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 لتالميذ المغاربة في الدراسة الدولية للرايضيات والعلومدا  احول النتائج العامة ل  

TIMSS 2019 
 8الثالاث  أ نه تم يوم  -قطاع التربية الوطنية-تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

التي تشرف عليها الجمعية  TIMSS2019الإعالن عن نتائج الدراسة الدولية للتوجهات في الرايضيات والعلوم  0202دجنبر 
 ،"International Association for the Evaluation of Educational Achievementالدولية لتقويم ال دا  التربوي "

برصد أ دا  المنظومة التربوية على المس توى الدولي في مجالي الرايضيات والعلوم بمس توييي الرابع هذه الدراسة تعنى  بحيث
 .مع تفسير أ دا  الدول المشاركة، ابتدائي والثانية اإعدادي

 882222 يناهز امو  ،متطورةأ نظمة اقتصادية وتربوية ذات لبيتها اغدولة  46مشاركة  TIMSS2019عرفت دورة وقد، 
 وتلميذ ةتلميذ 8882 بما يقاربمس توى الرابعة ابتدائي من تالميذ شملت العينة الوطنية للدراسة الرئيس ية  ، كماوتلميذ ةتلميذ

ة اثنوي مس توى الثانيمن  وتالميذ ،وأ س تاذ لماّدتي الرايضيات والنشاط العلمي ةاس تاذ 694ومدرسة ابتدائية  046يتوزعون على 
 وأ س تاذ. أ س تاذة 488وعدادية، اإ اثنوية  081على  موزعينوتلميذ  ةتلميذ 9492 بعينة بلغ حجمهااإعدادي 

 ليتالميذ المغاربة في الرايضيات والعلوم على المس توى الدو لل في ال دا  العام عن تحسن  كشفت نتائج هذه الدورة وقد
 ي ابلنس بةابلبتدائرايضيات المعدل الوطني العام في ال بلغلنفس الدراسة، حيث  0218و 0211 تيوذلك مقارنة مع أ دائهم في دور

يجابيي  0211الذي سجل ابلدورة  ابلمعدل مقارنة نقطة 69بزايدة  أ ينقطة  384لهذه الدورة   مقارنة ابلمعدلنقط  7يبلغ وبفارق اإ
 .0218المسجل بدورة 

، 0218ابلنس بة لدورة  نقط 6بو 0211نقطة مقارنة بدورة  14 ارتفاعا يقدر بالمعدل هذا  سجلوابلسلك الإعدادي، 
 .قطةن 888حيث بلغ هذه الدورة 

يجابيي  التطور نفسقد تم تسجيل و هذا،  معدل الوطني في ال بلغفي العلوم، حيث التالميذ المغاربة دا  ل  ابلنس بة الإ
يجابيي مهم نقطة، 375 هذه الدورةالبتدائي  نقطة  111بلغ على التوالي  ذيوال 0218و 0211ابلمقارنة مع دورتي  أ ي بفارق اإ

بنس بة للمعدل المسجل بدورة  نقطة 19 زايدة بلغت هذا المعدل عرفأ ما على مس توى السلك الإعدادي، فقد نقطة،  23و
لى  0211  نقطة. 395ليصل هذه الدورة اإ

لعلوم ارتفاعا ملحوظا في الرايضيات وافين حسب مس توايت ال دا  الدولية ا عرفت نسب التالميذ المغاربة المصن كم
 .وفي المس توايت ال ربعة لل دا  سوا حد ابلبتدائي والإعدادي على 

فاإن ، 0218و 0211 يتدا  الوطني في هذه الدورة مقارنة مع دورالذي عرفه ال  التحسن من  رغموفي ال خير وعلى ال
متوسط تقليص الفارق بين متوسط أ دا  التالميذ المغاربة و وجهواي، بهدف بذل المزيد من الجهود، وطنيا الوزارة تؤكد عل ضرورة 

ال دا  الدولي وعبره المس توايت ال على المسجلة على مس توى الصعيد الدولي، وذلك من خالل التحليل الدقيق والستثمار 
يجابيي لمعطيات ونتائج الدراسة للوقوف على العوامل ال تحسين محددة لهذه النتائج واستثمارها في وضع وتنفيذ خطط وبرامج ل الإ

 .شروط تدريس الرايضيات والعلوم ابلسلكين البتدائي والإعدادي

 


