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Jordanian National Report of TIMSS 2019 Study 

Executive Summary  

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

International Mathematics and Science Study in the cycle of 2019 (TIMSS 2019), 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 & probability. 

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 31  among the participating countries in science, the average 

performance in science for Jordan (452), while the international average (490), the 

highest average was (608) for Singapore, & the lowest average was (370) for South 

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

not significantly higher than the Arab Average (439). The Jordanian averages by content 

domains were as follows: Earth Science (428), Biology (457), Physics (449), and 

Chemistry (454). 

Jordan ranked 33  among the participating countries in Mathematics. The average 

performance in Mathematics for Jordan (420), while the international average (489), the 

highest average was (616) for Singapore  & the lowest average was (388) for Morocco. 

Jordan ranked 5th  within the Arab countries. 

The Jordanian averages by content domains were as follows: Number (408), Algebra 

(442), Geometry (413) and Data & probability (396). 

The results of the study showed a substantial improvement in the performance of 

Jordanian students in both subjects: Math & Science in 2019 compared to the previous 

cycle 2015, the magnitude of the improvement was (36) scores in Mathematics and (26) 

scores in Science. 



 و
 

The improvement shows clearly the positive impact of MOE efforts & educational 

reform project to enhance the students achievements in Mathematics & science. 

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, 2015 and 

2019. 

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 2023. 
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2019

"Trends in International Mathematics and Science Study"(TIMSS 2019) 

في إجراء الدراسات الدولية والتي تهدف  القرن العشرين من اهتم البحث التربوي ومنذ مطلع الستينيات

دراسة العوامل م، والمقارنة بين اتجاهات ومستويات تحصيل طلبة مجموعة من دول العالإلى  بشكل رئيس

 . همتجاهاتوا همتحصيلالتي تؤثر في 

مما يساعد  ؛وتكمن أهمية الدراسات الدولية في تمكينها للدول المشاركة من فهم أنظمتها التربوية بشكل أفضل

 ،وواقعية للتحصيل ،وثابتة ،صادقةو ،تحديد معايير حقيقية فيصانعي القرارات وراسمي السياسات التربوية 

 راقبة وتقييم نجاحات أو اخفاقات نظمهم التربوية. تعينهم في م

إن دراسات المقارنة الدولية في التربية من شأنها أن توفر إضافة مهمة للدراسات التي تُجرى على الصعيد 

نها توسع مدى الخبرة الضرورية لتحسين قياس وتقويم التحصيل إالوطني لكل دولة من الدول المشاركة، إذ 

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

 اوتزيد من احتمال انتشار أفكار جديدة تسهم في تحسين تصميم أو إدارة المدارس والصفوف، وتضيف أبعاد  

ر متحيز للتجديدات غي اجديدة للبحث التربوي في الدول المشاركة جميعها، كما توفر دراسة موضوعية وتقييم  

التربوية التي تدخلها الدول المشاركة على أنظمتها التربوية من خالل خطط وبرامج التطوير التربوي التي 

تنفذها البلدان المشاركة في مثل هذه الدراسات، وتعين في الوقت نفسه على تالفي جوانب القصور والضعف 

تقبلية التي من شأنها أن تحسن من أداء أنظمتها واتخاذ اإلجراءات ووضع الخطط المس ،لهذه البرامج

 . التربوية

الدراسة الدولية األحدث في سلسلة الدراسات  2019تعد الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم التي نفذت عام 

إلى  عربية، وهدفت دول( 10)من بينها  دولة( 39في ) على طلبة الصف الثامن التقويمية الدولية، وقد نفذت

التعليم والتعلم في الرياضيات والعلوم من خالل توفير بيانات عن تحصيل الطلبة في أنظمة تربوية  تحسين

 .وبيئات مدرسية مختلفةمتنوعة ات تدريسية متباينة وممارس

على طلبة الصفين الثامن  2015، 2011، 2007، 2003 لألعوامطبقت الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم 

، طبقت على طلبة 1995، وفي عام فقط طبقت الدراسة على طلبة الصف الثامن 1999والرابع. وفي عام 

الرابع والثامن والصف المدرسي األخير، وبذلك فإن الدراسة تتيح للدول التي سبق لها المشاركة الصفوف: 

 في الدورات السابقة قياس التغيّر الذي طرأ على تحصيل طلبتها. 

، 2015 ،2011 ،2007، 2003 األعوام، وكذلك في 1999ة في عام وحيث أن األردن شارك في الدراس

فإن هذا التقرير سيتناول بشيء من التفصيل مقارنة مستويات أداء الطلبة األردنيين في الدراسة في   2019

في الرياضيات األداء  كما سيصف مستويات، 2019، 2015و ،2011و ،2007و ،2003، و1999األعوام 

وزارة لمتغيرات جنس الطالب )ذكر، أنثى(، والسلطة التربوية المشرفة ) ا، وفق  2019والعلوم في عام 

  مدينة، ريف( وطبقات عينة الدراسة) (، وموقع المدرسةالتربية والتعليم، وكالة الغوث، والتعليم الخاص

وكالة ة والتعليم، وزارة التربي، وزارة التربية والتعليم /مدرستي، وزارة التربية والتعليم /)مدارس استكشافية

 (.الطلبة السوريونالتعليم الخاص، ث، والغ
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وقبل الحديث عن تفصيالت الدراسة، يحسن تقديم لمحة تاريخية عن المشاركة األردنية في بعض 

 الدراسات الدولية. 

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

. 1988( سنة في العلوم والرياضيات في العام 13أجريت الدراسة الدولية األولى لتقييم الطلبة من عمر )

. وقد أمريكا، وكوريا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، وأيرلنداي الدراسة ستة بلدان هي: كندا، ووقد شاركت ف

. وقد شملت الدراسة تقييم تحصيل الطلبة 1991وي في العام أجريت الدراسة الدولية الثانية لتقييم التقدم الترب

( سنة في العلوم والرياضيات 13( سنوات في العلوم والرياضيات، وتقييم الطلبة من عمر )9من عمر )

( سنة في 13في القسم المتعلق بتقييم الطلبة من عمر ) اوالجغرافيا. وقد شارك األردن مع تسعة عشر بلد  

جانب األردن فهي: كوريا، وموزامبيق، إلى  ت. أما البلدان التسعة عشر المشاركةالعلوم والرياضيا

فقط(،  اكانتون   14جمهورية فقط( وإسبانيا، وسويسرا ) 13والبرتغال، واسكتلندا، واالتحاد السوفيتي في )

، أيرلنداريا، و، وفرنسا، وهنغابريطانيا، وفقط( اإقليم   20وتايوان، ويوغسالفيا )سلوفينيا فقط(، والصين )

 . أمريكاوإسرائيل، وإيطاليا، والبرازيل، وكندا )تسعة أقاليم(، و

 Educational Testing Service(ETS) أن مركز االختبارات التربوية األمريكيإلى  اإلشارة وتجدر

 أشرف على الدراستين األولى والثانية. 

مقارنة تحصيل الطلبة في العلوم والرياضيات في إلى  وقد هدفت الدراسة الدولية الثانية لتقييم التقدم التربوي

بلدان مختلفة في وضعياتها الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية، وذلك بقصد معرفة تأثير جملة من 

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

في العلوم،  1588) وطالبة اطالب   3168بلغ عدد الطلبة األردنيين الذين شاركوا في الدراسة آنذاك وقد 

 في الرياضيات(. 1580و

، غطت محتويات العلوم الطبيعية، وعلوم األرض والفضاء، وعلوم ( سؤاال  72تألف اختبار العلوم من )

ل معرفة الحقائق والمفاهيم والمبادئ العلمية، الحياة، وطبيعة العلم. وتوزعت األسئلة على مهارات تتناو

 اواستخدام الطالب للمفاهيم والمبادئ العلمية في حل مشكالت بسيطة، ودمج المفاهيم والمبادئ العلمية مع  

 لحل مشكالت معقدة. 

غطت خمسة موضوعات رياضية رئيسة هي: األعداد  ( سؤاال  76كما تكون اختبار الرياضيات من )

يها، والقياس، والهندسة، وتحليل البيانات، والجبر. وتوزعت األسئلة على ثالثة أنواع من والعمليات عل

 المهارات هي: فهم المفاهيم، واستخدام المعرفة اإلجرائية، وحل المسائل الرياضية. 

 

ط ، حيث بلغ متوساأن مستوى أداء الطلبة األردنيين في العلوم كان متدني  إلى  وقد أشارت نتائج الدراسة

%(. فمن جهة، جاء أداء الطلبة األردنيين في المرتبة قبل األخيرة 57النسب المئوية إلجاباتهم الصحيحة )

%(، ومن جهة أخرى، قل أداء الطالب األردني في 52%( والبرازيل )المتوسط 63بين البرتغال )المتوسط 
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%(، وبشكل الفت 10.5ق مقداره المتوسط بشكل ملحوظ عن أداء الطالب في جملة البلدان المشاركة )وبفار

%(، وسويسرا 19%(، وتايوان )الفارق 21للنظر عن أداء الطالب في البلدان الثالثة األولى: كوريا )الفارق 

%(.17)الفارق 

بين مجاالت المحتوى األربعة التي شملها  قليال   اوأظهرت النتائج أن أداء الطلبة األردنيين تفاوت تفاوت  

بين المهارات المعرفية التي قاسها االختبار، حيث كان أحسن أداء للطلبة في علوم  اكبير   ااالختبار، وتفاوت  

أداء في طبيعة العلم وفي  وأضعفاألرض والفضاء، وفي مهارة معرفة الحقائق والمفاهيم والمبادئ العلمية، 

داء الطلبة األردنيين في أن أإلى  مهارة دمج المعرفة في حل مسائل علمية غير بسيطة. وتجدر اإلشارة هنا

 اكل مجال من مجاالت المحتوى وفي كل مهارة من المهارات المعرفية حل في المرتبة قبل األخيرة متقدم  

أن الفارق بين متوسط أداء األردن من جهة وكل من إسرائيل، وإيطاليا، إلى  فقط على البرازيل. كما يشار

 %(. 13وسلوفينيا من جهة أخرى بلغ )

أن مستوى أداء الطلبة األردنيين في الرياضيات بالمقارنة مع أداء الطلبة من  انتائج الدراسة أيض   كما بينت

كما هي حال أداء الطلبة األردنيين في العلوم حيث بلغ متوسط  اأيض   اجميع البلدان المشاركة كان متدني  

ة األردنيين في اختبار %(. وجاء أداء الطلب40النسب المئوية لإلجابات الصحيحة في الرياضيات )

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

%(. وقل أداء الطالب األردني في المتوسط بشكل 37%( المرتبة األخيرة تعلوها البرازيل )28موزامبيق )

عن أداء  اجد   الفت%، وبشكل 20مقداره كبير عن أداء الطالب المتوسط في البلدان المشاركة وبفارق 

%. كما اختلف أداء الطلبة 40الطالب المتوسط في الصين التي احتلت المرتبة األولى وبفارق مقداره 

%( ثم في مجال الهندسة 46باختالف المحتوى الرياضي حيث كان األحسن في مجال تحليل البيانات )

سبة للمهارات المعرفية، فقد كان أداؤهم األفضل في الفهم %(. وبالن32%(، واألسوأ في مجال القياس )44)

%(، وقد جاء أداؤهم في المعرفة 38) األضعف%(، أما أداؤهم في حل المسألة فقد كان 45المفاهيمي )

 لحل المسألة.  اإلجرائية مماثال  

  1995الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات والعلوم عام 

Third International Mathematics and Science Study (TIMSS 1995)

الطلبة  تعد الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات والعلوم أكبر دراسة عالمية أجريت حتى اآلن لقياس تحصيل

ها كلية بوسطن تنفذو، (IEA)شرف على الدراسة الرابطة الدولية للتقييم التربوي أفي الرياضيات والعلوم. 

(Boston College)دولة لقياس تحصيل الطلبة  40في أكثر من  1995ذ الدراسة الثالثة في عام . جرى تنفي

سنة )معظمهم في الصفين  13سنوات )معظمهم في الصفين الثالث والرابع(، والطلبة من عمر  9من عمر 

ما السابع والثامن( وطلبة السنة النهائية في المرحلة الثانوية. حيث اختبر الطلبة في الرياضيات والعلوم، ك

جمعت من الطلبة ومعلميهم ومديري مدارسهم معلومات شاملة عن تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم. وقد زاد 

عدد الطلبة الذين تم اختبارهم عن نصف مليون طالب وطالبة، كما وزعت استبانات على آالف من المعلمين 

 ومديري المدارس. 

151
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 (TIMSS)في الدراسة الدولية الثالثة للعلوم والرياضيات  1995المشاركة عام  الدولمتوسطات أداء : 1جدول 
 لطلبة الصفين السابع والثامن

 العلوم الرياضيات

 الصف السابع الصف الثامن الصف السابع الصف الثامن

 المتوسط الدولة توسطالم الدولة المتوسط الدولة المتوسط الدولة

 545 سنغافورة 607 سنغافورة 601 سنغافورة 643 سنغافورة

 535 كوريا 574 التشيك 577 كوريا 607 كوريا

 533 التشيك 571 اليابان 571 اليابان 605 اليابان

 531 اليابان 565 كوريا 564 هونغ كونغ 588 هونغ كونغ

 531 بلغاريا 565 بلغاريا 558 (Fl)بلجيكا  565 (Fl)بلجيكا 

 529 (Fl)بلجيكا  560 سلوفينيا 516 هولندا 574 تشكوسلوفاكيا

 519 النمسا 558 النمسا 514 بلغاريا 545 سويسرا

 518 هنغاريا 554 هنغاريا 509 النمسا 541 هولندا

 517 هولندا 552 بريطانيا 508 جمهورية سلوفاك 541 سلوفينيا
 512 بريطانيا 550 (Fl)كا بلجي 507 (Fr)بلجيكا  540 بلغاريا

 510 سلوفاكيا 545 أستراليا 506 سويسرا 539 النمسا

 508 الواليات المتحدة 544 سلوفاكيا 502 هنغاريا 538 فرنسا

 504 أستراليا 538 روسيا 501 روسيا 537 هنغاريا

 499 ألمانيا 538 أيرلندا 500 أيرلندا 535 روسيا

 499 كندا 535 دالسوي 498 سلوفينيا 530 أستراليا

 495 هونغ كونغ 534 الواليات المتحدة 498 أستراليا 527 أيرلندا

 495 أيرلندا 531 ألمانيا 495 تايالند 527 كندا

 493 تايالند 531 كندا 494 كندا 526 (Fr)بلجيكا 

 488 السويد 527 النرويج 492 فرنسا 522 تايالند

 484 سراسوي 525 نيوزلندا 484 ألمانيا 522 إسرائيل

 483 النرويج 524 إسرائيل 476 بريطانيا 509 ألمانيا
 481 نيوزلندا 522 هونغ كونغ 476 الواليات المتحدة 508 نيوزلندا

 477 سبانياا 522 سويسرا 472 نيوزلندا 506 بريطانيا

 468 هسكوتلند 517 كوتلندهس 465 الدنمارك 503 النرويج

 462 هيسلندا 517 إسبانيا 463 سكوتلندا 502 الدنمارك

 452 رومانيا 498 فرنسا 462 (LSS)التفيا  500 الواليات المتحدة

 451 فرنسا 497 اليونان 461 النرويج 498 سكوتلندا

 449 اليونان 494 يسلندةا 459 يسلندةا 493 (LSS)التفيا 

 442 (Fr)بلجيكا  486 رومانيا 454 رومانيا 487 إسبانيا

 439 الدنمارك 485 (LSS)التفيا  448 إسبانيا 487 يسلندةا

 436 إيران 480 البرتغال 446 قبرص 484 اليونان

 435 التفيا 478 الدنمارك 440 اليونان 482 رومانيا

 428 البرتغال 476 ليتوانيا 428 ليتوانيا 477 ليتوانيا
 420 قبرص 471 (Fr)بلجيكا  423 البرتغال 474 قبرص

 403 ليتوانيا 470 إيران 401 إيران 454 البرتغال

 387 كولومبيا 463 قبرص 469 كولومبيا 428 إيران

 317 إفريقياجنوب  430 الكويت 348 إفريقياجنوب  392 الكويت

   411 كولومبيا   385 كولومبيا

   326 إفريقياجنوب    354 إفريقياجنوب 
المتوسط 

 الدولي
 479 الدولي المتوسط 516 المتوسط الدولي 484 المتوسط الدولي 513
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( أن الدول التي أحرزت المراكز الثالثة األولى بحسب متوسطات أداء طلبة 1يالحظ من الجدول رقم )

، وقد حافظت هذه الدول على ا، واليابان ثالث  ا، كوريا ثاني  الصف الثامن في الرياضيات هي: سنغافورة أوال  

بين  البة الصف الثامن في تايالند وإسرائيل وسيط  الترتيب نفسه عند طلبة الصف السابع.  كما جاء أداء ط

(، الكويت 38أداءات الدول جميعها.  أما الدول التي جاءت في ذيل القائمة فهي: إيران وقد احتلت المرتبة )

 (.41حيث احتلت المرتبة ) إفريقيا(، والدولة األخيرة جنوب 40(، كولومبيا في المرتبة )39في المرتبة )

حد ما في الرياضيات، حيث حققت سنغافورة المرتبة األولى في إلى  ي العلوم مشابهةوتبدو الصورة ف

(، 37في المرتبة األخيرة، هذا وقد احتلت إيران المرتبة ) إفريقياالصفين السابع والثامن كما جاءت جنوب 

 (.39أما الكويت فقد جاءت رتبتها )

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

( وقع كبير في األوساط التربوية في كثير من الدول المشاركة 1995كان لنتائج الدراسة الدولية الثالثة )

خطط لإلصالح والتطوير إلى  وأثارت النتائج حوارات وطنية في كثير من هذه الدول ترجمت في بعضها

 التربوي.

يمكن النظر إليها على أنها بيانات حديثة عن  1995التي ظهرت في عام األداء  كانت مستويات ولما

مما أتاح  امستويات أداء طلبة الدول المشاركة، فقد اهتم بعض هذه الدول بإعادة إجراء الدراسة مجدد  

اد كل أربع سنوات مما الفرصة لمشاركة األردن في الدراسة الثالثة.  ومما هو جدير بالذكر أن الدراسة ستع

 أداء نظمها التربوية ومقارنته مع دول العالم.  متابعة وتقييميسمح للدول ب

على طلبة الصف  98/99أعيد تطبيق الدراسة الدولية الثالثة في الرياضيات والعلوم في العام الدراسي 

لبة في الرياضيات والعلوم، (. وقد اختبر الط1999) ار في األردن في شهر أيار من عامالثامن )طبق االختب

كما أجابوا عن استبانة تتعلق بخبراتهم الصفية، واتجاهاتهم نحو الرياضيات والعلوم وخلفياتهم األسرية. 

وأجاب المعلمون عن استبانة تتعلق بأعدادهم األكاديمي، وممارساتهم التدريسية، ووجهات نظرهم في كثير 

لعلوم، كما وفّر مديرو المدارس معلومات عن المدارس من من القضايا المتصلة بتدريس الرياضيات وا

 حيث خصائصها ومصادرها من خالل تعبئتهم الستبانة المدرسة.

دول عربية في الدراسة وهي األردن، والمغرب، وتونس وجميعها لم تكن من بين الدول  شاركت ثالثوقد 

 .1995التي شاركت في الدراسة السابقة والتي أجريت في عام 

 ( متوسطات3للدول المشاركة في العلوم ، كما يبين الجدول رقم )األداء  ( متوسطات2ين الجدول رقم )ويب

في الرياضيات، ويتضح من الجدولين أن أداء األردن في الرياضيات والعلوم جاء دون المتوسط األداء 

  .( في الرياضيات32( في العلوم، و)30الدولي، وحصل على الرتبة )
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على  1999لعام ( TIMSS–R) عادةداء طلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية الثالثة إأمتوسطات : 2جدول 
 الصف الثامن /اختبار العلوم

 المـتـوسـط الـدولـة التـرتيـب

▲ 569 تايوان 1

 ▲ 568 سنغافورة 2
 ▲ 552 هنجاريا 3
 ▲ 550 اليابان 4
 ▲ 549 كوريا 5
 ▲ 545 هولندا 6
 ▲ 540 استراليا 7
 ▲ 539 التشيك 8
 ▲ 538 بريطانيا 9
 ▲ 535 فنلندة 10
 ▲ 535 سلوفاكيا 10
 ▲ 535 بلجيكا 10
 ▲ 533 سلوفينيا 13
 ▲ 533 كندا 13
 ▲ 530 هونغ كونغ 15
 ▲ 529 روسيا 16
 ▲ 518 بلغاريا 17
 ▲ 515 الواليات المتحدة 18
 ▲ 510 انيوزيالند 19
 ▲ 503 التفيا 20
 ▲ 493 ايطاليا 21
 ▲ 492 ماليزيا 22

 ▲ 488 المتوسط الدولي                                  

 ▲ 488 توانيايل 23
 ▲ 482 تايالند 24

  472 رومانيا 25

  468 اسرائيل 26

  460 قبرص 27

  459 امولدافي 28

  458 مقدونيا 29

  450 األردن 30

  448 إيران 31

  435 اندونيسيا 32

  433 تركيا 33

 ▼ 428 تونس 34

 ▼ 420 تشيلي 35
 ▼ 345 الفلبين 36
 ▼ 323 المغرب 37
 ▼ 243 إفريقياجنوب  38

     

  المتوسط اعلى من متوسط األردن ▲

  المتوسط مماثل لمتوسط األردن 

  المتوسط أدنى من متوسط األردن ▼
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على  1999( لعام TIMSS–R) داء طلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية الثالثة إعادةأمتوسطات : 3جدول 
 الصف الثامن /الرياضياتاختبار 

 المتوسط الدولة التـرتيـب

 ▲ 604 سنغافورة 1

 ▲ 587 كوريا 2

 ▲ 585 تايوان 3

 ▲ 582 هونغ كونغ 4

 ▲ 579 اليابان 5

 ▲ 558 بلجيكا 6

 ▲ 540 هولندا 7

 ▲ 534 سلوفاكيا 8

 ▲ 532 هنجاريا 9

 ▲ 531 كندا 10

 ▲ 530 سلوفينيا 11

 ▲ 526 روسيا 12

 ▲ 525 استراليا 13

 ▲ 520 ماليزيا 14

 ▲ 520 فنلندة 14

 ▲ 519 التشيك 16

 ▲ 511 بلغاريا 17

 ▲ 505 التفيا 18

 ▲ 502 الواليات المتحدة 19

 ▲ 496 بريطانيا 20

 ▲ 491 نيوزيالندا 21

  487 المتوسط الدولي                          

 ▲ 482 ليتوانيا 22

 ▲ 479 ايطاليا 23

 ▲ 476 قبرص 24

 ▲ 472 رومانيا 25

 ▲ 469 تايالند 26

 ▲ 467 مولدافيا 27

 ▲ 466 اسرائيل 28

 ▲ 448 تونس 29

 ▲ 447 مقدونيا 30

  429 تركيا 31

  428 األردن 32

  422 إيران 33

 ▼ 403 اندونيسيا 34
 ▼ 392 تشيلي 35
 ▼ 345 الفلبين 36
 ▼ 337 المغرب 37
 ▼ 275 إفريقياجنوب  38
   

    المتوسط اعلى من متوسط األردن ▲

    المتوسط مماثل لمتوسط األردن 

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

تحسين التعليم والتعلم في الرياضيات إلى  ، وهدفت( دول عربية9منها )( دولة 46)نفذت الدراسة في 

 والعلوم.

 ( متوسطات5كما يبين الجدول رقم )، العلومللدول المشاركة في األداء  ( متوسطات4ويبين الجدول رقم )

(، وفي الرياضيات 475األردني في العلوم )األداء  . وقد بلغ متوسطالرياضياتل المشاركة في وللداألداء 

 . (33)في الرياضيات  في العلوم في حين جاء ترتيبه 26( واحتل األردن الترتيب 424)
 
 

الصف  /علومعلى اختبار ال 2003لعام  TIMSSالدول المشاركة في الدراسة الدولية داء طلبةأمتوسطات : 4جدول 
 الثامن

 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 ااستوني 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 طةالسل 35 ▲ 524 السويد 12
 ▼ 421 مصر 36 ▲ 520 سلوفينيا 13
 ▼ 420 اندونيسيا 37 ▲ 520 نيوزيلندا 14
 ▼ 413 تشيلي 38 ▲ 519 ليتوانيا 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 اأسكوتلند 20
 ▼ 365 بوتسوانا 44 ▲ 510 ماليزيا 21
 ▼ 255 غانا 45 ▲ 494 النرويج 22
 ▼ 244 إفريقيا جنوب 46 ▲ 491 ايطاليا 23

     ▲ 488 اسرائيل 24
 

  المتوسط أعلى من متوسط األردن▲

  المتوسط مماثل لمتوسط األردن

  توسط األردنالمتوسط أدنى من م▼
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 /على اختبار الرياضيات 2003لعام  TIMSSداء طلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية أمتوسطات : 5جدول 
 الصف الثامن

  

 ▲ 477 صربيا 25 ▲ 605 سنغافورة 1

 ▲ 476 بلغاريا 26 ▲ 589 كوريا 2

 ▲ 475 رومانيا 27 ▲ 586 غهونغ كون 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 ليتوانيا 16

 ▼ 387 يليتش 40 ▲ 499 السويد 17

 ▼ 387 المغرب 41 ▲ 498 اأسكوتلند 18

 ▼ 378 الفلبين 42 ▲ 498 بريطانيا 19

 ▼ 366 بوتسوانا 43 ▲ 496 اسرائيل 20

 ▼ 332 السعودية 44 ▲ 494 نيوزلندا 21

 ▼ 276 غانا 45 ▲ 493 سلوفينيا 22

 ▼ 264 إفريقياجنوب  46 ▲ 484 ايطاليا 23

     ▲ 478 ارمينيا 24

 

  لمتوسط أعلى من متوسط األردنا▲
  المتوسط مماثل لمتوسط األردن

  المتوسط أدنى من متوسط األردن ▼
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2007

"Trends in International Mathematics and Science Study"(TIMSS 2007) 

للدول األداء  ( متوسطات7(، )6( دولة عربية ويبين الجدوالن )12)دولة منها  49نفذت الدراسة في 

(، وفي الرياضيات 482األردني في العلوم )األداء  المشاركة في العلوم والرياضيات. وقد بلغ متوسط

 (. 31في الرياضيات ) ( في العلوم في حين جاء ترتيبه20(، واحتل األردن الترتيب )427)

الصف  /على اختبار العلوم 2007لعام TIMSSداء طلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية أمتوسطات : 6جدول 
 الثامن

 المتـوسـط الدولة المتـوسـط الدولة

 ▼ 459 ايران 29 ▲ 567 سنغافورة 1
 ▼ 457 مالطا 30 ▲ 561 تايوان 2
 ▼ 454 تركيا 31 ▲ 554 اليابان 3
 ▼ 452 رياسو 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 ليتوانيا 12
 ▼ 408 مصر 41 ▲ 515 النمسا 13
 ▼ 408 الجزائر 41 ▲ 511 السويد 14
 ▼ 404 فلسطين 43 ▲ 496 اأسكوتلند 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

 ▲ 556 ماساشوسيتس/ أمريكا  ▼ 470 صربيا 23

 ▲ 539 منيسوتا/ أمريكا  ▼ 470 بلغاريا 23

 ▲ 526 اونتاريو/كندا  ▼ 467 البحرين 25
 ▲ 526 كولومبيا/ كندا  ▼ 466 المتوسط الدولي 

 ▲ 507 كويبيك/ كندا  ▼ 466 والهرسكالبوسنة  26

 ▲ 498 الباسك /اسبانيا  ▼ 465 اسرائيل 27

 ▲ 489 اإلماراتدبي/  ▼ 462 رومانيا 28

        
 المتوسط أعلى من متوسط األردن▲

 المتوسط مماثل لمتوسط األردن 

 المتوسط أدنى من متوسط األردن▼

  تحقق العينة معدل المشاركة المطلوب *لم
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 /على اختبار الرياضيات 2007لعام TIMSSداء طلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية أمتوسطات : 7 جدول
 الصف الثامن

  

 ▲ 461 اسرائيل 26 ▲ 598 تايوان 1

 ▲ 456 البوسنة والهرسك 27 ▲ 597 كوريا 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 ليتوانيا 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 اأسكوتلند 17

 ▼ 372 ُعمان 42 ▲ 486 صربيا 18

 ▼ 367 فلسطين 43 ▲ 480 ايطاليا 19

 ▼ 364 بوتسوانا 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
 ▲ 509 كولومبيا/كندا  ▲ 547 ماسشوسيتس/ أمريكا 
 ▲ 499 باسك/اسبانيا  ▲ 532 أمريكامنيسوتا/  
 ▲ 461 اإلماراتدبي/   ▲ 528 كويبك/كندا 
     ▲ 517 اونتاريو/كندا 

        

 دنالمتوسط أعلى من متوسط األر▲

 
 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)   

للدول األداء  متوسطات (9, )(8( دولة عربية ويبين الجدوالن )11منها ) ة( دول45في )نفذت الدراسة 

(, وفي الرياضيات 449األردني في العلوم )األداء  وقد بلغ متوسطالمشاركة في العلوم والرياضيات. 

  .(31( في العلوم, في حين جاء ترتيبه في الرياضيات )28(, واحتل االردن الترتيب )406)

  الصف الثامن /TIMSS 2011في العلوم للدول المشاركة في دراسة األداء  متوسطات: 8 جدول

   الدولة  المتوسط   الدولة  المتوسط

  1 سنغافورة 590 ▲  23 رومانيا 465 ▲

  2 تايوان 564 ▲  24 اإلمارات  465 ▲

  3 كوريا  560 ▲  25 تشيلي  461 ▲

  4 اليابان  558 ▲  26 رينالبح  452 

  5 فنلندا  552 ▲  27 تايلند  451 

  6 سلوفينيا  543 ▲  28 األردن  449 

  7 روسيا  542 ▲  29 تونس  439 ▼

  8 هونغ كونغ  535 ▲  30 أرمينيا  437 ▼

  9 بريطانيا  533 ▲ 31 السعودية  436 ▼

  10 الواليات المتحدة  525 ▲ 32 ماليزيا  426 ▼

  11 هنغاريا  522 ▲ 33 سوريا  426 ▼

  12 استراليا  519 ▲ 34 فلسطين  420 ▼

  13 اسرائيل  516 ▲ 35 جورجيا  420 ▼

  14 ليتوانيا  514 ▲ 36 ُعمان  420 ▼

  15 نيوزلندا  512 ▲ 37 قطر  419 ▼

  16 السويد  509 ▲ 38 مقدونيا  407 ▼

  17 ايطاليا  501 ▲ 39 لبنان  406 ▼

  18 اوكرانيا  501 ▲ 40 اندونيسيا  406 ▼

  19 النرويج  494 ▲ 41 المغرب  376 ▼

  20 كازاخستان  490 ▲ 42 غانا  306 ▼

  21 تركيا  483 ▲ 43 بوتسوانا  404 ▼

  المتوسط الدولي  477 ▲ 44 هندوراس  369 ▼

  22 ايران  474 ▲  45 إفريقياجنوب   332 ▼

 مـشـاركـات أخـرى

  1 ماساشوسيتس/ أمريكا 567 ▲  8 فلوريدا/ أمريكا  530 ▲

  2 منيسوتا/ أمريكا  553 ▲  9 اونتاريو/ كندا  521 ▲

  3 البيرتا/ كندا  546 ▲  10 كويبيك/ كندا  520 ▲

  4 كولورادو/ أمريكا  542 ▲  11 كاليفورنيا/ أمريكا  499 ▲

  5 مريكاانديانا/أ  533 ▲  12 ألباما/ أمريكا  485 ▲

  6 كونيكتكت/ أمريكا  532 ▲  13 اإلماراتدبي/   485 ▲

  7 كاورلينا /أمريكا  532 ▲  14 اإلمارات /أبوظبي 461 ▲

      
 

 

 ▲ المتوسط أعلى من متوسط األردن      

  المتوسط مماثل لمتوسط األردن      

 ▼ المتوسط أدنى من متوسط األردن      
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 الصف الثامن /TIMSS 2011في الرياضيات للدول المشاركة في دراسة األداء  متوسطات: 9جدول 

   الدولة  المتوسط   الدولة  المتوسط

 1  كوريا 613 ▲ 23  اإلمارات  456 ▲

 2  سنغافورة 611 ▲ 24  تركيا  452 ▲

 3  تايوان 609 ▲ 25  لبنان  449 ▲

 4  هونغ كونغ 586 ▲ 26  ماليزيا  440 ▲

 5  اليابان 570 ▲ 27  جورجيا  431 ▲

 6  روسيا 539 ▲ 28  دتايلن  427 ▲

 7 اسرائيل   516 ▲ 29  مقدونيا  426 ▲

 8  فنلندا  514 ▲ 30  تونس  425 ▲

 9  الواليات المتحدة  509 ▲ 31  تشيلي  416 ▲

 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  ليتوانيا  502 ▲ 36  فلسطين  404 

 15  ايطاليا  498 ▲ 37  السعودية  394 ▼

 16  نيوزلندا  488 ▲ 38  اندونيسيا  386 ▼

 17  كازاخستان  487 ▲ 39  سوريا  380 ▼

 18  السويد  484 ▲ 40  المغرب  371 ▼

 19  اوكرانيا  479 ▲ 41  ُعمان  366 ▼

 20  النرويج  475 ▲ 42  غانا  331 ▼

 21  أرمينيا  467 ▲ 43  بوتسوانا  397 ▼

   المتوسط الدولي  467 ▲ 44  إفريقياجنوب   352 ▼

 22  رومانيا  458 ▲ 45  هندوراس  338 ▼

 مـشـاركـات أخـرى

▲ 513   1 ماساشوسيتس/ أمريكا   561 ▲  8  فلوريدا/ أمريكا  

▲ 512   2 منيسوتا/ أمريكا   545 ▲  9  اونتاريو/ كندا  

▲ 505   3  كاورلينا /أمريكا  537 ▲  10  ألبيرتا/ كندا  

▲ 493   4  كويبيك/ كندا  532 ▲  11  كاليفورنيا/ أمريكا  

▲ 478    /5  انديانا/أمريكا  522 ▲  12  اإلماراتدبي  

▲ 466   6  كولورادو/ أمريكا  518 ▲  13  ألباما/ أمريكا  

▲ 449   7  كونيكتكت/ أمريكا  518 ▲  14  اإلمارات /أبوظبي  

        

  

 

 ▲ المتوسط أعلى من متوسط األردن

  المتوسط مماثل لمتوسط األردن  

 ▼ نالمتوسط أدنى من متوسط األرد  
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  2015دراسة توجهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم لعام 
Trends In International Mathematics And Science Study (TIMSS 2015)   

للدول المشاركة األداء  متوسطات( 11)، (10)( دولة عربية ويبين الجدوالن 10( دولة منها )39نفذت الدراسة في )

(, 386وفي الرياضيات ) ،(426األردني في العلوم )األداء  . وقد بلغ متوسطللصف الثامن ضياتفي العلوم والريا

 TIMSSونفذت دراسة (. 37في حين جاء ترتيبه في الرياضيات ) ،( في العلوم32واحتل االردن الترتيب )

Numeracy   ل المشاركة في للدواألداء  متوسطات (12) عربية ويبين الجدول ( دول8( دولة منها )49)في

 (45واحتل االردن الترتيب ) ،(388األردني في الرياضيات )األداء  . وقد بلغ متوسطللصف الرابع الرياضيات

 الصف الثامن /TIMSS 2015في العلوم للدول المشاركة في دراسة األداء  متوسطات: 10جدول 

  الدولة المتوسط  الدولة المتوسط

 1 سنغافورة 597 ▲ 21 تركيا 493 ▲

 2 اليابان 571 ▲  المتوسط الدولي 486 ▲

 3 تايوان 569 ▲ 22 مالطا 481 ▲

 4 كوريا 556 ▲ 23 اإلمارات 477 ▲

 5 سلوفينيا 551 ▲ 24 ماليزيا 471 ▲

 6 هونغ كونغ 546 ▲ 25 البحرين 466 ▲

 7 روسيا 544 ▲ 26 قطر 457 ▲

 8 يابريطان 537 ▲ 27 ايران 456 ▲

 9 كازخستان 533 ▲ 28 تايلند 456 ▲

 10 أيرلندا 530 ▲ 29 ُعمان 455 ▲

 11 أمريكا 530 ▲ 30 تشيلي 454 ▲

 12 هنغاريا 527 ▲ 31 جورجيا 443 ▲

 13 كندا 526 ▲ 32 األردن 426 

 14 السويد 522 ▲ 33 الكويت 411 ▼

 15 ليتوانيا 519 ▲ 34 لبنان 398 ▼

 16 نيوزلندا 513 ▲ 35 السعودية 396 ▼

 17 استراليا 512 ▲ 36 المغرب 393 ▼

 18 النرويج 509 ▲ 37 بوتسوانا 392 ▼

 19 اسرائيل 507 ▲ 38 مصر 371 ▼

 20 ايطاليا 499 ▲ 39 إفريقياجنوب  358 ▼

 مـشـاركـات أخـرى

 1 كويبيك/ كندا 530 ▲ 5 النرويج 489 ▲

 2 اتاإلماردبي/ 525 ▲ 6 اإلمارات /أبوظبي 454 ▲

 3 اونتاريو/ كندا 524 ▲ 7 بوينس آيرس، األرجنتين 386 ▼

 4 فلوريدا/ أمريكا 508 ▲    

   

 

 

▲ المتوسط اعلى من متوسط األردن

 المتوسط مماثل لمتوسط األردن 

▼ المتوسط أدنى من متوسط األردن 
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 الصف الثامن / TIMSS 2015ياضيات للدول المشاركة في دراسةفي الراألداء  متوسطات: 11جدول 

  الدولة المتوسط  الدولة المتوسط

 1 سنغافورة  621 ▲ 21 نيوزلندا 493 ▲

 2 كوريا  606 ▲  المتوسط الدولي 481 ▲

 3 تايوان  599 ▲ 22 ماليزيا 465 ▲

 4 هونج كونج  594 ▲ 23 اإلمارات 465 ▲

 5 اليابان  586 ▲ 24 تركيا 458 ▲

 6 روسيا  538 ▲ 25 البحرين 454 ▲

 7 كازخستان  528 ▲ 26 جورجيا 453 ▲

 8 كندا  527 ▲ 27 لبنان 442 ▲

 9 أيرلندا  523 ▲ 28 قطر 437 ▲

 10 امريكا  518 ▲ 29 ايران 436 ▲

 11 بريطانيا  518 ▲ 30 تايلند 431 ▲

 12 سلوفينيا  516 ▲ 31 تشيلي 427 ▲

 13 هنجاريا  514 ▲ 32 ُعمان 403 ▲

 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 المغرب 384 

 19 إيطاليا  494 ▲ 39 إفريقياجنوب  372 ▼

 20 مالطا  494 ▲ 40 السعودية 368 ▼

 مـشـاركـات أخـرى

 1 كندا ك/بيكو 543 ▲ 5 النرويج 487 ▲

 2 كندا /أونتاريو 522 ▲ 6 اإلمارات /أبوظبي 442 ▲

 3 اإلمارات /دبي 512 ▲ 7 األرجنتين /بيونس أيريس 396 ▲

 4 امريكا /فلوريدا 493 ▲    

   

 ▲ المتوسط اعلى من متوسط األردن 

  لمتوسط األردن  المتوسط مماثل

 ▼ المتوسط أدنى من متوسط األردن 
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  الصف الرابع /TIMSS 2015في الرياضيات للدول المشاركة في دراسة األداء  متوسطات: 12جدول 

  الدولة المتوسط  الدولة المتوسط

 1 سنغافورة  618 ▲ 26 السويد  519 ▲

 2 هونغ كونج  615 ▲ 27 بياصر  518 ▲

 3 كوريا  608 ▲ 28 أستراليا  517 ▲

 4 الصين  597 ▲ 29 كندا  511 ▲

 5 اليابان  593 ▲ 30 إيطاليا  507 ▲

 6 أيرلندا  570 ▲ 31 إسبانيا  505 ▲

 7 روسيا  564 ▲  المتوسط الدولي  504 ▲

 8 النرويج  549 ▲ 32 كرواتيا  502 ▲

 9 أيرلندا  547 ▲ 33 سلوفاكيا  498 ▲

 10 بريطانيا  546 ▲ 34 نيوزلندا  491 ▲

 11 بلجيكا  546 ▲ 35 فرنسا  488 ▲

 12 كازخستان  544 ▲ 36 تركيا  483 ▲

 13 برتغال  541 ▲ 37 جورجيا  463 ▲

 14 امريكا  539 ▲ 38 تشيلي  459 ▲

 15 دنمارك  539 ▲ 39 اإلمارات  452 ▲

 16 ليتوانيا  535 ▲ 40 البحرين  451 ▲

 17 فنلندا  535 ▲ 41 قطر  439 ▲

 18 بولندا  535 ▲ 42 ايران  431 ▲

 19 هولندا  530 ▲ 43 ُعمان  425 ▲

 20 هنغاريا  529 ▲ 44 إندونيسيا 397 

 21 التشيك  528 ▲ 45 األردن 388 

 22 بلغاريا  524 ▲ 46 السعودية 383 

 23 قبرص  523 ▲ 47 المغرب  377 ▼

 24 ألمانيا  522 ▲ 48 إفريقياجنوب   376 ▼

 25 سلوفينيا  520 ▲ 49 الكويت  353 ▼

 مـشـاركـات أخـرى

 1 فلوريدا/ أمريكا  546 ▲ 5 النرويج  493 ▲

 2 كويبك/ كندا  536 ▲ 6 بيونس آيرس/ األرجنتين  432 ▲

 3 أونتاريو/ كندا  512 ▲ 7 اإلماراتدبي/   419 ▲

 4 اإلمارات /دبي  511 ▲    

 

 

 ▲ المتوسط اعلى من متوسط األردن 

  المتوسط مماثل لمتوسط األردن 

 ▼ المتوسط أدنى من متوسط األردن 
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2019TIMSS-2019

ت حتويا، توزعت على المسؤاال   (206) 2019لعام بلغ عدد األسئلة في اختبار الرياضيات للدراسة الدولية 

 .(39) ، والبيانات(43) ، والهندسة(61) ، والجبر(63) األعدادة: اآلتي

 ة:اآلتيالمعرفة  جاالتموقد غطت األسئلة المهارات واألداءات المتوقعة في 

 .(Knowing)معرفة  

 .(Applying) تطبيق 

 (.Reasoning) تفكير 

حيث يطلب في هذا النوع من  "المقالي"من نوع  أو، "االختيار من متعدد"فقرات االختبار من نوع  توكان

األسئلة أن يصوغ الطالب إجابة السؤال ويكتبها في مكان معين، )بعض هذه األسئلة يتطلب إجابة قصيرة 

يع أسئلة الرياضيات توزالنسب المئوية ل( 13وبعضها اآلخر يتطلب إجابة مطولة(. ويبين الجدول رقم )

 .المعرفي المجالحسب باألسئلة يع توزالنسب المئوية ل( 14ين الجدول رقم )يبكما  .لمحتوىبحسب ا

 الرياضيات بحسب المحتوىاختبار أسئلة النسب المئوية لتوزيع : 13جدول 

 % المحتوى

 30 األعداد

 30 الجبر

 20 الهندسة

 20 البيانات

 100 المجموع

 المعرفي المجالالرياضيات بحسب اختبار أسئلة النسب المئوية لتوزيع : 14جدول 

 % المجال المعرفي

 35 معرفة

 40 تطبيق

 25 تفكير

 100 المجموع
 مجموع العالمات يظهر بين قوسين 

 

 

، ي العلوم ا نصفها في الرياضيات والنصف األخر ف( عنقود28وزعت أسئلة الرياضيات والعلوم على )

بصورة  الكتيّباتحد هذه أث يعطى الطالب في جلسة االختبار ، بحيكتيب ا( 14كما وزعت هذه العناقيد على )

دقيقة موزعة على جلستين تفصلهما  90عشوائية محددة مسبقا ويجيب عن أسئلتها في فترة زمنية تبلغ 

حتوي على أسئلة في الرياضيات وأخرى ي كتيّبأن كل إلى  ق، وتجدر اإلشارة هناائدق 10استراحة لمدة 

في العلوم وهذا يعني أن الطلبة سيتم قياس تحصيلهم في الرياضيات والعلوم من خالل إجابتهم عن أسئلة 

 االختبار. كتيّبالعلوم والرياضيات والتي تظهر في القسم األول والثاني من 



21 

 

  (TIMSS 2019) 2019لعام العلوم في الدراسة الدولية  اختبارأسئلة 

، توزعت على الموضوعات ( سؤاال  211) 2019لعام عدد األسئلة في اختبار العلوم للدراسة الدولية بلغ 

 جاالت. وقد غطت األسئلة م(42) م األرضو، عل(52) ، الفيزياء(42) ، الكيمياء(75) ة: األحياءاآلتي

  .(56) التفكيرو، (80) ، والتطبيق(75) ة: معرفة الحقائقاآلتيفة المعر

، حيث يطلب في هذا النوع من األسئلة "المقالي"النوع من  أو، "االختيار من متعدد"األسئلة من نوع  توكان

يع توزالنسب المئوية ل( 15أن يصوغ الطالب إجابة السؤال ويكتبها في مكان معين. ويبين الجدول رقم )

 جالاألسئلة بحسب الميع توزية لالنسب المئو( 16كما يبين الجدول رقم ) ،أسئلة العلوم بحسب المحتوى

المعرفي.

 حتوىمالعلوم بحسب الاختبار أسئلة النسب المئوية لتوزيع : 15جدول 

 % المحتوى

 35 األحياء

 20 الكيمياء

 25 الفيزياء

 20 علوم األرض

 100 المجموع

 
 العلوم بحسب المستوى المعرفياختبار أسئلة زيع النسب المئوية لتو: 16جدول 

 % المجال المعرفي

 35 معرفة الحقائق

 35 التطبيق

 30 التفكير

 100 المجموع
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 (TIMSS 2019) 2019للرياضيات والعلوم لعام أدوات الدراسة الدولية 

 اختبار التحصيل كتيّبات

14114

14 

28

17

 الصف الثامن /االختبار للدراسة كتيّباتعناقيد فقرات األسئلة على توزيع : 17جدول 

1 MP01 MP02 SP01 SP02 
2SP02 SP03 MP02 MP03 
3MP03 MP04 SP03 SP04 
4SP04SP05 MP04 MP05 
5MP05 MP06 SP05 SP06 
6SP06 SP07 MP06 MP07 
7MP07 MP08 SP07 SP08 
8SP08 SP09 MP08 MP09 
9MP09 MP10 SP09 SP10 
10SP10 SP11 MP10 MP11 
11MP11 MP12 SP11 SP12 
12 SP12 SP13 MP12 MP13 
13 MP13 MP14 SP13 SP14 
14 SP14 SP01 MP14 MP01 

S

M

P
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 استبانات الدراسة: 

( TIMSS 2019) 2019لعام  في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم استخدمتطورت أربع استبانات 

 :  وهي

زمن قدره أجاب عنها طلبة عينة الدراسة في  ( فقرة،27اشتملت استبانة الطالب على ) استبانة الطالب: .1

معلومات تتعلق بالخلفية األسرية هذه االستبانة  نوقد وفرت إجابة الطلبة ع ( دقيقة.40حوالي )

واألكاديمية للطلبة، واتجاهاتهم وطموحاتهم والممارسات الصفية لمعلمي الرياضيات والعلوم من وجهة 

 نظر الطلبة.

( فقرة أجاب عنها معلمو 23ت( على )اشتملت استبانة المعلم )رياضيا استبانة المعلم )رياضيات(: .2

( دقيقة، وقد وفرت إجاباتهم عن هذه االستبانة 30الرياضيات لطلبة العينة في زمن قدره حوالي )

 معلومات عن خلفياتهم العلمية واألكاديمية وممارساتهم التدريسية واتجاهاتهم نحو تدريس الرياضيات.

( فقرة أجاب عنها معلمو العلوم لطلبة 22لم )علوم( على )اشتملت استبانة المع استبانة المعلم )علوم(: .3

( دقيقة، وقد وفرت اإلجابة عن هذه االستبانة معلومات عن خلفياتهم 30العينة في زمن قدره حوالي )

 اتجاهاتهم نحو تدريس العلوم.إلى  العلمية واألكاديمية وممارساتهم التدريسية باإلضافة

( فقرة أجاب عنها مديرو مدارس طلبة العينة في 21ة المدرسة على )اشتملت استبان استبانة المدرسة: .4

فرت اإلجابة عن هذه االستبانة معلومات عن البيئة المدرسية، و( دقيقة، وقد 30زمن قدره حوالي )

المناهج وبرامج الدراسة والتسهيالت المدرسية، وبرامج تدريب وتطوير والطلبة، والهيئة التدريسية، و

لمدرسة، والوقت الذي يقضيه الطلبة في المدرسة، وبخاصة الذي يقضونه في تعلم العلوم العاملين في ا

 والرياضيات، واإلجراءات التي تقوم بها المدرسة لبناء عالقات مع المجتمع المحلي وأسر الطلبة.
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 عينة الدراسـة

لذي تم تطويره ألغراض الدراسة، لدليل المعاينة ا ااعتمد في اختيار عينة الدراسة إجراءات محددة وفق  

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

من شعب الصف الثامن في المدرسة وبطريقة  في المرحلة األولى، وفي المرحلة الثانية اختيرت شعبة واحدة

 على مرحلتينالمتناسبة مع الحجم ية حتمالة هو تصميم العينة االعشوائية، وبذلك فإن تصميم المعاين

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

وهو  (Statistics Canada) الوطني لتنمية الموارد البشرية بتزويد مركز اإلحصاء في كنداقام المركز 

الختيار العينة باإلطار العام لمجتمع الدراسة األردنية والذي اشتمل على الجهة المعتمدة إلجراءات الدراسة 

معلومات تتعلق إلى  الصف الثامن كأحد صفوفها. هذا باإلضافةعلى  تشتملمدارس المملكة جميعها والتي 

ليم الغوث، والتع وزارة التربية والتعليم، وكالةبالمدرسة مثل الرقم الوطني للمدرسة، والسلطة المشرفة )

(، والعدد اإلجمالي لطلبة الصف الثامن في كل مدرسة، وعدد الشعب للصف الثامن، وحجم الصف الخاص

والطبقة الصريحة نس المدرسة )ذكور، إناث، مختلطة(، لكل مدرسة، وموقع المدرسة )ريف، مدينة(، وج

 .وث، التعليم الخاص، وزارة التربية والتعليم، وكالة الغنيطلبة سورياستكشافية، مدرستي، -للمدرسة

معلومات عامة تصف النظام التربوي في األردن، وذلك الختيار عينة الدراسة من قبل إلى  هذا باإلضافة

 المركز المذكور وفق المعايير الدولية لعينة الدراسة. 

 وجنس المدرسة وموقعها المدرسة )عدد طلبة الصف الثامن في المدرسة(وقد روعي في اختيار العينة حجم 

 ات عشوائي  والسلطة التعليمية، كما حسبت أوزان المعاينة وأخذت بعين االعتبار في تحليل النتائج. وقد اختير

 الثامن في كل مدرسة من مدارس العينة.  الصف شعبة واحدة من شعب 

ي ( مدرسة، اختيرت عشوائيا من مجتمع مدارس المملكة التي تحتو235من )للدراسة عينة النهائية التألفت 

( 7176على الصف الثامن كواحد من الصفوف التي تدرسها. والعدد اإلجمالي لطلبة عينة الدراسة هو )

، المدرسة موقعتوزيع عينة الدراسة بحسب  (،21، )(20(، )19) (،18وطالبة. وتبين الجداول ) اطالب  

 .، وطبقة المعاينةوالفترة جنس المدرسة،و
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 الصف الثامن /المدرسة موقع( بحسب TIMSS 2019)مدارس عينة الدراسة طلبة وتوزيع : 18جدول 

 موقع المدرسة
 المدارس الطلبة

 العدد
النسبة غير 

 الموزونة
 النسبة الموزونة

 المئويةالنسبة  العدد

 74.0 174 71.0 78.2 5609 مدينة

 26.0 61 29.0 21.8 1567 ريف

 100 235 100 100 7176 المجموع

 
 الصف الثامن /بحسب جنس المدرسة( TIMSS 2019)الدراسة عينة  مدارسطلبة وتوزيع : 19جدول 

 جنس المدرسة
 المدارس الطلبة

 العدد
النسبة غير 

 الموزونة
 النسبة الموزونة

 المئويةالنسبة  العدد

 50.2 118 46.9 51.1 3669 ذكور

 41.7 98 43.4 43.6 3130 إناث

 8.1 19 9.7 5.3 377 مختلط

 100 235 100 100 7176 المجموع

 

  الصف الثامن /الفترةبحسب ( TIMSS 2019)عينة الدراسة طلبة توزيع : 20جدول 

 عدد الطلبة الفترة
النسبة غير 

 الموزونة
 النسبة الموزونة

 المئويةالنسبة  عدد المدارس

 60.4 142 70.5 56.1 4025 واحدة

 39.6 93 29.5 43.9 3151 اثنتان

 100 235 100 100 7176 المجموع

 
 

 الصف الثامن /( بحسب الطبقةTIMSS 2019توزيع طلبة ومدارس عينة الدراسة ): 21جدول 

 الطبقة
 المدارس الطلبة

 العدد
النسبة غير 

 الموزونة
 النسبة الموزونة

 المئويةة النسب العدد

 12.8 30 7.5 13.8 987 استكشافية/ وزارة

 13.6 32 6.1 13.0 931 مدرستي/ وزارة

 12.3 29 2.9 11.0 788 سوريون

 34.9 82 60.3 36.0 2586 وزارة التربية والتعليم

 13.6 32 8.5 17.6 1266 وكالة الغوث

 12.8 30 14.7 8.6 618 التعليم الخاص

 100 235 100 100 7176 المجموع
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  (TIMSS 2019) 2019للرياضيات والعلوم لعام إجراءات تطبيق الدراسة الدولية 

نفذت الدراسة في األردن بتعاون وثيق بين المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ووزارة التربية والتعليم 

 وذلك في مراحل الدراسة جميعها. 

ختبارات التحصيل في الرياضيات والعلوم وكذلك قام فريق وطني بترجمة ا ترجمة أدوات الدراسة: .1

اللغة إلى  واستبانة المعلم )علوم(، واستبانة مدير المدرسة ،استبانة الطالب، واستبانة المعلم )رياضيات(

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

ترجمة مجموعة من األدلة التي تساعد على ضبط إلى  تقييم التحصيل التربوي، باإلضافةالرابطة الدولية ل

 عملية تطبيق األدوات مثل دليل المطبق، ودليل المنسق، ودليل التصحيح.  وقد أرسلت الترجمة األردنية

 –أمستردام  )الجهة المشرفة على الدراسة( ومقرها في IEAالرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي إلى 

 وبعد ذلك ،هولندا حيث روجعت شأنها في ذلك شأن ترجمات الدول األخرى من قبل مراكز متخصصة

وتم إعداد الصورة النهائية ألدوات  ،األردن وأدخلت التعديالت المطلوبة على الترجمةإلى  أعيدت الترجمة

 (.Adobe InDesign، وقد استخدمت برمجية خاصة بذلك وهي )الدراسة

( 9000)و ،اختبار كتيّب( 9000) لتأكد من دقة ترجمة األدوات ُطبعبعد ا عة أدوات الدراسة:طبا .2

( استبانة المدرسة، 300)و( استبانة معلم )علوم(، 300)و ( استبانة معلم )رياضيات(،300)وطالب، استبانة 

 .  (50) دليل ضبط النوعيةو ( دليل المطبق،100)و

شة عمل لتدريب المطبقين على الخطوات التي يجب اتباعها في عملية ُعقدت ور التدريب على التطبيق: .3

 الميدان في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.  جمع البيانات من

للتعليمات المحددة لهذه  اوفق   2019لعام  نيسانشهر ُجمعت البيانات من الميدان في  جمع البيانات: .4

فقد ُشكل فريق وطني لضبط نوعية الدراسة، وقد قام الفريق ، اسةولغايات ضبط نوعية تطبيق الدرالعملية، 

للتحقق من اإلجراءات التي نفذها المطبقون ومدى الدراسة فيها  طبقتبزيارة مجموعة من المدراس التي 

التزامهم بتعليمات تطبيق الدراسة. وباإلضافة للفريق الوطني لضبط النوعية فإن هناك فريقا دوليا آخر قام 

% من مدارس العينة اختيرت بشكل عشوائي( مجموعة من مدارس العينة أثناء فترة التطبيق 10ة )بزيار

 للغاية نفسها وهي التأكد من مدى االلتزام بتعليمات تطبيق الدراسة من قبل المطبقين.

 النوع المقالياالختبار التحصيلي في الرياضيات والعلوم على أسئلة من  كتيّباتاشتملت  التصحيح: .5

لحالتين، فان اعضها يتطلب من الطالب أن يقدم إجابة قصيرة، وبعضها اآلخر يتطلب إجابة مطولة، وفي ب

في الرياضيات والعلوم بعد أن  اهذه األسئلة صححت من قبل فريق من المصححين المؤهلين تأهيال مناسب  

رابطة الدولية لتقييم التحصيل دربوا على إجراءات هذه العملية الموضحة في دليل أعد لهذه الغاية من قبل ال

من  في الرياضيات والعلوم، اتربوي   ا( مشرف  24وقد شارك في عملية التصحيح )،  "IEA"التربوي.

 .ايوم  ( 22واستمرت عمليات التصحيح ) المتقاعدين من العمل في وزارة التربية والتعليم 

رة الحاسوب باستخدام برمجية خاصة أدخلت البيانات التي جمعت من الميدان في ذاك إدخال البيانات: .6

 Data Management Expertواسم هذه البرمجية خبير إدارة البيانات  أعدت من قبل الرابطة الدولية

(DME)عقدت ورشة تدريبية للفريق الذي قام بهذه المهمة، وقدالمباشرة بعملية إدخال البيانات،  ، وقبل 

  .ا( شخص  14شارك في عملية إدخال البيانات )
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 امسترداممركز الدراسة الدولي في إلى  قامت الدول المشاركة جميعها بإرسال بياناتها معالجة البيانات: .7

(Data Processing Center)  وقد استخدمت 2019لعام  تموزحيث تكاملت بياناتها مع نهاية شهر .

قارنة بين متوسطات أداء أساليب تحليل متقدمة تم من خاللها اشتقاق مقاييس مشتركة يمكن من خاللها الم

في  نتائج الدراسة في تقرير دولي تطلبة الدول المشاركة في مبحثي الرياضيات والعلوم، حيث ظهر

 .2020لعام  كانون األولفي شهر  العلوموالرياضيات 
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 ( TIMSS 2019الدول المشاركة في الدراسة الدولية )

ي شاركت في الدراسة حيث بلغ عدد المشاركات الدولية غير ( مجموعة الدول الت22يبين الجدول رقم )

أنظمة ( 7، بينما بلغ عدد المشاركات غير الدولية )( دول10( دولة، والمشاركات العربية )29العربية )

 .تربوية

 (TIMSS 2019) 2019لعام الدولية في الدراسة  ونالمشارك: 22جدول 

1  25  1  1  

2  26  2  2  

3  27  3  3  

4  28  4  4  

5  29  5  5  

6    6  6  

7    7  7  

8    8    

9    9    

10    10    

11        

12        

13        

14        

15        

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       
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 الفصل الثاني

 األداء على اختبار العلوم
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العام لطلبة الدول المشاركة في الدراسة على اختبار األداء  ( متوسطات23يوضح الجدول رقم )

  .لطلبة الصف الثامن العلوم

 دوندائه بين الدول المشاركة. وجاء متوسط أ( من 31أن األردن حقق الترتيب )إلى  وتشير هذه النتائج

ول العربية المشاركة في على مجموعة الد الخامسعالمة، واحتل الترتيب ( 38بمقدار )المتوسط الدولي 

 الدراسة. 

 .إفريقيا، وجنوب ومصر، المغرب، والسعودية، ولبنانهي:  دول( 5وتفوق طلبة األردن على طلبة )

 سنغافورة، وتايوان، واليابان، وكوريا،هي: و( دولة أعلى من المتوسط األردني 27كما جاءت متوسطات )

، وأمريكا، والسويد، والبرتغال، وبريطانيا، أيرلنداوروسيا، وفنلندا، وليتوانيا، وهنغاريا، وأستراليا، و

وتركيا، وإسرائيل، وهونغ كونغ، وإيطاليا، ونيوزلندا، والنرويج، وفرنسا، والبحرين، وقبرص، 

ء الدول اآلتية: تشيلي، ماليزيا، ألدا األردني مماثال  األداء  وكان، ورومانيا، اإلماراتوكزاخستان، وقطر، و

 .ُعمان، إيران، جورجيا، والكويت

للدول العربية المشاركة في الدراسة، كما يبين الشكل  في العلوماألداء  ( متوسطات24ويبين الجدول رقم )

أن متوسط أداء طلبة األردن في إلى  ( متوسطات أداء الدول العربية في العلوم. وتجدر اإلشارة1رقم )

، كما أن المتوسط اإحصائي   غير دالهذا الفرق ( عالمة وكان 14) لوم جاء أعلى من المتوسط العربي بـالع

 الكويت، ولبنان، والسعودية، والمغرب اآلتية: من الدول العربية المشاركة  كلعلى من متوسط أاألردني 

 وبداللة إحصائية. ، ومصر
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 الصف الثامن /TIMSS 2019للدول المشاركة في دراسة  العلوم فيألداء ا متوسطات: 23جدول 

 المتوسط الدولة المتوسط الدولة

  490 المتوسط الدولي   608 سنغافورة 1

  489 فرنسا  21 574 تايوان 2

  486 البحرين  22 570 اليابان 3

  484 قبرص  23 561 الجنوبية كوريا 4

  478 اخستانكز  24 543 روسيا 5

  475 قطر  25 543 فنلندا 6

  473 اإلمارات  26 534 ليتوانيا 7

  470 رومانيا  27 530 هنغاريا 8

  462 تشيلي  28 528 أستراليا 9

  460 ماليزيا  29 523 أيرلندا 10

  457 ُعمان  30 522 أمريكا 11

  452 األردن  31 521 السويد 12

  449 إيران  32 519 البرتغال 13

  447 جورجيا  33 517 بريطانيا 14

  444 الكويت  34 515 تركيا 15

  431 السعودية  35 513 إسرائيل 16

  394 المغرب  36 504 هونغ كونغ 17

  389 مصر  37 500 إيطاليا 18

  377 لبنان  38 499 نيوزلندا 19

  370 إفريقياجنوب   39 495 النرويج 20

 مشاركات أخرى

  439 إفريقياكيب الغربية/جنوب   5 567 موسكو/روسيا 1

  422 إفريقياجوتنج/جنوب   6 548 اإلماراتدبي/ 2

  420 اإلماراتأبوظبي/  7 537 كوبيك/كندا 3

          522 اونتاريو/كندا 4
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 الصف الثامن / TIMSS 2019في الدراسة الدولية في العلوملدول العربية لاألداء  متوسطات: 24جدول 

  الـدولـة مـتـوسـط األداء

490 المتوسط الدولي  

486  1 البحرين 

475 2 قطر 

473 3 اإلمارات 

 4 ُعمان 457

 5 األردن 452

444  6 الكويت

438 المتوسط العربي  

431 7 السعودية 

394 8 المغرب 

389 9 مصر 

377 10 لبنان 

 مشاركات أخرى

548  /اإلماراتدبي  

420 اإلمارات /أبوظبي  

 

  المتوسط اعلى من متوسط األردن

  متوسط األردنالمتوسط مماثل ل

  المتوسط أدنى من متوسط األردن
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 الصف الثامن /في العلوم لدول العربيةلاألداء  متوسطات: 1شكل 

 التحصيل الدولية  مستوياتاألداء في العلوم بحسب 

 : اآلتيللتحصيل على النحو  عّرفت الدراسة الدولية أربع مستويات

 فأكثر. 625مثل الطلبة الذين حصلوا على عالمة يالتحصيل المتقدم و وىستم 

 فأكثر. 550مثل الطلبة الذين حصلوا على عالمة يالتحصيل العالي و مستوى 

 فأكثر. 475مثل الطلبة الذين حصلوا على عالمة يو مستوى التحصيل المتوسط 

 فأكثر. 400 مثل الطلبة الذين حصلوا على عالمةيو مستوى التحصيل المنخفض 

ما، يكون قد  مستوىإلى  ني ذلك أن الطالب الذي يصلتراكمية، ويع ستوياتأن هذه المإلى  وتجدر اإلشارة

 األخرى التي تقل عنه.  ستوياتالمإلى  وصل

، ولكن والمنخفض المتوسط ستويينالتحصيل العالي يكون قد وصل الم ستوىمإلى  فالطالب الذي وصل

 المتقدم .  توىسالمإلى  عجز عن الوصول

 

 

 

486 475 473
457 452

444

431

394 389
377

548

420

360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560

 

490 

 

439 
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 :  المتقدمالتحصيل  ستوىم

 التحصيل المتقدم بأنهم قادرون على:  ستوىمإلى  يتصف الطلبة الذين وصلوا

 فهم واستيعاب بعض مفاهيم العلوم المجردة والمركبة. 

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

 ت.الكائنا

للكهربية، والتمدد الحراري، والصوت، وتركيب المادة وخواصها وتغيراتها  ايظهرون فهم   

 الفيزيائية والكيميائية، إضافة لفهم الموارد وقضايا البيئة.

 فهم بعض قضايا البحث العلمي. 

 يائية في حل بعض المسائل الكمية.تطبيق المبادئ الفيز 

 واصل والتبادل.مكتوبة قابلة للت تقديم تفسيرات علمية 

 يستطيع غالبية الطلبة الذين وصلوا حيثأسئلة العلوم في الصف الثامن، وتوضح األمثلة األتية نماذج من 

 .اصحيحة عنه ( إعطاء إجابات625التحصيل المتقدم ) مستوىإلى 
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(1المستوى المتقدم: مثال )

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 األحياءجال المحتوى: م

 تطبيقيمجال المعرفة: 

 حيوانات على أنها ثدييات أو غير ثدييات 7من  7يصنف الوصف: 

 (1.9) 75 اليابان

 

 (1.9) 63 تايوان

 (2.0) 62 سنغافورة

 (2.8) 53 هنغاريا

 (2.6) 46 هونغ كونغ

 (2.5) 44 روسيا

 (3.2) 42 جورجيا

 (2.6) 41 الياإيط

 (2.4) 40 رومانيا

 (1.7) 37 فنلندا

 (2.7) 37 ليتوانيا

 (2.6) 35 كزاخستان

 (1.6) 35 أستراليا

 (2.6) 35 البرتغال

 (2.5) 33 إسرائيل

 (2.1) 31 كوريا الجنوبية

 (2.0) 30 نيوزلندا

 (1.9) 30 أمريكا

 (0.3) 30 المتوسط الدولي

 (2.5) 27 بريطانيا

 (2.0) 27 قبرص

 (1.2) 27 اإلمارات

 (2.3) 26 لبنان

 (2.3) 24 البحرين

 (1.7) 22 قطر

 (1.5) 21 ماليزيا

 (1.8) 21 فرنسا

 (2.0) 20 تركيا

 (1.9) 20 أيرلندا

 تي ستحصل على العالمة الكاملة )نقطة واحدة(.نوع االستجابة ال تبيّن اإلجابة الموضحة (1.5) 20 ُعمان

 (1.8) 18 األردن

 (1.7) 17 السويد  

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (2.0) 16 النرويج

 (2.5) 55 موسكو/روسيا (1.7) 16 تشيلي

 (2.0) 37 اإلماراتدبي/ (2.3) 16 الكويت

 (3.0) 37 اريو/كندااونت (1.5) 16 المغرب

 (2.2) 27 كوبيك/كندا (1.4) 12 إيران

 (1.5) 23 اإلماراتأبوظبي/ (1.3) 10 السعودية

 (1.4) 14 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (1.2) 7 مصر

 (1.6) 10 إفريقياجوتنج/جنوب  (0.4) 5 إفريقياجنوب 
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(2المستوى المتقدم: مثال )

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 كيمياءمجال المحتوى: 

 تطبيقيرفة: مجال المع

 أكبر عدد ذريإلى  يستخدم جزًءا من الجدول الدوري لترتيب أربعة عناصر من أصغر عدد ذريالوصف: 

 (2.1) 60 سنغافورة

 

 (2.0) 56 كوريا الجنوبية

 (2.2) 49 تركيا

 (2.4) 46 روسيا

 (2.3) 44 اليابان

 (2.5) 44 النرويج

 (2.2) 43 تايوان

 (2.8) 42 ليتوانيا

 (2.7) 41 هنغاريا

 (2.7) 40 كزاخستان

 (2.1) 40 أستراليا

 (2.2) 38 نيوزلندا

 (2.0) 36 فنلندا

 (1.8) 35 أمريكا

 (2.3) 35 أيرلندا

 (3.2) 32 جورجيا

 (2.7) 31 بريطانيا

 (2.4) 31 إسرائيل

 (2.6) 29 السويد

 (0.3) 29 الدولي المتوسط

 (1.1) 27 اإلمارات

 (2.7) 26 رومانيا

 (2.0) 23 البحرين

 (2.3) 23 الكويت

 (2.2) 23 لبنان

 (2.1) 21 إيطاليا

 (1.1) 21 إفريقياجنوب 

 (1.9) 21 تشيلي

 (2.1) 21 هونغ كونغ

 ستجابة التي ستحصل على العالمة الكاملة )نقطة واحدة(.نوع اال تبيّن اإلجابة الموضحة (2.3) 19 إيران

 (2.1) 19 األردن

 (1.9) 18 مصر  

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (1.6) 17 البرتغال

 (2.7) 56 كوبيك/كندا (2.3) 15 قطر

 (2.3) 55 موسكو/روسيا (1.8) 15 قبرص

 (2.0) 41 اإلماراتدبي/ (1.5) 15 فرنسا

 (2.1) 32 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (1.1) 11 ماليزيا

 (2.3) 31 إفريقياجوتنج/جنوب  (1.0) 8 ُعمان

 (1.4) 23 اإلماراتأبوظبي/ (1.3) 7 السعودية

 (2.4) 23 اونتاريو/كندا (1.1) 6 المغرب
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 (3المستوى المتقدم: مثال )

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 فيزياءمجال المحتوى: 

 تطبيقية: مجال المعرف

 يتعرف على رسم تخطيطي لما يحدث لجزيئات الغاز داخل البالون عندما يتمدد البالونالوصف: 

 (2.2) 69 سنغافورة

 

 (2.1) 68 إسرائيل

 (2.6) 56 البرتغال

 (2.3) 56 كوريا الجنوبية

 (2.1) 50 البحرين

 (2.5) 50 أستراليا

 (1.0) 50 اإلمارات

 (2.5) 49 روسيا

 (2.5) 49 بريطانيا

 (2.3) 49 تركيا

 (2.6) 47 تشيلي

 (2.4) 47 قطر

 (1.7) 47 أمريكا

 (2.6) 46 اليابان

 (1.8) 45 ُعمان

 (2.4) 43 ليتوانيا

 (2.4) 41 السويد

 (0.4) 41 المتوسط الدولي

 (2.5) 40 إيطاليا

 (2.6) 40 نيوزلندا

 (2.0) 38 تايوان

 (2.3) 37 الكويت

 (2.5) 37 األردن

 (2.2) 36 فرنسا

 (2.1) 36 ماليزيا

 (1.6) 36 السعودية

 (3.0) 36 جورجيا

 (3.1) 35 هونغ كونغ

 (2.1) 35 كزاخستان

 (2.4) 34 أيرلندا

 (2.0) 34 فنلندا

 (2.1) 34 النرويج

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (2.0) 31 انإير

 (1.9) 63 اإلماراتدبي/ (2.2) 31 قبرص

 (2.6) 60 اونتاريو/كندا (2.0) 31 هنغاريا

 (2.5) 59 موسكو/روسيا (1.8) 28 المغرب

 (2.8) 48 كوبيك/كندا (2.4) 27 رومانيا

 (1.9) 43 ماراتاإلأبوظبي/ (2.4) 23 لبنان

 (2.0) 28 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (2.0) 22 مصر

 (2.0) 28 إفريقياجوتنج/جنوب  (0.9) 20 إفريقياجنوب 
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 (4المستوى المتقدم: مثال )

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 علوم األرضمجال المحتوى: 

 معرفةمجال المعرفة: 

 يتعرف على سبب زيادة حجم البالون مع زيادة ارتفاعه عن األرضالوصف: 

 (1.9) 68 باناليا

 

 (2.6) 66 روسيا

 (2.0) 65 ليتوانيا

 (2.2) 63 كوريا الجنوبية

 (2.0) 63 تايوان

 (2.4) 62 تركيا

 (2.4) 57 كزاخستان

 (2.0) 55 فنلندا

 (2.3) 52 هنغاريا

 (2.0) 51 البحرين

 (2.5) 50 هونغ كونغ

 (2.1) 49 فرنسا

 (2.8) 45 لياإيطا

 (2.1) 45 سنغافورة

 (2.3) 43 رومانيا

 (2.6) 42 بريطانيا

 (0.3) 42 المتوسط الدولي

 (3.0) 42 جورجيا

 (2.0) 42 السعودية

 (1.9) 41 أستراليا

 (1.8) 40 أمريكا

 (2.1) 40 البرتغال

 (1.0) 39 اإلمارات

 (2.4) 39 النرويج

 (2.0) 37 قطر

 (2.0) 36 أيرلندا

 (2.2) 35 السويد

 (2.7) 35 إسرائيل

 (2.5) 34 نيوزلندا

 (1.8) 34 ُعمان

 (2.2) 34 قبرص

 (1.8) 33 الكويت

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (2.2) 33 تشيلي

 (2.3) 74 موسكو/روسيا (1.7) 32 ماليزيا

 (3.3) 51 كوبيك/كندا (1.7) 30 المغرب

 (1.9) 47 اإلماراتدبي/ (2.1) 29 األردن

 (2.9) 37 اونتاريو/كندا (1.8) 28 مصر

 (1.5) 37 اإلماراتأبوظبي/ (2.0) 25 لبنان

 (1.4) 18 إفريقياجوتنج/جنوب  (1.5) 18 إيران

 (1.5) 18 إفريقياب كيب الغربية/جنو (0.7) 12 إفريقياجنوب 
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 : التحصيل العالي ستوىم

 مقياس التحصيل فهم:على  ستوىالم اهذإلى  ة الذين وصلوا في أدائهمأما الطلب

 .لبعض المفاهيم الخاصة بالدورات واألنظمة والمبادئ العلمية ايظهرون فهم   -

والتكاثر  ،لديهم بعض الفهم للعمليات األرضية، والنظام الشمسي، واألنظمة البيولوجية، والسكان -

 ها.والوراثة وتركيب األعضاء ووظائف

 .يظهرون بعض الفهم للتغيرات الفيزيائية والكيميائية وتركيب المادة -

 .قادرون على حل بعض المسائل الفيزيائية المتصلة بالضوء والحرارة والكهرباء والمغناطيسية -

 يظهرون معرفة أساسية بالقضايا البيئية الرئيسة. -

 .يظهرون بعض مهارات االستقصاء العلمي -

المعلومات والخروج منها باستنتاجات، وتفسير البيانات من خالل األشكال والرسوم يمكنهم جمع  -

بين السبب  م شرح علمي موجز تظهر فيه العالقةالبيانية والجداول، أو من خالل حل مسائل أو تقدي

 والنتيجة. 

 بة الذين وصلوايستطيع غالبية الطل حيثأسئلة العلوم في الصف الثامن،  وتوضح األمثلة األتية نماذج من

 .اصحيحة عنه التحصيل العالي إعطاء إجابات ستوىمإلى 
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 (1: مثال )العاليالمستوى 

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 أحياءمجال المحتوى: 

 تفكيرمجال المعرفة: 

 اني أكسيد الكربون في الهواءيشرح كيف تساعد حدائق األسطح في المدن في تقليل كمية ثالوصف: 

 (1.5) 85 سنغافورة

 

 (2.0) 69 تايوان

 (2.3) 68 كزاخستان

 (2.4) 67 تركيا

 (2.5) 65 روسيا

 (2.6) 63 السويد

 (2.9) 60 هونغ كونغ

 (2.5) 58 كوريا الجنوبية

 (2.0) 57 أستراليا

 (2.0) 57 قطر

 (2.2) 57 إسرائيل

 (2.3) 56 أيرلندا

 (2.7) 53 ليتوانيا

 (2.3) 52 قبرص

 (2.5) 51 أمريكا

 (2.1) 50 البحرين

 (2.5) 49 رومانيا

 (1.2) 49 اإلمارات

 نوع االستجابة التي ستحصل على العالمة الكاملة )نقطة واحدة(. تبيّن اإلجابة الموضحة (1.8) 49 فنلندا

 (2.8) 49 الكويت

  

 (0.4) 48 المتوسط الدولي

 (2.6) 48 األردن

 (3.0) 47 البرتغال

 (2.4) 44 إيطاليا

 (2.7) 44 بريطانيا

 (3.0) 43 هنغاريا

 (2.2) 42 ُعمان

 (1.9) 42 اليابان

 (2.0) 40 السعودية

 (2.1) 40 إيران

 (2.2) 39 فرنسا

 (1.9) 37 مصر

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (2.3) 37 نرويجال

 (1.7) 79 موسكو/روسيا (2.7) 36 جورجيا

 (2.0) 66 اإلماراتدبي/ (1.6) 34 المغرب

 (2.5) 49 كوبيك/كندا (1.7) 33 ماليزيا

 (2.7) 42 اونتاريو/كندا (1.9) 30 نيوزلندا

 (1.5) 37 اإلماراتبي/أبوظ (2.0) 29 لبنان

 (1.8) 33 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (1.8) 24 تشيلي

 (1.7) 32 إفريقياجوتنج/جنوب  (1.1) 20 إفريقياجنوب 
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(2: مثال )العاليالمستوى 

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 كيمياءمجال المحتوى: 

 تفكيرمجال المعرفة: 

 بحثييشرح تأثير درجة الحرارة على االنتشار في سياق الوصف: 

 (1.8) 69 روسيا

 
 

 (2.0) 67 اليابان

 (1.9) 64 سنغافورة

 (2.4) 63 كوريا الجنوبية

 (2.4) 59 ليتوانيا

 (1.9) 55 أمريكا

 (1.8) 52 نيوزلندا

 (2.0) 52 تايوان

 (2.8) 51 البرتغال

 (2.2) 51 هنغاريا

 (2.0) 49 أستراليا

 (2.4) 49 تركيا

 (2.4) 49 لنداأير

 (2.5) 48 إسرائيل

 (1.7) 48 فنلندا

 (2.6) 45 السويد

 (2.4) 40 هونغ كونغ

 (2.8) 40 كزاخستان

 (1.9) 39 البحرين

 (0.3) 39 المتوسط الدولي

 (2.3) 38 فرنسا

 (2.3) 35 تشيلي

 (2.6) 35 قطر

 (2.4) 34 قبرص

 (2.4) 33 إيطاليا

 (2.4) 32 رومانيا

 (2.1) 32 النرويج

 (2.5) 31 بريطانيا

 (1.6) 29 المغرب

 (1.5) 27 ماليزيا

 (2.1) 27 إيران

 نوع االستجابة التي ستحصل على العالمة الكاملة )نقطة واحدة(. تبيّن اإلجابة الموضحة (2.9) 27 جورجيا

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (1.7) 26 ُعمان

 (2.5) 63 كوبيك/كندا (1.7) 23 الكويت

 (2.3) 59 موسكو/روسيا (0.9) 21 اإلمارات

 (2.5) 56 اونتاريو/كندا (1.4) 20 السعودية

 (1.8) 37 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (0.9) 20 إفريقياجنوب 

 (1.7) 36 ريقياإفجوتنج/جنوب  (1.4) 15 األردن

 (2.0) 35 اإلماراتدبي/ (1.5) 13 لبنان

 (1.1) 15 اإلماراتأبوظبي/ (0.7) 5 مصر
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 (3: مثال )العاليالمستوى 

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 فيزياءمجال المحتوى: 

 تطبيقيمجال المعرفة: 

يطبق المعرفة بنقل الصوت لشرح ما إذا كان يمكن سماع رنين الهاتف الخلوي في الفراغ خارج الوصف: 
 لتفريغغرفة ا

 (1.8) 78 تايوان

 
 

 (2.1) 61 تركيا

 (2.5) 59 سنغافورة

 (2.2) 56 اليابان

 (2.8) 56 ليتوانيا

 (2.6) 53 كوريا الجنوبية

 (2.0) 52 ماليزيا

 (3.3) 51 هونغ كونغ

 (2.8) 50 قطر

 (2.3) 46 األردن

 (2.3) 46 السويد

 (2.5) 44 فرنسا

 (2.1) 44 فنلندا

 (2.2) 43 هنغاريا

 (2.8) 42 روسيا

 (2.0) 42 كزاخستان

 (2.2) 41 السعودية

 (2.8) 40 جورجيا

 (1.1) 39 اإلمارات

 (0.4) 38 المتوسط الدولي

 (2.7) 38 البرتغال

 (2.3) 37 أمريكا

 (2.4) 36 قبرص

 (2.8) 35 بريطانيا

 (1.9) 33 نُعما

 نوع االستجابة التي ستحصل على العالمة الكاملة )نقطة واحدة(. تبيّن اإلجابة الموضحة (2.1) 33 أستراليا

 (2.8) 33 الكويت

  

 (2.3) 33 أيرلندا

 (2.0) 32 مصر

 (2.1) 31 نيوزلندا

 (2.3) 30 رومانيا

 (1.7) 29 المغرب

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (1.8) 29 البحرين

 (2.2) 73 موسكو/روسيا (2.1) 26 إسرائيل

 (2.0) 52 اإلماراتدبي/ (2.0) 26 النرويج

 (1.7) 32 اإلماراتأبوظبي/ (2.3) 22 إيطاليا

 (2.7) 28 كوبيك/كندا (1.7) 19 لبنان

 (2.0) 23 اونتاريو/كندا (1.4) 15 إيران

 (1.6) 22 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (0.7) 11 إفريقياجنوب 

 (1.9) 17 إفريقياجوتنج/جنوب  (1.3) 7 تشيلي
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 (4: مثال )العاليالمستوى 

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 علوم األرضمجال المحتوى: 

 تفكيرمجال المعرفة: 

 يحدد الدليل على أن األرض تزداد دفئًا بمرور الوقتالوصف: 

 (1.3) 87 تايوان

 
 

 (1.8) 82 فنلندا

 (1.9) 79 أيرلندا

 (2.1) 77 هنغاريا

 (2.1) 76 ليتوانيا

 (1.9) 76 سنغافورة

 (1.8) 75 اليابان

 (2.0) 74 تركيا

 (2.0) 70 النرويج

 (2.0) 70 السويد

 (2.8) 69 بريطانيا

 (2.0) 68 نيوزلندا

 (2.6) 67 كوريا الجنوبية

 (1.5) 67 أستراليا

 (2.4) 65 إيطاليا

 (2.4) 65 أمريكا

 (2.7) 63 روسيا

 (2.8) 63 هونغ كونغ

 (2.3) 63 قبرص

 (2.2) 60 تشيلي

 (2.8) 58 إسرائيل

 (2.5) 57 فرنسا

 (0.4) 57 المتوسط الدولي

 (2.8) 54 البرتغال

 (2.5) 52 كزاخستان

 (2.7) 52 نياروما

 (2.5) 48 قطر

 (1.1) 47 اإلمارات

 (2.5) 45 الكويت

 (2.6) 44 البحرين

 (2.9) 44 جورجيا

 (2.0) 43 ُعمان

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (1.7) 43 ماليزيا

 (2.1) 78 كوبيك/كندا (1.9) 40 مصر

 (2.4) 75 اونتاريو/كندا (2.3) 39 السعودية

 (2.1) 72 موسكو/روسيا (1.8) 36 األردن

 (2.1) 65 اإلماراتدبي/ (1.5) 28 إيران

 (1.6) 39 اإلماراتأبوظبي/ (1.6) 28 المغرب

 (2.1) 35 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (1.1) 24 إفريقياجنوب 

 (1.6) 25 إفريقياجوتنج/جنوب  (2.1) 24 لبنان
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 :  التحصيل المتوسط ستوىم

 :يأتي فهم يتصفون بما ستوىالم هذاإلى  اصلووذين وبالنسبة للطلبة ال

 .إدراك المعرفة العلمية األساسية ونقلها عبر مدى معين من الموضوعات -

 .إدراك بعض خواص النظام الشمسي، ودورة الماء، والحيوانات، وصحة اإلنسان -

 .وتوة والحركة وانعكاس الضوء والصلديهم معرفة ببعض الحقائق حول الطاقة والق -

 النظام الشمسي، وعمليات األرض، والموارد والبيئة.امتالك معرفة أولية عن  -

القدرة على تطبيق وتداول المعرفة باستخدام الجداول، واستنتاج المعلومات من بيانات ممثلة في رسوم  -

 أو مجسمة. مستويةبيانية 

 يستطيع غالبية الطلبة الذين وصلوا ثحيأسئلة العلوم في الصف الثامن،  وتوضح األمثلة األتية نماذج من

 .اصحيحة عنه إعطاء إجابات ستوى التحصيل المتوسطمإلى 
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 (1: مثال )المتوسطالمستوى 

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 األحياءمجال المحتوى: 

 تفكيرمجال المعرفة: 

 التمساح على البقاء في البيئة أسباب كيف تساعد زاوية رؤيةالوصف: 

 (1.6) 85 اليابان

 
 

 (1.5) 84 سنغافورة

 (1.9) 79 البرتغال

 (2.2) 76 أيرلندا

 (2.1) 75 كوريا الجنوبية

 (2.0) 75 تركيا

 (1.9) 72 إسرائيل

 (1.8) 72 فنلندا

 (2.2) 69 فرنسا

 (1.9) 68 أستراليا

 (2.4) 68 ليتوانيا

 (2.2) 68 السويد

 (2.7) 67 بريطانيا

 (1.5) 66 أمريكا

 (2.3) 65 روسيا

 (2.4) 63 هنغاريا

 (1.8) 63 تايوان

 (2.5) 62 نيوزلندا

 (2.1) 62 إيطاليا

 (2.7) 62 النرويج

 (2.3) 56 قبرص

 (0.3) 55 المتوسط الدولي

 (2.9) 54 كزاخستان

 (1.6) 54 البحرين

 (2.8) 49 رومانيا

 (2.5) 48 تشيلي

 (1.8) 44 قطر

 (2.3) 44 األردن

 (1.0) 44 اإلمارات

 (2.1) 44 إيران

 نوع االستجابة التي ستحصل على العالمة الكاملة )نقطة واحدة(. تبيّن اإلجابة الموضحة (2.7) 40 هونغ كونغ

   (2.0) 38 ُعمان

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (2.0) 36 الكويت

 (2.2) 80 موسكو/روسيا (3.1) 35 جورجيا

 (2.0) 73 اونتاريو/كندا (1.9) 35 السعودية

 (2.6) 73 كوبيك/كندا (1.5) 27 ماليزيا

 (1.6) 65 اإلماراتدبي/ (1.5) 24 المغرب

 (2.3) 36 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (2.2) 22 لبنان

 (1.8) 34 اإلماراتأبوظبي/ (1.5) 18 مصر

 (1.8) 24 إفريقياجوتنج/جنوب  (0.8) 14 إفريقياجنوب 
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(2: مثال )وسطالمستوى المت

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 كيمياءمجال المحتوى: 

 تطبيقمجال المعرفة: 

 المركباتمن قائمة الرموز والصيغ ، يتعرف على العناصر والوصف: 

 (1.6) 89 فنلندا

 
 

 (1.7) 88 ليتوانيا

 (1.9) 83 روسيا

 (1.8) 78 سنغافورة

 (1.5) 78 تايوان

 (1.9) 77 اليابان

 (2.1) 75 كزاخستان

 (2.9) 74 جورجيا

 (2.5) 74 بريطانيا

 (2.2) 73 كوريا الجنوبية

 (2.2) 73 إسرائيل

 (1.8) 72 هنغاريا

 (2.2) 71 البرتغال

 (2.9) 71 النرويج

 (2.3) 70 قبرص

 (2.3) 67 رومانيا

 (2.1) 65 تركيا

 (3.0) 64 إيطاليا

 (2.6) 64 قطر

 (2.0) 63 أمريكا

 (0.4) 61 المتوسط الدولي

 ستحصل على العالمة الكاملة )نقطة واحدة(.نوع االستجابة التي  تبيّن اإلجابة الموضحة (2.3) 61 أستراليا

 (2.8) 61 لبنان

  

 (2.5) 60 األردن

 (2.1) 59 السويد

 (2.6) 58 أيرلندا

 (1.0) 58 اإلمارات

 (2.0) 56 البحرين

 (1.8) 54 ُعمان

 (2.5) 49 تشيلي

 (3.0) 48 نيوزلندا

 (2.4) 47 الكويت

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (1.9) 45 المغرب

 (1.5) 90 موسكو/روسيا (2.6) 45 فرنسا

 (2.1) 79 كوبيك/كندا (2.3) 42 مصر

 (1.7) 73 اإلماراتدبي/ (1.2) 41 إفريقياجنوب 

 (2.5) 56 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (1.7) 40 ماليزيا

 (1.8) 50 إفريقياتنج/جنوب جو (2.9) 39 هونغ كونغ

 (1.7) 47 اإلماراتأبوظبي/ (1.6) 31 السعودية

 (2.6) 32 اونتاريو/كندا (1.8) 29 إيران
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(3: مثال )توسطالمستوى الم

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 فيزياءمجال المحتوى: 

 معرفةمجال المعرفة: 

 يدرك سبب اختالف وزن المركبة على المريخ عن وزنها على األرضالوصف: 

 (1.2) 90 سنغافورة

 
 

 (1.5) 86 كوريا الجنوبية

 (1.4) 84 هنغاريا

 (1.7) 84 أيرلندا

 (2.1) 81 روسيا

 (1.6) 80 أستراليا

 (2.0) 80 إيطاليا

 (2.0) 80 بريطانيا

 (1.9) 79 النرويج

 (1.9) 77 قبرص

 (2.1) 77 ليتوانيا

 (1.8) 76 نيوزلندا

 (2.4) 74 أمريكا

 (1.7) 74 تايوان

 (1.8) 73 فنلندا

 (2.6) 73 البرتغال

 (2.1) 72 السويد

 (1.9) 72 ماليزيا

 (2.1) 71 إسرائيل

 (1.9) 71 ُعمان

 (1.9) 70 البحرين

 (2.2) 69 رومانيا

 (0.3) 69 المتوسط الدولي

 (1.7) 68 اليابان

 (1.9) 67 إيران

 (2.6) 67 تشيلي

 (2.3) 67 فرنسا

 (2.1) 67 تركيا

 (2.2) 66 قطر

 (2.1) 65 األردن

 (2.5) 65 الكويت

 (1.1) 65 اإلمارات

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (2.7) 61 هونغ كونغ

 (2.1) 85 كوبيك/كندا (1.8) 59 السعودية

 (2.0) 84 وسكو/روسيام (1.8) 54 مصر

 (1.8) 84 اونتاريو/كندا (1.5) 53 إفريقياجنوب 

 (1.7) 81 اإلماراتدبي/ (2.2) 48 كزاخستان

 (1.6) 69 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (1.9) 47 المغرب

 (1.5) 68 إفريقياجوتنج/جنوب  (2.7) 46 جورجيا

 (1.8) 53 اإلماراتأبوظبي/ (2.6) 39 لبنان
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 :التحصيل المنخفض ستوىم

 :يأتي فهم يتصفون بما مستوىال هذهوصلوا أما الطلبة الذين 

 إدراك بعض الحقائق عن العلوم الفيزيائية والبيولوجية -

 امتالك بعض المعرفة عن جسم اإلنسان والوراثة  -

 عض الظواهر الفيزيولوجية التي لها صلة بالحياة اليوميةب لفةأُ  -

 قائق الفيزيائية في مواقف عملية.القدرة على تفسير الرسوم البيانية المجسمة، وتطبيق المعارف والح -
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 الصف الثامن /في العلوم للدول المشاركة في الدراسةاألداء  النسب المئوية للطلبة بحسب مستويات: 25جدول 

 الدولة

 متقدم
625 

 عالي
550 

 متوسط
475 

 منخفض
 الدولة 400

 متقدم
625 

 عالي
550 

 متوسط
475 

 منخفض
400 

 النسبة المئوية للطلبة المئوية للطلبة النسبة

 95 73 34 7 البرتغال 20 98 91 77 48 سنغافورة 1

 76 51 25 7 قطر 21 97 88 64 29 تايوان 2

 86 61 28 6 النرويج 22 99 90 63 22 اليابان 3

 82 51 20 4 كزاخستان 23 96 86 56 22 كوريا الجنوبية 4

 91 65 26 4 إيطاليا 24 94 80 50 16 فنلندا 5

 78 49 19 4 رومانيا 25 88 70 43 15 أمريكا 6

 72 46 19 4 ُعمان 26 97 82 48 13 روسيا 7

 83 57 22 3 قبرص 27 89 71 41 13 السويد 8

 74 47 18 3 ماليزيا 28 88 66 38 13 تركيا 9

 87 59 22 3 فرنسا 29 92 74 43 13 أستراليا 10

 68 39 15 2 ويتالك 30 87 67 38 12 إسرائيل 11

 72 39 13 2 إيران 31 93 75 42 12 هنغاريا 12

 72 45 15 2 األردن 32 95 78 43 11 ليتوانيا 13

 78 45 13 1 تشيلي 33 89 69 38 11 بريطانيا 14

 36 15 5 1 إفريقياجنوب  34 72 53 30 10 اإلمارات 15

 64 33 9 1 السعودية 35 92 73 40 10 أيرلندا 16

 72 38 10 1 جورجيا 36 85 64 33 9 كونغهونغ  17

 41 19 5 1 لبنان 37 79 57 29 8 البحرين 18

 49 24 6 1 مصر 38 85 63 30 8 نيوزلندا 19

 48 17 3 0 المغرب 39 85 61 29 7 الوسيط الدولي  

 مشاركات أخرى

 93 73 36 9 اونتاريو/كندا 3 91 78 54 23 اإلماراتدبي/ 1

 56 38 19 6 اإلماراتأبوظبي/ 4 97 82 44 10 كوبيك/كندا 2
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 الصف الثامن /في العلوم للدول العربيةاألداء  النسب المئوية للطلبة بحسب مستويات: 26جدول 

 الدولة

 متقدم
625 

 عالي
550 

 متوسط
475 

 منخفض
400 

 النسبة المئوية للطلبة

 72 53 30 10 اإلمارات 1

 79 57 29 8 البحرين 2

 85 61 29 7 الوسيط الدولي  

 76 51 25 7 قطر 3

 72 46 19 4 ُعمان 4

 72 45 15 2 األردن 5

 70 42 15 2 الوسيط العربي  

 68 39 15 2 الكويت 6

 64 33 9 1 السعودية 7

 49 24 6 1 مصر 8

 41 19 5 1 لبنان 9

 48 17 3 0 المغرب 10

 مشاركات أخرى

 91 78 54 23 اإلماراتدبي/ 1

 56 38 19 6 اإلماراتأبوظبي/ 2
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  على اختبار العلوم بحسب الجنساألداء  مستوى

على اختبار العلوم بحسب الجنس للدول جميعها، كما يبين الجدول األداء  ( متوسطات20يبين الجدول رقم )

 المشاركة بالدراسة بحسب الجنس.  للدول العربيةاألداء  ( متوسطات21رقم )

 (1الجدول رقم  )
 الصف الثامن /بحسب الجنس TIMSS2019 لعلوم للدول المشاركة في دراسةفي ااألداء  متوسطات

 الدولة الترتيب
 الفرق  متوسط األداء

 ذكور -إناث 
 الدولة الترتيب

 الفرق  متوسط األداء
 ذكور إناث ذكور إناث ذكور -إناث 

 (7.2) 3 515 518 بريطانيا 21 (5.1) 54 431 485 ُعمان 1

 (2.9) 2 533 535 ليتوانيا 22 (7.6) 53 427 480 األردن 2

 (6.5) 2 503 505 هونغ كونغ 23 (3.7) 51 461 512 البحرين 3

 (2.4) 2 393 395 المغرب 24 (5) 47 408 455 السعودية 4

 (4.3) 1 446 447 جورجيا 25 (10.3) 35 426 461 الكويت 5

 (4.7) 0 528 529 أستراليا 26 (7.4) 28 461 488 قطر 6

 (3.9) 1 - 496 495 النرويج 27 (9.2) 27 374 402 مصر 7

 (5) 3 - 500 497 نيوزلندا 28 (6.5) 25 461 486 اإلمارات 8

 (4.6) 3 - 515 512 إسرائيل 29 (3.5) 19 533 552 فنلندا 9

 (3.4) 4 - 490 487 فرنسا 30 (7.2) 17 441 459 إيران 10

 (2.9) 4 - 576 572 تايوان 31 (3.1) 15 476 491 قبرص 11

 (3.1) 6 - 522 516 البرتغال 32 (2.8) 12 364 376 إفريقياجنوب  12

 (4.4) 7 - 611 604 سنغافورة 33 (4) 11 516 527 السويد 13

 (3.5) 7 - 546 539 روسيا 34 (3.9) 10 465 475 رومانيا 14

 (2.7) 7 - 504 497 إيطاليا 35 (5.1) 10 510 520 تركيا 15

 (2.5) 10 - 575 565 اليابان 36 (3.4) 9 474 483 كزاخستان 16

 (3.5) 10 - 566 555 كوريا 37 (3.7) 5 458 463 ماليزيا 17

 (4.7) 11 - 468 457 تشيلي 38 (3.8) 5 521 526 أيرلندا 18

 (3.1) 20 - 540 520 هنغاريا 39 (5) 5 374 379 لبنان 19

   485 495 المتوسط الدولي (4.3) 5 520 525 أمريكا 20

 مشاركات أخرى

 (3.3) 4 523 520 اونتاريو/كندا 5 (10.6) 30 406 436 اإلماراتأبوظبي/ 1

 (2.8) 10 572 561 موسكو/روسيا 6 (3.4) 11 416 427 إفريقياجوتنج/جنوب  2

 (6.8) 11 445 434 إفريقياكيب الغربية/جنوب  7 (11.4) 7 544 551 اإلماراتدبي/ 3

   (3.7) 0 536 537 كوبيك/كندا 4

  
   

     
      .α = 0.05عند  االفرق المكتوب بالخط الغامق دال إحصائيً 

      .α = 0.05عند  االفرق المكتوب بالخط العادي غير دال إحصائيً 
      د المكتوب بين قوسين هو الخطأ المعياري للفرق.العد
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 (2الجدول رقم  )
 الصف الثامن /بحسب الجنس TIMSS 2019في دراسة العلوم للدول العربية المشاركة  فياألداء  متوسطات

 الدولة الترتيب
 الفرق  متوسط األداء

 ذكور إناث ذكور -إناث 

 54 431 485 ُعمان 1

 53 427 480 األردن 2

 51 461 512 البحرين 3

 47 408 455 السعودية 4

 35 426 461 الكويت 5

 33 421 454 المتوسط العربي

 28 461 488 قطر 6

 27 374 402 مصر 7

 25 461 486 اإلمارات 8

 10 485 495 المتوسط الدولي

 5 374 379 لبنان 9

 2 393 395 المغرب 10

 مشاركات أخرى

 30 406 436 اإلماراتأبوظبي/ 1

 7 544 551 اإلماراتدبي/ 2

 
 .α = 0.05عند  االفرق المكتوب بالخط الغامق دال إحصائيً 

 .α = 0.05عند  االفرق المكتوب بالخط العادي غير دال إحصائيً 

 

عالمات، (10)لغ الفرق بين المتوسطين ( وبذلك يب495( ومتوسط اإلناث )485) الدولي بلغ متوسط الذكور

(، 421، وعلى المستوى العربي بلغ متوسط الذكور )ناثولصالح اإل اإحصائي   وقد جاء هذا الفرق داال  

ولصالح اإلناث، وبداللة إحصائية.  عالمة(33)( وبذلك يكون الفرق بين المتوسطين 454ومتوسط اإلناث )

(، وبذلك يكون الفرق بين 427( ومتوسط الذكور )480ث )وعلى المستوى األردني بلغ متوسط اإلنا

ى الذكور في . إن تفوق اإلناث علاإحصائي   ( عالمة ولصالح اإلناث وجاء هذا الفرق داال  53المتوسطين )

مراجعة إلى  وتبدو الحاجة ماسة هنا ،الدرس والتمحيصإلى  ظاهرة بحاجة بات النظام التربوي األردني

وفي هذا االتجاه فإن المركز  مستويات أداء اإلناثإلى  ور لتصلء بمستويات أداء الذكهذه العوامل لالرتقا

 الوطني لتنمية الموارد البشرية قام بإجراء دراسة تحليلية للفجوة الجندرية في التحصيل.
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 بحسب مجاالت المحتوىاختبار العلوم  ىعلاألداء  وياتمست

27

457454

449428

436442

436428

 متوسطات الدول العربية في العلوم بحسب المحتوى: 27جدول 

 الدولة

 علوم األرض الفيزياء الكيمياء األحياء

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 المتوسط
لخطأ ا

 المعياري

 (0.7) 488 (0.7) 491 (0.7) 490 (0.6) 493 المتوسط الدولي

 (2.8) 475 (2.6) 480 (2.4) 480 (1.9) 492 البحرين

 (5.0) 465 (4.4) 469 (4.4) 474 (4.4) 476 قطر

 (2.4) 465 (2.3) 469 (2.4) 475 (2.5) 474 اإلمارات

 (3.0) 449 (3.1) 449 (3.1) 443 (3.3) 466 ُعمان

 (4.7) 428 (4.6) 449 (5.3) 454 (5.2) 457 األردن

 (1.5) 418 (1.4) 436 (1.4) 442 (1.4) 436 المتوسط العربي

 - - - - - - - - الكويت

 - - - - - - - - السعودية

 (3.3) 357 (2.9) 402 (3.0) 402 (3.0) 387 المغرب

 (5.5) 367 (5.0) 394 (5.9) 397 (5.6) 381 مصر

 (5.1) 337 (4.9) 378 (4.6) 412 (5.1) 355 انلبن

 مشاركات أخرى

 (2.3) 538 (2.6) 539 (2.2) 554 (2.2) 554 اإلماراتدبي/

 (4.1) 413 (3.8) 420 (4.1) 421 (3.9) 417 اإلماراتأبوظبي/
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 بار العلوم بحسب مجاالت المعرفةعلى اختاألداء  مستويات

للدول العربية بحسب المجاالت المعرفية للعلوم، وقد بلغت األداء  ( متوسطات28)يبين الجدول رقم 

( 443) (، والتفكير453(، التطبيق )455: المعرفة )يأتي األردني في مجاالت المعرفة كمااألداء  متوسطات

 توسطات، حيث بلغت موبداللة إحصائيةمتوسطات العربية المناظرة لها لا أعلى منوجاءت هذه المتوسطات 

(. وهذه المتوسطات جميعها دون 428)( والتفكير 435(، التطبيق )443: المعرفة )يأتي العربي كمااألداء 

 ( وبالترتيب. 491(، )492(، )492المتوسطات الدولية المناظرة لها وهي )

 أنها دوناألردني بالمتوسطات الدولية بحسب المجاالت المعرفية يتضح األداء  وبمقارنة متوسطات

  .المتوسطات الدولية وبداللة إحصائية

 متوسطات الدول العربية بحسب المجاالت المعرفية في العلوم: 28جدول 

 الدولة

 التفكير التطبيق المعرفة

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 (0.6) 491 (0.6) 492 (0.6) 492 المتوسط الدولي

 (2.4) 482 (2.6) 481 (2.0) 493 البحرين

 (4.6) 464 (4.5) 469 (4.2) 487 قطر

 (2.2) 461 (2.2) 472 (2.7) 482 اإلمارات

 (3.0) 450 (3.4) 456 (3.3) 461 ُعمان

 (4.8) 443 (4.9) 453 (5.3) 455 األردن

 (1.4) 428 (1.5) 435 (1.4) 443 المتوسط العربي

 - - - - - - يتالكو

 - - - - - - السعودية

 (2.8) 398 (2.9) 393 (3.1) 380 المغرب

 (5.7) 378 (5.7) 384 (5.9) 396 مصر

 (5.2) 346 (5.2) 375 (4.4) 388 لبنان

 مشاركات أخرى

 (2.3) 538 (2.5) 545 (2.3) 560 اإلماراتدبي/

 (3.6) 412 (3.5) 421 (4.3) 422 اإلماراتأبوظبي/

 المعرفة  ومجاالتالمحتوى  مجاالتصعوبة النسبية لمجاالت العلوم بحسب ال

29

40353534
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مجاالت المحتوى والمجاالت المعرفية للدول  متوسط النسب المئوية لإلجابات الصحيحة في العلوم بحسب: 29جدول 
 العربية

 العلوم الدولة

 العلوم المعرفيةمجاالت  مجاالت محتوى العلوم

 الفيزياء الكيمياء األحياء
علوم 
 األرض

 التفكير التطبيق المعرفة

 38 41 48 42 41 39 46 43 البحرين

 34 38 41 38 37 35 40 38 المتوسط الدولي

 32 37 42 38 35 33 41 38 ُعمان

 31 37 41 34 35 35 40 37 األردن

 29 34 40 35 33 35 36 35 الكويت

 28 33 38 33 32 32 35 33 العربي المتوسط

 28 31 37 35 29 30 34 32 السعودية

 22 27 33 28 28 28 28 28 مصر

 19 26 32 24 27 28 25 26 لبنان

 23 27 29 26 28 26 26 26 المغرب

%( في مجال التطبيق، 37عرفة، )مل%( في مجال ا41النسب األردنية ) أما على البعد المعرفي فقد بلغت

 . التفكير%( في مجال 31و)

، التطبيق، التفكيراألسهل( هو: إلى  لهذه المجاالت بحسب صعوبتها )من األصعب اوتبين هذه النسب ترتيب  

 نفسه على المستويين العربي والدولي.  وهذا الترتيب المعرفة.

أعلى ولكنها ، دوليال ىلنسب المناظرة لها على المستوا دونأن النسب األردنية جميعها إلى  وتجدر اإلشارة

 .النسب المناظرة لها على المستوى العربي نم
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 األردني بحسب المحتوى والجنس األداء  مستويات

أن الفرق بين متوسط أداء اإلناث في العلوم يزيد عن متوسط أداء الذكور بمقدار إلى  (30يشير الجدول )

 .ا( عالمة وكان هذا الفرق دال إحصائي  41)

 في العلوم بحسب المحتوى والجنس األردنمتوسطات أداء طلبة : 30جدول 
 الفرق المطلق إناث ذكور علميالمحتوى ال

 *(8.1)61(4.4) 488(7.1) 429 األحياء

 *(8.5)66(5.2) 488(7.5)423 الكيمياء

 *(7.4)6.84294.147143 الفيزياء

 *(7.8)43(4.5)450(6.7)407 علوم األرض

 *(7.6)53(4.0)480(6.6)427 العلوم

 (  =0.05عند ) ا* الفرق دال إحصائيً 
 

داء الذكور في المحتوى أن متوسطات أداء اإلناث ومتوسطات أن الفروق بيإلى  (30كما يشير الجدول رقم )

ى التوالي لصالح ( عالمة عل26، 34، 50، 49العلمي  )األحياء، الكيمياء، الفيزياء، علوم األرض( قد بلغ )

ااإلناث وهذه الفروق جميعها دالة إحصائي  

 األردني بحسب المجال المعرفي والجنس األداء  مستويات

أن الفروق بين متوسطات أداء اإلناث ومتوسطات أداء الذكور في مجاالت المعرفة إلى  (31يشير الجدول )

لح اإلناث وجميعها دالة عالمة على التوالي لصا( 42، 45، 40( بلغت )علمية )المعرفة، التطبيق، التفكيرال

 . اإحصائي  

 بحسب المجال المعرفي والجنس في العلوم األردنمتوسطات أداء طلبة : 31جدول 
 الفرق المطلق إناث ذكور المجال المعرفي

 *(8.6)55(0.5) 484(7.4) 429 المعرفة

 *(7.7)53(4.6) 481(6.5) 428 التطبيق

 *(8)53(4.0) 470(6.7) 417 التفكير 

 *(7.6)53(4.0)480(6.6) 427 العلوم

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

32

21

 في العلوم بحسب المحتوى وموقع المدرسة األردنمتوسطات أداء طلبة : 32جدول 
 الفرق المطلق ريف مدينة المجال المعرفي

 *(12.5)25(11.2) 440(5.2) 466 األحياء

 (12.6)24(11.8) 437(5.5) 461 الكيمياء

 *(10.6)22(9.6) 433(4.7) 455 الفيزياء

 (10.8)21(9.8) 415(4.5) 436 علوم األرض

 (11.7)21(10.6)438(4.8)459 العلوم
 (  =0.05عند ) ا* الفرق دال إحصائيً 

داء طلبة المدينة ومتوسطات أداء طلبة ن الفروق بين متوسطات أأإلى  (32)كما يشير الجدول 

( 21، 22، 24، 25ريف بحسب المحتوى العلمي )األحياء، الكيمياء، الفيزياء، علوم األرض( بلغت )ال

في األحياء والفيزياء وغير دالة في  اهذه الفروق دالة إحصائي  وعالمة على التوالي لصالح طلبة المدينة 

 .الكيمياء وعلوم األرض

 المدرسة  األردني بحسب المجال المعرفي وموقعاألداء  مستويات

33

212223

 في العلوم والمجال المعرفي بحسب موقع المدرسة األردنمتوسطات أداء طلبة : 33جدول 

 الفرق المطلق ريف مدينة المجال المعرفي

 (12.8)21(11.8) 442(5.4) 463 المعرفة

 *(11.3)22 (10.4) 438(5.0) 460 التطبيق

 *(11.2)23(10.4) 428(5.4) 451 التفكير 

 (11.7)21(10.6)438(4.8)459 العلوم
 (  =0.05عند ) ا* الفرق دال إحصائيً 
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  ةطبقالاألردني بحسب المحتوى واألداء  مستويات

34 

35

 والطبقةمتوسطات أداء طلبة األردن في العلوم بحسب المحتوى : 34جدول 

 سوريون مدرستي استكشافية المحتوى
وزارة التربية 

 والتعليم
 الخاصة وكالة الغوث

 (10.3 516 (10.6) 466 (7.4) 448 (6.3) 431(9.5)435(7.2) 451 األحياء

446 الكيمياء (7.8)429(10.8) 429(5.9) 445(8.0) 462(11.1) 507(9.7) 

 (9.9)500 (9.6)456 (6.3)439 (5.5)431 (9.2)429 (6.3)440 الفيزياء

 (9.6)481 (9.8)437 (6.3)420 (6.7)407 (9.3)410(6.3)422 علوم األرض

 (9.2)505 (9.9)460 (6.8)443 (6.1)429 (8.6)432 (6.9)443 العلوم

 
 والطبقةبحسب محتوى العلوم األداء  الفروق بين متوسطات: 35جدول 

 سوريون مدرستي الطبقة محتوى العلوم
وزارة التربية 

 والتعليم
 الخاصة وكالة الغوث

 األحياء

 (12.5)*65 (13.5)15(10.7)3 (9.4)20* (12.0)16 استكشافية

 (14.1)*81 (16.3)31(12.0)13 (11.2)4 - مدرستي

(11.3)*85(12.3)*35(9.8)17 - - سوريون

(12.8)*69(13.0)18 - - - وزارة التربية والتعليم

(14.8)*50 - - - - وكالة الغوث

 الكيمياء

 (12.4)*60 (13.6)16(10.8)2 (9.8)18 (12.6)17 استكشافية

 (14.4)*78 (16.4)*33(12.4)16 (12.5)1 - مدرستي

(11.1)*78(12.7)*34(10.1)16 - - سوريون

(12.5)*62(13.0)17 - - - وزارة التربية والتعليم

(14.8)*45 - - - - وكالة الغوث

 الفيزياء

 (11.5)*60 (12.1)16 (8.9) 1 (7.8)10 (11.0)11 استكشافية

 *(13.2)71 (15.2)27 (11.1)10 (10.6)1 - مدرستي

 (10.2)70 (11.0)26 (8.1)8 - - سوريون

 (11.4)61 (11.5)17 - - - وزارة التربية والتعليم

 (13.7)44 - - - - وكالة الغوث

 علوم األرض

 (11.5)*59 (12.2)15 (8.8)2- (9.2)15- (11.1)11 استكشافية

 (12.9)*71 (15.2)27 (11.0)10 (11.9)3 - مدرستي

 (11.5)*74 (12.1)*30 (9.4)13 - - سوريون

 (11.4)*61 (11.5)17 - - - وزارة التربية والتعليم

 (13.6)*44 - - - - وكالة الغوث

 العلوم

 *(11.6)62 (12.6)16(9.9)1 (9.3)14- (11.1)12 استكشافية

 *(12.3) 74 (14.3)*28 (10.8)11 (10.2)2 - مدرستي

*(10.8)76 (11.5)*31(9.0)14 - - سوريون

*(11.5)63 (11.9)17 - - - وزارة التربية والتعليم

*(13.5)46 - - - - وكالة الغوث

 
 (  =0.05عند ) ا*الفرق دال إحصائيً 
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 والطبقةاألردني بحسب المجال المعرفي األداء  مستويات

، وقد جاء الطبقةوم بحسب في المجاالت المعرفية للعلاألداء  متوسطات( 36الجدول رقم ) يبين

: التعليم الخاص، وكالة اآلتياألدنى على النحو إلى  من األعلىاألداء  الترتيب للسلطات بحسب متوسطات

 .( الفروق بين هذه المتوسطات ودالالتها اإلحصائية37الغوث، وزارة التربية والتعليم، كما يبين الجدول )
 

 والطبقةت أداء طلبة األردن في العلوم  بحسب المجال المعرفي متوسطا: 36جدول 
 الخاصة وكالة الغوث وزارة التربية والتعليم سوريون مدرستي استكشافية المجال المعرفي

 (11.1)515 (11.1)465 (7.6)446 (5.8)429 (10.3)434 (7.1)446 المعرفة

 (8.7)507 (9.8)461 (7.2)444 (6.4)433 (9.3)431(6.8)446 التطبيق

 (8.8)497 (9.2)452 (7.3)434 (6.4)420 (8.9)421 (6.8)439 التفكير 

 (9.2)505 (9.9)460 (6.8)443 (6.1)429 (8.6)432 (6.9)443 العلوم

 
 والطبقةفي العلوم بحسب المجال المعرفي األداء  الفروق بين متوسطات: 37جدول 

المجال 
 المعرفي

 سوريون مدرستي ة المشرفةالسلط
وزارة التربية 

 والتعليم
 الخاصة وكالة الغوث

 المعرفة

 (13.2)70* (13.7)20 (10.7)0.4 (8.9)17 (12.5)12 استكشافية

 (14.8)*82 (17.1)32 (12.6)12 (11.7)5 - مدرستي

 (11.9)*87 (12.3)37 (9.3)17 - - سوريون

وزارة التربية 
 والتعليم

- - - 19(13.4) 69*(13.2) 

 (15.7)*50 - - - - وكالة الغوث

 التطبيق

 (10.7)*61 (12.4)16 (9.8)2 (8.8)13 (11.3)14 استكشافية

 (12.3)*75 (15.2)*30 (11.5)13 (10.7)2 - مدرستي

 (10.0)*74 (11.4)29 (9.0)11 - - سوريون

وزارة التربية 
 والتعليم

- - - 17(12.1) 63*(11.0) 

 (13.0)*45 - - - - ثوكالة الغو

 التفكير

 (10.5)*58 (11.6)13 (9.4)4 (8.4)*19 (10.8)17 استكشافية

 (11.9)76* (14.3)30* (10.8)13 (10.6)2 - مدرستي

 (10.2)*77 (11.1)*32 (9.1)15 - - سوريون

وزارة التربية 
 والتعليم

- - - 17(11.6) 63*(10.7) 

 (12.6)*45 - - - - وكالة الغوث

 لعلوما

 (11.6)*62 (12.6)16 (9.9)1 (9.3)14 (11.1)12 استكشافية

 (12.3)*74 (14.3)*28 (10.8)11 (10.2)2 - مدرستي

*(10.8)76 (11.5)*31(9.0)14 - - سوريون

وزارة التربية 
 والتعليم

- 
- - 

17(11.9) 63(11.5)*

*(13.5)46 - - - - وكالة الغوث

 
 (  =0.05) عند ا* الفرق دال إحصائيً 
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 األداء على اختبار الرياضيات
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 النتائج الدولية للصف الثامن في الرياضيات

العام لطلبة الدول المشاركة في الدراسة على اختبار األداء  ( متوسطات38يوضح الجدول رقم )

 ،( دولة مشاركة39( من بين )33الترتيب ) أن األردن حققإلى  . وتشير هذه النتائجللصف الثامن الرياضيات

ويبين ، خامس ااألردن ( عالمة، وعلى المستوى العربي جاء 69وجاء متوسط أدائه دون المتوسط الدولي بـ )

( متوسطات 2للدول العربية المشاركة في الدراسة، كما يبين الشكل رقم )األداء  ( متوسطات39الجدول رقم )

يقل عن أن متوسط أداء طلبة األردن في الرياضيات إلى  . وتجدر اإلشارةرياضياتالأداء الدول العربية في 

 .( عالمة16)بـ المتوسط العربي 

 الصف الثامن / TIMSS 2019في الرياضيات للدول المشاركة في دراسةاألداء  متوسطات: 38جدول 

 المتوسط الدولة   المتوسط الدولة  

   489 المتوسط الدولي   616 سنغافورة 1

 488 كزاخستان 21 612 تايوان 2

 483 فرنسا 22 607 كوريا الجنوبية 3

 482 نيوزلندا 23 594 اليابان 4

 481 البحرين 24 578 هونغ كونغ 5

 479 رومانيا 25 543 روسيا 6

 473 اإلمارات 26 524 أيرلندا 7

 461 جورجيا 27 520 ليتوانيا 8

 461 ماليزيا 28 519 إسرائيل 9

 446 إيران 29 517 أستراليا 10

 443 قطر 30 517 هنغاريا 11

 441 تشيلي 31 515 أمريكا 12

 429 لبنان 32 515 بريطانيا 13

  420 األردن 33 509 فنلندا 14

 413 مصر 34 503 النرويج 15

 411 ُعمان 35 503 السويد 16

 403 الكويت 36 501 قبرص 17

 394 السعودية 37 500 البرتغال 18

 389 إفريقياجنوب  38 497 إيطاليا 19

 388 المغرب 39 496 تركيا 20

 مشاركات أخرى

 441 إفريقياكيب الغربية/جنوب  5 575 موسكو/روسيا 1

 436 اإلماراتي/أبوظب 6 543 كوبيك/كندا 2

 421 إفريقياجوتنج/جنوب  7 537 اإلماراتدبي/ 3

   530 اونتاريو/كندا 4
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 الصف الثامن/TIMSS 2019للدول العربية في الرياضيات في دراسة األداء  متوسطات: 39جدول 

 المتوسط الدولة  

 481 البحرين 1

 473 اإلمارات 2

 443 قطر 3

  436 المتوسط العربي  

 429 لبنان 4

  420 األردن 5

 413 مصر 6

 411 ُعمان 7

 403 الكويت 8

 394 السعودية 9

 388 المغرب 10

 مشاركات أخرى

 537 اإلماراتدبي/ 1

 436 اإلماراتأبوظبي/ 2

 للدول العربية في الرياضيات/ الصف الثامناألداء  متوسطات: 2شكل 

 

481
473

443

429
420 413 411

403 394
388

537

436

380
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410
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485

500
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 التحصيل الدولية ستوياتاألداء في الرياضيات بحسب م

 : اآلتيلى النحو للتحصيل ع مستويات ةفت الدراسة الدولية أربععرّ 

 فأكثر. 625مثل الطلبة الذين حصلوا على عالمة يو مستوى التحصيل المتقدم 

 فأكثر. 550مثل الطلبة الذين حصلوا على عالمة يو مستوى التحصيل العالي 

 فأكثر. 475مثل الطلبة الذين حصلوا على عالمة يو مستوى التحصيل المتوسط 

 فأكثر . 400لذين حصلوا على عالمة مثل الطلبة ايو مستوى التحصيل المنخفض 

ما، يكون قد  مستوىإلى  تراكمية، ويعني ذلك أن الطالب الذي يصل ستوياتأن هذه المإلى  وتجدر اإلشارة

يكون قد  التحصيل العالي مستوىإلى  فالطالب الذي وصل، تقل عنهاألخرى التي  المستوياتإلى  وصل

. المتقدم مستوىالإلى  ز عن الوصول، ولكن عجستويين المتوسط والمنخفضوصل الم

  التحصيل المتقدم في الرياضيات:  مستوى

 بأنهم قادرون على:  التحصيل المتقدم مستوىإلى  ويتصف الطلبة الذين وصلوا

غير  تنظيم المعلومات وصياغة التعميمات، وشرح استراتيجيات الحل في المسائل التي تتصل بالمواقف

لومات وصياغة تعميمات لحل المسائل، وتطبيق المعرفة المتصلة بالعالقات العددية تنظيم المعو ،الروتينية

حل المسائل )ومثال ذلك العالقات بين الكسور العادية إلى  والهندسية والجبرية التي من شأنها أن تؤدي

غ المتكافئة والكسور العشرية، والنسب المئوية والخواص الهندسية، والقوانين الجبرية(، وكذلك إيجاد الصي

 يستطيعون: مستوىال هذاإلى  رية. فالطلبة الذين وصلواللقوانين الجب

 .حل مسائل غير روتينية 

 أكثر من خطوة.إلى  حل مسائل تحتاج 

 .حل مسائل لفظية تتضمن عمليات عكسية 

 استنتاجات وتبريرها.إلى  الوصول 

 ةإجاب ااإلجابة عنه مستوىال اوصلوا هذالطلبة الذين  معظمج من األسئلة التي يستطيع وللتعرف على نماذ

 :ةاآلتي مثلةصحيحة نورد األ
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(1: مثال )تقدمالمستوى المالصف الثامن/ 

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 العددمجال المحتوى: 

 تفكيرمجال المعرفة: 

 يحل مسألة متعددة الخطوات تتضمن جمع وطرح الكسورالوصف: 

 (2.0) 53 تايوان

 
 

 (2.3) 52 كوريا الجنوبية

 (2.1) 47 اليابان

 (2.1) 46 سنغافورة

 (1.6) 30 البحرين

 (2.3) 28 قبرص

 (2.5) 26 روسيا

 (2.8) 24 هونغ كونغ

 (2.1) 23 أيرلندا

 (1.9) 22 هنغاريا

 (2.2) 22 إسرائيل

 (2.8) 22 بريطانيا

 (1.8) 21 أستراليا

 (1.9) 19 كزاخستان

 (0.3) 18 المتوسط الدولي

 (1.8) 18 تركيا

 (1.9) 17 إيران

 (1.4) 17 أمريكا

 (1.8) 17 رومانيا

 (1.1) 16 نيوزلندا

 (1.8) 16 ليتوانيا

 (1.0) 14 اإلمارات

 (1.8) 14 البرتغال

 نوع االستجابة التي ستحصل على العالمة الكاملة )نقطة واحدة(. تبيّن الموضحة اإلجابة (1.8) 13 السويد

 (1.4) 13 فنلندا

  

 (1.4) 10 النرويج

 (1.4) 10 فرنسا

 (1.3) 10 مصر

 (1.4) 8 قطر

 (0.9) 8 ماليزيا

 (1.2) 7 إيطاليا

 (1.0) 6 تشيلي

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (1.1) 6 األردن

 (2.9) 37 موسكو/روسيا (1.3) 6 الكويت

 (2.2) 25 اإلماراتدبي/ (0.8) 6 ُعمان

 (2.4) 20 اونتاريو/كندا (0.5) 5 إفريقياجنوب 

 (1.9) 18 كوبيك/كندا (1.2) 5 لبنان

 (1.7) 12 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (0.7) 4 المغرب

 (1.1) 10 اإلماراتأبوظبي/ (0.9) 4 السعودية

 (1.1) 7 إفريقياجوتنج/جنوب  - - جورجيا

 .النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية 

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

  .النسبة أدنى بداللة احصائية من النسبة الدولية 

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

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 الجبرمجال المحتوى: 

 تطبيقمجال المعرفة: 

 تنشئ معادلة خطية لمحيط المثلث وتحل طول ضلع واحدالوصف: 

 (2.1) 74 سنغافورة

 
 

 (1.8) 66 تايوان

 (2.4) 61 هونغ كونغ

 (2.8) 59 كوريا الجنوبية

 (2.7) 46 إسرائيل

 (2.1) 42 اليابان

 (2.3) 41 قبرص

 (3.0) 40 روسيا

 (2.8) 36 رومانيا

 (2.4) 34 ليتوانيا

 (2.2) 34 السويد

 (2.6) 33 هنغاريا

 (2.2) 30 كزاخستان

 (1.8) 29 أستراليا

 (0.3) 26 المتوسط الدولي

 (2.7) 26 جورجيا

 (0.9) 25 اإلمارات

 (1.7) 25 البحرين

 نوع االستجابة التي ستحصل على العالمة الكاملة )نقطة واحدة(. تبيّن اإلجابة الموضحة (1.8) 24 أمريكا

 (2.1) 23 تركيا

  

 (1.7) 23 أيرلندا

 (2.5) 22 بريطانيا

 (1.7) 21 فنلندا

 (1.7) 18 النرويج

 (1.8) 18 البرتغال

 (1.4) 17 نيوزلندا

 (1.9) 17 مصر

 (1.9) 16 إيران

 (1.2) 15 ُعمان

 (1.9) 15 إيطاليا

 (1.8) 14 فرنسا

 (1.9) 14 لبنان

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (1.3) 13 األردن

 (2.5) 51 موسكو/روسيا (0.9) 12 اليزيام

 (3.2) 46 كوبيك/كندا (1.5) 12 قطر

 (1.9) 40 اإلماراتدبي/ (1.7) 8 الكويت

 (2.4) 26 اونتاريو/كندا (1.1) 6 المغرب

 (1.2) 15 اإلماراتأبوظبي/ (1.0) 5 تشيلي

 (1.9) 13 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (0.5) 5 إفريقياجنوب 

 (1.2) 7 إفريقياجوتنج/جنوب  (0.6) 3 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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(3: مثال )تقدمالمستوى المالصف الثامن/ 

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 الهندسةمجال المحتوى: 

 تفكيرمجال المعرفة: 

 يستخدم خصائص الزوايا المكملة إليجاد زاويةالوصف: 

 (1.7) 77 اليابان

 
 

 (1.8) 77 كوريا الجنوبية

 (1.9) 76 سنغافورة

 (2.1) 64 يوانتا

 (2.7) 56 هونغ كونغ

 (2.4) 34 روسيا

 (2.1) 32 هنغاريا

 (2.6) 32 كزاخستان

 (2.5) 29 رومانيا

 (2.1) 28 ليتوانيا

 (2.3) 28 النرويج

 (1.6) 28 أستراليا

 (2.3) 26 بريطانيا

 (0.3) 26 المتوسط الدولي

 (2.0) 26 قبرص

 (2.4) 26 الالبرتغ

 (1.3) 25 البحرين

 (2.1) 25 إيطاليا

 (1.7) 23 فنلندا

 (2.0) 22 أيرلندا

 (1.9) 21 إسرائيل

 (1.9) 20 نيوزلندا

 (2.0) 20 إيران

 (2.0) 20 السويد

 (1.7) 19 تركيا

 (0.8) 17 اإلمارات

 (1.4) 17 المغرب

 (1.4) 16 ماليزيا

 (1.6) 16 لبنان

 (1.6) 16 فرنسا

 (1.4) 15 أمريكا

 (1.0) 14 تشيلي

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (2.2) 13 جورجيا

 (2.0) 41 موسكو/روسيا (1.4) 13 مصر

 (2.8) 39 كوبيك/كندا (1.5) 13 قطر

 (2.0) 27 اإلماراتدبي/ (1.0) 12 ُعمان

 (2.9) 25 اونتاريو/كندا (1.4) 11 السعودية

 (1.0) 13 اإلماراتأبوظبي/ (1.3) 11 األردن

 (1.2) 9 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (1.5) 7 الكويت

 (1.1) 8 إفريقياجوتنج/جنوب  (0.5) 6 إفريقياجنوب 

 
 .النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية 

 لنسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا.ا 

  .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
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 ماالتالبيانات واالحتمجال المحتوى: 

 تطبيقمجال المعرفة: 

 يحدد التغيير في المتوسط المعطى للتغييرات في الدرجات الفرديةالوصف: 

 (1.9) 71 كوريا الجنوبية

 
 

 (1.9) 70 اليابان

 (1.8) 69 تايوان

 (2.1) 66 سنغافورة

 (2.4) 64 هونغ كونغ

 (2.6) 52 النرويج

 (2.3) 47 إسرائيل

 (2.0) 47 فنلندا

 (2.4) 47 السويد

 (2.7) 46 ليتوانيا

 (3.1) 44 روسيا

 (1.9) 43 أستراليا

 (2.4) 42 أيرلندا

 (1.6) 41 أمريكا

 (2.7) 38 هنغاريا

 (2.1) 38 فرنسا

 (2.4) 37 البرتغال

 (2.1) 37 تركيا

 (2.1) 37 إيطاليا

 (0.3) 36 يالمتوسط الدول

 (2.1) 36 قبرص

 (1.8) 35 نيوزلندا

 (2.6) 35 بريطانيا

 (2.1) 32 كزاخستان

 (1.0) 30 اإلمارات

 (2.0) 28 البحرين

 (2.6) 27 تشيلي

 (1.4) 26 ماليزيا

 (2.1) 25 قطر

 (2.0) 24 إيران

 (2.3) 24 جورجيا

 (2.1) 23 رومانيا

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (1.3) 21 لمغربا

 (2.3) 53 موسكو/روسيا (1.6) 20 مصر

 (2.6) 51 كوبيك/كندا (1.3) 20 ُعمان

 (2.3) 40 اإلماراتدبي/ (1.9) 19 الكويت

 (2.6) 39 اونتاريو/كندا (1.2) 18 السعودية

 (1.5) 25 ماراتاإلأبوظبي/ (1.8) 17 األردن

 (1.6) 18 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (1.5) 11 لبنان

 (1.2) 13 إفريقياجوتنج/جنوب  (0.7) 10 إفريقياجنوب 

 
 .النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية 

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 لنسبة الدولية. النسبة أدنى بداللة احصائية من ا 

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

الصف  فأكثر في االختبار. ويستطيع طلبة 550الطلبة الذين حصلوا على عالمة  مستوىال يمثل هذا

في مجموعة واسعة من المواقف المعقدة أن يطبقوا فهمهم ومعرفتهم  مستوىال هذاإلى  الثامن الذين وصلوا

أنهم يستطيعون القيام بعمليات الترتيب، والربط، وإجراء العمليات الحسابية المتصلة بالكسور  ، كمااتقريب  

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

احد. رف على العبارات الجبرية وتقويمها، وحل معادالت جبرية ذات متغير ولحل المسائل، وكذلك التع

 يستطيعون: مستوىال هذاإلى  فالطلبة الذين وصلوا

 .تطبيق معرفتهم الرياضية في العديد من المواقف المعقدة 

 .إجراء العمليات الحسابية على الكسور العادية والعشرية واألعداد الصحيحة السالبة 

 رية بسيطة، ويشمل ذلك حساب مقدار جبري، وحل معادالت خطية بمجهولين.حل مسائل جب 

 ألشكال هندسية بسيطة. حجومإيجاد المساحات وال 

   احل مسائل في االحتماالت وتفسير البيانات المجدولة والممثلة بياني. 

 ةإجاب اجابة عنهاإل مستوىال ين وصلوا هذامن األسئلة التي يستطيع غالبية الطلبة الذ نماذجوللتعرف على 

: ةاآلتي صحيحة نورد األمثلة

 
 

 



71 

 

1مثال عالي: المستوى الثامن/ لصف الا

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 العددمجال المحتوى: 

 تطبيقمجال المعرفة: 

 اءفي مسألة كالمية قسمة كمية على نسبة معينة ، تحدد كمية أحد األجزالوصف: 

 (1.4) 87 سنغافورة

 
 

 (1.6) 82 اليابان

 (1.9) 81 كوريا الجنوبية

 (1.7) 80 تايوان

 (2.1) 72 هونغ كونغ

 (2.0) 70 إسرائيل

 (2.3) 68 أيرلندا

 (2.4) 67 بريطانيا

 (2.0) 67 أستراليا

 (2.1) 66 هنغاريا

 (2.1) 61 ليتوانيا

 (1.7) 61 أمريكا

 (2.5) 60 روسيا

 (2.2) 57 نيوزلندا

 (0.3) 54 المتوسط الدولي

 (2.5) 54 كزاخستان

 (2.2) 53 قطر

 (2.0) 52 فنلندا

 (2.3) 52 النرويج

 (2.4) 52 قبرص

 (1.1) 52 اإلمارات

 (2.3) 52 رومانيا

 (2.1) 51 إيران

 (2.8) 51 جورجيا

 (2.6) 50 دالسوي

 (1.9) 49 ماليزيا

 (2.3) 49 فرنسا

 (3.3) 47 تشيلي

 (2.1) 46 البحرين

 (2.5) 46 إيطاليا

 (2.1) 43 األردن

 (1.9) 43 مصر

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (2.3) 43 البرتغال

 (2.3) 67 موسكو/روسيا (2.3) 40 الكويت

 (2.1) 66 اإلماراتدبي/ (1.9) 40 السعودية

 (2.3) 63 اونتاريو/كندا (1.3) 38 إفريقياجنوب 

 (2.2) 49 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (1.9) 35 تركيا

 (1.8) 46 اإلماراتأبوظبي/ (1.4) 33 المغرب

 (2.4) 43 كوبيك/كندا (1.8) 33 ُعمان

 (1.7) 41 إفريقياجوتنج/جنوب  (2.1) 29 لبنان

 
 .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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 (2عالي : مثال )الصف الثامن / المستوى ال

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 الجبرمجال المحتوى: 

 تطبيقمجال المعرفة: 

 يحل مشكلة كالمية تتضمن تقييم معادلة بأسسالوصف: 

 (2.1) 73 سنغافورة

 
 

 (2.0) 66 تايوان

 (2.3) 66 هونغ كونغ

 (2.6) 60 روسيا

 (2.3) 55 كوريا الجنوبية

 (2.4) 48 أيرلندا

 (2.4) 48 ليتوانيا

 (2.7) 47 كزاخستان

 (2.4) 46 إسرائيل

 (1.9) 44 اليابان

 (2.3) 43 أمريكا

 (2.5) 43 هنغاريا

 (2.3) 41 رومانيا

 (2.9) 40 بريطانيا

 (1.9) 39 قبرص

 نوع االستجابة التي ستحصل على العالمة الكاملة )نقطة واحدة(. تبيّن اإلجابة الموضحة (2.1) 37 أستراليا

 (1.2) 36 اإلمارات

  

 (0.3) 35 المتوسط الدولي

 (2.7) 35 إيطاليا

 (2.6) 34 جورجيا

 (2.3) 34 البرتغال

 (2.2) 32 تركيا

 (1.7) 31 البحرين

 (1.7) 28 ُعمان

 (2.1) 28 قطر

 (2.0) 27 لبنان

 (2.0) 27 مصر

 (1.8) 25 فنلندا

 (2.0) 23 فرنسا

 (1.9) 23 النرويج

 (1.5) 22 إيران

 (2.0) 22 السويد

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (1.5) 22 ماليزيا

 (2.1) 73 موسكو/روسيا (1.8) 21 األردن

 (2.5) 52 ماراتاإلدبي/ (1.5) 19 نيوزلندا

 (3.1) 44 كوبيك/كندا (1.1) 17 إفريقياجنوب 

 (3.2) 44 اونتاريو/كندا (1.6) 15 السعودية

 (2.5) 28 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (1.5) 14 تشيلي

 (1.3) 28 اإلماراتأبوظبي/ (1.8) 12 الكويت

 (2.0) 20 إفريقياجوتنج/جنوب  (1.0) 6 المغرب
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 (3الصف الثامن /المستوى العالي : مثال )

 الدولة
لنسبة المئوية ا

 لإلجابات الصحيحة

 الهندسةمجال المحتوى: 

 تفكيرمجال المعرفة: 

يقارن خصائص أسطوانتين مفتوحتين تم صنعهما عن طريق دحرجة نفس المستطيل في اتجاهات الوصف: 
 مختلفة

 (1.7) 79 اليابان

 
 

 (1.7) 70 سنغافورة

 (2.5) 66 هونغ كونغ

 (2.5) 64 كوريا الجنوبية

 (2.7) 59 إيطاليا

 (2.6) 58 ليتوانيا

 (2.4) 57 هنغاريا

 (2.2) 53 تايوان

 (2.5) 52 روسيا

 (2.3) 51 أمريكا

 (2.2) 49 إسرائيل

 (2.5) 48 بريطانيا

 (2.7) 48 البرتغال

 (2.0) 47 تركيا

 (2.0) 44 فنلندا

 (1.9) 42 ماليزيا

 (2.0) 42 فرنسا

 (0.3) 41 المتوسط الدولي

 (2.5) 41 النرويج

 (2.0) 40 البحرين

 (2.2) 40 قبرص

 (2.3) 39 كزاخستان

 (2.2) 39 تشيلي

 (2.4) 39 رومانيا

 (1.1) 38 اإلمارات

 (2.5) 38 السويد

 (2.2) 35 أيرلندا

 (2.1) 33 قطر

 نوع االستجابة التي ستحصل على العالمة الكاملة )نقطة واحدة(. تبيّن اإلجابة الموضحة (2.0) 32 إيران

 (1.8) 28 ُعمان

  

 (1.7) 28 أستراليا

 (2.3) 27 جورجيا

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (2.1) 27 األردن

 (1.9) 64 موسكو/روسيا (2.1) 26 الكويت

 (2.9) 60 اونتاريو/كندا (1.8) 23 رمص

 (2.9) 49 اإلماراتدبي/ (1.4) 22 المغرب

 (3.0) 46 كوبيك/كندا (1.4) 21 نيوزلندا

 (1.5) 35 اإلماراتأبوظبي/ (0.9) 21 إفريقياجنوب 

 (1.9) 27 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (2.1) 20 لبنان

 (1.7) 27 إفريقياجنوب جوتنج/ (1.2) 10 السعودية
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 (4: مثال ) الصف الثامن /المستوى العالي

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 البيانات واالحتماالتمجال المحتوى: 

 تطبيقيمجال المعرفة: 

 يحدد الرسم البياني المناسب لثالثة أنواع مختلفة من البياناتالوصف: 

 (1.2) 83 اليابان

 
 

 (1.8) 76 سنغافورة

 (1.8) 68 تايوان

 (2.2) 67 بيةكوريا الجنو

 (2.2) 64 أيرلندا

 (2.1) 64 أستراليا

 (2.8) 63 البرتغال

 (2.7) 61 بريطانيا

 (2.5) 61 هونغ كونغ

 (2.6) 58 هنغاريا

 (2.2) 58 ليتوانيا

 (2.8) 58 النرويج

 (1.9) 58 تركيا

 (2.3) 54 فرنسا

 (2.0) 54 فنلندا

 (2.9) 54 روسيا

 (2.4) 53 نيوزلندا

 (2.2) 53 أمريكا

 (2.0) 52 إسرائيل

 (2.5) 51 إيطاليا

 (2.6) 50 قبرص

 (0.3) 47 المتوسط الدولي

 (1.8) 45 البحرين

 (2.3) 45 السويد

 (1.8) 43 ماليزيا

 (0.9) 40 اإلمارات

 (2.5) 38 رومانيا

 (2.2) 37 تشيلي

 نوع االستجابة التي ستحصل على العالمة الكاملة )نقطة واحدة(. تبيّن اإلجابة الموضحة (2.0) 37 ُعمان

 (2.5) 34 قطر

  

 (2.8) 33 الكويت

 (2.0) 31 كزاخستان

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (2.0) 29 السعودية

 (2.5) 69 سياموسكو/رو (2.2) 26 األردن

 (2.3) 66 اونتاريو/كندا (1.1) 25 إفريقياجنوب 

 (2.5) 65 كوبيك/كندا (1.9) 25 إيران

 (1.8) 59 اإلماراتدبي/ (2.1) 22 لبنان

 (2.0) 39 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (1.3) 21 المغرب

 (1.6) 33 إفريقياجوتنج/جنوب  (1.8) 20 جورجيا

 (1.4) 31 اإلماراتأبوظبي/ (1.4) 18 مصر

 
 .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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 (5ستوى العالي : مثال )الصف الثامن / الم

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 البيانات واالحتماالتمجال المحتوى: 

 تطبيقمجال المعرفة: 

 تقدير عدد العناصر في عينة احتمالية معينةالوصف: 

 (2.0) 70 كوريا الجنوبية

 
 

 (1.9) 69 سنغافورة

 (1.8) 65 اليابان

 (2.1) 63 تايوان

 (2.4) 57 أيرلندا

 (2.0) 56 أستراليا

 (2.2) 55 تركيا

 (2.1) 52 البحرين

 (2.2) 52 أمريكا

 (2.2) 50 بريطانيا

 (2.9) 49 هونغ كونغ

 (2.1) 49 فنلندا

 (2.5) 48 إيطاليا

 (2.3) 48 نيوزلندا

 (2.8) 48 النرويج

 (2.7) 46 ليتوانيا

 (2.7) 46 إسرائيل

 (2.8) 45 إيران

 (0.4) 43 المتوسط الدولي

 (2.3) 43 هنغاريا

 (2.6) 42 روسيا

 (2.7) 42 السويد

 (2.4) 41 قبرص

 (2.6) 41 البرتغال

 (2.7) 39 كزاخستان

 (2.4) 38 فرنسا

 (1.0) 38 اإلمارات

 (1.9) 36 تشيلي

 (1.4) 35 ماليزيا

 (2.0) 34 األردن

 (1.6) 34 ُعمان

 (2.3) 32 قطر

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (2.4) 30 رومانيا

 (2.3) 53 موسكو/روسيا (2.0) 30 الكويت

 (3.0) 50 اونتاريو/كندا (1.8) 27 مصر

 (2.4) 50 كوبيك/كندا (1.9) 27 السعودية

 (2.1) 48 اإلماراتدبي/ (2.2) 27 جورجيا

 (1.9) 35 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (1.8) 26 المغرب

 (1.5) 34 اإلماراتأبوظبي/ (1.2) 25 إفريقياجنوب 

 (1.5) 28 إفريقياجوتنج/جنوب  (1.8) 22 لبنان

 
 

 
 
 

 

  

  

  

 



76 

 

 في الرياضيات: التحصيل المتوسط مستوى

الصف  تطيع طلبةفأكثر في االختبار. ويس 475الطلبة الذين حصلوا على عالمة  مستوىال اهذيمثل 

أن يطبقوا معرفتهم الرياضية األساسية في المواقف المباشرة. فهم  مستوىال هذاإلى  الثامن الذين وصلوا

كانت األعداد الواردة أيستطيعون القيام بعمليات الجمع، والطرح لحل مسائل كتابية ذات خطوة واحدة، سواء 

 فيها صحيحة أم كسرية. 

مة الحد المجهول في تناسب ما، واستخدام الخواص الرئيسة لألشكال الهندسية، كما يستطيعون إيجاد قي    

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

 هذا المستوى يستطيعون:إلى  الجبرية البسيطة. فالطلبة الذين وصلوا

 األساسية في مواقف بسيطة ومباشرة. تطبيق المعرفة الرياضية 

 .إجراء عمليات الجمع والطرح والضرب في حل مسائل لفظية بخطوة واحدة 

 .حل معادالت خطية بمجهول واحد فقط 

 .التعرف على المفاهيم األساسية في االحتماالت 

 قراءة وتفسير األشكال والجداول والخرائط والمقاييس. 

 ةإجاب ااإلجابة عنه مستوىال وصلوا هذاالطلبة الذين  معظمتي يستطيع من األسئلة ال نماذج وللتعرف على

 :ةاآلتي مثلةصحيحة نورد األ
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 (1مثال ) :المستوى المتوسط  /الصف الثامن 

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 العددمجال المحتوى: 

 معرفةمجال المعرفة: 

 تضمن طرح أرقام سالبةيحل مشكلة كالمية تالوصف: 

 (1.5) 85 فنلندا

 
 

 (2.0) 82 النرويج

 (1.5) 82 تايوان

 (1.6) 82 بريطانيا

 (1.6) 81 اليابان

 (2.0) 80 سنغافورة

 (1.7) 80 أيرلندا

 (2.0) 80 هونغ كونغ

 (2.1) 80 السويد

 (1.9) 80 كوريا الجنوبية

 (1.8) 79 أستراليا

 (2.4) 76 هنغاريا

 (1.7) 70 أمريكا

 (2.5) 69 نيوزلندا

 (2.3) 68 ليتوانيا

 (1.9) 67 إسرائيل

 (1.9) 65 قبرص

 (2.3) 63 فرنسا

 (3.1) 61 روسيا

 (2.8) 61 البرتغال

 ستحصل على العالمة الكاملة )نقطة واحدة(.نوع االستجابة التي  تبيّن اإلجابة الموضحة (0.3) 59 المتوسط الدولي

 (2.5) 57 إيطاليا

  

 (2.4) 55 رومانيا

 (1.2) 53 اإلمارات

 (1.9) 52 تركيا

 (2.2) 51 البحرين

 (2.4) 47 قطر

 (2.4) 46 تشيلي

 (2.7) 45 كزاخستان

 (2.6) 44 جورجيا

 (1.6) 43 ماليزيا

 (2.3) 41 مصر

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (2.2) 39 الكويت

 (2.6) 82 كوبيك/كندا (2.2) 37 األردن

 (1.9) 75 موسكو/روسيا (2.0) 36 ُعمان

 (2.0) 71 اونتاريو/كندا (2.2) 36 لبنان

 (1.8) 70 اإلماراتدبي/ (2.3) 35 إيران

 (2.0) 44 اإلماراتبوظبي/أ (2.0) 33 السعودية

 (2.4) 40 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (1.1) 25 إفريقياجنوب 

 (1.7) 30 إفريقياجوتنج/جنوب  (1.4) 22 المغرب

 
 
 

 
 

 .النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية 

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 صائية من النسبة الدولية. النسبة أدنى بداللة اح 

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

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 الهندسةمجال المحتوى: 

 تطبيقمجال المعرفة: 

 ظم وفقًا لقيم الزوايا األخرىتحدد قيمة زاوية في شكل رباعي غير منتالوصف: 

 (1.0) 90 سنغافورة

 
 

 (1.1) 89 اليابان

 (2.0) 86 كوريا الجنوبية

 (1.5) 83 تايوان

 (2.2) 81 هونغ كونغ

 (1.9) 78 أيرلندا

 (3.0) 71 هنغاريا

 (2.5) 70 بريطانيا

 (2.2) 69 ليتوانيا

 (2.8) 65 روسيا

 (2.0) 63 قبرص

 (2.1) 62 النرويج

 (2.0) 61 أستراليا

 (2.5) 61 تركيا

 (2.7) 60 كزاخستان

 (2.3) 59 رومانيا

 (2.2) 58 فنلندا

 نوع االستجابة التي ستحصل على العالمة الكاملة )نقطة واحدة(. تبيّن اإلجابة الموضحة (3.0) 57 البرتغال

 (0.4) 56 المتوسط الدولي

  

 (2.6) 55 إيطاليا

 (2.7) 54 جورجيا

 (2.5) 54 البحرين

 (2.1) 52 السويد

 (2.1) 52 ماليزيا

 (2.9) 51 لبنان

 (2.0) 51 إيران

 (2.7) 49 مصر

 (2.3) 48 قطر

 (2.4) 47 نيوزلندا

 (1.2) 46 اإلمارات

 (2.5) 46 إسرائيل

 (2.1) 42 ُعمان

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (2.5) 41 األردن

 (2.2) 75 موسكو/روسيا (1.9) 39 أمريكا

 (2.5) 74 كوبيك/كندا (2.4) 36 فرنسا

 (2.3) 63 اإلماراتدبي/ (3.3) 32 الكويت

 (3.2) 58 اونتاريو/كندا (2.2) 30 السعودية

 (2.5) 44 إفريقياكيب الغربية/جنوب  (1.2) 27 إفريقياجنوب 

 (2.1) 38 اإلماراتأبوظبي/ (1.9) 26 تشيلي

 (2.0) 37 إفريقياجوتنج/جنوب  (1.7) 26 المغرب

 

 
 

 

 
 

 .النسبة أعلى بداللة احصائية من النسبة الدولية 

 النسبة ال تختلف عن النسبة الدولية إحصائيا. 

 صائية من النسبة الدولية.النسبة أدنى بداللة اح 

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

 الدولة
النسبة المئوية 

 لإلجابات الصحيحة

 البيانات واالحتماالتمجال المحتوى: 

 تطبيقمجال المعرفة: 

 ات ألربعة كائناتيجد ويقارن أسعار الوحدالوصف: 

 (1.3) 83 سنغافورة

 
 

 (1.4) 81 تايوان

 (1.5) 81 اليابان

 (2.0) 80 كوريا الجنوبية

 (2.5) 77 أيرلندا

 (2.7) 74 هونغ كونغ

 (2.5) 70 ليتوانيا

 (1.8) 69 أستراليا

 (2.7) 66 روسيا

 (2.5) 66 قبرص

 (2.7) 66 كزاخستان

 (2.2) 65 فنلندا

 (2.2) 65 فرنسا

 (2.7) 65 البرتغال

 (2.2) 64 إيطاليا

 (1.9) 63 أمريكا

 (2.1) 61 نيوزلندا

 (2.4) 61 هنغاريا

 (2.9) 61 رومانيا

 (2.4) 59 إسرائيل

 (2.8) 59 بريطانيا

 (1.4) 57 ماليزيا

 (0.4) 56 المتوسط الدولي

 (2.6) 56 نرويجال

 (2.5) 55 السويد

 (2.4) 53 تركيا

 (2.4) 48 لبنان

 (2.6) 44 جورجيا

 (1.0) 43 اإلمارات

 (1.9) 43 البحرين

 نوع االستجابة التي ستحصل على العالمة الكاملة )نقطة واحدة(. تبيّن اإلجابة الموضحة (2.2) 42 إيران

   (1.7) 37 ُعمان

 النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة مشاركات أخرى (2.3) 37 تشيلي

 (1.9) 77 موسكو/روسيا (1.7) 35 مصر

 (2.6) 72 كوبيك/كندا (1.8) 35 األردن

 (2.4) 66 اونتاريو/كندا (2.2) 33 قطر

 (2.2) 63 اإلماراتدبي/ (1.5) 32 إفريقياجنوب 

 (2.1) 53 إفريقيالغربية/جنوب كيب ا (1.7) 29 المغرب

 (2.1) 40 إفريقياجوتنج/جنوب  (1.8) 21 الكويت

 (1.9) 36 اإلماراتأبوظبي/ - - 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.
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 : في الرياضيات التحصيل المنخفض مستوى

طلبة الذين الويستطيع  فأكثر في االختبار. 400الطلبة الذين حصلوا على عالمة  ضميي ذال مستوىال هو

لصحيحة، فهم يستطيعون القيام بعمليات الجمع هذا المستوى القيام بالحسابات الخاصة باألعداد اإلى  وصلوا

والطرح والتقريب في حالة األعداد الصحيحة. كما يستطيعون القيام بعمليات جمع الكسور العشرية التي لها 

كذلك يستطيعون تقريب األعداد الصحيحة ألقرب مائة، وهم يدركون  ،من الخانات العشرية نفسه العدد

 يستطيعون: مستوىال ساسية. فالطلبة في هذهمصطلحات األبعض المفاهيم وال

 .إجراء العمليات الحسابية على األعداد الصحيحة الموجبة 

 أقرب واحد صحيح.إلى  تقريب األعداد التي تشتمل على منزلتين عشريتين 

  ضرب عدد يشتمل على منزلتين عشريتين بآخر يشتمل على ثالث منازل عشرية باستخدام اآللة

 الحاسبة.

 عرفة معلومات ممثلة على خط مستقيمقراءة وم. 
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التحصيل  مستوياتإلى  الذين وصلوا لطلبة الصف الثامن( النسب المئوية 40ويبين الجدول رقم )

التحصيل.  مستوياتإلى  ( النسب المئوية للطلبة العرب الذين وصلوا41للدول جميعها، كما يبين الجدول )

% وهي 0 التحصيل المتقدم مستوىإلى  دولين أن نسبة الطلبة األردنيين الذين وصلواويتضح من هذين الج

وفي ، %1والبالغة  مستوىال والنسبة العربية لهذا%، 5والبالغة  مستوىال تقل عن النسبة الدولية لهذا

العربية  %، والنسبة25% وهي تقل عن النسبة الدولية والبالغة 6العالي بلغت النسبة األردنية  مستوىال

%( وهي تقل عن النسبة 28المتوسط بلغت النسبة األردنية ) مستوى، وفي المستوىال ا% في هذ7البالغة و

بلغت  المنخفض مستوىوفي ال %(27) مستوىال لنسبة العربية لهذاامن  كثروأ %،56الدولية والبالغة 

من النسبة  كثروأ%( 87بالغة )وال مستوىال ( وهي تقل عن النسبة الدولية لهذا%60النسبة األردنية )

 %(. 58والبالغة ) مستوىال العربية لهذا

دون التوزيعين جاء  المتقدم والعاليومجمل القول فإن توزيع الطلبة األردنيين على محطات التحصيل 

وتبدو الحاجة ماسة لمراجعة مناهج الرياضيات، وبرامج إعداد المعلمين، والبيئة المدرسية العربي والدولي 

إلى  طلبتنا وترقى به للوصول تحصيل التحسينات الالزمة والتي من شأنها أن تدعم شكل عام إلدخالب

. المستوى الدولي

 / الصف الثامن  في الرياضيات للدول المشاركة في الدراسةاألداء  النسب المئوية للطلبة بحسب مستويات: 40جدول 

 الدولة

 متقدم
625 

 عالي
550 

 متوسط
475 

 منخفض
 الدولة 400

 متقدم
625 

 عالي
550 

 متوسط
475 

 منخفض
400 

 النسبة المئوية للطلبة النسبة المئوية للطلبة

 90 65 29 5 النرويج 20 98 92 79 51 سنغافورة 1

 90 64 28 5 السويد 21 98 90 75 49 تايوان 2

 93 69 29 5 فنلندا 22 97 90 74 45 كوريا الجنوبية 3

 85 55 23 5 كزاخستان 23 99 92 71 37 اليابان 4

 91 63 25 5 البرتغال 24 96 87 66 32 هونغ كونغ 5

 74 42 17 4 ماليزيا 25 96 80 48 16 روسيا 6

 65 37 14 3 قطر 26 87 67 40 15 إسرائيل 7

 91 62 24 3 إيطاليا 27 87 66 38 14 أمريكا 8

 68 37 14 3 إيران 28 80 56 32 12 تركيا 9

 75 44 17 3 جورجيا 29 90 68 36 11 أستراليا 10

 88 55 17 2 فرنسا 30 90 68 36 11 هنغاريا 11

 54 27 7 1 ُعمان 31 90 69 35 11 بريطانيا 12

 55 27 7 1 مصر 32 93 71 37 10 ليتوانيا 13

 70 33 7 1 تشيلي 33 94 76 38 7 أيرلندا 14

 41 13 3 1 إفريقيا جنوب 34 75 50 24 7 اإلمارات 15

 60 28 6 0 األردن 35 78 52 25 6 رومانيا 16

 64 27 5 0 لبنان 36 88 63 29 6 قبرص 17

 50 21 5 0 الكويت 37 82 53 22 6 نيوزلندا 18

 47 15 2 0 السعودية 38 87 56 25 5 الوسيط الدولي  

 41 12 2 0 المغرب 39 79 55 25 5 البحرين 19

 مشاركات أخرى

 64 32 13 3 إفريقياكيب الغربية/جنوب  5 98 88 62 28 وسكو/روسيام 1

 61 37 15 3 اإلماراتأبوظبي/ 6 92 76 48 17 اإلماراتدبي/ 2

 58 23 6 1 إفريقياجوتنج/جنوب  7 95 76 41 11 اونتاريو/كندا 3

   98 85 47 11 كوبيك/كندا 4
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 / الصف الثامن في الرياضيات للدول العربيةاألداء  لطلبة بحسب مستوياتالنسب المئوية ل: 41جدول 

 الدولة

 متقدم
625 

 عالي
550 

 متوسط
475 

 منخفض
400 

 النسبة المئوية للطلبة

 75 50 24 7 اإلمارات 1

 87 56 25 5 الوسيط الدولي  

 79 55 25 5 البحرين 2

 65 37 14 3 قطر 3

 58 27 7 1 الوسيط العربي  

 54 27 7 1 ُعمان 4

 55 27 7 1 مصر 5

 60 28 6 0 األردن 6

 64 27 5 0 لبنان 7

 50 21 5 0 الكويت 8

 47 15 2 0 السعودية 9

 41 12 2 0 المغرب 10

 مشاركات أخرى

 92 76 48 17 اإلماراتدبي/ 1

 61 37 15 3 اإلماراتأبوظبي/ 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 ار الرياضيات بحسب الجنس على اختباألداء  مستويات

42

43

/ الصف  بحسب الجنس  TIMSS 2019في الرياضيات للدول المشاركة في دراسة األداء متوسطات: 42جدول 
 الثامن 

 الدولة الترتيب
 الفرق  متوسط األداء

 المطلق
 الدولة الترتيب

 الفرق  متوسط األداء
 ذكور إناث ذكور إناث المطلق

 2 (3.3) 611 614 تايوان 21 41 (4.8) 391 432 ُعمان 1

 1 (3.5) 523 524 أيرلندا 22 23 (6.7) 409 432 األردن 2

 0 (3.2) 503 503 النرويج 23 21 (3) 471 492 البحرين 3

 2 (7.3) 516 514 بريطانيا 24 17 (4.5) 385 403 السعودية 4

 2 (2.9) 521 519 ليتوانيا 25 16 (3.8) 471 487 رومانيا 5

 2 (2.8) 595 593 اليابان 26 16 (8.1) 404 420 مصر 6

 4 (5.4) 519 515 أستراليا 27 13 (7.6) 440 453 إيران 7

 5 (2.2) 391 386 المغرب 28 11 (5.7) 490 501 تركيا 8

 5 (3.4) 546 541 روسيا 29 9 (8.8) 398 407 الكويت 9

 5 (3.4) 609 604 كوريا الجنوبية 30 9 (3.4) 456 465 ماليزيا 10

 5 (3.5) 432 427 لبنان 31 7 (6.5) 575 582 هونغ كونغ 11

 6 (5.2) 484 478 نيوزلندا 32 7 (6.6) 440 447 قطر 12

 8 (2.7) 487 478 فرنسا 33 6 (2.1) 386 393 إفريقياجنوب  13

 8 (4.5) 465 457 جورجيا 34 6 (5.6) 471 476 اإلمارات 14

 9 (4.6) 445 436 تشيلي 35 4 (2.8) 507 511 فنلندا 15

 10 (3.4) 505 495 البرتغال 36 4 (3) 499 503 قبرص 16

 11 (4.6) 525 514 إسرائيل 37 4 (3.8) 486 490 كزاخستان 17

 12 (3) 504 491 إيطاليا 38 4 (3.9) 514 517 أمريكا 18

 14 (3.5) 524 510 هنغاريا 39 3 (4.2) 614 617 سنغافورة 19

 3 488 491 الوسيط الدولي   3 (3.1) 501 504 السويد 20

 أخرى مشاركات

 8 (10) 541 532 اإلماراتدبي/ 5 10 (7.9) 431 441 اإلماراتأبوظبي/ 1

 11 (5.7) 447 436 إفريقياكيب الغربية/جنوب  6 6 (2.8) 417 423 إفريقياجوتنج/جنوب  2

 17 (3.5) 584 566 موسكو/روسيا 7 3 (3.3) 531 528 اونتاريو/كندا 3

   5 (3.8) 546 541 كوبيك/كندا 4

 
 α  =0.05عند  اق المكتوب بالخط الغامق دال إحصائيً الفر 
 α  =0.05عند  اغير دال إحصائيً  العاديالفرق المكتوب بالخط  
 العدد المكتوب بين قوسين هو الخطأ المعياري للفرق 
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 /بحسب الجنس TIMSS 2015في دراسة رياضيات للدول العربية المشاركة في الاألداء  متوسطات: 43جدول 

 الصف الثامن 

 الدولة الترتيب
 الفرق  متوسط األداء

 ذكور إناث المطلق

 41 (4.8) 391 432 ُعمان 1

 23 (6.7) 409 432 األردن 2

 21 (3) 471 492 البحرين 3

 17 (4.5) 385 403 السعودية 4

 16 (8.1) 404 420 مصر 5

 13 419 432 المتوسط العربي  

 9 (8.8) 398 407 كويتال 6

 7 (6.6) 440 447 قطر 7

 6 (5.6) 471 476 اإلمارات 8

 5 (2.2) 391 386 المغرب 9

 5 (3.5) 432 427 لبنان 10

 3 488 491 الوسيط الدولي  

 مشاركات أخرى

 10 431 441 اإلماراتأبوظبي/ 1

 8 541 532 اإلماراتدبي/ 2

 
 α  =0.05عند  اصائيً الفرق المكتوب بالخط الغامق دال إح 
 α  =0.05عند  اغير دال إحصائيً  العاديالفرق المكتوب بالخط  

 

، وبذلك يبلغ الفرق بين (491(، ومتوسط اإلناث )488ط الذكور )على المستوى الدولي بلغ متوس

(. وعلى المستوى   =0.05الفرق مستوى الداللة اإلحصائية )قد بلغ هذا ، واتعالم( 3)المتوسطين 

عالمة ( 13)(، وبذلك فإن الفرق بين المتوسطين 432(، ومتوسط اإلناث )419بي بلغ متوسط الذكور )العر

 (.  =0.05وقد بلغ هذا الفرق مستوى الداللة اإلحصائية )ولصالح اإلناث، 

 ( وبذلك فأن الفرق بين432(، ومتوسط اإلناث )409وعلى المستوى األردني بلغ متوسط الذكور )

 . ا( عالمة لصالح اإلناث ودال إحصائي  23المتوسطين )
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 بحسب مجاالت المحتوى على اختبار الرياضيات األداء  مستويات

العربية بحسب مجاالت لطلبة الصف الثامن في الدول األداء  ( متوسطات44يبين الجدول رقم )

 المحتوى في اختبار الرياضيات . 

 الصف الثامن /لدول العربية في الرياضيات بحسب المحتوىمتوسطات أداء ا: 44جدول 

 الدولة

 البيانات واالحتماالت الهندسة الجبر األعداد

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 (0.6) 489 (0.6) 497 (0.6) 498 (0.6) 495 المتوسط الدولي

 (2.0) 465 (2.3) 493 (2.1) 485 (2.2) 473 حرينالب

 (2.1) 451 (2.1) 462 (2.1) 486 (1.9) 474 اإلمارات

 (4.7) 423 (4.0) 435 (4.0) 454 (4.0) 441 قطر

 (3.5) 383 (3.2) 422 (3.0) 452 (2.7) 432 لبنان

 (1.3) 408 (1.3) 434 (1.3) 441 (1.2) 426 المتوسط العربي

 (4.2) 396 (4.6) 413 (4.8) 442 (4.5) 408 األردن

 (5.4) 380 (5.3) 417 (6.0) 413 (5.4) 414 مصر

 (2.9) 393 (3.2) 418 (3.0) 427 (3.0) 392 ُعمان

 - - - - - - - - الكويت

 - - - - - - - - السعودية

 (2.4) 372 (2.2) 413 (3.1) 370 (2.7) 377 المغرب

 مشاركات أخرى

 (2.7) 525 (2.6) 527 (2.4) 547 (2.1) 537 اإلماراتدبي/

 (3.1) 411 (3.4) 420 (3.2) 448 (3.0) 439 اإلماراتأبوظبي/

 

(، الهندسة 442(، الجبر)408: األعداد )يأتي األردني في مجاالت المحتوى كمااألداء  بلغت متوسطات

 .(396) واالحتماالت (، البيانات413)

(، 434(، الهندسة )426: األعداد )فيالعربية المناظرة لها المتوسطات  دونهذه المتوسطات وجاءت 

. وهذه ، أما في الجبر فقد زاد المتوسط األردني عن المتوسط العربي بعالمة واحدة(408البيانات )

(، 498(، الجبر)495وهي: األعداد ) دون المتوسط الدولي في المجاالت األربعة المتوسطات جميعها

 (.489ت واالحتماالت)(، والبيانا497) الهندسة

دون  العربيةبالمتوسطات الدولية بحسب المجال يتبين أن المتوسطات  العربياألداء  وبمقارنة متوسطات

  .لمجاالت جميعها وبداللة إحصائيةالمتوسطات الدولية المناظرة لها في ا
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 على اختبار الرياضيات بحسب مجاالت المعرفةاألداء  مستويات

عرفية محسب المجاالت الالعربية ب في الدوللطلبة الصف الثامن األداء  ( متوسطات45م )يبين الجدول رق

 للرياضيات.

 على اختبار الرياضيات للدول العربية بحسب المجاالت المعرفيةاألداء  متوسطات: 45جدول 

 الدولة

 التفكير التطبيق المعرفة

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 وسطالمت
الخطأ 
 المعياري

 المتوسط
الخطأ 
 المعياري

 (0.6) 498 (0.6) 495 (0.6) 496 المتوسط الدولي

 (2.1) 489 (1.7) 479 (1.7) 471 البحرين

 (1.9) 479 (1.8) 466 (1.9) 478 اإلمارات

 (3.8) 448 (4.1) 438 (4.6) 443 قطر

 (3.7) 407 (3.5) 412 (2.9) 456 لبنان

 (1.3) 432 (1.2) 427 (1.3) 433 المتوسط العربي

 (4.4) 431 (4.0) 415 (5.0) 414 األردن

 (5.6) 411 (5.3) 405 (5.8) 416 مصر

 (2.8) 412 (2.5) 409 (2.8) 406 ُعمان

 - - - - - - الكويت

 - - - - - - السعودية

 (2.9) 381 (2.4) 389 (2.9) 382 المغرب

 مشاركات أخرى

 (2.1) 541 (2.2) 532 (2.2) 540 اإلماراتدبي/

 (2.8) 441 (2.9) 428 (3.2) 440 اإلماراتأبوظبي/

(، 415(، التطبيق )414: المعرفة )يأتي األردني في مجاالت المعرفة كمااألداء  وقد بلغت متوسطات

المعرفة  مجاالتالعربية المناظرة لها في  دون المتوسطات(، وجاءت هذه المتوسطات 431) التفكيرو

 بلغت متوسطات فقد، احيث إن الفروق بين المتوسطات األردنية والعربية دالة إحصائي  ، والتفكير ،قوالتطبي

 (، وقد جاءت المتوسطات432) التفكيرو(،427التطبيق )و(، 433: المعرفة )يأتي العربي كمااألداء 

غت المتوسطات الدولية والعربية دون المتوسطات الدولية المناظرة لها وبداللة إحصائية، حيث بلاألردنية 

 (.498) التفكير(، و495(، التطبيق )496القيم اآلتية: المعرفة )
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 الصعوبة النسبية لمجاالت الرياضيات بحسب مجال المحتوى ومجال المعرفة 

( متوسطات النسب المئوية لإلجابات الصحيحة في الرياضيات بحسب مجاالت 46يبين الجدول رقم )

 رفية للرياضيات. المحتوى والمجاالت المع

للدول العربية بحسب المحتوى والمجال  متوسط النسب المئوية لإلجابات الصحيحة في الرياضيات: 46جدول 
 ثامن /المعرفي

 الرياضيات الدولة

 مجاالت الرياضيات المعرفية مجاالت محتوى الرياضيات

 الهندسة الجبر األعداد
البيانات 

 التواالحتما
 التفكير التطبيق المعرفة

 32 38 44 38 36 38 40 38 البحرين

 25 32 41 34 28 33 36 33 المتوسط الدولي

 15 22 40 20 20 29 30 26 لبنان

 19 24 34 25 22 27 28 26 المتوسط العربي

 19 23 33 24 20 29 26 25 األردن

 18 23 32 24 22 27 25 25 ُعمان

 18 23 34 22 21 26 29 25 مصر

 16 21 30 23 19 22 26 23 الكويت

 14 20 27 24 16 21 22 21 السعودية

 12 18 26 18 19 18 21 19 المغرب

 
 

%(، الهندسة 29%(، الجبر )26: األعداد )يأتي وقد بلغت هذه النسب لألردن بحسب المحتوى كما

اينة عبر المحتوى، ويمكن %(، وهي نسب تعكس درجة صعوبة متب24%(، البيانات واالحتماالت )20)

، الهندسة: يأتي األسهل كماإلى  ترتيب محتوى الرياضيات بحسب درجة صعوبته عند طلبتنا من األصعب

المستويين أن هذه النسب دون النسب المناظرة لها على إلى  وتجدر اإلشارةاالعداد، الجبر  ،االحتماالت

 العربي والدولي .

%( في مجال التطبيق، 23%( في مجال المعرفة، )33النسب األردنية ) أما على البعد المعرفي فقد بلغت

األسهل إلى  صعوبتها من األصعبلهذه المجاالت بحسب  ا. وتبين هذه النسب ترتيب  التفكير%( في مجال 19)

 أنإلى  ، التطبيق، المعرفة، وهذا الترتيب نفسه على المستويين العربي والدولي. وتجدر اإلشارةالتفكير هو:

ولكنها ال تختلف إحصائي ا عن النسب  الدولي ىالمستوالنسب األردنية جميعها دون النسب المناظرة لها على 

 .العربي المناظرة لها على المستوى
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 األردني بحسب المحتوى الرياضي والجنس األداء  مستويات

عن متوسط أداء الذكور ائية وبداللة إحصأن متوسط أداء اإلناث في الرياضيات يزيد إلى  (47يشير الجدول )

 ( عالمة.19بمقدار )

 ثامن /في الرياضيات بحسب المحتوى الرياضي والجنس األردنمتوسطات أداء طلبة : 47جدول 
 الفرق المطلق إناث ذكور 

401(6.8)416(4.0)15*(6.8) 

425(7.1)460(4.2)35*(7.9) 

402(6.6)425(5.3)23*(6.9) 

385(6.3)408(4.0)23*(6.8) 

409(6.4) 432(3.8) 23*(6.7) 

 
       (  =0.05عند ) ا* الفرق دال إحصائيً 

 أداء اإلناث ومتوسطات أداء الذكور بحسب اتأن الفروق بين متوسطإلى  السابقكما يشير الجدول 

( عالمة على 23، 23 ،35 ،15( قد بلغت )تمثيلهاالهندسة، البيانات و الجبر، األعداد،المحتوى الرياضي )

 .( =0.05) التوالي لصالح اإلناث، وقد بلغت هذه الفروق جميعها مستوى الداللة اإلحصائية
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  األردني بحسب المجال المعرفي والجنساألداء  مستويات

الفروق بين متوسطات أداء اإلناث ومتوسطات أداء الذكور في مجاالت المعرفة  أنإلى  (48يشير الجدول )

( عالمة على التوالي لصالح اإلناث وهي دالة 27، 19، 28) ت( بلغالتفكيرالرياضية )المعرفة، التطبيق، 

 . اإحصائي  

 ثامن /ال المعرفي والجنسفي الرياضيات بحسب المج األردنمتوسطات أداء طلبة : 48جدول 
 الفرق المطلق إناث ذكور

400(7.6)428(4.5)28*(8.0) 

406(6.3)425(3.7)19*(6.5) 

418(6.6) 446(4.0)28*(6.9) 

409(6.4) 432(3.8) 23*(6.7) 
  (  =0.05عند ) االفرق دال إحصائيً *

في الرياضيات يزيد عن متوسط أداء طلبة  ينةأن الفرق بين متوسط أداء طلبة المدإلى  (49يشير الجدول )

 ( عالمة.20الريف بمقدار )

 ثامن /ضي وموقع المدرسةفي الرياضيات بحسب المحتوى الريا األردنمتوسطات أداء طلبة : 49جدول 
 الفرق المطلق ريف مدينة 

412(4.4)400(11.2)11(11.9) 

446(4.8)431(12.4)14(13.3) 

418(4.4)409(11.1)9(11.6) 

403(3.9)389(9.8)14(10.5) 

423(4.2) 412(10.7) 11(11.5) 
 (  =0.05عند ) االفرق دال إحصائيً *

 

أن الفرق بين متوسط أداء طلبة المدن ومتوسط أداء طلبة الريف في إلى  (49كما يشير الجدول )

( عالمة 14( عالمة وفي البيانات )11( عالمة، وفي األعداد )9( عالمة، وفي الهندسة )14الجبر بلغ )

 .ادالة إحصائي  غير  وهيوهذه الفروق جميعها لصالح طلبة المدن 

 األردني بحسب المجال المعرفي وموقع المدرسةاألداء  مستويات

داء طلبة الريف في أأن الفروق بين متوسطات أداء طلبة المدينة ومتوسطات إلى  (50يشير الجدول )   

لى التوالي ( عالمة ع20، 22، 21( قد بلغت )التفكيرالمجاالت المعرفية في الرياضيات )المعرفة، التطبيق، 

 .اوهذه الفروق جميعها دالة إحصائي   ،لصالح طلبة المدينة

 

 ثامن /متوسطات أداء طلبة األردن في الرياضيات بحسب المجال المعرفي وموقع المدرسة: 50جدول 
 الفرق المطلق ريف مدينة

418(4.7)404(13.0)14(13.9) 

419(3.8)408(10.4)11(11.1) 

435(4.1)424(10.5)11(11.2) 

423(4.2) 412(10.7) 11(11.5) 
  (  =0.05عند ) االفرق دال إحصائيً *
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  والطبقةالمحتوى بحسب األردني األداء  مستويات

ص في الرياضيات يزيد عن متوسط أن الفرق بين متوسط أداء طلبة التعليم الخاإلى  (51رقم )يشير الجدول 

( عالمة عن متوسط أداء 43كما أنه يزيد بمقدار ) ،( عالمة57بمقدار ) وزارة التربية والتعليمأداء طلبة 

 ويبين( عالمة 14طلبة وكالة الغوث، وبلغ الفرق بين متوسطي طلبة الوكالة وطلبة وزارة التربية والتعليم )

 (.α  =0.05) داللة هذه الفروق( 52الجدول )
 

 ثامن /والطبقةالمحتوى بحسب في الرياضيات  األردنمتوسطات أداء طلبة : 51جدول 

 سوريون مدرستي استكشافية المحتوى
وزارة التربية 

 والتعليم
 الخاصة وكالة الغوث

395(7.3)397(7.9)385(7.5) 400(6.5) 414(9.6) 456(9.3) 

429(7.4)426(8.8) 406(8.1) 432(7.1) 447(10.2) 495(10.7) 

402(6.8) 403(8.1) 391(6.2) 407(6.6) 422(8.9) 462(10.0) 

389(6.1)386(7.5) 378(5.4) 391(5.7) 403(8.4) 442(8.9) 

407(6.8) 408(8.0) 395(5.2)412(6.3) 426(9.1) 469(9.4)

 
 

 ثامن / والطبقةبحسب محتوى الرياضيات األداء  الفروق بين متوسطات: 52جدول 
محتوى 
 الرياضيات

 سوريون مدرستي السلطة المشرفة
وزارة التربية 

 والتعليم
 الخاصة وكالة الغوث

 (11.9)*61 (11.8)19(9.1)5 (9.0)10- (10.2)2 استكشافية

 (11.7)*59 (12.8)17(9.8)3 (10.4)12 - مدرستي

(11.7)*71(11.6)*29(9.2)14 - - سوريون

(11.3)*56(11.3)14 - - - وزارة التربية والتعليم

(13.5)*42 - - - - وكالة الغوث

 

  (12.9)*65 (12.8)17(10.1)3 (10.5)*23 (11.4)3 استكشافية

   (13.2)*68 (14.0)20(11.2)6 (11.0)20 - مدرستي

*(13.6)89(12.9)*40(10.6)*26 - - سوريون

 *(12.6)62(12.4)14 - - - وزارة التربية والتعليم

  (14.6)*48 - - - - وكالة الغوث

 

 (12.0)*60 (11.3)20(8.6)5 (8.8)11 (10.1)1 استكشافية

 (12.2)*58 (12.7)19(10.1)3 (10.0)12 - مدرستي

(12.1)*70(11.2)*31(9.6)15 - - ريونسو

(11.7)*55(10.8)15 - - - وزارة التربية والتعليم

(13.1)*40 - - - - وكالة الغوث

 

 (10.7)*54 (10.2)14(8.0)3 (7.3)10 (9.2)3 استكشافية

 (11.0)*57 (12.1)17(9.1)6 (8.5)7 - مدرستي

(10.2)*64(9.4)*25(7.3)13 - - سوريون

(10.6)*51(9.9)12 - - - وزارة التربية والتعليم

(12.2)*39 - - - - وكالة الغوث

 

 (11.6)*61 (11.6)19(9.3)4 (8.5)12 (10.4)1 استكشافية

 (11.7)*61 (12.8)18(10.1)4 (9.4)13 - مدرستي

(10.3)74*(10.4)*31(8.0)*17 - - سوريون

(11.1)57*(11.0)14 - - - ارة التربية والتعليموز

(13.1)*43 - - - - وكالة الغوث
  (  =0.05عند ) االفرق دال إحصائيً *

 العدد بين قوسين هو الخطأ المعياري للمتوسط
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 والطبقةاألردني بحسب المجال المعرفي األداء  مستويات

ومتوسط أداء ة والتعليم يوزارة التربء طلبة أن الفرق بين متوسط أداإلى  (53رقم ) يشير الجدول

( 51، 50، 65( بلغت )التفكيرطلبة التعليم الخاص في المجاالت المعرفية للرياضيات )المعرفة، التطبيق، 

، وبلغت الفروق بين التعليم الخاص اليم الخاص وجميعها دالة إحصائي  عالمة على التوالي لصالح طلبة التع

ولصالح التعليم الخاص، انظر  ا( وجميعها دالة إحصائي  37، 38، 50الت نفسها )ووكالة الغوث في المجا

 (.54الجدول رقم )

 ثامن /والطبقةمتوسطات أداء طلبة األردن في الرياضيات بحسب المجال المعرفي : 53جدول 

 سوريون مدرستي استكشافية 
وزارة التربية 

 والتعليم
 الخاصة كالة الغوثو

402(7.6)398(9.2)380(6.5) 405(7.3) 420(10.3) 469(11.2) 

404(6.2)403(7.4) 392(6.2) 409(5.9) 421(9.0) 459(8.7) 

419(7.4) 419(8.2) 404(7.1) 425(6.1) 438(9.0) 475(9.3) 

407(6.8) 408(8.0) 395(5.2)412(6.3) 426(9.1) 469(9.4)

 
 ثامن /TIMSS 2019 والطبقةبحسب المجال المعرفي األداء  الفروق بين متوسطات: 54جدول 

 
 سوريون مدرستي السلطة المشرفة

وزارة التربية 
 والتعليم

 الخاصة وكالة الغوث

 (13.4)*68 (12.9)18(10.6)3 (9.7)*21 (12.0)3 استكشافية

 (13.8)*71 (15.2)22(11.6)6 (11.9)18 - مدرستي

(13.0)*89(12.0)*40(9.9)25* - - سوريون

(13.2)*65(12.6)15 - - - وزارة التربية والتعليم

(15.2)*50 - - - - وكالة الغوث

 

 (10.3)*55 (11.1)17(8.4)5 (9.2)12 (9.6)1- استكشافية

 (11.0)*56 (12.7)18(9.5)6 (9.8)11 - مدرستي

(11.0)*67(10.5)*30(8.8)17 - - سوريون

(10.3)*50(10.7)12 - - - وزارة التربية والتعليم

(12.3)*38 - - - - وكالة الغوث

 

 (11.8)*56 (11.6)19(9.5)6 (10.4)15 (11.0)0 استكشافية

 (11.9)*57 (13.0)19(10.2)6 (10.8)15 - مدرستي

(11.1)*71(11.0)*34(9.2)*21 - - سوريون

(11.0)*51(10.6)13 - - - وزارة التربية والتعليم

(12.8)*37 - - - - وكالة الغوث

 

 (11.6)*61 (11.6)19(9.3)4 (8.5)12 (10.4)1 استكشافية

 (11.7)*61 (12.8)18(10.1)4 (9.4)13 - مدرستي

(10.3)74*(10.4)*31(8.0)*17 - - سوريون

(11.1)57*(11.0)14 - - - وزارة التربية والتعليم

(13.1)*43 - - - - وكالة الغوث

0.05

يم الخاص فجميعها بلغت مستوى الداللة لطلبة وكالة الغوث والتعلاألداء  وعند مقارنة الفروق بين متوسطات

بحسب المجاالت المعرفية ترتب األداء  ح التعليم الخاص، ومجمل القول أن( ولصالα  =0.05اإلحصائية )

، األدنى على النحو اآلتي: التعليم الخاص، وكالة الغوث، وزارة التربية والتعليمإلى  من األعلى الطبقةبحسب 

 .استكشافية، مدرستي، سوريون
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 في العلوم والرياضيات بحسب المدرسة والمديرية األداء  مستويات

مدرسة، وقد تم تحليل النتائج على مستوى المدرسة حيث حسب لكل مدرسة  253شاركت في الدراسة 

، كما حسب افي المبحثين مع  األداء  ومتوسط ،في العلوماألداء  ومتوسط ،في الرياضياتاألداء  متوسط

وقد احتلت الترتيب األول على المدارس  .اوفي المبحثين مع   ،وفي الرياضيات ،العلوم ترتيب المدرسة في

، وزارة التربية والتعليموهي من مدارس  بئر خداد األساسية المختلطةمدرسة  اجميعها وفي المبحثين مع  

 . 575 امع   ، وفي المبحثين607، وفي العلوم 543وقد بلغ متوسط أداء طلبة هذه المدرسة في الرياضيات 

، وهي من مأدباوالتابعة لمديرية  للبنين أبوعبيدة الثانويةأما المدرسة التي احتلت المرتبة األخيرة فهي 

(، وفي العلوم 289مدارس وزارة التربية والتعليم، وقد بلغ متوسط اداء طلبة هذه المدرسة في الرياضيات )

 المدارسوترتيب األداء  ( والذي يبين متوسطات1)(. انظر الملحق رقم 293) ا(، وفي المبحثين مع  297)

 TIMSS 2019. في الدراسة الدولية  افي الرياضيات والعلوم والمبحثين مع  

كما حللت البيانات على مستوى المديريات المشاركة في الدراسة، ولمعرفة المزيد من المعلومات عن 

دارس التي شاركت بها هذه المديريات.  انظر للمديريات المشاركة في الدراسة وعدد الماألداء  مستويات

 .(2الملحق رقم )
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 لفصل الرابعا

 
 

       األعوامالتغير في التحصيل بين    
1999 ،2003 ،2007 ،2011 ،2015 ،

2019 
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 التغير في تحصيل العلوم

بحسب الجنس،  في الصف الثامن بة األردنيينفي العلوم للطلاألداء  ( متوسطات55يبين الجدول رقم )

 (.2019، 2015، 2011، 2007، 2003، 1999في األعوام ) والسلطة التربوية المشرفةوالموقع، 

 للطلبة األردنيين في العلوم بحسب جنس الطالب وموقع المدرسةاألداء  متوسطات: 55جدول 
2011،2015،2019 ،2007، 2003، 1999عوام في األ السلطة التربوية المشرفة

2019 2015 2011 200720031999

452 426 449 482475450

 

427 405 428 466462442

480 446 471 499489460

 

459 430 457484478456

438 411 422476468436

 

443 415 436468470440

460 426 482541471477

505 487 505527541540
 

و  2007و 2003و1999 األعوامالتغيّر في تحصيل العلوم بين  (6، )(5(، )4(، )3كما تبين األشكال )

 . ، والموقعبوية المشرفةوالسلطة التربحسب الجنس، ستوى المملكة وعلى م 2019، 2015، 2011

على  2019 ،2015 ،1999،2003،2007،2011 األعوام عبرالتغير في التحصيل في العلوم 
 المملكة ىومست

ما أ، 1999( في عام 450(، مقابل )475) 2003المملكة في العلوم في عام  ةبلغ متوسط أداء طلب

انظر  (426فقد بلغ ) 2015أما في عام   ،2011( في عام 449كما بلغ ) (482) فقد بلغ 2007في عام 

 اهذا الفرق دال إحصائي  و ،ةعالم( 33) 2007، 2011، وبذلك يكون الفرق بين متوسطي عام (3الشكل )

لصالح عام  ا( عالمة وهو دال احصائي  23) 2011، 2015وبلغ الفرق بين عامي  2007 ولصالح عام

 .2019( عالمة وهو دال إحصائي ا ولصالح عام 26) 2015، 2019الفرق بين عامي ، وبلغ 2011

م كان دون المستوى الدولي وبداللة إحصائية، 1999أن أداء طلبتنا في العلوم في عام إلى  وتجدر اإلشارة

عن  زيد بمقدار عالمة واحدةوهو ي 475إلى  ليصل 2003داء طلبتنا في عام أفي حين ارتفع مستوى 

( وهو يزيد بمقدار 482)إلى  ليصل 2007في عام األداء  رتفع مستوىاو، 474والذي بلغ   متوسط الدوليال

عما كان عليه في  2011تراجع في عام األداء  ، إال أن(466المتوسط الدولي الذي بلغ ) ( عالمة عن12)

 المتوسطتراجع  2015في عام ، 1999عما كان عليه في عام  ا، ولم يختلف إحصائي  2003، و 2007عامي 
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( عالمة مقارنة بما 26بلغ حجم التقدم ) 2019وفي عام  .2011في عام  هن علي( نقطة عما كا23بمقدار )

وهذا التقدم دال إحصائي ا. 2015كان عليه في عام 

 1999،2003،2007،2011،2015،2019 صيل العلوم في األردن في األعوامالتغير في تح: 3شكل 

 

 
     

450

475

482

449

426

452

420

430

440

450

460

470

480

490

500

1999 2003 2007 2011 2015 2019

 الفرق دال إحصائًيا 
 الفرق غير دال إحصائًيا 



97 

 

 2003رتفع في عام (، وا460) 1999داء اإلناث في العلوم في عام أمتوسط  ( أن4يبين الشكل )

إلى  ليصل 2011، وانخفض في عام (499)إلى  ( ليصل2007( كما ارتفع في عام )489)إلى  ليصل

. (480)إلى  ليصل 2019، وارتفع في عام 2015( في عام 446)لى إ االنخفاض ليصل استمرو(.471)

، وهو دال 2007( عالمة لصالح عام 28) 2011، 2007للعامين األداء  وقد بلغ الفرق بين متوسطي

 وهو دال إحصائيا عالمة( 25) 2011، 2015عامين لل األداء  بين متوسطياألداء  وبلغ الفرق في .اإحصائي  

( عالمة وهو 34) 2015،  2019للعامين األداء  بين متوسطياألداء  بلغ الفرق في، و2011لصالح عام 

 .2019دال إحصائي ا لصالح عام 
 

 بحسب الجنس  2015،2019 ، 2003،2007،2011 ،1999التغير في تحصيل العلوم في األعوام : 4شكل 

كما  (،462)إلى  ليصل 2003(، وارتفع في عام 442) 1999وبلغ متوسط أداء الذكور في العلوم عام 

انخفض  2015وفي عام  (428ليصل ) 2011وانخفض في عام  (،466)إلى  ( ليصل2007ارتفع في عام )

للعامين األداء  وقد بلغ الفرق بين متوسطي ( عالمة،427ارتفع ليصل ) 2019وفي عام  ،(405ليصل )

 بين متوسطياألداء  وبلغ الفرق في .ا، وهو دال إحصائي  2007(عالمة لصالح عام 38) 2011، 2007

، وبلغ الفرق بين عامي 2011لصالح عام  اإحصائي  وهو دال  عالمة( 23) 2011، 2015 لعامي األداء 

 .2019( عالمة وهو دال إحصائي ا لصالح عام 22) 2015،  2019

أم  1999كان ذلك في عام أور سواء الذكومجمل القول فإن تحصيل اإلناث في العلوم أفضل من تحصيل 

كما أن مقدار التحسن الذي طرأ على تحصيل اإلناث في  2019، أم  2015أم  ،2011أم  2007أم  2003

هو أفضل من التحسن الذي طرأ على تحصيل الذكور، فمقدار  2003كان عليه في عام عما  2007عام 

. ات( عالم4بالتحسن عند الذكور الذي بلغ ) ة( عالمة في المتوسط مقارن11التحسن عند اإلناث بلغ )

، إال أن حجم هذا التراجع كان أكبر عند الذكور 2011وبالرغم من تراجع كل من الذكور واإلناث في عام 
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( 25اث بمقدار )، وتراجعت اإلن عالمة (23)جع الذكوربلغ ترا 2015وفي عام  مما هو عليه عند اإلناث

، إال أن  2015عند كل من الذكور واإلناث عّما كان عليه في عام  2019ثم عاد التحسن في عام  .عالمة

( عالمة، في حين بلغ عند الذكور 34تحسن اإلناث كان أفضل من نظيره عند الذكور، إذ بلغ عند اإلناث )

 ( عالمة.22)

  



99 

 

 السلطة التربوية المشرفةالتغير في تحصيل العلوم بحسب 

(، وارتفع في عام 440) 1999التعليم في عام وزارة التربية ولبة متوسط أداء ط (5يبين الشكل رقم )

 ليصل 2011عام  في(، وانخفض 468)إلى  ( ليصل2007في عام ) انخفض( و470)إلى  ليصل 2003

 2015اجع في عام واستمر التر. ا( عالمة وهذا التراجع دال إحصائي  32(، بتراجع بلغ حجمه )436)إلى 

 ( عالمة.28وبداللة إحصائية حيث بلغ حجمه ) 2019التحسن في عام إلى  وعاد ،عالمة( 21ليبلغ )

 السلطة المشرفةبحسب  2019 ،1999،2003،2007،2011،2015التغير في تحصيل العلوم في األعوام : 5شكل 

 

بمقدار  2003م وارتفع في عا ،(540) 1999في العلوم عام  التعليم الخاصوبلغ متوسط أداء طلبة 

 2011وانخفض في عام (، 527)إلى  ليصل 2007وانخفض في عام  ،(541)إلى  عالمة واحدة فقط ليصل

وبلغ هذا التراجع مستوى  ،2007( عالمة عما كان عليه في عام 22( بتراجع بلغ حجمه )505)إلى  ليصل

 2019وارتفع في عام  ،عالمة( 17ليبلغ ) 2015واستمر التراجع في عام  ،(  =0.05)الداللة اإلحصائية 

 ( عالمات، وهذا التحسن غير دال إحصائي ا.8وبذلك فإن حجم التحسن بلغ ) ،(505)إلى  ليصل

( في عام 471)إلى  (، وانخفض477) 1999داء طلبة وكالة الغوث الدولية في العلوم عام أوبلغ متوسط 

وبتراجع  2011( في عام 482)إلى  نخفاضه، ثم ليعاود ا2007( في عام 541)إلى  ، ليعود ويرتفع2003

، عالمة( 56ليبلغ ) 2015واستمر التراجع في عام ، 2007ه في عام ي( عالمة عما كان عل59بلغ حجمه )

 ( عالمات، وهذا التحسن دال إحصائي ا.34بمقدار ) 2015عّما كان عليه في عام  2019وتحسن في عام 

 اوكالة الغوث ثم تبعه طلبة وزارة التربية والتعليم، وأخير   حدث عند طلبة تحسنيتضح مما سبق أن أكبر 

وقد كان هذا التحسن حقيقي ا عند طلبة وكالة الغوث، ووزارة التربية طلبة التعليم الخاص،  تحسنجاء 

 .والتعليم، إال أنه كان ظاهري ا عند طلبة التعليم الخاص
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 العلوم بحسب موقع المدرسة تحصيلالتغير في 

 2003(، وارتفع في عام 456) 1999داء طلبة المدن في العلوم في عام أوسط ( أن مت6ل رقم )يبين الشك

إلى  ليصل 2011وانخفض في عام ( ، 484)إلى  يصلل( 2007في عام ) عكما ارتف(، 478)إلى  ليصل

(، وبذلك 459)إلى  ليصل 2019وارتفع في عام ، (430)إلى  ليصل 2015وانخفض في عام  (457)

، وهو دال 2019( عالمة لصالح عام 29) 2019، 2015للعامين األداء  لفرق بين متوسطييكون ا

 .إحصائي ا

  الموقعبحسب  2019 ،2015، 1999،2003،2007،2011األعوام التغير في تحصيل العلوم في : 6شكل 
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 ومفي العل التحصيل مستوياتالتغيّر في توزيع النسب المئوية للطلبة على 

56199519992003

2007201120152019 
 2019 ،2015 ،2011، 2007، 2003، 1999، 1995لدول المشاركة عبر السنوات لية في العلوم التحصيل الدول مستوياتالنسب المئوية للطلبة بحسب : 56جدول 

 الدولة

 (400منخفض ) (475متوسط ) (550عالي ) (625متقدم )

 السنة السنة السنة السنة
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 99 95 95 93 96 97 98 91 84 85 80 87 90 91 64 60 66 61 69 74 77 29 29 33 32 40 42 48 سنغافورة

   96 98 95 96 96 97   86 88 83 85 86 88   61 63 60 60 63 64   27 26 25 24 27 29 تايوان

 97 97 98 96 97 98 99 85 84 86 85 86 89 90 54 52 53 55 57 63 63 18 16 15 17 18 24 22 اليابان

 95 96 98 97 97 97 96 81 81 88 85 86 85 86 50 50 57 54 57 54 56 17 19 17 17 20 19 22 كوريا الجنوبية

         99   94         88   80         53   50         13   16 فنلندا

 87 87 93 92 93 93 88 68 67 75 71 73 75 70 38 37 41 38 40 43 43 11 12 11 10 10 12 15 أمريكا

 92 92 93 95 96 96 97 71 73 70 76 81 81 82 38 41 32 41 48 49 48 11 15 6 11 14 14 13 روسيا

 97   95 91 91 92 89 83   75 69 68 73 71 52   38 32 33 40 41 19   8 6 6 10 13 السويد

         79 83 88         54 59 66         26 29 38         8 8 13 تركيا

 89   95 92 92 91 92 69   76 70 70 69 74 36   40 33 35 34 43 10   9 8 11 7 13 أستراليا

         88 84 87         69 64 67         39 37 38         11 12 12 إسرائيل

 95 96 97 96 92 92 93 80 83 82 80 75 74 75 44 53 46 46 39 42 42 12 19 14 13 9 12 12 هنغاريا

 79 86 95 93 92 93 95 45 57 74 72 71 72 78 14 22 34 36 33 36 43 2 5 6 8 6 8 11 ليتوانيا

 93 94 96 94 93 95 89 75 76 81 79 76 77 69 43 45 48 48 44 45 38 15 17 15 17 14 14 11 بريطانيا

         75 76 72         47 53 53         19 26 30         4 7 10 تاإلمارا

 90         94 92 70         77 73 38         43 40 11         10 10 أيرلندا

 90 96 98 92 95 96 85 70 80 89 77 80 85 64 33 40 58 45 47 51 33 7 7 13 10 9 12 9 هونغ كونغ

     70 78 70 73 79     33 49 44 49 57     6 17 17 22 29     0 2 3 6 8 البحرين

 89 88 94   90 88 85 67 66 73   67 67 63 34 35 35   34 36 30 9 10 7   9 10 8 نيوزلندا

 84           95 49           73 15           34 2           7 البرتغال

 93 81 84 80 79 84 85 71 58 61 56 52 64 61 37 30 30 27 21 29 29 10 7 7 7 4 7 7 المتوسط الدولي

         58 70 76         34 46 51         14 21 25         3 6 7 قطر

           91 86           68 61           31 28           6 6 النرويج
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 الدولة

 (400منخفض ) (475متوسط ) (550عالي ) (625متقدم )

 السنة السنة السنة السنة
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         86   82         58   51         23   20         4   4 كزاخستان

   86 87 88 90 89 91   59 59 62 65 64 65   26 23 24 27 26 26   6 4 4 4 4 4 إيطاليا

 77 78 78 77 78   78 51 50 49 46 47   49 22 21 20 16 16   19 5 5 4 2 3   4 رومانيا

       61 59 72 72       32 34 45 46       8 11 17 19       1 2 3 4 ُعمان

 72 77 71 74     83 43 45 35 42     57 15 14 8 12     22 2 2 0 1     3 صقبر

   87 95 80 62 77 74   59 71 50 34 52 47   24 28 18 11 21 18   5 4 3 1 3 3 ماليزيا

 89           87 58           59 19           22 2           3 فرنسا

           55 68           29 39           10 15           2 2 الكويت

 81 72 77 76 79 73 72 43 38 38 41 50 42 39 11 11 9 14 21 15 13 1 1 1 2 5 3 2 إيران

   69 80 79 72 63 72   42 53 56 45 34 45   17 21 26 15 9 15   4 3 5 2 1 2 األردن

   60 56   79 75 78   27 24   43 40 45   7 5   12 12 13   1 1   1 1 1 تشيلي

         25 32 36         11 14 15         4 5 5         1 1 1 إفريقياجنوب 

         68 49 64         33 22 33         8 6 9         1 1 1 السعودية

       61 62 70 72       27 28 38 38       5 6 10 10       0 0 1 1 جورجيا

     48 55 54 50 41     20 28 25 24 19     4 8 7 7 5     0 1 1 1 1 لبنان

     59 55   42 49     33 27   20 24     10 7   5 6     1 1   0 1 مصر

         39 47 48         13 17 17         2 3 3         0 0 0 المغرب

 مشاركات أخرى

       82 79 89 91       58 57 72 78       27 28 43 54       6 7 14 23 اإلماراتدبي/

 92 98 98 94 96 97 97 69 83 82 68 76 79 82 30 43 39 27 34 39 44 7 10 6 4 5 7 10 كوبيك/كندا

 88 95 97 96 96 95 93 61 72 81 77 76 77 73 26 34 41 37 35 37 36 5 7 7 7 6 7 9 اونتاريو/كندا

         74 69 56         45 44 38         17 20 19         4 5 6 اإلماراتأبوظبي/
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7

199920032007201120152019

 في العلومالتحصيل الدولية  ستوياتبة األردنيين بحسب ملسب المئوية للطالتغير في الن: 7شكل 
19992003200720112015 2019

وذلك على  %(7) 2007، 2003 يالتحصيل المتقدم في عام مستوىإلى  وصلوا نسبة الطلبة الذينبلغت 

%. وفي األردن بلغت 2بمقدار  1999عليه في عام المستوى الدولي، وقد تراجعت هذه النسبة عما كانت 

، وبذلك تكون هذه النسبة 1999% في عام 4و  2003% في عام 3مقابل  2007% في عام 5هذه النسبة 

 2011وفي عام  .اإحصائي   كان هذا االرتفاع داال  ، وقد 2003% عما كانت عليه في عام 2بمقدار  قد ارتفعت

، وهي تقل عن القيمة التي بلغتها في أي من السنوات السابقة للدراسة، كما %2بلغت هذه النسبة في األردن 

بلغت هذه  2015وفي عام  ،% وبداللة إحصائية5والتي بلغت  2011تقل عن النسبة العالمية في عام أنها 

بلغت هذه  2019، وفي عام وبداللة إحصائية 2011% وهي دون النسبة المناظرة لها في عام 1النسبة 

  .ولكن هذه الزيادة غير دالة إحصائي ا 2015% وهي تزيد عن نسبة عام 2بة النس

% في 27، مقابل 1999 و 2003% في كل من عامي 30ة التحصيل العالي بلغت النسبة الدولي مستوىفي 

، 2003عام عما كانت عليه  2007في عام % 3تراجعت بمقدار وبذلك تكون هذه النسبة قد ، 2007عام 

% في 26إلى  ، بينما ارتفعت1999% في عام 17، و 2003% في عام 21بلغت هذه النسبة وفي األردن 

وقد كان هذا االرتفاع  ،2003عما كانت عليه في عام  2007% في عام 5أي أنها ارتفعت بمقدار  2007عام 

كانت عليه % وبذلك يكون حجم التراجع عما 15بلغت هذه النسبة في األردن  2011، وفي عام اإحصائي   داال  

وهذه الفروق دالة  ،%(17%(، كما أنها تقل عن النسبة الدولية المناظرة لها بمقدار )11) 2007في عام 

وبداللة  2011لها في عام % وهي دون النسبة المناظرة 9بلغت هذه النسبة  2015وفي عام  ،اإحصائي  

2015وهي تزيد عن نسبة  ،%15بلغت هذه النسبة  2019، وفي عام إحصائية

%( في عام 61%(، كما بلغت )56) 2007 التحصيل المتوسط بلغت النسبة الدولية في عام مستوىفي 

عما كانت  2007%( في عام 5وبذلك تكون هذه النسبة انخفضت بمقدار ) .1999%( في عام 58و ) 2003
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% عما 3أي أنها ارتفعت بمقدار  2007% في عام 56في األردن بلغت هذه النسبة ، 2003عليه في عام 

  .اغير دال إحصائي   االرتفاع%، غير أن هذا 53حيث بلغت  2003عام  كانت عليه في

 %(، وهذا7%(، وبذلك يكون حجم التراجع لها بمقدار )45بلغت هذه النسبة في األردن ) 2011وفي عام 

تكون هذه النسبة قد تراجعت عما كانت  %( وبهذا34بلغت هذه النسبة ) 2015وفي عام  االفرق دال إحصائي  

% 45بلغت هذه النسبة  2019، وفي عام اوهذا التراجع دال إحصائي   ،نقطة 11بمقدار  2011عليه في عام 

 2015وهي تزيد عن نسبة 

%( 80) 2007 في عامو ،%(85) 2019في عام التحصيل المنخفض بلغت النسبة الدولية  مستوىوفي 

في عام  %4وبذلك فإن النسبة انخفضت بمقدار  ،1999%( في عام 81و) ،2003في عام  %(84)مقابل 

عما  2007%( في عام 1، وفي األردن انخفضت هذه النسبة بمقدار )2003عما كانت عليه في عام  2007

 ، غير أن2007% في عام 79إلى  2003في عام %( 80من )حيث انخفضت  2003كانت عليه في عام 

%( وبذلك تكون انخفضت 72بلغت النسبة األردنية ) 2011، وفي عام اائي  هذا االنخفاض غير دال إحص

عن القيمة الدولية المناظرة %(، كما أنها انخفضت بالمقدار نفسه 7بمقدار ) 2007عما كانت عليه في عام 

وبهذا يكون  ،%(63سبة )بلغت هذه الن 2015وفي عام  ،ا%، وهذه الفروق دالة إحصائي  79لها والبالغة 

% وهي 72بلغت هذه النسبة  2019وفي عام  %(.9) 2011حجم التراجع مقارنة بما كانت عليه في عام 

 2015تزيد عن نسبة 
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 التغيّر في تحصيل الرياضيات 

السلطة والموقع، وفي الرياضيات للطلبة األردنيين بحسب الجنس، األداء  ( متوسطات57يبين الجدول رقم )

 .2019، 2015  ،2011، 2007، 2003، 1999في األعوام  التربوية المشرفة

 السلطة المشرفةوللطلبة األردنيين في الرياضيات بحسب جنس الطالب وموقع المدرسة األداء  متوسطات: 57جدول 
 ف الثامنالص / 2019، 2015، 2011، 2007، 2003، 1999 في األعوام

201920152011200720031999

420386 406427424428

409 376 392417411425

432 395 420438439431

423 390 414431430432

412 370 378418414413

412 374 392410418415

426 393 437494420473

469 443 468 483 509506

 

و  2003، و 1999 األعوامالتغير في تحصيل الرياضيات بين  (11، )(10(، )9(، )8كما تبين األشكال )

 .لتربوية المشرفة وعلى مستوى المملكةالسلطة اوبحسب الجنس، والموقع،  2019، 2015، 2011، 2007
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 / الصف الثامن على مستوى المملكة التغير في التحصيل في الرياضيات

، 2015، 2011، 2007، 2003، 1999لطلبة المملكة في السنوات في الرياضيات األداء  اتمتوسط تلغب

(.8انظر الشكل ) 420، 386، 406، 427، 424، 428وبالترتيب نفسه  2019
 

 

  2019، 1999،2003،2007،2011،2015في األعوام  الرياضيات التغير في تحصيل: 8كل ش

 
 

 

 

 

غير  2007و  2003، 1999لألعوام األداء  لقد بينت التحليالت اإلحصائية أن الفروقات في متوسطات

(، إال أن النتيجة الصادمة 2007-1999ألداء طلبتنا عبر هذه السنوات ) اوهذا يعكس ثبات   ادالة إحصائي  

( عالمة عما كان عليه في 21حجمه ) اوهذا يعكس تراجع   406األداء  ، حيث بلغ متوسط2011كانت لعام 

. عالمة( 20قدره ) اليحصد تراجع   2015، واستمر االنخفاض للعام ا، وهو تراجع دال إحصائي  2007عام 

كانت في دراسة التوجهات في الرياضيات أات الدولية سواء إن نتائج طلبتنا في الرياضيات وفي المشارك

( هي دون المتوسط الدولي، إال أن نتيجة عام PISA(، أم دراسة برنامج تقييم الطلبة )TIMSSوالعلوم )

 2015واستمر هذا التراجع في عام عن مستويات أدائنا السابقة،  احاد   اذلك تراجع  إلى  عكست إضافة 2011

له في الدورات  وهو دون المتوسطات المناظرة ،386إلى  ة ليصل المتوسطيإضاف مةعال( 20بمقدار )

ا بلغ ) 2019وفي عام  ،السابقة وبداللة إحصائية ا واضح  ( عالمة عّما كان عليه في 34حقق طلبتنا تقدم 

 .(  =0.05)، وقد بلغ هذا التحسن مستوى الداللة اإلحصائية 2015عام 

428

424

427

406

386

420

380

390

400

410

420

430

440

1999 2003 2007 2011 2015 2019

 الفرق دال إحصائًيا 
 الفرق غير دال إحصائًيا 
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 ياضيات بحسب جنس الطالبالتغيّر في تحصيل الر

(، وارتفع في عام 431) 1999داء اإلناث في الرياضيات في عام أمتوسط  ( أن9يبين الشكل )

إلى  ليصل 2011، وانخفض في عام 438إلى  ليصل 2007وانخفض في عام  (،439)إلى  ليصل 2003

، 2011للعامين األداء  وقد بلغ الفرق بين متوسطي (395)ليبلغ  2015،وعاود االنخفاض في عام (420)

(، وقد 432)إلى  ليصل 2019وارتفع في عام  ،ا، وهو دال إحصائي  2011( عالمة لصالح عام 25) 2015

 ( عالمة وهو دال إحصائي ا.37) 2015،  2019للعامين األداء  بلغ الفرق بين متوسطي

 بحسب الجنس  2019، 1999،2003،2007،2011،2015في األعوام  الرياضياتالتغير في تحصيل : 9شكل 

 
 
 
 
 

وارتفع  (411)إلى  2003(، وانخفض في عام 425) 1999داء الذكور في الرياضيات عام أوبلغ متوسط 

، وانخفض مرة أخرى في عام (392)إلى  ليصل 2011وانخفض في عام ، 417إلى  ليصل 2007في عام 

( لصالح عام 16) 2015، 2011للعامين األداء  بين متوسطي ، وقد بلغ الفرق(376)إلى  ليصل 2015

األداء  (، وقد بلغ الفرق بين متوسطي409)إلى  ليصل 2019وارتفع في عام  ،ا، وهو دال إحصائي  2011

 ( عالمة وهو دال إحصائي ا.33) 2015،  2019للعامين 

 ،1999كان ذلك في عام أسواء فإن تحصيل اإلناث في الرياضيات أفضل من تحصيل الذكور ومجمل القول 

وعند  عالمة( 33عند الذكور ) التحسنوقد بلغ حجم  2019أم ، 2015أم  ،2011أم  ،2007أم  ،2003أم 

 .عالمة( 37اإلناث )

425 411
417

392

376

409

431

439 438

420

395

432

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

1999 2003 2007 2011 2015 2019

ذكور إناث

 الفرق دال إحصائًيا 
 الفرق غير دال إحصائًيا 
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 التغير في التحصيل في الرياضيات بحسب موقع المدرسة

( وارتفع في عام 413) 1999متوسط أداء طلبة الريف في الرياضيات في عام ( أن 10يبين الشكل رقم )

إلى  ليصل 2011وانخفض في عام  ،418إلى  ليصل 2007في عام  ارتفعو(، 414)إلى  ليصل 2003

للعامين األداء  ، وبذلك يكون الفرق بين متوسطي(370)إلى  ليصل 2015وانخفض في عام  ،(378)

إلى  ليصل 2019وارتفع في عام  ،اوهو دال إحصائي   2011لصالح عام  ( عالمات8) 2015، 2011

 ( عالمة وهو دال إحصائي ا.42) 2015،  2019للعامين األداء  (، وقد بلغ الفرق بين متوسطي412)

 الموقعبحسب 2015 2019  ،1999،2003،2007،2011في األعوام  الرياضياتالتغير في تحصيل : 10شكل 

 
 
 

 

إلى  ليصل 2003(، وانخفض في عام 432) 1999ت في عام داء طلبة المدن في الرياضياأوبلغ متوسط 

، وانخفض في عام (414)ليصل إلى  2011وانخفض في عام  (، 431)إلى  2007وارتفع عام (، 430)

( عالمة  لصالح 24) 2015، 2011للعامين األداء  وقد بلغ الفرق بين متوسطي (390)إلى  ليصل 2015

 (، وقد بلغ الفرق بين متوسطي423)إلى  ليصل 2019في عام  وارتفع ،ا، وهو دال إحصائي  2011عام 

 ( عالمة وهو دال إحصائي ا.33) 2015،  2019للعامين األداء 

كان أكبر عند طلبة  التقدّم، إال أن حجم هذا 2019طلبة كل من الريف والمدينة في عام  تقدّموبالرغم من 

 .المدنمما هو عليه عند طلبة  الريف

داء طلبة الريف في الرياضيات أداء طلبة المدن أعلى من متوسطات أأن متوسطات لى إ وتجدر اإلشارة

ضرورة دعم مدرسة الريف واالهتمام بها وتوفير األسباب إلى  في سنوات الدراسة جميعها، ويشير ذلك

مستويات أقرانهم في مدرسة إلى  لتصل ؛التي من شانها أن تعمل على االرتقاء بمستويات طلبة الريف

 لمدينة.ا

وبحسب ترتيبها الزمني  الستوقد بلغ حجم الفجوة في التحصيل بين الذكور واإلناث عبر دورات الدراسة 

 20،36،13،16،19،11على النحو االتي: 

432 430 431

414

390

423

413 414 418

378

370

412

360

370

380

390

400

410

420

430

440

1999 2003 2007 2011 2015 2019

مدينة ريف

 الفرق دال إحصائًيا 
 الفرق غير دال إحصائًيا 
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 الصف الثامن /السلطة التربوية المشرفةالتغيّر في تحصيل الرياضيات بحسب 

 1999عام  في الرياضيات ة والتعليموزارة التربيمتوسط أداء طلبة  ( أن11يبين الشكل رقم )

إال أن  ،2007( في عام 410)إلى  ليصل انخفض(، ثم 418)إلى  ليصل 2003في عام  رتفعوا(، 415)

اجع بلغ حجمه ر( بت392)إلى  ليصل 2011، وانخفض في عام اغيرات جميعها غير دالة إحصائي  هذه الت

 (.α  =0.05تراجع مستوى الداللة اإلحصائية )، وبلغ هذا ال2007( عالمة عما كان عليه في عام 18)

(، وبذلك يكون حجم االنخفاض عما كان عليه في 374حيث بلغ المتوسط ) 2015واستمر التراجع في عام 

 ليصل 2019في الرياضيات في عام األداء  وارتفع متوسط .ا( عالمة وهو دال إحصائي  18هو ) 2011عام 

( عالمة وهو 38) 2015عّما كان عليه في عام األداء  في متوسط (، وبذلك يكون حجم التحّسن412)إلى 

 دال إحصائي ا.

السلطة بحسب  2019، 2015 ،1999،2003،2007،2011في األعوام  الرياضياتالتغير في تحصيل : 11شكل 
 المشرفة

 
 
 
 
 
 
 

415
418

410 392

374

412

473

420

494

437

393

426

506 509

483 468

443

469

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

1999 2003 2007 2011 2015 2019

وزارةالتربية والتعليم وكالة الغوث التعليم الخاص

 الفرق دال إحصائًيا 
 الفرق غير دال إحصائًيا 
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 2003( وارتفع في عام 506) 1999عام  وبلغ متوسط أداء طلبة المدارس الخاصة في الرياضيات في

(   =0.05(، إال أن هذا االرتفاع لم يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية )509)إلى  ( عالمات ليصل3بمقدار )

( في عام 468)إلى  (، وتابع انخفاضه483عالمة ليصل ) 26بمقدار  2007وانخفض هذا المتوسط في عام 

، اإحصائي   ، وكان هذا التراجع داال  2007ما كان عليه في عام ( عالمة ع15وبتراجع بلغ حجمه ) 2011

 2019وفي عام  ،اوهو دال إحصائي   عالمة( 25، وبلغ حجم هذا التراجع )2015واستمر التراجع في عام 

 ( وهو دال إحصائي ا.26للمدارس الخاصة بلغ حجمه )األداء  متوسط علىطرأ تحّسن ملحوظ 

( في عام 420)إلى  (، وانخفض473) 1999الغوث الدولية في العلوم عام وبلغ متوسط أداء طلبة وكالة 

( وبتراجع 437)األداء  فقد بلغ متوسط 2011، أما في عام 2007( في عام 494)إلى  ، ليعود ويرتفع2003

واستمر  ،(α  =0.05عند ) ا، وهذا التراجع دال إحصائي  2007( عالمة عما كان عليه في عام 57بلغ حجمه )

بمقدار األداء  تحّسن 2019وفي عام  .اوهو دال إحصائي   عالمة( 44) هوبلغ حجم 2015اجع في عام التر

 ( عالمة وهو دال إحصائي ا.33)

طلبة ثم تبعه  ،وزارة التربية والتعليمحدث عند طلبة  2019في عام  تحّسنن أكبر أيتضح مما سبق 

 ، مع مالحظة أنادالة إحصائي   التقدّماتوجميع هذه  ،التعليم الخاصطلبة  تقدّمجاء  ا، وأخير  لغوثوكالة ا

 األفضل لطلبة التعليم الخاص، فطلبة وكالة الغوث، وأخيرا طلبة وزارة التربية والتعليم.األداء 
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 التحصيل في الرياضيات ستوياتالتغيّر في توزيع النسب المئوية للطلبة على م

، 2007، 2003، 99، 95ة عبر السنوات كرلرياضيات لمجموعة الدول المشاالتحصيل الدولية في ا ستوياتللطلبة بحسب م( توزيع النسب المئوية 58يبين الجدول رقم )

2011،2015 ،2019 

 2019، 2015، 2011، 2007، 2003، 1999، 1995للدول المشاركة عبر السنوات  الرياضياتالتحصيل الدولية في  النسب المئوية للطلبة بحسب مستويات: 58جدول 

 الدولة

 (400منخفض ) (475متوسط ) (550عالي ) (625متقدم )
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 100 99 99 97 99 99 98 98 94 93 88 92 94 92 84 77 77 70 78 81 79 40 42 44 40 48 54 51 ورةسنغاف

   95 96 95 96 97 98   85 85 86 88 88 90   67 66 71 73 72 75   37 38 45 49 44 49 تايوان

 97 99 98 98 99 99 97 89 91 90 90 93 93 90 67 70 70 71 77 75 74 31 32 35 40 47 43 45 كوريا الجنوبية

 98 98 98 97 97 98 99 91 90 88 87 87 89 92 67 66 62 61 61 67 71 29 29 24 26 27 34 37 اليابان

 96 98 98 94 97 98 96 88 92 93 85 89 92 87 65 70 73 64 71 75 66 23 28 31 31 34 37 32 هونغ كونغ

 93 93 92 91 95 95 96 73 73 66 68 78 78 80 38 39 30 33 47 46 48 9 12 6 8 14 14 16 روسيا

         87 84 87         68 65 67         40 38 40         12 13 15 إسرائيل

 86 87 90 92 92 91 87 61 62 64 67 68 70 66 26 30 29 31 30 37 38 4 7 7 6 7 10 14 أمريكا

         67 70 80         40 42 56         20 20 32         7 6 12 تركيا

 90   90 89 89 89 90 68   65 61 63 64 68 33   29 24 29 30 36 7   7 6 9 7 11 أستراليا

 94 93 95 91 88 88 90 74 75 75 69 65 67 68 40 43 41 36 32 37 36 10 13 11 10 8 12 11 هنغاريا

 87 88 90 90 88 93 90 61 60 61 69 65 69 69 27 25 26 35 32 36 35 6 6 5 8 8 10 11 بريطانيا

 81 85 90 90 90 92 93 50 53 63 65 64 68 71 17 18 28 30 29 33 37 2 3 5 6 5 6 10 ليتوانيا

 91         94 94 73         76 76 37         38 38 8         7 7 أيرلندا

         73 73 75         42 46 50         14 20 24         2 5 7 اإلمارات

 79 79 79 73 71   78 52 51 52 46 44   52 21 20 21 20 19   25 4 4 4 4 5   6 رومانيا

 77 82 77 78     88 51 53 45 48     63 19 19 13 17     29 3 2 1 2     6 قبرص

 89 84 88   84 85 82 64 57 59   57 58 53 28 26 24   24 27 22 6 6 5   5 6 6 نيوزلندا

 96 85 80 75 75 84 87 71 62 56 50 46 62 56 36 26 28 24 17 26 25 8 7 8 8 3 5 5 المتوسط الدولي

     51 49 53 75 79     17 19 26 39 55     2 3 8 12 25     0 0 1 2 5 البحرين

           94 90           70 65           30 29           5 5 النرويج

 96   91 90 89 91 90 81   64 60 57 65 64 46   24 20 16 26 28 12   3 2 1 3 5 السويد
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 الدولة

 (400منخفض ) (475متوسط ) (550عالي ) (625متقدم )
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         96   93         73   69         30   29         4   5 فنلندا

         85   85         57   55         23   23         3   5 كزاخستان

 79           91 35           63 7           25 1           5 البرتغال

   93 93 82 65 76 74   70 66 50 36 45 42   36 30 18 12 18 17   10 6 2 2 3 4 ماليزيا

         54 63 65         29 36 37         10 14 14         2 3 3 قطر

   82 86 85 90 89 91   53 56 54 64 62 62   21 19 17 24 24 24   4 3 3 3 3 3 إيطاليا

 59 61 55 51 55 63 68 24 26 20 20 26 34 37 4 6 3 5 8 12 14 0 1 0 1 2 2 3 إيران

       56 62 72 75       26 36 42 44       7 13 15 17       1 3 2 3 جورجيا

 97           88 81           55 38           17 6           2 فرنسا

       41 39 52 54       14 16 23 27       2 4 6 7       0 0 1 1 ُعمان

     52 47   47 55     24 21   21 27     6 5   5 7     1 1   0 1 مصر

   46 41   57 63 70   16 15   23 28 33   4 3   5 7 7   1 0   1 1 1 تشيلي

         24 34 41         9 13 13         3 3 3         1 1 1 إفريقياجنوب 

   61 60 61 55 45 60   33 30 35 26 18 28   12 8 11 6 3 6   3 1 1 0 0 0 األردن

           45 50           18 21           5 5           1 0 الكويت

     68 74 73 71 64     27 36 38 35 27     4 10 9 8 5     0 1 1 0 0 لبنان

         47 34 47         20 11 15         5 2 2         1 0 0 السعودية

         36 41 41         12 14 12         2 2 2         0 0 0 المغرب

 مشاركات أخرى

       74 79 88 92       47 53 67 76       17 23 36 48       3 5 10 17 اإلماراتدبي/

 91 96 97 95 94 95 95 65 72 75 74 71 75 76 26 32 34 33 31 37 41 3 6 6 6 4 6 11 اونتاريو/كندا

 99 99 99 97 98 98 98 90 93 88 78 82 86 85 54 60 45 37 40 47 47 14 18 8 8 6 9 11 كوبيك/كندا

         71 65 61         39 37 37         12 14 15         2 3 3 اإلماراتأبوظبي/
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الدولية في الرياضيات في  التغيّر في النسب المئوية للطلبة األردنيين بحسب مستويات التحصيل: 12شكل 

 2019و  2015و  2011و  2007و  2003و  1999األعوام 
 

التحصيل المتقدم في  مستوىإلى  الطلبة الذين وصلوا( أن نسبة 58يتضح من الجدول رقم )

% وذلك على المستوى الدولي وانخفضت هذه النسبة 8بلغت  2007و 2003ي الرياضيات في عام

، 1995% عما كانت عليه عام 3%، بينما انخفضت بمقدار 2م بمقدار 1999ليه في عام عما كانت ع

% عما 2أي أنها انخفضت بمقدار  2007، 2003عامي في % 1وفي األردن بلغت هذه النسبة 

، وهي تقل عن النسبة انسبة في األردن صفر  بلغت هذه ال 2011، وفي عام 1999كانت عليه في عام 

والبالغة  2011، كما أنها تقل عن النسبة الدولية المناظرة لها في عام 2007التي بلغتها في عام 

 .2019، وثبتت عند القيمة نفسها في عام ابقيت النسبة األردنية صفر   2015وفي عام  %(3)

%( في عام 28مقابل ) 2007%( في عام 24) التحصيل العالي بلغت النسبة الدولية مستوىوفي 

وفي األردن بلغت  .2003لصالح عام  (%4) 2007، 2003عامي ، وبذلك يكون الفرق بين 2003

، وبذلك تكون هذه النسبة قد 2003%( في عام 8بينما بلغت ) 2007%( في عام 11هذه النسبة )

 داال   رتفاع، وجاء هذا اال2003عما كانت عليه في عام  2007%( في عام 3بمقدار ) ارتفعت

%( وبذلك تكون قد تراجعت بمقدار 6بلغت هذه النسبة في األردن ) 2011، وفي عام اإحصائي  

%( عن النسبة الدولية المناظرة 11، كما أنها تراجعت بمقدار )2007%( عما كانت عليه في عام 5)

%( متراجعة عما كانت 3األردنية )بلغت النسبة  2015وفي عام  الها. وهذه التراجعات دالة إحصائي  

 ارتفعت النسبة لتصل 2019وفي عام ، انقاط وهذا التراجع دال إحصائي   بثالث 2011عليه في عام 

 %.6إلى 

، كما بلغت في عام (%50) 2007التحصيل المتوسط بلغت النسبة الدولية في عام  مستوىفي 

في و، 2003، لصالح عام 2007، 2003%( بين عامي 6%(، وبذلك يكون الفرق )56) 2003

وجاء %(، 30بلغت هذه النسبة ) 2003(، وفي عام %35) 2007عام  ياألردن بلغت هذه النسبة ف

%( متراجعة 18بلغت النسبة األردنية ) 2015وفي عام  ،اإحصائي   الفرق بين هاتين النسبتين داال   هذا

 .اإحصائي   دال  ( نقاط وهذا التراجع 8بمقدار ) 2011عما كانت عليه في عام 
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%(، وهي تقل عن النسبة التي بلغتها في 26بلغت هذه النسبة في األردن ) 2011وفي عام 

%(، وهذه 20%(، كما أنها تقل عن النسبة الدولية المناظرة لها بمقدار )9بمقدار ) 2007عام 

نت عليه في %( متراجعة عما كا18بلغت النسبة األردنية ) 2015، وفي عام االفروق دالة إحصائي  

ارتفعت النسبة بمقدار  2019وفي عام  .إحصائيا( نقاط وهذا التراجع دال 8بمقدار ) 2011عام 

%.28إلى  لتصل 2015( نقاط عّما كانت عليه في عام 10)

% في عام 80%( مقابل 75) 2007 مالتحصيل المنخفض بلغت النسبة الدولية في عا مستوىوفي 

% في عام 61وفي األردن بلغت النسبة . 2003% لصالح 5نسبتين وبذلك يكون الفرق بين ال 2003

لنسبتين مستوى الداللة اإلحصائية، ، ولم يبلغ الفرق بين هاتين ا2003% في عام 60مقابل  2007

%(، وهي تقل عن النسبة التي بلغتها في عام 55بلغت هذه النسبة في األردن ) 2011وفي عام 

%(، وهذه الفروق 20عن النسبة الدولية المناظرة لها بمقدار ) %(، كما أنها تقل6بمقدار ) 2007

بمقدار  2011، حيث نقصت عّما كانت عليه في عام 2015واستمر التراجع في عام  .ادالة إحصائي  

طرأ تحّسن ملحوظ على هذه النسبة، فقد بلغ حجم  2019%(، وفي عام 45)إلى  ( نقاط لتصل10)

 %(.60)إلى  ( نقطة لتصل النسبة15التحّسن )
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 خصائص مختارة للطالب والمعلم والمدير
 وعالقتها بالتحصيل في العلوم والرياضيات
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 مشتقة من استبانة الطالب متغيرات 

  ثقة الطالب في التعلم 

ياضيات وقد قسم المقياس لثقة الطالب في قدرته على التعلم في العلوم والر ااشتقت الدراسة مقياس  

فئات ثالث بحسب درجة ثقتهم : عالية، ومتوسطة، وال يوجد ثقة. ويبين الجدول رقم إلى  الطلبة

( توزيع النسب المئوية للطلبة بحسب ثقتهم بقدرتهم على تعلم العلوم، وقد جاءت النسب المئوية 59)

%، وبلغت 25%، 38%، 37ي: األردنية على الفئات الثالث وبالترتيب نفسه على النحو اآلت

للطلبة في العلوم للطلبة األردنيين بحسب هذه الفئات وبالترتيب نفسه على النحو األداء  متوسطات

متقاربة وغير تكون  اوبمقارنة هذه المتوسطات مع ما يناظرها عربي   400، 448، 502اآلتي: 

وى األردني أم العربي أم الدولي كانت على المستأسواء األداء  . كما أن متوسطاتمختلفة إحصائي ا

أن إلى  وتجدر اإلشارةعالقة إيجابية بين التحصيل في العلوم وثقة الطاب في التعلم. إلى  فإنها تشير

 المتوسطات الدولية أعلى من المتوسطات العربية المناظرة لها في الفئات الثالث وبداللة إحصائية.

 لب بتعلم العلوم والتحصيل في العلوم/ الصف الثامنثقة الطا: 59جدول 

 الدولة
 ال يوجد ثقة متوسطة عالية

 المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%(

 400 25 448 38 502 37 األردن 1

 432 26 487 38 531 36 البحرين 2

 343 27 384 38 445 35 مصر 3

 399 25 425 42 474 33 السعودية 4

 404 27 450 41 503 32 المتوسط العربي

 410 27 440 42 490 31 الكويت 5

 408 26 457 46 516 29 ُعمان 6

 413 30 476 41 541 29 اإلمارات 7

 427 33 480 39 527 28 قطر 8

 456 38 500 39 547 23 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 500 25 546 44 588 32 اإلماراتدبي/ 1

 363 38 423 39 524 22 اإلماراتأبوظبي/ 2
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( توزيع النسب المئوية للطلبة بحسب درجة ثقتهم بقدرتهم على تعلم 60ويظهر الجدول رقم )

الرياضيات، وقد جاءت النسب المئوية األردنية على الفئات الثالث وبالترتيب نفسه على النحو اآلتي: 

في الرياضيات للطلبة األردنيين بحسب هذه الفئات اء األد ، وبلغت متوسطات %32%، %47، 20

، وعلى المستوى العربي فقد جاءت هذه المتوسطات على النحو 392، 420، 478وبالترتيب نفسه 

 .456، 502، 562، أما على المستوى الدولي فكانت على النحو اآلتي: 399، 428، 484اآلتي: 

إلى  ب بقدرته على تعلم العلوم أو الرياضيات تشيربحسب درجة ثقة الطالاألداء  إن قيم متوسطات

 وجود عالقة إيجابية بين التحصيل سواء في الرياضيات أم العلوم وثقة الطالب بقدرته على التعلم.

 ثقة الطالب بتعلم الرياضيات والتحصيل في الرياضيات/ الصف الثامن: 60جدول 

 الدولة
 وجد ثقةال ي متوسطة عالية

 المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%(

 385 28 413 49 459 23 مصر 1

 405 34 429 45 479 21 لبنان 2

 392 32 420 47 478 20 األردن 3

 452 36 482 44 533 20 البحرين 4

 366 32 395 49 444 19 السعودية 5

 442 37 478 45 536 18 اإلمارات 6

 399 36 428 46 484 18 المتوسط العربي

 380 33 411 50 486 17 ُعمان 7

 368 39 390 47 440 15 المغرب 8

 413 43 455 44 516 13 قطر 9

 385 45 408 43 466 12 الكويت 10

 456 44 502 42 562 15 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 500 33 539 46 591 21 اإلماراتدبي/ 1

 407 41 441 45 516 14 اإلماراتبي/أبوظ 2
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 تقدير الطالب للمبحث 

 عملت الدراسة على بناء مقياس لتقدير الطالب للعلوم والرياضيات وقد قسم المقياس الطلبة

فئات ثالث بحسب درجة تقديرهم للعلوم والرياضيات وهي: عالية، ومتوسطة، ومتدنية. ويبين إلى 

المئوية األردنية على الفئات الثالث وبالترتيب نفسه على النحو ( توزيع النسب 61الجدول رقم )

في العلوم للطلبة األردنيين بحسب هذه الفئات األداء  %، وبلغت متوسطات7%، 29%، 64اآلتي: 

وهذه المتوسطات دون القيم الدولية المناظرة  418، 438، 468وبالترتيب نفسه على النحو اآلتي: 

، وعلى المستوى الدولي بلغت النسب يم المناظرة لها على المستوى العربيولكنها أعلى من القلها، 

، 511%، والمتوسطات المناظرة لهذه النسب 23%، 45%، 32قياس الثالثة: على مستويات الم

 .اوعربي   ا، وجميعها أعلى من المتوسطات المناظرة لها أردني  467، 487

 

 بة للعلوم والتحصيل في العلوم/ الصف الثامنتقدير الطل: 61جدول 

 الدولة
 ال قيمة قيمة متوسطة قيمة عالية

 المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%(

 344 7 362 26 412 67 مصر 1

 418 7 438 29 468 64 األردن 2

 409 8 440 35 483 57 ُعمان 3

 417 11 453 34 501 55 اإلمارات 4

 414 11 427 34 442 55 السعودية 5

 404 11 425 34 458 55 المتوسط العربي

 419 12 439 34 460 54 الكويت 6

 445 13 479 36 507 51 البحرين 7

 386 12 383 39 409 49 المغرب 8

 436 15 467 37 495 49 قطر 9

 350 12 360 39 404 49 لبنان 10

 467 22 487 42 511 36 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 505 10 535 34 563 56 اإلماراتدبي/ 1

 358 13 396 38 461 49 اإلماراتأبوظبي/ 2
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( توزيع النسب المئوية للطلبة بحسب درجة تقديرهم للرياضيات، وقد جاءت 62ويظهر الجدول رقم )

 %، وبلغت متوسطات7%، 29%، 62النسب المئوية األردنية على الفئات الثالث على النحو اآلتي: 

أما  418، 438، 468في الرياضيات للطلبة األردنيين بحسب هذه الفئات على النحو اآلتي: األداء 

، 487، 511: اودولي  ، 404، 425، 458المتوسطات العربية المناظرة لها فكانت على النحو اآلتي: 

 . وجميعها أعلى من المتوسطات العربية أو األردنية المناظرة لها 467

بحسب درجة تقدير الطالب للرياضيات أو العلوم تعكس عالقة إيجابية بين األداء  إن قيم متوسطات

المستويات التحصيل في أي من الرياضيات أو العلوم ومتغير درجة تقدير الطالب للمبحث وذلك على 

 األردني، والعربي، والدولي. الثالثة: 

 

 لطلبة للرياضيات والتحصيل في الرياضيات/ الصف الثامنتقدير ا: 62جدول 

 الدولة
 ال قيمة قيمة متوسطة قيمة عالية

 المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%(

 381 6 403 31 425 63 مصر 1

 384 7 411 31 433 62 األردن 2

 368 8 374 32 400 60 المغرب 3

 375 8 397 39 432 53 ُعمان 4

 398 12 420 39 440 50 المتوسط العربي

 431 12 468 41 492 47 اإلمارات 5

 380 12 391 42 403 46 السعودية 6

 409 12 422 43 447 45 لبنان 7

 384 16 401 43 416 41 الكويت 8

 459 16 479 44 493 40 البحرين 9

 409 18 449 44 456 38 قطر 10

 462 16 487 47 507 37 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 499 10 531 43 549 47 اإلماراتدبي/ 1

 394 14 429 44 462 42 اإلماراتأبوظبي/ 2
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 حب الطالب للمبحث 

عملت الدراسة على اشتقاق مقياس لحب الطالب للعلوم بناء على استجابته على خمس فقرات تقيس 

إلى  هي: يحب، ويحب ،ثالث فئاتإلى  ذا المقياسدرجة حب الطالب للعلوم، وصنف الطلبة بناء على ه

( توزيع النسب المئوية للطلبة بحسب فئات هذا المتغير 63حد ما، وال يحب. ويبين الجدول رقم )

وتحصيلهم في العلوم، وقد جاءت النسب المئوية األردنية على الفئات الثالث وبالترتيب نفسه على النحو 

في العلوم للطلبة األردنيين بحسب هذه الفئات األداء  سطات%، وبلغت متو8%، 36%، 56اآلتي: 

وقريبة  اوهي دون المتوسطات المناظرة لها دولي   ،424، 426، 479وبالترتيب نفسه على النحو اآلتي: 

 .من القيم العربية

 حب الطلبة لتعلم العلوم والتحصيل في العلوم/ الصف الثامن: 63جدول 

 لةالدو
 ال يُحب حد ماإلى  يُحب يُحب بشكل كبير

 المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%(
 424 8 426 36 479 56 األردن 1
 345 8 358 38 426 54 مصر 2

 414 13 432 40 484 47 المتوسط العربي
 414 15 435 39 468 46 الكويت 3
 417 14 417 40 454 46 السعودية 4
 412 10 438 44 495 46 ُعمان 5
 412 15 445 41 523 44 اإلمارات 6
 448 16 474 40 516 44 البحرين 7
 441 17 459 45 509 38 قطر 8

 460 20 484 44 524 35 المتوسط الدولي
 مشاركات أخرى

 498 12 528 38 574 50 اإلماراتدبي/ 1
 364 20 389 45 498 35 اإلماراتأبوظبي/ 2
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( توزيع النسب المئوية للطلبة بحسب فئات حب الطلبة للرياضيات 64كما يظهر الجدول رقم )

وتحصيلهم فيها، وقد جاءت النسب المئوية األردنية على الفئات الثالث وبالترتيب نفسه على النحو 

في الرياضيات للطلبة األردنيين بحسب هذه األداء  %، وبلغت متوسطات24%، 39%، 37اآلتي: 

، وقد جاءت هذه المتوسطات دون 408، 413، 441الفئات وبالترتيب نفسه على النحو اآلتي: 

كما أن تحصيل الطلبة الذين يحبون العلوم  ،المتوسطات المناظرة لها على المستويين العربي والدولي

 المستويات علىوالرياضيات أفضل من تحصيل الطلبة الذين ال يحبون العلوم والرياضيات وذلك 

ات يوبالمقارنة بين حب طلبتنا لتعلم العلوم وحبهم لتعلم الرياض األردني، والعربي والدولي :الثةالث

 لتعلم العلوم من حبهم لتعلم الرياضيات. ايتبين أنهم أكثر حب  

 حب الطلبة لتعلم الرياضيات والتحصيل في الرياضيات/ الصف الثامن: 64جدول 

 الدولة
 ال يُحب حد ماإلى  يُحب حب بشكل كبيريُ 

 المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%(

 405 17 396 41 437 42 مصر 1

 368 22 380 40 409 38 المغرب 2

 408 24 413 39 441 37 األردن 3

 390 23 396 46 455 31 ُعمان 4

 410 31 421 40 455 29 المتوسط العربي

 413 28 425 44 456 28 لبنان 5

 386 37 391 36 413 27 السعودية 6

 451 33 471 41 512 26 اإلمارات 7

 462 40 483 36 510 24 البحرين 8

 392 45 406 34 429 20 الكويت 9

 424 45 449 39 486 16 قطر 10

 468 41 496 39 530 20 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 505 29 537 42 569 28 اإلماراتدبي/ 1

 422 36 425 43 489 21 اإلماراتأبوظبي/ 2
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 الموارد التربوية في البيت 

د قليلة. رموارد كثيرة، بعض الموارد، وموا :فئات ثالثإلى  تم توزيع الطلبة بحسب هذا المتغير

ي العلوم، ( توزيع النسب المئوية للطلبة بحسب فئات هذا المتغير وتحصيلهم ف65ويبين الجدول رقم )

%، 4وقد جاءت النسب المئوية األردنية على الفئات الثالث وبالترتيب نفسه على النحو اآلتي: 

%، وعلى المستوى الدولي 22%، 72%، 7%، أما على المستوى العربي فكانت النسب %22، 74

ه للطلبة األردنيين في العلوم بحسب هذاألداء  %. وبلغت متوسطات13%، 73%، 14فالنسب هي: 

، 490، وعلى المستوى العربي كانت المتوسطات هي: 420، 462، 489الفئات وبالترتيب نفسه 

 . 431، 489، 549، وعلى المستوى الدولي بلغت هذه المتوسطات 399، 445

 
 الموارد التربوية في البيت والتحصيل في العلوم/ الصف الثامن: 65جدول 

 الدولة
 موارد قليلة بعض الموارد ةموارد كثير

 المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%(
 409 10 474 79 538 12 اإلمارات 1
 411 10 477 79 524 11 قطر 2
 433 12 490 79 531 9 البحرين 3
 421 22 466 71 513 7 ُعمان 4

 399 22 445 72 490 7 المتوسط العربي
 420 14 448 80 474 6 الكويت 5
 322 22 389 73 449 6 لبنان 6
 405 27 441 69 471 4 السعودية 7

 420 22 462 74 489 4 األردن 8
 361 25 402 71 422 4 مصر 9

 386 55 401 43 ~ 2 المغرب 10

 431 13 489 73 549 14 المتوسط الدولي
 مشاركات أخرى

اإلماراتدبي/ 1  17 592 77 544 6 477 
اإلماراتظبي/أبو 2  10 499 79 423 12 353 
 المعلومات غير كافية لتقدير المتوسط  ~

  



124 

 

 

( توزيع النسب المئوية للطلبة بحسب فئات متغير الموارد التربوية في البيت 66ويبين الجدول )

وتحصيلهم في الرياضيات، حيث توزعت النسب األردنية على الفئات الثالث وبالترتيب نفسه على 

% وعلى 22%، 72%، 7%، وعلى المستوى العربي بلغت هذه النسب 22%، 74%، 4تي: النحو اآل

للطلبة األردنيين في األداء  وبلغت متوسطات، %13%، 73%، 14المستوى الدولي فالنسب هي: 

، 470بلغت المتوسطات  ا، وعربي  394، 428، 455الرياضيات بحسب الفئات الثالث على النحو اآلتي: 

وجميعها أعلى من  433، 488، 546على المستوى الدولي فقد بلغت المتوسطات  ، اما394، 432

. كما أن العالقة بين التحصيل في العلوم أو الرياضيات ومدى ا، وأردني  االمتوسطات المناظرة لها عربي  

 توافر الموارد التربوية في بيت الطالب هي عالقة إيجابية وعلى المستويات الثالثة.

 

 الموارد التربوية في البيت والتحصيل في الرياضيات/ الصف الثامن: 66جدول 

 الدولة
 موارد قليلة بعض الموارد موارد كثيرة

 المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%(
 426 10 473 79 529 12 اإلمارات 1

 380 10 445 79 495 11 قطر 2

 461 12 481 79 507 9 البحرين 3

 394 22 432 72 470 7 المتوسط العربي

 372 22 420 71 466 7 ُعمان 4

 380 14 406 80 432 6 الكويت 5

 396 22 436 73 473 6 لبنان 6

 369 27 402 69 432 4 السعودية 7
 394 22 428 74 455 4 األردن 8

 388 25 424 71 437 4 مصر 9

 376 55 400 43 ~ 2 المغرب 10

 433 13 488 73 546 14 المتوسط الدولي
 مشاركات أخرى

 478 6 532 77 578 17 اإلماراتدبي/ 1

 388 12 438 79 497 10 اإلماراتأبوظبي/ 2
 ومات غير كافية لتقدير المتوسطمعل ~
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 افتقار الطلبة للمعرفة والمهارات السابقة الالزمة لتعلم جديد 

فئات ثالث، الذين ال يفتقرون للمعرفة السابقة، والذين إلى  غيروزع الطلبة بحسب هذا المت 

( توزيع 67ويبين الجدول رقم ) .احد ما، والذين يفتقرون لها كثير  إلى  المعرفة السابقةإلى  يفتقرون

النسب المئوية للطلبة بحسب فئات هذا المتغير وتحصيلهم في العلوم، وقد جاءت النسب المئوية 

% أما على 11%، 75%، 14ئات الثالث وبالترتيب نفسه على النحو اآلتي: األردنية على الف

%، 26% وعلى المستوى الدولي فالنسب هي: 8%، 73%، 19المستوى العربي فكانت النسب: 

للطلبة األردنيين في العلوم بحسب هذه الفئات وبالترتيب نفسه األداء  %. وبلغت متوسطات%8، 66

وعلى المستوى  411، 433، 466ى العربي فإن المتوسطات هي: ، وعلى المستو401، 453، 490

 . 457، 484، 515الدولي بلغت هذه المتوسطات 

 

 افتقار الطلبة للمعرفة والمهارات السابقة الالزمة لتعلم جديد والتحصيل في العلوم/ الصف الثامن: 67جدول 

 الدولة
 كثيًرا إلى حٍد ما جًدا قليال

 المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%(

 384 5 446 58 532 37 اإلمارات 1

 450 4 468 70 500 25 قطر 2

 471 8 478 71 526 22 البحرين 3

 411 8 433 73 466 19 المتوسط العربي

 415 9 426 71 459 19 السعودية 4

 ~ 2 442 80 454 18 الكويت 5

 442 18 459 64 468 17 ُعمان 6

 350 7 376 76 393 17 لبنان 7

 401 11 453 75 490 14 األردن 8

 408 7 386 82 402 12 مصر 9

 374 11 392 78 431 11 المغرب 10

 457 8 484 66 515 26 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 488 3 522 47 583 51 اإلماراتدبي/ 1

 349 7 391 67 502 26 اإلماراتأبوظبي/ 2
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( توزيع النسب المئوية للطلبة بحسب فئات متغير المعرفة والمهارات السابقة 68ويبين الجدول رقم )

الالزمة لتعلم جديد وتحصيلهم في الرياضيات، حيث توزعت النسب األردنية على فئات المتغير 

بي بلغت هذه %، وعلى المستوى العر8%، 78%، 14الثالث وبالترتيب نفسه على النحو اآلتي: 

%. وبلغت 9%، 67%، 24%، وعلى المستوى الدولي فالنسب هي: 8%، 75%، 17النسب 

، 454للطلبة األردنيين في الرياضيات بحسب الفئات الثالث على النحو اآلتي: األداء  متوسطات

، أما على المستوى الدولي فقد بلغت 407، 421، 452بلغت المتوسطات:  ا، وعربي  391، 418

. كما أن اوأردني   اوجميعها أعلى من المتوسطات المناظرة لها عربي   458، 482، 520طات: المتوس

العالقة بين التحصيل في الرياضيات ومتغير افتقار الطلبة للمعرفة والمهارات السابقة الالزمة لتعلم 

 .األردني، والعربي، والدولي :جديد هي عالقة عكسية )سالبة( وعلى المستويات الثالثة

 
افتقار الطلبة للمعرفة والمهارات السابقة الالزمة لتعلم جديد والتحصيل في الرياضيات/ الصف : 68جدول 

 الثامن

 الدولة
 كثيًرا إلى حٍد ما جًدا قليال

 المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%(

 401 6 453 56 520 38 اإلمارات 1

 393 8 390 72 407 20 السعودية 2

 445 6 434 75 480 20 قطر 3

 488 4 480 79 485 17 البحرين 4

 407 8 421 75 452 17 المتوسط العربي

 421 6 426 78 442 17 لبنان 5

 375 5 395 80 440 15 الكويت 6

 391 8 418 78 454 14 األردن 7

 394 16 409 72 443 12 ُعمان 8

 383 9 416 82 418 9 مصر 9

 375 11 385 80 433 8 المغرب 10

 458 9 482 67 520 24 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 520 3 507 50 570 48 اإلماراتدبي/ 1

 371 10 422 64 493 26 اإلماراتأبوظبي/ 2
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 خصائص مختارة للمعلم 

  مؤهالت المعلم 

دول العربية التي شاركت في الدراسة كما ( مؤهالت معلمي العلوم في ال69يبين الجدول رقم )

يبين المتوسطات العربية والدولية لمؤهالت المعلمين. في األردن بلغت نسبة الطلبة الذين يتلقون 

%، ونسبة الطلبة الذين يتلقون 13تعليمهم في العلوم من معلمين يحملون درجة الماجستير فأعلى 

% من الطلبة يتلقون 0%، كما أن 78لبكالوريوس تعليمهم في العلوم من معلمين يحملون درجة ا

% من الطلبة يتلقون تعليمهم 9هناك  اتعليمهم من معلمين يحملون درجة دبلوم كلية مجتمع، وأيض  

% ماجستير 21من قبل معلمين يحملون الثانوية العامة فقط. وعلى المستوى العربي بلغت النسب: 

وعلى المستوى الدولي بلغت ، % ثانوية عامة3مع، % دبلوم كلية مجت3% بكالوريوس، 73فأعلى، 

 % وبالترتيب نفسه.1%، 2%، 58%، 38النسب: 

 
 

 مؤهالت معلمي العلوم/ الصف الثامن: 69جدول 

 ثانوية عامة كلية مجتمع بكالوريوس ماجستير فأعلى الدولة
 1 9 87 3 مصر 1

 0 1 93 5 السعودية 2

 0 2 87 11 ُعمان 3

 9 0 78 13 األردن 4

 0 0 86 14 الكويت 5

 16 15 55 15 المغرب 6

 0 1 79 19 البحرين 7

 3 3 73 21 المتوسط العربي

 0 1 62 37 قطر 8

 1 0 60 39 اإلمارات 9

 3 3 44 49 لبنان 10

 1 2 58 38 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى
 0 0 64 36 اإلماراتأبوظبي/ 1

 1 0 46 53 اتاإلماردبي/ 2
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( مؤهالت معلمي الرياضيات في الدول العربية التي شاركت في 70كما يبين الجدول رقم )

الدراسة كما يبين المتوسطات العربية والدولية لمؤهالت المعلمين. في األردن بلغت نسبة الطلبة 

%، ونسبة الطلبة 6 الذين يتلقون تعليمهم في الرياضيات من معلمين يحملون درجة الماجستير فأعلى

% 13كما أن  ،%76الذين يتلقون تعليمهم في الرياضيات من معلمين يحملون درجة البكالوريوس 

% من الطلبة يتلقون 5من الطلبة يتلقون تعليمهم من معلمين يحملون درجة دبلوم كلية مجتمع، وهناك 

 تعليمهم من قبل معلمين يحملون الثانوية العامة. 

وعلى ، وبالترتيب نفسه% 5%، 5%، 74%، 16ربي بلغت النسب: وعلى المستوى الع

أن تأهيل إلى  إن النسب األردنية تشير .%2%، 3%، 61%، 35المستوى الدولي بلغت النسب 

كان ذلك في الرياضيات أم العلوم يقترب من مؤهالت المعلم العربي بالمتوسط أالمعلم األردني سواء 

تأهيل نظرائهم  حد ماإلى  يماثلتأهيل معلمي العلوم في األردن ولكنه دون نظيره الدولي، كما أن 

 في الرياضيات. 

 مؤهالت معلمي الرياضيات/ الصف الثامن: 70جدول 

 ثانوية عامة كلية مجتمع بكالوريوس ماجستير فأعلى الدولة
 0 0 99 1 السعودية 1
 5 13 76 6 األردن 2

 3 15 76 6 مصر 3

 1 1 89 9 ُعمان 4

 34 12 43 11 المغرب 5

 1 0 88 12 الكويت 6

 5 5 74 16 المتوسط العربي

 1 1 81 18 البحرين 7

 0 1 73 26 قطر 8

 1 1 65 33 اإلمارات 9

 4 7 51 37 لبنان 10

 2 3 61 35 المتوسط الدولي
 مشاركات أخرى

 1 2 64 33 اإلماراتأبوظبي/ 1

 0 0 59 41 اإلماراتدبي/ 2
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 التخصص الرئيس للمعلم 

( التخصص الرئيس لمعلمي العلوم، كما يبين المتوسطات العربية والدولية 71يبين الجدول رقم )

للنسب بحسب التخصص الرئيس للمعلمين. وقد بلغت نسبة الطلبة األردنيين الذين يتلقون تعليمهم 

% 11ولهم على دبلوم التربية حصإلى  في العلوم من معلمين تخصصهم الرئيس علوم باإلضافة

، كما بلغت نسبة الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في العلوم 440ومتوسط أداء هؤالء الطلبة في العلوم 

، وبلغت نسبة الطلبة الذين يتلقون 447% ومتوسط أدائهم 63من معلمين تخصصهم الرئيس علوم 

% ومتوسط ادائهم في العلوم 16ط فق تربيةتعلميهم في العلوم من قبل معلمين تخصصهم الرئيس 

% من الطلبة يتلقون تعليمهم في العلوم من معلمين يحملون تخصصات أخرى،  كما 2، كما أن 475

% من الطلبة الذين يتلقون تعلميهم في العلوم من قبل معلمين يحملون الثانوية 8ان هناك ما نسبته 

 . 448 لهماألداء  وبلغ متوسط العامة

ومتوسطات  ،%3%، 3%، 8 %، 62%، 25عربي بلغت النسب وبالترتيب نفسه وعلى المستوى ال

%، 50%، 33، أما على المستوى الدولي فكانت النسب: 406، 447، 455، 435، 439أداء الطلبة 

. 432 ، 482،489، 491، 494هي: المناظرة لهذه النسب األداء  ومتوسطات ،%1%، %6، 9

ولي تعكس أن التخصص األفضل لمعلم العلوم هو علوم على المستوى الداألداء  متوسطات إن

 التربية، إال أن هذه األفضلية لم تظهر على المستويين األردني، والعربي. إلى  باإلضافة

 

 التخصص الرئيس لمعلمي العلوم/ الصف الثامن: 71جدول 

 الدولة
 ثانوية عامة تخصصات أخرى تربية علوم علوم+تربية

النسبة 
)%( 

 المتوسط
النسبة 
)%( 

 المتوسط
النسبة 
)%( 

 المتوسط
النسبة 
)%( 

 المتوسط
النسبة 
)%( 

 المتوسط

 ~ 1 485 3 435 6 472 46 478 45 اإلمارات 1

 448 8 ~ 2 475 16 447 63 440 11 األردن 2

 ~ 0 ~ 0 479 5 492 59 478 36 البحرين 3

 ~ 0 ~ 1 446 5 433 75 421 19 السعودية 4

 ~ 0 475 5 455 20 435 60 454 15 الكويت 5

 409 11 ~ 1 ~ 0 392 80 395 8 المغرب 6

 ~ 0 ~ 1 ~ 2 453 69 463 28 ُعمان 7

 ~ 0 ~ 2 507 3 460 53 493 41 قطر 8

 360 4 382 9 ~ 2 373 71 383 15 لبنان 9

 ~ 1 ~ 2 385 18 396 46 387 34 مصر 10

 406 3 447 3 455 8 435 62 439 25 المتوسط العربي

 432 1 489 6 482 9 491 50 494 33 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 ~ 0 453 4 365 5 430 41 408 51 اإلماراتأبوظبي/ 1

 ~ 1 538 3 428 4 541 40 567 52 اإلماراتدبي/ 2
~ 
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مي الرياضيات، كما يبين المتوسطات ( التخصص الرئيس لمعل72ويبين الجدول رقم )

العربية والدولية للنسب بحسب التخصص الرئيس للمعلمين. وقد بلغت نسبة الطلبة األردنيين الذين 

حصولهم إلى  يتلقون تعليمهم في الرياضيات من معلمين تخصصهم الرئيس رياضيات باإلضافة

، كما بلغت نسبة الطلبة 481ياضيات %، ومتوسط أداء هؤالء الطلبة في الر12على دبلوم التربية 

%، 74 فقط الذين يتلقون تعليمهم في الرياضيات من معلمين تخصصهم الرئيس هو رياضيات

، وبلغت نسبة الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في الرياضيات من قبل معلمين 424ومتوسط أدائهم 

الطلبة الذين يتلقون تعليمهم  ، كما بلغت نسبة438%، ومتوسط أدائهم 4 تربية فقطتخصصهم الرئيس 

، و بلغت نسبة   432ومتوسط أدائهم  %(6من معلمين يحملون تخصصات أخرى)في الرياضيات 

ومتوسط  %(5) يدرسون الرياضيات على أيدي معلمين يحملون الثانوية العامة فقط الذين الطلبة

%، 6%، 9 %،51%، 30. وعلى المستوى العربي بلغت هذه النسب وبالترتيب نفسه 401أدائهم 

، وعلى المستوى 403، 433، 442، 425، 423%، وبلغت متوسطات أدائهم وبالترتيب نفسه 4

، 492الدولية األداء  % وبلغت متوسطات1%، 10%، 11%، 39%، 39الدولي بلغت النسب 

488 ،494 ،484 ،423 . 

 الصف الثامنالتخصص الرئيس لمعلمي الرياضيات/ : 72جدول 

 الدولة

 ثانوية عامة تخصصات أخرى تربية رياضيات رياضيات+تربية

النسبة 
)%( 

 المتوسط
النسبة 
)%( 

 المتوسط
النسبة 
)%( 

 المتوسط
النسبة 
)%( 

 المتوسط
النسبة 
)%( 

 المتوسط

 ~ 1 466 5 441 5 472 41 481 48 اإلمارات 1

 401 5 432 6 438 4 424 74 397 12 األردن 2

 ~ 1 ~ 1 494 10 481 42 479 47 لبحرينا 3

 ~ 0 ~ 0 398 12 393 69 391 18 السعودية 4

 ~ 1 445 3 402 19 403 62 398 16 الكويت 5

 382 26 388 14 ~ 0 393 45 386 14 المغرب 6

 ~ 1 ~ 1 413 13 406 48 410 35 ُعمان 7

 ~ 0 447 5 472 3 439 43 445 49 قطر 8

 438 4 419 23 498 4 425 49 433 19 لبنان 9

 389 3 ~ 2 423 18 412 37 411 41 مصر 10

 403 4 433 6 442 9 425 51 423 30 المتوسط العربي

 423 1 484 10 494 11 488 39 492 39 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 ~ 1 425 9 405 5 453 40 425 44 اإلماراتأبوظبي/ 1

 ~ 0 570 5 523 4 527 35 542 55 اإلماراتدبي/ 2
~ 
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  سنوات الخبرة للمعلم 

( فئات سنوات الخبرة لمعلمي العلوم، كما يبين متوسطات سنوات الخبرة 73يبين الجدول رقم )

لمعلمي الدول العربية التي شاركت بالدراسة، وكذلك المتوسط الدولي لسنوات الخبرة لمعلمي العلوم. 

%، 13سنة فأكثر  20نسبة الطلبة األردنيين الذين يدرسون العلوم من قبل معلمين خبرتهم وقد بلغت 

سنوات وأقل  10 بين ونسبة الطلبة األردنيين الذين يدرسون من قبل معلمين تتراوح سنوات خبرتهم

 بين%، ونسبة الطلبة األردنيين الذين يدرسون من قبل معلمين تتراوح خبرتهم 33سنة  20من 

%، ونسبة الطلبة األردنيين الذين يدرسون من قبل معلمين خبرتهم أقل 33، 10ات وأقل من سنو5

. ةسن 11%، كما أن متوسط سنوات الخبرة لدى معلمي العلوم في األردن هو 21من خمس سنوات 

للطلبة األردنيين في العلوم بحسب فئات سنوات الخبرة لمعلمي العلوم األداء  وقد بلغت متوسطات

أن أعلى متوسط أداء إلى  ، ويشير ذلك441، 451، 459، 449م ذكرها وبالترتيب نفسه: كما ت

سنوات وأقل   10نبيللطلبة األردنيين في العلوم كان للطلبة الذين يدرسون من قبل معلمين خبرتهم 

% 15%، 25 %، 39%، 21سنة. وعلى المستوى العربي بلغت النسب وبالترتيب نفسه  20من 

، وبلغت النسب 443، 439، 440، 435ء الطلبة العرب المناظرة لهذه النسب: ومتوسطات أدا

والمتوسطات الدولية المناظرة لهذه النسب  % 15%، 18%، 32%، 34الدولية وبالترتيب نفسه 

أن متوسط سنوات الخبرة للمعلم األردني في العلوم إلى  ، وتجدر اإلشارة488، 491، 491، 492

سنوات األردني والعربي أقل من  للمعلم وكذلك فإن متوسط سنوات الخبرة ،من نظيره العربي أقل

 . الخبرة عند المعلم الدولي

 

 سنوات الخبرة لمعلمي العلوم/ الصف الثامن: 73جدول 

 الدولة
 5أقل من  10أقل من  - 5  20أقل من  – 10 سنة فأكثر 20

 المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%(

 486 12 485 30 473 39 448 19 اإلمارات 1

 441 21 451 33 459 33 449 13 األردن 2

 479 15 500 23 499 37 464 24 البحرين 3

 423 13 430 27 435 37 433 23 السعودية 4

 446 13 439 25 442 42 454 19 الكويت 5

 378 33 396 20 403 19 405 27 المغرب 6

 449 5 453 12 460 70 459 13 ُعمان 7

 495 15 473 35 469 38 464 12 قطر 8

 387 24 385 24 366 36 381 16 لبنان 9

 ~ 2 382 21 390 37 389 40 مصر 10

 443 15 439 25 440 39 435 21 المتوسط العربي

 488 15 491 18 491 32 492 34 المتوسط الدولي

 ركات أخرىمشا

 445 11 416 31 425 39 390 19 اإلماراتأبوظبي/ 1

 555 16 571 34 541 38 514 12 اإلماراتدبي/ 2
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( فئات سنوات الخبرة لمعلمي الرياضيات، كما يبين متوسطات 74ويبين الجدول رقم )

األردنيين الذين  سنوات الخبرة لمعلمي الدول العربية التي شاركت بالدراسة، وقد بلغت نسبة الطلبة

%،  ونسبة الطلبة الذين يدرسون 16سنة فأكثر  20يدرسون الرياضيات من قبل معلمين خبرتهم 

%، ونسبة الطلبة الذين 34سنة  20سنوات وأقل من  10ن بيمن قبل معلمين تتراوح سنوات خبرتهم 

الذين يدرسون  %، ونسبة الطلبة24سنوات  10سنوات وأقل من  5يدرسون من قبل معلمين خبرتهم 

%، كما أن متوسط سنوات الخبرة لدى معلمي 25سنوات  5من قبل معلمين خبرتهم أقل من 

للطلبة األردنيين في الرياضيات األداء  . وقد بلغت متوسطاتسنوات  10الرياضيات األردنيين 

إلى  ، ويشير ذلك403، 426، 424، 432وبالترتيب نفسه:  الرياضياتبحسب فئات الخبرة لمعلمي 

أن أعلى متوسط أداء في الرياضيات جاء للطلبة األردنيين الذين يدرسون من قبل معلمين خبرتهم 

%، 16%، 23%، 37%، 24، وعلى المستوى العربي بلغت النسب وبالترتيب نفسه سنة فأكثر 20

. وعلى المستوى 421، 430، 427، 428في الرياضيات المناظرة لهذه النسب: األداء  ومتوسطات

% والمتوسطات الدولية في الرياضيات المناظرة لهذه 14%، 18%، 33%، 35دولي النسب هي: ال

ن متوسط سنوات الخبرة للمعلم األردني في أإلى  ، وتجدر اإلشارة483، 488، 491، 494النسب 

الرياضيات أقل من نظيره العربي وهذا بدوره أقل من نظيره الدولي. ويبدو أن العالقة بين متغيري 

 ىد سنوات الخبرة لمعلم الرياضيات والتحصيل في الرياضيات هي عالقة موجبة على المستوعد

 فلم تظهر مثل هذه العالقة.  والعربي  الدولي. أما على المستوى األردني

 
 

 سنوات الخبرة لمعلمي الرياضيات/ الصف الثامن: 74جدول 

 الدولة
 5أقل من  10أقل من  - 5  20 أقل من – 10 سنة فأكثر 20

 المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%(

 481 12 495 23 475 43 445 22 اإلمارات 1

 403 25 426 24 424 34 432 16 األردن 2

 479 10 486 21 486 41 471 28 البحرين 3

 378 23 395 25 397 34 408 18 السعودية 4

 397 6 403 26 401 50 398 19 الكويت 5

 374 42 406 18 407 10 391 30 المغرب 6

 429 4 403 17 406 67 439 12 ُعمان 7

 443 14 474 30 433 36 418 20 قطر 8

 419 18 418 26 430 30 452 26 لبنان 9

 406 7 396 18 410 29 423 45 مصر 10

 421 16 430 23 427 37 428 24 المتوسط العربي

 483 14 488 18 491 33 494 35 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 456 10 467 25 416 40 423 26 اإلماراتأبوظبي/ 1

 526 14 551 21 542 53 505 12 اإلماراتدبي/ 2
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  الرضا الوظيفي عند المعلم 

 غير راض، وذلك بحسبحد ما، وإلى  فئات ثالث: راٍض، راٍض إلى  يقسم هذا المتغير المعلمين

( توزيع النسب المئوية للطلبة بحسب 75ويبين الجدول رقم )، درجة رضاهم عن وظيفتهم كمعلمين

ومتوسطات أداء الطلبة بحسب هذه الفئات  ،درجة رضا معلميهم في العلوم على فئات المتغير الثالث

ن العربي والدولي. وقد بلغت وكذلك على المستويي ،في العلوم للدول العربية المشاركة في الدراسة

%، 55نسبة الطلبة األردنيين الذين يدرسون العلوم من قبل معلمين راضين عن عملهم كمعلمين 

حٍد ما عن عملهم إلى  وبلغت نسبة الطلبة األردنيين الذين يدرسون العلوم من قبل معلمين راضين

لوم من قبل معلمين غير راضين %، وبلغت نسبة الطلبة األردنيين الذين يدرسون الع37كمعلمين 

للطلبة األردنيين في العلوم بحسب متغير األداء  %، وقد بلغت متوسطات8عن عملهم كمعلمين 

وعلى المستوى ، 467،440،405:ربالترتيب نفسه لفئات هذا المتغيالرضا الوظيفي لمعلمي العلوم و

 ا، ودولي  433، 424، 444ا: المناظرة لهاألداء  % ومتوسطات4%، 25%، 72العربي بلغت النسب 

 . 488، 486، 494األداء  % ومتوسطات8%، 39%، 53بلغت النسب 

 
 الرضا الوظيفي عند معلمي العلوم/ الصف الثامن: 75جدول 

 الدولة
 غير راٍض  حد ماإلى  راٍض  راٍض 

 المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%(

 ~ 0 419 15 450 85 الكويت 1

 421 3 403 15 437 81 السعودية 2

 438 4 449 20 481 76 اإلمارات 3

 478 3 474 22 475 75 قطر 4

 ~ 2 376 25 395 73 مصر 5

 456 4 475 24 492 72 البحرين 6

 438 8 445 22 463 70 ُعمان 7

 392 5 398 30 393 65 المغرب 8

 ~ 2 362 35 385 63 لبنان 9

 405 8 440 37 467 55 األردن 10

 433 4 424 25 444 72 المتوسط العربي

 488 8 486 39 494 53 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 565 5 533 19 554 77 اإلماراتدبي/ 1

 364 6 384 24 433 69 اإلماراتأبوظبي/ 2
~ 
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توزيع النسب المئوية للطلبة بحسب درجة رضا معلميهم في الرياضيات ( 76ويبين الجدول رقم )

على فئات المتغير الثالث ومتوسطات أداء الطلبة بحسب هذه الفئات في الرياضيات. وقد بلغت 

نسبة الطلبة األردنيين الذين يتعلمون الرياضيات من قبل معلمين راضين عن عملهم كمعلمين 

حد ما إلى  دنيين الذين يتعلمون الرياضيات من قبل معلمين راضين%، وبلغت نسبة الطلبة األر58

اضيات من قبل معلمين %، وبلغت نسبة الطلبة األردنيين الذين يتعلمون الري31عن عملهم كمعلمين 

للطلبة األردنيين في األداء  %. وقد بلغت متوسطات11هم كمعلمين غير راضين عن عمل

في لمعلمي الرياضيات وبالترتيب نفسه لفئات هذا المتغير: الرياضيات بحسب متغير الرضا الوظي

األداء  ومتوسطات %،4%، 24%، 73. وعلى المستوى العربي بلغت النسب : 406، 422، 422

%، 7%، 39%، 54بلغت النسب:  ا، ودولي  388، 419، 429المناظرة لها في الرياضيات: 

 . 490، 486، 493: المناظرة لهذه النسب في الرياضياتاألداء  ومتوسطات

 

 
 الرضا الوظيفي عند معلمي الرياضيات/ الصف الثامن: 76جدول 

 الدولة
 غير راٍض  حد ماإلى  راٍض  راٍض 

 المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%( المتوسط النسبة )%(

 ~ 2 398 12 391 86 السعودية 1

 ~ 0 415 14 400 86 الكويت 2

 ~ 1 474 21 483 78 لبحرينا 3

 419 3 448 20 483 77 اإلمارات 4

 ~ 2 426 24 448 74 قطر 5

 341 3 398 25 422 72 مصر 6

 ~ 1 425 29 432 70 لبنان 7

 378 6 382 31 393 63 المغرب 8

 394 10 405 28 415 63 ُعمان 9

 406 11 422 31 422 58 األردن 10

 388 4 419 24 429 73 المتوسط العربي

 490 7 486 39 493 54 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 ~ 2 523 21 542 77 اإلماراتدبي/ 1

 370 3 405 25 448 72 اإلماراتأبوظبي/ 2
~
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  أمن ونظام المدرسة 

معلم سة من وجهة نظر ( توزيع النسب المئوية للطلبة بحسب أمن ونظام المدر77يبين الجدول رقم )

غير والذي يفترض فئات ثالث هي: آمنة ومنظمة، وآمنة ومنظمة بعض الشيء، وغير آمنة و العلوم

%، 6%، 45%، 49منظمة، وقد بلغت نسب الطلبة األردنيين بحسب فئات هذا المتغير وبالترتيب 

، وعلى المستوى 429، 440، 466وبلغت متوسطات أداء الطلبة في العلوم  بحسب فئات المتغير: 

%، وبلغت 4%، 36%، 60العربي بلغت نسب الطلبة وبحسب فئات المتغير وبالترتيب نفسه: 

وعلى المستوى الدولي بلغت  ،405، 424، 449في العلوم المناظرة لهذه النسب: األداء  متوسطات

، 483، 501 في العلوم المناظرة لهذه النسب:األداء  %، وبلغت متوسطات6%، 45%،49النسب:

466 . 

 
 الصف الثامن /العلومأمن ونظام المدرسة والتحصيل في العلوم من وجهة نظر معلم : 77جدول 

 الدولة
 منظمةغير غير آمنة و آمنة ومنظمة بعض الشيء آمنة ومنظمة

 المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%(

 ~ 0 439 25 446 75 الكويت 1

 338 3 429 24 493 73 اإلمارات 2

 477 3 468 27 477 70 قطر 3

 406 3 415 28 440 69 السعودية 4

 ~ 2 383 33 396 64 مصر 5

 ~ 2 442 37 469 60 ُعمان 6

 429 6 440 45 466 49 األردن 7

 439 3 478 48 498 49 البحرين 8

 347 5 356 48 401 47 لبنان 9

 398 13 390 45 400 42 المغرب 10

 405 4 424 36 449 60 المتوسط العربي

 466 6 483 45 501 49 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 ~ 1 530 20 556 79 اإلماراتدبي/ 1

 302 6 375 33 452 61 اإلماراتأبوظبي/ 2
~ 
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حسب أمن ونظام المدرسة من وجهة نظر ( توزيع النسب المئوية ب78ويبين الجدول رقم )

للطلبة في الرياضيات .وقد بلغت نسب الطلبة األردنيين بحسب األداء  ومتوسطات معلم الرياضيات

في الرياضيات بحسب األداء  %، وبلغت متوسطات7%، 46%، 47فئات هذا المتغير وبالترتيب 

مستوى العربي بلغت نسب الطلبة: ، وعلى ال375، 417، 432فئات هذا المتغير وبالترتيب نفسه: 

، 414، 434في الرياضيات المناظرة لهذه النسب: األداء  %، وبلغت متوسطات%4، %36، 60

في األداء  %، وبلغت متوسطات6%، 45%، 48، وعلى المستوى الدولي بلغت النسب: 394

فئات متغير بحسب األداء  ، وجاءت متوسطات460، 482، 501الرياضيات المناظرة لهذه النسب: 

 أمن ونظام المدرسة من وجهة نظر المعلم. وعلى المستويين األردني والعربي دون متوسطات

ذلك في الرياضيات أم العلوم، كما أن العالقة بين متغير  سواء أكانالدولية المناظرة لها األداء 

مبحثين: التحصيل ومتغير أمن ونظام المدرسة من وجهة نظر المعلم هي عالقة موجبة وفي ال

 الرياضيات والعلوم، وعلى المستويات الثالثة: األردني والعربي والدولي. 

 

 أمن ونظام المدرسة والتحصيل في الرياضيات من وجهة نظر معلم الرياضيات/ الصف الثامن: 78جدول 

 الدولة
 غير آمنة ومنظمة آمنة ومنظمة بعض الشيء آمنة ومنظمة

 المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%( المتوسط %(النسبة)

 ~ 1 392 22 405 77 الكويت 1

 ~ 2 432 25 491 72 اإلمارات 2

 379 3 383 27 397 70 السعودية 3

 441 4 429 32 451 64 قطر 4

 356 3 405 36 421 61 مصر 5

 ~ 0 403 39 417 61 ُعمان 6

 455 4 477 44 486 53 البحرين 7

 372 4 419 48 444 48 نلبنا 8

 375 7 417 46 432 47 األردن 9

 382 12 381 42 398 45 المغرب 10

 394 4 414 36 434 60 المتوسط العربي

 460 6 482 45 501 48 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 ~ 2 509 23 547 75 اإلماراتدبي/ 1

 371 4 381 33 467 63 اإلماراتأبوظبي/ 2
~ 
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 خصائص مختارة مشتقة من استبانة المدير  

 الوقت المخصص للتدريس 

كما يبين الوقت  ،( حجم الوقت المخصص لتدريس العلوم في السنة الدراسية79يبين الجدول رقم )

 المخصص لتدريس المباحث جميعها في السنة الدراسية. وقد بلغ العدد اإلجمالي لساعات التدريس

و ( ساعة، 64ساعة، ويقل هذا العدد عن المتوسط العربي بـ ) 1020للمباحث جميعها في األردن 

( 115. كما بلغ عدد ساعات تدريس العلوم السنوية في األردن )ات( ساع3عن المتوسط الدولي بـ )

 (22)، بينما يقل عن المتوسط الدولي بـ ( ساعة25هذا العدد عن المتوسط العربي بـ ) ساعة ويقل

 ساعة.

 
 حجم الوقت المخصص للتدريس الكلي وتدريس العلوم/ الصف الثامن: 79جدول 

 243 960 لبنان 1
 151 1341 المغرب 2
 149 1056 ُعمان 3
 139 1094 اإلمارات 4
 138 1115 حرينالب 5
 123 1090 قطر 6
 118 982 الكويت 7
 116 1069 السعودية 8
 115 1020 األردن 9

 106 1110 مصر 10
 140 1084 المتوسط العربي
 137 1023 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى
 152 1138 اإلماراتأبوظبي/ 1
 130 1066 اإلماراتدبي/ 2

لمخصص لتدريس الرياضيات في السنة الدراسية، ( حجم الوقت ا80ويبين الجدول رقم )

كما يبين الوقت المخصص لتدريس المباحث جميعها لطلبة الصف الثامن األساسي. وقد بلغ العدد 

( ساعة ويقل هذا عن المتوسط 140اإلجمالي لساعات تدريس الرياضيات السنوية في األردن )

 ( ساعات.3دولي بمقدار )ساعة، كما أنه يقل عن المتوسط ال 14العربي بمقدار 

 

 حجم الوقت المخصص للتدريس الكلي وتدريس الرياضيات/ الصف الثامن: 80جدول 

 178 1056 ُعمان 1
 175 1094 اإلمارات 2
 170 960 لبنان 3
 159 1115 رينالبح 4
 154 1090 قطر 5
 152 1341 المغرب 6
 140 1020 األردن 7
 139 982 الكويت 8
 136 1110 مصر 9

 136 1069 السعودية 10

 154 1084 المتوسط العربي

 137 1023 المتوسط الدولي
 مشاركات أخرى

 184 1138 اإلماراتأبوظبي/ 1
 160 1066 اإلماراتدبي/ 2
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 ادية للطالبالخلفية االقتص 

مستويات ثالثة: عالية، ومتوسطة ومتدنية. ويبين إلى  قسمت الدراسة الخلفية االقتصادية للطالب

( الخلفية االقتصادية للطالب والتحصيل في العلوم. وقد بلغت النسب األردنية بحسب 81الجدول رقم )

م للطلبة األردنيين في العلواألداء  %، كما بلغت متوسطات57%، 27%، 16فئات هذا المتغير: 

%، 33%، 30. وعلى المستوى العربي بلغت النسب 445، 444، 489بحسب فئات هذا المتغير: 

، أما على المستوى الدولي، فقد بلغت النسب 424، 436، 462في العلوم: األداء  %، ومتوسطات37

 .468، 490، 518الدولية في العلوم المناظرة لها: األداء  % ومتوسطات%32، %33، 35

 

 الخلفية االقتصادية للطالب والتحصيل في العلوم/ الصف الثامن: 81جدول 

 الدولة
 متدنية متوسطة عالية

 المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%(

 456 24 459 25 482 51 اإلمارات 1

 445 57 444 27 489 16 األردن 2

 463 22 479 50 521 28 البحرين 3

 423 17 429 37 437 47 السعودية 4

 443 19 446 56 451 26 الكويت 5

 389 80 393 13 447 7 المغرب 6

 434 23 455 42 471 35 ُعمان 7

 463 13 464 32 486 55 قطر 8

 342 44 394 31 429 25 لبنان 9

 380 69 396 19 404 11 مصر 10

 424 37 436 33 462 30 المتوسط العربي

 468 32 490 33 518 35 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 440 20 374 24 427 56 اإلماراتأبوظبي/ 1

 479 20 561 27 564 53 اإلماراتدبي/ 2
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 ( الخلفية االقتصادية للطالب والتحصيل في الرياضيات، وقد بلغت متوسطات82ويبين الجدول رقم )

. وعلى المستوى 413، 413، 450األردنيين بحسب فئات هذا المتغير:  في الرياضيات للطلبةاألداء 

، وعلى المستوى الدولي فقد جاءت متوسطات 413، 423، 448العربي بلغت المتوسطات: 

الرياضيات بحسب فئات المتغير الثالث وبالترتيب نفسه )عالية، متوسطة، متدنية( على النحو اآلتي: 

518 ،489 ،466 . 

أدنى من و من نظيراتها العربية أعلىأن المتوسطات األردنية في العلوم جاءت إلى  ةوتجدر اإلشار

وفي الرياضيات جاءت المتوسطات األردنية والعربية دون المتوسطات المناظرة الدولية. نظيراتها 

 . كما أن العالقة بين الخلفية االقتصادية للطالب والتحصيل في الرياضيات أو العلوم هيالها دولي  

وقد أظهرت النسب األردنية  عالقة موجبة وعلى المستويات الثالثة: األردني، والعربي، والدولي.

 والعربية والدولية أن المستوى االقتصادي للطلبة األردنيين هو دون المستوى العربي والدولي.

 

 الصف الثامن /الخلفية االقتصادية للطالب والتحصيل في الرياضيات: 82جدول 

 الدولة
 متدنية متوسطة عالية

 المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%(

 452 24 462 25 483 51 اإلمارات 1

 413 57 413 27 450 16 األردن 2

 472 22 479 50 492 28 البحرين 3

 383 17 388 37 403 47 السعودية 4

 403 19 403 56 417 26 الكويت 5

 380 80 393 13 458 7 المغرب 6

 389 23 406 42 428 35 ُعمان 7

 429 13 429 32 458 55 قطر 8

 406 44 439 31 463 25 لبنان 9

 403 69 418 19 431 11 مصر 10

 413 37 423 33 448 30 المتوسط العربي

 466 32 489 33 518 35 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 440 20 402 24 445 56 اإلماراتأبوظبي/ 1

 471 20 546 27 553 53 اإلماراتدبي/ 2
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 تركيز المدرسة على التحصيل من وجهة نظر مدير المدرسة 

يفترض متغير تركيز المدرسة على التحصيل من وجهة نظر مدير المدرسة ثالث فئات: تركيز 

النسب المئوية لطلبة الدول  ( توزيع83، تركيز متوسط. ويبين الجدول رقم )، تركيز عالٍ اجد   عالٍ 

العربية المشاركة في الدراسة ومتوسطات أداء الطلبة بحسب فئات هذا المتغير في العلوم. وقد بلغت 

%، 4نسب الطلبة األردنيين بحسب فئات متغير تركيز المدرسة على التحصيل على النحو اآلتي: 

علوم بحسب فئات متغير تركيز كما بلغت متوسطات أداء الطلبة األردنيين في ال %.%50، 45

. وقد بلغت النسب على المستوى العربي: 431، 469، 513المدرسة على التحصيل وبالترتيب: 

، أما على 408، 449، 489في العلوم المناظرة لها هي: األداء  % ومتوسطات%38، %52، 10

، 538ة لها هي: المناظراألداء  ، ومتوسطات%43%، 49%، 8المستوى الدولي فقد بلغت النسب: 

501 ،470. 

 

تركيز المدرسة على التحصيل األكاديمي والتحصيل في العلوم من وجهة نظر المدير/ الصف : 83جدول 
 الثامن

 الدولة
 متوسط عالٍ  جًدا عالٍ 

 المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%(

 401 22 477 56 526 22 اإلمارات 1

 448 19 471 66 524 15 قطر 2

 449 38 498 48 541 15 البحرين 3

 410 24 433 61 462 15 السعودية 4

 414 39 455 53 506 8 الكويت 5

 432 25 462 67 494 8 ُعمان 6

 367 44 407 51 417 5 مصر 7

 336 44 405 51 420 5 لبنان 8

 431 50 469 45 513 4 األردن 9

 388 76 417 23 ~ 1 المغرب 10

 408 38 449 52 489 10 المتوسط العربي

 470 43 501 49 538 8 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 488 11 545 58 571 30 اإلماراتدبي/ 1

 334 26 434 59 491 15 اإلماراتأبوظبي/ 2
~ 
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ئوية لطلبة الدول العربية المشاركة في الدراسة ( توزيع النسب الم84ويبين الجدول رقم )

األردنية في الرياضيات بحسب األداء  ومتوسطات أداء الطلبة في الرياضيات. وقد بلغت متوسطات

، وبلغت المتوسطات العربية في الرياضيات بحسب فئات 402، 436، 472فئات هذا المتغير: 

. في العلوم 469، 500، 538متوسطات: بلغت ال ا، وعالمي  402، 434، 467المتغير نفسه: 

، وكالهما دون المتوسطات نظيراتها العربية أعلى منكانت المتوسطات األردنية والرياضيات 

في أي  األكاديمي والتحصيل وقد جاءت العالقة بين متغير تركيز المدرسة على التحصيل. الدولية

 من المبحثين: الرياضيات والعلوم عالقة موجبة. 

تركيز المدرسة على التحصيل األكاديمي والتحصيل في الرياضيات من وجهة نظر المدير/ الصف : 84جدول 
 الثامن

 الدولة
 متوسط عالٍ  جًدا عالٍ 

 المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%(

 416 22 474 56 519 22 اإلمارات 1

 414 19 438 66 502 15 قطر 2

 465 38 490 48 493 15 البحرين 3

 379 24 394 61 417 15 السعودية 4

 378 39 412 53 451 8 الكويت 5

 385 25 415 67 453 8 ُعمان 6

 396 44 427 51 431 5 مصر 7

 404 44 445 51 467 5 لبنان 8

 402 50 436 45 472 4 األردن 9

 381 76 411 23 ~ 1 المغرب 10

 402 38 434 52 467 10 بيالمتوسط العر

 469 43 500 49 538 8 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 479 11 533 58 562 30 اإلماراتدبي/ 1

 377 26 444 59 489 15 اإلماراتأبوظبي/ 2
~
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  االنضباط المدرسي 

: مدارس ال يوجد بها أية مشاكل تتعلق فئات ثالثإلى  قسمت الدراسة متغير االنضباط المدرسي

باالنضباط المدرسي، والفئة الثانية هي مدارس بها مشاكل ثانوية، والفئة الثالثة هي فئة المدارس 

( متغير االنضباط المدرسي والتحصيل في 85التي يحدث بها مشاكل متوسطة. ويبين الجدول رقم )

%، 36ا المتغير وبالترتيب نفسه على النحو اآلتي: العلوم، وقد توزعت النسب األردنية على فئات هذ

، 468في العلوم والمناظرة لهذه النسب للطلبة األردنيين: األداء  %، وقد بلغت متوسطات%23، 41

446 ،437. 

في العلوم المناظرة األداء  %، ومتوسطات23%، 33%، 44وعلى المستوى العربي بلغت النسب:  

%، 11%، 43%، 45على المستوى الدولي بلغت النسب : . و416، 427، 451لهذه النسب: 

 . 452، 482، 504والمتوسطات الدولية المناظرة لهذه النسب في العلوم هي 

 الصف الثامن /االنضباط المدرسي والتحصيل في العلوم: 85جدول 

 الدولة
 مشاكل متوسطة مشاكل ثانوية ال يوجد مشاكل

 المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%(

 345 3 430 25 489 72 اإلمارات 1

 485 13 465 28 496 59 البحرين 2

 416 18 427 24 438 58 السعودية 3

 462 8 470 39 479 53 قطر 4

 437 22 456 27 466 51 ُعمان 5

 374 24 362 35 390 41 لبنان 6

 437 23 446 41 468 36 األردن 7

 423 28 440 45 468 28 الكويت 8

 381 41 386 34 409 25 مصر 9

 396 52 384 31 406 17 المغرب 10

 416 23 427 33 451 44 المتوسط العربي

 452 11 482 43 504 45 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 ~ 0 499 12 554 87 اإلماراتدبي/ 1

 305 5 395 31 436 64 اإلماراتأبوظبي/ 2
~ 
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( متغير االنضباط المدرسي والتحصيل في الرياضيات، وقد توزعت 86ويبين الجدول رقم )

، 432المتوسطات األردنية في الرياضيات على فئات هذا المتغير وبالترتيب نفسه على النحو اآلتي: 

، 406، 418، 436ي الرياضيات: فاألداء  ، وعلى المستوى العربي بلغت متوسطات406، 418

، وتشير 448، 481، 503في الرياضيات: األداء  أما على المستوى الدولي فقد بلغت متوسطات

من  امن المدرسة العربية، كما أنها أقل انضباط   اان المدرسة األردنية أقل انضباط  إلى  هذه النسب

 أعلى منمتوسطات األردنية فقد جاءت الاألداء  المدرسة الدولية، وعلى مستوى متوسطات

المتوسطات  المتوسطات العربية في العلوم في حين أن المتوسطات األردنية والعربية هي دون

حد ما، إلى  ، وفي الرياضيات كانت المتوسطات األردنية والعربية متقاربةالدولية المناظرة لها

 .وكالهما دون المتوسطات الدولية

 
 

 االنضباط المدرسي والتحصيل في الرياضيات/ الصف الثامن: 86جدول 

 الدولة
 مشاكل متوسطة مشاكل ثانوية ال يوجد مشاكل

 المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%(

 383 3 437 25 486 72 اإلمارات 1

 476 13 470 28 487 59 البحرين 2

 381 18 391 24 399 58 السعودية 3

 415 8 439 39 451 53 قطر 4

 388 22 412 27 420 51 ُعمان 5

 428 24 420 35 436 41 لبنان 6

 406 23 418 41 432 36 األردن 7

 384 28 401 45 421 28 الكويت 8

 407 41 407 34 432 25 مصر 9

 390 52 380 31 400 17 المغرب 10

 406 23 418 33 436 44 المتوسط العربي

 448 11 481 43 503 45 الدوليالمتوسط 

 مشاركات أخرى

 ~ 0 486 12 543 87 اإلماراتدبي/ 1

 361 5 417 31 447 64 اإلماراتأبوظبي/ 2
~ 
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 :تنمر الطلبة 

 في استبانة الطالب: ة( فقر14بُني مقياس تنمر الطلبة بناء على استجاباتهم عن )
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ين ذفئات ثالث، فئة الطلبة الذين لم يتعرضوا للتنمر، والفئة الثانية الإلى  ياس الطلبةوقد قسم المق

 (87ويبين الجدول رقم ) .اأسبوعي   ئة الثالثة الذين تعرضوا للتنمر، والفاشهري   للتنمر تعرضوا

ي العلوم والرياضيات للصف ومتوسطات أدائهم ف ،مدى تعرض الطلبة للتنمر (88والجدول رقم )

%(، وهي أعلى من 9) ا، وقد بلغت نسبة الطلبة األردنيين الذين يتعرضون للتنمر اسبوعي  لثامنا

%(، وقد جاءت العالقة بين متغير التنمر والتحصيل في 6النسبة الدولية المناظرة لها والبالغة )

 الرياضيات او العلوم عند طلبة الصف الثامن لتكون عالقة عكسية. 

 تنمر الطلبة والتحصيل في العلوم/ الصف الثامن: 87جدول 

 الدولة
 أسبوعيًا شهريًا نادًرا

 المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%(

 364 9 436 18 471 72 األردن 1

 358 8 418 20 446 72 السعودية 2

 376 8 442 24 456 68 الكويت 3

 378 9 444 27 478 64 ُعمان 4

 391 12 475 25 491 63 قطر 5

 328 10 372 27 391 63 لبنان 6

 362 12 468 25 501 63 اإلمارات 7

 406 10 479 28 503 62 البحرين 8

 318 16 379 23 417 61 مصر 9

 364 9 384 34 406 57 المغرب 10

 365 10 430 25 456 65 المتوسط العربي

 421 6 482 23 499 71 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 480 6 535 23 558 71 اإلماراتدبي/ 1

 311 19 424 28 463 53 اإلماراتأبوظبي/ 2

 
 تنمر الطلبة والتحصيل في الرياضيات/ الصف الثامن: 88جدول 

 الدولة
 أسبوعيًا شهريًا نادًرا

 لمتوسطا النسبة)%( المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%(

 362 9 409 18 433 72 األردن 1

 347 8 386 20 403 72 السعودية 2

 360 8 403 24 409 68 الكويت 3

 350 9 400 27 427 64 ُعمان 4

 383 12 448 25 454 63 قطر 5

 403 10 425 27 438 63 لبنان 6

 398 12 470 25 492 63 اإلمارات 7

 449 10 474 28 489 62 البحرين 8

 360 16 402 23 434 61 رمص 9

 366 9 384 34 395 57 المغرب 10

 378 10 420 25 437 65 المتوسط العربي

 428 6 482 23 496 71 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 485 6 528 23 544 71 اإلماراتدبي/ 1

 366 19 438 28 465 53 اإلماراتأبوظبي/ 2
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 المعلمين للتطوير المهني احتياجات 

 

( توزيع النسب المئوية للطلبة بحسب احتياجات معلميهم للتطوير المهني، 89يبين الجدول رقم )

%، وفي أساليب تدريس العلوم بلغت النسبة 47بلغت النسبة األردنية  ففي مجال محتوى العلوم

%، وفي 62%، وفي مجال دمج التكنولوجيا في تعليم العلوم 42%، وفي مجال مناهج العلوم 48

%، وفي 52%، وفي مجال تقييم العلوم 50تحسين مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت  مجال

وبالترتيب %، وقد جاءت النسب العربية على هذه المجاالت 49مجال تلبية احتياجات الطلبة الفردية 

%، وجميعها أعلى من النسب األردنية 61%، 55%، 62%، 67%، 51%، 55%، 52نفسه 

 على النحو اآلتي: نفسه توزعت النسب الدولية على المجاالت نفسها وبالترتيب  المناظرة لها. كما

52 ،%60 ،%51 ،%70 ،%68 ،%58 ،%66.% 

إلى  % من الطلبة يتلقون تعليمهم من معلمين يحتاجون40إن النسب األردنية تعكس ما يزيد على 

تلقون تعليمهم من معلمين % من الطلبة ي60تدريب في مجال محتوى العلوم، كما أن ما يزيد على 

تدريب في مجال دمج التكنولوجيا في تعليم العلوم، وفي المجمل فإن حاجات المعلم إلى  يحتاجون

ي ه عن المعلم الدولي أو تساويها فتاألردني تقل عن حاجات المعلم العربي، وهذا بدوره تقل نسب

 .بعض المجاالت

 احتياجات معلمي العلوم لديهم للتطوير المهنيحسب ب ةبلطلية لالمئوب نسال :89جدول 

 الدولة
محتوى 
 العلوم

 أساليب
التدريس / 

تعليم 
 العلوم

منهاج 
 العلوم

دمج 
التكنولوجيا 
في تعليم 

 العلوم

تحسين 
مهارات التفكير 

أو حل  الناقد
المشكالت لدى 

 الطلبة

تقييم 
 العلوم

تلبية 
احتياجات 
الطلبة 
 الفردية

 59 50 62 62 49 49 43 ماراتاإل 1

 49 52 50 62 42 48 47 األردن 2

 56 58 62 61 48 53 52 البحرين 3

 55 54 57 64 48 50 48 السعودية 4

 70 63 68 79 55 58 62 الكويت 5

 78 65 78 73 63 68 58 المغرب 6

 65 55 66 80 62 64 70 ُعمان 7

 49 45 51 48 37 41 38 قطر 8

 65 58 69 74 57 65 56 لبنان 9

 64 54 60 64 49 49 47 مصر 10

 61 55 62 67 51 55 52 المتوسط العربي

 66 58 68 70 51 60 52 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 65 53 67 62 49 51 44 اإلماراتأبوظبي/ 1

 59 56 67 70 52 55 46 اإلماراتدبي/ 2
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للطلبة بحسب احتياجات معلميهم للتطوير المهني، ( توزيع النسب المئوية 90يبين الجدول رقم )

%، وفي أساليب تدريس الرياضيات بلغت 50الرياضيات بلغت النسبة األردنية ففي مجال محتوى 

%، وفي مجال دمج التكنولوجيا في تعليم 38%، وفي مجال مناهج الرياضيات 44النسبة 

%، وفي مجال 44وحل المشكالت %، وفي مجال تحسين مهارات التفكير الناقد 48الرياضيات 

%، وقد جاءت النسب العربية 52%، وفي مجال تلبية احتياجات الطلبة الفردية 47تقييم الرياضيات 

%، وجميعها 59%، 54%، 62%، 68%، 49%، 57%، 49على هذه المجاالت وبالترتيب نفسه 

ن النسبة األردنية إ يستثنى من ذلك نسبة مجال محتوى الرياضيات إذ ،أعلى من النسب األردنية

توزعت النسب الدولية على المجاالت نفسها وبالترتيب على و. أعلى بنقطة واحدة من النسبة العربية

 %.65%، 57%، 69%، 71%، 49%، 60%، 47 النحو اآلتي: 

تدريب في إلى  أن المعلمين ما زالوا بحاجةإلى  التي ذكرت جميعها تشير بوضوحإن النسب 

وعلى المستويات الثالثة: األردني والعربي، والدولي.المجاالت جميعها 

 احتياجات معلمي الرياضيات لديهم للتطوير المهنيحسب ب ةبلطلالمئوية لب نسال: 90جدول 

 الدولة
محتوى 
 الرياضيات

 أساليب
التدريس / 

تعليم 
 الرياضيات

منهاج 
 الرياضيات

دمج 
التكنولوجيا 
في تعليم 

 ضياتالريا

تحسين 
مهارات 
التفكير 

أو  الناقد
حل 

المشكالت 
 لدى الطلبة

تقييم 
 الرياضيات

تلبية 
احتياجات 
الطلبة 
 الفردية

 54 47 62 64 47 55 44 اإلمارات 1

 52 47 44 48 38 44 50 األردن 2

 64 56 74 79 45 59 48 البحرين 3

 51 51 52 62 37 46 40 السعودية 4

 71 66 73 78 60 71 65 الكويت 5

 73 63 73 82 55 70 50 المغرب 6

 57 56 63 74 60 55 57 ُعمان 7

 57 45 62 63 44 57 38 قطر 8

 62 53 61 61 59 58 51 لبنان 9

 53 53 59 69 49 51 46 مصر 10

 59 54 62 68 49 57 49 المتوسط العربي

 65 57 69 71 49 60 47 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 60 51 66 71 53 57 49 إلماراتاأبوظبي/ 1

 58 57 71 72 54 63 49 اإلماراتدبي/ 2
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  غياب الطلبةتكرار 

ت الدراسة الدولية على بناء متغير يقيس مدى تكرار غياب الطلبة عن الدوام المدرسي، وقد عمل

ا أو أبد ا، ومرة ،كانت فئات هذا المتغير تعكس مدى تكرار الغياب عند الطلبة كل شهرين،  وهي: نادر 

ومرة شهري ا، ومرة كل أسبوعين، ومرة أسبوعي ا، وقد توزعت النسب األردنية على فئات هذا المتغير 

%، 48النسب   المستوى العربي بلغت على%، و11%، 9%، 16%، 18%، 46وبالترتيب نفسه 

%، 14%، 16%، 55 إلى  وعلى المستوى الدولي وصلت النسب %،%15، %9، %14، 14

أن الطالب األردني والعربي أكثر غياب ا من إلى  تُشير بوضوحالنسب  إن قراءة هذه%، %8، 7

، 458، 476الطالب الدولي، وقد بلغت المتوسطات األردنية على فئات هذا المتغّير وبالترتيب نفسه 

، أما 379، 413، 429، 449، 459، وعلى المستوى العربي بلغت المتوسطات 389، 439، 442

 .413، 457، 479، 497، 504الدولي فكانت المتوسطات  على المستوى

 :إن البيانات تعكس وجود عالقة سالبة بين التحصيل في العلوم وغياب الطلبة على المستويات الثالثة

مع مالحظة أن المتوسطات األردنية أعلى من المتوسطات العربية  ،األردني، والعربي، والدولي

 لمتوسطات الدولية المناظرة لها.المناظرة لها، ولكنها أدنى من ا

 ة والتحصيل في العلوم/الصف الثامنغياب الطلبتكرار نسبة : 91جدول 

 الدولة
 مرة أسبوعيًا مرة كل أسبوعين مرة شهريًا مرة كل شهرين نادًرا أو أبًدا

 المتوسط النسبة)%( المتوسط %(النسبة) المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%(

 360 12 370 4 380 10 390 11 406 63 المغرب 1

 317 9 361 4 365 11 385 15 389 62 لبنان 2

 387 11 407 5 438 10 466 15 478 59 ُعمان 3

 367 10 414 8 459 14 500 16 502 52 اإلمارات 4

 410 12 457 9 485 17 515 14 503 48 البحرين 5

 389 11 439 9 442 16 458 18 476 46 دناألر 6

 388 12 438 10 465 17 483 18 507 43 قطر 7

 391 20 425 13 436 15 463 10 475 43 الكويت 8

 383 34 385 10 382 9 388 9 407 38 مصر 9

 397 22 434 18 439 20 443 14 449 27 السعودية 10

 379 15 413 9 429 14 449 14 459 48 المتوسط العربي

 413 8 457 7 479 14 497 16 504 55 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 455 6 498 7 539 13 563 19 561 55 اإلماراتدبي/ 1

 319 13 357 10 404 15 449 17 465 45 اإلماراتأبوظبي/ 2
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، 398، 411، 428، 438األردنية  بلغت المتوسطات( 92وفي الرياضيات وكما يبين الجدول رقم)

، 418، 435، 444، وعربي ا بلغت المتوسطات على فئات متغّير تكرار الغياب وبالترتيب نفسه 379

األداء  ، وبمقارنة متوسطات412، 452، 475، 495، 502، ودولي ا بلغت المتوسطات 378، 404

ن الفرق حيث كا ،األردني بما يناظرها عربي ا يتبين أنها أقل في الفئات جميعها عدا الفئة األخيرة

عالمة واحدة لصالح المتوسط العربي، أما دولي ا فالمتوسطات جميعها أعلى من المتوسطات األردنية 

والعربية. وقد جاءت العالقة بين التحصيل في الرياضيات وغياب الطلبة كما هي في العلوم عالقة 

 عكسية.

 
 ل في الرياضيات/الصف الثامنة والتحصيغياب الطلبتكرار نسبة : 92جدول 

 الدولة
 مرة أسبوعيًا مرة كل أسبوعين مرة شهريًا مرة كل شهرين نادًرا أو أبًدا

 المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%(

 359 12 369 4 380 10 392 11 396 63 المغرب 1

 384 9 413 4 422 11 436 15 438 62 لبنان 2

 344 11 375 5 397 10 416 15 429 59 ُعمان 3

 395 10 428 8 462 14 495 16 495 52 اإلمارات 4

 435 12 471 9 481 17 492 14 491 48 البحرين 5

 379 11 398 9 411 16 428 18 438 46 األردن 6

 360 12 411 10 431 17 449 18 476 43 قطر 7

 362 20 386 13 395 15 423 10 427 43 الكويت 8

 408 34 404 10 407 9 413 9 427 38 مصر 9

 358 22 388 18 398 20 407 14 419 27 السعودية 10

 378 15 404 9 418 14 435 14 444 48 المتوسط العربي

 412 8 452 7 475 14 495 16 502 55 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 458 6 498 7 528 13 551 19 547 55 اإلماراتدبي/ 1

 365 13 389 10 423 15 458 17 468 45 اإلماراتأبوظبي/ 2
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  بالتعب الطلبةشعور 

 (93يبين الجدول رقم)

، وقد توزعت يوم أو تقريب ا كل يوم ، كلأحيان ا: أبد ا، الشعور بالتعب، وقد كانت فئات متغير 

%، وعلى المستوى 35%، 51%، 14النسب األردنية على فئات هذا المتغير وبالترتيب نفسه 

%، 8 إلى  %، وعلى المستوى الدولي وصلت النسب38%، 50%، 12العربي بلغت النسب  

، 457، 476نفسه  %، وقد بلغت المتوسطات األردنية على فئات هذا المتغّير وبالترتيب%45، 47

، أما على المستوى الدولي فكانت 432، 445، 448، وعلى المستوى العربي بلغت المتوسطات 444

  .488، 494، 485المتوسطات 

 :إن البيانات تعكس وجود عالقة سالبة بين متغيّر التعب والتحصيل في العلوم وذلك على المستويين

 فهي عالقة انحنائية.العربي واألردني، أما على المستوى الدولي 

 الصف الثامن/العلومفي  وتحصيلهم لذين يشعرون بالتعبالطلبة انسبة : 93جدول 

 الدولة
 كل يوم أو تقريبًا كل يوم أحيانًا أبًدا

 المتوسط الطلبة نسبة المتوسط الطلبة نسبة المتوسط الطلبة نسبة

 476 53 501 39 502 8 البحرين 1

 373 27 399 58 410 15 مصر 2

 444 35 457 51 476 14 األردن 3

 438 38 453 51 449 10 الكويت 4

 389 35 377 52 356 13 لبنان 5

 388 28 395 59 409 13 المغرب 6

 450 33 463 55 471 12 ُعمان 7

 468 52 485 41 476 7 قطر 8

 429 32 434 53 438 14 السعودية 9

 461 46 489 43 497 11 اإلمارات 10

 432 38 445 50 448 12 المتوسط العربي

 488 45 494 47 485 8 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 415 52 439 40 435 9 اإلماراتأبوظبي/ 1

 535 44 555 45 571 11 اإلماراتدبي/ 2
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والتحصيل في   ( نسبة الطلبة الذين يشعرون بالتعب94يبين الجدول رقم)

، 423، 439الرياضيات، وقد بلغت المتوسطات األردنية على فئات هذا المتغّير وبالترتيب نفسه 

، أما على المستوى الدولي فكانت 421، 431، 434، وعلى المستوى العربي بلغت المتوسطات 416

 .487، 493، 488المتوسطات 

وذلك على  ،لتعب والتحصيل في الرياضياتإن البيانات تعكس وجود عالقة سالبة بين متغيّر ا

العربي واألردني، أما على المستوى الدولي فهي عالقة انحنائية. :المستويين

 
 في الرياضيات/الصف الثامن وتحصيلهم ذين يشعرون بالتعبالطلبة النسبة : 94جدول 

 الدولة
 كل يوم أو تقريبًا كل يوم أحيانًا أبًدا

 المتوسط الطلبة نسبة المتوسط الطلبة نسبة المتوسط الطلبة سبةن

 472 53 493 39 489 8 البحرين 1

 403 27 420 58 424 15 مصر 2

 416 35 423 51 439 14 األردن 3

 398 38 408 51 412 10 الكويت 4

 437 35 429 52 420 13 لبنان 5

 387 28 388 59 397 13 المغرب 6

 404 33 416 55 424 12 ُعمان 7

 438 52 452 41 445 7 قطر 8

 390 32 397 53 400 14 السعودية 9

 463 46 485 43 493 11 اإلمارات 10

 421 38 431 50 434 12 المتوسط العربي

 487 45 493 47 488 8 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 432 52 450 40 446 9 اإلماراتأبوظبي/ 1

 526 44 542 45 558 11 اإلماراتدبي/ 2
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  بالجوع الطلبةشعور 

 (95يبين الجدول رقم)

، وقد يوم أو تقريب ا كل يوم، كل أحيان ا: أبد ا، بالجوعالشعور ، وقد كانت فئات متغير 

%، وعلى 38%، 39%، 23ر وبالترتيب نفسه توزعت النسب األردنية على فئات هذا المتغي

 إلى  %، وعلى المستوى الدولي وصلت النسب36%، 41%، 23المستوى العربي بلغت النسب  

، 477%، وقد بلغت المتوسطات األردنية على فئات هذا المتغّير وبالترتيب نفسه %33، %42، 25

، أما على المستوى الدولي 430، 444، 459، وعلى المستوى العربي بلغت المتوسطات 452، 453

 .480، 493، 507فكانت المتوسطات 

إن البيانات تعكس وجود عالقة سالبة بين متغيّر الشعور بالجوع والتحصيل في العلوم وذلك على 

 األردني، والعربي، والدولي. :المستويات الثالثة

 
 الصف الثامن/العلومفي  وتحصيلهم ذين يشعرون بالجوعالطلبة النسبة : 95جدول 

 الدولة
 كل يوم أو تقريبًا كل يوم أحيانًا أبًدا

 المتوسط الطلبة نسبة المتوسط الطلبة نسبة المتوسط الطلبة نسبة

 470 43 498 36 510 21 البحرين 1

 389 39 397 41 412 20 مصر 2

 452 38 453 39 477 23 األردن 3

 432 30 451 43 466 26 الكويت 4

 380 37 380 38 380 25 لبنان 5

 387 36 399 47 402 17 المغرب 6

 446 32 464 45 480 23 ُعمان 7

 461 42 481 38 506 20 قطر 8

 433 28 433 43 444 30 السعودية 9

 450 38 485 39 513 23 اإلمارات 10

 430 36 444 41 459 23 المتوسط العربي

 480 33 493 42 507 25 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 399 43 440 38 467 20 اإلماراتأبوظبي/ 1

 522 34 551 39 576 27 اإلماراتدبي/ 2
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في الرياضيات، وقد بلغت  هموتحصيل بالجوع( نسبة الطلبة الذين يشعرون 96يبين الجدول رقم)

، وعلى المستوى 419، 419، 443المتوسطات األردنية على فئات هذا المتغّير وبالترتيب نفسه 

، 504، أما على المستوى الدولي فكانت المتوسطات 419، 430، 443العربي بلغت المتوسطات 

492 ،480. 

وذلك  ،إن البيانات تعكس وجود عالقة سالبة بين متغيّر الشعور بالجوع والتحصيل في الرياضيات

 األردني، والعربي، والدولي. :على المستويات الثالثة

 
 في الرياضيات/الصف الثامن وتحصيلهم ذين يشعرون بالجوعالطلبة النسبة : 96جدول 

 الدولة
 كل يوم أو تقريبًا كل يوم أحيانًا أبًدا

 المتوسط الطلبة نسبة المتوسط الطلبة نسبة المتوسط الطلبة نسبة

 472 43 485 36 497 21 البحرين 1

 415 39 418 41 427 20 مصر 2

 419 38 419 39 443 23 األردن 3

 392 30 408 43 420 26 الكويت 4

 429 37 431 38 435 25 لبنان 5

 385 36 391 47 392 17 المغرب 6

 400 32 415 45 433 23 ُعمان 7

 427 42 451 38 475 20 قطر 8

 394 28 396 43 403 30 السعودية 9

 455 38 483 39 505 23 اإلمارات 10

 419 36 430 41 443 23 العربيالمتوسط 

 480 33 492 42 504 25 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 421 43 450 38 470 20 اإلماراتأبوظبي/ 1

 512 34 539 39 564 27 اإلماراتدبي/ 2

 

كما يمكن مالحظة أن التحصيل في فئات متغيّر الجوع أو التعب وعلى المستويين األردني والعربي 

 كان ذلك في الرياضيات أم العلوم.أحد ما ولكنها أقل من التحصيل الدولي سواء ى إل متقاربة
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 الوضوح في التدريس 

( 97يبين الجدول رقم)

منخفض ، متوسط الوضوح، عالي الوضوح: الوضوح في التدريس، وقد كانت فئات متغير 

%، 6%، 22%، 72، وقد توزعت النسب األردنية على فئات هذا المتغير وبالترتيب نفسه الوضوح

 %، وعلى المستوى الدولي وصلت النسب9%، 29%، 62وعلى المستوى العربي بلغت النسب  

%، وقد بلغت المتوسطات األردنية على فئات هذا المتغّير وبالترتيب نفسه 13%، 38%، 49 إلى 

، أما على المستوى 414، 434، 469، وعلى المستوى العربي بلغت المتوسطات 410، 431، 467

 .466، 484، 507الدولي فكانت المتوسطات 

وجود عالقة إيجابية بين متغيّر وضوح التدريس في العلوم وتحصيل إلى  إن البيانات تشير بوضوح

دولي مع مالحظة أن نسبة فئة األردني، والعربي، وال :الطلبة في العلوم على المستويات الثالثة

في العلوم األداء  الطلبة الذين يتلقون تدريس ا عالي الوضوح كانت األعلى في األردن، أما متوسطات

 أردني ا كانت قريبة من نظيراتها العربية، إاّل أنها أقل من المتوسطات الدولية.

 
 الصف الثامن/والتحصيللعلوم ا تدريسالوضوح في نسبة : 97جدول 

 الدولة
 منخفض الوضوح متوسط الوضوح عالي الوضوح

 المتوسط الطلبة نسبة المتوسط الطلبة نسبة المتوسط الطلبة نسبة

 410 6 431 22 467 72 األردن 1

 340 6 359 26 413 68 مصر 2

 410 7 416 27 445 66 السعودية 3

 419 11 434 28 459 61 الكويت 4

 413 8 437 31 480 61 ُعمان 5

 446 10 473 31 504 59 البحرين 6

 420 11 454 32 497 57 اإلمارات 7

 451 14 470 33 487 53 قطر 8

 414 9 434 29 469 62 المتوسط العربي

 466 13 484 38 507 49 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 524 9 539 33 557 59 اإلماراتدبي/ 1

 364 15 394 35 460 50 اإلماراتأبوظبي/ 2
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( 98يبين الجدول رقم)

%، 24%، 70، وقد توزعت النسب األردنية على فئات هذا المتغير وبالترتيب نفسه 

ولي وصلت %، وعلى المستوى الد11%، 33%، 57%، وعلى المستوى العربي بلغت النسب  6

%، وقد بلغت المتوسطات األردنية على فئات هذا المتغّير وبالترتيب 13%، 41%، 46 إلى  النسب

، أما على 401، 415، 439، وعلى المستوى العربي بلغت المتوسطات 395، 404، 431نفسه 

 .467، 482، 504المستوى الدولي فكانت المتوسطات 

إيجابية بين متغيّر وضوح التدريس في الرياضيات  وجود عالقةإلى  إن البيانات تشير بوضوح

مع مالحظة  ،األردني، والعربي، والدولي :وتحصيل الطلبة في الرياضيات على المستويات الثالثة

 أن نسبة فئة الطلبة الذين يتلقون تدريس ا عالي الوضوح كانت األعلى في األردن، أما متوسطات

 من نظيراتها العربية، إاّل أنها أقل من المتوسطات الدولية. كانت قريبةففي العلوم أردني ا األداء 

 

 
 الصف الثامن/الرياضيات والتحصيل تدريسالوضوح في نسبة : 98جدول 

 الدولة
 منخفض الوضوح متوسط الوضوح عالي الوضوح

 المتوسط الطلبة نسبة المتوسط الطلبة نسبة المتوسط الطلبة نسبة

 395 6 404 24 431 70 ردناأل 1

 391 6 401 27 424 66 مصر 2

 403 7 416 32 441 61 لبنان 3

 374 8 382 32 404 60 السعودية 4

 380 9 390 35 433 56 ُعمان 5

 429 12 460 33 494 55 اإلمارات 6

 382 14 380 34 396 52 المغرب 7

 457 13 473 35 493 52 البحرين 8

 386 14 398 35 413 51 الكويت 9

 413 17 445 39 456 45 قطر 10

 401 11 415 33 439 57 المتوسط العربي

 467 13 482 41 504 46 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 501 8 522 31 549 61 اإلماراتدبي/ 1

 396 15 422 37 464 47 اإلماراتأبوظبي/ 2
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  الدروسالسلوك غير المنضبط أثناء 

، السلوك غير المنضبط أثناء دروس الرياضيات والتحصيل ذوينسبة الطلبة ( 99رقم)يبين الجدول 

، وقد معظم الحصص، بعض الحصص، أبد ا أو قليل من الحصص : رمتغيّ هذا الوقد كانت فئات 

%، وعلى 12%، 65%، 22توزعت النسب األردنية على فئات هذا المتغير وبالترتيب نفسه 

 إلى  %، وعلى المستوى الدولي وصلت النسب14%، 67%، 19  المستوى العربي بلغت النسب

، 437%، وقد بلغت المتوسطات األردنية على فئات هذا المتغّير وبالترتيب نفسه %13، %65، 21

، أما على المستوى الدولي 409، 427، 440، وعلى المستوى العربي بلغت المتوسطات 391، 424

 .466، 485، 502فكانت المتوسطات 

وجود عالقة سالبة بين متغيّر السلوك غير المنضبط أثناء دروس الرياضيات إلى  لبيانات تشيرإن ا

 األردني، والعربي، والدولي.المستويات الثالثة: وتحصيل الطلبة في الرياضيات على 

 وتبين النسب أن المدرسة األردنية أكثر انضباط ا من المدرسة العربية والدولية، كما أن متوسطات

في الرياضيات على فئات هذا المتغيّر جاءت على المستويين األردني والعربي متقاربة، إاّل اء األد

 أنها أقل من المتوسطات الدولية المناظرة لها.

 الصف الثامن/والتحصيل لرياضياتدروس ا السلوك غير المنضبط أثناء الطلبة ذوينسبة : 99جدول 

 الدولة
 معظم الحصص بعض الحصص و قليل من الحصصأبًدا أ

 المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%(

 400 8 411 66 423 26 ُعمان 1

 440 13 472 62 501 25 اإلمارات 2

 391 12 424 65 437 22 األردن 3

 382 12 395 66 403 21 السعودية 4

 426 15 429 64 438 21 لبنان 5

 389 13 418 69 427 18 مصر 6

 415 16 446 67 465 16 قطر 7

 473 16 480 68 494 16 البحرين 8

 387 16 408 69 407 15 الكويت 9

 382 15 388 73 405 12 المغرب 10

 409 14 427 67 440 19 المتوسط العربي

 466 13 485 65 502 21 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 500 10 533 63 558 28 اإلماراتدبي/ 1

 414 17 434 64 472 19 اإلماراتأبوظبي/ 2
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 الموارد المدرسية إلجراء التجارب العلمية 

، وقد نسبة الطلبة في المدارس التي لديها مختبر علوم والتحصيل في العلوم( 100يبين الجدول رقم)

ذا المتغير وبالترتيب نفسه ، وقد توزعت النسب األردنية على فئات هال، نعم: رمتغيّ هذا الكانت فئات 

وعلى المستوى الدولي وصلت  %،5%، 95%، وعلى المستوى العربي بلغت النسب  %8، 92

%، وقد بلغت المتوسطات األردنية على فئات هذا المتغّير وبالترتيب نفسه 15%، 85 إلى  النسب

ى الدولي فكانت ، أما على المستو396، 439وعلى المستوى العربي بلغت المتوسطات  ،390 ،458

 .457، 494المتوسطات 

األثر اإليجابي لوجود مختبر العلوم في المدرسة على تحصيل الطلبة إلى  إن البيانات الواردة تشير

% من طلبتنا ما زالوا 8األردني، والعربي، والدولي، كما أن  :في العلوم وعلى المستويات الثالثة

ختبر العلوم فيها.وجود مإلى  يتعلمون العلوم في مدارس تفتقر

 الصف الثامن/في المدارس التي لديها مختبر علوم والتحصيل في العلوم نسبة الطلبة: 100جدول 

 الدولة
 ال نعم

 المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%(

 ~ 0 457 100 ُعمان 1

 ~ 0 486 100 البحرين 2

 ~ 1 443 99 الكويت 3

 ~ 1 475 99 قطر 4

 430 3 472 97 اإلمارات 5

 374 5 390 95 مصر 6

 420 8 433 92 السعودية 7

 390 8 458 92 األردن 8

 368 11 378 89 لبنان 9

 393 17 395 83 المغرب 10

 396 5 439 95 المتوسط العربي

 457 15 494 85 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 ~ 2 546 98 اإلماراتدبي/ 1

 ~ 2 418 98 اإلماراتي/أبوظب 2
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عند إجراء الطلبة للتجارب  الذين تتوفر المساعدة لدى معلميهمنسبة الطلبة ( 101يبين الجدول رقم)

توزعت النسب األردنية على فئات هذا و، ال، نعم: رمتغيّ هذا الكانت فئات و، والتحصيل في العلوم

وعلى  %،19%، 82بي بلغت النسب  %، وعلى المستوى العر11%، 89المتغير وبالترتيب نفسه 

%، وقد بلغت المتوسطات األردنية على فئات هذا 46%، 54 إلى  المستوى الدولي وصلت النسب

، أما 431، 440، وعلى المستوى العربي بلغت المتوسطات 420، 456المتغّير وبالترتيب نفسه 

 .483، 494على المستوى الدولي فكانت المتوسطات 

ردة تبين األثر اإليجابي لوجود مساعد لمعلم العلوم في المختبر على تحصيل الطلبة إن البيانات الوا

% من مختبراتنا العلمية 11األردني، والعربي، والدولي، كما أن  :في العلوم وعلى المستويات الثالثة

في األردن ينقصها وجود مساعد أو فنّي مختبر يعين المعلم على إجراء التجارب العلمية.

الصف /والتحصيل في العلوم المساعدة عند إجراء الطلبة للتجاربالذين يتوفر لهم ن ولمعلم: ا101 جدول
 الثامن

 الدولة
 ال نعم

 المتوسط نسبة الطلبة)%( المتوسط نسبة الطلبة)%(

 452 18 459 82 ُعمان 1

 476 8 487 92 البحرين 2

 445 17 443 83 الكويت 3

 502 6 473 94 طرق 4

 462 9 471 91 اإلمارات 5

 373 6 391 94 مصر 6

 434 18 433 82 السعودية 7

 420 11 456 89 األردن 8

 355 35 388 65 لبنان 9

 390 57 400 43 المغرب 10

 431 19 440 82 المتوسط العربي

 483 46 494 54 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 555 8 546 92 اإلماراتدبي/ 1

 430 9 416 91 اإلماراتأبوظبي/ 2



159 

 

 الحاسوبإلى  إمكانية الوصول. 

يمكنهم الوصول للحاسوب في حصص العلوم والتحصيل الذين نسبة الطلبة ( 102يبين الجدول رقم)

، وقد توزعت النسب األردنية على فئات هذا المتغير ال، نعم: رمتغيّ هذا ال، وقد كانت فئات في العلوم

وعلى المستوى  %،61%، 40%، وعلى المستوى العربي بلغت النسب  46%، 54ب نفسه وبالترتي

%، وقد بلغت المتوسطات األردنية على فئات هذا المتغّير 52%، 48 إلى  الدولي وصلت النسب

، أما على 431، 450، وعلى المستوى العربي بلغت المتوسطات 434، 468وبالترتيب نفسه 

 .486، 496متوسطات المستوى الدولي فكانت ال

األثر اإليجابي لتمكين الطلبة من الوصول واستخدام الحواسيب في تعلمهم إلى  وتشير هذه النتائج

األردني، والعربي، والدولي، كما أن  :للعلوم على تحصيلهم في العلوم وعلى المستويات الثالثة

 % من طلبتنا ال يتمكنون من استخدام الحواسيب أثناء حصص العلوم.46

 والتحصيل في العلوم الذين يمكنهم الوصول للحاسوب في حصص العلوم نسبة الطلبة: 102جدول 

 الدولة
 ال نعم

 المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%(

 462 41 483 59 اإلمارات 1

 379 42 399 58 مصر 2

 434 46 468 54 األردن 3

 472 50 477 50 قطر 4

 432 52 457 48 لكويتا 5

 488 56 483 44 البحرين 6

 428 70 441 30 السعودية 7

 370 81 409 19 لبنان 8

 453 82 475 18 ُعمان 9

 391 85 411 15 المغرب 10

 431 61 450 40 المتوسط العربي

 486 52 496 48 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 494 19 565 81 اإلماراتدبي/ 1

 451 38 397 62 اإلماراتأبوظبي/ 2
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: رمتغيّ هذا ال، وقد كانت فئات نسبة الحواسيب للطلبة في حصص العلوم( 103يبين الجدول رقم)و

المدرسة بها حواسيب يمكن ، الصف لديه حواسيب يمكن للطلبة المشاركة بها، لكل طالب حاسوب

فئات هذا المتغير وبالترتيب نفسه  وقد توزعت النسب األردنية على ،لطلبة الشعبة استخدامها أحيان ا

%، وعلى المستوى 35%، 12%، 10%، وعلى المستوى العربي بلغت النسب  %50، %11، 13

 .%39%، 17%، 19إلى  الدولي وصلت النسب

13

 الصف الثامن/في حصص العلوم نسبة الحواسيب للطلبة: 103جدول 

 الدولة

لكل طالب 
 حاسوب

الصف لديه حواسيب يمكن 
 للطلبة المشاركة بها

المدرسة بها حواسيب يمكن لطلبة الشعبة 
 استخدامها أحيانًا

 النسبة)%(

 47 27 39 اإلمارات 1

 56 14 3 مصر 2

 50 11 13 األردن 3

 46 19 24 قطر 4

 42 10 8 الكويت 5

 39 11 6 البحرين 6

 26 11 5 السعودية 7

 14 6 1 لبنان 8

 16 8 3 ُعمان 9

 12 5 0 المغرب 10

 35 12 10 المتوسط العربي

 39 17 19 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 65 38 52 اإلماراتدبي/ 1

 44 22 50 اإلماراتأبوظبي/ 2
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 الرياضياتيمكنهم الوصول للحاسوب في حصص الذين نسبة الطلبة ( 104يبين الجدول رقم)

، وقد توزعت النسب األردنية على ال، نعم: رمتغيّ هذا ال، وقد كانت فئات الرياضياتوالتحصيل في 

%، 30مستوى العربي بلغت النسب %، وعلى ال56%، 44فئات هذا المتغير وبالترتيب نفسه 

%، وقد بلغت المتوسطات األردنية 63%، 37 إلى  وعلى المستوى الدولي وصلت النسب %،70

، 438، وعلى المستوى العربي بلغت المتوسطات 414، 429على فئات هذا المتغّير وبالترتيب نفسه 

 .487، 495، أما على المستوى الدولي فكانت المتوسطات 422

الحواسيب واستخدامها في إلى  األثر اإليجابي لتمكين الطلبة من الوصولإلى  ذه النتائجوتشير ه

األردني، والعربي، والدولي،  :تعلمهم للرياضيات على تحصيلهم في العلوم وعلى المستويات الثالثة

 % من طلبتنا ال يتمكنون من استخدام الحواسيب أثناء حصص الرياضيات.56كما أن 

 

 والتحصيل في الرياضيات نسبة الطلبة الذين يمكنهم الوصول للحاسوب في حصص الرياضيات: 104جدول 

 الدولة
 ال نعم

 المتوسط النسبة)%( المتوسط النسبة)%(

 468 44 480 56 اإلمارات 1

 414 56 429 44 األردن 2

 407 61 424 39 مصر 3

 446 62 440 38 قطر 4

 481 67 481 33 البحرين 5

 389 71 401 29 السعودية 6

 392 72 426 28 الكويت 7

 426 84 447 16 لبنان 8

 407 87 434 13 ُعمان 9

 386 95 416 5 المغرب 10

 422 70 438 30 المتوسط العربي

 487 63 495 37 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 507 26 548 74 اإلماراتدبي/ 1

 454 41 421 59 تاإلماراأبوظبي/ 2
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هذا ، وقد كانت فئات الرياضياتنسبة الحواسيب للطلبة في حصص ( 105يبين الجدول رقم)و

المدرسة بها حواسيب ، الصف لديه حواسيب يمكن للطلبة المشاركة بها، لكل طالب حاسوب: رمتغيّ ال

ات هذا المتغير وبالترتيب وقد توزعت النسب األردنية على فئ ،يمكن لطلبة الشعبة استخدامها أحيان ا

%، وعلى المستوى 27%، 9%، 8%، وعلى المستوى العربي بلغت النسب  43%، 10%، 9نفسه 

 .%28%، 11%، 17إلى  الدولي وصلت النسب

9

13 

 الصف الثامن/في حصص الرياضيات نسبة الحواسيب للطلبة: 105جدول 

 الدولة

لكل طالب 
 حاسوب

الصف لديه حواسيب يمكن 
 للطلبة المشاركة بها

لطلبة المدرسة بها حواسيب يمكن 
 الشعبة استخدامها أحيانًا

 النسبة)%(

 43 24 32 اإلمارات 1

 43 10 9 األردن 2

 38 11 2 مصر 3

 33 8 17 قطر 4

 32 8 5 البحرين 5

 23 14 5 السعودية 6

 25 5 6 الكويت 7

 14 6 2 لبنان 8

 12 4 2 ُعمان 9

 4 1 0 المغرب 10

 27 9 8 المتوسط العربي

 28 11 17 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 62 35 36 اإلماراتدبي/ 1

 38 21 48 اإلماراتأبوظبي/ 2
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 أثناء الحصص العلوم النشاطات الحاسوبية لدعم تعلّم 

الحاسوبية في حصص العلوم والتحصيل في  همنشاطات بحسبالطلبة  ( نسب106يبين الجدول رقم)

مرتين إلى  مرة مرتين أسبوعي ا،إلى  و تقريب ا يومي ا، مرةر: يومي ا أمتغيّ هذا الالعلوم، وقد كانت فئات 

%، 32%، 14%، 3وقد توزعت النسب األردنية على فئات هذا المتغير وبالترتيب نفسه  ،أبًدا، شهريًا

%، وعلى المستوى الدولي 63%، 14%، 13%، 11%، وعلى المستوى العربي بلغت النسب 51

وقد بلغت المتوسطات األردنية على فئات هذا %، 56%، 21%، 13%، 9إلى  وصلت النسب

، 462، وعلى المستوى العربي بلغت المتوسطات 435،  471،464، 521المتغّير وبالترتيب نفسه 

 .487،  495،497، 509، أما على المستوى الدولي فكانت المتوسطات 431،  443،457

يل في العلوم وعلى المستوى األردني وبشكل عام فإن العالقة بين وتيرة النشاطات الحاسوبية والتحص

هي عالقة طردية، وبمقارنة متوسطات أداء الطلبة نجد أن المتوسطات األردنية أعلى من 

المتوسطات المناظرة لها عربي ا، كما أن المتوسطات الدولية أعلى من المتوسطات المناظرة لها 

 ردني ا.عربي ا وأ

 
 الصف الثامن/طات الحاسوبية في حصص العلوم والتحصيل في العلومالنشا: 106جدول 

 الدولة
 يوميًا أو تقريبًا يوميًا

مرتين إلى  مرة
 أسبوعيًا

 أبًدا مرتين شهريًاإلى  مرة

 المتوسط الطلبة نسبة المتوسط الطلبة نسبة المتوسط الطلبة نسبة المتوسط الطلبة نسبة

 463 41 537 7 493 24 460 28 اإلمارات 1

 435 51 464 32 471 14 521 3 األردن 2

 489 60 503 12 455 11 479 17 البحرين 3

 428 71 428 5 428 12 460 11 السعودية 4

 432 53 479 8 453 16 453 23 الكويت 5

 391 86 400 5 411 4 416 5 المغرب 6

 453 84 471 6 468 8 496 3 ُعمان 7

 473 53 471 23 454 11 508 13 قطر 8

 369 83 417 11 389 5 ~ 2 لبنان 9

 380 47 397 30 409 20 363 3 مصر 10

 431 63 457 14 443 13 462 11 المتوسط العربي

 487 56 497 21 495 13 509 9 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 451 39 501 5 422 18 371 38 اإلماراتأبوظبي/ 1

 497 19 565 11 547 37 585 32 اإلماراتدبي/ 2

 

  



164 

 

والتحصيل  الرياضياتالحاسوبية في حصص  همنشاطات بحسبالطلبة  ( نسب107يبين الجدول رقم)

إلى  مرة مرتين أسبوعي ا،إلى  ر: يومي ا أو تقريب ا يومي ا، مرةمتغيّ هذا ال، وقد كانت فئات الرياضياتفي 

%، 6%، 3متغير وبالترتيب نفسه وقد توزعت النسب األردنية على فئات هذا ال ،أبًدا، مرتين شهريًا

%، وعلى المستوى 72%، 11%، 10%، 7%، وعلى المستوى العربي بلغت النسب %61، 30

%، وقد بلغت المتوسطات األردنية على فئات 68%، 16%، 10%، 5إلى  الدولي وصلت النسب

توسطات ، وعلى المستوى العربي بلغت الم412،  448،428، 461هذا المتغّير وبالترتيب نفسه 

 .487،  505،497، 505، أما على المستوى الدولي فكانت المتوسطات 422،  451،437، 446

وبشكل عام فإن العالقة بين وتيرة النشاطات الحاسوبية والتحصيل في الرياضيات وعلى المستوى 

بية األردني هي عالقة طردية، وبمقارنة متوسطات أداء الطلبة نجد أن المتوسطات األردنية والعر

 دون المتوسطات الدولية المناظرة لها.

 
 الصف الثامن/الرياضياتوالتحصيل في  الرياضياتالنشاطات الحاسوبية في حصص : 107جدول 

 الدولة
 يوميًا أو تقريبًا يوميًا

مرتين إلى  مرة
 أسبوعيًا

 أبًدا مرتين شهريًاإلى  مرة

 المتوسط الطلبة نسبة المتوسط الطلبة نسبة المتوسط لبةالط نسبة المتوسط الطلبة نسبة

 468 45 538 7 501 25 440 23 اإلمارات 1

 412 61 428 30 448 6 461 3 األردن 2

 481 68 473 9 484 10 488 13 البحرين 3

 390 75 374 6 408 11 413 8 السعودية 4

 392 74 418 7 452 12 392 7 الكويت 5

 386 96 ~ 2 ~ 1 ~ 0 المغرب 6

 408 90 404 6 ~ 2 ~ 2 ُعمان 7

 446 65 424 22 445 7 480 6 قطر 8

 426 88 457 7 438 5 ~ 1 لبنان 9

 407 62 416 16 433 19 ~ 2 مصر 10

 422 72 437 11 451 10 446 7 المتوسط العربي

 487 68 497 16 505 10 505 5 المتوسط الدولي

 مشاركات أخرى

 456 42 483 4 460 14 399 41 اتاإلمارأبوظبي/ 1

 507 26 562 15 550 42 533 17 اإلماراتدبي/ 2
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 الفـصـل السـادس

 

 االستنتاجات والتوصيات
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، حيث جاءت مشاركته األولى ثالثة عقودمنذ حرص األردن على المشاركة في الدراسات الدولية 

لما توفره مثل هذه الدراسات من  انظر  قتنا هذا، وإلى  ، واستمر في هذه المشاركة1991في عام 

نة بالنظم التربوية للدول المشاركة في هذه الدراسات رفرصة جيدة لتقييم نوعية التعليم من خالل المقا

ستفادة من خبرات الدول األخرى في تطوير النظام التربوي األردني واألخذ باألسباب التي من الوا

، 1991، وقد سبق لألردن أن شارك في الدراسات الدولية في األعوام شأنها أن تحسن تحصيل طلبتنا

لطلبة  ة في الرياضياتاآلتي الترتيباتوحصل على  2019،  2015، 2007،2011، 2003، 1999

 :الصف الثامن

 .1991  دولة في عام 19من أصل  18

 . 1999  دولة في عام 38من أصل  32

 . 2003  دولة في عام 46من أصل  33

 .2007دولة في عام  49من أصل  31

 .2011دولة في عام  45من أصل  35

 .2015دولة في عام  39من أصل  36

 .2019دولة في عام  39من أصل  33

 ة : اآلتي الترتيباتأما في العلوم فقد حصل على 

 . 1991دولة في عام  19من أصل  18

 .1999دولة في عام  38من أصل  30

 . 2003دولة في عام  46من أصل  26

 .2007دولة في عام  49من أصل  20

 .2011دولة في عام  45من أصل  28

 .2015دولة في عام  39من أصل  32

 .2019دولة في عام  39من أصل  31

، 2003، 1999وعلى المستوى العربي فقد حقق األردن الترتيب األول في العلوم لدورات الدراسة 

، 2015الترتيب الخامس في دورة عام إلى  ، وتراجع2011دورة عام في  اوجاء ترتيبه ثالث   2007

 .2019وحافظ على الترتيب نفسه في عام 

، وجاء 2007، 2003، 1999وفي الرياضيات فقد حقق األردن الترتيب الثاني في دورات الدراسة 

إلى  ، وتقدم2015الترتيب الثامن في دورة عام إلى  ، وتراجع2011دورة عام في  اترتيبه سادس  

 .2019تيب الخامس في دورة عام التر
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( عالمة في العلوم 26( عالمة في الرياضيات، و )34بلغ ) التقدمأن حجم إلى  كما أشارت النتائج

. وتجدر 2015، 2019وذلك على مستوى المملكة، بمقارنة نتائج الدورتين األخيرتين للدراسة: 

قع المدرسة، والسلطة التربوية اختلف باختالف جنس الطالب، ومو التقدمن حجم أإلى  اإلشارة

 22، وفي العلوم ةعالم 33في الرياضيات  التقدمالمشرفة على المدرسة، فعند الذكور بلغ حجم 

( عالمة في الرياضيات، 37عند اإلناث حيث بلغت ) أكبر التقدماتعالمة، في حين كانت هذه 

الذكور في الرياضيات والعلوم داء أداء اإلناث أفضل من أوم مع مالحظة أن ( عالمة في العل34و)

عند طلبة المدينة  التحّسن. وبحسب موقع المدرسة فقد بلغ حجم 2019، 2015وبدورتي الدراسة 

حيث  أكبر التحّسن( عالمة. وعند طلبة الريف كان 29( عالمة، وفي العلوم )33في الرياضيات )

( عالمة في العلوم 27)لتحّسن أقل في العلوم حيث بلغ مقدار افي الرياضيات، و ة( عالم42بلغ )

، 2015أن أداء طلبة المدينة أفضل من أداء طلبة الريف في دورتي الدراسة إلى  وتجدر اإلشارة

وفي الرياضيات فقد كان تحّسن طلبة وزارة التربية والتعليم هو وبغض النظر عن المبحث.  2019

ا طلبة التعليم الخاص 31)( عالمة تبعه طلبة وكالة الغوث حيث بلغ 38األعلى حيث بلغ ) (، وأخير 

وفي العلوم كان التحّسن األعلى لطلبة وكالة الغوث حيث بلغ . ( عالمة16)إلى  حيث وصل تحّسنهم

ا جاء تحّسن 28عالمة تبعه التحّسن عند طلبة وزارة التربية والتعليم وبلغ ) (34) ( عالمة، وأخير 

 ( عالمة.18طلبة التعليم الخاص حيث بلغ )

ائج األردن في الدورتين السابقتين تؤكد التراجع الواضح في جودة النظام التربوي في األردن نت نإ

شكل قوة عمل في وزارة التربية والتعليم تتألف من صانعي السياسات، والمخططين، توهذا يتطلب 

يتمكن ل ؛سياسات قابلة للتنفيذ، وواقعية، ومنطقيةوضع وأصحاب المصالح، ليتم من خالل هذه القوة 

مقبولة على المستوى  مواقع وتحقيق ،الصدارة على المستوى العربيإلى  نظامنا التربوي من عودته

ولية تعين الوزارة في أوقد عمل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية على إعداد خطة  .الدولي

 (3لملحق رقم )اتخاذ اإلجراءات الالزمة لالستعداد الجاد للمشاركات الدولية القادمة. انظر ا

كان هذا في أسواء  الذكور في العلوم والرياضيات، وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق اإلناث على

 .1999، أم 2003، أم 2007 أم ،2011،أم  2015 ، أم2019 دورة الدراسة لعام

ر من المتغيرات يفي مدرسة الذكور واإلناث، وكث هي نفسهاولما كانت المناهج والكتب المدرسية 

ذات العالقة بالتحصيل متشابهة بدرجة كبيرة، فإن هناك ضرورة إلجراء المزيد من الدراسات التي 

، وتبدو الحاجة اختالف تحصيل الذكور عن اإلناثإلى  من شأنها أن تكشف عن العوامل التي أدت

فير لتو االهتمام بمدرسة الذكور واالهتمام بنوعية المعلم والمدير في مدارس الذكورإلى  ماسة

، وقد يكون العامل الرئيس في هذا التعلمية في مدرسة الذكور عناصر جيدة لنجاح العملية التعليمية/

نوعية المعلم الذكر  أن إلى المجال هو المعلم، إذ أن هناك مؤشرات متوافرة في اآلونة األخيرة تشير

واالتجاهات  ،ارسات الصفيةالجامعة وانتهاء بالمم بمدخالت اأقل جودة من نوعية المعلم األنثى بدء  

ا ، علمات مما هي عليه عند المعلميناألكثر إيجابية عند الم مما يستدعي إيالء مدارس الذكور اهتمام 

ا خاصة ما يتعلق برفع دافعية المعلمين وتحفيزهم والعمل على اجتذاب المتميزين لاللتحاق  ،كبير 

 ،أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين :ىواألمل معقود علببرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة، 

قبل الخدمة وأثنائها لتمكين المعلم من القيام بدوره  لتوفير برامج تدريبية للمعلمين والجامعات األردنية

 على أكمل وجه، فالمعلم هو العامل الحاسم في االرتقاء بجودة النظام التربوي.
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يبدو هنا أن  اأيض  ، ى الريف في العلوم والرياضياتكما أظهرت نتائج الدراسة تفوق طلبة المدن عل

، مستوى مدرسة المدينةإلى  مستواهارعاية ودعم ومساندة لترقى بإلى  حاجةبمدرسة الريف ما زالت 

وهنا يجب التركيز على احتفاظ مدرسة الريف بالمعلم الجيد، وأن ال تكون فقط مدرسة يتدرب فيها 

أن الحاجة هنا حقيقية مدرسة المدينة، إذ إلى  هارات الجيدة يتم نقلهالمعلم الجديد، وما أن يمتلك الم

 على البقاء في مدرسة الريف. الجيد لخلق مجموعة من الحوافز التي تشجع المعلم

اس ا بما كانت عليه في يفي المبحثين قوبالرغم من أن مدارس وزارة التربية قد حققت تحسن ا ملحوظ ا 

كما تفوق ، إال أن أداء المدارس الخاصة ما زال هو األعلى ،الخاصة وأعلى من المدارس 2015عام 

 الرياضيات والعلوم. :طلبة وكالة الغوث على طلبة وزارة التربية والتعليم وفي المبحثين

لالستفادة من المدرسة الخاصة وخبراتها في تطوير  ةمدعو التعليم العام رساومجمل القول فإن مد

وبالرغم من أن موارد المدرسة . مستوى المدرسة الخاصةإلى  صول بها للومستوى التعليم عند طلبته

ا الخاصة هي أفضل من نظيرتها العامة، إال أن نظام المتابعة والمساءلة في المدرسة الخاصة  أيض 

 .االستفادة منه ومواءمته للمدرسة العامةيجب العمل على 

ة جمعت من الطلبة والمعلمين ومديري ( توفر قاعدة بيانات ضخمTIMSSإن الدراسة الدولية )

أنها بيانات قابلة إلى  إضافةمن حيث الصدق والثبات عالية  بجودةالمدارس، وتتميز هذه البيانات 

للمقارنات الدولية، كما أن هناك مجاالت واسعة إلجراء المزيد من التحليالت ودراسة قاعدة البيانات 

 القراراتالمراكز البحثية. والتي من شأنها أن تعين صانع المتوافرة من قبل الباحثين في الجامعات و

والعمل على  للنهوض بنظامنا التربوي ؛التربوية على إدخال التجديدات التربوية اتوراسم السياس

 االرتقاء بمستويات أداء طلبتنا. 

على  كما أظهرت النتائج أن بعض مدارسنا ينقصها االنضباط المدرسي، واألمن والنظام، وال تركز

المعرفة لى إ تحصيل الطلبة، كما أن بعض الطلبة يتعرضون للتنمر في المدرسة وأنهم يفتقرون

والمهارات السابقة الالزمة لتعلم جيد، والكثير منهم لم تتح لهم الفرصة الكتساب المهارات األساسية 

يقدرون وال يحبون  الوال يثقون بقدرتهم على التعلم، و في القرائية والحساب قبل دخولهم للمدرسة،

 . الرياضيات والعلوم.......

إن ما سبق ذكره يمكن أن يُكون مجاالت للعمل والتحسين من خالل البرامج التطويرية للمدرسة 

والمعلم والمدير والمجتمع المحلي وعالقة أولياء األمور بالمدرسة.



170 

 

1245710

2024/2023



171 

 



172 

 



173 

 

 

 

 

 الــمــالحـــق

 



174 

 



175 

 

 (1ملحق )

 افي المبحثين معً  المجموعوفي الرياضيات والعلوم  أداء المدارسمتوسطات 

 الصف الثامن/TIMSS 2019في الدراسة الدولية 

 الطبقة المديرية اسم المدرسة
 المتوسط

 امع   العلوم الرياضيات

 1057 539 518 استكشافية لواء الجامعة الجبيهه الثانويه للبنات

 1023 532 491 استكشافية المزار الجنوبي المزار االساسيه االولى المختلطه

 948 480 468 استكشافية الرصيفة جابر بن حيان األساسية للبنين

 940 498 442 استكشافية قصبة عمان األميرة عالية الثانوية اناث

 934 489 445 استكشافية قصبة عمان عائشة ام المؤمنين س اناث

 913 479 434 استكشافية لواء الجامعة الخنساء الثانويه الشاملة بنات

 912 481 431 استكشافية قصبة عمان يا العبد هللا الثانوية اناثالملكة ران

 908 483 425 استكشافية السلط ماحص الثانويه للبنات

 892 471 421 استكشافية لواء وادي السير ام القرى االساسيه المختلطه

 877 462 415 استكشافية لواء وادي السير الجندويل الثانوية الشاملة للبنات

 877 446 431 استكشافية قصبة عمان االزور الثانوية بنين ضرار بن

 868 458 410 استكشافية الزرقاء الثانية أم الصليح الثانويه المختلطة

 856 446 410 استكشافية بني كنانة عقربا الثانويه الشاملة للبنات

 848 447 401 استكشافية الرصيفة تماضر بنت عمرو الثانوية األولى للبنات

 844 435 409 استكشافية ناعور بان الثانويه الشاملة  للبنينحس

 840 443 397 استكشافية الزرقاء االولى ام كلثوم الثانوية الشاملة

 840 433 407 استكشافية لواء ماركا بالل بن رباح االساسية  للبنين

 836 447 389 استكشافية السلط اليمامه االساسيه المختلطه

 833 429 404 استكشافية الزرقاء االولى سية بنينالخوارزمي االسا

 833 441 392 استكشافية قصبة عمان حي العماوي الثانويه

 833 424 409 استكشافية لواء سحاب سعد بن ابي وقاص االساسيـة للبنين

 832 446 386 استكشافية لواء ماركا نايفة الثانوية للبنات

 821 410 411 شافيةاستك الرمثا عمراوه الثانوية للبنين

 810 413 397 استكشافية لواء الجامعة علي رضا الركابي االساسية للبنين

 795 405 390 استكشافية لواء ماركا النصر االساسية األولى للبنين

 741 390 351 استكشافية السلط السيفية الثانوية للبنين

 737 393 344 استكشافية االغوار الجنوبية الصافي االساسية للبنات

 731 366 365 استكشافية لواء ماركا اليوبيل الذهبي الثانوية للبنين

 693 347 346 استكشافية قصبة اربد الحسن بن الهيثم االساسيه للبنين

 659 339 320 استكشافية الزرقاء االولى عمر بن الخطاب الثانوية بنين

 1125 577 548 ليم الخاصالتع مديرية التعليم الخاص راهبات الوردية  جبل عمان

 1089 573 516 التعليم الخاص مديرية التعليم الخاص أكاديمية ومدارس االحتراف الدولية

 1071 543 528 التعليم الخاص مديرية التعليم الخاص االصالة والمعاصرة

 1049 544 505 التعليم الخاص بني عبيد مدرسة جوهرة المنارة الثانوية الشاملة

 1043 535 508 التعليم الخاص مديرية التعليم الخاص ارعمر المخت

 1037 537 500 التعليم الخاص قصبة اربد أكاديمية التميّز التربوية

 1031 538 493 التعليم الخاص مديرية التعليم الخاص الجزيرة

 1020 513 507 التعليم الخاص الكورة مدرسة الحوراء العيناء النموذجية

 1018 534 484 التعليم الخاص عقبةال مدارس االتحاد

 999 504 495 التعليم الخاص مديرية التعليم الخاص دار االرقم االسالمية الثانوية  ذكور

 991 529 462 التعليم الخاص مديرية التعليم الخاص قرطاج الدولية
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 990 490 500 التعليم الخاص قصبة الكرك مؤاب األهلية الثانوية

 989 512 477 التعليم الخاص مديرية التعليم الخاص ربويالوسام الذهبي الت

 988 510 478 التعليم الخاص السلط مدرسة اكاديمية العزيز النموذجيه

 986 517 469 التعليم الخاص مديرية التعليم الخاص اكاديمية التجديد المعرفي

 975 507 468 التعليم الخاص السلط مدرسة الالتين الفحيص الثانويه المختلطة

 967 518 449 التعليم الخاص مديرية التعليم الخاص ذيوذوروس االول

 947 488 459 التعليم الخاص الزرقاء االولى للبنين -أكاديمية حكمة الفاروق الثانوية

 941 486 455 التعليم الخاص الرصيفة مدرسة الفرقان ذكور

 932 473 459 التعليم الخاص مديرية التعليم الخاص اكاديمية المجد الوطنية الثانية

 932 487 445 التعليم الخاص عين الباشا مدرسة اإلكتشاف

 926 481 445 التعليم الخاص مديرية التعليم الخاص معا نرتقي

 917 476 441 التعليم الخاص الزرقاء االولى النهضة األسالمية الحديثة الخاصةالزواهرة

 894 460 434 التعليم الخاص مديرية التعليم الخاص مدرسة الوسيلة

 868 446 422 التعليم الخاص بني عبيد مدرسة مصعب بن عمير س  مخ

 850 450 400 التعليم الخاص مديرية التعليم الخاص اسيا الدولية

 842 440 402 التعليم الخاص مديرية التعليم الخاص قرطبة الدولية

 835 435 400 الخاصالتعليم  مديرية التعليم الخاص التنوير االهلية

 829 438 391 التعليم الخاص السلط شركة مدارس لقمان الحكيم االساسيه المختلطه

 790 412 378 التعليم الخاص مديرية التعليم الخاص االصالة النموذجية

 940 488 452 السوريون لواء ماركا طلحة بن عبيدهللا سبنين مسائي سوريون

 919 488 431 السوريون لواء ماركا مسائي سوريونالقادسية االساسية المختلطة 

 919 472 447 السوريون لواء ماركا عبد اللطيف عابدين سبنين مسائي سوريون

 903 453 450 السوريون قصبة اربد بيت راس س للبنين  سوريين

 898 479 419 السوريون بني عبيد زينب بنت الرسول س م  مسائي سوريين

االساسية للبنين الثانية ) محي الدين بن عربي 
 مسائي

 895 462 433 السوريون الرمثا

 893 472 421 السوريون لواء سحاب االرقم بن ابي االرقم المسائية  للسوريين

سعد بن ابي وقاص االساسية للبنين مسائي 
 سوريين

 876 445 431 السوريون لواء سحاب

 870 460 410 السوريون الزرقاء االولى المركز المسائي -مدرسة ام كلثوم 

 869 462 407 السوريون لواء الجامعة مركز السوريين -سعيد عالءالدين

 856 437 419 السوريون قصبة اربد كفريوبا االساسية للبنين)مسائيسوريون(

المثنى بن حارثة الثانوية للبنين)مسائي 
 سوريون(

 855 446 409 السوريون قصبة اربد

 850 434 416 السوريون لواء ماركا ينابوعبيدة  مسائي  سوري

 846 444 402 السوريون قصبة اربد القادسية الثانوية للبنات)مسائي سوريون(

 840 434 406 السوريون لواء الجامعة مركز السوريين -ابن طفيل 

 822 418 404 السوريون الزرقاء االولى طارق بن زيادالمركز السوري

 817 421 396 السوريون عين الباشا مسائي سوريين صالح الدين االساسية للبنين

 808 428 380 السوريون الزرقاء الثانية مريجيب الفهود الثانوية للبنات

عائشه بنت ابي بكر الثانوية للبنات )مخيم 
 الزعتري(

البادية الشمالية 
 الغربية

 788 421 367 السوريون
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 عثمان بن عفان الثانويه للبنين )مخيم الزعتري(
البادية الشمالية 

 الغربية
 774 412 362 السوريون

 770 403 367 السوريون الزرقاء الثانية مخيزن الثانوية االولى للبنين

مخيم الزعتري الثانوية للبنين ) البحريني 
school 1 ) 

البادية الشمالية 
 الغربية

 766 395 371 السوريون

 764 403 361 السوريون ةالزرقاء الثاني مخيزن الثانوية الثالثة للبنات

 745 383 362 السوريون الزرقاء الثانية مخيزن الثانوية الثالثة للبنين

مدرسة حي الضباط االساسية المختلطة المسائية 
 للسوريي

 745 392 353 السوريون قصبة المفرق

 مخيم الزعتري الثانوية للبنات )مخيم الزعتري(
البادية الشمالية 

 الغربية
 744 397 347 السوريون

مدرسة المفرق االساسية للبنين المسائية 
 للسوريين

 740 379 361 السوريون قصبة المفرق

 739 387 352 السوريون قصبة عمان الرشيد االساسية بنين مسائي سوريين

عمر بن الخطاب الثانوية للبنين ) السعودي 

school 2 ) 
البادية الشمالية 

 الغربية
 727 382 345 السوريون

 1027 528 499 مدرستي لواء ماركا الكندي االساسية للبنين

 989 493 496 مدرستي دير عال معدي الثانويه  للبنين

 969 487 482 مدرستي مادبا زيد بن حارثة الثانوية الشاملة للبنين

 942 484 458 مدرستي قصبة الكرك هزاع االساسيه للبنين

 938 476 462 مدرستي ةالكور عمر بن الخطاب االساسية للبنين

 932 472 460 مدرستي بني كنانة كفرسوم الثانوية الشاملة للبنين

 926 489 437 مدرستي البادية الجنوبية الفرذخ األساسية للبنين

 906 473 433 مدرستي قصبة الكرك الثنيه الثانويه للبنين

 883 472 411 مدرستي قصبة الكرك الراشديه االساسيه المختلطه

 880 460 420 مدرستي قصبة اربد شرى االساسية للبناتب

 866 457 409 مدرستي لواء وادي السير مرج الحمام الثانويه للبنين

 850 442 408 مدرستي بني عبيد حفصه بنت عمر االساسية المختلطة

 848 431 417 مدرستي قصبة الكرك الجديده الثانويه للبنين

 840 432 408 درستيم القصر فقوع االساسية للبنين

 839 436 403 مدرستي بني كنانة الخريبة الثانوية للبنين

 838 419 419 مدرستي االغوار الجنوبية فيفا الثانوية للبنين

 833 418 415 مدرستي الرصيفة البيروني االساسية للبنين

 827 419 408 مدرستي الرمثا الشجره الثانوية للبنين

 801 416 385 مدرستي لواء القويسمة لى للبنيناليادودة الثانوية االو

 795 399 396 مدرستي قصبة الكرك المنشيه االثانوية للبنين

 791 417 374 مدرستي قصبة المفرق حي الملك عبدهللا االساسية المختلطة

 782 391 391 مدرستي قصبة المفرق الدجنية الثانوية الشاملة للبنين

 775 393 382 مدرستي واء ماركال المعتصم األساسية للبنين

 الحسن بن الهيثم الثانويه للبنين
البادية الشمالية 

 الغربية
 768 394 374 مدرستي

 جابر السرحان الثانوية الشاملة المختلطة
البادية الشمالية 

 الغربية
 764 409 355 مدرستي

 762 390 372 مدرستي قصبة اربد زبده فركوح االساسية للبنين
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 722 366 356 مدرستي الرصيفة لثانوية األولى للبنينالرشيد ا

 721 368 353 مدرستي الرصيفة أسيد بن حضير الثانوية االولى للبنين

 717 365 352 مدرستي الزرقاء الثانية الكمشه الثانويه للبنين

 712 366 346 مدرستي لواء القويسمة ابو علندا االساسية للبنين

 698 370 328 مدرستي البادية الجنوبية لطةالهاشمية الثانوية المخت

 680 348 332 مدرستي العقبة مدرسة ابو ايوب االنصاري االساسية للبنين

 1150 607 543 وزارة التربية الشوبك بئر خداد االساسية المختلطة

 1060 540 520 وزارة التربية المزار الشمالي الزعترة االساسية للبنين

 1053 550 503 وزارة التربية المزار الجنوبي مختلطةالمنشية االساسية ال

 1032 534 498 وزارة التربية الكورة األشرفية الثانوية الشاملة للبنات

 1024 526 498 وزارة التربية قصبة اربد كفريوبا الثانوية الشاملة للبنات

 1024 542 482 وزارة التربية البتراء وادي موسى الثانوية المختلطة

 1023 537 486 وزارة التربية عجلون البستان الثانوية للبناتعين 

 1005 525 480 وزارة التربية قصبة اربد نفيسه بنت الحسن االساسيه للبنات االولى

 1001 518 483 وزارة التربية قصبة الكرك المرج االساسية المختلطة

 988 519 469 وزارة التربية لواء ماركا ام الحارث االساسية للبنات

 971 508 463 وزارة التربية قصبة اربد حديقة تونس االساسية المختلطة

 966 491 475 وزارة التربية الكورة كفرالماء األساسية الثانية للبنين

 961 534 427 وزارة التربية االغوار الجنوبية الجبل الشمالي األساسية المختلطة

 959 504 455 يةوزارة الترب السلط البلقاء الثانوية للبنات

 957 496 461 وزارة التربية لواء ماركا ام ورقة االنصارية االساسية للبنات

 فاع الثانوية الشاملة للبنين
البادية الشمالية 

 الغربية
 957 496 461 وزارة التربية

 953 508 445 وزارة التربية لواء ماركا ام مطاع اآلسلمية االساسية للبنات

 952 495 457 وزارة التربية عجلون مختلطةعنجرة األساسية ال

 951 500 451 وزارة التربية قصبة عمان الجزائر االساسية اناث

 950 496 454 وزارة التربية لواء سحاب الخنساء الثانوية المختلطة

 946 491 455 وزارة التربية قصبة المفرق االميره عاليه بنت الحسين الثانويةالشاملة للبنات

 944 500 444 وزارة التربية قصبة عمان نت كعب االساسية االولى لالناثنسيبة ب

 الباعج الثانوية الشاملة للبنات
البادية الشمالية 

 الغربية
 935 499 436 وزارة التربية

 934 485 449 وزارة التربية قصبة اربد البحرينية االساسية للبنات

 932 496 436 زارة التربيةو قصبة اربد القصيلة الثانوية الشاملة للبنات

 930 487 443 وزارة التربية بني كنانة خرجا الثانوية الشاملة للبنات

 روضة األمير حمزة الثانوية الشاملة للبنين
البادية الشمالية 

 الشرقية
 925 424 501 وزارة التربية

 رقيه بنت الرسول االساسية للبنات
لوائي الطيبة 

 والوسطية
 921 482 439 وزارة التربية

 918 485 433 وزارة التربية المزار الشمالي المزار االساسية للبنات

 917 473 444 وزارة التربية جرش الحسينيات االساسيه للبنين

 907 481 426 وزارة التربية ناعور الروضه الثانويه للبنات

 906 476 430 وزارة التربية لواء ماركا القصور الثانوية للبنات
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 899 477 422 وزارة التربية الرصيفة نت يزيد الثانوية  للبناتأسماء ب

 891 472 419 وزارة التربية لواء ماركا باب الواد الثانوية للبنات

 885 463 422 وزارة التربية الكورة ديرابي سعيد االساسيه للبنين

 881 453 428 وزارة التربية قصبة اربد معاذ بن جبل االساسيه للبنين

 880 468 412 وزارة التربية الزرقاء الثانية ل الثانويه الشامله المختلطةالظلي

 879 457 422 وزارة التربية لواء الجامعة محمد بن القاسم االساسية بنين

 878 446 432 وزارة التربية الرصيفة بـالل بـن ربـاح األساسية للبنين

 873 443 430 تربيةوزارة ال قصبة عمان علي ابن ابي طالب االساسية بنين

 860 453 407 وزارة التربية الزرقاء االولى تماضر بنت عمرو االساسية للبنات

 857 441 416 وزارة التربية قصبة عمان ابن زهر االساسيه للبنين

 852 441 411 وزارة التربية قصبة عمان حطين الثانوية المهنية للبنين

 843 441 402 وزارة التربية قصبة عمان منذر المصري االساسية للبنين

 840 439 401 وزارة التربية مادبا فاطمة الزهراء األساسية للبنات

 838 423 415 وزارة التربية السلط المضري الثانوية للبنين

 838 453 385 وزارة التربية لواء ماركا هند بنت امية االساسية للبنات

 837 435 402 ارة التربيةوز الزرقاء الثانية العالوك الثانويه للبنين

 833 432 401 وزارة التربية الزرقاء االولى الشيماء بنت الحارث األساسية األولى

 832 423 409 وزارة التربية قصبة الكرك الكرك الثانويه للبنين

 قميم الثانوية الشاملة للبنين
لوائي الطيبة 

 والوسطية
 828 418 410 وزارة التربية

 824 426 398 وزارة التربية لواء ماركا ثانوية للبنينصالحية العابد ال

 823 431 392 وزارة التربية قصبة عمان االميرة هيا االساسية اناث

 823 421 402 وزارة التربية لواء ماركا حسان بن ثابت األساسية للبنين

 817 420 397 وزارة التربية قصبة المفرق عين بني حسن الثانوية المختلطة

 815 431 384 وزارة التربية لواء القويسمة الطيبة الثانوية المختلطة اسكان

 811 429 382 وزارة التربية الرمثا الرمثا الثانوية  للبنات

 802 427 375 وزارة التربية الزرقاء االولى رابعة العدوية األساسية االولى بنات

 799 406 393 وزارة التربية جرش الفضل بن العباس االساسية للبنين

 797 414 383 وزارة التربية السلط حسني فريز الثانوية للبنين

 792 404 388 وزارة التربية الموقر خالد بن الوليــــــد الثانوية للبنين

 787 415 372 وزارة التربية الزرقاء االولى االميرة رحمة الثانوية بنات

 785 415 370 لتربيةوزارة ا الرصيفة شجرة الدر األساسية االولى للبنات

 783 414 369 وزارة التربية الزرقاء الثانية الهاشميه الثانويه المختلطة

 779 409 370 وزارة التربية الزرقاء االولى ياقوت الحموي االساسية بنين

 766 389 377 وزارة التربية االغوار الشمالية المشارع الثانوية للبنين

 765 386 379 وزارة التربية الجيزة نالجيزة الثانوية الشاملة للبني

 765 395 370 وزارة التربية قصبة عمان جعفر الطيار االساسية ذكور

 746 384 362 وزارة التربية الزرقاء االولى عقبة بن نافع االولى

 741 392 349 وزارة التربية االغوار الشمالية الحراويه االساسية المختلطة

 733 371 362 وزارة التربية قصبة اربد لبنينحواره الثانويه الشاملة ل

 725 389 336 وزارة التربية الجيزة الدامخي الثانوية المختلطه
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 (1ملحق )

 افي المبحثين معً  المجموعوفي الرياضيات والعلوم  أداء المدارسمتوسطات 

 الصف الثامن/TIMSS 2019في الدراسة الدولية 

 الطبقة المديرية اسم المدرسة
 المتوسط

 امع   العلوم الرياضيات

 716 370 346 وزارة التربية العقبة مدرسة عبدهللا بن قيس الحارثي للبنين

 سلمان الفارسي االساسية للبنين
البادية الشمالية 

 الغربية
 701 364 337 وزارة التربية

 695 357 338 وزارة التربية الشونة الجنوبية لنهضة الثانوية الشاملة للبنينا

 منشيه السلطه الثانويه للبنين
البادية الشمالية 

 الغربية
 690 345 345 وزارة التربية

 689 354 335 وزارة التربية الرصيفة االمام الشافعي االساسية للبنين

 677 342 335 التربيةوزارة  الموقر الموقر االساسية للبنين

 674 346 328 وزارة التربية العقبة مدرسة الرابية االساسية للبنين

 661 338 323 وزارة التربية مادبا القادسية الثانوية الشاملة للبنين

 645 319 326 وزارة التربية جرش دير الليات الثانوية الشاملة للبنين

 586 297 289 لتربيةوزارة ا مادبا أبو عبيدة الثانوية للبنين

 ذكور النزهة االعدادية األولى
وكالة غوث شمال 

 عمان
 1030 521 509 وكالة

 ذكور القصور االعدادية
وكالة غوث شمال 

 عمان
 1003 507 496 وكالة

 إناث النظيف اإلعدادية الثانية
وكالة غوث جنوب 

 عمان
 986 517 469 وكالة

 اناث القصور االعدادية
 وكالة غوث شمال

 عمان
 985 521 464 وكالة

 اناث البقعة االعدادية الثانية
وكالة غوث شمال 

 عمان
 961 502 459 وكالة

 إناث مادبا اإلعدادية
وكالة غوث جنوب 

 عمان
 941 497 444 وكالة

 ذكور البقعة االعدادية األولى
وكالة غوث شمال 

 عمان
 924 485 439 وكالة

 إناث الزهور اإلعدادية الثانية
ة غوث جنوب وكال

 عمان
 922 489 433 وكالة

 ذكور نزال اإلعدادية االولى
وكالة غوث جنوب 

 عمان
 919 472 447 وكالة

 ذكور وادي السير االعدادية
وكالة غوث شمال 

 عمان
 913 480 433 وكالة

 ذكور البقعة االعدادية الثانية
وكالة غوث شمال 

 عمان
 904 472 432 وكالة

 902 480 422 وكالة وكالة غوث الزرقاء الرابعةاناث ماركا االعدادية 

 897 476 421 وكالة وكالة غوث الزرقاء اناث الرصيفة االعدادية الثالثة

 ذكور الهاشمي االعدادية الثانية
وكالة غوث شمال 

 عمان
 896 466 430 وكالة

 892 463 429 وكالة وكالة غوث الزرقاء ذكور عوجان االعدادية

 890 465 425 وكالة وكالة غوث إربد اإلعدادية الثالثة إناث مدينة اربد

 إناث الطالبية اإلعدادية
وكالة غوث جنوب 

 عمان
 868 458 410 وكالة

 اناث البقعة االعدادية األولى
وكالة غوث شمال 

 عمان
 867 455 412 وكالة

 إناث الطيبة اإلعدادية الثانية
وكالة غوث جنوب 

 عمان
 866 455 411 وكالة

 سين  االبتدائية المختلطةالح
وكالة غوث شمال 

 عمان
 866 452 414 وكالة
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 (1ملحق )

 افي المبحثين معً  المجموعوفي الرياضيات والعلوم  أداء المدارسمتوسطات 

 الصف الثامن/TIMSS 2019في الدراسة الدولية 

 الطبقة المديرية اسم المدرسة
 المتوسط

 امع   العلوم الرياضيات

 إناث الطيبة اإلعدادية األولى
وكالة غوث جنوب 

 عمان
 858 448 410 وكالة

 اناث البقعة االعدادية الرابعة
وكالة غوث شمال 

 عمان
 856 453 403 وكالة

 851 429 422 وكالة وكالة غوث الزرقاء ذكور الرصيفة االعدادية الثانية

 ذكور البقعة االعدادية الرابعة
وكالة غوث شمال 

 عمان
 827 432 395 وكالة

 ذكور االشرفية اإلعدادية الثانية
وكالة غوث جنوب 

 عمان
 825 426 399 وكالة

 إناث مخيم عمان الجديد اإلعدادية الثالثة
وكالة غوث جنوب 

 عمان
 800 428 372 وكالة

 792 400 392 وكالة وكالة غوث الزرقاء لثانيةذكور الزرقاء االعدادية ا

 762 384 378 وكالة وكالة غوث الزرقاء ذكور ماركا االعدادية الثانية

 692 348 344 وكالة وكالة غوث الزرقاء ذكور الرصيفة االعدادية الثالثة

 680 345 335 وكالة وكالة غوث الزرقاء ذكور ماركا االعدادية االولى

 ن  الجديد اإلعدادية األولىذكور مخيم عما
وكالة غوث جنوب 

 عمان
 676 345 331 وكالة

 888 466 422 وكالة  وكالة غوث إربد إناث مخيم جرش اإلعدادية األولى
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 (2ملحق رقم )

 TIMSSفي الدراسة الدولية  افي الرياضيات والعلوم وفي المبحثين معً  مديريات التربية أداءمتوسطات 
 منالصف الثا/2019

 المديرية

 المتوسط

التحصيل في  عدد المدارس

 الرياضيات
 التحصيل في العلوم

التحصيل في 

الرياضيات 

 والعلوم

 1 1150 607 543 الشوبك

 2 1048 547 501 المزار الجنوبي

 1 1024 542 482 البتراء

 1 989 493 496 دير عال

 2 984 514 470 عجلون

 17 983 511 472 مديرية التعليم الخاص

 2 965 503 462 المزار الشمالي

 5 959 494 465 الكورة

 12 937 486 451 وكالة غوث شمال عمان

 4 926 480 446 بني عبيد

 1 925 424 501 البادية الشمالية الشرقية

 15 923 479 444 قصبة اربد

 4 918 477 441 لواء سحاب

 8 903 463 440 قصبة الكرك

 4 902 469 433 بني كنانة

 6 901 467 434 لواء الجامعة

 2 897 467 430 عين الباشا

 2 893 471 422 ناعور

 2 890 466 424 وكالة غوث إربد

 2 889 460 429 لوائي الطيبة والوسطية

 18 885 463 422 لواء ماركا

 3 880 464 416 لواء وادي السير

 3 876 473 403 االغوار الجنوبية

 10 876 459 417 نوكالة غوث جنوب عما

 9 873 453 420 السلط

 14 873 454 419 قصبة عمان

 6 842 435 407 قصبة المفرق

 1 840 432 408 القصر

 10 831 431 400 الرصيفة

 9 827 434 393 الزرقاء الثانية

 4 819 426 393 الرمثا

 13 819 428 391 الزرقاء االولى

 8 819 422 397 وكالة غوث الزرقاء

 3 789 413 376 اء القويسمةلو

 4 783 406 377 العقبة
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 (2ملحق رقم )

 TIMSSفي الدراسة الدولية  افي الرياضيات والعلوم وفي المبحثين معً  مديريات التربية أداءمتوسطات 
 منالصف الثا/2019

 المديرية

 المتوسط

التحصيل في  عدد المدارس

 الرياضيات
 التحصيل في العلوم

التحصيل في 

الرياضيات 

 والعلوم

 3 783 397 386 جرش

 11 773 400 373 البادية الشمالية الغربية

 2 767 406 361 البادية الجنوبية

 2 753 391 362 االغوار الشمالية

 2 749 387 362 الجيزة

 2 746 379 367 الموقر

 4 723 371 352 مادبا

 1 695 357 338 الشونة الجنوبية

 

 

 

  



 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3ملحق رقم )
 

 2019العرض التقديمي لنتائج دراسة تيمس لدورة 
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إعــــــداد

وحدة المتابعة والتقييم 

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

وم مستوى أداء األردن في الدراسة الدولية للرياضيات والعل
2019لعام 



TRENDS IN INTERNATIONAL 

MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

(TIMSS)

186



لدراسة لدولية المشرفة على ا الجهات ا

هولندا-أمستردام/الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي-1

1- International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
(IEA) \ Amsterdam-Netherlands

الواليات المتحدة األمريكية/مركز الدراسة الدولي في كلية بوسطن-2

2-TIMSS & PIRLS – International Study Center \ Lynch School of 
Education, Boston College-USA

ألمانيا–هامبورغ / مركز معالجة البيانات -3

3- Data Processing Center\ Hamburg – Germany

كندا/ مركز اإلحصاء الكندي-4

4- Statistics Canada Center \ Canada
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لدولية  لدراسة ا TIMSSلمحة تاريخية عن ا

دولة45فيهاشاركت،1995عامفياألولىللمرةالدراسةنفذت
.المشاركةالدولبينمنالكويتدولةوكانت

دولة38فيهاشاركت،1999عامفيالثانيةللمرةنفذت
فيالمشاركينبينمنوالمغربوتونس،،األردنوكانت

.الدراسة

مندولة46فيهاشاركت،2003عامفيالثالثةللمرةنفذت
،المغربلبنان،،األردنمصر،البحرين،:هيعربيةدول(10)بينها

.واليمنتونسسوريا،السعودية،،فلسطين
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علىالعربيةالمشاركةوجاءتالثامن،للصفدولة50فيهاشاركت2007عامفيالرابعةللمرةنفذت
:اآلتيالنحو

وُعمان،وتونس،وسوريا،والسعودية،وفلسطين،والمغرب،ولبنان،،واألردنومصر،البحرين،:الثامنالصف-
.والجزائروالكويت،دبي،وإمارةوقطر،

.وقطروالكويت،والجزائر،وتونس،واليمن،المغرب،:الرابعالصف-

عربيةمشاركة13بينهامنالثامنللصفدولة45فيهاشاركت2011عامفيالخامسةللمرةنفذت
واإلماراتوتونس،وسوريا،والسعودية،وقطر،وُعمان،والمغرب،ولبنان،،األردنوالبحرين،:الثامنالصف-

.وفلسطينظبي،أبووإمارةدبي،وإمارةالمتحدة،العربية
المتحدة،العربيةواإلماراتوتونس،والسعودية،وقطر،وُعمان،والمغرب،والكويت،البحرين،:الرابعالصف-

.ظبيأبووإمارةدبي،وإمارةواليمن،

الصف/عربيةمشاركة12بينهامنتربوًيانظاًما46فيهاشارك2015عامفيالسادسةللمرةنفذت
.عربيةنظم(10)بينهامنتربوًيانظاًما(59)شاركالرابعالصفوفيالثامن،

الصف/عربيةمشاركة12بينهامنتربوًيانظاًما46فيهاشارك2019عامفيالسابعةللمرةنفذت
.عربيةنظم(9)بينهامنتربوًيانظاًما(64)شاركالرابعالصفوفيالثامن،

2023،20272031السنواتفيالقادمةالدراساتتكونوبذلكسنوات،أربعكلالدراسةتنفذ،...
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TIMSS 2019الدراسة الدولية  



الدول العربية كافـة الدول
مشاركات أخرى

غري عربيعربي

39دولة1025دولة


مدرسة

7868


مدرسة 
2408401790

246029طــالب 814751507823494طــالب
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الصف الثامن/ عينة الدراسة الدولية



مدرسة 235

معلم علوم 235

رياضياتمعلم 235

مدرسةمدير 235

طالباً وطالبة 7176
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ة  س ا ر د ي  ف ة  ك ر ا ش م ل ا ل  و د ل ل ت  ا ي ض ا ي ر ل ا ي  ف ء  ا د أل ا ت  ا ط س و ت Tم I M S S  2 0 1 ن/ 9 م ا ث ل ا ف  ص ل ا

المتوسط الدولة الترتيب المتوسط الدولة الترتيب

483 فرنسا 22 616 سنغافورة  1

482 نيوزلندا 23 612 تايوان 2

481 البحرين 24 607 كوريا 3

479 رومانيا 25 594 اليابان 4

473 االمارات 26 578 هونغ كونغ 5

461 جورجيا 27 543 روسيا 6

461 ماليزيا 28 524 ايرلندا 7

446 ايران 29 520 ليتوانيا 8

443 قطر 30 519 إسرائيل 9

441 تشيلي 31 517 استراليا 10

429 لبنان 32 517 هنغاريا 11

420 األردن 33 515 المتحدةالواليات 12

413 مصر 34 515 انجلترا 13

411 ُعمان 35 509 فنلندا 14

403 الكويت 36 503 النرويج 15

394 السعودية 37 503 السويد 16

389 جنوب افريقيا 38 501 قبرص 17

388 المغرب 39 500 البرتغال 18

489 المتوسط الدولي

497 إيطاليا 19

496 تركيا 20

488 كازخستان 21

مشاركات اخرى

441 جنوب افريقيا/ كيب الغربية 5 575     موسكو 1

436 أبو ظبي 6 543 كندا/ كيبيك 2

421 جنوب افريقيا/ جوتنج 7 537 دبي 3

530 كندا/اونتاريو 4
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ة ي ب ر ع ل ا ل  و د ل ل ت  ا ضي ا ي ر ل ا ي  ف ء  ا د أل ا ت  وسطا ت م
سة  ا ر د ي  ف ة  ك ر مشا ل من/ TIMSS 2019ا ا ث ل ا لصف  ا

متوسط األداء الدولة

489 المتوسط الدولي

481 البحرين 1

473 اإلمارات 2

443 قطر 3

426 العربيالمتوسط

429 لبنان 4

420 األردن 5

413 مصر 6

411 ُعمان 7

403 الكويت 8

394 السعودية 9

388 المغرب 10

537 دبي

436 أبو ظبي
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لرياضيات ا لعربية في  ا لدول  ل األداء  ثامن/ متوسطات  ل ا الصف 

481 473

443

429

420 413 411
403 394

388

537

436

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

المتوسط الدولي

489

يلعربالمتوسط ا

426  
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ل  في تحصي ر  غي ت ل اتا اضي ري ل م ا األعوا في  ألردن  ا في 
1999 ،2003 ،2007 ،2011 ،2015،2019

428

424

427

406

386

420

380

390

400

410

420

430

440

1999 2003 2007 2011 2015 2019
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الفرق دال إحصائًيا 
الفرق غير دال إحصائًيا 



ة  س ا ر د ي  ف ة  ك ر ا ش م ل ا ل  و د ل ل م  و ل ع ل ا ي  ف ء  ا د أل ا ت  ا ط س و ت Tم I M S S  2 0 1 ن/ 9 م ا ث ل ا ف  ص ل ا

المتوسط الدولة الترتيب المتوسط الدولة الترتيب

486 البحرين 22 608 سنغافورة  1

484 قبرص 23 574 تايوان 2

478 كازخستان 24 570 اليابان 3

475 قطر 25 561 كوريا 4

473 االمارات 26 543 روسيا 5

470 رومانيا 27 543 فنلندا 6

462 تشيلي 28 534 ليتوانيا 7

460 ماليزيا 29 530 هنغاريا 8

457 ُعمان 30 528 استراليا 9

452 األردن 31 523 ايرلندا  10

449 ايران 32 522 المتحدةالواليات 11

447 جورجيا 33 521 السويد 12

444 الكويت 34 519 البرتغال 13

431 السعودية 35 517 انجلترا 14

394 المغرب 36 515 تركيا 15

389 مصر 37 513 إسرائيل 16

377 لبنان 38 504 هونغ كونغ 17

370 جنوب افريقيا 39 500 إيطاليا 18

                    490المتوسط الدولي

499 نيوزلندا 19

495 النرويج 20

489 فرنسا 21

مشاركات اخرى

439 جنوب افريقيا/ كيب الغربية 5 567 موسكو 1

422 جنوب افريقيا/ جوتنج 6 548 دبي 2

420 أبو ظبي 7 537 كندا/ كيبيك 3

522 كندا/اونتاريو 4
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ة ي ب ر ع ل ا ل  و د ل ل م  و ل ع ل ا ي  ف ء  ا د أل ا ت  وسطا ت م
سة  ا ر د ي  ف ة  ك ر مشا ل من/ TIMSS 2019ا ا ث ل ا لصف  ا

متوسط األداء الدولة

490 المتوسط الدولي

486 البحرين 1

475 قطر 2

473 اإلمارات 3

457 ُعمان 4

452 األردن 5

439 العربيالمتوسط

444 الكويت 6

431 السعودية 7

394 المغرب 8

389 مصر 9

377 لبنان 10

548 دبي

420 أبو ظبي
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علوم  ل ا لعربية في  ا لدول  ل األداء  ثامن/ متوسطات  ل ا الصف 

486 475 473

457
452

444

431

394
389

377

548

420

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560
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المتوسط الدولي

490

المتوسط 

439العربي



م األعوا في  ألردن  ا في  وم  عل ل ا ل  في تحصي ر  غي ت ل ا
1999  ،2003  ،2007 ،2011 ،2015،2019

450

475

482

449

426

452

420

430

440

450

460

470

480

490

500

1999 2003 2007 2011 2015 2019

199

الفرق دال إحصائًيا 
الفرق غير دال إحصائًيا 



سة ا ر د ي  ف ة  ك ر مشا ل ا ل  و د ل ل م  و ل ع ل ا ي  ف ء  ا د أل ا ت  وسطا ت م
TIMSS 2019 س جن ل ا حسب  من/ ب ا ث ل ا صف  ل ا

متوسط 
الذكور

متوسط 
اإلناث

الدولة الترتيب متوسط 
الذكور

متوسط اإلناث الدولة الترتيب 

3 515 518 انجلترا 21 *54 431 485 ُعمان 1

2 533 535 ليتوانيا 22 *53 427 480 األردن 2

2 503 505 هونغ كونغ 23 *51 461 512 البحرين 3

2 393 395 المغرب 24 *47 408 455 السعودية 4

1 446 447 جورجيا 25 *35 426 461 الكويت 5

0 528 529 استراليا 26 *28 461 488 قطر 6

-1 496 495 النرويج 27 *27 374 402 مصر 7

-3 500 497 نيوزالندا 28 *25 461 486 االمارات 8

-3 515 512 اسرائيل 29 *19 533 552 فنلندا 9

-4 490 487 فرنسا 30 *17 441 459 ايران 10

-4 576 572 تايوان 31 *15 476 491 قبرص 11

*-6 522 516 البرتغال 32 *12 364 376 جنوب افريقيا 12

-7 611 604 سنغافورة 33 *11 516 527 السويد 13

-7 546 539 روسيا 34 *10 465 475 رومانيا 14

*-7 504 497 إيطاليا 35 10 510 520 تركيا 15

*-10 575 565 اليابان 36 *9 474 483 كازخستان 16

*-10 566 555 كوريا 37 5 458 463 ماليزيا 17

*-11 468 457 تشيلي 38 5 521 526 ايرلندا 18

*-20 540 520 هنغاريا 39 5 374 379 لبنان 19

5 520 525 الواليات المتحدة 20

-4 523 520
كندا/اونتاريو

5 *30 406 436 ابو ظبي 1

*-10 572 561
موسكو

6 *11 416 427
جوتنج

جنوب افريقيا/ 
2

-11 445 434
جنوب / كيب الغربية

افريقيا 7 7 544 551 دبي 3

0 536 537 كندا/ كيبيك 4 200

( =0.05)الفرق دال إحصائيًا عند  *



ة  رك مشا ل ا ة  ي ب ر ع ل ا ول  د ل ل وم  ل ع ل ا ي  ف ء  ا ألد ا ت  وسطا مت
سة  را د ي  جنس TIMSS 2019ف ل ا من/ بحسب  ا ث ل ا لصف  ا

*25 461 486 االمارات 8 *54 431 485 ُعمان 1

5 374 379 لبنان 9 *53 427 480 االردن 2

2 393 395 المغرب 10 *51 461 512 البحرين 3

*30 406 436 ابوظبي *47 408 455 السعودية 4

7 544 551 دبي *35 426 461 الكويت 5

32* 422 454 المتوسط العربي *28 461 488 قطر 6

10* 485 495 المتوسط الدولي *27 374 402 مصر 7

201
( =0.05)الفرق دال إحصائيًا عند  *



سة ا ر د ي  ف ة  ك ر شا م ل ا ل  و د ل ل ت  ا ضي ا ي ر ل ا ي  ف ء  ا د أل ا ت  ا وسط ت م
TIMSS 2019 س جن ل ا حسب  من/ ب ا ث ل ا لصف  ا

متوسط الذكور متوسط 
اإلناث الدولة الترتيب متوسط 

الذكور
متوسط اإلناث الدولة الترتيب 

2 611 614 تايوان 21 *41 391 432 ُعمان 1

1 523 524 ايرلندا 22 *23 409 432 األردن 2

0 503 503 النرويج 23 *21 471 492 البحرين 3

-2 516 514 انجلترا 24 *17 385 403 السعودية 4

-2 521 519 ليتوانيا   25 *16 471 487 رومانيا 5

-2 595 593 اليابان 26 16 404 420 مصر 6

-4 519 515 استراليا 27 13 440 453 ايران 7

-*5 391 386 المغرب 28 11 490 501 تركيا 8

-5 546 541 روسيا 29 9 398 407 الكويت 9

-5 609 604 كوريا 30 *9 456 465 ماليزيا 10

-5 432 427 لبنان 31 7 575 582 هونغ كونغ 11

-6 484 478 نيوزيالندا 32 7 440 447 قطر 12

-*8 487 478 فرنسا 33 *6 386 393 افريقياجنوب 13

-8 465 457 جورجيا 34 6 471 476 االمارات 14

-9 445 436 تشيلي 35 4 507 511 فنلندا 15

-*10 505 495 lلبرتغال 36 4 499 503 قبرص 16

-*11 525 514 اسرائيل 37 4 486 490 كازخستان 17

-*12 504 491 ايطاليا 38 4 514 517 الواليات المتحدة 18

-*14 524 510 هنغاريا 39 3 614 617 سنغافورة 19

3 501 504 السويد 20

مشاركات أخرى

-8 541 532 دبي 5 10 431 441 أبو ظبي 1

-11 447 436
/  كيب الغربية

جنوب افريقيا 6 *6 417 423
جوتنج

جنوب افريقيا/ 
2

-*17 584 566 موسكو 7 -3 531 528 كندا/أونتاريو 3

-5 546 541 كندا/ كيبيك 4

( =0.05)الفرق دال إحصائيًا عند  *202



ة  رك مشا ل ا ة  ي ب ر ع ل ا ول  د ل ل ت  ا اضي ي ر ل ا ي  ف ء  ا ألد ا ت  وسطا مت
سة  را د ي  جنس TIMSS 2019ف ل ا من/ بحسب  ا ث ل ا

6 471 476 8 *41 391 432 1

*5- 391 386 9 *23 409 432 2

5- 432 427 10 *21 471 492 3

10 431 441 *17 385 403 4

8- 541 532 16 404 420 5

13* 419 432 9 398 407 6

3* 488 491 7 440 447 7

203

( =0.05)الفرق دال إحصائيًا عند  *



وم  ل ع ل ا ي  ف ي  ن ألرد ا ء  ا ألد ا ت  وسطا مت
رة ا مخت ئص  من/ بحسب خصا ا ث ل ا لصف  ا

المتوسطالخاصية

الجـنـس
427ذكور

480إناث

موقع المـدرسـة
459مدينة 

438ريف

الطبقة

443استكشافية

432مدرستي

429سوريون 

443وزارة التربية والتعليم

460وكالة الغوث

505الخاصة
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ت  ا اضي ري ل ا ي  ف ني  ألرد ا ء  ا ألد ا ت  وسطا مت
رة ا مخت ئص  من/ بحسب خصا ا ث ل ا لصف  ا

المتوسطالخاصية

الجـنـس
409ذكور

432إناث

موقع المـدرسـة
423مدينة 

412ريف

الطبقة

407استكشافية

408مدرستي

395سوريون 

412وزارة التربية والتعليم

426وكالة الغوث

469الخاصة
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في  وم  عل ل ا ل  في تحصي ر  غي ت ل م ا ،  1999األعوا
لجنس2019، 2015، 2011، 2003،2007 ا امن/ بحسب  ث ل ا لصف  ا
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الفرق دال إحصائًيا 
الفرق غير دال إحصائًيا 



ل  في تحصي ر  غي ت ل اتا اضي ري ل م في ا ،  1999األعوا
لجنس2019، 2015، 2011، 2003،2007 ا امن/ بحسب  ث ل ا لصف  ا
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الفرق دال إحصائًيا 
الفرق غير دال إحصائًيا 



في  وم  عل ل ا ل  في تحصي ر  غي ت ل ما ، 1999،2003،2007األعوا
ا2011،2015،2019 موقعبحسب  امن/ ل ث ل ا لصف  ا
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الفرق دال إحصائًيا 
الفرق غير دال إحصائًيا 



ل  في تحصي ر  غي ت ل اتا اضي ري ل مفي ا ،  1999،2003،2007األعوا
ا2019، 2015، 2011 موقعبحسب  امن/ ل ث ل ا لصف  ا

432 430
431

414

390

423

413 414
418

378

370

412

360

370

380

390

400

410

420

430

440

1999 2003 2007 2011 2015 2019

مدينة ريف

209

الفرق دال إحصائًيا 
الفرق غير دال إحصائًيا 



ل  تحصي ي  ف ر  ي غ ت ل وما ل ع ل ي ا مف ا ألعو ، 2011، 1999،2003،2007ا
ةبحسب 2019، 2015 مشرف ل ا طة  سل ل من/ ا ا ث ل ا لصف  ا
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الفرق دال إحصائًيا 
الفرق غير دال إحصائًيا 



ل  تحصي ي  ف ر  ي غ ت ل تا ا اضي ي ر ل ي ا مف ألعوا 1999،2003،2007ا
ةبحسب 2015، 2011،  مشرف ل ا طة  سل ل من/ ا ا ث ل ا لصف  ا
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وزارةالتربية والتعليم وكالة الغوث التعليم الخاص
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الفرق دال إحصائًيا  
الفرق غير دال إحصائًيا 

الفرق دال إحصائًيا 
الفرق غير دال إحصائًيا 



ين دورتي  ب مئوي  ل ا م  د ق ت ل ا رياضيات2015و   2019معدل  ل وا وم  عل ل ا في 

212

الجنسالموقعالسلطة المشرفة
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ين دورتي  ب مئوي  ل ا م  د ق ت ل ا وم2015و  2019معدل  عل ل ا في 
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الجنس السلطة المشرفة
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ين دورتي  ب مئوي  ل ا م  د ق ت ل ا رياضيات2015و  2019معدل  ل ا في 
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الجنس الموقع
السلطة المشرفة
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ين دورتي ب مطلق  ل ا م  د ق ت ل ا رياضيات2015و  2019معدل  ل وا وم  عل ل ا في 
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الجنس الموقع السلطة المشرفة



ين دورتي ب مطلق  ل ا م  د ق ت ل ا وم2015و  2019معدل  عل ل ا في 
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الجنس الموقع السلطة المشرفة
الجنسالموقعالسلطة المشرفة



ين دورتي ب مطلق  ل ا م  د ق ت ل ا رياضيات2015و  2019معدل  ل ا في 
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الجنس الموقع

الجنسالموقعالسلطة المشرفة



دراسة  في  وم  عل ل ا في  تحصيل  ل ا في  ر  غي ت ل TIMSS 2019ا
ركة  لمشا ا دول  ل ا ين بحسب  دورت آخر  امن/في  ث ل ا لصف  ا

تـراجـع ثـبـات تـقـدم 

إنجلترا1. الصين1. (35) السعودية1.

كونغهونع2. جورجيا2. (33) الكويت2.

لبنان3. هنغاريا3. (26) االردن3.

نيوزلندا4. ايران4. (22) تركيا4.

النرويج5. ايرلندا5. (20) البحرين5.

ظبيابو6. إسرائيل6. (19) مصر6.

إيطاليا7. (18) قطر7.

اليابان8. (16) استراليا8.

كوريا9. (15) ليتوانيا9.

ماليزيا10. (11) سنغافورة10.

المغرب11. (8) تشيلي11.

ُعمان12. (23) دبي12.

روسيا13.

افريقياجنوب14.

السويد15.

االمارات16.

الواليات المتحدة17.

كندا/اونتاريو18.

كندا/ كيبيك19. 218



دراسة  في  ات  اضي ري ل ا في  تحصيل  ل ا في  ر  غي ت ل TIMSS 2019ا
ركة  لمشا ا دول  ل ا ين بحسب  دورت آخر  امن/في  ث ل ا لصف  ا

تـراجـع ثـبـات تـقـدم 

هونغ كونغ1. إنجلترا1. (38) تركيا1.

لبنان2. جورجيا2. (35) االردن2.

نيوزلندا3. هنغاريا3. البحرين3. (27)

النرويج4. ايران4. (26) السعودية4.

ايرلندا5. (21) مصر5.

إسرائيل6. (17) اجنوب افريقي6.

إيطاليا7. (13) تشيلي7.

كوريا8. الصين8. (13)

الكويت9. استراليا9. (12)

ماليزيا10. (9) ليتوانيا10.

المغرب11. (9) االمارات11.

قطر12. (8) ُعمان12.

روسيا13. (8) اليابان13.

سنغافورة14. (25) دبي14.

السويد15.

الواليات المتحدة16.

كندا/اونتاريو17.

كندا/ كيبيك18.

ابو ظبي19.
219



ترتيب الرياضيات ترتيب العلوم

السـنـة
 ً عربيا  ً دوليا  ً عربيا  ً دوليا

5/10 33/39 5/10 31/39 2019

8/10 36/39 5/10 32/39 2015

6/11 35/45 3/11 28/45 2011

2/13 31/49 1/13 20/49 2007

2/8 33/46 1/8 26/46 2003

2/3 32/38 1/3 30/38 1999
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 البشرّيةاملركز الوطني لتنمية املوارد 

 1995في منتصف عام  البشرّيةجاءت تسمية املركز الوطني لتنمية املوارد 

الذي كان قد بدأ  (والتطوير التربوي الوطني للبحث  )املركز عمل هامّ امتداًدا مل

( من قانون املجلس 11)املادة إلى  استناًدا 1990بها منذ عام  نشاطاته واستمّر 

 .1987( لسنة 30) رقمالّتكنولوجيا و األعلى للعلوم 

فقد  البشرّيةالجديدة لعمل املركز في تنمية املوارد  الّتوّجهات   وانسجاما مع

ربوي  دعم عملياتإلى  ه لتشمل باإلضافةمهاّم  ع املركز منظور وّس 
ّ
الّتطوير الت

 .البشرّيةة لتطوير املوارد عاّم الالوطنّية خرى تندرج ضمن الفلسفة جوانب أ

 املركز: مهامّ  

  إجراء الّدراسات  
ّ
عليمي بمستوياته وأشكاله التّ ظام قة بالنّ والبحوث املتعل

  والّتعليم والّتدريب املنهيالعالي  ذلك الّتعليمويشمل  ودعمها،دة املتعّد 

 .والّتقني

  وإ ودعم الّدراسات، إجراء 
ّ
  قة بارتباط نواتج نظم قامة املشاريع املتعل

وذلك بإنشاء نظام إدارة  واالستخدام،العمل  والّتدريب بقطاعاتعليم التّ 

 .البشرّيةاملوارد معلومات 

 ربوّية. والّتجديد في دعم الّتجارب
ّ
 املجاالت الت

  ربوي  خطط الّتطويرتقييم عناصر
ّ
 ناتها ونواتجها.ومكوّ الت

  نواعه ومستوياته وأ الّتعليممجاالت في  ومشاريع الّتطويردعم خطط

سهيالت  البشرّيةظم والبرامج واملوارد املختلفة، ويشمل ذلك النّ 
ّ
   والت

 والّتدريبّية.عليمية التّ 

  ة في األمور ة والخارجيّ سات والهيئات املحليّ تقديم االستشارات للمؤّس

ق
ّ
 املركز. مهامّ ة بواملجاالت املتعل

   ،مع املؤّسسات والهيئات  املعنّية،ة سميّ من خالل الجهات الرّ  الّتنسيق

 
ّ
املساعدات واملساهمات  والّدولّية لتوفيرة ة واإلقليميّ املحليّ  ماتواملنظ

 بمجاالته وأنواعه ومستوياته املختلفة. الّنظام الّتعليميلتطوير 

وإلدراجكم ضمن قائمة بريد  ونشاطاته،ملزيد من املعلومات عن املركز 

 :اآلتيالعنوان لى إيرجى الكتابة  املركز،

 البشرّيةرئيس املركز الوطني لتنمية املوارد 
 5340356 فاكس: –( الجبيهة 560) :ص.ب

  –عّمان 
ّ

 األردن

  شبكة االنترنت على العنوان  املركز علىأو يمكنكم زيارة موقع 

 :اآلتي

www.nchrd.gov.jo 

 


