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مـــــقــــــدمــــــة:

تشكل املهارات األساسية أحد أبرز نواتج التعلم اليت تسعى املناهج إىل إكسابها للمتعلمني يف
كل مرحلة من املراحل الدراسية ،وتكمن أهميتها يف كونها تشكل األساس العلمي واملهاري
للتعلم يف مجيع املراحل الصفوف األولية الصفوف العليا املرحلة االبتدائية املرحلة املتوسطة املرحلة
الثانوية ،حيث يؤدي عدم إتقانها إىل إعاقة عملية التعلم والتقدم للطالب مما يساعد على اتساع
فجوة الفروق املعرفية واملهارية بني الطالب.
ومن هنا جاءت أهمية التعرف على واقع هذه املهارات لدى طالبنا ،والعمل على تقديم الدعم
الالزم للميدان الرتبوي يف حال أظهرت النتائج ضعفا يف هذه املهارات ،واهلدف الوصول إىل أفضل
السبل ملعاجلتها.
ويعترب عدم إتقان املهارات األساسية سبب رئيس لضعف الطالب؛ لذلك كان التوجه حلصر
املهارات األساسية اليت تعيق تقدم الطالب .
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أهداف املذكرة

 .1نقل اخلربات إىل امليدان للوصول إىل فهم أفضل ملؤشر معاجلة املهارات األساسية .
 .2مساعدة امليدان يف حتديد املهارات األساسية ملختلف املراحل الدراسية( صفوف أولية -مرحلة
ابتدائية -مرحلة متوسطة -مرحلة ثانوية).
 .3توحيد الطرق واإلجراءات املتبعة يف توحيد املهارات األساسية لكل مرحلة وقياس ومتابعة
املهارات املستهدفة.
 .4توضيح األدوار ملختلف الفئات اليت تتعامل مع املهارات األساسية واجلهات وهي( إدارة اإلشراف
الرتبوي -مكاتب التعليم – املشرف الرتبوي – قائد املدرسة – املعلم).
 .5تقديم أمثلة وتطبيقات تساعد الفئات املختلفة يف حماكاتها والسري عليها عند بناء الربامج
العالجية.
 .6حتديد املهارات اليت تعيق تقدم الطالب يف كل مرحلة جديدة.
 .7حتديد املهارات اليت عدم التمكن منها ظاهرة متكررة يف فئة معتربة من الطالب
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فلسفة مؤشر معاجلة املهارات األساسية:

تعترب املهارات األساسية أحد األسباب الرئيسة يف اتساع الفروق الفردية التحصيلية
للطالب اليت عدم التمكن منها يعيق تعلم الطالب معارف أو مهارات جديدة يف مرحلة
قادمة.
أنواع املهارات األساسية املستهدفة:

 )1املعارف واملهارات األساسية للمرحلة.
 )2مهارتا القراءة والكتابة يف املرحلة االبتدائية.
 )3املهارات الواردة يف االختبارات الدولية.
 )4املهارات الواردة يف اختبار القدرات.
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املهام
مجع املهارات األساسية يف كل مرحلة وإصدارها على هيئة مذكرة ال تتجاوز عشرين صفحة ،وتعميمها
على مكاتب التعليم.
تصدر إدارة اإلشراف الرتبوي مذكرة واحدة للمهارات األساسية ،لكل مرحلة مذكرة مستقلة.
عدد املذكرات اليت تصدرها إدارة اإلشراف الرتبوي أربع مذكرات( صفوف أولية -مرحلة ابتدائية -مرحلة
متوسطة – مرحلة ثانوية)
توزيع مذكرة املهارات على مجيع املدارس.
توزيع املدارس على املشرفني ملتابعة التنفيذ.
استكمال تشخيص مجيع املدارس يف كل فصل دراسي( األسبوع الثالث عشر).
تصنيف املدارس يف نهاية كل فصل تصنيفا إجباريا يتوافق مع املخرجات (عالية – متوسطة – منخفضة)
الرفع إىل إدارة اإلشراف الرتبوي بتقرير فصلي يوضح فيه تصنيف املدارس وأبرز املالحظات اليت مت رصدها
من قبل املشرفني.
يشخص املشرف أداء املدرسة من خالل الزيارات االعتيادية.
فحص عينة من الطالب بأمسائهم وصفوفهم يف عينة من املهارات األساسية ويوثق نتائجهم ويدون
مالحظاته يستطيع العودة إليها عند فحص العينة مرة أخرى.
رصد درجة املدرسة يف بطاقة الرصد اخلاصة باملؤشر مع ضرورة تدوين املربرات للعودة إليها عند تصنيف
املدارس .
املرحلة االبتدائية تقيّم الصفوف األولية يف بطاقة مستقلة ،والصفوف العليا يف بطاقة مستقلة ،ثم يؤخذ
متوسط البطاقتني ويرصد للمدرسة بطاقة واحدة فقط.
االطالع على قوائم املهارات املفقودة لدى الطالب يف ختصصه.
تقديم الدعم الالزم ملعلمي التخصص وإثراء اخلطط العالجية
اختيار عينة من الطالب املستهدفني ومقارنة نتائجهم يف التحسن مع الدرجة املمنوحة من قبل املشرف
للمدرسة.
تعميم مذكرة املهارات األساسية على معلمي املدرسة.
تشكيل جلنة خاصة ملتابعة املهارات .
متابعة تنفيذ الربامج العالجية يف املهارات املستهدفة وفق الربنامج الزمين.
حتفيز املعلمني املتميزين يف تنفيذ الربامج العالجية ،وتكريم الطالب الذين اجتازوا الربنامج العالجي
وفق اإلمكانات املتاحة .
النقاط املستحقة للمدرسة هي نقاط الفئة اليت وقعت فيها يف التصنيف وليست النقاط اليت يرصدها املشرف
أثناء الزيارة.
عمل اختبار ملعرفة املهارات األساسية الظاهرة املفقودة لدى فئة من الطالب ،وإعداد قائمة بأمسائهم
وتقدميها للجنة متابعة املؤشر باملدرسة
عمل برنامج عالجي عاجل ملعاجلة تلك املهارات األساسية املفقودة كونها متطلبا للمرحلة اجلديدة أو
املقرر الدراسي اجلديد.
يكلف كل معلم من الصفوف الدراسية من الصف الثاني إىل الصف السادس باستقطاع عشر دقائق من
وقت كل حصة بواقع أربع حصص يومية ملتابعة مستويات الطالب يف مهارتي القراءة والكتابة.
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اللغة العربية
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الرياضيات





1. Understand the main idea in short, simple texts on familiar topics.
2. Understand text cohesion (personal pronouns used as reference items)
3. Write simple phrases and sentences linked with simple connectors such
as and, but, because.
4. Understand directions relating to how to get from one place to another.
5. Handle very short social exchanges: greetings and farewells;
introductions; giving thanks, responding to news
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1

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم مبحافظة بيشة
الشؤون التعليمية –اإلشراف الرتبوي
األداء اإلشرايف واملدرسي




.



ا مل اه ر ا ا

ا ا سأ ا ر ا ة

المرحلم

ا ا مل و س ا ة

صفح ا11

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم مبحافظة بيشة
الشؤون التعليمية –اإلشراف الرتبوي
األداء اإلشرايف واملدرسي






:

.1
األفكار الرئيسة

األسئلة عن كل
فكرة من أفكار النص
اإلجابات
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The most prominent methodologies to teach the basic skills of Intermediate Level:
Can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly encountered
in work, school, leisure, etc.
- Can understand the main point of many radio or TV programs on current affairs or topics of
personal or professional interest when the delivery is relatively slow and clear.
- Can understand texts that consist mainly of high frequency everyday or job-related language.
- Can understand the description of events, feelings and wishes in personal letters.

The English Exponents:
Understand and use commands and requests
 Open your books.
 Talk in pairs.
 Look at the board
 identify and express location
 Where is the sofa
 It’s next to the bookcase
 There is a bathroom downstairs
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االختبارات الدولية TIMSS
ما هو الـ TIMSS؟
TIMSSاختصار لـ  Trends of the International Mathematics and Science Studiesوتعين
االجتاهات العاملية يف التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم.
العمق التارخيي لالختبارات بدأ يف عام 1964م ونفذت بشكلها احلالي حتت مسمى ) (TIMSSألول مرة عام  ،1995وتعقد بشكل
دوري كل  4سنوات (آخر تطبيق هلا كان يف عام  2019م مبشاركة أكثر من  60دولة.







األهداف الرئيسة:
احلصول على بيانات شاملة عن املفاهيم واملواقف اليت تعلمها الطلبة يف مادتي العلوم والراضيات يف الصفني الرابع االبتدائي
والثاني املتوسط.
متابعة املؤثرات النسبية للتعليم والتعلم يف الصف الرابع االبتدائي ومقارنتها مع تلك املؤثرات يف الصف الثاني املتوسط ،حيث إن
جمموعة التالميذ الذين يتم اختبارهم يف الصف الرابع يف دورة ما ،يتم اختبارهم يف الصف الثاني املتوسط يف الدورة التالية.
مقارنة حتصيل الطلبة يف العلوم والرياضيات يف أنظمة تربوية متباينة يف خلفياتها الثقافية واالقتصادية واالجتماعية.
الوصول إىل أهم وأفضل الوسائل املؤدية إىل تعليم أفضل وذلك عرب مقارنة نتائج االختبارات لدولة ما مع نتائج دول أخرى
متقدمة يف سياق السياسات والنظم التعليمية املطبقة واليت تؤدي إىل معدالت حتصيل عالية لدى الطلبة .
اجلهة املشرفة على االختبارات:
يشرف على االختبارات اهليئة الدولية لتقويم التحصيل الرتبوي
)International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA
ويشرف عليها حملي ًا باململكة العربية السعودية هيئة تقويم التعليم والتدريب – املركز الوطين للقياس..
املواد اليت يطبق عليها الدراسة:
العلوم و الرياضيات.
الفئة املستهدفة:
الصف الرابع االبتدائي والثاني املتوسط




أدوات الدراسة:
تساهم الدول املشاركة يف إعداد اإلطار العام لالختبارات وصياغة حمتواه حتت إشراف وإدارة اهليئة الدولية لتقويم التحصيل
الرتبوي .كما تتوىل كل دولة مشاركة مسؤولية ترمجة ومواءمة حمتوى األدوات ،وتنفيذ االختبارات على مدارس العينة
املرشحة واملمثلة للدولة .وميكن حصر أدوات الدراسة يف ما يلي:
-1كتيبات األسئلة:
علوم (الصف الرابع االبتدائي – الثاني املتوسط)
رياضيات (الصف الرابع االبتدائي – الثاني املتوسط).
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-2االستبانات:
املدرسة (يتوىل اإلجابة عليها قائد املدرسة أو من ينوب عنه(.
املعلم (رياضيات – علوم)
الطالب.
ولي أمر الطالب (خاصة بالصف الرابع االبتدائي(
انعقاد الدراسة يف السعودية:
عقد ألول مرة يف السعودية عام 2003م ،ومتت املشاركة يف الدورات املتعاقبة (2007م.) 2109 ، 2015 ،2011 ،

جماالت اختبار الرياضيات بالصف الثاني متوسط
الصف الثاني متوسط
الوزن
النسيب
30%
30%

املستوى
املعريف
املعرفة
التطبيق

35%
35%

اهلندسة

20%

االستدالل

30%

عرض البيانات
واالحتماالت

20%

جمال احملتوى
األعداد
اجلرب

الوزن النسيب

للمزيد من االطالع قم بالدخول على الباركود
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 )1البدء مبراجعة املفاهيم األساسية للموضوع وإكسابهم املفاهيم الواردة.
 )2التنويع يف طرائق التدريس اليت تكسب الطالب املعارف واملهارات املطلوبة حلل أسئلة االختبارات الدولية.
 )3تدريب الطالب على قراءة الصور والنصوص العلمية االستنتاج املعارف األساسية اليت حتقق أهداف الدروس.
 )4الرتكيز على تفعيل األنشطة االستقصائية بأنواعها املختلفة يف املقرر الدراسي اليت تعمق الفهم عند الطالب.
 )5تدريب الطلبة على مناذج األسئلة واالستفادة من حقيبة األنشطة الصفية والتقويم (دليل التقويم) وحماكاتها
يف بناء أسئلة جديدة.
 )6تطوير أساليب التقويم املتبعة لتتوافق مع طريقة التقويم املستخدمة يف االختبارات الدولية.
 )7توعية الطلبة بأهمية االختبارات الدولية وحتفيزهم من خالل املسابقات اليت توظف املهارات األساسية اليت تبين
عليها االختبارات الدولية.

ا مل اه ر ا ا

ا ا سأ ا ر ا ة

المرحلم

ا ا مل و س ا ة

صفح ا18

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم مبحافظة بيشة
الشؤون التعليمية –اإلشراف الرتبوي
األداء اإلشرايف واملدرسي

أمثلة تطبيقية على أسئلة التيمز ( )TIMSSيف الرياضيات للصف الثاني متوسط :

TIMSS
م

المجال

الفرع

 األعداد األعدادالصحيحة
مستوى
المصدر
السؤال
كتاب
الطالب

معرفة

TIMSS

استدالل

TIMSS

تطبيق

الفكرة
خصائص األعداد والعمليات عليها

كتاب الطالب
الفصل
الفصل عنوان الدرس
الصف
الدراسي
األول األول الثاني طرح األعداد
الصحيحة
متوسط
السؤال

)1إذا دلكت بالونا ً ووضعته على الجدار فإنه يلتصق به .
افترض أن عدد الشحنات الموجبة على الجدار  17وعدد الشحنات السالبة على
البالون 23
اكتب عددا صحيحا لكل منهما
 )2فيما يلي نمط  ,ما هو السطر التالي فيه ؟
0=3–3
1=4–3
2=1–3
3=0–3
الحل 4 = 1 + 3 = )1-( – 3 :
( )2عدد المعاطف التي تملكها هالة يزيد بمقدار 3عن المعاطف التي تمتلكها منى,
فما عدد معاطف منى بداللة ن ؟
أ-
ب-
ج-
د-

ن–3
ن3+
–3ن
3ن

الحل أ
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بطاقة قياس معاجلة املهارات األساسية

م
1

الدرجة

العناصر
إجراءات املدرسة

الدرجة
املستحقة

10

املربر
2

10

درجة أهتمام قائد املدرسة واملعلمني وعنايتهم بتطبيق الربنامج

املربر
3

القياس القبلي والبعدي لعينة من الطالب قبل اإلجراءات وبعدها

20

املربر
4

60

عدد الطالب ممن حدث لديهم حتسن مقاس

املربر
اجملموع
الكلي
100

الدرجة املرصودة
التخصص

املشرف الرتبوي
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