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 فهرس العرض

 .تحدٌد واهداف: زاختبار التٌم •

 التٌمز اختبار عن التجربة اللبنانٌة فً تارٌخٌة لمحة  •

 وأدواتهامنهجٌة الدراسة •

 العٌّنة•

 هم النتائجأ•

 اهم التوصٌات•

 

 



 اختبار التيمز

هولندا /وممرها امستردام“  IEAالرابطة الدولٌة لتمٌٌم التحصٌل التربوي“ر والدراسة باٌموم على تنظٌم هذا االخت•

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 

واستثنائٌا الصف الثانً عشر فرع . ساسًمن التعلٌم األوالصف الثامن الصف الرابع متعلمو : الفئة المستهدفة•

 (.رٌاضٌات وفٌزٌاء)العلوم العامة 

 .علوم الحٌاة والفٌزٌاء والكٌمٌاء: الرٌاضٌات والعلوم: المواد المستهدفة•

 

 .الدول المشاركة مناهجوممارنة التعلمً  التحصٌلإلى لٌاس مستوى التمدم فً الدراسة خصوصا هذه تهدف •

(  المعلم، المدرسةالمتعلم، المنهج، )عناصر العملٌة التعلٌمٌة معلومات حول التمٌز بشمولٌته وتمدٌمه ٌ•

 .( معالجة البٌانات وتحلٌلها ،تنفٌذ االختبارات ،أسالٌب التموٌم ،طرائك التدرٌس)والممارسات التعلٌمٌة 



 لمحة تاريخية

 

 ّلّصف الرابع أساسً والثامن من التعلٌم االساسً أساسًا - 1995األولى فً عام للمرة  ذ االختبار عالمٌا  نف. 

 

 الصف الثامن من التعلٌم  –دولة عالمٌة  46و  عربٌةدول  10من بٌن  2003للمّرة األولى عام شارن لبنان
 .االساسً

عربٌة دولة12من بٌنها  دولة 60 فٌها شارن  2015عام فً للصف الثامن للمرة السادسة  دراسة تٌمز نفذت . 

 

 نفذ اختبار تٌمز المتمّدم(TIMSS Advance ) وكّرر فً . دول منها لبنان 7فً  2007فً العام األولى عالمٌا للمّرة
 .2015العام 

 

ٌ 2019وبذلن سوف ٌنفذ االختبار المادم عام ، كل أربع سنواتنفذ االختبار بشكل دوري. 



 العلومفً مادة على مدار الّدورات   األداء االجمالً

 ٥٠٠المعدل الدولً 



 فً مادة الرٌاضٌاتعلى مدار الّدورات   األداء االجمالً

 ٥٠٠المعدل الدولً 



 أدوات االختبار

علوم )خرى لمواد العلوم أاألسئلة واحدة للرٌاضٌات ومن حتوي كل كراس على مجموعتٌن متنوعتٌن ٌكراس اختبار،  14•

 .(الحٌاة والفٌزٌاء والكٌمٌاء

خرى من نوع اإلجابة اواإلجابة المصٌرة نوع اختٌار من متعدد وبعضها من سئلة متنوعة بعضها أكل مجموعة  تضمّ  

 .  الطوٌلة

 استبٌان طالب•

 استبٌان مدٌر المدرسة•

 الرٌاضٌات أستاذاستبٌان •

 (علوم الحٌاة، الفٌزٌاء، الكٌمٌاء)العلوم  أستاذاستبٌان •



 اإلطار النظري في الّرياضيات والعلىم

 علومال مجاالت

األرضعلم  % 20  

(البٌولوجً)علم االحٌاء  % 35  

 الفٌزٌاء % 25

 الكٌمٌاء % 20

 والعلوممحتوى الرٌاضٌات مجاالت 

 مجاالت الرٌاضٌات

 االعداد % 30

 الجبر % 30

 الهندسة % 20

واالحتمال البٌانات % 20  



 اإلطار النظري في الّرياضيات والعلىم

 المستوٌات المعرفٌة الرٌاضٌات العلوم

 المعرفة 35% 35%

 التطبٌك 40% 35%

 البرهنة والتعلٌل 25% 30%

 التفكٌر فً الرٌاضٌات والعلوم مستوٌات 



 العلوم

الحمائك والمفاهٌم تذكر : المعرفة: المجال األول•
واالعتراف بها ووصفها وهً المعرفة واإلجراءات 

 .الضرورٌة لبناء أساس متٌن فً العلوم

   

وٌركز على استخدام هذه  :التطبٌك: المجال الثانً•
 .التفسٌرات وحلّهاالمعرفة لتولٌد 

 

ٌتضمن استخدام : البرهنة والتحلٌل: المجال الثالث  •
األدلة للتحلٌل والتولٌف والتعمٌم فً حاالت 

 وسٌالات معمّدة و غٌر مألوفة  فً كثٌر من األحٌان

 

 الرٌاضٌات

الحمائك تغطً :   المعرفة: المجال األول•
 والمفاهٌم واإلجراءات

 

لدرة الطالب :  التطبٌك: المجال الثانً•
حل المشكالت أو على تطبٌك المعرفة فً 

 .  اإلجابة عن األسئلة

 

ٌتجاوز : البرهنة والتحلٌل:  المجال الثالث•
لتشمل حاالت غٌر الحل المشاكل الروتٌنٌة 

مألوفة ، سٌالات معمدة ، ومشكالت متعددة 
 .الخطوات

 محتوى مستوٌات التفكٌر



 أدوات الدراسة

 لمعاٌٌر سئلة وفالا تم تصنٌف األ: سئلة استمارة لدراسة األ•

 استبٌان طالب•

 استبٌان مدٌر المدرسة•

 الرٌاضٌات أستاذاستبٌان •

 العلوم أستاذاستبٌان •

 



 الحي جمث دراسحها بشكل عامالعىامل اللبنانية 

البماع وبٌروت وجنوب لبنان والنبطٌة وشمال لبنان : المولع الجغرافً للمدرسة او المحافظة•
 .وضواحً جبل لبنان

 

 خاص او رسمً: المطاع التعلٌمً للمدرسة •

•   

 فرنسً او انكلٌزي او االثنتٌن معا: اللغة المعتمدة للتدرٌس فً المدرسة •

 

 ذكور او اناث (: جنس الطالب)الجندر •



 المعاٌٌر التً تّمت دراستها فً كل مادة

 مجاالت المحتوى وفك اختبار تٌمز  -: المحتوى•

ساسً فً لبنان، فً منهج صف ادنى، فً منهج صف اعلى او خارج أمنهج صف الثامن  -  
 .المنهج

 (.فً ذلن الولت)المحاور المعلّك العمل بها او ال  -      

 .جابة طوٌلةإسئلة تطلب أجابة لصٌرة، إسئلة تطلب أاختٌار من متعدد، : أنواع األسئلة•

 (سئلة استفهامٌةأ)صٌاغة بفعل اجرائً او بدون : صٌاغة السؤال•

 .رسم بٌانً، مخّطط بٌانً، نًص، رسم: شكل المستندات المرفمة للسؤال•

 . مستوى مجال المعرفة وفالا لالطار النظري للتٌمس•

 ".  مفاهٌم خاطئة“وجود •

 



 (استمارة تلمٌذ، أستاذ، مدٌر)العوامل األخرى التً تمت دراستها 

، لغة التدرٌس، النمص فً المدرسة، لالهلالوضع االلتصادي : تركٌبة المدرسة وتجهٌزاتها ومواردها•

 .شروط العمل والمعٌنات التربوٌة

 

تأكٌد المدٌر او االستاذ على مسٌرة النجاح، الرضى الوظٌفً لدى األستاذ، التحدٌات : المناخ المدرسً•

 .الوظٌفٌة، مدى الشعور باالنتماء للمدرسة

 

 األمان المدرسً والنظام الداخلً المدرسً، التنمر: األمان المدرسً•

 

التزام الطالب فً تعلمه داخل الصف، مولف الطالب من المادة : انخراط الطالب بتعلمه وسلوكٌاته•

 (.  ٌحب، ٌثمن، ثمته بمدرتهم فً المادة)

 



 (استمارة تلمٌذ، أستاذ، مدٌر)العوامل األخرى التً تمت دراستها 

 

المدة المخصصة لتعلٌم المادة، تأكٌد اعتمادهم طرٌمة االستمصاء والتجارب العلمٌة، : التعلٌمات الصفٌة•

استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة، الولت الذي ٌخصص للفروض البٌتٌة، االخذ بعٌن االعتبار حاجات 

 .المتعلمٌن، مدة الغٌاب المدرسً للمتعلم

 

 .او تربوٌة، التنمٌة المهنٌة\سنوات الخبرة، لدٌه إجازة اختصاص و: األساتذة والمدٌرٌن" تحضٌر”•

 

 .  الموارد التعلٌمٌة فً البٌت، لغة االمتحان هً لغة محكٌة فً المنزل: الدعم المنزلً•

 



 العينة

مدرسة هً 138تلمٌذا و  3873فً لبنان والنً تضمنت انتماؤها ان العٌنة العشوائٌة التً تم •
 .بمثابة عٌنة تمثل طالب لبنان ومدارسه

 

 :  ٌتم انتماء العٌنة من لبل فرٌك تٌمز وفك معاٌٌر لبنانٌة مثل•

 المحافظة، 1.

 لغة التدرٌس، 2.

 الجندر، 3.

 .لطاع التعلٌم رسمً او خاص4.

 



 توزع عٌنة التالمٌذ



 توزع عٌنة التالمٌذ



 النحائج في المىاد الدراسية نسبة للعىامل اللبنانية

 

على معدل ادنى من المعدل الدولً الوسطً لالنجاز فً  2015حاز الطالب اللبنانٌٌن فً العام •
 .رض، الفٌزٌاء والكٌمٌاءالرٌاضٌات وعلم االحٌاء، علم األ

 

 :  ترتٌب تنازلً للمواد وفالا لنتائجها•

 .رضرٌاضٌات،  كٌمٌاء، فٌزٌاء، علوم الحٌاة، علم األ                                  

• ًّ  :على الشكل التالً معّدالت  المواد كانت بشكل تنازل

 (.366)ومن ثم علوم الحٌاة (412) ثم الفٌزٌاء (438) الكٌمٌاءثم (  442)الرٌاضٌات   

 



 النتائج فً المواد الدراسٌة نسبة للعوامل اللبنانٌة

اظهرت النتائج االرتباط بٌن المولع الجغرافً للمدرسة ونتائج تحصٌل الطالب كما ٌبٌن ان •
 .  العلومالترتٌب التنازلً فً الرٌاضٌات كان نفسه فً 

 

 :  فً نتائج الطالب فً الرٌاضٌات وفً العلوم فً ما ٌتعلكٌكن هنان اي اختالف لم •

 (حصائٌةإالمطاع الرسمً افضل بملٌل من الخاص ولكن هذا الفارق لم ٌكن ذا اهمٌة )رسمً وخاص  : المطاع التعلٌمً  - 

 نكلٌزيإفرنسً : لغة التدرٌس - 

 الجندر  - 

 



 حسب المواد 2015التٌمزنتائج اختبار 

 

 الجبر فً الرٌاضٌات افضل من نتائج علم الهندسةنتائج 

 

 

بالمستوى المتمدم ١٪ من الطالب هم فً الحد األدنى وفمط ٥٠ ٪. 

 

 

 الطالب هم افضل بمجال المعارف منه بالتطبٌك والمستوى األدنى هو فً مجال التفكٌر 



 الكٌمٌاء الفٌزٌاء علوم االرض علوم الحٌاة الرٌاضٌات العناصر

مناهج  معتنسٌك 

 اللبنانٌة

من المواضٌع % 16 - 

فً تدرٌسها فمط ٌتم 

 ,  الصف الثامن

 

لبل منها تدرس % 52-

 .الصف الثامن

 

تدرس بعد % 27-

الصف الثامن او ال 

توجد فً االساس 

 ضمن المنهاج

من  6,25%-

لمواضٌع الممٌمة ا

تعالج فً صف 

 . الثامن أساسً

 

 من 71,25% -

المواضٌع تعالج فً 

 .  الصفوف الدنٌا

 

  %22ما ٌمارب -

تعالج فً الصفوف 

األعلى او ال تعالج 

 .  ابدا

من المواضٌع  15,5%-

الممٌمة تعالج فً صف 

 . الثامن أساسً

 

المواضٌع  من 48,8%-

تعالج فً الصفوف 

 .الدنٌا

 

تعالج   %35ما ٌمارب  -

فً الصفوف األعلى او 

 .  ال تعالج ابدا

 

من % 41-

اهداف التٌمز 

لغاٌة الصف 

 .الثامن

من % 40-

اهداف التٌمز 

بعد الصف 

 .الثامن

من اهداف % 81  -

التٌمز فً جمٌع 

 المراحل الدراسٌة

  

  

من اهداف % 78-

التٌمز حتى الصف 

 .الثامن

 

من اهداف % 22 -

التٌمز تكون موجودة او 

غٌر موجودة جزئٌا او 

موجودة فً صفوف 

 اعلى من الصف الثامن

2015الحيمز اخحبار نحائج   



 مجاالت المحتوى

االفضل فً الجبر   -1

ممارنة بالهندسة 

فً تحلٌل االضعف و

 .البٌانات واالحتماالت

 

 

 

احرز الطالب لد  -2

اللبنانٌٌن على النتائج 

االدنً فً مجاالت 

ما عدا  ربعة،األالمادة 

فً الجبر حٌث لم ٌكن 

 .الفارق ذا اهمٌة

االهداف ب األفضل -1

تحدٌد االعضاء  المتعلمة ب

واجهزتها فً جسم 

االنسان ممارنة بتلن 

الموجودة فً اجسام 

 .الفمرٌات االخرى 

 

 

االسئلة األدنى فً  -2

التابعة لمواضٌع علم 

 االحٌاء الستة ،

 خصوصا فً الموضوع 

لدورة الثالث الذي ٌتطرق 

 والتكاثر والوراثة الحٌاة،

فً االسئلة األفضل   -1

بنٌة )االول المتعلمة بالموضوع 

( االرض والخصائص المادٌة

االرض فً )والموضوع الرابع 

 (.المنظومة الشمسٌة 

 

 

فً الموضوع الثالث ادنى   -2  

الذي ٌتطرق الى المفاهٌم 

باستعمال موارد المرتبطة 

  االرض والحفاظ علٌها

موضوع معلّك فً المنهاج )

 (اللبنانً

 

فً  فضل األ  

التغٌرات ": موضوع

فً المادة والحالة 

بالرغم )الفٌزٌائٌة  

اإلجابة من ان نسبة 

كانت   الصحٌحة

االعلى فً موضوع 

 (”والضوءالصوت "

 

كل فً  ادنىاأل -2

 :عداما  المواضٌع

الفٌزٌائٌة الحالة -

و التغٌرات فً 

 المادة

وتحوٌل نمل -

 الطالة

 

حصل طالب لمد  -١

الصف الثامن اللبنانٌٌن 

بشكل ادنى  على نتائج

ملحوظ من الطالب 

الدولٌٌن فً مواضٌع 

اذ انها خصائص المادة 

هً التً ادت الى حصول 

 .لبنان على ادنى النتائج

 

فً فضل األكانوا -٢

 تركٌبة المادة

 .على فً مواضٌع الصف الثامنكانت نتائج الطالب األ 

ان االنحراف الكبٌر فً اداء الطالب عن المعدل الوسطً الدولً كان مرتبطا بشكل كبٌر مع االهداف المرتبطة بالمواضٌع المعلمة 

 .  والمواضٌع التً تدرس فً الصفوف االدنى

 

 الكٌمٌاء الفٌزٌاء علوم االرض علوم الحٌاة الرٌاضٌات العناصر

2015الحيمز نحائج اخحبار   



 الكٌمٌاء الفٌزٌاء علوم االرض علوم الحٌاة الرٌاضٌات العناصر

 األسئلة  نوع

االختالف األكبر   

 االسئلة المفتوحة 

 األسئلة ذات: األفضل

 اإلجابات المصٌرة

 االسئلة المفتوحة :  االختالف األكبر

 (MCQ) –الطالب اللبنانٌون ٌحصلون على عالمات مرتفعة فً االسئلة المتعددة االختٌارات 

 المستندات نوع
   .رسم بٌانً او مخطط بٌاناتأسئلة ذات :  اإلختالف

 النّص: النتائج األفضل

 مجال االدران

(domaine cognitif) 

 

 

 الرٌاضٌات والعلوم: المعرفة، التطبٌك، التعلٌل والتفكٌر فً كل المواد: طالب لبنان فً الصف الثامن على النتائج األدنى فً المجاالت االدراكٌة الثالث لمد حصل

 المواضٌع المعلّمة

 لمد حصل الطالب اللبنانٌٌن على نتائج متدنٌة فً االسئلة التً ترتبط باالهداف المعلمة و الغٌر موجودة فً المنهاج اللبنانً

2015الحيمز نحائج اخحبار   



 2015التٌمز نتائج اختبار 

 المؤشرات التً لٌس لها اي تاثٌر المؤشرات المؤثرة المعاٌٌر

احوال المدرسة واالحوال االلتصادٌة المتردٌة  مكونات المدرسة ومواردها

 االساتذة الفادة بناء

 

ً ف والنمصاللغة االم ممارنة بلغة االمتحان 

 المدارس بناء غلى افادات المدراء

 المدرسةمناخ 

 

مدراء المدارس على النجاح تاكٌد -

 التعلٌمً

 

االساتذة على النجاح التعلٌمً على تاكٌد -

كافة مستوٌات والتحدٌات وعلى معدل 

 .االنجازات فً العلوم

 

 الوظٌفً لدى اساتذة العلومعدم الرضى  -

لمدارسهم باالنتماء مدى شعور الطالب 

 واالنجازات فً العلوم

التحدٌات والمعدل الوسطً لالنجاز مستوى  -

 .فً مادة الرٌاضٌات

  

 الوظٌفً الساتذة الرٌاضٌاتالرضى  -



 المؤشرات التً لٌس لها اي تاثٌر المؤشرات المؤثرة المعاٌٌر

المشاكل فً نظام المدرسة  االلران او التنمرتسلط  سالمة المدرسة 

 وتنظٌمهاوسالمتها 

الطالب فً دروس العلوم انخراط - انخراط الطالب وموالفهم

 .والرٌاضٌات

 

فً لدراتهم فً الرٌاضٌات الثمة -

 .والعلوم

 

 الطالب لمواد الرٌاضٌات والعلومتمدٌر  -
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 المؤشرات التً لٌس لها اي تاثٌر المؤشرات المؤثرة المعاٌٌر

 أهمٌة ٪ من أساتذة العلوم على٥٠تاكٌد أكثر من - التعلٌمات الصفٌة

العلوم وعلى الموارد اعتماد طرٌمة االستمصاء فً 

 (فً العلوم فمط)العلمٌة المطلوبة الجراء التجارب 

 

استخدام انشطة الكومبٌوتر وشبكة االنترنت فً -

 الصف فً العلوم

 

 نسبة الغٌاب الكبٌرة لدى الطالب -

على هو من األ)للعلوم التعلٌمً االسبوعً المخصص الولت -

 (.فً لبنان

 

فً انشطة الكومبٌوتر وشبكة االنترنت فً الصف استخدام -

 الرٌاضٌات

 

 المدرسٌةالذي ٌمضٌه الطالب فً انجاز واجباتهم الولت -

على اعتماد التعلٌم المنحصر باحتٌاجات ساتذة األ كٌدأت -

 .الطالب فً الرٌاضٌات والعلوم بعكس النتائج الدولٌة

 

ال تربط تحصٌالت الطالب بسنوات الخبرة لدى المدراء وهذا بالتالً ٌُعٌك  2015المعلومات المتاحة من التٌمس  والمدراءتحضٌر االساتذة 

 .تحلٌل العاللة بٌن هذٌن المتغٌرٌّن

سنة فً الّرٌاضٌات بٌنما  20و  10النتائج األفضل لألساتذة الذٌّن تراوحت خبرتهم بٌن  بالنسبة لألساتذة فكانت

 .سنوات فً العلوم 10و  5كانت األفضل لألساتذة بٌن 

 

 المنزلًالدعم 

 

 المدرسٌة التعلٌمٌة الموارد  -

المنزل تؤثر على نتائج العلوم ولٌس على  الموارد فً -

 نتائج الّرٌاضٌات

 

إٌجابً  استخدام الطالب لغة االمتحان فً المنزل لٌس لها تأثٌر 

 على أداء الطالب فً اإلختبار
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 التوصٌات

 توصٌات عامة

اعادة تصمٌم المناهج لتتضمن مسائل وموالف والعٌة والتً تستهدف مهارات التفكٌر ذات 
 .مثل التطبٌك والتفكٌر المنطمً,المستوى العالً

التفاوت فً تصنٌف مستوى اسئلة االمتحانات التً تتبناها التٌمس وانظمة التمٌٌم فً 

تعتبر موضوعا رئٌسٌا والذي ٌجب ان ٌنظر الٌه بجدٌة عند ممارنة اداء الطالب ,لبنان
 .اللبنانٌٌن مع نظرائهم الدولٌٌن

 .ادخال االسئلة المفتوحة واالسئلة التً تتطلب التفكٌر المنطمً والتفكٌر النمدي
 

اجراء بحث لتحدٌد طبٌعة المفاهٌم الخاطئة عند الطالب فً الّرٌاضٌات والعلوم ومن ثم 

والمٌام بتسلٌط الضوء على تلن المفاهٌم واضافتها ممارنتها مع المفاهٌم الخاطئة العالمٌة 

الى كتاب االستاذ وذلن من اجل مساعدة االستاذ فً االنتباه الى هذه االخطاء لبل الدخول 
 .الى الصف

 



 التوصٌات

توصٌات خاّصة بالمواد   

 رٌاضٌات علوم
وذلن (بما ٌخص المحتوى وتسلسل المواضٌع)تحسٌن المنهج اللبنانً للعلوم 

فً ضوء محتوى امتحان التٌمز ومستلزماته ولضمانة صحة ومصدالٌة هذا 
 االمتحان بالنسبة الداء الطالب اللبنانٌٌن

اذ ٌجب ان تتضمن .اعادة تنظٌم محتوى مجاالت مادة الرٌاضٌات 

كما ٌجب .التفكٌر الجبر والدوال: الموضوعات المهمة فً الصفوف الدنٌا مثل

التً ٌمكن اداخلها ابتداء من " االحتماالت"اضافة موضوع مهم اخر وهو 

تحلٌل "ومن الموضوعات التً ٌجب التركٌز علٌها نذكر . الصف االول اساسً
 " ratio, proportion and percentو النسب " البٌانات

 

 اعادة ادراج المواضٌع المعلمة خاصة فً مادة علم االرض
 

.اعادة ادراج المواضٌع المعلمة خاصة فً الهندسة الثالثٌة األبعاد  
 

إعادة النظر فً نظام تصنٌف عملٌات ومستوٌات التفكٌر المطلوبة من 
 الطالب لالجابة على اسئلة االمتحانات

التطبٌك والتفكٌر : التركٌز بشكل اكبر على المستوٌات االعلى من االدران مثل
 المنطمً

 



 !شكراً 


