وزارة التربية والتعليم قصبة اربد بيت راس االساسية للبنين

 110 389 وزارة التربية والتعليم لواء ماركا الحكمة األساسية المختلطة

 111 389 وزارة التربية والتعليم البادية الشمالية الغربية خالد بن الوليد االساسية بنين

 112 388 وزارة التربية والتعليم الجيزة لة المختلطةأرينبة الغربية  الثانوية الشام

 113 387 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان عكا األساسية المختلطة

 114 386 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان زيد بن شاكر االساسية للبنين

 115 386 وزارة التربية والتعليم لواء ماركا عمر بن الخطاب / س/ للبنين

 116 386 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  اربد ا  مدينة اربد اإلعدادية الثالثةإن
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 117 386 وزارة التربية والتعليم البادية الشمالية الغربية المنصورة االساسية للبنات

 118 386 وزارة التربية والتعليم المزار الجنوبي الهاشمية الثانوية المختلطة

 119 386 وزارة التربية والتعليم عجلون سية المختلطةالزبير بن العوام األسا

 120 385 وزارة التربية والتعليم القويسمة عاتكة بنت عبدالمطلب االساسية الثانية للبنات

 121 385 وزارة التربية والتعليم الموقر الهاشمية االساسية المختلطة

 122 384 بية والتعليموزارة التر الرصيفة شجرة الدر االساسية الثانية المختلطة

 123 383 وزارة التربية والتعليم لواء ماركا النزهة األساسية الثانية المختلطة

 124 383 وزارة التربية والتعليم الكرك بتير الثانويه للبنين

 125 383 وزارة التربية والتعليم جرش دير الليات االساسية المختلطة

 126 383 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان اروى بنت الحار  / س/انا 

 127 383 التعليم الخاص التعليم الخاص الشرق

 128 382 وزارة التربية والتعليم العقبة مدرسة االميرة بسمة االساسية المختلطة

 129 381 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان ضرار بن االزور الثانوية بنين

 130 381 وزارة التربية والتعليم جامعةلواء ال قيساريا االساسيه المختلطه

 131 380 وزارة التربية والتعليم مادبا مادبا األساسية المختلطة

 132 379 وزارة التربية والتعليم 1الزرقاء  حي نصار األساسية األولى

 133 379 وزارة التربية والتعليم قصبة المفرق حفصة بنت عمر األساسية المختلطة

 134 379 وزارة التربية والتعليم الطفيلة لثانويِة المختلطةفاطمه الزهراء ا

 135 379 وزارة التربية والتعليم لواء الجامعة اسكان الجامعة الثانوية المختلطة

 136 379 وزارة التربية والتعليم السلط خالده القرشيه الثانوية المختلطه

 137 378 رة التربية والتعليموزا الطيبة والوسطية علي بن ابي طالب االساسية للبنين

 138 378 وزارة التربية والتعليم الكورة حي السلم االساسية المختلطة

 139 378 وزارة التربية والتعليم الشوبك الشماخ االساسيه المختلطة

 140 377 وزارة التربية والتعليم ناعور خولة بنت االزور الثانوية المختلطة

 141 377 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  شمال عمان ثانيةذكور البقعة االبتدائية ال

 142 377 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  جنوب عمان ذكور مخيم عمان الجديد االبتدائية الثانية

 143 376 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  جنوب عمان ذكور مخيم عمان  الجديد اإلعدادية األولى

 144 376 وزارة التربية والتعليم لواء الجامعة انويه الشاملةضاحيه الرشيد الث

 145 375 وزارة التربية والتعليم المزار الجنوبي ام حماط االساسية للبنين

 146 375 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان سمير الرفاعي االساسية ذكور

 147 374 ارة التربية والتعليموز لواء ماركا اروى بنت عبد المطلب االساسية الثانية للبنات

 148 374 وزارة التربية والتعليم بني كنانة المنصورة االساسية للبنين

 149 374 وزارة التربية والتعليم لواء ماركا ميمونة ام المؤمنين االساسية للبنات

 150 374 وزارة التربية والتعليم مادبا الفيصلية األساسية المختلطة

 151 373 وزارة التربية والتعليم 1الزرقاء  الزرقاء -ر األساسية للبنات أسماء بنت أبي بك

 152 373 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان سودة بنت زمعة االساسية المختلطة

 153 373 وزارة التربية والتعليم القويسمة الجويدة االساسية المختلطة

 154 373 ربية والتعليموزارة الت لواء ماركا ام عمار الثانوية  للبنات

 155 372 وزارة التربية والتعليم سحاب االرقم بن ابي االرقم االساسية المختلطة
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 156 371 وزارة التربية والتعليم لواء ماركا عمورية األساسية المختلطة االولى

 157 371 وزارة التربية والتعليم العقبة مدرسة ايلة الثانوية الشاملة للبنين

 158 371 وزارة التربية والتعليم 1الزرقاء  ساسية المختلطةنهاونداال

 159 370 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  جنوب عمان ذكور االشرفية اإلعدادية االولى

 160 370 وزارة التربية والتعليم لواء ماركا مريم ابنة عمران االساسية للبنات

 161 369 زارة التربية والتعليمو بني كنانة حريما الثانوية الشاملة للبنين

 162 369 وزارة التربية والتعليم الرصيفة هارون الرشيد األساسية للبنين

 163 368 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان سمير الرفاعي /س بنات

 164 367 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  الزرقاء ذكور ماركا االبتدائية الثانية

 165 367 وزارة التربية والتعليم مادبا المختلطة حنينا األساسية

 166 366 وزارة التربية والتعليم الرمثا الخنساء الثانوية  المختلطة

 167 366 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  شمال عمان ذكور البقعة االبتدائية الرابعة

 168 365 عليموزارة التربية والت قصبة عمان خديجة بنت خويلد االساسية للبنات

 169 364 وزارة التربية والتعليم لواء ماركا سعد بن ابي وقاص / س / للبنين

 170 364 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  الزرقاء ذكور الرصيفة االعدادية الثانية

 171 364 وزارة التربية والتعليم العقبة مدرسة القويرة االساسية المختلطة

 172 363 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  شمال عمان ية األولىانا  البقعة االعداد

 173 363 وزارة التربية والتعليم معان ضرار بن االزور األساسية المختلطة

 174 362 وزارة التربية والتعليم قصبة المفرق عبدالملك بن مروان االساسية للبنين

 175 361 والتعليم وزارة التربية قصبة اربد اجنادين االساسيه للبنات

 176 360 وزارة التربية والتعليم الكورة تبنة الثانوية الشاملة للبنات

 177 360 وزارة التربية والتعليم سحاب الخنساء الثانوية المختلطة

 178 359 وزارة التربية والتعليم الكورة وردة اليازجي االساسية المختلطة

 179 359 وزارة التربية والتعليم جرش الجزازة االساسية للبنات المختلطة

 180 359 وزارة التربية والتعليم وادي السير محمود العابدي االساسيه للبنين

 181 359 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  شمال عمان انا  البقعة االعدادية الثانية

 182 358 وزارة التربية والتعليم القويسمة ابراهيم بن االغلب االساسية للبنين

 183 358 وزارة التربية والتعليم قصبة اربد أم حبيبة األساسية للبنات

 184 357 وزارة التربية والتعليم ناعور البنيات االساسية المختلطة

 185 357 وزارة التربية والتعليم جرش الملك الناصر االساسيه للبنين

 186 356 التربية والتعليموزارة  القويسمة ذات النطاقين االساسية الثانية المختلطة

 187 355 وزارة التربية والتعليم لواء ماركا مؤتة االساسية /م

 188 353 وكالة الغو  الدولية وكالة الغو  شمال عمان ذكور البقعة االبتدائية األولى

 189 352 وزارة التربية والتعليم عجلون باعون الثانوية الشاملة للبنين

 190 352 وزارة التربية والتعليم 1الزرقاء  الزرقاء -للبنين  طارق بن زياد االساسية

 191 350 وزارة التربية والتعليم عجلون خولة بنت األزور األساسية المختلطة

 192 350 وزارة التربية والتعليم البادية الشمالية الغربية الخالدية الحي الشمالي االساسية المختلطة

 193 350 وزارة التربية والتعليم مادبا بناتالخنساء الثانوية الشاملة لل

 194 349 وزارة التربية والتعليم وادي السير بيادر وادي السير االساسية بنين
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 195 349 وزارة التربية والتعليم لواء ماركا سلمى االنصارية األساسية المختلطة

 196 349 الغو  الدوليةوكالة  وكالة الغو  اربد إنا  مخيم عزمي المفتي اإلعدادية الثانية

 197 347 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان ابو هريرة /س/بنين

 198 347 وزارة التربية والتعليم البادية الشمالية الغربية جابر السرحان الثانوية الشاملة المختلطة

 199 345 وزارة التربية والتعليم الكورة سكينة االساسيه المختلطة

 200 345 وزارة التربية والتعليم القويسمة ثانوية المختلطةنافع الشرقي ال

 201 344 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان موسى بن نصير  /  س

 202 343 التعليم الخاص مادبا آل البيت االساسية المختلطة

 203 342 وزارة التربية والتعليم الرصيفة جابر بن حيان األساسية للبنين

 204 341 وزارة التربية والتعليم 2الزرقاء  ه المختلطةبيرين الثانوي

 205 337 وزارة التربية والتعليم البادية الشمالية الشرقية السعيدية   للبنين

 206 337 وزارة التربية والتعليم لواء ماركا النصر االساسية للبنين

 207 337 وزارة التربية والتعليم القويسمة الحسنية االساسية الثانية للبنين

 208 337 وزارة التربية والتعليم لواء الجامعة علي رضا الركابي االساسية للبنين

 209 336 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان البتراء االساسيه المختلطة

 210 334 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان الرشيد االساسية بنين

 211 332 وزارة التربية والتعليم لشمالية الغربيةالبادية ا بالل بن رباح االساسية للبنين

 212 332 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان نسيبة المازنية/س/م

 213 326 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان االحنف بن قيس االساسيه بنين

 214 325 وزارة التربية والتعليم االغوارالشمالية كريمه الثانويه للبنات

 215 324 وزارة التربية والتعليم الكرك ساسية للبنينمرود اال

 216 324 وزارة التربية والتعليم بني عبيد النعيمة االساسية المختلطة

 217 323 وزارة التربية والتعليم 1الزرقاء  اللي  بن سعد االساسية بنين

 218 322 والتعليم وزارة التربية البادية الشمالية الغربية رابعة العدوية االساسية مختلطة

 219 322 وزارة التربية والتعليم عجلون عبين عبلين الثانوية الشاملة للبنات

 220 320 وزارة التربية والتعليم مادبا حنينا األساسية للبنين

 221 319 وزارة التربية والتعليم البادية الجنوبية روضة االمير هاشم  االساسية المختلطة

 222 318 وزارة التربية والتعليم لواء ماركا اسية للبنيناإلمام الشافعي االس

 223 317 وزارة التربية والتعليم قصبة المفرق ابي عبيدة عامر بن الجراح االساسية للبنين

 224 317 وزارة التربية والتعليم قصبة المفرق أسماء بنت أبي بكر األساسية للبنين المؤنثة

 225 315 وزارة التربية والتعليم 1ء الزرقا الخوارزمي االساسية بنين

 226 314 وزارة التربية والتعليم القويسمة خريبة السوق االساسية الثانية للبنين

 227 314 وزارة التربية والتعليم قصبة عمان عبدهللا سراج االساسيه للبنين

 228 314 وزارة التربية والتعليم جرش عمر بن الخطاب األساسية للبنين

 229 312 وزارة التربية والتعليم 1الزرقاء  ن الجراح االساسية الثانية للبنينعامر ب

 230 311 وزارة التربية والتعليم الكورة شرحبيل بن حسنه االساسيه  للبنين

 231 310 وزارة التربية والتعليم البادية الشمالية الغربية ام السرب الثانوية الشاملة للبنين

 232 310 وزارة التربية والتعليم معان سية للبنينالخليل بن احمد االسا

 233 309 وزارة التربية والتعليم البادية الشمالية الشرقية البستانة الثانوية الشاملة المختلطة
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 ب( -1)حق مل
 /الصف الرابعTIMSS2015متوسطات األداء في الرياضيات وترتيب المدارس في الدراسة الدولية 

 المتوسط السلطة المشرفة المديرية اسم المدرسة

ترتيب 

التحصيل 

في 

 الرياضيات

 234 308 وزارة التربية والتعليم القويسمة زيد بن حارثه االساسية بنين

 235 308 وكالة الغو  الدولية غو  اربدوكالة ال ذكور مخيم عزمي المفتي اإلعدادية الثانية

 236 307 وزارة التربية والتعليم قصبة اربد اسعرة االساسية المختلطة

 237 306 وزارة التربية والتعليم عجلون السفينة الثانوية للبنين

 238 301 وزارة التربية والتعليم لواء ماركا اإلدريسي الثانوية للبنين

 239 297 وزارة التربية والتعليم الكرك لبنينسد السلطاني الثانوية ل

 240 296 وزارة التربية والتعليم 1الزرقاء  انور نسيبة االساسية

 241 296 وزارة التربية والتعليم الكورة مصعب بن عمير االساسيه للبنين

 242 295 وزارة التربية والتعليم 2الزرقاء  بيرين الثانويه للبنين

 243 292 وزارة التربية والتعليم لواء ماركا الساسية للبنينالحسن بن الهيثم  ا

 244 285 وزارة التربية والتعليم الطفيلة الجرف الثانوية بنين

 245 279 وزارة التربية والتعليم مادبا الفيحاء الثانوية الشاملة للبنين

 246 276 وزارة التربية والتعليم القويسمة انس بن مالك االساسية للبنين

 247 274 وزارة التربية والتعليم االغوارالشمالية ابو سيدو االساسيه للبنين

 248 274 وزارة التربية والتعليم الرصيفة اسيد بن حضير االساسية الثانية للبنين

 249 268 وزارة الدفاع الثقافة العسكرية الرويشد الثانوية للبنين

 250 256 وزارة التربية والتعليم البادية الشمالية الشرقية عمره و عميره . .ش

 251 244 وزارة التربية والتعليم معان خالد بن الوليد االساسيه للبنين

 252 228 وزارة التربية والتعليم الشونة الجنوبية الروضة االساسية للبنين

 253 198 وزارة التربية والتعليم االغوار الجنوبية فيفا الثانوية للبنين

 254 186 وزارة التربية والتعليم الشونة الجنوبية الشاملة للبنين سويمه الثانوية
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 أ( -2ملحق رقم )
 المبحثين معاً في الدراسة الدوليةبحسب المجموع في متوسطات األداء في الرياضيات والعلوم وترتيب المديريات 
TIMSS 2015الصف الثامن/ 

 المديرية

 المتوسط
عدد 

 المدارس
ترتيب التحصيل في 
 الرياضيات والعلوم

التحصيل في 
 الرياضيات

التحصيل في 
 العلوم

التحصيل في 
 الرياضيات والعلوم

 1 1 973 497 477 البتراء

 2 15 962 502 459 ادارة التعليم الخاص

 3 2 908 478 430 المزار الشمالي

 4 11 886 460 426 جنوب عمان -وكالة الغو 

 5 6 885 462 424 وادي السير

 6 5 868 461 407 المزار الجنوبي

 7 3 860 450 409 عين الباشا

 8 3 852 443 410 الطيبة والوسطية

 9 5 846 446 400 السلط

 10 9 843 433 410 عجلون

 11 2 843 447 396 ناعور

 12 7 837 441 395 لواء الجامعة

 13 1 833 450 384 ذيبان

 14 18 829 435 394 اركام

 15 13 825 433 392 لواء قصبة اربد

 16 10 816 431 385 الرصيفة

 17 4 814 427 387 العقبة

 18 9 800 423 377 الكورة

 19 2 794 427 366 مادبا

 20 1 792 414 378 الطفيلة

 21 16 789 417 372 1الزرقاء 

 22 1 786 409 377 لواء الموقر

 23 3 783 411 372 معان

 24 3 783 410 373 الزرقاء -وكالة الغو 

 25 8 780 411 368 القويسمة

 26 6 777 413 365 المفرق

 27 18 768 404 364 لواء قصبة عمان

 28 3 766 401 365 شمال عمان-وكالة الغو 

 29 5 764 395 369 بني كنانة

 30 2 758 390 368 القصر

 31 3 752 393 360 دير عال

 32 9 749 389 360 اربد -الة الغو  وك

 33 3 749 399 350 لواء سحاب

 34 9 749 397 352 جرش

 35 3 746 395 351 لواء بني عبيد

 36 3 742 396 346 البادية  ش ش

 37 5 729 379 350 الرمثا

 38 5 723 379 344 لثقافة العسكرية

 39 5 710 377 333 2الزرقاء 

 40 2 707 372 335 الكرك

 41 2 698 372 326 الشوبك

 42 1 686 361 325 الجيزة
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 أ( -2ملحق رقم )
 المبحثين معاً في الدراسة الدوليةبحسب المجموع في متوسطات األداء في الرياضيات والعلوم وترتيب المديريات 
TIMSS 2015الصف الثامن/ 

 المديرية

 المتوسط
عدد 

 المدارس
ترتيب التحصيل في 
 الرياضيات والعلوم

التحصيل في 
 الرياضيات

التحصيل في 
 العلوم

التحصيل في 
 الرياضيات والعلوم

 43 4 665 350 315 البادية ش غ

 44 1 661 353 308 البادية الجنوبية

 45 5 564 296 268 االغوار الشمالية
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 (ب - 2ملحق رقم )
 رابع/الصف الTIMSS 2015 في الدراسة الدوليةالرياضيات في مبحث يريات وترتيب المدسطات األداء متو

 عدد المدارس التحصيل في الرياضيات المديرية
ترتيب التحصيل في 

 الرياضيات

 1 2 454 الرمثا

 2 24 448 التعليم الخاص

 3 5 440 المزار الشمالي

 4 4 437 بني عبيد

 5 2 432 الشوبك

 6 1 429 البنراء

 7 9 420 الجامعة لواء

 8 6 419 العقبة

 9 6 419 السلط

 10 8 416 وكالة الغو  جنوب عمان

 11 3 414 الطيبة والوسطية

 12 1 411 دير عال

 13 3 398 المزار الجنوبي

 14 7 396 وادي السير

 15 4 392 وكالة الغو  الزرقاء

 16 1 388 الجيزة

 17 9 387 قصبة اربد

 18 7 386 مانوكالة الغو  شمال ع

 19 1 385 الموقر

 20 3 384 بني كنانة

 21 6 382 الكرك

 22 8 379 الكورة

 23 5 379 الطفيلة

 24 6 378 جرش

 25 21 376 قصبة عمان

 26 6 374 الرصيفة

 27 5 370 وكالة الغو  اربد

 28 19 367 لواء ماركا

 29 3 367 ناعور

 30 2 366 سحاب

 31 5 361 معان

 32 8 359 ة الشمالية الغربيةالبادي

 33 12 357 1الزرقاء 

 34 6 354 قصبة المفرق

 35 5 353 عجلون

 36 4 352 2الزرقاء 

 37 8 349 مادبا

 38 9 339 القويسمة

 39 2 324 االغوارالشمالية

 40 1 319 البادية الجنوبية

 41 3 306 البادية الشمالية الشرقية

 42 1 268 الثقافة العسكرية

 43 2 216 الشونة الجنوبية

 44 1 198 االغوار الجنوبية
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 (3ملحق رقم )
( دراسة 2019خطة لالستعداد للدراسات الدولية دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم ) تيمس 

 (2018البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ) بيزا  
 األنشطة المجال

 المأسسة
 

إنشاء كينونة في مركز التدريب بالوزارة مسؤولة عن ملف االختبارات الدولية  ●
 .ومتابعة تنفيذ الخطط اإلجرائية التي تعدها الوزارة 

 وضع آلية واضحة للتنسيق ما بين الوزارة والسلطات التعليمية األخرى  ●
وتناغم  ( لضمان شمولية ا)التعليم الخاص ،والثقافة العسكرية ، ومدارس األونرو

 االستعداد لالختبارات الدولية.

 الوعي بأهمية الدراسات الدولية
 

 وتوزيعها على المدارس .إعداد نشرة تعريفية بدراسة تيمس ودراسة بيزا  ●
تقديم عروض تعريفية حول دراستي تيمس وبيزا للهيئة التدريسية واولياء  ●

 لدراستين.األمور من قبل المشرفين التربويين في مدارس مجتمعي ا
وبشكل● سريعة معلومات تقديم في الصباحية المدرسية االذاعة من االستفادة

مستمروغيرمملعندراسةتيمسودراسةبيزا.

 التدريب

توزيعاالسئلةالمسموحاالطالععليهاعلىمديرياتالتربيةوالتعليمبحيثيتمما●

يأتي:

 لعلوموالرياضياتلمجتمعاتالدراستينتعميماالسئلةوحلولهاعلىكافةمعلميا-

 (. األساسي للدورة القادمة والتاسع السادس والسابع) الصفوف الرابع والخامس و
الطلبمنالمعلميناالنتفاعمناالسئلةفيتدريسهموفيامتحاناتهم.-

الوطني لتنمية الموارد البشرية األدلة اإلرشادية التي قام المركز  توظيف ●

 في تدريب معلمي العلوم والرياضيات واللغة العربية.ا في الدورات السابقة بإعداده
عرض نتائج الدراستين للدورة االخيرة في مديريات التربية والتعليم وللمدارس ●

  في مجتمعي الدراستين.
 لها عالقةأنشطة  -أينما كان ذلك مناسبا  - المختلفة تضمين البرامج التدريبية ●

 ولية.االختبارات الدب
أسئلة عينات من  والعلوم واللغة العربية تضمين كتب الرياضياتالتوسع في  ●

 .أسئلة المراجعةو في أثرائية إكأنشطة أو أسئلة الدراسات الدولية 

 الحوافز

ومعلمي● المدارس تلك ومديري األولى للمدارس ومادية معنوية حوافز تقديم

ةالمتفوقين،وذلكعلىالنحواآلتيالعلوموالرياضياتواللغةالعربيةوالطلب

شهادةتقديرللمدرسة.-

شهادةتقديرلمديرالمدرسةومعلميالعلوموالرياضياتوالقرائية.-

للطلبةالمتفوقين. شهادةتقديروجائزةمادية)ساعةيد،قلمحبر،قصة،....(-

 لتربية والتعليم. تقديم حوافز معنوية ومادية )إن أمكن ( لمديريات ا●

 تطوير اختبار ضبط النوعية
تضمين االختبار الوطني لضبط النوعية أسئلة من الدراسات الدولية وأسئلة ●

 أخرى تحاكي أسئلة الدراسات الدولية في محتواها والمهارات العقلية لإلجابة عنها.

 المساواة
األسبابومعالجتها.متابعةومساءلةالمدارسذاتاألداءالمتدنيللوقوفعلى●

متابعةومساءلةمدارسالذكورومدارسالريفلالرتقاءبمستواها.●

 تسهيل إجراءات تنفيذ الدراسة

 بسرعة ودقة. EMISتزويد المركز الوطني ببيانات من ●
 ترشيح مشرفين ترويين للتطبيق والتصحيح ممن يتسمون بالجدية .●
جاد في تسهيل تطبيق االختبار في الطلب من المدارس الخاصة التعاون ال●

 مواعيده.
 توجيه المدارس الخاصة لالهتمام أكثر بالدراسات الدولية.●
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 (4ملحق رقم )
 

 تعريفات فئات المقاييس
 

  انخراط الطلبة في الدروس مقياس 
 

 10.4 ال تقل عن لمقياسيعد الطالب منخرطاً في دروس الرياضيات إذا كانت عالمته على امنخرط : 

الفقرات بدرجة قليلة على  هفقرات وموافقت خمسفقته بدرجة كبيرة على اوالتي تدل على مو

 .الخمس األخرى
 

والتي  10.2ال تقل عن يعد الطالب منخرطاً في دروس العلوم إذا كانت عالمته على المقياس منخرط : 

الفقرات الخمس بدرجة قليلة على  قتهفقرات ومواف خمسة كبيرة على فقته بدرجاتدل على مو

 األخرى.
 

يعد الطالب غير منخرط في دروس الرياضيات إذا كانت عالمته على المقياس ال تزيد عن منخرط: غير 

بدرجة قليلة على  فقرات وموافقته خمسة قليلة على بدرج ، والتي تدل على عدم موافقته8.2

 الفقرات الخمس األخرى.
 

إذا كانت عالمته على المقياس ال تزيد عن  العلوملب غير منخرط في دروس يعد الطامنخرط: غير 

بدرجة قليلة على  فقرات وموافقته خمسة قليلة على بدرج ، والتي تدل على عدم موافقته8.1

 الفقرات الخمس األخرى.
 

فئة  يعد الطالب منخرطاً إلى حد ما في دروس الرياضيات إذا لم يكن واحداً من منخرط إلى حد ما:

 الطابة المنخرطين أو غير المنخرطين.
 

يعد الطالب منخرطاً إلى حد ما في دروس العلوم إذا لم يكن واحداً من فئة الطلبة  منخرط إلى حد ما:

 المنخرطين أو غير المنخرطين.
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  ثقة الطالب بتعلم الرياضياتمقياس 
 

 12.1رياضيات إذا كانت عالمته على المقياس ال تقل عن تعد ثقة الطالب عالية بتعلم الثقة عالية : 

والتي تدل على موافقته بدرجة كبيرة على خمس فقرات من الفقرات التسعة التي تكون المقياس 

 وموافقته بدرجة قليلة على الفقرات األربعة الباقية.
 

والتي تدل  11.5ياس ال تقل عن تعد ثقة الطالب عالية بتعلم العلوم إذا كانت عالمته على المقثقة عالية : 

على موافقته بدرجة كبيرة على خمس فقرات من الفقرات التسعة التي تكون المقياس وموافقته 

 بدرجة قليلة على الفقرات األربعة الباقية.
 

ال يوجد ثقة عنده في تعلم الرياضيات إذا كانت عالمته على المقياس ال تزيد يعد الطالب ال يوجد ثقة : 

، والتي تدل على عدم موافقته بدرجة قليلة على خمس فقرات من الفقرات التسعة التي 9.5عن 

 تكون المقياس وموافقته بدرجة قليلة على الفقرات األربع الباقية.
 

ال يوجد ثقة عنده في تعلم العلوم إذا كانت عالمته على المقياس ال تزيد عن يعد الطالب ال يوجد ثقة : 

دم موافقته بدرجة قليلة على خمس فقرات من الفقرات التسعة التي ، والتي تدل على ع9.2

 الباقية. بدرجة قليلة على الفقرات األربع تكون المقياس وموافقته
 

ذا كان ال يقع ضمن فئتي الطلبة الذين تعد ثقتهم عالية أو ال تعد ثقة الطالب متوسطة إثقة متوسطة : 
 يوجد عندهم ثقة.

 
 

 

 لرياضيات أو العلوممقياس تقدير الطلبة ل 
 

 12.1يعد الطالب يعطي قيمة عالية للرياضيات إذا كانت عالمته على المقياس ال تقل عن قيمة عالية : 

التي تكون المقياس  التسعفقرات من الفقرات  خمسوالتي تدل على موافقته بدرجة كبيرة على 

 األخرى. األربعوموافقته بدرجة قليلة على الفقرات 
 

والتي  11.5يعد الطالب يعطي قيمة عالية للعلوم إذا كانت عالمته على المقياس ال تقل عن : قيمة عالية 

فقرات من الفقرات الست التي تكون المقياس  خمستدل على موافقته بدرجة كبيرة على 

 األخرى. األربعوموافقته بدرجة قليلة على الفقرات 
 

 9.5اضيات إذا كانت عالمته على المقياس ال تزيد عن يعد الطالب يعطي قيمة متدنية للريقيمة متدنية : 

وموافقته  فقرات من بين الفقرات الست خمس والتي تدل على عدم موافقته بدرجة قليلة على

 األخرى. األربعبدرجة قليلة على الفقرات 
 

 9.2ن يعد الطالب يعطي قيمة متدنية للعلوم إذا كانت عالمته على المقياس ال تزيد عقيمة متدنية : 

وموافقته  فقرات من بين الفقرات الست خمس والتي تدل على عدم موافقته بدرجة قليلة على

 األخرى. األربعبدرجة قليلة على الفقرات 
 

يكن واحداً من فئة الطلبة الذين  عطي قيمة متوسطة للرياضيات إذا لميعد الطالب يقيمة متوسطة : 

 ات.عالية أو قيمة متدنية للرياضييعطون قيمة 
 

يكن واحداً من فئة الطلبة الذين يعطون  ة متوسطة للعلوم إذا لميعد الطالب يعطي قيمقيمة متوسطة : 

 قيمة عالية أو قيمة متدنية للرياضيات.
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 مقياس حب الطلبة لتعلم الرياضيات أو العلوم 

 

ل والتي تد 11.4لرياضيات إذا كانت عالمته على المقياس ال تقل عن تعلم اال يحب يعد الطالب :  يحب

 الفقرات األربع الباقية.على موافقته بدرجة كبيرة على خمس فقرات وموافقته بدرجة قليلة على 
 

ل على والتي تد 10.7إذا كانت عالمته على المقياس ال تقل عن  تعلم العلومال يحب يعد الطالب :  يحب

 لفقرات األربع الباقية.اموافقته بدرجة كبيرة على خمس فقرات وموافقته بدرجة قليلة على 
 

ل والتي تد 9.4عن  تزيدإذا كانت عالمته على المقياس ال  محباً لتعلم الرياضياتيعد الطالب :  ال يحب

على عدم موافقته بدرجة قليلة على ثالث فقرات من بين الفقرات الخمس المكونة للمقياس وموافقته 

 الفقرات األربع الباقية.بدرجة قليلة على 
 

ل على والتي تد 8.3عن  تزيدإذا كانت عالمته على المقياس ال  محباً لتعلم العلوميعد الطالب :  ال يحب

عدم موافقته بدرجة قليلة على ثالث فقرات من بين الفقرات الخمس المكونة للمقياس وموافقته بدرجة 

 الفقرات األربع الباقية.قليلة على 
 

لم الرياضيات إذا لم يكن واحداً من فئة الطلبة الذين : يعد الطالب "يحب إلى ما" تعيحب إلى حد ما

 يحبون الرياضيات أو الذين ال يحبونها.
 

يحبون إذا لم يكن واحداً من فئة الطلبة الذين  لعلوم: يعد الطالب "يحب إلى ما" تعلم ايحب إلى حد ما

 .العلوم أو الذين ال يحبونه

 

 مقياس الموارد التربوية في البيت 

 

والتي تدل  12.4يعد الطالب لديه موارد كثيرة إذا كانت عالمته على المقياس ال تقل عن :  موارد كثيرة
يتوافر في بيته اثنتين من المساندات الدراسية،  كتاب، وأنه 100استجابة الطالب أن في بيته أكثر من 

 وأن أحد والديه أنهى الجامعة.
 

والتي تدل  8.3تزيد عن ال نت عالمته على المقياس يعد الطالب لديه موارد قليلة إذا كا: موارد قليلة 
كتاباً أو أقل. وال يوجد أي من المساندات الدراسية، وأن أي من  25على استجابة الطالب أن في بيته 

 والديه لم يتجاوز الثانوية العامة في دراسته.
 

الذي تعد مواردهم  يعد الطالب لديه بعض الموارد إذا كان ال يقع ضمن فئتي الطالب بعض الموارد:
 كثيرة أو قليلة.

 
 

 

  الرضا الوظيفي للمعلم مقياس 
 

ذا كانت عالمته على المقياس ال تقل عن و معلم العلوم راضياً عن وظيفته إيعد معلم الرياضيات أرضا : 
التي يتكون  فقرات السبعفقرات من بين ال 4والتي تدل على أن المعلم يوافق بدرجة كبيرة على  10.3
 المقياس ويوافق بدرجة قليلة على الفقرات الثالث الباقية. منها

 

عن وظيفته إذا كانت عالمته على المقياس  لم الرياضيات أو معلم العلوم غير راض  يعد مع:  غير راض
 السبعفقرات من بين الفقرات  4والتي تدل على أن المعلم ال يوافق بدرجة قليلة على  7.0ال تزيد عن 

 يلة على الفقرات الثالث الباقية.ويوافق بدرجة قل
 

إلى حد ما" إذا كان ال يقع ضمن فئتي المعلمين الذين عندهم رضا  يعد المعلم "راض  رضا إلى حد ما : 
 عن وظيفتهم أو أنهم غير راضين.
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  مقياس ظروف عمل المعلم 

 
انت عالمته على يعد معلم الرياضيات أو معلم العلوم ال يوجد عنده مشاكل إذا كال يوجد مشاكل : 
 ي تدل على ان المعلم استجاب ألربعة مجاالت من بين المجاالت السبعة، والت10.9المقياس ال تقل عن 

 .ها مشكلة بسيطة للمجاالت الثالثة الباقيةالتي تشكل المقياس بانها ليست مشكلة، وأن
 

سطة إذا كانت عالقته على يعد معلم الرياضيات أو معلم العلوم يوجد عنده مشاكل متو مشاكل متوسطة: 
 سبعةمجاالت من بين المجاالت ال ربعةوالتي تدل على أن المعلم استجاب أل 8.5المقياس ال تزيد عن 

 للمجاالت الثالثة الباقية.التي تشكل المقياس بانها مشكله متوسطة، وأنها مشكلة بسيطة 
 

مشاكل بسيطة إذا كان ال يقع ضمن يعد معلم الرياضيات أو معلم العلوم يوجد عنده : مشاكل بسيطة 
 مشاكل، أو أن مشاكلهم بسيطة.  مفئتي المعلمين الذين ال يوجد عنده

 
 

 

  األمان والنظام المدرسيمقياس  

 
تعد المدرسة آمنة ومنظمة إذا كانت عالمة معلم الرياضيات أو معلم العلوم على المقياس :  آمنة ومنظمة
 أربع  فقرات من بين الفقرات الثمانيفقة المعلم بدرجة كبيرة على ، والتي تدل على موا10.6ال تقل عن 

 .الفقرات األربع الباقيةالتي تشكل المقياس، وموافقته بدرجة قليلة على 
 

تعد المدرسة غير آمنة ومنظمة إذا كانت عالمة معلم الرياضيات أو معلم العلوم :  غير آمنة ومنظمة
فقرات من بين  أربعدل على عدم موافقة المعلم بدرجة قليلة على والتي ت 7.2على المقياس ال تزيد عن 

 الفقرات األربع الباقية.التي تشكل المقياس، وموافقته بدرجة قليلة على  الثمانيالفقرات 
 

بعض الشيء إذا كانت ال تقع ضمن فئتي تعد المدرسة آمنة ومنظمة آمنة ومنظمة بعض الشيء : 
 مدارس غير اآلمنة والمنظمة. المدارس اآلمنة والمنظمة أو ال

 
 

 

  تركيز المدرسة على التحصيل من وجهة نظر المعلم مقياس  

 
 13.4يعد تركيز المدرسة على التحصيل عالياً جداً إذا كانت عالمة المعلم على المقياس :  عالي جداً 

ية للمقياس عال المكونةاألربعة عشرة مجاالت من المجاالت  سبعةوالتي تدل على استجابة المعلم  على 
 عالية. جداً والمجاالت السبعة الباقية

 
 9.8يعد تركيز المدرسة على التحصيل متوسطاً إذا كانت عالمة المعلم على المقياس :  تركيز متوسط

والمجاالت ة مجاالت من المجاالت الخمسة للمقياس متوسطة سبعوالتي تدل على استجابة المعلم على 
 .السبعة الباقية عالية

 
يعد تركيز المدرسة عالياً على التحصيل إذا لم تكن من فئة المدارس ذات التركيز العالي  ركيز عالي:ت

 جدا، أو المدارس ذات التركيز المتوسط.
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 ية االقتصادية االجتماعية للمدرسةمقياس الخلف 

 
الطلبة في  % من25تعد المدرسة ذات خلفية اقتصادية اجتماعية عالية إذا كان أكثر من : عالية 

 % من الطلبة ينتمون لعائالت فقيرة.25المدرسة ينتمون لعائالت غنية، وما ال يزيد عن 
 

% من الطلبة في 25تعد المدرسة ذات خلفية اقتصادية اجتماعية عالية إذا كان أكثر من  متدنية:
 ة.% من الطلبة ينتمون لعائالت غني25المدرسة ينتمون لعائالت فقيرة، وما ال يزيد عن 

 
إذا كانت المدرسة ال تنتمي للمدارس تعد المدرسة ذات خلفية اقتصادية اجتماعية متوسطة  :متوسطة

 ذات الفئة العالية أو المتدنية.
 

 

 

  مقياس تركيز المدرسة على التحصيل من وجهة نظر مدير المدرسة 

 
 13.1لمدير على المقياس يعد تركيز المدرسة على التحصيل عالياً جداً إذا كانت عالمة ا: عالي جداً 

المكونة للمقياس عالية  الثالثة عشرةمجاالت من المجاالت سبع والتي تدل على استجابة المدير على 
 عالية. والمجاالت الستة الباقية جداً، 

 
 9.6يعد تركيز المدرسة على التحصيل متوسطاً إذا كانت عالمة المدير على المقياس  تركيز متوسط:

للمقياس متوسطة ثالثة عشرة مجاالت من المجاالت ال سبعاستجابة المعلم على والتي تدل على 
 لية. اعوالمجاالت الستة الباقية 

 
يعد تركيز المدرسة عالياً على التحصيل إذا لم تكن من فئة المدارس ذات التركيز العالي  تركيز عالي:

 جداً أو المدارس ذات التركيز المتوسط.
 


