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 مقدمة

ن تطّور األمم وتقّدمها ينطلق من عملية تنمية وحتديث قدرات مواردها البشرية، واليت ال تتأّتى إال إ

 ارتقاًء مبستواه واستجابة لتحدّيات العصر. ، ديث نوعية التعليم والتعّلم فيهابتطّور وحت

 :موجاءت الدراسة الدولية يف الرياضيات والعلو

Trends in International Mathematics and Sciences Study -TIMSS 

لتوّفر عدًدا من املؤّشرات النوعية والكمية عن واقع أنظمة التعليم يف الدول املشاركة ورصدها 

ا يسهم يف حتديد مواطن الضعف وتشخيص أسبابه لوضع اخلطط الالزمة ملعاجلتها، استجابة ممومراقبتها، 

تصاالت واملعلوماتية، والتطّور املتنامي يف مجيع لتحديات هذا القرن العلمية والتقنية يف ظل ثورة اال

 .حقول املعرفة النظرية والتطبيقية على حّد سواء

هي دراسة تقويم مستويات األداء يف الرياضيات والعلوم مًعا، وهي الدراسة  TIMSSالدراسة الدولية    

 .واجتاهات التغيري فيهاألكرب واألوسع تغطية على املستوى العاملي واليت متكّن من قياس التحصيل 

 تعّد هذه الدراسة مجعية:

 International Association for Evaluation of Educational Achievement - IEA 

اجتاهات مستويات األداء والتحصيل يف  TIMSS أي اجلمعية الدولية لتقويم األداء الرتبوي. تقيس دراسة 

، ويتّم ذلك من خالل مراقبة املنهاج وتنفيذه، الرابع والثامن  مادتي الرياضيات والعلوم عند تالمذة الصفني

وصواًل إىل حتديد أبرز املمارسات التدريسية الواعدة عرب العامل. وتعقد الدراسة على شكل دورات منّظمة 

، واستمّر ذلك 1995 العام مّت البدء بالتطبيق الدولي للدراسة يف  مبعّدل دورة واحدة كل أربع سنوات، وقد 

هي الدولة العربية الوحيدة اليت  الكويت وكانت. 2015و  2011، و2007، 2003، 1999يف خالل األعوام 

 .1995الدراسة واليت كانت يف عام  شاركت يف أول تطبيق هلذه

مل يكن اختيار الرياضيات والعلوم كمادتني مستهدفتني لتقييم التحصيل الرتبوي من قبيل   

إن هاتني املادتني متّثالن يف األنظمة الرتبوية مجيعها أساًسا لبناء الصدفة، بل كان له ما يعّلِله إذ 

 .جمتمعات متطّورة تكنولوجّيًا وعلمّيًا

  



 اف الدراسةأهد

نظاًما تربوّيًا يف خمتلف أحناء العامل،  67يف  املتعلمنيإىل مقارنة حتصيل  TIMSSتهدف دراسة     

ون مع العديد من خرباء الرتبية والتقويم الرتبوي واملناهج وقد مّت تطوير اإلطار املرجعي هلذه الدراسة بالتعا

واملنّسقني الوطنيني للدول املشاركة. وتبّنت الدراسة منوذجها اخلاص باملنهاج، منطلقة من نظرتها إليه على 

. كما أن للمتعلمنيأّنه "العنصر" الذي يلعب الدور األهم يف تقرير كيفية تقديم فرص التعليم والتعّلم 

. املتعلمنيهاج يلعب الدور ذاته يف حتديد العوامل اليت تؤّثر يف كيفية استخدام فرص التعّلم من قبل املن

 مع املنهاج مبستويات ثالثة: TIMSSوعلى هذا األساس، تعاملت دراسة 

أن  للمتعلمني( ميّثل ما يريد صانعو السياسات الرتبوية Intended Curriculum:) املنهاج املقصودـ 

من الرياضيات والعلوم، والظروف البيئّية اليت جيب أن يعمل فيها النظام الرتبوي لتسهيل عمليات  يتعّلموه

 التعّلم والتعليم وإجناحها.

ميّثل ما يدّرس بالفعل يف غرفة الصف، وكيف تتّم  ( Implemented Curriculum:) املنهاج املنّفذـ 

 عمليات التعليم والتعّلم.

بالفعل، وما منا لديهم من  املتعلمونميّثل ما تعّلمه  ( tained CurriculumAt:) املنهاج املكتسبـ 

 اجتاهات وآراء حنو مادتي الرياضيات والعلوم.

بني مستويات املنهاج السابقة، يف حماولة لكشف ة إىل اكتشاف العالق TIMSS كما هدفت دراسة 

الفجوات إن وجدت بني هذه املستويات، ومن ثّم الوصول إىل العوامل اليت ميكن أن حتدث فرًقا يف خمرجات 

 رصد األهداف اآلتية:األنظمة الرتبوية. وبصورة أكثر حتديًدا، ميكن 

قياس مستوى األداء واجتاهات التغيري فيه يف مادتي الرياضيات والعلوم والذي بدأ العمل به يف   .1

 .2015و  2011 و  2007، 2003، 1999  ، واستمّر يف األعوام1995العام 

احلالية، وبني TIMSS توفري بيانات متكِّن من إجراء املقارنات بني الدول املشاركة يف دراسة   .2

 السابقة، ملعرفة أسباب االختالفات. TIMSSنات وّفرتها دراسات بيا

 تقويم كفاءة أساليب تدريس الرياضيات والعلوم يف الدول املشاركة. .3

إظهار جماالت التطّور والتحّسن يف مهارات الرياضيات والعلوم لدى التالمذة يف الصف الثامن   .4

 األساسي.



يالت متقّدمة متكن صانعي السياسات الرتبوية من توفري بيانات مرجعية تساعد على إجراء حتل .5

 التزّود مبؤشرات تسهم يف حتسني نوعية تعليم وتعّلم الرياضيات والعلوم.

  TIMSSبناء أسئلة  فلسفة

 التتعامل مع املستويات الدنيا للمعرفة )احلفظ واالستظهار(. ▪

 اعتاده املتعلم من معلمه.ا ما عم ختتلف نوعًاوتتناول األسئلة مستويات خمتلفة للتفكري،  ▪

 العديد من األسئلة تظهر كمشكلة حياتية أو رسم ختطيطي أو صورة. ▪

 تركز األسئلة على قياس االستيعاب املفاهيمي ملفردات املقرر. ▪

  TIMSS العوامل املؤثرة على مستوى حتصيل املتعلمني يف اختبارات

قياس املقدرة على احلل يف زمن حمدد، بينما من املعروف أن  على TIMSSعتمد اختبارات ت ▪

 االختبارات يف مدارسنا بشكل عام تقيس القدرة على احلل وال تركز على مهارة السرعة.

راجعة تغذية زاد عدد التمارين اليت يقوم املتعلمون حبلها ويقوم املعلم بتصويبها وتقديم كلما  ▪

 رتفع مستوى حتصيلهم.اا كلم، 

 دور كبري يف رفع مستوى حتصيل املتعلمني.لألسرة  ▪

التعلم اآلمنة، وحب املتعلم للمدرسة وشعورهم باألمان فيها له أثر كبري على مستوى بيئة  ▪

 املتعلمني.

 ني.يؤدي إىل رفع مستوى املتعلم تركيز املدرسة على حتسني مستوى املتعلمني زيادة ▪

صادر التعلم املقصود مبوتنوع مصادر التعلم املنزلية يؤدي إىل رفع مستوى املتعلمني. ) زيادة  ▪

   حاصل على شهادة جامعية ...(.على األقل أحد الوالدين ر الكتب ،فوجود االنرتنت ، تواملنزلية 

 

  2019TIMSS بنية اختبارات 

 اليت يشملها االختبار وفقًا ألوزان نسبية حمددة. حيدد اجملاالت: احملتوى بعد •

 حيدد مستويات التفكري لألسئلة وفقًا ألوزان نسبية حمددة.. التفكري بعد •

بناء األسئلة لتحقق الوزن النسيب يف كال البعدين، حيث تبنى األسئلة يف بعد احملتوى وفق  ويتم

صنَّف ضمن أحد جماالت بعد احملتوى، ويف نفس الوقت تفكري، أي أن السؤال ُيمستويات بعد ال

 ضمن أحد مستويات بعد التفكري.



مت تقسيم احملتوى يف إطار تقييم االجتاهات الدولية يف الرياضيات واملخصص لطالب الصف الرابع 

ومت كما مت تقسيم مستويات التفكري املتوقعة من الطالب إىل ثالثة مستويات ،  تإىل ثالثة جماال

 حتديد الوزن النسيب هلا كما هو مبني يف اجلدول التالي:

 

              اختبارات ليت تتناوهلا ااحملتوى  تجماال

 (TIMSS2019 ) للرياضيات 

               التفكري املتوقعة من املتعلمني يف مستويات 

 للرياضيات ( TIMSS2019) اختبارات 

 الوزن النسيب املستوى  الوزن النسيب ال اجمل

 %40 املعرفة  %50 األعداد

 %40 التطبيق  %30 ة والقياسياهلندساألشكال 

 %20 التفكري  %20 عرض البيانات

 %100 اجملموع  %100 اجملموع

 

واملخصصة  TIMSSحيدد اجلدول جمال احملتوى يف إطار دراسة االجتاهات الدولية يف الرياضيات 

كل جمال من تلك اجملاالت يتضمن عدة مواضيع مت إيرادها على شكل  الصف الرابع، كما أن ملتعلمي

الذي يتم تدريسه يف أغلبية الدول املشاركة، قائمة من النواتج التعليمية املدرجة يف منهاج الرياضيات 

 وهذه األهداف تتمحور حول فهم الطالب وقدراته.

 

 ت املتعلقة باحملتوى واملطبقة يف مادة الرياضيات املوجهة لطالب الصف الرابعاجملاالفيما يلي نعرض 

 :%50 األعداد

ويتألف حمتوى األعداد من الفهم واكتساب العدد هو األساس ملادة الرياضيات يف املرحلة االبتدائية، 

 املهارات يف ثالثة موضوعات فرعية مهمة وهي:

 (%25)األعداد الكلية  •

 (%15)، املعادالت البسيطة ، والعالقات  العبارات •

 %(10)والكسور العشرية الكسور  •

 

 

 



تعد دراسة األعداد الكلية هي أفضل طريقة للتعرف على العمليات احلسابية واليت تعد من أساسيات 

الرياضيات، ففي الصف الرابع يبدأ الطالب بتعلم طرق العد وإجراء عمليات اجلمع والطرح والضرب والقسمة 

بني وحدات القياس والتحويل بني تلك وحل املسائل احلسابية البسيطة، ويتم استعمال األعداد لفهم العالقة 

الذي يتألف منه نظام القياس ووحدات الزمن )الساعة  10الوحدات كأن يتم تعليمهم مضاعفات العدد 

 والدقائق والثواني( والسنة والشهر واليوم وغريها من وحدات القياس الزمين والكمي.

 

م أساسيات اجلرب فهبالرتكيز أواًل على أيضًا املهارات األولية يف علم اجلرب وذلك  التعلمونيكتسب 

وتطوير التفكري اجلربي واملعادالت البسيطة اليت تكون عادة على شكل أعداد أو مجل جربية أو أمناط 

عددية بسيطة، والتدرب على مسائل مثل استخراج األعداد الناقصة من معادلة بسيطة واكتشاف العدد 

ربية لصياغة معادالت بسيطة حتتوي على أكثر من عملية الناقص واجملهول واستعمال اجلمل اجل

حسابة، كما ميكن تدريب الطالب على اكتشاف أمناط عددية حمددة والعالقات والروابط بينها 

 باستعمال القواعد اجلربية يف صياغة معادالت عددية أخرى وهكذا.

أن يكون على تفسري تلك فإن الرتكيز جيب والكسور العشرية الكسور االعتيادية أما بالنسبة 

بناًء على تلك  ومقارنتها ومجعها وطرحها وحل مسائل حياتيةاليت متثلها الكسور وفهم الكميات والرموز 

  املعرفة.

 األعداد الكلية:

م املطول للعدد وطرق متثيل العدد القيمة املكانية للرقم يف العدد وكتابة االس حتديد .1

 خط األعداد والرموز.وو قطع دينيز بالكلمات 

 مقارنة األعداد الكلية وترتيبها. .2

مجع وطرح األعداد، مبا يف ذلك حسابات تتضمن مسائل على االستيعاب املفاهيمي ملفهومي اجلمع  .3

 .والطرح

واحد وعدد مكون رمزه  الضرب إىل ) عدد مكون رمزه من ثالثة أرقام يف آخر مكون رمزه من رقم .4

 من رقمني يف آخر مكون رمزه من رقمني أيضًا(. 

 .(واحد القسمة إىل )عدد مكون رمزه من ثالثة أرقام يف آخر مكون رمزه من رقم .5

يب اد الزوجية والفردية ومضاعفات وقواسم )عوامل( األعداد، وتقرحل مسائل تتضمن األعد .6

 .األعداد )حتى أقرب عشرة آالف(، والتقدير

 بني خاصيتني أو أكثر لألعداد أو العمليات حلل املسائلالدمج  .7



 العبارات واملعادالت البسيطة والعالقات:

 مثل:  مجلة عدديةيف  املفقودةأو العملية  املفقود )اجملهول(إجياد العدد  .1

 (25+ ؟ =  17) 

 .كتابة عبارة أو مجلة عددية لتمثيل املسائل اليت تتضمن متغريات .2

حتديد العالقات واستخدامها يف األمناط احملددة جيدًا ) كأن يتم وصف العالقة بني أزواج من  .3

 األعداد الكلية أو بناء أزواج من األعداد الكلية بناًء على قاعدة معطاة(.

 الكسور االعتيادية والعشرية

 متييز الكسور االعتيادية باعتبارها جزء من كل أو عنصر من جمموعة. .1

 ر االعتيادية بالكلمات واألعداد والنماذج.متثيل الكسو .2

وترتيب الكسور، مع تضمني ماسبق يف مسائل حياتية ، )الكسور  مقارنة مجع وطرح الكسور،  .3

 .(100،  12،  10،  8،  6،  5،  4،  3،  2االعتيادية من املمكن أن تكون مقاماتها: 

 .حتديد القيمة املكانية لألرقام يف الكسور العشرية .4

 سور العشرية باستخدام الكلمات واألعداد والنماذج.الكمتثيل  .5

مجع وطرح الكسور العشرية، مقارنة وترتيب وتقريب الكسور العشرية، وحل مسائل تتضمن  .6

 ماسبق.

 :%30 ال اهلندسية والقياساألشك

حنن حماطون بأشياء من خمتلف األشكال واألحجام، واهلندسة تساعدنا على تصور وفهم العالقة بني 

 د الكمي لسمات األشياء والظواهر )مثل: الوقت والطول(.األشكال وقياساتها. فالقياس هو التحدي

 ويتضمن جمال القياس واهلندسة املوضوعات التالية:

 (%15) القياس •

 (%15) اهلندسة •

ويف الصف الرابع البد أن يكون املتعلمني قادرين على استخدام املسطرة يف القياس، وحل مسائل تتضمن 

طات ملضلعات بسيطة، واستخدام املكعبات إلجياد الطول والوزن والسعة والزمن، وحساب املساحات واحملي

احلجم، كذلك البد أن يكون املتعلمون قادرين على حتديد خواص وصفات املستقيمات والزوايا وخمتلف 

 األشكال ثنائية وثالثية األبعاد.

وختيل  رسم وواحلس املكاني هو أحد األجزاء املهمة يف اهلندسة، واملتعلمون سوف ُيسألون عن وصف 

مبا يف ذلك الزوايا واخلطوط املستقيمة واملثلثات واملربعات وغريها من األشكال  ندسية متنوعة،أشكال ه



لى إنشاء وحتليل األشكال املعقدة والتعرف على مسارات متعددة األضالع، ليصبح لديهم القدرة ع

 ورسم األشكال املتناسقة ووصف حاالت دورانها وأوضاعها املختلفة. املستقيمات

 سية واستخدامها يف حل مسائل متنوعة.ندوالبد أن يكونوا قادرين على حتليل العالقات اهل 

 القياس

 .)ملم، سم ، م ، كم( وحل مسائل تتضمن األطوال قياس وتقدير وحساب األطوال .1

مسائل على الكتلة )جم، كجم( واحلجم )مل ، ل( والوقت )الدقائق والساعات( وحتديد نوع حل  .2

 اسبة وقراءة التدرجيات.ومقدار الوحدة املن

حل مسائل تتضمن حميطات املضلعات، ومساحات املستطيالت، ومساحة األشكال بتغطيتها  .3

 مبربعات أو أجزاء من مربعات، واحلجوم مبلء اجلسم مبكعبات.

 اهلندسة

جة متييز ورسم املستقيمات املتوازية واملتعامدة، ومتييز ورسم الزاوية القائمة والزوايا احلادة واملنفر .1

 واملقارنة بني قياسات الزوايا.

استخدام اخلصائص األولية اليت من ضمنها التماثل اخلطي والدوراني، لوصف ومقارنة وإنشاء  .2

  الدوائر، املستطيالت، متوازيات األضالع، وباقي املضلعات(.ة )ثنائية األبعاد املعروف األشكال

أشباه املكعبات، ومقارنة األشكال ثالثية األبعاد )املكعبات، اخلصائص األولية لوصف استخدام  .3

 ، الكرات( وربطها مع خمططاتها. األسطواناتاملخاريط ، 

 استعمال اإلحداثيات املناسبة لتحديد نقاط على سطح مستٍو. .4

 %20: عرض البيانات

ق املرئية لعرض البيانات الكمية، فاإلنرتنت ىل ظهور العديد من الطردت الثروة املعلوماتية احلديثة إأ

 ة يف خمططات وجداول ومتثيالت، واملتعلمنيواجلرائد واجملالت والكتب واملقاالت تتضمن بيانات معروض

هم هذه التمثيالت واجلداول واملخططات، وأن يكونوا قادرين على تفسريها واستخالص حيتاجون لف

 . املعلومات منها واملقارنة بينها.

 ويتألف حمتوى عرض البيانات من املواضيع الرئيسية التالية:

  . (%15) البيانات ومتثيل قراءة وتفسري •

 .(%5) حلل املسائل البيانات استخدام •

ومتييز الطرق  البياناتاكتساب القدرة على قراءة العديد من  املتعلمنييف الصف الرابع جيب على 

سؤال بسيط البد أن يكونوا قادرين على مجع ومتثيل البيانات يف  فعند إعطائهم ، املختلفة لعرضها



رسومات بيانية وخمططات ملعاجلة هذا السؤال، والبد أن يكونوا قادرين على استخدام البيانات من مصدر 

 .أو أكثر حلل املسائل

 

 البيانات متثيلو قراءة وتفسري

وتفسري البيانات املعروضة يف جداول ورسومات بيانية ومتثيالت باألعمدة واخلطوط قراءة  .1

 .والقطاعات الدائرية

 .تنظيم  ومتثيل البيانات مبا يساعد على حل املسائل .2

لية قراءة استعمال املعلومات اليت مت احلصول عليها من البيانات لإلجابة على األسئلة اليت تتخطى عم .3

تلك البيانات )مثاًل: دمج البيانات وإجراء العمليات احلسابية عليها بناء على املعلومات املأخوذة منها، 

 ووضع االستنتاجات والنتائج ...(.

 حلل املسائل: البيانات استخدام

 مقارنة األشكال املختلفة لنفس البيانات. .1

استخدام البيانات حلل أسئلة يتجاوز جمرد قراءة وتفسري ومتثيل البيانات إىل حل مسائل حياتية أو  .2

 .اء احلسابات باستخدام البيانات أو جتميع البيانات من مصدرين أو أكثر واستخالص النتائج منهاإجر

 

 حلل املسائل: البيانات استخدام

  استخدام اآللة احلاسبة. بال تتطل، علمًا بأن األسئلة باستخدام اآللة احلاسبة  حال يسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TIMSS2019مستويات التفكري يف اختبارات 
 

 أواًل: مستوى املعرفة

 احلقائق واملفاهيم واإلجراءات اليت حيتاج املتعلمون معرفتها ويتضمن مايلي:يشمل 

 االستدعاء
استدعاء التعريفات ، المصطلحات ، خصائص األعداد، الخصائص الهندسية، وحدات القياس، 

 أ ( 3ب = أ ب ، أ + أ + أ = × والرموز ) مثل: أ 

 التمييز
تمييز ) األعداد ، العبارات ، األشكال والكميات( تمييز القيم المكافئة رياضياً ) مثل: الكسور 

 االعتيادية والعشرية المتكافئة، النسبة والتناسب، االتجاهات المختلفة لألشكال الهندسية البسيطة(.

 تصنيف األعداد ، والعبارات ، والكميات، واألشكال وفق خصائص مشتركة. التصنيف / الترتيب

 الحساب
أو مزيج منها على ÷ ( ، × ،  -+ ، اءات خوارزمية تشمل العمليات األربعة )تنفيذ إجر

 مجموعات األعداد الكلية الصحيحة، الكسور االعتيادية والعشرية، تنفيذ إجراءات جبرية عادية.

 استخراج معلومات من رسوم بيانية، جداول ، نصوص ، أو مصادر أخرى. االستخراج

 ياس المناسبة.استخدام أدوات القياس واختيار وحدة الق القياس

  

 التطبيق: مستوى ثانيًا

ركز على قدرة املتعلمني على تطبيق املعرفة واالستيعاب املفاهيمي حلل املشكالت أو اإلجابة على ي

 ويتضمن مايلي: األسئلة،

 االختيار
اختيار العمليات / األدوات / االستراتيجيات المناسبة والفعالة لحل المشكالت المألوفة ) لها طرق 

 وشائعة للحل(.معروفة 

 التمثيل / النمذجة
أو أشكال هندسية أو رسومات متباينات  وأعرض البيانات في جداول أو رسوم، تكوين معادالت 

 لنمذجة المشكالت، توليد تمثيالت متكافئة للكميات والعالقات الرياضية.

 التنفيذ
تنفيذ االستراتيجيات والعمليات لحل المشكالت التي تنطوي على مفاهيم وإجراءات رياضية 

 مألوفة.

 

 االستدالل )أساليب التفكري(: مستوى ثالثًا

تجاوز حل املشكالت الروتينية ليشمل احلاالت غري املألوفة، والسياقات املعقدة واملشاكل متعددة ي

 ويتضمن مايلي: ،اخلطوات

 تحديد/ أو وصف / أو استخدام العالقات بين األعداد والعبارات والمعادالت واألشكال. التحليل

 عمل روابط بين عناصر المعرفة المختلفة، التمثيالت المترابطة واإلجراءات لحل المشكالت. الدمج/ التركيب

 تقسيم استراتيجيات وحلول المشكالت البديلة. التقييم

 التوصل إلى استنتاجات صحيحة على أساس المعلومات واألدلة. استخالص النتائج

 إعادة صياغة النتائج في صيغ أكثر عمومية وأوسع تطبيقاً. التعميم

 رياضية التي تدعم الحل أو االستراتيجية.تقديم الحجج أو المسوغات ال التبرير

 



 :للمعلمنيوجيهات وإرشادات ت

 .االطالع بشكل مركز على حمتوى املساند امللحق بالكتاب املدرسي •

 املتعلمني على األسئلة املوجودة فيه وحماكاتها يف بناء أسئلة جديدة.تدريب  •

لة االختبارات التنويع يف طرائق التدريس اليت تكسب املتعلمني املعارف واملهارات املطلوبة حلل أسئ •

 الدولية.

 الرتكيز على الكيف ال على الكم. •

وهذه مهارة  ،املتعلم بدراسة السؤال ويقومُيقدم السؤال كمشكلة أو رسم ختطيطي أو صورة  •

 مطلوبة يف البداية.

اليوجد تركيز كبري على حمتوى املنهج بل على املعرفة واملهارات األساسية اليت حيتاجها املتعلمون  •

، إضافة إىل الرتكيز على استيعاب املفاهيم والقدرة على العمل يف أي جمال وحتت يف حياتهم

 خمتلف الظروف.

إن من األمور املهمة اليت ميكن أن تسهم يف حتقيق أداء جيد يف تلك املسابقات الرتكيز على مهارات  •

 بي على التحصيل يف تلك املسابقات.له تأثري إجيا عليهاحل املشكالت، ألن الرتكيز 

مناقشة إي إجابة ُتَقدم من املتعلمني وتفسري اإلجابة بأكثر من طريقة للحل إن أمكن، وعدم  •

 االكتفاء باإلجابة فقط وإن مل يطلب تفسري اإلجابة يف السؤال.

ول مع بعضهم أظهرت النتائج أن تفعيل طريقة املناقشة واحلوار باإلضافة إىل مناقشة التالميذ للحل •

 البعض يسهم أيضًا يف حتسني األداء.

عقد اختبارات تدريبية مشابهة وتنظيم مسابقات بني فصول الصف الرابع يف املدرسة تتضمن هذه  •

 األسئلة أو جزء منها أو أسئلة مشابهة هلا.

االطالع بشكل مستمر على مايستجد يف موضوع االختبارات الدولية يف مواقع الشبكة  •

 ة.العنكبوتي

       

 للرياضيات  العام الفين املوجه

 اعتدال البحر  /أ                                


