
وزارة التعليم
اتاإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ــ بن

مكتب التعليم بأحد رفيدة

اللغة العربية: قسم 

: إعداد وتنفيذ مشرفة اللغة العربية 

فاطمة عبدهللا القحطاني



:اهلدف العام 

(بيزا )توضيح دور املعلمة يف تطبيق االختبارات احملاكية لالختبارات الدولية 



:حماور اللقاء  

1443.وخطها الزمني للعام الحالي( بيزا ) التعريف باالختبارات الدولية -
ارات في اختب( القراءة –العلوم –الرياضيات ) معارف ومجاالت وكفايات -

.بيزا الدولية

.آلية تحليل نتائج االختبارات المحاكية وقراءتها اللفظية-

(. بيزا ) دور المعلمة في االستعداد لالختبارات الدولية -

.مناقشة أبرز التحديات وكيفية مواجهتها-

.توصيات-



























طقة نتائج ونماذج االختبارات المحاكية في من

عسير التعليمية   



محتويات الملف
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المحاكية لالختبارات المتفرقة  متوسط االختبارات 

متوسط أحد رفيدة  متوسط عسير متوسط المملكة 
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(  مشترك ) متوسط االختبارات المحاكية

أحد رفيدة عسير المملكة





يرسل  من الوزارة -

ملف اكسل يحتوي

على نتائج منطقة

ي عسير التعليمية ف

االختبارات 

المحاكية 

ج يحوي متوسط نتائ-

المملكة إضافة إلى

متوسط نتائج 

المنطقة لعمل 

ين المقارنة بينها وب

.نتائج المدرسة

يتم تزويد المدارس-

ف به إضافة لتوصي

نماذج االختبارات 

. المحاكية



لتحصل كل مدرسة-

على نتائجها تقوم

بعملية تصفية 

للبيانات وتحدد 

المكتب ومن ثم 

تحدد المدرسة 

وذلك بالنقر على -

ات بداية صف البيان

(12الصف رقم )

ثم اختيار عنصر -

التصفية 



سدلة بفتح القائمة المن-

في عنصر المكتب

ط يمكن إلغاء تنشي

م تحديد الكل ومن ث

تحديد المكتب



سدلة بفتح القائمة المن-

ة في عنصر المدرس

ط ويتم إلغاء تنشي

م تحديد الكل ومن ث

تحديد المدرسة 

والنظام التعليمي

حفظ ثم نقوم بعمل حفظ باسم و-

ذي الملف الجديد في المسار ال

مثال نتائج مدرسة) نختاره 

على .....( في اختبار .... 

.سطح المكتب



تظهر قائمة بأسماء-

الطالبات 

المشاركات في 

االختبار ويقابله

ي نتيجة كل طالبة ف

كل فقرة من فقرات

االختبار 

كما يظهر مجموع -

.درجات كل طالبة 



سة لتحديد متوسط كل فقرة ومتوسط المدر-

عموما يتم تحديد كامل الفرات والمجموع 

واختيار ايقونة المتوسط 



بعد ظهور المتوسطات نقوم بعملية قراءة هذه النتائج-

(  0.5أعلى من ) تحديد الفقرات ذات المتوسط العالي -

( .  0.5أقل من ) وذات المستوى المنخفض -

: نالحظ بعد تحليل النتائج التالي-

)...... (  والتي يقابلها المهارات 10-8-7-6ارتفاع مستوى نتيجة الطالبات في الفقرة -

(  0000000) والتي يقابلها مهارة 12-11-9-5انخفاض نتيجة تحصيل الطالبات في الفقرة رقم -



لتي سيتم يتم الرجوع لنموذج االختبار وتحديد الفقرة التي فيها أداء أقل ومن ثم نصل للمهارة ا-

هذا االختبار التركيز عليها ومعالجتها وقياس أثر الخطط العالجية بعد ذلك بالمقارنة بين نتيجة

. مع االختبار الذي يليه ومدى ارتفاع مستوى التحصيل



رز من األكبر باإلمكان عمل تصنيف للطالبات وذلك عن طريق تحديد عمود نتائج الطالبات ومن ثم القيام بعملية ف-

إلى األصغر أو العكس

ومن خالل هذا -

يع التصنيف نستط

تحديد الطالبات 

زهن المتفوقات لتعزي

وتكريمهن

قل وتحديد الطالبات األ

ز مستوى ليتم التركي

علهن في الخطط 

العالجية





:وضع خطط عالجية متنوعة مناسبة للفروق الفردية والتي يمكن خاللها

اط القوة تقديم تغذية راجعة بعرض نماذج من األسئلة ومناقشتها وتحليلها وتحديد نق-

.ونقاط الضعف بعد كل اختبار 

طرح أسئلة صفية وأسئلة)  التدريب للطالبات على مستوى األسئلة من خالل-

العليا اختبارات وتكليف بمهام أدائية وواجبات تشمل فقرات مثيرة لمهارات التفكير

.ومحاكية  لمهارات بيزا

.  ها وبين نماذج االختباراتاستغالل المواقف الصفية التعليمية للربط بين-

عقد ورش عمل ومجتمعات تعلم مهنية داخل المدرسة لتبادل الخبرات ووضع الخطط-

.والمقترحات

.ترحاتعرض النتائج على المشرفة التربوية ومناقشتها في الخطط والتحديات والمق-

االختبارات وارفع مستوىوضع خطة لتعزيز والتحفيز وزيادة الدافعية لدخول -

.التحصيل

. وغيرها مما تراه المعلمة مناسبا لكل تخصص-




