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 كلمة معالي 
وزيـرة التربيـة والتعليـم 



�حلمُد هلِل رب �لعاملني، و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�صرف �ملر�صلني، وعلى �آله و�صحبه �أجمعني. 

�إن �لنمو �ملت�صارع للعلوم �ملختلفة، و�لتطور �لتكنولوجي �ملتالحق �لذي ي�صهده �لعامل �ليوم يتطلب 

من  ليتمكنو�  و�لطالبات؛  �لطلبة  �أبنائنا  لدى  و�لعملية  �لعقلية  و�ملهار�ت  �ملعارف  م�صتوى  رفع 

�لعمل. ونتيجة لوجود  و�لع�صرين ومتطلبات �صوق  �لقرن �حلادي  �لإيجابي مع حاجات  �لتفاعل 

موؤ�صر�ت �إح�صائية وطنية ت�صري �إىل �أهمية دعم م�صتويات حت�صيل �لطلبة و�لطالبات يف �ملو�د 

�أكرب، فقد كان من �لأهمية مبكان  �لأ�صا�صية كالعلوم و�لريا�صيات يف �لتعليم �ملدر�صي ب�صورة 

تقومي �أد�ئهم يف هاتني �ملادتني بدقة ومو�صوعية مقارنة مب�صتويات �لطلبة يف �لدول �لأخرى.

يف  �لدولية  �لدر��صة  يف  و�لتعليم-  �لرتبية  وز�رة  يف  ممثلة   – �ل�صلطنة  م�صاركة  ج��اءت  ل��ذ� 

�لريا�صيات و�لعلوم TIMSS �لتي ُتعنى بتقييم معارف طلبة �ل�صفني �لر�بع و�لثامن ومهار�تهم 

وقدر�تهم يف هاتني �ملادتني ومقارنتها دولًيا؛ لتقدم منظور� فريد� عن كفاء�ت �لطلبة فيهما، 

وتبحث بعمق يف خ�صائ�ص �لعملية �لرتبوية، وت�صهم يف توفري ح�صيلة جيدة من �لبيانات �ملتنوعة 

�لتي تعطي موؤ�صر�ت حول �أثر بع�ص �لعو�مل على �لتح�صيل �لعلمي للطلبة يف �ملادتني، ومقارنتها 

باملوؤ�صر�ت على �مل�صتويني �لإقليمي و�لدويل.

�إن م�صاركة �ل�صلطنة يف هذه �لدر��صة �لدولية وغريها من �لدر��صات �ملماثلة تعك�ص حر�ص وز�رة 

�لرتبية و�لتعليم و�هتمامها بتطوير تدري�ص مادتي �لريا�صيات و�لعلوم، وذلك يف �إطار م�صروعات 

تطوير �لتعليم �ملنفذة يف كافة جو�نب �لعملية �لرتبوية،  وتهدف �لوز�رة من خالل تلك �مل�صاركة 

�مل�صتوى  دولية يف  موؤ�صر�ت معيارية  �أهمها: �حل�صول على  �لأهد�ف من  �إىل حتقيق جملة من 

وفق  �لعاملي  �لتح�صيل  مب�صتوى  حت�صيلهم  م�صتويات  ومقارنة  و�لطالبات،  للطلبة  �لتح�صيلي 

�لتعلمية  �لتعليمية  �لعملية  لتجويد  �لالزمة  �تخاذ �خلطو�ت  و�ل�صتفادة منها يف  معيار حمدد، 

يف جمالت تدري�ص مادتي �لريا�صيات و�لعلوم، وم�صاعدة �ملخت�صني يف ر�صم �ل�صيا�صات وخطط 

تطوير �لتعليم �مل�صتقبلية . 



ونتيجة للجهود �ملتو��صلة و�مل�صاعي �حلثيثة �لتي قامت بها �جلهات �ملعنية  بالوز�رة، فقد حققت 

�لنتائج  ت�صري  حيث  2015م؛  لعام  �لأخ��رية  دورتها  يف  �لدر��صة  هذه  يف  طيبة  نتائج  �ل�صلطنة 

كما  �مل�صاركة،  �لدول  جميع  مع  باملقارنة  �لأد�ء  توجهات  يف  �لفروق  لأكرب  �ل�صلطنة  �إحر�ز  �إىل 

مع  باملقارنة  و�ملرتفع  �ملتقدم  �مل�صتوى  حققو�  �لذين  �لطالب  ن�صب  �رتفاع  �أي�صا  �لنتائج   ُتظهر 

�لدور�ت �ل�صابقة.

وياأتي هذ� �لتقرير للتعريف بالدر��صة �لدولية TIMSS يف مادة �لعلوم، من حيث نطاقها و�أهد�فها 

و�أدو�تها و�إجر�ء�ت تنفيذها، وكذلك عينة �لدر��صة على م�صتوى �ل�صفني �لر�بع و�لثامن وعلى 

م�صتوى �ملديريات �لتعليمية و�ملد�ر�ص �خلا�صة و�لدولية، بالإ�صافة �إىل ��صتعر��ص نتائج حت�صيل 

�لطالب على �مل�صتوى �لدويل. وتعد هذه �لبيانات و�ملوؤ�صر�ت �مل�صتقاة من نتائج �لدر��صة �لدولية 

خمزون جّيد للباحثني و�لرتبويني �ملخت�صني يف هذ� �ملجال؛ لإجر�ء در��صات علمية حول �لعو�مل 

�ملوؤثرة يف �لعملية �لتعليمية و�لتي توؤدي �إىل �رتفاع �لتح�صيل �لعلمي للطلبة �أو �نخفا�صه، و�إيجاد 

�حللول و�ملعاجلات �ملنا�صبة للتغلب على �لتحديات �لتي تو�جه �لأنظمة �لتعليمية يف هذ� �جلانب .

متمنية للجميع كل �لتوفيق و�لنجاح ملا فيه �صالح هذ� �لبلد �لعزيز ورفعة �صاأنه حتت ظل �لقيادة 

�حلكيمة ملولنا ح�صرة �صاحب �جلاللة �ل�صلطان قابو�ص بن �صعيد �ملعظم – حفظه �هلل ورعاه -.

و�هلل ويل �لتوفيق،،،

 د. مديحة بنت �أحمد �ل�صيبانية 

وزيرة �لرتبية و�لتعليم







21 ............................................................................................................................................................ مــقــدمــة  

التعريف بالدراسة الدولية في  الفصل األول 
25 ..................................................................................................TIMSS الرياضيات والعلوم  

27 .............................................................. أهداف وفوائد المشاركة في الدراسة.  1.1  
خطوات إجراء الدراسة............................................................................................................. 28  2.1  
29 ............................................................................................................................... أدوات الدراسة.  3.1  

مجاالت المحتوى والمجاالت المعرفية  4.1   
ونسبها المئوية في مادة العلوم............................................................................. 30   
30 .................................................................................................................................... عّينة الدراسة.  5.1  

النتائج..................................................................................................................................................................... 35 الفصل الثاني 

أوال: نتائج الصف الثامن ........................................................................................................................ 37  
معدل التحصيل العام لطالب  1.2   

37 .............................................................................. السلطنة على المستوى الدولي.   
40 ........................................................... معدل التحصيل على مستوى السلطنة.  2.2  

توجهات األداء العام واألداء حسب  3.2   
41 ............................................. الجنس بين الدورات السابقة والدورة الحالية.   

تحصيل الطالب حسب المقاييس المعيارية  4.2   
األربعة لألداء..................................................................................................................................... 46   

تحصيل الطالب في مجاالت المحتوى  5.2   
والمجاالت المعرفية................................................................................................................ 49   
ثانيًا : نتائج الصف الرابع ......................................................................................................................... 61  

معدل التحصيل العام لطالب السلطنة  6.2   
61 ......................................................................................................... على المستوى الدولي.   
معدل التحصيل على مستوى السلطنة............................................................. 64  7.2  

المحتويات



توجهات األداء العام واألداء حسب الجنس  8.2   
65 ................................................................... بين الدورات السابقة والدورة الحالية.   

تحصيل الطالب حسب مقاييس  9.2   
األداء المعيارية  األربعة......................................................................................................... 70   

تحصيل الطالب حسب مجاالت المحتوى  10.2   
والمجاالت المعرفية................................................................................................................. 72   

دعم الطالب في البيئة المنزلية................................................................................. 85 الفصل الثالث  

87 ......................................... المصادر التعليمية في المنزل ) الصف الرابع (.   1.3  
91 ........................................ المصادر التعليمية في المنزل ) الصف الثامن(.   2.3  
تحدث التالميذ بلغة االختبار في المنزل. .......................................................... 93  3.3  

أنشطة القراءة والحساب قبل التحاق تالميذ  4.3   
الصف الرابع بالمدرسة االبتدائية. ............................................................................. 94   
التحاق تالميذ الصف الرابع بالتعليم ما قبل المدرسي .................... 96  5.3  

قدرة تالميذ الصف الرابع على أداء األنشطة  6.3   
المتعلقة بالقراءة والحساب عند التحاقهم    

بالصف األول األساسي. ...................................................................................................... 97   

بنية المدرسة ومصادرها................................................................................................... 101 الفصل الرابع  

تصنيف تالميذ المدرسة حسب بيئاتهم االجتماعية......................... 103  1.4  
تالميذ المدرسة الذين تكون لغتهم  2.4   

104 ........................................................................................................... األم هي لغة االختبار.   
مهارات القراءة والحساب التي يمتلكها تالميذ  3.4   

الصف الرابع عند التحاقهم  بالصف األول    
105 .................................................................................................................. بالمرحلة االبتدائية.   

تأثر التعلم بالنقص في مصادر تدريس العلوم  4.4   
106 ........................................................................................................................... ) الصف الرابع (.   

تأثر التعلم بالنقص في مصادر تدريس العلوم  5.4   
108 ........................................................................................................................    ) الصف الثامن(.

مشكالت تتعلق بالمبنى المدرسي  6.4   
ومرافقه ومصادر التدريس من وجهة نظر المعلمين...................... 110   



الفصل الخامس  البيئة المدرسية................................................................................................................................ 113

تصورات أولياء األمور حول األداء المدرسي  1.5   
115 ........................................................................................................................... ) الصف الرابع (.   

تأكيد المدرسة على تحقيق النجاح األكاديمي  2.5   
من وجهة نظر مديري المدارس............................................................................... 116   

تأكيد المدرسة على تحقيق النجاح األكاديمي  3.5   
من وجهة نظر المعلمين.................................................................................................. 119   
121 .............................................................................................. الرضا الوظيفي للمعلمين.  4.5  
التحديات التي تواجه المعلمين................................................................................ 123  5.5  
شعور التالميذ باالنتماء المدرسي........................................................................ 125  6.5  

األمان في المدرسة.................................................................................................................. 129 الفصل السادس 

مشكالت االنضباط المدرسي ) الصف الرابع (........................................ 131  1.6  
مشكالت االنضباط المدرسي ) الصف الثامن(....................................... 133  2.6  
134 .................................................................................. األمان والنظام في المدرسة.   3.6  
136 ..................................................................................... تنٌمر التالميذ ) الصف الرابع (.  4.6  
139 ................................................................................... تنٌمر الطالب ) الصف الثامن (.  5.6  

143 ................................................................................. إعداد المعلم ومدير المدرسة الفصل السابع  

145 ............................................................... المستوى التعليمي لمعلمي العلوم.  1.7  
146 ......... تخصصات المعلمين في التربية والعلوم ) الصف الرابع (.  2.7  
146 .......... تخصصات المعلمين في التربية والعلوم )الصف الثامن(.  3.7  
147 ....................... سنوات الخبرة في مهنة التدريس لمعلمي العلوم.   4.7  

مشاركة معلمي العلوم في برامج اإلنماء المهني  5.7   
خالل آخر عامين ) الصف الرابع(................................................................................. 148   

مشاركة معلمي العلوم في برامج اإلنماء المهني  6.7   
خالل آخر عامين )الصف الثامن(................................................................................ 149   

المستوى التعليمي لمديري المدارس  7.7   
في التعليم النظامي. ......................................................................................................... 150   
سنوات الخبرة لمديري المدارس.............................................................................. 151  8.7  



التدريس في الغرفة الصفية..................................... 153 الفصل الثامن  

الوقت االمخصص لتدريس العلوم. ..................................................................... 155  1.8  
تدريس موضوعات العلوم التي تتضمنها  2.8   

الدراسة الدولية ) الصف الرابع(................................................................................ 156   
تدريس موضوعات العلوم التي تتضمنها  3.8   

الدراسة الدولية ) الصف الثامن(............................................................................. 159   
تأكيد معلمي العلوم على االستقصاء العلمي. ................................... 162  4.8  
المصادر المتوفرة ألداء  تجارب العلوم. ......................................................... 164  5.8  
أنشطة الحاسوب في حصص العلوم ) الصف الرابع(...................... 166  6.8  
أنشطة الحاسوب في حصص العلوم ) الصف الثامن(................... 167  7.8  

استعمال طالب الصف الثامن لشبكة االنترنت   8.8   
في أداء األعمال المدرسية........................................................................................... 168   

الوقت الذي يقضيه طالب الصف الثامن  9.8   
في أداء الواجبات المنزلية في العلوم أسبوعيا. .................................. 169   
170 ..................................................... أشياء تتعلق بالتالميذ تحد من التدريس.   10.8  
غياب التالميذ عن المدرسة. ....................................................................................... 172  11.8  

175 ......................... مشاركة الطالب واتجاهاتهم نحو مادة العلوم الفصل التاسع  

مشاركة معلمي العلوم للتالميذ خالل المواقف  1.9   
177 ................ التدريسية في حصص العلوم من وجهة نظر التالميذ.    
179 ........................................................................... حب التالميذ لتعلم مادة العلوم.  2.9  
181 ................................................................................ ثقة التالميذ في تعلم العلوم.   3.9  
قيمة مادة العلوم لدى طالب الصف الثامن.......................................... 183  4.9  



األشكال والجداول
الفصل األول

30 ............................................................ جمالت �ملحتوى ملادة �لعلوم – �ل�صف �لر�بع  جدول 1٫1 

30 ........................................................... جمالت �ملحتوى ملادة �لعلوم – �ل�صف �لثامن  جدول 2٫1 

�لن�صب �ملئوية �مل�صتهدفة للمجالت �ملعرفية يف �ختبار مادة �لعلوم   جدول 3٫1 

لل�صفني �لر�بع و�لثامن يف �لدر��صة �لدولية يف   

30 ..........................................................................  )TIMSS2015(  لريا�صيات و�لعلوم�  

31 .......................................................................................... عينة �لدر��صة لل�صف �لر�بع  �صكل 1٫1 

�أعد�د تالميذ �ل�صف �لر�بع �مل�صاركني يف �لدر��صة..................................................... 31 جدول 4٫1 

32 .......................................................................................... عينة �لدر��صة لل�صف �لثامن �صكل 2٫1 

�أعد�د تالميذ �ل�صف �لثامن �مل�صاركني يف �لدر��صة.................................................... 32 جدول 5٫1 

الفصل الثاني
37 .................................................................................... معدلت حت�صيل �لدول �مل�صاركة جدول 1٫2 

�ملقارنة بني معدلت حت�صيل �لدول �مل�صاركة ح�صب �لدللة �لإح�صائية................... 38 جدول 2٫2 

مقارنة معدل �لتح�صيل للمحافظات �لتعليمية و�ملد�ر�ص �خلا�صة  جدول 3٫2 

و�لدولية يف �آخر دورتني للدر��صة.................................................................................... 40  

توجهات �لأد�ء �لعام للدول �مل�صاركة يف دورتي 2011 و 2015.................................... 41 �صكل 1٫2 

ترتيب �ل�صلطنة بني �لدول �مل�صاركة من حيث �لتح�صن يف   جدول 4٫2 

41 ................................................... حت�صيل �لطالب باملقارنة مع �لدورة �ل�صابقة 2011  

42 ................................................ توجهات �لأد�ء �لعام يف �صلطنة عمان يف ثالث دور�ت جدول 5٫2 

توجهات �أد�ء طالب �ل�صلطنة يف ثالث دور�ت.............................................................. 42 �صكل 2٫2 

43 ........................................... �لفرق يف �لأد�ء بني �لذكور و �لإناث على �مل�صتوى �لدويل جدول 6٫2 

44 .................................. توجهات �أد�ء �لذكور و�لإناث يف �صلطنة عمان يف ثالث دور�ت جدول 7٫2  

44 .......................................... توجهات �أد�ء �لذكور و�لإناث يف �ل�صلطنة يف ثالث دور�ت �صكل 3٫2 

حت�صيل �لطالب ح�صب  �جلن�ص يف  �ملحافظات و�ملد�ر�ص �خلا�صة و�لدولية.......... 45 جدول 8٫2 

46 ..................................................................................... و�صف مقايي�ص �لأد�ء �ملعيارية.  جدول 9٫2  

مقارنة �لن�صب �ملئوية)%( لطالب �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل يف   جدول 10٫2 

46 ...................................................................................... مقايي�ص �لأد�ء �ملعياريه �لأربعة  



�أعد�د �لطالب ح�صب �جلن�ص و�ملحافظات �لتعليمية   جدول 11٫2 

47 .............................................. و�ملد�ر�ص �خلا�صة و�لدولية يف مقايي�ص �لأد�ء �ملعيارية  

�أعد�د �لطالب �حلا�صلني على معدل حت�صيل �أكرب �أو ي�صاوي 500   جدول 12٫2 

) �ملتو�صط �لدويل ( على م�صتوى �ملد�ر�ص �حلكومية و �لدولية و�خلا�صة................. 48  

49 ..................................................................... معدل حت�صيل �لطالب يف جمال �ملحتوى جدول 13٫2 

49 ................................................................ معدل حت�صيل �لطالب يف �ملجالت �ملعرفية جدول 14٫2 

حت�صيل طلبة �ل�صف �لثامن يف مادة �لعلوم ح�صب �ملحتوى )�أحياء(  جدول 15٫2 

على م�صتوى �ملحافظات �لتعليمية .................................................................................. 50  

حت�صيل طلبة �ل�صف �لثامن يف مادة �لعلوم ح�صب �ملحتوى )كيمياء(  جدول 16٫2 

على م�صتوى �ملحافظات �لتعليمية .................................................................................. 51  

حت�صيل طلبة �ل�صف �لثامن يف مادة �لعلوم ح�صب �ملحتوى )فيزياء(  جدول 17٫2 

على م�صتوى �ملحافظات �لتعليمية .................................................................................. 52  

حت�صيل طلبة �ل�صف �لثامن يف مادة �لعلوم ح�صب �ملحتوى )علوم �لأر�ص(  جدول 18٫2 

على م�صتوى �ملحافظات �لتعليمية .................................................................................. 53  

حت�صيل طلبة �ل�صف �لثامن يف مادة �لعلوم ح�صب �مل�صتويات �ملعرفية  جدول 19٫2 

54 ............................................................... )�ملعرفة( على م�صتوى �ملحافظات �لتعليمية   

حت�صيل طلبة �ل�صف �لثامن يف مادة �لعلوم ح�صب �مل�صتويات �ملعرفية  جدول 20٫2 

)�لتطبيق( على م�صتوى �ملحافظات �لتعليمية .............................................................. 54  

حت�صيل طلبة �ل�صف �لثامن يف مادة �لعلوم ح�صب �مل�صتويات �ملعرفية  جدول 21٫2 

55 .......................................................... )�ل�صتدلل( على م�صتوى �ملحافظات �لتعليمية   

�لن�صبة �ملئوية لالإجابات �ل�صحيحة يف جمال �ملحتوى و�ملجال  جدول 22٫2 

�ملعريف يف �صلطنة عمان و�ملتو�صط �لدويل..................................................................... 56  

قائمة �ملد�ر�ص �حلا�صلة على معدل حت�صيل  �أعلى من  جدول 23٫2 

56 ............................................................................................... �أو ي�صاوي �ملتو�صط �لدويل  

59 .......................................... قائمة �ملد�ر�ص �حلا�صلة على م�صتوى �أقل من 400 نقطة: جدول24٫2  

61 .................................................................................... معدلت حت�صيل �لدول �مل�صاركة جدول 25٫2 

�ملقارنة بني معدلت حت�صيل �لدول �مل�صاركة ح�صب �لدللة �لإح�صائية................... 62 جدول 26٫2 

مقارنة معدل �لتح�صيل للمحافظات �لتعليمية و�ملد�ر�ص �خلا�صة  جدول 27٫2 

و�لدولية يف �آخر دورتني للدر��صة.................................................................................... 64  

توجهات �لأد�ء �لعام للدول �مل�صاركة يف دورتي 2011 و 2015.................................... 65 �صكل 4٫2 

ترتيب �ل�صلطنة بني �لدول �مل�صاركة من حيث �لتح�صن يف حت�صيل  جدول 28٫2 

65 ................................................................ �لطالب باملقارنة مع �لدورة �ل�صابقة 2011.  

توجهات �لأد�ء �لعام يف �صلطنة عمان يف دورتي 2011 و 2015................................. 66 جدول 29٫2 

توجهات �أد�ء �لذكور و�لإناث يف �ل�صلطنة يف دورتني.................................................... 66 �صكل 5٫2 

67 ........................................... �لفرق يف �لأد�ء بني �لذكور و �لإناث على �مل�صتوى �لدويل جدول 30٫2 

توجهات �أد�ء �لذكور و�لإناث يف �صلطنة عمان يف دورتي 2011 و2015..................... 68 جدول 31٫2 

68 ........................... توجهات �أد�ء �لذكور و�لإناث يف �ل�صلطنة يف دورتي 2011 و 2015 �صكل 6٫2 

حت�صيل �لطالب ح�صب  �جلن�ص يف  �ملحافظات و�ملد�ر�ص �خلا�صة و�لدولية.......... 69 جدول 32٫2 



و�صف مقايي�ص �لأد�ء �لأربعة:......................................................................................... 70 جدول 33٫2 

مقارنة �لن�صب �ملئوية لطالب �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل يف   جدول 34٫2 

70 ...................................................................................... مقايي�ص �لأد�ء �ملعياريه �لأربعة  

�أعد�د �لطالب ح�صب �جلن�ص و�ملحافظات �لتعليمية و�ملد�ر�ص  جدول 35٫2 

�خلا�صة و�لدولية يف مقايي�ص �لأد�ء �ملعيارية................................................................ 71  

عدد �لطلبة �حلا�صلني على معدل حت�صيل �أكرب �أو ي�صاوي 500    جدول 36٫2 

72 ......................................................................................................... ) �ملتو�صط �لدويل (  

72 ..................................................................... معدل حت�صيل �لطالب يف جمال �ملحتوى جدول 37٫2 

73 ................................................................ معدل حت�صيل �لطالب يف �ملجالت �ملعرفية جدول 38٫2 

حت�صيل طلبة �ل�صف �لر�بع يف مادة �لعلوم ح�صب �ملحتوى  جدول 39٫2 

)علوم �حلياة( على م�صتوى �ملحافظات �لتعليمية ....................................................... 73  

حت�صيل طلبة �ل�صف �لر�بع يف مادة �لعلوم ح�صب �ملحتوى  جدول 40٫2 

74 ............................................... )��لعلوم �لطبيعية( على م�صتوى �ملحافظات �لتعليمية   

حت�صيل طلبة �ل�صف �لر�بع يف مادة �لعلوم ح�صب �ملحتوى  جدول 41٫2 

75 ...................................................... )علوم �لأر�ص( على م�صتوى �ملحافظات �لتعليمية   

حت�صيل طلبة �ل�صف �لر�بع يف مادة �لعلوم ح�صب �مل�صتويات �ملعرفية  جدول 42٫2 

)�ملعرفة( على م�صتوى �ملحافظات �لتعليمية ................................................................ 76  

حت�صيل طلبة �ل�صف �لر�بع يف مادة �لعلوم ح�صب �مل�صتويات �ملعرفية  جدول 43٫2 

)�لتطبيق( على م�صتوى �ملحافظات �لتعليمية .............................................................. 76  

حت�صيل طلبة �ل�صف �لر�بع يف مادة �لعلوم ح�صب �مل�صتويات �ملعرفية  جدول 44٫2 

77 .......................................................... )�ل�صتدلل( على م�صتوى �ملحافظات �لتعليمية   

�لن�صبة �ملئوية لالإجابات �ل�صحيحة يف جمال �ملحتوى و�ملجال �ملعريف   جدول 45٫2 

يف �صلطنة عمان و�ملتو�صط �لدويل ................................................................................. 77  

78 ........ قائمة �ملد�ر�ص �حلا�صلة على معدل حت�صيل  �أعلى من �أو ي�صاوي �ملتو�صط �لدويل جدول 46٫2 

قائمة �ملد�ر�ص �حلا�صلة على معدل حت�صيل  �أقل من 400......................................... 79 جدول 47٫2 

الفصل الثالث
عدد م�صادر �لتعلم يف �ملنزل ومعدل حت�صيل �لتالميذ.............................................. 87 جدول 1٫3 

88 ............................... �أ�صئلة م�صادر �لتعلم يف �ملنزل ) ��صتبيان �لطالب وويل �لأمر ( �ل�صكل 1٫3 

عدد م�صادر �لتعلم يف �ملنزل ومعدل حت�صيل �لطالب............................................... 91 جدول 2٫3 

�أ�صئلة م�صادر �لتعلم يف �ملنزل ) ��صتبيان �لطالب (................................................... 92 �ل�صكل 2٫3 

93 ................... حتدث تالميذ �ل�صف �لر�بع بلغة �لختبار يف �ملنزل ومعدل حت�صيلهم جدول 3٫3�أ 

93 ................... حتدث طالب �ل�صف �لثامن بلغة �لختبار يف �ملنزل ومعدل حت�صيلهم جدول 3٫3ب 

تنفيذ �أولياء �لأمور �أن�صطة �لقر�ءة و�حل�صاب مع �أطفالهم قبل   جدول 4٫3 

�لتحاقهم باملدر�صة �لبتد�ئية ومعدل حت�صيل �لتالميذ.............................................. 94  

تنفيذ �أولياء �لأمور  �أن�صطة �لقر�ءة و�حل�صاب مع �أطفالهم قبل   �ل�صكل 3٫3 

95 .................................................. �لتحاقهم باملدر�صة �لبتد�ئية ) ��صتبيان ويل �لمر(  



عدد �صنو�ت �لتحاق �لتالميذ بالتعليم ما قبل �ملدر�صي ومعدل حت�صيلهم................ 96 جدول 5٫3 

قدرة �لتالميذ على �أد�ء �ملهام �ملتعلقة بالقر�ءة و�حل�صاب عند   جدول 6٫3 

�لتحاقهم بال�صف �لأول �لأ�صا�صي ومعدل حت�صيلهم................................................... 97  

قدرة �لتالميذ على �أد�ء �ملهام �ملتعلقة بالقر�ءة و�حل�صاب عند   �ل�صكل 4٫3 

�لتحاقهم بال�صف �لأول �لأ�صا�صي )��صتبيان ويل �لمر(............................................ 98  

الفصل الرابع
�لو�صع �لقت�صادي لأ�صر تالميذ �ل�صف �لر�بع ومعدل حت�صيلهم.......................... 103 جدول 1٫4�أ 

�لو�صع �لقت�صادي لأ�صر طالب �ل�صف �لثامن ومعدل حت�صيلهم.......................... 103 جدول 1٫4ب 

تالميذ �ل�صف �لر�بع �لذين تكون لغتهم �لأم هي لغة �لختبار   جدول 2٫4�أ 

ومعدل حت�صيلهم........................................................................................................... 104  

طالب �ل�صف �لثامن �لذين تكون لغتهم �لأم هي لغة �لختبار   جدول 2٫4ب 

ومعدل حت�صيلهم........................................................................................................... 104  

�لن�صبة �ملئوية للتالميذ �لذين يلتحقون باملدر�صة بال�صف �لول وهم   جدول3٫4 

105 ............................................. ميتلكون مهار�ت �لقر�ءة و�حل�صاب ومعدل حت�صيلهم  

�لن�صبة �ملئوية للتالميذ �لذين يلتحقون باملدر�صة بال�صف �لأول   �ل�صكل 1٫4 

وهم ميتلكون مهار�ت �لقر�ءة و�حل�صاب ) ��صتبيان مدير �ملدر�صة(...................... 106  

ت�اأثر �لتعلم بالنق�ص يف م�صادر تدري�ص �لعلوم ومعدل حت�صيل �لتالميذ.............. 107 جدول 5٫4 

107 .............. تاأثر �لتعلم بالنق�ص يف م�صادر �ملدر�صة �لعامة وم�صادر تدري�ص �لعلوم  �ل�صكل 2٫4 

108 ............... تاأثر �لتعلم بالنق�ص يف م�صادر تدري�ص �لعلوم ومعدل حت�صيل �لطالب جدول 5٫4 

109 .............. تاأثر �لتعلم بالنق�ص يف م�صادر �ملدر�صة �لعامة وم�صادر تدري�ص �لعلوم  �ل�صكل 3٫4 

درجة حدة  �مل�صكالت �ملتعلقة بحالة �ملبنى �ملدر�صي ومر�فقه   جدول 6٫4�أ 

وم�صادر �لتدري�ص ومعدل حت�صيل تالميذ �ل�صف �لر�بع........................................ 110  

درجة حدة  �مل�صكالت �ملتعلقة بحالة �ملبنى �ملدر�صي ومر�فقه   جدول 6٫4ب 

110 ........................................ وم�صادر �لتدري�ص ومعدل حت�صيل طالب �ل�صف �لثامن  

درجة حدة  �مل�صكالت �ملتعلقة بحالة �ملبنى �ملدر�صي ومر�فقه   �ل�صكل 4٫4 

111 ................................................................ وم�صادر �لتدري�ص من وجهة نظر �ملعلمني   

الفصل الخامس
مدى ر�صا �أولياء �لمور عن �لد�ء �ملدر�صي ومعدل حت�صيل �لتالميذ.................... 115 جدول 1٫5 

درجة مو�فقة  �ولياء �لمور على �لأد�ء �ملدر�صي........................................................ 115 �ل�صكل 1٫5 

تاأكيد �ملدر�صة على حتقيق �لنجاح �لأكادميي من وجهة نظر   جدول 2٫5�أ 

مديري �ملد�ر�ص ومعدل حت�صيل تالميذ �ل�صف �لر�بع............................................ 116  

تاأكيد �ملدر�صة على حتقيق �لنجاح �لأكادميي من وجهة نظر مديري   جدول 2٫5ب 

117 ......................................................... �ملد�ر�ص ومعدل حت�صيل طالب �ل�صف �لثامن  

و�صف مديري �ملد�ر�ص ملدى تاأكيد �ملدر�صة على حتقيق �لنجاح �لأكادميي............ 118 �ل�صكل 2٫5 

تاأكيد �ملدر�صة على حتقيق �لنجاح �لأكادميي من وجهة نظر   جدول 3٫5�أ 

119 .......................................................... �ملعلمني ومعدل حت�صيل تالميذ �ل�صف �لر�بع  



درجة تاأكيد �ملدر�صة على حتقيق �لنجاح �لأكادميي من وجهة   جدول 3٫5ب 

نظر �ملعلمني ومعدل حت�صيل طالب �ل�صف �لثامن................................................... 119  

و�صف �ملعلمني ملدى تاأكيد �ملدر�صة على حتقيق �لنجاح �لأكادميي........................... 120 �ل�صكل 3٫5 

121 .................. مدى �لر�صا �لوظيفي للمعلمني  ومعدل حت�صيل تالميذ �ل�صف �لر�بع جدول 4٫5�أ 

مدى �لر�صا �لوظيفي للمعلمني ومعدل حت�صيل طالب �ل�صف �لثامن.................... 121 جدول 4٫5ب 

�ل�صكل 4٫5  �صعور �ملعلم بالر�صا �لوظيفي ) ��صتبيان �ملعلم (...................................................... 122

�لتحديات �لتي تو�جه �ملعلمني ومعدل حت�صيل تالميذ �ل�صف �لر�بع..................... 123 جدول 5٫5�أ 

123 ..................... �لتحديات �لتي تو�جه �ملعلمني ومعدل حت�صيل طالب �ل�صف �لثامن جدول 5٫5ب 

درجة مو�فقة �ملعلمني على وجود حتديات يف �ملدر�صة ) ��صتبيان �ملعلم (.............. 124 �ل�صكل 5٫5 

125 ............... درجة �صعور تالميذ �ل�صف �لر�بع بالنتماء �ملدر�صي و معدل حت�صيلهم جدول 6٫5�أ 

درجة �صعور طالب �ل�صف �لثامن بالنتماء �ملدر�صي و معدل حت�صيلهم................ 125 جدول 6٫5ب 

126 ......................................... وجهة نظر �لطالب حول مدر�صتهم ) ��صتبيان �لطالب ( �ل�صكل 6٫5 

الفصل السادس
131 ............................................ م�صكالت �لن�صباط �ملدر�صي ومعدل حت�صيل �لتالميذ جدول 1٫6 

م�صكالت �لن�صباط �ملدر�صي ) ��صتبيان مدير �ملدر�صة(.......................................... 132 �ل�صكل 1٫6 

133 ............................................. م�صكالت �لن�صباط �ملدر�صي ومعدل حت�صيل �لطالب جدول 2٫6 

م�صكالت �لن�صباط �ملدر�صي ) ��صتبيان مدير �ملدر�صة(.......................................... 133 �ل�صكل 2٫6 

�لأمان و�لنظام يف �ملدر�صة من وجهة نظر �ملعلمني ومعدل حت�صيل   جدول 3٫6�أ 

134 ..................................................................................................... تالميذ �ل�صف �لر�بع  

�لأمان و�لنظام يف �ملدر�صة من وجهة نظر �ملعلمني ومعدل   جدول 3٫6ب 

135 ...................................................................................... حت�صيل طالب �ل�صف �لثامن  

درجة �تفاق �ملعلمني مع عبار�ت لها عالقة بالأمان   �ل�صكل 3٫6 

و�لنظام يف �ملدر�صة ) ��صتبيان �ملعلم (....................................................................... 135  

136 ........ عدد مر�ت تعر�ص �لتالميذ للتنمر من قبل طالب �آخرين ومعدل حت�صيلهم جدول 4٫6�أ 

مقارنة �لن�صبة �ملئوية ومعدل �لتح�صيل للتالميذ �لذين بالكاد مل   جدول 4٫6ب 

يتعر�صو�  للتنمر من قبل تالميذ �آخرين و�لذين تعر�صو� لذلك    

137 ................................................................... تقريًبا �أ�صبوعًيا يف �ملحافظات �لتعليمية.   

عدد مر�ت تعر�ص �لتالميذ للتنمر من قبل طالب �آخرين ) ��صتبيان �لتلميذ (.... 138 �ل�صكل 4٫6 

139 ......... عدد مر�ت تعر�ص �لطالب للتنمر من قبل طالب �آخرين ومعدل حت�صيلهم جدول 5٫6�أ 

مقارنة �لن�صبة �ملئوية ومعدل �لتح�صيل للطالب �لذين بالكاد مل   جدول  5٫6ب 

يتعر�صو�  للتنمر من قبل طالب �آخرين و�لذين تعر�صو� لذلك   

139 .................................................................... تقريًبا �أ�صبوعًيا يف �ملحافظات �لتعليمية.  

141 .... عدد مر�ت تعر�ص �لطالب للتنمر من قبل طالب �آخرين ) ��صتبيان �لطالب ( �ل�صكل 5٫6 



الفصل السابع
145 ............................................................ �مل�صتوى �لتعليمي ملعلمي �لعلوم لل�صف �لر�بع جدول  1٫7�أ 

145 ........................................................... �مل�صتوى �لتعليمي ملعلمي �لعلوم لل�صف �لثامن جدول 1٫7ب 

تخ�ص�صات معلمي �لعلوم يف �لتعليم �لعايل ومعدل حت�صيل   جدول 2٫7 

تالميذ �ل�صف �لر�بع..................................................................................................... 146  

تخ�ص�صات معلمي �لعلوم يف �لتعليم �لعايل ومعدل حت�صيل   جدول 3٫7 

طالب �ل�صف �لثامن..................................................................................................... 147  

�صنو�ت �خلربة �لتدري�صية ملعلمي �لعلوم ومعدل حت�صيل   جدول 4٫7�أ 

تالميذ �ل�صف �لر�بع..................................................................................................... 147  

�صنو�ت �خلربة �لتدري�صية ملعلمي �لعلوم ومعدل حت�صيل طالب   جدول 4٫7ب 

�ل�صف �لثامن................................................................................................................. 148  

148 .......... م�صاركة معلمي �لعلوم يف  جمالت بر�مج �لإمناء �ملهني خالل �آخر عامني  جدول 5٫7 

149 .......... م�صاركة معلمي �لعلوم يف  جمالت بر�مج �لإمناء �ملهني خالل �آخر عامني  جدول 6٫7 

�مل�صتوى �لتعليمي ملديري مد�ر�ص �ل�صف �لر�بع يف �لتعليم �لنظامي يف   جدول 7٫7�أ 

�صلطنة عمان و�ملتو�صط �لدويل..................................................................................... 150  

�مل�صتوى �لتعليمي ملديري مد�ر�ص �ل�صف �لثامن يف �لتعليم �لنظامي يف   جدول 7٫7ب 

�صلطنة عمان و�ملتو�صط �لدويل..................................................................................... 150  

�صنو�ت �خلربة ملديري مد�ر�ص �ل�صف �لر�بع يف �صلطنة عمان   جدول 8٫7�أ 

151 .......................................................................................................... و�ملتو�صط �لدويل    

�صنو�ت �خلربة ملديري مد�ر�ص �ل�صف �لثامن يف �صلطنة عمان   جدول 8٫7ب 

151 ............................................................................................................ و�ملتو�صط �لدويل  

الفصل الثامن
�لوقت �ملخ�ص�ص لتدري�ص �لعلوم لل�صف �لر�بع ومعدل حت�صيل �لتالميذ ............ 155 جدول 1٫8�أ 

�لوقت �ملخ�ص�ص لتدري�ص �لعلوم لل�صف �لثامن ومعدل حت�صيل �لطالب............. 155 جدول 1٫8ب 

�لن�صبة �ملئوية للتالميذ  �لذين در�صو� مو�صوعات �لعلوم �لتي   جدول 2٫8 

ت�صمنتها �لدر��صة �لدولية............................................................................................. 156  

156 .................................... �ملو�صوعات �لتي يتم تدري�صها للتالميذ   )��صتبيان �ملعلم ( �ل�صكل 1٫8 

�لن�صبة �ملئوية للطالب  �لذين در�صو� مو�صوعات �لعلوم �لتي ت�صمنتها   جدول 3٫8 

159 ............................................................................................................. �لدر��صة �لدولية  

�ملو�صوعات �لتي يتم تدري�صها لطالب TIMSS ) ��صتبيان �ملعلم (......................... 159 �ل�صكل 2٫8 

ممار�صة �لتالميذ لالأن�صطة �لعلمية �ل�صتق�صائية ح�صب وجهة   جدول 4٫8�أ 

نظر معلمي �لعلوم ومعدل حت�صيل تالميذ �ل�صف �لر�بع........................................ 162  

ممار�صة �لطالب لالأن�صطة �لعلمية �ل�صتق�صائية ح�صب وجهة نظر  جدول 4٫8ب 

162 ............................................... معلمي �لعلوم ومعدل حت�صيل طالب �ل�صف �لثامن.  

عدد مر�ت ممار�صة �لطالب لالأن�صطة �لعلمية �ل�صتق�صائية ح�صب   �ل�صكل 3٫8 

وجهة نظر معلمي �لعلوم .............................................................................................. 163  



�مل�صادر �ملتوفرة لأد�ء  جتارب �لعلوم من وجهة نظر مديري �ملد�ر�ص   جدول 5٫8�أ 

164 ......................................................................... ومعدل حت�صيل تالميذ �ل�صف �لر�بع  

�مل�صادر �ملتوفرة لأد�ء  جتارب �لعلوم من وجهة نظر مديري �ملد�ر�ص   جدول 5٫8ب 

165 ......................................................................... ومعدل حت�صيل طالب �ل�صف �لثامن  

�أن�صطة �حلا�صوب يف ح�ص�ص �لعلوم ومعدل حت�صيل �لتالميذ ............................... 166 جدول 6٫8 

�أن�صطة �حلا�صوب يف ح�ص�ص �لعلوم ومعدل حت�صيل �لطالب ................................ 167 جدول 7٫8 

�لن�صب �ملئوية للطالب �لذين ي�صتعملون �صبكة �لنرتنت  يف �أد�ء   جدول 8٫8 

168 ........................................................................................................... �لأعمال �ملدر�صية   

�لوقت �لذي يق�صيه �لطالب يف �أد�ء �لو�جبات �ملنزلية يف �لعلوم   جدول 9٫8 

�أ�صبوعًيا ومعدل حت�صيلهم............................................................................................ 169  

�ملدى �لذي حتد  فيه �أ�صياء تتعلق بالتالميذ من �لتدري�ص ومعدل   جدول 10٫8�أ 

حت�صيل تالميذ �ل�صف �لر�بع...................................................................................... 170  

�ملدى �لذي حتد فيه �أ�صياء تتعلق بالطالب من �لتدري�ص ومعدل   جدول 10٫8ب 

170 ...................................................................................... حت�صيل طالب �ل�صف �لثامن  

�ملدى �لذي حتد فيه �لأ�صياء �لتي تتعلق بالطالب من �لتدري�ص  �ل�صكل 4٫8 

) ��صتبيان �ملعلم (.......................................................................................................... 171  

172 .......................... تكر�ر غياب تالميذ �ل�صف �لر�بع عن �ملدر�صة ومعدل حت�صيلهم جدول 11٫8�أ 

172 .......................... تكر�ر غياب طالب �ل�صف �لثامن عن �ملدر�صة ومعدل حت�صيلهم جدول 11٫8ب 

الفصل التاسع
مدى م�صاركة معلمي �لعلوم للتالميذ خالل �ملو�قف �لتدري�صية   جدول 1٫9�أ 

177 ........... يف ح�ص�ص �لعلوم من وجهة نظر تالميذ �ل�صف �لر�بع ومعدل حت�صيلهم  

مدى م�صاركة معلمي �لعلوم للطالب خالل �ملو�قف �لتدري�صية يف ح�ص�ص   جدول 1٫9ب 

177 ................................ �لعلوم من وجهة نظر طالب �ل�صف �لثامن ومعدل حت�صيلهم  

درجة  مو�فقة  �لطالب على عبار�ت تتعلق مب�صاركتهم من قبل معلمي   �ل�صكل 1٫9 

�لعلوم خالل �ملو�قف �لتدري�صية.................................................................................... 178  

179 ..................... مدى حب تالميذ �ل�صف �لر�بع لتعلم مادة �لعلوم ومعدل حت�صيلهم جدول 2٫9�أ 

179 ..................... مدى حب طالب �ل�صف �لثامن لتعلم مادة �لعلوم ومعدل حت�صيلهم جدول 2٫9ب 

درجة مو�فقة �لطالب على عبار�ت تعلق بحب تعلم مادة �لعلوم.............................. 180 �ل�صكل 2٫9 

مدى ثقة تالميذ �ل�صف �لر�بع يف تعلم �لعلوم ومعدل حت�صيلهم............................ 181 جدول 3٫9�أ 

مدى ثقة طالب �ل�صف �لثامن يف تعلم �لعلوم ومعدل حت�صيلهم............................ 181 جدول 3٫9ب 

درجة مو�فقة �لطالب على عبار�ت تتعلق بثقتهم يف تعلم �لعلوم............................. 182 �ل�صكل 3٫9 

183 ........................................ قيمة مادة �لعلوم لدى �لطالب ومعدل  ومعدل حت�صيلهم جدول 4٫9 

درجة مو�فقة �لطالب على عبار�ت تتعلق بقيمة مادة �لعلوم لديهم........................ 184 �ل�صكل 4٫9 



الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم 20



21التقرير الوطني لمادة العلوم للصفين  الرابع والثامن

�لتطور �لتكنولوجي �ملتالحق يتطلب رفع م�صتوى كفايات �ملعارف و�ملهار�ت �لعقلية و�لعملية و �لتي إن 

يجب �أن ميتلكها �لطالب لكي ي�صتطيع �لتفاعل مع حاجات �لقرن �لو�حد و�لع�صرين ومتطلبات �صوق 

�لعمل. ونظر� لأهمية مادتي �لريا�صيات و�لعلوم �أولت �ل�صلطنة �هتماًما كبرًي� بتطوير تدري�ص مادة �لعلوم يف 

جميع مد�ر�ص �ل�صلطنة، وذلك يف �إطار م�صاريع تطوير �لتعليم �لتي تنفذها �لوز�رة و�لتي ت�صمل كافة جو�نب 

م�صتوى  رفع  لأهمية  فيها.ونظًر�  مهمني  عن�صرين  �لرتبوي  و�لتقومي  �ملنهاج  ُي�صّكل  و�لتي  �لرتبوية،  �لعملية 

�لكفايات يف مادة �لعلوم ومو�ئمتها مع �مل�صتويات �لعاملية ولرغبة �ل�صلطنة يف تقييم �أد�ء طالبها  با�صتخد�م 

معايري تقومي دولية  تتميز بامل�صد�قية �لعالية، �صاركت �ل�صلطنة يف �لدر��صة �لدولية يف �لريا�صيات و�لعلوم

TIMSS، وهي در��صة جُترى على �مل�صتوى �لدويل منذ عام 1995م وُتعنى بتقييم معارف ومهار�ت وقدر�ت 

�لطالب يف �لريا�صيات و�لعلوم ومقارنتها دوليا. وتديرهذه �لدر��صة �جلمعية �لدولية لتقيم �لتح�صيل �لرتبوي 

)IEA( وت�صتهدف در��صة  TIMSS �ل�صفني �لر�بع و�لثامن وت�صتمر دورة  TIMSS �أربع �صنو�ت ت�صمل مر�جعة 

�لإطار �لعام للدر��صة و�صياغة �أ�صئلة جديدة يف �لريا�صيات و�لعلوم ومر�جعة ��صتبانات �لدر��صة ثم جتريب 

�لن�صخة �لأولية من هذه �لأدو�ت قبل �صنة من �لتطبيق �لرئي�صي �لذي ي�صمل ��صتبانات يتم تنقيحها من مرحلة 

�مل�صح �لتجريبي و�لأ�صئلة �لتي مت �ختيارها من مرحلة �لتجريب و�لأ�صئلة �ملكررة من �لدور�ت �ل�صابقة لقيا�ص 

توجهات �أد�ء �لدول.

فقط  �لثامن  بال�صف   TIMSS2007 �لر�بعة  دورتها  �لدر��صة يف  هذه  مرة يف  لأول  �ل�صلطنة  �صاركت  ولقد 

بعدها �صاركت يف �لدور�ت �خلام�صة، و�ل�صاد�صة  TIMSS2011، و TIMSS2015 بال�صفني �لر�بع و�لثامن.

يف  �ل�صلطنة   م�صاركة  خالل  من  �لعلوم  مادة  لنتائج  و�صفًيا  حتلياًل  يديكم  بني  �لذي  �لتقرير  هذ�  ويتناول 

�لدر��صة �لدولية يف �لريا�صيات و�لعلوم TIMSS2015. حيث يعر�ص معدلت حت�صيل �لطالب يف �ختبار�ت 

و�مل�صتقة  �مل�صتقاة  �ملتغري�ت  لعالقة جمموعة من  و�صفًيا  �أي�صا حتلياًل  ويقدم  فيها  �لأد�ء  و�جتاهات  �لعلوم 

من ��صتبانات �لدر��صة مبعدلت  حت�صيل  طالب �ل�صلطنة ومقارنتها مبعدلت �ملتو�صط �لدويل. يتكون هذ� 

�لتقرير من ت�صعة ف�صول،  يهدف  �لف�صل �لأول �إىل �لتعريف بالدر��صة �لدولية TIMSS من حيث �أهد�فها 

و�أدو�تها و�إجر�ء�ت تنفذيها ، كما يتناول �لتقرير �أهمية وتاريخ م�صاركة �ل�صلطنة يف �لدر��صة ، و عينتها على 

م�صتوى �ل�صفني �لر�بع و�لثامن وعلى م�صتوى �ملحافظات �لتعليمية و�ملد�ر�ص �خلا�صة و�لدولية. �أما �لف�صل 

ونوع  �لجتماعي  �لنوع  و حت�صيلهم ح�صب  �لدويل  �مل�صتوى  على  �لطالب  نتائج  حت�صيل  في�صتعر�ص  �لثاين 

�ملد�ر�ص �مل�صاركة ، و نتائج حت�صيل �لطالب ح�صب مقايي�ص �لأد�ء �ملعيارية �لأربعة ) متقدم ومرتفع ومتو�صط 

ومنخف�ص(، وكذلك ح�صب جمالت �ملحتوى و�ملجالت �ملعرفية ،كما يتتبع �لتقرير توجهات �أد�ء �لطالب بني 

�لدور�ت �ل�صابقة و�لدورة �حلالية، ويربز كذلك �ملد�ر�ص �ملجيدة �حلا�صلة على �ملتو�صط �لدويل فاأعلى، ويف 

�ملقابل ي�صلط �لتقرير �ل�صوء على �ملد�ر�ص منخف�صة �لتح�صيل. 

مــقــدمــة
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وعالقتها  �لدر��صة  ��صتبانات  متغري�ت  لتحليل  خم�ص�صة  فهي  �لتا�صع  �إىل  �لثالث  من  للف�صول  بالن�صبة 

�صياقات  غنية �صمن  ومعلومات مرجعية  بيانات  �لدر��صة  ��صتبانات  توفر  �لطالب، حيث  مبعدلت حت�صيل 

�لطالب �لبيئية و�ملنزلية و�ل�صفية و�ملدر�صية. ومن خالل حتليل نتائج �لختبار وبيانات �ل�صتبيانات ميكن 

�لقر�ر  لأ�صحاب  �صيوفر  مما  �لعلوم،  يف  �لطالب  مب�صتوى  يتعلق  فيما  و�ل�صعف   �لقوة  مو�طن  ��صتخال�ص 

من  �ملوؤ�صر�ت  �ل�صتفادة من هذه  كما ميكن  �ليها،  �ملو�رد  توجيه  ينبغي  �لتي  �ملو��صيع  و�فية عن  موؤ�صر�ت 

خالل �جر�ء در��صات متخ�ص�صة من قبل باحثني ومعنيني ب�صاأن �لتعليم لتطويره وبحث �لعو�مل �ملوؤثرة على 

حت�صيل �لطلبة .وقد مت ��صتقاق متغري�ت عديدة من �لبيانات �لتي توفرها هذه �ل�صتبانات وربطها مبعدل 

حت�صيل �لطالب لدر��صة عالقتها وتاأثريها فيه، ويتم يف كل متغري مقارنة معدل حت�صيل �ل�صلطنة باملتو�صط 

�لدويل. وكذلك حتديد جمموعة من �ملحاور �لرئي�صية يت�صمن كل منها عدة متغري�ت ُتدر�ص عالقتها مبعدل 

حت�صيل �لطالب وكل حمور من هذه �ملحاور �ملحددة متثل ف�صاًل من ف�صول هذ� �لتقرير.

و�أظهرت نتائج مادة �لعلوم حت�صًنا ملحوًظا يف معدلت حت�صيل �لطالب يف كال �ل�صفني بفروق د�لة �إح�صائًيا 

نقطة   431 �لر�بع  �ل�صف  طالب  حقق  فقد  �ل�صابقة،   �ل��دور�ت  يف  �لطالب  حت�صيل  معدلت  مع  باملقارنة 

مقارنة ب 377 نقطة فقط يف TIMSS2011، وبالن�صبة لل�صف �لثامن حقق �لطالب 455 نقطة مقارنة ب 420 

نقطة يف  TIMSS2011، وت�صري �لنتائج �إىل �إحر�ز �ل�صلطنة لأكرب �لفروق يف توجهات �لأد�ء باملقارنة مع جميع 

�لدول �مل�صاركة، كما ُتظهر �لنتائج ��صتمر�ر تفوق �لإناث على �لذكور ولكن بفارق يقل عن �لدور�ت �ل�صابقة  

وت�صري �لنتائج  �إىل �رتفاع ن�صب �لطالب �لذين حققو� �مل�صتوى �ملتقدم و�ملرتفع باملقارنة مع �لدور�ت �ل�صابقة.
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الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم )TIMSS( هي دراسة ُتجرى على المستوى الدولي وُتعنى 
بدراسة معارف ومهارات وقدرات الطلبة في الرياضيات والعلوم. وهي تستقصي إنجازات الطلبة 
في هاتين المادتين في أكثر من 60 نظام تعليمي من مختلف أنحاء العالم. وقد ُصممت الدراسة 
لتقيس الفروق بين النظم التعليمية الوطنية وتفسير هذه الفروق وذلك للمساعدة في تطوير 
بين  العالم، وتعتبر سلطنة عمان من  أنحاء  الرياضيات والعلوم في جميع  وتحسين تعليم وتعلم 

الدول المشاركة في هذه الدراسة. 

�لريا�صيات  �أد�ء �لطالب يف مادتي  �لدر��صة هو مر�قبة ور�صد �جتاهات  �مل�صاركة يف هذه  �لرئي�ص من �ل�صتمر�ر يف  �لغر�ص  �إن 

و�لعلوم وحتديد جو�نب �لتح�صن و�جلو�نب �لتي حتتاج �إىل مر�جعة وتطوير يف تعلم وتدري�ص �لريا�صيات و�لعلوم

أهداف وفوائد المشاركة في الدراسة  1.1

�إن �لهدف �لأ�صا�صي من �لدر��صة هو مقارنة حت�صيل �لطلبة يف �لريا�صيات و�لعلوم يف �أنظمة تربوية متباينة يف خلفياتها �لثقافية 

و�لقت�صادية و�لجتماعية، وقد مت تطوير �لإطار �ملرجعي لهذه �لدر��صة بالتعاون مع �لعديد من خرب�ء �لرتبية و�لتقومي �لرتبوي 

و�ملناهج و�ملن�صقني �لوطنيني للدول �مل�صاركة ) National Research Coordinators NRCs(. وتبنت �لدر��صة منوذجها �خلا�ص 

باملنهج، منطلقة من نظرتها للمنهاج على �أنه �لعن�صر �لذي يلعب �لدور �لأهم يف تقرير كيفية تقدمي فر�ص �لتعليم و�لتعلم للطلبة، 

كما �أن �ملنهج يلعب �لدور ذ�ته يف حتديد �لعو�مل �لتي توؤثر يف كيفية ��صتخد�م فر�ص �لتعلم من قبل �لطلبة.

 مت تطوير �أدو�ت �لدر��صة من قبل جمموعة من خرب�ء �لرتبية من �لدول �مل�صاركة يف �لدر��صة يف �إطار �لنموذج �ل�صابق للمنهاج؛ بحيث 

تقدم �لدر��صة معلومات �صاملة عن �ملر�حل �لتي تتم فيها �لعملية �لرتبوية؛ لذلك جاءت هذه �لأدو�ت لتغطي م�صتويات �لأد�ء، و�ملتغري�ت 

�ل�صفية و�لبيئية و�لأ�صرية و�ملدر�صية �لتي توؤثر يف تلك �مل�صتويات، يف حماولة لتزويد �لدول �مل�صاركة يف �لدر��صة مب�صادر غنية من 

 �ملعلومات متكنها من تف�صري نتائج �أد�ء طلبتها، وتوجيه عمليتي �لتعليم و�لتعلم، و�ل�صيا�صات �لرتبوية وفق موؤ�صر�ت عملية دقيقة.

�إن وجدت بني هذه  لقد هدفت �لدر��صة  �إىل �كت�صاف �لعالقات بني م�صتويات �ملنهج �ل�صابقة، يف حماولة جادة لك�صف �لفجو�ت 

�مل�صتويات، ثم �لو�صول �إىل �لعو�مل �لتي ميكن �أن حتدث تغريً� يف خمرجات �لأنظمة �لرتبوية.

:)TIMSS2015( وميكن حتديد �لفو�ئد �لتالية لال�صرت�ك يف �لدر��صة �لدولية يف �لريا�صيات و�لعلوم

قيا�ص م�صتويات �لأد�ء و�جتاهات �لتغري فيه.. 1

توفري بيانات متكن من �إجر�ء �ملقارنات بني �لدول �مل�صاركة يف �لدر��صة �حلالية TIMSS2015، وبني بيانات وفرتها در��صة . 2

TIMSS �ل�صابقة، ملعرفة �أ�صباب �لختالفات.

تعزيز تقومي كفاءة �أ�صاليب تدري�ص �لريا�صيات و�لعلوم يف �لدول �مل�صاركة.. 3

�إظهار جمالت �لتطور يف مهار�ت �لريا�صيات و�لعلوم لدى �لطلبة من �ل�صف �لر�بع حتى �ل�صف �لثامن يف �لدول �لتي �صاركت . 4

بعينتي �لدر��صة ) لل�صفني �لر�بع و�لثامن(.

�إجر�ء حتليالت متقدمة متكن �صانعي �ل�صيا�صات �لرتبوية من �لتزود مبوؤ�صر�ت ت�صهم يف . 5 توفري بيانات مرجعية ت�صاعد يف 

حت�صني نوعية تعليم وتعّلم �لريا�صيات و�لعلوم.

تدريب �لكو�در �لوطنية يف جمال �إجر�ء �لختبار�ت �لقيا�صية وجمع �لبيانات �خلا�صة باأد�ء �لعملية �لتعليمية. . 6



الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم 28

خطوات إجراء الدراسة  2.1

�لتح�صيل  لتقييم  �لدولية  �جلمعية  �أجرتها  �لتي  �ل�صابقة  للدر��صات  م�صابهه  معيارية  �آلية   TIMSS2015 �لدولية  �لدر��صة  �تبعت 

�لرتبوي IEA  ومتثلت فيما يلي:

1 . .)Assessment Framework( إعد�د �إطار عمل �لتقومي�

�إعد�د �لن�صخة �لتجريبية لأدو�ت �لدر��صة ) �لختبار�ت و�ل�صتبيانات( باللغة �لإجنليزية مب�صاركة �ملن�صقني �لوطنيني للدر��صة.. 2

ترجمة �لأدو�ت ومو�ءمتها �إىل �للغة �لأم للبلد �لتي �صيتم �لتطبيق بها.. 3

 م���ر�ج���ع���ة �ل���رتج���م���ة )�إم����الئ����ي����ا، ون���ح���وي���ا، ول����غ����وي����ا(، وت���ع���دي���ل���ه���ا وف�����ق �خل�����ص��و���ص��ي��ة �ل���ث���ق���اف���ي���ة ل���ك���ل دول����ة . 4

.)IEA من قبل �لدولة ومن ثم من قبل(

�إر�صال �لأدو�ت )�لكتيبات، و�ل�صتبيانات( للمكتب �لتنفيذي للدر��صة لعتماد و�إقر�ر �لرتجمة و�ملو�ئمة.. 5

جمع �لبيانات �خلا�صة بالطالب �مل�صتهدفني ملرحلتي �لتجريب و�مل�صح �لرئي�صي و�إر�صالها �إىل مركز �لإح�صاء بكند�.. 6

7 . )IEA(ختيار عينة �لدر��صة ملرحلتي �لتجريب و�لتطبيق �لرئي�صي لل�صلطنة من قبل �ملنظمة �لدولية لتقومي �لتح�صيل �لرتبوي�

بالتعاون مع مركز �لإح�صاء بكند� .

�إخطار �ملحافظات �لتعليمية �ملختارة و�ملد�ر�ص �خلا�صة و�لدولية �لتي �صوف ي�صملها �لتطبيق �لتجريبي و �لتطبيق �لرئي�صي.. 8

�إخر�ج �لأدو�ت �خلا�صة بالختبار و�ل�صتبانات و�إعد�دها ومن ثم �إر�صالها �إىل �جلهة �ملنظمة للدر��صة لعتمادها. . 9

ودليل �صبط . 10 �لمتحان،  ودليل مر�قب  �ملن�صق،  ودليل  �لتطبيق،  و�أدلة  �لت�صحيح،  �أدلة   ( للدر��صة  �مل�صاحبة  �لأدو�ت  �إعد�د 

�جلودة و�صجل �صبط �جلودة(.

تنفيذ مرحلة �لتطبيق �لرئي�صي للدر��صة.. 11

ت�صحيح وترميز  �لختبار�ت و�ل�صتبيانات و�إدخال �لبيانات ذ�ت �لعالقة. . 12

 �إر�صال �لن�صخة �لوطنية من  �لبيانات �إىل مركز معاجلة �لبيانات . 13

.)IEA( �لتابع ل� )DPC Data Processing Center(

�إعد�د �لتقارير �لدولية ومر�جعتها و�إقر�رها.. 14

�إعالن �لنتائج �لنهائية للدر��صة.. 15

كتابة �لتقرير �لوطني. . 16
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أدوات الدراسة  3.1

�عتمدت در��صة )TIMSS2015( على جمموعة من �لأدو�ت �لدر��صية مت تطويرها من قبل جمموعة من خرب�ء �لرتبية و�لتقومي 

�لرتبوي جلمع �لبيانات �ل�صرورية لتحقيق �أهد�ف �لدر��صة، وقد تنوعت هذه �لأدو�ت بني كتيبات �لأ�صئلة و�ل�صتبيانات 

كتيبات األسئلة:

�لأ�صئلة  بالدر��صة جمموعة من جممعات  �لأ�صئلة �خلا�صة  كتيبات  �عتمد يف ت�صميم 

على  كتيب  كل  يحتوي  بحيث  �لرئي�صي،  �لتطبيق  ملرحلة  كتيب   )14(  ،Item blocks

مفرد�ت يف �لريا�صيات و�أخرى يف �لعلوم. يتم �إجر�ء �لمتحان يف جزئني، جزء خا�ص 

�لثامن  لل�صف  )45(دقيقة  جزء  لكل  �لعلوم  مبادة  �لأخر  و�جلزء  �لريا�صيات  مبادة 

و)36 ( دقيقة لل�صف �لر�بع يف�صل بني �جلزئني ��صرت�حة ق�صرية.

االستبيانات: 

11 ا�شتبيان1الطالب1امل�شارك1يف1االختبار:.

تتعلق فقر�ت هذ� �ل�صتبيان باخللفية �لأ�صرية و�لأكادميية للطلبة، و�جتاهاتهم   

وطموحاتهم و�ملمار�صات �ل�صفية ملعلمي �لريا�صيات و�لعلوم من وجهة نظر �لطلبة.

21 ا�شتبيان1معلم1الريا�شيات1وا�شتبيان1معلم1العلوم:.

و�لأكادميية  �لعلمية  باخللفيات  �ل�صتبيانات  ��صتبيان من هذه  كل  فقر�ت  تتعلق   

و�ملمار�صات �لتدري�صية و�جتاهات معلمي �لريا�صيات و�لعلوم ويجيب عنها معلمو 

�لريا�صيات و�لعلوم لل�صعبة �لتي يطبق عليها �لختبار.

31 ا�شتبيان1املدر�شة1التي1تطبق1فيها1الدرا�شة:.

تتعلق فقر�ت هذه �ل�صتبيان مبعلومات عن �لبيئة �ملدر�صية، و�لهيئة �لتدري�صية،   

و�لطلبة، و�ملنهج، و�لرب�مج �لدر��صية، و�لإمكانات �ملادية، وبر�مج تطوير �لعاملني، 

وعالقات �ملدر�صة مع �ملجتمع. ويجيب عنها مديرو �ملد�ر�ص �مل�صاركة يف �لدر��صة.

41 ا�شتبيان1التعلم1املبكر1الأولياء1اأمور1طلبة1ال�شف1الرابع:1.

يتم تعبئته بو��صطة ويل �لأمر ويتعلق باملعارف و�ملهار�ت �لعلمية و�حل�صابية �لتي   

يكت�صبها �لطفل يف �ملنزل ويف مد�ر�ص ريا�ص �لطفال.
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مجاالت المحتوى والمجاالت المعرفية ونسبها المئوية في مادة العلوم  4.1

جماالت1املحتوى1ملادة1العلوم1– ال�شف1الرابع1 جدول11٫11

النسب المئويةمحاور محتوى مادة العلوم للصف الرابع

45%علوم �حلياة 

35% �لعلوم �لطبيعية 

20% علوم �لأر�ص 

جماالت1املحتوى1ملادة1العلوم1– ال�شف1الثامن1 جدول12٫11

النسب المئويةالمحتوى 

35%�لأحياء

20%�لكيمياء

25%�لفيزياء

20%علوم �لأر�ص

الن�شب1املئوية1امل�شتهدفة1للمجاالت1املعرفية1يف1اختبار1مادة1العلوم1 1جدول13٫11

1:)TIMSS2015(11لل�شفني1الرابع1والثامن1يف1الدرا�شة1الدولية1يف1الريا�شيات1والعلوم

الصف الثامن الصف الرابع المجال 

35%40%�ملعرفة 

35%40%�لتطبيق 

30% 20%�ل�صتدلل 

عّينة الدراسة  5.1

ت�صارك يف �لدر��صة عينة ع�صو�ئية ممثلة من 254 مدر�صة حكومية من جميع حمافظات �ل�صلطنة لل�صف �لر�بع و255 لل�صف �لثامن 

و ت�صارك 25 مدر�صة خا�صة لل�صف �لر�بع و 27 مدر�صة لل�صف �لثامن بالإ�صافة �إىل 21 مدر�صة دولية يف �ل�صف �لر�بع و19 مدر�صة 

يف �ل�صف �لثامن.
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عينة1الدرا�شة1لل�شف1الرابع:1 �شكل11٫11

محافظة الوسطى

محافظة ظفار

المدارس الدولية

محافظة جنوب الشرقية
محافظة البريمي

المدارس الخاصة

محافظة شمال الشرقية

محافظة جنوب الباطنة
محافظة مسقط
محافظة الداخلية
محافظة الظاهرة

محافظة مسندم

محافظة شمال الباطنة
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عينة الدراسة للصف الرابع

اأعداد1تالميذ1ال�شف1الرابع1امل�شاركني1يف1الدرا�شة جدول14٫11

عدد الطلبةالمحافظة

834٫00حمافظة �صمال �لباطنة

249٫00حمافظة م�صندم

971٫00حمافظة �لظاهرة

741٫00حمافظة �لد�خلية

744٫00حمافظة م�صقط

700٫00حمافظة جنوب �لباطنة

653٫00حمافظة �صمال �ل�صرقية

573٫00�ملد�ر�ص �خلا�صة

415٫00حمافظة �لربميي

701٫00حمافظة جنوب �ل�صرقية

1،196٫00�ملد�ر�ص �لدولية

888٫00حمافظة ظفار

440٫00حمافظة �لو�صطى

9٫105�ملجموع
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عينة1الدرا�شة1لل�شف1الثامن �شكل12٫11

المدارس الدولية

المدارس الخاصة

محافظة ظفار

محافظة الوسطى

محافظة مسندم
محافظة البريمي

محافظة جنوب الباطنة

محافظة شمال الباطنة
محافظة الظاهرة

محافظة الداخلية

محافظة جنوب الشرقية

محافظة شمال الشرقية
محافظة مسقط
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عينة الدراسة للصف الثامن

اأعداد1تالميذ1ال�شف1الثامن1امل�شاركني1يف1الدرا�شة جدول15٫11

عدد الطلبةالمحافظة

880٫00حمافظة �صمال �لباطنة

276٫00حمافظة م�صندم

825٫00حمافظة �لظاهرة

693٫00حمافظة �لد�خلية

751٫00حمافظة م�صقط

775٫00حمافظة جنوب �لباطنة

668٫00حمافظة �صمال �ل�صرقية

646٫00�ملد�ر�ص �خلا�صة

393٫00حمافظة �لربميي

693٫00حمافظة جنوب �ل�صرقية

1086٫00�ملد�ر�ص �لدولية

818٫00حمافظة ظفار

379٫00حمافظة �لو�صطى

8883�لإجمايل
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النتائج

الفصل الثاني
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أوال: نتائج الصف الثامن 

معدل التحصيل العام لطالب السلطنة على المستوى الدولي:  1.2

ُت�صارك 39 دولة مبا فيها �ل�صلطنة يف هذه  �لدورة من �لدر��صة، بالإ�صافة �إىل 7 �أنظمة تعليمية لوليات �أو مقاطعات �أو �إمار�ت، 

ويعر�ص �جلدول �أدناه ترتيب معدلت �لتح�صيل للدول �مل�صاركة يف �لدر��صة ، علمًا باأن 500 نقطة يف �جلدول متَثل �ملتو�صط �لدويل

معدالت1حت�شيل1الدول1امل�شاركة جدول11٫21

Country
 Average

Scale ScoreScience Achievement Distribution
2 Singapore597 )3.2(

Japan571 )1.8(
Chinese Taipei569 )2.1(
Korea, Rep. of 556 )2.2(
Slovenia551 )2.4(
Hong Kong SAR546 )3.9(
Russian Federation544 )4.2(
England537 )3.8(
Kazakhstan533 )4.4(
Ireland530 )2.8(
United States530 )2.8(
Hungary527 )3.4(
1 Canada526 )2.2(
Sweden522 )3.4(
2 Lithuania519 )2.8(
New Zealand513 )3.1(
Australia512 )2.7(
Norway )9( (509 )2.8
3 Israel507 )3.9(
TIMSS Scale Centerpoint500
2 Italy499 )2.4(
Turkey493 )4.0(
Malta481 )1.6(
United Arab Emirates477 )2.3(
Malaysia471 )4.1(
Bahrain466 )2.2(
Qatar457 )3.0(
Iran, Islamic Rep. of456 )4.0(
Thailand456 )4.2(
Oman455 )2.7(
Chile454 )3.1(
1 2 Georgia443 )3.1(
Jordan426 )3.4(
Kuwait411 )5.2(
Lebanon398 )5.3(
Saudi Arabia396 )4.5(
Morocco393 )2.5(
Botswana )9( 392 )2.7(
Egypt371 )4.3(
South Africa )9( 358 )5.6(

Benchmarking Participants
Quebec, Canada530 )4.4(

Dubai, UAE525 )2.0(
Ontario, Canada524 )2.5(
1 Florida, US508 )6.0(
Norway )8( 489 )2.4(
Abu Dhabi, UAE454 )5.6(
Buenos Aires, Argentina386 )4.2(

 800            700              600          500         400       300     200   100       
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ت�صري �لنتائج يف �جلدول �أعاله �إىل ت�صدر �صنغافورة للدول �مل�صاركة يف معدل حت�صيل �لعلوم بو�قع 597 نقطة، تليها �ليابان ثم 

�ل�صني تايبيه، وُيالحظ من �لرتتيب ت�صدر دول �صرق �آ�صيا للمر�تب �لأوىل. جاءت كل �لدول �لعربية دون �ملتو�صط �لدويل، وحقق 

طالب �ل�صلطنة معدل حت�صيل �أف�صل بفارق كبريعن �لدور�ت �ل�صابقة بو�قع 455 نقطة، وحت�صن ترتيبها على �مل�صتوى �لدويل، ورغم 

�أن كل من تايالند و�إير�ن وقطر تقع �أعلى �ل�صلطنة يف جدول �لرتتيب �إل �أنه عند �ملقارنة بني معدلت حت�صيل �لطالب يف �لدول 

�مل�صاركة ح�صب �لدللة �لح�صائية ، مبعنى �عتبار �لفرق بني معدل حت�صيل دولة و�أخرى فرًقا حقيقًيا د�ًل  �إح�صائًيا �أو غري د�ٍل 

�إح�صائًيا، جند �أن �لفرق غري د�ٍل �إح�صائًيا بني معدل حت�صيل �ل�صلطنة )455( ومعدل حت�صيل كل من تايالند )456( و�إير�ن 

)456( وقطر )457(، و�جلدول �لتايل يبني هذه �ملقارنات ح�صب دللتها �لإح�صائية:

املقارنة1بني1معدالت1حت�شيل1الدول1امل�شاركة1ح�شب1الداللة1االإح�شائية جدول12٫21
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Singapore 597 (3.2)  
Japan 571 (1.8)   

Chinese Taipei 569 (2.1)   
Korea, Rep. of 556 (2.2)   

Slovenia 551 (2.4)     
Hong Kong SAR 546 (3.9)     

Russian Federation 544 (4.2)      
England 537 (3.8)        

Kazakhstan 533 (4.4)         
Ireland 530 (2.8)        

United States 530 (2.8)        
Hungary 527 (3.4)         

Canada 526 (2.2)       
Sweden 522 (3.4)        

Lithuania 519 (2.8)      
New Zealand 513 (3.1)      

Australia 512 (2.7)      
Norway (9) 509 (2.8)     

Israel 507 (3.9)      
Italy 499 (2.4)    

Turkey 493 (4.0)   
Malta 481 (1.6)   

United Arab Emirates 477 (2.3)    
Malaysia 471 (4.1)    
Bahrain 466 (2.2)   

Qatar 457 (3.0)      
Iran, Islamic Rep. of 456 (4.0)      

Thailand 456 (4.2)      
Oman 455 (2.7)      

Chile 454 (3.1)      
Georgia 443 (3.1)

Jordan 426 (3.4)
Kuwait 411 (5.2)

Lebanon 398 (5.3)
Saudi Arabia 396 (4.5)

Morocco 393 (2.5)
Botswana (9) 392 (2.7)

Egypt 371 (4.3)
South Africa (9) 358 (5.6)

Country
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e 
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Singapore 597 (3.2)
Japan 571 (1.8)

Chinese Taipei 569 (2.1)
Korea, Rep. of 556 (2.2)

Slovenia 551 (2.4)
Hong Kong SAR 546 (3.9)

Russian Federation 544 (4.2)
England 537 (3.8)

Kazakhstan 533 (4.4)
Ireland 530 (2.8)

United States 530 (2.8)
Hungary 527 (3.4)

Canada 526 (2.2)
Sweden 522 (3.4)

Lithuania 519 (2.8)
New Zealand 513 (3.1)

Australia 512 (2.7)
Norway (9) 509 (2.8)

Israel 507 (3.9)
Italy 499 (2.4)

Turkey 493 (4.0)
Malta 481 (1.6)

United Arab Emirates 477 (2.3)
Malaysia 471 (4.1)
Bahrain 466 (2.2)

Qatar 457 (3.0)
Iran, Islamic Rep. of 456 (4.0)

Thailand 456 (4.2)
Oman 455 (2.7)

Chile 454 (3.1)
Georgia 443 (3.1)

Jordan 426 (3.4)
Kuwait 411 (5.2)

Lebanon 398 (5.3)
Saudi Arabia 396 (4.5)

Morocco 393 (2.5)
Botswana (9) 392 (2.7)

Egypt 371 (4.3)
South Africa (9) 358 (5.6)
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significantly lower than 
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معدل التحصيل على مستوى السلطنة  2.2

مقارنة1معدل1التح�شيل1للمحافظات1التعليمية1واملدار�س1اخلا�شة1والدولية1يف1اآخر1دورتني1للدرا�شة جدول13٫21

العلوم 8

المتوسط 2015المتوسط 2011

445484�لظاهرة

397462م�صندم

415462�صمال �لباطنة

450464�لد�خلية

417454�صمال �ل�صرقية

411453جنوب �لباطنة

417449�لربميي

409448م�صقط

393419جنوب �ل�صرقية

369416ظفار

328386�لو�صطى

503482�ملد�ر�ص �لدولية

447449�ملد�ر�ص �خلا�صة

ت�صري �لنتائج يف �جلدول �إىل �رتفاع معدل حت�صيل �لطالب يف جميع حمافظات �ل�صلطنة و�ملد�ر�ص �خلا�صة باملقارنة مع دورة 2011 

�أن  بلغ 21 نقطة. وكما يالحظ من �جلدول  بفارق  �ل�صابقة  �لدورة  �نخف�ص معدل حت�صيلها عن  �لدولية حيث  �ملد�ر�ص  با�صتثناء 

حمافظة �لظاهرة حققت �أعلى معدل حت�صيل بو�قع 484 نقطة وحققت حمافظة �لو�صطى �أقل معدل حت�صيل بو�قع 386 نقطة فقط.
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توجهات األداء العام واألداء حسب الجنس بين الدورات السابقة والدورة الحالية.  3.2

در��صة TIMSS م�صممة لقيا�ص �جتاهات �لتغري يف �أد�ء �لطالب بني دورة و�أخرى،   ول�صمان �إمكانية مقارنة �أد�ء �لطالب بني دورة 

 ،)trend items( و�أخرى فاإنه يتم تكر�ر جمموعة من كتيبات �أ�صئلة �لختبار بني �لدورة �حلالية و�لدور�ت �ل�صابقة فيما يعرف ب

و�رتفع �أد�ء طالب �ل�صلطنة يف �لدر��صة مقارنة بالدور�ت �ل�صابقة بفارق كبري يف مادة �لعلوم لل�صف �لثامن، و�ل�صكل �أدناه ي�صري �إىل 

ت�صنيف �ل�صلطنة �صمن 15 دولة حققت م�صتوى حت�صيل �أعلى من دورة 2011.

توجهات1االأداء1العام1للدول1امل�شاركة1يف1دورتي120111و20151 �شكل11٫21

Trends at Eighth Grade Show Increases in  
Science Achievement Around the World

Trends 2011.2015: 34 Countries

15 Countries 
Higher Average 
Achievement

Bahrain, Georgia, Hong Kong 
SAR, Japan, Kazakhstan, 
Lithuania, Malaysia, Morocco, 
Oman, Qatar, Slovenia, South 
Africa, Sweden, Turkey, 
United Arab Emirates 

Australia, Chile, Chinese 
Taipei, England, Hungary, 
Israel, Italy, Korea, Lebanon, 
New Zealand, Norway, 
Russian Federation, 
Singapore, Thailand, the 
United States 

Botswana, Iran, Jordan, Saudi 
Arabia 

15 Countries 
Same Average 
Achievement

4 Countries 
Lower Average 
Achievement

ترتيب1ال�شلطنة1بني1الدول1امل�شاركة1من1حيث1التح�شن1يف1حت�شيل1الطالب1باملقارنة1مع1 1جدول14٫21

الدورة1ال�شابقة20111:

مقدار الزيادة في معدل التحصيل الدولةم
بالمقارنة مع دورة 2011

44ماليزيا1

43كاز�خ�صتان2

38قطر3

35�صلطنة عمان4

كما هو مو�صح يف �جلدول ، حققت ماليزيا �أف�صل حت�صن يف حت�صيل �لطالب مبقد�ر 44 نقطة وحققت �ل�صلطنة �لرتتيب �لر�بع بني 

جميع �لدول �مل�صاركة مبقد�ر 35 نقطة.  
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توجهات1االأداء1العام1يف1�شلطنة1عمان1يف1ثالث1دورات1: جدول15٫21

معدل التحصلدورة الدراسة
الفرق في معدل التحصيل بين الدورات الثالث

200720112015

20154553235

20114203-35-

2007423332-

ت�صري �لنتائج يف �جلدول �إىل �لقفزة �لكبرية �لتي حققها �لطالب يف معدل حت�صيلهم بفارق 35 نقطة عن دورة 2011، و 32 نقطة 

عن دورة 2007 ، و�ل�صكل �لبياين �أدناه يبني توجهات �أد�ء طالب �ل�صلطنة يف �لدور�ت �لثالث

توجهات1اأداء1طالب1ال�شلطنة1يف1ثالث1دورات �شكل12٫21

1995  1999  2003  2007  2011  2015

480

400

423 420

455

سلطنة ُعمان
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الفرق1يف1االأداء1بني1الذكور1و1االإناث1على1امل�شتوى1الدويل جدول16٫21

Country

GirlsBoys
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ce 
)A
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Gender Difference

P
ercen

t of 
S

tu
d

en
ts

A
verag

e 
S

cale S
co

re

P
ercen

t of 
S

tu
d

en
ts

A
verag

e 
S

cale S
co

re

Girls Scored 
Higher

Boys Scored 
Higher

Saudi Arabia)1.6( 51)4.9( 423)1.6( 49)8.0( 368)9.5(  55

Bahrain)0.9( 48)3.2( 492)0.9( 52)3.4( 442)5.0( 50

Kuwait)2.5( 50)5.1( 434)2.5( 50)8.2( 387)8.7(  47

Oman)1.7( 48)2.9( 478)1.7( 52)3.6( 433)4.4( 45

Jordan)2.6( 50)4.0( 447)2.6( 50)5.3( 405)6.7(  41

United Arab Emirates)2.5( 50)3.5( 492)2.5( 50)4.4( 461)6.7(  31

Qatar)3.0( 50)3.6( 471)3.0( 50)5.2( 441)6.0( 30

Botswana)0.6( 51)3.3( 403)0.6( 49)3.1( 381)3.3( 22

Thailand)1.5( 54)4.4( 465)1.5( 46)5.2( 445)4.8( 20

Turkey)0.8( 48)4.1( 503)0.8( 52)4.5( 484)3.1( 19

Egypt)2.3( 53)5.9( 377)2.3( 47)5.4( 364)7.6( 13

Lebanon)1.6( 53)4.9( 403)1.6( 47)6.7( 393)4.7( 10

Malaysia)1.8( 50)4.0( 476)1.8( 50)4.8( 466)3.5( 10

South Africa)1.1( 51)6.7( 362)1.1( 49)5.5( 353)5.1( 9

Malta)0.3( 49)2.2( 485)0.3( 51)2.2( 477)3.1( 8

Morocco)0.7( 46)2.3( 397)0.7( 54)3.4( 390)3.0( 7

Kazakhstan)0.9( 49)5.2( 536)0.9( 51)4.5( 530)3.9( 6

Israel)1.2( 49)4.1( 510)1.2( 51)4.7( 504)4.1( 6

Iran, Islamic Rep. of)0.9( 48)4.4( 459)0.9( 52)6.6( 454)8.0( 5

Slovenia)0.7( 48)2.8( 553)0.7( 52)2.7( 549)2.7( 4

Ireland)1.1( 50)2.8( 531)1.1( 50)3.9( 529)3.7( 2

England)1.6( 51)4.7( 537)1.6( 49)4.5( 536)5.2( 1

Japan)1.0( 51)2.2( 571)1.0( 49)2.5( 570)3.1( 1

Lithuania)0.8( 50)3.3( 520)0.8( 50)3.4( 519)3.7( 1

New Zealand)2.0( 51)3.2( 513)2.0( 49)4.3( 512)4.2( 1

Georgia)0.9( 47)3.3( 444)0.9( 53)3.9( 443)3.7( 1

Sweden)1.0( 48)4.2( 523)1.0( 52)3.5( 522)3.4( 1

Singapore)0.6( 49)3.3( 596)0.6( 51)4.0( 597)3.7( 1

Chinese Taipei)0.8( 49)2.3( 568)0.8( 51)2.6( 571)2.6( 3

Korea, Rep. of)0.5( 47)2.2( 554)0.5( 53)2.8( 557)2.7( 3

Norway)0.7( 50)3.1( 507)0.7( 50)3.2( 511)2.9( 4

Russian Federation)0.9( 49)4.6( 542)0.9( 51)4.3( 546)3.0( 4

Canada)1.0( 51)2.2( 524)1.0( 49)2.7( 529)2.3( 5

Australia)1.6( 51)3.4( 510)1.6( 49)3.0( 515)3.4( 5

United States)0.6( 50)3.1( 527)0.6( 50)3.0( 533)2.0( 5

Italy)0.8( 49)3.0( 494)0.8( 51)2.6( 504)2.7( 10

Hong Kong SAR)2.1( 47)4.2( 540)2.1( 53)4.9( 551)4.6( 10

Chile)1.8( 48)3.6( 448)1.8( 52)4.1( 460)4.8( 12

Hungary)0.9( 50)3.9( 519)0.9( 50)3.6( 535)3.2( 17

International Avg.50 )0.2(491 )0.6(50 )0.2(481 )0.7(
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ي�صري �ملتو�صط �لدويل �إىل وجود فرق بني معدل حت�صيل �لإناث ومعدل حت�صيل �لذكور يف �صالح �لإناث بفارق بلغ 10 نقاط فقط 

)491 لالإناث مقابل 481 للذكور (، وعلى غر�ر �ملتو�صط �لدويل ت�صري �لنتائج  �إىل �أن معدل حت�صيل �لإناث يف �ل�صلطنة �أعلى من 

معدل حت�صيل �لذكور بفارق 45 نقطة، وهذ� �لفرق د�ل �إح�صائيا وُيعترب ر�بع �أكرب فرق بعد �ل�صعودية و�لبحرين و�لكويت.

توجهات1اأداء1الذكور1واالإناث1يف1�شلطنة1عمان1يف1ثالث1دورات جدول117٫21

الدورة
معدل التحصيل

للذكور
معدل التحصيل

لإلناث
الفرق

200739145261

201138045878

201543347845

ُيالحظ من �جلدول �نخفا�ص �لفرق يف معدل �لتح�صيل بني �لإناث و�لذكور يف دورة 2015 �إىل 45 نقطة، بعدما كان �لفرق 61 نقطة 

يف 2007 و 78 نقطة يف 2011، و�لر�صم �لبياين �لتايل يو�صح توجهات �أد�ء �لذكور و�لإناث يف �ل�صلطنة يف �لثالث دور�ت  

توجهات1اأداء1الذكور1واالإناث1يف1ال�شلطنة1يف1ثالث1دورات �شكل13٫21

2015  2011  2007  2003  1999  1995

480

390

سلطنة ُعمان

*452
*458

*478

391
380

433

الذكور

اإلناث
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حت�شيل1الطالب1ح�شب11اجلن�س1يف11املحافظات1واملدار�س1اخلا�شة1والدولية. جدول18٫21

الفرقمعدل تحصيل الذكورمعدل تحصيل اإلناثالمحافظة

47741760م�صقط

49042169�صمال �ل�صرقية

457356101جنوب �ل�صرقية

49144150�لد�خلية

50945851�لظاهرة

48444638�صمال �لباطنة

48042852جنوب �لباطنة

47942851�لربميي

49442965م�صندم

40835652�لو�صطى

43439638ظفار

46244418�ملد�ر�ص �خلا�صة

4854805�ملد�ر�ص �لدولية

حققت �لإناث يف حمافظة �لظاهرة �أعلى معدل حت�صيل بو�قع 509 نقطة جتاوز �ملتو�صط �لدويل ، وكان �أعلى معدل حت�صيل للذكور 

يف �ملد�ر�ص �لدولية بو�قع 480  نقطة. و�أما �أكرب فرق يف �لأد�ء بني �لإناث و�لذكور فكان يف حمافظة جنوب �ل�صرقية بفارق 101 

نقطة ل�صالح �لإناث، وكان �أقل فرق يف �لأد�ء بني �لذكور و�لإناث يف �ملد�ر�ص �لدولية بفارق 5 نقاط فقط ل�صالح �لإناث.
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تحصيل الطالب حسب المقاييس المعيارية األربعة لألداء :  4.2

حتدد در��صة TIMSS �أربع مقايي�ص معيارية لأد�ء �لطالب، وهي: مقيا�ص �لأد�ء �ملتقدم وميثله �لطالب �لذين حققو� معدل حت�صيل 

�ملتو�صط  �أقل من 625(، و�ملقيا�ص  �إىل  �لذين حققو� معدل حت�صيل )من 550  �ملرتفع وميثله �لطالب  ، و�ملقيا�ص  )625 فاأعلى( 

وميثله �لطالب �لذين حققو� معدل حت�صيل ) من 475 �إىل �أقل من 550( ، و�ملقيا�ص �لر�بع �ملنخف�ص وميثله �لطالب �لذين حققو� 

معدل حت�صيل ) من 400 �إىل �أقل من 475(، و�جلدول �لتايل يو�صح و�صفًا للمعايري �لتي يجب �أن ميتلكها �لطالب يف كل مقيا�ص.

و�شف1مقايي�س1االأداء1املعيارية:1111 جدول119٫21

الوصفمقياس األداء المعياري

علمية �ملتقدم ملفاهيم  ��صتيعابه  و  فهمه  وينقل  �لطالب  يطبق 

معقدة تتعلق بالأحياء و�لفيزياء و�لكيمياء وعلوم �لأر�ص 

يف �صياقات عملية وجمردة وجتريبية.

يطبق �لطالب فهمه و ��صتيعابه ملفاهيم علمية من �لأحياء �ملرتفع

جمردة  مو�قف  يف  �لر���ص  وعلوم  و�لكيمياء  و�لفيزياء 

ومو�قف حياتية يومية.

و�لفيزياء �ملتو�صط �لأح��ي��اء  يف  معرفته  ويطبق  �لطالب  يعر�ص 

و�لكيمياء وعلوم �لأر�ص يف �صياقات متنوعة.

يظهر �لطالب �إملامه ببع�ص �ملعارف �لعلمية �لأ�صا�صية يف �ملنخف�ص

�لأحياء و�لفيزياء و�لكيمياء وعلوم �لر�ص.

مقارنة1الن�شب1املئوية)%(1لطالب1ال�شلطنة1واملتو�شط1الدويل1يف1مقايي�س1االأداء1املعياريه1االأربعة: جدول110٫21

المقياس المنخفضالمقياس المتوسطالمقياس المرتفعالمقياس المتقدمالدولة

3174572�صلطنة عمان

7296784�ملتو�صط �لدويل

�أي�صا قد حققو�  �ملتقدم هم  �ملقيا�ص  �لذين حققو� معايري  �أن �لطالب  �أعاله تر�كمية، حيث  �ملئوية يف �جلدول  �لن�صب  مالحظة: 

معايري �ملقايي�ص �لأدنى ) �ملرتفع و�ملتو�صط و�ملنخف�ص(، وكذلك فاإن �لطالب �لذين حققو� �مل�صتوى �ملرتفع هم �أي�صا حققو� معايري 

�ملقيا�صني �لأدنى) �ملتو�صط و�ملنخف�ص ( ، وبالتايل فاإن �لطالب �لذين حققو� معايري �ملقيا�ص �ملنخف�ص هم جمموع �لطالب يف 

مقايي�ص �لأد�ء �لأربعة.  
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ُيالحظ  من �جلدول �أعاله �أن ن�صبة طالب �ل�صلطنة �لذين حققو� �ملقيا�ص �ملتقدم منخف�صة وتقل عن �ملتو�صط �لدويل بفارق %4. 

وكما ي�صتنتج �أن 28% من طالب �ل�صلطنة دون �ملقيا�ص �ملنخف�ص يف مقابل 16% فقط يف �ملتو�صط �لدويل.

اأعداد1الطالب1ح�شب1اجلن�س1واملحافظات1التعليمية1واملدار�س1اخلا�شة1والدولية1 1جدول111٫21

يف1مقايي�س1االأداء1املعيارية

أقل من 400
 من 400

إلى أقل من 475
 من 475 

إلى أقل من 550
 من 550 

إلى أقل من 625
625 فأعلى

ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

73148110100135697423127مسقط

5113188101114746722173شمال الشرقية

1061841305813022441072جنوب الشرقية

5011375110991037253126الداخلية

31118871311551258764226الظاهرة

6015312711613811284621613شمال الباطنة

70154114101121856639178جنوب الباطنة

376459538045381133البريمي

175431395230281554مسندم

1001146432341613510الوسطى

14818815110510755302544ظفار

4513556935911540791014المدارس الخاصة

8311314517117218889891521المدارس الدولية

�أعد�د �لإناث يف كل �ملحافظات  �أكرث من  �أقل من 400(  �أعد�د �لذكور يف �ملقيا�ص �لأقل من �ملنخف�ص )  �أن  ُيالحظ من �جلدول 

و�ملد�ر�ص �خلا�صة و�لدولية. وكما يالحظ �رتفاع �أعد�د �لإناث باملقارنة مع �أعد�د �لذكور ب�صكل عام يف كل �ملحافظات �لتعليمية 

يف  �لإن��اث  من  �أعلى  �لذكور  �أع��د�د  �أن  يالحظ  و�لدولية  �خلا�صة  �ملد�ر�ص  يف  و�أم��ا   ، �أعلى  حت�صيل  مقايي�ص  �إىل  �لنتقال   عند 

�ملقيا�ص �ملتقدم ) 625 فاأعلى (.
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اأعداد1الطالب1احلا�شلني1على1معدل1حت�شيل1اأكرب1اأو1ي�شاوي115001)1املتو�شط1الدويل1(1 1جدول112٫21

على1م�شتوى1املدار�س1احلكومية1و1الدولية1واخلا�شة

العدد اإلجمالي  للطالب

عــــدد الــــطــــالب  الــحــاصــلــيــن  
على معدل تحصيل أكبر من 
 أو يساوي المتوسط الدولي

) العلوم(

النسبة المئوية )%( 

39313133٫3البريمي

69326137٫7الداخلية

82535442٫9الظاهرة

3794712٫4الوسطى

77526233٫8جنوب الباطنة

69314220٫5جنوب الشرقية

88033237٫7شمال الباطنة

66822834٫1شمال الشرقية

81814617٫8ظفار

75125133٫4مسقط

27610638٫4مسندم

64626240٫6المدارس الخاصة

108643640٫1المدارس الدولية

8883295833٫3المجموع

ت�صري �لنتائج يف �جلدول �إىل �أن �أعلى ن�صبة من �لطالب حققو� �ملتو�صط �لدويل وما فوق يف حمافظة �لظاهرة بو�قع 42٫9%، و�أما 

�أقل ن�صبة حققها طالب حمافظة �لو�صطى بو�قع 12٫4 % فقط.



49التقرير الوطني لمادة العلوم للصفين  الرابع والثامن

تحصيل الطالب في مجاالت المحتوى والمجاالت المعرفية  5.2

معدل1حت�شيل1الطالب1يف1جمال1املحتوى جدول113٫21

معدل  التحصيل مجال المحتوى

454األحياء

452الكيمياء

449الفيزياء

456علوم األرض

ت�صري �لنتائج يف �جلدول �إىل �أن �أعلى معدل حت�صيل لطالب �ل�صلطنة يف  جمال علوم �لأر�ص بو�قع 456 نقطة و�أقل معدل حت�صيل 

يف جمال �لفيزياء بو�قع 449 نقطة، ورغم ذلك فاإن �لفروق بني �ملجالت �لأربعة للعلوم طفيفة وغري د�لة �ح�صائيا.

معدل1حت�شيل1الطالب1يف1املجاالت1املعرفية جدول114٫21

معدل التحصيلالمجال المعرفي

455المعرفة

454التطبيق 

454التفكير المنطقي )االستدالل(

يالحظ من �جلدول  تقارب معدلت حت�صيل طالب �ل�صلطنة يف �ملجالت �ملعرفية �لثالثة.
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حت�شيل1طلبة1ال�شف1الثامن1يف1مادة1العلوم1ح�شب1املحتوى1)اأحياء(1على1م�شتوى1املحافظات1التعليمية1 جدول115٫21

معدل التحصيل المحافظة 

452مسقط 

455شمال الشرقية 

416جنوب الشرقية 

464الداخلية 

486الظاهرة 

461شمال الباطنة 

452جنوب الباطنة 

445البريمي 

463مسندم 

386الوسطى 

416ظفار 

436المدارس الخاصة 

479المدارس الدولية 

حقق طالب حمافظة �لظاهرة �أعلى معدل حت�صيل يف جمال �لحياء بو�قع 486 نقطة،  و�أما �أقل معدل حت�صيل يف جمال �لأحياء 

فكان يف حمافظة �لو�صطى بو�قع 386 نقطة فقط.
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حت�شيل1طلبة1ال�شف1الثامن1يف1مادة1العلوم1ح�شب1املحتوى1)كيمياء(1على1م�شتوى1املحافظات1التعليمية1 جدول116٫21

معدل التحصيلالمحافظة

451مسقط

456شمال الشرقية

415جنوب الشرقية

463الداخلية

487الظاهرة

461شمال الباطنة

451جنوب الباطنة

445البريمي

459مسندم

378الوسطى

411ظفار

445المدارس الخاصة

479المدارس الدولية

حقق طالب حمافظة �لظاهرة �أعلى معدل حت�صيل يف جمال �لكيمياء بو�قع 487 نقطة، و�أما �أقل معدل حت�صيل يف جمال �لكيمياء 

فكان يف حمافظة �لو�صطى بو�قع 378 نقطة فقط.
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حت�شيل1طلبة1ال�شف1الثامن1يف1مادة1العلوم1ح�شب1املحتوى1)فيزياء(1على1م�شتوى1املحافظات1التعليمية1 جدول117٫21

معدل التحصيلالمحافظة

447مسقط

450شمال الشرقية

406جنوب الشرقية

461الداخلية

484الظاهرة

458شمال الباطنة

448جنوب الباطنة

449البريمي

457مسندم

373الوسطى

407ظفار

439المدارس الخاصة

471المدارس الدولية

حقق طالب حمافظة �لظاهرة �أعلى معدل حت�صيل يف جمال �لفيزياء بو�قع 484 نقطة، و�أما �أقل معدل حت�صيل يف جمال �لفيزياء 

فكان يف حمافظة �لو�صطى بو�قع 373 نقطة فقط.



53التقرير الوطني لمادة العلوم للصفين  الرابع والثامن

حت�شيل1طلبة1ال�شف1الثامن1يف1مادة1العلوم1ح�شب1املحتوى1)علوم1االأر�س(1على1م�شتوى1 1جدول118٫21

املحافظات1التعليمية1

معدل التحصيلالمحافظة

450مسقط

453شمال الشرقية

417جنوب الشرقية

463الداخلية

484الظاهرة

462شمال الباطنة

452جنوب الباطنة

448البريمي

463مسندم

388الوسطى

417ظفار

454المدارس الخاصة

492المدارس الدولية

حقق طالب �ملد�ر�ص �لدولية �أعلى معدل حت�صيل يف جمال علوم �لأر�ص بو�قع 492 نقطة، و�أما �أقل معدل حت�صيل يف جمال علوم 

�لأر�ص فكان يف حمافظة �لو�صطى بو�قع 388 نقطة فقط.
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حت�شيل1طلبة1ال�شف1الثامن1يف1مادة1العلوم1ح�شب1امل�شتويات1املعرفية1)املعرفة(1على1م�شتوى1 1جدول119٫21

املحافظات1التعليمية1

معدل التحصيلالمحافظة

449مسقط

454شمال الشرقية

412جنوب الشرقية

466الداخلية

487الظاهرة

462شمال الباطنة

452جنوب الباطنة

448البريمي

462مسندم

375الوسطى

413ظفار

445المدارس الخاصة

487المدارس الدولية

حقق كل من طالب حمافظة �لظاهرة  و�ملد�ر�ص �لدولية �أعلى معدل حت�صيل يف جمال �ملعرفة بو�قع 487 نقطة، و�أما �أقل معدل 

حت�صيل يف جمال �ملعرفة فكان يف حمافظة �لو�صطى بو�قع 375 نقطة فقط.

حت�شيل1طلبة1ال�شف1الثامن1يف1مادة1العلوم1ح�شب1امل�شتويات1املعرفية1)التطبيق(1على1م�شتوى 1جدول120٫21

1املحافظات1التعليمية1

معدل التحصيل المحافظة 

451مسقط 

454شمال الشرقية 

417جنوب الشرقية 

464الداخلية 

484الظاهرة 

459شمال الباطنة 

453جنوب الباطنة 

448البريمي 

458مسندم 

382الوسطى 
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معدل التحصيل المحافظة 

416ظفار 

444المدارس الخاصة 

482المدارس الدولية 

حقق طالب حمافظة �لظاهرة  �أعلى معدل حت�صيل يف جمال �لتطبيق بو�قع 484 نقطة، و�أما �أقل معدل حت�صيل يف جمال �لتطبيق 

فكان يف حمافظة �لو�صطى بو�قع 382 نقطة فقط.

حت�شيل1طلبة1ال�شف1الثامن1يف1مادة1العلوم1ح�شب1امل�شتويات1املعرفية1)اال�شتدالل(1على1م�شتوى 1جدول121٫21

املحافظات1التعليمية1

متوسط التحصيلالمحافظة

452مسقط

456شمال الشرقية

420جنوب الشرقية

465الداخلية

483الظاهرة

459شمال الباطنة

454جنوب الباطنة

450البريمي

461مسندم

389الوسطى

423ظفار

445المدارس الخاصة

473المدارس الدولية

حقق طالب حمافظة �لظاهرة �أي�صا �أعلى معدل حت�صيل يف جمال �ل�صتدلل بو�قع 483 نقطة، و�أما �أقل معدل حت�صيل يف جمال 

�ل�صتدلل فكان يف حمافظة �لو�صطى بو�قع 389 نقطة فقط.
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الن�شبة1املئوية1لالإجابات1ال�شحيحة1يف1جمال1املحتوى1واملجال1املعريف1يف1�شلطنة1عمان1واملتو�شط1الدويل جدول122٫21

الدولة
العلوم 
بشكل 

عام

المجال المعرفيمجال المحتوى

االستداللالتطبيقالمعرفةعلوم االرضالفيزياءالكيمياءاالحياء

سلطنة 
عمان

3738343539433728

المتوسط 
الدولي

4344414245484436

ت�صري �لنتائج يف �جلدول �إىل �أن ن�صبة �لإجابات �ل�صحيحة يف جمال علوم �لأر�ص �أكرب وبفارق ب�صيط عن �ملجالت �لثالثة �لأخرى 

يف كل من �صلطنة عمان و�ملتو�صط �لدويل، وت�صري �لنتائج �أي�صا�إىل �أن ن�صبة �لإجابات �ل�صحيحة يف جمال �ملعرفة �أكرب من جمايل 

�لتطبيق و�ل�صتدلل يف كل من �صلطنة عمان و�ملتو�صط �لدويل. 

قائمة1املدار�س1احلا�شلة1على1معدل1حت�شيل11اأعلى1من1اأو1ي�شاوي1املتو�شط1الدويل جدول123٫21

معدل التحصيلالمحافظةاسم المدرسةم

569٫21المدارس الخاصةالشويفات الدولية1

556٫13الظاهرةفاطمة بنت اسد للتعليم االساسي للبنات الصفوف )5 - 12(2

555٫67المدارس الدوليةالسريالنكية3

554٫97مسندمالنصر للتعليم االساسي )12-5(4

547٫26ظفاروادى هكه للتعليم االساسى الصفوف )10-1(5

545٫27جنوب الباطنةالحوقين للتعليم االساسي ) 12-1(6

543٫52شمال الباطنةالطريف للتعليم األساسي )10-5(7

539٫64المدارس الخاصةالسلطان الخاصة8

538٫62الداخليةحفصة بنت عمر ) 10-5 (9

532٫24المدارس الخاصةاحمد بن ماجد الخاصة10

531٫24مسندمتماضر بنت عمر للتعليم االساسي )12-1(11

524٫30جنوب الباطنةآسيه بنت مزاحم للتعليم االساسي )12-5(12

523٫84المدارس الدوليةالهندية - الغبرة13

523٫21الظاهرةينقل للتعليم األساسي)10-5(14
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معدل التحصيلالمحافظةاسم المدرسةم

522٫96الداخليةمارية القبطية ) 10-5 (15

521٫98الظاهرةمقنيات للتعليم األساسي)12-5(16

519٫66شمال الشرقيةسيح العافيه للتعليم االساسي)10-5(17

519٫38مسندمسكينة بنت الحسين للتعليم االساسي )12-5(18

517٫59شمال الشرقيةلزق للتعليم األساسي )10-1(19

517٫45المدارس الخاصةاالبداع العالمية20

515٫27البريميالروضة  للتعليم مابعد االساسي )10-1(21

515٫13المدارس الدوليةالهندية - مسقط22

515٫01مسندمحمزة بن عبدالمطلب للتعليم االساسي )12-5(23

514٫68المدارس الدوليةالهندية - صور24

514٫33جنوب الباطنةوادي بني خروص للتعليم األساسي )1-5(25

514٫05شمال الشرقيةسمد للتعليم االساسي )12-7(26

513٫67الظاهرةبات للتعليم األساسي)10-1(27

510٫82مسقطأم سعد االنصارية28

510٫42الظاهرةعبري للتعليم األساسي)9-5(29

508٫83شمال الباطنةفاطمة بنت النبي30

508٫60شمال الشرقيةالمنارة للتعليم االساسي )10-5(31

508٫35المدارس الخاصةصحم الخاصة32

507٫66شمال الباطنةضمام بن السائب للتعليم األساسي )12-1(33

507٫42الظاهرةسودة أم المؤمنين للتعليم األساسي)12-5(34

506٫64الداخليةجماح للتعليم األساسي) 10-5 (35

505٫22المدارس الخاصةعبدالرحمن بن عوف الخاصة36

505٫16شمال الباطنةاالمام احمد بن سعيد للتعليم األساسي )10-5(37

505٫16جنوب الباطنةالرستاق للتعليم األساسي )12-5(38
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معدل التحصيلالمحافظةاسم المدرسةم

505٫06الظاهرةكبارة للتعليم األساسي)12-1(39

505٫05مسقطفيض المعرفـه للتعليم االساسى للبنات الصفوف )10-5(40

504٫30الداخليةعائشة بنت طلحــة للتعليم األساسي للبنات الصفوف )5- 12(41

502٫62الظاهرةالمحيول للتعليم األساسي)10-1( 42

502٫46البريميحفصة بنت سيرين للتعليم االساسي  للبنات الصفوف )9-5(43

501٫57مسقطبركة بنت ثعلبة للتعليم االساسي للبنات الصفوف)12-9(44

501٫32مسقطأروى بنت عبد المطلب للتعليم االساسى للبنات الصفوف )9-5(45

501٫24مسندمآمنة بنت وهب للتعليم االساسي )12-5(46

501٫11المدارس الدوليةالهندية - خصب47

500٫53الداخليةالمعمــور للتعليم االساسى للبنات الصفوف )5- 10(48

500٫17الظاهرةالهيال للتعليم األساسي)10-1(49

500الظاهرةأسماء بنت الصلت للتعليم األساسي)12-1(50
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قائمة1املدار�س1احلا�شلة1على1م�شتوى1اأقل1من14001نقطة: جدول1124٫2

معدل التحصيلالمحافظةالمدرسة

399٫92المدارس الخاصةواحة المعرفة الخاصة

399٫13المدارس الدوليةالباكستانية – نزوى

398٫34الوسطىصراب للتعليم االساسي )12-1(

397٫12مسندمابو بكر الصديق للتعليم االساسي )10-5(

397٫02ظفارزيك )12-5( 

395٫29ظفارأسامة بن زيد للتعليم االساسى للبنين الصفوف )9-5( 

395٫06مسقطمحمد بن شيخان السالمى للتعليم االساسى للبنين الصفوف )10-7(

394٫92مسندمعمرو بن العاص للتعليم االساسي )12-5(

394٫72الوسطىالغبره الجنوبيه للتعليم االساسى )12-1( 

390٫60جنوب الباطنةاسعد بن زرارة للتعليم االساسي )10-5(

390٫05جنوب الباطنةكعب بن سور للتعليم االساسي )10-5(

388٫70شمال الشرقيةصالح الدين للتعليم االساسي )12-5( 

388٫10الوسطىالنور للتعليم االساسي )12-1( 

386٫04الوسطىالخضراء للتعليم االساسي )10-1( 

385٫51البريميوادي الحيول للتعليم ما بعد االساسي

383٫99ظفارحطيـــن للتعليم االساسى  للبنين الصفوف)12-5(

382٫62مسقطابى بن ثابت للتعليم االساسى للبنين الصفوف )12-5( 

382٫55ظفارطوي اعتير )12-5( 

381٫13شمال الباطنةعبدالله بن انيـس للتعليم االساسى للبنين الصفوف )12-5(

381٫00الوسطىظهر للتعليم االساسي )12-1( 

380٫51ظفارابن خلـــدون للتعليم االساسى للبنين الصفوف )12-5(

380٫31جنوب الشرقيةفلج المشايخ للتعليم األساسي للبنين الصفوف )12-5(

379٫72شمال الشرقيةابو مالك للتعليم االساسي )12-5( 

377٫84شمال الباطنةهالل بن عطيه للتعليم االساسى للبنين الصفوف)10-8(

377٫05شمال الشرقيةالجزع للتعليم االساسي )12-1(

376٫92ظفاراضبيـــدوت للتعليم االساسى للبنين الصفوف )12-5( 

376٫81ظفارطيطام للتعليم األساسي )12-1(

373٫91جنوب الباطنةحمود بن عزان للتعليم األساسي )10-5(

373٫26الوسطىرأس مدركة للتعليم االساسي )12-1(

372٫48المدارس الخاصةالسالم الخاصة
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معدل التحصيلالمحافظةالمدرسة

372٫07المدارس الدوليةالباكستانية – صاللة

370٫85الوسطىخلوف للتعليم االساسي )12-1( 

370٫42الوسطىصوقرة للتعليم األساسي  )10-1(

369٫54جنوب الشرقيةالسلطان سعيد بن تيمور للتعليم االساسى  للبنين الصفوف)10-5( 

369٫42البريميحذيفة بن محصن للتعليم ما بعد األساسي للبنين الصفوف )12-5( 

368٫74الوسطىاللكبي للتعليم االساسي )12-1(

367٫44المدارس الخاصةالحيل الخاصة

359٫22الوسطىأبو مضابي للتعليم االساسي )12-1(

358٫77جنوب الباطنةالباسط للتعليم االساسي للبنين )10-5(

353٫38الوسطىالكحل للتعليم االساسي )12-1(

353٫22جنوب الشرقيةقتيبة بن مسلم )10-5(

348٫85ظفارزخر للتعليم األساسي الصفوف )12-1(

347٫34المدارس الخاصةالموالح الخاصة

344٫47المدارس الخاصةالصفوة الخاصة )الخوض(

344٫23المدارس الخاصةتبارك الخاصة

343٫00الداخليةعبدالله بن مسعـود للتعليم االساسى للبنين الصفوف ) 10-5 (

338٫62الوسطىقلعة العلم للتعليم االساسي )12-1(

338٫49جنوب الباطنةاالمام خنبش بن محمد للتعليم االساسي )10-5(

322٫16الوسطىبحر العرب للتعليم االساسي )12-5(

317٫84ظفارذهبـــون للتعليم االساسى الصفوف)12-1(

316٫54جنوب الشرقيةالمهلب بن أبي صفرة للتعليم األساسي )12-5(

311٫46المدارس الخاصةجيفر بن الجلندى الخاصة

298٫76جنوب الشرقيةرأس الحد للتعليم األساسي للصفوف )12-5(

296٫27جنوب الشرقيةبلعرب بن حمير للتعليم األساسي للبنين الصفوف)10-5(

295٫57جنوب الشرقيةالخويمة للتعليم األساسي للبنين الصفوف )12-5( 

281٫23الوسطىهيتام للتعليم االساسي )12-1(

278٫94الوسطىالشموخ للتعليم األساسي )12-1(
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ثانيًا: نتائج الصف الرابع 

معدل التحصيل العام لطالب السلطنة على المستوى الدولي:  6.2
ُت�صارك 47 دولة مبا فيها �ل�صلطنة يف هذه  �لدورة من �لدر��صة، بالإ�صافة �إىل 7 �أنظمة تعليمية لوليات �أو مقاطعات �أو �إمار�ت، ويعر�ص 

�جلدول �أدناه ترتيب معدلت �لتح�صيل للدول �مل�صاركة يف �لدر��صة ، علمًا باأن 500 نقطة يف �جلدول متَثل �ملتو�صط �لدويل

معدالت1حت�شيل1الدول1امل�شاركة جدول125٫21

 

Country Science Achievement Distribution

2 Singapore 590 (3.7) h
Korea, Rep. of 589 (2.0) h
Japan 569 (1.8) h
Russian Federation 567 (3.2) h

† Hong Kong SAR 557 (2.9) h
Chinese Taipei 555 (1.8) h
Finland 554 (2.3) h
Kazakhstan 550 (4.4) h
Poland 547 (2.4) h

2 † United States 546 (2.2) h
Slovenia 543 (2.4) h
Hungary 542 (3.3) h

2 Sweden 540 (3.6) h
Norway (5) 538 (2.6) h
England 536 (2.4) h
Bulgaria 536 (5.9) h
Czech Republic 534 (2.4) h
Croatia 533 (2.1) h
Ireland 529 (2.4) h
Germany 528 (2.4) h

2 Lithuania 528 (2.5) h
2 † Denmark 527 (2.1) h

2 1 † Canada 525 (2.6) h
3 Serbia 525 (3.7) h

Australia 524 (2.9) h
Slovak Republic 520 (2.6) h

‡ Northern Ireland 520 (2.2) h
2 Spain 518 (2.6) h
† Netherlands 517 (2.7) h
2 Italy 516 (2.6) h
† Belgium (Flemish) 512 (2.3) h
2 Portugal 508 (2.2) h

New Zealand 506 (2.7) h
## TIMSS Scale Centerpoint 500  

France 487 (2.7) i
Turkey 483 (3.3) i
Cyprus 481 (2.6) i
Chile 478 (2.7) i

2 Bahrain 459 (2.6) i
1 Georgia 451 (3.7) i

United Arab Emirates 451 (2.8) i
Qatar 436 (4.1) i
Oman 431 (3.1) i
Iran, Islamic Rep. of 421 (4.0) i
Indonesia 397 (4.8) i
Saudi Arabia 390 (4.9) i

ψ Morocco 352 (4.7) i
ψ Kuwait 337 (6.2) i
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ت�صري �لنتائج يف �جلدول �أعاله �إىل ت�صدر �صنغافورة للدول �مل�صاركة يف معدل حت�صيل �لعلوم بو�قع 590 نقطة، تليها كوريا ثم �ليابان، 

وُيالحظ من �لرتتيب ت�صدر دول �صرق �آ�صيا للمر�تب �لأوىل. جاءت كل �لدول �لعربية دون �ملتو�صط �لدويل، وحقق طالب �ل�صلطنة 

معدل حت�صيل �أف�صل بفارق كبري عن �لدورة �ل�صابقة بو�قع 431 نقطة، وحت�صن ترتيبها على �مل�صتوى �لدويل، ورغم �أن قطر تقع �أعلى 

�ل�صلطنة يف جدول �لرتتيب �إل �أنه عند �ملقارنة بني معدلت حت�صيل �لطالب يف �لدول �مل�صاركة ح�صب �لدللة �لح�صائية ، مبعنى 

�عتبار �لفرق بني معدل حت�صيل دولة و�أخرى فرًقا حقيقًيا د�ًل  �إح�صائًيا �أو غري د�ٍل �إح�صائًيا، جند �أن �لفرق غري د�ٍل �إح�صائًيا 

بني معدل حت�صيل �ل�صلطنة )431( ومعدل حت�صيل قطر )436( ، و�جلدول �لتايل يبني هذه �ملقارنات ح�صب دللتها �لإح�صائية:

املقارنة1بني1معدالت1حت�شيل1الدول1امل�شاركة1ح�شب1الداللة1االإح�شائية جدول126٫21
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Singapore 590 (3.7)   
Korea, Rep. of 589 (2.0)   

Japan 569 (1.8)   
Russian Federation 567 (3.2)   

Hong Kong SAR 557 (2.9)     
Chinese Taipei 555 (1.8)     

Finland 554 (2.3)     
Kazakhstan 550 (4.4)           

Poland 547 (2.4)        
United States 546 (2.2)        

Slovenia 543 (2.4)         
Hungary 542 (3.3)
Sweden 540 (3.6)

Norway (5) 538 (2.6)
England 536 (2.4)
Bulgaria 536 (5.9)

Czech Republic 534 (2.4)
Croatia 533 (2.1)
Ireland 529 (2.4)

Germany 528 (2.4)
Lithuania 528 (2.5)
Denmark 527 (2.1)

Canada 525 (2.6)
Serbia 525 (3.7)       

Australia 524 (2.9)   
Slovak Republic 520 (2.6)      

Northern Ireland 520 (2.2)   
Spain 518 (2.6)        

Netherlands 517 (2.7)       
Italy 516 (2.6)      

Belgium (Flemish) 512 (2.3)    
Portugal 508 (2.2)

New Zealand 506 (2.7)
France 487 (2.7)
Turkey 483 (3.3)
Cyprus 481 (2.6)

Chile 478 (2.7)
Bahrain 459 (2.6)
Georgia 451 (3.7)

United Arab Emirates 451 (2.8)
Qatar 436 (4.1)

Oman 431 (3.1)
Iran, Islamic Rep. of 421 (4.0)

Indonesia 397 (4.8)
Saudi Arabia 390 (4.9)

Morocco 352 (4.7)
Kuwait 337 (6.2)
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معدل التحصيل على مستوى السلطنة  7.2

مقارنة1معدل1التح�شيل1للمحافظات1التعليمية1واملدار�س1اخلا�شة1والدولية1يف1اآخر1دورتني1للدرا�شة جدول127٫21

المتوسط 2015المتوسط 2011المحافظة

382488شمال الباطنة

426472مسندم

411462الظاهرة

405454الداخلية

352442مسقط

361429جنوب الباطنة

361410شمال الشرقية

381421البريمي

346390جنوب الشرقية

332371ظفار

294310الوسطى

440396المدارس الدولية

365399المدارس الخاصة

دورة  مع  باملقارنة  و�ملد�ر�ص �خلا�صة  �ل�صلطنة  �لطالب يف جميع حمافظات  �رتفاع معدل حت�صيل  �إىل  �لنتائج يف �جلدول  ت�صري 

2011 با�صتثناء �ملد�ر�ص �لدولية حيث �نخف�ص معدل حت�صيلها عن �لدورة �ل�صابقة بفارق بلغ 44 نقطة، وكما يالحظ من �جلدول 

�أن حمافظة �صمال �لباطنة حققت �أعلى معدل حت�صيل بو�قع 488 نقطة وحققت حمافظة �لو�صطى �أقل معدل حت�صيل بو�قع 310 

نقطة فقط.
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توجهات األداء العام واألداء حسب الجنس بين الدورات السابقة والدورة الحالية.  8.2

�رتفع �أد�ء طالب �ل�صلطنة يف �لدر��صة مقارنة بالدورة �ل�صابقة بفارق كبري يف مادة �لعلوم لل�صف �لر�بع، و�ل�صكل �أدناه ي�صري �إىل 

ت�صنيف �ل�صلطنة �صمن 17 دولة حققت م�صتوى حت�صيل �أعلى من دورة 2011.

توجهات1االأداء1العام1للدول1امل�شاركة1يف1دورتي120111و20151 �شكل14٫21

Trends at Fourth Grade Show Increases in  
Science Achievement Around the World

Trends 2011.2015: 41 Countries

17 Countries 
Higher Average 
Achievement

Australia, Bahraln, Croatia, 
Hong Kong SAR, Ireland, 
Japan, Kazakhstan, Lithuania, 
Morocco, New Zealand, Oman, 
Qatar, Russian Federation, 
Slovenia, Spaln, Turkey, 
United Arab Emirates

Belgium )Flemish(,Chlie, 
Chinese Taipei, Czech 
Republic, Denmark, England, 
Georgia, Germany, Hungary, 
Korea, Northern Ireland, 
Norway, Serbia, Singapore, 
Sweden, the United States

Finland, Iran, Italy, Kuwait, 
Netherlands, Portugal, Saudi 
Arabia, Slovak Republic 

16 Countries 
Same Average 
Achievement

8 Countries 
Lower Average 
Achievement

ترتيب1ال�شلطنة1بني1الدول1امل�شاركة1من1حيث1التح�شن1يف1حت�شيل1الطالب1باملقارنة1مع1 1جدول128٫21

الدورة1ال�شابقة20111:

الدولةم
مقدار الزيادة في معدل التحصيل 

بالمقارنة مع دورة 2011

88المغرب1

55كازاخستان2

54سلطنة عمان3

42قطر4

كما هو مو�صح يف �جلدول، حققت �ملغرب �أف�صل حت�صن يف حت�صيل �لطالب مبقد�ر 88 نقطة، وحققت �ل�صلطنة �لرتتيب �لثالث بني 

جميع �لدول �مل�صاركة مبقد�ر 54 نقطة.  
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توجهات1االأداء1العام1يف1�شلطنة1عمان1يف1دورتي120111و20151: جدول129٫21

معدل التحصيلدورة الدراسة

الفرق في معدل التحصيل بين الدورتين

20112015

201543154

201137754-

ت�صري �لنتائج يف �جلدول �إىل �لقفزة �لكبرية �لتي حققها �لطالب يف معدل حت�صيلهم بفارق 54 نقطة عن دورة 2011، و�ل�صكل 

�لبياين �أدناه يبني توجهات �أد�ء طالب �ل�صلطنة يف دورتي �لدر��صة:

توجهات1اأداء1الذكور1واالإناث1يف1ال�شلطنة1يف1دورتني �شكل15٫21

2015  2011  2007  2003  1999  1995

440

360

431

377

سلطنة ُعمان
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الفرق1يف1االأداء1بني1الذكور1و1االإناث1على1امل�شتوى1الدويل جدول130٫21

Country

GirlsBoys
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Girls Scored 
Higher

Boys Scored 
Higher

Saudi Arabia49 )1.0(431 )5.3(51 )1.0(352 )7.6(79 )9.0(

Bahrain50 )0.8(478 )3.0(50 )0.8(439 )3.5(39 )4.0(

Oman50 )0.7(447 )3.4(50 )0.7(415 )3.6(32 )3.1(

Kuwait51 )2.1(352 )7.6(49 )2.1(322 )7.6(30 )9.1(

Qatar51 )2.5(448 )4.7(49 )2.5(424 )6.0(24 )7.2(

United Arab Emirates48 )2.2(459 )4.4(52 )2.2(444 )4.0(14 )6.4(

Finland48 )0.8(560 )2.3(52 )0.8(548 )2.9(12 )2.5(

Iran, Islamic Rep. of49 )1.1(427 )5.2(51 )1.1(415 )5.6(11 )7.4(

Morocco48 )0.8(358 )4.7(52 )0.8(347 )5.7(10 )4.9(

Bulgaria49 )0.8(540 )6.3(51 )0.8(532 )5.9(8 )2.9(

Sweden49 )1.0(544 )4.1(51 )1.0(536 )3.5(8 )2.7(

Indonesia48 )0.7(401 )5.2(52 )0.7(393 )5.3(8 )4.2(

Kazakhstan49 )0.8(552 )4.5(51 )0.8(547 )4.7(5 )2.7(

Georgia49 )0.9(453 )3.9(51 )0.9(449 )4.6(4 )4.1(

New Zealand49 )0.7(507 )3.2(51 )0.7(504 )3.0(3 )3.1(

Lithuania50 )0.9(529 )2.9(50 )0.9(526 )3.1(3 )3.4(

Serbia48 )0.8(526 )3.6(52 )0.8(523 )4.9(3 )4.6(

Canada49 )0.5(526 )2.8(51 )0.5(524 )3.0(2 )2.2(

Belgium )Flemish(50 )0.9(512 )2.6(50 )0.9(511 )2.6(2 )2.4(

Poland50 )0.8(548 )2.5(50 )0.8(546 )3.0(1 )2.8(

Turkey49 )0.6(484 )3.3(51 )0.6(483 )4.0(1 )3.1(

Netherlands50 )0.9(517 )2.8(50 )0.9(517 )3.0(1 )2.4(

Australia49 )1.0(524 )3.3(51 )1.0(523 )3.4(1 )3.4(

England51 )0.7(536 )3.0(49 )0.7(536 )2.6(1 )2.8(

Norway )5(49 )0.9(538 )3.1(51 )0.9(537 )3.1(1 )3.2(

Singapore48 )0.5(591 )3.7(52 )0.5(590 )4.2(0 )2.8(

Russian Federation49 )0.9(567 )3.1(51 )0.9(567 )3.7(0 )2.7(

France49 )0.7(487 )3.1(51 )0.7(487 )2.9(0 )2.4(

Northern Ireland50 )1.1(520 )3.0(50 )1.1(520 )2.8(0 )3.7(

Cyprus49 )0.7(481 )2.8(51 )0.7(481 )2.9(0 )2.6(

Chile49 )1.7(477 )3.0(51 )1.7(478 )3.4(1 )3.3(

Germany48 )0.7(527 )2.7(52 )0.7(529 )2.6(2 )2.3(

Croatia49 )0.8(532 )2.7(51 )0.8(534 )2.2(2 )2.8(

United States51 )0.6(544 )2.4(49 )0.6(548 )2.5(4 )2.0(

Denmark49 )0.8(525 )2.5(51 )0.8(529 )2.6(4 )2.8(

Japan50 )0.5(567 )2.0(50 )0.5(571 )2.3(4 )2.4(

Ireland47 )1.5(526 )2.9(53 )1.5(531 )2.9(5 )3.4(

Spain49 )0.9(515 )2.9(51 )0.9(521 )2.9(6 )2.7(

Slovenia49 )0.8(539 )2.4(51 )0.8(546 )3.1(7 )2.7(

Portugal49 )0.8(504 )2.5(51 )0.8(512 )2.4(7 )2.2(

Hungary49 )0.9(538 )3.5(51 )0.9(546 )3.9(8 )3.1(

Czech Republic49 )0.9(530 )2.8(51 )0.9(538 )2.7(8 )2.6(

Slovak Republic48 )0.9(516 )3.2(52 )0.9(524 )2.7(8 )2.7(

Chinese Taipei49 )0.6(551 )2.2(51 )0.6(560 )2.4(9 )2.9(

Italy49 )0.7(512 )3.1(51 )0.7(521 )2.8(9 )2.5(

Hong Kong SAR46 )1.5(551 )3.9(54 )1.5(561 )3.3(10 )3.9(

Korea, Rep. of48 )0.5(584 )2.3(52 )0.5(595 )2.3(11 )2.4(

International Avg.49 )0.1(508 )0.5(51 )0.1(504 )0.6(
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ي�صري �ملتو�صط �لدويل �إىل وجود فرق بني معدل حت�صيل �لإناث ومعدل حت�صيل �لذكور يف �صالح �لإناث بفارق بلغ 4 نقاط فقط 

)508 لالإناث مقابل 504 للذكور (، وعلى غر�ر �ملتو�صط �لدويل ت�صري �لنتائج  �إىل �أن معدل حت�صيل �لإناث يف �ل�صلطنة �أعلى من 

معدل حت�صيل �لذكور بفارق بلغ  32 نقطة، وهذ� �لفرق د�ل �إح�صائيا وُيعترب ثالث �أكرب فرق بعد �ل�صعودية و�لبحرين .

توجهات1اأداء1الذكور1واالإناث1يف1�شلطنة1عمان1يف1دورتي120111و2015 جدول131٫21

الفرقمعدل التحصيل لإلناثمعدل التحصيل للذكورالدورة

201136039434

201541544732

ُيالحظ من �جلدول �نخفا�ص �لفرق يف معدل �لتح�صيل بني �لإناث و�لذكور يف دورة 2015 �ىل 32 نقطة ، بعد �أن كان �لفرق 34 

نقطة يف 2011 ، و�لر�صم �لبياين �لتايل يو�صح توجهات �أد�ء �لذكور و�لإناث يف �ل�صلطنة يف دورتي �لدر��صة.

توجهات1اأداء1الذكور1واالإناث1يف1ال�شلطنة1يف1دورتي120111و20151 �شكل16٫21

2015  2011  2007  2003  1999  1995

440

360

447

394

415

360

سلطنة ُعمان

الذكور

اإلناث
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حت�شيل1الطالب1ح�شب11اجلن�س1يف11املحافظات1واملدار�س1اخلا�شة1والدولية. جدول132٫21

الفرقمعدل تحصيل الذكورمعدل تحصيل اإلناثالمحافظة
45742631مسقط

42439727شمال الشرقية

41136942جنوب الشرقية

47343538الداخلية

47145318الظاهرة

50547134شمال الباطنة

44940940جنوب الباطنة

43740631البريمي

4764688مسندم

32629432الوسطى

38835335ظفار

42837949المدارس الخاصة

�صفر396396المدارس الدولية

حققت �لإناث يف حمافظة �صمال �لباطنة �أعلى معدل حت�صيل بو�قع 505 نقطة متجاوزً� �ملتو�صط �لدويل ،  وكان �أعلى معدل حت�صيل 

ا بو�قع 471 نقطة، و�أما �كرب فرق يف �لأد�ء بني �لإناث و�لذكور فكان يف �ملد�ر�ص �خلا�صة  للذكور يف حمافظة �صمال �لباطنة �أي�صً

بفارق 49 نقطة ل�صالح �لإناث، وكان �أقل فرق يف �لأد�ء بني �لذكور و�لإناث يف حمافظة م�صندم بفارق 8 نقاط فقط ل�صالح �لإناث، 

وت�صاوى معدل حت�صيل �لإناث مع معدل حت�صيل �لذكور يف �ملد�ر�ص �لدولية.
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تحصيل الطالب حسب مقاييس األداء المعيارية  األربعة :  9.2
حتدد در��صة TIMSS �أربع مقايي�ص معيارية لأد�ء �لطالب، وهي: مقيا�ص �لأد�ء �ملتقدم وميثله �لطالب �لذين حققو� معدل حت�صيل )625 

فاأعلى( ، و�ملقيا�ص �ملرتفع وميثله �لطالب �لذين حققو� معدل حت�صيل )من 550 �إىل �أقل من 625(، و�ملقيا�ص �ملتو�صط وميثله �لطالب 

�لذين حققو� معدل حت�صيل ) من 475 �إىل �أقل من 550( ، و�ملقيا�ص �لر�بع �ملنخف�ص وميثله �لطالب �لذين حققو� معدل حت�صيل ) من 

400 �إىل �أقل من 475(، و�جلدول �لتايل يو�صح و�صفًا للمعايري �لتي يجب �أن ميتلكها �لطالب يف كل مقيا�ص.

و�شف1مقايي�س1االأداء1االأربعة: جدول133٫21

الوصفمقياس األداء المعياري
يطبق �لطالب وينقل ��صتيعابه وفهمه لعلوم �حلياة و�لعلوم �لطبيعية وعلوم �لأر�ص المتقدم

ويظهر بع�ص �ملعرفة بعمليات �ل�صتق�صاء �لعلمي 

يف المرتفع �لأر���ص   وعلوم  �لطبيعية  و�لعلوم  �حلياة  لعلوم  معرفته  وينقل  �لطالب  يطبق 

�صياقات جمردة ومو�قف حياتية يومية.

وعلوم المتوسط �لطبيعية  و�لعلوم  �حلياة  لعلوم  و�لفهم  �ل�صا�صية  �ملعرفة  �لطالب  يظهر 

�لأر�ص

يظهر �لطالب �ملعرفة �لأ�صا�صية لعلوم �حلياة ولعلوم �لطبيعية المنخفض

مقارنة1الن�شب1املئوية1لطالب1ال�شلطنة1واملتو�شط1الدويل1يف1مقايي�س1االأداء1املعياريه1االأربعة: جدول134٫21

المقياس المنخفضالمقياس المتوسطالمقياس المرتفعالمقياس المتقدمالدولة

4163861سلطنة عمان

7397795المتوسط الدولي

�أي�صا قد حققو�  �ملتقدم هم  �ملقيا�ص  �لذين حققو� معايري  �أن �لطالب  �أعاله تر�كمية، حيث  �ملئوية يف �جلدول  �لن�صب  مالحظة: 

معايري �ملقايي�ص �لأدنى ) �ملرتفع و�ملتو�صط و�ملنخف�ص(، وكذلك فاإن �لطالب �لذين حققو� �مل�صتوى �ملرتفع هم �أي�صا حققو� معايري 

�ملقيا�صني �لأدنى) �ملتو�صط و�ملنخف�ص ( ، وبالتايل فاإن �لطالب �لذين حققو� معايري �ملقيا�ص �ملنخف�ص هم جمموع �لطالب يف 

مقايي�ص �لأد�ء �لأربعة.  

ُيالحظ  من �جلدول �أعاله �أن ن�صبة طالب �ل�صلطنة �لذين حققو� �ملقيا�ص �ملتقدم منخف�صة وتقل عن �ملتو�صط �لدويل بفارق %3. 

وكما ي�صتنتج �أن 39% من طالب �ل�صلطنة دون �ملقيا�ص �ملنخف�ص يف مقابل 5% فقط يف �ملتو�صط �لدويل.
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اأعداد1الطالب1ح�شب1اجلن�س1واملحافظات1التعليمية1واملدار�س1اخلا�شة1والدولية1يف1مقايي�س1 1جدول135٫21

االأداء1املعيارية

المحافظة
من 400 إلى أقل أقل من 400

من 475
من 475إلى أقل من 

550
من 550 إلى أقل 

625 فأعلىمن 625

ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

1111499572100905546169مسقط

12516981717662282777شمال الشرقية

15321498796441271483جنوب الشرقية

871399097978373421915الداخلية

10315112012415012281742521الظاهرة

7611188901089988756534شمال الباطنة

105159101799966443495جنوب الباطنة

749555464937271967البريمي

264230333430192376مسندم

17017838201784310الوسطى

243274112727253311965محافظة ظفار

891884868465232241312المدارس الخاصة

3163131611529288263368المدارس الدولية

�أعد�د �لإناث يف كل �ملحافظات  �أكرث من  �أقل من 400(  �أعد�د �لذكور يف �ملقيا�ص �لأقل من �ملنخف�ص )  �أن  ُيالحظ من �جلدول 

و�ملد�ر�ص �خلا�صة و�لدولية. وكما يالحظ �رتفاع �أعد�د �لإناث باملقارنة مع �أعد�د �لذكور ب�صكل عام يف كل �ملحافظات �لتعليمية 

و�ملد�ر�ص �خلا�صة عند �لنتقال �إىل مقايي�ص �أد�ء �أعلى، و�أما يف �ملد�ر�ص �لدولية يالحظ �أن �أعد�د �لذكور �أعلى من �أعد�د �لإناث يف 

�لفئتني )500- �أقل من 625( و )625 فاأعلى(.
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عدد1الطلبة1احلا�شلني1على1معدل1حت�شيل1اأكرب1اأو1ي�شاوي115001)1املتو�شط1الدويل1( جدول136٫21

�جلدول �لتايل يبني �أعد�د �لطلبة �حلا�صلني على  500 نقطة فاأعلى على م�صتوى �ملد�ر�ص �حلكومية و �لدولية و�خلا�صة .

العدد اإلجمالي  المحافظة
للطالب

عدد الطالب  الحاصلين  على معدل تحصيل 
 أكبر من أو يساوي المتوسط الدولي

) العلوم(
النسبة المئوية 

 )%(
41511026٫5البريمي

74125334٫1الداخلية

97137838٫9الظاهرة

440194٫3الوسطى

70015422جنوب الباطنة

70110214٫6جنوب الشرقية

83439247شمال الباطنة

65315123٫1شمال الشرقية

88812614٫2ظفار

74425834٫7مسقط

2499437٫8مسندم

57314325المدارس الخاصة

119616714المدارس الدولية

9105234725٫8المجموع

ت�صري �لنتائج يف �جلدول �إىل �أن �أعلى ن�صبة من �لطالب حققو� �ملتو�صط �لدويل وما فوق يف حمافظة �صمال �لباطنة بو�قع 47%، و�أما 

�أقل ن�صبة حققها طالب حمافظة �لو�صطى بو�قع 4٫3 % فقط.

تحصيل الطالب حسب مجاالت المحتوى والمجاالت المعرفية  10.2

معدل1حت�شيل1الطالب1يف1جمال1املحتوى جدول137٫21

معدل  التحصيل مجال المحتوى

426علوم الحياة

435العلوم الطبيعية

423علوم األرض

و�أقل معدل  نقطة  بو�قع 435  �لطبيعية  �لعلوم  �ل�صلطنة يف  جمال  �أعلى معدل حت�صيل لطالب  �أن  �إىل  �لنتائج يف �جلدول  ت�صري 

حت�صيل يف جمال علوم �لأر�ص بو�قع 423 نقطة. 
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معدل1حت�شيل1الطالب1يف1املجاالت1املعرفية جدول138٫21

معدل التحصيلالمجال المعرفي

422المعرفة

435التطبيق 

431التفكير المنطقي )االستدالل(

ت�صري �لنتائج يف �جلدول �إىل �أن �أعلى معدل حت�صيل لطالب �ل�صلطنة يف  جمال �لتطبيق بو�قع 435 نقطة، و�أقل معدل حت�صيل يف 

جمال �ملعرفة بو�قع 422 نقطة.

حت�شيل1طلبة1ال�شف1الرابع1يف1مادة1العلوم1ح�شب1املحتوى1)علوم1احلياة(1على1م�شتوى 1جدول139٫21

املحافظات1التعليمية1

معدل التحصيلالمحافظة

440مسقط

402شمال الشرقية

383جنوب الشرقية

449الداخلية

457الظاهرة

484شمال الباطنة

422جنوب الباطنة

416البريمي

461مسندم

304الوسطى

366ظفار 

392المدارس الخاصة 

395المدارس الدولية 

حقق طالب حمافظة �صمال �لباطنة �أعلى معدل حت�صيل يف جمال علوم �حلياة بو�قع 484 نقطة، و�أما �أقل معدل حت�صيل يف جمال 

علوم �حلياة فكان يف حمافظة �لو�صطى بو�قع 304 نقطة فقط.
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حت�شيل1طلبة1ال�شف1الرابع1يف1مادة1العلوم1ح�شب1املحتوى1)االعلوم1الطبيعية(1على1م�شتوى1املحافظات1 جدول140٫21

التعليمية1

معدل التحصيلالمحافظة

449مسقط

411شمال الشرقية

393جنوب الشرقية

463الداخلية

469الظاهرة

499شمال الباطنة

434جنوب الباطنة

423البريمي

480مسندم

301الوسطى

372ظفار

397المدارس الخاصة

388المدارس الدولية

حقق طالب حمافظة �صمال �لباطنة �أعلى معدل حت�صيل يف جمال �لعلوم �لطبيعية بو�قع 499 نقطة، و�أما �أقل معدل حت�صيل يف 

جمال �لعلوم �لطبيعية فكان يف حمافظة �لو�صطى بو�قع 301 نقطة فقط.
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حت�شيل1طلبة1ال�شف1الرابع1يف1مادة1العلوم1ح�شب1املحتوى1)علوم1االأر�س(1على1م�شتوى1 1جدول141٫21

املحافظات1التعليمية1

معدل التحصيلالمحافظة

431مسقط

400شمال الشرقية

385جنوب الشرقية

446الداخلية

451الظاهرة

475شمال الباطنة

418جنوب الباطنة

411البريمي

455مسندم

299الوسطى

353ظفار

397المدارس الخاصة

411المدارس الدولية

حقق طالب حمافظة �صمال �لباطنة �أعلى معدل حت�صيل يف جمال علوم �لأر�ص بو�قع 475 نقطة، و�أما �أقل معدل حت�صيل يف جمال 

علوم �لأر�ص فكان يف حمافظة �لو�صطى بو�قع 299 نقطة فقط.
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حت�شيل1طلبة1ال�شف1الرابع1يف1مادة1العلوم1ح�شب1امل�شتويات1املعرفية1)املعرفة(1على1م�شتوى1 1جدول142٫21

املحافظات1التعليمية1

معدل التحصيلالمحافظة

433مسقط

397شمال الشرقية

377جنوب الشرقية

444الداخلية

454الظاهرة

484شمال الباطنة

416جنوب الباطنة

410البريمي

458مسندم

289الوسطى

353ظفار

388المدارس الخاصة

395المدارس الدولية

�أقل معدل حت�صيل يف جمال  و�أما  بو�قع 484 نقطة،  �ملعرفة  �أعلى معدل حت�صيل يف جمال  �لباطنة  حقق طالب حمافظة �صمال 

�ملعرفة فكان يف حمافظة �لو�صطى بو�قع 289 نقطة فقط.

حت�شيل1طلبة1ال�شف1الرابع1يف1مادة1العلوم1ح�شب1امل�شتويات1املعرفية1)التطبيق(1على1م�شتوى1 1جدول143٫21

املحافظات1التعليمية1

معدل التحصيلالمحافظة

449مسقط

414شمال الشرقية

394جنوب الشرقية

461الداخلية

467الظاهرة

495شمال الباطنة

432جنوب الباطنة

426البريمي

472مسندم

307الوسطى

373ظفار

399المدارس الخاصة

389المدارس الدولية

حقق طالب حمافظة �صمال �لباطنة �أعلى معدل حت�صيل يف جمال �لتطبيق بو�قع 495 نقطة، و�أما �أقل معدل حت�صيل يف جمال 

�لتطبيق فكان يف حمافظة �لو�صطى بو�قع 307 نقطة فقط.
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حت�شيل1طلبة1ال�شف1الرابع1يف1مادة1العلوم1ح�شب1امل�شتويات1املعرفية1)اال�شتدالل(1على1م�شتوى1 جدول144٫21

املحافظات1التعليمية1

معدل التحصيلالمحافظة

446مسقط

409شمال الشرقية

394جنوب الشرقية

450الداخلية

460الظاهرة

482شمال الباطنة

430جنوب الباطنة

431البريمي

459مسندم

326الوسطى

378ظفار

399المدارس الخاصة

397المدارس الدولية

حقق طالب حمافظة �صمال �لباطنة �أعلى معدل حت�صيل يف جمال �ل�صتدلل بو�قع 482 نقطة، و�أما �أقل معدل حت�صيل يف جمال 

�ل�صتدلل فكان يف حمافظة �لو�صطى بو�قع 326 نقطة فقط.

الن�شبة1املئوية1لالإجابات1ال�شحيحة1يف1جمال1املحتوى1واملجال1املعريف1يف1�شلطنة1عمان1واملتو�شط1الدويل1 جدول145٫21

الدولة
العلوم 

بشكل عام

المجال المعرفيمجال المحتوى

االستداللالتطبيقالمعرفةعلوم األرضالعلوم الطبيعيةعلوم الحياة

38393836413732سلطنة عمان

50514849534944المتوسط الدولي

ت�صري �لنتائج يف �جلدول �إىل �أن ن�صبة �لإجابات �ل�صحيحة يف جمال علوم �حلياة �أكرب وبفارق ب�صيط عن جمايل �لعلوم �لطبيعية 

ا �أن ن�صبة �لإجابات �ل�صحيحة يف جمال �ملعرفة �كرب  وعلوم �لر�ص يف كل من �صلطنة عمان و�ملتو�صط �لدويل، وت�صري �لنتائج �أي�صً

من جمايل �لتطبيق و�ل�صتدلل يف كل من �صلطنة عمان و�ملتو�صط �لدويل. 
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قائمة1املدار�س1احلا�شلة1على1معدل1حت�شيل11اأعلى1من1اأو1ي�شاوي1املتو�شط1الدويل جدول146٫21

معدل التحصيلالمحافظةاسم المدرسةمسلسل

582٫21المدارس الدوليةالسريالنكية1

578٫81شمال الباطنةجواهر العلم للتعليم األساسي )4-1( 2

577٫13شمال الباطنةالبالغة للتعليم األساسي )4-1( 3

573٫33المدارس الخاصةالشويفات الدولية4

565٫88مسقطوادي الميح للتعليم األساسي )10-1( 5

563٫03البريميالخطوة للتعليم االساسي ) 4-1 (6

560٫81شمال الباطنةمشارق األنوار للتعليم األساسي )4-1( 7

555٫42شمال الباطنةاإلشراق للتعليم األساسي )4-1( 8

548٫53الظاهرةشموع المعرفة للتعليم األساسي)4-1( 9

543٫73البريميالروضة )12-1( 10

543٫29شمال الباطنةالمعرفة للتعليم األساسي)4-1( 11

542٫93شمال الباطنةالفردوس للتعليم األساسي)4-1( 12

542٫55مسندمدبا للتعليم االساسي )4-1( 13

542٫00ظفارزيك للتعليم األساسي)4-1( 14

540٫13شمال الباطنةاإلبتكارللتعليم األساسي)4-1( 15

535٫92شمال الباطنةالصويحرة للتعليم األساسي )4-1( 16

529٫05مسقطبوشر للتعليم األساسي)4-1( 17

528٫52الداخليةسيح الشامخات للتعليم األساسي)4-1( 18

522٫91شمال الباطنةالحكمة للتعليم األساسي )4-1( 19

519٫78مسقطكنوز المعرفة للتعليم األساسي)4-1( 20

516٫93شمال الباطنةاألفق للتعليم األساسي)4-1( 21

515٫70جنوب الشرقيةجعالن للتعليم األساسي)4-1( 22

513٫70الداخليةينابيع العلم للتعليم األساسي)4-1( 23

512٫87شمال الباطنةأسماء بنت أبي بكر للتعليم األساسي)7-1( 24

511٫17شمال الباطنةالجواهر للتعليم األساسي)4-1( 25

507٫63الظاهرةفدا للتعليم األساسي)12-1( 26

506٫02المدارس الخاصةاالنوار الحديثة الخاصة27

503٫09الظاهرةأسماء بنت عميس للتعليم األساسي )10-1( 28

503٫00شمال الباطنةالكوكبة للتعليم األساسي)4-1( 29
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قائمة1املدار�س1احلا�شلة1على1معدل1حت�شيل11اأقل1من4001 جدول147٫21

معدل التحصيلالمحافظةالمدرسة

399٫53الداخليةربوع الخير للتعليم االساسى الصفوف)4-1( 

399٫39شمال الشرقيةبدية للتعليم االساسي )4-1( 

399٫34البريميالسنينه للتعليم مابعد األساسي

398٫47البريميالمقداد بن عمرو للتعليم مابعد األساسي

397٫45جنوب الباطنةنبغ البالغه للتعليم االساسي )4-1(

397٫09جنوب الشرقيةمجان للتعليم االساسى الصفوف)4-1( 

396٫20جنوب الباطنةالحوقين للتعليم االساسي)12-1(

395٫47المدارس الدوليةالهندية - دارسيت

394٫69شمال الشرقيةالغمصة للتعليم األساسي )1 -12(

394٫38جنوب الشرقيةالمرجان للتعليم األساسي )4-1( 

393٫72شمال الباطنةزهرة المدائن للتعليم األساسي للصفوف )4-1( 

393٫45مسقطزينب االسدية للتعليم األساسي للصفوف من)10-6(

392٫24جنوب الشرقيةالجيل الصاعد للتعليم األساسي )4-1( 

391٫75مسقطوادي حطاط للتعليم األساسي)4-1(

391٫09ظفارمرباط للتعليم األساسي )4-1( 

390٫03المدارس الدوليةالباكستانية - صاللة

389٫95المدارس الدوليةالهندية - صور

389٫20ظفاراألجيال للتعليم االساسي )4-1( 

387٫76شمال الشرقيةسيح النماء للتعليم االساسي )4-1(

387٫67جنوب الشرقيةمنبع الخيرللتعليم االساسي للصفوف )4-1(

387٫09ظفارالقبس للعليم األساسي للصفوف )4-1(

387٫04المدارس الدوليةالبنجالديشية - جعالن

384٫62المدارس الدوليةالبنجالديشية - صحار

384٫58مسقطاالزدهار

384٫31مسندمكمزار للتعليم األساسي )12-1(

383٫47المدارس الخاصةصالله الخاصة

382٫79ظفارالمزيونة للتعليم األساسي )5-1(

382٫50ظفارالبدائع للتعليم األساسي )4-1(

382٫03جنوب الشرقيةدوحة العلم للتعليم األساسي للصفوف)4-1( 

380٫93ظفارالقوف للتعليم األساسي )4-1( 

379٫75جنوب الشرقيةصورللتعليم األساسي للصفوف )4-1(

378٫63جنوب الشرقيةسيح السندة للتعليم االساسي )4-1( 

377٫26مسقطخولة بنت اليمان للتعليم األساسي للصفوف )12-1(
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معدل التحصيلالمحافظةالمدرسة

376٫82ظفارالدهاريزللتعليم االساسي )4-1( 

375٫72الوسطىرأس مدركة للتعليم االساسي )12-1(

375٫15جنوب الباطنةمشاعل المعرفه للتعليم االساسي  )4-1(

375٫11جنوب الباطنةوادي السحتن للتعليم االساسي )12-1(

374٫96المدارس الدوليةالهندية - إبرا

374٫77مسقطالمنهل للتعليم األساسي )4-1(

374٫56شمال الشرقيةاليحمدي للتعليم االساسي )4-1( 

374٫44مسقطالسيب للتعليم األساسي )4-1(

374٫05البريميحفيت للتعليم االساسي ) 12-1 (

372٫40شمال الشرقيةالسبل للتعليم االساسي )10-1(

371٫96المدارس الدوليةالهندية - نزوى

370٫81جنوب الباطنةحبراء للتعليم األساسي )10-1( 

370٫81المدارس الدوليةالهندية - الملدة

370٫46المدارس الخاصةأنوار الهدى الخاصة

370٫18ظفارالعوقدين للتعليم األساسي )4-1( 

368٫48المدارس الدوليةالهندية - عبري

367٫75جنوب الباطنةيقاء للتعليم االساسي ) 10-1( 

366٫36ظفارجحنين للتعليم األساسي )10-1( 

365٫36ظفارالسالم للتعليم االساسي للصفوف )4-1( 

362٫83الوسطىأبو مضابي للتعليم االساسي )12-1( 

362٫51جنوب الشرقيةاألصالة للتعليم األساسي  )9-1(

361٫89شمال الشرقيةاالفالج للتعليم األساسي للصفوف)12-1( 

361٫87جنوب الشرقيةرمال الشرقية للتعليم االساسي )12-1(

360٫61المدارس الدوليةالهندية - صاللة

359٫88المدارس الخاصةعمر بن الخطاب الخاصة

359٫29الوسطىهيما للتعليم االساسي )12-1( 

357٫00الداخليةالغليل للتعليم األساسي للصفوف ) 10-1 ( 

355٫12ظفارصاللة الغربية للتعليم األساسي  )4-1( 

354٫87المدارس الدوليةالهندية - المعبيلة

354٫50المدارس الدوليةالباكستانية - مسقط

353٫81جنوب الشرقيةقلهات للتعليم األساسي )10-1( 

353٫45المدارس الخاصةابن خلدون الخاصة

352٫63جنوب الشرقيةسيح العال للتعليم األساسي  )4-1( 
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معدل التحصيلالمحافظةالمدرسة

351٫03جنوب الشرقيةعائشة بنت عثمان للتعليم األساسي )12-1( 

350٫26المدارس الخاصةالمدارس المتحدة الخاصة )المنى(

349٫93المدارس الخاصةواحة المعرفة الخاصة

342٫91جنوب الشرقيةالشراع للتعليم األساسي )4-1( 

342٫82ظفارالمعرفة للتعليم األساسي )4-1(

342٫76شمال الشرقيةالروضة للتعليم االساسي  )10-1( 

342٫48ظفارديميت للتعليم األساسي )12-1( 

338٫66المدارس الدوليةالهندية - السيب

335٫86الوسطىالدقم للتعليم االساسي )12-1( 

333٫64البريميمالك بن أنس للتعليم مابعد االساسي

333٫61المدارس الدوليةالبنجالديشية - سناو

332٫36جنوب الشرقيةالبر للتعليم األساسي )10-1( 

329٫57الوسطىالمعارف للتعليم االساسي )12-1( 

329٫56البريميالبريمي  للتعليم االساسي)4-1 (

328٫90المدارس الخاصةالمدارس المتحدة الخاصة )الحيل(

328٫76الوسطىريما للتعليم االساسي )12-1( 

327٫89المدارس الخاصةالحيل الخاصة

326٫74جنوب الشرقيةالجنان للتعليم األساسي )10-1(

325٫05الوسطىالنور للتعليم االساسي )12-1( 

324٫87المدارس الخاصةجعالن الخاصة

322٫87شمال الشرقيةاإلنجاز للتعليم العام )4-1(

322٫64ظفارالقرض للتعليم األساسي)4-1( 

322٫26مسقطمطرح للتعليم األساسي )4-1(

318٫88شمال الشرقيةالعطاء للتعليم االساسي)4-1( 

315٫74ظفارغدو للتعليم األساسي )12-1( 

313٫53الوسطىقلعة العلم للتعليم االساسي )12-1( 

313٫36الوسطىظهر للتعليم االساسي )12-1( 

310٫43المدارس الخاصةروائع المعرفة الخاصة

309٫98جنوب الشرقيةالبندر الجديد للتعليم األساسي )12-1( 

309٫34ظفارارديت للتعليم األساسي )12-1(

306٫77المدارس الخاصةبشائر النهضة الخاصة

304٫54الوسطىهيتام للتعليم االساسي )12-1( 

303٫87ظفارشليم للتعليم األساسي )12-1( 

303٫08الوسطىالكحل للتعليم االساسي )12-1( 
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معدل التحصيلالمحافظةالمدرسة

301٫91جنوب الشرقيةروضة المعارف للتعليم األساسي )10-1( 

301٫50المدارس الدوليةالباكستانية - نزوى

301٫05الوسطىاللكبي للتعليم االساسي )12-1( 

298٫48الوسطىالخضراء للتعليم االساسي )10-1( 

293٫10الوسطىمسيرة الخير للتعليم االساسي )10-1(

293٫01الوسطىحج للتعليم االساسي )12-1( 

287٫36المدارس الخاصةالوطية الخاصة )الوطية(

286٫39ظفارذهبون للتعليم األساسي )12-1( 

279٫84المدارس الخاصةالموالح الخاصة

277٫06الوسطىخلوف للتعليم االساسي )12-1( 

269٫47المدارس الخاصةجيفر بن الجلندى الخاصة

267٫11الوسطىالشموخ للتعليم األساسي )12-1( 

266٫04ظفارطيطام للتعليم األساسي )12-1( 

252٫02الوسطىصراب للتعليم االساسي )12-1( 

242٫43الوسطىالغبرة الجنوبيه للتعليم االساسي )12-1(



83التقرير الوطني لمادة العلوم للصفين  الرابع والثامن



الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم 84



85التقرير الوطني لمادة العلوم للصفين  الرابع والثامن

دعم الطالب في البيئة المنزلية

الفصل الثالث
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المصادر التعليمية في المنزل ) الصف الرابع (  1.3

مت ��صتقاق هذ� �ملتغري من ��صتجابات �لتالميذ و�أولياء �لأمور ويتعلق مبدى توفر 5 م�صادر للتعلم يف �ملنزل )�ل�صكل 1٫3 (، ومت 

ت�صنيف ��صتجابات  �لتالميذ و�أولياء �لأمور  �إىل ثالث فئات هي » م�صادر عديدة » و » بع�ص �مل�صادر » و » م�صادر قليلة »، و�لتالميذ 

�لذين مت ت�صنيفهم �صمن فئة » م�صادر عديدة » هم �لذين �صرحو� باأنه يتوفر لديهم �أكرث من 100 كتاب يف �ملنزل ويتوفر لديهم 

�أي�صا غرفة خا�صة و�ت�صال ب�صبكة �لنرتنت  ويف �ملقابل �صرح �أولياء �أمورهم �أنه يتوفر لديهم  �أكرث من 25 كتاب خم�ص�ص لالأطفال 

و�أن �أحد �أولياء �لأمور على �لأقل لديه �صهادة جامعية ، وكذلك �أن �أحدهما يعمل يف وظيفة مهنية. و�أما �لتالميذ �لذين مت ت�صنيفهم 

�صمن فئة » م�صادر قليلة » فقد �صرحو� باأنه يتوفر لديهم يف �ملنزل 25 كتاًبا �أو �أقل ول يتوفر لديهم غرفة خا�صة و�ت�صال ب�صبكة 

�لنرتنت ويف �ملقابل �صرح �أولياء �أمورهم باأنه يتوفر لديهم 10 كتب لالأطفال �أو �أقل ومل يكمل كال �لو�لدين مرحلة ما بعد �لثانوية 

ول ميتلك �أي منهما م�صروًعا �صغرًي� �أو يعمل يف وظيفة مكتبية �أو مهنية وكال �لو�لدين مل يكملو� تعليمهم بعد �لثانوية �لعامة، و�أما 

بقية �ل�صتجابات �ملدجمة للطالب و�أولياء �لمور فقد �صنفت �صمن فئة »بع�ص �مل�صادر«  

عدد1م�شادر1التعلم1يف1املنزل1ومعدل1حت�شيل1التالميذ جدول11٫31

عدد مصادر التعلم في 
المنزل

المتوسط الدوليسلطنة عمان

النسبة المئوية 
معدل التحصيلللتالميذ %

النسبة المئوية  
معدل التحصيلللتالميذ %

349718567مصادر عديدة

7844574503بعض المصادر

193978426مصادر قليلة

ي�صري �جلدول �إىل �أن ن�صبة تالميذ �ل�صلطنة �لذين تتوفر لديهم م�صادر عديدة  يف �ملنزل �أقل من فئة بع�ص �مل�صادر وفئة م�صادر 

قليلة، ولكن معدل حت�صيل �لتالميذ �أعلى بو�قع 497 نقطة، و�أما بالن�صبة للمتو�صط �لدويل فاإن �أقل ن�صبة  مئوية للتالميذ تقع  يف فئة 

م�صادر قليلة بو�قع 8% فقط، وت�صري �لنتائج �أي�صا �إىل �أن �أقل معدل حت�صيل للتالميذ هم �لذين تتوفر لديهم م�صادر قليلة يف كل 

من �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل. وي�صتخل�ص من �جلدول �أن معظم �لتالميذ يف كل من �صلطنة عمان و�ملتو�صط �لدويل تتوفر لديهم 

بع�ص م�صادر �لتعلم يف �ملنزل بن�صبة 78 % و 74% على �لتو�يل. وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية للفروق يف معدل �لتح�صيل بني 

�لفئات �لثالث ي�صتخل�ص �أنه يزيادة عدد م�صادر �لتعلم يف �ملنزل يزيد معدل حت�صيل �لتالميذ.
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اأ�شئلة1م�شادر1التعلم1يف1املنزل1)1ا�شتبيان1الطالب1وويل1االأمر1( ال�شكل11٫31

كم1عدد1الكتب1تقريبا1ًالتي1توجد1يف1منزلك1؟1)ال1حت�شب1املجالت1اأو1ال�شحف1اأو1الكتب1املدر�شية(.1

ظلل1دائرة1واحدة1فقط.

  )ل توجد كتب �أو كتب قليلة جدً� )0 – 10 كتب

  عدد كاف مللء رف و�حد ) 11 – 25 كتاب(  

   )عدد كاف مللء خز�نة  كتب و�حدة )26- 100كتاب

   عدد كاف مللء خز�نتي كتب )101 -200 كتاب(  

 )�أكرث من 200 كتاب(  

هل1يتوفر1لديك1اأي1من1هذه1االأ�شياء1مبنزلك؟

ظلل1دائرة1واحدة1فقط1يف1كل1�شطر.

 نعم
 ل 

    �أ(غرفة خا�صة بك  

    ب(�ت�صال ب�صبكة �لإنرتنت  

1كم1عدد1كتب1االأطفال1التي1توجد1مبنزلك1تقريبا1ً؟

)1ال1حت�شب1كتب1االأطفال1االإلكرتونية1اأو1جمالت1االأطفال1اأو1الكتب1املدر�شية(

ظلل1دائرة1واحدة1فقط.

   10 - 0

    25 - 11

    50 - 26

   100 - 51

   100 أكرث من�

ما1اأعلى1مرحلة1درا�شية1اأكملها11والد1الطفل1)1اأو1زوج1اأمه1اأو1ويل1اأمره(1اأو1اأمه1)1اأو1زوجة1اأبيه1اأو1ولية1اأمره(؟
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ظلل1دائرة11واحدة1يف1كل1عمود.

 و�لد �لطفل
 و�لدة �لطفل

    �أ(مل �لتحق باملدر�صة �أبدً�  

     ب( بع�ص �لتعليم �لبتد�ئي �أو �لثانوية �لدنيا

    ج( �لثانوية �لدنيا  

    د(�لثانوية �لعليا)دبلوم �لتعليم �لعام(  

    ه�( ما بعد �لثانوية �لعليا غري جامعي  

      و( �لدبلوم �ملتو�صط  �أو ما يعادله  

    ز(�لبكالوريو�ص �أو ما يعادله  

ما1نوع1العمل1الذي1ميار�شه1والد1الطفل1)1اأو1زوج1اأمه1اأو1ويل1اأمره1(1اأو1والدة1الطفل1)1اأو1زوجة1اأبيه1اأو1ولية1اأم��ره(1كوظيفة1

رئي�شية؟1ظلل1الدائرة1املنا�شبة1لكل1فئة1والتي1ت�شف1ب�شورة1اأف�شل1العمل1الذي1ميار�شه/متار�شه.1هنالك1اأمثلة1قليلة1لكل1فئة1

ت�شاعدك1يف1حتديد1الفئة1ال�شحيحة.1واإذا1كان1االأب1اأو1االأم1ال1يعمالن1يف1الوقت1احلا�شر،1اأذكر1اآخر1وظيفة1عمال1فيها.

ظلل1دائرة1واحدة1يف1كل1عمود.

 و�لد �لطفل
 و�لدة �لطفل

   �أ(مل يعمل/تعمل �أبدً� مقابل �أجر  

   ب( �صاحب م�صروع �صغري 

وت�صمل هذه �لفئة �ل�صركات �ل�صغرية �لتي يوجد بها �أقل من 25 موظفا مثل حمالت �لبيع

 بالتجزئة ، و�صركات �خلدمات و�ملطاعم

   ج( كاتب 

وت�صمل هذه �لفئة كتبة �ملكاتب و�ملن�صقني و�لطباعني ومدخلي �لبيانات وكتبة خدمة 

�لعمالء و�لزبائن

   د( موظف خدمات �أو مبيعات 

وت�صمل هذه �لفئة موظفي وكالت �ل�صفر ، وعمال خدمة �ملطاعم وعماللرعاية �ل�صخ�صية 

، وعمال خدمات �حلماية �ل�صخ�صية، و�أفر�د �ل�صرطة و�لقو�ت �مل�صلحة من �لرتب �لدنيا، 

وموظفي �ملبيعات، و�لباعة �ملتجولني

   ه�( عامل زر�عة ماهر �أو �صائد �أ�صماك 
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وت�صمل �ملز�رعني وعمال �لغابات وعمال �صيد �لأ�صماك و�ل�صيادين

   و( عامل حرفة يدوية �أو جتارة 

وت�صمل هذه �لفئة �لبنائني و�لنجارين و�ل�صباكني وفني �لكهرباء وعمال �ملعادن و�مليكانيكيني

 وعمال �ل�صناعات �ليدوية.

   ز( فنيو ت�صغيل �لآلت و�مل�صانع 

وت�صمل هذه �لفئة فنيي ت�صغيل �لآلت و�مل�صانع وفنيي ت�صغيل خطوطالإنتاج

و�صائقي �ملركبات �لآلية

   ح( �لعمال �لعاديون 

وت�صمل هذه �لفئة عمال خدمة �ملنازل و�ملكاتب وعمال �لنظافة و�مل�صرفينعلى �ملباين و�ملر��صلني 

و�حلمالني و�حلر��ص وعمال �ملز�رع و�صيد �لأ�صماك وعمال �لبناء

   ط( مديرو �ل�صركات �أو كبار �ملوظفني 

وت�صمل هذه �لفئة مديري �ل�صركات �لكربى )�لتي يعمل بها �أكرث من 25 موظف(

، �أو مديري �لدو�ئر ، وكبار موظفي �لقطاع �حلكومي، وموظفي �ملوؤ�ص�صات �خلا�صة ،

و�ل�صباط �لع�صكريني

   ي( �ملهنيون 

وت�صمل هذه �لفئة �لعلماء وعلماء �لريا�صيات وعلماء �حلا�صوب و�ملهند�صني �ملعماريني

 و�ملهند�صني وعلماء �لأحياء، و�ملهنيني يف �لقطاع �ل�صحي، و�ملعلمني، و�لقانونيني، 

وعلماء �لجتماع، و�لُكّتاب و�لفنانني، وعلماء �لدين

   ك( �لفنيون �أو م�صاعدو �ملهنيون 

وت�صمل هذه �لفئة م�صاعدي كل من �لعلماء و�ملهند�صني وعلماء �حلا�صوب، و�لفنيني، 

وفنيي علوم �لأحياء و�لقطاع �ل�صحي ، وم�صاعدي �ملعلمني، وموظفي �ل�صوؤون �ملالية و�ملبيعات، 

ووكالء �خلدمة يف �لقطاع �لتجاري ،و�مل�صاعدين �لإد�ريني.

   ل( ل ينطبق 



91التقرير الوطني لمادة العلوم للصفين  الرابع والثامن

المصادر التعليمية في المنزل ) الصف الثامن(  2.3

مت ��صتقاق هذ� �ملتغري من ��صتبيان �لطالب، ويتم فيه �حت�صاب ��صتجابات �لطالب لثالثة �أ�صئلة تتعلق مبدى توفر م�صادر �لتعلم 

يف �ملنزل )�ل�صكل 2٫3 (. ومت ت�صنيف ��صتجابات  �لطالب �إىل ثالث فئات هي م�صادر عديدة   وبع�ص �مل�صادر   وم�صادر قليلة. 

و�لطالب �لذين مت ت�صنيفهم �صمن فئة   م�صادر عديدة   هم �لذين �صَرحو� باأنه يتوفر لديهم �أكرث من 100 كتاب يف �ملنزل ويتوفر 

لديهم �أي�صا غرفة خا�صة و�ت�صال ب�صبكة �لنرتنت وكذلك �أن �أحد �لو�لدين على �لأقل لديه �صهادة جامعية. و�أما �لطالب �لذين مت 

ت�صنيفهم �صمن فئة   م�صادر قليلة   فقد �صرحو� باأنه يتوفر لديهم يف �ملنزل 25 كتاًبا �أو �أقل ول يتوفر لديهم غرفة خا�صة و�ت�صال 

ب�صبكة �لنرتنت وكال �لو�لدين مل يكملو� تعليمهم بعد مرحلة �لثانوية �لعامة. و�أما بقية �ل�صتجابات �ملدجمة لالأ�صئلة �لثالثة فقد 

�صنفت �صمن فئة بع�ص �مل�صادر    

عدد1م�شادر1التعلم1يف1املنزل1ومعدل1حت�شيل1الطالب جدول12٫31

عدد مصادر التعلم في 
المنزل

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

649613547مصادر عديدة

6646072486بعض المصادر

2843815432مصادر قليلة

 ي�صري �جلدول �إىل �أن ن�صبة �لطالب �لذين تتوفر لديهم م�صادر عديدة  يف �ملنزل �أقل من فئة بع�ص �مل�صادر وفئة م�صادر قليلة يف 

كل من �صلطنة عمان و�ملتو�صط �لدويل ولكن معدل حت�صيلهم هو �لأعلى بو�قع 496 نقطة لطالب �ل�صلطنة و 547 نقطة للمتو�صط 

�أن �لن�صبة �لأكرب من �لطالب  ي�صتخدمون بع�ص م�صادر �لتعلم يف �ملنزل يف كل من �صلطنة عمان  �لدويل، وكما يو�صح �جلدول 

للفروق يف  �لإح�صائية  �لدللة  وح�صب حتليل  �لدويل،  للمتو�صط   %  72 و  �ل�صلطنة   % لطالب   66 ن�صبتهم  وتبلغ  �لدويل  و�ملتو�صط 

معدلت �لتح�صيل بني �لفئات �لثالث ي�صتخل�ص �أنه بزيادة عدد م�صادر �لتعلم يف �ملنزل يكون معدل حت�صيل �لطالب �أف�صل.
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اأ�شئلة1م�شادر1التعلم1يف1املنزل1)1ا�شتبيان1الطالب1( ال�شكل12٫31

كم1عدد1الكتب1تقريبا1ًالتي1توجد1يف1منزلك1؟1)ال1حت�شب1املجالت1اأو1ال�شحف1اأو1الكتب1املدر�شية(.1

ظلل1دائرة1واحدة1فقط.

  )ل توجد كتب �أو كتب قليلة جدً� )0 – 10 كتب

  عدد كاف مللء رف و�حد ) 11 – 25 كتاب(  

   )عدد كاف مللء خز�نة  كتب و�حدة )26- 100كتاب

   عدد كاف مللء خز�نتي كتب )101 -200 كتاب(  

 )�أكرث من 200 كتاب(  

هل1يتوفر1لديك1اأي1من1هذه1االأ�شياء1مبنزلك؟

ظلل1دائرة1واحدة1فقط1يف1كل1�شطر.

 نعم
 ل 

    �أ(غرفة خا�صة بك  

    ب(�ت�صال ب�صبكة �لإنرتنت  

ما1اأعلى1مرحلة1درا�شية1اأكملها11والد1الطفل1)1اأو1زوج1اأمه1اأو1ويل1اأمره(1اأو1اأمه1)1اأو1زوجة1اأبيه1اأو1ولية1اأمره(؟

ظلل1دائرة11واحدة1يف1كل1عمود.

 و�لد �لطفل
 و�لدة �لطفل

    �أ(مل �لتحق باملدر�صة �أبدً�  

     ب( بع�ص �لتعليم �لبتد�ئي �أو �لثانوية �لدنيا

    ج( �لثانوية �لدنيا  

    د(�لثانوية �لعليا)دبلوم �لتعليم �لعام(  

    ه�( ما بعد �لثانوية �لعليا غري جامعي  

      و( �لدبلوم �ملتو�صط  �أو ما يعادله  

    ز(�لبكالوريو�ص �أو ما يعادله  
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تحدث التالميذ بلغة االختبار في المنزل  3.3

يطلب �إىل �لتالميذ حتديد مدى ��صتخد�مهم للغة �لختبار يف �ملنزل �صمن �أربعة �ختيار�ت كما يو�صحها �جلدول �أدناه.

حتدث1تالميذ1ال�شف1الرابع1بلغة1االختبار1يف1املنزل1ومعدل1حت�شيلهم جدول3٫31اأ1

مدى تحدث التالميذ بلغة 
االختبار في المنزل

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية  للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية  للتالميذ %

5044066508دائًما

1343113516تقريبا دائًما

2443017493بعض األحيان

134164431أبًدا

ت�صري �لنتائج �إىل �أن  �لن�صبة �لأكرب من  تالميذ �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل  يتحدثون  بلغة �لختبار يف �ملنزل د�ئما ) 50 % لطالب 

�ل�صلطنة و66 %  للمتو�صط �لدويل (. وكما يالحظ �أن ن�صبة تالميذ �ل�صلطنة �لذين يتحدثون بلغة �لختبار  د�ئًما   يقلون عن �ملتو�صط 

ا �أن معدل حت�صيل تالميذ �ل�صلطنة �لذين يتحدثون بلغة �لختبار يف �ملنزل »د�ئًما«  �لدويل بن�صبة 16%. وي�صتخل�ص من �لنتائج �أي�صً

�أف�صل من �لذين ل يتحدثون بلغة �لختبار يف �ملنزل »�أبًد�« ح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية للفرق بني �لفئتني.

حتدث1طالب1ال�شف1الثامن1بلغة1االختبار1يف1املنزل1ومعدل1حت�شيلهم جدول3٫31ب1

مدى تحدث الطالب بلغة 
االختبار في المنزل

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

4945862489دائًما

1846115499تقريبا دائًما

2745119459بعض األحيان

74395431أبًدا

ت�صري �لنتائج �إىل �أن �لن�صبة �لأكرب من طالب �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل يتحدثون  بلغة �لختبار يف �ملنزل د�ئًما ) 49 % لطالب 

�ل�صلطنة و62 %  للمتو�صط �لدويل (. كما يالحظ �أن ن�صبة طالب �ل�صلطنة �لذين يتحدثون بلغة �لختبار  د�ئًما  يقلون عن �ملتو�صط 

�لدويل بن�صبة 13%،  وكما �أن �لنتائج ت�صري �إىل �أن ن�صبة طالب �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل �لذين ل يتحدثون �أبد� بلغة �لختبار يف 

�أن معدل حت�صيل طلبة �ل�صلطنة  �أي�صا  �لنتائج  �أي�صا �لأقل. وي�صتخل�ص من  �أقل من �لفئات �لأخرى ومعدل حت�صيلهم هو  �ملنزل 

»�أبد�« ح�صب حتليل �لدللة  �أف�صل من �لذين ل يتحدثون بلغة �لختبار يف �ملنزل  �لذين يتحدثون بلغة �لختبار يف �ملنزل »د�ئًما« 

�لإح�صائية للفرق بني �لفئتني وكذلك فاإن معدل حت�صيل �لطالب �لذين يتحدثون بلغة �لختبار »تقريبا د�ئًما« �أف�صل من �أولئك 

�لذين يتحدثون بها بع�ص �لأحيان.
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أنشطة القراءة والحساب قبل التحاق تالميذ الصف الرابع بالمدرسة االبتدائية    4.3

مت ��صتقاق هذ� �ملتغري من ��صتبيان ويل �لمر حيث يطلب �إليه حتديد عدد �ملر�ت �لتي قام بها �أو �أحد غريه بتنفيذ 16 ن�صاًطا خمتلًفا 

نفت ��صتجابات  يتعلق بالقر�ءة و�حل�صاب  يف مرحلة �لطفولة �ملبكرة وقبل �لتحاق �لطفل باملدر�صة �لبتد�ئية )�ل�صكل 3٫3( و�صُ

�أولياء �لأمور �إىل ثالث فئات: �لفئة �لأوىل: » يف �أغلب �لأحيان« وميثلها �لتالميذ �لذين �صرح �أولياء �أمورهم �أنهم يقومون معهم 

بتنفيذ 8 �أن�صطة يف �أغلب �لأحيان ويقومون بتنفيذ �ل 8 �لأن�صطة �لأخرى �أحياًنا. و�لفئة �لثانية : » مل يحدث قط �أو نادًر�« وميثلها 

�لتالميذ �لذين �صرح �أولياء �أمورهم باأنه مل يحدث قط �أو نادًر�  قامو� بتنفيذ 8 �أن�صطة معهم ولكنهم يقومون بتنفيذ �ل 8 �لأن�صطة 

�لأخرى معهم �أحياًنا. �أما بقية �لتالميذ فاإن �أولياء �أمورهم يقومون بتنفيذ �أن�صطة �لقر�ءة و�حل�صاب معهم »�أحيانا«.

تنفيذ1اأولياء1االأمور1اأن�شطة1القراءة1واحل�شاب1مع1اأطفالهم1قبل1التحاقهم1باملدر�شة1االبتدائية1ومعدل1 جدول14٫31

حت�شيل1التالميذ

عدد مرات تنفيذ ولي األمر 
ألنشطة القراءة والحساب 

مع طفله

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %

2446444521في أغلب األحيان

7242653499أحياًنا

33763427لم يحدث قط أو نادًرا

يالحظ من �جلدول �أعاله �أن �لن�صبة �لأكرب من �لتالميذ قام �أولياء �أمورهم »�أحياًنا« بتنفيذ �أن�صطة �لقر�ءة و�حل�صاب معهم عندما 

ا �أن معدل حت�صيل �لتالميذ �لذين  كانو� �أطفال بن�صبة 72 % يف �صلطنة عمان و53% يف �ملتو�صط �لدويل. ويالحظ من �جلدول �أي�صً

قام �أولياء �أمورهم يف »�أغلب �لأحيان« بتنفيذ �أن�صطة �لقر�ءة و�حل�صاب معهم عندما كانو� �أطفاًل �أعلى من معدل حت�صيل �لتالميذ 

�أنه بزيادة عدد مر�ت  يف �لفئتني �لأخريني يف كل من �صلطنة عمان و�ملتو�صط �لدويل. وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية ي�صنتنج 

تنفيذ �أولياء �لأمور لأن�صطة �لقر�ءة و�حل�صاب مع �أطفالهم قبل �لتحاقهم باملدر�صة �لبتد�ئية يزيد معدل حت�صيل �لتالميذ.
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تنفيذ1اأولياء1االأمور11اأن�شطة1القراءة1واحل�شاب1مع1اأطفالهم1قبل1التحاقهم1باملدر�شة1االبتدائية1 1ال�شكل13٫31

)1ا�شتبيان1ويل1االمر(

1قبل1اأن1يبداأ1طفلك1الدرا�شة1باحللقة1االأوىل1من1التعليم1االأ�شا�شي1،1كم1مرة1قمت1اأو1قام1اأحد1غريك1

بتنفيذ1االأن�شطة1التالية1معه1اأو1معها؟

ظلل1دائرة1واحدة1يف1كل1�شطر.

 يف �أغلب �لأحيان
 �أحيانًا

 مل يحدث قط �أو نادرً� 

     �أ( قر�ءة كتب  

      ب( �صرد ق�ص�ص

      ج( �لغناء 

      د(�للعب بُلعب �حلروف �لهجائية  

)مثل : جم�صمات مُتثل �حلروف(

       ه�( �لتحدث عن �أ�صياء فعلتها  

     و(�لتحدث عن مو�صوعات قر�أتها  

     ز(ممار�صة �ألعاب �لكلمات  

      ح( كتابة حروف �أو كلمات

      ط( قر�ءة لوحات وبطاقات ب�صوت مرتفع  

     ي( �أد�ء ق�صائد �أو �أغاين خا�صة بالعد  

     ك( �للعب باألعاب �لأعد�د  

)مثل جم�صمات مُتّثل �لأعد�د(

      ل( �لقيام بعد �أ�صياء خمتلفة

       م( لعب �ألعاب ت�صمل �أ�صكال

)مثل ُلعب فرز �لأ�صكال، �ألغاز(

      ن( �للعب مبج�صمات بناء �أو لعب �إن�صاء�ت  

     �ص( �للعب باألعاب لوحات �أو بطاقات  

     ع( كتابة �أعد�د  
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التحاق تالميذ الصف الرابع بالتعليم ما قبل المدرسي   5.3

�أولياء �لأمور على �صوؤ�ل يتعلق بعدد �ل�صنو�ت �لتي �لتحق فيها �أطفالهم برب�مج �لتعليم ما قبل �ملدر�صي قبل �ل�صف �لأول  يجيب 

) �حل�صانة وريا�ص �لطفال(. و�جلدول �لتايل يو�صح �لن�صب �ملئوية للتالميذ �لذين �لتحقو� بالتعليم ما قبل �ملدر�صي مقروًنا مبعدل 

حت�صيلهم.

عدد1�شنوات1التحاق1التالميذ1بالتعليم1ما1قبل1املدر�شي1ومعدل1حت�شيلهم جدول15٫31

الدولة

            عدد سنوات التحاق التالميذ بالتعليم ما قبل المدرسي

لم يلتحقواسنة واحدةسنتان3 سنوات أو أكثر

النسبة المئوية 
للتالميذ %

معدل 
التحصيل

النسبة المئوية 
للتالميذ %

معدل 
التحصيل

النسبة المئوية 
للتالميذ %

معدل 
التحصيل

النسبة المئوية 
للتالميذ %

معدل 
التحصيل

15451274562943829402سلطنة عمان

المتوسط 
الدولي

55515185031549112466

ُيقر�أ من �لنتائج �أن �لن�صبة �ملئوية لتالميذ �ل�صلطنة �لذين �لتحقو� بالتعليم ما قبل �ملدر�صي ملدة 3 �صنو�ت �أو �أكرث �أقل بكثري من 

تالميذ  معدل حت�صيل  �أن  �أي�صا  �لنتائج  من  وي�صتنتج  �لدويل.  للمتو�صط   %55 مقابل  لل�صلطنة   فقط  بو�قع %15  �لدويل  �ملتو�صط 

�ل�صلطنة �لذين �لتحقو� بالتعليم ما قبل �ملدر�صي )ملدة �صنتني( �أعلى من �لذين �لتحقو� ملدة )�صنة و�حدة( ومعدل حت�صيل هوؤلء 

�أعلى من معدل حت�صيل �أولئك �لذين )مل يلتحقو� �أبًد�( بالتعليم ما قبل �ملدر�صي.  وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية للفروق بني 

�لفئات �لأربع ي�صتنتج �أنه بزيادة عدد �ل�صنو�ت �لتي يلتحق فيها �لتالميذ بالتعليم ما قبل �ملدر�صي يكون معدل حت�صيلهم �أف�صل.
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قدرة تالميذ الصف الرابع على أداء األنشطة المتعلقة بالقراءة والحساب  6.3 
عند التحاقهم بالصف األول األساسي.  

نفت  بالقر�ءة و�حل�صاب )�ل�صكل 4٫3(. و�صُ �أد�ء 11 ن�صاط متعلق  �أطفالهم  �أي مدى ُيح�صن  �إىل  �لأمور حتديد  �أولياء  �إىل  يطلب 

��صتجابات �أولياء �لأمور �إىل ثالث فئات: �لفئة �لأوىل » جيد جًد� » وميثلها �لتالميذ �لذين �صرح �أولياء �أمورهم باأنهم يح�صنون �أد�ء 

كل �ل 11 ن�صاط عند �لتحاقهم بال�صف �لأول ) يح�صنون �أد�ء 5 �أن�صطة مب�صتوى عاٍل و4 �أن�صطة بامل�صتوى �لثاين �لأقل من �مل�صتوى 

�أولياء  �أنهم يح�صنون �لقيام بعمليات جمع وطرح ب�صيطة. و �لفئة �لثانية » غري جيد » وميثلها �لتالميذ �لذين �صرح  �لأعلى، كما 

�أمورهم باأنهم يح�صنون �أد�ء �ل 11 ن�صاط كحد �أدنى )يح�صنون �أد�ء 5 �أن�صطة يف �مل�صتوى �لثاين �لأقل ويح�صنون �أد�ء  4 �أن�صطة يف 

�مل�صتوى �لثاين �لأعلى، كما �أنهم ل يح�صنون �لقيام بعمليات جمع وطرح ب�صيطة. �أما بقية �لتالميذ في�صتطيعون �أد�ء �أن�صطة �لقر�ءة 

و�حل�صاب بدرجة متو�صطة عند �لتحاقهم بال�صف �لأول.

قدرة1التالميذ1على1اأداء1املهام1املتعلقة1بالقراءة1واحل�شاب1عند1التحاقهم1بال�شف1االأول1االأ�شا�شي1ومعدل1 جدول16٫31

حت�شيلهم

مدى قدرة التالميذ على 
أداء مهام القراءة والحساب 

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %

2647421535جيد جًدا

5942953504متوسط الجودة

1437826476غير جيد

يو�صح �جلدول �أعاله �أن �لن�صبة �لأعلى من تالميذ �ل�صلطنة  و�ملتو�صط �لدويل ُيح�صنون �أد�ء مهام �لقر�ءة و�حل�صاب  عند �لتحاقهم 

معدل  �أعلى  �أن  �إىل  ا  �أي�صً �جلدول  وي�صري  �لدويل.  للمتو�صط   %53 و  �ل�صلطنة  لتالميذ   %59 بو�قع  متو�صطة  بجودة  �لأول  بال�صف 

حت�صيل حققه �لتالميذ �لذين يح�صنون �أد�ء مهام �لقر�ءة و�حل�صاب بقدرة جيدة جًد� يف كل من �صلطنة عمان و�ملتو�صط �لدويل. 

�لقر�ءة  �أد�ء مهام  �لتالميذ على  بزيادة جودة قدرة  �أنه  ُي�صتخل�ص  �لثالث  �لفئات  للفروق بني  �لإح�صائية  �لدللة  وح�صب حتليل 

و�حل�صاب يزيد معدل حت�صيلهم.
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قدرة1التالميذ1على1اأداء1املهام1املتعلقة1بالقراءة1واحل�شاب1عند1التحاقهم1بال�شف1االأول1االأ�شا�شي 1ال�شكل14٫31

)ا�شتبيان1ويل1االمر(.

اإىل1اأي1مدى1كان1طفلك1يح�شن1القيام1مبا1يلي1عندما1التحق1بال�شف1االأول1من1التعليم1االأ�شا�شي؟

ظلل1دائرة1واحدة1يف1كل1�شطر.1

 جيد جدً�
 متو�صط �جلودة

 غري جيد
 مل يح�صن �لقيام بذلك �بدً�

       �أ( �لتعرف على معظم �حلروف �لأبجدية  

       ب( قر�ءة بع�ص �لكلمات  

       ج( قر�ءة �جلمل 

       د(قر�ءة ق�صة 

       ه�( كتابة �حلروف �لأبجدية 

       و( كتابة بع�ص �لكلمات 
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هل1كان1طفلك1يح�شن1القيام1مبا1يلي1عندما1التحق1بال�شف1االأول1االأ�شا�شي؟

ظلل1دائرة1واحدة1يف1كل1�شطر.

 ل ي�صتطع �لعد �أبدً�
 �لعدد حتى 10
 �لعدد حتى 20

 �لعدد حتى100 �أو �أكرث

        �أ( �لعد مبفرده 

        ب(�لتعرف على �لأعد�د �ملكتوبة 

        ج( كتابة �لأعد�د 

ظلل1دائرة1واحدة1يف1كل1�شطر.

 نعم 
       ل

    د( �لقيام بعمليات جمع ب�صيطة

   ه�( �لقيام بعمليات طرح  ب�صيطة  
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بنية المدرسة ومصادرها

الفصل الرابع
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تصنيف تالميذ المدرسة حسب بيئاتهم االجتماعية   1.4

 ُيطلب �إىل مدير �ملدر�صة حتديد �لن�صب �ملئوية �لتقريبية لطالب �ملدر�صة �لذين قدمو� من �أ�صر ثرية، و�أولئك �لذين قدمو� من �أ�صر 

فقرية. ومت ��صتقاق ثالث فئات لت�صنيف �لتالميذ ح�صب �لو�صع �لقت�صادي لأ�صرهم وهي: » �أ�صر ثرية » وذلك عندما يكون �أكرث 

من 25% من طالب �ملدر�صة قدمو� من �أ�صر ثرية ولكن لي�ص �أكرث من 25% من طالب �ملدر�صة قدمو� من �أ�صر فقرية  و » �أ�صر فقرية 

»وذلك عندما يكون 25% من طالب �ملدر�صة قدمو� من �أ�صر فقرية ولكن لي�ص �أكرث من 25% من �لتالميذ قدمو� من �أ�صر ثرية و�لفئة 

�لثالثة هي » �أ�صر متو�صطة �لرث�ء« ويندرج حتتها جميع �ل�صتجابات �لأخرى.

الو�شع1االقت�شادي1الأ�شر1تالميذ1ال�شف1الرابع1ومعدل1حت�شيلهم جدول1٫41اأ1

الوضع االقتصادي 
المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %

3543038526أسر ثرية 

4243835507أسر متوسطة الثراء

2342227483 أسر فقيرة 

يالحظ من �جلدول  �أن �لن�صبة �لأكرب من تالميذ �ل�صلطنة ينتمون لأ�صر متو�صطة �لرث�ء بن�صبة 42%. وت�صري �لنتائج ح�صب �ملتو�صط 

�لدويل �أن معدل حت�صيل �لتالميذ �لذين ينتمون لأ�صر ثرية �أعلى من معدل حت�صيل �لتالميذ �لذين ينتمون لأ�صر متو�صطة �لرث�ء.  

وكما يالحظ من �جلدول �أي�صا �أن �لن�صبة �ملئوية لتالميذ �ل�صلطنة �صمن فئة » �أ�صر ثرية »  تتقارب مع �ملتو�صط �لدويل بو�قع %35 

لل�صلطنة مقابل 38% للمتو�صط �لدويل.

الو�شع1االقت�شادي1الأ�شر1طالب1ال�شف1الثامن1ومعدل1حت�شيلهم جدول1٫41ب1

الوضع االقتصادي 
المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

3747131517أسر ثرية 

3745234491أسر متوسطة الثراء

2643936462 أسر فقيرة 

ُيالحظ من �جلدول  �أن �لن�صبة �لأكرب من طالب �ل�صلطنة ينتمون بالت�صاوي لأ�صر ثرية و �أ�صر متو�صطة �لرث�ء بو�قع ) 37%( لكل 

من �لفئتني. ويف �ملقابل فاإن �لن�صبة �لأكرب للمتو�صط �لدويل هي للطالب �لذين ينتمون لأ�صر فقرية بن�صبة 36 % وبفارق ب�صيط عن 

�لفئتني �لأخريني. وب�صكل عام ُيالحظ �أن معدل حت�صيل طالب �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل و�لذين ينتمون لأ�صر ثرية �أعلى من معدل 

�لطالب �لذين ينتمون لأ�صر متو�صطة �لرث�ء �أو فقرية. وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية للفروق يف معدلت �لتح�صيل بني �لفئات 

�أ�صر  �لذين قدمو� من  �أف�صل من معدل حت�صيل �لطالب  ثرية  �أ�صر  َقِدمو� من  �لذين  �أن معدل حت�صيل �لطالب  ي�صتنتج  �لثالث 

متو�صطة �لرث�ء و�أ�صر فقرية.        
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تالميذ المدرسة الذين تكون لغتهم األم هي لغة االختبار:  2.4

يطلب �إىل مدير �ملدر�صة حتديد �لن�صبة �ملئوية لتالميذ �ملدر�صة �لذين تكون لغة �لختبار �لذي يجل�صون له هي لغتهم �لأم و يو�صح 

ذلك �جلدول �لآتي:

تالميذ1ال�شف1الرابع1الذين1تكون1لغتهم1االأم1هي1لغة1االختبار1ومعدل1حت�شيلهم 1جدول2٫41اأ1

النسبة المئوية للتالميذ 
الذين ينتمون لمدارس لغة 
االختبار فيها هي اللغة األم

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %

7843767508أكثر من %90

1042618501من 51 إلى %90

 %50 1239915478

�ل�صلطنة و 67% للمتو�صط �لدويل  �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل بو�قع 78 % لتالميذ  �أغلب تالميذ  �أن  �إىل  �لنتائج يف �جلدول  ُت�صري 

�لفئة من  له. وح�صلت هذه  يجل�صون  �لذي  �لختبار  لغة  نف�صها  �لأم هي  لغتهم  �أكرث من 90%( من تالميذها    ( ملد�ر�ص  ينتمون 

�لتالميذ على معدل حت�صيل �أعلى من �لفئتني �لأخريني. 

طالب1ال�شف1الثامن1الذين1تكون1لغتهم1االأم1هي1لغة1االختبار1ومعدل1حت�شيلهم جدول2٫41ب1

النسبة المئوية للطالب 
الذين ينتمون لمدارس لغة 
االختبار فيها هي اللغة األم

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

8645264485أكثر من %90

344514491من 51 إلى %90

1147622477 50% أو أقل

يت�صح من �جلدول �ل�صابق �أن �أغلب طالب �ل�صلطنة بن�صبة 86% ينتمون ملد�ر�ص ) �أكرث من 90%( من طالبها  لغتهم �لأم هي نف�صها 

بالن�صبة  �أما  �أق��ل«.   �أو  �أقل من معدل حت�صيل �لطالب �صمن فئة »%50  ، ولكن معدل حت�صيلهم   له  �لذي يجل�صون  لغة �لختبار 

للمتو�صط �لدويل فاإن معدل حت�صيل �لطالب  �صمن فئة ) �أكرث من 90%( كان �أعلى من معدل حت�صيل �لطالب �صمن فئة ) %50 

�أو �أقل (. وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية ي�صتخل�ص �أنه ل توجد فروق حقيقية د�لة �إح�صائًيا يف معدلت �لتح�صيل بني �لفئات 

�لثالث. 1
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مهارات القراءة والحساب التي يمتلكها تالميذ الصف الرابع عند التحاقهم   3.4 
بالصف األول بالمرحلة االبتدائية  

يطلب �إىل مدير �ملدر�صة حتديد �لن�صب �ملئوية بالتقريب للتالميذ �لذين يلتحقون بال�صف �لأول  من �ملرحلة �لبتد�ئية باملدر�صة 

نفت ��صتجابات مديري �ملد�ر�ص �إىل ثالث فئات: �لفئة  و�لذين ميتلكون 11 مهارة متعلقة بالقر�ءة و�حل�صاب )�ل�صكل 1٫4(. و�صُ

�لوىل » �أكرث من 75 % من �لتالميذ يدخلون �ملدر�صة وهم ميتلكون �ملهار�ت » وميثلها �لتالميذ �لذين �صرح مديروهم �أن �أكرث من 

75% من �لتالميذ يلتحقون باملدر�صة وهم ميتلكون 6 مهار�ت ويف �ملقابل 51-75% منهم ميتلكون 5 مهار�ت، و�أما �لفئة �لثانية » �أقل 

من 25% من �لتالميذ يلتحقون باملدر�صة وهم ميتلكون �ملهار�ت«  وتنطبق على �لتالميذ �لذين �صَرح مديروهم باأن �أقل من %25 

من �لتالميذ يلتحقون باملدر�صة وهم ميتلكون 6 مهار�ت ويف �ملقابل من 25-50% من �لتالميذ يلتحقون باملدر�صة وهم ميتلكون �ل 5 

مهار�ت،  و�أما بقية �لتالميذ فيندرجون حتت فئة  » من 25- 75% من �لتالميذ يدخلون �ملدر�صة وهم ميتلكون �ملهار�ت«.

الن�شبة1املئوية1للتالميذ1الذين1يلتحقون1باملدر�شة1بال�شف1االول1وهم1ميتلكون1مهارات1القراءة1 جدول13٫4

واحل�شاب1ومعدل1حت�شيلهم

النسبة المئوية للتالميذ 
الذين يلتحقون بالمدرسة 
وهم يمتلكون مهارات 

القراءة والحساب

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %

تالميذ  مــن   % 75 مــن  أكــثــر 
المدرسة

1742422519

من 25 إلى 75% من تالميذ 
المدرسة

5443454507

تالميذ  مــن   % 25 مــن  أقـــل 
المدرسة

2943224479

يو�صح �جلدول �أعاله �أن �لفئة ) من 25 �ىل 75% من تالميذ �ملدر�صة( يلتحقون باملدر�صة وهم ميتلكون مهار�ت �لقر�ءة و�حل�صاب 

مديري  تقدير�ت  ح�صب  �لدويل  و�ملتو�صط  عمان  �صلطنة  من  كل  يف   %54 ن�صبته  ما  وي�صكلون  �لأخريني  �لفئتني  من   �أعلى  بن�صبة 

�ملد�ر�ص، وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية ل توجد فروق حقيقية د�لة �إح�صائًيا يف معدلت �لتح�صيل بني �لفئات �لثالث.
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الن�شبة1املئوية1للتالميذ1الذين1يلتحقون1باملدر�شة1بال�شف1االأول1وهم1ميتلكون1مهارات1القراءة1 ال�شكل11٫41

واحل�شاب1)1ا�شتبيان1مدير1املدر�شة(

ما1العدد1التقريبي1للتالميذ1يف1مدر�شتك1الذين1ي�شتطيعون1اأداء1املهام1التالية1عند1بدء1درا�شتهم1بال�شف1االأول1االأ�شا�شي؟

ظلل1دائرة1واحدة1فقط1يف1كل1�شطر.

 �أقل من %25
%50 – 25 
%75 – 51 

 �أكرث من %75

       �أ( معرفة معظم �حلروف �لأبجدية  

       ب( قر�ءة بع�ص �لكلمات 

       ج( قر�ءة ُجمل 

       د( كتابة �حلروف �لأبجدية 

       ه�( كتابة بع�ص �لكلمات 

       و( �لعد حتى 100 �أو �أكرث 

       ز(  معرفة �لأعد�د �ملكتوبة من 1 �إىل 10 

       ح( معرفة �لأعد�د �ملكتوبة �أكرب من 10 

       ط( كتابة �لأعد�د من  �إىل 10 

       ي( �إجر�ء عمليات جمع ب�صيطة 

       ك( �إجر�ء عمليات طرح ب�صيطة 

تأثر التعلم بالنقص في مصادر تدريس العلوم: ) الصف الرابع (  4.4

   مت ��صتقاق هذ� �ملتغري من ��صتجابات مديري  �ملد�ر�ص �لتي تتعلق مبدى تاأثر قدرة �ملدر�صة على توفري �لتعلم بالنق�ص يف 12 

م�صدر تعليمي تتنوع بني م�صادر عامة وم�صادر تدري�ص �لعلوم )�ل�صكل 2٫4 ( . مت ت�صنيف ��صتجابات مديري �ملد�ر�ص �إىل  ثالث 

فئات هي : » ل يوجد �أي تاأثري » لأولئك �لتالميذ �لذين �صرح مديروهم �أنه ل يوجد �أي تاأثري للنق�ص يف 6 م�صادر ويوجد تاأثري 

حمدود يف �ل 6 �مل�صادر �لأخرى كمتو�صط. و�لفئة �لثانية من فئات �ل�صتجابة هي   يوجد تاأثري كبري   لأولئك �لتالميذ �لذين �صرح 

مديروهم �أنه يوجد تاأثري كبري للنق�ص يف 6 م�صادر وبع�ص �لتاأثري يف �ل 6 م�صادر �لأخرى كمتو�صط. �أما بقية �لتالميذ فيندرجون 

حتت فئة » يوجد تاأثري »
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ت�اأثر1التعلم1بالنق�س1يف1م�شادر1تدري�س1العلوم1ومعدل1حت�شيل1التالميذ جدول15٫41

مدى تأثر التعلم بالنقص 
في مصادر تدريس العلوم

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %

1441925517ال يوجد تأثير 

7143469504يوجد تأثير

164295483 يوجد تأثير كبير

ي�صري �جلدول �إىل �أن �أغلب مديري �ملد�ر�ص �لذين �صملتهم �لدر��صة �أ�صارو� �إىل �أن 71% من تالميذ �ل�صف �لر�بع يف �صلطنة ُعمان 

و69% من �ملتو�صط �لدويل يتاأثر تعلمهم بالنق�ص يف م�صادر تدري�ص �لعلوم مبد�ر�صهم، وكان معدل حت�صليهم يف �صلطنة عمان  

�أعلى من �لفئتني �لأخريني . وي�صري �جلدول �ي�صا �ىل �ن �لن�صبة �ملئوية لتالميذ �ل�صلطنة �لذين ��صار مديروهم �نه يوجد تاأثري كبري 

للنق�ص يف م�صادر تدري�ص �لعلوم على تعلم �لتالميذ �أعلى من �ملتو�صط �لدويل بفارق 11%. وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية ل 

توجد فروق حقيقية د�لة �إح�صائًيا بني �لفئات �لثالث.

تاأثر1التعلم1بالنق�س1يف1م�شادر1املدر�شة1العامة1وم�شادر1تدري�س1العلوم1 ال�شكل12٫41

) استبيان مدير المدرسة(

اإىل1اأي1مدى1تتاأثر1قدرة1مدر�شتك1على1توفري1التعليم1بحدوث1عجز1اأو1عدم1كفاية1يف1العنا�شر1التالية؟

ظلل1دائرة1واحدة1فقط1يف1كل1�شطر.

 ل يوجد �أي تاأثري
 يوجد تاأثري حمدود
 يوجد بع�ص �لتاأثري

 يوجد تاأثري كبري
اأ.1امل�شادر1املدر�شية1العامة

        �أ(�ملو�د �لتعليمية )مثال: �لكتب �ملدر�صية(  

        ب( �لقرطا�صية )�أمثلة: �أقالم ر�صا�ص، �أدو�ت، �أور�ق( 

        ج( �ملباين �ملدر�صية  و�ملالعب 

        د( �أنظمة �لتدفئة/�لتربيد و�لإ�صاءة 

       ه�( �مل�صاحات �ملتاحة للتدري�ص )مثال : �لغرف �ل�صفية( 

       و( هيئة �لتدري�ص �ملوؤهلة  تقنيًا  
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       ز( �لو�صائل �ل�صمعية و�لب�صرية للتدري�ص  

)مثل �ل�صبورة �لبي�صاء �لتفاعلية �أجهزة عر�ص رقمية(

       ح( تقنية �حلا�صوب للتعليم و�لتعلم )�أمثلة: �أجهزة حا�صوب

 �أو �أجهزة حا�صوب لوحية ل�صتخد�م �لطالب(

       ط( م�صادر للطالب ذوي �لإعاقة  

ب.1م�شادر1تدري�س1العلوم

       �أ( معلمون متخ�ص�صون يف �لعلوم  

       ب( برجميات/ تطبيقات  لتدري�ص �لعلوم  

       ج( مو�د باملكتبة ذ�ت �صلة بتدري�ص �لعلوم  

       د( معد�ت ومو�د علمية لتدري�ص �لعلوم  

تأثر التعلم بالنقص في مصادر تدريس العلوم: ) الصف الثامن(  5.4

مت ��صتقاق هذ� �ملتغري من ��صتجابات مديري  �ملد�ر�ص �لتي تتعلق مبدى تاأثر قدرة �ملدر�صة على توفري �لتعلم بالنق�ص يف 13 م�صدر 

تعليمي تتنوع بني م�صادر عامة وم�صادر تدري�ص �لعلوم )�ل�صكل 3٫4 (. مت ت�صنيف ��صتجابات مديري �ملد�ر�ص �إىل  ثالث فئات هي 

: » ل يوجد �أي تاأثري » لأولئك �لطالب �لذين �صرح مديروهم �أنه ل يوجد �أي تاأثري للنق�ص يف 7 م�صادر ويوجد تاأثري حمدود يف �ل 

6 �مل�صادر �لأخرى كمتو�صط. و�لفئة �لثانية من فئات �ل�صتجابة هي يوجد تاأثري كبري وهي لأولئك �لطالب �لذين �صرح مديروهم 

�أنه يوجد تاأثري كبري للنق�ص يف 7 م�صادر وبع�ص �لتاأثري يف �ل 6 م�صادر �لأخرى كمتو�صط. �أما بقية �لطالب فيندرجون حتت فئة 

يوجد تاأثري  

تاأثر1التعلم1بالنق�س1يف1م�شادر1تدري�س1العلوم1ومعدل1حت�شيل1الطالب جدول15٫41

مدى تأثر التعلم بالنقص 
في مصادر تدريس العلوم

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

1547127509ال يوجد تأثير 

7944865480يوجد تأثير

54767465 يوجد تأثير كبير

ي�صري �جلدول �إىل �أن �أغلب مديري �ملد�ر�ص �لذين �صملتهم �لدر��صة �أ�صارو� �إىل �أن 79% من طالب �ل�صلطنة و65% من �ملتو�صط 

�لفئتني  من  �أقل  �صلطنة عمان   معدل حت�صليهم يف  وكان   ، �لعلوم مبد�ر�صهم  تدري�ص  بالنق�ص يف م�صادر  تعلمهم  يتاأثر  �لدويل 

�لأخريني . ويف �ملقابل جند �أن معدل حت�صيل طالب �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل يف �ملد�ر�ص �لتي يرى فيها مديرو �ملد�ر�ص �أنه ل 

يوجد تاأثري كبري للنق�ص يف م�صادر تدري�ص �لعلوم على تعلم �لطالب �أعلى من معدل حت�صيل �لطالب يف �لفئتني �لأخريني. وح�صب 

حتليل �لدللة �لإح�صائية للفروق يف معدلت �لتح�صيل بني �لفئات �لثالث ي�صتخل�ص �أن معدل حت�صيل �لطالب �صمن فئة » ل يوجد 

تاأثري » �أف�صل من معدل حت�صيل �لطالب �صمن فئة » يوجد تاأثري » 
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تاأثر1التعلم1بالنق�س1يف1م�شادر1املدر�شة1العامة1وم�شادر1تدري�س1العلوم1 ال�شكل13٫41

) استبيان مدير المدرسة(

اإىل1اأي1مدى1تتاأثر1قدرة1مدر�شتك1على1توفري1التعليم1بحدوث1عجز1اأو1عدم1كفاية1يف1العنا�شر1التالية؟

ظلل1دائرة1واحدة1فقط1يف1كل1�شطر.

 ل يوجد �أي تاأثري
 يوجد تاأثري حمدود
 يوجد بع�ص �لتاأثري

 يوجد تاأثري كبري
اأ.1امل�شادر1املدر�شية1العامة

        �أ(�ملو�د �لتعليمية )مثال: �لكتب �ملدر�صية(  

        ب( �لقرطا�صية )�أمثلة: �أقالم ر�صا�ص، �أدو�ت، �أور�ق( 

        ج( �ملباين �ملدر�صية  و�ملالعب 

        د( �أنظمة �لتدفئة/�لتربيد و�لإ�صاءة 

       ه�( �مل�صاحات �ملتاحة للتدري�ص )مثال : �لغرف �ل�صفية( 

       و( هيئة �لتدري�ص �ملوؤهلة  تقنيًا  

       ز( �لو�صائل �ل�صمعية و�لب�صرية للتدري�ص  

)مثل �ل�صبورة �لبي�صاء �لتفاعلية �أجهزة عر�ص رقمية(

       ح( تقنية �حلا�صوب للتعليم و�لتعلم )�أمثلة: �أجهزة حا�صوب

 �أو �أجهزة حا�صوب لوحية ل�صتخد�م �لطالب(

       ط( م�صادر للطالب ذوي �لإعاقة  

ب.1م�شادر1تدري�س1العلوم

       �أ( معلمون متخ�ص�صون يف �لعلوم  

       ب( برجميات/ تطبيقات  لتدري�ص �لعلوم  

       ج( مو�د باملكتبة ذ�ت �صلة بتدري�ص �لعلوم  

       د( معد�ت ومو�د علمية لتدري�ص �لعلوم  
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مشكالت تتعلق بالمبنى المدرسي ومرافقه ومصادر التدريس من   6.4 
وجهة نظر المعلمين 

يطلب �إىل �ملعلمني حتديد درجة حدة �صبع م�صكالت يف �ملدر�صة تتعلق بحالة �ملبنى �ملدر�صي وحالة غرف �ملعلمني و�لغرف �ل�صفية 

وكذلك توفر �لو�صائل �لتعليمية وم�صادر �لتقنية �ملعينة على �لتدري�ص )�ل�صكل 4٫4(. مت ت�صنيف ��صتجابات �ملعلمني �إىل ثالث فئات 

هي : يكاد ل توجد م�صكلة وميثلها �لتالميذ �لذين �صرح معلموهم باأنه ل توجد م�صكلة يف �أربع من �مل�صكالت �ملتعلقة باملبنى �ملدر�صي 

م�صكالت  فهي  �ملعلمني  ��صتجابات  من  �لثانية  �لفئة  �أما  كمتو�صط.  �لأخرى  �لثالث  يف  ب�صيطة  م�صكلة  وتوجد  و�مل�صادر  ومر�فقه 

باملبنى  �ملتعلقة  �مل�صكالت  من  �أربع  يف  متو�صطة  م�صكلة  توجد  باأنه  معلموهم  �صرح  �لذين  �لتالميذ  وميثلها  خطرية  �إىل  متو�صطة 

�ملدر�صي ومر�فقه و�مل�صادر وتوجد م�صكلة ب�صيطة يف �لثالث �لأخرى كمتو�صط. و�لفئة �لثالثة هي م�صكالت ب�صيطة وميثلها �لتالميذ 

�لذين �صرح معلموهم باأنه توجد م�صكالت ب�صيطة تتعلق بحال �ملبنى �ملدر�صي ومر�فقه و�مل�صادر.

درجة1حدة11امل�شكالت1املتعلقة1بحالة1املبنى1املدر�شي1ومرافقه1وم�شادر1التدري�س1ومعدل1حت�شيل1تالميذ1 جدول6٫41اأ1

ال�شف1الرابع

درجة حدة المشكالت 
المتعلقة بحالة المبنى 

المدرسى ومرافقه ومصادر 
التدريس

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية  للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية  للتالميذ %

4242738512يكاد ال توجد مشكالت

4343843506مشكالت بسيطة

مشكالت متوسطة إلى 
خطيرة

1542019500

�أنه �إما ل توجد م�صكالت تتعلق بحالة �ملبنى  ي�صتخل�ص من �جلدول �ل�صابق �أن �أغلب معلمي مادة �لعلوم يف �ل�صلطنة �أ�صارو� �إىل 

�ملدر�صي وم�صادر �لتدري�ص �أو توجد م�صكالت ب�صيطة فقط بن�صبة 85% من �لتالميذ  للفئتني، وكذلك هو �حلال يف �ملتو�صط �لدويل 

حيث �أن فئة » يكاد ل توجد م�صكالت » وفئة » م�صكالت ب�صيطة« متثل جمتمًعة �أغلب ��صتجابات �ملعلمني بن�صبة 81%. وح�صب حتليل 

�لدللة �لح�صائية ل توجد فروق حقيقية د�لة �ح�صائيا بني �لفئات �لثالث.

درجة1حدة11امل�شكالت1املتعلقة1بحالة1املبنى1املدر�شي1ومرافقه1وم�شادر1التدري�س1ومعدل1حت�شيل1طالب1 جدول6٫41ب1

ال�شف1الثامن

درجة حدة المشكالت 
المتعلقة بحالة المبنى 

المدرسى ومرافقه ومصادر 
التدريس

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

4246034500يكاد ال توجد مشكالت

4345543486مشكالت بسيطة

مشكالت متوسط إلى 
خطيرة

1544223475
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ي�صتخل�ص من �جلدول �ل�صابق �أن �أغلب معلمي مادة �لعلوم  يف �ل�صلطنة �أ�صارو� �إىل �أنه �إما ل توجد م�صكالت تتعلق بحالة �ملبنى 

�ملدر�صي وم�صادر �لتدري�ص �أو توجد م�صكالت ب�صيطة فقط بن�صبة 85% للفئتني، وكذلك هو �حلال يف �ملتو�صط �لدويل حيث �أن فئة » 

ا �أن  يكاد ل توجد م�صكالت » وفئة » م�صكالت ب�صيطة« متثل جمتمعًة �أغلب ��صتجابات �ملعلمني بن�صبة 77%. ويالحظ من �لنتائج �أي�صً

معدل حت�صيل �لطالب �لذين �صرح معلموهم باأنه يكاد ل توجد م�صكالت �أعلى من معدل حت�صيل �لطالب يف �لفئتني �لأخريني يف 

كل من �صلطنة عمان و�ملتو�صط �لدويل. وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية ل توجد فروق حقيقية د�لة �إح�صائًيا بني �لفئات �لثالث.

درجة1حدة11امل�شكالت1املتعلقة1بحالة1املبنى1املدر�شي1ومرافقه1وم�شادر1التدري�س1من1وجهة1نظر1املعلمني1 ال�شكل14٫41

ما1درجة1حدة1امل�شكالت1التالية1يف1مدر�شتك1احلالية؟

ظلل1دائرة1واحدة1فقط1يف1كل1�شطر.

 لي�صت م�صكلة
 م�صكلة ب�صيطة

 م�صكلة متو�صطة
 م�صكلة كبرية

        أ( يحتاج مبنى هذه �ملدر�صة �إىل �صيانة �صاملة�

       ب( ل يتوفر للمعلمني مكان مالئم للعمل  

)لإعد�د �لدرو�ص، لعقد �لجتماعات �أو لقاء �لطالب( 

       ج( ل تتوفر للمعلمني مو�د وو�صائل تعليمية  كافية  

       د( ل يتم تنظيف �لغرف �ل�صفية باملدر�صة  

 على فرت�ت متقاربة بقدر كاف

       ه�( حتتاج �لغرف �ل�صفية �إىل �أعمال �صيانة  

       و( ل تتوفر لدى �ملعلمني م�صادر تقنية كافية  

       ز( ل يح�صل �ملعلمون على دعم كاف ل�صتخد�م �لتقنية  
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البيئة المدرسية

الفصل الخامس 
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تصورات أولياء األمور حول األداء المدرسي ) الصف الرابع (  1.5

�أولياء �لأمور ر�أيهم حول مدر�صة �أطفالهم من خالل درجة مو�فقتهم على 8 عبار�ت تتعلق باأد�ء �ملدر�صة )�ل�صكل 1٫5(،  ُيعطي 

نفت ��صتجابات �أولياء �لأمور �ىل ثالث فئات . �لفئة �لوىل: » ر��صون جد� » وميثلها �لتالميذ �لذين يو�فق �أولياء �مورهم ب�صدة  و�صُ

ا » وميثلها  على 4 عبار�ت تتعلق باأد�ء �ملدر�صة ويو�فقون قليال على �ل 4 عبار�ت �لأخرى كمتو�صط . و�أما �لفئة �لثانية » �أقل ر�صً

�لأخرى  4  عبار�ت  �ل  قليال على  ويو�فقون  �ملدر�صة  ب��اأد�ء  تتعلق  4 عبار�ت  قليال على  �أمورهم  �أولياء  يو�فق  ل   �لذين   �لتالميذ 

كمتو�صط. �أما بقية �لتالميذ فاإن �أولياء �أمورهم »ر��صون« .

مدى1ر�شا1اأولياء1االمور1عن1االداء1املدر�شي1ومعدل1حت�شيل1التالميذ جدول11٫51

مدى رضا أولياء االمور 
عن االداء المدرسي

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية  للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية  للتالميذ %

7344358508راضون جًدا

2441436506راضون

33786498أقل رًضا 

تو�صح �لنتائج يف �جلدول �أن �لن�صبة �لأكرب من تالميذ �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل �أولياء �أمورهم  ر��صون جًد� عن �لأد�ء �ملدر�صي 

بن�صبة 73% لل�صلطنة و 58% للمتو�صط �لدويل، ومعدل حت�صيل هذه �لفئة من �لتالميذ �أعلى من معدل حت�صيل �لتالميذ يف �لفئتني 

�لأخرتني.  وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية للفروق يف �لأد�ء بني �لفئات �لثالث يف �صلطنة عمان ُي�صتنتج �أن معدل حت�صيل �لتالميذ 

ا. يف فئة » ر��صون جًد� » �أف�صل من معدل حت�صيل �لتالميذ �صمن فئتي » ر��صون » و » �أقل ر�صً

درجة1موافقة11اولياء1االمور1على1االأداء1املدر�شي ال�شكل11٫51

ما1راأيك1يف1مدر�شة1طفلك؟

ظلل1دائرة1واحدة1يف1كل1�شطر.

 �أو�فق ب�صدة
 �أو�فق حلد ما

 ل �أو�فق حلد ما
 ل �أو�فق ب�صدة

       �أ( مدر�صة طفلي تقوم بعمل جيد لأنها ت�صركني يف تعليمه  

       ب( توفر مدر�صة طفلي بيئة �آمنة  

        ج( تهتم مدر�صة طفلي بتقّدمه يف �لدر��صة

        د( مدر�صة طفلي تقوم بعمل جيد يف �إبالغي بالتقدم

 �لذي يحققه

        ه�( تتنبى �ملدر�صة معايري در��صية عالية �جلودة
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        و( تقوم مدر�صة طفلي بعمل جيد يف م�صاعدته يف �أن

 يكون �أف�صل يف �لقر�ءة 

       ز( تقوم مدر�صة طفلي بعمل جيد  يف م�صاعدته يف �أن  

 يكون �أف�صل يف �لريا�صيات

        ح( تقوم مدر�صة طفلي بعمل جيد يف م�صاعدته يف �أن

 يكون �أف�صل يف �لعلوم

تأكيد المدرسة على تحقيق النجاح األكاديمي من وجهة نظر مديري المدارس  2.5

�لتاأكيد على  ممار�صة 13 جانًبا د�خل �ملدر�صة لها عالقة بتحقيق  يف هذ� �ملتغري �مل�صتق ُيطلب �إىل مديري �ملد�ر�ص و�صف مدى 

�لنجاح �لكادميي )�ل�صكل  2٫5(. مت ت�صنيف ��صتجابات مديري �ملد�ر�ص �إىل ثالث فئات هي : » تاأكيٌد عاٍل جًد�« وميثلها �لتالميذ 

�لذين و�صف مديروهم باأنه يوجد تاأكيٌد عاٍل جًد� يف 7 جو�نب وتاأكيٌد عاٍل يف �ل 6 جو�نب �لأخرى كمتو�صط. �أما �لفئة �لثانية » تاأكيٌد 

متو�صٌط » وميثلها �لتالميذ �لذين و�صف مديروهم باأنه يوجد تاأكيٌد متو�صٌط يف 7 جو�نب وتاأكيد عاٍل يف �ل 6 �جلو�نب �لأخرى. �أما 

بقية �لتالميذ يوجدون يف مد�ر�ص لديها » تاأكيٌد عاٍل » على حتقيق �لنجاح �لأكادميي.

تاأكيد1املدر�شة1على1حتقيق1النجاح1االأكادميي1من1وجهة1نظر1مديري1املدار�س1ومعدل1حت�شيل1تالميذ1 جدول2٫51اأ1

ال�شف1الرابع

درجة تأكيد المدرسة على 
تحقيق النجاح األكاديمي

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية  للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ%

84157525تأكيٌد عاٍل جًدا

6743655514تأكيٌد عاٍل

2542438491تأكيٌد متوسٌط

ُتظهر �لنتائج �أن �أكرث من ثلثي ثالميذ �ل�صلطنة )67%( و�أكرثمن ن�صف �لتالميذ يف  �ملتو�صط �لدويل )55%( يرى مديروهم �أن 

مد�ر�صهم توؤكد ب�صكٍل عاٍل على حتقيق �لنجاح �لأكادميي، ومعدل حت�صيل هذه �لفئة من �لتالميذ يف �صلطنة عمان �أعلى من فئة 

)تاأكيٌد عاٍل جًد�( وفئة ) تاأكيٌد متو�صٌط(. وُي�صتخل�ص من �لنتائج �أي�صا �أن �لن�صبة �لأقل من تالميذ �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل يرى 

مديروهم �أن �ملدر�صة توؤكد ب�صكٍل عاٍل جًد� على حتقيق �لنجاح �لأكادميي.
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تاأكيد1املدر�شة1على1حتقيق1النجاح1االأكادميي1من1وجهة1نظر1مديري1املدار�س1ومعدل1حت�شيل1طالب1 جدول2٫51ب1

ال�شف1الثامن

درجة تأكيد المدرسة على 
تحقيق النجاح األكاديمي

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب%معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب%

54697533تأكيٌد  عاٍل جًدا

5746248499تأكيٌد عاٍل

3844045466تأكيٌد متوسٌط

ُتظهر �لنتائج �أن �أكرث من ن�صف طالب �ل�صلطنة )57%( وما يقارب ن�صف �لطالب يف  �ملتو�صط �لدويل )48%( يرى مديروهم �أن مد�ر�صهم 

توؤكد ب�صكٍل عاٍل على حتقيق �لنجاح �لأكادميي. وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية للفروق يف معدلت �لتح�صيل بني �لفئات �لثالث يف عمان 

ي�صتنتج �أن معدل حت�صيل �لطالب �صمن فئة » تاأكيٌد  عاٍل جًد�« وفئة » تاأكيٌد  عاٍل«  �أف�صل من معدل حت�صيل �لطالب �صمن فئة »تاأكيٌد  

متو�صٌط«.
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و�شف1مديري1املدار�س1ملدى1تاأكيد1املدر�شة1على1حتقيق1النجاح1االأكادميي ال�شكل12٫51

1مما1يلي1يف1داخل1مدر�شتك؟ كيف1ت�شف1كٍلّ

ظلل1دائرة1واحدة1فقط1يف1كل1�شطر.

 عال جد�
 عال

 متو�صط
 منخف�ص

 منخف�ص جًد�

         �أ( فهم �ملعلمني لأهد�ف �ملنهج �ملدر�صي 

         ب( درجة جناح �ملعلمني يف تنفيذ �ملنهج �ملدر�صي 

         ج( توقعات �ملعلمني حول �لإجناز�ت �لتي  

يحققها �لطالب

         د( عمل �ملعلمني معًالتح�صني �إجناز�ت  �لطالب 

         ه�( قدرة �ملعلمني على حث �لطالب على �لتعلم 

         و( م�صاركة �أولياء �لأمور يف �لأن�صطة �ملدر�صية 

         ز(�لتز�م �أولياء �لأمور نحو�لتاأكد من �أّن �لطالب  

م�صتعدون للتعّلم 

         ح( توقعات �أولياء �لأمور حول �لإجناز�ت �لتي 

 يحققها �لطالب

         ط( دعم �أولياء �لأمور للطالب لتحقيق  لإجناز�ت 

         ي( �صغوط ميار�صها �أولياء  �لأمور على �ملدر�صة 

للمحافظة على م�صتويات �إجناز عالية

         ك( رغبة �لطالب يف �لنجاح �لدر��صي 

         ل(  قدرة �لطالب على حتقيق �لأهد�ف 

�لأكادميية للمدر�صة

         م( �حرت�م �لطالب لزمالئهم �لذين يحققون 

 �إجناز�ت ممتازة
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تأكيد المدرسة على تحقيق النجاح األكاديمي من وجهة نظر المعلمين    3.5

�لنجاح  �لتاأكيد على  ممار�صة 14 جانًبا د�خل �ملدر�صة لها عالقة بتحقيق  �ملعلمني و�صف مدى  �إىل  �مل�صتق ُيطلب  �ملتغري  يف هذ� 

و�صف  �لذين  �لتالميذ  وميثلها  جًد�«  عاٍل  تاأكيٌد   «  : فئات  ثالث  �إىل  �ملعلمني  ��صتجابات  ت�صنيف  مت   .)3٫5 )�ل�صكل   �لكادميي 

معلموهم باأنه يوجد تاأكيٌد عاٍل جًد� يف 7 جو�نب وتاأكيٌد عاٍل يف �ل 7 جو�نب �لأخرى كمتو�صط.  �أما �لفئة �لثانية » تاأكيٌد متو�صٌط » 

وميثلها �لتالميذ �لذين و�صف معلموهم باأنه يوجد تاأكيٌد متو�ٌصط يف 7 من �جلو�نب تاأكيٌد عال يف �ل 7 �جلو�نب �لأخرى كمتو�صط. 

�أما بقية �لتالميذ يوجدون يف مد�ر�ص لديها » تاأكيٌد عاٍل » على حتقيق �لنجاح �لأكادميي .

تاأكيد1املدر�شة1على1حتقيق1النجاح1االأكادميي1من1وجهة1نظر1املعلمني1ومعدل1حت�شيل1تالميذ1 1جدول3٫51اأ1

ال�شف1الرابع

درجة تأكيد المدرسة على 
تحقيق النجاح االكاديمي

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية  للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية  للتالميذ %

124408522تأكيٌد  عاٍل جًدا

6443256514تأكيٌد  عاٍل

2442436436تأكيٌد  متوسٌط

�لدويل )56% ( يرى  �ملتو�صط  �لتالميذ يف  و�أكرث من ن�صف  �لتالميذ يف �صلطنة عمان )%64(   ثلثي  �أن ما يقارب  �لنتائج  ت�صري 

معلموهم �أن مد�ر�صهم توؤكد ب�صكٍل عاٍل على حتقيق �لنجاح �لأكادميي. وت�صري �لنتائج �ي�صا �ىل �أن معدل حت�صيل �لتالميذ �لذين 

يرى معلموهم �أن مد�ر�صهم توؤكد ب�صكٍل عاٍل جًد� على حتقيق �لنجاح �لكادميي �أعلى من فئتي » تاأكيٌد  عاٍل« و« تاأكيٌد  متو�ٌصط«.

وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية ل توجد فروق حقيقية د�لة �إح�صائًيا بني �لفئات �لثالث يف �صلطنة عمان..

درجة1تاأكيد1املدر�شة1على1حتقيق1النجاح1االأكادميي1من1وجهة1نظر1املعلمني1ومعدل1حت�شيل1طالب1 جدول3٫51ب1

ال�شف1الثامن

درجة تركيز المدرسة على 

تحقيق النجاح االكاديمي

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

94725520تأكيٌد  عاٍل جًدا

4745646499تأكيٌد  عاٍل

4544949471تأكيٌد  متوسٌط

�أن  للمتو�صط �لدويل يرى معلموهم  �أن ما يقارب من ن�صف �لطالب  يف كل من �صلطنة عمان )47%(  و )%46 (  �لنتائج  ُت�صري 

بني  �لتح�صيل  معدلت  يف  للفروق  �لإح�صائية  �لدللة  حتليل  وح�صب  �لأكادميي.  �لنجاح  حتقيق  على  عاٍل  ب�صكٍل  توؤكد  مد�ر�صهم 

�لفئات �لثالث يف عمان ُي�صتنتج �أن معدل حت�صيل �لطالب �صمن فئة » تاأكيٌد  عاٍل جًد�« �أف�صل من معدل حت�صيل �لطالب �صمن 

فئة  »تاأكيٌد  متو�ٌصط » 
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و�شف1املعلمني1ملدى1تاأكيد1املدر�شة1على1حتقيق1النجاح1االأكادميي ال�شكل13٫51

1مما1يلي1يف1داخل1مدر�شتك؟ كيف1ت�شف1كٍلّ

ظلل1دائرة1واحدة1فقط1يف1كل1�شطر.

 عال جد�
 عال

 متو�صط
 منخف�ص

 منخف�ص جًد�

         �أ( فهم �ملعلمني لأهد�ف �ملنهج �ملدر�صي 

         ب( درجة جناح �ملعلمني يف تنفيذ �ملنهج �ملدر�صي 

         ج( توقعات �ملعلمني حول �لإجناز�ت �لتي  

يحققها �لطالب

         د( عمل �ملعلمني معًالتح�صني �إجناز�ت  �لطالب 

         ه�( قدرة �ملعلمني على حث �لطالب على �لتعلم 

         و( م�صاركة �أولياء �لأمور يف �لأن�صطة �ملدر�صية 

         ز(�لتز�م �أولياء �لأمور نحو�لتاأكد من �أّن �لطالب  

م�صتعدون للتعّلم 

         ح( توقعات �أولياء �لأمور حول �لإجناز�ت �لتي 

 يحققها �لطالب

         ط( دعم �أولياء �لأمور للطالب لتحقيق  لإجناز�ت 

         ي( �صغوط ميار�صها �أولياء  �لأمور على �ملدر�صة 

للمحافظة على م�صتويات �إجناز عالية

         ك( رغبة �لطالب يف �لنجاح �لدر��صي 

         ل(  قدرة �لطالب على حتقيق �لأهد�ف 

�لأكادميية للمدر�صة

         م( �حرت�م �لطالب لزمالئهم �لذين يحققون 

 �إجناز�ت ممتازة

         ن( �لتعاون مع �إد�رة �ملدر�صة و�ملعلمني يف و�صع 

 �خلطط �لتعليمية 



121التقرير الوطني لمادة العلوم للصفين  الرابع والثامن

الرضا الوظيفي للمعلمين   4.5

يطلب �إىل �ملعلمني حتديد مدى �صعورهم جتاه 7 جو�نب تتعلق بالر�صا �لوظيفي لديهم )�ل�صكل 4٫5( . مت ت�صنيف ��صتجاباتهم 

�إىل ثالث فئات هي : » ر��صون جًد� » وميثلها �لتالميذ �لذين �صرح معلموهم باأنهم ي�صعرون كثري� جتاه �أربع جو�نب تتعلق بالر�صا 

�لتالميذ  فيمثلها   « ا  ر�صً قل 
ٌ
�أ  « �لثانية هي  �لفئة  �أما  كمتو�صط.  �لأخرى  �جلو�نب  �ل3  �لأحيان جتاه  �أغلب  وي�صعرون يف  �لوظيفي 

�لذين ي�صعر معلموهم  �أحيانا جتاه 4 جو�نب تتعلق بالر�صا �لوظيفي و�أغلب �لأحيان يف �جلو�نب �لثالث �لأخرى كمتو�صط. �أما بقية 

�لتالميذ فلديهم معلمون » ر��صون »  

مدى1الر�شا1الوظيفي1للمعلمني11ومعدل1حت�شيل1تالميذ1ال�شف1الرابع جدول4٫51اأ1

مدى الرضا الوظيفي 
للمعلمين

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية  للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية  للتالميذ %

7343152509راضون جًدا

2443642504راضون

34056502أقل رًضا 

ا وظيفٍي عاٍل ) 73%( �أعلى من �ملتو�صط �لدويل لنف�ص  ُت�صري �لنتائج �إىل �أن �لن�صبة �ملئوية لتالميذ �ل�صلطنة �لذين لدى معلميهم ر�صً

ا وظيفٍي �أقل منخف�صة يف كل  �لفئة من �ملعلمني ) 52%(. كما يالحظ من �جلدول �أي�صا �أن ن�صبة �لتالميذ �لذين لدي معلميهم ر�صً

من �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل حيث بلغت 3% فقط يف عمان و 6% يف �ملتو�صط �لدويل. وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية يف �صلطنة 

ا » د�ل �إح�صائيا يف �صالح �ملعلمني يف فئة  عمان ُي�صتخل�ص �أن �لفرق بني �ملعلمني يف فئة » ر��صون جًد� » و�ملعلمني يف فئة » �أقل ر�صً

» ر��صون جد� » وهذ� يعني �أن معدل حت�صيل تالميذهم �أف�صل. 

مدى1الر�شا1الوظيفي1للمعلمني1ومعدل1حت�شيل1طالب1ال�شف1الثامن جدول4٫51ب1

مدى الرضا الوظيفي 
للمعلمين

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

6445449492راضون جًدا

2745742483راضون

94549478أقل رًضا 

�لدويل  �ملتو�صط  �أعلى من   )%64 ( عاٍل  وظيفٍي  ا  ر�صً معلميهم  لدى  �لذين  �ل�صلطنة  �ملئوية لطالب  �لن�صبة  �أن  �إىل  �لنتائج  ت�صري 

ا وظيفٍي �أقل منخف�صة  لنف�ص �لفئة من �ملعلمني ) 49%(. كما يالحظ من �جلدول �أي�صا �أن ن�صبة �لطالب �لذين لدي معلميهم ر�صً

ومت�صاوية يف كل من �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل حيث بلغت )9%( فقط. كما ُي�صتخل�ص من �جلدول عدم وجود فروق حقيقية د�لة 

�إح�صائيا يف معدل حت�صيل �لطالب بني �لفئات �لثالث. 
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1�شعور1املعلم1بالر�شا1الوظيفي1)1ا�شتبيان1املعلم1( ال�شكل14٫51

ما1مدى1�شعورك1مبا1يلي1حول1كونك1معلماً؟

ظلل1دائرة1واحدة1فقط1يف1كل1�شطر.

 كثرًي�
 �أغلب �لأحيان

 �أحياًنا
 ل يحدث �أبدً� �أو نادرً�

       �أ( �أنا مرتاح يف مهنتي كمعلم  

       ب( �أ�صعر بالر�صا من كوين معلمًا بهذه �ملدر�صة 

       ج( �أجد عملي له مغزى وهدف كبري 

       د( �أ�صعر باحلما�ص جتاه  وظيفتي 

       ه�( عملي يحفزين ويوؤثر  يّف �إيجاباً 

       و( �أ�صعر بالفخر و�لعتز�ز من �لعمل �لذي �أوديه 

       ز( �صوف ��صتمر يف �لعمل كمعلم لأطول فرتة  ممكنة 
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التحديات التي تواجه المعلمين   5.5

يف هذ� �ملتغري �مل�صتق ُيطلب �إىل �ملعلمني حتديد درجة مو�فقتهم على وجود 8 حتديات يو�جهونها يف �ملدر�صة )�ل�صكل 5٫5(. مت 

ت�صنيف ��صتجابات �ملعلمني �إىل ثالث فئات هي : حتدياٌت قليلٌة » وميثلها �لتالميذ �لذين �صرح معلموهم باأنهم ل يو�فقون �إىل حد ما 

على وجود 4 حتديات ويف �ملقابل يو�فقون �إىل حد ما على وجود حتديات يف �ل 4 �لأخرى كمتو�صط. �أما �لفئة �لثانية فهي » حتدياٌت 

كثريٌة  وميثلها �لتالميذ �لذين �صرح معلموهم باأنهم يو�فقون ب�صدة على وجود 4 حتديات ويو�فقون �إىل حد ما بوجود حتديات يف �ل 

4 �لأخرى كمتو�صط. �أما بقية �لتالميذ ف�صرح معلموهم باأنهم يو�جهون بع�ص �لتحديات.   

التحديات1التي1تواجه1املعلمني1ومعدل1حت�شيل1تالميذ1ال�شف1الرابع جدول5٫51اأ1

التحديات التي تواجه 
المعلمين

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %

3442743506تحدياٌت قليلٌة

5943449503بعض التحديات

64348497 تحدياٌت كثيرٌة

  ت�صري �لنتائج �إىل �أن �لن�صبة �لأكرب من �لتالميذ يف �ل�صلطنة )59%( و�ملتو�صط �لدويل )49%( �صَرح معلموهم �أنهم يو�جهون بع�ص 

�أي�صا �نخفا�ص وتقارب �لن�صب �ملئوية لتالميذ �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل �لذين �صرح معلموهم  �لتحديات يف �ملدر�صة، وُيالحظ 

�أنهم يو�جهون » حتدياٌت كثريٌة » يف �ملدر�صة  بو�قع 6% لل�صلطنة و 8% للمتو�صط �لدويل. وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية ل توجد 

فروق حقيقية د�لة �إح�صائًيا بني �لفئات �لثالث.

التحديات1التي1تواجه1املعلمني1ومعدل1حت�شيل1طالب1ال�شف1الثامن جدول5٫51ب1

التحديات التي تواجه 
المعلمين

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

4246045487تحدياٌت قليلٌة

5445249481بعض التحديات

34566473 تحدياٌت كثيرٌة

ت�صري �لنتائج �إىل �أن �لن�صبة �ملئوية للطالب �لذين �صرح معلموهم �أنهم يو�جهون »حتدياٌت قليلٌة« يف �ملدر�صة  متقاربة وتقرتب من 

�لن�صف يف كل من �صلطنة عمان و�ملتو�صط �لدويل حيث بلغت 42% لطالب  �ل�صلطنة  و 45% للمتو�صط �لدويل، وح�صب حتليل �لدللة 

�لإح�صائية ل توجد فروق حقيقية د�لة �إح�صائًيا بني �لفئات �لثالث.
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درجة1موافقة1املعلمني1على1وجود1حتديات1يف1املدر�شة1)1ا�شتبيان1املعلم1( ال�شكل15٫51

اذكر1مدى1اتفاقك1اأو1عدم1اتفاقك1مع1كل1عبارة1من1العبارات1التالية.

ظلل1دائرة1واحدة1يف1كل1�شطر.

 �أو�فق ب�صدة
 �أو�فق حلد ما

 ل �أو�فق حلد ما
 ل �أو�فق ب�صدة

       �أ( يوجد عدٌد كبري من �لطالب يف �لغرف �ل�صفية  

       ب( لدي مادة كبرية �حلجم جدً� �أقوم بتغطيتها يف  

�لغرفة �ل�صفية 

       ج( لدي �صاعات تدري�ص  كثرية جد�ً 

       د( �أحتاج �إىل وقت �أكرث للتح�صري للح�ص�ص  

�لتي �أدّر�صها

       ه( �أحتاج �إىل وقت �أكرث مل�صاعدة �لطالب ُفر�دى 

       و( �أ�صعر ب�صغط كبري جًد� من �أولياء �لأمور 

       ز( �أجد �صعوبة يف مو�كبة جميع �لتغيري�ت  

�لتي حتدث يف �ملناهج

       ح( لدي مهام �إد�رية كثرية جًد� 
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شعور التالميذ باالنتماء المدرسي   6.5

 يف هذ� �ملتغري �مل�صتق يتم ت�صنيف ��صتجابات �لتالميذ �إىل ثالث فئات تبعا لدرجة مو�فقتهم على 7 عبار�ت تتعلق بوجهة نظرهم 

حول �نتمائهم للمدر�صة )�ل�صكل6٫5(، و�لفئة �لأوىل  هي : » �صعوٌر عاٍل بالنتماء » وميثلها �لتالميذ �لذين قالو� �أنهم يو�فقون ب�صدة 

على 4 عبار�ت تتعلق بالنتماء للمدر�صة ويو�فقون �إىل حد ما على �ل 3 عبار�ت �لأخرى كمتو�صط. �أما �لفئة �لثانية هي » �صعوٌر قليٌل 

بالنتماء » وميثلها �لتالميذ �لذين ل يو�فقون �إىل حد ما على 4 عبار�ت تتعلق بالنتماء للمدر�صة ويو�فقون �إىل حد ما على �ل 3 

عبار�ت �لأخرى كمتو�صط. �أما بقية ��صتجابات �لتالميذ فتندرج حتت فئة » �صعوٌر بالنتماء » 

درجة1�شعور1تالميذ1ال�شف1الرابع1باالنتماء1املدر�شي1و1معدل1حت�شيلهم جدول6٫51اأ1

درجة شعور التالميذ 
باالنتماء المدرسي

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %

7944066511شعوٌر عاٍل باالنتماء

1841130501شعوٌر باالنتماء

43674487 شعوٌر قليٌل باالنتماء

ُيالحظ من �جلدول �أن �أغلب �لتالميذ يف �صلطنة عمان و�ملتو�صط �لدويل يو�فقون على �أن لديهم �صعوٌر عاٍل بالنتماء للمدر�صة بن�صبة 

79% لل�صلطنة  و66% للمتو�صط �لدويل. وٌيالحظ �أي�صا �أن معدل حت�صيل هذه �لفئة من �لتالميذ �أعلى من �لفئتني �لأخريني. كما 

ت�صري �لنتائج �إىل �نخفا�ص ن�صبة �لتالميذ �لذين لديهم �صعوٌر قليٌل بالنتماء للمدر�صة يف كل من �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل، وح�صب 

حتليل �لدللة �لإح�صائية للفروق يف معدل �لتح�صيل يف �لفئات �لثالث ٌي�صتنتج �أنه بزيادة �صعور �لتالميذ بالنتماء �ملدر�صي يزيد 

معدل حت�صيلهم.

درجة1�شعور1طالب1ال�شف1الثامن1باالنتماء1املدر�شي1و1معدل1حت�شيلهم جدول6٫51ب1

درجة شعور الطالب 
باالنتماء المدرسي

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

6246444498شعوٌر عاٍل باالنتماء

3344747483شعوٌر باالنتماء

54279459 شعوٌر قليٌل باالنتماء

ُيالحظ من �جلدول �أن لدى �لغالبية �لعظمى من �لطالب �إما �صعوٌر عاٍل بالنتماء �أو �صعوٌر بالنتماء وميثلون جمتمعني ما ن�صبته %95 

من طالب �ل�صلطنة و 91 % من �ملتو�صط �لدويل، ويالحظ من �جلدول  �أي�صا �أن معدل حت�صيل �لطالب �لذين ي�صعرون بانتماٍء عاٍل 

للمدر�صة �أعلى من معدل حت�صيل �لطالب يف �لفئتني �لأخريني يف كل من �صلطنة عمان و�ملتو�صط �لدويل. وح�صب حتليل �لدللة 

�أنه بزيادة �صعور �لطالب بالنتماء للمدر�صة يزيد معدل  ُي�صتخل�ص  �لإح�صائية للفروق يف معدلت �لتح�صيل بني �لفئات �لثالث 

حت�صيلهم.
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وجهة1نظر1الطالب1حول1مدر�شتهم1)1ا�شتبيان1الطالب1( ال�شكل16٫51

ما1وجهة1نظرك1حول1مدر�شتك؟1اذكر1مدى1اتفاقك1مع1العبارات1التالية.1

ظلل1دائرة1واحدة1فقط1يف1كل1�شطر.

 �أو�فق ب�صدة
 �أو�فق حلد ما 

 ل �أو�فق حلد ما 
 ل  �أو�فق ب�صدة

       �أ(  �أحب �أن �أكون باملدر�صة  

       ب( �أ�صعر بالأمان عندما �أكون باملدر�صة  

        ج( �أ�صعر بالنتماء عندما �أكون بهذه �ملدر�صة  

       د(�أحب روؤية زمالئي يف �ل�صف باملدر�صة  

       ه(معلمو مدر�صتي يعاملونني بطريقة عادلة  

        و( �أ�صعر بالفخر بانتمائي لهذه �ملدر�صة

       ز( �أتعلم �لكثري يف �ملدر�صة  
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األمان في المدرسة

الفصل السادس
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131التقرير الوطني لمادة العلوم للصفين  الرابع والثامن

مشكالت االنضباط المدرسي ) الصف الرابع (  1.6

   يف هذ� �ملتغري ُيطلب �إىل مديري �ملد�ر�ص حتديد �إىل �أي مدى متثل 10 �أمور تتعلق بالن�صباط �ملدر�صي م�صكلًة د�خل �ملدر�صة 

: »بالكاد ل متثل م�صكالت« وميثلها �لتالميذ �لذين  �إىل ثالث فئات هي  )�ل�صكل 1٫6(. مت ت�صنيف ��صتجابات مديري �ملد�ر�ص 

�صرح مديروهم باأنه ل توجد م�صكلة يف 5 �أمور ولكن توجد م�صكلة ب�صيطة يف �ل 5 �لأمور �لأخرى كمتو�صط.  و�أما �لفئة �لثانية هي 

» م�صكالٌت متو�صطٌة �إىل كبرية » وميثلها �لتالميذ �لذين �صرح مديروهم باأنه توجد م�صكلة متو�صطة يف 5 �أمور ولكن توجد م�صكلة 

ب�صيطة يف �ل 5 �لأمور �لأخرى كمتو�صط. �أما بقية �لتالميذ يوجدون يف مد�ر�ص فيها »م�صكالٌت ب�صيطٌة«.

م�شكالت1االن�شباط1املدر�شي1ومعدل1حت�شيل1التالميذ جدول11٫61

األمور المتعلقة باالنضباط 
المدرسي

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %

3443161513بالكاد ال تمثل مشكالت

3642630498مشكالٌت بسيطٌة

مــشــكــالٌت مــتــوســطــٌة إلــى 
كبيرة

294399471

ُي�صري �جلدول �أعاله �أن 70% من تالميذ �ل�صلطنة باملقارنة مع 91% من �لتالميذ يف �ملتو�صط �لدويل يرى معلموهم �أن �لأمور �ملتعلقة 

بالن�صباط �ملدر�صي �إما �أنها »بالكاد ل متثل م�صكالت« يف مد�ر�صهم �أو متثل » م�صكالٌت ب�صيطٌة« فقط. وُيالحظ من �لنتائج �أي�صا 

�أن معدل حت�صيل تالميذ �ل�صلطنة �لذين يرى معلموهم �أن �لأمور �ملتعلقة بالن�صباط �ملدر�صي متثل »م�صكالٌت متو�صطٌة �إىل كبرية« 

�أعلى من �لذين يرى معلموهم �أنها متثل »م�صكالٌت ب�صيطٌة« �أو »بالكاد ل متثل م�صكالت«، وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية ل توجد 

فروق حقيقية د�لة �إح�صائًيا بني �لفئات �لثالث.
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م�شكالت1االن�شباط1املدر�شي1)1ا�شتبيان1مدير1املدر�شة( ال�شكل11٫61

ّثل1كل1مما1يلي1م�شكلة1بني1طالب1ال�شف11الرابع11يف1مدر�شتك؟ 1اإىل1اأي1مدى1متمُ

ظلل1دائرة1واحدة1فقط1يف1كل1�شطر.

 لي�صت م�صكلة
 م�صكلة ب�صيطة

 م�صكلة متو�صطة
 م�صكلة كبرية

       �أ( �لو�صول �ملتاأخر للمدر�صة  

       ب( �لغياب )�لغياب بدون عذر(  

       ج( �ل�صغب د�خل غرفة �ل�صف  

       د(�لغ�ص  

       ه�( ��صتخد�م �ألفاظ غري لئقة  

       و( تخريب ممتلكات �ملدر�صة 

ز( �ل�صرقة

       ح( تهديد �لطالب �لآخرين وممار�صة �لعنف �للفظي  

)وي�صمل ذلك كتابة�لر�صائل �لعادية

�أو �لر�صائل �لإلكرتونية  �لخ...(

       ط( �لعر�ك بني �لطالب  

       ي( تهديد �ملعلمني وممار�صة �لعنف �للفظي جتاههم  

 �أو جتاه موظفي �ملدر�صة )وي�صمل ذلك كتابة �لر�صائل

 �لعادية �أو  �لر�صائل �لإلكرتونية �لخ...(
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مشكالت االنضباط المدرسي ) الصف الثامن(  2.6

�أمر� يتعلق بالن�صباط  �ملدر�صي م�صكلة د�خل �ملدر�صة  �أي  مدى ميثل 11  �إىل  �إىل مديري �ملد�ر�ص حتديد  يف هذ� �ملتغري ُيطلب 

�لذين  �لطالب  »بالكاد ل متثل م�صكالت« وميثلها   : �إىل ثالث فئات هي  �ملد�ر�ص  ��صتجابات مديري  )�ل�صكل 2٫6(. مت ت�صنيف 

�صرح مديروهم باأنه ل توجد م�صكلة يف 6 �أمور ولكن توجد م�صكلة ب�صيطة يف �ل 5 �لأمور �لأخرى كمتو�صط.  و�أما �لفئة �لثانية هي 

» م�صكالٌت متو�صطٌة �إىل كبرية » وميثلها �لطالب �لذين �صرح مديروهم باأنه توجد م�صكلة متو�صطة يف 6 �أمور ولكن توجد م�صكلة 

ب�صيطة يف �ل 5 �لأمور �لأخرى كمتو�صط. �أما بقية �لطالب يوجدون يف مد�ر�ص فيها م�صكالت ب�صيطة.

م�شكالت1االن�شباط1املدر�شي1ومعدل1حت�شيل1الطالب جدول12٫61

األمور المتعلقة باالنضباط 
المدرسي

المتوسط الدوليسلطنة عمان

النسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %
معدل 

التحصيل

5046243501بالكاد ال تمثل مشكالت

2745045478مشكالٌت بسيطٌة

مــشــكــالٌت مــتــوســطــٌة إلــى 
كبيرة

2344311446

»بالكاد ل متثل  �ملدر�صي  بالن�صباط  �ملتعلقة  �لأمور  �أن  �ل�صلطنة يرى معلموهم  �أن ن�صف طالب  يت�صح  �أعاله  من خالل �جلدول 

م�صكالت« يف مد�ر�صهم وكان معدل حت�صيل �لطالب �أعلى من فئتي »م�صكالٌت ب�صيطٌة« و«م�صكالٌت متو�صطة �إىل كبرية« بو�قع 462 

نقطة. �أما بالن�صبة للمتو�صط �لدويل فاإن فئة »م�صكالٌت ب�صيطٌة« متثل �أعلى ن�صبة مئوية بو�قع 45%، وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية 

�أن معدل حت�صيل �لطالب �صمن فئة » بالكاد ل متثل  ٌي�صتنتج  للفروق يف معدلت �لتح�صيل بني �لفئات �لثالث يف �صلطنة عمان 

م�صكالت« �أف�صل من معدل حت�صيل �لطالب �صمن فئة » م�صكالٌت متو�صطٌة �إىل كبرية«

م�شكالت1االن�شباط1املدر�شي1)1ا�شتبيان1مدير1املدر�شة( ال�شكل12٫61

ّثل1كل1مما1يلي1م�شكلة1بني1طالب1ال�شف1الثامن1يف1مدر�شتك؟ اإىل1اأي1مدى1متمُ

ظلل1دائرة1واحدة1فقط1يف1كل1�شطر.

 لي�صت م�صكلة
 م�صكلة ب�صيطة

 م�صكلة متو�صطة
 م�صكلة كبرية

       �أ( �لو�صول �ملتاأخر للمدر�صة  

       ب( �لغياب )�لغياب بدون عذر(  

       ج( �ل�صغب د�خل غرفة �ل�صف  

       د(�لغ�ص  
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       ه�( ��صتخد�م �ألفاظ غري لئقة  

       و( تخريب ممتلكات �ملدر�صة 

ز( �ل�صرقة

       ح( تهديد �لطالب �لآخرين وممار�صة �لعنف �للفظي  

)وي�صمل ذلك كتابة�لر�صائل �لعادية

�أو �لر�صائل �لإلكرتونية  �لخ...(

       ط( �لعر�ك بني �لطالب  

       ي( تهديد �ملعلمني وممار�صة �لعنف �للفظي جتاههم  

 �أو جتاه موظفي �ملدر�صة )وي�صمل ذلك كتابة �لر�صائل

 �لعادية �أو  �لر�صائل �لإلكرتونية �لخ...(

       ك( �إيذ�ء �ملعلمني �أو �ملوظفني ج�صدياً 

األمان والنظام في المدرسة   3.6

مت ��صتقاق هذ� �ملتغري من ��صتبيان �ملعلم حيث ٌطلب �إليه حتديد مدى �تفاقه �أو عدم �تفاقه مع 8 عبار�ت تتعلق بالأمان و�لنظام يف 

�ملدر�صة )�ل�صكل 3٫6(. مت ت�صنيف ��صتجابات �ملعلمني �إىل ثالث فئات هي : » �آمنة جًد� ومنظمة » وميثلها �لتالميذ �لذين �تفق 

معلموهم ب�صدة مع 4 عبار�ت تتعلق بالأمان و�لن�صباط ولكن �تفقو� �إىل حد ما مع �ل4 عبار�ت �لأخرى كمتو�صط. و�لفئة �لثانية هي 

» �أقل �أمنًا وتنظيمًا » وميثلها �لتالميذ �لذين ل يتفق معلموهم �إىل حد ما مع 4 عبار�ت تتعلق بالأمان و�لن�صباط ويف �ملقابل يتفقون 

�إىل حد ما مع �ل4 عبار�ت �لأخرى. �أما بقية �لتالميذ يوجدون يف مد�ر�ص »�آمنة ومنظمة«.    

االأمان1والنظام1يف1املدر�شة1من1وجهة1نظر1املعلمني1ومعدل1حت�شيل1تالميذ1ال�شف1الرابع جدول3٫61اأ1

درجة األمان والنظام في 
المدرسة

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %

5543657513آمنة جًدا ومنظمة

4142439498آمنة ومنظمة

44314469أقل أمنًا وتنظيمًا

ٌيالحظ من �جلدول �أن �أكرث من ن�صف تالميذ �ل�صلطنة  ) 55%(  و�ملتو�صط �لدويل )57%( يرى معلموهم �أن  مد�ر�صهم  �آمنة جًد� 

ومنظمة. وُيقر�أ من �لنتائج �أي�صا �أن معدل حت�صيل �لتالميذ �لذين يرى معلموهم �أن مد�ر�صهم »�آمنة جًد� ومنظمة« �أعلى من معدل 

حت�صيل �لتالميذ يف �لفئتني �لأخريني، وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية ل توجد فروق حقيقية د�لة �إح�صائًيا بني �لفئات �لثالث.
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االأمان1والنظام1يف1املدر�شة1من1وجهة1نظر1املعلمني1ومعدل1حت�شيل1طالب1ال�شف1الثامن جدول3٫61ب1

درجة األمان والنظام في 
المدرسة

المتوسط الدوليسلطنة عمان

النسبة المئوية للطالب %
معدل 

التحصيل
معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

5246245499آمنة جًدا ومنظمة

4244947478آمنة ومنظمة

64388457أقل أمنًا وتنظيمًا

بالن�صبة  �أما  »�آمنة جد� ومنظمة«.  �أن مد�ر�صهم  �ل�صلطنة ) 52%( يرى معلموهم  �أكرث من ن�صف طالب  �أن  ُيالحظ من �جلدول 

للمتو�صط �لدويل فتقل �لن�صبة �ملئوية للطالب لفئة  �آمنة جد� ومنظمة  عن �لن�صبة �ملئوية لطالب �ل�صلطنة بفارق 7%، وح�صب حتليل 

�لدللة �لإح�صائية للفروق يف معدلت �لتح�صيل بني �لفئات �لثالث ُي�صتخل�ص �أن معدل حت�صيل �لطالب �صمن فئة » �آمنة جًد� 

ومنظمة« �أف�صل من معدل حت�صيل �لطالب �صمن فئة »�آمنة ومنظمة«

درجة1اتفاق1املعلمني1مع1عبارات1لها1عالقة1باالأمان1والنظام1يف1املدر�شة1)1ا�شتبيان1املعلم1( ال�شكل13٫61

فّكر1يف1مدر�شتك1احلالية1واذكر1مدى1اتفاقك1اأو1عدم1اتفاقك1مع1كل1عبارة1من1العبارات1التالية.

ظلل1دائرة1واحدة1فقط1يف1كل1�شطر.

 �أو�فق ب�صدة
 �أو�فق حلد ما

 ل �أو�فق حلد ما
 ل �أو�فق ب�صدة

       �أ( تقع �ملدر�صة  يف حي �آمن  

       ب( �أ�صعر بالأمان يف هذه �ملدر�صة  

       ج( �صيا�صات و�إجر�ء�ت �لأمن و�ل�صالمة �لتي  

تطبقها هذه �ملدر�صة كافية 

       د( تت�صف �صلوكيات �لطالب بالن�صباط و�لنظام  

       ه�( يحرتم �لطالب معلميهم  

       و( يحرتم �لطالب ممتلكات �ملدر�صة  

       ز( توجد لدى هذه �ملدر�صة قو�نني ولو�ئح و��صحة حول  

�صلوكيات �لطالب

       ح(  يتم تطبيق �لقو�نني و�للو�ئح �لتي ت�صعها �ملدر�صة  

بطريقة عادلة وثابتة
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تنٌمر التالميذ ) الصف الرابع (  4.6

مت ��صتقاق هذ� �ملتغري من ��صتبيان �لتالميذ حيث ُطلب �إليهم حتديد عدد �ملر�ت �لتي تعر�صو� فيها �إىل 8 �صلوكيات تتعلق بالتنمر 

من قبل طالب �آخرين يف مد�ر�صهم )�ل�صكل4٫6( ،مت ت�صنيف ��صتجابات �لتالميذ �إىل ثالث فئات هي » بالكاد مل يحدث » وميثلها 

�لتالميذ �لذين �صرحو� باأنهم مل يتعر�صو� للتنمر يف 4 �صلوكيات ويف �ملقابل تعر�صو� للتنمر مر�ت قليلة يف �ل�صنة يف �ل 4 �صلوكيات 

�لأخرى كمتو�صط . و�لفئة �لثانية هي » تقريبا �أ�صبوعًيا » وميثلها �لتالميذ �لذين �صرحو� باأنهم تعر�صو� للتنمر مرة �أو مرتني يف 

�ل�صهر  يف 4 �صلوكيات ويف �ملقابل تعر�صو� للتنمر يف مر�ٍت قليلٍة يف �ل�صنة يف �ل 4 �ل�صلوكيات �لأخرى كمتو�صط. �أما بقية �لتالميذ 

فقد تعر�صو� للتنمر » تقريبا �صهرًيا«

عدد1مرات1تعر�س1التالميذ1للتنمر1من1قبل1طالب1اآخرين1ومعدل1حت�شيلهم جدول4٫61اأ1

عدد مرات تعرض التالميذ 
للتنمر

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %

4244457515بالكاد لم يحدث

3343828506تقريًبا شهرًيا

2540515481تقريًبا أسبوعًيا

ُيالحظ من �جلدول �أن �لن�صبة �ملئوية للتالميذ �لذين تعر�صو� للتنمر من قبل تالميذ �آخرين يف �صلطنة عمان »تقريًبا �أ�صبوعًيا« �أعلى 

من �لن�صبة �ملئوية للتالميذ يف �ملتو�صط �لدويل لنف�ص �لفئة بو�قع 25 % لطالب �ل�صلطنة و 15% فقط للمتو�صط �لدويل، وح�صب حتليل 

�لدللة �لإح�صائية للفروق يف معدل �لتح�صيل بني �لفئات  �لثالث ميكن ��صتخال�ص �أن معدل حت�صيل تالميذ �ل�صلطنة للذين بالكاد 

مل يتعر�صو� للتنمر �أف�صل من معدل حت�صيل �لطالب �لذين تعر�صو� للتنمر »تقريًبا �أ�صبوعًيا«.
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مقارنة1الن�شبة1املئوية1ومعدل1التح�شيل1للتالميذ1الذين1بالكاد1مل1يتعر�شوا11للتنمر1من1قبل1تالميذ1 جدول4٫61ب1

اآخرين1والذين1تعر�شوا1لذلك1تقريًبا1اأ�شبوعًيا1يف1املحافظات1التعليمية.1

المحافظة
عدد مرات تعرض التالميذ 

للتنمر
معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %

37444بالكاد لم يحدثمسقط

27432تقريًبا أسبوعًيامسقط

46423بالكاد لم يحدثشمال الشرقية

21373   تقريًبا أسبوعًياشمال الشرقية

49387بالكاد لم يحدثجنوب الشرقية

21385تقريًبا أسبوعًياجنوب الشرقية

52461بالكاد لم يحدثالداخلية

17417   تقريًبا أسبوعًياالداخلية

52474بالكاد لم يحدثالظاهرة

19437تقريًبا أسبوعًياالظاهرة

39491بالكاد لم يحدثشمال الباطنة

28470تقريًبا أسبوعًياشمال الباطنة

43455بالكاد لم يحدثجنوب الباطنة

26395تقريًبا أسبوعًياجنوب الباطنة

30457بالكاد لم يحدثالبريمي

38392تقريًبا أسبوعًياالبريمي

62482بالكاد لم يحدثمسندم

13418   تقريًبا أسبوعًيامسندم

39333بالكاد لم يحدثالوسطى

30268تقريًبا أسبوعًياالوسطى

41403بالكاد لم يحدثظفار

26337تقريًبا أسبوعًياظفار

39429بالكاد لم يحدثالمدارس الخاصة

30348   تقريًبا أسبوعًياالمدارس الخاصة

33414بالكاد لم يحدثالمدارس الدولية

27371تقريًبا أسبوعًياالمدارس الدولية

ُيالحظ من �جلدول �ل�صابق �أن �لن�صبة �ملئوية للتالميذ �لذين بالكاد مل يتعر�صو� للتنمر �أعلى من �لذين تعر�صو� »تقريًبا �أ�صبوعًيا« 

يف جميع �ملحافظات �لتعليمية ما عد� حمافظة �لربميي حيث ُيالحظ �أن �لن�صبة �ملئوية للذين تعر�صو� للتنمر »تقريًبا �أ�صبوعًيا« �أعلى 

�لتعليمية و�ملد�ر�ص �خلا�صة  من �لذين بالكاد مل يتعر�صو� بو�قع 38% مقابل 30% ، وهذه تعترب�أعلى ن�صبة مئوية بني �ملحافظات 

و�لدولية، وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية ُي�صتنتج �أن جميع �لفروق يف معدلت �لتح�صيل بني فئتي �ملقارنة د�لة �إح�صائًيا ما عد� 

يف حمافظتي م�صقط وجنوب �ل�صرقية. 
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عدد1مرات1تعر�س1التالميذ1للتنمر1من1قبل1طالب1اآخرين1)1ا�شتبيان1التلميذ1( ال�شكل14٫61

1من1هذه1االأفعال1معك1)وي�شمل1ذلك1من1خالل1الر�شائل1 كم1مرة1خالل1هذا1العام1قام1طالب1اآخرون1من1مدر�شتك1مبمار�شة1اأيٍّ

الن�شية1اأو1االإلكرتونية1اأو1عرب1االإنرتنت(؟

ظلل1دائرة1واحدة1يف1كل1�شطر.

 على �لأقل مرة يف �لأ�صبوع 
 مرة �أو مرتني  يف �ل�صهر 

 مر�ت قليلة يف �ل�صنة 
 مل يحدث �أبًد�

       �أ( �صخر مني زمالئي و�أطلقو� علي �ألقابًا غري لئقة  

       ب( مل ي�صركني �لطالب �لآخرون يف �لألعاب �أو �لأن�صطة  

       ج( ن�صر �لأكاذيب عني  

       د(�ُصرق مني �صيئًا ما  

        ،حلق بي �أذى )�أمثلة: دفع عنيف
ُ
ربت �أو �أ ه�( �صُ

 �صرب، ركل(

       رغمت على فعل �أ�صياء مل �أكن �أرغب يف فعلها  
ُ
و(�أ

       ز(تبادل معلومات  عني ت�صبب يل �حلرج  

       ح( مت تهديدي من قبل طالب �آخرين  
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تنٌمر الطالب ) الصف الثامن (  5.6

مت ��صتقاق هذ� �ملتغري من ��صتبيان �لطالب حيث طلب �إليهم حتديد عدد �ملر�ت �لتي تعر�صو� فيها �إىل 9 �صلوكيات تتعلق بالتنمر 

من قبل طالب �آخرين يف مد�ر�صهم )�ل�صكل5٫6( مت ت�صنيف ��صتجابات �لطالب �إىل ثالث فئات هي » بالكاد مل يحدث » وميثلها 

�ل�صنة يف �ل 4  للتنمر مر�ت قليلة يف  �ملقابل تعر�صو�  للتنمر يف 5 �صلوكيات ويف  �أبد�  باأنهم مل يتعر�صو�   �لذين �صرحو�  �لطالب 

�أو  �أ�صبوعًيا » وميثلها �لطالب �لذين �صرحو� باأنهم تعر�صو� للتنمر مرة  �صلوكيات �لأخرى كمتو�صط . و�لفئة �لثانية هي » تقريًبا 

مرتني يف �ل�صهر يف 5 �صلوكيات ويف �ملقابل تعر�صو� للتنمر يف مر�ت قليلة يف �ل�صنة يف �ل 4 �صلوكيات �لأخرى كمتو�صط. �أما بقية 

�لطالب فقد تعر�صو� للم�صايقة » تقريًبا �صهرًيا«.

عدد1مرات1تعر�س1الطالب1للتنمر1من1قبل1طالب1اآخرين1ومعدل1حت�شيلهم جدول5٫61اأ1

عدد مرات تعرض الطالب 
للتنمر

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

4447163495بالكاد لم يحدث

4145329484تقريًبا شهرًيا

144168433تقريًبا أسبوعًيا

ُيالحظ من �جلدول �أن �لن�صبة �ملئوية للطالب �لذين تعر�صو� للتنمر من قبل طالب �آخرين يف �صلطنة عمان »تقريًبا �أ�صبوعًيا« �أعلى 

من �لن�صبة �ملئوية للطالب يف �ملتو�صط �لدويل لنف�ص �لفئة بو�قع 14 % لطالب �ل�صلطنة و 8% فقط للمتو�صط �لدويل، وح�صب حتليل 

�لدللة �لإح�صائية للفروق يف معدلت �لتح�صيل بني �لفئات �لثالث ُي�صتنتج �أنه بزيادة عدد مر�ت تعر�ص �لطالب للتنمر من قبل 

طالب �آخرين يقل معدل حت�صيلهم و�لعك�ص �صحيح.

مقارنة1الن�شبة1املئوية1ومعدل1التح�شيل1للطالب1الذين1بالكاد1مل1يتعر�شوا11للتنمر1من1قبل1طالب1 جدول5٫611ب1

اآخرين1والذين1تعر�شوا1لذلك1تقريًبا1اأ�شبوعًيا1يف1املحافظات1التعليمية.

المحافظة
عدد مرات تعرض الطالب 

للتنمر
معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

45463بالكاد لم يحدثمسقط

15404تقريًبا أسبوعًيامسقط

44475بالكاد لم يحدثشمال الشرقية

13418تقريًبا أسبوعًياشمال الشرقية

38444بالكاد لم يحدثجنوب الشرقية

16367تقريًبا أسبوعًياجنوب الشرقية

53488بالكاد لم يحدثالداخلية

11414تقريًبا أسبوعًياالداخلية

56496بالكاد لم يحدثالظاهرة
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المحافظة
عدد مرات تعرض الطالب 

للتنمر
معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

11431تقريًبا أسبوعًياالظاهرة

37476بالكاد لم يحدثشمال الباطنة

20434تقريًبا أسبوعًياشمال الباطنة

47469بالكاد لم يحدثجنوب الباطنة

14415   تقريًبا أسبوعًياجنوب الباطنة

35454بالكاد لم يحدثالبريمي

18440   تقريًبا أسبوعًياالبريمي

42472بالكاد لم يحدثمسندم

13452تقريًبا أسبوعًيامسندم

41401بالكاد لم يحدثالوسطى

19358تقريًبا أسبوعًياالوسطى

50434بالكاد لم يحدثظفار

10374تقريًبا أسبوعًياظفار

48464بالكاد لم يحدثالمدارس الخاصة

15400تقريًبا أسبوعًياالمدارس الخاصة

35483بالكاد لم يحدثالمدارس الدولية

13461تقريًبا أسبوعًياالمدارس الدولية

ُيالحظ من �جلدول �ل�صابق �أن �لن�صبة �ملئوية للطالب �لذين بالكاد مل يتعر�صو� للتنمر �أعلى من �لذين تعر�صو� »تقريًبا �أ�صبوعًيا« 

يف جميع �ملحافظات �لتعليمية و�ملد�ر�ص �خلا�صة و�لدولية. كما يالحظ �أن �أعلى ن�صبة من �لطالب تعر�صو� للتنمر »تقريًبا �أ�صبوعًيا« 

يف حمافظة �صمال �لباطنة بن�صبة 20% و�أقل ن�صبة  يف حمافظة ظفار بن�صبة 10% فقط، وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية ُي�صتنتج �أن 

جميع �لفروق يف معدلت �لتح�صيل بني فئتي �ملقارنة د�لٌة �إح�صائًيا ما عد� يف حمافظتي �لربميي وم�صندم.
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عدد1مرات1تعر�س1الطالب1للتنمر1من1قبل1طالب1اآخرين1)1ا�شتبيان1الطالب1( ال�شكل15٫61

1من1هذه1االأفعال1معك1)وي�شمل1ذلك1من1خالل1الر�شائل1 كم1مرة1خالل1هذا1العام1قام1طالب1اآخرون1من1مدر�شتك1مبمار�شة1اأيٍّ

الن�شية1اأو1االإلكرتونية1اأو1عرب1االإنرتنت(؟

ظلل1دائرة1واحدة1يف1كل1�شطر.

 على �لأقل مرة يف �لأ�صبوع 
 مرة �أو مرتني  يف �ل�صهر 

 مر�ت قليلة يف �ل�صنة 
 مل يحدث �أبًد�

       �أ( �صخر مني زمالئي و�أطلقو� علي �ألقابًا غري لئقة  

       ب( مل ي�صركني �لطالب �لآخرون يف �لألعاب �أو �لأن�صطة  

       ج( ن�صر �لأكاذيب عني  

       د(�ُصرق مني �صيئًا ما  

        ،حلق بي �أذى )�أمثلة: دفع عنيف
ُ
ربت �أو �أ ه�( �صُ

 �صرب، ركل(

       رغمت على فعل �أ�صياء مل �أكن �أرغب يف فعلها  
ُ
و(�أ

       ز(تبادل معلومات  عني ت�صبب يل �حلرج  

       ح( مت تهديدي من قبل طالب �آخرين  

       ط( ن�صر معلومات عني ت�صبب يل �حلرج يف �لإنرتنت  
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إعداد المعلم ومدير المدرسة

الفصل السابع
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المستوى التعليمي لمعلمي العلوم    1.7

يطلب �إىل معلمي �لعلوم حتديد �مل�صتوى �لتعليمي �لذي �أكملوه يف �لتعليم �لنظامي .�ٌصنفت ��صتجاباتهم �إىل 4 م�صتويات تعليمية كما 

يو�صحها �جلدول �أدناه

امل�شتوى1التعليمي1ملعلمي1العلوم1لل�شف1الرابع جدول1٫711اأ1

الدولة

    النسبة المئوية للتالميذ حسب المستوى التعليمي لمعلمي العلوم

دكتوراه  أو ماجستير
بكالوريوس أو ما 

يعادلها

ما بعد التعليم 
الثانوي غير الجامعي 

)الدبلوم(

ليس أعلى من الثانوية العامة

�صفر30673سلطنة عمان

2857114المتوسط الدولي

ُيالحظ من �جلدول �أن �أغلب �لتالميذ يف �ل�صلطنة يدر�صهم معلمي �لعلوم من حملة �صهادة )بكالوريو�ص �أو ما يعادلها ( حيث كانت 

ن�صبتهم 67%، بينما �لتالميذ �لذين يدر�صونهم من يحملون �صهادة )دكتور�ه  �أو ماج�صتري( ن�صبتهم 30% ، وعند مقارنة ذلك مع 

�ملتو�صط �لدويل يتبني لنا �أن ن�صبة �لتالميذ �لذين يدر�صهم من يحملون �صهادة )بكالوريو�ص �أو ما يعادلها ( �أقل من �ل�صلطنة حيث 

ا �أقل ن�صبًيا من �ل�صلطنة حيث بلغت ن�صبتهم 28% ،كما  كانت 57%  ون�صبة �لتالميذ �لذين يدر�صهم من يحملون �صهادة �لدكتور�ة �أي�صً

�أن �لتالميذ �لذين يدر�صهم حملة �صهادة )ما بعد �لتعليم �لثانوي غري �جلامعي( يف �ل�صلطنة متثل ما ن�صبته 3% فقط بينما ميثلون 

11% يف �ملتو�صط �لدويل.

امل�شتوى1التعليمي1ملعلمي1العلوم1لل�شف1الثامن جدول1٫71ب1

الدولة

    النسبة المئوية  للطالب )%( حسب المستوى التعليمي لمعلمي العلوم

دكتوراه  أو ماجستير
بكالوريوس أو ما 

يعادلها

ما بعد التعليم 
الثانوي غير الجامعي 

) الدبلوم(
ليس أعلى من الثانوية العامة 

158212سلطنة عمان

286472المتوسط الدولي

ُيالحظ من �جلدول �أن �أغلب طالب �ل�صلطنة يدر�صهم معلمي �لعلوم لل�صف �لثامن من حملة �صهادة )بكالوريو�ص �أو ما يعادلها ( 

حيث بلغت ن�صبتهم 82% بينما �لطالب �لذين يدر�صهم من يحملون �صهادة )دكتور�ه  �أو ماج�صتري( ن�صبتهم 15%، وعند مقارنة ذلك 

مع �ملتو�صط �لدويل يتبني لنا �أن ن�صبة �لطالب �لذين يدر�صهم من يحملون �صهادة )بكالوريو�ص �أو ما يعادلها ( �أقل من �ل�صلطنة حيث 

بلغت ن�صبتهم 64%  ون�صبة �لطالب �لذين يدر�صهم من يحملون �صهادة �لدكتور�ة �أعلى من �ل�صلطنة حيث بلغت ن�صبتهم 28%، كما 

�أن �لطالب �لذين يدر�صهم حملة �صهادة )ما بعد �لتعليم �لثانوي غري �جلامعي( يف �ل�صلطنة متثل ما ن�صبته 1% فقط بينما ميثلون 

7% يف �ملتو�صط �لدويل.
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تخصصات المعلمين في التربية والعلوم ) الصف الرابع (  2.7

�لثانوي من �صمن خيار�ت هي بعد  �لعايل ما  �لتعليم  �لتي در�صوها يف مرحلة  �لرئي�صية  �لتخ�ص�صات  �ملعلمني حتديد  �إىل   يطلب 

) ريا�صيات ، علوم ، تربية علوم ، �لرتبية- �لتعليم �لبتد�ئي ، �لرتبية   �لتعليم �لثانوي ، تخ�ص�ص �آخر(. وقد مت ت�صنيف ��صتجاباتهم 

�إىل 5 فئات كما يو�صحها �جلدول �لآتي

تخ�ش�شات1معلمي1العلوم1يف1التعليم1العايل1ومعدل1حت�شيل1تالميذ1ال�شف1الرابع جدول12٫71

نوع التخصص

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %

تخصص تربوي في التعليم 
االبتدائي وتخصص علوم

58

43423511

تخصص علوم بدون تخصص 
تربوي في التعليم االبتدائي

643249510

 تخصص تربوي في التعليم 
االبتدائي بدون تخصص 

علوم
2742915496

84329496كل التخصصات األخرى

لم يكملوا تعليم نظامي 
بعد الثانوية العامة )دبلوم 

التعليم العام(
5449-�صفر

ت�صري �لنتائج �إىل �أن �لن�صبة �لأكرب من تالميذ �ل�صلطنة يدر�صهم معلمو علوم ذوو� تخ�ص�ص تربوي يف �لتعليم �لبتد�ئي وتخ�ص�ص 

علوم  بو�قع 58 %،بينما جند �أن ن�صبتهم 23% فقط يف �ملتو�صط �لدويل. ويف �ملقابل جند �أن ن�صبة �لتالميذ يف �ملتو�صط �لدويل �لذين 

يدر�صهم معلمو علوم ذوو� تخ�ص�ص علوم بدون تخ�ص�ص تربوي يف �لتعليم �لبتد�ئي �أعلى بكثري من  ن�صبتهم يف �ل�صلطنة بو�قع  

49% للمتو�صط �لدويل و 6% فقط لل�صلطنة، وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية ل توجد فروق حقيقية د�لة �إح�صائًيا بني تخ�ص�صات 

�ملعلمني.

تخصصات المعلمين في التربية والعلوم )الصف الثامن(  3.7

 يطلب �إىل �ملعلمني حتديد �لتخ�ص�صات �لرئي�صية �لتي در�صوها يف مرحلة �لتعليم �لعايل ما بعد �لثانوي، من �صمن خيار�ت هي

)ريا�صيات ، �أحياء ، فيزياء ، كيمياء ، علوم �لأر�ص ، تربية علوم ، تربية ريا�صيات ، تربية عامة ، تخ�ص�ص �آخر(. وقد مت ت�صنيف 

��صتجاباتهم �إىل 5 فئات كما يو�صحها �جلدول �لآتي
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تخ�ش�شات1معلمي1العلوم1يف1التعليم1العايل1ومعدل1حت�شيل1طالب1ال�شف1الثامن جدول13٫71

نوع التخصص
المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

3646832493تخصص علوم ومؤهل تربوي

5844747488تخصص علوم بدون مؤهل تربوي

347111480 مؤهل تربوي بدون تخصص علوم

8485-�صفركل التخصصات األخرى

لم يكملوا تعليم نظامي بعد 
الثانوية العليا )دبلوم التعليم 

العام (
2-2403

ت�صري �لنتائج �إىل �أن �لن�صبة �لأكرب من �لطالب يدر�صهم معلمو علوم ذوو� تخ�ص�ص علوم بدون موؤهل تربوي يف در��صتهم �جلامعية 

بن�صبة 58%  يف �صلطنة عمان و 47% يف �ملتو�صط �لدويل، و�أما �لطالب �لذين يدر�صهم معلمو علوم ذوو� تخ�ص�ص علوم مع موؤهل 

�لذين  �لطالب  �أن معدل حت�صيل  �أي�صا  وي�صتخل�ص من �جلدول  �لدويل.  �ملتو�صط  و 32% يف  ن�صبتهم 36% يف عمان  بلغت  تربوي 

يدر�صهم معلمون ذوو� تخ�ص�ص علوم مع موؤهل تربوي �أف�صل من حت�صيل �لطالب �لذين در�صهم معلمني ذوو� تخ�ص�ص علوم بدون 

موؤهل تربوي و�لفارق بينهما د�ل �إح�صائيا يف �صلطنة عمان .

سنوات الخبرة في مهنة التدريس لمعلمي العلوم   4.7

ُيطلب �إىل معلمي �لعلوم حتديد عدد �ل�صنو�ت �لتي ق�صوها يف مهنة �لتدري�ص حتى وقت تطبيق هذه �لدر��صة، ومت ت�صنيف ��صتجاباتهم 

�إىل 5 فئات من �صنو�ت �خلربة كما يو�صحها �جلدول �لآتي

�شنوات1اخلربة1التدري�شية1ملعلمي1العلوم1ومعدل1حت�شيل1تالميذ1ال�شف1الرابع جدول4٫71اأ1

سنوات الخبرة في مهنة 
التدريس

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %

20842739510 سنة فأكثر

3944230507من 10 إلى 19 سنة

3243417505 من 5 إلى 9 سنوات

2141114502أقل من 5 سنوات

917متوسط سنوات الخبرة

ُت�صري �لنتائج �إىل �أن متو�صط �صنو�ت �خلربة لدى معلمي �لعلوم لل�صف �لر�بع يف عمان �أقل من �ملتو�صط �لدويل بفارق 8 �صنو�ت. 

كما ي�صتخل�ص من �لنتائج �أن معدل حت�صيل تالميذ �ل�صلطنة �لذين ميتلك معلموهم خربة يف مهنة �لتدري�ص �صمن فئة ) من 10 

�ىل 19 �صنة ( �أعلى من بقية �لفئات. 
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�شنوات1اخلربة1التدري�شية1ملعلمي1العلوم1ومعدل1حت�شيل1طالب1ال�شف1الثامن جدول4٫71ب1

سنوات الخبرة في مهنة 
التدريس

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

201144832487 سنة فأكثر

103845630487 ـــ 19 سنوات

54145720486 ـــ 9 سنوات

1145918486أقل من 5 سنوات

1115متوسط سنوات الخبرة

ت�صري �لنتائج �إىل �أن متو�صط �صنو�ت �خلربة لدى معلمي �لعلوم لل�صف �لثامن يف عمان �أقل من �ملتو�صط �لدويل بفارق 4 �صنو�ت، 

يف  �إح�صائًيا  غريد�لة  ب�صيطة  فروق  وجود  ُيالحظ  حيث  �خلربة  ب�صنو�ت  �لطالب  حت�صيل  تاأثر  عدم  �لنتائج  من  ي�صتخل�ص  كما 

معدلت �لتح�صيل يف �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل ح�صب فئات  �صنو�ت  �خلربة �ملو�صحة يف �جلدول. 

مشاركة معلمي العلوم في برامج اإلنماء المهني خالل آخر عامين ) الصف الرابع(  5.7

ُيطلب  �إىل معلمي �لعلوم حتديد ما �إذ� كانو� قد ح�صرو�  بر�مج �إمناء مهني  �أثناء �خلدمة خالل �آخر عامني يف 8 جمالت خمتلفة 

كما يو�صحها �جلدول �لآتي : 

م�شاركة1معلمي1العلوم1يف11جماالت1برامج1االإمناء1املهني1خالل1اآخر1عامني1 جدول15٫71

الدولة

                 النسبة المئوية للتالميذ حسب مجال برنامج اإلنماء المهني للمعلمين

محتوى 
مادة 
العلوم

طرق 
تدريس 
العلوم

مناهج 
العلوم

دمج تقنية 
المعلومات في 

مادة العلوم

تنمية التفكير الناقد 
للطالب أو مهارات 

االستقصاء

تقويم 
التالميذ في 
مادة العلوم

معالجة 
االحتياجات 

الفردية 
للطالب

تكامل مادة 
العلوم مع 

المواد األخرى

4555402941472733سلطنة عمان

3232323033253229المتوسط الدولي

ُيالحظ من �جلدول �أعاله �أن معلمي �لعلوم لل�صف �لر�بع يف مد�ر�ص �ل�صلطنة ح�صرو� بر�مج �إمناء مهني يف جمال ) طرق تدري�ص 

�لعلوم ( بن�صبة �أكرب من بني �ملجالت �لأخرى خالل �آخر عامني حيث بلغت �لن�صبة �ملئوية للتالميذ �لذين  �صارك  فيها معلموهم  يف 

هذ� �ملجال 55%، بينما �أعلى ن�صبة يف �ملتو�صط �لدويل كانت يف جمال تنمية �لتفكري �لناقد للطالب �و مهار�ت �ل�صتق�صاء �ملتو�صط 

�لدويل بو�قع 33%، ويف �ملقابل جند �ن �لن�صبة �ملئوية لتالميذ  �ل�صلطنة  �لذين ح�صر معلموهم بر�مج �إمناء مهني تخت�ص مبعاجلة 

�لحتياجات �لفردية للطالب �أقل من كل �ملجالت �لخرى بو�قع 27% ، �أما جمال تقومي �لتالميذ يف مادة �لعلوم فيمثل �أقل ن�صبة يف 

�ملتو�صط �لدويل بو�قع %25. 
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مشاركة معلمي العلوم في برامج اإلنماء المهني خالل آخر عامين )الصف الثامن(  6.7

يطلب  �إىل معلمي �لعلوم حتديد عدد بر�مج �لإمناء �ملهني �لتي ح�صروها خالل �آخر عامني يف 7 جمالت خمتلفة كما يو�صحها 

�جلدول �لآتي 

م�شاركة1معلمي1العلوم1يف11جماالت1برامج1االإمناء1املهني1خالل1اآخر1عامني1 جدول16٫71

الدولة

                 النسبة المئوية للطالب حسب مجال برنامج اإلنماء المهني لمعلميهم

محتوى 
مادة العلوم

طرق تدريس 
العلوم

مناهج 
العلوم

دمج تقنية 
المعلومات في 

مادة العلوم

تنمية التفكير 
الناقد 

للطالب 
أو مهارات 
االستقصاء

تقويم 
الطالب في 
مادة العلوم

معالجة 
االحتياجات 

الفردية 
للطالب

47623444455231سلطنة عمان

المتوسط 
الدولي

55574950454442

ٌيالحظ من �جلدول �أعاله �أن معلمي �لعلوم لل�صف �لثامن يف مد�ر�ص �ل�صلطنة ح�صرو� بر�مج �إمناء مهني يف جمال ) طرق تدري�ص 

�لعلوم ( بن�صبة �أكرب من بني �ملجالت �لأخرى خالل �آخر عامني حيث بلغت  �لن�صبة �ملئوية للطالب �لذين  �صارك  فيها معلموهم  يف 

هذ� �ملجال 62% وهذ� يتفق مع �ملتو�صط �لدويل حيث بلغت �لن�صبة �لأعلى يف م�صاركة معلمي �لعلوم يف نف�ص هذ� �ملجال بن�صبة  %57، 

ويف �ملقابل جند �أن يف كل من �صلطنة عمان و�ملتو�صط �لدويل قد ح�صر معلمو �لعلوم  بر�مج �إمناء مهني تخت�ص مبعاجلة �لحتياجات 

�لفردية للطالب بن�صبة �أقل من كل �ملجالت �لأخرى بو�قع 31% لل�صلطنة و 42 % للمتو�صط �لدويل.    
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المستوى التعليمي لمديري المدارس في التعليم النظامي   7.7

ُيطلب �إىل مديري �ملد�ر�ص حتديد �مل�صتوى �لتعليمي �لذي �أكملوه يف �لتعليم �لنظامي،  و�صنفت ��صتجاباتهم �إىل م�صتويات تعليمية 

كما يو�صحها �جلدول �أدناه

امل�شتوى1التعليمي1ملديري1مدار�س1ال�شف1الرابع1يف1التعليم1النظامي1يف1�شلطنة1عمان1واملتو�شط1الدويل جدول7٫71اأ1

الدولة
النسبة المئوية للتالميذ حسب المستوى التعليمي لمديريهم

لم يكملوا بكالوريوس أو ما يعادلهبكالوريوس أو ما يعادلهدكتوراه  أو ماجستير

216118سلطنة عمان

49456المتوسط الدولي

�أو  �أن ما يقارب ن�صف تالميذ �ل�صف �لر�بع يف �ملتو�صط �لدويل  )49%( يحمل  مديروهم  �صهاد�ت دكتور�ه  ُي�صري �جلدول �إىل 

ماج�صتري، بينما جند �أن ما يقارب خم�ص تالميذ �ل�صلطنة )21%( يحمل  مديروهم �صهاد�ت دكتور�ه �أو ماج�صتري، وعلى �لعك�ص 

جند �أن ن�صبة �لتالميذ �لذين يحمل مديروهم �صهاد�ت بكالوريو�ص �و ما يعادلها يف �صلطنة عمان �أعلى من �ملتو�صط �لدويل بو�قع 

61% لل�صلطنة و 45 % للمتو�صط �لدويل. 

امل�شتوى1التعليمي1ملديري1مدار�س1ال�شف1الثامن1يف1التعليم1النظامي1يف1�شلطنة1عمان1 1جدول7٫71ب1

واملتو�شط1الدويل

الدولة
النسبة المئوية للطالب حسب المستوى التعليمي لمديريهم

لم يكملوا بكالوريوس أو ما يعادلهبكالوريوس أو ما يعادلهدكتوراه  أو ماجستير

27685سلطنة عمان

50473المتوسط الدولي

ُي�صري �جلدول �إىل �أن ن�صف طالب �ل�صف �لثامن يف �ملتو�صط �لدويل  يحمل  مديروهم �صهاد�ت دكتور�ه �أو ماج�صتري، بينما جند �أن 

�أكرث من ربع طالب �ل�صلطنة )27%( يحمل  مديروهم �صهاد�ت دكتور�ه �أو ماج�صتري. وبالعك�ص جند �أن ن�صبة �لطالب �لذين يحمل 

مديروهم �صهاد�ت بكالوريو�ص �أو ما يعادلها يف �صلطنة عمان �أعلى من �ملتو�صط �لدويل بو�قع 68% لل�صلطنة و 47 % للمتو�صط �لدويل. 
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سنوات الخبرة لمديري المدارس   8.7

�إىل مديري �ملد�ر�ص حتديد عدد �صنو�ت �خلربة �لتي ق�صوها كمديرين يف �ملد�ر�ص حتى وقت تطبيق هذه �لدر��صة،  ومت  ُيطلب 

ت�صنيف ��صتجاباتهم �إىل 5 فئات من �صنو�ت �خلربة كما يو�صحها �جلدول �لآتي:

�شنوات1اخلربة1ملديري1مدار�س1ال�شف1الرابع1يف1�شلطنة1عمان1واملتو�شط1الدويل11 جدول8٫71اأ1

سنوات الخبرة لمديري 
المدارس

المتوسط الدوليسلطنة عمان

النسبة المئوية للتالميذ %النسبة المئوية للتالميذ %

201413 سنة فأكثر

4430من 10 إلى 19 سنة

1928 من 5 إلى 9 سنوات

2329أقل من 5 سنوات

1110متوسط سنوات الخبرة

ُيالحظ من �جلدول �أن متو�صط عدد �صنو�ت �خلربة لدى مديري �ملد�ر�ص بال�صلطنة متقارب جًد� من �ملتو�صط �لدويل حيث يبلغ 

متو�صط �صنو�ت �خلربة لديهم 11 �صنة و �ملتو�صط �لدويل 10 �صنو�ت. ويالحظ �أي�صا �أن فئة ) 10 �إىل  19 �صنة ( هي �لأعلى ن�صبة 

يف عمان و�ملتو�صط �لدويل بو�قع 44% يف �ل�صلطنة و 30% للمتو�صط �لدويل. 

�شنوات1اخلربة1ملديري1مدار�س1ال�شف1الثامن1يف1�شلطنة1عمان1واملتو�شط1الدويل جدول8٫71ب1

سنوات الخبرة لمديري المدارس
المتوسط الدوليسلطنة عمان

النسبة المئوية للطالب %النسبة المئوية للطالب %

201312 سنة فأكثر

104327 ـ 19 سنة

2129 5 ـ 9 سنوات

2332أقل من 5 سنوات

119متوسط سنوات الخبرة

�أعلى بقليل من �ملتو�صط �لدويل حيث يبلغ  �أن متو�صط  عدد �صنو�ت �خلربة لدى مديري �ملد�ر�ص بال�صلطنة  ُيالحظ من �جلدول 

متو�صط �صنو�ت �خلربة لديهم 11 �صنة و �ملتو�صط �لدويل 9 �صنو�ت، ويالحظ �أي�صا �أن فئة ) 10 �إىل 19 �صنة ( هي �لأعلى ن�صبة يف 

عمان بو�قع 43%، �أما فئة �أقل من 5 �صنو�ت فهي �لأعلى ن�صبة يف �ملتو�صط �لدويل بو�قع %32 
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التدريس في الغرفة الصفية

الفصل الثامن
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الوقت االمخصص لتدريس العلوم   1.8

يتم ح�صاب �لوقت �ملخ�ص�ص لتدري�ص �لعلوم خالل عام در��صي كامل وفق �لبيانات �لتي قدمها كل من  مدير �ملدر�صة ومعلم �لعلوم 

يف ��صتبانتهما،  ويتم ح�صاب عدد �صاعات �لتدري�ص يف �لعام وفقا لبيانات مديري �ملد�ر�ص ح�صب �ملعادلة �لريا�صية �لآتية:

× )عدد �صاعات  �لعام(  �لدر��صة يف  �أيام  بيانات مديري �ملد�ر�ص« = )عدد  �لعام »ح�صب  �لتدري�ص يف  ل�صاعات  �لإجمايل  �لعدد 

�لتدري�ص يف �ليوم( . 

ويتم �حت�صاب عدد �صاعات �لتدري�ص ملادة �لعلوم  خالل �لعام من خالل �ملعادلة �لريا�صية �لآتية:

عدد �صاعات �لتدري�ص ملادة �لعلوم يف �لعام = )عدد �صاعات �لتدري�ص ملادة �لعلوم يف �لأ�صبوع ح�صب بيانات �ملعلمني( ÷ )عدد �أيام 

�لتدري�ص يف �لأ�صبوع ح�صب بيانات مديري �ملد�ر�ص( × )عدد �أيام �لدر��صة يف �لعام ح�صب بيانات مديري �ملد�ر�ص(. و�جلدول �لآتي 

يو�صح عدد �صاعات �لتدري�ص يف �لعام مقابل عدد �صاعات �لتدري�ص �ملخ�ص�صة ملادة �لعلوم

الوقت1املخ�ش�س1لتدري�س1العلوم1لل�شف1الرابع1ومعدل1حت�شيل1التالميذ1 جدول1٫81اأ1

ساعات تدريس العلوم في العامالعدد اإلجمالي لساعات التدريس في العامالدولة

962123سلطنة عمان

88776المتوسط الدولي

ُيالحظ من �جلدول �أن �لعدد �لإجمايل ل�صاعات �لتدري�ص يف �لعام �لدر��صي يف �صلطنة عمان يزيد عن �ملتو�صط �لدويل بفارق 75 

�صاعة در��صية ، وعند ح�صاب �لن�صبة �ملئوية ل�صاعات تدري�ص �لعلوم من �إجمايل �صاعات �لتدري�ص يف �لعام يف �ل�صلطنة جند �أنها �أعلى 

من �ملتو�صط �لدويل بو�قع   12٫8 % يف �ل�صلطنة مقابل 8٫6 % فقط يف �ملتو�صط �لدويل. 

الوقت1املخ�ش�س1لتدري�س1العلوم1لل�شف1الثامن1ومعدل1حت�شيل1الطالب جدول1٫81ب1

ساعات تدريس العلوم في العامالعدد اإلجمالي لساعات التدريس في العامالدولة

980143سلطنة عمان

1021144المتوسط الدولي

ُيالحظ من �جلدول �أن �لعدد �لإجمايل ل�صاعات �لتدري�ص يف �لعام �لدر��صي يف �صلطنة عمان يقل عن �ملتو�صط �لدويل بفارق 41 

�صاعة در��صية ، ولكن عند ح�صاب �لن�صبة �ملئوية ل�صاعات تدري�ص �لعلوم من �إجمايل �صاعات �لتدري�ص يف �لعام جند �نها تقريبا 

مت�صاوية مع �ملتو�صط �لدويل )14٫6% يف عمان و 14٫1 % للمتو�صط �لدويل(.  
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تدريس موضوعات العلوم التي تتضمنها الدراسة الدولية ) الصف الرابع(  2.8

ُيطلب �إىل �ملعلمني حتديد �ملو�صوعات �لرئي�صية يف مادة �لعلوم �لتي مت تدري�صها �صابًقا قبل �ل�صف �لر�بع �مل�صتهدف و�لتي  ت�صمنتها 

�لدر��صة �لدولية و�ملو�صوعات �لتي يتم يف �لغالب تدري�صها يف منهج �ل�صف �لر�بع خالل �لعام �لدر��صي وتلك �لتي  يت�صمنها �ملنهج 

ومل يتم تدري�صها م�صبًقا ) �ل�صكل 1٫8 (  ملو�صوعات �لعلوم �لرئي�صية �لتي ت�صمنتها �لدر��صة �لدولية. 

و�جلدول �لآتي يو�صح �لن�صبة �ملئوية للطالب �لذين در�صو� مو�صوعات �لدر��صة �لدولية ح�صب فروع �لعلوم �ملختلفة

الن�شبة1املئوية1للتالميذ11الذين1در�شوا1مو�شوعات1العلوم1التي1ت�شمنتها1الدرا�شة1الدولية جدول12٫81

علوم األرض )7(العلوم الطبيعية )9(علوم األحياء )7(كل موضوعات العلوم )23(الدولة

76868259سلطنة عمان

65725966المتوسط الدولي

يت�صح من �جلدول �أن �لن�صبة �ملئوية للتالميذ  �لذين در�صو�  كل مو�صوعات �لعلوم �لتي ت�صمنتها �لدر��صة �لدولية يف �صلطنة عمان 

�أعلى من �ملتو�صط �لدويل بو�قع 76% يف �صلطنة عمان مقابل 65% يف �ملتو�صط �لدويل، وبالنظر �إىل جمالت �لعلوم �ملختلفة ُيالحظ 

�أن �لن�صبة �ملئوية لتالميذ �ل�صلطنة �لذين در�صو� مو�صوعات علوم �لأحياء و�لعلوم �لطبيعية �أعلى من �ملتو�صط �لدويل و�ل�صتثناء 

�لوحيد هو مو�صوعات علوم �لأر�ص حيث �أن �ملتو�صط �لدويل يزيد بفارق 7% فقط عن �ل�صلطنة.  

املو�شوعات1التي1يتم1تدري�شها1للتالميذ111)ا�شتبيان1املعلم1( ال�شكل11٫81

ت�شف1 التي1 االإجابة1 اخرت1 العلوم.1 يف1 الدولية1 الدرا�شة1 اختبار1 يت�شمنها1 التي1 الرئي�شية1 املو�شوعات1 التالية1 القائمة1 تت�شمن1

املنهج1 يف1 ت�شمينه1 مت1 قد1 املو�شوع1 كان1 واإذا1 املو�شوعات.1 من1 مو�شوع1 كل1 الطالب1 تدري�س1 يتم1 عندما1 الو�شع1 اأف�شل1 ب�شورة1

الدرا�شي1لل�شفوف1ال�شابقة1لل�شف1الثامن1يمُرجى1منك1اختيار1العبارة1“ مت1تدري�شه1يف1الغالب1يف1ال�شفوف1ال�شابقة1“.1اأّما1اإذا1

كان1املو�شوع1قد1مت1تدري�شه1يف1ن�شف1العام1الدرا�شي1احلايل1اإاّل1اأن1تدري�شه1مل1يكتمل1بعد1يمُرجى1اختيار1“ يتم1تدري�شه1يف1الغالب1

هذا1العام1الدرا�شي”.1اإذا1مل1يكن1املو�شوع1�شمن1املنهج،1يمُرجى1اختيار1“ مل1يتم1تدري�شه1اأو1مت1اإدخاله1موؤخرا1ًيف1املنهج”

ظلل1دائرة1واحدة1فقط1يف1كل1�شطر.

 مت تدري�صه يف �لغالب يف �ل�صفوف �ل�صابقة 
 يتم تدري�صه يف �لغالب هذ� �لعام 

 مل يتم تدري�صه �أو مت �إدخاله موؤخرً� يف �ملنهج
اأ.1علوم1احلياة1

     �أ( خ�صائ�ص �لكائنات �حلية و�ملجموعات �لرئي�صية للكائنات �حلّية 

)�أمثلة: �لثدييات، �لطيور، �حل�صر�ت، �لنباتات �ملزهرة(

     ب( تر�كيب �جل�صم �لرئي�صية ووظائفه 

تر�كيب �جل�صم �لرئي�صية ووظائفها يف �لإن�صان، �حليو�نات 

�لأخرى و�لنباتات
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     ج( دور�ت �حلياة للنباتات و�حليو�نات �ملاألوفة 

)�أمثلة: �لإن�صان، �لفر��صة، �ل�صفادع، �لنباتات �ملزهرة(

     د( فهم �أن بع�ص �خل�صائ�ص يتم توريثها وبع�صها �لآخر  

نتيجة تاأثري �لبيئة

     ه�( كيف �أن �خل�صائ�ص �لطبيعية و�ل�صلوك ت�صاعد �لكائنات �حلية 

 للبقاء حية يف بيئاتها

     و( �لعالقات يف �ملجتمعات و�لأنظمة �لبيئية )�أمثلة: �ل�صال�صل �لغذ�ئية 

�لب�صيطة، �لعالقات بني حليو�نات �ملفرت�صة و�لتي يتم �فرت��صها(

     ز( �صحة �لإن�صان )�أمثلة: �إنتقال �لأمر��ص �ملعدية و�لوقاية منها، 

�أعر��ص �ل�صحة و�ملر�ص،  �أهمية �حلمية �لغذ�ئية و�لتمارين �لريا�صية( 

ب.العلوم1الفيزيائية

     �أ( حالت �ملادة )�ملو�د �ل�صلبة، �ل�صو�ئل، �لغاز�ت( وخ�صائ�ص حالت �ملادة 

)�حلجم، �ل�صكل(، كيف تتغري حالة �ملادة بالت�صخني �أو �لتربيد  

     ب( ت�صنيف �ملو�د بناًء على خ�صائ�صها �لفيزيائية )�أمثلة: �لوزن/�لكتلة، 

 �حلجم، �لتو�صيل �حلر�ري، �لتو�صيل �لكهربائي، �لجنذ�ب �ملغناطي�صي(

     ج( �ملخاليط وكيفية ف�صلها �إىل مكوناتها) �أمثلة: �لنخل، �لرت�صيح، �لتبخري،  

��صتخد�م  مغناطي�ص( 

     د( �لتغيري�ت �لكيميائية يف �حلياة �ليومية )�أمثلة: �لنحالل، �لحرت�ق، 

 �ل�صد�أ، �لطبخ(

     ه�( م�صادر �لطاقة �ملاألوفة )�أمثلة: �ل�صم�ص، �لكهرباء، �لرياح( 

 و��صتخد�مات �لطاقة )تدفئة وتربيد �ملنازل، توفري �ل�صوء( 

     و( �ل�صوء و�ل�صوت يف �حلياة �ليومية )�أمثلة: فهم �لظالل و�لنعكا�ص، 

 فهم �أن �لأج�صام �لتي تهتز ت�صدر �صوتا( 

     ز( �لكهرباء و�لدو�ئر �لكهربائية �لب�صيطة) �أمثلة: �لتعرف على �ملو�د �ملو�صلة، 

 مالحظة �إمكانية  حتويل �لكهرباء �إىل �صوء و�صوت، معرفة �أن �لد�ئرة �لكهربائية 

يجب �أن تكون مكتملة حتى تعمل ب�صورة �صحيحة(

     ح( خ�صائ�ص �ملغناطي�صات )�أمثلة: معرفة �أن �لأقطاب �ملت�صابهة تتنافر و�لأقطاب 

 �ملختلفة    تتجاذب، مالحظة �أن بع�ص �ملغناطي�صات ت�صتطيع جذب بع�ص �ملو�د(
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ط( �لقوى �لتي ت�صبب حركة �لأج�صام )�أمثلة: �جلاذبية �لأر�صية، �لدفع، �ل�صحب( 

ج.1علوم1االأر�س

     �أ( �ل�صمات �لعامة ل�صطح �لأر�ص )�أمثلة: �جلبال، �ل�صهول، �لأنهار، �ل�صحاري( 

 وعالقتها با�صتخد�مات �لإن�صان )�أمثلة: �لزر�عة، �لري، وتعمري �لأر�ص( 

     ب( �أين يوجد �ملاء يف �لأر�ص وكيف يتحرك من و�إىل �لهو�ء) �أمثلة: �لتبخر،  

�صقوط �لأمطار، تكون �ل�صحب، تكون �لندى( 

     ج( فهم �أن �لطق�ص ميكن �أن يتغري من يوم لآخر، من ف�صل لآخر،  

وح�صب �ملوقع  �جلغر�يف 

     د( فهم ماهية �لأحافري وما ميكن �أن تخربنا به عن ظروف �لأر�ص يف �ملا�صي 

     ه�( �لأجر�م يف �لنظام �ل�صم�صي )�ل�صم�ص، �لأر�ص، �لقمر و�لكو�كب �لأخرى(  

وحركتها)�لأر�ص  وكو�كب �أخرى تدور حول �ل�صم�ص، �لقمر يدور حول �لأر�ص( 

     و( فهم كيف �أن �لنهار و�لليل ينتجان من دور�ن �لأر�ص حول حمورها،  

وكيف �أن دور�ن �لأر�ص يوؤدي �إىل تغري �لظالل خالل �ليوم 

     ز( فهم كيف �أن �لف�صول ترتبط بحركة �لأر�ص �ل�صنوية حول �ل�صم�ص 
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تدريس موضوعات العلوم التي تتضمنها الدراسة الدولية ) الصف الثامن(  3.8

ُيطلب �إىل �ملعلمني حتديد �ملو�صوعات �لرئي�صية يف مادة �لعلوم �لتي مت تدري�صها �صابقا قبل �ل�صف �لثامن �مل�صتهدف و�لتي  ت�صمنتها 

�لدر��صة �لدولية و�ملو�صوعات �لتي يتم يف �لغالب تدري�صها يف منهج �ل�صف �لثامن خالل �لعام �لدر��صي وتلك �لتي  يت�صمنها �ملنهج 

ومل يتم تدري�صها م�صبًقا ) �ل�صكل 2٫8(  ملو�صوعات �لعلوم �لرئي�صية �لتي ت�صمنتها �لدر��صة �لدولية.  

و�جلدول �لآتي يو�صح �لن�صبة �ملئوية للطالب �لذين در�صو� مو�صوعات �لدر��صة �لدولية ح�صب فروع �لعلوم �ملختلفة

الن�شبة1املئوية1للطالب11الذين1در�شوا1مو�شوعات1العلوم1التي1ت�شمنتها1الدرا�شة1الدولية جدول13٫81

علوم األرض )4(الفيزياء )5(الكيمياء )6(األحياء )7(كل موضوعات العلوم )22(الدولة

8182728193سلطنة عمان

7373767268المتوسط الدولي

يت�صح من �جلدول �أن �لن�صبة �ملئوية للطالب  �لذين در�صو�  كل مو�صوعات �لعلوم �لتي ت�صمنتها �لدر��صة �لدولية يف �صلطنة عمان 

�لعلوم �ملختلفة ُيالحظ  �إىل جمالت  وبالنظر  �لدويل،  �ملتو�صط  بو�قع 81% يف �صلطنة عمان و 73% يف  �لدويل  �ملتو�صط  �أعلى من 

�أن �لن�صبة �ملئوية لطالب �ل�صلطنة �لذين در�صو� مو�صوعات �لأحياء و�لفيزياء وعلوم �لأر�ص �أعلى من �ملتو�صط �لدويل و�ل�صتثناء 

�لوحيد هو مو�صوعات �لكيمياء حيث �أن �ملتو�صط �لدويل يزيد بفارق 4% فقط عن �ل�صلطنة.  

املو�شوعات1التي1يتم1تدري�شها1لطالب1TIMSS1)1ا�شتبيان1املعلم1( ال�شكل12٫81

ت�شف1 التي1 االإجابة1 اخرت1 العلوم.1 يف1 الدولية1 الدرا�شة1 اختبار1 يت�شمنها1 التي1 الرئي�شية1 املو�شوعات1 التالية1 القائمة1 تت�شمن1

املنهج1 يف1 ت�شمينه1 مت1 قد1 املو�شوع1 كان1 واإذا1 املو�شوعات.1 من1 مو�شوع1 كل1 الطالب1 تدري�س1 يتم1 عندما1 الو�شع1 اأف�شل1 ب�شورة1

الدرا�شي1لل�شفوف1ال�شابقة1لل�شف1الثامن1يمُرجى1منك1اختيار1العبارة1“ مت1تدري�شه1يف1الغالب1يف1ال�شفوف1ال�شابقة1“.1اأّما1اإذا1

كان1املو�شوع1قد1مت1تدري�شه1يف1ن�شف1العام1الدرا�شي1احلايل1اإاّل1اأن1تدري�شه1مل1يكتمل1بعد1يمُرجى1اختيار1“ يتم1تدري�شه1يف1الغالب1

هذا1العام1الدرا�شي”.1اإذا1مل1يكن1املو�شوع1�شمن1املنهج،1يمُرجى1اختيار1“ مل1يتم1تدري�شه1اأو1مت1اإدخاله1موؤخرا1ًيف1املنهج”

ظلل1دائرة1واحدة1فقط1يف1كل1�شطر.

 مت تدري�صه يف �لغالب يف �ل�صفوف �ل�صابقة 
 يتم تدري�صه يف �لغالب هذ� �لعام 

 مل يتم تدري�صه �أو مت �إدخاله موؤخرً� يف �ملنهج
اأ.1االأحياء1

     �أ( �لختالفات بني �ملجموعات �لرئي�صية للكائنات �حلية)�لنباتات،  

�حليو�نات، �لفطريات، �لثديات، �لطيور، �لزو�حف، �لأ�صماك، �لربمائيات(

     ب( �لأع�صاء و�لأجهزة �لرئي�صية لدى �لإن�صان و�لكائنات �حلياة �لأخرى  

)�لبنية/ �لوظيفة، �لعمليات �حليوية �لتي حتافظ على ��صتقر�ر �أو�صاع �جل�صم(

     ج( �خلاليا ووظائفها وت�صمل �لتنف�ص و�لتمثيل �ل�صوئي و�لعمليات �خللوية 
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     د( دور�ت �حلياة ، و�لتكاثر �جلن�صي و�لور�ثة  

)�نتقال �ل�صفات �ملوروثة مقابل �خل�صائ�ص �ملكت�صبة و�لتي مت تعلمها(  

     ه�( دور �لتنوع و�لتكيف يف بقاء/�نقر��ص �لأنو�ع �لإحيائية يف بيئة متغرية  

)ي�صمل ذلك �لأدلة �لتي توفرها �لأحافري �ملتحجرة حول �لتغيري�ت �لتي 

حتدث يف �حلياة على كوكب �لأر�ص مبرور �لوقت(

     و( �عتماد �لكائنات �حلية على بع�صها �لبع�ص يف نظام بيئي  

)�أمثلة: تدفق �لطاقة، �صبكات  �لغذ�ء،�لتناف�ص، �لفرت��ص( 

و�لعو�مل �لتي توؤثر على �ملجموعات �ل�صكانية يف �أي نظام  بيئي

     ز( �صحة �لإن�صان )�أ�صباب �لأمر��ص �ملعدية، طرق �لعدوى،  

�لوقاية، �ملناعة ( و�أهمية �حلمية �لغذ�ئية وممار�صة �لريا�صة

 يف �ملحافظة على �ل�صحة

ب.1الكيمياء

     �أ( ت�صنيف �ملادة وتركيبها وبنيتها �جلزيئية )�لعنا�صر و�ملركبات و�ملخاليط 

 و�جلزيئات و�لذر�ت و�لربوتونات و�لنيرتونات و�لإلكرتونات(

     ب( �خل�صائ�ص �لفيزيائية و�لكيميائية للمادة 

     ج( �ملخاليط و�ملحاليل )�ملذ�ب ، �ملذيب ، �لرتكيز/�لتخفيف ،  

تاأثري درجة �حلر�رة على �لذوبانية( 

     د( خ�صائ�ص و��صتخد�مات �لأحما�ص و�لقو�عد �ملعروفة 

     ه�( �لتغيري �لكيمائي )حتّول �ملتفاعالت، �لدليل على وجود تغيري كيمائي،  

بقاء �ملادة،   تفاعالت �لأك�صدة �ملعروفة – �لحرت�ق ، �ل�صد�أ ، فقد�ن �للمعان(

     و( دور �لإلكرتونات يف �لرو�بط �لكيميائية 

ج.1الفيزياء

     �أ( �حلالت �لفيزيائية و�لتغيري�ت يف �ملادة  

) �صرح �خل�صائ�ص من حيث �حلركة و�مل�صافة  بني �جلزيئات، وتغري �حلالة، 

و�لتمدد �حلر�ري، و�لتغيري�ت يف �حلجم و/�أو �ل�صغط(

     ب( �أ�صكال �لطاقة وحتولتها و�حلر�رة ودرجة �حلر�رة 
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     ج( �خل�صائ�ص/�ل�صلوكيات �لرئي�صية لل�صوء )�لنعكا�ص، �لنك�صار ،  

�ل�صوء و�للون، �أ�صكال �ل�صعاع �لب�صيط ( ولل�صوت)�لنقل عرب �لو�صائل 

�لإعالمية، �رتفاع �ل�صوت، حدة �ل�صوت، �ل�صعة، �لرتدد، �ل�صرعة 

�لن�صبية لل�صوء و�ل�صوت( 

     د( �لدو�ئر �لكهربائية)�صريان �لتيار، �أنو�ع �لدو�ئر �لكهربائية  

و��صتخد�مات وخ�صائ�ص   ) �لتيار/�جلهد  عالقة   ، – �ملتو�زية/�ملتتالية 
�ملغناطي�ص �لثابت و�ملغناطي�ص �لكهربائي

ه�( �لقوى و�حلركة )�أنو�ع �لقوى، �لو�صف �لأ�صا�صي للحركة، 

تاأثري�ت �لكثافة و�ل�صغط(

د.علوم1االأر�س

     �أ( بنية �لأر�ص و�صماتها �لطبيعية )ق�صرة �لأر�ص ، �لغالف و�للب ، 

 تركيب �ملاء وتوزيعه �لن�صبي، وتركيب �لهو�ء(

     ب( عمليات �لأر�ص ودور�تها وتاريخها )دورة �ل�صخور، دورة �ملاء ، 

 �أمناط �لطق�ص، �لأحد�ث  �جليولوجية �لرئي�صية، تكوين �لأحافري،

 و�لوقود �لأحفوري(

     ج( مو�رد �لأر�ص و��صتخد�ماتها و�ملحافظة عليها )�أمثلة: �ملو�رد �ملتجددة  

/غري �ملتجددة،  ��صتخد�م �لإن�صان لالأر�ص/�لرتبة، مو�رد �ملياه(

     د(�لأر�ص يف �لنظام �ل�صم�صي و�لكون ) �لظو�هر �لطبيعية على �لأر�ص 

–�لنهار/�لليل،�ملد و�جلذر، �أطو�ر �لقمر،�لك�صوف و�خل�صوف، �ملو��صم
�ملناخية، �ل�صمات �لطبيعية لالأر�ص مقارنة بالأجر�م �لأخرى(
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تأكيد معلمي العلوم على االستقصاء العلمي   4.8

مت ��صتقاق هذ� �ملتغري من ��صتبيان �ملعلم حيث ُيطلب �إليه حتديد عدد �ملر�ت بالتقريب �لتي قام فيها مع �لتالميذ مبمار�صة 8 �أن�صطة 

علمية لها عالقة بال�صتق�صاء �لعلمي )�ل�صكل 3٫8(، ومت ت�صنيف ��صتجابات �ملعلمني �إىل فئتني هما : » ن�صف �لدرو�ص �أو �أكرث 

تقريبا » وتنطبق على �لتالميذ �لذين �صرح معلموهم باأنهم يطلبون منهم ممار�صة 8 �أن�صطة تعليمية ��صتق�صائية يف ن�صف �لدرو�ص 

تقريبا كمتو�صط. �أما بقية �لتالميذ  فقد �صرح معلموهم باأنهم يطلبون منهم ممار�صة 8 �أن�صطة تعليمية ��صتق�صائية  يف » �أقل من 

ن�صف �لدرو�ص » .

ممار�شة1التالميذ1لالأن�شطة1العلمية1اال�شتق�شائية1ح�شب1وجهة1نظر1معلمي1العلوم1ومعدل1حت�شيل1 جدول4٫81اأ1

تالميذ1ال�شف1الرابع.

عدد مرات ممارسة التالميذ 
ألنشطة استقصائية

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %

7443327508نصف الدروس أو أكثر تقريبا

2642673505أقل من نصف الدروس 

�ل�صتق�صائية يف ن�صف  �لأن�صطة  باأنهم ميار�صون معهم  �لذين �صرح معلموهم  �ل�صلطنة  لتالميذ  �ملئوية  �لن�صبة  �أن  يبني �جلدول 

�لدرو�ص �أو �كرث �أعلى بفارق كبري عن �ملتو�صط �لدويل  )74% لل�صلطنة مقابل 27% فقط للمتو�صط �لدويل (، وُيالحظ من �لنتائج 

ا وجود فروق طفيفة غري د�لة �إح�صائًيا بني معدل حت�صيل �لتالميذ �لذين ميار�صون �لأن�صطة �ل�صتق�صائية يف ن�صف �لدرو�ص  �أي�صً

�أو �أكرث و�أولئك �لذين ميار�صونها يف �أقل من ن�صف �لدرو�ص. 

ممار�شة1الطالب1لالأن�شطة1العلمية1اال�شتق�شائية1ح�شب1وجهة1نظر1معلمي1العلوم1ومعدل1حت�شيل1 جدول4٫81ب1

طالب1ال�شف1الثامن.

عدد مرات ممارسة الطالب 
ألنشطة استقصائية

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

6945627490نصف الدروس أو أكثر تقريبا

3145373485أقل من نصف الدروس 

ن�صف  �ل�صتق�صائية يف  �لأن�صطة  معهم  باأنهم ميار�صون  معلموهم  �صرح  �لذين  �ل�صلطنة  لطالب  �ملئوية  �لن�صبة  �أن  �جلدول  يبني 

�لدرو�ص �أو �كرث �أعلى بفارق كبري عن �ملتو�صط �لدويل  )69% لل�صلطنة مقابل 27% فقط للمتو�صط �لدويل (. وُيالحظ من �لنتائج 

ا وجود فروق طفيفة غريد�لة �إح�صائًيا بني معدل حت�صيل �لطالب �لذين ميار�صون �لأن�صطة �ل�صتق�صائية يف ن�صف �لدرو�ص  �أي�صً

�أو �أكرث و�أولئك �لطالب �لذين ميار�صونها يف �أقل من ن�صف �لدرو�ص. 
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عدد1مرات1ممار�شة1الطالب1لالأن�شطة1العلمية1اال�شتق�شائية1ح�شب1وجهة1نظر1معلمي1العلوم1. ال�شكل13٫81

كم1مرة1تطلب1اإىل1الطالب1القيام1بكل1مما1يلي1اأثناء1تدري�شك1ملادة1العلوم؟

ظلل1دائرة1واحدة1فقط1يف1كل1�شطر.

 يف كل در�ص �أو يف معظم �لدرو�ص
 يف ن�صف �لدرو�ص تقريبًا

 يف بع�ص �لدرو�ص
  ل �أقوم بذلك مطلقًا

       �أ( مالحظة �لظو�هر �لطبيعية وو�صف ما ي�صاهدونه 

       ب( م�صاهدتي �أثناء �صرحي لتجربة ما �أو 

 ن�صاط ��صتق�صائي 

       ج(  ت�صميم �أو تخطيط   �لتجارب �لعلمية  �أو  �أن�صطة 

 �ل�صتق�صاء �لعلمي

       د( تنفيذ �لتجارب �لعلمية �أو  �أن�صطة 

 �ل�صتق�صاء �لعلمي

       ه�( عر�ص بيانات �لتجارب  �أو �أن�صطة  

�ل�صتق�صاء �لعلمي

       و( تف�صري بيانات  �لتجارب  �أو �أن�صطة  

�ل�صتق�صاء �لعلمي

       ز( ��صتخد�م دليل من �لتجارب �أو �أن�صطة  

�ل�صتق�صاء �لعلمي  لدعم �ل�صتنتاجات �لتي 

يتم �لتو�صل �إليها

       ح( �لقيام بعمل ميد�ين خارج �ل�صف 
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المصادر المتوفرة ألداء  تجارب العلوم   5.8

ُيطلب �إىل مدير �ملدر�صة �لإجابة )بنعم �أو ل( حول وجود خمترب للعلوم يف �ملدر�صة ي�صتعمله �لتالميذ، وعن توفر م�صاعد للمعلم 

�أثناء تاأدية �لتالميذ للتجارب، و�جلدول �لآتي يو�صح مقارنة بني معدل حت�صيل �لتالميذ �لذين يتوفر لديهم خمترب و�لذين ل يتوفر 

لديهم خمترب من جهة، ومقارنة بني معدل حت�صيل �لتالميذ �لذين يتوفر ملعلميهم م�صاعدين �أثناء تاأديتهم للتجارب و�لذين ل يتوفر 

ملعلميهم م�صاعدين.

امل�شادر1املتوفرة1الأداء11جتارب1العلوم1من1وجهة1نظر1مديري1املدار�س1ومعدل1حت�شيل1تالميذ1 1جدول5٫81اأ1

ال�شف1الرابع

الدولة

معلمون يتوفر لديهم مساعدين أثناء أداء التالميذ للتجاربمدارس لديها مختبر علوم

النعمالنعم

النسبة 
المئوية 

للتالميذ%

معدل 
التحصيل

النسبة 
المئوية 
للتالميذ 

%

معدل 
التحصيل

النسبة 
المئوية 
للتالميذ 

%

معدل 
التحصيل

النسبة 
المئوية 
للتالميذ 

%
معدل التحصيل

سلطنة 
عمان

31421694373242568432

المتوسط 
الدولي

38511625043250768507

ت�صري �لنتائج يف �جلدول �إىل �أن �لن�صبة �ملئوية لتالميذ �ل�صلطنة يف �ل�صف �لر�بع �لذين �أ�صار مديروهم �إىل توفر خمترب�ت للعلوم يف 

مد�ر�صهم منخف�صة ن�صبيا وتقل عن �ملتو�صط �لدويل بفارق 7% حيث بلغت 31% يف �صلطنة عمان مقابل 38% يف �ملتو�صط �لدويل. �أما 

بالن�صبة لتوفر م�صاعدين ملعلمي �لعلوم �أثناء �أد�ء �لتالميذ للتجارب �لعلمية، جند �أن �لن�صبة �ملئوية لتالميذ �ل�صلطنة �لذين �صرح 

مديروهم بذلك مت�صاوية مع �ملتو�صط �لدويل بو�قع 32%. وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية ي�صتخل�ص �أنه ل توجد فروق حقيقية د�لة 

�إح�صائًيا يف معدل حت�صيل �لتالميذ �لذين يتوفر ملعلميهم م�صاعدين �أثناء �إجر�ء �لتجارب و�أولئك �لذين ل يتوفر لديهم م�صاعدين.
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امل�شادر1املتوفرة1الأداء11جتارب1العلوم1من1وجهة1نظر1مديري1املدار�س1ومعدل1حت�شيل1طالب1 1جدول5٫81ب1

ال�شف1الثامن

الدولة

معلمون يتوفر لديهم مساعدين أثناء أداء الطالب للتجاربمدارس لديها مختبر علوم

النعمالنعم

النسبة 
المئوية 
للطالب%

معدل 
التحصيل

النسبة 
المئوية 
للطالب%

معدل 
التحصيل

النسبة 
المئوية 
للطالب%

معدل 
التحصيل

النسبة 
المئوية 
معدل التحصيلللطالب%

سلطنة 
عمان

9745434338245618442

المتوسط 
الدولي

85489154505848942481

�أ�صار معظم مديري �ملد�ر�ص يف �ل�صلطنة بن�صبة 97%  من �لطالب بال�صف �لثامن �إىل توفر خمترب�ت للعلوم يف مد�ر�صهم وهذه 

�لن�صبة تزيد عن �ملتو�صط �لدويل بفارق 12%، وكذلك �حلال بالن�صبة لتوفر م�صاعدين ملعلمي �لعلوم �أثناء �أد�ء �لطالب للتجارب 

�لعلمية، جند �أن �لن�صبة �ملئوية للطالب �لذين �صرح مديروهم يف �صلطنة عمان بلغت 82%  وهي �أعلى من �ملتو�صط �لدويل �لذي بلغ 

ا �أن معدل حت�صيل �لطالب �لذين يتوفر لديهم خمترب�ت علوم ويتوفر لدى معلميهم م�صاعدين �أثناء  58% ،ويالحظ من �جلدول �أي�صً

�أد�ء �لتجارب �أف�صل من �لذين ل يتوفر لديهم خمترب�ت علوم �أو م�صاعدين �أثناء �أد�ء �لتجارب ح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية.
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أنشطة الحاسوب في حصص العلوم ) الصف الرابع(  6.8

ُيطلب  وكذلك  �لعلوم.  ح�ص�ص  يف  �لتالميذ  ي�صتعملها  حا�صوب  �أجهزة  توفر  حول  ل(  �أو  )بنعم  �لإجابة  �لعلوم  معلمي  �إىل  ُيطلب 

�إليهم حتديد عدد �ملر�ت �لتي يطلبون فيها من �لتالميذ تنفيذ �أن�صطة حا�صوب خالل ح�ص�ص �لعلوم تتعلق بالتدرب على �لعمليات 

بر�مج  خالل  من  �لطبيعية  �لظو�هر  ودر��صة  �لختبار�ت  �أو  �لعلمية  �لتجارب  و�إج��ر�ء  معلومات  �أو  �أفكار  عن  �لبحث  و  و�ملهار�ت 

و�أولئك  �لعلوم  �أثناء ح�ص�ص  لديهم حو��صيب  تتوفر  �لذين  �لتالميذ  معدل حت�صيل  بني  مقارنة  يو�صح  �لآتي  و�جلدول  �ملحاكاة، 

�لذين ل تتوفر لديهم حو��صيب من جهة، ومن جهة �أخرى يو�صح �جلدول �لن�صب �ملئوية للتالميذ �لذين يتيح لهم معلموهم ��صتعمال 

�حلا�صوب مرة و�حدة �صهرًيا على �لأقل �أثناء ح�ص�ص �لعلوم لتنفيذ �أن�صطة حا�صوبية كما ُذكر �أعاله.

اأن�شطة1احلا�شوب1يف1ح�ش�س1العلوم1ومعدل1حت�شيل1التالميذ1 جدول16٫81

الدولة

توفر الحاسوب للطالب الستخدامه في 
حصص العلوم

النسبة المئوية للتالميذ الذين يتيح لهم معلموهم استعمال 
الحاسوب مرة واحدة شهريا على األقل
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الالنعمنعم

للتدرب 
على 

العمليات 
والمهارات

للبحث عن 
أفكار او 
معلومات

إلجراء التجارب 
العلمية او 
االختبارات

لدراسة الظواهر 
الطبيعية من 
خالل برامج 

المحاكاة

154228543214141312سلطنة عمان

465095450431412628المتوسط الدولي

يو�صح �جلدول �أن �أغلب �ملعلمني قد �أ�صارو� �إىل �أن معظم �لتالميذ ل يتوفر لديهم �أجهزة حا�صوب ل�صتخد�مها يف ح�ص�ص �لعلوم 

�أن ن�صبة �لتالميذ �لذين ل يتوفر لديهم  بو�قع 85% من �لتالميذ وبلغ معدل حت�صيلهم )432 (، بينما يف �ملتو�صط �لدويل جند 

لديهم  يتوفر  �لذين  �لتالميذ  �إح�صائًيا بني  د�ل  يوجد فارق  �لتالميذ 504 نقطة،  ول  وبلغ معدل حت�صيل  �أجهزة حا�صوب %54، 

حا�صوب و�أولئك �لذين ل يتوفر  لديهم حا�صوب  يف ح�ص�ص �لعلوم.ويف �جلهة �لأخرى جند �أن �لن�صب متقاربة لتالميذ �ل�صلطنة 

�لذين يتيح لهم معلموهم ��صتعمال �حلا�صوب مرة و�حدة �صهريا على �لأقل ملمار�صة كل ن�صاط من �لأن�صطة �ملذكورة يف �جلدول، 

ولكن يف �ملقابل جند �أن �لن�صبة �ملئوية يف �ملتو�صط �لدويل تزيد باأكرث من �ل�صعف يف كل ن�صاط من �لأن�صطة �لأربعة.
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أنشطة الحاسوب في حصص العلوم ) الصف الثامن(  7.8

ُيطلب  وكذلك  �لعلوم.  ح�ص�ص  يف  �لطالب  ي�صتعملها  حا�صوب  �أجهزة  توفر  حول  ل(  �أو  )بنعم  �لإجابة  �لعلوم  معلمي  �إىل  ُيطلب 

�إليهم حتديد عدد �ملر�ت �لتي يطلبون فيها من �لطالب تنفيذ �أن�صطة حا�صوب خالل ح�ص�ص �لعلوم تتعلق بالتدرب على �لعمليات 

بر�مج  خالل  من  �لطبيعية  �لظو�هر  ودر��صة  �لختبار�ت  �أو  �لعلمية  �لتجارب  و�إج��ر�ء  معلومات  �أو  �أفكار  عن  �لبحث  و  و�ملهار�ت 

�أثناء  �ملحاكاة ومعاجلة وحتليل �لبيانات، و�جلدول �لآتي يو�صح مقارنة بني معدل حت�صيل �لطالب للذين تتوفر لديهم حو��صيب 

ح�ص�ص �لعلوم و�أولئك �لذين ل تتوفر لديهم حو��صيب من جهة، ومن جهة �أخرى يو�صح �جلدول �لن�صب �ملئوية للطالب �لذين يتيح 

لهم معلموهم ��صتعمال �حلا�صوب مرة و�حدة �صهرًيا على �لأقل �أثناء ح�ص�ص �لعلوم لتنفيذ �أن�صطة حا�صوبية كما ُذكر�أعاله.

اأن�شطة1احلا�شوب1يف1ح�ش�س1العلوم1ومعدل1حت�شيل1الطالب1 جدول17٫81

الدولة

توفر الحاسوب للطالب 
الستخدامه في حصص العلوم

النسبة المئوية للطالب الذين يتيح لهم معلموهم استعمال 
الحاسوب مرة واحدة شهريا على األقل
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الالنعمنعم
للتدرب على 

العمليات 
والمهارات

للبحث عن 
أفكار أو 
معلومات

إلجراء 
التجارب 

العلمية أو 
االختبارات

لدراسة 
الظواهر 
الطبيعية 
من خالل 

برامج 
المحاكاة

لمعالجة 
وتحليل 
البيانات

15458854551314131312سلطنة عمان

42493484833037282929المتوسط الدولي

يو�صح �جلدول �أن �أغلب �ملعلمني قد �أ�صارو� �إىل �أن معظم �لطالب ) 85%( ل يتوفر لديهم �أجهزة حا�صوب ل�صتعمالها يف ح�ص�ص 

�لعلوم وبلغ معدل حت�صيلهم )455 (، بينما جند �أن 48% من �لطالب يف �ملتو�صط �لدويل ل يتوفر لهم حو��صيب وبلغ معدل حت�صيلهم 

) 483 (. ويف �جلهة �لأخرى جند �أن �لن�صب متقاربة لطالب �ل�صلطنة �لذين يتيح لهم معلموهم ��صتعمال �حلا�صوب مرة و�حدة 

�صهريا على �لأقل ملمار�صة كل ن�صاط من �لأن�صطة �ملذكورة يف �جلدول، ولكن يف �ملقابل جند �أن �ملتو�صط �لدويل �أعلى باأكرث من 

�ل�صعف يف كل ن�صاط من �لأن�صطة �خلم�صة.
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استعمال طالب الصف الثامن لشبكة االنترنت في أداء األعمال المدرسية  8.8

د�خل  �ملطلوبة  �ملهام  ت�صمل  متنوعة   در��صية   �أعمال  لأد�ء  �لنرتنت  ل�صبكة  ��صتعماله  �أو ل( حول  بنعم  )بالإجابة  �لطالب  يقوم   

�لغرفة �ل�صفية و�لو�جبات �ملنزلية و�ملذ�كرة خارج �حل�صة �لدر��صية، ويو�صح �جلدول �لآتي �لن�صب �ملئوية للطالب �لذين ي�صتعملون 

�لنرتنت لأد�ء 5 مهام خمتلفة.

الن�شب1املئوية1للطالب1الذين1ي�شتعملون1�شبكة1االنرتنت11يف1اأداء1االأعمال1املدر�شية1 جدول18٫81

   الدولة

النسبة المئوية للطالب الذين يستعملون شبكة االنترنت ألداء األنشطة التالية

االطالع على 
كتاب مدرسي أو 
أي مادة أخرى 

من المقرر

االطالع على 
واجبات وضعها 

المعلم على 
االنترنت

التعاون مع 
الزمالء ألداء 
الواجبات أو 
العمل على 

مشاريع

التواصل مع المعلم
إيجاد معلومات أو 

مقاالت أو تمارين تساعد 
في فهم العلوم

6847803975سلطنة عمان

5653693661المتوسط الدولي

ُيالحظ من �جلدول �أن �لن�صبة �لأعلى من �لطالب �أ�صارو� �إىل �أنهم ي�صتخدمون �صبكة �لنرتنت يف �لتعاون مع �لزمالء لأد�ء �لو�جبات 

�أو �لعمل على م�صاريع وكذلك �إيجاد معلومات �أو مقالت �أو متارين ت�صاعد يف فهم �لعلوم يف كل من �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل، كما 

ُيالحظ من �جلدول �أن طالب �ل�صلطنة ي�صتعملون �صبكة �لنرتنت لأد�ء كل �ملهام �ملذكورة بن�صبة �أعلى من �ملتو�صط �لدويل با�صتثناء 

مهام �لطالع على و�جبات و�صعها �ملعلم على �لنرتنت.
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الوقت الذي يقضيه طالب الصف الثامن في أداء الواجبات المنزلية   9.8 
في العلوم أسبوعيا 

�لدقائق  عدد  وكذلك  �أ�صبوع،  خالل  �ملنزلية  �لو�جبات  باأد�ء  معلموهم  فيها  ُيكلفهم  �لتي  �ملر�ت  عدد  حتديد  �لطالب  �إىل  ُيطلب 

بالتقريب �لتي ي�صتغرقونها يف �أد�ء �لو�جبات �ملنزلية، وُيح�صب �لوقت �لذي ي�صتغرقه �لطالب يف �أد�ء �لو�جبات �ملنزلية يف �لعلوم 

ب�صرب )عدد �ملر�ت �لتي يكلفهم فيها معلموهم بالو�جبات �ملنزلية( يف )عدد �لدقائق �لتي ي�صتغرقونها يف �أد�ء تلك �لو�جبات(. 

و�جلدول �لآتي يو�صح �لوقت �لذي ي�صتغرقه �لطالب �أ�صبوعًيا يف �أد�ء �لو�جبات �ملنزلية يف مادة �لعلوم.  

الوقت1الذي1يق�شيه1الطالب1يف1اأداء1الواجبات1املنزلية1يف1العلوم1اأ�شبوعًيا1ومعدل1حت�شيلهم جدول19٫81

الدولة

أقل من 45 دقيقةأكثر من 45 دقيقة ولكن أقل من 3 ساعات3 ساعات أو أكثر

النسبة 
المئوية 

للطالب %

معدل 
التحصيل

النسبة 
المئوية 

للطالب %
معدل التحصيل

النسبة 
المئوية 

للطالب %

معدل 
التحصيل

34071544682462سلطنة عمان

54662849167485المتوسط الدولي

ي�صري �جلدول �إىل �أن �أغلب  طالب �ل�صلطنة  ون�صبتهم 82% ي�صتغرقون �أقل من 45 دقيقة يف �أد�ء �لو�جبات �ملنزلية ملادة �لعلوم وبلغ 

معدل حت�صيلهم ) 462 (، وهو �أعلى من معدل حت�صيل �لطالب �لذين ي�صتغرقون وقتا �أطول يف �أد�ء �لو�جبات �ملنزلية. وكذلك 

هو �حلال يف �ملتو�صط �لدويل حيث جند �أن �لن�صبة �لأكرب من �لطالب )67%( ي�صتغرقون  �أقل من 45 دقيقة  يف �أد�ء �لو�جبات 

�ملنزلية ملادة �لعلوم ولكن معدل حت�صيلهم �أقل من �لذين ي�صتغرقون  �أكرث من 45 دقيقة و�أقل من 3 �صاعات، وح�صب حتليل �لدللة 

�لإح�صائية للفروق يف معدلت �لتح�صيل بني �لفئات �لثالث يف �صلطنة عمان ُي�صتنتج �أنه بزيادة �لوقت �لذي يق�صيه �لطالب يف �أد�ء 

�لو�جبات �ملنزلية  يقل معدل حت�صيلهم و�لعك�ص �صحيح.
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أشياء تتعلق بالتالميذ تحد من التدريس   10.8

مت ��صتقاق هذ� �ملتغري من ��صتبيان �ملعلم حيث ُيطلب �إليه حتديد �إىل �أي مدى حتد 6 �أ�صياء تتعلق بالتالميذ من �لكيفية �لتي يدر�صهم 

بها )�ل�صكل 4٫8(. مت ت�صنيف ��صتجابات �ملعلمني �إىل ثالث فئات، �لفئة �لأوىل هي » ل حتد من تدري�صهم » وميثلها �لتالميذ �لذين 

ي�صعر معلموهم باأن 3 �أ�صياء ل حتد  �أبد� من �لكيفية �لتي يدر�صون بها �لتالميذ و�ل3 �لأ�صياء �لأخرى حتد من تدري�صهم بع�ص �ل�صئ 

كمتو�صط، �أما �لفئة �لثانية هي » حتد من تدري�صهم كثرًي�« فيمثلها �لتالميذ �لذين ي�صعر معلموهم باأن 3 �أ�صياء حتد من �لكيفية �لتي 

يدر�صون بها �لتالميذ بقدٍر كبري و�ل 3 �لأ�صياء �لأخرى حتد من تدري�صهم بع�ص �ل�صئ كمتو�صط، �أما بقية �لتالميذ في�صعر معلموهم 

باأن هذه �لأ�صياء » حتد من تدري�صهم بع�ص �ل�صئ » 

املدى1الذي1حتد11فيه1اأ�شياء1تتعلق1بالتالميذ1من1التدري�س1ومعدل1حت�شيل1تالميذ1ال�شف1الرابع جدول10٫81اأ1

الدولة
تحد من تدريسهم بقدر كبيرتحد من تدريسهم بعض الشئال تحد من تدريسهم 

النسبة المئوية 
للتالميذ %

معدل التحصيل
النسبة المئوية 

للتالميذ %
معدل التحصيل

النسبة المئوية 
للتالميذ %

معدل التحصيل

244385742719437سلطنة عمان

المتوسط 
الدولي

37521565007480

ت�صري �لنتائج �إىل �أن �لن�صبة �ملئوية لتالميذ �ل�صلطنة �لذين يرى معلموهم �أن �لأ�صياء �ملتعلقة بالتالميذ ل حتد من تدري�صهم �أقل من 

ا �أن �لن�صبة �ملئوية لتالميذ �ل�صلطنة �لذين  �ملتو�صط �لدويل بو�قع 24% لل�صلطنة مقابل 37% للمتو�صط �لدويل، وت�صري �لنتائج �أي�صً

يرى معلموهم �أن �لأ�صياء �ملتعلقة بالتالميذ حتد من تدري�صهم كثري� �أعلى من �لن�صبة �ملئوية يف �ملتو�صط �لدويل بو�قع 19% لل�صلطنة 

مقابل 7% فقط للمتو�صط �لدويل، وي�صتخل�ص من �لنتائج تقارب معدل حت�صيل تالميذ �ل�صلطنة �لذين يرى معلموهم �أن �لأ�صياء 

�لذين يرى معلموهم بانها حتد من تدري�صهم كثري�. وح�صب حتليل �لدللة  و�أولئك  تتتعلق بتالميذهم ل حتد من تدري�صهم  �لتي 

�لإح�صائية ُي�صتنتج �أنه ل توجد فروق حقيقية د�لة �إح�صائيا بني �لفئات �لثالث.

املدى1الذي1حتد1فيه1اأ�شياء1تتعلق1بالطالب1من1التدري�س1ومعدل1حت�شيل1طالب1ال�شف1الثامن جدول10٫81ب1

الدولة
تحد من تدريسهم بقدر كبيرتحد من تدريسهم بعض الشئال تحد من تدريسهم 

النسبة المئوية 
للطالب %

معدل التحصيل
النسبة المئوية 

للطالب %
معدل التحصيل

النسبة المئوية 
للطالب %

معدل التحصيل

224735845420439سلطنة عمان

المتوسط 
الدولي

285116248010454

�لعلوم بال�صلطنة �لذين »ل حتد من تدري�صهم« �لأ�صياء �ملتعلقة بالطالب ح�صل طالبهم على معدل  �أن معلمي  �إىل  �لنتائج  ت�صري 

ا �أن  حت�صيل �أعلى من �أولئك �ملعلمني �لذين �صرحو� باأن �لأ�صياء �ملتعلقة بالطلبة »حتد من تدري�صهم كثرًي�«. وُت�صري �لنتائج �أي�صً

�لن�صبة �ملئوية لطالب �ل�صلطنة �لذين يرى معلموهم �أن �لأ�صياء �ملتعلقة بالطالب »حتد من تدري�صهم كثرًي�« �صعف �لن�صبة �ملئوية 

يف �ملتو�صط �لدويل، وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية ُي�صتخل�ص �أن معدل حت�صيل �لطالب �صمن فئة »ل حتد من تدري�صهم« �أف�صل 

من معدل حت�صيل �لطالب يف �لفئتني �لأخريني.
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املدى1الذي1حتد1فيه1االأ�شياء1التي1تتعلق1بالطالب1من1التدري�س111)1ا�شتبيان1املعلم1( ال�شكل14٫81

اإىل1اأي1مدى1حتد1االأ�شياء1املذكورة1اأدناه1من1الكيفية1التي1تدر�س1بها1هذا1ال�شف1ح�شب1راأيك؟

ظلل1دائرة1واحدة1فقط1يف1كل1�شطر.

 ل حتد من كيفية تدري�صي �أبدً�
 حتد بع�ص �ل�صيء

 حتد بقدر كبري

     �أ( �فتقاد �لتالميذ للمعرفة  �أو �ملهار�ت �ل�صرورية  

     ب( معاناة �لتالميذ من �فتقادهم للتغذية �لأ�صا�صية  

     ج( معاناة �لتالميذ من عدم  �لنوم بقدر كاف  

     د( �لتالميذ �مل�صاغبون  

     ه�( �لتالميذ �لذين يفتقدون  للرغبة يف �لتعّلم  

     و( �لتالميذ ذوي �لإعاقة �لذهنية �أو �لوجد�نية  �أو �لنف�صية  
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غياب التالميذ عن المدرسة   11.8

يحدد �لتالميذ تكر�ر تغيبهم عن �حل�صور �إىل �ملدر�صة خالل �لعام �لدر��صي. مت ت�صنيف ��صتجابات �لتالميذ �إىل �أربع فئات كما 

يو�صحها �جلدول �لآتي:

تكرار1غياب1تالميذ1ال�شف1الرابع1عن1املدر�شة1ومعدل1حت�شيلهم جدول11٫81اأ1

تكرار غياب التالميذ عن 
المدرسة

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %

6244867517أبًدا أو تقريبًا أبًدا

1742218503مرًة واحدًة شهرًيا

53835471 مرًة واحدًة كل أسبوعين

154029457مرًة واحدًة أسبوعًيا أو أكثر

ُتظهر �لنتائج �أن �أغلب �لتالميذ �أ�صارو� �إىل �أنهم مل يتغيبو� عن �حل�صور �إىل �ملدر�صة  �أبًد� �أو تقريبا �أبًد� بن�صبة 62%  يف �صلطنة 

عمان و 67% يف �ملتو�صط �لدويل، وكان معدل حت�صيلهم �أعلى من معدل حت�صيل �لتالميذ �لذين تغيبو� ملرٍة و�حدٍة �صهرًيا �أو كل 

�أ�صبوعني �أو كل �أ�صبوع، وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية ُي�صتنتج �أنه بزيادة غياب �لتالميذ يقل معدل حت�صيلهم و�لعك�ص �صحيح.

تكرار1غياب1طالب1ال�شف1الثامن1عن1املدر�شة1ومعدل1حت�شيلهم جدول11٫81ب1

تكرار غياب الطالب عن 
المدرسة

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

5747261502أبًدا أو تقريبًا أبًدا

2545123477مرًة واحدًة شهرًيا

64058447 مرًة واحدًة كل أسبوعين

124098407مرًة واحدًة أسبوعًيا أو أكثر

ُتظهر �لنتائج �أن �أغلب �لطالب �أ�صارو� �إىل �أنهم مل يتغيبو� عن �حل�صور �إىل �ملدر�صة  �أبًد�  �أو تقريبا �أبًد� بن�صبة 57%  يف �صلطنة 

�أو كل  �أعلى من معدل حت�صيل �لطالب �لذين تغيبو� ملرٍة و�حدٍة �صهرًيا  عمان و 61% يف �ملتو�صط �لدويل وكان معدل حت�صيلهم 

�أ�صبوعني �أو كل �أ�صبوع. وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية ُي�صتنتج �أنه بزيادة غياب �لتالميذ يقل معدل حت�صيلهم و�لعك�ص �صحيح.
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 مشاركة الطالب واتجاهاتهم
نحو مادة العلوم

الفصل التاسع
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العلوم من  التدريسية في حصص  العلوم للتالميذ خالل المواقف  مشاركة معلمي   1.9
وجهة نظر التالميذ 

ُيطلب �إىل �لتالميذ حتديد درجة مو�فقتهم على 10 عبار�ت تتعلق مبدى م�صاركة معلميهم لهم خالل �ملو�قف �لتدري�صية يف ح�ص�ص 

�لعلوم )�ل�صكل 1٫9(. ومت ت�صنيف ��صتجابات �لتالميذ �إىل ثالث فئات. �لفئة �لأوىل: »يتم م�صاركتهم خالل �ملو�قف �لتدري�صية 

كثرًي�: وميثلها �لتالميذ �لذين �صرحو� باأنهم يو�فقون ب�صدة على 5 عبار�ت تتعلق با�صرت�كهم يف �ملو�قف �لتدري�صية  ويو�فقون قلياًل 

على �ل 5 �لعبار�ت �لأخرى كمتو�صط. �أما �لفئة �لثانية هي : » يتم م�صاركتهم خالل �ملو�قف �لتدري�صية بدرجة قليلة« وميثلها �لتالميذ 

�لذين �صرحو� باأنهم ل يو�فقون �إىل حد ما على 5 عبار�ت ولكنهم يو�فقون �إىل حد ما على �ل5 �لعبار�ت �لأخرى كمتو�صط، �أما بقية 

��صتجابات �لتالميذ فتندرج حتت فئة »يتم م�صاركتهم خالل �ملو�قف �لتدري�صية« .

مدى1م�شاركة1معلمي1العلوم1للتالميذ1خالل1املواقف1التدري�شية1يف1ح�ش�س1العلوم1من1وجهة1نظر1 جدول1٫91اأ1

تالميذ1ال�شف1الرابع1ومعدل1حت�شيلهم

مدى مشاركة التالميذ 
خالل المواقف التدريسية

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %

يتم مشاركتهم خالل 
المواقف التدريسية كثيًرا

8544369510

يتم مشاركتهم خالل 
المواقف التدريسية

1239025500

ـــم مـــشـــاركـــتـــهـــم خـــالل  ـــت  ي
بدرجة  التدريسية  المواقف 

قليلة
33356489

ُيقر� من �جلدول �أن �لن�صبة �لأكرب من تالميذ �لعينة يو�فقون على �أنه يتم )م�صاركتهم يف �ملو�قف �لتدري�صة كثريً(،� حيث بلغت 

ن�صبتهم 85% يف عمان و 69% يف �ملتو�صط �لدويل، وح�صلو� على معدل حت�صيل �أعلى من �لفئتني �لأخريني، حيث بلغ 443 نقطة يف 

عمان و 510 نقطة يف �ملتو�صط �لدويل. وُيالحظ �أن ن�صبة تالميذ �ل�صلطنة �لذين )يتم م�صاركتهم خالل  �ملو�قف �لتدري�صية بدرجة 

قليلة( �أقل من �ملتو�صط �لدويل بو�قع 3% مقابل 6% يف �ملتو�صط �لدويل.  وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية للفروق يف معدل حت�صيل 

بني �لفئات �لثالث ُي�صتنتج �أنه يزيادة م�صاركة �لتالميذ خالل �ملو�قف �لتدري�صية يكون معدل حت�صيلهم �أف�صل.

مدى1م�شاركة1معلمي1العلوم1للطالب1خالل1املواقف1التدري�شية1يف1ح�ش�س1العلوم1من1وجهة1نظر1طالب1 جدول1٫91ب1

ال�شف1الثامن1ومعدل1حت�شيلهم

مدى مشاركة الطالب خالل 
المواقف التدريسية

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

يتم مشاركتهم خالل 
المواقف التدريسية كثيًرا

6546847498

يتم مشاركتهم خالل 
المواقف التدريسية

2843936480

يتم مشاركتنا خالل المواقف 
742217464التدريسية بدرجة قليلة
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�أنه )يتم م�صاركتهم يف �ملو�قف �لتدري�صة كثرًي(�، حيث بلغت  �أن �لن�صبة �لأكرب من طالب �لعينة يو�فقون على  ُيقر�أ من �جلدول 

ن�صبتهم 65% يف عمان و47% يف �ملتو�صط �لدويل، وح�صلو� على معدل حت�صيل �أعلى من �لفئتني �لأخريني، حيث بلغ 468 نقطة يف 

عمان و 498 نقطة يف �ملتو�صط �لدويل. وُيالحظ �أن ن�صبة طالب �ل�صلطنة �لذين )يتم م�صاركتهم خالل  �ملو�قف �لتدري�صية بدرجة 

قليلة( �أقل من �ملتو�صط �لدويل بو�قع 7% مقابل 17% يف �ملتو�صط �لدويل. وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية للفروق يف معدل حت�صيل 

بني �لفئات �لثالث ُي�صتنتج �أنه بزيادة م�صاركة �لطالب خالل �ملو�قف �لتدري�صية يكون معدل حت�صيلهم �أف�صل.

درجة11موافقة11الطالب1على1عبارات1تتعلق1مب�شاركتهم1من1قبل1معلمي1العلوم1خالل1املواقف1التدري�شية ال�شكل11٫91

اإىل1اأي1مدى1توافق1على1هذه1العبارات1حول1ح�ش�س1العلوم؟

ظلل1دائرة1واحدة1يف1كل1�شطر.

 �أو�فق ب�صدة
 �أو�فق حلد ما

 ل �أو�فق حلد ما
 ل �أو�فق ب�صدة

       �أ(�أعرف �لأ�صياء �لتي يتوقع  معلمي �أن �أقوم بها 

       ب( �أفهم ما يقوله معلمي ب�صهولة 

       ج( �أهتم مبا يقوله معلمي 

       د( يكلفني معلمي باأد�ء �أ�صياء م�صوقة 

       ه�( يعطي معلمي �أجوبة و��صحة عن �أ�صئلتي 

       و( يجيد معلمي �صرح �لعلوم 

       ز( ي�صمح يل معلمي بعر�ص ما تعلمته 

       ح( يقوم معلمي باأ�صياء خمتلفة مل�صاعدتنا على �لتعلم 

       ح�ّصن بها �أد�ئي عندما  
ُ
ط( يخربين معلمي بالكيفية �لتي �أ

�رتكب خطاأ ما

       ي( ين�صت معلمي ملا �أود قوله 

11
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حب التالميذ لتعلم مادة العلوم  2.9

ُيطلب �إىل �لتالميذ حتديد درجة مو�فقتهم على 9 عبار�ت تتعلق بحبهم لتعلم مادة �لعلوم )�ل�صكل 2٫9(، ومت ت�صنيف ��صتجابات 

�لتالميذ �إىل ثالث فئات، �أما �لفئة �لوىل : » يحبون تعلم �لعلوم كثرًي� » وميثلها �لتالميذ �لذين يو�فقون ب�صدة على 5 عبار�ت تتعلق 

بحبهم لتعلم �لعلوم ويو�فقون �إىل حد ما على �ل 4 �لعبار�ت �لأخرى كمتو�صط. و�لفئة �لثانية: » ل يحبون تعلم �لعلوم » وميثلها 

�لتالميذ �لذين ل يو�فقون �إىل حد ما  على 5 عبار�ت ويف �ملقابل يو�فقون �إىل حد ما على �ل 4 �لعبار�ت �لخرى كمتو�صط. �أما بقية 

��صتجابات �لتالميذ فتندرج حتت فئة » يحبون تعلم �لعلوم »  

مدى1حب1تالميذ1ال�شف1الرابع1لتعلم1مادة1العلوم1ومعدل1حت�شيلهم جدول2٫91اأ1

مدى حب التالميذ لتعلم 
العلوم

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية  للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية  للتالميذ %

7445656518يحبون تعلم العلوم كثيًرا

2337433492يحبون تعلم العلوم

334811483ال  يحبون تعلم العلوم

ُت�صري �لنتائج �إىل �أن ما يقارب من ثالثة �أرباع تالميذ �ل�صلطنة و�أكرث من ن�صف �لتالميذ يف �ملتو�صط �لدويل يحبون تعلم �لعلوم 

كثري�، وُت�صري �لنتائج �ي�صا �أن معدل حت�صيل �لتالميذ �لذين يحبون تعلم �لعلوم كثرًي� �أعلى من معدل حت�صيل �لتالميذ  يف �لفئتني 

�لأخريني يف كل من �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل. و ُيالحظ �أن ن�صبة طالب �ل�صلطنة �لذين ل يحبون تعلم �لعلوم �أقل من �ملتو�صط 

�لدويل  )3%( فقط يف عمان مقابل  11% يف �ملتو�صط �لدويل، وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية للفروق يف معدل �لتح�صيل يف 

�لفئات �لثالث ُي�صتنتج �أنه بزيادة حب �لتالميذ لتعلم �لعلوم يزيد معدل حت�صيلهم.

مدى1حب1طالب1ال�شف1الثامن1لتعلم1مادة1العلوم1ومعدل1حت�شيلهم جدول2٫91ب1

مدى حب الطالب لتعلم 
العلوم

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

5148037516يحبون تعلم العلوم كثيًرا

4143444475يحبون تعلم العلوم

842319453ال  يحبون تعلم العلوم

ُت�صري �لنتائج �إىل �أن ما يقارب من ن�صف طالب �ل�صلطنة  يحبون تعلم �لعلوم كثرًي� بينما جند �أن �لن�صبة يف �ملتو�صط �لدويل 37 % 

فقط، وُت�صري �لنتائج �أي�صا �أن معدل حت�صيل �لطالب �لذين يحبون تعلم �لعلوم كثرًي� �أعلى من معدل حت�صيل �لطالب يف �لفئتني 

�لأخريني يف كل من �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل. و ُيالحظ �أن ن�صبة طالب �ل�صلطنة �لذين ل يحبون تعلم �لعلوم �أقل من �ملتو�صط 

�لدويل )8%( فقط مقابل  19% يف �ملتو�صط �لدويل. وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية للفروق يف معدل �لتح�صيل يف �لفئات 

�لثالث ُي�صتنتج �أنه بزيادة حب �لتالميذ لتعلم �لعلوم يزيد معدل حت�صيلهم.
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درجة1موافقة1الطالب1على1عبارات1تعلق1بحب1تعلم1مادة1العلوم ال�شكل12٫91

اإىل1اأي1مدى1توافق1على1هذه1العبارات1حول1تعّلم1العلوم؟1

ظلل1دائرة1واحدة1يف1كل1�شطر.

 �أو�فق ب�صدة
 �أو�فق حلد ما

 ل �أو�فق حلد ما
 ل �أو�فق ب�صدة

       �أ( ��صتمتع بتعّلم �لعلوم  

       ب( �أمتنى لو مل ُتفر�ص علّي در��صة �لعلوم  

       ج( �لعلوم مملة   

       د( �أتعّلم �أ�صياء عديدة مثرية لالهتمام يف �لعلوم  

       ه�(�أحب �لعلوم  

       و(�أتطلع بلهفة لتعّلم �لعلوم  يف �ملدر�صة  

       ز(تعلمني �لعلوم �لكيفية �لتي تعمل بها  �لأ�صياء  

       ح( �أحب �أد�ء �لتجارب �لعلمية  

       ط( �لعلوم �إحدى �ملو�د �لدر��صية �ملف�صلة لدي  



181التقرير الوطني لمادة العلوم للصفين  الرابع والثامن

ثقة التالميذ في تعلم العلوم   3.9

ُيطلب �إىل �لتالميذ حتديد درجة مو�فقتهم على 7 عبار�ت تتعلق بثقتهم يف تعلم �لعلوم )�ل�صكل 3٫9(، ومت ت�صنيف ��صتجابات 

�لتالميذ �إىل ثالث فئات. �لفئة �لأوىل: » و�ثقون جد� يف تعلم �لعلوم » وميثلها �لتالميذ �لذين يو�فقون ب�صدة على 4 عبار�ت تتعلق 

بثقتهم يف تعلم �لعلوم ويو�فقون �إىل حد ما على �ل 3 �لعبار�ت �لأخرى كمتو�صط. �أما �لفئة �لثانية : » غري و�ثقني يف تعلم �لعلوم« 

وتنطبق على �لتالميذ �لذين ل يو�فقون �إىل حد ما على 4 عبار�ت تتعلق بثقتهم يف تعلم �لعلوم ويف �ملقابل يو�فقون �إىل حد ما على 

�ل 3 �لعبار�ت �لأخرى. �أما بقية �لتالميذ فيندرجون حتت فئة » و�ثقون يف تعلم �لعلوم »

مدى1ثقة1تالميذ1ال�شف1الرابع1يف1تعلم1العلوم1ومعدل1حت�شيلهم جدول3٫91اأ1

مدى ثقة التالميذ في 
تعلم العلوم

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %معدل التحصيلالنسبة المئوية للتالميذ %

5047040532واثقون جًدا في تعلم العلوم

3541342501واثقون في تعلم العلوم

1535918464غير واثقين في تعلم العلوم

ُيقر�أ من �لنتائج �أن ن�صبة تالميذ �ل�صلطنة �صمن فئتي )�لو�ثقون جًد�( و)�لو�ثقون يف تعلم �لعلوم( �أعلى من �ملتو�صط �لدويل حيث 

بلغت 85% لطالب �ل�صلطنة مقابل 82% للمتو�صط �لدويل. و ُيالحظ �أن معدل حت�صيل �لتالميذ �لو�ثقون جًد� يف تعلم �لعلوم �أعلى 

من �لو�ثقني وغري �لو�ثقني يف كل من �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل. وُيالحظ �أن ن�صبة تالميذ �ل�صلطنة غري �لو�ثقني يف تعلم �لعلوم �أقل 

من �ملتو�صط �لدويل )15%(  يف �صلطنة عمان مقابل 18% يف �ملتو�صط �لدويل.  وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية للفروق يف معدل 

حت�صيل �لتالميذ يف �لفئات �لثالث ُي�صتخل�ص �أنه بزيادة ثقة �لتالميذ يف تعلم �لعلوم يكون معدل حت�صيلهم �أف�صل.

مدى1ثقة1طالب1ال�شف1الثامن1يف1تعلم1العلوم1ومعدل1حت�شيلهم جدول3٫91ب1

مدى ثقة الطالب في تعلم 
العلوم

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

3149522538واثقون جًدا في تعلم العلوم

4545139490واثقون في تعلم العلوم

2541940452غير واثقين في تعلم العلوم

ُيقر�أ من �لنتائج �أن ن�صبة طالب �ل�صلطنة �صمن فئتي )�لو�ثقون جًد�( و)�لو�ثقون يف تعلم �لعلوم( �أعلى من �ملتو�صط �لدويل حيث 

بلغت 76% لطالب �ل�صلطنة مقابل 61% فقط للمتو�صط �لدويل. و ُيالحظ �أن معدل حت�صيل �لطالب �لو�ثقون جًد� يف تعلم �لعلوم 

�أعلى من �لو�ثقني وغري �لو�ثقني يف كل من �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل. وُيالحظ �أن ن�صبة طالب �ل�صلطنة غري �لو�ثقني يف تعلم �لعلوم 

�أقل من �ملتو�صط �لدويل )25%( مقابل40% يف �ملتو�صط �لدويل. وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية للفروق يف معدل حت�صيل �لتالميذ 

يف �لفئات �لثالث ُي�صتخل�ص �أنه بزيادة ثقة �لتالميذ يف تعلم �لعلوم يكون معدل حت�صيلهم �أف�صل.
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درجة1موافقة1الطالب1على1عبارات1تتعلق1بثقتهم1يف1تعلم1العلوم ال�شكل13٫91

اإىل1اأي1مدى1توافق1على1هذه1العبارات1حول1العلوم؟

ظلل1دائرة1واحدة1يف1كل1�شطر.

 �أو�فق ب�صدة
 �أو�فق حلد ما

 ل �أو�فق حلد ما
 ل �أو�فق ب�صدة

       �أ( يكون �أد�ئي عادة جيد عادًة �أد�ًء جيدً� يف  

 مادة �لعلوم

       ب( �لعلوم �أكرث �صعوبة بالن�صبة يل مقارنة 

 بالكثري من زمالئي يف �لغرفة �ل�صفية

       ج( �لعلوم لي�صت �إحدى نقاط �لقوة لدي 

       د( �أتعلم �لأ�صياء ب�صرعة يف �لعلوم 

       ه�( يخربين معلمي باأنني جيد يف �لعلوم 

       و( مادة �لعلوم �أكرث �صعوبة بالن�صبة يل من  

�أي مادة �أخرى

        ز( �لعلوم جتعلني �أ�صعر بالرتباك  
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قيمة مادة العلوم لدى طالب الصف الثامن    4.9

ُيطلب من �لطالب حتديد درجة مو�فقتهم على 9 عبار�ت تتعلق بقيمة مادة �لعلوم لديهم )�ل�صكل 4٫9 (، ومت ت�صنيف ��صتجابات 

�لطالب �إىل ثالث فئات،  �لفئة �لأوىل: » �لعلوم ذ�ت قيمة عالية » وميثلها �لطالب �لذين يو�فقون ب�صدة على 5 عبار�ت تتعلق بقيمة 

مادة �لعلوم لديهم ول يو�فقون �إىل حد ما على �ل 4 عبار�ت �لأخرى كمتو�صط. �أما �لفئة �لثانية : » �لعلوم لي�صت ذ�ت قيمة

» وتنطبق على �لطالب �لذين ل يو�فقون �إىل حد ما على 5 عبار�ت تتعلق بقيمة مادة �لعلوم ويو�فقون �إىل حد ما يف �ل 4 �لعبار�ت 

�لأخرى كمتو�صط. و�أما بقية ��صتجابات �لطالب ف�صنفت حتت فئة » �لعلوم ذ�ت قيمة »

قيمة1مادة1العلوم1لدى1الطالب1ومعدل11ومعدل1حت�شيلهم جدول14٫91

قيمة مادة العلوم لدى 
الطالب

المتوسط الدوليسلطنة عمان

معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %معدل التحصيلالنسبة المئوية للطالب %

6246940506مادة العلوم ذات قيمة عالية

3243841482مادة العلوم ذات قيمة

642919460مادة العلوم ليست ذات قيمة

�أن)�لعلوم ذ�ت قيمة(  يعتقدون  و�لذين  �أن )�لعلوم ذ�ت قيمة عالية(  يعتقدون  �لذين  �ل�صلطنة  ن�صبة طالب  �أن  �لنتائج  ُيقر�أ من 

�أعلى من ن�صبة �لطالب يف �ملتو�صط �لدويل  بو�قع 94% لطالب �ل�صلطنة مقابل 81% فقط للمتو�صط �لدويل. ُويالحظ  جمتمعني 

�أن معدل حت�صيل �لطالب �لذين يعتقدون �أن )�لعلوم ذ�ت قيمة عالية( �أعلى من �لذين  يعتقدون �أن )�لعلوم ذ�ت قيمة( و�لذين 

يعتقدون �أن  )�لعلوم لي�صت ذ�ت قيمة ( يف  كل من �ل�صلطنة و�ملتو�صط �لدويل. وكما ُيالحظ �أن ن�صبة طالب �ل�صلطنة �لذين يعتقدون 

�أن )�لعلوم لي�صت ذ�ت قيمة ( �أقل من �ملتو�صط �لدويل )6%( مقابل 19%  يف �ملتو�صط �لدويل، وح�صب حتليل �لدللة �لإح�صائية 

للفروق يف معدل �لتح�صيل بني �لفئات �لثالث ُي�صتنتج �أن معدل حت�صيل �لطالب �لذين يعتقدون �أن )�لعلوم ذ�ت قيمة عالية( �أف�صل 

من �لفئتني �لأخريني.
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درجة1موافقة1الطالب1على1عبارات1تتعلق1بقيمة1مادة1العلوم1لديهم ال�شكل14٫91

 اإىل1اأي1مدى1توافق1على1هذه1العبارات1حول1العلوم؟

ظلل1دائرة1واحدة1يف1كل1�شطر.

 �أو�فق ب�صدة
 �أو�فق حلد ما

 ل �أو�فق حلد ما
 ل �أو�فق ب�صدة

       �أ( �أعتقد �أّن تعلم �لعلوم �صي�صاعدين يف حياتي �ليومية  

       ب( �أحتاج �إىل �لعلوم لتعّلم مو�د در��صية �أخرى 

       ج( �أحتاج �إىل حتقيق م�صتوى جيد يف �لعلوماللتحق  

باجلامعة �لتي �أرغب يف �للتحاق  

       د( �أحتاج �إىل حتقيق م�صتوى جيد يف �لعلوم لأح�صل 

على �لوظيفة �لتي �أرغب فيها

       ه�( �أرغب يف وظيفة تت�صمن ��صتخد�م �لعلوم 

       و( من �ملهم تعّلم �لعلوم حتى �أم�صي قدمًا يف  �لعامل 

       ز( تعّلم �لعلوم �صيتيح يل فر�صًا �أكرث يف �حل�صول  

على وظيفة عندما �أكرب

       ح( يعتقد و�لدّي �أّنه من �ملهم �أْن �أحقق م�صتوى جيد 

 يف �لعلوم

       ط( من �ملهم �أْن �أوؤدي  جيدً� يف ح�ص�ص �لعلوم 
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