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إطارالرياضيات TIMSS 2019
TIMSS 2015 Mathematics Framework
نظرة عامة
يمكن لجميع األطفال االستفادة من تطوير مهارات قوية وفهم عميق للرياضيات في املقام األول ،فإن تعلم الرياضيات
ُيحسن من مهارات حل املسائل ،وأن العمل على حل املسائل يمكن أن ُيعلم املثابرة واإلصرار .الرياضيات ضرورية في
الحياة اليومية تمثل أنشطة الحساب ،والطهي ،وإدارة املال وبناء األشياء واألكثر من ذلك فإن العديد من األعمال تحتاج
إلى قاعدة قوية في الرياضيات مثل الهندسة ،والهندسة املعمارية ،واملحاسبة واألعمال املصرفية ،واألعمال التجارية،
والطب ،وعلم البيئة وعلم األرض والفضاء .تعتبر الرياضيات مادة حيوية لالقتصاد وإلدارة األموال وكذلك لتكنولوجيا
ً
الحاسوب وتطوير البرمجيات متضمنا ذلك تقدمنا التكنولوجي وعالم ُمعتمد على املعلومات.
يعرض هذا الفصل إطارين لتقييمات  TIMSS 2019في الرياضيات وهما:
• رياضيات -TIMSSالصف الرابع؛
• رياضيات -TIMSSالصف الثامن.
كما تم وصفه في التقديم ،فإن إطاري الرياضيات  TIMSS 2019للصفين الرابع والثامن هما بناء  24سنة من
تاريخ  TIMSSالذي يطبق كل أرب ــع سنوات من عام  1995وهذه الدورة السابعة في سلسة التقييم.
وبشكل عام فإن إطاري الصفين الرابع والثامن مشابه ــان لتلك التي ت ــم استخدامهــا في  ،TIMSS 2015وعلى
ُ
ً
ً
أي حال فإنه قد أجري تحديثا بسيطا على موضوعات معينة لتعكس مستويات املنه ــج ،وتعك ــس كذلك إطار الدول
املشاركـ ــة كما هــو مذكـ ــور في موسوع ـ ــة  .(Mullis, Martin, Goh, & Cotter, 2016) TIMSS 2015وكذلك،
ألن  TIMSS 2019يمر بمرحلة إنتقالية ل  eTIMSSتم تحديث إطار الرياضيات ليتناسب مع النسخة اإللكترونية
والنسخة الورقية من االختبار .الغرض هو االستفادة من إيجابيات التقييم القائم على استخدام الكمبيوتر لبدء دمج
طرق تقييم جديدة وأفضل خصوصا في مجالي التطبيق واإلستدالل.
يتمحور تنظيم كل إطار من  TIMSS 2019حول مجالين:
• مجاالت املحتوى ،يحدد املادة املراد تقييمها.
• مجال املعرفة ،يحدد عمليات التفكير املراد تقييمها.
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جدول ( )1يبين النسبة املئوية املستهدفة لوقت االختبار املخصص لكال املجالين املحتوى واملعرفة لـ TIMSS 2019
لتقييم الصفين الرابع والثامن.
جدول  :1النسبة املئوية املستهدفة لتقييم رياضيات  TIMSS 2019املخصص ملجالي املحتوى واملعرفة في
الصفين الرابع والثامن.
الصف الرابع
مجاالت املحتوى

النسب املئوية

Content Domains

Percentages

األعداد
القياس والهندسة
البيانات
الصف الثامن
مجاالت املحتوى

Content Domains

50 %
30 %
20 %
النسب املئوية

Percentages
30 %
30 %
20 %
20 %

األعداد
الجبر
الهندسة
البيانات واالحتماالت
مجاالت املعرفة

النسب املئوية

Cognitive Domains

Percentages

املعرفة
التطبيق
االستدالل /التعليل

الصف الرابع
40 %
40 %
20 %

الصف الثامن
35 %
40 %
25 %

ُ
يختلف مجال املحتوى للصفين الرابع والثامن بحيث تعكس الرياضيات التي تدرس في كل مرحلة بشكل أوسع.
وهناك تركيز أكثر على األعداد في الصف الرابع منه في الصف الثامن .واثنان من مجاالت املحتوى األربعة في الصف
الثامن هما الجبر والهندسة .وألنهما ال ُيدرسان كمجالين منفصلين في الحلقة األولى ،فإن موضوعات ما قبل الجبر والتي
تم تقيمهما في الصف الرابع تدرج كجزء من األعداد .أما مجال عرض البيانات في الصف الرابع فيركز على جمع وقراءة
وعرض البيانات بينما في الصف الثامن يكون التركيز أكثر على كل من تفسير البيانات وأساسيات اإلحصاء واالحتماالت.
ومن املهم أن نلقى الضوء على أن ُ TIMSSي ّ
قيم مجموعة من مواقف حل املسائل بطرق خاصة بالرياضيات ،وذلك بثلثي
األسئلة التي تستلزم من الطالب أن يستخدم مهارات التطبيق والتفسير (االستدالل) .املجاالت املعرفية للصفين الرابع
والثامن هي نفسها ،ولكن مع اختالف درجة التركيز .مقارنة بالصف الرابع ،يوجد بالصف الثامن تركيز أقل على مجال
املعرفة وأكبر على مجال التفسير (االستدالل).
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وبعد هذا التقديم املختصر ،يبدأ الفصل بمجاالت محتوى الصف الرابع ،وتعري ـف مجاالت املح ـتوى الث ـالثة
ال ـرئيسية وم ـوضوعات التقييم ضمن ك ـل مجال .ثم يستمر الفصل األول بوصف مجاالت محتوى رياضيات - TIMSS
الصف الثامن ،ومن ثم وصف مجاالت املعرفة للصفين الرابع والثامن.

مجاالت محتوى الرياضيات – الصف الرابع

""Mathematics Content Domains—Fourth Grade
يوضح الجدول ( )2مجاالت محتوى الصف الرابع في رياضيات  TIMSSوالنسب املئوية املستهدفة لنقاط
التقييم املخصصة لكل مجال .يتضمن كل مجال محتوى مجموعة مواضيع رئيسية ،وبالتالي فإن كل موضوع رئيس ي
يتضمن عدة موضوعات فرعية .خالل تقييم الرياضيات للصف الرابع ،لكل موضوع فرعي تقريبا نفس الوزن النسبي.
جدول ( :)2النسبة املئوية املستهدفة ل ـ  TIMSS 2019في تقييم الرياضيات املخصص ملجاالت املحتوى في الصف الرابع.
مجاالت املحتوى

النسب املئوية

Fourth Grade Content Domains
األعداد
القياس والهندسة
البيانات

Percentages
50 %
30 %
20 %

األعداد ""Number
توفر األعداد األساس للرياضيات في املرحلة األولية من التعليم .يحتوي مجال األعداد ثالثة عناوين رئيسية.
وتتوزع الخمسين في املائة من التقييم الخاصة بمجال األعداد كاآلتي:
• األعداد الكلية ()25 %؛
• التعابير ،املعادالت البسيطة والعالقات (.)15 %
• الكسور ،واألعداد العشرية ()10 %؛

تعتبر األعداد الكلية املكون األساس ي في مجال األعداد ،ويجب أن يكون باستطاعة الطالب إجراء العمليات
الحسابية باستخدام األعداد الكلية ،وكذلك استخدام العمليات الحسابية في حل مسائل رياضية .باإلضافة إلى ذلك،
فإن مفاهيم ما قبل الجبر في الصف الرابع هي أيضا جزء من تقييم  ،TIMSSويتضمن ذلك فهم مفهوم املتغير (املجهول)
في املعادالت البسيطة ويجب أن يكونوا قادرين على فهم العالقات بين الكميات .وبما أن األشياء والكميات ال تأتي عادة
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ضمن األعداد الكلية فمن املهم أن يفهم الطالب الكسور االعتيادية واألعداد العشرية .كأساس للعديد من الحسابات.
ويجب أن يكون الطالب قادرين على مقارنة وجمع وطرح الكسور االعتيادية املألوفة واألعداد العشرية لحل املسائل.

األعداد الكلية" Whole Numbers" :
 .1يظهر املعرفة بالقيمة املكانية للرقم في العدد املكون (من رقمين حتى  6أرقام) ،ويمثل األعداد الكلية باستخدام
الكلمات واألشكال والرموز وعلى خط األعداد ،وترتيب األعداد.
 .2يجمع ويطرح (حتى أعداد مكونة من  4أرقام) تتضمن حسابات لحل مسائل حياتية.
 .3يضرب األعداد (حتى األعداد املكونة من  3أرقام في عدد مكون من رقم واحد وعدد مكون من رقمين في عدد آخر
مكون من رقمين) ويقسم األعداد (حتى األعداد املكونة من  3أرقام على عدد مكون من رقم واحد) ،تتضمن
حسابات لحل مسائل حياتية.
 .4حل املسائل التي تتضمن األعداد الفردية والزوجية ،ومضاعفات وعوامل األعداد ،وتقريب األعداد (إلى أقرب
عشرة آالف) ،وإيجاد التقديرات.
 .5الربط بين اثنتين أو أكثر من خواص األعداد أو العمليات لحل مسائل لفظية.

التعابير ،املعادالت البسيطة والعالقات
""Expressions, Simple Equations, and Relationships
 .1يجد العدد املفقود أو العملية املفقودة في الجملة العددية (مثال.)17+ w=29 ،
 .2يحدد أو يكتب التعابير أو الجمل العددية ليمثل مسألة رياضية يمكن أن تتضمن مجاهيل.
ّ .3
يعرف ويستخدم العالقات في نمط معروف (على سبيل املثال ،وصف العالقة بين الحدود املتتالية ،وكتابة أزواج
ِّ
من األعداد الكلية بناء على قاعدة معطاة)

الكسور واألعداد العشرية" Fractions and Decimals" :
 .1يتعرف على الكسور كأجزاء من الكل ،أو من مجموعات ،وتمثيل الكسور باستخدام الكلمات ،أو األعداد أو
ً
النماذج ،مقارنة وترتيب الكسور البسيطة املتكافئة ،ويجمع ويطرح الكسور البسيطة متضمنا حل مسائل حياتية
(مقامات الكسور يمكن أن تكون  ،12 ،10 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2أو .)100
ً
 .2إظهار معرفة بالقيمة املكانية لألعداد العشرية متضمنا ذلك تمثيلها باستخدام الكلمات ،أو األعداد ،أو النماذج؛
ً
يقارن ،ويرتب ،ويقرب األعداد العشرية؛ ويجمع ويطرح األعداد العشرية ،متضمنا حل مسائل حياتية (أسئلة
األعداد العشرية في الصف الرابع تشمل األعداد العشرية إلى منزلة واحدة و  /أو منزلتين  ،مما يسمح إلجراء
الحسابات على النقود)

إطارتقييم الرياضيات TIMSS2019

صفحة | 5

القياس والهندسة ""Measurement and Geometry
نحن محاطون بأشياء مختلفة األشكال واملقاسات ،والهندسة تساعدنا للتعرف وفهم العالقات بين األشكال
ومقاساتها .والقياس عمليات لتحديد مقدار األشياء أو الظواهر (مثل الطول والوقت).
تتوزع نسب مجال األشكال الهندسية والقياس كالتالي:
• القياس )(15 %
• الهندسة )(15 %
وفي الصف الرابع يجب أن يكونوا الطلبة قادرين على استخدام املسطرة لقياس الطول ،حل مسائل تتضمن
الطول ،والكتلة ،والسعة والوقت ،وحساب املساحة واملحيط ملضلعات بسيطة واستخدام املكعبات لتحديد الحجم.
يجب أن يكون الطالب قادرين على تحديد مواصفات وخصائص الخطوط والزوايا ومجموعة من األشكال الثنائية
والثالثية األبعاد .الحس املكاني هو جزء ال يتجزأ من دراسة الهندسة ،وسوف ُيسأل الطالب وصف ورسم مجموعة من
األشكال الهندسية .وكذلك يجب أن يكونوا قادرين على تحليل العالقات الهندسية واستخدامها لحل املسائل.

القياس"Measurement" :
 .1يقيس ويقدر األطوال (املليمتر ،السنتيمتر ،املتر ،الكيلومتر) ،حل املسائل التي تتضمن األطوال.
 .2يحل املسائل التي تتضمن الكتلة (الجرام ،الكيلو جرام) والحجم ( املليلتر واللتر) والوقت ( الدقائق والساعات)
تحديد األنواع والقياسات املناسبة من الوحدات وقراءة املقاييس.
 .3يحل املسائل التي تتضمن محيط املضلعات ومساحة املستطيالت ومساحة األشكال املغطاة بمربعات أو أجزاء
من املربعات ،وحجم األشكال التي تم ملئها باملكعبات.

الهندسة"Geometry" :
 .1يحدد ويرسم الخطوط املتوازية واملتعامدة .يحدد ويرسم الزوايا القائمة والزوايا األصغر أو األكبر من القائمة.
ويقارن الزوايا (بالنظر دون قياس).
 .2يستخدم الخواص األساسية ،متضمنة التناظر الخطي والدوراني لوصف ومقارنة وإنشاء أشكال مألوفة ثنائية
األبعاد (الدائرة ،املثلث ،الشكل الرباعي ،ومضلعات أخرى)
 .3يستخدم الخواص البسيطة لوصف ومقارنة األشكال املألوفة الثالثية األبعاد (املكعبات ،املنشور املستطيل
القاعدة ،املخروط ،األسطوانة والكرة)

البيانات " " Data
إن انفجار البيانات في مجتمعنا املعلوماتي اليوم نتج عنه انفجار يومي لعروض مرئية عن معلومات كمية .وعادة
ما يكون االنترنت ،الجرائد ،املجالت ،الكتب املدرسية ،الكتب املرجعية واملقاالت التي تعرض بيانات في رسومات بيانيه،
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جداول ،تمثيالت بيانية .يحتاج أن يفهم الطلبة هذه التمثيالت البيانية لتساعدهم في تنظيم املعلومات أو تقسيمها إلى
فئات وأن توفر طريقة ملقارنة هذه البيانات.
تتوزع نسب مجال البيانات كالتالي:
 .1قراءة البيانات ،وتفسيرها وتمثيلها(15 %) .
 .2استخدام البيانات لحل املسائل(5%) .
يجب أن يكون طلبة الصف الرابع قادرين على قراءة البيانات ومعرفة التمثيالت املختلفة لعرضها .عند تقديم سؤال
بسيط للطالب ،يجب أن يكونوا قادرين على جمع وتنظيم وتمثيل البيانات في تمثيالت بيانية وذلك للتعامل مع السؤال.
يجب أن يكون الطالب قادرين على استخدام البيانات من مصدر واحد أو أكثر لحل املسائل املعطاة.

قراءة البيانات ،وتفسيرها وتمثيلها:
"" Data Display: Reading, Interpreting, and Representing
 .1يقرأ ويفسر البيانات من الجداول ،والتمثيل البياني باملصورات ،واألعمدة البيانية ،والتمثيل البياني بالخطوط
والتمثيل البياني الدائري.
 .2تنظيم وعرض البيانات للمساعدة على اإلجابة عن األسئلة املعطاة.

استخدام البيانات لحل املسائل
”“Use data to solve problems
 .1يستخدم البيانات لإلجابة على أسئلة ال تعتمد فقط على مجرد قراءة البيانات املعروضة (على سبيل املثال ،حل
املسائل وإجراء الحسابات باستخدام البيانات ،يجمع البيانات من مصدرين أو أكثر ،يستخلص نتائج باالعتماد
على البيانات).

إطارتقييم الرياضيات TIMSS2019

صفحة | 7

مجاالت محتوى رياضيات – الصف الثامن
""Mathematics Content Domains—Eighth Grade
يوضح الجدول ( )3مجاالت محتوى الصف الثامن في رياضيات  TIMSSوالنسب املئوية املستهدفة لنقاط
التقييم املخصصة لكل مجال .يتضمن كل مجال محتوى مجموعة مواضيع رئيسية ،وبالتالي فإن كل موضوع يتضمن
عدة موضوعات فرعية .خالل تقييم الرياضيات للصف الثامن ،لكل موضوع فرعي تقريبا نفس الوزن النسبي.

جدول  :3النسب املئوية املستهدفة في تقييم رياضيات  TIMSS 2019الخاصة بمجاالت املحتوى
في الصف الثامن.
مجاالت محتوى الصف الثامن
Eighth Grade Content Domains
األعداد
الجبر
الهندسة
البيانات واالحتماالت

النسب املئوية
Percentages
30 %
30 %
20 %
20 %

العدد " "Number
يحتوي مجال األعداد في الصف الثامن على ثالثة مواضيع رئيسية:
• األعداد الصحيحة )(10%
• الكسور ،واألعداد العشرية )(10%
• النسبة ،والتناسب ،والنسبة املئوية )(10%
ً
بناء على مجال محتوى العدد للصف الرابع وتواصال في بناء املحتوى يجب على طلبة الصف الثامن أن يكونوا
ً
قد طوروا احترافهم في مفاهيم وإجراءات األعداد الكلية األكثر تعقيدا إضافة إلى تعمقهم في فهم الرياضيات الخاصة
باألعداد النسبية في الرياضيات (األعداد الصحيحة والكسور ،واألعداد العشرية) .يجب أن يفهم الطالب األعداد
الصحيحة وتكون لديهم القدرة على استخدامها في العمليات الحسابية .تعتبر الكسور واألعداد العشرية جزء مهم في
ً
الحياة اليومية ،ولكي يكون الطالب قادرا على إجراء العمليات الحسابية باستخدامها فإنه من الضروري أن يفهم الطالب
الكميات والرموز التي تمثلها.
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ويجب على الطالب أن يفهم بان الكسور واألعداد العشرية ذات كيان خاص مثل األعداد الكلية .يمكن أن يتم تمثيل
العدد النسبي الواحد بصور مختلفة ،ويجب على الطالب أن يكون قادر على التعرف على التمثيالت املختلفة لألعداد
النسبية ،والتحويل من تمثيل آلخر ووضع التفسيرات لها .يجب أن يكون الطالب قادرين على حل مسائل تتضمن النسبة
والتناسب والنسبة املئوية.

األعداد الصحيحة ""Integers
 .1يبين فهمه لألعداد ،والعمليات عليها ،إيجاد واستخدام املضاعفات والعوامل ،تحديد األعداد األولية ،يحسب
القوى املوجبة لألعداد ،ويحسب الجذور التربيعية ملربعات كاملة إلى  ،144ويحل مسائل تتضمن الجذور التربيعية
ألعداد كلية.
 .2يجد ويحل مسائل فيها أعداد موجبة وسالبة تتضمن الحركة على خط األعداد أو نماذج مختلفة( .مثل املكسب
والخسارة ومقياس الحرارة)

الكسور ،األعداد العشرية "" Fractions, Decimals
 .1يقارن ،ويرتب الكسور ،واألعداد العشرية باستخدام نماذج وتمثيالت مختلفة ويحدد الكسور واألعداد العشرية
املتكافئة.
ً
 .2يجري العمليات على الكسور ،واألعداد العشرية متضمنا مسائل حياتية.

النسب ،والتناسب ،والنسبة املئوية

"" Ratio, Proportion, and Percent

 .1يحدد ويجد النسب املتكافئة .وتمثيل موقف معطى باستخدام النسبةُ ،وي َّ
قسم كمية ما بناء على نسبة معطاة.
 .2يحل مسائل التي تتضمن النسب املئوية أو التناسب .ويحول بين النسب املئوية والكسور واألعداد العشرية.

الجبر ""Algebra
تتوزع نسب مجال الجبر الـ  % 30إلى موضوعين رئيسييين وهما:
• التعابير والعمليات واملعادالت )(20%
• العالقات والدوال )(10%
ُ
األنمــاط والعالقــات منتشــرة فــي أنحــاء العــالم حولنــا ويمكننــا الجبــر مــن التعبيــر عــن هــذه العالقــات رياضــيا .يجــب أن يكــون
لدى الطالب القدرة على حـل مسـائل لفظيـة حياتيـة باسـتخدام نمـاذج جبريـة وتوضـيح العالقـات املتضـمنة مفـاهيم جبريـة.
يحتاج الطالب إلى الفهم عندما توجد صـيغة رياضـية تحـوي كميتـين إذا عرفـوا أحـدها فـإنهم يسـتطيعون إيجـاد األخـرى أمـا
جبريــا أو باســتخدام التعــوي  .هــذا الفهــم املفــاهي ي يمكــن أن يمتــد إلــى املعــادالت الخطيــة للحســابات عــن أشــياء تتوســع

إطارتقييم الرياضيات TIMSS2019

صفحة | 9

بمعــدالت ثابتــة (مثــال ،امليــل) .يمكــن اســتخدام الــدوال لوصــف مــا الــذي ســيحدر ملتغيــر بمــرور الوقــت عنــدما يتغيــر متغيــر
مرتبط به.

التعابير والعمليات واملعادالت ""Operations and Equations، Expressions
 .1يجد قيمة تعبير أو صيغة عند قيمة معطاه للمتغيرات.
 .2يبسط التعابير الجبرية التي تحتوي على جمع ،وضرب وقوى أسية ،ويقارن بين التعابير ليحدد ما إذا كانت
متكافئة.
 .3يكتب التعابير ،أو املعادالت ،أو املتباينات لتمثيل مسائل حياتية.
 .4يحل املعادالت الخطية واملتباينات الخطية ونظام املعادالت الخطية ذات املتغيرين ،والتي تتضمن مواقف حياتية
حقيقية .

العالقات والدوال " "Relationships and Functions
 .1يفسر ويربط وينش ئ العالقات على الدوال الخطية في جداول ،أو تمثيالت بيانية أو بالكلمات .تحديد خصائص
الدوال الخطية بما في ذلك امليل والتقاطعات.
 .2يفسر ويربط وينش ئ العالقات على الدوال غير الخطية البسيطة (التربيعية) في جداول ،أو تمثيالت بيانية أو
بالكلمات .يعمم عالقات النمط في تسلسل باستخدام األعداد ،أو الكلمات أو التعابير الجبرية.

الهندسة " "Geometry
امتداد لفهم األشكال والقياسات التي تم تقييمها في الصف الرابع ،يجب أن يكون طلبة الصف الثـامن قـادرين علـى تحليـل
الصــفات والخصــائص لعــدة أشــكال ذات بعــدين وثالثــة أبعــاد وحســاب املحيطــات واملســاحات والحجــوم .يجــب أن يكونــوا
قادرين على حل املسائل وتوفير التفسيرات املعتمدة على العالقات الهندسية /مثل التطابق والتشابه ونظرية فيثاغورر.
محتوى مجال الهندسة للصف الثامن يحتوي على موضوع رئيس ي واحد.
• األشكال الهندسية والقياسات )(20%

األشكال الهندسية والقياسات " "Geometric Shape and Measurements
األشكال الهندسية في الصف الثامن ستتضمن الدائرة ،واملثلثات (مختلفة األضالع ،متساوية األضالع ،متساوية الساقين،
والقائمة) .وشبه املنحرف ،ومتوازي األضالع ،واملستطيل ،واملعين واملربع ،واألشكال الرباعية األخرى إضافة إلى مضلعات
ً
أخرى متضمنا الخماس ي والسداس ي والثماني والعشاري وكذلك يتضمن األشكال ذات الثالر أبعاد الهرم ،املنشور،
واملخروط ،واألسطوانة والكرة .تمثيل أشكال أحادية وثنائية األبعاد في املستوى اإلحداثي.
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 .1يحدد ويرسم أنواع الزوايا وأزواج الخطوط ويستخدم العالقة بين الزوايا على الخطوط في شكل هندس ي لحل
مسائل تتضمن قياسات الزوايا والقطع املستقيمة .حل مسائل تتضمن نقاط في املستوى اإلحداثي.
 .2يحدد األشكال ثنائية األبعاد ويستخدم خصائصها الهندسية لحل املسائل ،تتضمن املحيط ومحيط الدائرة
واملساحة ونظرية فيثاغورر.
 .3يعرف ويرسم صور التحويالت الهندسية (اإلزاحة ،واالنعكاس ،والدوران) في املستوى اإلحداثي .يحدد تطابق
وتشابه املثلثات واملستطيالت ويحل مسائل مرتبطه.
 .4يحدد األشكال ثالثية األبعاد ويستخدم خصائصها الهندسية لحل املسائل ،متضمنة ايجاد مساحة السطح
الخارجي والحجم ،يربط األشكال ثالثية األبعاد بتمثيالتها الثنائية األبعاد.

البيانات واالحتماالت " "Data and Probabilities
بصــيغة متصــاعدة ،تــم اســتكمال األشــكال التقليديــة لعــرض البيانــات (مثــال ،التمثيــل البيــاني باألعمــدة ،التمثيــل البيــاني
الخطــي ،التمثيــل البيــاني الــدائري  ،التمثيــل البيــاني باملصــورات) بمجموعــة جديــدة مــن الرســومات البيانيــة (مثــل مخطــط
املعلومات األنفوجرافيك).
فــي الصــف الثــامن ،يجــب أن يكــون الطلبــة قــادرين علــى قـراءة واســتخراج املعــاني املهمــة مــن مجموعــة متنوعــة مــن العــروض
املرئية .وكذلك فإنه من املهم لطلبة الصف الثامن أن يكونوا معتادين على املقاييس اإلحصائية األساسية لتوزيع البيانات
(مثــل املتوســط – الوســيط – املنــوال – املــدى) وكيــف تــرتبط بشــكل التمثيــل البيــاني .يجــب أن يعــرف الطــالب كيفيــة جمــع
وتنظيم وتمثيل البيانات .وأخيرا يجب أن يكون لدى الطلبة فهم أولي لبع

املفاهيم الخاصة باالحتمال.

يشمل مجال محتوى البيانات واإلحتماالت موضوعين رئيسيين ،هما:
•
•

البيانات )(15%
اإلحتماالت )(5%

البيانات " " Data
 .1يقرأ البيانات ويفسرها من مصدر واحد او أكثر لحل املسائل (مثال ،استنتاج واستقراء ،إجراء مقارنات،
استخالص النتائج)
 .2يحدد اإلجراءات املناسبة لتجميع البيانات وتنظيمها وتمثيلها للمساعدة على حل املسائل.
 .3يحسب أو يستخدم أو يفسر قياسات إحصائية (مثل املتوسط – الوسيط – املنوال – املدى) ويلخص توزيعات
البيانات ،يعرف تأثير انتشار القيم والقيم املتطرفة.
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اإلحتماالت "" Probability
 .1لألحدار البسيطة واملركبة ،أ) يحدد االحتمال النظري (بناء على النتائج متساوية الفرص ،على سبيل املثال ،رمي
مكعب نرد متماثل) أو ب) تقدير االحتمال التجريبي (بناء على النتائج التجريبية)

استخدام اآللة الحاسبة في الصف الثامن " "Calculator Use at the Eighth Grade
استمرارا مع املمارسات السابقة الختبارات  TIMSSال يسمح لطالب الصف الرابع باستخدام اآللة الحاسبة وهذا يتضمن
االختبار الورقي واإللكتروني .يسمح لطالب الصف الثامن باستخدام اآللة الحاسبة .تم تطوير أسئلة الرياضيات بحيث
تكون اآللة الحاسبة محايدة ال تؤثر سواء بالفائدة أو عدمها على الطلبة سواء استخدموا اآللة الحاسبة أم لم
يستخدموها .في االختبار الورقي كما هم معمول به في الدورات السابقة على الطالب أن يحضروا اآلالت الحاسبة الخاصة
بهم وقت االختبار .في اختبار  eTIMSSاإللكتروني سيتمكن طالب الصف الثامن من الوصول لحاسبة من خالل واجهة
تطبيق االختبار وغير مسموح لهم باحضار آالت حاسبة أثناء االختبار .الحاسبة التي ستظهر في الشاشة تحتوي العمليات
الحسابية األربع (÷ )+ , − , ×,ومفتاح للجذر التربيعي .سيؤدي اإلنتقال النهائي لـ  eTIMSSإلى استخدام آالت حاسبة
موحدة للجميع.

مجاالت املعرفة في الرياضيات – الصفين الرابع والثامن

Eighth Grades” “Mathematics Cognitive Domains—Fourth and
لالستجابة الصحيحة على أسئلة اختبارات  ،TIMSSيحتاج الطلبة أن يكونوا معتادين على محتوى الرياضيات الذي تم
ً
ً
ً
تقييمه ،ولكنهم أيضا في حاجة أن يملكوا مجموعة من املهارات املعرفية .يلعب وصف هذه املهارات دورا حاسما في تطوير
التقييم  ،TIMSS 2019وذلك لكونها حيوية للتأكد من أن هذا املسح يغطي مدى مناسب من املهارات املعرفية ضمن
ً
مجاالت املحتوى الذي تم ذكره مسبقا.
املجال األول ،املعرفة ،تغطي الحقائق ،املفاهيم ،واإلجراءات التي يجب أن يعرفها الطالب ،بينما املجال الثاني،
التطبيق ،فهو يركز على قدرة الطلبة بتطبيق املعارف وفهمهم للمفاهيم لحل املسائل أو اإلجابة على األسئلة .أما املجال
الثالث ،االستدالل ،فهو يتعدى حل املسائل الروتينية ليشمل حاالت غير مألوفة ،سياقات مركبة ،ومسائل ذات خطوات
متعددة.
يستخدم الثالثة مجاالت املعرفية للصفين الرابع والثامن ،ولكن ميزان الزمن لالختبار يختلف ،مما يعكس الفرق في العمر
وخبرات الطلبة في الصفين الرابع والثامن ،سيضمن كل مجال محتوى أسئلة لكل مجال من املجاالت املعرفية الثالثة.
وكمثال ،على ذلك ،سيتضمن مجال األعداد أسئلة املعرفة ،والتطبيق ،واالستدالل .وهكذا بالنسبة إلى مجاالت املحتوى
األخرى.
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يبين الجدول  4النسبة املئوية املستهدفة لزمن االختبار املخصص لكل مجال من املجاالت املعرفية لتقييم الصفين الرابع
والثامن.
جدول :4النسب املئوية املستهدفة لتقييم  TIMSS 2019في الرياضيات املخصص للمجاالت املعرفية للصفين الرابع
والثامن
املجاالت املعرفية

النسب املئوية

Cognitive Domains

Percentages

املعرفة
التطبيق
االستدالل

الصف الرابع

الصف الثامن

40 %
40 %
20 %

35 %
40 %
25 %

املعرفة " "Knowing
تعتمد سهولة تطبيق الرياضيات أو االستدالل عن حاالت رياضية على التعود على مفاهيم الرياضيات والتمكن من
مهاراتها .املعرفة األكثر صلة بالطالب قادر على تذكرها وعلى نطاق أوسع من املفاهيم التي يفهمها .وهذا سيؤدي إلى زيادة
إمكانية الطالب في املشاركة لحل مجموعة كبيرة من املسائل بطريقة صحيحة.
بدون التوصل لقاعدة معارف تساعد على سهولة تذكر اللغة والحقائق األساسية وأشكال العدد ،تمثيل بالرموز،
ً
العالقات املكانية ،سيجد الطلبة بأن التفكير الرياض ي الهادف مستحيال .الحقائق التي تشمل املعارف هي التي توفر
أساس لغة الرياضيات مثلها كمثل املفاهيم الرياضية األساسية والخواص التي تشكل األساس للتفكير الرياض ي.
ً
تشكل اإلجراءات جسرا بين أكثر املعارف األساسية واستخدام الرياضيات لحل املسائل ،باألخص تلك املسائل التي
تصادف العديد من األشخاص في حياتهم اليومية .في األصل فان التمكن من استخدام اإلجراءات ينتج عنه تذكر
مجموعة من الخطوات وكيفية القيام بها .يحتاج الطلبة أن تكون لديهم الكفاءة والدقة حين استخدام إجراءات وأدوات
حسابية متعددة .فهم يحتاجون أن يتعرفوا على اإلجراءات املحددة التي من املمكن استخدامها لحل مجموعة صفية من
املسائل وليس مسائل فردية.
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التذكر
Recall
التعرف
Recognize
التصنيف /الترتيب
Classify/Order
يحسب
Compute
االسترجاع
Retrieve
القياس
Measure

استدعاء التعريفات ،املصطلحات ،خواص األعداد ،وحدات القياس ،الخواص الهندسية وكذلك
الرموز مثال )(a × b = ab, a + a + a = 3a
التعرف على األعداد ،مثال ،التعابير ،الكميات ،واألشكال.
ً
التعرف على األشياء املتكافئة رياضيا.
(مثال ،الكسور املتكافئة ،األعداد العشرية ،والنسب املئوية؛ اتجاهات مختلفة ألشكال الهندسية
بسيطة).
تصنيف األعداد ،التعابير ،الكميات ،واإلشكال بواسطة خواص عامة.
القيام باإلجراءات الحسابية ل ـ  ÷ ، ×،-،+أو في دمجها مع األعداد الكلية ،الكسور ،األعداد العشرية،
األعداد الصحيحة .يقوم باإلجراءات الجبرية املباشرة.
يسترجع املعلومات من التمثيالت البيانية ،الجداول ،نصوص أو مصادر آخري.
يستخدم أدوات القياس؛ يختار الوحدات املناسبة للقياس.

التطبيق " "Applying
يتضمن مجال التطبيق تطبيق الرياضيات في سياقات متعددة .في هذا املجال ،الحقائق ،املفاهيم واإلجراءات إضافة إلى
املسائل يجب أن تكون مألوفة للطالب .وفي بع

األسئلة املوضوعة ضمن هذا املجال ،يحتاج الطالب أن يطبقوا املعارف

الرياضية ،للحقائق ،واملهارات ،واإلجراءات أو فهم املفاهيم الرياضية إلنشاء تمثيالت .يشكل تمثيل األفكار جوهر التفكير
الرياض ي والتواصل ،والقدرة على إنشاء تمثيالت متكافئة هي أساس النجاح في املادة.
مركز مجال التطبيق هو حل املسائل ،مع التأكيد أكثر على املهام املألوفة والروتينية .قد تنظم املسائل في مجموعة من
املواقف الحياتية أو ربما يكون هناك اهتمامات بأسئلة رياضيات بحته تشمل ،كمثال ،تعبيرات عددية أو جبرية ،الدوال،
املعادالت ،األشكال الهندسية أو مجموعة بيانات إحصائية.
تحديد
Determine
تمثل /نموذج
Represent/Model
تنفيذ
Implement

إطارتقييم الرياضيات TIMSS2019

تحديد العمليات املناسبة ،اإلستراتيجية ،واألدوات لحل املسائل التي تستخدم
طرق مألوفة لحلها.
عرض البيانات في جداول أو رسومات بيانية؛ إنشاء معادالت ،متباينات،
أشكال هندسية أو رسومات تمثل حاالت املسألة ،توليد تمثيالت متكافئة
لعالقات أو وحدات رياضيه معطاة.
تنفيذ استراتجيات وعمليات لحل املسائل تشمل مفاهيم وإجراءات رياضية
مألوفة.
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االستدالل " "Reasoning
ً
ً
االستدالل رياضيا يشمل التفكير املنطقي واملنظم .يتضمن استدالل حدس ي واستقرائي معتمدا على األنماط والتدرج
الذي من املمكن استخدامه في حل مسائل جديدة أو مسائل حياتية غير مألوفة .هذا النوع من املسائل قد تكون رياضية
بحتة أو حياتية.
يشمل هذان النوعان من األسئلة نقل املعارف واملهارات لحاالت جديدة؛ والربط بين مهارات االستدالل عادة ما تكون
شكل لهذا النوع من األسئلة.
ومع أن الكثير من املهارات املعرفية مسجله في مجال االستدالل قد تنتج حين التفكير في حل مسائل جديدة أو مركبة؛
فأن كل منها تمثل بذاتها مخرج ذا قيمة لتعليم الرياضيات .مع إمكانية التأثير على تفكير املتعلمين بشكل عام .وكمثال،
يتضمن االستدالل القدرة على املالحظة وصنع التخمين .وكذلك تشمل وضع استنتاجات منطقية مبنية على فرضيات
محددة وقوانين ،وتبرير النتائج.
التحليل
Analyze

يحدد ،يصف ،أو يستخدم العالقات بين األعداد ،التعابير ،الكميات ،واألشكال.

التكامل/التركيب
Integrate/Synthesize

يربط عناصر مختلفة من املعارف ،تمثيالت ذات عالقة وإجراءات لحل املسائل.

التقويم
Evaluate

تقييم استراتيجيات وطرق حل بديلة للمسائل.

التوصل إلى استنتاجات
Draw Conclusions

ً
يتوصل إلى استنتاجات بناءا على املعلومات واألدلة.

التعميم
Generalize

يضع عبارات تمثل عالقات بصورة أكثر عمومية وبمصطلحات تطبق بشكل أوسع.

التبرير
Justify

يوفر حجج أو براهين رياضية ليدعم اإلستراتيجية أو الحل.
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