الخطة الزمنية لتطبيق مالحق الرياضيات والعلوم للصفين الرابع والثامن وفقا
الختبارات ( (TIMSSمع ثقرير حول مدى ثحقق معايير اختبار (  ) TIMSSفي
منهاج العلوم للصفين الرابع والثامن
عزيزي المعمم
أن امتحان  TIMSSىو أداة اختبار عالمية لتقييم مدى تحصيل المتعممين في مادتي الرياضيات والعموم ،
ويتم فييا تقييم المتعممين في الصفين الرابع و الثامن عبر اختبار يجرى في نفس الوقت لجميع المشاركين
من الدول من أجل تحقيق العدالة وضمانا لمموضوعية.

استعدادا لمشاركة دولة اإلمارات العربية المتحدة في ىذا االمتحان الذي تأتي أىميتو في حصول أصحاب

القرار التربوي عمى بيانات شاممة ودقيقة عن المفاىيم التي يكتسبيا المتعممون في ىذين الصفين  ،كما أنو
يفسح المجال لقياس تقدم متعممي دولة اإلمارات في تعمم ىاتين المادتين مقارنة بأقرانيم من الدول األخرى،

إضافة إلى متابعة المؤثرات النسبية لتعميم وتعمم ىاتين المادتين في الصف الرابع ومقارنتيا مع نتائج الصف
الثامن إذ مجموعة المتعممين المذين يتم اختيارىم في دورة ما في الصف الرابع ىم من يتم اختيارىم في الدورة

التالية في الصف الثامن.

في إطار التطوير المستمر لممناىج وحرصا من الو ازرة عمى المشاركة في االمتحانات التنافسية واالستعداد ليا
فقد قامت إدارة المناىج بتحميل نواتج التعمم الخاصة باختبار (  )TIMSSومقارنتيا بنواتج التعمم الخاصة

بالمناىج واتضح ما يمي :

 .1وجود نواتج تعميمية مغطاة في ذات الصف .
تم تغطيتيا في صفوف سابقة
 .2وجود نواتج تعميمية ّ
 .3وجود نواتج تعميمية سيتم تغطيتيا في صفوف الحقة .
 .4وجود نواتج لم يتم تغطيتيا .
تم معالجة ىذه الثغرات بإعداد مالحق تدريبية الختيارات (  ) TIMSSممحة بكتابي العموم والرياضيات،
وقد َّ

وفق اآللية التالية :

تم اإلحاطة بيا من خالل تقديم مفاىيميا الجديدة ثم تدريب
 .1نواتج التعميم الجديدة ،والالحقة َّ :
المتعمم عمييا عبر مجموعة من األنشطة.

 .2نواتج التعمم السابقة  :تم التذكير بيا عبر مجموعة مناسبة من األسئمة.
لذا جاءت المالحق ثرًية باألنشطة التدريبية وفق نماذج اختبارات (  ،) TIMSSوعميو نرجو من سيادتكم
الحرص عمى تطبيق ىذه المالحق بما يضمن اكتساب المتعمم لمميارات التي تؤىمو لمحصول عمى

مستويات عالية في ىذا االمتحان.

ومرفق لكم الخطة الزمنية لتطبيق المالحق وفق توزيع مفصل لمقرر الفصل الدراسي الثاني لمصف

الرابع والصف الثامن لمادة ،إضافة إلى توزيع مفصل لمقرري الفصمين الدراسين الثاني والثالث لمصف
الثامن لمادة الرياضيات نظر لتبديل مواقع بعض الدروس في كل من الفصمين الثاني والثالث بما
يتوافق مع موعد اختيار(  ،) TIMSSوموضوعاته.

كما نرفق لكم مقارنة نواتج المحتوى المعرفي لمعايير اختبار(  ) TIMSSلمصف الرابع والثامن ومدى

تحققها في مناهج العموم.

