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تقديـــــم*
مل يعد مقيا�س جناح الدول يف املجال التعليمي هو قيا�س مدى التح�سن وفقًا للمعايري الوطنية وحدها ، ولكن الأداء واملقارنة على امل�ستوى الدويل قد 

بات اأحد املوؤ�سرات الأ�سا�سية للحكم على هذا النجاح ، ولتحديد نقاط القوة والنقاط التي حتتاج اإىل حت�سني يف نطاق ال�سيا�سات التعليمية للدول ب�سكل 

عام .

ومن هذا املنطلق حر�ست دولة قطر بقيادتها الرا�سدة على اإحداث نقلة نوعية �ساملة يف تطوير تعليمها ، وال�سعي امل�ستمر ملواكبته ومقارنته باملعايري 

اأوًل باأول وفقًا ملتطلبات امليدان الرتبوي  الدولية ، دون قلق من النتائج الآنية ، وقيا�س موؤ�سرات جودة الأداء بطرق علمية �سحيحة ، وتعديل امل�سار 

واحتياجات �سوق العمل ، وهو ما بداأ ي�سفر عن موؤ�سرات طيبة توؤكد �سالمة و�سحة هذا امل�سار و�سمان نتائجه امل�ستقبلية يف الو�سول اإىل تعليم متميز ل 

يقل بحال عن امل�ستوى الذي و�سلت اإليه كثري من الدول التي ي�سار اإليها بالبنان يف جمال التطور التعليمي والنه�سة التعليمية املتنامية .

ويف �سوء هذا احلر�س املتزايد بداأت دولة قطر منذ عام 2006 امل�ساركة يف الختبارات الدولية ملقارنة طلبة مدار�سها بغريهم من طلبة دول العامل ، 

وهو ما قّدم العديد من املوؤ�سرات املهمة ؛ حيث حققت هذه امل�ساركة يف ثالثة اختبارات دولية من بينها اختبار بيزا PISA 2006 العديد من النتائج 

التي اأ�سهمت يف توجيه م�سار مبادرة تطوير التعليم وتقييم خمرجاتها ، ل�سمان حتقيق اأهدافها ال�سامية نحو الرتقاء مب�ستوى التعليم مبا يكفل تلبية 

احتياجات الدولة من املوارد والكفاءات الب�سرية املتميزة يف خمتلف املجالت .

وميكن الإ�سارة اإىل اأن امل�ساركة يف تلك الختبارات كان لها اأثرها يف اكت�ساب العديد من اخلربات من دورة اإىل اأخرى، وهو ما مل�سناه من بداية م�ساركتنا 

يف عام 2006 ثم عام 2009 ، ثم ا�ستعدادنا للم�ساركة يف بيزا 2012 من خالل تهيئة بيئتنا التعليمية لأف�سل تعامل ممكن مع تلك الختبارات . واحلقيقة 

اأن تعميم تلك اخلربات يعد اأمرًا مهمًا ؛ وهو ما دعا هيئة التقييم باملجل�س الأعلى للتعليم يف دولة قطر اإىل ترجمة تقرير بيزا الدويل اإىل اللغة العربية 

لتقدمي الفائدة والنفع اإىل الدول العربية ولإهداء خربات ومهارات عديدة مل ي�سبق ترجمتها ــ على حد علمنا ــ وهو ما يوؤكد روؤية دولة قطر وحر�سها 

امل�ستمر على اأن يكون العلم والتعلم يف متناول اجلميع ، وعلى م�ساركة اجلميع يف هذا الباب من اأبواب اخلري الذي ناأمل اأن يكون وغريه من الأبواب 

الأخرى لتبادل العلــم ؛ طريقًا مي�سرًا نحو حتقيق املزيد من التطوير والنماء لدولنا العربية ، �سواء يف املجالت التعليمية اأو غريها من جمالت التنمية 

امل�ستدامة .

املوفق  واهلل   ، م�ستقباًل  منه  املزيد  تقدمي  ، ويف  العمل  ال�ستفادة من هذا  العربية يف  الدول  ول�سقيقاتها من  لدولة قطر  وال�سداد  التوفيق  ن�ساأل اهلل 

وامل�ستعان .

د. حمدة ح�صن ال�صليطي

مديرة هيئة التقييم

 املجل�س الأعلى للتعليم ــ دولة قطر

*اأ�سيفت هذه املقدمة مبعرفة املجل�س الأعلى للتعليم للتعريف بالن�سخة املرتجمة، وهي غري واردة يف الن�سخة الإجنليزية الأ�سلية.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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تمهيد

اأحد الأهداف النهائية ل�سانعي ال�سيا�سة هو متكني املواطنني من ال�ستفادة من اقت�ساد العامل املعومل . وهذا ما يدفعهم اإىل الرتكيز على حت�سني 

ال�سيا�سات التعليمية ، وعلى �سمان جودة تقدمي اخلدمات، وتوزيع اأكرث عدالة لفر�س التعلم وحوافز اأقوى لزيادة الكفاءة يف التعليم املدر�سي .

وت�ستند مثل هذه ال�سيا�سات على معلومات موثوق بها عن مدى قيام اأنظمة التعليم باإعداد الطالب للحياة. وتقوم معظم البلدان مبتابعة تعلم الطالب 

واأداء املدار�س. غري اأنه يف القت�ساد العاملي ، مل يعد مقيا�س النجاح هو التح�سن وفقا للمعايري الوطنية وحدها، ولكن كيفية اأداء نظم التعليم على 

ال�سعيد البلداين. وقد ت�سدت منظمة التعاون القت�سادي لهذا التحدي من خالل اإن�ساء بيزا )PISA( وهي برنامج التقييم الدويل للطالب ، والتي 

تقوم بتقييم جودة والتزام وكفاءة النظم املدر�سية يف حوايل 70 بلدا ، والتي ت�سكل معا ت�سعة اأع�سار القت�ساد العاملي. كما متثل بيزا التزاما من جانب 

احلكومات لر�سد نتائج نظم التعليم بانتظام يف اإطار متفق عليه دوليًا ، كما اأنها توفر اأ�سا�سا للتعاون الدويل يف حتديد وتنفيذ ال�سيا�سات التعليمية .

اأما نظم التعليم التي متكنت من حتقيق نتائج تعليمية قوية وعادلة ومن ح�سد حت�سينات �سريعة فتبني لالآخرين ما هو املمكن حتقيقه، وبطبيعة احلال 

ما لتاأثريات اإجمايل الناجت املحلي للفرد الواحد على النجاح التعليمي. ولكن هذا ل يف�سر �سوى 6٪ من الختالفات يف اأداء الطالب املتو�سطني. اأما ال 

94٪ الأخرى فتعك�س قدرة ال�سيا�سة العامة على اإحداث الفارق. اأما النجاح املبهر ل�سنغهاي ال�سينية ، التي تت�سدر اأي فئة يف هذا التقييم بفارق وا�سح، 

فيبني ما ميكن حتقيقه يف ظل موارد اقت�سادية معتدلة ويف �سياق اجتماعي متنوع . ففي الريا�سيات ، ميكن لأكرث من ربع طالب �سنغهاي ال�سينية 

يف �سن 15 عاما من العمر اأن ي�سعوا ت�سورا، اأو تعميما كما ميكنهم ا�ستخدام خالق للمعلومات ا�ستنادا اإىل ا�ستق�ساءاتهم اخلا�سة ومنذجة حالت 

امل�سكالت املعقدة . كما ميكنهم تطبيق الب�سرية والفهم وتنفيذ مناهج وا�سرتاتيجيات جديدة عند مواجهة مواقف غري ماألوفة. ويف نطاق منظمة 

التعاون والتنمية ل ي�سل �سوى 3 ٪ فقط من الطالب اإىل هذا امل�ستوى من الأداء .

بينما تكون النتائج التعليمية الأف�سل متنبئا قويا بالنمو القت�سادي والرثاء والنفاق على التعليم اإل اأنها لي�ست بذاتها �سمانا للنتائج التعليمية الأف�سل. 

فاإجمال، تبني بيزا اأن �سورة العامل املنق�سم بدقة اإىل بلدان جيدة التعليم وبلدان �سيئة التعليم قد عفا عليها الزمن.

متثل هذه النتيجة كال من حتذير وفر�سة. بل هي اإنذار لالقت�سادات املتقدمة باأنها ل ميكنها اعتباره ا مرا مفروغا منه انه �سيكون لديها اىل البد 

»راأ�س املال الب�سري« املتفوق على جميع اأجزاء العامل الأخرى. ففي وقت ا�ستدت فيه املناف�سة العاملية ، �سوف حتتاج اىل العمل اجلاد للحفاظ على قاعدة 

املعارف واملهارات التي تواكب املطالب املتغرية.

توؤكد بيزا، على وجه اخل�سو�س ، على حاجة العديد من البلدان املتقدمة اإىل معاجلة ق�سور الأداء التعليمي بحيث يتم تاأهيل اأكرب عدد ممكن من 

ذلك،  والقت�سادية. خالف  الجتماعية  التنمية  امل�ساركة يف  من  التي متكنهم  الأ�سا�سية  الكفاءات  يقل عن  ل  امل�ستقبلية مبا  العاملة  قواتها  اأع�ساء 

�ست�سبح خماطر ارتفاع تكلفة �سعف الأداء التعليمي يف القت�سادات املتقدمة عبئا كبريا على القت�ساد. يف الوقت نف�سه ، تظهر النتائج ان املهارات 

ال�سعيفة لي�ست نتيجة حتمية لنخفا�س الدخل القومي. وهذه نتيجة هامة بالن�سبة للبلدان التي حتتاج اإىل حتقيق املزيد بتكلفة اأقل.

غري اأن بيزا تبني اأي�س ا اأنه لي�س هناك من �سبب للياأ�س. فقد اأظهرت بلدان من جمموعة متنوعة عند نقاط النطالق، القدرة على الرتقاء بجودة 

خمرجات التعليم ب�سكل كبري. لقد كان اأداء كوريا املتو�سط مرتفعا بالفعل يف عام 2000 ، ولكن وا�سعي ال�سيا�سات الكورية اأقلقهم اأنه مل يكن هناك 

�سوى نخبة ب�سيطة هي التي حققت م�ستويات التميز يف بيزا. ويف غ�سون اقل من عقد من الزمان ، كانت كوريا قادرة على م�ساعفة ح�سة الطالب 

الذين اأظهروا التفوق يف القراءة )حمو الأمية(. وقد �ساعد ال�سالح الرئي�سي للنظام املدر�سي يف بولندا اإىل حد كبري على احلد من التباين يف الأداء 

بني املدار�س ، واحلد من ن�سبة الطالب متدنيي الأداء ورفع الأداء الكلي اإىل ما يعادل اأكرث من ن�سف عام درا�سي. 
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وقد �سارعت اأملانيا اإىل العمل عندما ك�سفت بيزا 2000 عن وجود م�ستوى اأداء اأقل من املتو�سط ، وفوارق اجتماعية كبرية يف النتائج ، ومتكنت من 

حتقيق تقدم على هاتني اجلبهتني. واقرتبت ا�سرائيل وايطاليا والربتغال من متو�سط منظمة التعاون والتنمية اأما الربازيل وت�سيلي واملك�سيك وتركيا 

فمن البلدان التي حققت مكا�سب مثرية لالإعجاب من م�ستويات منخف�سة جدا يف الأداء .

تتمثل اأعظم قيمة واأهمية لبيزا يف اجلهود الوطنية مل�ساعدة الطالب على تعلم اأف�سل واملعلمني عل تعليم اأف�سل والأنظمة املدر�سية كي تكون اأكرث فعالية. 

اإذا ما اأمعنا النظر يف الأداء العايل، ويف نظم التعليم التي تتقدم ب�سرعة نتبني اأن هذه النظم لها العديد من القوا�سم امل�سرتكة التي تتجاوز الختالفات 

يف التاريخ والثقافة والتطور القت�سادي .

اأوًل، يف حني اأن معظم البلدان تعلن التزامها بالتعليم ، ياأتي الختبار عندما تقا�س هذه اللتزامات �سد اللتزامات الأخرى . كيف يدفعون للمعلمني 

باملقارنة مع ما يدفعونه للعمال ذوي املهارات العالية ؟ كيف يتم تقييم ال�سهادات التعليمية مقارنة باملوؤهالت الأخرى عندما يجري النظر يف تعيني افراد 

يف وظائف؟ هل تريد لطفلك اأن يكون معلمًا؟ ما مدى اهتمام و�سائل الإعالم باملدار�س والتعليم؟ اأي الأمور اأكرث اأهمية ، و�سع املجتمع يف البطولت 

الريا�سية اأو مكانته يف التح�سيل الأكادميي للطالب ؟ اأي احتمال هو الأكرث، ت�سجيع الوالدين لأولدهم للدرا�سة ملدة اأطول واأ�سعب اأو لق�ساء مزيد من 

الوقت مع اأ�سدقائهم يف الأن�سطة الريا�سية؟

اأمور  اأكرب من  ب�سكل  التعليم  قيم  لإظهار  املطلوبة  بتبني اخليارات  والجتماعيون مواطنيهم  ال�سيا�سيون  القادة  اأقنع  الأكرث جناحا،  التعليم  يف نظم 

اأخرى. غري اأن و�سع قيمة عالية على التعليم �سوف �سيفيد البلد فقط اإذا كان الآباء املعلمون واملواطنون يف هذا البلد يعتقدون اأن فئة فرعية من اأبناء 

البلد ميكنهم كما اأنهم يف حاجة اإىل حتقيق معايري عاملية امل�ستوى، ويظهر هذا التقرير بو�سوح اأن نظم التعليم بنيت حول العتقاد باأن الطالب لديهم 

التي غالبا ما تكون حمفوفة بالفوارق الجتماعية  اأنواع املدار�س  التوقعات يف خمتلف  م�سائر مهنية خمتلفة مقدرة لهم لبد من حتقيقها مبختلف 

الكبرية . يف املقابل ، فاإن النظم التعليمية الأف�سل اأداء تقابل التنوع يف قدرات الطالب واهتماماتهم وخلفياتهم الجتماعية نهجا لتعليم الفردي .

التعليم عالية الأداء مبعايري وا�سحة وطموحة يتم تقا�سمها عرب النظام، مع الرتكيز على اكت�ساب مهارات تفكري معقدة، ورفيعة  ثانيًا، تتميز نظم 

امل�ستوى، تتما�سى مع مداخل عالية املخاطر ونظم التدري�س. ويف هذه النظم ، يعرف اجلميع ما هو املطلوب للح�سول على موؤهل معني ، من كٍل من 

املحتوى املدرو�س وم�ستوى الأداء الذي يجب اإظهاره للح�سول على املوؤهل. ول ميكن للطالب اأن يتقدموا اإىل املرحلة التالية من حياتهم - �سواء كانت 

العمل اأو موا�سلة التعليم - اإل بعد اأن يظهروا اأنهم موؤهلون للقيام بذلك. انهم يعرفون ما يتعني عليهم القيام به لتحقيق حلمهم وينهمكون يف عمل ما 

هو مطلوب لتحقيق ذلك.

ثالثًا، ل ميكن جلودة نظام التعليم اأن تتجاوز نوعية املعلمني ومديري املدار�س ، حيث اأن تعلم الطالب هو يف النهاية نتاج ما يجري يف الف�سول الدرا�سية. 

وتعلم الهيئات وال�سراكات املهنية واحلكومات الوطنية جميعها اأن عليها اأن توجه اهتمامًا اإىل امل�سدر الذي تقوم باختيار من جتندهم منه للعمل ولكيف 

يتم جتنيدهم ونوع التدريب الأويل الذي يتلقونه قبل تقدمي انف�سهم للعمل ؛ وكيف يتابعون املعينني اجلدد وكيف يدخلونهم يف اخلدمة وما نوع التدريب 

امل�ستمر الذي يح�سلون عليه وكيف يتكون هيكل رواتبهم وكيف اأنها مكافاأة الأداء الأف�سل، وكيف يثاب �ساحب الأداء اجليد وكيف ميكنهم حت�سني اأداء 

اأولئك الذين يجاهدون ، وكيف يوفرون الفر�س لأ�سحاب اأف�سل اأداء للح�سول على منزلة اأف�سل من الو�سع القائم ومزيد من امل�سوؤولية. لقد انتقل 

العديد من اأف�سل نظم التعليم يف العامل من اأداء بيئات »البريوقراطية وال�سيطرة « اإىل اأنظمة مدر�سية يكون فيها ملن هم يف خط املواجهة ال�سيطرة 

ب�سكل اكرب على اأ�سلوب ا�ستخدام املوارد وتوزيع الأفراد، وتنظيم العمل كما اأنها توفر حرية كبرية لروؤ�ساء املدار�س واأع�ساء هيئة التدري�س باملدار�س يف 

حتديد املحتوى واملناهج الدرا�سية ، وهو عامل يظهر التقرير اأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالأداء املدر�سي عندما يقرتن بنظم امل�ساءلة الفعالة. واأنها توفر 

بيئة ميكن فيها للمعلمني العمل معا لتاأطري ما كانوا يعتقدون اأنها ممار�سات جيدة، واإجراء البحوث امليدانية لتاأكيد اأو دح�س النهج التي يطورونها ، 

ومن ثم يقيمون زمالءهم بناء على الدرجة التي ي�ستخدمون بها املمار�سات التي اأثبتت فعاليتها يف �سفوفهم الدرا�سية . 

اأخريا ولي�س اآخرا، فاإن النتيجة الأكرث اإثارة لالإعجاب يف نظم التعليم ذات امل�ستوى العاملي رمبا هي تقدمي نوعية عالية من التعلم ب�سكل مت�سق عرب 

نظام التعليم كله بحيث ي�ستفيد كل طالب من فر�س التعلم املمتازة. ولتحقيق ذلك، ُت�ستثمر املوارد التعليمية حيثما ميكنها اأن حتدث اأعظم فارق. فيتم 

ا�ستقطاب اأكرث املعلمني موهبة لأكرث ف�سول الدرا�سة �سعوبة ، وي�سعون خيارات الإنفاق الفعالة التي تعطي الأولوية لنوعية املعلمني.
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اإجنل كاريا

الأمني العام ملنظمة التعاون القت�سادي والتنمية

وهذه بطبيعة احلال ، لي�ست ال�سيا�سات التي ميكن التفكري فيها وتنفيذها ب�سكل م�ستقل. بل لبد من موازاتها مع جميع جوانب النظام ، كما ينبغي 

اأن تكون متجان�سة على مدى فرتات طويلة من الزمن، كما لبد من تنفيذها ب�سكل مت�سق. وميكن مل�سار الإ�سالح اأن يكون حمفوفا بالعقبات ال�سيا�سية 

والعملية، كما اأن البتعاد عن ال�سيطرة البريوقراطية والإدارية والجتاه نحو القواعد املهنية للتحكم قد ياأتي بنتائج عك�سية اإذا مل يكن لدى حتى الآن 

املعلمني واملدار�س التي لديها القدرة على تنفيذ هذه ال�سيا�سات واملمار�سات. اإن دفع ال�سلطة اىل امل�ستوى الأدنى ميكن اأن يكون م�سكلة اإذا مل يكن هناك 

اتفاق على ما يحتاج الطالب اإىل معرفته ، وما ينبغي اأن تكون لديهم القدرة على القيام به. لي�س لتوظيف املعلمني ذوي اجلودة العالية فائدة كبرية 

اإذا كانوا حمبطني من جراء ما يعتربونه نظامًا تعليمًا اأوليًا طائ�سًا للمدر�سني لن ي�ساركوا فيه اأو يتحولوا اإىل مهنة اأخرى. وبالتايل يعتمد جناح البلد 

يف حتقيق هذه التحولت اإىل حد كبري اإىل مدى جناحها اأو ف�سلها يف اإن�ساء وتنفيذ اخلطط التي، ميكنها يف اأي وقت حتقيق اأق�سى قدر من الت�ساق 

يف النظام.

هذه حتديات هائلة، وبالتايل �سوف ي�سبح و�سع �سيا�سات فعالة للتعليم اأكرث �سعوبة من اأي وقت م�سى كما اأن املدار�س بحاجة اإىل اإعداد الطالب 

للتعامل مع التغيري ال�سريع اأكرث من اأي وقت م�سى، للوظائف التي مل يتم ان�ساوؤها بعد، ول�ستخدام التكنولوجيات التي مل يجر اخرتاعها بعد وحلل 

التحديات القت�سادية والجتماعية التي ل نعرف حتى الآن �سيء عن ظهورها . ولكن هذه النظم املدر�سية التي توؤدي اأدا ء جيدا اليوم، ف�سال عن 

تلك التي اأظهرت حت�سنا �سريعا تبني اأن ذلك ميكن حتقيقه. مل يعد العامل يكرتث بالتقاليد اأو ال�سمعة املا�سية ، ول يغفر اأي �سعف اأو تهاون، اأو جهل 

بالعرف اأو املمار�سة . و�سوف يذهب النجاح لأولئك الأفراد والبلدان ال�سريعة التكيف ، والبطيئة يف تقدمي ال�سكوى واملفتوحة على التغيري . و�ستكون مهمة 

احلكومات �سمان اأن تكون البلدان على م�ستوى هذا التحدي . و�سوف توا�سل منظمة التعاون والتنمية دعم اجلهود التي يبذلونها .

***

اإن هذا التقرير هو نتاج عمل تعاوين بني البلدان امل�ساركة يف بيزا واخلرباء واملوؤ�س�سات العاملة يف اإطار احتاد بيزا واأمانة منظمة التعاون القت�سادي 

والتنمية OECD وقد قام بال�سياغة الأوىل اندريا�س �ساليت�سر وفران�س�سكا بورجونويف ومايكل دافيد�سون ومياكو ايكيدا وما�سييج ياكوف�سكي و�سويف 

اآ�سريون  التحليلي والتحريري كل من مارلني  التعاون القت�سادي كما قدم الن�سح وكذلك الدعم  التعليم مبنظمة  اإدارة  فاي�سيتي�س وبابلو زويدو من 

هري�س  ودونالد  جري�ساي  واأليتا  كري�سويل  جون  و  كو�سجروف  جودي  و  بونارونيكوليناكليمنت�س  ونهاد  براون  وهرني  بويرون  ماريكا  و  بلومي  و�سيمون 

وديفيد كابالن وهرني ليفن وجوليتمنديلوفيت�س و كري�ستيان مون�سريجيلريمو مونت و�سوجني بارك و با�سريينكاينني و مرباكتاريكيواليزابثفيلوترك�س و 

اآلنويجفيلد. وي�ستند املجلد الثاين اإىل حد كبري اإىل العمل التحليلي الذي قام به جاب �سريينز و دوجال�س ويلمز يف �سياق بيزا 2000 . وقد قدم الدعم 

الإداري كال من جوليتاإيفانز و ديانا مورالي�س اأما الدعم التحليلي والتحريري فقدمه كل من مارلني اأ�سريون و�سيمون يلوميوماريكايوريونوهزيرباون 

ويوليتمنديلوفين�ستز   . ليفن  وهندي  كابالن  وديفيد  جري�سايودونالدهري�س  واأليتا  كرو�سويل  وجون  كجروف  وجودي  ونيكوليناكليمنت�س  بونا  ونهاد 

جاب  به  قام  حتليلي  عمل  به  اأي�سا   .2 اجنلر  فيلوتريك�سواآلنويجنيلز.  واليزابيث  رينيكانيانومرياكناريكي  وبا�س  بارك  و�سوجن  مون�سري  وكري�ستيان 

�سريت�سيز ودوجال�س وليمز يف ن�س بيزا 2000 والدعم الإداري جاير من جوليتايفانز وديانا مورالي�س .

اآدمز باملجل�س ال�سرتايل للبحوث التعليمية  اإ�سراف رميون  اأدوات التقييم لبيزا والبيانات الأ�سا�سية للتقرير من قبل احتاد بيزا حتت  كما مت اإعداد 

ACER وهنك مولندز من املعهد الهولندي الوطني للقيا�س التعليمي )CITO( وجمموعة من اخلرباء الذين اأ�سرفوا على اإطار الإعداد لتقييم القراءة 

وقد تراأ�س فريق اخلرباء ايرفنكري�س.

وقام بتوجيه و�سع التقرير جمل�س اإدارة بيزا برئا�سة لورنابرتراند )اململكة املتحدة( ويحتوي امللحق ج للمجلدات على قائمة باأ�سماء اأع�ساء خمتلف 

هيئات بيزا اإ�سافة اإىل اخلرباء الأفراد وال�ست�ساريني الذين اأ�سهموا يف هذا التقرير ويف بيزا ب�سكل عام

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



تمهيد

  نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 71

قائمة المحتويات

الصفحة السابقةالصفحة التالية



تمهيد

  نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 81

This book has...

StatLinks 2
A service that delivers Excel® files  
from the printed page!

Look for the StatLinks at the bottom left-hand corner of the tables or graphs in this book.
To download the matching Excel® spreadsheet, just type the link into your Internet browser,
starting with the http://dx.doi.org prefix.
If you’re reading the PDF e-book edition, and your PC is connected to the Internet, simply
click on the link. You’ll find StatLinks appearing in more OECD books.

خدمة تقديم إكسل
من الصفحة المطبوعة

ابحث عن Stat Links يف الركن الأي�سر ال�سفلي من اجلداول اأو الر�سوم البيانية يف هذا الكتاب. لتحميل مطابقة اأحد ك�سوف 

http://dx.doi.org  واإذا كنت يف قراءة الكتب الإلكرتونية  اإك�سل®، اأطبع فقط الرتباط يف مت�سفحك لالإنرتنت ، بدءا بـ 

PDF طبعة، ويتم تو�سيل جهاز الكمبيوتر اخلا�س بك على الإنرتنت ،وبب�ساطة انقر على الرابط. �ستجد Stat Links ظاهرة 

. OECD يف كثري من كتب منظمة التعاون القت�سادي

ستاتلينكس
لهذا الكتاب...

 Excel®

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



قائمة المحتويات

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 91

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



قائمة المحتويات

 نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 101

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



قائمة المحتويات

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 111

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



قائمة المحتويات

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 121

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 131

اأ�سكال الن�سو�س املكتوبة وخمتلف طرق  اأمية القراءة نطاق ا من احلالت التي يقراأ فيها النا�س ما يقدم لهم من خمتلف  ي�سمل ت�سوير بيزا ملحو 

اأ�ساليب القراء لتناول وا�ستخدام الن�سو�س بدءا من التوظيفية وحتى املحدودة . مثل البحث عن معلومة عملية معينة وحتى ما هو عميق وبعيد املنال مثل 

فهم اأ�ساليب اأخرى للعمل والتفكري والوجود . وتبني البحوث اأن هذه الأنواع من مهارات حمو اأمية القراءة هي اأكرث املوؤ�سرات موثوقية للتنبوؤ بالرفاهية 

القت�سادية والجتماعية اأف�سل من ق�ساء عدد من ال�سنوات يف املدر�سة اأو يف التعليم بعد الر�سمي .

اإن كوريا وفنلندا هما اأعلى بلدين اأداء من بني بلدان منظمة التعاون القت�صادي والتنمية  )OECD (  مبتو�صط درجات 539، 

536 على التوايل ومع ذلك ، فاإن ال�صريك القت�صادي �صنغهاي - ال�صينية تفوقهما اأداء بفارق كبري مبتو�صط درجات 556.

ومن بني البلدان اأو والقت�سادات الأعلى اأداء يف حمو اأمية القراءة هوجن كوجن – ال�سينية )مبتو�سط درجات 533( و�سنغافورة )526(  وكندا )524( 

ونيوزيلندا )521( واليابان )520( واأ�سرتاليا )515( وهولندا )508( وبلجيكا )506( والرنويج )503( وا�ستونيا )501( و�سوي�سرا )501( وبولندا  

)500( واأي�سلندا )500( و ليختن�ستاين  )499( والتي يتعدى اأداوؤها اأي�سًا  متو�سط درجات منظمة التعاون القت�سادي والتنمية البالغ  )494( بينما 

تقرتب متو�سطات الوليات املتحدة وال�سويد واأملانيا وايرلندا وفرن�سا الدمنارك واململكة املتحدة واملجر والربتغال وال�سريك القت�سادي تايبيه ال�سينية 

. OECD من متو�سط منظمة

اأما اأدنى البلدان اأداء من بني بلدان املنظمة OECD فهي املك�سيك مبتو�سط درجات 425 . ويعني ذلك اأن الفجوة بني اأعلى واأدنى بلدان املنظمة اأداء 

قدرها 114 نقطة - اأي اأكرث مما يعادل عامني درا�سيني واأن الفجوة بني اأعلى واأدنى بلدانه �سريكة اأو اقت�ساد �سريك يف الأداء تزيد حتى عن ذلك ب 

242 درجة / نقطة اأي اأكرث من �ست �سنوات من التعليم الدرا�سي الر�سمي – تف�سلهم متاما . ( عن متو�سط اأداء �سنغهاي – ال�سينية و قريغيز�ستان  

.)314(

مع ذلك ل متثل الفوارق بني البلدان �سوى جزء طفيف من التباين الإجمايل لأداء الطالب ومل تزل معاجلة الحتياجات التعليمية ملثل هذه املجموعات 

الطالبية املتباينة وت�سييق الفجوات التي متت مالحظتها يف اأداء الطالب ت�سكالن حتديا هائال جلميع البلدان .

كان اأعلى م�صتوى اأداء يف القراءة يف 18 بلدًا م�صاركة منها املك�صيك و�صيلي وتركيا والذي حققه معظم الطالب هو خط اأ�صا�س 

)بداية( امل�صتوى 2.

ويعترب امل�ستوى 2 خط اأ�سا�س مل�ستوى الكفاءة الذي يبداأ عنده الطالب اإظهار مهارات قرائية متكنهم من امل�ساركة بفاعلية واإنتاجية يف احلياة. اأما 

الطالب الذين ل ي�سلون اإىل امل�ستوى 2 فيعانون من �سعوبات يف اإيجاد املعلومات الأ�سا�سية التي حتقق العديد من ال�سروط ، اإجراء مقارنات وتباينات 

حول عن�سر واحد، ا�ستنباط ما يعنيه جزء من ن�س حمدد جيدا عندما ل تكون املعلومة وا�سحة، اأو باإيجاد الروابط بني الن�س واملعرفة اخلارجية 

ا�ستنادا اإىل التجربة واملواقف ال�سخ�سية. وتختلف ن�سبة من هم يف �سن 15 يف هذه احلالة عرب البلدان بدءا من اأقل من واحد يف كل 10 يف اأربع بلدان 

واقت�سادات وحتى اأغلبية الطالب يف 10 بلدان. وحتى يف متو�سط بلدان املنظمة حيث ل ي�سل طالب واحد من كل خم�سة طالب اإىل امل�ستوى 2 وتظل 

مواجهه هذا الأداء املتدين حتديا اأ�سا�سيا .

يف الطرف الآخر من النطاق ح�صل متو�صط 7.6 % من الطالب على امل�صتوى 5 ويف �صنغافورة ونيوزيلندا و�صنغهاي ال�صينية كانت 

. OECD الن�صبة املئوية اأعلى مرتني من متو�صط املنظمة

على الرغم من ذلك ، فبالن�سبة لبع�س البلدان يظل تكوين حتى ولو جمموعة �سغرية من الطالب املتفوقني اأمال : ففي 16 بلدًا اأقل من 1٪ من الطالب 

ي�سلون اإىل امل�ستوى 5 وباإمكان الطالب يف هذا امل�ستوى ا�سرتجاع املعلومات التي تتطلب من القارئ حتديد وتنظيم عدة معلومات متاأ�سلة )�سمنية( 

وا�ستنباط اأي املعلومات هي ذات ال�سلة بالن�س كما ميكنهم تقييم املعلومة ب�سكل انتقادي وبناء الفر�سيات ا�ستنادا اإىل معارف متخ�س�سة ، وحتقيق 

فهم كامل مف�سل لن�س يكون حمتواه اأو تن�سيقة غري ماألوف ، وكذلك فهم مفاهيم تتعار�س مع توقعاتهم .

ملخص تنفيذي
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تبني نتائج تقييم بيزا 2009 اأن رعاية الأداء العايل ومعاجلة الأداء املتدين ل ينبغي اأن ت�ستبعد اإحداهما الأخرى فالبلدان التي يرتفع فيها الأداء الكلي 

للقراءة اإىل اأق�سى درجة يف بيزا 2009 هي فنلندا وكوريا اإ�سافة اإىل القت�سادات ال�سريكة هوجن كوجن ال�سينية و�سنغهاي ال�سينية وهما اأي�سا من 

بني البلدان التي بها اأدنى تباين يف درجات الطالب. وبنف�س الأهمية ، متكنت كوريا من رفع اأدائها الذي كان مرتفعا اأ�س ل حتى اإىل حد اأعلى يف اأداء 

القراءة ، وذلك من خالل م�ساعفة الن�سبة املئوية للطالب الذين و�سلوا اإىل امل�ستوى 5 اأو اأعلى منذ عام 2000.

حققت كوريا كدولة لها متو�صط 546 نقطة ، اأعلى درجة اأداء بني بلدان منظمة التعاون القت�صادي والتنمية OECD . يف تقييم 

ريا�صيات بيزا 2009 اأما البلدان والقت�صادات ال�صريكة: �صنغهاي ال�صينية و�صنغافورة وهوجن كوجن ال�صينية فرتتيبهم الأوىل 

والثانية والثالثة على التوايل .

يف تقييم بيزا 2009 للريا�سيات حققت بلدان املنظمة OECD : فنلندا و�سوي�سرا واليابان وكندا وهولندا ونيوزيلندا وبلجيكا واأ�سرتاليا واأملانيا وا�ستونيا 

واأي�سلندا والدمنارك و�سلوفينيا ف�سال عن البلدان والقت�سادات ال�سريكة: تايبيه ال�سينية و ليختن�ستاين و مكاو ال�سينية فقد كان اأداوؤهم اأعلى كثريا 

من متو�سط ريا�سيات منظمة التعاون القت�سادي والتنمية .

اإن اأعلى البلدان اأداء يف تقييم علوم بيزا 2009 هي البلدان الأربعة : �صنغهاي ال�صينية و فنلندا وهوجن كوجن ال�صينية و�صنغافورة.

يف العلوم جاء اأي�س ا اأداء نيوزيلندا وكندا وا�ستونيا وا�سرتاليا وهولندا واأملانيا و�سوي�سرا واململكة املتحدة و�سلوفينيا وبولندا وايرلندا بلجيكا اإ�سافة اإىل 

البلدان والقت�سادات ال�سريكة تايبيه ال�سينية و ليختن�ستاين ومكاو ال�سينية اأعلى كثريا من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي والتنمية.

و�صل حوايل 14.6 % من الطالب يف �صنغهاي ال�صينية و 12.3 % من الطالب يف �صنغافورة اإىل اأعلى م�صتويات الكفاءة يف جميع 

مواد التقييم الثالثة .

اإن املهارات عالية امل�ستوى لها اأهميتها بالن�سبة لالبتكار ، ومن ثم ، تكون اأ�سا�سا للنمو القت�سادي والتنمية الجتماعية . ويف املتو�سط يكون 16.3 ٪ من 

الطالب عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي والتنمية متفوقون يف الأداء يف واحد على الأقل من املجالت الدرا�سية ملواد العلوم والريا�سيات والقراءة. 

ومع ذلك ، فاإن 4.1 ٪ فقط من الطالب يف �سن 15 عام ا متفوقون يف جميع جمالت مواد التقييم.

تتفوق البنات على البنني يف مهارات القراءة يف كل بلد م�صارك .

ركز الهتمام على الفوارق بني اجلن�سني يف التعليم طوال معظم القرن الع�سرين على تدين التح�سيل العلمي للبنات. رغم ذلك فقد انتقل الفح�س 

الدقيق يف الآونة الأخرية اإىل تدين التح�سيل العلمي للبنني يف القراءة يف تقييم قراءة بيزا 2009 وتفوقت البنات يف كل بلد م�سارك مبتو�سط قدره 34 

نقطة من نقاط بيزا يف كل بلد من البلدان امل�ساركة – مما يعادل اأكرث من ن�سف م�ستوى كفاءة اأو عام درا�سي واحد .

ويف املتو�سط يتفوق الطالب عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي والتنمية على الطالبات يف الريا�سيات بـ 12 نقطة درجة فقط بينما متيل الفوارق بني 

اجلن�سني يف اأداء العلوم اإىل ال�سغر �سواء بحدود مطلقة اأو مبقارنتها بفجوة كبرية بني اجلن�سني يف اأداء القراءة اأو فجوة اأكرث اعتدال يف الريا�سيات. 

وقد امتالأت خانات ترتيب تفوق الطالب كال البنات والبنني ب�سكل مت�ساو تقريبا . ويف املتو�سط 4.4 ٪ من البنات و 3.8٪ من البنني عرب بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي والتنمية متفوقون يف مواد التقييم الثالثة و 15.6 ٪ من البنات و 17 ٪ من البنني متفوقون يف اأداء واحد على الأقل من هذه املواد، 

1.5 ٪ من البنني( تكون الفجوة كبرية يف القراءة   بينما تكون الفجوة بني اجلن�سني بالن�سبة للطالب املتفوقني �سغرية يف العلوم )1٪ من البنات و 

)2.8٪ من البنات و  0.5 ٪ من البنني( ويف الريا�سيات )3.4 ٪ من البنات و 6.6 ٪ من البنني(.

ميكن للبالد املتماثلة يف الرخاء اأن حت�صل على نتائج تعليمية خمتلفة للغاية .

اإن ميزان الكفاءة يف بع�س البالد الأكرث ثراء يف بيزا يبدو خمتلفا عن ميزان بع�س البلدان الفقرية . ففي القراءة ، على �سبيل املثال ، فاإن البلدان 

الع�سرة التي تكون اأغلبية الطالب فيها عند م�ستوى 1 اأو اأدنى تقع كلها يف املناطق الأفقر من العامل وتتباين ب�سكل �سارخ يف معاملها مع 34 بلدة من 

بلدان منظمة التعاون القت�سادي والتنمية حيث ي�سل متو�سط الأغلبية اإىل امل�ستوى 3 على الأقل . وبالرغم من ذلك ، فاحلقيقة باأن اأف�سل بلدة يف 

الأداء يف تقييم 2009 هي �سنغهاي ال�سينية حيث الناجت املحلي الإجمايل لكل فرد اأدنى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي والتنمية مما يوؤكد اأن 

الدخل القومي املتدين ل يتعار�س مع الأداء التعليمي القوي . فكوريا وهي اأف�سل بلدانه اأداء يف منظمة التعاون القت�سادي والتنمية يكون الناجت املحلي 

الإجمايل لكل فرد فيها اأقل من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي والتنمية. ويف واقع الأمر ، رغم وجود عامل ارتباط بني الناجت املحلي الإجمايل لكل 

فرد والأداء التعليمي اإل اأنه يتنباأ بـ 6٪ فقط من التباين يف متو�سط اأداء الطالب عرب البلدان، اأما الـ 94 ٪ املتبقية من الختالفات فتعك�س احلقيقة 

باأنه ميكن لدولتني لهما نف�س الرخاء اأن يحققا نتائج تعليمية خمتلفة للغاية . كما اأن النتائج تتباين عند ا�ستبدال الإنفاق على كل طالب ، والفقر ن�سبي 

اأو ن�سيب الطالب من اأ�سول مهاجرة بالناجت املحلي الإجمايل لكل فرد.

ويلخ�س اجلدول التايل البيانات الأ�سا�سية لهذا املجلد. يبني لكل بلد على حدة متو�سط درجات الطالب يف �سن 15 يف القراءة والريا�سيات والعلوم 

اإ�سافة اإىل املقايي�س الفرعية التي كانت ت�ستخدم لقيا�س مهارات القراءة مبزيد من التف�سيل. وتو�سح اخلانات املظللة باللون الأزرق الفاحت القيم التي 

تعلو عن متو�سط منظمة التعاون القت�سادي والتنمية. اأما اخلانات املظللة باللون الأزرق املتو�سط في�سري اإىل القيم التي تقل عن متو�سط منظمة التعاون 

القت�سادي  التعاون  اإح�سائيا عن متو�سط منظمة  التي ل تختلف  القيم  الداكن فتدل على  الأزرق  باللون  املظللة  اأما اخلانات  والتنمية.  القت�سادي 

والتنمية .
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على املقيا�س

 الكلي للقراءة

على املقايي�س الفرعية للقراءة

على مقيا�س 

الريا�ضيات

على مقيا�س

  العلوم
ال�ضتيعاب 

وال�ضرتجاع

الدمج 

والتف�ضري

التاأمل 

والتقييم

الن�ضو�س

 املتوا�ضلة

الن�ضو�س غري 

املتوا�ضلة

556549558557564539600575�ضنغهاي ال�ضينية

539542541542538542546538كوريا

536532538536535535541554فنلندا

533530530540538522555549هوجن كوجن ال�ضينية

526526525529522539562542�ضنغافورة

524517522535524527527529كندا

521521517531518532519532نيوزيلندا

520530520521520518529539اليابان

515513513523513524514527ا�ضرتاليا

508519504510506514526522هولندا

506513504505504511515507بلجيكا

503512502505505498498500الرنويج

501503500503497512512528ا�ضتونيا

501505502497498505534517�ضوي�ضرا

500500503498502496495508بولندا

500507503496501499507496اأي�ضلندا

500492495512500503487502الوليات املتحدة

499508498498495506536520ليختن�ضتاين

497505494502499498494495ال�ضويد

497501501491496497513520اأملانيا

496498494502497496487508ايرلندا

496492497495492498497498فرن�ضا

495496499493496500543520تايبيه ال�ضينية

495502492493496493503499الدامنرك

494491491503492506492514اململكة املتحدة

494501496489497487490503هنغاريا

489488487496492488487493الربتغال

487493488481488481525511مكاو ال�ضينية

486482490482489476483489ايطاليا

484476484492484487482494لتفيا

483489489470484476501512�ضلوفينيا

483468484489487472466470اليونان

481480481483484473483488ا�ضبانيا

478479488462479474493500جمهورية الت�ضيك

477491481466479471497490جمهورية ال�ضلوفاك

476492472471478472460486كرواتيا

474463473483477467447455اإ�ضرائيل

472471475471471472489484لوك�ضمبورج

470477471463470472496494النم�ضا

468476469463470462477491ليتوانيا

464467459473466461445454تركيا

459458457466461460453466)دبي( الإمارات العربية

459469467441461452468478الحتاد الرو�ضي

449444452452453444421447ت�ضيلي

442449445430444438442443�ضربيا

429430436417433421428439بلغاريا

426424423436429421427427اأوروجواي

425433418432426424419416املك�ضيك

424423425426423424427428رومانيا

421431416420423423419425تايالند

416413419413418417414410ترينيداد وتوباجو

413404411422415409381402كولومبيا

412407406424414408386405الربازيل

408408420383411398403401اجلبل الأ�ضود

405394410407417387387415الأردن

404393393427408393371401تون�س

402399397409405399371383اندوني�ضيا

398394398402400391388401الأرجنتني

390397397373399371405400كازاخ�ضتان

385380393376392366377391األبانيا

372354379376375361368379قطر

371363372377373359360376بنما

370364371368374356365369بريو

362361373335362351431373اأذربيجان

314299327300319293331330قريغيز�ضتان

امل�ضدر : OCED قاعدة بيانات بيزا 2009

http://dx.doi.org/10.1787/888932343342

اأعلى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي والتنمية بدللة اح�سائية

بال دللة اح�سائية لختالفه عن متو�سط منظمة التعاون القت�سادي والتنمية

اأقل من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي والتنمية بدللة اح�سائية

•  1  - اأ  • اجلدول 
مقارنة اأداء البلدان
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1

مقدمة
بع�س  الطالب  اكت�ساب  مدى  الطالب  لتقييم  العاملي  بيزا  برنامج  ي�ستعر�س 

املعارف واملهارات وب�سكل خا�س يف القراءة والريا�سيات والعلوم عندما يقرتبون 

احلديثة.  املجتمعات  يف  الكاملة  امل�ساركة  اأجل  من  الإلزامي  التعليم  نهاية  من 

ويقدم هذا الق�سم ملحة عامة عن الربنامج مبا يف ذلك البلدان التي ت�سارك فيه 

اأنواع املهارات يتم قيا�سها وكيف ومدى اختالف  واأي الطالب يتم تقييمهم واأي 

تقييم بيزا 2009 عن التقييمات بيزا ال�سابقة .
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بيزا – ملحة عامة

بيزا 2009 : الرتكيز على القراءة

هل مت اإعداد الطالب اإعدادا جيدا ملواجهه حتديات امل�ستقبل ؟ هل ميكنهم حتليل وتعليل وتو�سيل اأفكارهم ب�سكل فعال ؟ هل وجدوا اأنواع الهتمامات 

لتقييم  والتنمية  القت�سادي  التعاون  ملنظمة  العاملي  الربنامج  ي�سعى  ؟  واملجتمع  القت�ساد  كاأع�ساء منتجني يف  متابعتها طوال حياتهم  التي ميكنهم 

الطالب )بيزا( اإىل الإجابة عن هذه الأ�سئلة من خالل درا�ستها ال�ستق�سائية التي جتريها كل ثالثة �سنوات للكفاءات الأ�سا�سية للطالب يف �سن 15 

يف البلدان اأع�ساء منظمة OECD ويف البلدان والقت�سادات ال�سريكة ومتثل جمموعة. البلدان امل�ساركة يف بيزا حوايل 90 ٪ من اقت�ساد العامل1.

الإلزامي مع  تعليمهم  نهاية  بالقرب من  الكاملة يف املجتمعات احلديثة  املهارات الالزمة مل�ساركتهم  اكت�سبه الطالب من بع�س  بتقييم ما  بيزا  تقوم 

اأي�سا مدى قدرتهم على  الرتكيز على القراءة والريا�سيات والعلوم ول ت�سعى بيزا اإىل جمرد تقييم قدرة الطالب على ا�ستن�ساخ املعارف بل تدر�س 

ال�ستقراء مما تعلموه وتطبيق ذلك يف مواقف اأخرى غري ماألوفة �سواء داخل اأو خارج املدر�سة .

لقد اأمتت بيزا الآن دورتها الرابعة من الدرا�سات امل�سحية ومبتابعة التقييم التف�سيلي لكل من الثالث مواد الرئي�سية لبيزا – القراءة والريا�سيات 

والعلوم – يف 2000 و 2003 و 2006 وترمز درا�سة 2009 امل�سحية اإىل بداية جولة جديدة مع العودة اإىل الرتكيز على القراءة ولكن باأ�ساليب تعك�س 

مدى التغيري الذي طراأ على القراءة منذ 2000 مبا يف ذلك انت�سار الن�سو�س الرقمية .

يقدم ا لنجاح يف القراءة اأ�سا�س التح�سيل يف جمالت املواد الأخرى وامل�ساركة الكاملة يف حياة البالغني . اإن القدرة على نقل املعلومات الكتابية وكذلك 

ال�سفهية هي من اأعظم نعم الب�سرية. الكت�ساف باأنه من املمكن م�ساركة املعلومات عرب الزمان واملكان دون حدود قوة �سوت الفرد اأو حجم املكان اأو 

دقة الذاكرة كان وما زال اأ�سا�س تقدم الب�سرية . ورغم ذلك فاإن تعلم القراءة والكتابة يتطلب جهدا حيث اأنه ل ميكن اأن يتحقق دون اإتقان جمموعة من 

املهارات املعقدة . مخ الإن�سان مهياأ ف�سيولوجيا لكت�ساب اللغة غري اأن الكتابة والقراءة هما من الإجنازات احلديثة يف تاريخ الب�سرية، وحتقيق الكفاءة 

يف القراءة هدف يتطلب املمار�سة والتفاين .

حاليا ، تقدم بيزا 2009 اأكرب قيا�س طالبي عاملي ملهارات �سمو ل و�سرامة يف القراءة. فهي ل تقوم بتقييم معارف ومهارات القراءة فح�سب بل وتقيم 

اأي�سا توجهات الطالب وا�سرتاتيجيات تعلمهم يف القراءة كما قامت بيزا 2009 بتحديث تقييم اأداء الطالب يف الريا�سيات والعلوم .

2009 وملزيد من �سهولة الو�سول اإىل املعلومات اخلا�سة مبجالت معينة مت درا�ستها يف بيزا ثم ن�سر التقرير يف �ستة  ويقدم هذا التقرير نتائج بيزا 

جملدات وهناك و�سف ملحتوى كل جملد يف ق�سم »اإعالن النتائج من بيزا 2009« فيما بعد :

بحوث بيزا امل�صحية:

تركز بيزا على قدرة ال�سباب ل�ستخدام معارفهم ومهاراتهم ملواجهة حتديات احلياة الواقعية ويعك�س هذا التوجه تغريا يف اأهداف لأغرا�س املناهج 

ذاتها وقد ازداد اهتمامها مبا ميكن للطالب القيام به با�ستخدام ما تعلموه يف املدر�سة ولي�س فقط اإذا كانوا قد اأتقنوا حمتوى مناهج درا�سية معينه.

تت�سمن مميزات بيزا الفريدة على :-

وجه ال�سيا�سة ، التي تربط البيانات اخلا�سة مبخرجات التعلم الطالبي ببيانات خ�سائ�س الطالب وبالعوامل الأ�سا�سية التي ت�سكل تعلمهم باملدر�سة   •
وخارجها بغر�س جذب النتباه اإىل الختالفات يف اأمناط الأداء ولتحديد خ�سائ�س الطالب واملدار�س ونظم التعليم ذات معايري الأداء العالية .

مفهوم مبتكر )ملحو الأمية(الذي ي�سري اإىل قدرة الطالب على تطبيق املعارف واملهارات يف املجالت الدرا�سية الأ�سا�سية وحتليل وتعليل والتوا�سل   •
ب�سكل فاعل بخ�سو�س ما يطرحونه ويف�سرونه وما يحلونه من م�سكالت يف خمتلف املواقف .

الرتباط بالتعلم مدى احلياة مبا ل يجعل تقييم بيزا ق�سرا على كفاءات الطالب يف املواد املدر�سية . بل اأنها تطلب منهم اأن يعربوا عن دوافعهم   •
اخلا�سة للتعلم وعما يوؤمنون به يف اأنف�سهم وا�سرتاتيجيات تعلمهم .

ال�ستمرارية ، الذي ميكن البلدان من ر�سد تقدمها يف حتقيق اأهدافها الأ�سا�سية للتعلم .  •
ات�ساع التغطية اجلغرافية والطبيعة التعاونية التي تنتهجها بيزا حيث ت�سم 34 بلدة ع�سو يف منظمة التعاون القت�سادي والتنمية و 41 بلدة واقت�سادًا   •

�سريكًا 2.
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•  1  - اأ  • ال�صكل 
خارطة ببلدان واقت�صادات بيزا

التاأكيد على ارتباط املعارف و املهارات التي تقي�سها بيزا من خالل درا�سات ملتابعة ال�سباب يف ال�سنوات التي تعقب تقييم بيزا لهم . وهذه الدرا�سات 

الطولية يف ا�سرتاليا وكندا و�سوي�سرا تبني عالقة قوية بني تقييم بيزا للقراءة يف �سن 15 عاما والتح�سيل الدرا�سي امل�ستقبلي والنجاح يف �سوق العمل 

)اأنظر اأي�سا الف�سل 2(3

يتوىل خرباء كبار بتجميع القرارات اخلا�سة بنطاق وطبيعة تقييمات بيزا واملعلومات الأ�سا�سية يف البلدان امل�ساركة . وتقوم احلكومات بتوجيه هذه 

القرارات على اأ�سا�س م�سالح م�سرتكة حتركها ال�سيا�سة. وقد ُكر�ست جهود وموارد كبرية لتحقيق النت�سار الثقايف واللغوي والتوازن يف مواد التقييم 

والتطبيق املت�سدد لآليات �سمان اجلودة يف ت�سميم الختبار ويف الرتجمة ويف اختيار العينة وجمع البيانات . نتيجة لذلك فلدى نتائج بيزا درجة عالية 

من ال�سدق والثبات . من خاللهما ميكن حتقيق فهم ومقارنة اأف�سل ملخرجات التعلم يف بلدان العامل الأكرث تقدما اقت�ساديا وكذلك يف تلك البلدان يف 

املراحل املبكرة من التنمية القت�سادية وعلى الرغم من اأن بلدان منظمة التعاون القت�سادي والتنمية هي التي اأن�ساأت بيزا يف الأ�سا�س اإل اأنها �سارت 

الآن اأداة تقييم اأ�سا�سية يف العديد من مناطق العامل . وفيما عدا البلدان الأع�ساء يف منظمة التعاون فقد ا�ستكمل البحث امل�سحي اأو اأنه ما زال ُيجرى 

حاليًا  اأي : )يف بلدان مقرونة بعالمة النجمة( يف :

• �سرق وجنوب �سرق اآ�سيا: هيما �سال برادي�س الهند*، هوجن كوجن- ال�سينية و اندوني�سيا ومكاو– ال�سينية وماليزيا * و�سنغهاي – ال�سينية وتاميل 
نادو – الهند * وتايالند وفيتنام .

• و�سط البحر املتو�سط و�سرق اأوروبا واآ�سيا الو�سطى4: األبانيا ،اأذربيجان وبلغاريا وكرواتيا وجورجيا *، كازاخ�ستان قريغيز�ستان ولتفيا و ليختن�ستاين 
وليتوانيا ومقدونيا و مالطا *، مولدونا واجلبل الأ�سود ورومانيا ورو�سيا الحتادية و�سربيا.

• ال�سرق الأو�سط : الأردن وقطر والإمارات العربية املتحدة .
• اأمريكا الو�سطى واجلنوبية: الأرجنتني و الربازيل وكولومبيا وكو�ستاريكا * وهولندا وجزر الأنتيل* وبنما وبريو و ترينيداد واأوروجواي ومريا ندا – 

فنزويال .

• اأفريقيا : موري�سا�س * و تون�س.

بلدان �صريكة يف بيزا �صابقًاالبلدان والقت�صادات ال�صريكة يف بيزا 2009بلدان منظمة التعاون القت�صادي والتنمية

ا�سرتاليا

النم�سا

بلجيكا

كندا

�سيلي

اجلمهورية الت�سيكية

الدمنارك

ا�ستونيا

فنلندا

فرن�سا

اأملانيا

اليونان

املجر

اأي�سلندا

اإ�سرائيل

اإيطاليا

األبانيا

الأرجنتني مريا 

اأذربيجان

الربازيل 

بلغاريا

كولومبيا

كو�ستاريكا* 

كرواتيا

جورجيا * 

هيما �سال – برايد�س الهند* 

هوجن كوجن ال�سينية

اندوني�سيا

الأردن 

كازاخ�ستان

لتفيا

ليختن�ستاين

ليتوانيا

مكاو ال�سينية 

ماليزيا * 

مالطا *

جمهورية الدومينيك

مقدونيا

مولدوفا

اليابان

كوريا

لوك�سمبورج

املك�سيك

نيوزيلندا

الرنويج

بولندا

الربتغال

اجلمهورية ال�سلوفاكية

�سلوفينيا

ا�سبانيا

ال�سويد

�سوي�سرا

تركيا

اململكة املتحدة

الوليات املتحدة

موري�سا�س

مريا ندا – فنزويال *

اجلبل الأ�سود

هولندا- جزر النتليز *

بنما

بريو

 قطر

رومانيا

 الحتاد الرو�سي

 �سربيا

�سنغهاي ال�سينية

�سنغافورة

تاميل- نادو الهند *

تايالند

تايبيه ال�سينية

تون�س

اأوروجواي

الإمارات العربية املتحدة*

  فيتنام *

* هذه البلدان والقت�سادات ال�سريكة نفذت التقييم يف عام 2010 بدل من 2009

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



1
مقدمة

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 201

ي�ستفيد وا�سعو ال�سيا�سات يف اأنحاء العامل من نتائج بيزا لقيا�س معارف ومهارات الطالب يف بلدانهم مقارنة مع غريهم يف البلدان الأخرى . وتك�سف 

بيزا عما هو ممكن يف التعليم باإظهار ما ي�ستطيع اأن يوؤديه طالب اأعلى البلدان اأداًء. كما اعتادت بيزا اأي�سا قيا�س وترية تقدم العملية التعليمية بال�سماح 

لوا�سعي ال�سيا�سات بتقييم اإىل اأي مدى تتوافق تغريات الأداء امللحوظة على ال�سعيد الوطني مع تغريات الأداء امللحوظ يف البلدان الأخرى . اعتادت بيزا 

اأي�سا يف عدد متزايد من البلدان لو�سع اأهداف حمددة لل�سيا�سات التعليمية ا�ستناد ا اإىل اأهداف حققتها نظم اأخرى قابلة للقيا�س وذلك ل�ستحداث 

البحوث والتعلم من الأقران بهدف حتديد حمركات ال�سيا�سة واإ�سالح م�سارات التطور من اأجل حت�سني التعليم . ورغم اأنه لي�س باإمكان بيزا حتديد 

عالقات ال�سبب والنتيجة بني املدخالت والعمليات واملخرجات التعليمية اإل اأنه ميكن ت�سليط ال�سوء على ال�سمات الرئي�سية الني تت�سابه وتختلف فيها 

النظم التعليمية وتقا�سم هذه النتائج مع الرتبويني و�سناع ال�سيا�سة وعامة النا�س .

اخلانة اأ – 1 �صمات بيزا 9..2 الرئي�صية

املحتوى

كان الرتكيز الأ�سا�سي يف بيزا 2009 على القراءة كما قام امل�سح بتحديث تقييمات الأداء يف الريا�سيات والعلوم. ول تعترب بيزا اإىل معارف   •
الطالب يف هذه املجالت على اأنها منعزلة ولكن على اأنها مرتبطة بقدرتهم على اإظهار معارفهم وخرباتهم ولتطبيقها يف اأمور يف واقع احلياة 

فيكون الرتكيز على اإتقان العمليات واإدراك املفاهيم والت�سرف يف خمتلف املواقف يف اإطار كل جمالت التقييم .

وللمرة الأوىل قامت بحوث بيزا امل�سحية 2009 اأي�سا بتقييم قدرة الطالب يف �سن 15 على قراءة وفهم وتطبيق الن�سو�س الرقمية .  •

الأ�صاليب

اأكمل حوايل 470.000 طالب وطالبة تقييم بيزا 2009 وهذا ميثل حوايل 26 مليون ممن هم يف �سن 15 يف 65 بلدة واقت�ساد م�سارك . وقد   •
ا�سرتك حوايل 50.000 طالب وطالبة يف اجلولة الثانية من هذا التقييم يف 2010 وهو ما ميثل حوايل 2 مليون ممن هم يف �سن 15 من 9 بلدان 

واقت�سادات �سريكة اإ�سافية .

عطى الطالب يف 20 بلدانة اأ�سئلة 
ُ
اأم�سى كل طالب م�سارك �ساعتني يف تنفيذ مهام خا�سة بالقلم والورق يف القراءة والريا�سيات والعلوم . وقد اأ  •

اإ�سافية عن طريق الكمبيوتر لتقييم قدرتهم على قراءة الن�سو�س الرقمية .

ت�سمن التقييم مهاما تطلب من الطالب تكوين اإجاباتهم اإ�سافة اأ�سئلة متعددة الختيار . وهذه الأخرية مت تنظيمها بال�سكل املعتاد يف وحدات   •
تاأ�س�ست على فقرة قرائية اأو ر�سم بياين متاما مثل نوع الن�سو�س اأو الأ�سكال التي يواجهها الطالب يف واقع احلياة .

تعلمهم  وعادات  ال�سخ�سية  خلفياتهم  على  ال�ستبيان  هذا  ركز  وقد  لإكماله  دقيقة   30 حوايل  ا�ستغرق  ا�ستبيان  على  الطالب  اأجاب  كما   •
وتوجهاتهم نحو القراءة وم�ساركتهم ودافعيتهم .

قام مديرو املدار�س باإكمال ا�ستبيان حول مدار�سهم مبا يف ذلك اخل�سائ�س الدميوغرافية وتقييم جودة البيئة التعليمية مبدار�سهم .  •

املخرجات

تقدم نتائج بيزا 2009:

�سورة موجزة للمعارف واملهارات لدى من هم يف �سن 15 يف 2009 والتي حتتوي على �سورة مف�سلة عن القراءة مبا فيها حمو اأمية القراءة   •
الرقمية وحتديث للريا�سيات والعلوم .

موؤ�سرات �سياقية تتعلق بنتائج اأداء الطالب وخ�سائ�س املدر�سة .  •
تقييم مل�ساركة الطالب يف اأن�سطة القراءة وملعارفهم ول�ستخدامهم ملختلف ا�سرتاتيجيات التعلم .  •

قاعدة معرفة ب�سيا�سة البحوث والتحليل .  •
اجتاه البيانات عن التغريات يف معارف الطالب ومهاراتهم يف القراءة والريا�سيات والعلوم وعن تغري اجتاه الطالب عن املوؤ�سرات الجتماعية   •

والقت�سادية واأي�سا عن تاأثري بع�س املوؤ�سرات على نتائج الأداء .

التقييمات امل�صتقبلية

�ستعود بيزا 2012 اإىل اإجراء بحوث م�سحية للريا�سيات باعتبارها جمال اأ�سا�سيا للتقييم و�سرتكز بيزا 2015 على العلوم ومن ثم �ستتجه بيزا   •
اإىل دورة اأخرى للقراءة مرة اأخرى .

�سوف تزيد الختبارات امل�ستقبلية من الرتكيز على تقييم قدرة الطالب على قراءة وفهم الن�سو�س الرقمية وحل امل�سائل املعطاة يف �سكل رقمي   •
وتاأمل يف اأهمية املعلومات وتقنيات الكمبيوتر يف املجتمعات احلديثة.
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ويتجلى الهتمام ببيزا من خالل الكثري من التقارير التي ت�سدر يف البلدان امل�ساركة 1 والعديد من الإ�سارات املرجعية اإىل نتائج بيزا يف املناق�سات 

العامة والهتمام ال�سديد الذي جتتذبه بيزا لو�سائل الإعالم يف جميع اأنحاء العامل كما اأن عدد من البلدان قد بداأت اأي�سا يف و�سع وتنفيذ التقييمات 

املرتبطة ببيزا اإما كجزء من تقييماتهم الوطنية اأو بالإ�سافة لها .

ما الختالف الذي تتميز به اأبحاث بيزا 2009 امل�صحية ؟

�صورة موجزة عن قدرة الطالب يف القراءة

2000 و�سياغته  يف عام 2009 قامت بيزا بتعديل وحت�سني الأ�سلوب الذي ا�ستخدم يف تقييم القراءة من خالل تقييم الإطار الذي ا�ستخدم يف بيزا 

ملواجهه التغريات يف حتليل كيفية القراءة عند النا�س . ويف بيزا 2000 كان البحث يف قدرة الطالب على ا�سرتجاع املعلومات ويف 2009 كان البحث يف 

القدرة على كيفية ا�ستيعاب املعلومات جيدًا . كما بحثت بيزا 2000 يف قدرة الطالب على تف�سري ما يقروؤون ويف 2009 اأي�سا كانت القدرة على الدمج 

وكما احلال يف بيزا كان التفكري يف بيزا 2009 يف قدرة الطالب على التاأمل فيما يقروؤون وتقييمه .

تقييم قراءة الن�صو�س الرقمية

2009 عن قدرة الطالب على  2006 ثم تبع ذلك تقييمات  العلوم عام  قامت بيزا يف بادئ الأمر باملغامرة بتقييمات ت�ستند على الكمبيوتر يف مادة 

قراءة الن�سو�س الرقمية وقد اختارت ع�سرون بلدة اإجراء هذا التقييم ومن ثم اأعطي الطالب عددا من اأمناط خمتلفة من الأ�سئلة التي حتاكي كيف 

ب�ساأن  اختيارات  واتخاذ  البحث  ا�ستخدام حمركات  الطالب  ُطلب من   ، املثال  �سبيل  . وعلى  للح�سول على معلومات  الرقمية  الن�سو�س  ي�ستخدمون 

الكلمات الرئي�سية وال�سفحات ال�سحيحة لالإجابة عن ال�سوؤال .

تقييم اأكرث تف�صياًل لنطاق اأو�صع من قدرات الطالب

يف بحوث بيزا امل�سحية ال�سابقة �سجد عدد من البلدان درجات اأدنى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي ون�سب مئوية كبرية من الطالب بدرجات 

والتي مت  الأ�سا�سية  القراءة  ملهارات  اأكرث  املنا�سبة  القراءة  بنود  2009 جمموعة جديدة من  بيزا  ففي   . املو�سوفة  الكفاءة  م�ستويات  نطاق  اأدنى من 

تطويرها كي ت�سف اأداء الطالب متدنيي الأداء ب�سكل اأف�سل . وقد اختارت بع�س البلدان اإدراج هذه البنود اجلديدة فقدمت لهم الكتيبات التي مت 

تعديلها لتقييم مهارات اأكرث للقراءة الأ�سا�سية . كما مت متديد م�ستويات الكفاءة للح�سول على موا�سفات اأكرث تف�سيال للطالب مرتفعي الأداء ولتحديد 

الطالب الأعلى اأداء .

مزيد من التاأكيد على التقدم التعليمي

حيث اأن بيزا قد ظلت تنفذ لأكرث من عقد من الزمن من املمكن التق�سي لي�س فقط عن اأين تقف البلدان من حيث اأداء الطالب بل واأي�سا عن كيف 

والريا�سيات  القراءة  بيزا كل ثالثة �سنوات معارف الطالب ومهاراتهم يف  والأدنى. وتقي�س  الأعلى  الفجوات بني الطالب  اأو  التعلم  تتغري خمرجات 

والعلوم . لتغطية كل من هذه املجالت مرة كرتكيز اأ�سا�سي ومرة اأخرى كمجال فرعي عرب دورة مدتها 9 �سنوات. ويظل ت�سميم البحث الأ�سا�سي ثابتا 

لل�سماح للمقارنة بني اأحد تقييمات بيزا مع تقييماتها الأخرى. وعلى املدى البعيد �سي�سمح ذلك للبلدان اأن تربط التغريات يف ال�سيا�سة بالتح�سينات يف 

امل�ستويات التعليمية وليعلموا املزيد عن كيفية مقارنة التغريات يف املخرجات التعليمية مع املوؤ�سرات الدولية .

متثل دورة 2009 املرة يف بيزا التي مت فيها اإعادة تقييم القراءة بالتف�سيل . و يوفر ذلك فر�سة للبلدان كي تقييم ، بالتف�سيل ، التغريات التي رمبا 

تكون قد حدثت يف الت�سع �سنوات منذ تنفيذ التقييمات الأوىل . وقد ظل عدد من بنود القراءة يف بيزا 2009 دون تغيري على مر ال�سنني ومن ثم ت�ساعد 

على اإعطاء قيا�س للتغيري عرب ال�سنني .

تقدمي معلومات اأ�صا�صية جديدة عن الطالب

ولأن البيانات عن م�ساركة الطالب يف اأن�سطة القراءة فاإن معارف وا�ستخدام خمتلف ا�سرتاتيجيات التعلم وفرت بعد نظر مواتي. يف ال�سيا�سة يف عام 

2000 وقد ظهرت ن�سخة حم�سنة من هذا املو�سوع يف 2009

ي�ستخدمونها  الذي  النهج  اأي  الن�سو�س وعن  اأو  للمفاهيم  وتعلمهم  التعلم خا�سة كيفية فهمهم  ي�ستخدمونها يف  التي  الأ�ساليب  الطالب عن  �ُسئل   •
لتلخي�س الن�سو�س واإدراكهم وقدرتهم على ا�ستخدام خمتلف ال�سرتاتيجيات عند معاجلة الن�سو�س .

• نظرا لالرتباط الوثيق بني كفاءة الطالب يف القراءة وم�ساركتهم يف القراءة الذي �سبق مالحظته �ُسئل الطالب كيف قدم لهم املعلمون املثري / احلافز 
للم�ساركة يف القراءة .

• �ُسئل الطالب اأ�سئلة جديدة عما اإذا كانوا ي�ستخدمون املكتبات ل�ستعارة الكتب وللقراءة اأو ل�ستخدام الإنرتنت .
• مت اإجراء تعديالت لال�ستبيان من اأجل اإظهار طرق ا�ستخدام الطالب يف �سن 15 للتقنيات اجلديدة . فعلى �سبيل املثال ، كانت هناك اأ�سئلة جديدة 

عن كيفية ا�ستخدام التقنيات اجلديدة لالإنرتنت وللرتفيه وقد قام الطالب يف 44 بلدة با�ستكمال ا�ستبيان بيزا الختياري .

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



1
مقدمة

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 221

ما الذي تقي�صه بيزا وكيف ؟

و�سع اخلرباء الدوليون من البلدان امل�ساركة اإطار عمل واأ�سا�س مفاهيمي لكل جمال من جمالت تقييم بيزا . وعقب امل�ساورات مت اعتماد هذه الأطر 

من قبل حكومات البلدان امل�ساركة )منظمة التعاون القت�سادي والتنمية 199 ومنظمة التعاون القت�سادي والتنمية 2003 ومنظمة التعاون القت�سادي 

والتنمية 2006 ومنظمة التعاون القت�سادي والتنمية 2009( ويبداأ الإطار مبفهوم حمو الأمية والذي يت�سمن قدرة الطالب على ال�ستقراء مما تعلمونه 

وتطبيق معارفهم يف مواقف من واقع احلياة وكذلك قدرتهم على التحليل والتعليل والتوا�سل ب�سكل فاعل عند العر�س والتف�سري وحل امل�سكالت يف 

خمتلف املواقف.

ومفهوم حمو اأمية القراءة امل�ستخدم يف بيزا هو اأو�سع من املفهوم التاريخي اخلا�س بالقدرة على القراءة ويتم قيا�س القراءة على نطاق مت�سل ولي�س 

ك�سيء ميتلكه الفرد اأو ل ميتلكه ورغم اأنه قد يكون من ال�سروري اأو املرغوب فيه حتديد نقطة على هذا النطاق ملحو الأمية يكون ما دونها من م�ستويات 

يف الكفاءة غري كافية . وتقوم بيزا ب�سفة م�ستمرة ببلدة التدرج امل�ستمر لالأداء فوق وحتت هذا احلد الأدنى .

اإن اكت�ساب حمو اأمية القراءة هي عملية ت�ستمر مدى احلياة ول تتم فقط داخل املدر�سة اأو من خالل التعليم الر�سمي ، ولكن اأي�سا من خالل التفاعل مع 

العائلة والأقران والزمالء واملجتمعات الأو�سع . ول ميكن توقع اأن يكون من هم يف �سن 15 قد تعلموا كل ما �سيحتاجون معرفته عندما ي�سبحوا بالغني 

ولكن ينبغي اأن يكون لديهم اأ�سا�س �سلب من املعارف يف جمالت مثل القراءة والريا�سيات والعلوم التي ميكن البناء عليها . ولكي ي�ستمروا يف التعلم 

يف هذه املجالت وكي يطبقوا تعلمهم على العامل الواقعي فاإنهم يحتاجون اأي�سا اإىل فهم عمليات ومبادئ اأ�سا�سية واأن ي�ستخدمونها مبرونة يف خمتلف 

املواقف. وهكذا فاإن بيزا تقي�س قدرة الطالب على اإكمال مهام تت�سل بواقع احلياة وحتقيق فهم وا�سع ملفاهيم اأ�سا�سية بدل من القت�سار على تقييم 

معلومات ترتبط مبادة درا�سية حمددة .

اإىل درا�سة ا�سرتاتيجيات الطالب للتعلم وكفاءاتهم يف جمالت مثل حل امل�سكالت التي تنطوي على تخ�س�سات متعددة وكذلك  اأي�سا  وتهدف بيزا 

درا�سة اهتماماتهم مبختلف املو�سوعات . وقد بداأ هذا النوع من التقييم املو�سع يف بيزا 2000 عندما �ُسئل الطالب عن دوافعهم واجتاهاتهم الأخرى 

ا�ستمر تقييم دوافع الطالب  اإدارة ور�سد تعليمهم اخلا�س  – ذاتيا( حول  الكمبيوتر وحتت عنوان )التعليم املنتظم  اأجهزة  وتاآلفهم مع  التعلم  نحو 

وتوجهاتهم يف بيزا 2006 مع اإيالء اهتمام خا�س لتوجهات الطالب نحو العلوم واهتمامهم بها . وبالعودة اإىل القراءة لكونها املو�سوع الرئي�سي للتقييم 

ركزت بيزا 2009 على م�ساركة الطالب يف اأن�سطة القراءة وفهمهم ملا يتعلق بقراءتهم اخلا�سة وا�سرتاتيجياتهم للتعلم وقد مت التو�سع يف ذلك بالتف�سيل 

يف املجلد 3 – التعلم للتعلم .

الأداء يف بيزا : ما الذي يتم قيا�صه

حتدد بيزا 2009 جمالت التقييم �سمن – اإطار يحتوي على :

• املعرفة يف كل مو�سوع يحتاج الطالب اإىل تطبيقه .
• الكفاءات يف كل مو�سوع يحتاج الطالب اإىل تطبيقه .

• ال�سياقات التي يواجه فيه الطالب م�سكالت .
• توجهات الطالب وميولهم نحو التعلم .

 ،OECD( هناك و�سف كامل لأطر تقييم القراءة والريا�سيات والعلوم يف بيزا 2009 اإطار التقييم: الكفاءات الأ�سا�سية يف القراءة والريا�سيات والعلوم

2009( وهو ملخ�س يف املجلد 1. ويلخ�س ال�سكل اأ- 1-2 اأدناه اأي�سًا جوهر تعريف كل جمال من جمالت التقييم وكيف اأن اأول ثالثة من الأربعة اأبعاد 

فيما �سبق قد مت تطويرها يف كل حالة .

اأدوات بيزا : كيف تقا�س املهارات

الن�سو�س  املادي مبا يف ذلك  املثري  الوحدة من  وتتكون   . 2009 حول وحدات  بيزا  التقييم يف  اأدوات  تطوير  لبيزا مت  �سابقة  اأبحاث م�سحية  كما يف 

والر�سومات البيانية واجلداول اأو ال�سور تتبعها اأ�سئلة عن خمتلف جوانب الن�س . اأو الر�سم البياين اأو ال�سورة وقد مت تكوين الأ�سئلة حتى تكون املهام 

التي يقوم بها الطالب قريبة قدر الإمكان لتلك التي قد ي�سادفونها يف العامل الواقعي .

وتنوعت الأ�سئلة من حيث التن�سيق. فحوايل ن�سف هذه الأ�سئلة كانت اأ�سئلة اختيار متعدد يقوم الطالب فيها باختيار اإجابة من بني اأربعة اأو خم�سة 

بدائل )اختيار متعدد ب�سيط(اأو اختيار واحد من خيارين حمتملني )نعم / ل – اأو اأوافق / ل اأوافق( ل�سل�سة من الفرتا�سات اأو العبارات )اختيار متعدد 

معقد( وتطلبت باقي الأ�سئلة اأن يقوم الطالب بتكوين اإجاباتهم اخلا�سة وبع�سها كانت تتطلب اإجابة خمت�سرة )اإجابة ق�سرية( واأخرى اإجابات اأطول 

)اإجابة مبنية مفتوحة( وت�سمح هذه الأخرية باإمكانية اختالف الإجابات الفردية واأحيانا بتقدمي تربير الطالب لوجهات نظرهم .
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العلومالريا�صياتالقراءة

التعريف 

و�صماته 

املميزة

قدرة الفرد على فهم وا�ستخدام والتاأمل 

والنهماك يف الن�سو�س املكتوبة من اأجل 

حتقيق اأهدافة ولتنمية معارفه واإمكاناته من 

اأجل امل�ساركة يف املجتمع .

اإ�سافة اإىل فك الرموز والفهم احلريف ينطوي 

حمو اأمية القراءة اأي�سا على التف�سري والتاأمل 

والقدرة على ا�ستخدام القراءة لتحقيق 

اأهداف املرء يف احلياة.

تركز بيزا على القراءة للتعلم ولي�س على 

التعلم للقراءة. لذلك ، ل يتم تقييم الطالب 

على اأ�سا�س مهارات القراءة الأ�سا�سية 

للغاية .

قدرة الفرد على تكوين وا�ستخدام وتف�سري 

الريا�سيات يف خمتلف الن�سو�س. وي�سمل 

ذلك التعليل الريا�سي وا�ستخدام املفاهيم 

والإجراءات الريا�سية واحلقائق والأدوات 

للو�سف وال�سرح والتنبوؤ بالظواهر. كما 

ت�ساعد الأفراد على التعرف على الدور الذي 

تلعبه الريا�سيات يف العامل ويف التو�سل اإىل 

قرارات واأحكام تتطلب مواطنني مبدعون 

وملتزمون ومفكرون .

يرتبط حمو اأمية الريا�سيات با�ستخدام 

وظيفي مو�سع للريا�سيات واللتزام الذي 

يت�سمن القدرة على التعرف على امل�سائل 

الريا�سية وتكوينها يف خمتلف املواقف .

املدى الذي يقوم الفرد فيه ب :

• امتالك املعرفة العلمية وا�ستخدام هذه 
املعرفة للتعرف على الأ�سئلة واكت�ساب 

معارف جديدة و�سرح الظواهر العلمية 

والتو�سل اإىل نتائج تقوم على الدليل ب�ساأن 

اأمور تتعلق بالعلم .

• فهم خ�سائ�س العلوم ك�سكل من اأ�سكال 
املعرفة الب�سرية والبحث .

• يظهر اإدراك ا بكيفية ت�سكيل العلوم 
والتكنولوجيا لبيئاتنا املادية والفكرية 

والثقافية .

• ي�سرتك يف اأمور تتعلق بالعلوم وباأفكار عن 
العلوم كمواطن ذا ب�سرية 

وتتطلب املعرفة فهما للمفاهيم العلمية 

اإ�سافة اإىل القدرة على تطبيق املنظور 

العلمي والتفكري علميا يف الدليل .

املجال 

املعريف

�سكل موارد القراءة :

• الن�سو�س املتوا�سلة : مبا يف ذلك خمتلف 
اأنواع النرث مثل ال�سرد والعر�س واجلدال .

• ن�سو�س غري متوا�سلة : مبا فيها ال�سور 
والأ�سكال والقوائم .

• الن�سو�س املختلطة : وت�سمل اأ�سكال كال من 
الن�سو�س املتوا�سلة وغري املتوا�سلة

• ن�سو�س متعددة: مبا فيها الن�سو�س 
امل�ستقلة )نف�س ال�سكل اأبو ب�سكل خمتلف( 

تتجاور لأغرا�س معينة .

جمموعات املجالت واملفاهيم الريا�سية ذات 

ال�سلة :

•  الكم
• امل�ساحة وال�سكل

• التغري والعالقات
• ال�سك )عدم التيقن (

معارف العلوم مثل :

• » النظم الفيزيائية«
•  » نظم املعي�سة«

• » نظم الأر�س والف�ساء«
•  » نظم التكنولوجيا«

معارف عن العلوم مثل :

•  » البحث العلمي«
•  » تف�سريات علمية«

الكفاءات

املرتبطة

نوع مهام القراءة وعملياتها :

• ال�ستيعاب وال�سرتجاع
•  الدمج والتف�سري
•  التاأمل والتقييم

•  املعقد – مثال . البحث عن وتقييم ودمج 
معلومات من ن�سو�س اإلكرتونية متعددة.

جمموعات كفاءة لتعريف املهارات الالزمة 

للريا�سيات:

• اإعادة اإنتاج )عمليات ريا�سية ب�سيطة(
• وابط )الربط بني الأفكار حلل م�سائل 

مبا�سرة(

• التاأمل )تفكري ريا�سي اأعمق(

نوع املهام اأو العمليات العلمية :

• حتديد الق�سايا العلمية
• �سرح الظواهر العلمية

• ا�ستخدام الدلئل العلمية

ال�ضياق

واملوقف

ال�ستخدام الذي مت تكوين الن�س من اأجله :

• �سخ�سي
• تعليمي

• مهني
• عام

جمال تطبيق الريا�سيات والرتكيز على 

ال�ستخدامات املتعلقة باملواقف ال�سخ�سية 

والجتماعية والعاملية مثل :

• �سخ�سية
• تعليمي و مهني

• عام
• علمي

جمال تطبيق العلوم والرتكيز على 

ال�ستخدامات املتعلقة باملواقف ال�سخ�سية

والجتماعية والعاملية مثل :

• » ال�سحة «
• » املوارد الطبيعية «

• » البيئة «
• » املخاطر «

• احلدود الرائدة للعلوم و التكنولوجيا

•  2-1  - اأ  • ال�صكل 
ملخ�س ملجالت التقييم يف بيزا 2009
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طلبت بقية اأ�سئلة الختبار من الطالب تكوين اإجاباتهم اخلا�سة على اأ�سا�س نطاق حمدود للغاية من الإجابات املحتملة )اإجابة مبنية مغلقة( والتي 

مت تقديرها على اأنها اإما �سحيحة اأو غري �سحيحة . اأما الن�سب املئوية ملختلف اأ�سكال الأ�سئلة فتختلف باختالف املو�سوعات وميكن الطالع عليها يف 

التقرير الفني لبيزا 2009 )ي�سدر قريبا – منظمة التعاون القت�سادي والتنمية( ويحكم تقدير درجات الإجابات على اأ�سئلة بيزا اللتزام ال�سارم 

بدليل الرتميز املتفق عليه بلدانيا يف دليل الرتميز الذي حدد الرموز املعينة ملختلف الإجابات . ويقوم بتنفيذ ذلك اأخ�سائيو ترميز مدربون. وبع�س 

الأ�سئلة يحدد لها بب�ساطة اإما عالمة اأو ل ت�ستحق عالمة بينما تعطى عالمة جزئية لالإجابة ال�سحيحة جزئيا اأو الأقل حنكة )مهارة(. ول�سمان الت�ساق 

يف عملية الرتميز مت ترميز ن�سبة من الأ�سئلة ب�سكل م�ستقل من قبل اأربعة مربجمني. اإ�سافة اإىل ذلك ، مت ترميز عينه من اإجابات طلبة كل البلدان من 

قبل جلنة مركزية م�ستقلة من خرباء ترميز مدربني ل�سمان اأن عملية الرتميز قد مت تنفيذها ب�سكل موحد يف جميع البلدان امل�ساركة . وتبني النتائج 

 OECD اأن الرتميز قد حتقق ب�سكل متنا�سق يف جميع البلدان. لالطالع على عملية الرتميز ، اأنظر التقرير الفني )ملنظمة التعاون القت�سادي والتنمية

- ي�سدر قريبًا(.

لقد مت تنظيم الزمن الإجمايل للتقييم البالغ 390 دقيقة يف املجموعات املختلفة املكونة من 13 كتيب اختبار مرتبطة مع بع�سها مع اختبار كل فرد ملدة 

120 دقيقة وقد خ�س�س اإجمايل الوقت لتقييم القراءة يف جميع الكتيبات وكان 210 دقيقة )54٪ من اإجمايل الوقت( وخ�س�ست 90 دقيقة للريا�سيات 

)23٪ من اإجمايل الوقت( و 90 دقيقة للعلوم )23 ٪ من اإجمايل الوقت( وقد اأعطى كل طالب كتيب اختبار ب�سكل ع�سوائي من جممل الـ 13 كتيب 

اختبار .

عينة بيزا الطالبية الإح�صائية :

من اأجل �سمان اإمكانية مقارنة النتائج عرب البلدان اأولت بيزا قدرا كبريا من الهتمام لتقييم العينات املتناظرة امل�ستهدفة . اإن الختالفات بني البلدان 

يف طبيعة ومدة التعليم والرعاية ملا قبل التعليم البتدائي و�سن اللتحاق بالدرا�سة الر�سمية ل ت�سمح بتحديد م�ستويات ال�سفوف املدر�سية حتى ميكن 

مقارنتها بلدانيا . ومن ثم فاإن املقارنات الدولية ال�سحيحة لالأداء التعليمي يلزمها اأن حتدد جمموعاتها الإح�سائية من حيث الفئة العمرية امل�ستهدفة. 

وت�ستوعب بيزا الطالب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 عامًا و 3 اأ�سهر و 16 عامًا و�سهران يف وقت التقييم وملن اأكمل 6 �سنوات على الأقل من التعليم 

الر�سمي ، دون اعتبار لنوع املن�ساأة التعليمية املقيدين بها �سواء كانوا يف تعليم بدوام كامل اأو بدوام جزئي و�سواء ملتحقني بربامج اأكادميية اأو مهنية 

 OECD و�سواء كانوا مقيدين مبدار�س حكومية اأو خا�سة اأو اأجنبية يف بلدهم )ولو�سع تعريف عملي لهذه املجموعة امل�ستهدفة راجع التقرير الفني لـ

بيزا 2009 ، ي�سدر قريبا ( اإن ا�ستخدام بيزا لهذه الفئة العمرية يف جميع البلدان امل�ساركة وعلى مرور الوقت ي�سمح مبقارنة اأداء الطالب ب�سكل مت�سق 

قبل النتهاء من تعليمهم الإلزامي .

نتيجة لذلك ميكن لهذا التقرير اأن ي�سدر بيانات عن معارف ومهارات الأفراد املولودين بنف�س ال�سنة والذي ل يزالون باملدار�س يف �سن 15 رغم اختالف 

جتاربهم التعليمية �سواء داخل اأو خارج املدر�سة. يعتمد عدد �سفوف املدر�سية املوجود بها هوؤلء الطالب على �سيا�سات البلج اخلا�سة بالدخول والنقل 

لل�سفوف الأعلى. ففي بع�س البلدان متثل عينة بيزا امل�ستهدفة نظما تعليمية خمتلفة م�سارًا وتيارًا .

مت و�سع معايري فنية �سارمة لتحديد الهدف الوطني للمجموعات امل�ستهدفة وحتديد ال�ستبعادات امل�سموح بها من هذا التحديد )ملزيد من املعلومات، 

اأنظر موقع بيزا على الإنرتنت: www.pisa.oecd.org (. وكان معدل ال�ستبعاد الكلي لكل بلدانة مطلوبا اأن يكون اأقل من 5٪ من اأجل �سمان اأنه 

حتت الفرتا�سات املعقولة �ستعني اأية انحرافات يف متو�سط الدرجات الوطنية بقائها يف حدود زائد اأو ناق�س 5 نقاط درجة ، اأي تظل ب�سكل ثابت يف 

حدود مرتبة مقدار 2 من الأخطاء املعيارية لختيار العينة  )اأنظر املربع اأ-1-2(. ميكن اأن يتم ال�ستبعاد اإما من خالل املدار�س امل�ساركة اأو الطالب 

امل�ساركني من املدر�سة . وهناك عدة اأ�سباب لإمكانية ا�ستبعاد املدر�سة اأو الطالب من بيزا . وميكن ا�ستبعاد املدر�سة لأنها تقع يف منطقة نائية ومن 

ال�سعب الو�سول اإليها اأو لأن املدر�سة �سغرية للغاية اأو لأ�سباب تنظيمية اأو عوامل اإجرائية حتول دون امل�ساركة. كما ميكن ا�ستبعاد طالب ب�سبب الإعاقة 

الفكرية اأو الكفاءة املحدودة يف لغة التقييم .

يف 29 بلدة من 65 بلدة م�ساركة يف بيزا 2009 بلغت الن�سبة املئوية لال�ستبعادات على م�ستوى املدر�سة اأقل من 1٪0 ، كما كانت اأقل من 5٪ يف جميع 

البلدان وعندما يوؤخذ يف العتبار ا�ستبعاد الطالب الذين تنطبق عليهم معايري ال�ستبعاد الدولية تزيد معدلت ال�ستبعاد قليال . بالرغم من ذلك ، 

يظل معدل ال�ستبعاد الكلي اأقل من 2٪ يف 32  بلدة م�ساركة ، واأقل من 5٪ يف 60 بلدة م�ساركة واأقل من 7٪ يف جميع البلدان عدا لوك�سمبورج )٪7.2(

والدمنارك )8.6٪( ويف 15 بلدة من 34 بلدان منظمة التعاون القت�سادي والتنمية بلغت الن�سبة املئوية لال�ستبعادات على م�ستوى املدر�سة اأقل من ٪1 

وكانت اأقل من 5٪ يف جميع البلدان وعندما مت اأخذ ا�ستبعادات الطالب من داخل املدار�س يف العتبار اأي�سا كانت هناك 9 بلدان من منظمة التعاون 

بها اأقل من 2٪ و 25 بلدة بها اأقل من 5٪ )اأنظر امللحق اأ2(.
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قيود على م�ستوى ال�ستبعادات يف بيزا 2009

• ال�ستبعاد على م�ستوى املدر�سة ب�سبب تعذر الو�سول اإليها ، ولعدم جدوى اأو لأ�سباب اأخرى كانت ل ينبغي األ تتعدى 0.5٪ من العدد الكلي للطالب يف 
املجموعة الإح�سائية امل�ستهدفة بلدانيا لبيزا . اأما املدار�س يف اإطار اختيار العينة التي مل يكن بها �سوى طالب اأو طالبني من املوؤهلني مل يكن م�سموحا 

با�ستبعادها من الإطار رغم ذلك اإذا كانت على الإطار اأ�سا�سا فيكون من الواقع اأن الن�سبة املئوية للطالب يف هذه املدار�س لن ت�سبب خرقا حلد الـ 

0.5٪ امل�سموح به لذلك ميكن ا�ستبعاد هذه املدار�س يف امليدان اإذا كان لديها يف هذا الوقت طالب واحد اأو طالبني موؤهلني لبيزا .

• ا�ستبعادات الطالب على م�ستوى املدر�سة ممن يعانون من اإعاقات ذهنية اأو وظيفية اأو الطالب من ذوي الكفاءة املحدودة يف لغة اختبار تقييم بيزا 
فيلزم األ يتعدوا 2٪ من الطالب .

• ال�ستبعادات من داخل املدر�سة ب�سبب اإعاقتهم الفكرية اأو الوظيفية اأو الطالب ذوي الكفاءة املحدودة يف اللغة ينبغي األ يتعدوا 2.5 ٪ من الطالب. 

الطالب الذين اأمكن ا�ستبعادهم من داخل املدار�س يف بيزا 2009 كانوا :

• الطالب املعاقون فكري ا ، املعرفون كطالب يعتربون من وجهة النظر املهنية ملديري املدار�س اأو اأع�ساء هيئة التدري�س املوؤهلني معاقني فكري ا اأو مت 
تقييمهم نف�سيا باأنهم كذلك وتت�سمن هذه الفئة الطالب غري القادرين عاطفيا اأو فكري ا على متابعة حتى التعليمات العامة للتقييم ومل يتم ا�ستبعاد 

الطالب ب�سبب اأداوؤهم الدرا�سي ال�سعيف فقط اأو ب�سبب م�سكالت ان�سباط عامة .

• طالب باإعاقة وظيفية ، معرفون باأنهم طالب معاقون ج�سديا ب�سكل دائم اإىل احلد الذي ل ميكنهم من الأداء يف و�سع اختبار بيزا اأما الطالب ذوو 
الإعاقة اجل�سدية الذين ميكنهم اأداء الختبار فين�سمون اإىل الختبار .

• الطالب من ذوي الكفاءة املحدودة يف لغة تقييم بيزا، املعرفون باأنهم طالب تلقوا اأقل من �سنة من الدرا�سة يف لغة التقييم .

كان ت�سميم اختيار العينة اخلا�سة وحجمها لكل بلد يهدف اإىل حتقيق اأق�سى حد من كفاءة اختيار العينة لتقديرات م�ستوى الطالب . يف بلدان منظمة 

38.250 طالب ا يف املك�سيك . وقامت البلدان ذات  اأي�سلندا اإىل  4.410 طالبا يف  OECD تراوحت اأحجام العينة من  التعاون القت�سادي والتنمية 

العينات الكبرية يف الغالب بتنفيذ بيزا على كال من ال�سعيدين القومي والإقليمي / البلدة ( مثال: ا�سرتاليا وبلجيكا وكندا وايطاليا واملك�سيك وا�سبانيا 

و�سوي�سرا واململكة املتحدة ) كما خ�سع اختيار العينة لرقابة دولية والتزم مبعايري �سارمة ملعدل امل�ساركة �سواء بالن�سبة للمدار�س املختارة بناء على 

عقود دولية اأو بني الطالب داخل هذه املدار�س ، وذلك من اأجل �سمان اأن تعك�س نتائج بيزا مهارات الطالب يف �سن 15 عاما يف البلدان امل�ساركة . كما 

طلب من البلدان تطبيق الختبار على الطالب بو�سائل مماثلة ل�سمان ا�ستالم الطالب لنف�س املعلومات قبل واأثناء التقييم اخلانة رقم )3-1-1(.

اخلانة اأ – 1-2  املجموعة التي مت تغطيتها والطالب امل�صتبعدون

 15 �سن  الطالب يف  بيزا  وت�ستبعد  امل�ستهدفة  الوطنية  الإح�سائية  للمجموعة  تعريفها  الإمكان يف  بقدر  ا  �سمويل  يكون  لأن  بيزا  تقييم  يهدف 

عامًا غري امل�سجلني يف اأي من اأنواع املوؤ�س�سات التعليمية . ويف اجلزء املتبقي من هذا التقرير )ي�ستخدم امل�سطلح » من هم يف �سن 15 عامًا« 

للدللة على عدد العينة الطالبية لبيزا . الن�سبة املئوية للمجموعة امل�ستهدفة ملن هم يف �سن 15 عامًا يف داخل التعليم الذي تقوم بيزا بتغطيته 

وهي جمموعة كبرية مقارنة بالبحوث الدولية الأخرى : فقد ا�ستبعدت مدار�س قليلة ن�سبيا من امل�ساركة. وظلت ا�ستبعادات الطالب من داخل 

املدار�س اأقل من 2٪ يف معظمها واأقل من 5٪ يف جميع البلدان كما كانت اأغلب ال�ستبعادات ل منا�س منها. وي�سهم م�ستوى التغطية العايل يف 

اإمكانية مقارنة نتائج التقييم . ويعتمد تاأثري ال�ستبعاد الطالبي على املتو�سط الوطني للدرجات على مدى معامل الرتباط )العك�سي ( بني اأداء 

الطالب ونزوعه نحو ال�ستبعاد. وحتى مع وجود معامل ارتباط عا ل ن�سبيا قدره  0.5 ، توحي معدلت ال�ستبعاد الأقل من 5٪ اأن املتو�سط الوطني 

للدرجات يكون مبالغ يف تقديره باأقل من 5 نقاط درجة ، ومع معامل ارتباط اأكرث توا�سعا بقيمة 0.3٪ واأنه �سيكون اأقل من 3 نقاط درجة . ولهذه 

العملية احل�سابية مت ا�ستخدام منوذج يفرت�س توزيعا طبيعيا ثنائي املتغري للميل اإىل امل�ساركة والأداء .
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اإعالن النتائج من بيزا 2009

مت تقدمي نتائج بيزا 2009 يف �ستة جملدات :

• املجلد 1 ، ما يعرفه الطالب وما ي�ستطيعون القيام به : اأداء الطالب يف القراءة والريا�سيات والعلوم . ويلخ�س لأداء الطالب يف بيزا 2009 . ويقدم 
اأداء القراءة  . وبعد ملخ�س عن  القراءة  القيام به يف  النتائج يف �سياق كيفية تعريف الأداء وقيا�سه والإعالن عنه ثم البحث فيما ميكن للطالب 

يتم البحث يف الطرق التي توؤدي اإىل تنوع هذا الأداء على مقايي�س فرعية متثل ثالث جوانب للقراءة . ثم تق�سم النتيجة اإىل ثالث اأ�سكال خمتلفة 

للن�سو�س القرائية وتبحث يف الفوارق بني اجلن�سني يف القراءة �سواء ب�سفة عامة اأو جلوانب قراءة اأخرى واأ�سكال ن�سية . ل بد لأي مقارنة ملخرجات 

النظم التعليمية اأن تاأخذ يف العتبار ظروف البلدان الجتماعية والقت�سادية واملوارد التي تخ�س�سها للتعليم. ولالهتمام بذلك ولتلبيه ذلك فاإن 

املجلد يف�سر اأي�سا النتائج يف داخل �سياقات البلدان القت�سادية والجتماعية ويختتم املجلد بو�سف نتائج الطالب يف الريا�سيات والعلوم .

• املجلد 2 ، التغلب على اخللفية الجتماعية : الإن�ساف يف فر�س التعلم وخمرجاته ، ويبداأ بفح�س دقيق لتباين الأداء امللحوظ يف املجلد 1 خا�سة 
ملدى الختالف الكلي يف اأداء الطالب املرتبط بالختالفات بني النتائج التي حتققت يف خمتلف املدار�س . ثم يبحث املجلد يف كيفية تاأثري العوامل 

مثل اخللفية الجتماعية والقت�سادية وو�سع الهجرة على اأداء الطالب املدر�سة والدور الذي ميكن اأن تلعبه �سيا�سة التعليم يف التخفيف من تاأثري 

هذه العوامل.

• املجلد 3 ، التعلم للتعلم : امل�ساركة الطالبية ، ال�سرتاتيجيات واملمار�سات ا�ستك�ساف املعلومات التي مت جمعها عن م�ستويات الطالب يف امل�ساركة يف 
اأن�سطة القراءة والتوجهات نحو القراءة والتعلم . كما ي�سف دافعية من هم يف �سن 15عاما وم�ساركتهم وا�سرتاتيجياتهم للتعلم .

• املجلد 4 ، ما الذي يوؤدي اإىل جناح املدر�سة ؟ املوارد ، ال�سيا�سات واملمار�سات ، ا�ستك�ساف العالقات بني الطالب واملدر�سة وخ�سائ�س م�ستوى النظام 
وجودة التعليم والإن�ساف فيه. كما ي�ستك�سف ما ميكن اأن توؤديه املدار�س وال�سيا�سات املدر�سية لالرتقاء بالأداء الكلي للطالب يف نف�س الوقت للتخفيف 

من تاأثري اخللفية الجتماعية والقت�سادية على اأداء الطالب بهدف تعزيز توزيع فر�س التعلم ب�سكل اأكرث اإن�سافًا.

اخلانة اأ – 1-3  كيف ينفذ اختبار بيزا عادة يف املدر�صة

عندما يتم اختيار مدر�سة للم�ساركة يف بيزا يتم تعيني من�سق للمدر�سة. يقوم من�سق املدر�سة بتجميع قائمة بجميع الطالب ممن هم يف �سن 

15 عاما يف املدر�سة وير�سل هذه القائمة اإىل املركز الوطني لبيزا يف البلدة والذي يقوم بدوره باختيار 35 طالبًا ع�سوائيًا للم�ساركة. ثم يقوم 

من�سق املدر�سة بالت�سال بالطالب الذين مت اختيارهم للعينة ويح�سل على الأذون الالزمة من اأولياء الأمور . وعادة ما جترى جل�سة الختبار 

بوا�سطة م�سئول الختبار الذي مت تدريبه وتعيينه من قبل املركز الوطني. كما يت�سل م�سئول الختبار مبن�سق املدر�سة جلدوله تطبيق التقييم. 

وعلى من�سق املدر�سة تاأمني ح�سور الطالب جلل�سات الختبار وقد يكون ذلك �سعبا يف بع�س الأحيان لأن الطالب ياأتون من خمتلف ال�سفوف 

وخمتلف الف�سول. اأما املهام الأولية مل�سئول الختبار فهي �سمان التوزيع ال�سحيح لكتيب الختبار لكل طالب القيام بتعريف الختبار للطالب. 

وبعد انتهاء الختبار يقوم م�سئول الختبار بتجميع كتيبات الختبار واإر�سالها اإىل املركز الوطني لرتميزها . 

الطالب  يقوم  لكل مادة خمتلفة حتى  بيزا  اأ�سئلة  كتيب جمموعة فرعية من  ولكل  بلدة  كل  اختبار خمتلف يف  كتيب   13 ا�ستخدام  بيزا مت  يف 

بالإجابة على جمموعات متداخلة من الأ�سئلة من اأجل اإنتاج نطاق وا�سع من بنود  الختبار بينما يكون وقت الختبار حمدد ا لكل طالب. ومع 

13 كتيب لكل جمموعة من 35 طالب مل يح�سل على نف�س الكتيب �سوى 3 طالب فقط . وقد مت تخ�سي�س كتيب لكل طالب وفق ا لعملية اختيار 

اأما التعريف الذي قدمه م�سئول الختبار فطبقا لن�س معتمد بحيث يتلقى جميع الطالب يف كل البلدان امل�ساركة لنف�س التعليمات  ع�سوائي . 

اإىل ق�سمني. اختبار مدته �ساعتني  للتدريب من كتيباتهم وانق�سمت جل�سة الختبار  اأداء �سوؤال  بال�سبط. قبل بدء الختبار ُطلب من الطالب 

لتقييم معلوماتهم ومهاراتهم وجل�سة ال�ستبيان جلمع البيانات عن خلفياتهم ال�سخ�سية ، عادات تعلمهم وتوجهاتهم نحو القراءة وانخراطهم 

يف القراءة ودافعيتهم . وتختلف مدة ال�ستبيان من بلد لآخر اعتمادا على البدائل املختارة لإدراجها ، ولكن كانت املدة ب�سكل عام 30 دقيقة. 

وعادة ما يح�سل الطالب على فرتة راحة ق�سرية يف منت�سف الختبار ثم اأخرى قبل ملئهم ال�ستبيان.
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• املجلد 5، اجتاهات التعلم : التغريات يف اأداء الطالب منذ عام 2000 كما يقدم ملحة خمت�سرة عن الجتاهات يف اأداء الطالب يف القراءة والريا�سيات 
والعلوم من بيزا 2000 اإىل بيزا 2009 . كما يعر�س خمرجات تعليمية مع مرور الوقت وتغري امل�سارات يف العوامل املرتبطة بالطالب واأداء املدر�سة مثل 

خلفية الطالب. وخ�سائ�س املدر�سة وممار�ساتها .

• املجلد 6 ، الطالب على النرتنت : قراءة وا�ستخدام معلومات رقمية وي�سرح كيف تقي�س بيزا وتعلن عن اأداء الطالب يف القراءة الرقمية وحتلل ما 
ميكن اأن يقوم به طالب الـ 20 بلدة امل�ساركة يف هذا التقييم. 

اإن جميع جداول البيانات امل�سار اإليها يف التحليل موجودة يف نهاية كل جملد ذا �سلة. كما تقدم املجلدات دليال للقارئ يف كل جملد للم�ساعدة على 

تف�سري اجلداول والأرقام امل�ساحبة للتقرير .

وت�سف امللحقات التقنية موؤ�سرات بناء ال�ستبيان والأمور اخلا�سة باختيار العينة واإجراءات �سمان اجلودة والعملية امل�ستخدمة لتطوير اأدوات التقييم 

ف�سال عن معلومات اخلا�سة بثبات الرتميز واملو�سوعة جميعها على املوقع الإلكرتوين لبيزا )www.pisa.oecd.org(. ومتت تغطية الكثري من هذه 

– �سي�سدر  والتنمية  القت�سادي  التعاون  2009 )منظمة  لبيزا  الفني  التقرير  التف�سيل يف  باإ�سهاب ومزيد من  التقنية  املرفقات  املدرجة يف  الأمور 

قريبا(.
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مالحظات

1- بلدان الناجت املحلي للفرد التي �ساركت يف بيزا 2009 متثل 87 ٪ من اإجمايل الناجت املحلي العاملي لعام 2007 وي�سار اإىل بع�س الكيانات امل�سار اإليها 

يف هذا التقرير على اأنها اقت�سادات �سريكة وهذا لأنها لي�ست كيانات وطنية باملعنى املفهوم.

2- قامت واحد وثالثون بلدانة واقت�ساد �سريك بتطبيق تقييم بيزا 2009 وع�سرة بلدان واقت�ساد �سريك اإ�سافية قامت . بتطبيق التقييم يف 2010.

3- مارك�س ج.ن. )2007( وبرت�سي ك.م. واليجاندريا كاتانيو و�ستيفان �س.والرت  ) 2009( ومنظمة التعاون القت�سادي )2010اأ(

4- ي�ستخدم هذا التقرير ت�سميات مقدونيا ومولدوفا واجلبل الأ�سود و�سربيا لالإ�سارة بالتوايل اإىل جمهورية يوغو�سالفيا ال�سابقة وجمهورية مقدونيا 

وجمهورية مولدوفا وجمهورية اجلبل الأ�سود وجمهورية �سربيا.

5- زوروا موقع www.pisa.oecd.org لروابط املواقع الإلكرتونية الوطنية لبلدان بيزا ولتقارير بيزا الوطنية .

6- اأ�سرتاليا، النم�سا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، �سيلي، كرواتيا، اجلمهورية الت�سيكية، الدمنارك، اأ�ستونيا، فنلندا، فرن�سا، اأملانيا، اليونان، هوجن كوجن 

ليتوانيا، مكاو ال�سينية، هولندا، نيوزيلندا، الرنويج، بنما،  اليابان، الأردن، كوريا، لتفيا،  اإيطاليا،  اإ�سرائيل،  اإيرلندا،  اأي�سلندا،  ال�سينية، املجر، 

بولندا، الربتغال، قطر، رو�سيا الحتادية، �سربيا، �سنغافورة، اجلمهورية ال�سلوفاكية، �سلوفينيا، اأ�سبانيا، ال�سويد، �سوي�سرا، ترينيداد وتوبا جو، تركيا 

و اأورجواي .
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البيانات التي اأظهرتها الأرقام

. )www.pisa.oecd.org( ُقدمت البيانات امل�سار اإليها يف هذا املجلد يف املرفق ب وبتف�سيل اأكرب على املوقع الإلكرتوين لبيزا

وقد ا�ستخدمت خم�سة رموز للدللة على البيانات املفقودة :

اأ- اإذا مل تنطبق الفئة على الدولة املعنية .من ثم تكون البيانات مفقودة.

ج . يوجد عدد قليل للغاية من املالحظات اأو ل توجد مالحظات لتقدمي تقديرات موثوق بها )اأي هناك اأقل من 30 طالب اأو اأقل من خم�س 

مدار�س لها بيانات �ساحلة(.

بيانات غري متوفرة ومل تقدم هذه البيانات من قبل الدولة اأو اأنها �سبق اأن جمعت ولكنها ا�ستبعدت من الن�سر لأ�سباب فنية. م- 

مت �سحب البيانات اأو اأنها مل يتم جمعها مبوجب طلب من الدولة املعنية. و- 

�س- بيانات مدرجة يف فئة اأخرى اأو عمود اآخر باجلدول.

تغطية البلدان

يبني هذا الإ�سدار بيانات 65 دولة واقت�سادًا مبا فيها جميع ال 34 دولة يف منظمة التعاون القت�سادي و 31 دولة واقت�سادات �سريك )اأنظر 

ال�سكل اأ- 1-1( ومت جمع بيانات 10 بلدان �سريكة اأخرى بعد ذلك بعام، و�سيتم ن�سرها يف - 2011.

مت تزويد البيانات الإح�سائية لإ�سرائيل من قبل ال�سلطات الإ�سرائيلية ذات ال�سلة وعلى م�سئوليتها. وا�ستخدام مثل هذه البيانات من قبل 

منظمة التعاون القت�سادي يتم دون حتيز ملوقف مرتفعات اجلولن والقد�س ال�سرقية وامل�ستوطنات الإ�سرائيلية يف ال�سفة الغربية وفقا لأحكام 

القانون البلداين .

ح�صاب املتو�صطات الدولية

مت ح�ساب متو�سط منظمة التعاون القت�سادي ملعظم املوؤ�سرات الواردة يف هذا التقرير. ويف حالة بع�س املوؤ�سرات مت اأي�سا ح�ساب املجموع 

الكلي الذي ميثل جمال منظمة التعاون القت�سادي :

• يتوافق متو�سط منظمة التعاون القت�سادي مع املتو�سط احل�سابي لتقديرات كل بلد.

• يفرت�س املجموع الكلي ملنظمة التعاون القت�سادي اأن بلدان منظمة التعاون القت�سادي هي كيان واحد تقوم كل بلدة بالإ�سهام فيه بالن�سبة 
اإنه ي�سور كيف تت�سابه كل بلدة مع نطاق  15 عام )اأنظر امللحق ب للبيانات(.  والتنا�سب مع عدد الطالب املقيدين يف مدار�سها يف �سن 

منظمة التعاون القت�سادي ككل :

ي�ستخدم املجموع الكلي ملنظمة التعاون القت�سادي يف هذا الإ�سدار ب�سكل عام عند الإ�سارة للموقف العام يف نطاق منظمة التعاون القت�سادي. 

حيث يكون الرتكيز على مقارنة الأداء عرب النظم التعليمية با�ستخدام متو�سط منظمة التعاون القت�سادي . يف حالة بع�س البلدان قد ل تكون 

البيانات متاحة ملوؤ�سرات معينة اأو لفئات حمددة ل تنطبق عليها . لذلك يتوجب على القراء اأن ي�سعوا ن�سب اأعينهم اأن امل�سطلحان » متو�سط 

منظمة التعاون القت�سادي« » اإجمايل منظمة التعاون القت�سادي« ي�سريان اإىل بلدان منظمة التعاون القت�سادي التي تت�سمنها املقارنات 

اخلا�سة بهم .

تقريب الأعداد

حيث اأن تقريب بع�س الأعداد يف اجلداول قد ل توؤدي اإىل جتميع العدد الإجمايل فاإن الأعداد الإجمالية والختالفات واملتو�سطات يتم ح�سابها 

دائما على اأ�سا�س الأرقام الدقيقة ويتم تقريبها بعد العملية احل�سابية فقط، ولقد مت تقريب جميع الأخطاء املعيارية يف هذا الإ�سدار اإىل واحد 

اأو اثنني من الك�سور الع�سرية حيث تظهر  قيمة 0.00 ول يعني اأن قيمة اخلطاأ املعياري هو �سفر ولكنه اأقل من 0.005.

الإعالن عن بيانات الطالب

ي�ستخدم التقرير » من هم يف �سن 15 عام« كاختزال لعينة بيزا الإح�سائية . وتغطي بيزا الفئة العمرية للطالب ما بني 15 عامًا و 3 �سهور و 

16 عامًا و 2 �سهر يف وقت التقييم ممن اأكملوا على الأقل �ست �سنوات من التعليم الر�سمي دون النظر اإىل نوع املوؤ�س�سة التعليمية املقيدين بها 

اأو ما اإذا كانوا طالبا لدوام كامل اأو لدوام جزئي اأو ما اإذا كانوا ملتحقني بربامج تدريب اأكادميية اأو مهنية اأو �سواء كانوا ينتمون اإىل مدار�س 

عامة اأو خا�سة اأو اأجنبية يف بلدانهم .

دليل القارئ
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الإعالن عن بيانات املدر�صة

قام مدراء املدار�س التي مت تقييم طالبها بتقدمي املعلومات اخلا�سة بخ�سائ�س مدار�سهم من خالل تعبئة ا�ستبيان مدر�سة . ويتوقف مكان 

عر�س ا�ستجابات مدراء املدار�س يف هذا الإ�سدار على زخمها حتى تكون متنا�سبة مع ن�سبة عدد الطالب ممن هم يف �سن 15 عامًا باملدر�سة.

الرتكيز على الفوارق ذات الدللة الإح�صائية

يناق�س هذا املجلد الفوارق اأو التغريات ذات الدللة الإح�سائية فقط ويتم اإظهارها بالألوان الداكنة لالأرقام وبالبنط العري�س يف اجلداول 

انظر امللحق 3اأ ملزيد من املعلومات.

ت�صنيف اأداء الطالب

ي�ستخدم هذا الإ�سدار الختزال لو�سف م�ستويات الكفاءة لدى الطالب يف املواد التي تقوم بيزا بتقييمها :

متفوقو الأداء هم اأولئك الطالب ذوي الكفاءة عند م�ستوى 5 اأو 6 يف التقييم .

ذوو الأداء القوي هم اأولئك الطالب ذوي الكفاءة عند م�ستوى 4 يف التقييم .

ذوو الأداء املتو�صط هم اأولئك الطالب ذوي الكفاءة عند م�ستوى 2اأو 3 يف التقييم .

ذوو الأداء املتدين هم اأولئك الطالب ذوي الكفاءة عند م�ستوى اأقل من 2 يف التقييم .

الخت�صارات امل�صتخدمة يف التقرير

ESCS  موؤ�سر بيزا للو�سع القت�سادي والجتماعي والثقايف

GDP  اإجمايل املنتج املحلي

ISCED  املعيار الدويل لت�سنيف التعليم

تعادل القوى ال�سرائية  PPP

النحراف املعياري  .S.D

اخلطاأ املعياري  .S.E

مزيد من التوثيق

واملوقع  قريبا(  �سي�سدر  2009 )الذي  لبيزا  الفني  التقرير  انظر  بيزا  امل�ستخدمة يف  والأ�ساليب  بيزا  تقييم  اأدوات  املعلومات عن  ملزيد من 

.)www.pisa.oecd.org( الإلكرتوين لبيزا

وي�ستخدم هذا التقرير خدمة �ستاتلنك�س ملنظمة التعاون القت�سادي الإح�سائية . واأ�سفل كل بلدان وخارطة يوجد رابط يوؤدي اإىل جمموعة 

ك�سوف اإك�سل التي حتتوي على البيانات ذات ال�سلة . وهذه الروابط ثابتة و�ستظل بال تغيري مبرور الزمن . اإ�سافة لذلك ، �سيتمكن قراء الكتب 

الإلكرتونية من النقر مبا�سرة على هذه الروابط و�ستفتح اأمامهم الك�سوف يف نافذة م�ستقلة اإذا كان النرتنت متاحًا وقيد الت�سغيل .
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2

نبذة موجزة عن
أداء الطلبة
في القراءة

ما الذي ميكن اأن يقوم الطالب به كقراء ؟ يقارن هذا الف�سل اأداء الطالب يف 

القراءة عرب البلدان وداخلها. كما يناق�س تعريف بيزا مل�سطلح حمو اأمية القراءة 

ومهام القراءة املرتبطة بكل م�ستوى من م�ستويات كفاءة بيزا. ثم يبحث الف�سل 

القراءة  مهارات  يف  اجلن�سني  بني  الفوارق  عن  ويك�سف  القراءة  نتائج  يف  بعمق 

مثل   ، القراءة  جوانب  خمتلف  يف  الطالب  كفاءة  م�ستويات  بالتف�سيل  ويعر�س 

بالن�سبة  وتقييم  وتاأمل  وتف�سري  ودمج  وا�سرتجاع  ا�ستيعاب  على  الطالب  قدرة 

للمعلومات التي يح�سلون عليها من خالل القراءة. كما يناق�س اأي�سا هذا الف�سل 

قدرة الطالب على قراءة وفهم الن�سو�س املتوا�سلة وغري املتوا�سلة.
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ما الذي يعرفونه من هم يف �سن 15 عام وما الذي ميكنهم القيام به كقراء ؟ هل ميكنهم احل�سول على ما يحتاجون يف الن�سو�س الكتابية ، من تف�سري 

الن�سو�س لأغرا�س  اأنواع خمتلفة من  ناقد من منطلق عالقتها بخرباتهم وفهمهم ؟ هل ميكنهم قراءة  ب�سكل  فيها  والتاأمل  وا�ستخدامها  املعلومات 

خمتلفة ويف �سياقات متنوعة �سواء للم�سلحة ال�سخ�سية اأو للت�سلية اأو لأ�سباب عملية ؟ يتوىل التقييم اخلا�س للقراءة يف بيزا 2009 الإجابة عن هذه 

الأ�سئلة .

حيث اأن القراءة كانت الرتكيز الأ�سا�سي لبيزا 2009 ، من املمكن البحث مبزيد من التف�سيل عما كان عليه احلال يف بيزا 2003 و بيزا 2006 عندما 

كان الوقت املخ�س�س لختبار القراءة قلياًل ن�سبيًا . اأما يف بيزا 2009 فقد خ�س�ست ثالثة �ساعات ون�سف من مادة الختبار لتقييم القراءة يف كل بلد 

م�سارك . اإن القراءة يف مقدمة جمالت التقييم التي ميكن العودة اإليها كرتكيز اأ�سا�سي لبيزا. ومن هذا املنطلق مت اإجراء تنقيح كامل لإطار التقييم 

. ويت�سمن املجلد )5( مقارنة لأداء الطالب يف القراءة خالل الفرتة من 2000 اإىل 2009 اجتاهات التعلم .
)1(

وتطوير، لأدوات التقييم 

1-  بعد احت�ساب امل�ساركة املدر�سية ، اجلن�س ، اللغة الأوىل ، مكان ال�سكن ، تعليم الوالدين ودخل العائلة .

2-  . ٪ م�ستويات املجموعة املرجعية ، لكفاءة القراءة يف بيزا ، هي امل�ستوى 0 و لعالمات القراءة هي املجموعة التي ح�سلت على اأقل من ٪60

امل�سدر : منظمة التعاون القت�سادي 2010 اأ
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اخلانة اأ – 2-1  الأداء يف القراءة والنجاح يف احلياة

اأ�سبح من الثابت الآن ارتباط التعليم بتجربة احلياة املزدهرة يف العديد من امل�ستويات حيث تزداد املكا�سب مع كل م�ستوى تعليمي يتحقق فكلما 

ازدادت امليزات مع التقدم يف العمر )منظمة التعاون القت�سادي 2010د(. اإن العائدات غري القت�سادية من التعليم على �سكل �سحة اأف�سل 

ومزيد من التما�سك الجتماعي الذي تدل عليه امل�ساركة الثقافية وال�سيا�سية ينظر اإليها على اأنها فوائد مهمة اإىل جانب العائدات القت�سادية 

وعائدات �سوق . العمل. كما غالبا ما يعترب التعليم م�سهما يف جودة احلياة بحد ذاته2.

ت�سكل م�ستويات قدرة القراءة موؤ�سرات اأكرث موثوقية للرفاهية القت�سادية والجتماعية من قدر التعليم الذي يقا�س بال�سنني يف املدر�سة اأو يف ما 

بعد التعليم املدر�سي . ي�ستخدم تقرير منظمة التعاون القت�سادي ، ارتفاع تكلفة الأداء التعليمي املتدين، 3 بيانات من بيزا ومن تقييمات دولية 

اأخرى تو�سح اأن نوعية خمرجات التعلم ، ولي�س طول مدة التعلم املدر�سي هي التي حتدث الفارق.

 OECD القت�سادي  التعاون  منظمة  تقرير  يف  كندا  يف  للحياة  الالحقة  واملخرجات  بيزا  قراءة  اأمية  حمو  درجات  بني  العالقة  توثيق  مت  كما 

الطرق اإىل النجاح : كيف ت�سكل املعارف واملهارات يف �سن 15 عام احلياة امل�ستقبلية يف كندا4 . ومبتابعة الطالب الكنديني الذين �ساركوا يف 

تقييم القراءة يف بيزا 2000 وجدت الدرا�سة اأنه بعد تعديل املتغريات الأ�سا�سية مثل متغريات اأولياء الأمور واملدار�س والعوامل الدميوغرافية 

واجلغرافية كانت الكفاءة على مقيا�س قدرة القراءة يف بيزا مرتبطة ارتباطا كبريا باحتمالية عالية لال�ستمرار يف التعليم بدًل من النتقال اإىل 

العمل اأو اخلمول يف �سن 21.
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نظرا للنطاق الوا�سع للتجارب احلياتية التي يرتبط بها حمو اأمية القراءة مبا يف ذلك ال�سحة والرفاهة وامل�ساركة الثقافية وال�سيا�سية ونظرا لأن هدف 

بيزا هو قيا�س مدى جودة النظم التعليمية يف اإعداد ال�سباب للحياة فقد مت تطوير تقييم بيزا كي ميثل ت�سورا اإدراكيا وا�سعا وعميقا للقراءة . اإن مفهوم 

بيزا ملحو اأمية القراءة يهدف اإىل ال�ستمال على نطاق من املواقف املختلفة التي يقراأ فيها النا�س، والأ�سكال املختلفة التي ُتقدم بها الن�سو�س املكتوبة، 

وكذا الأ�ساليب املتنوعة التي ينتهجها القراء يف تناول الن�سو�س من الأ�ساليب الوظيفية واملحدودة مثل البحث عن معلومة عملية معينة اإىل ما هو اأكرث 

تو�سعا : القراءة للتعلم ولفهم طرق اأخرى لالأداء والتفكري والوجود .

يبداأ هذا الف�سل ب�سرح كيفية قيا�س بيزا لأداء الطالب يف القراءة والإعالن عنه ثم يعر�س نتائج التقييم مو�سحا ما يعرفه الطالب وما ميكنهم اأداوؤه 

كقراء يف خمتلف البلدان . ثم يعقب هذا الق�سم مناق�سة لنتائج القراءة وفقا لنوع اجلن�س ويفح�س مواطن القوة وال�سعف الن�سبي للبنني والبنات 

ويف حني اأن هذا الف�سل يعلن ب�سكل اأ�سا�سي عن تقييم القراءة يف الو�سائط املطبوعة اإل اأنه يت�سمن اأي�سا ق�سما خمت�سرا عن تقييم قراءة الن�سو�س 

الرقمية.

على الرغم من اأن بيزا تدرك اأن القراءة �سواء كانت للو�سائط املطبوعة اأو الرقمية هي بناء واحد اإل اأنه مت عر�س النتائج ب�سكل منف�سل كي ي�سمح 

للدول مبالحظة الفوارق يف اأداء طالبها يف القراءة عرب الو�سيلتني . وقد يبعث ذلك اإىل مناق�سات حول تغريات ال�سيا�سة يف تدبري املوارد ويف املناهج 

وطرق التدري�س. وتختلف قراءة الن�سو�س الرقمية عن قراءة الن�سو�س املطبوعة يف جوانب مهمة : يف �سغر قدر الن�س املرئي للقارئ يف اأي حلظة 

وبكمية ن�س متاحة للقارئ فيما وراء ما ميكن روؤيته على الفور ويف القت�ساء با�ستخدام نطاق من اأدوات ومقومات الت�سفح الفريدة . وبينما يركز هذا 

املجلد على الن�سو�س املطبوعة اإل اأن قراءة الن�سو�س الرقمية وعالقتها بالن�سو�س املطبوعة فقد مت تقدميها يف املجلد 6 ، الطالب على النرتنت. 

اإن م�سطلح » القراءة« امل�ستخدم يف كل اأنحاء هذا التقرير ي�سري اإىل قراءة الن�سو�س املطبوعة على ورق ما مل ين�س على خالف ذلك كقراءة رقمية 

اأو قراءة اإلكرتونية.

لقد تو�سلت الدرا�سة اأي�سا اإىل اأن درجات الطالب يف �سن 15 كانت موؤ�سرا مهما ملكت�سبات كل من الذكور والإناث .

رغم اأن الدرا�سة الكندية قد اأعلنت عن بيانات طولية حتى �سن 21 فقط وهو الوقت الذي مل يبداأ فيه �سغار البالغني حياتهم العملية بعد اإل اأن 

فوائد راأ�س املال الب�سري كما يقي�سه مقيا�س حمو اأمية القراءة يف بيزا من املرجح اأن ت�ستمر اإىل �سن الر�سد .

وتدعم البيانات من البحوث امل�سحية الوطنية والدولية التي اأجريت عن البالغني على مدى 20 عامًا النتائج التي اأعلنتها كندا، كما ت�سيف اإليها. 

لقد اأ�سبحت مهارات حمو اأمية القراءة واحل�ساب رائجة الآن يف املجتمعات احلديثة يف كل اأرجاء العامل . ول ياأمل اأولئك الذين تقل مهاراتهم 

اأمية القراءة  اأجور اأعلى من املتو�سط يف القت�ساد املتزايد يف العوملة . ووفقا لتنامي حجم البيانات فاإن حمو  اأن يح�سلوا على  عن املتو�سط 

واحل�ساب توؤثران فيما اإذا �سيتخرج الأفراد من املدر�سة الثانوية من عدمه، واإذا كان الأمر كذلك اإىل اأين �سيذهبون يف التعليم العايل . كما يبدو 

اأن هذه املهارات توؤثر فيما يختاره الفرد للدرا�سة يف التعليم العايل ويف مثابرتهم للح�سول على درجة علمية . كما اأن الدرجة اجلامعية بجانب 

حمو اأمية القراءة واحل�ساب مهمة يف التاأثري على نوع الوظيفة التي يح�سل عليها الأفراد وكذلك على الأجر والدخل ال�سنوي الذي يح�سلون 

عليه. ول ترتبط حمو اأمية القراءة واحل�ساب بالعائدات القت�سادية فح�سب . وتبني البيانات اأن هذه املهارات ترتبط اأي�سا باحتمال م�ساركة 

الفرد يف التعليم مدى احلياة ومواكبة الأحداث الجتماعية وال�سيا�سية والت�سويت يف النتخابات الوطنية. توحي البيانات الأخرى اأن حمو اأمية 

القراءة . ترتبط بالتعليم وال�سحة كما قد ت�سهم يف الفروق التي متت مالحظتها يف جودة الرعاية ال�سحية التي يتلقاها الكثري من النا�س.
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�صياق ملقارنة اأداء البلدان

تطرح مقارنة اأداء القراءة والأداء التعليمي ب�سكل اأعم العديد من التحديات عندما يعطي املعلمون اختبارًا يف القراءة يف اأحد الف�سول الدرا�سية ، 

ويطالبونهم مع اختالف قدراتهم وتوجهاتهم وخلفياتهم الجتماعية اأن ي�ستجيبوا لنف�س املجموعة من املهام. عندما يقارن الرتبويون اأداء املدار�س 

فاإنهم يعطون نف�س الختبارات عرب املدار�س التي قد اختلفت فيما بينها اختالفًا كبريًا يف تكوين وترتيب وتعاقب مناهجها ويف تركيزها على الأ�ساليب 

ي�سيف مزيدًا  البلدان  التعليم عرب  نظم  اأداء  اإن مقارنة   . الطالبية  لعيناتها  الجتماعية  و  الدميوغرافية  ال�سياقات  والتدري�سية ف�ساًل عن  الرتبوية 

املقارنة  يتم  والتي  للبلدان  والثقافية  والقت�سادية  ال�سياقات الجتماعية  ولأن  اللغات  للطالب مبختلف  التعقيد. حيث تعطى الختبارات  من طبقات 

البيت  يف  خللفياتهم  وفقًا  خمتلفة  �سياقات  يف  الواحد  البلد  داخل  الطالب  خمتلف  يتعلم  قد  فبينما  ذلك  ومع  للغاية  خمتلفة  تكون  اأن  ميكن  بينها 

واملدر�سة املقيدين بها فاإنهم يخ�سعون لنف�س الختبارات والمتحانات لأنه يف حياة البالغني �سوف يواجهون حتديات م�سرتكة وعليهم التناف�س على نف�س 

الوظائف. وباملثل ، يف القت�ساد العاملي ، مل تعد معايري النجاح يف التعليم معايري وطنية فح�سب بل وبنحو متزايد ، معايري  اأف�سل نظم التعليم اأداًء 

على ال�سعيد البلداين . ورغم �سعوبة املقارنات الدولية اإل اأنها مهمة للرتبويني وقد بذلت بيزا جهودًا كبرية ل�سمان �سحة ونزاهة مثل هذه املقارنات .

يناق�س هذا الق�سم اأداء البلدان يف القراءة يف �سوء عوامل اقت�سادية  و دميوغرافية واجتماعية مهمة ميكنها التاأثري على نتائج التقييم بحيث يقدم 

اإطارًا لتف�سري النتائج التي �ستعر�س لحقًا يف هذا الف�سل . وكما هو مبني باملجلد 2 ، التغلب على اخللفية الجتماعية ، توؤثر ثروة العائلة يف الأداء 

التعليمي لأطفالها ، غري اأن هذا التاأثري يتباين ب�سكل ملحوظ من بلد لآخر . وباملثل فاإن الزدهار الن�سبي لبع�س البلدان ي�سمح لها بالإنفاق اأكرث على 

التعليم ، بينما جتد البالد الأخرى نف�سها مقيدة بدخلها القومي املنخف�س . لذلك من الأهمية مبكان اأخذ دخل البلدان القومي يف العتبار عند مقارنة 

اأداء النظم التعليمية بينها.

يعر�س ال�سكل اأ-2-1 العالقة بني الدخل القومي املقا�س وفقًا لن�سيب الفرد من الناجت املحلي ومتو�سط اأداء الطالب يف القراءة 5. كما يو�سح ال�سكل 

اأي�سًا خط الجتاه 6 الذي يلخ�س العالقة بني ن�سيب الفرد من الناجت املحلي ومتو�سط اأداء الطالب يف القراءة يف بلدان منظمة التعاون القت�سادي 

OECD. وي�سري الر�سم البياين بالنقاط املبعرثة اإىل اأن البلدان ذات الدخل القومي املرتفع متيل اإىل اأداء اأف�سل يف القراءة. وتدل العالقة على اأن ٪6 

من التباين بني متو�سط درجات بلدان منظمة التعاون القت�سادي ميكن التنبوؤ بها على اأ�سا�س ن�سيب الفرد من الناجت املحلي. اأما البلدان ذات الدخل 

القومي املرتفع فتكون مبوجب ذلك متميزة ن�سبيًا حتى ولو اأن الر�سم البياين ل يعطي اأية موؤ�سرات حول هذه العالقة ذات الطبيعة ال�سببية . ينبغي اأن 

يوؤخذ يف العتبار خا�سة عند تف�سري اأداء البلدان ذات امل�ستويات املتدنية ن�سبيًا للدخل القومي مثل املك�سيك و�سيلي وتركيا . ويبني ال�سكل اأ-2-20 درجة 

» معدله » ميكن التنبوؤ بها اإذا كانت جميع خ�سائ�س البلدة احلالية فيما عدا ن�سيب الفرد من الناجت املحلي م�ساوية ملتو�سط بلدان منظمة التعاون 

.   OECDاالقتصادي

على الرغم من اأن ن�سيب الفرد من الناجت املحلي يعك�س املوارد املتاحة للتعليم يف كل بلد اإل اأنه ل يقي�س ب�سكل مبا�سر املوارد املالية امل�ستثمرة فعاًل 

يف التعليم . ويقارن ال�سكل اأ-2-2 اإنفاق البلدان الفعلي على كل طالب يف املتو�سط من �سن 6 وحتى �سن 15 ، مع متو�سط اأداء الطالب يف القراءة . 7 

اأداء  وتعر�س النتائج بالدولر الأمريكي با�ستخدام تعادلت القوة ال�سرائية . ويبني ال�سكل اأ-2-2عالقة موجبة بني الإنفاق على كل طالب ومتو�سط 

القراءة بني بلدان منظمة التعاون القت�سادي OECD. ومع ازدياد الإنفاق على املوؤ�س�سات التعليمية بالن�سبة لكل طالب يزداد اأي�سًا متو�سط اأداء البلدة . 

وي�سرح الإنفاق على كل طالب 9٪ من التباين يف متو�سط الأداء بني البلدان والإنفاق املنخف�س ن�سبيًا على كل طالب وهو ما ينبغي اأن يوؤخذ بعني العتبار 

عند تف�سري اأداء بلدان مثل تركيا واملك�سيك اأو �سيلي . ويف نف�س الوقت يوحي النحرافات من خط الجتاه اأن الإنفاق املعتدل على  كل طالب ل ميكن 

م�ساواته تلقائيًا بالأداء ال�سعيف لنظم التعليم . فعلى �سبيل املثال ، ا�ستونيا وبولندا اللتان تنفقان حوايل 40.000 دولر اأمريكي على كل طالب ي�سل 

اأداءهما اإىل نف�س امل�ستوى مثل الرنويج و�سوي�سرا والوليات املتحدة التي تنفق اأكرث من 100.000 دولر اأمريكي على كل طالب . وباملثل نيوزيلندا وهي 

واحدة من اأعلى البلدان اأداء يف القراءة ، تنفق اأقل كثريًا من املتو�سط لكل طالب . 

بالنظر اإىل العالقة الوثيقة بني اأداء الطالب وم�ستوى تعليم والديه اأو والديها من املهم اأي�سًا اأن ن�سع ن�سب اأعيننا التح�سيل التعليمي للمجموعة البالغة 

عند مقارنة اأداء بلدان منظمة التعاون القت�سادي OECD كبلدان بها عدد اأكرب من البالغني ذوي التعليم العايل وبذلك يتميزون عن البلدان التي 

بها اأولياء اأمور اأقل تعليمًا . يبني ال�سكل اأ-2-3 الن�سبة املئوية ملن هم يف �سن 35 – 44 من اأولياء الأمور الذين حققوا م�ستوى عال من التعليم العايل 

وتتوافق هذه املجموعة تقريبًا مع املجموعة العمرية لأولياء اأمور الطالب  يف �سن 15 الذين قامت بيزا بتقييمهم وكيف يرتبط ذلك بالأداء يف القراءة .
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• ال�سكل اأ -1-2 •
اأداء القراءة والإنفاق على التعليم

• ال�سكل اأ -3-2 •
الأداء يف القراءة وتعليم الوالدين

• ال�سكل اأ -5-2 •
اأداء القراءة ون�صبة الطالب ذوي اأ�صول مهاجرةواقت�صادي ًا
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الن�سبة املئوية ملجموعة الفئة العمرية 35-44 بتعليم عايل

 امل�سدر : منظمة التعاون . بيزا – قاعدة معلومات اجلدول  20-2-1
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ن�سبة من هم يف �سن 15 عام باأ�سول مهاجرة

امل�سدر : منظمة التعاون . بيزا – قاعدة معلومات اجلدول 21-2-1
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• ال�سكل اأ -2-2 •
اأداء القراءة واملنتج الإجمايل املحلي

• ال�سكل اأ -4-2 •
اأداء القراءة ون�صبة الطالب املحرومني اجتماعيًا واقت�صاديًا

• ال�سكل اأ -6-2 •
تكافوؤ اختبار بيزا عرب الثقافات واللغات

ن�سبة الطالب ممن موؤ�سر بيزا الجتماعي والثقايف اخلا�س بهم اأقل عن - 1

امل�سدر : منظمة التعاون . بيزا – قاعدة معلومات اجلدول 20-2-1

الن�سبة املئوية للرتتيب ال�سحيح القائم على جميع اأ�سئلة بيزا 2009

 امل�سدر : منظمة التعاون . بيزا – قاعدة معلومات اجلدول  21-2-1

الرتتيب اخلا�س باأ�سئلة بيزا 2009 اجلديدة املف�سلة

وارتباطها بالأ�سئلة من الدورات ال�سابقة

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133
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التغلب على  فاإن   2 باملجلد  وكما هو مبني   . التعليم  ولنظم  للمعلمني  اآخر  الطالبية حتديًا  العينات  والقت�سادي يف  الجتماعي  التجان�س  ي�سكل عدم 

اأكرب مما يواجههه من  اأن يواجه املعلمون الذين يدر�سون لالأطفال املحرومني اجتماعيًا واقت�ساديًا حتديًا رئي�سيًا   اخللفية الجتماعية من املحتمل 

يدر�سون للطالب ذوي اخللفية الجتماعية الأكرث متيزا . وباملثل فاإن البلدان التي لها ن�سب  اأكرث من الأطفال املحرومني اجتماعيًا واقت�ساديًا تواجه 

حتديات اأكرب من البلدان التي بها ن�سب اأقل من الأطفال املحرومني . يبني ال�سكل 1-2-4 ن�سبة الطالب يف الطرف الأدنى من املقيا�س البلداين للخلفية 

القت�سادية والجتماعية للطالب ، واملو�سوف بالتف�سيل يف املجلد 2 ، ومدى ارتباط ذلك بالأداء يف القراءة. هذه العالقة قوية وتف�سر 46٪ من تباين 

الأداء بني تركيا واملك�سيك حيث ينتمي 58٪ من الطالب اإىل املجموعة الأكرث حرمانًا بلدانيًا �سيلي والربتغال وا�سبانيا و ايطاليا وبولندا حيث ت�سل 

الن�سبة لأكرث من 20٪ ، ومن ثم تواجه حتديات اأكرب كثريًا من ، على �سبيل املثال ، الرنويج وا�سرتاليا واأي�سلندا وكندا وفنلندا ،  حيث تكون ن�سبة الطالب 

املحرومني فيها اأقل من ٪5. 

ميكن دمج الطالب بخلفياتهم املهاجرة اأن ي�سكل حتديًا وم�ستوى اأداء الطالب الذين هاجروا اإىل البلد التي مت تقييمهم فيها ميكن اأن يعزى جزئيًا فقط 

اإىل نظام التعليم يف بلد م�سيفة . ويبني ال�سكل اأ-2-5 ن�سبة من هم يف �سن 15 عام باأ�سول مهاجرة وكيف يرتبط ذلك باأداء الطالب. 

عند درا�سة نتائج كل بلدانة على حده كما هو مبني باجلدول اأ-2-20 يت�سح اأن البلدان تختلف يف �سياقاتها الدميوغرافية والجتماعية والقت�سادية 

ويلخ�س العمود الأخري يف اجلدول اأ-2-20 العوامل املختلفة التي نوق�ست اأعاله يف املوؤ�سر .8 يظهر اأن الرنويج واليابان واأي�سلندا ولوك�سمبورج وفنلندا 

والوليات املتحدة هي من اأكرث البلدان متيزًا من الناحية الدميوغرافية والجتماعية والقت�سادية بينما تركيا واملك�سيك و�سيلي يف �سياق اأكرث حتديًا .

لبد اأن توؤخذ هذه الفوارق بعني العتبار عند تف�سري نتائج بيزا. ويف نف�س الوقت فاإن الآفاق امل�ستقبلية القت�سادية والجتماعية �سواء لالأفراد اأو البلدان 

تعتمد على النتائج التي يحققوها بالفعل ولي�س على الأداء الذي رمبا كانوا قد يحققوه حتت خمتلف الظروف الجتماعية والقت�سادية املختلفة ولهذا 

ال�سبب فاإن التي حققها الطالب واملدار�س والبلدان فعاًل هي حمور هذا املجلد . 

وحتى بعد بيان تف�سري ال�سياق الدميوغرايف والقت�سادي والجتماعي لنظم التعليم ، يظل ال�سوؤال : اإىل اأي مدى يكون لالختبار البلداين مغزاه عندما 

توؤدي الختالفات يف اللغات والثقافات اإىل طرق �سديدة التباين يتم فيها تدري�س وتعلم مو�سوعات مثل اللغة والريا�سيات والعلوم يف جميع البلدان؟ 

فمن املحتم األ تكون جميع مهام تقييمات بيزا الدولية منا�سبة متامًا وبنف�س القدر يف خمتلف ال�سياقات الثقافية اأو اأن تكون لها دللتها بنف�س القدر 

ملختلف �سياقات املناهج اأو التدري�س . لقيا�س ذلك ، طلبت بيزا من كل بلدة اأن حتدد تلك املهام من اختبارات بيزا التي تعتربها الأكرث منا�سبة لختبار 

بلداين . اأو�ست البلدان بو�سع تقييم على مقيا�س لكل مهمة من حيث �سلتها » بالإعداد للحياة » واملطابقة للحقيقة وارتباطها بالفئة العمرية 15 عامًا. 

وي�سار اإىل املهام التي قيمتها كل بلدة بدرجة عالية باأنها اأ�سئلة بيزا الأكرث تف�سياًل لبيزا . قامت بيزا بعد ذلك بو�سع درجة لكل بلد بناء على اأكرث 

الأ�سئلة تف�سياًل لديها ومقارنة بنتائج الأداء يف جممل جمموعة مهام بيزا ) اأنظر ال�سكل اأ-2-6 (. من الوا�سح ب�سكل عام اأن ن�سبة الأ�سئلة التي متت 

الإجابة عليها ب�سكل �سحيح من قبل الطالب ل تعتمد اإىل حد كبري عما اإذا مت حتديد درجات البلدان بناء على الأ�سئلة املف�سلة لديها اأو على جممل 

مهام بيزا . ويقدم ذلك دلياًل قويًا على اأن نتائج تقييمات بيزا لن تتغري ب�سكل ملحوظ اإذا كان لدى البالد تاأثري اأكرب يف اختيار الن�سو�س التي تعتقد 

اأنها اأكرث » مالئمة » لطالبها . 

اأخريًا ، عند مقارنة اأداء الطالب عرب البلدان رمبا يكون مدى تاأثري اأداء الطالب على الختبارات الدولية من خالل اجلهد الذي ي�ستثمره الطالب 

يف خمتلف البلدان يف التقييم هو اأمر ينبغي اأن ياأخذ يف العتبار. ُطلب من الطالب يف بيزا 2003 اأن يتخيلوا موقفًا فعليًا كانت له اأهمية كبرية لهم 

اأن يعربوا عن قدر اجلهد الذي بذلوه يف  . ثم ُطلب منهم  الأداء  اأجل جودة  اإمكانهم من  الكثري من اجلهد قدر  اأن ي�ستثمروا  واأن يحاولوا جاهدين 

حل اختبار بيزا مقارنة باملوقف الذي يتخيلونه للتو وكم من اجلهد لزم عليهم ا�ستثماره اإذا كانت درجاتهم من بيزا قد مت ح�سابها �سمن عالماتهم 

املدر�سية . لقد كانت اإجابات الطالب  واقعية ب�سكل عام عند قولهم اأنه كان باإمكانهم بذل املزيد من اجلهد اإذا كانت نتائج الختبار �ستحت�سب �سمن 

عالماتهم املدر�سية غري اأن التحليل قد اأكد قطعيًا اأن جمهود الطالب املبذول واملعلن كان م�ستقرًا ن�سبيًا عرب البلدان وتدح�س هذه النتيجة الدعاء باأن 

الختالفات الثقافية املنتظمة يف جهود الطالب املبذولة تبطل املقارنات الدولية . كما بني التحليل اأنه داخل البلدان اأرتبط اجلهد بتح�سيل الطالب 

الدرا�سي مع حجم تاأثري مماثل ملتغريات مثل هيكل الأ�سرة ذات اأحد الوالدين فقط ونوع اجلن�س واخللفية الجتماعية والقت�سادية . 
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منهج بيزا لتقييم اأداء الطلبة يف القراءة  

تعريف بيزا ملحو اأمية القراءة  

اللغوية  التكوينات  اللغة  وقواعد  الكلمات  معرفة  وحتى  الأ�سا�سي  بالرتميز  بدءًا  املعرفية  الكفاءات  من  وا�سعة  جمموعة  القراءة   اأمية  حمو  تت�سمن 

والن�سية ومميزاتها و�سوًل اإىل املعرفة بالعامل . كما اأنها ت�ستمل على كفاءات فوق املعرفية: الإدراك والقدرة على ا�ستخدام خمتلف ال�سرتاتيجيات 

املنا�سبة عند معاجلة الن�سو�س .

 وي�سري م�سطلح » حمو الأمية » تاريخيًا اإىل اأداة ت�ستخدم لكت�ساب معلومات والتوا�سل بها. يقرتب ذلك من  فكرة حمو اأمية القراءة التي اعتزمت بيزا 

التعبري عنها : التطبيق الن�سط والعملي للقراءة يف نطاق من املواقف وملختلف الأغرا�س . 

تعرف بيزا 2009 حمو اأمية القراءة باأنها:

فهم وا�ستخدام والتاأمل يف والرتباط بالن�سو�س املكتوبة ، من اأجل حتقيق اأهداف الفرد، وتنمية معارفه وقدراته ، وللم�ساركة  يف املجتمع.

ترتبط كلمات » فهم وا�ستخدام والتاأمل يف » اأ�سا�سًا بالعنا�سر املهمة للقراءة واملعرفة. ي�سري » الفهم » اإىل مهمة القارئ لبناء املعنى كبريًا اأم �سغريًا 

الن�سو�س.  لأحد  �سمنيًا  اأو  – حرفيًا 
اأو �سرد مطول. وت�سري كلمة » ا�ستخدام » اإىل نوع  ميكن اأن يكون هذا اأ�سا�سيًا كفهم الكلمات وميكن اأن يكون معقدًا مثل فهم فكرة كامنة يف نقا�س 

القراءة املوجهة نحو تطبيق املعلومات والأفكار يف ن�س يتعلق مبهمة اأو هدف مبا�سر اأو لتعزيز اأو تغيري معتقدات. وتنتمي معظم القراءة اإىل هذا النوع. 

ويف بع�س احلالت ، ا�ستخدام الن�س بهذه الطريقة يتطلب جمرد احلد الأدنى من الفهم، والربط بني التعرف على معاين الكلمات وبع�س املعرفة 

املبدئية بالتكوين اللغوي ) كثري من القوائم – على �سبيل املثال ( ويف حالت اأخرى ، تتطلب ا�ستخدام كال من فهم النحو والفهم التكويني الأكرث تعقيدًا 

ل�ستخال�س املعلومات. مع ذلك، يف جميع احلالت ، يقرتب القارئ من الن�س ويف ذهنه مهمة حمددة. اأما يف التاأمل  يف الن�سو�س يربط القراء بني 

ما يقروؤونه وبني اأفكارهم وجتاربهم . كما قد ي�ستخدمون الن�س لإلقاء �سوء جديد على �سيء يف حياتهم اخلا�سة ، اأو قد ي�سدروا اأحكامًا على الن�س 

نف�سه اعتمادًا على اأطر مرجعية خارجية . وي�سدر القراء با�ستمرار هذه الأنواع من الأحكام يف �سياق معاجلة الن�س. اإنهم يحتاجون اإىل تقييم ما 

اإذا كان الن�س منا�سبًا للمهمة التي هم ب�سددها، ولتحديد ما اإذا كان الن�س �سيزودهم باملعلومات التي يحتاجونها . عليهم اإ�سدار اأحكامًا عن �سدق 

وثبات املحتوى . اإنهم يف حاجة اإىل تعليل اأية  حتيزات يجدونها يف الن�س . وبالن�سبة لبع�س الن�سو�س ، عليهم اأن ي�سدروا اأحكامًا عن جودة الن�س 

�سواء ككيان له حرفيته اأو كاأداة لكت�ساب املعلومات.

اأما امل�سطلح »الرتباط« الوارد يف التعريف اأعاله فينطوي على الدافعية للقراءة فيبدو اأن كثري من النا�س يقروؤون الن�س عندما تتطلب اإحدى املهام 

منهم القيام بذلك. اأخرون يقراأون اأي�سًا )اأحيانًا(  للمتعة التي متنحهم اإياها اأو للم�سلحة العامة . والبع�س يقروؤون ما يجعله الآخرون  �سروريًا فقط: 

املعلمون واأرباب العمل واحلكومات. بينما يقراأ اآخرون اأي�سًا ما يختارونه باأنف�سهم.  اأي – اأفراد يختلفون يف كيفية ارتباطهم بالن�س ومبدى الدور الذي 

تلعبه القراءة يف حياتهم . ويف املجلد 3، التعلم للتعلم ، الذي يبحث يف الرتباط بالقراءة بالتف�سيل، يبني اأن القراءة عامل ارتباط مهم مع التدابري 

القراءة   اأمية  تت�سمن حمو  القراءة.   اأمية  للح�سول على �سورة كاملة  ملحو  املهم فهم هذه الختالفات  ، من  املنطلق  . ومن هذا  املبا�سرة  املعرفية 

جمموعة من اخل�سائ�س النفعالية وال�سلوكية من بينها الهتمام مبتعة القراءة وال�سعور بال�سيطرة على ما يقراأه الفرد والرتباط بالبعد الجتماعي 

للقراءة واملمار�سات املتنوعة واملتكررة للقراءة . 

مثل  الأخرى  الن�سو�س  من  متنوعة  وجمموعة  املتوا�سلة  غري  والن�سو�س  املتوا�سلة  الن�سو�س  فيها  مبا  التن�سيق  متنوعة  اأ�سكال  املكتوبة  وللن�سو�س 

الن�سو�س ال�سردية والإي�ساحية والتفاعلية . كما يت�سمن م�سطلح الن�سو�س املكتوبة اأي�سًا الو�سائل املتنوعة: املكتوب باليد واملطبوع والرقمي . 

كانت معظم املواد القرائية حتى وقت قريب مطبوعة على ورق ويحتاج القراء الآن اأي�سًا اإىل احل�سول على الن�س وا�ستخدامه عند عر�سه على �سا�سة 

من نوع ما �سواء املعرو�سة على الكمبيوتر اأو على امل�ساعدات ال�سخ�سية الرقمية PDA اأو على �سبكة نقل التكنولوجيا ATM  اأو على الأقل على الهاتف 

النقال. وفتح الن�س الرقمي الباب ليغطي اأنواعًا اإ�سافية من الن�س واملحتوى. ومن اأمثلة هذه املجموعات التكوينية اجلديدة: الن�سو�س التفاعلية مثل 

تبادل التعليقات يف املدونات اأو يف �سيغ الرد على الر�سائل الإلكرتونية ، اأو يف الن�سو�س املتعددة �سواء كانت معرو�سة يف نف�س الوقت على ال�سا�سة اأو 

مرتبطة بن�سو�س ذات و�سالت )روابط( مت�سعبة والقابلة للتو�سع حيث ميكن ربط اأحد امللخ�سات مبعلومات ذات تف�سيل اأكرب اإذا اختار امل�ستخدم 

ذلك . ويف حني ميكن للمرء اأن يجد اأمثلة لن�سو�س مماثلة على الورق اإل اأنها اأقل �سيوعًا يف هذا ال�سكل .
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الن�صو�س

ما نوع الن�س الذي لبد اأن يقراأه 

الطالب؟

الو�صيلة

يف اأي �سكل يظهر الن�س ؟

• على الورق
• رقميًا

البيئة

هل ميكن للقارئ تغيري الن�سو�س 

الرقمية؟

• ن�س موؤلف )القارئ م�ستقبل(
• على اأ�سا�س ر�سائلي )ميكن للقارئ اأن يغري(

تن�صيق الن�س

كيف يقدم الن�س ؟

• ن�سو�س متوا�سلة )باجلمل(
• ن�سو�س غري متوا�سلة )يف قوائم ، مثل هذه القائمة (

• ن�سو�س خمتلطة )جتمع بينهما (
• ن�سو�س متعددة )جمعت من اأكرث من م�سدر(

نوع الن�س

ما هو التكوين البالغي للن�س؟

• و�سفي )عادة لالإجابة عن ال�سوؤال » ما«(
• �سردي )عادة » متى «(

• تو�سيحي )عادة » كيف «(
• نقا�سي )عادة » ملاذا «(

• توجيهي )يقدم تعليمات ( 
• تفاعلي )تبادل معلومات (

اجلوانب 

ما هو غر�س القارئ ونهج تناوله 

للن�س؟

• ا�ستيعاب وا�سرتجاع املعلومات يف الن�س
• دمج وتف�سري ما يقروؤون

• ت�أمل و تقييم ويرتاجعون عن الن�س لربطه بتجاربهم اخلا�سة

املواقف

ما هو ال�ستخدام املق�سود من 

الن�س من وجهه نظر املوؤلف ؟

 •  �سخ�سي : لإ�سباع اهتمامات املرء

•  ع�م : الرتباط مبجتمع اأو�سع
 •  تعليمي : ي�ستخدم يف التدري�س

•  مهني : مرتبط بعامل العمل .

ي�سمل تعريف بيزا للقراءة كال من الن�سو�س املطبوعة والرقمية والإقرار بالكفاءة الأ�سا�سية دون اعتبار للو�سيلة )الو�سيط( والتي تتمثل يف ا�ستخال�س 

املعنى من اللغة اللفظية يف �سكلها الكتابي . 

وبالكلمات لتحقيق اأهداف املرء ولتنمية معارفه واإمكاناته وللم�ساركة يف املجتمع يهدف الن�سف الثاين من التعريف اإىل الإملام بالنطاق الكامل للمواقف 

التي تلعب فيها حمو اأمية القراءة دورًا . وحتى يحققوا اأهدافهم اأمام الأفراد جمموعة من الحتياجات لبد من مواجهتها بدءًا من جمرد البقاء على 

احلياة وحتى الر�سا ال�سخ�سي وحتى التنمية املهنية والوظيفية وامل�ساركة يف املجتمع . والقراءة مطلوبة ب�سكل متزايد للوفاء بهذه الحتياجات ، �سواء 

الب�سيطة مثل معرفة الطريق اأثناء الت�سوق اأو التفاو�س حول بريوقراطيات معقدة تكون قواعدها متاحة ب�سكل عام يف الن�سو�س الكتابية فقط . كما اأن  

القراءة مهمة اأي�سًا يف تلبية احتياجات املرء من اأجل الندماج يف املجتمع للرتفيه ووقت الفراغ وتنمية جمتمع الفرد وللعمل . كما اأن القراءة مطلوبة 

لتنمية قدرات املرء وهذا هو احلال الوا�سح يف �سياقات تعليم املدر�سة وما بعد املدر�سة غري اأن البحوث امل�سحية تبني اأن كثري من البالغني يرتبطون بنوع 

من اأنواع التعليم طوال حياتهم وقدر كبري منه ذاتي الدفع وغري ر�سمي . وعادة ما يتطلب هذا التعلم ا�ستخدام بع�س الن�سو�س ، وكاأفراد يرغبون يف 

حت�سني حياتهم ، �سواء يف العمل اأو خارجة ، فاإنهم يف حاجة اإىل فهم وا�ستخدام والرتباط بالن�سو�س املطبوعة والرقمية. كما اأن ا�ستخدام امل�ساركة 

يف املجتمع يوؤكد على الرتكيز على دور         ن�سط : اأما ا�ستخدام الأفراد الذين ي�ستخدمون الن�س كو�سيلة لالندماج يف حميطهم الجتماعي ب�سكل فعال 

وموؤثر وعلى نطاق وا�سع . وهنا تعرتف بيزا اأي�سًا باجلانب الجتماعي ملحو اأمية القراءة  وتعتربها جزءًا من التفاعالت بني وداخل الأفراد وبطبيعة 

احلال ، تكون حمو اأمية القراءة  اأ�سا�سية مل�ساركتهم يف القوى العاملة . 

اإطار بيزا 2009 لتقييم حمو اأمية القراءة  

قام اإطار بيزا 2009 لتقييم حمو اأمية القراءة  بتوجيه تطوير التقييم وكذلك بو�سع �سوابط تقدمي التقارير. وقد تاأ�س�س تقييم بيزا ملحو اأمية القراءة 

على ثالثة خ�سائ�س رئي�سية : الن�سو�س واجلوانب واملواقف. هذه اخل�سائ�س و�سائل مفيدة لتحليل وو�سف املجال حتى يف الوقت الذي ُيعرتف فيه 

باأن ت�سنيف الن�سو�س واملهام لي�س مطلقًا ) ثابتًا ( ، حيث اإن تلك العنا�سر اخلا�سة بالقراءة لي�ست موجودة ب�سكل م�ستقل عن بع�سها البع�س . ويبني 

ال�سكل اأ-2-7 العالقة بني املالمح الرئي�سية لالإطار.

لقد تعر�ست جميع هذه العنا�سر اإىل التحوير والتغيري ب�سكل منهجي من قبل وا�سعي الختبارات من اأجل بناء املهام التي تكون الختبار. كما ا�ستخدمت 

اأي�سًا بع�س خ�سائ�س التاأطري كاأ�سا�س لبناء املقايي�س واملقايي�س الفرعية ومن ثم تقرير ما اإذا كانت هناك عوامل اأخرى ت�سمن اأن حمو اأمية القراءة 

قد مت تغطيته ب�سكل كاف.  

• ال�سكل اأ -7-2 •
املالمح الأ�صا�صية لإطار قراءة بيزا 2009
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وتغطي خ�سائ�س الن�سو�س جمموعة من مواد القراءة التي تق�سم ت�سنيفا اإىل فئات فرعية : الو�سيلة والبيئة وتن�سيق الن�س ونوع الن�س . وو�سيلة 

الن�س - الطباعة و الرقمية - وهو ت�سنيف فرعي مهم يف بيزا اإذ ُي�ستخدم كاأ�سا�س لالإعالن عن مقيا�سني منف�سلني للقراءة . وعلى الرغم من اأن 

مفهوم بيزا 2009 للقراءة ي�سمل القراءة يف كال من الو�سيلتني املطبوعة والرقمية واأن الإطار تاأ�س�س ليعك�س هذا الفكر الوحدوي اإل اأن املهارات واملعارف 

املطبقة على القراءة يف الو�سيلتني لي�ست متماثلة . اإن قراءة املطبوع والقراءة الرقمية يتم الإعالن عنهما لذلك على مقيا�سني منف�سلني لل�سماح للبلدان 

با�ستك�ساف الفوارق يف القراءة عند من هم  يف �سن 15 عام . ويركز الإعالن عن النتائج يف هذا الإ�سدار على قراءة الن�س املطبوع بينما يف املجلد 

6 ، الطالب على النرتنت ي�ستك�سف نتائج تقييم مهارات القراءة الرقمية . كما ُت�ستخدم تن�سيق الن�س اأي�سًا كمنظم لتقدمي التقارير ولبناء املقايي�س 

الفرعية لفئات القراءة املتوا�سلة وغري املتوا�سلة ، التي ت�سف طريقتني �سائعتني لبناء الن�سو�س �سواء باجلمل اأو بالفقرات ) متوا�سلة ( اأما الأ�سكال 

الأخرى فت�سمل القوائم والر�سومات البيانية وال�سور واجلداول ) غري متوا�سلة ( وُي�ستخدم ت�سنيفان اآخران للن�سو�س من اأجل �سمان تغطية كافية 

لتعريف حمو اأمية القراءة . وينطبق الت�سنيف البيئي على الن�سو�س الرقمية فقط . اإنها تعرتف بال�سمة املميزة لفئة من الن�سو�س الرقمية مبا فيها 

الربيد الإلكرتوين واملدونات واملنتديات ، التي ي�سارك القارئ يف بنائها .وهذا النوع من الن�سو�س يطلق عليه م�سطلح ذو اأ�سا�س ر�سائلي يف بيزا وتتميز 

عن الن�سو�س املوؤلفة ، حيث يقوم بكتابة الن�س موؤلف واحد وُيقراأ على اأنه عمل فني . اأخريًا ، يحدد ت�سنيف نوع الن�س يحدد فئة الن�س الذي يكون 

اأ�سا�سًا لكثري من الأطر الوطنية وبع�س الأطر الدولية للقراءة : ال�سرد ، التو�سيح والنقا�س وما اإىل ذلك . ويتم تطبيقهم يف بيزا ل�سمان  اأن ن�سو�س 

القراءة ذات الأغرا�س البالغية املختلفة قد مت اإدراجها يف التقييم . 

اأما اخلا�سية املميزة الثانية فهي اجلوانب ، التي ُتعرف النهج املعريف الذي يحدد كيفية تناول القراء للن�س. ولدى القراء الأكفاء ذخرية من ُنهج 

م�ستوى  على  الن�سو�س  تف�سري  على  القدرة  لديهم  اأن  كما  وا�سرتجاعها.  املعلومات  ا�ستيعاب  اأجل  من  الن�سو�س  يتناولون  اإنهم  واأغرا�سها.  القراءة 

الكلمات واجلمل ومقاطع اأكرب ودمج املعلومات داخل الن�سو�س وعرب الن�سو�س املتعددة. كما اأن القراء الأكفاء ميعنون التفكري يف الن�سو�س من اأجل 

فهم اأف�سل ولتو�سيع نطاق خرباتهم اخلا�سة ، من اأجل تقييم مدى اأهمية وفائدة وجودة الن�سو�س نف�سها . ورغم اأن جميع هذه النهج جزء ل يتجزاأ من 

عطي لهم يف مناهج القراءة وطرق تدري�سها يف جميع املدار�س والنظم التعليمية ويف البلدان تختلف عن بع�سها. 
ُ
كفاءة القراءة ، اإل اأن الرتكيز الذي اأ

اإن جوانب ال�ستيعاب وال�سرتجاع يف بيزا 2009 والدمج والتف�سري و التاأمل  والتقييم ت�ستخدم كاأ�سا�س لتقدمي التقارير عن القراءة وعن البحث يف الدور 

الذي تلعبه الكفاءة يف كل من البلدان امل�ساركة ويف املجموعات الفرعية ذات امل�سلحة . 10 

اخلا�سية الثالثة امل�ستخدمة يف بناء اإطار قراءة بيزا فهي املوقف ، اأي النطاق الوا�سع لل�سياقات التي يتم اإنتاج الن�سو�س فيها . وتلعب هذه اخلا�سية 

دورًا �سغريًا ن�سبيًا مقارنة بالن�سو�س و اجلوانب، اإذ اأنها ل ت�سكل اأ�سا�سًا لإعداد تقارير عن املقايي�س. مع ذلك ، فاإن حتديد املواقف يف الإطار ي�سمن 

التغطية الكاملة لتعريف حمو اأمية القراءة ، حتى يكون النطاق املنا�سب من ال�سياقات مع املجموعات امل�ساحبة لها من املفردات والرتكيبات اللغوية 

مدرجة يف مهام التقييم . 

ويف اجلزء املتبقي من هذا الق�سم يتم مناق�سة خ�سائ�س الإطار الثالثة وهي  الن�س واجلانب واملوقف مبزيد من التف�سيل  

خ�صائ�س الن�صو�س  

الن�س من عدمه  التاأثري يف حمتوى  القدرة على  القارئ  لدى  كانت  اإذا  ما  التي حتدد  والبيئة  و�سيلة عر�سها  الن�سو�س مبوجب   2009 بيزا  ت�سنف 

)للن�سو�س الرقمية فقط ( ، ويف تن�سيق الن�س ونوع الن�س . 

الو�صيلة 

اإن الفارق الأكرب بني الن�سو�س يف بيزا 2009 ملحو اأمية القراءة هو الت�سنيف مبوجب الو�سيلة : طباعة اأو رقمية .  

وعادة تظهر الن�سو�س املطبوعة على الورق باأ�سكال مثل �سفحات فردية. اأو كتيبات اأو جمالت اأو كتب. ت�سجع احلالة املادية للن�س املطبوع القارئ على 

تناول حمتوى الن�س يف ت�سل�سل معني ) بالرغم من اأن ذلك قد ل يكون ملزمًا ( . ففي الأ�سا�س ، يكون للن�سو�س املطبوعة وجود ثابت اأو جامد. عالوة 

على ذلك ، ففي واقع احلياة كما هو يف �سياق التقييم يكون مدى اأو مقدار الن�س مرئيًا  للقارئ على الفور .

الرقمية وجود  الن�سو�س  وملثل هذه   . ت�سفح  وميزات  اأدوات  لها  ن�سو�س  اأو  ن�س   : الت�سعبي  الن�س  مع  اأ�سا�سًا  بيزا  لأغرا�س  الرقمي  الن�س  يتوافق 

ديناميكي غري ثابت . ففي الو�سائط الرقمية عادة ل ميكن روؤية �سوى جزء من الن�س املتاح يف اأي وقت . كما اأن مدى اإتاحة الن�س غالبًا ما يكون غري 

معروف ، وقد تتطلب اإحدى املهام الإ�سارة اإىل ن�سو�س متعددة . ي�ستخدم القراء اأدوات ت�سفح وميزات مثل اأ�سرطة التمرير املتحركة والأزرار والقوائم 

وعالمات التبويب . كما اأنهم ي�ستخدمون وظائف بحث عن الن�سو�س وعن الو�سائل العاملية لتمثيل املحتوى مثل خرائط املواقع . اأحد اأدوات الت�سفح 

الرئي�سية التي ت�ساعد القراء على حت�س�س طريقهم حول عدد من الن�سو�س واأحد اأكرث �سمات الن�سو�س الرقمية متيزًا هو الرابط الت�سعبي : ) ومثال 

. ) www.pisa.oecd.org لرابط الن�س الت�سعبي
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اإن الفوارق اأو الختالفات بني الن�سو�س املطبوعة والرقمية مثل كمية الن�س املرئي ووجود اأدوات الت�سفح ومميزاتها تدل على جمموعة مو�سعة من 

مهارات ومعارف القراءة. ومتكن الن�سو�س الرقمية بل وحتى تتطلب قراءة غري مت�سل�سلة يقوم كل قارئ فيها ببناء ن�س » خا�س به » من املعلومات 

التي ي�سادفها يف الروابط التي يتتبعها . ويجب على القراء املهرة للن�سو�س الرقمية اأن يكونوا على دراية ب�سمات الت�سفح والأدوات التي ل وجود لها يف 

الو�سائط الطباعية. اإ�سافة لذلك ، تنطوي اأن�سطة القراءة الرقمية عادة على ا�ستخدام الن�سو�س املتعددة ويف بع�س الأحيان يتم الختيار من جمموعة 

ل نهائية فعاًل . ويتطلب جمع املعلومات من النرتنت الت�سفح التف�سيلي وامل�سح لكميات كبرية من املواد وتقييم م�سداقيتها على الفور . اإن التفكري 

النقدي – لذلك – قد اأ�سبح اأكرث اأهمية من ذي قبل يف حمو اأمية القراءة . 11 

تتو�سع الن�سو�س الرقمية اأو تركز على بع�س مالمح القراءة التقليدية وت�ستحدث �سمات اأخرى جديدة على القراءة . اإن اإدراج الن�سو�س الرقمية يف 

بيزا ي�سمح بتجميع الأدلة عن كفاءات الطالب يف فهم وا�ستخدام املعلومات يف الو�سائط الرقمية . كما اأنها جتعل بالإمكان معرفة املزيد عن ت�سابه 

واختالف قراءة الو�سيلتني ) املطبوعة والرقمية ( يف املمار�سة ، وكيف اأن خمتلف موا�سفات الن�سو�س يف الو�سيلتني توؤثر على اجلوانب املعرفية للقراءة. 

وت�سمل عينات املواد الواردة لحقًا يف هذا الف�سل �سبع وحدات من و�سيلة الطباعة ) اأنظر ال�سكل اأ-2-40 وحتى اأ-2-46 ( وال�سكل اخلا�س بالو�سيلة 

الرقمية ) اأنظر ال�سكل اأ-47-2 ( .

بيئة الن�س 

الفارق يف بيئة الن�س، هو بني ما هو موؤلف وما هو ذو الأ�سا�س الر�سائلي والذي ي�سري اإىل ما اإذا بالإمكان تغيري الن�س الرقمي بوا�سطة القارئ من عدمه. 

وت�سنف الن�سو�س ذات املحتوى الثابت على اأنها املوؤلفة. اأما الن�سو�س التي ميكن للقارئ اأن يتفاعل معها فت�سنف على اأنها ذات اأ�سا�س - ر�سائلي. 

�سواء كانت حتت  نف�سها  بيئات منغلقة على  املحتوى فهي  تعديل  : فال ميكن  الأول  املقام  املتلقي يف  فيها هو  القارئ  يكون  التي  املوؤلفة هي  البيئة  اإن 

اإ�سراف اأو تقوم بن�سرها �سركة جتارية اأو اإدارة حكومية اأو منظمة اأو موؤ�س�سة اأو اأحد الأفراد. وي�ستخدم القراء هذه املواقع ب�سكل اأ�سا�سي للح�سول 

على معلومات. وت�ستمل اأنواع هذه الن�سو�س يف بيئة التاأليف على مواقع ال�سفحات على النرتنت ومواقع ن�سر الأحداث اأو الب�سائع ومواقع املعلومات 

احلكومية واملواقع التعليمية التي تت�سمن معلومات عن الطالب ومواقع الأخبار وقوائم نتائج البحوث .

اأما البيئة ذات الأ�سا�س الر�سائلي فهي التي توفر للقارئ فر�سة الإ�سافة اإىل املحتوى اأو تغيريه وهي اإىل حد ما �سل�سة وتعاونية. وي�ستخدم القراء هذه 

املواقع لي�س للح�سول على معلومات فح�سب ولكن اأي�سًا كطريقة للتوا�سل. وتت�سمن اأنواع الن�سو�س يف هذه البيئة ذات الأ�سا�س الر�سائلي ر�سائل الربيد 

الإلكرتوين ، املدونات وغرف الدرد�سة ومنتديات النرتنت ومراجعات نقدية واأ�سكال اأخرى من مكونات النرتنت. ول ميكن فهم مدخالت لحقة يف 

هذه الن�سو�س دون فهم الإ�سهامات ال�سابقة . 

كبريًا يف  انت�سارًا  تنت�سر  الر�سائلي  الأ�سا�س  ذات  الن�سو�س  اأن  اإل  املطبوعة  التقليدية  والن�سو�س  املوؤلفة  الن�سو�س  بني  كبري  �سبه  هناك  كان  بينما 

الو�سائط الرقمية وب�سكل ملحوظ للغاية لل�سبكات الجتماعية ويف املجال العام وال�سياقات التعليمية واملرتبطة بالعمل. اإن معرفة تكوينات ومقومات 

الن�سو�س يف كلتا البيئتني اإ�سافة اإىل مهارات التفاو�س فيهما وتقييم مرجعيتهما كجزء من ذخرية القراء الأكفاء.

 كما هو احلال مع كثري من املتغريات يف اإطار القراءة ل تنق�سم الت�سنيفات البيئية ب�سكل دقيق فقد يحتوي ن�س واحد على عنا�سر من التقييمني. 

اأنظر   ( الف�سل  هذا  نهاية  يف  الأ�سئلة  من  عينات  على  يحتوي  الذي  الق�سم  يف  اإنتاجها  اأعيد  والتي   ، اأ�ساعد  اأن  اأريد  الرقمية  القراءة  تقييم  وحدة 

ال�سكالأ-2-47(، ويت�سمن مهام متثل كال من البيئتني. املوؤلفة وذات الأ�سا�س الر�سائلي . وي�ستند �سوؤالن على املدونة بينما يقوم الثالث على �سل�سلة من 

ال�سفحات املوؤلفة على النرتنت ويتطلب الرابع اأن ي�ستخدم القارئ كال من ر�سالة اإلكرتونية و�سفحات موؤلفة على النرتنت. 

تن�صيق الن�س

�سبق تقدمي تقرير عن املقايي�س الفرعية لبنية الن�س يف بيزا 2000 حيث اأظهرت جمموعات من البلدان اأداًء متباينا يف القراءة بالن�سبة للن�سو�س 

الفرعي  املقيا�س  على  املتوا�سلة مما هي  للن�سو�س غري  الفرعي  املقيا�س  على  اأكرث متاثاًل  والبنات  البنني  نتائج  وكانت   ، املتوا�سلة  وغري  املتوا�سلة 

للن�سو�س املتوا�سلة . وقد حثت هذه النتائج مبا لها من دللت على ال�سيا�سة على اإدراج مقايي�س تن�سيق الن�س الفرعية اإىل جانب املقايي�س الفرعية 

للجوانب يف تقدمي التقارير عن النتائج من تقييم بيزا 2009. 

عادة ما تتاألف الن�سو�س املتوا�سلة من جمل تكون بدورها منظمة على �سكل فقرات وميكن اأن تندرج يف هياكل اأكرب مثل الأق�سام اأو الف�سول اأو الكتب. 

بينما ُتنظم الن�سو�س غري املتوا�سلة يف الغالب على �سكل م�سفوفات تقوم على جمموعات من القوائم. تظهر الن�سو�س املتوا�سلة وغري املتوا�سلة يف 

كال من الو�سائط املطبوعة والرقمية. كما تنت�سر اأ�سكال الن�سو�س املختلطة واملتعددة يف كال الو�سيلتني وب�سكل خا�س يف الو�سائط الرقمية ويقع التنظيم 

يف الن�سو�س املتوا�سلة كتابيًا اأو ب�سريًا وبالف�سل بني اأجــــزاء الن�س 
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عينات الأ�صئلة

• امل�رسحية هي ال�سيء – الأ�سئلة 3 و 4 و 7متوا�صل
7 • العمل عن بعد – ال�سوؤال 

4 3و  1و2و  • تنظيف اأ�شن�نك ب�لفر�ش�ة – الأ�سئلة 
9 و   8 • اإعالن للتربع ب�لدم – الأ�سئلة 

7 و   5 و   1 • البخيل – الأ�سئلة 
• اأريد اأن اأ�ش�عد – )تقييم القراءة الرقمية( ال�سوؤال 1

• اأم�ن اله�تف النق�ل – الأ�سئلة 2 و 6 و 9 و 11غري متوا�صل
• املنطاد – الأ�سئلة 3 و 4 و 6 و 8

• العمل عن بعد – ال�سوؤال 1املتعددة
• اأريد اأن اأ�ش�عد –)تقييم القراءة الرقمية( الأ�سئلة 2 و 3 و 8

اإىل فقرات ، اأو مب�سافة بادئة للفقرة اأو بتق�سيم النـــ�س يف ت�سل�سل هرمي تدل عليها عناوين مثل راأ�س املو�ســوع الذي ي�ســـاعد القـراء على التعرف على 

تنظيم الن�س ، وبا�ستخدام �سمات التن�سيق ) ال�سياغة ( مثل اأحجام اخلط املختلفة واأنواع اخلط مثل املائل والعري�س . وتقدم عالمات املخاطبة اأي�سًا 

معلومات تنظيمية. وت�ستمل على عالمات الت�سل�سل ) مثال ،  » اأوَل « و » ثانيًا « و » ثالثا«( والروابط ال�سببية )مثال ، » لذلك« ، » لهذا ال�سبب « و » حيث 

اأن«( التي تبني العالقة بني اأجزاء الن�س. اأمثلة للن�سو�س ذات التن�سيق املتوا�سل يف الو�سائط املطبوعة ت�سمل التقارير ال�سحفية ،املقالت ، ق�س�س 

طويلة ، ق�س�س ق�سرية وال�ستعرا�سات النقدية ، الر�سائل . اأما يف الو�سيط الرقمي جمموعة الن�سو�س ذات البنية املتوا�سلة فت�سمل ال�ستعرا�سات 

النقدية ، املدونات والتقارير بالأ�سلوب النرثي ومتيل الن�سو�س الرقمية املتوا�سلة اإىل اأن تكون ق�سرية ب�سبب قيود م�ساحة ال�سا�سة واحلاجة اإىل التدرج 

يف القراءة مما يجعل الن�سو�س الطويلة منفرة بالن�سبة لكثري من قراء النرتنت ) رغم اأن هذا قد يتغري مع زيادة انت�سار الكتب الإلكرتونية ( .

كما ُتنظم الن�سو�س غري املتوا�سلة املعروفة اأي�سًا بالوثائق ب�سكل خمتلف عن الن�سو�س املتوا�سلة ولذلك فاإنها تطلب نوعًا خمتلفًا من نهج القراءة . 

وحيث اأن اجلملة هي اأ�سغر وحدة يف الن�س املتوا�سل لذا ميكن اإظهار جميع الن�سو�س غري املتوا�سلة على اأنها تتكون من عدد من القوائم. 12 فبع�سها 

اأمثلة الن�سو�س غري املتوا�سلة القوائم واجلداول والر�سوم  اأن معظمها يتكون من عدة قوائم ب�سيطة جممعة ومن  اإل  اأو قوائم ب�سيطة  قوائم فردية 

البيانية واجلداول والفهار�س والدلئل ال�ستمارات. وتخرج هذه الن�سو�س بالو�سيطني املطبوعة والرقمية . 

كما تتطلب الن�سو�س املتوا�سلة وغري املتوا�سلة من القراء اأن يطبقوا جمموعات خمتلفة من املعارف املتعلقة ب�سياغات الن�س املتميزة واإىل حد ما 

ا�سرتاتيجيات القراءة خمتلفة . ففي مهام القراءة اليومية يحتاج القراء يف الغالب اإىل ال�ستفادة من كال املعارف وال�سرتاتيجيات عند قيامهم بدمج 

املعلومات مع خمتلف ال�سياغات وعرب العديد من الن�سو�س.  لقد اأقر اإطار بيزا 2009 هذا اجلزء املهم من ذخرية القارئ بتحديد الن�سو�س املختلفة 

و املتعددة ك�سيغتني منف�سلتني للن�سو�س . 

عر فت بيزا الن�سو�س املختلفة باأنها كائن واحد لأ�سياء متما�سكة تتكون من جمموعة من عنا�سر �سواء يف ال�سكل املتوا�سل وغري املتوا�سل . وتكون 

اأو جدول ( داعمة الواحدة لالأخرى من خالل روابط  املكونات يف الن�سو�س املختلطة املبنية جيدًا ) مثال : ال�سرح النرثي مبا يف ذلك ر�سم بياين 

للتما�سك والتالحم على امل�ستوى املحلي والعاملي و الن�س املختلط املطبوع يف الو�سيط الطباعي هو �سكل �سائع يف املجالت وكتب املراجع ويف التقارير. 

حيث ي�ستخدم املوؤلفون خمتلف اأ�سكال تو�سيل املعلومات . وتعد �سفحات النرتنت املوؤلفة بال�سيغ الرقمية منوذجًا كاماًل للن�سو�س املختلطة مبا فيها 

من جمموعات من القوائم وفقرات نرثية و�سورًا يف غالب الأحيان . كما اأن الن�سو�س ذات الأ�سا�س الر�سائلي مثل النماذج على النرتنت والر�سائل 

الإلكرتونية واملنتديات جتمع بني الن�سو�س ذات ال�سيغة املتوا�سلة وغري املتوا�سلة . 

وُتعرف الن�سو�س املتعددة باأنها جمموعات من الن�سو�س �سبق اإن�ساوؤها ب�سكل م�ستقل وكل منها يعطي معنًا م�ستقاًل واأنه قد مت و�سعها جنبًا اإىل جنب 

ملنا�سبة معينة اأو اأنه مت الربط بينهما ب�سكل غري دقيق لأغرا�س التقييم . وقد ل يكون العالقة بني الن�سو�س وا�سحة فرمبا تكون مكملة لبع�سها اأو 

تتعار�س مع بع�سها. فعلى �سبيل املثال ، قد تقدم اأو ل تقدم جمموعة �سفحات على النرتنت من �سركات خمتلفة ن�سائح متماثلة لل�سفر اأو لل�سياحة 

وقد يكون جلميع الن�سو�س املتعددة نف�س ال�سكل )البنية( )مثال: املتوا�سلة( اأو قد تكون ن�سو�سًا متوا�سلة وغري متوا�سلة . ونظرًا لال�ستخدام ال�سائد 

للن�س الت�سعبي يف تقييم بيزا للقراءة الرقمية – تاأ�س�ست جميع الوحدات تقريبًا يف هذا ال�سكل على املثري الذي يتكون من ن�سو�س متعددة مبهام تتطلب 

من امل�ستخدمني اأن يقروؤوا عرب عدة ن�سو�س ) والتي قد تكون �سفحات انرتنت خمتلفة اأو �سفحات خمتلفة تنتمي اإىل نف�س �سفحة النرتنت ( ، وُيعر�س 

كل منها يف اأ�سكال ) �سياغات ( ت�سمل فقرات نرثية ، قوائم طعام اأو ر�سومات بيانية وغريها من الر�سومات الأخرى .

وتت�سمن عينة املادة يف نهاية هذا الف�سل اأمثلة تقدم ثالث من اأربعة من اأ�سكال الن�سو�س كما هو مبني بال�سكل اأ-8-2 13

• ال�سكل اأ -8-2 •
اأمثلة للمهام ح�صب بنية )�صكل( الن�س
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نوع الن�س  

ُت�سنف جميع الن�سو�س يف بيزا ح�سب نوع الن�س الذي ين�سب اإىل الغر�س البالغي الأ�سا�سي للن�س والذي ي�ستخدم  يف املقام الأول من اأجل �سمان 

التغطية الوافية لتعريف حمو اأمية القراءة  يف بناء تقييم بيزا. ول ينظر اإليه كمتغري يوؤثر على �سعوبة املهمة .

وي�سري الو�سف اإىل خ�سائ�س الأ�سياء املوجودة يف حيز مادي ويجيب عن اأ�سئلة » ماذا ». يقدم الن�س النطباعي املعلومات من وجهه نظر انطباعات 

ذاتية للعالقات وال�سفات والجتاهات يف احليز املادي. وُيقدم الو�سف الفني املعلومات من وجهه نظر املالحظات املو�سوعية يف احليز املادي. وتت�سمن 

اأ�سئلة الو�سف ت�سوير مكان حمدد يف كتيب عن ال�سفر اأو يف يوميات اأويف كتالوج اأو خريطة جغرافية وخ�سائ�س اأحد املميزات اأو الوظائف اأو العمليات 

يف دليل تقني. 

ي�سري ال�سرد اإىل خ�سائ�س اأ�سياء من حيث الزمن وميثل عادة الإجابة عن اأ�سئلة » متى » وتقدم الن�سو�س ال�سردية التغريات من وجهه نظر اختيار 

وتركيز ذاتيني. وتقدم التقارير الأفعال و الأحداث التي ميكن تاأكيدها مو�سوعيًا من قبل الآخرين . ومتكن الق�س�س الإخبارية القراء من تكوين اآرائهم 

امل�ستقلة عن احلقائق والأحداث. كما تت�سمن اأمثلة ال�سرد الق�س�س الطويلة وامل�سرحيات وال�سري الذاتية واللقطات الفكاهية و التقارير ال�سحفية حول 

الأحداث.

 وتقدم الن�سو�س التو�سيحية املعلومات كمفاهيم مركبة اأو تركيبات فكرية جتيب يف اأغلب الأحيان عن اأ�سئلة » كيف » وتوفر املقالت التو�سيحية �سرحًا 

للمفاهيم والرتكيبات الفكرية اأو املدركات الذهنية من وجهه نظر ذاتية . كما ت�سرح التعريفات كيف ترتبط امل�سطلحات اأو الأ�سماء باملفاهيم الفكرية. 

اأو م�سطلحات. امللخ�سات هي �سكل  اأ�سكال العر�س التحليلي امل�ستخدم ل�سرح كيفية ارتباط املفهوم العقلي بكلمات  اأما التو�سيحات فهي �سكل من 

من اأ�سكال العر�س الرتكيبي امل�ستخدم ل�سرح وتو�سيل الن�سو�س يف �سكل اأكرث اإيجازًا. وحما�سر اجلل�سات هي ت�سجيل لنتائج الجتماعات اأو لعرو�س 

املعلومات.  اأما تف�سريات الن�س فهي �سكل من كال العر�س التحليلي والرتكيبي امل�ستخدم ل�سرح املفاهيم املجردة  املدركة ب�سكل خا�س يف ن�س معني 

اأو جمموعة من الن�سو�س ) خيالية اأو غري خيالية( اأما الأطروحة العلمية اأو الر�سم البياين الذي يعر�س منوذج للذاكرة اأو الر�سم البياين الذي يو�سح 

اجتاهات جمموعة �سكانية اأو �سكل بياين ملفهوم اأو مدخل يف اأحد مو�سوعات النرتنت فتمثل جميعها اأمثلة لن�سو�س العر�س التو�سيحية. 

تقدم املجادلة العالقات فيما بني املفاهيم اأو املقرتحات وهي جتيب يف الغالب عن اأ�سئلة » ملاذا » وت�سري الن�سو�س الإقناعية اأو املعربة عن الراأي اإىل 

الآراء ووجهات النظر.  يربط التعليق بني مفاهيم الأحداث والأغرا�س والأفكار وبني نظام الفكر اخلا�س والقيم واملعتقدات . وتربط املجادلة العلمية 

بني مفاهيم الأحداث والأغرا�س والأفكار وبني نظم الفكر واملعارف حتى ميكن تاأكيد املقرتحات الناجتة من حيث كونها �ساحلة اأو غري �ساحلة . ومن 

اأمثلة املجادلة: ر�سالة اإىل املحرر ومل�سق اإعالين وم�ساركات يف منتدى على النرتنت وعرو�س حتليلية لكتاب اأو فيلم على النرتنت. 

يقدم الن�س التوجيهي التوجيهات ب�ساأن ما ينبغي عملة . وتوفر التعليمات التوجيهات ب�ساأن الت�سرفات الالزمة لإكمال مهمة . يحدد الن�س القواعد 

واللوائح والأنظمة ومتطلبات �سلوكيات معينة على اأ�سا�س �سلطة غري �سخ�سية، مثل ال�سالحية العملية اأو ال�سلطة العامة. ومن اأمثلة الن�س التوجيهي – 

و�سفة الطعام  اأو جمموعة ر�سومات تبني اإجراءات لعمل الإ�سعافات الأولية اأو املبادئ التوجيهية لت�سغيل برامج حا�سوبية رقمية. 

واأخريًا ال�سمة املميزة للتفاعل هي اأنه يتبادل املعلومات يف تفاعل مع القارئ . وت�ستك�سف الر�سائل والدعوات العالقات وحتافظ عليها . وت�سعى البحوث 

امل�سحية وال�ستبيانات واملقابالت ال�سخ�سية اإىل جتميع املعلومات. وتت�سمن اأمثلة الن�سو�س التفاعلية الر�سائل ال�سخ�سية لتبادل اأخبار الأ�سرة وتبادل 

الر�سائل الإلكرتونية للتخطيط لالإجازة والر�سالة الن�سية للرتتيب لأحد الجتماعات . 

جانب الن�س  

جوانب الن�س هي ثاين العنا�سر التنظيمية لإطار تقييم بيزا 2009. وميكن اعتبارها كا�سرتاتيجيات عقلية ونهج اأو اأغرا�س ي�ستخدمها القراء للتفاو�س 

من اأجل �سق طريقهم داخل الن�سو�س وحولها وبينها. ومتيز بيزا بني ثالثة فئات - ال�ستيعاب وال�سرتجاع والدمج والتف�سري والتاأمل  والتقييم. )14( 

وهذه العمليات الثالثة هي اأ�سا�س املقايي�س الفرعية التي تقي�س الأداء يف بيزا وفقًا لكفاءة الطالب يف اأداء كل جانب من جوانب القراءة. اأما الفئة 

الرابعة امل�سار اإليها على اأنها معقدة فت�سف تلك املهام التي جتمع ب�سكل كامل بني كل العمليات الثالثة الأخرى وتعتمد عليها.

 و�سواء يف الو�سيط الطباعي اأو يف الو�سائل الرقمية تنطوي املهام امل�سنفة كا�ستيعاب وا�سرتجاع على الرتباط مبهارات بحث واختيار وجمع املعلومات. 

ويف بع�س املنا�سبات ي�سعى القراء اإىل احل�سول على بع�س املعلومات املعينة من الن�س: متى يغادر القطار؟ من كتب هذا املقال؟ واأحيانًا يكون احل�سول 

على املعلومة املطلوبة عملية ب�سيطة ن�سبيًا عندما تكون وا�سحة يف الن�س وب�سكل مبا�سر. مع ذلك فاإن مهمتي ال�ستيعاب وال�سرتجاع لي�ستا ب�سيطتني 

بال�سرورة. فهناك العديد من العوامل التي ت�سهم يف جعل هاتني املهمتني ت�سكالن حتديًا .
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فعلى �سبيل املثال قد تكون اأكرث من معلومة مطلوبة، اأو معرفة ببناء الن�س وقد ي�ستعان مبعرفة تكوينات ومميزات الن�س. وقد ُيطلب من القراء يف 

الو�سائط الطباعية ا�ستخدام بع�س ميزات الت�سفح مثل العناوين اأو العناوين الفرعية حتى ميكنهم التو�سل اإىل الق�سم ال�سحيح من الن�س قبل حتديد 

اأو  الو�سيط الرقمي فاإن �سوؤال ال�ستيعاب وال�سرتجاع قد ينطوي على الت�سفح عرب عدة �سفحات على النرتنت  اأما يف  مكان املعلومة ذات ال�سلة. 

ا�ستخدام قوائم اأو ك�سوف اأو األ�سنة لتحديد املعلومات ذات ال�سلة.

وينطوي جانب الدمج والتف�سري على معاجلة ما يجري قراءته خللق املعنى الداخلي للن�س. وتتطلب مهام الدمج من القارئ اأن يفهم العالقات بني 

خمتلف اأجزاء الن�س. وت�ستمل هذه العالقات على حل امل�سكالت وال�سبب والنتيجة ومثال للفئة واملعادلة واملقارنة والت�ساد وفهم عالقات اجلزء الكامل. 

ولإمتام هذه املهام على القارئ اأن يحدد ما هو الرتباط ال�سحيح. ورمبا يظهر ذلك ب�سكل �سريح . مثلما يقال يف الن�س » �سبب �س هو �س« اأو قد 

يتطلب ال�ستنتاج من القارئ. ورمبا تكون الأجزاء التي ينبغي الربط بينها قريبة من بع�سها يف الن�س اأو رمبا تتواجد يف فقرات خمتلفة بل ويف ن�سو�س 

خمتلفة.  وي�سري التف�سري اإىل عملية التو�سل اإىل معنى من �سيء مل يتم ذكره. وقد ينطوي التف�سري على التعرف على عالقات غري �سريحة اأو رمبا تكون 

مطلوبة على امل�ستوى املحلي ب�سكل اأكرب – فعلى �سبيل املثال اأن ي�ستنتج ) هو اأن ي�ستخل�س من الدليل والتعليل ( مدلول عبارة اأو جملة. عند التف�سري 

يحدد القارئ الفرتا�سات الكامنة اأو املعاين ال�سمنية جلزء من الن�س اأو للن�س كله.

وينطوي التاأمل والتقييم على ال�ستناد اإىل املعارف والأفكار والقيم من خارج الن�س. ففي  التاأمل يف اأحد الن�سو�س يربط القراء جتاربهم اأو معارفهم 

اخلا�سة بالن�س. ويف تقييم الن�س ي�سدر القراء اأحكامًا عن الن�س اإما بناء على التجربة ال�سخ�سية اأو على معرفتهم بالعامل التي رمبا تكون ر�سمية اأو 

قائمة على امل�سمون. اإن التاأمل يف حمتوى الن�س اأو تقييمه يتطلب من القارئ ربط املعلومات يف الن�س مب�سادر معرفة خارج الن�س وللقيام بذلك يجب 

اأن تكون لدى القراء القدرة على تنمية فهم ما يقال وفهم املق�سود من الن�س ، كما ينبغي عليهم اختبار هذا الت�سور الذهني يف �سوء ما يعرفون اأو 

يعتقدون اإما على اأ�سا�س معلومات �سابقة اأو معلومات واردة يف الن�س. ويتطلب التاأمل يف تن�سيق الن�س وتقييمه اأن يبتعد القراء عن الن�س كي يفكرون 

فيه مبو�سوعية ويقيمون نوعيته ومالءمته. وتلعب معرفة تكوين الن�س والأ�سلوب النمطي ملختلف اأنواع الن�سو�س و�سجل اللغة )نوع اللغة امل�ستخدمة( 

دورًا مهمًا يف هذه املهام وعلى الرغم من اأن اأنواع التاأمل والتقييم الالزمني لتقييم املادة املطبوعة هما اأي�سًا لزمني للمادة الرقمية اإل اأن التقييم يف 

الو�سائط الرقمية يلزمه تركيز يختلف قلياًل. اإن م�سادر املعلومات على الإنرتنت هي اأكرث تنوعًا فترتاوح بني امل�سادر املوثوق بها وبني املعلنة مب�سداقية 

غري معروفة اأو غري موؤكدة. وحيث اأن م�سادر الكثري من الن�سو�س تكون غام�سة ولأنه من ال�سهل كثريًا توزيعها على نطاق وا�سع وغفل من ال�سم تكون 

مثل هذه الأحكام لها اأهمية خا�سة للن�سو�س الرقمية، ولبد من تقييم كل املعلومات من حيث الدقة واملوثوقية و�سالمة التوقيت غري اأن هذا له اأهمية 

خا�سة بالن�سبة ملواد النرتنت.

ل ينظر اإىل املقومات الثالث العري�سة التي مت تعريفها حتى الآن على اأنها منف�سلة اأو م�ستقلة متامًا، بل على اأنها مرتابطة ومت�سابكة. ويف الواقع ميكن 

اعتبارها من منظور العمليات املعرفية �سبة هرمية: اإذ من غري املمكن تف�سري اأو دمج معلومات دون ا�سرتجاعها يف املقام الأول كما اأنه من غري املمكن 

التاأمل يف اأو تقييم املعلومات دون ا�ستيعابها ومن املرجح متامًا اأن يكون قد اجرى نوعًا من التف�سري. مع ذلك، فاإنه يف بيزا من امل�سلم به اأن جميع 

اجلوانب )كعمليات معرفيه( من املحتمل اأن تلعب دورًا ما يف كل مهمة ويكون ت�سميم كل مهمة بهدف التاأكيد على واحد اأو اأكرث من اجلوانب وعمومًا، 

يعتمد ت�سنيف كل جانب من جوانب حمو اأمية القراءة  لبيزا على هدف املهمة. فعلى �سبيل املثال، اإن ا�سرتجاع معلومة واحدة واردة �سراحة على اإحدى 

�سفحات النرتنت )مثل معرفة عدد م�ستخدمي النرتنت يف العامل( ميكن ت�سنيفه على اأنه مهمة ا�ستيعاب وا�سرتجاع رغم اأنه قد ينطوي على �سل�سلة 

معقدة من اخلطوات مبا فيها تقييم ارتباط عدة نتائج على �سفحة نتائج البحث ومقارنة ومقارعة، الأو�ساف ولتقرير اأي من امل�سادر العديدة من 

الأرجح اأن تكون موثوق فيها ب�سكل اأكرب.

وقد �سنف عدد قليل من مهام القراءة يف بيزا على اأنها معقدة من حيث اجلوانب.  وقد مت ت�سميم هذه املهام لال�ستفادة من احلرية الن�سبية للقراءة 

اأن  اأو الأق�سام الأكرب حجمًا. كما  – املوؤلف لل�سفحات والف�سول  الرقمية حيث يغيب الرتتيب والتنظيم املرتبطني بالن�س املطبوع بناء على ترتيب 

اخلطوات التي يتخذها القارئ ل�ستكمال املهمة تكون من جراء ذلك اأكرث مرونة اإىل حد كبري. وهذه املهام التي تهدف اإىل حماكاة التعامل مع ال�سك 

يف اخليال العلمي ل ت�سمح باإ�سناد املهمة لأي من هذه اجلوانب الثالث باأي و�سيلة جمدية. اأما اأبرز ميزة لهذه املهام فهي يف التفاعل بني ال�ستيعاب 

وال�سرتجاع والتف�سري والدمج والتاأمل. لذلك، فقد و�سفت هذه اجلوانب باأنها معقدة كي متثل هذه العملية املعرفية الديناميكية.

ويبني ال�سكل1-2-9 منوذجًا للمهام التي متثل كل من هذه اجلوانب. وقد مت ن�سخ هذه اجلوانب بالكامل يف نهاية هذا الف�سل.
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• ال�سكل اأ -9-2 •
اأمثلة للمهام ح�صب اجلانب

عينات من الأ�ضئلةاجلوانب املطلوبة

اال�صتيعاب 

واال�صرتجاع

• تنظيف اأ�سنانك بالفر�ساة - ال�سوؤلن 2 و 3
• املنطاد- ال�سوؤال 3
• البخيل- ال�سوؤال 7

�ساعد )تقييم القراءة الرقمية( - ال�سوؤلن 1 و2
ُ
• اأريد اأن اأ

• اأمان الهاتف النقال- ال�سوؤلن 2 و 9الدمج والتف�صري
• امل�سرحية هي ال�سيء- الأ�سئلة 3و 4 و 7

• العمل عن بعد- ال�سوؤال 1
• تنظيف اأ�سنانك بالفر�ساة- ال�سوؤال 1

• املنطاد- ال�سوؤال 8
• اإعالن التربع بالدم- ال�سوؤال 8

• البخيل- ال�سوؤلن 1 و 5
�ساعد )تقييم القراءة الرقمية( - ال�سوؤال 3

ُ
ريد اأن اأ

ُ
• اأ

•  اأمان الهاتف النقال - ال�سوؤلن 6 و 11التاأمل والتقييم
• العمل عن بعد - ال�سوؤال 7

• تنظيف اأ�سنانك بالفر�ساة- ال�سوؤال 4
• املنطاد- ال�سوؤلن 4 و 6

• اإعالن التربع بالدم- ال�سوؤال 9

�ساعد )تقييم القراءة الرقمية( ال�سوؤال 8املركب
ُ
ريد اأن اأ

ُ
• اأ

املوقف 

ي�ستخدم املوقف يف بيزا لتعريف الن�سو�س واملهام املرتبطة بها كما ي�سري اإىل ال�سياقات وال�ستخدامات التي قام املوؤلف ببناء الن�س من اأجلها. ورغم 

اأن املحتوى ل ي�ستخدم لغر�س اإعالن النتائج ، فبموجب حتديد عينات الن�سو�س عرب مواقف متنوعة يكون الهدف هو حتقيق اأق�سى قدر من تنوع 

املحتوى الوارد يف الدرا�سة امل�سحية ملحو اأمية القراءة يف بيزا. وقد مت اإ�سناد كل ن�س لواحد من املواقف الأربعة املحددة يف بيزا - ال�سخ�سي والعام 

والتعليمي واملهني - طبقًا للقراء املفرت�سني واأهدافهم ولي�س وفقًا للمكان الذي �ستمار�س فيه القراءة. فعلى �سبيل املثال، الن�سو�س الأدبية التي غالبًا 

ما ت�ستخدم داخل حجرات الدرا�سة ، لي�ست مكتوبة لأغرا�س تعليمية ب�سكل عام ولكن من اأجل متعة القارئ ال�سخ�سية وتقديره لها. وبناء على ذلك 

يتم ت�سنيفها على اأنها �سخ�سية. وعلى العك�س من ذلك، ُتقراأ الكتب املدر�سية �سواء يف املدار�س اأو البيوت ورمبا تختلف العملية والغر�س قلياًل من و�سع 

لآخر. و ُت�سنف مثل هذه الن�سو�س يف بيزا على اأنها تعليمية.

اأو الفكرية. كما تت�سمن هذه  العملية  الناحية  ، �سواء من  للقارئ  اإ�سباع الهتمامات ال�سخ�سية  اإىل  اإىل الن�سو�س الهادفة  الفئة ال�سخ�سية  وتنتمي 

الفئة اأي�سًا الن�سو�س التي تهدف اإىل تنمية اأو احلفاظ على العالقات ال�سخ�سية مع الآخرين . وي�سمل ذلك الر�سائل ال�سخ�سية وكتب اخليال وال�سرية 

الذاتية والن�سو�س املعلوماتية بهدف قراءتها لإ�سباع الف�سول ، كجزء من ق�ساء وقت الفراغ اأو لالأن�سطة الرتفيهية. اأما يف الو�سائط الرقمية فت�سمل 

الر�سائل ال�سخ�سية اللكرتونية والر�سائل الفورية واملدونات باأ�سلوب اليوميات.

املتعلقة  املعلومات  عن  ف�ساًل  الر�سمية  الوثائق  الفئة  هذه  وت�سمل  ككل.  املجتمع  واهتمامات  باأن�سطة  تتعلق  التي  الن�سو�س  فت�سف  العامة  الفئة  اأما 

الفئة  ت�سمل  اأو كثريًا. كما  قلياًل  بالآخرين فيها جمهول امل�سدر  الفئة يكون الت�سال  املرتبطة بهذه  الن�سو�س  فاإن  العامة. وب�سكل عام،  بالفعاليات 

مدونات على غرار املنتديات اأخبار النرتنت والإعالنات العامة التي تظهر يف كال من النرتنت ويف الطباعة.

وت�سمم حمتويات الن�سو�س التعليمية عادة ب�سكل خا�س لغر�س التعليم. فالكتب املدر�سية املطبوعة والربامج احلا�سوبية التفاعلية هي اأمثلة منوذجية 

للمادة التي تنتج لهذا النوع من القراءة. وتنطوي القراءة التعليمية عادة اكت�ساب املعلومات كجزء من مهمة تعلم اأكرب. وغالبًا ما ل تكون املواد من 

اختيار القارئ بل بدًل من ذلك يعينها له اأحد املعلمني . واملهام النموذجية هي تلك التي ُتعرف عادة باأنها » بالقراءة للتعلم ».

اأما الن�سو�س املهنية فهي تلك املرتبطة مبوقع العمل وغالبًا ما تكون ن�سو�س تدعم اإجناز اإحدى املهام الفورية. وقد تهدف هذه الن�سو�س اإىل م�ساعدة 

القراء يف البحث عن وظيفة �سواء يف ق�سم الإعالنات املبوبة املطبوعة يف اجلرائد اأو على النرتنت اأو ملتابعة التعليمات يف موقع العمل. اأما املهام التي 

تتناول هذا النوع من الن�سو�س فغالبًا ما ي�سار اإليها على اأنها » القراءة للعمل » ولي�ست » القراءة للتعلم » اإن الن�سو�س املكتوبة لهذه الأغرا�س واملهام 

امل�ستندة اإليها ت�سنف يف بيزا على اأنها ن�سو�س مهنية .
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عينات من الن�صو�ساملوقف

• امل�سرحية هي ال�سيء�صخ�صي
• البخيل

• اأمان الهاتف النقالعام
• اإعالن التربع بالدم

• تنظيف اأ�سنانك بالفر�ساةتعليمي
• املنطاد.

• العمل عن بعدمهني
�ساعد )تقييم القراءة الرقمية (

ُ
ريد اأن اأ

ُ
• اأ

وت�سمل مناذج املواد يف نهاية هذا الف�سل اأمثلة على كل من هذه الن�سو�س التي متثل كل من املواقف الأربعة ، كما هو مبني بال�سكل اأ-2-10. تدرج 

اأ�سماء الوحدات ولي�ست املهام حيث اأنه يف معظم احلالت ت�سنف جميع املهام يف الوحدة الواحدة حتت نف�س املوقف: اأي الن�س املثري.

كيفية الإعالن عن نتائج قراءة بيزا 2009

كيف مت ت�صميم اختبارات قراءة بيزا 2009 وحتليلها وقيا�صها

لقد مت تن�سيق تطوير مهام قراءة بيزا 2009 من قبل رابطة دولية من موؤ�س�سات بحوث تعليمية قامت البلدان امل�ساركة بالتعاقد معها من خالل منظمة 

التعاون القت�سادي والتنمية وحتت اإ�سراف جمموعة من خرباء القراءة يف البلدان امل�ساركة. وقد اأ�سهمت البلدان امل�ساركة بالتحفيز املادي والأ�سئلة 

التي خ�سعت للمراجعة والتجريب والتنقيح مرارًا وتكرارًا طوال الثالثة �سنوات التي �سبقت تنفيذ التقييم يف 2009. وقد انطوت عملية التطوير على 

تقدمي عدة جولت من التعليقات من البلدان امل�ساركة ف�ساًل عن جتربة على نطاق �سغري وجتربة ميدانية ر�سمية اأ�سرتك فيها عينات من الفئة العمرية 

15عامًا من جميع البلدان امل�ساركة. وقد اأو�ست جمموعة خرباء القراءة بالختيار النهائي للمهام ، التي ت�سمنت مادة قدمتها 21 من البلدان امل�ساركة. 

ومت الختيار مبوجب اجلودة التقنية وعلى اأ�سا�س تقييم اأدائها يف التجربة امليدانية ومدى مالءمتها الثقافية وم�ستوى اهتمام الفئة العمرية 15عامًا وفقًا 

ملا قررته البلدان امل�ساركة. وكان معيار الختيار الأ�سا�سي الآخر ملجموع املواد ككل كان مدى تطابقها مع اإطار العمل الذي مت و�سفه يف الق�سم ال�سابق 

وذلك من اأجل احلفاظ على التوازن بني خمتلف فئات الن�س واجلانب واملوقف. واأخريًا، مت التاأكد من اأن جمموعة الأ�سئلة قد غطت نطاقًا من ال�سعوبة 

كما ت�سمح بقيا�س وو�سف جيدين ملحو اأمية القراءة جلميع الطالب يف �سن 15 عامًا ، من الأقل كفاءة وحتى الأعلى قدرة.

مت ا�ستخدام اأكرث من 130 �سوؤال قراءة مطبوع يف بيزا 2009، غري اأن كل طالب يف العينة مل ير �سوى ن�سبة من املجموع الإجمايل لأنه مت اإعطاء جمموعة 

خمتلفة من الأ�سئلة لطالب خمتلفني . ومت تنظيم اأ�سئلة القراءة املختارة لإدراجها يف بيزا 2009 يف جمموعات كل منها ملدة ن�سف �ساعة . مت جتميع 

هذه املجموعات اإ�سافة اإىل جمموعات لأ�سئلة الريا�سيات والعلوم  يف كتيبات يحتوى كل منها على اأربع جمموعات.  ثم اأعطى كل طالب م�سارك تقييما 

ملدة �ساعتني . وحيث كانت القراءة هي الرتكيز يف تقييم بيزا 2009 احتوى كل كتيب على جمموعة واحدة من مادة قرائية على الأقل. وجرى تدوير 

املجموعات بحيث ظهرت كل جمموعة يف كل من الأربعة مواقع املمكنة يف الكتيبات وظهر كل زوج من املجموعات يف كتيب واحد على الأقل من الكتيبات 

الـ 13 التي ا�ستخدمت يف كل بلد. 

وي�سبه هذا الت�سميم تلك الت�سميمات التي ا�ستخدمت يف تقييمات بيزا ال�سابقة ، مما يجعل من املمكن بناء مقيا�س واحد لكفاءة القراءة حيث يرتبط 

كل �سوؤال بنقطة معينة على املقيا�س ت�سري اإىل �سعوبته ويرتبط اأداء كل طالب بنقطة معينة على نف�س املقيا�س الذي ي�سري اإىل كفاءة الطالب اأو الطالبة 

التي مت تقييمها. وميكن الطالع على اأ�سلوب النمذجة امل�ستخدم يف بناء هذا املقيا�س يف بيزا  2009التقرير الفني ) منظمة التعاون القت�سادي- ي�سدر 

قريبًا ( .

يتم تقدير ال�سعوبة الن�سبية للمهام يف الختبار بالأخذ يف العتبار ن�سبة املتقدمني لالختبار الذين اأجابوا على كل �سوؤال اإجابة �سحيحة. كما ميكن 

تقدير الكفاءة الن�سبية للطالب املتقدمني لالختبار بالأخذ يف العتبار ن�سبة اأ�سئلة الختبار التي يجيبون عليها اإجابة �سحيحة. ويظهر مقيا�س واحد 

دائم العالقة بني �سعوبة الأ�سئلة وكفاءة الطالب. وببناء مقيا�س يبني �سعوبة كل �سوؤال اأ�سبح بالإمكان حتديد م�ستوى حمو اأمية القراءة الذي ميثله 

ال�سوؤال. وبعر�س كفاءة كل طالب على نف�س املقيا�س ، من املمكن و�سف م�ستوى حمو اأمية القراءة لدى الطالب.

• ال�سكل اأ -10-2 •
اأمثلة للمهام ح�صب اجلانب
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يتم حتديد موقع كفاءة الطالب على هذا املقيا�س مبوجب العالقة مع جمموعة معينة من الأ�سئلة امل�ستخدمة يف التقييم ، ولكن مثلما جاءت العينة 

الطالبية املتقدمة لختبار بيزا 2009 كي متثل جميع طالب الفئة العمرية 15 عامًا يف البلدان امل�ساركة ، فقد مت ت�سميم الأ�سئلة الفردية امل�ستخدمة يف 

التقييم كي متثل تعريف حمو اأمية القراءة تعريفًا كافيًا. وتعك�س الكفاءة الطالبية اأنواع املهام املتوقع اأن يقوموا بها بنجاح. ويعني ذلك اأن من الأرجح 

اأن يتمكن الطالب من اإكمال الأ�سئلة بنجاح عند م�ستوى ال�سعوبة املرتبط على املقيا�س اأو اأدنى من مقيا�س ال�سعوبة املرتبط مبوقعهم على املقيا�س 

)غري اأنهم قد ل يفعلون ذلك على الدوام(. بل على العك�س، من غري املحتمل اأن تكون لديهم القدرة على اإكمال الأ�سئلة فوق م�ستوى ال�سعوبة املرتبط 

مبوقعهم على املقيا�س بنجاح )غري اأنهم قد يفعلون ذلك اأحيانًا( وي�سور ال�سكل اأ-2-11 كيف يعمل هذا النموذج الحتمايل.

خرى لها نف�س ال�سعوبة ( بنجاح ، وكلما كان و�سع كفاءة 
ُ
كلما اأرتفع و�سع كفاءة الطالب فوق �سوؤال معني كلما كان من املرجح اأن يكمل ال�سوؤال ) واأ�سئلة اأ

خرى بنف�س ال�سعوبة بنجاح.
ُ
الطالب منخف�سًا عن م�ستوى ال�سوؤال كلما قلت احتمالية متكن الطالب من اإكمال ال�سوؤال واأ�سئلة اأ

كيف حتدد م�صتويات الكفاءة يف قراءة بيزا 2009

توفر بيزا 2009 مقيا�سًا لقدرة القراءة ال�ساملة لقراءة الن�سو�س وال�ستناد على جميع الأ�سئلة يف تقييم القراءة ف�ساًل عن مقايي�س اجلوانب الثالث 

واأثنني من اأ�سكال الن�سو�س. 15 ويقوم القيا�س املرتي ملقيا�س القراءة الكلية على متو�سط لبلدان منظمة التعاون القت�سادي والتنمية واملحدد بـ 500 يف 

بيزا 2000 مع انحراف معياري قدرة 100. وللم�ساعدة يف تف�سري معنى درجات الطالب اإىل حد كبري ينق�سم املقيا�س اإىل م�ستويات تقوم على جمموعة 

من املبادئ الإح�سائية. ثم حتدد املوا�سفات على اأ�سا�س املهام املحددة على كل م�ستوى وذلك لو�سف اأنواع املهارات واملعارف الالزمة لالنتهاء منها 

بنجاح.

بالن�سبة لبيزا 2009 ي�سمح نطاق �سعوبة املهام بو�سف �سبعة م�ستويات مل�ستوى كفاءة القراءة : امل�ستوى 1 ب وهو اأدنى م�ستوى مو�سوف ، ثم امل�ستوى 

1اأ، وامل�ستوى 2 وامل�ستوى 3 وهكذا حتى امل�ستوى 6.

• ال�سكل اأ -11-2 •
العالقة بني الأ�صئلة والطالب على مقيا�س الكفاءة

مقيا�س حمو اأمية القراءة

من املتوقع اأن يتمكن الطالب اأ من اإجناز 

البنود 1اإىل 4 بنجاح ورمبا البند 6 كذلك

من املتوقع اأن يتمكن الطالب ب من اإجناز البنود 1 

و 2 و 3 بنجاح مع احتمال اأقل لإجناز البند 4 و 

احتمال غري وارد لإجناز البندين 5 و 6 بنجاح

من املتوقع األ يتمكن الطالب ج من اإجناز البنود 

من 2 اإىل 6 بنجاح كما تكون هناك احتمالية 

منخف�صة باإجناز البند 1 بنجاح

بنود ذات �سعوبة عالية ن�سبية

الطالب اأ بكفاءة

عالية ن�سبيًا

الطالب ب بكفاءة

متو�سطة

الطالب ج بكفاءة

منخف�سة ن�سبيًا

البند 6

البند 5

البند 4

البند 3

البند 2

البند 1

بنود ذات �سعوبة متو�سطة

بنود ذات �سعوبة منخف�سة ن�سبيًا
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امل�صتوى

حدود 

الدرجة 

الأدنى

الن�صبة املئوية للطالب 

القادرين على اأداء املهام 

يف كل م�صتوى اأو باأعلى من 

)متو�صط منظمة التعاون 

القت�صادي(

خ�صائ�س املهام

6698

0.8٪ من الطالب عرب 

منظمة التعاون القت�سادي 

والتنمية ميكنهم اإجناز مهام 

عند امل�ستوى 6 على مقيا�س 

القراءة  .

تتطلب املهام عند هذا امل�ستوى عادة اأن يقوم القارئ يعمل العديد من ال�ستدللت واملقارنات والتناق�سات التي 

من  اأكرث  اأو  الن�سو�س  لأحد  والف�سل  الكامل  للفهم  اإظهار  ذلك  يتطلب  كما  والدقة.  التف�سيل  من  بكال   تت�سم 

الن�سو�س وقد ينطوي ذلك على دمج املعلومات من اأكرث من ن�س. قد تتطلب املهام اأن يتعامل القارئ مع اأفكار 

التاأمل  غري ماألوفة مع وجود معلومات تناف�سية بارزة واإنتاج فئات من التف�سريات املجردة كما قد تتطلب مهام 

والتقييم اأن يقوم القارئ بو�سع افرتا�سات حول ن�س معقد اأو اأن يقيمه ب�سكل انتقادي عندما يكون املو�سوع غري 

ماألوف مع الأخذ يف العتبار املعايري املتعددة اأو وجهات النظر وتطبيق فهم متطور من وراء الن�س. وهناك حالة 

وا�سحة ملهام ا�ستيعاب الن�س وا�سرتجاعه عند هذا امل�ستوى مع الهتمام ال�سديد بتفا�سيل قد ل تكون وا�سحة 

يف الن�سو�س. 

5626

7.6٪ من الطالب عرب 

منظمة التعاون القت�سادي 

والتنمية ميكنهم اإجناز مهام 

عند امل�ستوى 5 على مقيا�س 

القراءة  .

تنطوي املهام عند هذا امل�ستوى على ا�سرتجاع املعلومات وتتطلب من القارئ حتديد اأماكن وتنظيم عدة مفردات 

التاأمل  مهام  ونتطلب  ال�سلة.  ذات  هي  الن�س  يف  معلومة  اأي  ا�ستنتاج  مع  الن�س  يف  عميقًا  تكمن  معلومات  من 

والتقييم النتقادي اأو الفر�سيات اأو ال�ستناد على معارف متخ�س�سة. وتتطلب املهام ال�ستدللية والتاأملية فهمًا 

كاماًل ومف�ساًل للن�س ذا املحتوى اأو ال�سكل غري املاألوف. وبالن�سبة جلميع جوانب القراءة تنطوي املهام عند هذا 

امل�ستوى على التعامل مع املفاهيم التي تتعار�س مع التوقعات.

4553

28.3٪ من الطالب عرب 

منظمة التعاون القت�سادي 

والتنمية ميكنهم اإجناز مهام 

عند امل�ستوى 4 على مقيا�س 

القراءة  .

تنطوي املهام عند هذا امل�ستوى على ا�سرتجاع املعلومات التي تتطلب من القارئ اأن يحدد اأماكن املعلومات وينظم 

عدد من مفردات املعلومات ال�سمنية. وتتطلب بع�س املهام عند هذا امل�ستوى تف�سري معاين الفوارق اللغوية يف جزء 

من الن�س بالأخذ بعني العتبار الن�س ككل. وبع�س املهام التف�سريية الأخرى تتطلب فهم وتطبيق فئات يف �سياق 

غري ماألوف . كما تتطلب املهام التاأمل عند هذا امل�ستوى اأن ي�ستخدم القارئ املعلومات الر�سمية اأو العامة لو�سع 

الفرتا�سات اأو للتقييم النتقادي للن�س. وعلى القراء اإظهار فهم دقيق للن�سو�س الطويلة اأو املعقدة التي قد يكون 

حمتواها اأو �سكلها غري ماألوف .

3480

57.2٪ من الطالب عرب 

منظمة التعاون القت�سادي 

والتنمية ميكنهم اإجناز مهام 

عند امل�ستوى 3 على مقيا�س 

القراءة  .

تتطلب املهام عند هذا امل�ستوى اأن يقوم القارئ بتحديد مكان املعلومات ويف بع�س الأحيان التعرف على العالقة 

بني عدد من املعلومات التي يجب اأن ت�ستويف �سروطًا متعددة. وتتطلب املهام التف�سريية عند هذا اأن يقوم القارئ 

بدمج عدة اأجزاء من الن�س لكي يحدد الفكرة الرئي�سية ويفهم اإحدى العالقات اأو ي�ستخرج معنى كلمة اأو عبارة. 

كما على القراء اأن ياأخذوا بعني العتبار العديد من ميزات املقارنة والتناق�س والت�سنيف وغالبًا ما تكون املعلومة 

املطلوبة غري ظاهرة اأو اأن هناك كثري من املعلومات املتداخلة اأو اأن هناك عقبات اأخرى يف الن�س مثل الأفكار التي 

تتعار�س مع التوقعات اأو ذات ال�سيغة ال�سلبية. وقد تتطلب مهام التاأمل عند هذا امل�ستوى الربط اأو املقارنات اأو 

ال�سرح اأو قد تتطلب من القارئ اأن يقوم بتقييم اأحد �سمات الن�س. كما تتطلب بع�س مهام التاأمل اأن يظهر القراء 

فهمًا عميقًا للن�س بارتباطه باملعارف اليومية املاألوفة ، ل تتطلب بع�س املهام الأخرى الفهم التف�سيلي للن�س بل 

تتطلب من القارئ اأن ي�ستند على معارف اأقل �سيوعًا .

2407

81.2٪ من الطالب عرب 

منظمة التعاون القت�سادي 

والتنمية ميكنهم اإجناز مهام 

عند امل�ستوى 2 على مقيا�س 

القراءة  .

تتطلب بع�س املهام عند هذا امل�ستوى اأن يقوم القارئ بتحديد لأماكن ملعلومة اأو اأكرث والتي قد حتتاج اإىل تف�سري اأو 

حتتاج اأن ت�ستويف عدة �سروط  بينما تتطلب بع�س املهام الأخرى التعرف على الفكرة الأ�سا�سية يف الن�س اأو فهم 

عالقات اأو تف�سري معاين يف جزء حمدود من الن�س عندما ل تكون املعلومة بارزة وينبغي على القارئ اإجراء تف�سري 

منخف�س امل�ستوى. وقد تنطوي املهام عند هذا امل�ستوى على مقارنتا تقوم على �سمة واحدة يف الن�س. وتتطلب 

املهام التاأملية عادة عند هذا امل�ستوى اإجراء مقارنات اأو الربط بني الن�س واملعارف اخلارجية وبال�ستناد على 

التجربة والتوجهات ال�سخ�سية .

1335اأ

94.3٪ من الطالب عرب 

منظمة التعاون القت�سادي 

والتنمية ميكنهم اإجناز مهام 

عند امل�ستوى 1اأ على مقيا�س 

القراءة  .

تتطلب املهام عند هذا امل�ستوى اأن يقوم القارئ بتحديد موقع معلومة م�ستقلة اأو اأكرث مذكورة �سراحة ، والتعرف 

املعلومات  ب�سيط بني  اأن يقوم بربط  اأو  يتناول مو�سوعًا ماألوفًا  املوؤلف من ن�س  اأو هدف  الأ�سا�سية  الفكرة  على 

الواردة يف الن�س واملعارف اليومية ال�سائعة وعادة تكون املعلومات املطلوبة بارزة مع وجود قليل من التداخل اإذا 

وجد على الإطالق. وتعطى التعليمات للقارئ �سراحة للنظر يف العوامل ذات ال�سلة يف املهمة اأو الن�س .

1262ب

98.9٪ من الطالب عرب 

منظمة التعاون القت�سادي 

والتنمية ميكنهم اإجناز مهام 

عند امل�ستوى 1ب على مقيا�س 

القراءة  .

اأن يقوم القارئ بتحديد موقع معلومة واحدة مذكورة �سراحة يف مكان بارز يف  تتطلب املهام عند هذا امل�ستوى 

ن�س ق�سري وب�سيط ال�سياغة اللغوية يف ن�س من نوع املاألوف �سياقًا مثل ن�س �سردي ب�سيط اأو قائمة وعادة يقدم 

الن�س الدعم للقارئ مثل تكرار املعلومة اأو ال�سور اأو الرموز املاألوفة مع وجود احلد الأدنى من املعلومات املتداخلة 

، اأما يف املهام التي تتطلب التف�سري قد يحتاج القارئ اإىل اإجراء ربط ب�سيط بني مفردات معلوماتية متجاورة .

• ال�سكل اأ -12-2 •
ملخ�س موا�صفات امل�صتويات ال�صبعة للكفاءة يف القراءة
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امل�صتوى

حد 

الدرجة

المنخف�صة

الأ�صئلة

 امل�رسحية هي ال�سيء – ال�سوؤال 3 )730(6698

5626

4553

اأم�ن اله�تف النق�ل - ال�سوؤال 11 )604(

املنط�د - ال�ش�ؤاالن 2 و 3 )595(

 اأم�ن اله�تف النق�ل - ال�سوؤال 2 )561(

امل�رسحية هي �سيء - ال�سوؤال 7 )556(

3480

 البخيل – ال�سوؤال 5 )548(

العمل عن بعد – ال�سوؤال 1 )537(

اأم�ن اله�تف النق�ل – ال�سوؤال 6 )526(

العمل عن بعد - ال�سوؤال 7 )514(

املنطاد – ال�سوؤال 4 )510(

اأم�ن اله�تف النق�ل – ال�سوؤال 9 )488(

2407

امل�رسحية هي ال�سيء – ال�سوؤال 4 )474(

املنطاد – ال�سوؤالن 3.1 )449(

)438(  8 اإعالن التربع ب�لدم – ال�سوؤال 

املنطاد – ال�سوؤال 6 )411(

1335اأ

تنظيف اأ�شن�نك ب�لفر�ش�ة – ال�سوؤال 4 )399(

البخيل – ال�سوؤال 1 )373(

 املنطاد - ال�سوؤال 8 )370(

 اإعالن التربع ب�لدم – ال�سوؤال 9 )368(

 تنظيف اأ�شن�نك ب�لفر�ش�ة – ال�سوؤال 2 )358(

 تنظيف اأ�شن�نك ب�لفر�ش�ة – ال�سوؤال 1 )353(

1262ب
 البخيل – ال�سوؤال 7 )310(

تنظيف اأ�شن�نك ب�لفر�ش�ة – ال�سوؤال 3 )285(

هناك احتمال باإمكانية الطالب ذوي الكفاءة الواقعة �سمن نطاق م�ستوى 1 ب اإجناز املهام بنجاح غري اأنه من غري املحتمل اأن يتمكنوا من اجناز املهام 

عند م�ستويات اأعلى. ويعك�س امل�ستوى 6 مهامًا ت�سكل اأكرب التحديات من حيث مهارات ومعارف القراءة. ومن املحتمل اأن يتمكن الطالب احلا�سلني على 

درجات يف هذا النطاق من اإكمال مهام القراءة عند هذا امل�ستوى بنجاح ، ف�ساًل عن مهام القراءة الأخرى يف بيزا .

تطبق بيزا منهجًا موحدًا لبناء مقايي�س الكفاءة . وعلى اأ�سا�س كفاءة الطالب يف مهام يتم و�سع درجته جزء حمدد من املقيا�س ، مما ي�سمح بالربط 

بني الدرجة وم�ستوى كفاءة حمدد. وامل�ستوى الذي تو�سع عنده درجة الطالب هي اأعلى درجة يتوقع عندها اأن يقوم الطالب اأو الطالبة بالإجابة ب�سكل 

�سحيح عن معظم الأ�سئلة املختارة ب�سكل ع�سوائي يف نطاق نف�س امل�ستوى. ومن ثم ، فعلى �سبيل املثال، يف التقييم املكون من مهام موزعة ب�سكل موحد 

عرب امل�ستوى 3 ، ويتوقع من الطالب ذوي الدرجة التي تقع داخل امل�ستوى 3 اأن ينجزوا على الأقل 50٪ من املهام بنجاح. ولن امل�ستوى يغطى نطاقًا من 

ال�سعوبة والكفاءة ، تختلف معدلت النجاح على طول النطاق. ومن املرجح اأن ينجح الطالب عند قاع امل�ستوى بن�سبة اأعلى طفيفًا من 50٪ يف اإجناز 

املهام املوزعة ب�سكل موحد عرب امل�ستوى بينما من املحتمل اأن ينجح الطالب يف قمة امل�ستوى بن�سبة تزيد عن 70٪ بالن�سبة لنف�س املهام.

يقدم ال�سكل اأ-2-12 تف�سيالت عن طبيعة مهارات القراءة واملعارف والفهم الالزمني عند كل م�ستوى ملقيا�س القراءة.

نبذة خمت�صرة عن اأ�صئلة قراءة بيزا.

بالن�سبة للتقييم مثل تقييم بيزا الذي يجري كل ثالثة �سنوات من ال�سروري الإبقاء على عدد كاف من الأ�سئلة من درا�سات م�سحية متتالية لتاأ�سي�س 

علنت اأ�سئلة اأخرى علنًا بعد الدرا�سة امل�سحية لتو�سيح ال�سبل التي مت قيا�س الأداء بها. ويف نهاية هذا الف�سل تعر�س جمموعة 
ً
اجتاهات موثوق بها. كما اأ

خمتارة من الأ�سئلة املعلنة لتقييم قراءة 2009 لتو�سيح خ�سائ�س الإطار وم�ستويات الكفاءة التي مت و�سفها يف هذا املجلد.

• ال�سكل اأ -13-2 •
خمطط لأ�صئلة القراءة املختارة يف بيزا 2009 ت�صور م�صتويات الكفاءة

مالحظة : الأرقام املح�سورة بني قو�سني ت�سري اإىل �سعوبة ال�سوؤال اأما النقاط الع�سرية فت�سري اإىل اأن الأ�سئلة لها عالمات جزئية

مثال) 0.1( و ) 2( عالمة كاملة.
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يبني ال�سكل اأ-2-13خمططًا بتلك الأ�سئلة التي تتعلق بو�سعها على مقيا�س الكفاءة الذي مت و�سفة. ويبني العمود الأول م�ستوى الكفاءة الذي يت�سمن 

املهمة يف داخلة وي�سري العمود الثاين اإىل اأدنى درجة على املقيا�س بالن�سبة للمهمة من حيث �سعوبتها والتي ت�سمح باعتبارها �سمن هذا امل�ستوى ويبني 

العمود الأخري ا�سم الوحدة ورقم املهمة. وُيالحظ اأن املهام داخل نف�س الوحدة ميكن اأن متثل نطاقًا من  ال�سعوبات: امل�سرحية هي ال�سيء التي على 

�سبيل املثال ، تت�سمن اأ�سئلة عند امل�ستويات 2 و 4 و 6. وهكذا فاإن الوحدة الواحدة قد تغطي قطاعًا عري�سًا من نطاق �سعوبة قراءة بيزا.

ما ميكن للطالب اأداوؤه يف القراءة

تلخ�س بيزا اأداء الطالب على مقيا�س القراءة الذي يقدم �سورة كاملة عن مهارات قراءة الطالب وفهمهم ومعارفهم املرتاكمة يف �سن 15 عامًا. وفيما 

يلي نتائج قيا�س اأداء القراءة الكلي والذي يغطى كال من م�ستوى الأداء املتو�سط يف القراءة يف كل بلدة وتوزيع كفاءة القراءة. اأما النتائج املف�سلة 

ملختلف اجلوانب واأ�سكال الن�س ف�سيتم عر�سها يف قطاعات لحقة.

تو�صل الطالب اإىل م�صتويات كفاءة خمتلفة

ي�سف هذا الق�سم الأداء من حيث م�ستويات كفاءة القراءة ال�سبعة التي مت بناوؤها لتقدمي التقارير عن بيزا 2009. وفيما بعد امل�ستوى 5 الذي كان اأعلى 

م�ستوى مو�سوف للكفاءة يف تقييمات قراءة بيزا ال�سابقة اأ�سيف امل�ستوى 6 اجلديد لي�سف كفاءة القراءة ذات امل�ستوى العايل للغاية. اأما امل�ستوى الأدنى 

ال�سابق لقيا�س الكفاءة فقد كان امل�ستوى 1 ، ثم اأعيد ت�سميته لي�سبح 1 اأ. وم�ستوى جديد هو امل�ستوى 1ب لي�سف الطالب الذين �سبق اأن مت ت�سنيفهم 

على اأنهم  » اأدنى من امل�ستوى 1« ، ولكنهم اأظهروا كفاءة تتعلق مبجموعة جديدة من املهام الأ�سهل من تلك التي كانت موجودة يف تقييمات بيزا ال�سابقة. 

وت�سمح هذه التغيريات للبلدان مبعرفة املزيد عن اأنواع املهام التي يقدر عليها الطالب ذوي كفاءة القراءة العالية واملتدنية وبخالف امل�ستويات الإ�سافية 

يظل معنى اأن يكون املرء كفوؤًا يف م�ستويات القراءة 2 و 3 و 4 و 5 يظل نف�سه دون تغيري يف بيزا 2009 كما كان يف الدرا�سات امل�سحية ال�سابقة.

اإن توزيع اأداء الطالب عرب هذه امل�ستويات اخلا�سة بالكفاءة مبني بال�سكل اأ-2-14. وتعر�س النتائج من حيث الن�سبة املئوية للفئة العمرية 15 عامًا 

يف كل بلدة ممن حققوا امل�ستويات ال�سبعة ال�سابق و�سفها يف ال�سكل اأ-2-12. ويقدم اجلدول اأ-2-1 الأرقام اخلا�سة بالن�سب املئوية للطالب عند كل 

م�ستوى كفاءة على مقيا�س القراءة مع الأخطاء املعيارية.

الكفاءة عند م�صتوى 6 )درجات اأعلى من 698 نقطة(

اإن الطالب ذوي الكفاءة من امل�ستوى 6 على مقيا�س القراءة هم قراء ذوي مهارة عالية. ميكنهم اإجراء حتليالت للن�سو�س يف غاية الدقة ، والتي تتطلب 

فهمًا تف�سيليًا �سواء للمعلومات ال�سريحة اأو غري مذكور دللتها كما اأن لديهم القدرة على التاأمل يف وتقييم ما يقروؤون على م�ستوى اأكرث عمومية. 

وحيث اأن الطالب احلا�سلني على درجات مقيا�س هذا امل�ستوى قد اأمتوا بنجاح جميع املهام املطلوبة منهم تقريبًا يف تقييم القراءة فاإن هذا يثبت اأنهم 

قادرون على التعامل مع الكثري من خمتلف اأنواع املواد القرائية : وهذه دللة على اأنهم قراء متنوعون ميكنهم ا�ستيعاب املعلومات من جمالت حمتوى 

غري ماألوف مقدم اإليهم يف اأ�سكال غري منطية ، ف�ساًل عن قدرتهم على  التعامل مع املحتوى املاألوف اأكرث يف اأ�سكال منطية و�سمات ن�سية. واأحد ال�سمات 

الأخرى لهوؤلء القراء الأكرث تقدمًا هي ما حددتها بيزا باأنهم اأي�سًا قادرين على تكوين اأفكار م�سبقة دون معرفة �سابقة يف مواجهة معلومات جديدة حتى 

واإن كانت املعلومات تتعار�س مع التوقعات. اأنهم قادرون على اأداراك ما يقدمه الن�س �سواء كان وا�سحًا للعيان اأو مبزيد من الرباعة. بينما هم يف الوقت 

نف�سه قادرون على تطبيق منظور انتقادي على الن�س ا�ستنادًا على فهم متطور ملا ما وراء الن�س. ويلقى هذا املزيج من القدرات ل�ستيعاب اجلديد 

وتقييمه تقديرًا كبريًا يف القت�سادات القائمة على املعرفة والتي تعتمد على البتكار واتخاذ القرار الدقيق الذي امل�ستند على جميع الأدلة املتاحة. ومن 

ثم فاإن ن�سبة العينة التي يكون اأداوؤها على هذا امل�ستوى البالغ الرتفاع يف القراءة ملو�سع اهتمام خا�س.

من بني كل بلدان منظمة التعاون القت�سادي كانت ن�سبة الطالب من ذوي هذا امل�ستوى العايل من الأداء اأقل من 1٪ )0،8٪( غري اأن هناك تفاوت بني 

البلدان. ف�سبعة بلدان بها ن�سبة مئوية اأعلى كثريًا من الطالب ذوي الأداء على م�ستوى 6 – وهذا اأكرث من �سعف املتو�سط: وهي بلدان منظمة التعاون 

القت�سادي: نيوزيلندا وا�سرتاليا واليابان وكندا وفنلندا ف�ساًل عن البلدان والقت�سادات ال�سريكة �سنغافورة و�سنغهاي ال�سينية. وثالث منها هي بلدان 

اأ�سيوية وثالث بلدان من منظمة التعاون القت�سادي ناطقة بالإجنليزية. ورغم اأن غالبية الطالب يف هذه البلدان يكون اأداوؤهم جيد ن�سبيًا ال اأن ٪5 

من الطالب يقع اأداوؤهم دون م�ستوى 1 اأ ، وتظهر بلدتان منهم توزيعات متباعدة اإىل حد ما – فلدى اليابان ونيوزيلندا وبلدتان اآخرتان تفاوتات �سغرية 

للغاية يف اأداء الطالب – فنلندا و�سنغهاي ال�سينية . اأما اإ�سرائيل التي لديها متو�سط درجات اأقل من املتو�سط عند 474 ، فتبني 1٪ من طالبها اأعلى 

من املتو�سط )متو�سط منظمة التعاون القت�سادي: 0،8٪( ممن يقع اأداوؤهم عند م�ستوى 6 اإ�سافة اىل 12٪ من طالبها فوق املتو�سط )متو�سط منظمة 

التعاون القت�سادي6٪ ( دون م�ستوى الكفاءة عند امل�ستوى1ب. ويف املقابل ، لي�س لدى البلدان ذات الأداء العام املرتفع ن�سبيًا اأي متثيل قوى للطالب 

عند امل�ستوى الأعلى لكفاءة القراءة. ومن بني هذه البلدان: كوريا مبتو�سط درجات 539 وهو اأعلى متو�سط بني بلدان OECD ولكن مع جمرد ن�سبة مئوية 

من الطالب فوق متو�سط امل�ستوى 6 )٪1(.
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• اجلدول اأ-14-2 •
مدى كفاءة الطالب يف القراءة

الن�صبة املئوية للطالب عند امل�صتويات املختلفة للكفاءة  يف القراءة
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تبني الن�سبة ال�سغرية جدًا للطالب ذوى الأداء يف امل�ستوى 6 اأن مقيا�س بيزا لديه القدرة على متييز كفاءة القراءة حتى اأعلى م�ستوى من التميز الذي 

ميكن لطلبه الفئة العمرية  15 الو�سول اإليه . وفى الواقع فان هذا امل�ستوى من الكفاءة  مازال حاليًا مطمح الكثريين : ففي 18 بلدة واقت�ساد �سريك 

اأقل من ُع�سر من واحد يف املائة من عينه الفئة العمرية  15عامًا  ياأتي اأداوؤهم عند م�ستوى القمة هذا. 

الكفاءة عند امل�صتوى 5) درجات اأعلى من 626 وم�صاوية لـ اأو دون 698 نقطة (

ميكن للطالب ذوو الكفاءة من امل�ستوى 5 على مقيا�س حمو اأمية القراءة التعامل مع الن�سو�س غري املاألوفة �سواء من ناحية ال�سكل اأو امل�سمون. كما 

ميكنهم احل�سول على املعلومات من هذه الن�سو�س واأن يظهروا فهمًا تف�سيليًا وي�ستنتجون اأي املعلومات هي ذات ال�سلة باملهمة. كما اأن مبقدورهم 

خمالفة  تكون  قد  التي  املفاهيم  وا�ستيعاب  املتخ�س�سة  املعارف  على  بالعتماد  عنها  الفر�سيات  تكوين  وكذلك  انتقاديًا  الن�سو�س  هذه  مثل  تقييم 

العاملني  اأنهم  امل�ستوى  الذين يحققون هذا  اأنه ميكن اعتبار الطالب  5 اجنازها يتبني  امل�ستوى  التي ميكن لطالب  املهام  نوع  للتوقعات. وبالنظر يف 

املنتظرين يف جمال املعرفة غدًا على » امل�ستوى العاملي » مما يجعل ن�سبة  طالب البلدة ت�سل اإىل امل�ستوى املنا�سب لقدرتها القت�سادية التناف�سية 

م�ستقبال .

وحيث اأن الطالب ذوو م�ستوى الكفاءة 6 ميكنهم اأي�سًا اجناز مهام يف امل�ستوى 5 ، ت�ستخدم املوا�سفات التالية  » م�ستوى الكفاءة 5 » لتدل على تلك التي 

يكون اأعلى م�ستوياتها يف الأداء اإما امل�ستوى 5 اأو6 . وي�ستخدم نف�س امل�سطلح لي�سري اإىل الن�سب الرتاكمية عند امل�ستويات الأدنى . وغالبا ما ي�سار اإىل 

الطالب الذين يقع م�ستوى اأدائهم عند امل�ستوى 5 اأو6 على اأنهم » ذوو قمة الأداء » يف هذا التقرير .

لقد حقق 8٪ من بلدان منظمه التعاون القت�سادي يف بيزا 2009 امل�ستوى 5 اأو اأعلى. وحققت بلدانة واحدة  هي �سانغهاي ال�سينية  اأكرث من �سعف 

املتو�سط ملهام امل�ستوى 5 » 19 ٪ من الطالب » وحققت بع�س البلدان الأخرى ن�سبًا مئوية اأعلى من 12٪ من الطالب عند امل�ستوى 5 اأو اأعلى: بلدان 

منظمه التعاون القت�سادي نيوزيلندا وفنلندا واليابان وكوريا واأ�سرتاليا وكندا ف�ساًل عن البلدان القت�سادات ال�سريكة �سنغافورة وهوجن كوجن ال�سينية. 

وياأتي اأداء جميع هذه البلدان ب�سكل طيب من حيث متو�سط الكفاءة. وعلى العك�س من ذلك ، متثل البلدان ذات م�ستوى اأداء اأدنى اإىل اأن تكون مع تلك 

قل من ن�سف الواحد 
ٌ
البلدان ذات الن�سب املئوية الأدنى للطالب القادرين على النجاح يف اجناز مهام القراءة للم�ستوى 5. وجلميع البلدان التي لديها اأ

يف املائة من الطالب مب�ستوى اأداء 5 من ) بلدان منظمة التعاون القت�سادي املك�سيك اإ�سافة اإىل بلدان ال�سراكة اأذربيجان واندوني�سيا وقريغيز�ستان 

واألبانيا وتون�س والأردن وتايالند وكازاخ�ستان وبريو(. جاء متو�سط الأداء دون 407 هي الدرجة الفا�سلة بني امل�ستويني 1 و2 با�ستثناء املك�سيك وتايالند.

الكفاءة عند امل�صتوى 4) درجات اأعلى من 553 ولكن اأقل من اأو م�صاوية لـ626 نقطة (

لدى الطالب ذوو الكفاءة عند امل�ستوى 4 على مقيا�س حمو اأمية القراءة القدرة على اجناز املهام القرائية ال�سعبة مثل حتديد موقع املعلومات ال�سمنية 

وتف�سري الختالفات اللغوية الدقيقة والتقييم النقدي لن�س . وتت�سمن املهام يف هذا امل�ستوى ا�سرتجاع املعلومات كما تتطلب من الطالب حتديد وتنظيم 

عدة مفردات معلوماتية �سمنية وتتطلب بع�س املهام تف�سري معنى اختالفات لغوية يف مقطع من الن�س مع اأخذ الن�س بكاملة يف العتبار. وتتطلب بع�س 

املهام التف�سريية الأخرى كفهم وتطبيق مواقف يف ن�س غري ماألوف. اأما املهام التاأملية عند هذا امل�ستوى فتطلب من القراء ا�ستخدام معلومات ر�سميه 

اأو عامة لو�سع فر�سيات اأو اأجراء تقييم ن�س نقديًا. وينبغي على القراء اإظهار الفهم الدقيق للن�سو�س الطويلة اأو املعقدة التي قد يكون حمتواها اأو 

�سكلها غري ماألوف . 

 ويعترب 28٪ من طالب بيزا يف جميع بلدان منظمة التعاون القت�سادي  اإكفاء عند امل�ستوى 4 اأو اأعلى. ومن �ساأن ترتيب البلدان مبوجب الن�سب املئوية 

للطالب ذوى الكفاءة على امل�ستوى 4 واأعلى اأن يتماثل مع ترتيب البلدان مبوجب متو�سط الأداء غري اأن هناك عدد من ال�ستثناءات. فاإذا اأخذنا يف 

العتبار متو�سط الأداء )496(  فاإن فرن�سا ، على �سبيل املثال ، لديها ن�سبه عالية غري متكافئة من الطالب الذين ي�سل م�ستوى اأداوؤهم  عند هذه 

امل�ستويات 32 ٪ ، ورغم وجود متو�سط درجات ل يختلف اإح�سائيًا عن متو�سط منظمه التعاون القت�سادي ، يف حني اأن الدمنارك ومبتو�سط  درجات 

مماثل لفرن�سا فاإن الن�سبة هي 26 ٪. وهناك ت�سع ع�سرة بلدة  لديها اأقل من 10 ٪ من طالب عينتها من م�ستوى الكفاءة 4.  

 الكفاءة عند امل�صتوى 3 ) درجا ت اأعلى من 480 ولكن اأقل من اأو م�صاوية  لـ 553 نقطة (

باإمكان الطالب عند امل�ستوى 3 على مقيا�س حمو القراءة اإجناز مهام قرائية ذات م�ستوى متو�سط من التعقيد مثل حتديد مواقع مفردات معلوماتية 

متعددة  والربط بني اأجزاء خمتلفة من الن�س وربطها مبعارف يومية ماألوفة . وتتطلب املهام  التف�سريية عند هذا امل�ستوى من الطالب حتديد موقع وفى 

بع�س الأحيان التعرف على العالقة بني عدة مفردات معلوماتية التي ينبغي اأن ت�ستوفى �سروطًا متعددة . اأما املهام التف�سريية عند هذا امل�ستوى فتتطلب 

اأن يقوم الطالب بدمج عدة اأجزاء من الن�س لكي يحددوا الفكرة الرئي�سية واأن يفهموا العالقة اأو يف�سروا معنى كلمه اأو عبارة. كما عليهم اأن ياأخذوا 

بعني العتبار الكثري من ال�سمات عند املقارنة والت�سنيف. وغالبًا ما تكون املعلومات املطلوبة غري وا�سحة اأو يكون هناك تداخل كثري بني املعلومات اأو 

اأن تكون هناك حتديات كثرية يف الن�س مثل اأفكار تتعار�س مع التوقعات اأو اأنها �سيغت ب�سكل �سلبي . اأما املهام التاأملية عند هذا امل�ستوى فقد تتطلب 

الربط واملقارنة وال�سرح اأو قد تتطلب من الطالب تقييم . 
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�سمة يف ن�س . اأو تتطلب بع�س املهام التاأملية  اأن يظهر الطالب فهمًا دقيقًا للن�س وارتباطه باملعارف اليومية املاألوفة. وقد ل تتطلب بع�س املهام الأخرى 

فهمًا مف�ساًل بل تتطلب من القارئ اأن يعتمد على معارف اأقل �سيوعًا من خارج الن�س .

 يكون اأغلبية الطالب يف �سن 15 عامًا عبد بلدان منظمه التعاون القت�سادي اأكفاء عند امل�ستوى 3 اأو اأعلى. وبالن�سبة لن�سف هوؤلء الطالب )29 ٪من 

الإجمايل ( يكون هذا امل�ستوى هو الأعلى الذي حققوه مما يجعل امل�ستوى 3 هو الأكرث �سيوعًا اأو الأعلى اأداء للطالب يف جميع بلدان منظمه التعاون 

القت�سادي. ففي اأربعه بلدان واقت�سادات- �سنغهاي ال�سينية  وكوريا وهوجن كوجن ال�سينية وفنلندا – ميكن لثالثة اأرباع الطالب اجناز مهام امل�ستوى 

القت�سادي  التعاون  بلدان منظمه  فيها  بلدة مبا   30 الطالب يف  ن�سف  اأكرث من  الكفاءة يف  الدرجة من  تظهر هذه  اأخرى  ومن جهة  قل. 
ٌ
الأ 3 على 

لوك�سمبورج وجمهورية الت�سيك والنم�سا وتركيا و�سيلي واملك�سيك.

الكفاءة عند امل�صتوى 2 )درجات اأعلى من 407 ولكن اأقل من اأو م�صاوية لـ 480 نقطه (

اإجراء   ، ت�ستوفى عدة �سروط  التي  املعلومات  القراءة  اجناز مهام مثل حتديد موقع  اأمية  2 على مقيا�س حمو  الكفاءة  باإمكان الطالب ذوو م�ستوى 

مقارنات حول �سمة واحدة اأو التو�سيل اإىل معنى اجلزء املحدد جيداٌ يف الن�س حتى عندما ل تكون املعلومة وا�سحة واإجراء الربط بني الن�س والتجربة 

ال�سخ�سية. وتتطلب بع�س املهام عند هذا امل�ستوى من الطالب حتديد موقع واحد اأو اأكرث من املعلومات ، والتي قد حتتاج اإىل تف�سريات وقد حتتاج اإىل 

الوفاء بعدة �سروط. بينما تتطلب مهام اأخرى التعرف على الفكرة الأ�سا�سية يف ن�س ، اأو فهم عالقات اأو تف�سري معاين داخل جزء حمدد من الن�س 

عندما ل تكون املعلومة وا�سحة وعلى القارئ اأن يجري بع�س ال�ستدللت منخف�سة امل�ستوى . وقد تنطوي املهام عند هذا امل�ستوى على اإجراء مقارنات اأو 

تباينات على اأ�سا�س �سمة واحدة يف الن�س. اأما املهام التاأملية عند هذا امل�ستوى فقد تتطلب من الطالب اإجراء مقارنة الو الربط بني الن�س واملعلومات 

اخلارجية بالعتماد على اخلربة والتوجهات ال�سخ�سية.                 

ميكن اعتبار امل�ستوى 2 خط الأ�سا�س مل�ستوى الكفاءة التي يبداأ الطالب عنده اإظهار كفاءات يف حمو اأمية القراءة متكنهم من امل�ساركة ب�سكل فعال 

ومثمر يف احلياة. اإن متابعة الطالب الذين مت تقييمهم يف بيزا عام 2000 كجزء من ال�سباب الكندي يف امل�سح النتقايل قد اأظهرت اأن درجات الطالب 

الأقل من امل�ستوى 2 يواجهون خطرًا اأعلى غري متنا�سب مع امل�ساركة ال�سعيفة يف مرحلة ما بعد الثانوية اأو يف خمرجات �سوق العمل املنخف�سة يف �سن 

19 بل وحتى �سن21 وهو احلد الأق�سى لل�سن الذي تتوفر عنده حاليًا بيانات الدرا�سة الطولية. 16 فعلى �سبيل املثال ، من الطالب ممن كان اأداوؤهم 

يف قراءة بيزا دون امل�ستوى 2 عام 2000 اأكرث من 60٪ مل ي�ستمروا يف التعليم بعد املرحلة الثانوية حتى �سن21 بل على النقي�س من ذلك كان اأكرث من 

ن�سف الطالب )55٪( ممن كان اأعلى اأداء لهم عند امل�ستوى 2 كانوا يف كليات اأو جامعات.

كان اأداء اأربعة طالب من كل خم�سة )81٪( يف جميع بلدان منظمة التعاون القت�سادي عند م�ستوى الكفاءة 2 اأو اأعلى. ففي �سنغهاي ال�سينية وكوريا 

ن�سب �سغرية من الطالب فقط ، 4٪ و 6٪ على التوايل مل تكن كفاءتهم عند امل�ستوى 2. وعلى الطرف الآخر، اأقلية �سغرية فقط من ع�سر بلدان �سريكة 

كان اأداوؤها عند هذا امل�ستوى. ففي 18 بلدة واقت�ساد �سريك وقد كان امل�ستوى 2 هو امل�ستوى ال�سائع الأعلى كفاءة للطالب مبا فيها بع�س بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي : املك�سيك و�سيلي بـ 33٪ وتركيا بـ 32٪. وبلدان اأخرى كانت اأعلى ن�سبة طالبية فيها عند امل�ستوى 2 مبا فيها بلدان اأمريكا  الالتينية 

)كولومبيا ، اأوروجواي ، الأرجنتني( وثالثة بلدان من اأوربا  ال�سرقية )رومانيا ، رو�سيا الحتادية ، وبلغاريا(.

م�صتوى الكفاءة  اأ )درجات اأعلى من 335 ولكن اأقل من اأو م�صاوية  لـ 407 نقطة ( 

لدى الطالب ذوو الكفاءة عند امل�ستوى 1اأ على مقيا�س حمو اأمية القراءة القدرة على حتديد مفردات معلوماتية مذكورة �سراحة وبارزة اإىل حد كبري 

داخل الن�س. و التعرف على الفكرة الأ�سا�سية يف ن�س يتعلق مبو�سوع ماألوف وكذلك التعرف على العالقة بني املعلومات يف مثل هذا الن�س وجتاربهم 

ال�سخ�سية اليومية . تتطلب املهام عند هذا امل�ستوى اأن يحدد الطالب موقع اأحد املفردات املعلوماتية اأو اأكرث ا�ستقاللية واملذكورة �سراحة كما يتعرف 

على الفكرة الأ�سا�سية اأو غر�س املوؤلف يف ن�س يتعلق مبو�سوع ماألوف، اأو يربط ب�سكل مب�سط بني املعلومات يف الن�س واملعارف اليومية ال�سائعة ، وعادة 

اإن وجد على الإطالق ويتم توجيه الطالب �سراحة اإىل النظر يف  ما تكون املعلومات املطلوبة يف الن�س بارزة مع وجود القليل من تداخل املعلومات 

العوامل ذات ال�سلة يف املهمة ويف الن�س.

جاءت كفاءة غالبية الطالب ممن هم يف �سن 15 عام  يف جميع بلدان منظمة التعاون القت�سادي )94٪( عند م�ستوى كفاءة 1اأ اأو اأعلى. مع ذلك ، ففي 

اخلم�س بلدان امل�ساركة اأذربيجان  وبريو  وبنما  وقطر  وقريغيز�ستان ، مل ي�سل واحد من كل ثالث طالب اإىل هذا امل�ستوى. ول يعنى ذلك اأنهم اأميون 

ولكن يعنى اأنهم ل يظهرون حتى نطاقا حمدودًا للغاية من مهارات القراءة ملهام امل�ستوى1اأ. عالوة على ذلك يف عدد من البلدان ال�سريكة من بينها 

اندوني�سيا واأذربيجان  وكازاخ�ستان وبنما  وبريو  والربازيل  واألبانيا وقطر كان امل�ستوى1اأ هو اأعلى م�ستوى كفاءة والأكرث �سيوعًا.
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م�صتوى الكفاءة 1ب )درجات اأعلى من 262 ولكن اأقل من اأو م�صاوية  لـ 335 نقطة( واأدنى من م�صتوى1ب )درجات اأقل من اأو 

م�صاوية لـ 262نقطة( 

ي�ستطيع الطالب ذوو الكفاءة عند امل�ستوى 1ب على مقيا�س حمو اأمية القراءة اإيجاد معلومات مذكورة �سراحة يف ن�سو�س ق�سرية وب�سيطة وباأ�سلوب 

ال�سببية بني جملتني حتى وان مل تكن مذكورة  الرابطة  التعرف على  امل�ستوى مثل  ا�ستنتاجات منخف�سة  اإىل  التو�سل  . كما ميكنهم  وحمتوى ماألوف 

�سراحة . تتطلب املهام عند هذا امل�ستوى اأن يحدد الطالب موقع معلومة واحدة تكون مذكورة �سراحة يف مكان بارز يف  ن�س ق�سري وب�سيط الرتكيب 

اللغوي يف �سياق ومنط ن�س ماألوفني مثل ن�س روائي اأو قائمة ب�سيطة. هناك حد اأدنى من املعلومات املت�ساربة . يف املهام التي تتطلب من الطالب 

التف�سري قد حتتاج اإجراء ارتباطات ب�سيطة بني املعلومات املتجاورة . 

ح�سلت ن�سبة �سئيلة من الطالب عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي على - 1،1٪ على درجات اأقل من 262 نقطة على مقيا�س بيزا . ولذلك فاأنه 

يعترب هوؤلء الطالب من ذوى الأداء الأدنى من امل�ستوى1ب. ولي�س معنى ذلك اأنهم بال�سرورة اأميون ب�سكل تام ولكن اأن هناك معلومات غري كافية جتعل 

من املمكن اأن يتاأ�س�س عليها و�سف لكفاءتهم يف القراءة: لقد مت ا�ستخدام مهمتني فقط يف بيزا 2009 متاثلت �سعوبتهما مع كفاءة طالب امل�ستوى 1ب- 

وهذا عدد اأقل من الالزم من املهام لبناء اأي تعميمات عن ما ميكن اأن يوؤديه الطالب يف القراءة عند هذا امل�ستوى.

تدل احلقيقة  باأن طالبًا واحدًا فقط من كل مائة طالب عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي هو الذي ل ميكنه اجناز مهام امل�ستوى 1ب يبني اأن مقيا�س 

قراءة بيزا باإمكانه الآن و�سف اأداء جميع الطالب تقريبا و�سفًا دقيقًا. والنظر اإىل ذلك من زاوية اأخري ل ي�سل 6٪ من الطالب اإىل امل�ستوى 1اأ واإ�سافة 

امل�ستوى 1ب يحدد مهام القراءة التي ميكن اإجنازها خم�سة من �ست اأع�ساء من هذه املجموعة . وحتى يف البلدان الأدنى  اأداء با�ستثناء قريغيز�ستان 

فينطبق ذلك على ن�سف الطالب على الأقل ممن يكون اأداوؤهم اأقل من امل�ستوى 1اأ. وهذه الإمكانية املتطورة لبيزا لو�سف مهارات القراءة على امل�ستوى 

املتدين للغاية هي ا�ستكمال لقدرتها املتطورة لو�سف مهارات القراءة العالية للغاية عند امل�ستوى6.

لدى جميع البلدان بع�س الطالب ممن يكون اأداوؤهم عند م�ستوى 1ب ويف كل بلدة با�ستثناء ليختن�ستاين التي لديها ن�سبة معينة – مع اأنه يف بع�س 

احلالت فاإن ن�سبة �سغرية - من الطالب الذين يقع اأداوؤهم اأدنى من امل�ستوى 1ب . رغم ذلك يف قريغيز�ستان 59٪ ياأتي اأداوؤهم اأقل من امل�ستوى 1اأ ، 

ون�سفهم اأقل من امل�ستوى 1ب . ويف اأربعة بالد اأخرى ، جاء اأداء اأكرث من ثلث الطالب اأدنى من 1ب: هي قطر  وبنما  وبريو  واأذربيجان. ومن الوا�سح 

اأن اإيجاد �سبل لزيادة م�ستوى القدرة العامة يف القراءة للعينة الطالبية يف هذه البلدان هو اأمر حيوي لتطويرها.

عدم تكافوؤ خمرجات التعلم 

بالنظر اإىل توزيع الأداء لكل بلدة عرب م�ستويات الكفاءة ، يظهر جليًا اأن هناك تنوع كبري دون النظر اإىل متو�سط الكفاءة. وهناك العديد من اأ�سيق 

اآ�سيا كما يف كوريا والبلدان والقت�سادات ال�سريكة: اندوني�سيا وتايالند و ومكاو ال�سينية و�سنغهاي  الفجوات بني اأ�سحاب الأداء العايل واملتدين يف 

الفجوات  البلدان ذات  اأي�سا  اأذربيجان ولتفيا و�سربيا. وهي  ال�سريكة:  البلدان  وا�ستونيا وتركيا و�سيلي ف�سال عن  ال�سينية   ال�سينية  وهوجن كوجن 

ال�سيقة ن�سبيًا بني اأ�سحاب الأداء العايل واملتدين. وبالن�سبة لكل بلد من هذه البلدان، تقدر الفجوة بني قمة ربع الأداء واأدنى ربع الأداء بـ 15 نقطة على 

الأقل اأدنى من متو�سط الفجوة كما اأن الفجوة بالن�سبة جلميع هذه البلدان هي اأ�سيق اإىل حد كبري من املتو�سط عند مقارنة الأداء الأدنى 10٪ والأعلى 

10٪ للطالب )اأنظر اجلدول اأ-3-2(.

 ول يبدو اأن التوزيع ال�سيق مرتبطًا بامل�ستوى العام لالأداء. فعلى �سبيل املثال، اأحد بلدان منظمة التعاون القت�سادي ذات قمة الأداء، كوريا لديها اأ�سيق 

توزيعات للقدرة مثل �سيلي البلدة التي يقع اأداوؤها دون متو�سط منظمة التعاون القت�سادي.

اأما بلدان منظمة التعاون القت�سادي التي تبني التوزيع الأو�سع لالأداء يف القراءة فهي: اإ�سرائيل وبلجيكا والنم�سا ونيوزيلندا ولوك�سمبورج وفرن�سا ف�ساًل 

عن البلدان والقت�سادات ال�سريكة: قطر وبلغاريا و ترينيداد وتوباجو ودبي )الإمارات العربية( والأرجنتني وجميعها لديها فجوة قدرها 15نقطة بني 

الربع القمة والربع القاع من الطالب وهذا اأو�سع من متو�سط الفجوة. اأما الفرق يف الأداء بني الربع القمة والربع القاع يف هذه البلدان هو يف نف�س املرتبة 

اأو اأكرث من م�ستويني كاملني من م�ستويات الكفاءة.

وكما هو احلال يف البلدان ذات التوزيع ال�سيق ن�سبيًا لالأداء الطالبي فاإن جمموعة البلدان ذات نطاق الأداء الوا�سع غري متجان�سة يف متو�سط كفاءة 

القراءة يف نيوزيلندا )27نقطة فوق املتو�سط( وقطر)122نقطة اأقل من املتو�سط( وهما متثالن النقي�سني. وميكن التو�سل اإىل تف�سري لهذا التباين 

الوا�سع يف: بلجيكا والنم�سا ونيوزيلندا ولوك�سمبورج حيث يوجد نظام تتبع املدار�س اأكادمييًا )النم�سا وبلجيكا( اأوبها يف داخلها جمموعات عرقية اأو 

لغوية خمتلفة وترتبط باأو�ساع اجتماعية واقت�سادية خمتلفة )لوك�سمبورج ونيوزيلندا( املجلد2- مواجهة اخللفية الجتماعية ، واملجلد4 ما الذي يوؤدى 

اإىل جناح املدر�سة؟ وهما يبحثان بالتف�سيل يف عوامل مهمة تكمن وراء توزيع الأداء بني البلدان.
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تركيا، دبي )الإمارات العربية(رو�سيا الحتادية459

�سربيات�سيلي449
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تايالند، ترينيداد وتوباجو، الربازيل، اجلبل الأ�سود، الأردنكولومبيا413

ترينيداد وتوباجو، كولومبيا، اجلبل الأ�سود، الأردنالربازيل412

كولومبيا، الربازيل، الأردن، تون�س، اندوني�سيا، الأرجنتنياجلبل الأ�سود408

كولومبيا، الربازيل، اجلبل الأ�سود، تون�س، اندوني�سيا، الأرجنتنيالأردن405
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كازاخ�ستان - بنمااألبانيا385
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 قريغيز�ستان314

اأعلى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدللة اإح�سائية 
لي�ست خمتلفة عن منظمة التعاون القت�سادي بدللة اإح�سائية 

اأدنى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدللة اإح�سائية 

• ال�سكل اأ-15-2 •
مقارنة اأداء البلدان يف القراءة

امل�سدر: OCED قاعدة بيانات بيزا 2009.

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133
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متو�صط م�صتوى الكفاءة 

اأ�ساليب تلخي�س الفارق يف الأداء  اأداء البلدان عند كل م�ستوى من م�ستويات الكفاءة املحددة . واأحد  ركزت املناق�سة يف الق�سم ال�سابق على و�سف 

بني البلدان هو النظر يف متو�سط اأدائها �سواء بالن�سبة لبع�سها البع�س اأو بالن�سبة ملتو�سط منظمة التعاون القت�سادي. اأما بالن�سبة لبيزا 2009 ؛ فاإن 

متو�سط منظمة التعاون القت�سادي هو 493 مع انحراف معياري قدرة 93 .وير�سى ذلك اأ�سا�س القيا�س الذي مبوجبه تتم مقارنة  اأداء القراءة يف بيزا 

2009 لكل بلدة .

 يبني ال�سكل اأ-2 - 15 متو�سط  درجة كل بلدانة وي�سمح للقراء الطالع على كل بلدتني تظهر الفوارق بني متو�سطيهما مت�سابها اإح�سائيًا . فبالن�سبة 

لكل بلدة تظهر على ي�سار العمود الأو�سط تبني قائمة البلدان على اجلانب الأمين من العمود بلدانًا يكون متو�سط درجاتها غري خمتلفة مبا يكفى للتمييز 

بينها بكل ثقة. 17 اأما بالن�سبة لباقي احلالت الأخرى جميعها تكون هناك بلدة ذات اأداء اأعلى من الأخرى اإذا كانت اأعلى منها يف القائمة بالعمود 

الأو�سط ، وباأداء اأدنى اإذا كانت اأ�سفل منها بالقائمة. فعلى �سبيل املثال ؛ بينما ياأتي  ترتيب �سنغهاي ال�سينية  الأوىل بال منازع - يكون اأداء كوريا وهى 

يف الرتتيب الثاين على القائمة غري ممكن متييزه بكل ثقة عن فنلندا اأو هوجن كوجن ال�سينية  وهما بالرتتيبني الثالث والرابع على التوايل . 

 كوريا وفنلندا هما اأعلى بلدانتني اأداء من بني بلدان منظمة التعاون القت�سادي ، مبتو�سط درجات 539 و536 نقطة على التوايل بينما �سنغهاي ال�سينية  

تفوق هاتني البلدتني اأداًء بفارق كبري مبتو�سط درجات 556. وياأتي اأداء جمموعة اإ�سافية من البلدان والقت�سادات ال�سريكة بحوايل ربع النحراف 

ونيوزيلندا  �سنغافورة )526 ( وكندا )524 (   ) 533 ال�سينية  ) مبتو�سط  التعاون القت�سادي :هوجن كوجن   باأعلى من متو�سط منظمة  اأو  املعياري 

)521( واليابان )520(. اأما ا�سرتاليا فال تتخلف كثريًا عن متو�سط درجة )515 (. اأما ال�سبع  بلدان والقت�سادات ال�سريكة التالية فلديها متو�سط 

التنمية: هولندا )508 ( وبلجيكا )506 ( والرنويج  و  التعاون القت�سادي  اأعلى كثريًا من متو�سط منظمة  باأنها  اأن احلكم عليها ثقة  درجات ميكن 

)503 ( وا�ستونيا )501( و�سوي�سرا )501 ( وبولندا )500 ( واأي�سلندا )500( وليختن�ستاين )499 (. وجاء اأداء ت�سع بلدان اأخرى من  منظمة التعاون 

القت�سادي جاء اأداوؤهم على م�ستوى ل يختلف ب�سكل مهم عن متو�سط منظمة التعاون القت�سادي والتنمية : الوليات املتحدة و ال�سويد واأملانيا واإيرلندا 

وفرن�سا والدمنارك واململكة املتحدة واملجر والربتغال. اأحد القت�سادات ال�سريكة وهى تايبيه ال�سينية �سمن هذه الفئة. 

عند مقارنة متو�سط كفاءة القراءة عرب البلدان ، جند اأن هناك فروق كبرية وا�سحة. اإن بلدة املنظمة الأدنى اأداًء ، املك�سيك ، �سجل متو�سط درجة 

425 نقطة. ويعنى ذلك اأن الفجوة بني اأعلى بلدة اأداء و اأدناها يف منظمة التعاون القت�سادي والتنمية يبلغ 114 نقطة - مما يزيد عن انحراف معياري 

واحد. اأو ما يعادل تقريبًا ثالثة �سنوات درا�سية ، يف املتو�سط عرب البلدان . على ارغم من ذلك ، فاإن الفجوة بني البلدان والقت�سادات ال�سريكة تكون 

مع ذلك اأكرب بـ 242 نقطة درجة – اأكرث من اثنني ون�سف انحراف معياري اأو ما يعادل �ست �سنوات درا�سية - تف�سل بني متو�سط اأداء �سنغهاي ال�سينية  

) 556 ( وقريغيز�ستان ) 314 (.

وحيث اأن هذه الأرقام ت�ستخرج من عينات من غري املمكن حتديد الرتتيب الدقيق لأداء البلدة بني البلدان امل�ساركة . من املمكن ، رغم ذلك حتديد 

نطاق من الرتتيب بكل ثقة يقع داخله م�ستوى اأداء البلدة ) ال�سكل اأ-16-2 (. 

الفوارق بني اجلن�صني يف الأداء على مقيا�س القراءة

كان الرتكيز على الهتمام بالفوارق بني اجلن�سني يف التعليم يف معظم القرن الع�سرين على تخلف وتدين التح�سيل الدرا�سي للفتيات. مع ذلك ، اأ�سبح 

تركيز اهتمام ال�سيا�سة حديثًا على �سوء حت�سيل البنني يف حمو اأمية القراءة . ففي تقييم قراءة بيزا 2009 تفوقت البنات على البنني يف الأداء يف 

كل بلدة م�ساركة مبتو�سط قدرة 39 نقطة درجة من درجات بيزا عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي والتنمية: مما يزيد عن ن�سف م�ستوى كفاءة 

وتقريبًا ما يعادل متو�سط عام درا�سي من التقدم ) اأنظر اجلدول اأ-1-2 ( ويبني ال�سكل اأ-2-17 الفوارق بني اجلن�سني يف اأداء القراءة لكل بلدة . 

وتقدم اجلداول اأ-2-2 و اأ-2-3 مزيد من التفا�سيل. 

ورغم تفوق البنات على البنني يف القراءة يف كل بلد م�سارك ، فاإن الفجوة اأو�سع يف بع�س البلدان من غريها. وكما هو مو�سح باملجلد3 ،  التعلم للتعلم ، 

فاإن هذه الفوارق ترتبط ب�سكل وثيق بالفوارق بني اجلن�سني يف توجهات الطالب و�سلوكياتهم. وبا�ستثناء الدمنارك كانت الفجوة بني اجلن�سني يف بلدان 

�سمال اأوروبا فوق املتو�سط ، واأكرث هذه الفوارق و�سوحًا يف فنلندا حيث فارق الدرجات هو 55 نقطة ، وهو اأعلى فارق يف جميع بلدان منظمة التعاون 

اآ�سيا فتميل اإىل التجمع حتت املتو�سط متامًا فتظهر كوريا وهوجن كوجن  اأما الفوارق بني اجلن�سني يف بلدان واقت�سادات �سرق   . OECD االقت�سادي 

ال�سينية  ومكاو ال�سينية و تايبيه ال�سينية جميعها فجوات بني 33 و 37 نقطة. مع ذلك فاإن �سنغهاي ال�سينية وهي اأعلى بلدة يف الأداء من بني البلدان 

والقت�سادات لديها اأي�سًا فارق بني اجلن�سني اأعلى قلياًل من 40  نقطة . 

يف كل جمموعة من جمموعات البلدان املبينة اأعاله كانت الدولة ذات اأعلى متو�سط اإجمايل اأو ثاين اأعلى املتو�سط العام هي البلدة التي يكون بها اأو�سع 

فجوة بني اجلن�سني مبعنى اآخر: يف هذه البلدان ، البنات ي�سهمن ب�سكل غري متنا�سب يف قدرة البلدة العالية يف القراءة . و�سيكون ل�سرتاتيجيات حت�سني 

كفاءة القراءة لدى البنني تاأثريًا موؤكدًا على التح�سيل الدرا�سي العام .
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• ال�سكل اأ-16-2 •
اأين تقف البلدان يف ترتيب اأداء القراءة

امل�سدر: OCED قاعدة بيانات بيزا 2009.

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133

له دللة اح�سائية فوق متو�سط منظمة التعاون القت�سادي

لي�س خمتلفًا بدللة اح�سائية عن متو�سط منظمة التعاون القت�سادي

اأقل من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدللة اح�سائية
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• ال�سكل اأ-17-2•
الفوارق بني اجلن�صني يف اأداء القراءة
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مع ذلك ل يوجد منط وا�سح بخ�سو�س اأداء اجلن�سني بني جمموعات البلدان مع انخفا�س الأداء الكلي. فعلى �سبيل املثال ، جند من بني جمموعة بلدان 

اأمريكا الالتينية اأن اأعلى اأداء عام ) �سيلي ( واأدنى اأداء عام) وبريو ( لهما نف�س الفجوة بني اجلن�سني ال�سغرية ن�سبيًا) 22 نقطة (. كما اأن اإحدى 

البلدان ذات الرتتيب املتو�سط يف هذه املجموعة ، وهي كولومبيا لديها اأ�سغر فجوة بني اجلن�سني من اأي بلدانة اأخرى حتى الآن ، بفارق 9 نقاط درجة 

فقط بني متو�سطات البات والبنني .

كم هو حجم هذه الفوارق بني اجلن�سني من حيث متو�سط الكفاءة التي يحققها البنات والبنني ؟ واأحد طرق التفكري يف هذا الأمر هو اأن نفكر جديًا يف 

اأين يتمركز معظم البنات والبنني يف اأعلى م�ستوى كفاءة لهم. وكما هو وا�سح         بال�سكل اأ-2-18 ، جند اأن اأعلى م�ستوى كفاءة م�سرتك بني البنات 

والبنني هو عند امل�ستوى 3 غري اأنه رغم وجود نف�س عدد البنني عند امل�ستوى 2 كما هو عند امل�ستوى 3 ، فبالن�سبة للبنات يكون امل�ستوى 4 هو ثاين اأكرث 

م�ستوى �سائع حققنه بينهن. الطريقة الأخرى هي مبقارنة الأداء عند منت�سف مقيا�س القراءة والإ�سارة اإىل اأن ن�سف البنني ) 51٪ ( ولكن ثلث البنات 

فقط ) 34٪ ( يف�سلون يف الو�سول اإىل امل�ستوى3 وهو امل�ستوى الذي يرتبط بالقدرة على      اإجناز اأنواع املهام التي عادة ما تكون مطلوبة من �سغار وكبار 

البالغني يف حياتهم اليومية . وميثل هذا الفارق الأ�سا�سي يف قدرات البنات والبنني يف الفئة العمرية 15 عامًا .

كما اأن الفوارق بني اجلن�سني مهمة اأي�سا عند املقارنة بني عدد من الطالب وخا�سة من ذوي م�ستويات الكفاءة املتدنية يف القراءة. ولدى ثمانية ع�سر 

بلدا اأكرث من 50 ٪ من الطالب البنني من الفئة العمرية 15 عاما  جاء اأداوؤهم دون امل�ستوى 2 على مقيا�س القراءة ، يف حني اأن خم�س بلدان فقط قد 

اأظهرت نف�س الن�سبة من البنات عند هذا امل�ستوى. وعرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي ، حوايل ن�سف عدد البنات فقط من البنني هم الذين جاء 

اأداوؤهم اأدنى من امل�ستوى 2 ، غري اأن الن�سبة تختلف وفقا لالأداء العام للبلد. ففي البلدان ذات امل�ستويات املنخف�سة يف الأداء يف القراءة ب�سكل عام، 

متيل ن�سب اأداء البنات و البنني دون امل�ستوى 2 اإىل اأن تكون مت�سابهة. فعلى �سبيل املثال ، هناك ما ل يقل عن اأربعة اأخما�س عدد البنات من البنني 

الذين يوؤدون دون امل�ستوى 2 يف كولومبيا ، وقريغيز�ستان ، واأذربيجان ، وبريو وبنما ، وجلميع هذه البلدان متو�سط كلي منخف�س لدرجات القراءة. 

يف اجلهود التي تبذلها هذه البلدان لتنمية كفاءة القراءة يجب اأن يلقى البنني والبنات الهتمام على قدم امل�ساواة. وعلى النقي�س ، ب�سكل عام ، فاإن 

البلدين/ القت�سادين اللتني لديهما اأو�سع فجوة بني اجلن�سني عند امل�ستويات املنخف�سة لالأداء هما من اأعلى البلدان والقت�سادات اأداًء. ويف فنلندا 

و�سنغهاي ال�سينية ، بلغ عدد البنات ممن كان اأداوؤهن دون امل�ستوى 2 هو فقط ربع عدد البنني. ورمبا تدر�س هذه البلدان النظر يف العقبات التي حتول 

دون حتقيق كفاءة عالية للبنني يف القراءة. وترتبط بع�س الفوارق بني اجلن�سني ارتباطًا وثيقا بالفوارق بني اجلن�سني يف التوجهات و يف ال�سلوك ، والتي 

�سيتم مناق�ستها يف املجلد الثالث.

و�ستظهر بع�س التباينات بني كفاءة البنني والبنات عرب اجلوانب املختلفة واأ�سكال الن�سو�س يف مناق�سة املقايي�س الفرعية للقراءة يف الأق�سام القادمة. 

وُتلقي هذه التباينات نظرة ثاقبة على املجالت التي ميكن ملناهج وطرق تدري�س القراءة الرتكيز عليها يف حماولة لت�سييق الفجوة بني اجلن�سني من 

خالل حت�سني ا�ستيعاب البنني والتعامل مع اأنواع خمتلفة من مهام القراءة والن�سو�س املتنوعة.  مرة اأخرى ، ترتبط بع�س هذه التباينات بالفوارق بني 

اجلن�سني يف التوجهات وال�سلوكيات ، والتي �سيتم مناق�ستها يف املجلد الثالث.

• ال�سكل اأ-18-2 •
ما مدى كفاءة البنات والبنني يف القراءة ؟

متو�صط الن�صب املئوية لبنني وبنات منظمة التعاون االقت�صادي الذين كان اأداوؤهم عند م�صتويات خمتلفة لكفاءة القراءة

امل�سدر : OECD -: قاعدة بيانات بيزا 2009 ، اجلدول اأ-2- 2 

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133
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امل�صتوى

الن�صبة املئوية للطالب 

القادرين على اإجناز مهام 

عند كل م�صتوى اأو اأعلى من 

متو�صط منظمة التعاون 

OECD القت�صادي

خ�صائ�س املهام
اأمثله ملهام ال�صتيعاب

وال�صرتجاع املعلنة

1.4٪ من الطالب عرب بلدان 6

منظمة التعاون القت�سادي 

ميكنهم اجناز مهام عند 

امل�ستوى 6

يجمع بني معلومات متعددة وم�ستقلة من خمتلف اأجزاء ن�س خمتلط بت�سل�سل 

دقيق اأثناء العمل يف ن�س غري ماألوف .

9.5٪ من الطالب عرب بلدان 5

منظمة التعاون القت�سادي 

ميكنهم اجناز مهام عند 

امل�ستوى 5

حتديد اأماكن اأو رمبا اجلمع بني معلومات مدجمة بعمق قد يكون بع�سها خارج 

البنية الأ�سا�سية للن�س كما يتعامل مع معلومات مت�ساربة حتى التي ت�ستت 

النتباه بعمق .

30.4٪ من الطالب عرب 4

بلدان منظمة التعاون 

القت�سادي ميكنهم اجناز 

مهام عند امل�ستوى 4

يحدد عدد من املعلومات ال�سمنية التي قد يتطلب كل منها الوفاء مبعايري 

متعددة يف ن�س داخل �سياق و�سكل غري ماألوفني. كما من املحتمل اأن يقوم 

باجلمع بني معلومات لفظية واأخرى ت�سويرية ويتعامل مع معلومات ذات نطاق 

وا�سع ومت�ساربة ب�سكل وا�سح .

 املنطاد- ال�سوؤال 3.2 )595(

57.9٪ من الطالب عرب 3

بلدان منظمة التعاون 

القت�سادي ميكنهم اجناز 

مهام عند امل�ستوى 3

حتديد عدد من املعلومات قد يتطلب كل منها الوفاء مبعايري متعددة. ويجمع 

بني اأجزاء معلومات داخل الن�س و يتعامل مع املعلومات املت�ساربة .

80.4٪ من الطالب عرب 2

بلدان منظمة التعاون 

القت�سادي ميكنهم اجناز 

مهام عند امل�ستوى 2

حتديد معلومة اأو اأكرث قد يتطلب كل منها الوفاء مبعايري متعددة. و يتعامل مع 

بع�س املعلومات املت�ساربة .

 املنطاد- ال�سوؤال 3.2 )449(

93٪ من الطالب عرب بلدان 1اأ

منظمة التعاون القت�سادي 

ميكنهم اجناز مهام على الأقل 

عند امل�ستوى ا اأ

حتديد معلومة م�ستقلة اأو اأكرث مذكورة �سراحة وتتطلب الوفاء مبعيار واحد 

بعمل تطابق واحد حريف اأو مرادف . وقد ل تكون املعلومة امل�ستهدفة وا�سحة 

يف الن�س . غري اأن الن�س قد يكون به معلومات قليلة مت�ساربة اأو قد ل تكون.

 تنظيف اأ�سنانك بالفر�ساة -

     ال�سوؤال 2  )358(

98٪ من الطالب عرب بلدان 1ب

منظمة التعاون القت�سادي 

ميكنهم اجناز مهام على الأقل 

عند امل�ستوى 1ب

حتديد معلومة مذكورة �سراحة ويف مكان وا�سح داخل ن�س ب�سيط . وبعمل 

تطابق لفظي اأو مرادف حيث ل تكون هناك معلومات متداخلة . وقد يقوم 

باإيجاد روابط ب�سيطة بني معلومات متجاورة .

  البخيل -  ال�سوؤال 7  )310(

 تنظيف اأ�سنانك بالفر�ساة :

     ال�سوؤال 3  )285(

• اجلدول اأ-19-2 •
ملخ�س موا�صفات ال�صبع م�صتويات للكفاءة على املقيا�س الفرعي لال�صتيعاب وال�صرتجاع

اأداء الطالب يف جمالت القراءة املختلفة عرب البلدان امل�صاركة

ُيلقي هذا الق�سم نظرة اأكرث دقة على اأداء قراءة الطالب وحتليله مبوجب امل�ستوى على املقايي�س الفرعية للقراءة - وهي  املقايي�س الفرعية جلوانب 

ال�ستيعاب وال�سرتجاع ، والدمج  والتف�سري والتاأمل والتقييم ، واملقايي�س الفرعية اخلا�سة بتن�سيق الن�س: املتوا�سل وغري املتوا�سل.

املقايي�س الفرعية للجوانب

اأداء الطالب علي املقيا�س القراءة الفرعي لال�صتيعاب وال�صرتجاع 

مت تخ�سي�س حوايل ربع الأ�سئلة من جممل مهام القراءة يف بيزا 2009  والتي خ�س�ست للمقيا�س القراءة الفرعي  ال�ستيعاب وال�سرتجاع . وكما لوحظ 

من قبل ، تنطوي املهام التي ُت�سنف على اأنها ال�ستيعاب وال�سرتجاع على مهارات ترتبط  بالبحث عن املعلومات واختيارها  وجمعها. ويف بع�س الأحيان 

يكون  العثور على املعلومات املطلوبة اأمر ب�سيط ن�سبيا ، حيث تكون مذكورة مبا�سرة وبو�سوح يف الن�س. ومع ذلك ، ل يكون ال�ستيعاب وال�سرتجاع 

بال�سرورة �سهال. فعلى �سبيل املثال ، يف بع�س الأحيان يكون مطلوبًا اأكرث من واحدة من املعلومات ، واأحيانًا اأخرى تكون بنية الن�س و�سماته مطلوبة.

يف تقييم املهام التي ت�ستدعي ل�سرتجاع املعلومات ، يتوجب على الطالب عادة اأن يطابقوا بني املعلومات الواردة يف ال�سوؤال اإما مبعلومات �سيغت بكلمات 

مماثلة اأو مرادفة ملعلومات يف الن�س ، وا�ستخدام ذلك للعثور على املعلومات اجلديدة املطلوبة. وتتطلب مهام ال�سرتجاع ال�سهل التطابق احلريف بني 

كلمات املهام والكلمات يف الن�س. اأما مهمة ال�سرتجاع الأكرث �سعوبة فينطوي يف كثري من الأحيان على العثور على املعلومات املرادفة ، وت�سكيل �سيغ 

عقلية لتحديد املطلوب العثور عليه ، اأو التمييز بني معلومتني مت�سابهتني. وميكن قيا�س م�ستويات الكفاءة من خالل تغيري العنا�سر التي ت�سهم يف �سعوبة 

املهمة.
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• اجلدول اأ-20-2 •
 ما مدى قدرة الطالب على ا�صتيعاب وا�صرتجاع معلومات مما يقراأون؟

 الن�صبة املئوية للطالب عند م�صتويات الكفاءة املختلفة ال�صتيعاب وا�صرتجاع املعلومات
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يقدم ال�سكل اأ-2-19 تو�سيفًا لطبيعة مهارات القراءة واملعارف والفهم املطلوبني عند كل م�ستوى من مقيا�س جانب ال�ستيعاب وال�سرتجاع يف القراءة 

مع الن�سب املئوية للطالب عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي الذين يوؤدون عند هذا امل�ستوى يف بيزا 2009 . ويحتوى العمود الأمين على اأمثلة لأ�سئلة 

ال�ستيعاب وال�سرتجاع . كما ت�سف الأ�سكال من 1-2-40 حتى 1-2-46 هذه الأ�سئلة مع تقدمي التعليقات على ما يبينه . 

يبني ال�سكل 1-2-20 ن�سبة الطالب عند كل م�ستوى كفاءة على املقيا�س الفرعي لال�ستيعاب وال�سرتجاع. كما تعر�س التفا�سيل اخلا�سة باأداء اجلن�سية 

على هذا املقيا�س الفرعي باجلدول 05-2-1. 

كان متو�سط درجة اأداء بلدان منظمة التعاون القت�سادي على املقيا�س الفرعي لال�ستيعاب وال�سرتجاع هو 495 نقطة ، وهو اأعلى قلياًل من متو�سط 

القراءة ككل . بينما كان توزيع الأداء اأكرث ت�ستتًا على املقيا�س الفرعي لال�ستيعاب وال�سرتجاع عما هو على مقيا�س القراءة الكلي ) وكان النحراف 

املعياري 101 نقطة مقارنة بـ 93 نقطة على مقيا�س القراءة الكلية (.  وي�سري املتو�سط الأعلى والتوزيع الأو�سع اإىل اأن اأداء عدد كبري من الطالب كان 

على م�ستويات عالية للغاية على املقيا�س الفرعي لال�ستيعاب وال�سرتجاع مما كان عليه يف مقيا�س حمو اأمية القراءة الكلي . وقد اأنتجت خم�س بلدان 

واقت�سادات اأكرث من 3 ٪ من طالبها عند امل�ستوى 6. وهي اليابان وفنلندا ونيوزيلندا ف�ساًل عن البلدان والقت�سادات ال�سريكة: �سنغهاي ال�سينية  

و�سنغافورة . ففي �سنغهاي ال�سينية  17٪من الطالب كان اأداوؤهم على امل�ستوى 5. ورغم اأنه يف املتو�سط كان اأداء البلدان اأقوى على املقيا�س الفرعي 

لال�ستيعاب وال�سرتجاع. واأ�سبح النت�سار الأو�سع للنتائج وا�سحًا عند الطرف الأدنى للمقيا�س وحتى يف الأداء الأدنى لبع�س البلدان يف هذا اجلانب 

عما هو يف القراءة ككل. وجاء اأداء 13 بلدة �سريكة - قريغيز�ستان واأذربيجان وقطر وبريو وبنما واألبانيا وتون�س وكازاخ�ستان واندوني�سيا والأرجنتني 

والأردن وكولومبيا والربازيل - لأكرث من 50٪ من طالبها جاء اأداوؤهم اأدنى من امل�ستوى 2.  

يبني ال�سكل اأ-2-21 متو�سط درجة كل بلدة على املقيا�س الفرعي لال�ستيعاب وال�سرتجاع وي�سمح للقراء معرفة اأي بلدتني يكون الفوارق بني متو�سطيهما 

له دللة اإح�سائية . فلكل بلدة مدرجة على ي�سار العمود الأو�سط بقائمة البلدان بالعمود الأمين تبني البلدان التي ل يكون فارق املتو�سطتني فيهما خمتلفًا 

مبا يكفي للتميز بينهما بكل ثقة. اأما بالن�سبة للحالت الأخرى ، يكون اأداء بلدة اأعلى من اأداء بلدة اأخرى اإذا جاءت قبلها يف القائمة يف العمود الأو�سط 

وتكون اأقل اأداًء اإذا جاءت اأ�سفل منها .

يقدم اجلدول اأ-2-6 متو�سط الدرجة ، والتباين والفرق بني اجلن�سني لكل بلدة على هذا املقيا�س الفرعي. اأما على مقيا�س القراءة الكلي ، فكان اأداء 

البنات اأقوى كثريًا من اأداء البنني على املقيا�س الفرعي لال�ستيعاب وال�سرتجاع لكل بلدة با�ستثناء كولومبيا ، حيث الفارق لي�س له دللة . وكان فارق 

املتو�سط م�سابهًا ملقيا�س القراءة ) 40 نقطة و39 نقطة على التوايل (. 

اأداء الطالب على مقيا�س القراءة الفرعي للدمج والتف�صري

اأو  العالقة  القارئ  اأن يفهم  الدمج  الداخلي. وتتطلب مهام  الن�س معناه  ليعطي  ُيقراأ  والتف�سري على معاجلة ما  الدمج  اآنفًا، ينطوي جانب  كما ذكر 

– مثال والتكافوؤ واملقارنة - الت�ساد وفهم  – النتيجة ، والفئة  اأجزاء الن�س. وتت�سمن هذه العالقات حل امل�سكالت وال�سبب  العالقات بني خمتلف 

عالقات الكل – اجلزء. ولإجناز مثل هذه املهام يتوجب على الطالب اأن يحددوا الرابط املنا�سب. وقد يكون ذلك يف املهام ال�سهلة م�سارًا اإليه �سراحة 

مثلما يذكر يف الن�س » �سبب �س هو �س« ، اأما يف املهام الأكرث �سعوبة فقد يتطلب ذلك قيام القارئ بال�ستنتاج وقد تكون الأجزاء املراد الربط بينها 

قريبة من بع�سها يف الن�س اأو يف فقرات منف�سلة اأو حتى يف ن�سو�س خمتلفة. وي�سري التف�سري اإىل عملية احل�سول على معنى من �سيء ما غري مذكور. 

وقد ينطوي ذلك على التعرف على عالقة غري �سريحة اأو ال�ستنتاج اأي ال�ستدلل من دليل اأو منطق اأو مفهوم عبارة اأو جملة. عند التف�سري يقوم القارئ 

بتحديد افرتا�سات مفهومة �سمنًا اأو دللت بجزء من الن�س اأو كله . 

�سواء يف  وا�سعة  ي�ستمل على طائفة  فاإنه  والتف�سري  للدمج  الفرعي  للمقيا�س  املخ�س�سة  املهام  بيزا يف جمموعة  اأ�سئلة  يقرب من ن�سف  ما  اأن  حيث 

اأو يف ال�سعوبة. وما يحدد �سعوبة هذه املهام هو عدد املعلومات املراد دجمها وعدد املواقع املوجودة بها ف�ساًل عن التعقيدات  اخل�سائ�س املعرفية 

اللفظية واملعرفة امل�سبقة للمو�سوع. 

الكفاءة جلانب دمج  الالزمة عند كل م�ستوى مو�سوف على مقيا�س  والفهم  واملعارف  القراءة  التفا�سيل عن طبيعة مهارات  اأ-22-2  ال�سكل  ويقدم 

وتف�سري القراءة مع ن�سب الطالب عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي الذين يوؤدون عند هذا امل�ستوى يف بيزا 2009. ويبني العمود الأمين اأمثلة عن 

اأ�سئلة الدمج والتف�سري املعلنة. وت�سنف الأ�سكال من اأ-2-40 وحتى اأ-2-46هذه الأ�سئلة والتعليقات على ما تبينه .                             
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البلدان التي ل يختلف متو�صط درجاتها مع بلدة املقارنة بدللة اإح�صائيةبلد املقارنةاملتو�صط

كوريا�سنغهاي ال�سينية549

�سنغهاي ال�سينيةكوريا542

اليابان وهونغ كوجن وال�سينيةفنلندا532

فنلندا ، وهونغ كوجن وال�سينية  و�سنغافورة وهولندااليابان530
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هولندا وبلجيكا وا�سرتاليا والرنويج واي�سلندا و�سوي�سرا وال�سويد وا�ستونيا والدمنارك واملجر واأملانيا وبولندا وايرلنداليختن�ستاين508
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الرنويج وليختن�ستاين واي�سلندا وال�سويد وا�ستونيا والدمنارك واملجر واأملانيا وبولندا وايرلندا�سوي�سرا505

الرنويج وليختن�ستاين واي�سلندا و�سوي�سرا وا�ستونيا والدمنارك واملجر واأملانيا وبولندا وايرلنداال�سويد505

وليختن�ستاين واي�سلندا و�سوي�سرا وال�سويد والدمنارك واملجر واأملانيا وبولندا وايرلندا وال�سينية  تايبيها�ستونيا503

وليختن�ستاين واي�سلندا و�سوي�سرا وال�سويد وا�ستونيا واملجر واأملانيا وبولندا وايرلندا وال�سينية  تايبيهالدمنارك502

وليختن�ستاين واي�سلندا و�سوي�سرا وال�سويد وا�ستونيا والدمنارك واأملانيا وبولندا وايرلندا وال�سينية  تايبيه والوليات املتحدة وفرن�سااملجر501

وليختن�ستاين واي�سلندا و�سوي�سرا وال�سويد وا�ستونيا والدمنارك واملجر وبولندا وايرلندا تايبيه ال�سينية اأية ، والوليات املتحدة وفرن�سا وكرواتيااأملانيا501

ليختن�ستاين و�سوي�سرا وال�سويد وا�ستونيا والدمنارك واملجر واأملانيا وايرلندا تايبيه ال�سينية اأية والوليات املتحدة وفرن�سابولندا500

وليختن�ستاين و�سوي�سرا وال�سويد وا�ستونيا والدمنارك واملجر واأملانيا وبولندا ، وتايبيه ال�سينية اأية ، ومكاو ، ال�سينية  ، الوليات املتحدة وفرن�سا وكرواتيا واململكة املتحدة وجمهورية �سلوفاكياايرلندا498

ا�ستونيا والدمنارك واملجر واأملانيا وبولندا وايرلندا وال�سينية  ومكاو والوليات املتحدة وفرن�سا وكرواتيا واململكة املتحدة وجمهورية �سلوفاكيا ، والربتغالتايبيه ال�سينية496

ايرلندا ، تايبيه ال�سينية اأية والوليات املتحدة وفرن�سا وكرواتيا واململكة املتحدة وجمهورية �سلوفاكيا ، والربتغالمكاو ال�سينية493

املجر واأملانيا وبولندا وايرلندا ، تايبيه ال�سينية اأية ، ومكاو ، ال�سينية  ، فرن�سا ، كرواتيا ، اململكة املتحدة ، وجمهورية �سلوفاكيا ، �سلوفينيا ، والربتغالالوليات املتحدة492
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• ال�سكل اأ-21-2 •
مقارنة البلدان من حيث الأداء يف ال�صتيعاب وال�صرتجاع

امل�سدر: OCED قاعدة بيانات بيزا 2009.

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



2
نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 631

امل�صتوى

الن�صبة المئوية للطالب 
القادرين على اإنجاز مهام 

عند كل م�صتوى اأو اأعلى من 
متو�صط منظمة التعاون 

OECD القت�صادي

اأمثله لمهام الدمج والتف�صيرخ�صائ�س المهام

6
1.1٪ من الطالب عبر بلدان 

منظمة التعاون القت�سادي 

يمكنهم انجاز مهام عند 

الم�ستوى 6

القيام با�ستدللت متعددة ومقارنات وت�سادات �سواء كانت دقيقة اأو مف�سلة. 

يظهر فهمًا كاماًل ومف�ساًل للن�س بكاملة اأو لإجراء معينة  وقد يت�سمن دمج 

معلومات من اأكثر من ن�س ويتعامل مع الأفكار المجردة غير الماألوفة مع 

وجود معلومات مت�ساربة ب�سكل وا�سح . وينتج فئات مجردة من التف�سيرات .

 الم�سرحية هي ال�سيء -

 ال�سوؤال 3 )730(

5
8.3٪ من الطالب عبر بلدان 

منظمة التعاون القت�سادي 

يمكنهم انجاز مهام عند 

الم�ستوى 5 على الأقل

يظهر فهمًا كاماًل ومف�ساًل للن�س . وي�ستخل�س المعنى للغة دقيقة . 

ويطبق معايير لأمثلة متناثرة عبر الن�س . با�ستخدام م�ستوى عالي من 

ال�ستنتاج ويوؤدي عمليات لي�سف العالقات بين اأجزاء الن�س . ويتعامل مع 

اأفكار تتعار�س مع التوقعات .

4
28.4٪ من الطالب عبر بلدان 

منظمة التعاون القت�سادي 

يمكنهم انجاز مهام عند 

الم�ستوى 4 على الأقل

ي�ستخدم ا�ستدللت قائمة على الن�س لفهم وتطبيق معايير �سياق غير ماألوف 

وي�ستنبط معنى مقطع في ن�س عندما ياأخذ في العتبار الن�س ككل ويتعامل 

مع الأجزاء الغام�سة والأفكار ذات ال�سياغة ال�سلبية .

  اأمان الهاتف النقال- ال�سوؤال 2 )561(

 الم�سرحية هي ال�سيء-

 ال�سوؤال 7 )556(

3
56.6٪ من الطالب عبر بلدان 

منظمة التعاون القت�سادي 

يمكنهم انجاز مهام عند 

الم�ستوى 3 على الأقل

يدمج عدة اأجزاء في ن�س كي يحدد الفكرة الرئي�سية ويفهم العالقة اأو 

ي�ستنبط المعنى لكلمة اأو عبارة . ويقارن اأو يناق�س اأو ي�سنف مع اأخذ عدة 

معايير في العتبار ويتعامل مع المعلومات المت�ساربة.

 البخيل - ال�سوؤال 5  )548(

 العمل من بعد  - ال�سوؤال 1 )537(

اأمان الهاتف النقال - ال�سوؤال 9 

)488(

2
80.7٪ من الطالب عبر بلدان 

منظمة التعاون القت�سادي 

يمكنهم انجاز مهام عند 

الم�ستوى 2 على الأقل

يحدد الفكرة الرئي�سية في ن�س ، يفهم العالقات ، يكون اأو يطبق عدة 

م�ستويات اأو ي�ستنبط معنى داخل جزء محدد في ن�س عندما ل تكون 

المعلومة بارزة وعندما تكون ال�ستنتاجات المطلوبة ذات الم�ستوى 

المنخف�س .

 الم�سرحية هي ال�سيء –

   ال�سوؤال 4 )474(

  اإعالن التبرع بالدم –

  ال�سوؤال 8 )438(

1اأ
94.3٪ من الطالب عبر بلدان 

منظمة التعاون القت�سادي 

يمكنهم انجاز مهام عند 

الم�ستوى ا اأ على الأقل

يتعرف على الفكرة الأ�سا�سية ، اأو غر�س الموؤلف في ن�س لمو�سوع ماألوف 

عندما تكون المعلومة في الن�س بارزة .

 البخيل -  ال�سوؤال 1  )373(

 المنطاد - ال�سوؤال 8 )370(

 تنظيف اأ�سنانك بالفر�ساة –

 ال�سوؤال 1  )353(

1ب
98.9٪ من الطالب عبر بلدان 

منظمة التعاون القت�سادي 

يمكنهم انجاز مهام عند 

الم�ستوى 1ب على الأقل

اإما يتعرف على فكرة ب�سيطة موؤكد عليها عدة مرات في ن�س عن مو�سوع 

ماألوف ) ومن الممكن تلميحات م�سورة ( اأو يف�سر عبارة في ن�س ق�سير 

حول مو�سوع ماألوف 

• اجلدول اأ-22-2 •
ملخ�س موا�صفات ال�صبعة م�صتويات للكفاءة على مقيا�س القراءة الفرعي  للدمج والتف�صي

يبني ال�سكل اأ-2-23 الن�سبة املئوية للطالب عند كل م�ستوى كفاءة على املقيا�س الفرعي للدمج والتف�سري. اأما تفا�سيل الأداء ح�سب اجلن�س على املقيا�س 

الفرعي فيقدمها اجلدول اأ-8-2 . 

 وحيث اأن مثل هذه الن�سبة الكبرية - حوايل 50٪ - من اأ�سئلة يف تقييم قراءة بيزا 2009 قد اأ�سهمت يف هذا املقيا�س الفرعي ، فاإن معظم �سمات املقيا�س 

الفرعي للدمج والتف�سري م�سابهة لتلك ال�سمات اخلا�سة مبقيا�س القراءة الكلي. ومن غري املمكن التمييز بني املقيا�سني بالفعل من حيث املتو�سط وتوزيع 

الأداء عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي حيث كان متو�سط درجات الدمج والتف�سري على املقيا�س الفرعي 493 مع انحراف معياري قدره 94 ، بينما 

بالن�سبة ملقيا�س القراءة الكلي كانت الأرقام هي 493 و93 على التوايل.

كان انت�سار الأداء على املقيا�س الفرعي للدمج والتف�سري جاء قريبًا جدًا من مقيا�س القراءة الكلي. كانت اأعلى ن�سبة من الطالب 28٪ من ذوي الأداء 

على امل�ستوى 3 على هذا املقيا�س الفرعي وكان الرقم اخلا�س بالقراءة هو 29٪. اأما على هذا املقيا�س الفرعي فقد كانت الن�سبة يف نيوزيلندا والبلدان 

والقت�سادات ال�سريكة �سنغافورة و�سنغهاي ال�سينية اأكرث من 3٪ من الطالب جاء اأداوؤهم عند امل�ستوى 6. ويف عدد من البلدان والقت�سادات كان اأداء 

ن�سب مئوية كبرية من الطالب من ذوي الأداء عند امل�ستويني 5 و 6 جمتمعني: اأكرث من 10 ٪ يف بلدان منظمة التعاون القت�سادي فنلندا ونيوزيلندا 

وكوريا واليابان وكندا وا�سرتاليا وبلجيكا وفرن�سا وهولندا والوليات املتحدة والبلدان والقت�سادات ال�سريكة �سنغهاي ال�سينية  و�سنغافورة وهوجن كوجن 

ال�سينية. مل يكن الأداء املرتفع يف هذه البلدان مق�سورًا على نخبة �سغرية : فعلى �سبيل املثال ، يف كل من فنلندا وكوريا والقت�ساد ال�سريك �سنغهاي 

ال�سينية اأكرب ن�سب من الطالب - فوق 30٪ يف كل حالة – كانوا عند امل�ستوى الكفاءة 4 .
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نبذة عن أداء الطلبة في القراءة
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• اجلدول اأ-23-2 •
 مدى قدرة الطالب على دمج وتف�صري ما يقروؤونه ؟

الن�صبة املئوية للطالب عند خمتلف م�صتويات الكفاءة يف دمج وتف�صري ما يقروؤون

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133
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نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 651

البلدان التي ل يختلف متو�صط درجاتها مع بلدة املقارنة بدللة اإح�صائية بلدة املقارنةاملتو�صط

�سنغهاي ال�سينية 558

فنلنداكوريا541

كوريافنلندا538

         هوجن كوجن  ال�سينية530
كندا ، اليابان�سنغافورة525

�سنغافورة ، اليابان ، نيوزيلنداكندا522

�سنغافورة ، اليابان ، نيوزيلندا ، ا�سرتاليااليابان520

كندا ، اليابان ، ا�سرتاليانيوزيلندا517

اليابان ، نيوزيلندا ، هولنداا�سرتاليا513

ا�سرتاليا وبلجيكا وبولندا واأي�سلندا والرنويج و�سوي�سرا واأملانيا وا�ستونيا، و تايبيه ال�سينية ، ليختن�ستاين ، فرن�سا ، املجر، الوليات املتحدة ، ال�سويد وايرلنداهولندا504

هولندا وبولندا واأي�سلندا والرنويج و�سوي�سرا واأملانيا وا�ستونيا، و تايبيه ال�سينية ، ليختن�ستاين ، فرن�سا ، املجر، الوليات املتحدةبلجيكا504

هولندا وبلجيكا واأي�سلندا والرنويج و�سوي�سرا واأملانيا وا�ستونيا، و تايبيه ال�سينية ، ليختن�ستاين ، فرن�سا ، املجر، الوليات املتحدةبولندا503

هولندا وبلجيكا وبولندا والرنويج و�سوي�سرا واأملانيا وا�ستونيا، و تايبيه ال�سينية ، ليختن�ستاين ، فرن�سا ، املجر، الوليات املتحدةاأي�سلندا503

هولندا وبلجيكا وبولندا واأي�سلندا و�سوي�سرا واأملانيا وا�ستونيا، و تايبيه ال�سينية ، ليختن�ستاين ، فرن�سا ، املجر، الوليات املتحدة، وال�سويدالرنويج502

هولندا وبلجيكا وبولندا واأي�سلندا والرنويج واأملانيا وا�ستونيا، و تايبيه ال�سينية ، ليختن�ستاين ، فرن�سا ، املجر، الوليات املتحدة، وال�سويد�سوي�سرا502

هولندا وبلجيكا وبولندا واأي�سلندا والرنويج و�سوي�سرا ، وا�ستونيا، و تايبيه ال�سينية ، ليختن�ستاين ، فرن�سا ، املجر، الوليات املتحدة وال�سويد وايرلندااأملانيا501

هولندا وبلجيكا وبولندا واأي�سلندا والرنويج و�سوي�سرا واأملانيا، و تايبيه ال�سينية ، ليختن�ستاين ، فرن�سا ، املجر، الوليات املتحدة، ال�سويد وايرلنداا�ستونيا500

هولندا وبلجيكا وبولندا واأي�سلندا والرنويج و�سوي�سرا واأملانيا، وا�ستونيا ، وليختن�ستاين ، وفرن�سا واملجر والوليات املتحدة وال�سويد وايرلنداتايبيه ال�سينية499

 هولندا وبلجيكا وبولندا واأي�سلندا والرنويج و�سوي�سرا واأملانيا، وا�ستونيا، وتايبيه  ال�سينية وفرن�سا واملجر والوليات املتحدة وال�سويد، ايرلندا والدمنارك ليختن�ستاين498

واململكة املتحدة ، اإيطاليا

 هولندا وبلجيكا وبولندا واأي�سلندا والرنويج و�سوي�سرا واأملانيا، وا�ستونيا، تايبيه ال�سينية ، وليختن�ستاين ، وهنغاريا ، والوليات املتحدة وال�سويد،فرن�سا497

ايرلندا والدمنارك واململكة املتحدة ، اإيطاليا

 هولندا وبلجيكا وبولندا واي�سلندا والرنويج و�سوي�سرا واأملانيا، وا�ستونيا، و تايبيه ال�سينية ، ليختن�ستاين ، فرن�سا، الوليات املتحدة ،ال�سويد ،املجر496

ايرلندا والدمنارك واململكة املتحدة وايطاليا واجلمهورية الت�سيكية

 هولندا وبلجيكا وبولندا واي�سلندا والرنويج و�سوي�سرا واأملانيا، وا�ستونيا، تايبيه ال�سينية ، وليختن�ستاين ، وفرن�سا، واملجر، وال�سويد، واإيرلندا ،الوليات املتحدة495

الدمنارك، اململكة املتحدة، واإيطاليا، و�سلوفينيا، ومكاو ، ال�سينية ، اجلمهورية الت�سيكية ، الربتغال

 هولندا والرنويج و�سوي�سرا واأملانيا وا�ستونيا، تايبيه ال�سينية ، وليختن�ستاين ، وفرن�سا واملجر والوليات املتحدة وايرلندا والدمنارك، الوليات املتحدةال�سويد494

اململكة واإيطاليا، و�سلوفينيا، ومكاو ، ال�سينية ، اجلمهورية الت�سيكية ، الربتغال

 هولندا واأملانيا وا�ستونيا، و تايبيه ال�سينية ، ليختن�ستاين ، فرن�سا، هنغاريا ، الوليات املتحدة وال�سويد والدمنارك واململكة املتحدة وايطاليا و�سلوفينيا ،ايرلندا494

مكاو وال�سينية  وجمهورية الت�سيك والربتغال واليونان

ليختن�ستاين، فرن�سا ، املجر، الوليات املتحدة وال�سويد وايرلندا واململكة املتحدة وايطاليا و�سلوفينيا، ومكاو ، ال�سينية ، اجلمهورية الت�سيكية ، الربتغال، اليونانالدمنارك492

ليختن�ستاين، فرن�سا ، املجر، الوليات املتحدة وال�سويد وايرلندا والدمنارك وايطاليا و�سلوفينيا ومكاو وال�سينية ، اجلمهورية الت�سيكية ، الربتغال، لتفيا، واليوناناململكة املتحدة491

 ليختن�ستاين، فرن�سا ، املجر، الوليات املتحدة وال�سويد وايرلندا والدمنارك واململكة املتحدة و�سلوفينيا، ومكاو ، ال�سينية ،اجلمهورية الت�سيكية، الربتغال ،ايطاليا490

لتفيا واليونان

الوليات املتحدة وال�سويد وايرلندا والدمنارك واململكة املتحدة وايطاليا وال�سينية  ومكاو وجمهورية الت�سيك والربتغال، لتفيا، واليونان�سلوفينيا489

الوليات املتحدة وال�سويد وايرلندا والدمنارك واململكة املتحدة وايطاليا و�سلوفينيا وجمهورية الت�سيك والربتغال، لتفيا، واليونانمكاو - ال�سينية488

هنغاريا، الوليات املتحدة وال�سويد وايرلندا والدمنارك واململكة املتحدة وايطاليا و�سلوفينيا، ومكاو ، وال�سينية ، والربتغال، لتفيا ، واليونان ، وجمهورية �سلوفاكيااجلمهورية الت�سيكية488
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 مقارنة البلدان يف اأداء الدمج والتف�صري  
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   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 661

امل�ستويات  الأدنى من نطاق  الأداء  اأعداد كبرية من الطالب من ذوي  البلدان هناك  لعدد قليل من  الكفاءة  النهائي من نطاق مقيا�س  عند الطرف 

املو�سوفة يف بيزا ،غري اأنه كانت هناك عدة بلدان �سريكة يكون فيها اأكرث من 10٪ من الطالب من ذوي الأداء الأدنى من امل�ستوى 1ب : قريغيز�ستان 

وبريو وقطر وبنما والأرجنتني. وجاء الأداء امل�سروط  لعدد كبري من البلدان على مقيا�س القراءة عند امل�ستوى ا اأ على املقيا�س الفرعي للدمج والتف�سري 

واأظهرت عدة بلدان �سريكة اأكرث من 30٪ من طالبها يوؤدون عند هذا امل�ستوى : اأذربيجان واندوني�سيا وتايالند وتون�س وكازاخ�ستان وبنما. 

دللة  متو�سطيهما  بني  لالختالفات  يكون  بلدتني  اأي  يبني  كما  والتف�سري  للدمج  الفرعي  املقيا�س  على  بلدة  كل  درجة  متو�سط  اأ-24-2  ال�سكل  يبني 

اإح�سائية. فلكل بلدة درجة على اجلانب الأي�سر من العمود الأو�سط بقائمة البلدان يف العمود الأمين تو�سح البلدات التي ل يكون فارق متو�سط درجاتها 

خمتلفًا بال�سكل الكايف للتميز بينها بكل ثقة . بالن�سبة جلميع احلالت الأخرى يكون لبلدة م�ستوى اأداء اأعلى من بلدة اأخرى اإذا جاءت  فوقها يف القائمة 

يف العمود الأو�سط وتكون اأدنى اأداء اإذا جاءت بعدها . 

يقدم ال�سكل اأ-2-9 متو�سط الدرجة والتباين والفوارق بني اجلن�سني على املقيا�س الفرعي . اأما بالن�سبة ملقيا�س القراءة الكلي فجاء اأداء البنات اأقوى 

اأداء البنات والبنني على هذا املقيا�س  اأ�سغر قلياًل بني  اأداء البنني يف كل بلدة على املقيا�س الفرعي للدمج والتف�سري. وكانت هناك فجوة  كثريًا من 

الفرعي ) 36 مقارنة بـ 39 ( وعلى الرغم من ذلك ، كانت الفجوة لدى 36 بلدة اأكرث من ن�سف م�ستوى كفاءة يف �سبع بلدان اأخرى من ) بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي  : فنلندا و�سلوفينيا والبلدان ال�سريكة : األبانيا وليتوانيا وبلغاريا والأردن و ترينيداد وتوباجو (، كانت الفجوة اأكرب من 50 نقطة. 

وي�سري ظهور فنلندا يف هذه املجموعة اإىل اأن عدم تكافوؤ الأداء بني اجلن�سني ميكن اأن يتعاي�س مع الأداء الكلي املرتفع ، وكان متو�سط اأداء البنني يف 

فنلندا على هذا املقيا�س الفرعي هو )513( ، وعلى مقيا�س القراءة الكلي )508( ، وهو ما زال اأعلى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي. كما 

تعر�س كولومبيا اإىل حد كبري الفجوة الأ�سغر بني اجلن�سني هنا كما هي يف اأي موقع اآخر يف القراءة مع تفوق البنات على البنني بثمان درجات فقط .  

• اجلدول اأ-25-2 •
ملخ�س موا�صفات م�صتويات الكفاءة ال�صبعة على مقيا�س القراءة الفرعي للتاأمل والتقييم

امل�صتوى

الن�صبة المئوية للطالب القادرين 
على اإنجاز مهام عند كل م�صتوى اأو 

اأعلى من متو�صط منظمة التعاون 
OECD خ�صائ�س المهامالقت�صادي

اأمثله عن اأ�صئلة التاأمل
 والتقييم المعلنة

6
1.2٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

عند الم�ستوى 6

يقوم بو�سع فر�سيات اأو بالتقييم النتقادي لن�س معقد لمو�سوع غير 

ماألوف ، واآخذًا في العتبار معايير اأو وجهات نظر متعددة ، ويطبق 

فهمًا محنكًا لما وراء الن�س وينتج اأ�ساليب لتقييم �سمات ن�س من 

حيث مالءمته للمتلقين .

5
8.8٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

عند الم�ستوى 5 على الأقل

يقوم بو�سع فر�سيات عن الن�س م�ستندًا اإلى معارف متخ�س�سة 

واإلى فهم عميق لن�سو�س طويلة اأو معقدة تت�سمن اأفكار تتعار�س مع 

يم التناق�سات المحتملة اأو الحقيقة �سواء  التوقعات. ويحلل نقديًا ويَقّ

داخل الن�س اأو ما بين الن�س والأفكار خارج الن�س .

4
29.5٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

عند الم�ستوى 4 على الأقل

ي�ستخدم معارف ر�سمية اأو عامة لتكوين فر�سيات عن ن�س وتقييمه 

نقديًا . ويظهر فهمًا دقيقًا لن�سو�س طويلة اأو معقدة.

  اأمان الهاتف النقال– 

 ال�سوؤال 11 )604(

3
57.7٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

عند الم�ستوى 3 على الأقل

يوجد عالقات اأو مقارنات ويقدم تف�سيرات اأو تقييم ل�سمة ن�س . 

ويظهر فهمًا مف�ساًل لن�س يرتبط بمعارف يومية ماألوفة اأو ي�ستند اإلى 

معارف اأقل �سيوعًا.

 اأمان الهاتف النقال– ال�سوؤال 6 )526(

 العمل من بعد- ال�سوؤال 7 )514(

المنطاد- ال�سوؤال 4 )510(

2
80.7٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

عند الم�ستوى 2 على الأقل

يجري مقارنة اأو ارتباطات بين الن�س والمعارف الخارجية . اأو ي�سرح 

اأحد �سمات الن�س م�ستندًا على الخبرة اأو التوجهات ال�سخ�سية .

المنطاد - ال�سوؤال 6 )411(

1اأ
93.5٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

عند الم�ستوى ا اأ على الأقل

تنظيف اأ�سنانك بالفر�ساة- ال�سوؤال 4  يوِجد �سلة ب�سيطة بين المعلومات في الن�س ومعارف يومية �سائعة .

)399( 

اإعالن التبرع بالدم: ال�سوؤال 9  )368(

1ب
98.4٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

عند الم�ستوى 1ب على الأقل

لي�ست هناك اأ�سئلة عند هذا الم�ستوى في مجموعة اأ�سئلة القراءة 

المجمعة .
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اأداء الطالب على املقيا�س القراءة الفرعي للتاأمل والتقييم

تنطوي مهام التاأمل والتقييم على تناول ن�س مع العتماد على معلومات اأو اأفكار اأو قيم خارج الن�س. عند التاأمل يف اأحد الن�سو�س يربط القراء بني 

التجارب اأو املعارف ال�سخ�سية داخل الن�س، وعند تقييم اأحد الن�سو�س ي�سدر القراء اأحكامهم عن الن�س،  �سواء بالعتماد على التجربة ال�سخ�سية 

اأو مبعرفتهم بالعامل والتي قد تكون معرفة ر�سمية اأو قائمة على املحتوى. اإن التاأمل يف ن�س وتقييم م�سمونة يتطلب من القارئ اأن يربط بني معلومات 

الن�س ومعارف من م�سادر خارجية. كي يتم ذلك ينبغي اأن يكون القراء قادرين على فهم ما يقال وما هو املق�سود من الن�س. ثم يجب عليهم اختيار 

هذه ال�سورة الذهنية بناء على ما يعرفون وما يعتقدون اإما على اأ�سا�س معلومات م�سبقة اأو معلومات موجودة يف ن�سو�س اأخرى . ويتطلب التاأمل يف 

تن�سيق الن�س وتقييمه اأن يقوم القراء بالبتعاد عن الن�س والتفكري فيه مو�سوعيًا وتقييم نوعيته ومالءمته . وتلعب معرفة بنية الن�س والأ�سلوب الذي 

مييز اأنواع الن�سو�س املختلفة واأمناط اللغة دورًا هامًا يف هذه املهام .

مت تخ�سي�س حوايل ربع الأ�سئلة يف مهام القراءة املجمعة لبيزا 2009 للتعامل مع جانب التاأمل والتقييم وهناك عدة عوامل حتدد �سعوبة الأ�سئلة يف 

هذه الفئة مبا يف ذلك كمية وو�سوح املعلومات التي تدعم التاأمل والتقييم واإىل اأي مدى تكون هذه املعلومات معارف عامة . وتتطلب املهام الأ�سهل اأن 

يقوم القارئ بالربط بني ن�س يتناول مو�سوعًا ماألوفًا وبني معارف ماألوفة و �سخ�سية. بالن�سبة ملثل هذه املهام يقدم ال�سوؤال تعليمات وا�سحة للقارئ 

للتاأمل والتقييم والتي ترتبط عادة  النهائي من املقيا�س تتطلب املهام ال�سعبة  الربط. وعلى الطرف  اأ�سا�سًا لهذا  اأن تكون  التي ينبغي  حول املعايري 

بن�سو�س اأكرث تعقيدًا ملو�سوعات لي�ست �سمن جتارب القارئ املبا�سرة ، تتطلب من القارئ تقييم بنية اأو حمتوى الن�س ا�ستنادًا اإىل معايري ر�سمية 

اأو بتقدمي فر�سيات حول اأحد عنا�سر الن�س مثل ملاذا يقدم الن�س يف �سكل معني م�ستخدمًا معايري مل يتم توفريها . كما لبد اأن يقوم القراء بتكوين 

معطياتهم املرجعية اخلا�سة بهم با�ستخدام معايري �سبق ا�ستيعابها . ذات �سلة ومعقولية.

يقدم ال�سكل اأ-2-25 التفا�سيل اخلا�سة بطبيعة مهارات معارف وفهم القراءة الالزمة عند كل م�ستوى على مقيا�س الكفاءة للتاأمل والتقييم من جانب 

القراءة عالوة على الن�سبة املئوية للطالب عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي الذين يكون اأداوؤهم عند هذا امل�ستوى يف بيزا 2009. ويو�سح العمود 

الأمين اأمثلة لأ�سئلة التاأمل والتقييم. وت�سف الأ�سكال من اأ-2-40 وحتى اأ-2-46 هذه الأ�سئلة وتقدم التعليقات على ما تعر�سها. 

يبني ال�سكل اأ-2-26 الن�سبة املئوية للطالب عند كل م�ستوى كفاءة على املقيا�س الفرعي للتاأمل والتقييم بينما تعر�س تفا�سيل الأداء ح�سب اجلن�س على 

هذا املقيا�س الفرعي يف اجلدول اأ-11-2. 

كان متو�سط الأداء عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي اأعلى قلياًل على املقيا�س الفرعي للتاأمل والتقييم.  مما كان عليه على مقيا�س القراءة الكلي 

) 494 مقارنة بـ 493 نقطة ( ، كما كان اأكرث ت�ستتًا ) انحراف معياري 97 مقارنة بـ 93 (. وتظهر بع�س البلدان عالية الأداء على مقيا�س حمو اأمية 

القراءة الكلي اأداًء قويًا ب�سكل خا�س عند قمة املقيا�س. وقد تو�سل حوايل 5 ٪ من طالب بلدان منظمة التعاون القت�سادي اإىل امل�ستوى 6 يف نيوزيلندا 

)اأعلى من اأي ن�سبة من الطالب الذين متكنوا من الو�سول اإىل امل�ستوى 6 يف اأي بلدة اأخرى ويف اأي جانب من جوانب القراءة ( ، كما اأن اأكرث من 2 ٪ من 

الطالب فعلوا ذلك يف اليابان وا�سرتاليا وكندا والوليات املتحدة ونيوزيلندا وكوريا ويف البلدين اأو القت�ساديني ال�سريكني �سنغافورة و�سنغهاي ال�سينية 

. وعلى الطرف الآخر من املقيا�س توجد البلدان ذات الأداء ال�سعيف ب�سكل عام واأي�سًا الأداء ال�سعيف على هذا املقيا�س الفرعي ، مع اأنه من الوا�سح 

اأن التاأمل والتقييم ي�سكالن �سعوبة خا�سة لعدة بلدان يكون اأداوؤهم من املنخف�س اإىل املتو�سط من بلدان �سرق اأوربا : جمهورية ال�سلوفاك وجمهورية 

الت�سيك و�سلوفينيا والبلدان ال�سريكة : �سربيا ورو�سيا الحتادية. ومبتو�سط الدرجات على مقيا�س القراءة الكلي ما بني 442 و 483 تكون لهذه البلدان     

جميعًا متو�سطات اأقل كثريًا على املقيا�س الفرعي للتاأمل والتقييم بـ 12 نقطة على الأقل. وبـ 3٪ طالبًا اأكرث ممن اأداوؤهم اأدنى من امل�ستوى 1 ب .   

يبني ال�سكل اأ-2-27 متو�سط درجة كل بلدة على املقيا�س الفرعي للتاأمل والتقييم ، كما يو�سح اأي بلدانتني تكون الختالفات بني متو�سطيهما لها دللت 

اإح�سائية.  فلكل بلدة مدرجة على اجلانب الأي�سر من العمود الأو�سط قائمة بالبلدان يف العمود الأمين التي ل يكون الفارق بني متو�سطاتها خمتلفًا 

الختالف الكايف للتميز بينها بكل ثقة. اأما بالن�سبة للحالت الأخرى يكون لكل بلدة اأداء اأعلى من بلدة اأخرى اإذا جاءت قبلها يف القائمة يف العمود 

الأو�سط و اأدنى منها اإذا جاءت اأ�سفل منها بالقائمة . 

يقدم اجلدول اأ-2-12 املتو�سط والنحراف املعياري الكلي ومتو�سطات البنني و البنات والفوارق بني اجلن�سني والدرجات امليئنية والتباين والفوارق بني 

اجلن�سني لكل بلدة على هذا املقيا�س الفرعي . اأما فيما يخ�س مقيا�س القراءة الكلي كان اأداء البنات اأف�سل عامليًا من البنني يف كل بلدة على املقيا�س 

الفرعي للتاأمل والتقييم . كما اأن هناك فجوة اأكرب يف املتو�سط بني اأداء البنات والبنني على هذا املقيا�س الفرعي اأكرب من متو�سط مقيا�س القراءة الكلي 

) 44 مقارنة بـ 39 (. كما يبني املقيا�س اأي�سًا الفجوات الأكرب عرب جميع البلدان والتي تبلغ حتى 70 نقطة - تقريبًا م�ستوى الكفاءة الكامل. وهناك يف 

بلدة منظمة التعاون �سلوفينيا و 7 بلدان �سريكة فجوة بني اجلن�سني ت�سل حتى اإىل 60 نقطة على الأقل : األبانيا وبلغاريا و ترينيداد وتوباجو – والأردن 

وليتوانيا وكرواتيا واجلبل الأ�سود . ومن بني هذه البلدان الثمانية خم�س بلدان من جنوب �سرق اأوربا حيث يبدو اأن هناك بع�س امليل اإىل اأن يكون البنني 

�سعافًا يف التاأمل والتقييم مقارنة بالبنات. فعلى �سبيل املثال ، يف بلغاريا 24٪ فقط من البنني مقابل 43٪ من البات قد حققوا على الأقل امل�ستوى 3.
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• اجلدول اأ-26-2 •
 مدى قدرة الطالب يف تاأمل وتقييم ما يقراأون ؟

الن�صبة املئوية للطالب عند خمتلف م�صتويات الكفاءة يف تاأمل وتقييم ما يقراأون

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133
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• ال�سكل اأ-27-2 •
مقارنة البلدان يف اأداء التاأمل والتقييم

امل�سدر: OCED قاعدة بيانات بيزا 2009.

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133
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درجة القراءة

الفرق يف الأداء بني مقيا�س القراءة املجمع ومقايي�س اجلوانب الفرعية

التاأمل والتقييمالدمج والتف�صريال�صتيعاب وال�صرتجاع

721-556�سنغهاي – ال�سينية

539213كوريا

420-536فنلندا

36-4-533هوجن كوجن ال�سينية

13-5260�سنغافورة

211-8-524كندا

410-5210نيوزيلندا

5201001اليابان

28-2-515ا�سرتاليا

42-50811هولندا

1-2-5067بلجيكا

12-5039الرنويج

12-5012ا�ستونيا

3-50151�سوي�سرا

3-50002بولندا

4-50062اأي�سلندا

512-8-500الوليات املتحدة

2-2-4998ليختن�ستاين

35-4977ال�سويد

6-49733اأملانيا

27-4962اإيرلندا

420-496فرن�سا

2-49514تايبيه ال�سينية

2-3-4957الدمنارك

49-3-494الوليات املتحدة

5-49472املجر

37-1-489الربتغال

6-48762مكاو ال�سينية

4-44-486ايطاليا

808-484لتفيا

13-48366�سلوفينيا

1527-483اليونان

102-481اإ�سبانيا

16-47819جمهورية الت�سيك

12-477134جمهورية ال�سلوفاك

5-3-47616كرواتيا

19-11-474اإ�سرائيل

2-23-472لوك�سمبورج

7-47071النم�سا

5-46880ليتوانيا

58-4643تركيا

36-1-459دبي )الإمارات العربية(

19-45997رو�سيا الحتادية

533-449�سيلي

12-44273�سربيا

12-42907بلغاريا

310-1-426اأوروجواي

77-4257املك�سيك

202-424رومانيا

1-5-42110تايالند

3-32-416ترينيداد وتوباجو

29-9-413كولومبيا

612-5-412الربازيل

25-408013اجلبل الأ�سود

1152-405الأردن

1023-10-404تون�س

47-3-402اندوني�سيا

14-4-398الأرجنتني

18-39076كازاخ�ستان

9-58-385األبانيا

1874-372قطر

716-371بنما

2-62-370بريو

27-362012اأذربيجان

14-1513-314قريغيز�ستان

493201متو�سط منظمة التعاون القت�سادي

 اأداء البلدة على املقيا�س الفرعي بني �سفر اإىل 3 نقطة درجة اأعلى مما هو على مقيا�س القراءة املجمع

 اأداء البلدة على املقيا�س الفرعي بني 3  اإىل 10 نقطة درجة اأعلى مما هو على مقيا�س القراءة املجمع

 اأداء البلدة على املقيا�س الفرعي بني 10 اأو اأكرث نقطة درجة اأعلى مما هو على مقيا�س القراءة املجمع

اأداء البلدة على املقيا�س الفرعي بني �سفر اإىل 3 نقطة درجة اأقل مما هو على مقيا�س القراءة املجمع

 اأداء البلدة على املقيا�س الفرعي بني 3  اإىل 10  نقطة درجة اأقل مما هو على مقيا�س القراءة املجمع

اأداء البلدة على املقيا�س الفرعي بني 10  اأو اأكرث نقطة درجة اأقل مما هو على مقيا�س القراءة املجمع

• ال�سكل اأ-28-2 •
 مقارنة البلدان على خمتلف جوانب املقايي�س الفرعية

امل�سدر OCED: قاعدة بيانات بيزا 2009 اجلداول اأ- 2-3 و اأ- 2-6 و اأ- 2-9 و اأ- 12-2

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133
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مواطن ال�صعف والقوة الن�صبية للبلدان يف خمتلف جوانب القراءة 

يبني ال�سكل اأ-2-28 متو�سط اأداء كل بلدة م�ساركة على مقيا�س القراءة الكلي ويقارنه مبتو�سط اأدائها على املقايي�س الفرعية لال�ستيعاب وال�سرتجاع 

والدمج والتف�سري والتاأمل والتقييم مع اإي�ساح الفرق يف النقاط بني املقيا�س الكلي وكل مقيا�س من املقايي�س الفرعية للجوانب.

ياأتي اأداء بع�س بلدان منظمة التعاون القت�سادي ب�سكل مت�سق عرب املقايي�س الفرعية للجوانب مبا ل يزيد عن ثالثة نقاط تف�سل بني متو�سط الكفاءات 

عرب اجلوانب الثالث وهذه البلدان هي ا�ستونيا ، كوريا ، لوك�سمبورج ، بولندا واإ�سبانيا. مع ذلك ، وب�سكل اأكرث اعتيادًا ، كان هناك بع�س التباين يف 

الأداء عرب املقايي�س الفرعية للجوانب . 

جاء اأداء بع�س البلدان اأقل كثريًا على املقايي�س الفرعية للتاأمل والتقييم - بـ 10 نقاط على الأقل - عما كان على واحد اأو اأكرث من املقايي�س الفرعية 

ال�سريكة  والبلدان  ال�سلوفاك،  جمهورية  �سلوفينيا،  الت�سيك،  جمهورية   : القت�سادي  التعاون  منظمة  من  املجموعة  هذه  وتت�سمن  للجوانب.  الأخرى 

اأذربيجان ، اجلبل الأ�سود ، رو�سيا الحتادية ، كازاخ�ستان ، قريغيز�ستان ، �سربيا ، بلغاريا ، ويبدو اأن الطالب يف هذه البلدان اأقل تعودًا على التقييم 

النقدي وعلى التاأمل فيما يقراأون اأكرث تعودًا على ا�ستخدام الن�سو�س للح�سول على معلومات وحتليلها. 

وعلى العك�س من ذلك كانت هناك جمموعات متميزة من البلدان التي جاء اأداوؤها اأف�سل يف جانب التاأمل والتقييم مما كان عليه يف اأحد اأو كال اجلانبني 

الآخرين ، وبخالف اإيرلندا كان جلميع البلدان الناطقة بالإجنليزية: ) ا�سرتاليا – كندا – نيوزيلندا – اململكة املتحدة – الوليات املتحدة ( متو�سط 

درجة اأعلى بـ 10 نقاط على الأقل على املقيا�س الفرعي للتاأمل والتقييم مما على واحد اأو كال املقيا�سني الفرعيني الآخرين. وينطبق ذلك اأي�سًا على 

هوجن كوجن ال�سينية . وجمموعة اأخرى متميزة بنف�س ال�سورة تت�سمن عددًا من بلدان اأمريكا الالتينية ال�سريكة : الربازيل و كولومبيا وبنما واأوروجواي. 

اأما باقي بلدان اأمريكا الالتينية – بلدان منظمة التعاون القت�سادي : �سيلي واملك�سيك والبلدة ال�سريكة : الأرجنتني - كان اأداوؤها اأي�سا جيدًا ن�سبيًا 

على املقيا�س الفرعي للتاأمل والتقييم . ويظهر الطالب يف هذه البلدان قوة يف التعبري عن اآرائهم عن الن�سو�س والتميز بني هياكلها واأغرا�سها ولكن 

مع عجز ن�سبي يف القراءة التي تركز على النتباه لدقة املعلومات. 

ف�ساًل عن مقارنة متو�سط درجات لكل من اجلوانب الثالث. الطريقة الأخرى للنظر يف مواطن القوة وال�سعف الن�سبي يف جوانب القراءة هي البحث 

يف ترتيب رتبة كل جانب وُيعر�س نطاق الرتب لكل بلدة لكل جانب يف ال�سكل اأ-9-2.

الفوارق بني اجلن�صني يف خمتلف جوانب القراءة 

تبني الأ�سكال اأ-2-30اأ و اأ-2-30ب و اأ-2-30ج توزيع الأداء الطالبي على كل مقيا�س فرعي من مقايي�س اجلوانب لكل بلدة مع بيان متو�سط الأداء 

للبنات والبنني .

التباينات عرب املقايي�س الفرعية  رغم تفوق البنات على البنني يف كل جانب من جوانب القراءة وكذلك بالن�سبة ملقيا�س القراءة الكلي هناك بع�س 

للجوانب. وكانت اأقل التباينات بني البنات والبنني على املقيا�س الفرعي للدمج والتف�سري)36 نقطة ( واأكربها على املقيا�س الفرعي للتاأمل والتقييم 

)44 نقطة (. وينعك�س هذا الفارق الن�سبي على كل جزء من توزيع الأداء على املقايي�س الفرعية للجوانب .

فعلى �سبيل املثال ، كان م�ستوى الأداء على املقيا�س الفرعي للدمج والتف�سري 2٪ اأو اأكرث من البنات يف ثمان من بلدان منظمة التعاون القت�سادي وثالثة 

بلدان واقت�سادات �سريكة مع اأعلى ن�سبة مئوية بـ 4.2٪ يف �سنغهاي ال�سينية ونيوزيلندا و�سنغافورة . وعلى نف�س املقيا�س الفرعي للجانب كانت البلدان 

الوحيدة التي بها اأكرث من 2٪ من البنني ذوي م�ستوى الأداء 6 هي بلدان منظمة التعاون القت�سادي : نيوزيلندا وا�سرتاليا ) كالهما 2.1 ٪ ( والبلدة 

ال�سريكة �سنغافورة )2.8٪ ( وميكن مقارنة هذين الرقمني مع النتائج املتوازية على املقيا�س الفرعي للتاأمل والتقييم ، واأكرث من 2٪ من البنات يف 

منظمة التعاون القت�سادي وثالثة بلدان واقت�سادات �سريكة قد حققت م�ستوى الكفاءة 6 مع نيوزيلندا التي اأنتجت 6.5 ٪ عند هذا امل�ستوى ومن بني 

بلدان منظمة التعاون القت�سادي فقط نيوزيلندا واليابان وا�سرتاليا ويف البلدة ال�سريكة �سنغافورة حقق اأكرث من 2٪ من البنني امل�ستوى 6 على املقيا�س 

الفرعي للتاأمل والتقييم . 

اأداء  كان  وتقريبًا   . الثالث  للجوانب  الفرعية  املقايي�س  والبنني مت�سابهة عرب  البنات  الأداء بني  ن�سبة  الأداء كانت  الآخر من نطاق  الطرف  اأما على 

ن�سف عدد البنات من البنني اأقل من امل�ستوى 2 على كل جانب من املقايي�س الفرعية عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي . اأما على املقيا�س الفرعي 

لال�ستيعاب وال�سرتجاع فجاء اأداء 13.5٪ من البنات و 25.6٪ من البنني اأقل من امل�ستوى 2 وعلى املقيا�س الفرعي للدمج والتف�سري ، 13.4٪ من 

البنات و 25.1٪ من البنني، وعلى املقيا�س الفرعي للتاأمل والتقييم ، 12.6٪ من البنات و 25.9٪ من البنني كان اأداوؤهم اأقل من هذا امل�ستوى.  
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املقيا�س الفرعي لال�صتيعاب وال�صرتجاع

متو�صط 

الدرجة

اخلطاأ 

املعياري

نطاق الرتتيب

جميع البلدان والقت�صاداتبلدان منظمة التعاون القت�صادي

الرتتيب الأدنىالرتتيب الأعلىالرتتيب الأدنىالرتتيب الأعلى

11)2.9(549�سنغهاي ال�سينية

1112)3.6(542كوريا

2335)2.7(532 فنلندا

2437)3.8(530اليابان

36)2.7(530هوجن كوجن ال�سينية

57)1.4(526�سنغافورة

4669)2.4(521نيوزيلندا

39512)5.1(519هولندا

58811)1.5(517كندا

59813)2.4(513بلجيكا

59813)2.4(513ا�سرتاليا

611914)2.8(512الرنويج

1020)4.0(508ليختن�ستاين

9131217)1.6(507اأي�سلندا

9161220)2.7(505�سوي�سرا

9161321)2.9(505ال�سويد

10181322)3.0(503ا�ستونيا

11181422)2.6(502الدمنارك

10191323)3.7(501املجر

11191424)3.5(501اأملانيا

12191624)2.8(500بولندا

12201626)3.3(498ايرلندا

1928)2.8(496تايبيه ال�سينية

2328)1.2(493مكاو ال�سينية

17242231)3.6(492الوليات املتحدة

17242131)3.8(492فرن�سا

2231)3.1(492كرواتيا

19242331)2.5(491اململكة املتحدة

19242331)3.0(491جمهورية �سلوفاكيا

20242731)1.1(489�سلوفينيا

19252432)3.3(488الربتغال

24273135)1.8(482اإيطاليا

25283236)2.1(480اإ�سبانيا

25293237)3.2(479اجلمهورية الت�سيكية

25293238)3.2(477النم�سا

3238)3.0(476ليتوانيا

3239)3.6(476لتفيا

29313740)1.3(471لوك�سمبورج

3742)3.9(469رو�سيا الحتادية

29323642)4.4(468اليونان

29323742)4.1(467تركيا

30323943)4.1(463اإ�سرائيل

4243)1.4(458دبي )الإمارات العربية (

4445)3.1(449�سربيا

33334446)3.4(444ت�سيلي

34344648)2.1(433املك�سيك

4649)3.5(431تايالند

4550)8.3(430بلغاريا

4850)2.9(424اأورجواي

4750)4.7(423رومانيا

5052)1.6(413ترينيداد وتوباجو

5254)2.3(408اجلبل الأ�سود

5255)3.3(407الربازيل

5256)3.7(404كولومبيا

5359)4.7(399اندوني�سيا

5459)3.7(397كازاخ�ستان

5559)4.8(394الأرجنتني

5559)4.0(394الأردن

5559)3.3(393تون�س

6061)4.7(380 األبانيا

6163)4.3(364بريو

6164)7.7(363بنما

6164)4.5(361اأذربيجان

6364)1.0(354قطر

6565)4.0(299قريغيز�ستان

• ال�سكل اأ-2-29  )اجلزء 3/1( •
 اأين تقف البلدان يف الرتتيب يف اأداء خمتلف جوانب القراءة

 اأعلى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدللة اإح�سائية 
 ل تختلف بدللة اإح�سائية عن متو�سط منظمة التعاون القت�سادي 

اأدنى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدللة اإح�سائية

امل�سدر OCED: قاعدة بيانات بيزا 2009

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133
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املقيا�س الفرعي لال�صتيعاب وال�صرتجاع

متو�صط 

الدرجة

اخلطاأ 

املعياري

نطاق الرتتيب

جميع البلدان والقت�صاداتبلدان منظمة التعاون القت�صادي

الرتتيب الأدنىالرتتيب الأعلىالرتتيب الأدنىالرتتيب الأعلى

11)2.5(558�سنغهاي ال�سينية

1223)3.4(541كوريا

1223)2.3(538فنلندا

44)2.2(530هوجن كوجن ال�سينية

56)1.2(525�سنغافورة

3457)1.5(522كندا

3659)3.5(520اليابان

4679)2.4(517نيوزيلندا

57810)2.4(513ا�سرتاليا

617922)5.4(504هولندا

7141017)2.5(504بلجيكا

7151019)2.8(503بولندا

7131017)1.5(503اأي�سلندا

7151019)2.7(502الرنويج

7151019)2.5(502�سوي�سرا

7161021)2.8(501اأملانيا

8171122)2.8(500ا�ستونيا

1223)2.5(499تايبيه ال�سينية

1025)4.0(498ليختن�ستاين

9211226)3.6(497فرن�سا

11221427)3.2(496املجر

12241530)3.7(495الوليات املتحدة

13231729)3.0(494ال�سويد

14241729)3.0(494ايرلندا

16232029)2.1(492الدمنارك

17252232)2.4(491اململكة املتحدة

19252431)1.6(490اإيطاليا

21252531)1.1(489�سلوفينيا

2631)0.8(488مكاو ال�سينية

19272434)2.9(488اجلمهورية الت�سيكية

20272534)3.0(487الربتغال

2835)2.8(484لتفيا

21292535)4.0(484اليونان

25283236)2.5(481جمهورية �سلوفاكيا

26283235)2.0(481اإ�سبانيا

29313638)1.1(475لوك�سمبورج

28313641)3.4(473اإ�سرائيل

3641)2.9(472كرواتيا

29313641)2.9(471النم�سا

3841)2.4(469ليتوانيا

3842)3.1(467رو�سيا الحتادية

32334143)3.3(459تركيا

4244)1.3(457دبي )الإمارات العربية(

32334345)3.1(452ت�سيلي

4546)2.4(445�سربيا

4547)6.4(436بلغاريا

4650)4.0(425رومانيا

4751)2.6(423اأوروجواي

4751)1.6(420اجلبل الأ�سود

4852)1.4(419 ترينيداد وتوباجو

34344852)2.0(418املك�سيك

4953)2.6(416تايالند

5155)3.8(411كولومبيا

5255)3.1(410الأردن

5356)2.7(406الربازيل

5560)4.7(398الأرجنتني

5660)3.5(397اندوني�سيا

5660)3.0(397كازاخ�ستان

5760)2.7(393تون�س

5660)3.8(393األبانيا

6162)0.9(379قطر

6264)2.9(373اأذربيجان

6164)5.9(372بنما

6264)4.0(371بريو

6565)2.9(327قريغيز�ستان

• ال�سكل اأ-2-29  )اجلزء 3/2( •
اأين تقف البلدان يف الرتتيب يف اأداء خمتلف جوانب القراءة

اأعلى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدللة اإح�سائية
ل تختلف بدللة اإح�سائية عن متو�سط منظمة التعاون القت�سادي

اأقل من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدللة اإح�سائية

امل�سدر OCED: قاعدة بيانات بيزا 2009

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات
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نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 741

املقيا�س الفرعي لال�صتيعاب وال�صرتجاع

متو�صط 

الدرجة

اخلطاأ 

املعياري

نطاق الرتتيب

جميع البلدان والقت�صاداتبلدان منظمة التعاون القت�صادي

الرتتيب الأدنىالرتتيب الأعلىالرتتيب الأدنىالرتتيب الأعلى

11)2.4(557�سنغهاي ال�سينية

1224)3.9(542كوريا

24)2.5(540هوجن كوجن ال�سينية

1436)2.2(536فنلندا

2436)1.6(535كندا

3547)2.5(531نيوزيلندا

67)1.1(529�سنغافورة

5689)2.5(523ا�سرتاليا

57810)3.9(521اليابان

610913)4.0(512الوليات املتحدة

613916)5.0(510هولندا

8141117)2.5(505بلجيكا

8141117)2.7(505الرنويج

9161219)2.4(503اململكة املتحدة

9161119)2.6(503ا�ستونيا

8161120)3.1(502ايرلندا

9171120)3.0(502ال�سويد

12201526)2.8(498بولندا

1426)3.2(498ليختن�ستاين

13211626)2.7(497�سوي�سرا

13221527)3.3(496الربتغال

15201825)1.4(496اأي�سلندا

14231729)3.4(495فرن�سا

16232029)2.6(493الدمنارك

2029)2.8(493تايبيه ال�سينية

2029)3.0(492لتفيا

18242230)2.8(491اأملانيا

16262033)4.9(489 اليونان

19252331)3.3(489املجر

23262933)2.2(483اإ�سبانيا

22272834)4.0(483اإ�سرائيل

24263033)1.8(482اإيطاليا

3133)0.8(481مكاو ال�سينية

26303339)4.0(473تركيا

3440)3.5(471كرواتيا

27293437)1.1(471لوك�سمبورج

27303437)1.2(470�سلوفينيا

28323642)2.9(466جمهورية �سلوفاكيا

3741)1.1(466 دبي )الإمارات العربية(

3842)2.5(463ليتوانيا

30323742)3.4(463النم�سا

30323842)3.1(462اجلمهورية الت�سيكية

33334343)3.2(452ت�سيلي

4445)3.7(441رو�سيا الحتادية

4447)2.9(436اأوروجواي

34344548)1.9(432املك�سيك

4549)2.6(430�سربيا

4651)3.0(427تون�س

4653)4.5(426رومانيا

4853)2.7(424الربازيل

4854)4.2(422كولومبيا

4953)2.8(420تايالند

4857)7.1(417بلغاريا

5355)1.3(413ترينيداد وتوباجو

5357)3.8(409اندوني�سيا

5457)3.4(407الأردن

5557)4.8(402الأرجنتني

5859)1.9(383اجلبل الأ�سود

5863)6.3(377بنما

5863)4.6(376األبانيا

5962)1.0(376قطر

5963)3.4(373 كازاخ�ستان

6163)4.2(368بريو

6464)3.8(335اأذربيجان

6565)4.0(300قريغيز�ستان

• ال�سكل اأ-2-29  )اجلزء 3/3( •
 اأين تقف البلدان يف الرتتيب يف اأداء خمتلف جوانب القراءة

 اأعلى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدللة اإح�سائية 
 ل تختلف بدللة اإح�سائية عن متو�سط منظمة التعاون القت�سادي 

اأدنى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدللة اإح�سائية

امل�سدر OCED: قاعدة بيانات بيزا 2009

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات
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نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

  نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 751
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6-2-CG  ∫hó÷G ,2009 Gõ«H äÉfÉ«H IóYÉb: OCED:  Qó°üŸG

±ÓàN’G áLQO á£≤f áLQódG §°Sƒàe

• ال�سكل اأ-2-30اأ •
الفوارق بني اجلن�صني يف قدرة ا�صتيعاب و ا�صرتجاع املعلومات من القراءة

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



2
نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

  نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 761
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9-2-CG  ∫hó÷G ,2009 Gõ«H äÉfÉ«H IóYÉb: OCED:  Qó°üŸG

±ÓàN’G áLQO á£≤f áLQódG §°Sƒàe

 äGOÉ°üàb’Gh ¿Gó∏ÑdG ™«ªL ‘

ÚæÑdG øe AGOCG π°†aCG äÉæÑdG

• ال�سكل اأ-2-30ب •
الفوارق بني اجلن�صني يف قدرة دمج وتف�صري املعلومات من القراءة

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات
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نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 771
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12-2-CG  ∫hó÷G ,2009 Gõ«H äÉfÉ«H IóYÉb: OCED:  Qó°üŸG
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• ال�سكل اأ-2-30ج •
الفوارق بني اجلن�صني يف قدرة تاأمل وتقييم املعلومات من القراءة

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



2
نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 781

املقايي�س الفرعية لتن�صيق الن�س  

يحدد اإطار القراءة اأربعة اأ�سكال للن�س ، املتوا�سل وغري املتوا�سل و املختلط و املتعدد. وي�ستخدم اثنان منهم كاأ�س�س لبناء املقيا�س الفرعي لتن�سيق 

الن�س: للن�سو�س املتوا�سلة وغري املتوا�سلة. 

ومت ت�سنيف اأقل قلياًل من ثلثي الأ�سئلة على اأنها متوا�سلة . وهي الأ�سئلة تقوم على املثري يف النرث ) جمل وفقرات كاملة ( ، اأو على قطاع الن�سو�س 

اأ�سئلة تقوم  اأناها غري متوا�سلة وهي  النرثية ب�سكل يت�سمن خليط من الأجزاء املتوا�سلة وغري املتوا�سلة . واأقل من ثلثي ال�سئلة بقليل ت�سنف على 

على املثري ب�سكل غري متوا�سل مثل اجلداول وال�سور واخلرائط والأ�سكال والر�سومات البيانية. اأو على اجلزء غري املتوا�سل لن�س ب�سكل خمتلط. ومت 

ت�سنيف 5٪ من الأ�سئلة على اأنها من ال�سكل املختلط. و هذه الأ�سئلة مل يتم اإدراجها يف اأي من مقايي�س الن�سو�س املتوا�سلة وغري املتوا�سلة. وعدد 

من الن�سو�س املتعددة ت�ستخدم كمثري يف بيزا 2009 اإل اأن يف هذه احلالت كانت جميع الن�سو�س التي حتتوي على كل جمموعة من املثريات بال�سكل 

املتوا�سل. ومن ثم �سنفت 5٪ من الأ�سئلة كن�سو�س متعددة حيث ُيطلب من القارئ اأن ي�ستند ب�سكل اأكرب على اأكرث من ن�س واحد مت ت�سمينها يف بناء 

املقيا�س الفرعي للن�سو�س املتوا�سلة.

اأداء الطالب على املقيا�س الفرعي للقراءة للن�صو�س املتوا�صلة

 ومع 65٪ من اأ�سئلة بيزا 2009 املجمعة ملهام القراءة التي ت�سهم يف املقيا�س الفرعي للن�سو�س املتوا�سلة ل بد اأن يوؤخذ يف العتبار جمموعة متنوعة 

ب�سكل كبري من خ�سائ�س الن�سو�س لو�سف امل�ستويات املتزايدة يف الكفاءة.

• اجلدول اأ-31-2 •
ملخ�س موا�صفات ال�صبعة م�صتويات كفاءة على املقيا�س الفرعي للقراءة للن�صو�س املتوا�صلة

امل�صتوى

الن�صبة المئوية للطالب القادرين 
على اإنجاز مهام عند كل م�صتوى اأو 

اأعلى من متو�صط منظمة التعاون 
OECD القت�صادي

خ�صائ�س المهام
اأمثلة للن�صو�س المتوا�صلة

 المعلنة

6
1٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

عند الم�ستوى 6

يناق�سون ن�س واحد اأن ن�سو�س متعددة قد تكون طويلة اأو كثيفة اأو 

يتعامل مع معاني �سمنية اأو عالية التجريد ويربط بين معلومات في 

ن�سو�س وبين اأفكار متعددة ومعقدة اأو غير بديهية 

 الم�سرحية هي ال�سيء: ال�سوؤال3 )730 (

5
8.2٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

عند الم�ستوى 5 على الأقل

يناق�سون الن�سو�س التي ل تكون �سيغة الخطاب فيها وا�سحة اأو معلنة 

بجالء كي ي�ست�سف العالقة بين اأجزاء معينة في الن�س وبين الفكرة 

الرئي�سية ال�سمنية اأو المق�سودة.

4
28.8٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

عند الم�ستوى 4 على الأقل

يتتبعون الروابط اللغوية اأو المو�سوعية عبر عدة فقرات وغالبًا في 

غياب موؤ�سرات وا�سحة كي يحدد مكان المعلومات الم�سمنة ويف�سرها 

ويقيمها .

 الم�سرحية هي ال�سيء: ال�سوؤال7 )556 (

3
57.2٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

عند الم�ستوى 3 على الأقل

ي�ستخدمون تقاليد تنظيمات الن�س اأينما وجدت ويتتبعون الروابط 

المنطقية ال�سمنية اأو ال�سريحة مثل عالقات ال�سبب والنتيجة عبر 

الجمل والفقرات من اأجل اإيجاد تف�سير وتقييم المعلومات. 

 البخيل: ال�سوؤال 5 )548(

 العمل عن بعد: ال�سوؤال 1 )537(

العمل عن بعد: ال�سوؤال 7 )514(

2
80.9٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

عند الم�ستوى 2 على الأقل

يتبعون الروابط المنطقية واللغوية داخل فقرة لإيجاد المعلومة 

وتف�سيرها اأو لتجميع المعلومات عبر الن�سو�س اأو اأجزاء ن�س كي 

ي�ست�سرف غر�س الموؤلف.

 الم�سرحية هي ال�سيء: ال�سوؤال 4 )474 (

اإعالن التبرع بالدم :  ال�سوؤال 8 )438 (

1اأ
94.1٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

عند الم�ستوى ا اأ على الأقل

ي�ستخدمون الإ�سهاب وعناوين الفقرات اأو م�سطلحات الطباعة 

العامة لتحديد الفكرة الرئي�سية للن�س اأو لتحديد المعلومة المذكورة 

�سراحة داخل قطاع ق�سير الن�س. 

تنظيف اأ�سنانك بالفر�ساة: ال�سوؤال 4 

)399( 

 البخيل : ال�سوؤال 1 )373(

 اإعالن التبرع بالدم :  ال�سوؤال 9 )368 (

تنظيف اأ�سنانك بالفر�ساة: ال�سوؤال 2 

)358( 

تنظيف اأ�سنانك بالفر�ساة: ال�سوؤال 1 

)353(

1ب
98.7٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

عند الم�ستوى 1ب على الأقل

يتعرفون على المعلومة في ن�سو�س ذات �سياغة لغوية ب�سيطة وذات 

�سياق ونوع ن�س ماألوفين وتت�سمن اأفكارًا تعززها �سور اأو اإ�سارات 

لفظية متكررة.

 البخيل :    ال�سوؤال 7  )310(

 تنظيف اأ�سنانك بالفر�ساة: ال�سوؤال 3 

)285(
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تقوم املهام عند اأدنى امل�ستويات على الن�سو�س الق�سرية والب�سيطة ذات ال�سكل املاألوف مع التكرار اللفظي اأو الدعم غري اللفظي مثل ال�سورة. وكلما 

زادت �سعوبة املهمة ازدادت البنية النحوية املرتبطة بالن�سو�س تعقيدًا ، وي�سبح امل�سمون اأقل األفة واأكرث جتردًا، ويتطلب ذلك اأن يقوم القارئ بالرتكيز 

على قطاعات اأكرب من اأي وقت م�سى اأو على معلومات متناثرة على نطاق اأو�سع . وعند امل�ستويات العليا ، تتطلب املهام اأن يقوم القارئ با�ستخال�س 

ومعاجلة معلومات من ن�سو�س طويلة اأو كثيفة يف �سكل غري ماألوف حيث هناك عدد قليل ) اإن وجد ( من املوؤ�سرات ال�سريحة عن موقع املعلومات 

املطلوبة ، كما يتطلب ذلك من القارئ اأن يبنى معنى من ما هو �سمني ولي�س معلنًا . 

يبني ال�سكل اأ-2-31 و�سفًا لطبيعة مهارات ومعارف وفهم القراءة الالزمة عند كل م�ستوى باملقيا�س اخلا�س بجانب ن�سو�س القراءة املتوا�سلة، مع 

الن�سبة املئوية للطالب عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي من ذوي الأداء عند هذا امل�ستوى يف بيزا 2009. ويعدد العمود الأمين اأمثلة من اأ�سئلة 

الن�سو�س املتوا�سلة املعلنة . ت�سف اجلداول من اأ-2-40 وحتى اأ-2-46 هذه الأ�سئلة وتقدم التعليقات على ما تدل عليه.

 يبني ال�سكل اأ-2-32 الن�سبة املئوية للطالب عند كل م�ستوى كفاءة على املقيا�س الفرعي للن�سو�س املتوا�سلة. هناك تفا�سيل عن الأداء بالن�سبة لكل 

جن�س على املقيا�س الفرعي يقدمها اي�سا باجلدول اأ-15-2.

ورغم مثل هذه الن�سبة املئوية الكبرية من الأ�سئلة التي ت�سهم يف املقيا�س الفرعي للن�سو�س املتوا�سلة، لي�س من امل�ستغرب اأن تكون �سورة الأداء ح�سب 

م�ستوى القراءة م�سابهه متامًا ملقيا�س القراءة الكلي : حيث الفارق عند كل م�ستوى ، يف املتو�سط ، اأقل من0.5    نقطة من الن�سبة املئوية . ويبني ال�سكل 

اأ-2-32 اأنه عرب البلدان ، هناك ن�سبة مئوية �سغرية ن�سبيًا من الطالب ذوي الكفاءة على اأعلى م�ستويات الكفاءة ) بالن�سبة لبلدان منظمة التعاون 

القت�سادي ، يف املتو�سط 7.2 ٪ و 1٪ عند امل�ستويني 5 و 6 على  التوايل (. على الرغم من ذلك فاإن اأكرث من 15 ٪ من الطالب يحققون واحدا من 

هذه امل�ستويات يف بلدة منظمة التعاون القت�سادي: نيوزيلندا )15.9٪( والبلدان والقت�سادات ال�سريكة : �سنغهاي ال�سينية )23.7٪( وهوجن كوجن 

ال�سينية  )15.4٪( و�سنغافورة )15.2٪( وعلى الطرف الآخر من النطاق ، كان يف املتو�سط عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي، جاء اأداء ٪19 

تقريبًا من الطالب اأقل من امل�ستوى 2 ،والرقم اأكرب من 50 ٪ يف البلدان ال�سريكة : قريغيز�ستان واأذربيجان وبنما وبريو وقطر  وكازاخ�ستان واألبانيا 

واندوني�سيا والأرجنتني . وي�سري ذلك اإىل اأنه يف هذه البلدان من املحتمل اأن يجد اأغلبية الطالب يف �سن 15 عامًا �سعوبة يف ا�ستخدام ن�سو�س متوا�سلة 

اإل اإذا كانت الن�سو�س وا�سحة ال�سياغة وحتى مع مثل هذه الن�سو�س من غري املحتمل اأن يتمكنوا من القيام مبا هو اأكرث من التعرف على الفكرة 

الرئي�سية اأو التو�سل اإىل معلومات مذكورة �سراحة . 

يو�سح ال�سكل اأ-2-33 متو�سط درجة كل بلدة على املقيا�س الفرعي للن�سو�س املتوا�سلة ، ويبني اأي بلدتني تكون الفوارق بني متو�سطيهما تظهر بدللة 

اإح�سائية . فلكل بلدة مدرجة على ي�سار العمود الأو�سط تبني البلدان املدرجة على العمود الأمين ذات متو�سط الدرجات التي لي�ست خمتلفة الختالف 

الكايف للتمييز بينهما بكل ثقة . اأما بالن�سبة جلميع احلالت الأخرى ، فيكون لحد البلدان اأداء اعلى من بلدة اأخرى اإذا جاءت قبلها يف القائمة بالعمود 

الأو�سط ويكون اأداوؤها ادنى اإذا جاءت بعدها يف القائمة.

ويقدم اجلدول اأ-2-16 درجة املتو�سط والتباين والفارق بني اجلن�سني لكل بلدة على املقيا�س الفرعي للن�سو�س املتوا�سلة. وقد تفوقت البنات اأداًء على 

البنني يف كل بلدة على املقيا�س الفرعي للن�سو�س املتوا�سلة. ويف الواقع حتى الفجوة كانت اأو�سع قلياًل مما هي عليه على مقيا�س القراءة الكلي . )42 

مقارنة بـ 39(. ويف 51 بلدة كانت الفجوة اأكرث من ن�سف م�ستوى كفاءة )اأكرث من 36 نقطة( وكانت اأكرب فجوة بني البنني والبنات يف البلدة ال�سريكة 

األبانيا ) 67 نقطة ( بينما بالن�سبة للمقيا�س الكلي واملقايي�س الفرعية للجوانب، كان لدى البلدة ال�سريكة كولومبيا اأ�سغر فجوة بني اجلن�سني بـ 14 نقطة 

فقط تف�سل بني البنني والبنات .

اأداء الطالب على املقيا�س الفرعي للقراءة : الن�صو�س غري املتوا�صلة 

ارتبطت القراءة ب�سكل تقليدي بالن�سو�س املتوا�سلة اأ�سا�سًا. ففي كثري من النظم املدر�سية خا�سة يف ف�سول تدري�س اللغة تقت�سر القراءة ب�سكل ثابت 

على الأدب والنرث التو�سيحي ويف اأجزاء اأخرى من املنهج ارتبطت مع ذلك بالكفاءة يف فهم وا�ستخدام الن�سو�س غري املتوا�سلة نف�س الأهمية على 

الأقل. فمثاًل، يحتاج الطالب اإىل القدرة على قراءة وتف�سري اخلرائط واجلداول يف العلوم الجتماعية والر�سوم البيانية وال�سور يف العلوم. ففي حياة 

البالغني ينطوي جزء كبري من القراءة اليومية على ن�سو�س غري متوا�سلة مثل مناذج ال�سرائب واجلداول الزمنية والتقارير امل�سورة ل�ستهالك الطاقة 

املنزلية وقوائم تعليمات المان يف مكان العمل. ويف �سوء انت�سار ن�سو�س غري متوا�سلة هناك ن�سبة كبرية من املهام القرائية املجمعة يف بيزا 2009 – 

حوايل 30٪ -  خم�س�سة لتقييم كفاءة الطالب يف قراءة هذه الأنواع من الن�سو�س.

اأكرث، واأ�سهل املهام على هذا املقيا�س الفرعي تقوم على قائمة واحدة ب�سيطة  اأو   ميكن حتليل جميع الن�سو�س غري املتوا�سلة لحتوائها على قائمة 

وتتطلب اأن يقوم القارئ بالرتكيز على معلومة واحدة مو�سوعة ب�سكل �سريح وبارز. وترتبط زيادة ال�سعوبة على املقيا�س باملهام القائمة على ن�سو�س 

لها هياكل قوائم اأكرث تعقيدًا.   مثل القوائم املجمعة وتلك املقدمة يف اأ�سكال  اأقل �سيوعًا. اإ�سافة اإىل ذلك، تتطلب املهام الأكرث �سعوبة اأن يقوم القارئ 

بدمج املعلومات من اأجزاء متعددة لوثيقة اأو حتى برتجمة معلومات مقدمة يف اأ�سكال خمتلفة غري متوا�سلة. ومن ثم ينطوي ذلك �سمنيًا على فهم 

عميق لهياكل عدة ن�سو�س.
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• اجلدول اأ-32-2 •
 ما مدى قدرة الطالب على قراءة الن�صو�س املتوا�صلة ؟

الن�صبة املئوية للطالب عند خمتلف م�صتويات الكفاءة يف قراءة الن�صو�ص املتوا�صلة

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133
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البلدان التي ل تختلف متو�صطاتها عن متو�صط بلدان املقارنة بدللة اإح�صائيةبلد املقارنةاملتو�صط
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هولندا والرنويج وبلجيكا وبولندا والوليات املتحدة وال�سويد و�سوي�سرا وا�ستونيا واملجر وايرلندا تايبيه  ال�سينية ، والدمنارك ، واأملانيا ، ليختن�ستايناأي�سلندا501

 هولندا والرنويج وبلجيكا وبولندا واأي�سلندا وال�سويد و�سوي�سرا وا�ستونيا واملجر وايرلندا تايبيه  ال�سينية والدمنارك واأملانيا، ليختن�ستاين ، فرن�سا ، الربتغال،الوليات املتحدة500

 اململكة املتحدة

هولندا والرنويج وبلجيكا وبولندا واأي�سلندا والوليات املتحدة و�سوي�سرا وا�ستونيا واملجر وايرلندا تايبيه  ال�سينية ، والدمنارك ، واأملانيا ، ليختن�ستاين ، فرن�سا ، الربتغال ، ال�سويد499

اململكة املتحدة

 هولندا وبلجيكا وبولندا واأي�سلندا والوليات املتحدة وال�سويد وا�ستونيا واملجر وايرلندا تايبيه  ال�سينية ، والدمنارك ، واأملانيا ، ليختن�ستاين ، فرن�سا ، الربتغال ، �سوي�سرا498

اململكة املتحدة

 هولندا وبلجيكا وبولندا واأي�سلندا والوليات املتحدة وال�سويد و�سوي�سرا واملجر وايرلندا تايبيه  ال�سينية ، والدمنارك ، واأملانيا ، ليختن�ستاين ، فرن�سا ، الربتغال ،ا�ستونيا497

 اململكة املتحدة

هولندا وبلجيكا وبولندا واأي�سلندا والوليات املتحدة ، ال�سويد ، �سوي�سرا ، ا�ستونيا ، ايرلندا ، تايبيه ال�سينية ، والدمنارك ، واأملانيا ، ليختن�ستاين ، وفرن�سا والربتغال املجر497

واململكة املتحدة واليونان

هولندا وبلجيكا وبولندا واأي�سلندا والوليات املتحدة وال�سويد و�سوي�سرا وا�ستونيا واملجر ، تايبيه  ال�سينية ، والدمنارك ، واأملانيا ، ليختن�ستاين ، وفرن�سا والربتغال واململكة ايرلندا497

املتحدة واليونان

هولندا وبولندا واأي�سلندا والوليات املتحدة وال�سويد و�سوي�سرا وا�ستونيا واملجر وايرلندا والدمنارك واأملانيا ، ليختن�ستاين ، فرن�سا ، الربتغال ، اململكة املتحدةتايبيه ال�سينية496

هولندا وبولندا واأي�سلندا والوليات املتحدة وال�سويد و�سوي�سرا وا�ستونيا واملجر وايرلندا تايبيه  ال�سينية ، واأملانيا ، ليختن�ستاين ، فرن�سا ، الربتغال ، اململكة املتحدةالدمنارك496

هولندا وبولندا واأي�سلندا والوليات املتحدة وال�سويد و�سوي�سرا وا�ستونيا واملجر وايرلندا تايبيه  ال�سينية ، والدامنرك ، ليختن�ستاين ، وفرن�سا والربتغال واململكة املتحدة اأملانيا496

واليونان

بولندا واأي�سلندا والوليات املتحدة وال�سويد و�سوي�سرا وا�ستونيا واملجر وايرلندا تايبيه  ال�سينية ، والدمنارك ، اأملانيا  فرن�سا ، الربتغال ، الوليات اململكة املتحدة وايطاليا ليختن�ستاين495

واليونان

الوليات املتحدة وال�سويد و�سوي�سرا وا�ستونيا واملجر وايرلندا تايبيه  ال�سينية ، والدمنارك ، واأملانيا ، ليختن�ستاين والربتغال واململكة املتحدة وايطاليا وال�سينية  ومكاو فرن�سا492

واليونان وا�سبانيا ولتفيا

الوليات املتحدة وال�سويد و�سوي�سرا وا�ستونيا واملجر وايرلندا تايبيه  ال�سينية ، والدمنارك ، واأملانيا ، ليختن�ستاين ، فرن�سا ، اململكة املتحدة وايطاليا وال�سينية  ومكاو الربتغال492

واليونان وا�سبانيا ولتفيا

الوليات املتحدة وال�سويد و�سوي�سرا وا�ستونيا واملجر وايرلندا تايبيه  ال�سينية ، والدمنارك ، واأملانيا ، ليختن�ستاين ، فرن�سا ، الربتغال ، ايطاليا ، ومكاو ، ال�سينية  ، اململكة املتحدة492

اليونان

ليختن�ستاين ، فرن�سا ، الربتغال ، اململكة املتحدة ، ومكاو وال�سينية  واليونان وا�سبانيا ولتفيااإيطاليا489

فرن�سا والربتغال واململكة املتحدة ، ايطاليا ، اليونان ، ا�سبانيا ، لتفيامكاو ال�سينية488

املجر ، ايرلندا ، اأملانيا ، ليختن�ستاين ، فرن�سا ، الربتغال ، اململكة املتحدة وايطاليا وال�سينية  ومكاو وا�سبانيا و�سلوفينيا ولتفيا وجمهورية �سلوفاكيا وجمهورية الت�سيك اليونان487

وكرواتيا واإ�سرائيل

فرن�سا والربتغال وايطاليا ومكاو وال�سينية  واليونان و�سلوفينيا ، ولتفيا ، وجمهورية �سلوفاكيا وجمهورية الت�سيك وكرواتيا واإ�سرائيلاأ�سبانيا484

اليونان وا�سبانيا ولتفيا وجمهورية �سلوفاكيا واجلمهورية الت�سيكية واإ�سرائيل�سلوفينيا484

فرن�سا والربتغال وايطاليا ومكاو وال�سينية  واليونان وا�سبانيا و�سلوفينيا وجمهورية �سلوفاكيا وجمهورية الت�سيك وكرواتيا واإ�سرائيللتفيا484

اليونان وا�سبانيا و�سلوفينيا ولتفيا وجمهورية الت�سيك وكرواتيا واإ�سرائيلجمهورية �سلوفاكيا479

اليونان وا�سبانيا و�سلوفينيا ولتفيا وجمهورية �سلوفاكيا ، وكرواتيا ، واإ�سرائيلاجلمهورية الت�سيكية479

اليونان وا�سبانيا ولتفيا وجمهورية �سلوفاكيا واجلمهورية الت�سيكية واإ�سرائيل والنم�ساكرواتيا478

اليونان وا�سبانيا و�سلوفينيا ولتفيا وجمهورية �سلوفاكيا وجمهورية الت�سيك وكرواتيا ولوك�سمبورغ وليتوانيا والنم�سااإ�سرائيل477

اإ�سرائيل ، وليتوانيا والنم�سا وتركيالوك�سمبورج471

اإ�سرائيل ولوك�سمبورغ والنم�سا وتركياليتوانيا470

كرواتيا ، واإ�سرائيل ، لوك�سمبورغ ، ليتوانيا ، تركياالنم�سا470

لوك�سمبورغ وليتوانيا والنم�سا ، ودبي )الإمارات العربية( ، والحتاد الرو�سيتركيا466

تركيا والحتاد الرو�سيدبي )الإمارات العربية(461

تركيا ودبي )الإمارات العربية( ، و�سيليالحتاد الرو�سي461

الحتاد الرو�سيت�سيلي453

بلغاريا�سربيا444

�سربيا واأورجواي واملك�سيك ورومانيا وتايالندبلغاريا433

بلغاريا واملك�سيك ، ورومانيا ، وتايالنداأوروجواي429

بلغاريا ، واأوروجواي ، ورومانيا ، وتايالنداملك�سيك426

بلغاريا واأوروجواي واملك�سيك وتايالند ترينيداد وتوباجو ، والأردن ، وكولومبيا ، والربازيلرومانيا423

بلغاريا واأوروجواي واملك�سيك ورومانيا ترينيداد وتوباجو ، والأردن ، وكولومبياتايالند423

رومانيا وتايالند والأردن وكولومبيا والربازيلترينيداد وتوباجو418

ورومانيا ، وتايالند ، ترينيداد وتوباجو ، وكولومبيا ، والربازيل ، واجلبل الأ�سودالأردن417

ورومانيا ، وتايالند ، ترينيداد وتوباجو ، والأردن ، والربازيل ، واجلبل الأ�سود ، وتون�س ، واإندوني�سياكولومبيا415

ورومانيا ، ترينيداد وتوباجو ، والأردن ، وكولومبيا ، واجلبل الأ�سود ، وتون�س ، واإندوني�سياالربازيل414

الأردن وكولومبيا والربازيل وتون�س واندوني�سيااجلبل الأ�سود411

كولومبيا والربازيل ، واجلبل الأ�سود ، واندوني�سيا ، والأرجنتنيتون�س408

كولومبيا والربازيل ، واجلبل الأ�سود ، وتون�س ، والأرجنتني ، وكازاخ�ستاناندوني�سيا405

تون�س واندوني�سيا وكازاخ�ستان واألبانياالأرجنتني400

اندوني�سيا ، والأرجنتني ، واألبانياكازاخ�ستان399

الأرجنتني وكازاخ�ستاناألبانيا392

كازاخ�ستان ، وبريوقطر375

قطر وبنمابريو374

قطر وبريو واأذربيجانبنما373

بنمااأذربيجان362

قريغيز�ستان319

• ال�سكل اأ-33-2 •
 مقارنة اأداء البلدان يف قراءة الن�صو�س املتوا�صلة

 اأعلى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدللة اإح�سائية 
 لي�ست خمتلفة عن منظمة التعاون القت�سادي بدللة اإح�سائية 

اأدنى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدللة اإح�سائية

امل�سدر OCED: قاعدة بيانات بيزا 2009

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133
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نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

  نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 821

يقدم ال�سكل اأ-2-34 موا�سفات لطبيعة مهارات ومعارف وفهم القراءة الالزمة عند كل م�ستوى ملقيا�س جوانب قراءة الن�سو�س غري املتوا�سلة. مع 

الن�سو�س غري  لأ�سئلة  اأمثلة  الأمين  العمود  . يحدد   2009 بيزا  امل�ستوى يف  التعاون القت�سادي. عند هذا  بلدان منظمة  املئوية للطالب عرب  الن�سبة 

املتوا�سلة املعلنة. وت�سف الأ�سكال من اأ-2-40 وحتى اأ-2-46 هذه الأ�سئلة مع تقدمي التعليقات على ما يبينه .

يبني ال�سكل اأ-2-35 الن�سبة املئوية للطالب عند كل م�ستوى كفاءة على املقيا�س الفرعي للن�سو�س غري املتوا�سلة . اأما تفا�سيل الأداء ح�سب اجلن�س 

على هذا املقيا�س الفرعي فهي اأي�سًا مدرجة باجلدول اأ-18-2 . 

جاء متو�سط الأداء عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي مماثاًل على املقيا�س الفرعي للن�سو�س غري املتوا�سلة كما على مقيا�س القراءة الكلي ) 493 

نقطة ( ، غري اأنه اأكرث ت�ستتًا ) انحراف معياري 95 مقارنة بـ 93 (. وبالن�سبة لن�سف البلدان امل�ساركة تقريبًا مبا فيها معظم بلدان منظمة التعاون 

القت�سادي فاإن امل�ستوى امل�سروط هو امل�ستوى 3. اأما البلدان امل�ستثناة من بلدان منظمة التعاون القت�سادي فهي : فنلندا وكوريا ونيوزيلندا وجميعها 

التعاون  : �سنغهاي ال�سينية  و�سنغافورة. ومن بني بلدان منظمة  ال�سريكة  البلدان والقت�سادات  ، ف�ساًل عن   4 امل�ستوى  امل�ستوى امل�سروط هو  لديها 

القت�سادي : �سيلي واملك�سيك وتركيا هي اأي�سًا م�ستثناة ، بعدد اأكرب من طالبها الذين يوؤدون اأدنى من امل�ستوى 2 اأكرث من اأي م�ستوى اآخر. 

• ال�سكل اأ-34-2 •
ملخ�س مبوا�صفات الكفاءة ال�صبعة على املقيا�س الفرعي لقراء الن�صو�س غري املتوا�صلة

امل�صتوى

الن�صبة المئوية للطالب القادرين 
على اإنجاز مهام عند كل م�صتوى اأو 

اأعلى من متو�صط منظمة التعاون 
OECD القت�صادي

خ�صائ�س المهام
اأمثلة لأ�صئلة الن�صو�س غير 

المتوا�صلة المعلنة

6
1 ٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

على الأقل عند الم�ستوى 6

يحددون ويربطون بين معلومات من اأجزاء مختلفة لوثيقة معقدة ذات 

م�سمون غير ماألوف. وي�ستندون اأحيانًا اإلى ال�سمات الخارجة عن 

العر�س مثل الملحوظات المذيلة والملحقات التو�سيحية وغيرها من 

و�سائل التنظيم. يظهرون فهمًا كاماًل لبنية الن�س ودللته .

5
8٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

على الأقل عند الم�ستوى 5

يحددون الأنماط بين المعلومات المقدمة في عر�س قد يكون طوياًل 

وتف�سيليًا اأحيانًا بالإ�سارة اإلى المعلومات الموجودة في اأماكن غير 

متوقعة داخل اأو خارج الن�س .

4
28.5 ٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

على الأقل عند الم�ستوى 4

يتفح�سون ن�سًا طوياًل مف�ساًل كي يبحثون عن معلومات ذات �سلة 

، غالبًا مع قليل الم�ساعدة اأو بدون م�ساعدة من و�سائل التنظيم مثل 

الملحقات التو�سيحية اأو الت�سميم الخا�س ، لتحديد مكان عدد من 

المعلومات لمقارنتها اأو الجمع بينها.

 اأمان الهاتف النقال: ال�سوؤال11)604(

 المنطاد  : ال�سوؤال3. 2  )595(

اأمان الهاتف النقال: ال�سوؤال2 )561(

3
57.3 ٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

على الأقل عند الم�ستوى 3

يفكرون في اأحد العرو�س في �سوء عر�س اأو وثيقة ثانية اأو منف�سلة 

ويمكن اأن يكون في بنية مختلفة اأو يتو�سلون اإلى نتائج بالربط بين 

عدد من المعلومات المطبوعة اأو اللفظية اأو العددية .

 اأمان الهاتف النقال: ال�سوؤال6 )526(

 المنطاد - ال�سوؤال 4  )510(

 المنطاد - ال�سوؤال 3. 1  )449(

اأمان الهاتف النقال: ال�سوؤال9 )488(

2
80.9 ٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

على الأقل عند الم�ستوى 2

يبينون فهمًا لهيكلة عر�س ب�سري مثل الر�سم البياني على هيئة ر�سم 

�سجرة اأو جدول اأو بجمع بين معلومتين من ر�سم اأو جدول .

المنطاد -  ال�سوؤال 6  )411(

1اأ
93.7 ٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

على الأقل عند الم�ستوى 1 اأ

يركزون على عدة معلومات منف�سلة عادة داخل عر�س واحد مثل 

خريطة ب�سيطة ور�سم بياني خطي اأو عمودي يقدم قدر ب�سيط من 

المعلومات باأ�سلوب مبا�سر ويكون معظم الن�س اللفظي فيه مقت�سر 

على الكلمات اأو العبارات .

 المنطاد - ال�سوؤال 8  )370(

1ب
98.5 ٪ من الطالب عبر بلدان منظمة 

التعاون القت�سادي يمكنهم انجاز مهام 

على الأقل عند الم�ستوى اب

يحددون معلومات في ن�س ق�سير لهيكل قائمة ب�سيطة وبنية ماألوفة .

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



2
نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

  نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 831

ÉjQƒc

á«æ«°üdG …É¡¨æ°T

Góæ∏æa

IQƒaÉ¨æ°S

á«æ«°üdG „ƒc „ƒg

Góæc

É«dGÎ°SG

Góæ∏jRƒ«f

É«fƒà°SG

Góædƒg

¿ÉHÉ«dG

øjÉà°ûæàî«d

Gô°ùjƒ°S

èjhÔdG

á«æ«°üdG ¬«ÑjÉJ

IóëàŸG äÉj’ƒdG

∑QÉ‰ódG

IóëàŸG áµ∏ªŸG

Góæ∏°ùjCG

ójƒ°ùdG

á«æ«°üdG hÉµe

GóædôjG

Éµ«é∏H

GóædƒH

É°ùfôa

∫É¨JÈdG

É«ØJ’

É«fÉŸCG

ôéŸG

É«æ«aƒ∏°S

É«fÉÑ°SCG

á«µ«°ûàdG ájQƒ¡ª÷G

¿Éfƒ«dG

É«JGhôc

É«cÉaƒ∏°S ájQƒ¡ªL

É«dÉ£jEG

êQƒÑª°ùcƒd

É«côJ

É°ùªædG

É«fGƒà«d

π«FGô°SEG

(á«Hô©dG äGQÉeE’G) »HO

ájOÉ–’G É«°ShQ

»∏«°T

É«Hô°U

∂«°ùµŸG

É«fÉehQ

ófÓjÉJ

ÉjQÉ¨∏H

…GƒLhQhCG

ƒLÉHƒJh OGó«æjôJ

É«Ñeƒdƒc

πjRGÈdG

Oƒ°SC’G πÑ÷G

É«°ù«fhófG

ÚàæLQC’G

¿OQC’G

¢ùfƒJ

É«fÉÑdCG

¿Éà°ùNGRÉc

ô£b

hÒH

ÉªæH

¿Éé«HQPCG

¿Éà°Sõ«ZÒb

 Ü1 iƒà°ùŸG ¿hO Ü1 iƒà°ùŸG CG1 iƒà°ùŸG2 iƒà°ùŸG3 iƒà°ùŸG4 iƒà°ùŸG5 iƒà°ùŸG6 iƒà°ùŸG

 CG1 iƒà°ùŸG ‘ ÜÓW

≈fOCG hCG

 2 iƒà°ùŸG ‘ ÜÓW

≈∏YCG hCG

100 80 60 40 20 ôØ°U 20 40 60 80 100

6h 5 h 4 h 3 h2 iƒà°ùŸG óæY ÜÓ£∏d ájƒÄŸG Ö°ùæ∏d É«dRÉæJ ÉÑ«JôJ áÑJôe ¿Gó∏ÑdG

17-2-CG ∫hó÷G ,2009 Gõ«H äÉfÉ«H IóYÉb :OECD : Qó°üŸG

ÜÓ£∏d ájƒÄŸG áÑ°ùædG

ÉjQƒc

á«æ«°üdG …É¡¨æ°T

Góæ∏æa

IQƒaÉ¨æ°S

á«æ«°üdG „ƒc „ƒg

Góæc

É«dGÎ°SG

Góæ∏jRƒ«f

É«fƒà°SG

Góædƒg

¿ÉHÉ«dG

øjÉà°ûæàî«d

Gô°ùjƒ°S

èjhÔdG

á«æ«°üdG ¬«ÑjÉJ

IóëàŸG äÉj’ƒdG

∑QÉ‰ódG

IóëàŸG áµ∏ªŸG

Góæ∏°ùjCG

ójƒ°ùdG

á«æ«°üdG hÉµe

GóædôjG

Éµ«é∏H

GóædƒH

É°ùfôa

∫É¨JÈdG

É«ØJ’

É«fÉŸCG

ôéŸG

É«æ«aƒ∏°S

É«fÉÑ°SCG

á«µ«°ûàdG ájQƒ¡ª÷G

¿Éfƒ«dG

É«JGhôc

É«cÉaƒ∏°S ájQƒ¡ªL

É«dÉ£jEG

êQƒÑª°ùcƒd

É«côJ

É°ùªædG

É«fGƒà«d

π«FGô°SEG

(á«Hô©dG äGQÉeE’G) »HO

ájOÉ–’G É«°ShQ

»∏«°T

É«Hô°U

∂«°ùµŸG

É«fÉehQ

ófÓjÉJ

ÉjQÉ¨∏H

…GƒLhQhCG

ƒLÉHƒJh OGó«æjôJ

É«Ñeƒdƒc

πjRGÈdG

Oƒ°SC’G πÑ÷G

É«°ù«fhófG

ÚàæLQC’G

¿OQC’G

¢ùfƒJ

É«fÉÑdCG

¿Éà°ùNGRÉc

ô£b

hÒH

ÉªæH

¿Éé«HQPCG

¿Éà°Sõ«ZÒb

• ال�سكل اأ-35-2 •
مدى قدرة الطالب على قراءة الن�صو�س غري املتوا�صلة

عند خمتلف م�صتويات الكفاءة يف قراءة الن�صو�ص غري املتوا�صلة   الن�صبة املئوية للطال
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  نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 841

البلدان التي ل تختلف متو�صطاتها عن متو�صط بلدان املقارنة بدللة اإح�صائيةبلدان املقارنةاملتو�صط

�سنغهاي ، ال�سينية  و�سنغافورة وفنلنداكوريا542

كوريا و�سنغافورة وفنلندا�سنغهاي ال�سينية539

كوريا ، و�سانغهاي وال�سينية  وفنلندا�سنغافورة539

كوريا ، و�سانغهاي وال�سينية  و�سنغافورة ونيوزيلندافنلندا535

فنلندا ، كندانيوزيلندا532

نيوزيلندا وا�سرتاليا وهونغ كوجن وال�سينيةكندا527

كندا ، وهونغ كوجن وال�سينية  واليابان وهولنداا�سرتاليا524

كندا وا�سرتاليا واليابان وهولنداهوجن كوجن ال�سينية522

اأ�سرتاليا ، هوجن كوجن وال�سينية  وهولندا وا�ستونيا وبلجيكااليابان518

اأ�سرتاليا ، هوجن كوجن وال�سينية  واليابان ، وا�ستونيا ، بلجيكا ، ليختن�ستاين ، اململكة املتحدة ، �سوي�سرا ، الوليات املتحدةهولندا514

اليابان ، هولندا ، بلجيكا ، ليختن�ستاين ، اململكة املتحدة ، �سوي�سراا�ستونيا512

اليابان ، هولندا ، ا�ستونيا ، ليختن�ستاين ، اململكة املتحدة ، �سوي�سرا ، الوليات املتحدةبلجيكا511

هولندا وا�ستونيا وبلجيكا واململكة املتحدة و�سوي�سرا والوليات املتحدة ، تايبيه ال�سينية اأية ، وفرن�سا ، وال�سويدليختن�ستاين506

هولندا وا�ستونيا وبلجيكا وليختن�ستاين و�سوي�سرا والوليات املتحدة تايبيه ال�سينية اأية وفرن�سااململكة املتحدة506

هولندا ، ا�ستونيا ، بلجيكا ، ليختن�ستاين ، اململكة املتحدة ، الوليات املتحدة ، تايبيه ال�سينية اأية ، وفرن�سا ، وال�سويد�سوي�سرا505

هولندا ، بلجيكا ، ليختن�ستاين ، اململكة املتحدة ، و�سوي�سرا ، تايبيه ال�سينية اأية ، واأي�سلندا وفرن�سا وال�سويد والرنويج ،   اأملانيا، وايرلندا وبولنداالوليات املتحدة503

ليختن�ستاين ، اململكة املتحدة ، �سوي�سرا ، الوليات املتحدة واأي�سلندا وفرن�سا وال�سويد والرنويج واأملانيا وايرلندا وبولنداتايبيه ال�سينية500

الوليات املتحدة تايبيه ال�سينية اأية وفرن�سا وال�سويد والرنويج واأملانيا وايرلندا وبولندااأي�سلندا499

ليختن�ستاين ، اململكة املتحدة ، �سوي�سرا ، الوليات املتحدة ، تايبيه ال�سينية اأية ، واأي�سلندا وال�سويد والرنويج واأملانيا وايرلندا وبولندا والدمناركفرن�سا498

ليختن�ستاين و�سوي�سرا والوليات املتحدة ، تايبيه ال�سينية اأية ، واأي�سلندا وفرن�سا والرنويج واأملانيا وايرلندا وبولندا والدمناركال�سويد498

الوليات املتحدة تايبيه ال�سينية اأية واأي�سلندا وفرن�سا وال�سويد واأملانيا وايرلندا وبولندا والدمناركالرنويج498

الوليات املتحدة تايبيه ال�سينية اأية واأي�سلندا وفرن�سا وال�سويد والرنويج وايرلندا وبولندا والدمناركاأملانيا497

الوليات املتحدة تايبيه ال�سينية اأية واأي�سلندا وفرن�سا وال�سويد والرنويج واأملانيا وبولندا والدمنارك والربتغالايرلندا496

الوليات املتحدة تايبيه ال�سينية اأية واأي�سلندا وفرن�سا وال�سويد والرنويج واأملانيا وايرلندا والدمنارك والربتغال واملجربولندا496

فرن�سا وال�سويد والرنويج واأملانيا وايرلندا وبولندا والربتغال واملجر ولتفياالدمنارك493

ايرلندا وبولندا والدمنارك واملجر ولتفياالربتغال488

بولندا ، الدمنارك ، الربتغال ، لتفيا ، ومكاو ، وال�سينيةاملجر487

الدمنارك والربتغال واملجر ، ومكاو ، وال�سينيةلتفيا487

هنغاريا ، لتفيا ، اجلمهورية الت�سيكيةمكاو ال�سينية481

�سلوفينيا واجلمهورية الت�سيكية وا�سبانيا والنم�سا واليونان وكرواتيا وجمهورية �سلوفاكيااإيطاليا476

ايطاليا واجلمهورية الت�سيكية وا�سبانيا والنم�سا واليونان وكرواتيا وجمهورية �سلوفاكيا�سلوفينيا476

مكاو وال�سينية  وايطاليا و�سلوفينيا وا�سبانيا والنم�سا واليونان وكرواتيا ولوك�سمبورج و�سلوفاكيا واإ�سرائيلاجلمهورية الت�سيكية474

ايطاليا و�سلوفينيا واجلمهورية الت�سيكية والنم�سا واليونان ، كرواتيا ، لوك�سمبورج ، جمهورية �سلوفاكيا ، واإ�سرائيلا�سبانيا473

ايطاليا و�سلوفينيا واجلمهورية الت�سيكية ، ا�سبانيا ، اليونان ، كرواتيا ، لوك�سمبورج ، جمهورية �سلوفاكيا ، واإ�سرائيلالنم�سا472

ايطاليا و�سلوفينيا واجلمهورية الت�سيكية وا�سبانيا والنم�سا وكرواتيا ولوك�سمبورج واجلمهورية ال�سلوفاكية ، واإ�سرائيل ، ليتوانيا ، تركيااليونان472

ايطاليا و�سلوفينيا واجلمهورية الت�سيكية وا�سبانيا والنم�سا واليونان ولوك�سمبورج و�سلوفاكيا واإ�سرائيلكرواتيا472

جمهورية الت�سيك وا�سبانيا والنم�سا واليونان وكرواتيا وجمهورية �سلوفاكيا واإ�سرائيللوك�سمبورج472

ايطاليا و�سلوفينيا واجلمهورية الت�سيكية وا�سبانيا والنم�سا واليونان وكرواتيا ، لوك�سمبورج ، واإ�سرائيلجمهورية �سلوفاكيا471

جمهورية الت�سيك وا�سبانيا والنم�سا واليونان وكرواتيا ، لوك�سمبورج ، جمهورية �سلوفاكيا ، ليتوانيا ، تركيا ، دبي )الإمارات العربية(اإ�سرائيل467

اليونان واإ�سرائيل وتركيا ودبي )الإمارات العربية(ليتوانيا462

اليونان ، اإ�سرائيل ، ليتوانيا ، دبي )الإمارات العربية( ، والحتاد الرو�سيتركيا461

اإ�سرائيل ، ليتوانيا ، تركيا ، الحتاد الرو�سيدبي )الإمارات العربية(460

تركيا ودبي )الإمارات العربية( ، و�سيليرو�سيا الحتادية452

الحتاد الرو�سي ، و�سربيات�سيلي444

ت�سيلي�سربيا438

رومانيا وتايالند ، وبلغاريا ، واأوروجواياملك�سيك424

املك�سيك ، وتايالند ، وبلغاريا ، واأوروجواي ،  و ترينيداد وتوباجورومانيا424

املك�سيك ، ورومانيا ، وبلغاريا ، واأوروجوايتايالند423

املك�سيك ، ورومانيا ، وتايالند ، واأوروجواي ، و ترينيداد وتوباجو ، وكولومبيا ، والربازيلبلغاريا421

املك�سيك ، ورومانيا ، وتايالند ، وبلغاريا ، ترينيداد وتوباجواأوروجواي421

رومانيا وبلغاريا ولأوروجواي وكولومبياترينيداد وتوباجو417

بلغاريا ، ترينيداد وتوباجو والربازيل واندوني�سياكولومبيا409

بلغاريا وكولومبيا واندوني�سياالربازيل408

كولومبيا والربازيل ، واجلبل الأ�سود ، وتون�س ، الأرجنتني ، الأردناندوني�سيا399

اندوني�سيا ، وتون�س ، والأرجنتنياجلبل الأ�سود398

اإندوني�سيا ، واجلبل الأ�سود ، الأرجنتني ، الأردنتون�س393

اإندوني�سيا ، واجلبل الأ�سود ، وتون�س ، والأردنالأرجنتني391

اندوني�سيا ، وتون�س ، والأرجنتنيالأردن387

األبانيا وبنماكازاخ�ستان371

كازاخ�ستان ، وقطر ، وبنما ، وبريواألبانيا366

األبانيا وبنما وبريوقطر361

كازاخ�ستان ، واألبانيا ، وقطر ، وبريو ، واأذربيجانبنما359

األبانيا ، وقطر ، وبنما ، واأذربيجانبريو356

بنما وبريواأذربيجان351

قريغيز�ستان293

• ال�سكل اأ-36-2 •
مقارنة اأداء البلدان يف قراءة الن�صو�س غري املتوا�صلة

اأعلى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدللة اإح�سائية

 لي�ست خمتلفة عن منظمة التعاون القت�سادي بدللة اإح�سائية 

اأدنى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدللة اإح�سائية

امل�سدر OCED: قاعدة بيانات بيزا 2009
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  نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 851

وبالن�سبة لكثري من البلدان والقت�سادات ال�سريكة يكون امل�ستوى 2 هو اأي�سًا امل�ستوى امل�سروط ورغم اأن اأكرب عدد من الطالب كان اأداوؤهم عند امل�ستوى 

اأن  – اإل  وتون�س  وقطر  وبريو  وبنما  الأ�سود  واجلبل  وكازاخ�ستان  واندوني�سيا  والربازيل  واأذربيجان  والأرجنتني  األبانيا  اآخر:  م�ستوى  اأي  من  اأكرث  1اأ 

قريغيز�ستان كان امل�ستوى امل�سروط اأقل من 1ب . 

يبني ال�سكل اأ-2-36 درجة املتو�سط لكل بلدة على املقيا�س الفرعي للن�سو�س غري املتوا�سلة ، كما يبني الفوارق ذات الدللة الإح�سائية بينهم. بالن�سبة 

لكل بلدة تظهر على الي�سار يف العمود الأو�سط ، تبني قائمة البلدان على ميني العمود البلدان التي تكون درجات متو�سطاتها ل تختلف الختالف الكايف 

للتمييز بينها بثقة. اأما بالن�سبة لباقي احلالت جميعها ، تكون اأداء اإحدى البلدان اأعلى من بلدة اأخرى اإذا جاءت قبلها يف القائمة يف العمود الأو�سط 

وتكون اأدنى اأداًء اإذا جاءت بعدها .   

يقدم اجلدول اأ-2-19 درجة املتو�سط والتباين والفوارق بني اجلن�سني لكل بلدة على املقيا�س الفرعي للن�سو�س غري املتوا�سلة . ورغم اأن البنات يتفوقن 

يف الأداء على البنني يف كل بلدة على هذا املقيا�س الفرعي اإل اأن الفجوة تكون عمومًا اأ�سيق بالن�سبة ملقيا�س القراءة الكلي مبتو�سط  فارق 36 نقطة 

مقارنة بـ 39 نقطة . واملجموعة البارزة التي تكون الفجوة فيها بني البنات والبنني اأقل من 20 نقطة درجة على املقيا�س وتت�سمن عدة بلدان من اأمريكا 

الالتينية وبلدان منظمة التعاون القت�سادي : �سيلي واملك�سيك والبلدان ال�سريكة كولومبيا وبريو والربازيل.  حيث فجوة الأداء بني اأداء البنني والبنات يف 

كولومبيا هي 5 درجات فقط والبلدة الأخرى التي بها باملثل فجوة �سغرية بني اأداء البنني والبنات هي البلدة ال�سريكة اأذربيجان . كما اأن هناك عدد قليل 

من البلدان امل�ستثناة من هذا الجتاه نحو الفجوة الأ�سيق بني البنني  والبنات. ففي بلدان منظمة التعاون القت�سادي: بلجيكا واململكة املتحدة. عالوة 

على البلدان ال�سريكة : الأردن وكازاخ�ستان ، يكون الفارق يف الأداء اأكرب على املقيا�س الفرعي لقراءة الن�سو�س غري املتوا�سلة منها على املقيا�س الكلي . 

ويف بلدان منظمة التعاون القت�سادي هولندا واأملانيا وا�سبانيا وال�سويد ويف البلدان ال�سريكة : ليختن�ستاين ورو�سيا الحتادية و�سربيا ، كانت الفوارق 

بني اجلن�سني مت�ساوية على املقيا�س الفرعي لقراءة الن�سو�س غري املتوا�سلة وعلى املقيا�س الكلي. 

مواطن القوة وال�صعف الن�صبية للبالد يف املقيا�س الفرعي لتن�صيق الن�س 

لقد مت ت�سميم تقييم القراءة يف بيزا بحيث يتاأ�س�س جمموعة من املهام على ن�سو�س يتم يف �سكل كل ن�س منها تغطية نطاق متماثل من ال�سعوبات ، 

واأ�سكال الأ�سئلة ) اإجابة خمتارة واإجابة مبنية ( وجوانب ، وارتباط لتنوع اأكرب من اأنواع الن�سو�س. وكان الهدف من ذلك هو �سمان اإ�سناد اأي فوارق 

يف الأداء على املقايي�س الفرعية لتن�سيق الن�س بكل ثقة اإىل متغري لتن�سيق الن�س ولي�س لتاأثري متغريات اأخرى . 

يبني ال�سكل اأ-2-37 الفوارق بني درجات البلدان على املقيا�سني الفرعيني للن�سو�س املتوا�سلة وغري املتوا�سلة كما كان متو�سط الأداء يف مهام الن�سو�س 

املتوا�سلة وغري املتوا�سلة متماثاًل تقريبًا عند نقاط الدرجات 494 و 493 على التوايل. وعلى الرغم من ذلك ، هناك تباين بني البلدان . كان اأداء بع�س 

البلدان مت�سقًا عرب املقايي�س الفرعية لتن�سيق الن�س ، مما يظهر فارقًا هام�سيًا مماثاًل يف الأداء ل�سالح الن�سو�س املتوا�سلة مع متو�سط فارق نقطة 

واحدة اأو حتى فارق اأ�سغر من متو�سط الفارق. لبلدان منظمة التعاون القت�سادي  فنلندا ولوك�سمبورج وايرلندا والبلدان ال�سريكة تايالند و ترينيداد 

وتوباجو هم �سمن الفئة الأخرية. ومع ذلك فاإن بع�س التباين يف الأداء على املقيا�سني الفرعيني ل�سكل ت�سميم الن�س تكون اأكرث �سيوعًا داخل البلدان 

نف�سها.  

جاء اأداء �سبعة ع�سر بلدًا اأف�سل كثريًا بـ 10 نقاط على الأقل – على املقايي�س الفرعية للن�سو�س املتوا�سلة مما هي على مقيا�س الن�سو�س غري املتوا�سلة 

مبا يف ذلك بلدتان من البلدان والقت�سادات ال�سريكة العالية الأداء �سنغهاي ال�سينية  وهوجن كوجن  ال�سينية  وبع�س البلدان ال�سريكة متدنية الأداء 

مبا فيها : قريغيز�ستان واأذربيجان وبريو وبنما وقطر واألبانيا وكازاخ�ستان. ورغم عدم التجان�س الوا�سح يف م�ستوى الأداء الكلي رمبا ت�سع بلدان هذه 

الفئة مبزيد من الرتكيز يف مناهجها على قراءة الن�سو�س املتوا�سلة بدًل من الرتكيز على الن�سو�س الأكرث تنوعًا. وهناك عدد اأقل من البلدان ذات 

اأداء عايل اإىل حد كبري ) باأكرث من 10 نقاط ( على املقيا�س الفرعي للن�سو�س غري املتوا�سلة عما هي على املقيا�س الفرعي للن�سو�س املتوا�سلة.  

الفوارق بني اجلن�صني يف املقايي�س الفرعية لتن�صيق الن�س 

عند املقارنة مع مقايي�س القراءة الكلي جند اأن البنات يوؤدون ب�سكل اأف�سل ومت�سق على املقيا�س الفرعي للن�سو�س املتوا�سلة بينما ت�سيق الفجوة اإىل 

حد ما ب�سكل عام بني البنني والبنات على املهام غري املتوا�سلة. ويظهر الفوارق يف الأداء بني اجلن�سني ب�سكل ملحوظ متامًا عند مقارنة املقيا�سني 

الفرعيني مبا�سرة. 

لقد مت يف الق�سم ال�سابق حتديد البلدان ذات الفوارق الكبرية ن�سبيًا يف كال الجتاهني على املقيا�سني الفرعيني لتن�سيق الن�س . ويف الغالب يبدو اأن 

الفوارق ال�سغرية يف الأداء الكلي ميكنها اأن حتجب فوارق كبرية بني كفاءة البنني والبنات على املقيا�سني الفرعيني داخل البلدة الواحدة. فعلى �سبيل 

املثال ، رغم اأن فارق درجة املتو�سط بني القيا�سني الفرعيني لتن�سيق الن�س يف البلدة ال�سريكة رومانيا تكون اأقل من نقطتني حيث كان اأداء البنني اأف�سل 

على املقيا�س الفرعي للن�سو�س غري املتوا�سلة مما هو على املقيا�س الفرعي للن�سو�س املتوا�سلة بثمان نقاط تقريبًا على حني اأن اأداء البنات كان اأ�سواأ 

على املقيا�س الفرعي للن�سو�س غري املتوا�سلة مما هو على املقيا�س الفرعي للن�سو�س املتوا�سلة بخم�س نقاط .
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درجة القراءة

الفرق يف الأداء بني مقيا�س القراءة املجمع ومقايي�س اجلوانب الفرعية

الن�صو�س غري املتوا�صلةالن�صو�س املتوا�صلة

16-5568�سنغهاي ال�سينية 

13-539كوريا

1-1-536فنلندا

11-5335هوجن كوجن ال�سينية

413-526�سنغافورة

52403كندا

311-521نيوزيلندا

2-5201اليابان

29-515ا�سرتاليا

26-508هولندا

25-506بلجيكا

6-5032الرنويج

411-501ا�ستونيا

25-501�سوي�سرا

5-5002بولندا

1-5000اأي�سلندا

50003الوليات املتحدة

57-499ليختن�ستاين

49720ال�سويد

20-497اأملانيا

49611ايرلندا

43-496فرن�سا

49515تايبيه ال�سينية

2-4951الدمنارك

311-494اململكة املتحدة

7-4943املجر

1-4893الربتغال

6-4871مكاو ال�سينية

10-4863اإيطاليا

48403لتفيا

7-4831�سلوفينيا

11-4834اليونان

9-4813ا�سبانيا

4-4781اجلمهورية الت�سيكية

6-4772جمهورية �سلوفاكيا

4-4762كرواتيا

7-4743اإ�سرائيل

1-1-472لوك�سمبورج

47002النم�سا

6-4682ليتوانيا

3-4642تركيا

45910دبي )الإمارات العربية(

7-4591رو�سيا الحتادية

6-4494ت�سيلي

4-4422�سربيا

8-4294بلغاريا

5-4263اأوروجواي

1-4251املك�سيك

10-424رومانيا

42122تايالند

41610ترينيداد وتوباجو

4-4132كولومبيا

3-4122الربازيل

10-4084اجلبل الأ�سود

18-40512الأردن

11-4044تون�س

3-4024اندوني�سيا

7-3982الأرجنتني

20-3908كازاخ�ستان

18-3857األبانيا

10-3724قطر

12-3713بنما

13-3704بريو

11-3620اأذربيجان

21-3145قريغيز�ستان

49400متو�سط منظمة التعاون القت�سادي

 اأداء البلدة على املقيا�س الفرعي هو بني �سفر اإىل 3 نقاط اأعلى من مقيا�س القراءة املجمع

 اأداء البلدة على املقيا�س الفرعي هو بني 3  اإىل 10 نقاط اأعلى من مقيا�س القراءة املجمع

 اأداء البلدة على املقيا�س الفرعي هو بني  10 اأو اأعلى من مقيا�س القراءة املجمع 

 اأداء البلدة على املقيا�س الفرعي هو بني �سفر اإىل 3 نقاط اأقل من مقيا�س القراءة املجمع

 اأداء البلدة على املقيا�س الفرعي هو بني 3  اإىل 10  نقاط اأقل من مقيا�س القراءة املجمع

اأداء البلدة على املقيا�س الفرعي من 10  نقاط فاأكرث اأقل من مقيا�س القراءة املجمع

• ال�سكل اأ-37-2 •
مقارنة البلدان على خمتلف املقايي�س الفرعية لتن�صيق الن�س

امل�سدر OCED: قاعدة بيانات بيزا 2009 اجلداول اأ- 2-3 و اأ- 2-16 و اأ- 19-2

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



2
نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 871

 

\

املقيا�س الفرعي لتن�صيق الن�س الغري متوا�صلاملقيا�س الفرعي لتن�صيق الن�صو�س املتوا�صلة
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القت�صادات
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كل البلدان / 

القت�صادات

الرتتيب

الأعلى

الرتتيب

الأدنى

الرتتيب

الأعلى

الرتتيب

الأدنى

الرتتيب

الأعلى

الرتتيب

الأدنى

الرتتيب

الأعلى

الرتتيب

الأدنى

1113)3.6(542كوريا11)2.5(564�سنغهاي ال�سينية

14)2.4(539�سنغهاي ال�سينية1224)3.5(538كوريا

13)1.1(539 �سنغافورة24)2.3(538هوجن كوجن ال�سينية

2335)2.4(535فنلندا1224)2.3(535فنلندا

2446)2.3(532نيوزيلندا3456)1.5(524كندا

4557)1.6(527كندا57)1.1(522�سنغافورة

4669)2.3(524ا�سرتاليا3558)3.6(520اليابان

79)2.3(522هوجن كوجن ال�سينية4669)2.4(518نيوزيلندا

58711)3.5(518اليابان57810)2.5(513ا�سرتاليا

510714)5.1(514هولندا514818)5.0(506هولندا

610913)2.7(512ا�ستونيا7121015)2.6(505الرنويج

7101013)2.2(511بلجيكا7121015)2.4(504بلجيكا

1118)3.2(506ليختن�ستاين7151019)2.7(502بولندا

9131217)2.3(506اململكة املتحدة9151219)1.6(501اأي�سلندا

9131217)2.5(505�سوي�سرا7191024)3.7(500الوليات املتحدة

9171222)3.5(503الوليات املتحدة8191124)3.0(499ال�سويد

1423)2.8(500تايبيه ال�سينية10201324)2.5(498�سوي�سرا

12171622)1.5(499اأي�سلندا10201325)2.7(497ا�ستونيا

11201525)3.4(498فرن�سا10221327)3.3(497املجر

12201625)2.8(498ال�سويد10221327)3.3(497ايرلندا

12191625)2.6(498الرنويج1426)2.6(496 تايبيه ال�سينية 

12201625)2.8(497اأملانيا12211525)2.1(496الدمنارك

12201726)3.0(496ايرلندا12221527)2.7(496اأملانيا

13201826)2.8(496بولندا1628)3.0(495 ليختن�ستاين

16212227)2.3(493الدمنارك15251831)3.5(492فرن�سا

20222428)3.2(488الربتغال15241931)3.2(492الربتغال

20222529)3.3(487املجر17242130)2.4(492اململكة املتحدة

2529)3.4(487لتفيا20242530)1.6(489اإيطاليا

2830)1.1(481مكاو ال�سينية2731)0.9(488مكاو ال�سينية

23273034)1.7(476اإيطاليا19282335)4.3(487اليونان

23263033)1.1(476�سلوفينيا23272834)2.1(484ا�سبانيا

23302938)3.4(474اجلمهورية الت�سيكية24273034)1.1(484�سلوفينيا

24303138)2.1(473ا�سبانيا2836)3.0(484لتفيا

23313039)3.2(472النم�سا26293237)2.6(479جمهورية �سلوفاكيا

23313040)4.3(472اليونان25293237)2.9(479اجلمهورية الت�سيكية

3139)3.0(472 كرواتيا3338)2.9(478كرواتيا

26303338)1.2(472لوك�سمبورج26313239)3.6(477اإ�سرائيل

24313139)2.8(471جمهورية �سلوفاكيا29313740)1.2(471لوك�سمبورج

27323442)3.9(467اإ�سرائيل3741)2.5(470ليتوانيا

3942)2.6(462ليتوانيا29323741)2.9(470النم�سا

31323943)3.8(461تركيا30323843)3.5(466تركيا

4042)1.3(460دبي )الإمارات العربية(4143)1.2(461دبي )الإمارات العربية(

4244)3.9(452رو�سيا الحتادية4143)3.1(461رو�سيا الحتادية

33334445)3.2(444ت�سيلي33334344)3.1(453ت�سيلي

4445)2.9(438�سربيا4546)2.3(444�سربيا

34344649)2.0(424املك�سيك4550)6.8(433الربتغال

4650)4.5(424رومانيا4649)2.7(429اأوروجواي

4650)2.7(423تايالند34344750)2.0(426املك�سيك

4652)7.2(421بلغاريا4652)4.0(423رومانيا

4751)2.7(421اأوروجواي4751)2.8(423تايالند

4951)1.4(417ترينيداد وتوباجو5053)1.3(418ترينيداد وتوباجو

5154)4.1(409كولومبيا5055)3.2(417الأردن

5153)2.8(408الربازيل5056)3.7(415كولومبيا

5357)4.5(399اندوني�سيا5156)2.8(414الربازيل

5456)1.9(398اجلبل الأ�سود5356)1.8(411اجلبل الأ�سود

5558)3.3(393تون�س5458)2.9(408تون�س

5458)5.2(391الأرجنتني5559)3.7(405اندوني�سيا

5658)4.1(387الأردن5660)4.6(400الأرجنتني

5960)3.9(371كازاخ�ستان5760)3.1(399كازاخ�ستان

5962)4.6(366األبانيا5960)4.1(392األبانيا

6062)0.9(361قطر6163)0.9(375قطر

6064)6.5(359بنما6163)3.9(374بريو

6164)4.4(356بريو6164)6.7(373بنما

6264)4.2(351اأذربيجان6364)3.3(362اأذربيجان

6565)3.7(293قريغيز�ستان6565)3.2(319قريغيز�ستان

• ال�سكل اأ-38-2 •
ترتيب البلدان يف املقيا�صني الفرعيني لقراءة الن�صو�س املتوا�صلة وغري املتوا�صلة

اأعلى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدللة اإح�سائية

لي�ست خمتلفة عن منظمة التعاون القت�سادي بدللة اإح�سائية

اأدنى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدللة اإح�سائية

امل�سدر OCED: قاعدة بيانات بيزا 2009

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133
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• ال�سكل اأ-2-39اأ •
الفوارق بني اجلن�صني يف قدرة دمج وتف�صري املعلومات من القراءة

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133
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• ال�سكل اأ-2-39ب •
الفوارق بني اجلن�صني يف قراءة الن�صو�س غري املتوا�صلة

http://dx.doi.org/10.1787/888932343133
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نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 901

وهكذا، تكون الفجوة يف الأداء بني اجلن�سني على املقايي�س الفرعية للن�سو�س غري املتوا�سلة اأقل من الفجوة بني البنني والبنات على املقيا�س الفرعي 

الفرعي  املقيا�س  على  اأف�سل  البنني  اأداء  يكون  حيث  لالأداء  مماثاًل  منطا  تظهر  اأخرى  بلدان  وهناك  نقطة   13 من  يقرب  مبا  املتوا�سلة  للن�سو�س 

للن�سو�س غري املتوا�سلة عما هو على املقيا�س الفرعي للن�سو�س املتوا�سلة حيث كان اأداء البنات اأ�سواأ بفارق اأكرث من 10 نقاط يف بلدان منظمة التعاون 

اأخرى  بلدان  ويف  وتايالند.  والربازيل  وتوباجو  ترينيداد  و  واأورجواي   ) العربية  الإمارات   ( دبي  ال�سريكة  والقت�سادات  والبلدان  تركيا  القت�سادي 

حيث تقل الفجوة اإىل حد كبري بني اأداء البنني والبنات على املقيا�س الفرعي للن�سو�س غري املتوا�سلة ، مقارنة الفجوة بينهما على املقيا�س الفرعي 

للن�سو�س املتوا�سلة ، من الوا�سح اأنه منط خمتلف : هنا ، حيث كان اأداء كال من البنني والبنات اأف�سل على املقيا�س الفرعي للن�سو�س املتوا�سلة ، 

غري اأن اأداء البنات كان اأف�سل كثريًا باأكرث من 10 نقاط. وينطبق ذلك الو�سف على بلدان منظمة التعاون القت�سادي �سلوفينيا و �سيلي واملجر والبلدان 

والقت�سادات ال�سريكة الأرجنتني وهوجن كوجن ال�سينية وقريغيز�ستان وكرواتيا وتون�س واألبانيا. على العك�س ، جاء اأداء كال من البنني والبنات اأف�سل 

يف الن�سو�س غري املتوا�سلة مما هو على املقايي�س الفرعية للن�سو�س املتوا�سلة. واإىل جانب ال�ست بلدان التي �سبق ذكر ا�سمها على اأن اأداوؤها اأف�سل 

يف الن�سو�س غري املتوا�سلة عما هو يف املقيا�س الفرعي للن�سو�س املتوا�سلة ) بلدان منظمة التعاون القت�سادي ا�ستونيا ونيوزيلندا واململكة املتحدة 

وا�سرتاليا اإ�سافة اإىل البلدان ال�سريكة : �سنغافورة وليختن�ستاين ( ، وتت�سمن هذه الفئة بلدان منظمة التعاون القت�سادي هولندا و�سوي�سرا وبلجيكا 

وفرن�سا وكوريا وكندا والوليات املتحدة والبلدان والقت�سادات ال�سريكة  تايبيه ال�سينية ولتفيا. ففي كل هذه البلدان ما عدا اململكة املتحدة وبلجيكا 

اأ�سهمت نتائج البنني ب�سكل اأكرب يف تفوق الأداء على املقيا�س الفرعي للن�سو�س غري املتوا�سلة عن نتائج واأداء البنات. 

بالخت�سار اأجته اأداء البنات نحو الأف�سل يف التعامل مع الن�سو�س غري املتوا�سلة اأف�سل من الن�سو�س املتوا�سلة وقد يكون ذلك مرتبطًا باأنواع القراءة 

لدى البنني والبنات وهو ما مت بحثه يف املجلد 3. تبني النتائج يف املجلد 3 – على �سبيل املثال ، اأنه رغم وجود عدد كبري من البنني والبنات ممن ل 

يقروؤون كثريًا من اأجل املتعة على الإطالق ، فاإن من بني من يقروؤون للمتعة متيل البنات اإىل تف�سيل الن�سو�س الطويلة مثل الن�سو�س النرثية اخليالية                   

) الروائية ( وبع�س الكتب غري اخليالية ) غري الروائية ( بينما يق�سي البنني وقتًا اأكرث يف قراءة اجلرائد والفكاهة. ومن �ساأن معرفة كيفية تعود 

اجلن�سني على هذه الأنواع املختلفة للقراءة اأن ت�ساعدنا على �سرح الأداء املختلف على املقايي�س الفرعية للن�سو�س املتوا�سلة وغري املتوا�سلة. 

اأمثلة على وحدات قراءة بيزا 2009 

ُتقدم الأ�سئلة بالرتتيب الذي تظهر به داخل الوحدة يف الدرا�سة امل�سحية الأ�سا�سية. ومل يتم تقدمي الن�سبة املئوية لإجابات الطالب يف اإطار جدولة 

اخل�سائ�س ) كما كانت يف املادة املوازية بالتقدير الدويل 2006 ( حيث اأن العديد من هذه الوحدات قامت بتنفيذها بع�س البلدان فقط وهناك احتمال 

اأن توؤدي املقارنة بني الن�سبة املئوية لالأ�سئلة يف هذه الوحدات اإىل �سوء تف�سري ل�سعوبة املهام .  
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نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 911

هل ت�سبح اأ�سناننا اأنظف فاأنظف اإذا ا�ستخدمنا الفر�ساة ملدة اأطول وب�سدة اأكرب لتنظيفها ؟

اإن  اأ�سنانك.  لتنظيف  املف�سلة  الطريقة  اإىل  وخل�سوا  املختلفة  البدائل  من  الكثري  جتربة  فعاًل  حاولوا  لقد  ل.  بريطانيون  باحثون  يقول 

ا�ستخدام الفر�ساة ملدة دقيقتني وبدون �سدة اأكرث من الالزم ، تعطي اأف�سل النتائج. اأما اإذا ا�ستخدمت الفر�ساة ب�سدة فاإنك توؤذي ميناء 

اأ�سنانك اأو اللثة دون اأن تخلخل بقايا الطعام اأو ما يلت�سق بها. وتقول اإحدى خبريات تنظيف الأ�سنان بالفر�ساة اأن الفكرة اجليدة هي اأن 

مت�سك بالفر�ساة بنف�س الطريقة التي مت�سك بها القلم . وتقول اأي�سًا » وابداأ من اأحد الأركان و ا�ستخدم الفر�ساة  بطول �سف الأ�سنان 

بكاملة « ، » ول تن�سى ل�سانك اأي�سًا ! فيمكن اأن يحتوي على كميات من البكرتيا التي قد ت�سبب رائحة الفم الكريهة«.

» تنظيف اأ�سنانك بالفر�ساة« مقالة من جملة نرويجية

  ا�ستخدم » تنظيف اأ�سنانك بالفر�ساة« اأعاله لالإجابة عن الأ�سئلة التالية

• ال�سكل اأ-40-2 •
تنظيف اأ�صنانك بالفر�صاة

تنظيف اأ�صنانك بالفر�صاة - ال�سوؤال 1  : 

املوقـف: تعليمي

نوع التن�صيق: متوا�سل 

نـوع الــن�س: �سـرحي / اإي�ساحي

–  تكوين فهم وا�سع اجلـانب: دمج وتف�سري 

بنية ال�صوؤال: اختيار متعدد

ال�صعـوبة:  353 )امل�ستوى 1 اأ (

عن ماذا كان هذا املقال؟

اأ – اأف�سل طريقة لتنظيف اأ�سنانك بالفر�ساة . 

ب- اأف�سل اأنواع فر�س الأ�سنان لال�ستعمال . 

ج- اأهمية الأ�سنان اجليدة . 

د – الطرق املختلفة التي ينظف بها النا�س اأ�سنانهم.

العالمات 

 عالمة كاملة: اأف�سل طريقة لتنظيف اأ�سنانك بالفر�ساة

التعليق  

 تتطلب هذه املهمة من القارئ اأن يتعرف على الفكرة الرئي�سية لن�س و�سفي ق�سري. ولي�س الن�س ق�سريًا فح�سب بل هو حول مو�سوع يومي ماألوف للغاية 

وهو تنظيف املرء لأ�سنانه بالفر�ساة . واللغة ا�سطالحية متامًا » كميات من البكرتيا – رائحة الفم الكريهة » كما اأن الن�س مكون من فقرات ق�سرية 

وتركيبات لغوية ماألوفة مع عنوان رئي�سي مبا�سر و�سورة داعمة وتتجمع جميع هذه ال�سمات لتجعل الن�س �سهل التعامل معه. 

ت�سل ال�سعوبة بهذا ال�سوؤال قريبًا من قاع امل�ستوى 1 اأ بني اأ�سهل اأ�سئلة قراءة بيزا . وحمور ال�سوؤال �سريح ووا�سع اإىل حد ما ، حيث يوجه القارئ اإىل 

البحث عن تعميم عام لالإجابة. والكلمات الأ�سا�سية » اأف�سل طريقة لتنظيف اأ�سنانك بالفر�ساة » حتتوي على م�سطلح هو جزء من العنوان ) الفر�ساة 

/ تنظيف بالفر�ساة ( ، واإذا ا�ستند القارئ على الرتكيبات وال�سمات التقليدية للن�س – فمن املتوقع  اأن يقدم العنوان ملخ�سًا للن�س ويحتاج القارئ 

اإىل الذهاب اأبعد من العنوان كي يجد الدليل على الإجابة. واإذا كان من ال�سروري البحث عن تاأكيد فاإن الثالثة جمل الأوىل يف منت الن�س توجز الفكرة 

بارزة  املعلومات املطلوبة تكون  فاإن  الق�سري. ومن ثم  الن�س  املتبقي من هذا  القليل  الت�سوير والإ�سهاب يف اجلزء  والتي تتكرر من خالل  الأ�سا�سية 

ومتكررة على حد �سواء يف ن�س ق�سري وب�سيط: وهذه كلها موؤ�سرات ملهام قراءة �سهلة ن�سبيًا . 
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نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 921

تنظيف اأ�صنانك بالفر�صاة - ال�سوؤال 2 :

املـوقــف: تعليمي

تن�صيق الن�س: متوا�سل

نـوع الــن�س: اإي�ساحي

اجلـانب: ال�ستيعاب وال�سرتجاع – ا�سرتجاع معلومة

بنية ال�صــوؤال: اختيار متعدد

ال�صعوبة : 356 )امل�ستوى 1 اأ (

ما الذي ين�سح به الباحثون الربيطانيون؟

اأ – اأن تنظف اأ�سنانك لأكرب عدد ممكن من املرات.

ب- األ حتاول تنظيف ل�سانك بالفر�ساة.

ج- األ تنظف اأ�سنانك بالفر�ساة ب�سدة اأكرث من الالزم.

د – اأن تنظف ل�سانك لعدد مرات اأكرث من تنظيف اأ�سنانك .

العالمات

عالمة كاملة:  ج- األ تنظف اأ�سنانك بالفر�ساة ب�سدة اأكرث من الالزم .

التعليق

التعرف على تعميم عام ) كما يف املهمة  الن�س ولي�س  القارئ ا�سرتجاع معلومة حمددة من  1اأ وتتطلب املهمة من  اآخر يقع عند م�ستوى  �سوؤال  هذا 

ال�سابقة( ومن ثم فاإن ال�سوؤال ُي�سنف على اأنه خا�س بجانب ال�ستيعاب وال�سرتجاع . وتوجه مهمة القارئ �سراحة اإىل الفقرة الثانية مع امل�ساهاة 

احلرفية » للباحثني الربيطانيني » ومع ذلك ، فتتطلب املهمة بع�س التوليف وال�ستدلل لفهم اأن الباحثني الربيطانيني امل�سار اإليهم يف بداية الفقرة 

2 هم اأولئك الذين يقدمون الن�سح يف جميع اأنحاء الفقرة واأن العبارة « تعطي اأف�سل النتائج » مرتادفة مع« ين�سح » وقد بني الأداء يف هذه املهمة اأن 

ت�ستت النتباه الذي يوفر معظم املناق�سة للو�سول للدليل هو امل�ستت الأول« اأن تنظف اأ�سنانك بالفر�ساة باأكرب عدد ممكن من املرات » ومن املفرت�س اأن 

يرجع ذلك اإىل اأنه يعتمد على فكرة معقولة ولكنها خاطئة على اأ�سا�س معارف م�سبقة .

العالمات 

اأو القتبا�س من الن�س  اإعادة ال�سياغة  كليهما وقد تكون الإجابة  اأو  التخل�س من رائحة الفم الكريهة  اأو  اإىل البكرتيا  اإما   عالمة كاملة:  ي�سري 

مبا�سرة. 

• للتخل�س من البكرتيا.
• ممكن اأن يحتوي ل�سانك على بكرتيا.

• البكرتيا.
• لأن باإمكانك جتنب رائحة النف�س الكريهة.

• النف�س الكريه. 
• للتخل�س من البكرتيا ومن ثم جتنبك راحة الفم الكريهة ) كالهما ( . 

• ميكن فعاًل اأن يحتوي على كميات من البكرتيا التي قد ت�سبب رائحة الفم الكريهة ) كالهما (. 
• ميكن للبكرتيا اأن ت�سبب رائحة الفم الكريهة.
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تنظيف اأ�صنانك بالفر�صاة - ال�سوؤال 3  : 

املـوقـف: تعليمي

تن�صيق الن�س: متوا�سل 

نــوع الــن�س: اإي�ساحي

–  ا�سرتجاع معلومة اجلانب: ال�ستيعاب وال�سرتجاع 

بنية ال�صـوؤال: اإجابة ق�سرية

ال�صعوبة: 285 )امل�ستوى 1ب (

ملاذا ينبغي اأن تنظف ل�سانك بالفر�ساة وفقًا لبنتي هان�سن ؟
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نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 931

تنظيف اأ�صنانك بالفر�صاة - ال�سوؤال 4  : 

املوقـف: تعليمي

لتن�صيق الن�س: متوا�سل 

نـوع الــن�س: اإي�ساحي

اجلـانب: التاأمل والتقييم – التاأمل يف تن�سيق الن�س وتقييمه

بنية ال�صـوؤال: اختيار متعدد

ال�صعــــوبة: 399 )امل�ستوى 1اأ(

ملاذا ُذكر القلم يف الن�س؟

اأ – مل�ساعدتك على فهم كيفية الإم�ساك بالفر�ساة. 

ب- لأنك �ستبداأ عند اأحد الركنني بقلم وفر�ساة اأ�سنان . 

ج- ليبني لك اأنه ميكنك اأن تنظف اأ�سنانك بالفر�ساة بطرق عديدة. 

د – لأنك ينبغي التعامل مع فر�ساة الأ�سنان بنف�س جدية الكتابة.

العالمات 

–  مل�ساعدتك على فهم كيفية الإم�ساك بالفر�ساة  عالمة كاملة: اأ 

التعليق  

تقع اآخر مهام هذه الوحدة بالقرب من قمة م�ستوى 1اأ يف ال�سعوبة . وجمال املهمة هو التاأمل والتقييم لأنها تتطلب البتعاد عن الن�س والتفكري يف 

الغر�س من اأحد اأجزائه. ورغم اأن هذه مهمة جمردة ن�سبيًا مقارنة بغريها يف هذه الوحدة  اإل اأن ال�سياغة اللفظية لكاًل من حمور ال�سوؤال والدليل 

عليه يقدمان دعمًا كبريًا. اإن الإ�سارة اإىل » قلم » يف قوام ال�سوؤال يوجه القارئ اإىل الفقرة الثالثة. اأما �سياغة الدليل فلها نطاق مبا�سر على ال�سياغة 

اللفظية يف اجلزء ذي ال�سلة بالن�س. » كيف مت�سك بفر�ساة الأ�سنان » و » مت�سك بفر�ساة الأ�سنان بنف�س طريقة ... » على التوايل . وتتطلب املهمة اأن 

يتعرف القارئ على تناظر وظيفي غري اأن التفكري التناظري . هو مرة اأخرى مذكور �سراحة يف الن�س » مت�سك بفر�ساة الأ�سنان بنف�س الطريقة التي 

مت�سك بها القلم » . 

وي�ساعد املحتوى املاألوف واإيجاز الن�س على �سرح �سبب �سهولة هذا ال�سوؤال الن�سبي بينما تركيزه املجرد اإىل حد ما يعلل حقيقة اأنه اأ�سعب �سوؤال يف 

الوحدة .  
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التعليق 

توفر �سياغة ال�سوؤال م�سطلحني ميكن ا�ستخدامهما حرفيًا للو�سول اإىل الق�سم اخلا�س بالن�س : » بنتي هان�سن » و » الل�سان » عالوة على ذلك ، يظهر 

ا�سم » بنتي هان�سن »  يف و�سع بارز يف اأول بداية الفقرة الأخرية كما اأنه يف نف�س الفقرة تظهر كلمة » ل�سان » مما يعطي تلميحًا اأكرث دقة لتحديد املوقع 

الذي يحتوي على املعلومة املطلوبة بكل دقة . ويظهر كال من هذين امل�سطلحني مرة واحدة فقط يف الن�س ومن ثم لي�س القارئ يف حاجة اإىل التعامل 

مع اأي معلومة متداخلة عند مطابقة ال�سوؤال مع اجلزء ذا ال�سلة يف الن�س.

ورغم ال�سعوبة تقع عند احلد الأدنى للم�ستوى املو�سوف ، امل�ستوى 1ب ، يكون هذا ال�سوؤال واحد من اأ�سهل الأ�سئلة يف تقييم قراءة بيزا 2009. وهو مع 

ذلك يتطلب م�ستوى منخف�س من ال�ستدلل حيث اأنه يتوجب على القارئ اأن يفهم اأن » هو » يف اجلملة الأخرية ي�سري اإىل » ل�سانك ». والعن�سر الآخر 

الذي قد يكون متوقعًا لالإ�سهام يف ال�سعوبة هو اأن تركيز ال�سوؤال من النوع املجرد ن�سبيًا: حيث يتُطلب من القارئ اأن يحدد �سببًا » ملاذا؟ » ومع ذلك 

فاإن تخفيف هذه ال�سعوبة املحتملة يتم يف احلقيقة من جراء ا�ستخدام الكلمة      » ت�سبب » �سراحة يف الن�س. » قد ي�سبب ذلك رائحة الفم الكريهة » 

مما يعطي موؤ�سرًا وا�سحًا لالإجابة املطلوبة طاملا يقوم القارئ با�ستنتاج العالقة املعنوية » ملاذا » و » �سبب » . ومما يجدر ذكره اأن املهام عند امل�ستوى 

املو�سوف املنخف�س لقراءة بيزا ما زالت تتطلب بع�س مهارات القراءة التي تتجاوز جمرد فك الرموز  ويرتتب على ذلك اأن الطالب الذين يو�سفون على 

اأنهم يوؤدون عند امل�ستوى 1ب قد اأظهروا القدرة على القراءة بدرجة من الفهم ومبا يتفق مع تعريف بيزا للقراءة .

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات
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هل الهواتف النقالة خطرية ؟

لنعـــــــم

النقاط الأ�سا�سية

• تقارير مت�ساربة عن املخاطر 
ال�سحية للهواتف النقالة التي 

ظهرت يف اأواخر الت�سعينات.

• مت ا�ستثمار ماليني اجلنيهات 
حاليا يف البحوث العلمية 

لدرا�سة تاأثريات الهواتف 

النقالة.

املوجات الال�سلكية املنبعثة من الهاتف النقال ميكنها 1

ت�سخني اأن�سجة اجل�سم مما يكون له تاأثريات �سارة .

املوجات الال�سلكية لي�ست بالقوة الكافية لت�سبب 

تلف باجل�سم باحلرارة .

ميكن للمجالت املغنطي�سية التي ينتجا الهواتف 2

النقالة اأن توؤثر على طريقة عمل خاليا ج�سدك .

املجالت املغنطي�سية �سعيفة ب�سكل ل ي�سدق ومن 

ثم لي�س من املحتمل اأن تتلف خاليا يف ج�سدك .

الأفراد الذين ي�ستخدمون الهاتف النقال ملدد طويلة 3

اأحيانًا ي�ستكون من الإرهاق وال�سداع وفقدان الرتكيز.

مل يتم مالحظة هذه التاأثريات على الإطالق حتت 

ظروف معملية وقد تكون هذه ال�سكاوى نتيجة لعوامل 

اأخرى يف اأ�سلوب احلياة احلديثة .

تزيد ن�سبة احتمال اإ�سابة م�ستخدمي الهاتف النقال 4

عن غريهم 2،5 مرة بال�سرطان يف منطقة املخ 

املتاخمة لآذان الهاتف .

يقر الباحثون اأنه من غري الوا�سح اأن هذه الزيادة 

ترتبط با�ستخدام الهواتف النقالة .

وجدت الوكالة العاملية لأبحاث ال�سرطان عالقة بني 5

ال�سرطان يف الطفولة وخطوط الطاقة مثل الهواتف 

النقالة . وباملثل تنبعث اإ�سعاعات من خطوط الطاقة 

اأي�سًا  من الهواتف النقالة .

اإن الإ�سعاعات املنبعثة من خطوط الكهرباء هي نوع 

اآخر من الإ�سعاع ذا كمية كبرية من الطاقة اأكرب 

ممن تلك املنبعثة من الهواتف النقالة .

موجات الرتدد الال�سلكية املماثلة لتلك اخلا�سة  6

بالهواتف النقالة �سببت تغيريًا جينيًا يف الديدان 

اخليطية

الديدان لي�ست ب�سرًا ومن ثم لي�س هناك ما ي�سمن 

اأن خاليا خمنا �ستتفاعل بنف�س الطريقة .

اإذا كنت ت�صتخدم الهاتف النقال ...

النقاط الرئي�سية :

• يف �سوء الأعداد الهائلة مل�ستخدمي الهواتف 
النقالة، حتى التاأثريات الب�سيطة على ال�سحة ميكن 

اأن يكون لها تداعيات اأ�سا�سية على ال�سحة العامة .

• يف عام 9000 مل يجد تقرير �ستيورات )تقرير 
بريطاين( اأي م�سكالت �سحية معروفة �سببها 

الهواتف النقالة ولكن ن�سح التقرير بتوخي احلر�س 

خا�سة بني ال�سباب حتى يتم اإجراء مزيد من 

البحوث. وتقرير اآخر يف 9002 يدعم ذلك.

ل تفعلافعل

ل ت�ستخدم هاتفك النقال عندما يكون ال�ستقبال اجعل املكاملات ق�سرية .

�سعيفًا حيث يحتاج الهاتف اإىل مزيد من الطاقة 

لالت�سال مبحطة الإر�سال ومن ثم تكون انبعاث 

املوجات الال�سلكية عالية .

احمل الهاتف النقال بعيدًا عن ج�سمك عندما 

يكون يف حالة انتظار .

ل ت�ستخدم هاتف نقال ذا » معدل امت�سا�س ذا 

قيمة 1 عالية » ويعني ذلك اأنه تنبعث منه مزيد من 

الإ�سعاعات .

ا�سرت هاتف نقال به خا�سية طول » مدة 

احلديث » حيث يكون اأكرث كفاءة وله انبعاث 

ل�سلكي اأقل .

ل ت�سرتي اأدوات حماية اإل بعد اختبارها ب�سكل 

م�ستقل .

1-معدل المت�سا�س ) معدل خا�س بالمت�سا�س ( وهو قيا�س كمية الإ�سعاع الكهرومغناطي�سي الذي متت�سه اأن�سجة اجل�سم اأثناء ا�ستخدام الهاتف النقال .

النرتنت. على  موقع  من  ماأخوذ  ال�ضابقتني  ال�ضفحتني  “ على  النقال  الهاتف  “ اأمان 
ا�ستخدم “ اأمان الهاتف النقال “ اأعاله لالإجابة عن الأ�سئلة التي تليه

• ال�سكل اأ-41-2 •
اأمان الهاتف النقال
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اأمان الهاتف النقال - ال�سوؤال 2 :

املــوقـف: عام

نوع التن�صيق: غري  متوا�سل

نوع الـن�س: اإي�ساحي

اجلانب: الدمج والتف�سري  - تكوين فهم وا�سع

بنية ال�صـوؤال: اختيار متعدد

ال�صعـــوبة : 561 )امل�ستوى 4(

ما الغر�س من النقاط الرئي�سية ؟

اأ – لو�سف اأخطار ا�ستخدام الهواتف النقالة . 

ب- لت�سري اإىل وجود نقا�س قائم حول اأمان الهاتف النقال. 

ج- لت�سف الحتياطات التي يجب اأن يتخذها من ي�ستخدمون الهواتف النقالة . 

د – لت�سري اإىل عدم وجود م�سكالت �سحية معروفة ت�سببها الهواتف النقالة .

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات
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العالمات

عالمة كاملة:  ب- لت�سري اإىل وجود نقا�س قائم حول اأمان الهاتف النقال.

التعليق:

ُي�سنف هذا ال�سوؤال على اأنه منوذج مهم ملهمة الفهم الوا�سع داخل جانب الدمج والتف�سري ، حيث تركز املهمة على حتري فكرة من تكرار فئة معينة 

من املعلومات ، ويف هذه احلالة ل تكون » النقاط » الرئي�سية �سل�سلة من اأربعة اأجزاء يف خانات على اجلانب الأمين من ن�س من �سفحتني. وعادة ما 

تكون املهام التي تتناول فئة الفهم الوا�سع �سهلة اإىل حد ما حيث اأنها تتجه نحو الرتكيز على الأفكار املتكررة والتي غالبًا ما تكون اأفكار بارزة يف الن�س. 

ورغم ذلك هناك عدة �سمات لهذا الن�س وهذه املهمة تت�سافر لتجعلها �سعبة ن�سبيًا ، عند امل�ستوى4. وتو�سح الأربع نقاط الرئي�سية الق�سرية ق�ستهم: 

اإذ اأنهم يرتبطون باملعلومات لكن دون تلخ�سيها يف منت اجلدولني الرئي�سيني ومن ثم يحتاج القارئ اإىل الرتكيز على ما يبدو اأنه جزء هام�سي يف بناء 

الن�س. عالوة على ذلك ، رغم اأن جميع اخلانات لها عنوان » النقاط الرئي�سية » اإل اأن امل�سمون متنوع من حيث نوع الن�س مما يجعل مهمة التلخي�س 

اأكرث �سعوبة. وتعطي النقطتان الأوليتان من النقاط الرئي�سية تاريخًا موجزًا للجدل حول الهواتف النقالة ، بينما تقدم النقطة الثالثة اقرتاحًا م�سروطًا 

والرابعة تعلن عن نتيجة بحث م�سكوك فيها. واحلقيقة باأن الغمو�س والت�سكيك والأفكار املتناق�سة التي ت�سكل حمتوى النقاط الرئي�سية جتعل من املرجح 

اأن تكون ذاتها هي التي جتعل املهمة اأكرث �سعوبة. ومن ثم فاإن حتديد » الغر�س » ) وهو يف هذا ال�سياق يعادل الفكرة الرئي�سية ( يعني اإن�ساء ت�سل�سل 

هرمي لالأفكار الواردة يف النقاط الرئي�سية واختيار اأيهم هي الأعم والأ�سمل . واخلياران اأ و ج ميثالن تفا�سيل خمتلفة للنقاط الرئي�سية ولكن لي�ست 

فكرة واحدة التي ميكن و�سفها �ساملة . اخليار د ، ي�ستبعد العبارة » خارج ال�سياق » من النقطة الرئي�سية الرابعة. وقد اختار 45٪ فقط من الطالب 

اخليار ب عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي مما يقدم بيانًا عن اجلمع بني العنا�سر غري املتجان�سة اخلا�سة بالنقاط الرئي�سية .
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اأمان الهاتف النقال- ال�سوؤال 11 : 

املــوقـف: عام

نوع التن�صيق: غري متوا�سل 

نوع الـن�س: اإي�ساحي

اجلــانب: التاأمل والتقييم – يتاأمل يف حمتوى ن�س ويقيمه

نوع ال�صـوؤال: اختيار متعدد

ال�صعــوبة : 604 )امل�ستوى 4(

» من ال�سعب اإثبات اأن اأحد الأ�سياء قد اأدى اإىل �سيء اآخر ب�سكل موؤكد«

 ما العالقة بني هذه املعلومة والنقطة 4 عبارات نعم و ل يف اجلدول: هل اأن الهواتف النقالة خطرية ؟

اأ – تدعم احلجة بنعم ولكن ل تثبتها. 

ب- تثبت احلجة بنعم .

ج- تدعم احلجة بال ولكن ل تثبتها. 

د – تبني باأن احلجة بال خطاأ  .

 العالمات 

 عالمة كاملة: ج- تدعم احلجة بال ولكن ل تثبتها. 

التعليق: 

تتطلب هذه املهمة اأن يتعرف القارئ على العالقة بني عبارة تعميمية خارج الن�س وعبارتني يف جدول. وت�سنف املهمة على اأ�سا�س تاأمل التقييم من 

حيث اجلانب ب�سبب هذه النقطة املرجعية اخلارجية. وهذه اأ�سعب مهمة يف وحدة اأمان الهاتف النقال على حدود امل�ستوى 4 و 5 متامًا. وتتاأثر درجة 

ال�سعوبة بعدد قليل من العوامل. اأوًل ت�ستخدم العبارة الأ�سا�سية م�سطلحات جمردة )» من ال�سعب اإثبات اأن اأحد الأ�سياء قد اأدى اإىل » �سيء اآخر 

ب�سكل موؤكد« ( . 

ثانيًا :- جزء مبا�سر ن�سبيًا للمهمة - يحتاج القارئ اإىل التو�سل اإىل اأي اجلدولني ذا �سلة بهذه املهمة ) الأول ( واأي نقطة توؤخذ يف العتبار ) النقطة 

4 ( . ثالثًا ، يحتاج القارئ اإىل ا�ستيعاب هيكل اجلدول ذا ال�سلة وبالتحديد اجلدول الذي يقدم العبارات املتناق�سة يف عمودين به وكما �سبق الإ�سارة 

بعالية فاإن الأفكار املعار�سة تكون يف الأ�سا�س اأكرث �سعوبة من حيث التعامل معها بعك�س الأفكار التكميلية . ثم يحتاج القارئ اأن يتبني بدقة كيف اأن 

عبارة ل تتحدى عبارة نعم يف ناحية معينة. واأخريًا ، لبد من مطابقة العالقة املنطقية بني عبارة نعم وعبارة ل يف النقطة 4 ، مرة اأخرى على امل�ستوى 

التجريدي ، مع تقدمي اأحد اخليارات يف بنية الختيار املتعدد للمهمة. ورغم جميع هذه التحديات اجلوهرية لهذه املهمة ، لي�س من امل�ستغرب لذلك اأن 

يكون اأكرث من ثلث الطالب بقليل عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي قد ح�سلوا على درجات هذه املهمة .
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العالمات 

  –  عالمة كاملة: 

حدد اأحد عوامل اأ�سلوب احلياة الع�سرية وقد يكون مرتبطًا بالإرهاق اأو ال�سداع اأو فقدان الرتكيز. وقد يكون ال�سرح بديهيًا اأو مذكور �سراحة . فعلى 

�سبيل املثال : 

•  عدم احل�سول على ق�سط كاف من النوم اإذا مل حت�سل عليه �سي�سيبك التعب .
•  اأن تكون من�سغاُل اأكرث من الالزم �سيجعلك ذلك متعبًا . 

•  قدر كبري من الواجبات املنزلية – مما ي�سيبك بالتعب وال�سداع .
•  ال�سو�ساء – التي ت�سبب ال�سداع. 

•  التوتر. 
•  العمل لوقت متاأخر .

•  المتحانات .
•  العامل ال�سديد ال�سخب.

•  مل يعد النا�س يخ�س�سون وقتًا لال�سرتخاء . 
•  مل يعد النا�س يعطون اأولوية لالأ�سياء املهمة – في�سبحوا �سريعو الغ�سب وال�سقم . 

•  الكمبيوترات. 
•  التلوث. 

•  الإفراط يف م�ساهدة التلفاز.
•  العقاقري.

•  اأفران امليكروويف . 
•  كرثة الر�سائل الإلكرتونية .

التعليق : 

هذه مهمة اأخرى يحتاج القارئ فيها اإىل تاأمل حمتوى الن�س وتقييمه ، وتتطلب هذه املهمة القدرة على ربط الن�س مبعارف خارجية على الن�س . 

ينبغي على القراء اأن يقدموا مثاًل من خرباتهم ال�سخ�سية لأحد العوامل يف احلياة الع�سرية بخالف الهواتف النقالة مما ميكنها اأن تف�سر » الإرهاق 

وال�سداع وفقدان الرتكيز » وكما يف املهمة ال�سابقة ، كانت اإحدى اخلطوات الالزمة لإجناز هذه املهمة بنجاح هي حتديد مكان املعلومة ذات ال�سلة 

بنعم فقط  اأن اجلزء اخلا�س  ال�سابقة حيث  املهمة  تعقيدًا من  اأقل  التالية  القارئ  تاأتي خطوات  ثم   )  »  3 النقطة   «  ، با�ستخدام رقم مرجعي )هنا 

بالتجربة  ارتباطًا مبا�سرًا  اإليها  ال�ستناد  التي ميكن  املعلومات اخلارجية  ترتبط   ، لذلك  اإ�سافة   . العتبار  تاأخذ يف  اأن  التي يجب  3 هي  النقطة  يف 

ال�سخ�سية. ولي�س على عبارة منطقية جمردة. 

لقد اكت�سب نطاق وا�سع من الإجابات عالمة كاملة لهذه املهمة ، وقد منحت العالمة الكاملة عند تقدمي العامل املطلوب والتف�سري ملاذا ميكن اأن ي�سبب 

الإرهاق ، اأو ال�سداع اأو فقدان الرتكيز . » وكمثال لهذا النوع من الإجابات ميكن احل�سول على ق�سط كاف من النوم فاإن مل حت�سل عليه �سي�سيبك 

الإرهاق » كما مُتنح العالمة الكاملة لو اعترب اأن ال�سرط �سمني يف عبارة العامل والتي يف هذه احلالة ل يكون ال�سرح ال�سريح مطلوبًا . ومثال لهذا 

النوع من الإجابات ،»التوتر« ومن جهة اأخرى ، اإجابة مثل » اأ�سلوب احلياة « ُيحكم عليها باأنها غام�سة للغاية ودون تف�سري اأو تف�سيل يدعمها ومن ثم 

ل مُتنح عالمة.

يف اجتاه قمة امل�ستوى 3، ثم اإجناز املهمة بنجاح من قبل اأكرث من ن�سف طالب بلدان منظمة التعاون القت�سادي.
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اأمان الهاتف النقال- ال�سوؤال 6 :

املــوقــف: عام

تن�صيق الن�س: غري  متوا�سل

نـوع الــن�س:  اإي�ساحي

اجلانب: التاأمل والتقييم -  يتاأمل يف حمتوى ن�س ويقيمه

بنية ال�صــوؤال: اإجابة مبنية مفتوحة

ال�صعــــوبة : 526 )امل�ستوى 3(

انظر اإىل النقطة 3 يف عمود ل باجلدول ويف هذا ال�سياق ما املحتمل اأن تكون اإحدى هذه » عوامل اأخرى« ؟ 

علل اإجابتك .
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اأمان الهاتف النقال- ال�سوؤال 9 : 

املـوقـف: عام

تن�صيق الن�س: غري متوا�سل 

نــوع الــن�س: اإي�ساحي

اجلــــانب: الدمج والتف�سري -  يكون تف�سريًا

بنية ال�صـوؤال: اختيار متعدد

ال�صعــوبة: 488 )امل�ستوى 3(

اأنظر اإىل اجلدول الذي عنوانه » اإذا كنت ت�صتخدم الهاتف النقال « 

على اأي من هذه الأفكار مت بناء اجلدول ؟

اأ – ل خطر يكتنف ا�ستخدام الهواتف النقالة. 

ب- هناك خطر حمقق يكتنف ا�ستخدام الهواتف النقالة. 

ج- قد يكون هناك اأو ل يكون خطر يكتنف ا�ستخدام الهواتف النقالة ولكن يجدر اتخاذ احليطة . 

د- قد يكون هناك اأو ل يكون خطر يكتنف ا�ستخدام الهواتف النقالة ولكن ل ينبغي ا�ستخدامها حتى نتاأكد متامًا .

هـ – تعليمات » اأفعل«. تخ�س اأولئك الذين ياأخذون التحذير ماأخذ اجلد اأما تعليمات » ل تفعل « فهي لأي �سخ�س اآخر . 

العالمات 

 عالمة كاملة: ج- قد يكون هناك اأو ل يكون خطر يكتنف ا�ستخدام الهواتف النقالة ولكن يجدر اتخاذ احليطة .

التعليق 

يوجه القارئ يف هذه املهمة �سراحة اإىل التوجه اإىل اجلدول  الثاين كي يتعرف على فر�سيته التي يقوم عليها . يف الواقع ، ي�سار اإىل هذه الفر�سية يف اأخر 

نقطه رئي�سيه حم�سورة )داخل م�ستطيل (: اأنه يف غياب دليل قاطع ب�ساأن خطر الهواتف النقالة يجدر توخي احلذر. وتتطلب املهمة من القراء ا�ستنباط 

ما يرتتب على هذا احلكم والذي ميكن القيام به بالتحقق من اأن حمتويات اجلدول تتوافق مع النقطة الرئي�سية. وبدًل من ذلك ميكن للقارئ الرجوع اإىل 

اجلدول فقط وال�ستناد اإىل نتيجة نهائية م�ستقلة منه. واخليار اأ غري �سحيح حيث اأنه يتعار�س متامًا مع م�سمون النقطة الرئي�سية ول يتوافق مع فحوى 

جمموعة من النواهي التي حتظر ول تعطى ال�سوء الأخ�سر ل�ستخدام الهاتف النقال. اأما اخليار ب فهو اأكرث قبول غري اأن كلمة »حمقق« جتعل اخليار 

خطاأ يف �سوء معلومات النقطة الرئي�سية باأنه مل ُتكت�سف م�سكالت �سحية معروفة ت�سببها الهواتف النقالة يف الدرا�ستني اللتني �سبق الإ�سارة اإليهما. 

اإما اخليار ج فيقدم نف�سه على اأنها الإجابة الأف�سل املت�سقة مع كالأ النقطة الرئي�سية ومع جميع تفا�سيل العمودين افعل ول تفعل . اأما اخليار د فيمكن 

ا�ستبعاده لأنه ل يتعدى كونه عنوان اجلدول الذي يقول: » اإذا كنت ت�ستخدم الهاتف النقال » اأما اخليار  هـ  فيقدم معار�سة غري �سحيحة لي�س لها ما 

يدعمها يف الن�س . واأقل من ثلثي الطالب اختاروا الإجابة ال�سحيحة مما يجعل هذه املهمة الأ�سهل من بني املهام الأربع املرتبطة بهذا املثري ال�سعب .
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ا�ستخدم » املنطاد » على ال�سفحة ال�سابقة لالإجابة عن الأ�سئلة التي تتبعه

© MCT/Bulls

الرتفاع القيا�صي ملناطيد الهواء ال�صاخن:

�سرب الطيار الهندي فيجيا بات �سنغانيا الرقم القيا�سي لرتفاع املناطيد يف 26 نوفمرب 2005 وكان اأول �سخ�س يطري باملنطاد 

لرتفاع 21 األف مرت فوق �سطح البحر.

الرقم القيا�صي لالرتفاع

21000 مرت

اأك�صجني 

فقط 4٪ متوفر على م�ستوى الأر�س.

درجة احلرارة

 – 95° مئوية

الن�صيج:

نايلون

املالأ بالهواء:

2.5 �ساعة

الوزن

800 1 كجم

احلجم

 000 453 م3

)منطاد الهواء ال�ساخن العادي 481 م3(

اجلندول

بارتفاع 2.7 مرت

عر�س 1.3 مرت

ارتفاع

 49 م

الرقم ال�صابق

 800 19 م

جامبو نفاث

000 10 م

نيو دلهي

مومباي

483 كم

منطقة الهبوط 

التقريبية

اجته املنطاد نحو 

البحر وعندما 

واجه تيار نفاث 

اأعيد اإىل فوق 

الأر�س مرة اأخرى

مق�صورة �صغط مغلقة بنوافذ معزولة.

هيكل من اللومنيوم مثل الطائرات 

ارتدى فيجيا بايت �صنغانيا بذلة ف�صاء اأثناء 

الرحلة.

فتحات جانبية 

ميكن فتحها 

لإخراج الهواء 

احلار للهبوط احلجم 

التقليدي ملنطاد 

الهواء ال�صاخن

• ال�سكل اأ-42-2 •
  املنطــــاد
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املنطاد – ال�سوؤال 8 

املوقف: تعليمي

تن�صيق الن�س: غري متوا�سل 

�صكل الن�س: و�سف  

اجلانب: الدمج والتف�سري- يكون فهما وا�سعا ، 

بنية ال�صوؤال: اختيار متعدد 

ال�صعوبة: 370 )امل�ستوى 1اأ (

ما الفكرة الأ�سا�سية لهذا الن�س ؟

اأ - كان �سنغانبا  يف خطر اأثناء رحلة املنطاد .

ب - �سرب �سنغانيا رقمًا قيا�سيًا عامليًا جديدًا .

ج- �سافر �سنغانيا فوق البحر والأر�س .

 د- كان منطاد �سنغانيا �سخمًا .

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات
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العالمات

عالمة كاملة: ب- �سرب �سنغانيا رقما قيا�سيًا عامليًا جديدًا .

 التعليق

علنت الفكرة الأ�سا�سية لهذا الن�س غري املتوا�سل �سراحة وب�سكل بارز عدة مرات مبا فيها العنوان » الرقم القيا�س لرتفاع منطاد الهواء ال�ساخن 
ٌ
لقد اأ

» اإن بروز وتكرار املعلومة املطلوبة ي�ساعد على تف�سري �سهولتها : وحتتل موقعها يف الن�سف الأدنى من امل�ستوى 1اأ .   

اأنه تكوين فهم وا�سع حيث ينطوي على   رغم اأن الفكرة الأ�سا�سية معلنة �سراحة ي�سنف هذا ال�سوؤال على اأنه دمج وتف�سري مع ت�سنيف فرعى على 

التمييز بني اأهم معلومة واأكرثها عموميه وبني املعلومة الثانوية يف  الن�س . واخليار الأول » كان �سنغانيا يف خطر اأثناء رحلة املنطاد« هو التخمني الأكرث 

قبوًل. غري انه مل يكن مدعمًا باأي �سيء  يف الن�س ومن ثم ل ميكن اأن ي�سلح ليكون الفكرة الرئي�سية . اأما اخليار الثالث - » �سافر �سنغانيا فوق البحر و 

الأر�س« - فهو �سياغة اأخرى دقيقة ملعلومة داخل الن�س ، ولكنها متثل تف�سياًل ولي�س  فكرة رئي�سية . اأما اخليار الرابع - » كان منطاد �سنغانيا �سخمًا« 

- في�سري اإىل ال�سمة اخلا�سة بالر�سم يف الن�س ومرة اأخرى يكون هذا اخليار ثانويًا للفكرة الأ�سا�سية  .
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املنطاد - ال�سوؤال 3

املوقف: تعليمي 

تن�صيق الن�س: غري متوا�سل .

�صكل الن�س: و�سف .

اجلانب: ال�ستيعاب وال�سرتجاع – ا�سرتجاع معلومة

بنية ال�صوؤال: اإجابه ق�سرية .

ال�صعوبة: عالمة كاملة  595 )امل�ستوى 4( وعالمة جزئيه 449 )امل�ستوى 2(

ا�ستخدم فيجايبات �سنغانيا تقنيات خا�سة بنوعني من و�سائل املوا�سالت . فما هما ؟

 ..........................................................................................1

..........................................................................................2

العالمات

عالمة كاملة: ي�سري اإىل كٍل من الطائرات واملركبات الف�سائية ) باأي ترتيب كما ميكن تقدمي الإجابة على �سطر واحد ( فمثال .         

طائرة   .1  •
مركبة ف�سائية   .2  

طائرات   .1  • 

مركبات ف�سائية  .2  

ال�سفر باجلو   .1  •
ال�سفر اإىل الف�ساء  .2  

طائرات    .1  •
�سواريخ ف�سائية   .2  

نفاثات   .1  •
�سواريخ   .2  

عالمة جزئية: ي�سري اإىل اإما الطائرات اأو املركبات الف�سائية .

مركبة ف�سائية  •
ال�سفر اإىل الف�ساء  •

�سواريخ ف�سائية  •
�سواريخ  •

طائرة  •
طائرات  •

•  ال�سفر باجلو
النفاثات   •
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التعليق 

متنح العالمة الكاملة يف هذه املهمة لالإجابات التي تقدم نوعى و�سائل املوا�سالت املطلوبني وعالمة جزئية لالإجابات التي تطرح و�سيلة موا�سالت 

واحدة . وكما هو مبني اأعاله تو�سح قواعد منح العالمات اأن هناك ا�ستحقاق للعديد من ال�سياغات املختلفة للم�سطلحات » للطائرات « و»املركبات 

الف�سائية«.

اأ�سئلة  باأن  احلقيقة  مو�سحًا   ،  4 امل�ستوى  عند  الكاملة  الدرجة  ا�ستحقاق  يقع  2بينما  للم�ستوى  الأعلى  الن�سف  يف  اجلزئية  الدرجة  ا�ستحقاق  ويقع 

ال�ستيعاب وال�سرتجاع ميكن اأن ت�سكل حتديًا كبريًا . وتتاأثر �سعوبة املهمة ب�سكل خا�س بعدد من موا�سفات الن�س فالن�سق مع وجود اأنواع خمتلفة من 

الر�سومات والعديد من التعليقات التو�سيحية التي غالبًا ما توجد يف املجالت والكتب الدرا�سية ولكن لأن لي�س لها هياكل تنظيمية ا�سطالحية )على 

العك�س – على �سبيل املثال – اجلدول اأو الر�سم البياين( ، فاإن البحث عن معلومة معينة يكون غري فعال ن�سبيًا. فالتعليقات الفرعية مثل ) »الن�سيج« 

و »الرقم القيا�سي لالرتفاع  وما اإىل ذلك«( تعطي بع�س الدعم للقراء حتى يتمكنوا من انتاج ت�سنيفاتهم للمعلومة ذات ال�سلة عند بحثهم. ومبجرد 

احل�سول على املعلومة املطلوبة املوجودة ب�سكل غري وا�سح يف نهاية الركن الأي�سر للر�سم البياين يحتاج القارئ اأي�سًا اإىل التعرف على اأن »هيكل من 

الأملونيوم - مثل الطائرات« و »بذلة الف�ساء« يرتبطان بفئتني من و�سائل املوا�سالت. وللح�سول على درجة ا�ستحقاق لهذا ال�سوؤال لبد اأن ت�سري الإجابة 

اإىل الف�ساء« حت�سل على ا�ستحقاق ولكن » بذله  اأنواع املوا�سالت بدًل من جمرد ن�سخ مقطع تقريبي من الن�س. ومن ثم فاإن »ال�سفر  اإىل نوع من 

الف�ساء« ل حت�سل عليه. وت�سكل معلومة �سعبة ومهمة يف الن�س مزيد من ال�سعوبة : فكثري من الطالب اأ�سارو اإىل »اجلامبو النفاثة« يف اإجابتهم ورغم 

اأن » �سفر اجلو« و »الطائرة« اأو »النفاثة« ت�ستحق عالمة حيث اأن »اجلامبو النفاثة« يف ال�سورة لي�ست ورادة يف املادة لالإ�سارة اإىل التقنية امل�ستخدمة 

يف منطاد �سنغانيا.
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املنطاد – ال�سوؤال 4

املوقف: تعليمي 

تن�صيق الن�س: غري متوا�سل 

نوع الن�س: و�سف 

اجلانب: التاأمل والتقييم – التاأمل يف حمتوى ن�س وتقييمه 

بنية ال�صوؤال: اإجابة مبنية مفتوحة

ال�صعوبة :  510 )امل�ستوى3 (

  ما الغر�س من اإدراج ر�سم طائرة نفاثة يف هذا الن�س ؟

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

العالمات

عالمة كاملة : ي�سري �سراحة اأو تلميحًا اإىل اإرتفاع املنطاد اأو الرقم القيا�سي كما ميكن اأن ي�سري اإىل املقارنة بني اجلامبو النفاثة واملنطاد .

ليبني الرتفاع الذي و�سل اإليه املنطاد .  •
ليوؤكد احلقيقة اأن املنطاد قد ارتفع عاليًا فعاًل .  •

ليبني كم كان الرقم القيا�سي كان مذهاًل فعاًل – حيث ارتفع اأعلى من اجلامبو النفاثة  •
كنقطة مرجعيه خا�سة بالرتفاع .  •

ليبني كم كان رقمه القيا�سي مذهاًل حقا )حد اأدنى (  •

التعليق: 

اإن فكرة الن�س الأ�سا�سية هي و�سف الرقم القيا�سي لالرتفاع الذي �سربه فيجيابات �سنغانيا مبنطاده غري العادي. وي�سهم الر�سم البياين على اجلانب 

الأمين من ال�سورة التي تت�سمن اجلامبو النفاثة ، ب�سكل �سمني لعامل الده�سة )واو()wow( يف الن�س ويبني كم كان الرتفاع الذي حققه �سنغانيا 

مذهاًل مقارنة مبا نقارنه مبا نربط عادة بينه وبني الرتفاع الهائل: وهو طريان اجلامبو النفاث. وللح�سول على عالمة لهذه املهمة لبد اأن يتعرف 

الطالب على الق�سد املقنع لإدراج ر�سم اجلامبو النفاث. ولهذا ال�سبب مت ت�سنيف هذه املهمة على اأنها تاأمل وتقييم مع الت�سنيف الفرعي تاأمل وتقييم 

يف حمتوى ن�س. وعند الطرف الأعلى للم�ستوى 3 يكون هذا ال�سوؤال ذا �سعوبة معتدلة.

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



2
نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 1011

ارتفاع

 49 م

احلجم 

التقليدي

ملنطاد  الهواء 

ال�صاخن
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املنطاد – ال�سوؤال 6

املوقف: تعليمي

تن�صيق الن�س: غري متوا�سل

نوع الن�س: و�سف

اجلـانب: التاأمل والتقييم – يتاأمل يف حمتوى ن�س ويقيمه.

بنية ال�صوؤال: اختيار متعدد

ال�صـــــعــوبـة: 411 )امل�ستوى 2(

ملاذا يبني الر�سم منطادين ؟

اأ- ملقارنة منطاد �سينغانيا قبل وبعد ملئه بالهواء.

ب- ملقارنة حجم منطاد �سينغانيا مع مناطيد الهواء ال�ساخن الأخرى.

جـ- لتو�سيح اأن منطاد �سينغانيا يبدو �سغريًا من الأر�س.

د- ليبني اأن منطاد �سينغانيا  كاد ي�سطدم مبنطاد اآخر.

العالمات

عالمة كاملة: ب - ملقارنة حجم منطاد �سينغانيا مع مناطيد الهواء ال�ساخن الأخرى.

التعليق

من املهم اأن يدرك القراء اأن الن�سو�س لي�ست نتاجًا حرفيًا يحدث ب�سكل ع�سوائي ولكن يتم بناوؤها عن عمد ولغاية واأن جزءًا  من معنى الن�س يكون 

موجودا يف العنا�سر التي يختار املوؤلف اإدراجها. ومثل املهمة ال�سابقة، ت�سنف هذه املهمة حتت باب التاأمل والتقييم لأنها ت�ساأل عن نية املوؤلف. كما اأنها 

تركز على عن�سر ال�سور البيانية – وهو هنا ر�سم منطادين ويتطلب من الطالب التفكري يف الغر�س من اإدراج هذا الر�سم. ويف �سياق الفكرة ال�ساملة 

للن�س لو�سف طريان �سينغانيا )والحتفال به( ، وتر�سل �سورة املنطاد هذه الر�سالة ، » هذا منطاد �سخم فعاًل » ، مثل �سورة اجلامبو النفاثة التي 

تر�سل ر�سالة » هذا طريان عال حقًا! » والتعليق التو�سيحي على املنطاد الأ�سغر )»احلجم التقليدي ملنطاد الهواء ال�ساخن«( مما يو�سح اأن هذا املنطاد 

خمتلف عن منطاد �سينغانيا ولذلك بالن�سبة للقراء املنتبهني ي�سبح الختياران اأ و ج غري مقبولني. اأما اخليار د لي�س له ما يدعمه يف الن�س. ورغم اأن 

ال�سعوبة قريبة من قاع امل�ستوى 2، اإل اأن هذه املهمة �سهلة اإىل حد ما.

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



2
نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

  نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 1021

التربع بالدم اأمر اأ�ضا�ضي

ل يوجد اأي منتج ميكن اأن يحل متامًا حمل الدم الب�سري ومن ثم يكون التربع بالدم ل بديل له 

واأ�سا�سي لإنقاذ احلياة ففي فرن�سا ي�ستفيد 500.000 مري�س كل عام من نقل الدم . 

لبد اأن تكون اأدوات اأخذ الدم معقمة وت�ستخدم ملرة واحدة فقط )احلقن والأنابيب والأكيا�س(

لي�س هناك خطر من التربع بدمك 

التربع بالــــــدم 

هذا هو اأف�صل نوع من التربع وي�صتغرق من 45 دقيقة اإىل �صاعة واحدة. 

يوؤخذ 450 مل يف كي�س وكذلك بع�س عينات �سغرية لإجراء اختبارات وفحو�سات عليها.

- ميكن للرجل التربع بدمه 5 مرات يف العام واملراأة 3 مرات.

- ميكن اأن يكون �سن املتربعني من 18 اإىل 65 عامًا.

 انق�ساء فرتة 8 اأ�سابيع بني كل تربع واأخر اأمر اإجباري.

» اإعالن التربع بالدم« اأعاله ماأخوذ من موقع فرن�سي على النرتنت 

 اأ�ستخدم »اإعالن التربع بالدم » لالإجابة على الأ�سئلة التي تليه.

• ال�سكل اأ-43-2 •
التربع بالــدم
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 8 اإعالن التربع بالدم – ال�سوؤال 

املوقف: عام

تن�صيق الن�س: متوا�سل

نوع الن�س: نقا�س

اجلانب: الدمج والتف�سري – تكوين تف�سري

بنية ال�صوؤال: اإجابة مبنية مفتوحة

ال�صعــوبــة : 438 ) امل�ستوى 2(

اإمراه يف الثامنة ع�سر من عمرها تربعت بدمها مرتني يف الثني ع�سر �سهرًا الأخرية وتريد اأن تتربع بالدم مرة اأخرى فباأي �سرط طبقًا لقواعد اإعالن 

التربع بالدم �سي�سمح لها بالتربع بالدم مرة اأخرى؟

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

العالمات

عالمة كاملة: يحدد انق�ساء وقت كاف  منذ اأخر تربع لها.

•  ي�ستند على ما اإذا قد مر 8 اأ�سابيع منذ اآخر تربع لها من عدمه.
•  ميكنها اأن تتربع بالدم اإذا كان قد مر وقت كاٍف واإل فلن ميكنها ذلك.

التعليق

2 تتطلب هذه املهمة من القارئ  تطبيق معلومة وردت يف الن�س على حالة عمليه. هذا هو نوع ن�ساط  عند م�ستوى ال�سعوبة حول منت�سف امل�ستوى 

القراءة الذي يرتبط عادًة مبثل هذا الن�س يف احلياة اليومية ، ومن ثم يحقق اأحد اأهداف بيزا يف الإجابة على ال�سوؤال اخلا�س مبدى تاأهيل ال�سباب يف 

نهاية التعليم الإلزامي ملواجهة حتديات حياتهم امل�ستقبلية. 

وينبغي على القارئ اأن يطابق بني احلالة املو�سوفة يف     اأ�سل ال�سوؤال وبني اأربع معلومات وردت يف اجلزء الثاين من الن�س: العمـر وجن�س املتربع املحتمل 

وعدد مرات التربع التي ي�سمح بها للفـرد  

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



2
نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 1031

والفا�سل الزمني املطلوب بني التربعات. اإن الإ�سارة اإىل هذه املعلومة الأخرية �سرورية لتحقيق متطلب املهمة التي ت�سرتط » احلالة » التي ميكن للمراأة 

ال�سابة التربع بالدم فيها. وكما يبني املثالن الواردان يف الإجابات احلا�سلة على العالمة الكاملة اأن الطالب قد ح�سلوا على هذه العالمة اإما مبوجب 

اإجابة حمدده ت�سري اإىل الفا�سل الزمني )8 اأ�سابيع( بني التربع والأخر اأو من خالل اإجابة اأكرث تعميمًا مثل: » ميكنها ذلك اإذا اأنق�ست مدة كافية – واإل 

فلن تتمكن من ذلك« .
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 9 اإعالن التربع بالدم – ال�سوؤال 

املوقف: عام

تن�صيق الن�س: متوا�سل

نوع الن�س: نقا�س

اجلانب: التاأمل والتقييم - التاأمل يف حمتوى الن�س وتقييمه.

بنية ال�صوؤال: اختيار متعدد

ال�صعوبة : 368 ) امل�ستوى 1 اأ (

يقول الن�س لبد اأن تكون » اأدوات اأخذ الدم معقمة وت�ستخدم ملرة واحدة فقط «

ملاذا يحتوى الن�س على هذه املعلومة؟

اأ- لتطمئنك اأن التربع بالدم اآمن.

ب- لتوؤكد اأن التربع بالدم اأمر اأ�سا�سي .

جـ-  لت�سرح ا�ستخدامات دمك .

د -  لإعطاء التفا�سيل عن الختبارات والفحو�سات .

العالمات

الغر�س من ال�سوؤال :

التاأمل والتقييم : التاأمل يف حمتوى الن�س وتقييمه  . 

التعرف على هدف الإقناع لعبارة يف اإعالن .

عالمة كاملة : اأ . لتطمئنك اأن التربع بالدم اآمن .

التعليق 

للح�سول على عالمة لهذه املهمة ينبغي على الطالب التعرف على  هدف الإقناع جلزء يف اإعالن . وت�سنف املهمة على اأنها تاأمل وتقييم حيث يحتاج 

الطالب اإىل التفكري يف ال�سياق الأعم ملا يبدو اأنها عبارة ب�سيطة للحقيقة كي يتعرفوا على الغر�س الأ�سا�سي من اإدراج هذه العبارة.

 وميكن اأن تعزى ال�سهولة الن�سبية لهذه  املهمة – التي حتتل الن�سف ال�سفلى من امل�ستوى 1اأ – اإىل اإيجاز الن�س واأي�سًا اإىل احلقيقة باأنه يتناول مو�سوعا 

من املو�سوعات اليومية. ومن خ�سائ�س الأ�سئلة ال�سهلة ن�سبيا واملمثلة هنا هي اأنها ت�ستند عادة اإىل معلومات تت�سق مع مفاهيم عامة م�سبقة : لي�س 

هناك ما يتعار�س مع التوقعات يف الفكرة بت�سجيع النا�س على التربع بالدم وطماأنتهم باأن التربع ل ينطوي على اأي خماطر. وعلى الرغم من عدم 

الإف�ساح عن غر�س الإقناع �سراحة بالكلمات يف اإعالن التربع بالدم اإل اأن الفكرة هي ت�سجيع النا�س للتربع بالدم ويطمئنهم على �سالمة واأمان التربع 

بالدم ، كما ميكن ال�ستدلل عليها من عدة عبارات. فيبداأ الن�س  ب » التربع بالدم اأمر اأ�سا�سي« وهى فكرة تكررت واأ�سهبت يف الفقرة الثانية . » ل 

بديل له – واأ�سا�سي« كما ي�سري الن�س اأي�سًا اإىل عدم وجود خماطر مبا�سرة بعد املقطع يف الن�س الذي يركز على هذه املهمة رغم اأن العالقة املنطقية 

بني الفقرتني : الدليل والنتيجة لبد من ا�ستنتاجهما .

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



2
نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 1041

البخيل وذهبه

)Aesop( ق�صة خرافية الإ�صوب

باع بخيل كل ما ميلك وا�سرتى كتلة من الذهب قام بدفنها يف حفرة داخل الأر�س بجوار جدار قدمي حيث كان يذهب لروؤيتها يوميًا 

.ولحظ اأحد العمال زيارات البخيل املتكررة لهذا املكان وقرر اأن يراقب حتركاته. و�سرعان ما اكت�سف العامل �سر الكنز املدفون وقام 

البخيل احلفرة فارغة. ف�سار ميزق �سعره ويرفع عقريته  التالية وجد  الذهب ف�سرقها. وفى زيارته  اإىل كتلة  اأن و�سل  اإىل  باحلفر 

بالعويل. و�ساهده اأحد جريانه وقد تغلب عليه احلزن وعلم ال�سبب فقال له » اأرجوك األ حتزن  بهذا ال�سكل – ولكن خذ حجرًا و�سعه 

داخل احلفرة وتخيل اأن الذهب مازال يرقد فيها  ،  �سيوؤدى ذلك لك نف�س اخلدمة : حيث اأنه عندما كان الذهب هناك ، مل تكن 

متلكه – اإذ مل ينالك منه اأدنى  فائدة. »

ا�ستخدم الق�سة »البخيل وذهبه« على ال�سفحة ال�سابقة لالإجابة عن الأ�سئلة التالية .

• ال�سكل اأ-44-2 •
البخيــــــل

م�ستوى 6

698

م�ستوى 5

626

م�ستوى 4

553

م�ستوى 3

480

م�ستوى 2

407

م�ستوى 1 اأ

335

م�ستوى 1 ب

262

اأقل من م�ستوى 1 ب

البخيل – ال�سوؤال 1 

املوقف: �سخ�سي

تن�صيق الن�س: متوا�سل

نوع الن�س: �سردي

املجال: الدمج والتف�سري – تكوين تف�سري.

بنية ال�صوؤال: اإجابة مبنية مغلقة.

ال�صعوبــة: 373 ) امل�ستوى 1 اأ (

اقراأ العبارات التالية ورقم كل عبارة طبقا لت�سل�سل الأحداث يف الن�س 0 

قرر البخيل اأن يحول كل ماله اإىل كتلة من الذهب .        

�سرق رجل ذهب البخيل .

حفر البخيل حفرة خباأ كنزه فيها .

طلب جار البخيل منه اأن ي�سع حجرا مكان الذهب. 

العالمات

 عالمة كاملة: الرتتيب ال�سحيح 1 و3 و2 و4 بنف�س الرتتيب .

التعليق

لنف�س  القراءة  تقييمات  يف  املف�سلة  الن�سو�س  اأنواع  من  وهى  الثقافات  من  كثري  يف  واملحرتمة  ال�سعبية  الن�سو�س  من  نوع  هي  اخلرافية  الق�س�س 

الأ�سباب: هي ق�س�س ق�سرية مكتملة ذاتيا ومثِقفة اأخالقيا و�سمدت يف وجه اختبار الزمن. وبينما قد ل تكون مادة القراءة �سائعة بالن�سبة ل�سباب 

البالغني يف دول منظمة التعاون القت�سادي اإل اأنها رغم ذلك من املرجح اأن تكون ماألوفة لهم منذ الطفولة واأن املالحظات البليغة والتي غالبًا ما تكون 

لذعة للق�سة اخلرافية ميكن اأن تده�س ب�سكل �سار حتى ابن الـ15 عاما امل�ساب بال�سجر. ق�سة البخيل هي منوذج لنوعها من الق�س�س. اأنها تت�سدى 

ل�سعف ب�سرى معني وتهجوه بق�سة موجزة واأنيقة، اأجنزت يف فقرة  واحدة.

 مبا اأن الن�سو�س ال�سردية قد مت تعريفيها على اأنها اإ�سارة اإىل خ�سائ�س اأ�سياء يف زمن ما وجتيب عادة على  اأ�سئلة »متى«، فمن املنا�سب اإدراج مهمة 

قائمة على ن�س �سردي يتطلب �سل�سلة من العبارات اخلا�سة بالق�سة املطلوب ترتيبها يف  ت�سل�سلها ال�سحيح. ومع هذا الن�س الق�سري ، وبعبارات يف 

املهمة يتم مطابقتها مع �سروط الق�سة تكون هذه املهمة �سهلة عند منت�سف امل�ستوى 1اأ . من ناحية اأخرى ، كانت لغة الن�س ر�سمية اإىل حد ما حيث  

اإ�سدارات امل�سدر ( ومن  اأ�سلوب الق�سة اخلرافية يف  اإعادة �سياغة  اأ�ساليب الكالم من الطراز القدمي. ) فقد طلب من املرتجمني  ت�سمنت بع�س 

املحتمل اأن تكون خ�سائ�س الن�س قد اأ�سافة ل�سعوبة ال�سوؤال.
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كان اجلار 

بغي�صًا اإذ كان   

باإمكانه اأن 

ين�صحه باأن 

ي�صع بداًل من 

الذهب �صيئًا 

اأف�صل من احلجر  

ال مل يكن مبقدوره 

ذلك كان احلجر 

مهما يف الق�صة

متحدث 1متحدث 2

ما الذي كان باإمكان املتحدث 2قوله لتعزيز وجهه نظرة ؟

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

البخيل - ال�سوؤال  7

املوقف: �سخ�سي 

تن�صيق الن�س: متوا�سل 

نوع  الن�س:  �سردي     

اجلانب: ا�ستيعاب  وا�سرتجاع  -  ا�سرتجاع  معلومة

نوع ال�صوؤال: اإجابة  ق�سرية    

ال�صعوبة: 310  ) امل�ستوى ا ب (

كيف ح�سل البخيل على كتلة الذهب ؟

 ...................................................................................................................................................

العالمات

عالمة كاملة: يبني اأنه  باع كل �سيء  كان ميتلكه. وميكنه اأن يعيد ال�سياغة  اأو ينقل  مبا�سرة من الن�س .

•  باع كل ما ميتلك.

•  باع كل ممتلكاته.
•  ا�سرتاها. )رابطه  �سمنيه  لبيعه  كل �سيء  كان ميتلكه(.

التعليق 

هذه واحدة من اأ�سهل املهام يف قراءة بيزا، ب�سعوبة يف حميط منت�سف  امل�ستوى 1 ب. مطلوب من القارئ اأن ي�ستوعب وي�سرتجع معلومة معلنه �سراحة 

يف اجلملة الفتتاحية لن�س ق�سري للغاية. وللح�سول على العالمة الكاملة، ميكن اأن تكون الإجابة نقال مبا�سرًا من الن�س - »باع كل ما ميلك« - اأو تكون 

اإعادة �سياغة مثل »باع كل ممتلكاته«. اأما اللغة الر�سمية للن�س واملرجح اأنها قد اأ�سافت �سعوبة اإىل مهام اأخرى يف هذه الوحدة، فمن غري املحتمل اأن 

يكون لها تاأثري كبري هنا لأن املعلومة املطلوبة تقع يف البداية الأوىل للن�س. ورغم اأن هذا ال�سوؤال �سديد ال�سهولة يف الإطار املرجعي لبيزا، اإل اأنه ل يزال 

يتطلب قدرًا ب�سيطًا من ال�ستدلل، مما يتعدى احلرفية املطلقة: فينبغي على القارئ ا�ستنتاج وجود رابط �سببي بني الت�سريح الأول »اأن البخيل باع كل 

ما ميلك« والثاين »انه ا�سرتى الذهب«.

البخيل  -  ال�سوؤال 5

املــوقـــف: �سخ�سي 

تن�صيق الن�س: متوا�سل 

نوع الن�س: �سردي 

اجلـــــــانب: الدمج و التف�سري – تكوين تف�سري

بنية ال�صوؤال: اإجابة مبنية  مفتوحة 

ال�صعـــــوبة: 548 )امل�ستوى 3 (

فيما يلى جزء من حمادثة بني �سخ�سني قاما بقراءة »البخيل وذهبه «

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



2
نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 1061

العالمات

عالمة كاملة 

يتعرف على اأن ر�سالة الق�سة تعتمد على اأن الذهب ا�ستبدله ب�سي عدمي الفائدة ول قيمة له.

• كان لبد ا�ستبداله ب�سيء ل قيمه  له لتو�سيح النقطة .
• احلجر مهم يف الق�سة لأن الفكرة كلها هي اأنه كان ميكن اأن يدفن حجرًا بدل من اخلري الذي كان �سيعطيه له الذهب املدفون .

• اإذا ا�ستبدل الذهب ب�سي اأف�سل من احلجر ي�سيع هدف هذه النقطة لأن ال�سيء املدفون ينبغي اأن يكون �سيئا ل قيمه له فعاًل .
• احلجر ل قيمه له ولكن بالن�سبة للبخيل كذلك كان الذهب .

• �سيء اأف�سل هو ال�سيء الذي كان ميكن اأن ي�ستخدمه - مل ي�ستخدم الذهب – هذا ما كان الفتى يرمى اإليه .
• حيث اأن بالإمكان اإيجاد احلجارة يف اأي مكان ، كان احلجر والذهب هما نف�س ال�سيء  بالن�سبة للبخيل. )»ميكن اإيجادهما يف اأي مكان » وتوحي باأن 

احلجر لي�س له قيمة حقيقية (.

التعليق

تتخذ هذه املهمة �سكل اإقامة حوار بني قارئني خياليني ميثالن تف�سريين متعار�سني للق�سة. ففي الواقع موقف املتحدث 2 هو املت�سق مع النطباع الكلى 

للن�س .لذلك ففي غ�سون تقدمي تف�سري داعم يظهر للقراء اأنهم قد فهوا »خط احلبكة » – املعنى الأخالقي للق�سة اخلرافية. اأما ال�سعوبة الن�سبية  

للمهمة بالقرب من قمة امل�ستوى  3  فمن املرجح اأن تتاأثر باحلقيقة باأنه على القراء بذل املزيد من اجلهد لتكوين اإجابة ت�ستحق عالمة كاملة. فعليهم 

اأول: اأن يفهموا معنى كالم اجلار يف الق�سة والتي مت التعبري عنها بلغة ر�سميه )وكما ذكر من قبل ، طلب من املرتجمني اأن يعيدوا �سياغة الأ�سلوب 

ال�سبيه باأ�سلوب الق�س�س اخليالية (. ثانيا : العالقة بني منت ال�سوؤال واملعلومة املطلوبة غري وا�سحة ، فهناك قليل من الدعم  اأو ل دعم يف منت ال�سوؤال 

) ما الذي ميكن اأن يقوله املتحدث 2 ليعزز وجهة نظره؟ ( لري�سد القارئ اإىل تف�سري املهمة رغم اأن الإ�سارة اإىل احلجر واىل اجلار من قبل املتحدثني 

من �ساأنهما اأن يوجها القارئ اإىل نهاية الق�سة اخلرافية .

 وكما هو وا�سح يف اأمثلة الإجابات ،للح�سول على عالمة كاملة- ميكن للطالب التعبري بطرق متعددة عن الفكرة الأ�سا�سية باأن الرثوة لي�س لها قيمة 

     . عالمة  اأي  متنح  ل  رمزية«  قيمه  للحجر  كان   « .مثل  املعنى  اإىل  ت�سري  الغام�سة  الإمياءات  اأن  غري  ا�ستخدمت  اإذا  ‘اإل 
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• ال�سكل اأ-45-2 •
امل�صرحية هي ال�صيء

 تقع االأحداث يف قلعة على ال�صاطئ يف اإيطاليا    

امل�صهد الأول :

غرفة �سيوف مزخرفة يف قلعة جميلة .

بجوار ال�ساطئ .اأبواب ذات اليمني وذات الي�سار .

واأريكة    ومائدة   : امل�سرح  منت�سف  يف  مو�سوعة  جلو�س  وغرفة   – 5

وكر�سيان ونوافذ كبرية يف اخللف. ليلة تزينها النجوم. والظالم 

يخيم على خ�سبة امل�سرح . عندما يرتفع ال�ستار ن�سمع رجاًل 

يتحاورون ب�سوت عال خلف الباب على الي�سار .

اأحدهم     يقوم  ال�سهرة  مبالب�س  رجال  ثالثة  ويدخل  الباب  يفتح   – 10 

بت�سغيل الإ�ساءة فورًا . ويتقدمون اإىل املنت�سف يف �سمت ثم يقفون 

حول املائدة . ثم يجل�سون �سويًا ، يجل�س جال يف كر�سي على الي�سار 

ويجل�س توراي على كر�سي . 

على اليمني و اآدم على الأريكة يف الو�سط . و�ساد �سمت طويل وتقريبًا   – 15 

مربك و متطية مريحة . و�سمت ثم:

جال 

ملاذا اأنتم غارقون يف التفكري ؟ 

20 –  توراي

اأنى اأفكر حول كيف يكون  البدء يف م�سرحية �سعبًا . لتقدمي جميع 

ال�سخ�سيات الرئي�سية يف البداية ، عندما يبداأ كل �سيء . 

اآدم 

. �سعبًا  يكون  اأن  لبد  ذلك  اأن  اأعتقد   – 25

توراي

اأنها �سعبه ب�سكل مفرط .تبداأ امل�سرحية ، ي�سمت اجلمهور. يدخل 

املمثلون اإىل خ�سبة امل�سرح وتبداأ املعاناة . وت�ستمر لالأبد .

من  اجلمهور  يكت�سف  اأن  قبل  ال�ساعة  ربع  اإىل  ي�سل  ما  مير  واأحيانا   – 30

هذا ومن ذاك، وماذا هم جميعًا ب�سدده.

جال 

ما اأغرب عقليتك . 

35-  األ  ميكنك اأن تن�سى مهنتك لدقيقة واحدة ؟

توراي  

ل ميكن اأن يتم ذلك .  

جال   

ل متر ن�سف �ساعة دون اأن تقوم   

40 –  ملناق�سة امل�سرح واملمثلني والأدوار. هناك اأمور اأخرى يف هذا العامل  .

توراي   

ل توجد اأ�سياء اأخرى . اإنني كاتب م�سرحي – وهذه لعنتي .  

جال   – 45 

ل يجب اأن تكون ت�سبح عبدًا ملهنتك بهذا ال�سكل.  

توراي   

اأن مل تتقن مهنتك تكون عبدًا لها  .   

جيد  ب�سكل  م�سرحية  بداأ  اإن   ، بى  ثق   . و�سطى  منطقة  هناك  50 –   لي�ست 

لي�س دعابة. اإنها واحدة من  اأ�سعب  م�سكالت  تقنيات امل�سرح . تقدمي 

�سخ�سياتك على الفور . دعتا ننظر اإىل هذا امل�سهد هنا – ثالثتنا .

اأنهم ل يدخلون  هذه احلجرة يف  ال�سهرة . قل    55 –  ثالث رجال مبالب�س 

هذه القلعة الفخمة  . ولكن اإىل خ�سبة امل�سرح فور بدء امل�سرحية . 

وعليهم اأن يدرد�سوا حول جمموعه كاملة من مو�سوعات غري مهمة 

حتى نهايتها .

من نحن . امل يكن من الأ�سهل كثريًا اأن يبداأ كل هذا بالوقوف وتقدمي   -60

اأنف�سنا ؟ يقف ويقول . اأ�سعدمت م�ساًء . ثالثتنا �سيوف يف هذه القلعة . 

لقد و�سلنا توًا .

من حجرة الطعام حيث تناولنا غذاء رائعًا . واحت�سينا قنينتني من   -65 

ال�سراب . ا�سمي �سندور توراي . اأنا كاتب م�سرحي ، ظللت اأكتب 

م�سرحيات ملدة ثالثني عامًا . هذه هي مهنتي . انتهيت .

دورك .                                    -70

جال   

يقف . ا�سمي جال اأنا اأي�سًا كاتب م�سرحي. اأنا اأكتب امل�سرحيات   

كذلك. جميعنا يف �سحبة هذا ال�سيد املهذب.

فكالنا كاتب م�سرحي م�سهور . وميكنكم قراءة جميع بطاقات تعريف    -75

امل�سرحيات الكوميدية اجليدة والأوبريتات : مكتوب عليها تاأليف جال 

وتوراي . وطبيعيًا هذه هي مهنتي اأي�سًا .       

جال وتوراي   

�سويًا و هذا ال�ساب.   -80 

اآدم  

يقف : هذا ال�ساب اإذا �سمحتم يل . األربت اآدم  25 عامًا من العمر،   

موؤلف مو�سيقى . لقد كتبت املو�سيقى لهذين ال�سيدين .

85-    املهذبني لآخر اأوبريت لهما وهذا . اأول عمل يل للم�سرح . وقد 

اكت�سفني  هذان املالكان امل�سنان والآن مب�ساعدتهما ، اأحب اأن اأكون 

م�سهورًا . وقد �ساعدا على دعوتي لهذه القلعة كما �ساعدا على 

90-    تف�سيل معطفي وبذلة ال�سهرة مبعنى اآخر ، اأنا حاليا فقري ومغمور ، 

حتى الوقت الراهن . بخالف ذلك اأنني يتيم و جدتي هلي التي ربتني. 

وقد توفيت جدتي واأنا وحيد يف هذا العامل لي�س 

95-     يل ا�سم ولي�س عندي مال .

توراي  

ولكنك  �ساب .  

جال   

وموهوب .                                                     

اآدم   -100

واأنا مغرم بالعزف املنفرد .  

توراي  

ما كان يجدر بك اإ�سافة ذلك ، فباإمكان كل �سخ�س من اجلمهور اأن   

ي�ستنبط  هذا على اأي حال .

105-  ويجل�سون جميعًا

توراي   

األي�ست تلك اأ�سهل طريقة لبدء امل�سرحية ؟  

جال  

لو �سمح  لنا اأن القيام بذلك ، �سيكون من ال�سهل كتابة امل�سرحيات.                                                          - 110

توراي   

ثق بي ، اإن الأمر لي�س بهذه ال�سعوبة . فلتفكر فقط يف هذا الأمر كله   

على اأنه ......

جال   -115

ح�سنًا ، ح�سنًا – فقط ل تبداأ باحلديث عن امل�سرح مرة اأخرى لقد   

�سئمت هذا الأمر. �سنتحدث غدًا اإذا رغبت .    

» امل�رسحية هي ال�صيء« هي بداية م�رسحية للكاتب امل�رسحي  املجرى فريينك مولنار 

ا�ستخدم »امل�سرحية هي ال�سيء« على ال�سفحتني ال�سابقتني لالإجابة عن الأ�سئلة التي تليها )لحظ اأن الأرقام املعطاة عند الهام�س هي مل�ساعدتك لإيجاد 

الأجزاء امل�سار اإليها يف الأ�سئلة (
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امل�صرحية هي ال�صيء - ال�سوؤال 3  : 

املــــــوقــــف: �سخ�سي

نوع التن�صيق : متوا�سل 

نــوع الــن�س : �سردي

–  تكوين تف�سري اجلانب: الدمج والتف�سري 

بنية ال�صــــوؤال: اإجابة ق�سرية

ال�صعـــــوبة : 730 )امل�ستوى 6 (

ماذا كانت �سخ�سيات امل�سرحية تفعل قبل رفع ال�ستار مبا�سرة ؟

...................................................................................................................................................

العالمات

عالمة كاملة : ي�سري اإىل الغذاء اأو احت�ساء ال�سراب . يجوز اإعادة ال�سياغة اأو النقل من الن�س مبا�سرة .

• لقد تناولوا توًا الغذاء وال�سراب .
• لقد » و�سلنا توًا من حجرة الطعام حيث تناولنا غذاًء رائعًا «  . )اقتبا�س مبا�سر (.

• غذاء رائع واحت�سينا قنينتني من ال�سراب . )اقتبا�س مبا�سر ( .
• غذاء و�سراب

• الغذاء
• احت�سينا �سرابًا

• تناولنا الغذاء و�سربنا 
• كانوا يف حجرة الطعام 

التعليق

ت�سور هذه املهمة عدة �سمات لأ�سعب املهام يف قراءة بيزا . الن�س طويل ح�سب معايري بيزا وميكن الفرتا�س اأن هذا العامل اخليايل امل�سور بعيد عن 

خربات معظم من هم يف �سن 15 عامًا. تفيد مقدمة هذه الوحدة الطالب اأن املثري امل�سرحية هي ال�سيء هو بداية م�سرحية للموؤلف امل�سرحي املجري 

فرينيك مولنار ، غري اأنه مل يكن هناك توجه خارجي اآخر . اأما املوقع ) » قلعة ال�ساطئ يف ايطاليا« ( من املرجح اأن يكون غريبًا للكثريين كما ينك�سف 

الو�سع تدريجيًا من خالل احلوار نف�سه. ورغم اأن مفردات الكلمات لي�ست �سعبة ب�سكل خا�س واأن اللهجة هي يف الغالب درد�سة اإل اأن منط اللغة النوعي 

متكلف قلياًل . ورمبا الأهم هو تقدمي م�ستوى من الفظاظة من الفكرة املجردة للنقا�س : حمادثة متكلفة بني ال�سخ�سيات حول العالقة بني احلياة والفن 

وحتديات الكتابة للم�سرح . والن�س م�سنف على اأنه �سردي لأن الفكرة الأ�سا�سية يتم تناولها على اأنها جزء من �سرد امل�سرحية . 

ورغم اأن جميع مهام هذه الوحدة قد اكت�سبت قدرًا من ال�سعوبة املرتبطة بتحديات الن�س ، اإل اأن احلاجة املعرفية لهذه املهمة بالذات ميكن اأن ُتعزى 

الفارق بني  اإىل  القارئ منتبهًا  اأن يكون  ال�سوؤال من حيث ارتباطها بالن�س . فالبد  للتف�سري املطلوب لتحديد معنى م�سطلحات  العايل  اإىل امل�ستوى 

ال�سخ�سيات واملمثلني . وي�سري ال�سوؤال اإىل ماذا كانت ) ال�سخ�سيات ( ) ولي�س املمثلون ( تعمل » قبل رفع ال�ستار مبا�سرة« وهذا ميكن اأن يكون حمريًا 

حيث يتطلب التعرف على التحول بني العامل الواقعي على خ�سبة امل�سرح يف امل�سرح الذي به �ستار والعامل اخليايل جلال وتوراي واآدم الذين كانوا يف غرفة 

الطعام يتناولون الغذاء قبل دخولهم غرفة ال�سيوف مبا�سرة ) مكان خ�سبة امل�سرح ( اإن ال�سوؤال الذي من خالله يتم تقييم قدرة الطلبة على التمييز 

بني العاملني الواقعي واخليايل يبدو منا�سبًا ب�سكل خا�س بالن�سبة اإىل الن�س ذا الفكرة الرئي�سية عن ذلك بال�سبط بحيث يتم املوازنة بني تعقيدات 

ال�سوؤال وم�سمون الن�س . 

وم�ستوى اآخر ل�سعوبة املهمة قدمته احلقيقة باأن املعلومة املطلوبة هي يف مكان غري متوقع . وي�سري ال�سوؤال اإىل عملية  » قبل رفع ال�ستار« مما يدفع 

القارئ عادة اإىل البحث يف افتتاحية امل�سهد عند بداية املقتطفة . وعلى العك�س ، فاإن املعلومة موجودة فعاًل حول منت�سف املقتطفة عندما ك�سف توراي 

اأنه واأ�سدقاوؤه » قد و�سلوا توًا من حجرة الطعام« . ورغم اأن عالمات ال�سوؤال تبني اأن عدة اأنواع من الإجابات مقبولة ، اإل اأنه من اأجل احل�سول على 

عالمة كاملة ينبغي على القراء اإظهار اأنهم قد وجدوا هذه املعلومة غري الوا�سحة . اإن احلاجة اإىل ا�ستيعاب معلومة مت�ساربة مع التوقعات - حيث لبد 

اأن يويل القراء اهتمامًا كاماًل للن�س يف حتدي للمفاهيم اأو الت�سورات امل�سبقة وهو اأمر مييز اإىل حد كبري اأكرث مهام القراءة �سعوبة يف بيزا .
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امل�صرحية هي ال�صيء - ال�سوؤال 4  : 

املــــــوقــــف: �سخ�سي 

تن�صيق الن�س: متوا�سل 

نــوع الــن�س: �سردي

اجلانب: الدمج والتف�سري – تكوين تف�سري

بنية ال�صــــوؤال: اختيار متعدد

ال�صعــــــوبة: 474 )امل�ستوى 2 (

» وت�ستمر لالأبد . واأحيانًا مير ما ي�سل اإىل ربع ال�ساعة « ) ال�سطران 29- 30 (

طبقًا لتواري ملاذا ربع ال�ساعة » ت�ستمر لالأبد« ؟

اأ – هي وقت طويل لتوقع جلو�س اجلمهور يف �سمت يف م�سرح مزدحم  . 

ب- يبدو اأنه ي�ستغرق زمنًا اأبديًا حتى ينجلي املوقف عند بداية امل�سرحية . 

ج- يبدو اأن الأمر ي�ستغرق وقتًا طوياًل دائمًا كي يكتب املوؤلف امل�سرحي بداية امل�سرحية  . 

د – يبدو اأن الوقت مير ببطء عند وقوع حدث مهم يف امل�سرحية .

العالمات 

 عالمة كاملة: ب: يبدو اأنه ي�ستغرق زمنًا اأبديًا حتى ينجلي املوقف عند بداية امل�سرحية .

التعليق 

يقع هذا ال�سوؤال ال�سابق بالقرب من اخلط الفا�سل بني امل�ستويني 2 و 3 وهو ي�سور احلقيقة باأن الأ�سئلة التي تغطي جمموعة وا�سعة من ال�سعوبات ميكن 

اأن تبني على ن�س واحد . وعلى عك�س املهمة ال�سابقة يوجه اأ�سل هذه املهمة القارئ اإىل املقطع ذا ال�سلة يف امل�سرحية بل وحتى يحدد اأرقام الأ�سطر ومن 

ثم يعفي القارئ من اأي حتدي ملعرفة مكان املعلومة ال�سرورية . ومع ذلك ، لبد اأن يفهم القارئ ال�سياق الذي قيل فيه ال�سطر حتى يجيب على ال�سوؤال 

بنجاح ويف الواقع ، اإن م�سمون » يبدو اأنه ي�ستغرق زمنًا اأبديًا حتى ينجلي املوقف عند بداية امل�سرحية » بدعم الكثري مما تبغي من هذه املقتطفة التي 

ت�سع احلل �سراحة لل�سخ�سيات لتقدمي اأنف�سهم يف بداية امل�سرحية بدًل من انتظار الأحداث لتك�سف عن ماهيتهم . طاملا اأن املنطوق الذي اأ�سري اإليه 

يف منت املثريات يف معظم باقي هذه املقتطفة فاإن التكرار والتاأكيد يدعمان القارئ يف دمج وتف�سري هذا القتبا�س  ومن هذا املنطلق اأي�سًا ، تختلف هذه 

املهمة ب�سكل وا�سح عن ال�سوؤال 3 والذي فيه ُتقدم املعلومة املطلوبة مرة واحدة فقط ثم تختفي يف جزء غري متوقع بالن�س .

امل�صرحية هي ال�صيء - ال�سوؤال 7  : 

املـــوقـف: �سخ�سي 

تن�صيق الن�س: متوا�سل 

نــوع الــن�س: �سردي

اجلانب: الدمج والتف�سري – تكوين تف�سري

بنية ال�صــــوؤال: اختيار متعدد

ال�صعـــــــــوبة: 556 )امل�ستوى 4 (

اإجماًل : ما الذي يفعله املوؤلف امل�سرحي مولنار يف هذه املقتطفة ؟

اأ – اإنه يو�سح الطريقة التي �ستقوم كل �سخ�سية بعر�س م�سكالتها . 

ب- اإنه يجعل ال�سخ�سيات تبني كيف تكون الأبدية يف امل�سرحية . 

ج- اإنه ي�سرب مثاًل عن امل�سهد النموذجي التقليدي لبداية امل�سرحية .  . 

د – اإنه ي�ستخدم ال�سخ�سيات ليمثلوا م�سكالته ال�سخ�سية الإبداعية .

العالمات

 عالمة كاملة: اإنه ي�ستخدم ال�سخ�سيات ليمثلوا م�سكالته ال�سخ�سية الإبداعية .

التعليق 

ُيطلب من القارئ يف هذه املهمة اأن يتبنى منظورًا عامليًا واأن يكّون فهمًا وا�سعَا من خالل دمج وتف�سري دللت حوار عرب الن�س . وتنطوي هذه املهمة على 

التعرف على الفكرة الت�سورية ملقطع يف امل�سرحية حيث تكون الفكرة اأدبية وجمردة . وهذه اأرا�سي غري مطروقة ن�سبيًا بالن�سبة ملعظم من هم يف �سن 

15 عامًا ومن املمكن اأن ت�سكل �سعوبة املهمة املوجودة بامل�ستوى 4 . وقد ح�سل عدد اأقل من ن�سف طالب بلدان منظمة التعاون القت�سادي على العالمة 

الكاملة لهذه املهمة بينما انق�سم بقية الطالب اإىل ن�سفني مت�ساويني تقريبًا عرب جمل الت�ستيت الثالثة . 
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طريق امل�صتقبل 

تخيل فقط كم �سيكون رائعًا اأن » تنتقل » 1 اإىل العمل على الطريق الإلكرتوين ال�سريع حيث تنجز كل اأعمالك على كمبيوتر اأو هاتفيًا ! مل 

تعد م�سطرًا حل�سر ج�سدك يف حافالت اأو قطارات مزدحمة اأو اأن ت�سيع �ساعات لل�سفر اإىل و من العمل . ميكنك العمل حيثما تريد – 

فكر فقط يف كل فر�س العمل التي �ستنفتح اأمامك !

مويل

كارثة يف التنفيذ

اإن تخفي�س �ساعات النتقال باملوا�سالت واحلد من ا�ستهالك الطاقة الذي يتبع ذلك هو من الوا�سح فكرة جيدة. غري اأن حتقيق مثل هذا 

الهدف ينبغي اإجنازه لتح�سني و�سائل النقل العام اأو ب�سمان اأن يكون موقع العمل قريبًا من اأماكن معي�سة النا�س . اأما الفكرة الطموحة 

باأن العمل من البيت ينبغي اأن يكون جزءًا من اأ�سلوب حياة كل فرد �سيوؤدي اإىل اأن ي�سبح بع�س النا�س م�ستهلكني ذاتيًا اأكرث فاأكرث . فهل 

نريد فعاًل لإح�سا�سنا باأننا جزء من املجتمع اأن يزداد ترديًا ؟

                               ريت�صارد

1. » العمل عن بعد« هو م�سطلح اأخرتعه جاك نيليز يف اأوائل ال�سبعينيات لو�سف الو�سع الذي يقوم فيه العاملون بالعمل على كمبيوتر 

بعيدًا عن املكتب الرئي�سي ) مثال : يف البيت ( وينقلون البيانات والوثائق اإىل املكتب الرئي�سي عن طريق خطوط الهاتف . 

ا�ستخدم » العمل عن بعد » اأعاله لالإجابة عن الأ�سئلة التي تليه .

• ال�سكل اأ-46-2 •
العمل عن بعد
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العمل عن بعد - ال�سوؤال 1  : 

املـــوقــــف: مهني 

تن�صيق الن�س: متعدد 

نــوع الــن�س: نقا�س

اجلانب: الدمج والتف�سري – تكوين فهم وا�سع

بنية ال�صــوؤال: اختيار متعدد

ال�صعــــوبة: 537 )امل�ستوى 3 (

ما العالقة بني » طريق امل�ستقبل« و » كارثة التنفيذ« ؟

اأ – ي�ستخدمان حججًا خمتلفة للو�سول اإىل نف�س النتيجة العامة. 

ب- مكتوبان بنف�س الأ�سلوب ولكنهما عن مو�سوعني خمتلفني متامًا . 

ج- يعربان عن نف�س وجهة النظر العامة ، ولكن يتو�سالن اإىل نتيجتني خمتلفتني. 

د – يعربان عن وجهتي نظر متعار�ستني حول نف�س املو�سوع.

العالمات

 عالمة كاملة:  د – يعربان عن وجهتي نظر متعار�ستني حول نف�س املو�سوع .

التعليق 

املثري بالن�سبة للوحدة العمل عن بعد هو عبارة عن ن�سني ق�سريين يقدمان وجهتي نظر متعار�ستني حول العمل عن بعد الذي مت تعريفة يف تذييل للن�س 

على اأنه » العمل على كمبيوتر بعيدًا عن املكتب املركزي ». الإ�سافة الوحيدة للن�س الأ�سلي املقدم فقد تقدم به وا�سعو اختبار بيزا وهو هذا التذييل. 

لقد اأفرت�س باأن امل�سطلح » العمل عن بعد »  قد ل يكون ماألوفًا ملعظم من هم يف �سن 15 عامًا. وقد اأ�سيف هذا التذييل لتجنب منح ميزة للطالب 

الذين قد متكنهم لغتهم من ا�ستنباط معنى هذه الكلمة املركبة. فعلى �سبيل املثال ، كان باإمكان الطالب الذين مت اختبارهم باللغة الإجنليزية ا�ستنتاج 

معنى الكلمة بالربط بني معنى » عن بعد » ) بعيد ( و » النتقال للعمل » وباملقارنة ، هناك بع�س البلدان التي مل تكن لغة الختبار فيها هي الإجنليزية 

وا�ستخدم فيها امل�سطلح الإجنليزي اأو كتب بحروف لغة البلد مما ل يوفر نف�س الإ�سارة  اإىل املعنى .
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اإن هدف كل من الن�سني الق�سريين يف هذا املثري اإىل اإقناع القراء بوجهة نظر ، ومن ثم فاإن املثري ي�سنف على اأنه نقا�س . ونظرًا لأن الغر�س من مادة 

املثري هو مناق�سة ق�سية مرتبطة باحلياة العملية ، ي�سنف الن�س على اأنه مهني من حيث املوقف. وهذان الن�سان اللذان ي�سكالن املثري هما متوا�سالن، 

ولكن لأنه قد مت بناءهما ب�سكل م�ستقل وو�سعا جنبًا اإىل جنب بهدف التقييم اأ�سبح ت�سنيف تن�سيق الن�س على اأنه متعدد. 

اأن يكونوا فهمًا �ساماًل لكال من  اأن يتعرف الطالب على العالقة بني الن�سني الق�سريين. ولالإجابة ب�سكل �سحيح على الطالب  يتطلب هذا ال�سوؤال 

الن�سني الق�سريين ثم يحددوا العالقة بينهما اأي على اأنهما يعربان عن وجهتي نظر متعار�ستني لنف�س املو�سوع . والعامل الذي ي�سهم يف �سعوبة هذا 

ال�سوؤال هو م�ستوى التف�سري املطلوب لتحديد املوقف الذي مت التعبري عنه يف كال منهما. كان موقف موؤلف الن�س الأول قد مت اإبرازه بو�سوح يف اأول 

الن�س. » تخيل فقط كم �سيكون رائعًا اأن تنتقل اإىل العمل«. ثم عزز هذا املوقف طوال الن�س يف املقابل ل يحتوي الن�س الثاين على عبارات مبا�سرة 

عن موقف املوؤلف: وبدًل من ذلك ، مت كتابة الن�س على �سكل �سل�سلة من الردود على احلجج التي يعار�سها املوؤلف ، لذلك يتطلب فهم موقف املوؤلف 

الثاين م�ستوى تف�سري اأكرب من فهم املوؤلف الأول. ومبجرد النتهاء من عملية تف�سري موقف كال من املوؤلفني ، والتعرف على اأن املواقف املت�ساربة اأمر 

وا�سح ن�سبيًا . وقد اختار اأ�سعف طالب اخليار ب وف�سل الطالب يف التعرف على اأن الن�سني يتناولن نف�س املو�سوع . اأما الطالب الذين اختاروا  اأ و ج 

قد تعرفوا على اأن الن�سني كانا حول نف�س املو�سوع ، ولكنهم ف�سلوا يف حتديد اأنهما يعربان عن وجهتي نظر متباينتني. وعند امل�ستوى 3 اأكرث من ن�سف 

طالب بلدان منظمة التعاون القت�سادي ح�سلوا على عالمات لهذا ال�سوؤال . 
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العمل عن بعد - ال�سوؤال 7  : 

املــــــوقــــف: مهني 

تن�صيق الن�س: متوا�سل  

نــوع الــن�س: نقا�س

اجلانب: تاأمل وتقييم – التاأمل يف حمتوى الن�س وتقييمه

بنية ال�صــــوؤال: اإجابة مبنية مفتوحة 

ال�صعـــــــــوبة: 514 )امل�ستوى 3 (

ما نوع العمل الذي يكون من ال�سعب القيام به عن بعد ؟ علل اإجابتك .
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..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

العالمات 

الق�سد من ال�سوؤال 

التاأمل والتقييم : التاأمل يف حمتوى الن�س وتقييمه .

ا�ستخدام معارف �سابقة لتكوين مثال لفئه مو�سوفة يف الن�س . 

عالمة كاملة: يحدد نوع العمل ويقدم �سرحًا مقبوًل عن ملاذا ل ميكن لل�سخ�س الذي يقوم بهذا العمل اأن يعمل عن بعد.  ل بد اأن ت�سري الإجابات 

)�سراحة اأو تلميحا( اإىل �سرورة وجوده ج�سديًا لهذا العمل اخلا�س. 

• البناء – من ال�سعب العمل باخل�سب والطابوق من اأي مكان اآخر .
• الريا�سي – لبد من وجودك يف املكان ملمار�سة الريا�سة . 

• ال�سباك – ل ميكنك اإ�سالح حو�س اأحد الأ�سخا�س واأنت يف بيتك .
• حفر اخلنادق – لأنه لبد من وجودك يف املكان .

• التمري�س – من ال�سعب فح�س �سالمة املر�سى على النرتنت .
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التعليق 

يتطلب هذا ال�سوؤال اأن يقدم الطالب مثاًل ) مهنة ( تنا�سب فئة معينة. واملعلومات الن�سية املطلوبة لهذا ال�سوؤال موجودة يف التعريف التذييلي للعمل 

عن بعد . ولذلك فاإنه بالرغم من وجود املثري يف ن�سو�س متعددة اإل اأن هذا ال�سوؤال ُي�سنف على اأنه اأحد اأ�سكال الن�سو�س املتوا�سلة من حيث تن�سيق 

الن�س لأنه ي�سري اإىل عن�سر ن�سي واحد فقط .

وحتى ميكن للطالب تقدمي اأمثلة عن العمل الذي يكون اإجنازه من بعد �سعبًا ، ينبغي على الطالب اأن يربطوا بني فهمهم للن�س خالل ) تعريف العمل 

عن بعد ( وبني معارف خارجية ، حيث اأنه مل يتم ذكر مهنة معينة يف الن�س . لذلك فاإن هذا ال�سوؤال ُي�سنف على اأنه تاأمل وتقييم مع الت�سنيف الفرعي 

تاأمل يف حمتوى الن�س وتقييمه . 

للح�سول على عالمة لهذا ال�سوؤال مطلوب من الطالب اأن ُيعطوا مثاًل واأن يعللوا ملاذا مثالهم ينطبق على الفئة املعطاة والإ�سارة اإىل التف�سري الالزم اإما 

ت�سريحًا اأو تلميحًا للحقيقة باأن العامل لبد اأن يكون حا�سرًا بج�سمه كي يوؤدي عمله. ورغم اأن نطاق الإجابات التي ا�ستحقت عالمة كاملة كان وا�سعًا 

ف�سل عدد كبري من الطالب يف احل�سول على العالمة لأنهم مل يعللوا اإجاباتهم على الإطالق. اأواأنهم قدموا �سرحًا مل يبني اأنهم قد فهموا اأن العمل 

الذي ذكروه ي�ستدعي وجود العامل فيها ج�سديًا . ومثال لهذا الأخري هو » حفر اخلنادق . لأنه عمل �ساق » قارن هذه الإجابة مع الإجابة احلا�سلة على 

العالمة: » حفر اخلنادق لأنه ي�ستوجب وجودك يف املكان «. وقد ح�سل حوايل 60٪ من الطالب على عالمة كاملة لهذا ال�سوؤال. 

مثال ملهمة القراءة الرقمية

 اأحد مهام تقييم القراءة يف بيزا 2009 للن�سو�س الرقمية ، التي حتتوي على اأربعة بنود ، اأعيد اإنتاجها يف هذا الق�سم . ت�ستخدم لقطات ال�سا�سة 

. www.pisa.oecd.org لت�سوير اأجزاء من املثري املرتبط بكل �سوؤال . اإن الن�سخة الرقمية لهذه الوحدة وغريها من املهام املعلنة متوفرة على
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• ال�سكل اأ-47-2 •
اأريد اأن اأ�صاعد

احلياة تبداأـ عند 16

حمتويات املوقع 

ال�ضفحة الرئي�ضية 

عن

ات�سال

الثالثاء 1 يناير

عام جديد �سعيد

جمرد لفتة �سريعة اليوم لأ�ساركك معي يف قراري للعام اجلديد – لقد قررت اأن 

يكون هذا هو عام التطوع ) جديًا ( .

 �ساأقوم بالبحث عن عمل تطوعي. رمبا تتذكر اأنني قمت العام املا�سي بعملني 

تطوعني ق�سريي املدى وقد كانا رائعني ، غري اأنني اأريد هذا العام وظيفة تطوعية 

طويلة املدى حلوايل �سنة حتى اأمتكن من اأن اأوؤثر يف حياة �سخ�س ما .

لقد وجدت مكانًا اأبداأ منه www.iwanttohelp.org فهل ا�ستخدم اأي �سخ�س 

اآخر هذا املوقع؟  

التعليقات

الأحد – 6 يناير 

لقد ُخ�ست نقا�سًا حارًا عند الغذاء اليوم عندما بداأ �سديقي ريرن يلح يف ال�سوؤال 

عن �سبب اهتمامي احلقيق بالتطوع . وكان م�سرًا اأن الطريقة الوحيدة التي 

ميكنهم بها ا�ستخدام اأفراد متطوعني هذه الأيام هي باإخطارهم �سراحة ما 

الذي �سيح�سلون عليه .

عني 

احلياة تبداأ عند 16

 هي املدونة 

ال�سخ�سية ملايكا. م 

اأقراأ بياناتي كاملة

اأريد اأن اأ�صاعد - ال�سوؤال 1  : 

املوقــف: مهني 

البيئـــــة : ذات اأ�سا�س ر�سائلي

تن�صيق الن�س: متوا�سل  

نـوع الــن�س : و�سف

اجلانب: ال�ستيعاب وال�سرتجاع – ا�سرتجاع معلومة

بنية ال�صـوؤال: اختيار متعدد 

اأقراأ املدخل اإىل مدونة مايكا ل�سهر يناير 1 . ماذا يقول املدخل عن جتربة مايكا التطوعية  ؟

اأ – كانت متطوعة لعدة �سنوات . 

ب- تتطوع فقط حتى تكون مع اأ�سدقائها . 

ج- قامت بالتطوع قلياًل ولكنها تريد اأن تفعل املزيد .

د – حاولت التطوع ولكنها ل تعتقد اأنه ي�ستحق العناء .

العالمات 

 عالمة كاملة: ج- قامت بالتطوع قلياًل ولكنها تريد اأن تفعل املزيد .

التعليق 

16 ( لفتاة �سابة ا�سمها مايكا  اإن ال�سفحة الأوىل التي ي�ساهدها الطالب يف هذه الوحدة هي ال�سفحة الرئي�سية ملدونة بعنوان ) احلياة تبداأ عند 

وحتتوي هذه ال�سفحة على مدخلني للمدونة ، 1 يناير و6 يناير. ورغم اأن مثل هذا النوع من الن�سو�س يظهر على موقع لل�سبكات الجتماعية اإل اأن 

املحتوى ي�سف اهتمام مايكا وخططها للقيام بعمل تطوعي ، ومن ثم فاإن هذا ) ال�سوؤال اأو الأ�سئلة الالحقة ( يف هذه الوحدة . ت�سنف على اأنها داخل 

نطاق ال�سياق املهني. 

ن�سبيًا  الب�سيطة  اللغة  واقعيًا متامًا وجتعل  املفهوم ملمو�س  اأن  التطوعي غري  بالعمل  الكثري من اخلربة  للطالب يف �سن اخلام�سة ع�سر  يكون  رمبا ل 

والعامية الن�س �سهل ال�ستيعاب » جمرد لفتة �سريعة « ) جديًا ( املوجهة اإىل القراء مبا�سرة الذين قد يقراأونها )» لأ�ساركك معي يف قراري للعام 

اجلديد« ، » قد تتذكر« ، » هل ا�ستخدم اأي �سخ�س اآخر هذا املوقع ؟« (. وهكذا حتتوي ال�سفحة على ال�سمات املعهودة ملواقع ال�سبكات الجتماعية 

. )www.iwanttohelp.org( مع توفري اأربع روابط يف املوقع )» حول « و » ات�سال« و » اأقراأ بياناتي كاملة« و » تعليقات« و رابط واحد ملوقع خارجي
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تتطلب هذه املهمة اأن يحدد القارئ املعلومة عن جتربة مايكا للتطوع . ويحتاج الطالب اإىل قراءة ن�س املدخل الق�سري ليناير 1 كي يتمكنوا من حتديد 

موقع الإجابة . ولي�س من ال�سروري النتقال لالأ�سفل لالطالع على ما تبقى من مدخل 6 يناير ول اأي اآخر من الت�سفح. وت�سري اجلملتان الثانية والثالثة 

يف الن�س اإىل رغبة مايكا يف العمل كمتطوعة مما يوؤدي اإىل ا�ستبعاد اخليار د وير�سد القارئ اإىل اجلزء الثاين من املفتاح )» اأود اأن اأفعل املزيد »( وهذا 

املفتاح هو �سياغة اأخرى ب�سيطة ملعلومتني يف اجلملة الآتية » قمت العام املا�سي بعملني تطوعني ق�سريي املدى ..... غري اأنني اأريد هذا العام وظيفة 

طويلة املدى » ويف �سوء الو�سوح الن�سبي لهذه املعلومة يف هذا الن�س الق�سري واللغة املبا�سرة والب�سيطة ن�سبيًا وعدم وجود احلاجة اإىل التنقل للبحث 

والأ�سلوب املبا�سر الذي يحبط م�سطلحات ال�سوؤال واملفتاح بالتعبريات التي يحددون مكانها يف الن�س كانت جميعها �سمات �سوؤال �سهل.

اأريد اأن اأ�صاعد - ال�سوؤال 2: 

املـوقـــف: تعليمي 

البيئة: ذات اأ�سا�س ر�سائلي

تن�صيق الن�س: متعدد  

نوع الــن�س : و�سف

املجـــال: ال�ستيعاب وال�سرتجاع – ا�سرتجاع معلومة

بنية ال�صــوؤال: اختيار متعدد 

اأذهب اإىل �سفحة » عن مايكا »

ما نوع العمل الذي تريده مايكا اأن تقوم به عندما تتخرج من املدر�سة ؟

اأ – الت�سوير . 

ب- ت�سميم �سفحات على النرتنت . 

ج- العمل يف البنوك

د – العمل الجتماعي .

العالمات

 عالمة كاملة: ب- ت�سميم �سفحات على النرتنت.

التعليق 

قراءة  فاإنه على عك�س جميع مهام   ، – لذلك  الثانية  ال�سفحة  البحث يف  اإىل  الطالب  يوجه  ولكنه  للمدونة  الرئي�سية  بال�سفحة  اأي�سًا  ال�سوؤال  يبداأ 

الن�سو�س املطبوعة ل ميكن احل�سول على املعلومة املطلوبة لإجابة ال�سوؤال من املادة املقدمة ب�سكل اأويل: بل يحتاج الطالب اإىل اإيجاد ن�س اإ�سايف 

بالنقر على الرابط . ويف هذه احلالة ، كان اختيار الرابط ال�سحيح من خم�سة روابط موجودة اأمر �سهل لوجود تطابق لفظي بني امل�سطلح يف املهمة 

وا�سم الرابط » حول » ولأن الرابط  ظاهر جليًا .

احلياة تبداأـ عند 16

حمتويات املوقع 

ال�ضفحة الرئي�ضية 

عن

ات�سال

حول : 

تبداأ احلياة عند 16 هي املدونة اخلا�سة ملايكا. م . 

اأحب الفن واأعمل نحو م�ستقبل ت�سميم �سفحات على النرتنت اأقوم بعمل جميع 

�سوري تقريبًا با�ستخدام برنامج فوتو�ست photoset ل ترتدد من ف�سلك للتعليق 

على اأعمايل الفنية ) اأو على اأي �سيء يخطر على بالك ( .
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ما اأن ينقر الطالب على هذا الرابط حتى يظهر الن�س الثاين حاجبًا الن�س الأول. وهنا اأحد اأقوى الفوارق بني الن�سو�س املطبوعة والن�سو�س الرقمية. 

هذا الن�س اجلديد خمت�سر للغاية ويحتوي على قدر ي�سري من املعلومات الأ�سا�سية عن احلياة ال�سخ�سية لكاتبة املدونة . وميكن اعتبار اأنها تتناول 

معلومات  من النوع املحتمل اأن تكون ماألوفة ملعظم من هم يف �سن 15 عامًا. وهناك معلومة للت�ستيت الب�سيط يف اخليار اأ ، وذلك بالإ�سارة اإىل فوتو�ست 

photoset  يف الن�س بينما يكون اخليار د مقبوًل اأي�سًا يف �سوء معلومات الن�س الأول ) ال�سفحة الرئي�سية ( حول رغبة مايكا املعلنة للقيام بعمل 
تطوعي واأن حتدث تاأثريًا يف حياة اأحد الأ�سخا�س . تعتمد الإجابة عن هذا ال�سوؤال على اإجراء تطابق لفظي بني املفتاح واأحد امل�سطلحات يف الن�س ، 

» ت�سميم �سفحات على النرتنت« ومع اإيجاز الن�س ولغته الب�سيطة والتطابق اللفظي ي�سبح هذا ال�سوؤال مفهوم ن�سبيًا : يظهر اأن احلاجة اإىل خطوة 

ت�سفح واحدة ت�سيف اإىل عن�سر ال�سعوبة فتجعل ال�سوؤال اأ�سعب قلياًل من ال�سوؤال ال�سابق .

اأريد اأن اأ�صاعد - ال�سوؤال 3  :

املـــوقـــف : تعليمي

املحيــــــــــط : تاأليف

تن�صيق الن�س: متعدد

نــوع الــن�س : نقا�س

املجــــــــــــال: دمج وتف�سري – تكوين فهم وا�سع

بنية ال�صــــوؤال: اختيار متعدد

افتح الرابط الذي ت�سري اإليه مايكا يف ما ن�سرته بتاريخ 1 يناير . ما هي الوظيفة الأ�سا�سية لهذا املوقع على النرتنت ؟

اأ – لت�سجيع النا�س على �سراء منتجات اأريد اأن اأ�صاعد .

ب- لت�سجيع النا�س لإعطاء مال للمحتاجني .

ج- ل�سرح كيف ميكنك احل�سول على املال من التطوع .

د – لتقدمي معلومات للنا�س عن طرق التطوع .

هـ - لإخبار املحتاجني اأن ميكنهم احل�سول على م�ساعدة .

العالمات

عالمة كاملة:  د – لتقدمي معلومات للنا�س عن طرق التطوع .

التعليق

مطلوب من الطالب يف هذه املهمة التعرف على الفكرة الأ�سا�سية للن�س ، ولكن كي يقوموا بذلك ، يحتاجون اأوًل اإىل احل�سول على الن�س وكي ي�ساهدون 

الن�س الالزم عليهم اأن ينقروا على الرابط كما هو مو�سح يف املهمة. ويقع واحد فقط من الروابط الت�سعبية على هذه ال�سفحة داخل املدخل اإىل املدونة 

اخلا�سة  بـ 1 يناير ومن ثم فاإن الجتاه يف هذه املهمة وا�سح للغاية ولكن هناك اأربعة روابط اأخرى موجودة على نف�س ال�سفحة تعمل كم�ستتات. اإن 

النقر على الرابط ال�سحيح ياأخذ القارئ لي�س فقط اإىل ال�سفحة اجلديدة بل اأي�سًا اإىل �سفحة جديدة متامًا على النرتنت ، �سفحة انرتنت ملنظمة 

ا�سمها اأريد اأن اأ�ساعد. وتفتح هذه ال�سفحة يف ل�سان جديد في�سبح باإمكان الطالب النقر على » مدونة مايكا » اإذا رغبوا يف العودة اإىل الن�س الأول، 

رغم اأن ذلك لي�س �سروريًا لهذه املهمة . يت�سم حمتوى �سفحة النرتنت اجلديدة باأنه اأكرث جتردًا وي�ستخدم م�سطلحات قد تكون غري ماألوفة ن�سبيًا 

للطالب مثل : » منظمة غري ربحية » و » فر�سة » واخت�سار منظمة )org( واأنها موجهة جلمهور جمهول الهوية ولي�ست على امل�ستوى ال�سخ�سي ملدونة .

ال�صفحة الرئي�صية

اأحدث الفر�س

امل�صادر

مكــــان التطوعخريطة املوقع

املتطوعون

هل تبحث عن مكان رائع للتطوع ؟ 

اأح�سل على فر�سة الآن

هل كنت تعلم ؟ 

» اأريد اأن اأ�ضاعد« منظمة ل 

ربحية يف كل عام  ن�ساعد 

مئات املتطوعني من جميع 

الأعمار لالت�سال مبنظمات 

املجتمع الالربحية  ونعتمد 

على التربعات من  العامة 

لدعم عملنا

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



2
نبذة عن أداء الطلبة في القراءة

   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 1161

ُي�سنف هذا الن�س على اأنه نقا�سي لأنه ي�سجع القراء على اتخاذ اإجراءات اإما بالت�سال مبنظمات اأخرى )» اأح�سل على فر�سة الآن «( اأو بتقدمي 

تربعات ) » نعتمد على التربعات من العامة »( وهناك اأربعة روابط اأخرى متاحة يف جزء اآخر ل�سفحة النرتنت على هذه ال�سفحة اإذا رغب الطالب 

ا�ستك�ساف املوقع من اأجل احل�سول على �سورة اأِ�سمل عن املنظمة. ومع ذلك �سيكون هذا م�سيعة للوقت وغري فعال . ودائمًا ما تكون مثل هذه الفر�س 

متاحة لأي �سخ�س يقراأ عنها على النرتنت ، ومن ثم فاإن اأحد �سمات القراءة يف هذه اخللفية األ وهي القدرة على احلكم مبتى يكون من ال�سروري فتح 

روابط جديدة وبالتايل التو�سع يف عدد الن�سو�س املتاحة . 

يف هذه احلالة ، لالإجابة عن �سوؤال الفهم الوا�سع هذا ، يحتاج الطالب اإىل قراءة الو�سف املوجز عن املنظمة والوارد داخل املربع على اجلانب الأي�سر 

من ال�سفحة الرئي�سية والذي عززه ال�سوؤال البارز والرابط املوجود اأعلى ال�سورة . ومن غري املمكن اإجراء اأي مطابقة لفظية بني املهمة واملفتاح : 

وهناك حاجة اإىل قدر من م�ستوى ال�ستدلل ) املنخف�س ن�سبيًا ( من التخمني للتعرف على اأن هذا املوقع يقدم معلومات تو�سح كيف ميكن للنا�س 

التطوع . وجميع امل�ستتات لها درجة ما من القبول ب�سبب اإ�سارتهم اإىل موقع » اأريد اأن اأ�ساعد » واإىل املال واملحتاجني والتطوع واإعطاء املعلومات عن 

امل�ساعدة . 

 وهذه املهمة اأ�سعب قلياًل من �سابقتها رغم اأنها ل تزال �سهلة ن�سبيًا . اأما ال�سعوبة الن�سبية فتف�سرها احلاجة اإىل البحث يف الن�س مع املعلومات املطلوبة 

با�ستخدام الرابط ال�سحيح ، وكمية املعلومات القادرة على الت�ستيت واملتوفرة من خالل روابط غري ذات �سلة على �سفحات النرتنت ، واملعلومات 

املجردة اإىل حد ما و غري املاألوفة واللغة امل�ستخدمة واحلاجة اإىل م�ستوى من التخمني لالإجابة عن ال�سوؤال. 

اأريد اأن اأ�صاعد - ال�سوؤال 4  : 

املــوقــف: تعليمي 

البيئة: خمتلطة

تن�صيق الن�س: متعدد  

نــوع الــن�س: غري حمدد

اجلانب: معقد

بنية ال�صــــوؤال: اإجابة مبنية 

اأقراأ مدونة مايكا ليناير 1 ثم توجه اإىل موقع اأريد اأن اأ�ساعد واأبحث عن فر�سة ملايكا . ا�ستخدم زر الربيد الإلكرتوين على �سفحة » تفا�سيل الفر�سة « 

لتخرب مايكا بها . اأ�سرح يف الربيد الإلكرتوين ملاذا تكون الفر�سة منا�سبة لها . ثم اأر�سل الربيد بالنقر على زر » اأر�سل « .

العالمات

عالمة كاملة:  يختار فنان ر�سومات اأو مدر�سة اأبواي البتدائية ويكتب ر�سالة اإلكرتونية يف ن�س مربع الر�سالة مع �سرح ذا �سلة يتطابق مع معايري 

مايكا . 

ر�صالة اإلكرتونية لفنان الر�صومات  

ي�سري اإىل وظيفة دائمة اأو م�ستقبل اأو ت�سميم �سفحات انرتنت اأو فن .

• اأنت  فنانة رائعة و�سي�ستمر فنك – قلت اأنك تريدين نوعًا من عمل طويل – األي�س كذلك ؟
• �سي�ستمر فنك – و�سي�ساعدك للح�سول على خربة مل�ستقبلك . 

• من الوا�سح اأنك مهتمة بت�سميم الر�سومات وتريدين متابعة ذلك بعد انتهائك من املدر�سة كما حتبني اأي�سًا اأن تتطوعي وهذه فر�سة عظيمة كي 
تقومي بهاذين العملني و�سيكون لهما قيمتهما يف ال�سرية الذاتية اأي�سًا.

اأو 

ر�صالة اإلكرتونية ملدر�صة اأبواي البتدائية 

• ت�سري اإىل وظيفة دائمة اأو اإحداث تغيري.
• �ستكون هذه وظيفة جيدة – دائمة و�سيمكنك اإحداث تغيري.

• هذه وظيفة �ستمكنك فعاًل من اإحداث تاأثري ل�سخ�س ما .

عالمة جزئية : يختار فنان ر�سومات اأو مدر�سة اأبواي البتدائية ويكتب ر�سالة اإلكرتونية يف مربع ن�س دون �سرح اأو ب�سرح لي�س له عالقة .  

ر�صالة اإلكرتونية لفنان الر�صومات

• يعطي اإجابة غري كافية اأو غام�سة .
• �ستحبينها . 

يبني فهم غري دقيق للفر�سة ويعطي اإجابة غري مقبولة اأو ل عالقة لها . 

• �ستعملني مع الأطفال كثريًا )لي�ست لها عالقة – لي�ست اأحد معايري مايكا( .
• �ستمنحك الفر�سة للخروج والتجوال . 

اأو 
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ر�صالة اإلكرتونية ملدر�صة اأبواي البتدائية  

يعطي اإجابة غري كافية اأو غام�سة . 

• حتتاجني اإىل �ساعة يوميًا ولكن يبدو اأن هذا هو ما تبحثني عنه)تنق�سها الإ�سارة اإىل معايري الوظيفة و يكرر جزء من منت ال�سوؤال ( .
• �ستحبينها. 

يظهر فهم غري دقيق للفر�سة اأو ياأتي باإجابة غري مقبولة اأو لي�س لها عالقة .

• �ستمنحك الفر�سة للخروج والتجوال . 

التعليق

هذا مثال للمهمة املعقدة التي تنطوي على اجلوانب الثالث للقراءة جميعها .  كما اأن لها متطلبًا لالإبحار يف النرتنت. ويربز هذا التعقيد عددًا من 

الختالفات بني مهام القراءة املطبوعة والرقمية. وتتطلب املهمة ال�ساملة اأن يقوم الطالب بتاأليف ر�سالة اإلكرتونية ق�سرية بعد دمج املعلومات الواردة 

يف عدة ن�سو�س والتاأمل فيها. كما اأن نوع الن�س مل يتحدد لأن املهمة تتطلب من الطالب اأن يقوم بدمج املعلومات من عدة اأنواع من الن�سو�س : نقا�س 

) موقع اأريد اأن اأ�ساعد على النرتنت ( ، والو�سف ) مدونة مايكا ( والتفاعل )الربيد الإلكرتوين (. 

بعد البدء بتف�سري املعلومات الواردة يف مدونة مايكا . ُطلب من الطالب اإيجاد عدد من ال�سفحات على موقع النرتنت لأريد اأن اأ�ساعد  من اأجل تقييم 

املعلومات املوجودة على هذه ال�سفحات يف �سوء ما قراأوه يف املدونة واأن ي�ستخدموا هذا التقييم لإر�سال ر�سالة ب�سيطة ملايكا. لي�ست هناك �سبيل واحد 

لالإبحار عرب النرتنت كما ميكن ا�ستخدام ن�سني لتكوين اإجابات ت�ستحق عالمة. وهذا التباين هو منوذج لالإبحار يف املحيط الرقمي. 

تتطلب املهمة اأن يقوم الطالب بالإبحار من �سفحة البداية ، مدونة مايكا وحتى �سفحة اأحدث الفر�س املبينة اأدناه . مل�ساهدة ال�سفحة كاملة مطلوب 

النتقال لالأ�سفل .

تقدم هذه ال�سفحة اأربع فر�س للطالب للتقييم ل�سالح مايكا ، وبكل �سفحة رابط يوؤدي اإىل معلومات اإ�سافية. وميكن للطالب اأن يفتحوا اأي عدد من 

الروابط التي يرون اأنها �سرورية . اأما ال�سفحة اخلا�سة بفر�سة مدر�سة اأبواي البتدائية مبينه فيما يلي :-

الو�صف

الكبار  والأخوات  الكبار  الأخوة  و�سع  من  مبتكر  باأ�سلوب  للمتابعة  برنامج  املدر�سة  اأن�ساأت 

للو�سول اإىل مزيد من عدد متنوع من الأطفال ، والربنامج م�سمم لتعزيز التطوير الأكادميي 

لل�سباب وكذلك لتح�سني مهاراتهم الجتماعية . يلتقي املتطوع مع الطالب يف حرم املدر�سة 

مرة يف الأ�سبوع وملدة �ساعة اأثناء ال�ساعات املدر�سية حلد اأدنى �سنة .

ال�صفحة الرئي�صية

اأحدث الفر�س

امل�صادر

خريطة املوقع

ال�صفحة الرئي�صية

اأحدث الفر�س

امل�صادر

خريطة املوقع

مكــــان التطوع

مكــــان التطوع

اأحــدث الفــر�س

تفا�صيل الفــر�س

ما هي الفر�صة ؟

انظم ملئات املتطوعني الذين 

ي�ستخدمون �سبكة » اأريد اأن 

اأ�ساعد » كل �سنة للح�سول 

على فر�س تنا�سبهم اأنقر 

على الرابط لالطالع على 

التفا�سيل عن كل فر�سة 

للمتطوعني .

ما هو املوقع ؟

املوقع هو املنطقة اجلغرافية 

التي فيها منظمة تقوم 

بالتوظيف. وحتتاج كل فر�سة 

اإىل متطوعني من مدينة 

معينة اأو بلدة اأو ولية اأو تقوم 

بالتعيني قوميًا . 

ما هو التاريخ ؟ 

هو النطاق التاريخ الذي يبني

النتائج 4-1

فر�صة

فنان ر�سومات

طعام �سحي 

للنباتيني

امل�ساعدة 

يف  اإ�سالح 

ممر مزدوج 

لل�ساللت

اأبواي البتدائية 

املنظمة

احتاد م�ستك�سفي 

املجرة

النباتيون 

املتحدون

فريق جرين

مبنى الأخوة الكبار

املوقع

انرتنت

مركز معر�س 

الأفق

طريق �ساللت 

املزدوج

اأبواي البتدائية 

التاريخ

م�ستمر

 14-12

�سبتمرب

27 �سبتمرب 

اإىل 3 اأكتوبر

م�ستمر

�صالح لـ

املراهقون - الكبار

املراهقون– 

املجموعات - الكبار

املراهقون – 

املجموعات - الكبار

املراهقون والكبار

مدر�صة اأبواي البتدائية – العمل مع الأطفال

الأخوة الكبار – الأخوات الكبار  املنظمة : 

م�ستمرة  التاريخ : 

�ساعة يف الأ�سبوع الوقـت : 

مدر�سة اأبواي البتدائية  املوقـع : 

الأطفال وال�سباب واملجتمع والتعليم وحمو الأمية جمال الهتمام: 

اأح�صل على فر�صة 

التطوع

انظم اإىل مئات املتطوعني 

الذين ي�ستخدمون �سبكة اأريد 

اأن اأ�صاعد كل عام ليح�سلوا 

على فر�سة تنا�سبهم اأبحث 

عن فر�ستك الآن!

اأحدث الفر�س 

اأريد اأن اأ�صاعد

ر�صالة اإلكرتونية بتفا�صيل الفر�صة ل�صديق
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اإن هذا الن�س ق�سري اإىل حد كبري ولكنه كثيف ن�سبيًا مع مفردات معقدة للغاية ) » نهج اإبداعي« ( ) » مزيد من عدد متنوع من الطالب« ( و )» تعزيز 

التطوير الأكادميي« ( و )» الدعم الأكادميي«( وما اأن يحدد الطالب مواقع الفر�س حتى يلزمهم اأن يقارنوا بني موا�سفات هذه الفر�س مع املعايري 

الواردة مبدونة مايكا. وقد ميكنهم النقر مرة اأخرى على الل�سان لإعادة قراءة ما دونته ليناير 1 والذي ت�سري فيه اإىل رغبتها يف » وظيفة طويلة املدى« 

والتي ميكنها بها اأن  »حتدث تغيريًا« . وميكن للفهم الوا�سع لن�س مدر�سة اأبواي البتدائية اأن يدعم تقييم مايكا باأن العمل هنا قد يفي مبعايري مايكا . 

ويعزز هذا التف�سري تعبريات مثل : » يلتقي املتطوع مع الطالب – حلد اأدنى عام « . و » من خالل الدعم الأكادميي ودور النمذجه الإيجابي وال�سداقة 

بني �سخ�س و�سخ�س �سينجح الطالب« .

ميكن لبع�س الطالب اأي�سا ا�ستخدام الرابط » اأقراأ بياناتي الكاملة« اأو »عن« التي ت�سري اإىل اهتمامها » مب�ستقبل يف ت�سميم �سفحات انرتنت« واإىل 

»اأعمالها الفنية« . وتدعم املعلومات هنا اختيار فر�سة فنان ر�سومات . 

واإيابًا بني  التالية لالإبحار ذهابًا  ا�ستخدام عمود النتقال لل�سفحات  للروابط يف كل �سفحة مع  الأمام«   « اأو زر  » للخلف«  وقد ت�ستخدم الطالب زر 

موا�سفات خمتلفة الفر�س اإىل اأن يختاروا الفر�سة التي يحكمون عليها باأنها الأكرث منا�سبة . ومن ال�سروري يف كل حالة اأن ينتقل الطالب لالأ�سفل 

مل�ساهدة الو�سف الكامل للفر�سة. 

جمرد اأن يختار الطالب اإحدى الفر�س حتى يلزمهم اإن�ساء ر�سالة اإلكرتونية لري�سلوها ملايكا . ومع ذلك فاإنهم يفعلون ذلك من خالل فتح رابط اآخر . 

» ر�سالة اإلكرتونية بتفا�سيل الفر�سة ل�سديق« وفقًا لتعليمات املهمة .  

حتتوي ال�سفحة التي يقومون فيها بذلك على عنوان بريد اإلكرتوين و�سطور خا�سة باملو�سوع �سبق اإكمالها ، اإ�سافة اإىل بداية الر�سالة: » اأعتقد اأنك 

 . البتدائية  اأبواي  اأو فر�سة مدر�سة  ر�سومات  فنان  اإما  الطالب  يختار  اأن  وللح�سول على عالمة لبد   .«  .... لأن  التطوعية  الفر�سة  بهذه  �ستهتمني 

ويح�سل الطالب الذين يو�سون بفر�سة فنان ر�سومات على العالمة كاملة اإذا اأ�ساروا اإىل احلقيقة باأن هذه الفر�سة هي وظيفة دائمة اأو يعلقوا باأنها 

ذات �سلة مب�ستقبلها اأو باهتمامها بت�سميم �سفحات النرتنت اأما الطالب الذين يو�سون مبدر�سة اأبواي البتدائية فيح�سلون على عالمة كاملة اإذا 

اأ�ساروا اإما اإىل احلقيقة باأن هذه وظيفة دائمة اأو اإىل فكرة اإحداث فارق . 

اأما الطالب الذين يختارون اإحدى هاتني الفر�ستني ولكنهم ل يكتبون الر�سالة التي ت�سري اإىل معايري مايكا التي تبحث عنها فيح�سلون رغم ذلك على 

عالمة جزئية لنجاحهم يف اإجناز معظم املهمة املطلوبة بنجاح وا�ستيعابهم للمعلومات ذات ال�سلة ومقارنة معلومات من خمتلف الن�سو�س واإ�سدار 

حدكم عن اأي الفر�س هي املنا�سبة. 

بالخت�سار للح�سول على عالمة كاملة لهذه املهمة ، يحتاج الطالب اإىل القيام ب�سل�سلة من العمليات ، مبا فيها خطوات اإبحار متعددة ل�ستيعاب �سل�سلة 

من الن�سو�س . وتو�سح عن بع�س خطوات الإبحار ب�سراحة يف تعليمات املهمة اإل اأن القراء يحتاجون اإىل اإجراء تقييمات متعددة للروابط املوجودة 

ليقرروا اأيهما �سوف ي�سمح باأكرث الطرق كفاءة لإجناز املهمة . كما يحتاج الطالب اإىل القيام بتف�سريات متعددة للن�سو�س ومن مدونه مايكا كذلك 

ف�ساًل عن خمتلف ال�سفحات على موقع اأريد اأن اأ�ساعد على النرتنت ومبقارنة الأفكار واملعلومات عرب هذه الن�سو�س دعمًا للتاأمل والتقييم اللتني 

تتطلبهما املهمة . 

هل كنت تعلم ؟ 

اأن اأريد اأن اأ�ساعد هي منظمة 

غري ربحية. كل عام ن�ساعد 

مئات من املتطوعني من جميع 

الأعمار كي يت�سلوا مبنظمات 

املجتمع غري الربحية .ونعتمد 

على التربعات العامة لدعم 

اأعمالنا 

ال�صفحة الرئي�صية

اأحدث الفر�س

امل�صادر

مكــــان التطوعخريطة املوقع

اأر�صل ر�صالة اإلكرتونية بهذه الفر�صة ل�صديق

مدر�صة اأبواي البتدائية – العمل مع الأطفال 

اأر�سل ر�سالة اإلكرتونية بهذه الفر�سة التطوعية ل�سديق

اأمالأ النموذج اأدناه ) ل تن�س اإدراج عنوان الربيد الإلكرتوين للمر�سل اإليه ( وانقر 

على زر » اأر�سل«

افح�س هذه الفر�صة التطوعية

اأعتقد اأنك �صتهتمني بهذه الفر�صة التطوعية لأن

الربيد الإلكرتوين

املو�صوع

الر�صالة

اأر�صل
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صورة عامة ألداء الطالب 
في الرياضيات والعلوم 

 ما الذي ميكن للطالب يف �سن 15 عامًا القيام به يف الريا�سيات والعلوم ؟ يبحث 

هذا الف�سل يف اأداء الطالب يف هاتني املادتني بناء على قيا�سهما يف بيزا 2009. 

كما يقدم الف�سل اأمثلة لأ�سئلة التقييم وربطها بكل م�ستوى من م�ستويات كفاءة 

بيزا ويناق�س الفوارق بني اجلن�سني يف اأداء الطالب ويقارن بني متو�سطات اأداء 

البلدان ونظرًا للطلب املتنامي عامليًا على العمالة املاهرة يربز هذا الف�سل اأي�سًا 

الطالب الأعلى اأداًء يف القراءة ويف الريا�سيات والعلوم .  
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ما الذي ميكن اأن يوؤديه الطالب يف الريا�صيات 

ُتعرف بيزا حمو اأمية الريا�سيات على اأنها قدرة الفرد على تكوين وا�ستخدام وتف�سري الريا�سيات يف خمتلف اأنواع الن�سو�س. ويت�سمن ذلك الربهنة 

الريا�سية. وا�ستخدام املفاهيم والإجراءات الريا�سية واحلقائق والأدوات الالزمة لو�سف و�سرح الظواهر والتنبوؤ بها. كما ت�ساعد حمو اأمية الريا�سيات 

الأفراد على التعرف على الدور الذي تلعبه الريا�سيات يف العامل كما يقوم املواطنون العمليون وامللتزمون واملفكرون باإطالق الأحكام والقرارات التي 

يحتاجونها على اأ�س�س �سليمة. يف تقييم بيزا ظهرت قدرة الريا�سيات من خالل قدرة الطالب على التحليل والربهنة والتوا�سل الفعال عندما ي�سعون 

ويحلون ويف�سرون م�سائل ريا�سية تنطوي على مفاهيم ريا�سية كمية ومكانية واحتمالية وغريها من مفاهيم الريا�سيات.  

كانت الريا�سيات هي حمور تركيز الدرا�سة امل�سحية لبيزا 2003 وا�ستقر متو�سط الدرجة على مقيا�س بيزا 2003 للريا�سيات عند 500 لبلدان منظمة 

التعاون القت�سادي عند هذه النقطة. وكان هذا املتو�سط هو املعيار الذي حتدد مبوجبه مقارنة اأداء الريا�سيات يف بيزا 2006 و بيزا 2009.  اأما يف بيزا 

2009 فقد اأعطيت الريا�سيات قدرًا اأقل قلياًل من زمن التقييم عما كان عليه يف بيزا 2003 فقد خ�س�ست ت�سعون دقيقة من زمن التقييم للريا�سيات يف 

 .) OECD 2004( 2003 بيزا 2009 مما �سمح بالتحديث فقد بالن�سبة لالأداء العام ولي�س بنوع التحليل العميق للمعارف واملهارات املبنية يف تقرير بيزا

�صورة عامة عن اأ�صئلة ريا�صيات بيزا 

يراه  الذي  الن�س  مهمة  كل  وتت�سمن  للريا�سيات  بيزا  تقييم  يف  الطالب  ي�سادفها  التي  املهام  نوع  ت�سور  لأ�سئلة  مناذج  على  القادم  الق�سم  يحتوي 

الطالب. وعينة الأ�سئلة املو�سوفة هنا والتي مت الإعالن عنها بعد تنفيذ الدرا�سة امل�سحية لبيزا 2003 ويبني ال�سكل اأدناه هذه الأ�سئلة املختارة يف ال�سكل 

اأ-3-1 وقد مت ترتيب الأ�سئلة املختارة وفقًا ل�سعوبتها فتكون الأ�سعب بالأعلى والأقل �سعوبة يف الأ�سفل . 

تنطوي املهام نحو قمة املقيا�س ب�سكل عام على عنا�سر خمتلفة وتتطلب م�ستوى عال من التف�سري وعادة ما تكون املواقف املو�سوفة غري ماألوفة ومن ثم 

تتطلب درجة معينة من التاأمل الفكري والإبداع. كما تتطلب الأ�سئلة ب�سكل عام اأحد اأ�سكال النقا�س وغالبًا ما يكون على �سكل �سرح وتنطوي الأن�سطة 

النمطية على تف�سري بيانات معقدة وغري ماألوفة مبا يفر�س بناًء ريا�سيًا على املوقف املعقد يف واقع احلياة وعلى ا�ستخدام عمليات النمذجه الريا�سية. 

وعند هذا امل�ستوى على املقيا�س متيل الأ�سئلة اإىل اأن تكون لها عدة عنا�سر حتتاج اأن يقوم الطالب بالربط بينها. ويتطلب التداول الناجح عادة نهج 

ا�سرتاتيجي لعدة خطوات غري مرتابطة . فعلى �سبيل املثال ، يقدم ال�سوؤال 1 من “ النجار ال�سكل اأ-3-2 “ اأربعة ر�سومات بيانية للطالب وعلى الطالب 

التاأكيد اأي منها ) وميكن اأن يكون هناك اأكرث من واحد ( يكون منا�سبًا لأحد اأحوا�س احلديقة يف �سوء اأطوال حمددة لالألواح اخل�سبية ومقا�سات 

حميطها ويتطلب ال�سوؤال فهمًا وتطبيقًا هند�سيًا .

وحول منت�سف املقيا�س ، تتطلب الأ�سئلة قدرًا كبريًا من التف�سري ويف اأغلب املواقف الغري ماألوفة ن�سبيًا اأو التي مل ي�سبق ممار�ستها . وقد ُيطلب من 

الطالب اإعادة ذكر املوقف وغالبًا يف �سورة اأكرث ر�سمية من اأجل فهمها وحتليلها. كما غالبًا ما ينطوي ذلك على �سل�سلة من الرباهني اأو على �سل�سلة 

متعاقبة من العمليات احل�سابية . ورمبا يتطلب ذلك اأن يقوم الطالب اأي�سًا بالتعبري عن احلجج املنطقية من خالل �سرح ب�سيط .  

امل�صتوى

احلد

 الأدنى 

الأ�صئلــــــةللدرجة

 النج�ر – ال�سوؤال 1 )687(6669

درج�ت االختب�رات – ال�سوؤال 16 ) 620 (5607

�سعر ال�رسف – ال�سوؤال11 )586(4545

الن�ش�أة ) التقدم يف ال�شن ( - ال�سوؤال 7 )525(3482

الدرج – ال�سوؤال 2 )421 (2420

1358)406(  9 �سعر ال�رسف – ال�سوؤال 

• ال�سكل اأ-1-3 •
    خارطة باأ�صئلة الريا�صيات املختارة يف بيزا 2009 ت�صور م�صتويات الكفاءة
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وت�ستمل الأن�سطة النمطية على : تف�سري جمموعة من الر�سومات البيانية املرتابطة ، وتف�سري الن�س ، وربط ذلك باملعلومات يف جدول اأو ر�سم بياين 

وا�ستخراج املعلومة ذات ال�سلة ، واإجراء بع�س العمليات احل�سابية با�ستخدام مقايي�س التحويالت حل�ساب امل�سافات على خريطة وبا�ستخدام الربهنة 

املكانية واملعارف الهند�سية لإجراء ح�سابات امل�سافة وال�سرعة والزمن. فعلى �سبيل املثال ، يقدم ن�س الن�ساأة / التقدم يف ال�سن  للطالب ر�سمًا بيانيًا 

ملتو�سط طول ال�سبان الذكور وال�سابات من �سن 10 اإىل 20 عامًا . وي�ساأل ال�سوؤال 7 يف » التن�سئة » ) ال�سكل اأ-3-5 ( الطالب لتحديد الفرتة الزمنية 

عندما تكون الفتيات اأطول يف املتو�سط من الذكور من نف�س العمر . وينبغي على الطالب تف�سري الر�سم البياين كي يفهموا بال�سبط ما هو املعرو�س 

عليهم . كما ينبغي عليهم اأن يربطوا بني الر�سومات البيانية اخلا�سة بالذكور وبالإناث بالن�سبة لبع�سهم البع�س واأن يحددوا كيف ظهرت الفرتة الزمنية 

املحددة ثم يقروؤون القيم ذات ال�سلة بدقة من على املقيا�س الأفقي .

 وبالقرب من الطرف الأ�سفل للمقيا�س ، تقع الأ�سئلة يف �سياقات ب�سيطة وماألوفة ن�سبيًا وتتطلب فقط تف�سريًا حمددًا للغاية ملوقف وتطبيق مبا�سرين 

ملفاهيم ريا�سية معروفة متامًا وت�سمل الأن�سطة النمطية : قراءة القيمة مبا�سرة من ر�سم بياين اأو جدول ، واإجراء عمليات ب�سيطة ومبا�سرة يف احل�ساب 

وترتيب جمموعة �سغرية من الأرقام ب�سكل �سحيح ، وتعديد اأ�سياء ماألوفة ، وا�ستخدام �سعر �سرف عمله ب�سيطة وحتديد وتعديد نتائج توافقية ب�سيطة 

. فعلى �سبيل املثال ، ال�سوؤال 9 يف �سعر ال�سرف ) ال�سكل اأ-3-7 ( يقدم للطالب �سعر �سرف ب�سيط لتحويل دولرات �سنغافورية اإىل راندات جنوب 

اأفريقية ) �سعر ال�سرف ZAR زار ( وبالتحديد 1 دولر �سنغافوري =4.2 زار ويتطلب هذا ال�سوؤال اأن يقوم الطالب بتطبيق �سعر ال�سرف لتحويل 

3000 دولر �سنغافوري اإىل زار وكان �سعر ال�سرف مقدمًا على �سكل معادلة ماألوفة واخلطوة الريا�سية املطلوبة مبا�سرة ووا�سحة اإىل حد معقول . 
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اأحد اأحوا�س احلديقة . وهو يفكر يف الت�ساميم التالية  اأن ي�سنع حتويطة حول  األواح خ�سبية ويريد  32 مرت من  اأحد النجارين  لدى 

حلو�س احلديقة .
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• ال�سكل اأ-2-3 •
النجـــــــــــار

العالمات

عالمة كاملة : نعم – ال – نعم – نعم بهذا الرتتيب

التعليق

هذا �سوؤال اختيار معقد ومتعدد يقع يف �سياق تعليمي وحيث اأنه من نوع امل�سكالت �سبه الواقعية التي عادة ما نراها يف ح�س�س الريا�سيات الدرا�سية 

اأكرث من اأن تكون م�سكلة واقعية من املرجح مواجهتها يف احلياة املهنية. وقد اأدرج عدد قليل من مثل هذه امل�سائل يف بيزا على الرغم من اأنها لي�ست 

منطية. ومع هذا القول فاإن الكفاءات الالزمة لهذه امل�ساألة هي بالتاأكيد هي ذات �سلة وجزء من حمو اأمية الريا�سيات. وي�سور هذا البند امل�ستوى 6 

ب�سعوبة 687 نقطة درجة. وينتمي هذا البند اإىل جمال حمتوى امل�ساحة وال�سكل. ويحتاج الطالب اإىل الكفاءة للتعرف على الأ�سكال ثنائية الأبعاد اأ و ج 

و د التي لها نف�س املحيط ولذلك فاإنهم يحتاجون اإىل فك رموز املعلومات الب�سرية للوقوف على الت�سابهات والختالفات. كما ل بد للطالب اأن يروا ما 

اإذا كان بالإمكان عمل �سكل حميط بـ 32 مرتًا من الألواح اخل�سبية من عدمه يف ثالث حالت ، وهذا اأمر وا�سح اإىل حد كبري ب�سبب اأ�سكال امل�ستطيالت. 

غري اأن ال�سكل الرابع فهو متوازي الأ�سالع الذي يحتاج اإىل اأكرث من 32 مرت. ومما ي�سع هذا البند على امل�ستوى 6 هو هذا ال�ستخدام لعمق النظر 

الهند�سي ومهارات النقا�س وبع�س املعارف الهند�سية التقنية .

النجــــار - ال�سوؤال 1  : 

جمال املحتوى :   امل�ساحة وال�سكل 

ال�صعــــــــــــوبة : 687 

  الن�صبة املئوية لالإجابات ال�صحيحة : ) بلدان منظمة التعاون القت�صادي( %20.2

با�ستخدام هذا الت�سميم هل ميكن عمل حو�س احلديقة بـ 36 مرت من اخل�سب ؟ت�سميم حو�س احلديقة

نعم /  لالت�سميم  اأ 

نعم /  لالت�سميم  ب

نعم /  لالت�سميم  ج

نعم /  لالت�سميم  د

�سع دائرة حول »نعم« اأو »ل« لكل ت�سميم لتبني ما اإذا كان بالإمكان حتويطة حو�س زراعة احلديقة بـ  32 مرت من اخل�سب
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يبني الر�سم البياين درجات اختبار علوم ملجموعتني ُيطلق عليهما املجموعة اأ واملجموعة ب ودرجة متو�سط املجموعة اأ هي 62 واملجموعة ب 

64.5 . ينجح الطالب يف هذا الختبار عندما ت�سل عالمتهم اإىل 50 اأو اأكرث .

• ال�سكل اأ-3-3 •
درجـــات الختبــار

درجة الختبار - ال�سوؤال 16  : 

جمال املحتوى : الت�سكك 

ال�صعـــــــــوبة : 620 

الن�صبة املئوية لالإجابات ال�صحيحة ) دول منظمة التعاون القت�صادي ( %32.7

عند النظر اإيل الر�سم البياين يّدعي املدر�س اأن اأداء املجموعة ب كان اأف�سل من اأداء املجموعة اأ يف هذا الختبار.

 ول يتفق طالب املجموعة اأ مع مدر�سهم ويحاولون اإقناعه باأن املجموعة ب مل يكن اأداوؤها بال�سرورة اأف�سل .

 با�ستخدام الر�سم البياين قدم حجة ريا�سية واحدة ي�ستطيع طالب املجموعة  اأ  ا�ستخدامها .

التعليق

يقع هذا البند اخلا�س بالإجابة املبنية املفتوحة داخل �سياق تعليمي . وللبند �سعوبة 620 نقطة درجة وال�سياق التعليمي لهذا البند هو ما يكون جميع 

النتائج  اأ و ب واأعطيت   : اأي مقارنة درجات الختبار . يف هذه احلالة مت تطبيق اختبار علوم على جمموعتني من الطالب   : الطالب علي دراية به 

للطالب، باأ�سلوبني خمتلفتني : بالكلمات مع بع�س البيانات ال�سمنية وعن طريق ر�سميني بيانيني يف �سبكة واحدة . ويتعني على الطالب اإيجاد حجج 

تدعم العبارة باأن املجموعة اأ كان اأداوؤها بالفعل اأف�سل من املجموعة ب. يف �سوء النقا�س امل�ساد لأحد املدر�سني باأن اأداء املجموعة ب كان اأف�سل بناء 

على املتو�سط الأعلى للمجموعة ب ، ويقع هذا البند داخل جمال املحتوي اخلا�س بعدم التاأكد ) الت�سكك (. وهنا تكون معارف هذا املجال يف الريا�سيات 

اأمرًا اأ�سا�سيًا حيث اأن البيانات وعر�سها بالر�سومات البيانية يلعبان دورًا رئي�سيًا يف الو�سائل واجلوانب الأخرى للخربات اليومية. واأمام الطالب اختيار 

ثالثة حجج هنا على الأقل : الأوىل هي اأن عدد اأكرب من طالب املجموعة  اأ قد جنحوا يف الختبار: والثاين هو التاأثري الت�سليلي ملا مت ا�ستبعاده من 

نتائج املجموعة اأ . واحلجة الأخرية هي اأن باملجموعة اأ عدد اأكرب من الطالب الذين ح�سلوا على 80 درجة فاأعلى. وقد طبق الطلبة الناجحني معارف 

اإح�سائية يف حالة املوقف الذي يتطلب تكوين الإجابة اإيل حد ما وحيث يكون الإثبات الريا�سي وا�سح جزئيًا. كما يحتاج الطالب اإيل التفكري املنطقي 

والتاأمل لتف�سري الإثبات وحتليل املعلومات املعطاة كما يتعني عليهم الإعراب عن اأ�سبابهم وحججهم . ولذلك فاإن هذا البند ي�سور بكل و�سوح امل�ستوى 5.
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كانت مي – لينج من �سنغافورة تعد العدة لل�سفر اإيل جنوب اأفريقيا ملدة 3 اأ�سهر كطالبة يف برنامج التبادل الطالبي . واحتاجت اإيل 

. )ZAR( اإيل راندات جنوب اأفريقية )SGD( حتويل بع�س الدولرات ال�سنغافورية

• ال�سكل اأ-4-3 •
�صعر ال�صرف ال�صوؤال 11

�صعر ال�صرف – ال�سوؤال 11 

جمال املحتوي : الكم 

ال�صعوبة : 586 

الن�صبة املئوية لالإجابات ال�صحيحة ) ملنظمة التعاون القت�صادي ( : 40.5 % 

كان �سعر ال�سرف خالل 3 �سهور قد تغري من 4.2 اإيل 4.0 زار لكل دولر �سنغافوري فهل كان هذا التغري يف �سعر ال�سرف ل�سالح مي – لينج الذي 

اأ�سبح الآن 4 زار بدًل من 4.2 زار ، عندما حولت الراندات اجلنوب اأفريقية مرة اأخري اإيل دولرات �سنغافورية ؟ هات �سرحًا يعزز اإجابتك .

العالمات 

عالمة كاملة : نعم ، مع �سرح كاف 

التعليق 

يقع هذا البند اخلا�س بالإجابة املبنية املفتوحة داخل �سياق عام ب�سعوبة 586 نقطة درجة . وح�سب ما يتعلق باملحتوي الريا�سي يتعني علي الطالب 

تطبيق املعارف الإجرائية التي تنطوي علي عدد من العمليات: ال�سرب والق�سمة والتي اإ�سافة اإيل ال�سياق الكمي ي�سعان البند يف جمال الكم. والكفاءات 

الالزمة حلل هذه امل�ساألة لي�ست بهينة. فعلى الطالب التاأمل يف مفهوم �سعر ال�سرف وتبعاته يف هذا املوقف اخلا�س. كما اأن العمليات الريا�سية املطلوبة 

ذات م�ستوي عايل اإيل حد كبري ، ورغم اأن جميع املعلومات الالزمة مت تقدميها �سراحة : اإل اأن حتديد الريا�سيات ذات ال�سلة لي�س هو فقط املعقد اإيل 

حد ما ، بل واأي�سًا اقت�سار جزء منه على م�سكلة واحدة يف عامل الريا�سيات مما يقت�سي بذل الطالب جلهد كبري. وميكن و�سف الكفاءة الالزمة حلل 

هذه امل�ساألة باأنها ا�ستخدام لال�ستدلل املنطقي املرن والتاأمل. ويتطلب �سرح النتائج بع�س مهارات التوا�سل كذلك. وي�سع اجلمع بني الن�س املاألوف 

واملوقف املعقد وامل�سكلة غري الروتينية واحلاجة اإيل التفكري املنطقي ) الربهنة ( والتاأمل والتوا�سل هذا البند عند امل�ستوى 4 .
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يف عام 1998 كان متو�سط طول كال من �سباب الذكور و�سباب الإناث يف هولندا هو ما ميثله هذا الر�سم البياين :

• ال�سكل اأ-5-3 •
النمــــــــو
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النمو – ال�سوؤال 7

جمال املحتوي : التغيري والعالقات 

ال�صعوبة : 525 

الن�صبة املئوية لالإجابة ال�صحيحة : ) منظمة التعاون القت�صادي ( : 54.8 % 

طبقًا لهذا الر�سم البياين ، يف املتو�سط ، ففي خالل اأي فرتة يف حياتهم تكون الإناث اأطول من الذكور من نف�س العمر ؟

العالمات 

عالمة كاملة : اإجابات تبني الفرتات ال�سحيحة ) من 11 – اإيل 13 عامًا ( اأو تو�سح اأن البنات اأطول من البنني عندما يكونوا يف  �سن 11 و 12 عامًا.

التعليق 

يقع هذا البند برتكيزه على العمر والطول يف جمال حمتوي التغيري والعالقة وب�سعوبة 320 ) امل�ستوى 1 ( ومطلوب من الطالب مقارنة جمموعتي 

البيانات وتف�سريهما وا�ستخال�س النتائج ب�ساأنهما. وتنطوي الكفاءات الالزمة حلل هذه امل�ساألة بنجاح التف�سري وحل متثيل معياري ماألوف اإيل حد 

معقول ملكونات ريا�سية معروفة. ويحتاج الطالب اإيل كفاءات التفكري والربهنة لالإجابة عن ال�سوؤال: » اأين تكون هناك نقاط م�سرتكة يف الر�سمني ؟ ». 

و يحتاجون اإيل كفاءات النقا�س والتوا�سل ل�سرح دور هذه النقاط يف احل�سول على الإجابة املرجوة . اأما الطالب الذين ح�سلوا على عالمة جزئية فقد 

متكنوا من اإظهار تفكري منطقي موجه / اأو تب�سر ولكنهم ف�سلوا يف تقدمي اإجابة كاملة �ساملة. ورمبا حددوا �سن 11 و/اأو 12 /اأو 13 كجزء من الإجابة 

ولكنهم ف�سلوا يف حتديد ال�ستمرارية من 11 اإيل 13 عامًا. ويقدم هذا البند ت�سورًا للحد الفا�سل بني امل�ستوى 1 وامل�ستوى 2 اأما اإجابة العالمة الكاملة 

لهذا البند فت�سور امل�ستوى 3 ، حيث اأن درجة ال�سعوبة فيه هي 525 نقطة درجة. والطالب الذين حققوا العالمة الكاملة مل يظهروا تفكريًا منطقيًا 

جيد التوجيه فح�سب بل واأي�سًا يت�سم بالتب�سر كما اأنهم اأتوا باإجابة �ساملة كاملة. اإن الطالب الذين يحلون هذه امل�ساألة بنجاح قادرون على ا�ستخدام 

الر�سوم البيانية وعلي تو�سيل نتائجهم لالآخرين .
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اإجمايل العمق 400�صم

اإجمايل الرتفاع 252 �صم

ي�سور الر�سم البياين التايل جمموعة درج من 14 درجة �سلم وارتفاع اإجمايل 252 �سم 

• ال�سكل اأ-6-3 •
الـــدرج
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الدرج – ال�سوؤال 2

جمال املحتوي : امل�ساحة وال�سكل 

ال�صعوبة : 421 

الن�صبة املئوية لالإجابات ال�صحيحة ) منظمة التعاون القت�صادي ( : 78.3 % 

ما ارتفاع كل درجة من الـ 14 درجة من ال�سلم ؟ 

الرتفاع : .................................... �سم

العالمات 

عالمة كاملة : 18 �سم 

التعليق 

يقع بند هذه الإجابة الق�سرية املبنية املفتوحة يف �سياق احلياة اليومية للنجارين ومن ثم فهو م�سنف على اأنه يف �سياق مهني . وله �سعوبة 421 نقطة 

درجة ول يحتاج املرء اإيل اأن يكون جنارًا لفهم املعلومات ذات ال�سلة ، ومن الوا�سح اأن املواطن املثقف يكون قادرًا على تف�سري وحل مثل هذه امل�ساألة 

التي ت�ستخدم �سيغتني خمتلفتني: اللغة مبا فيها الأرقام والر�سومات البيانية غري اأن الر�سومات توؤدي وظيفة ب�سيطة وغري اأ�سا�سية : فالطالب يعرفون 

كيف تبدو ال�سالمل . وهذا البند جدير بالإ�سادة لأن به معلومات زائدة عن احلاجة ) الرتفاع 252 �سم ( وهو ما يعترب اأحيانًا حمريًا للطالب ، غري اأن 

مثل هذه الزيادة �سائعة يف حل م�سكالت العامل الواقعي. و�سياق ال�سالمل ي�سع هذا البند يف جمال حمتوي امل�ساحة وال�سكل ، غري اأن الإجراء الفعلي 

للحل فهو الق�سمة الب�سيطة. وتقدم كافة املعلومات املطلوبة بل واأكرث من ذلك يف موقف ميكن التعرف عليه ، و ميكن للطالب ا�ستخال�س املعلومات 

ذات ال�سلة من م�سدر واحد . خال�سة القول، ي�ستخدم هذا البند �سيغة واحدة ممثلة للمعلومات ومع تطبيق اللوغاريتمات الأ�سا�سية ي�سبح هذا البند 

منا�سبًا ، ومع ذلك بالكاد يكون عند امل�ستوى2.
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�صعر ال�صرف – ال�سوؤال 9 

جمال املحتوي : الكم 

ال�صعوبة : 406

الن�صبة املئوية لالإجابات ال�صحيحة) ملنظمة التعاون القت�صادي (: %79.9 

اكت�سفت مي - لينج اأن �سعر ال�سرف بني الدولر ال�سنغافوري والراند اجلنوب اأفريقي  كان 1 دولر �سنغافوري = ZAR ( 4.2( جنوب اأفريقي .

حولت مي - لينج 3000 دولر �سنغافوري اإيل راندات جنوب اأفريقية ب�سعر ال�سرف هذا . فكم راندًا جنوب اأفريقي ح�سلت عليه مي لينج ؟ 

العالمات 

العالمة الكاملة : 12.600 زار ZAR  ) الوحدة غري املطلوبة (

التعليق 

تقع هذه الإجابة الق�سرية املبنية املفتوحة يف ال�سياق العام. ولها �سعوبة 406 نقطة درجة. وقد ل تكون خربة ا�ستخدام معدلت �سعر ال�سرف �سائعة 

الريا�سي يقت�سر على واحدة من  املواطنة. واملحتوي  اإيل مهارات ومعارف  ينتمي  اعتباره مفهومها  الذي ميكن  املفهوم  اأن  لدي جميع الطالب غري 

العمليات الأربعة الأ�سا�سية : ال�سرب . وي�سع هذا البند يف جمال الكم واأكرث جتديدًا ، العمليات بالأرقام . وفيما يتعلق بالكفاءات فهناك حاجة اإيل 

�سكل حمدود من التعامل الريا�سي لفهم ن�س ب�سيط وربط املعلومات املعطاة بالعملية احل�سابية املطلوبة. وجميع املعلومات الالزمة مت تقدميها �سراحة. 

ومن ثم فاإن الكفاءة الالزمة حلل هذه امل�ساألة ميكن و�سفها على اأنها اأداء اإجراء روتيني و/ اأو تطبيق لوغاريتمات مرجعية. اإن اجلمع بني ن�س ماألوف 

و�سوؤال جيد التحديد واإجراء روتيني ي�سع هذا البند عند امل�ستوى 1 .

كانت مي - لينج من �سنغافورة تعد العدة لل�سفر اإيل جنوب اأفريقيا ملدة 3 اأ�سهر كطالبة يف برنامج تبادل طالبي واحتاجت اإيل تغيري 

. )Z A R ( اإيل رندات جنوب اأفريقية )S G D ( بع�س الدولرات ال�سنغافورية

• ال�سكل اأ-7-3 •
�صعر ال�صرف – ال�صوؤال

م�ستوى 6

669

م�ستوى 5

607

م�ستوى 4

545

م�ستوى 3

482

م�ستوى 2

420

م�ستوى 1

358

اأقل من م�ستوى 1
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امل�صتوى

احلد

 الأدنى 

ما ميكن اأن يوؤديه الطالب عادةللدرجة

عند امل�ستوى 6 ميكن للطالب ت�سور وتعميم وال�ستفادة من املعلومات القائمة علي ا�ستق�ساءاتهم وعلى منذجة حلالت امل�سكالت 6669

العقدة ، وميكنهم الربط بني م�سادر املعلومات املختلفة وتو�سيفاتها كما ميكنهم الرتجمة بينها مبرونة. والطالب عند هذا امل�ستوى 

العمليات  اإتقان  اإيل  اإ�سافة  والفهم  التب�سر  تطبيق  الطالب  لهوؤلء  ميكن  كما  والربهنة.  املتقدم  الريا�سي  التفكري  على  قادرون 

اأعمالهم  اأجل حتقيق نهج وا�سرتاتيجيات جديدة. كما ميكن للطالب عند هذا امل�ستوى �سياغة  والعالقات الرمزية والر�سمية من 

وتاأمالتهم  والتوا�سل بدقة ب�ساأن نتائجهم وتف�سرياتهم ونقا�ساتهم ، ومالءمتها ملواقف جديدة .  

عند امل�ستوى 5 ميكن للطالب اأن يطوروا ويعملوا مع مناذج ملواقف معقدة،  لتحديد القيود وتعيني الفرتا�سات. كما ميكنهم اختيار 5607

ومقارنة وتقييم ال�سرتاتيجيات املنا�سبة حلل امل�سكالت للتعامل مع امل�سائل املعقدة املرتبطة بهذه النماذج. وميكن للطالب عند هذا 

بالت�سورات  ب�سكل �سحيح  النطاق واملرتبطة  وا�سع  ال�سليم  والتفكري  با�ستخدام مهارات الربهنة  ا�سرتاتيجي  ب�سكل  العمل  امل�ستوى 

واخل�سائ�س الرمزية والر�سمية التي ترتبط بهذه املواقف. كما ميكنهم التاأمل يف اأعمالهم و�سياغة تف�سرياتهم وحججهم ونقلها 

لالآخرين.

عند امل�ستوى 4 ميكن للطالب اأن يعملوا بفاعلية مع النماذج ال�سريحة ملواقف حقيقية معقدة قد تنطوي على قيود اأو تتطلب و�سع 4545

فر�سيات. كما اأنهم يختارون ويدجمون �سورًا خمتلفة مبا فيها ال�سور الرمزية والربط بينها ب�سكل مبا�سر وبني جوانب من مواقف 

العامل الواقعي . كما ميكن للطالب عند هذا امل�ستوى ال�ستفادة من مهارات متت تنميتها جيدًا واملجادلة مبرونة مع �سيء من التب�سر 

يف هذه ال�سياقات. كما ميكنهم تكوين ال�سرح والنقا�س وتو�سيلها لالآخرين على اأ�سا�س تف�سرياتهم وحججهم واإجراءاتهم .

عند امل�ستوى 3 ميكن للطالب تنفيذ الإجراءات املو�سوفة ب�سكل وا�سح مبا يف ذلك تلك الإجراءات التي تتطلب قرارات متتابعة . 3482

كما  ميكنهم اأن يختاروا ويطبقوا ال�سرتاتيجيات الب�سيطة حلل امل�سكالت . كما ميكن للطالب عند هذا امل�ستوى تف�سري وا�ستخدام 

الأ�سكال التي ت�ستند اإيل م�سادر معلومات خمتلفة ويقومون بتقدمي احلجج منها ب�سكل مبا�سر . كما ميكنهم تكوين ات�سالت ق�سرية 

لنقل تف�سرياتهم ونتائجهم وبراهينهم.

ميكنهم 2420 كما   . مبا�سر  ا�ستدلل  من  اأكرث  تتطلب  ل  �سياقات  يف  مواقف  على  ويتعرفوا  يف�سروا  اأن  للطالب  ميكن   2 امل�ستوى  عند 

اأن  امل�ستوى  للطالب عند هذا  كما ميكن   . واحدة  ت�سويرية  �سيغة  ي�ستغلوا  واأن  واحد  �سلة من م�سدر  ذات  معلومات  ا�ستخال�س 

اأن لديهم القدرة على التفكري املنطقي املبا�سر  اأو ال�سطالحات . كما  ي�ستخدموا اخلوارزميات الأ�سا�سية واملعادلت والإجراءات 

والتف�سريات احلرفية للنتائج .

عند امل�ستوى 1 ميكن للطالب الإجابة عن اأ�سئلة تنطوي على �سياقات ماألوفة حيث تكون جميع املعلومات ذات ال�سلة موجودة كما اأن الأ�سئلة تكون 1358

حمددة بو�سوح . وباإمكانهم حتديد املعلومة وتنفيذ اإجراءات روتينية طبقًا لتعليمات مبا�سرة يف مواقف �سريحة .

اأداء الطالب يف الريا�صيات :

اإن م�ستويات الكفاءة ال�ستة امل�ستخدمة يف الريا�سيات يف تقييم بيزا 2009 هي نف�س التي ا�ستخدمت للريا�سيات يف 2003 عندما كانت املجال الرئي�سي 

للتقييم. اإن العملية امل�ستخدمة لإنتاج م�ستويات الكفاءة يف الريا�سيات ت�سابه تلك امل�ستخدمة لإنتاج م�ستويات الكفاءة يف القراءة كما مت و�سفها يف 

املجلد 1 الف�سل 2 .

الكفاءة عند امل�صتوى 6 ) درجات اأعلى من 669 نقطة ( 

ميكن للطالب ذوو الكفاءة يف امل�ستوى 6 على مقيا�س الريا�سيات ت�سور وتعميم وال�ستفادة من معلومات ت�ستند اإيل ا�ستق�ساءاتهم والت�ساميم حلل 

اأنهم قادرون على التفكري الريا�سي املتقدم  م�سكالت معقدة كما ميكنهم الربط بني م�سادر معلومات وت�سورات خمتلفة وترجمتها بت�سرف . كما 

ُنهج  تطوير  وكذلك   ، والرمزية  الر�سمية  الريا�سية  العمليات  اإتقان  جانب  اإيل  والفهم  التب�سر  تطبيق  الطالب  هوؤلء  وباإمكان   ، املنطقي  والتفكري 

وا�سرتاتيجيات جديدة ملواجهة املواقف غري املاألوفة. وميكن للطالب عند هذا امل�ستوى �سياغة اأعمالهم وتاأمالتهم التي تتعلق  بنتائجهم وتف�سرياتهم 

ونقا�ساتهم والتاأمل ب�ساأنها بدقة وب�ساأن مالءمتها جميعا ملواقف معينة . 

جاء اأداء متو�سط 3.1 ٪ من الطالب عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي على امل�ستوى 6 يف الريا�سيات . وحوايل 8 ٪ من الطالب يف كوريا و�سوي�سرا 

عند هذا امل�ستوى واأكرث من 5 ٪ من الطالب يف اليابان وبلجيكا ونيوزيلندا جاء اأداوؤهم عند هذا امل�ستوى . ومن بني البلدان والقت�سادات ال�سريكة ، يف 

�سنغهاي ال�سينية  جاء اأداء اأكرث من ربع الطالب عند امل�ستوى 6 ، بينما يف �سنغافورة و تايبيه وهوجن كوجن ال�سينية الن�سبة هي 15.6 ٪ و 11.3 ٪ و 

10.8 ٪ على التوايل ويف املقابل ، اأقل من 1 ٪ من الطالب يف املك�سيك و�سيلي واليونان واإيرلندا و�سلوا اإيل امل�ستوى 6 ويف البلدان ال�سريكة قريغيز�ستان 

واندوني�سيا وكولومبيا والأردن واألبانيا وتون�س وبنما كانت الن�سبة املئوية قريبة من ال�سفر .

• ال�سكل اأ-8-3 •
ملخ�س موا�صفات امل�صتويات ال�صتة للكفاءة يف الريا�صيات
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ما مدي كفاءة الطالب يف الريا�صيات ؟

الن�صبة املئوية للطالب عند خمتلف م�صتويات كفاءة الريا�صيات

http://dx.doi.org/10.1787/888932343152
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الكفاءة عند امل�صتوى 5 ) درجات اأعلى من 607 ولكن اأقل من اأو م�صاوية لـ 669 نقطة (

ميكن للطالب ذوو الكفاءة عند امل�ستوى 5 اأن يطوروا ويعملوا بنماذج يف مواقف معقدة ويحددوا القيود ويعينوا الفر�سيات . كما ميكنهم اأن يختاروا 

ويقارنوا ويقيموا ال�سرتاتيجيات املنا�سبة حلل امل�سكالت للتعامل مع امل�سكالت املعقدة املرتبطة بهذه             النماذج . كما ميكن للطالب عند هذا 

والر�سمي  الرمزي  والتو�سيف  �سحيحًا  ارتباطًا  املرتبطة  وال�سور  الربهنة  ومهارات  واملتطور  املو�سع  التفكري  با�ستخدام  ا�سرتاتيجيًا  العمل  امل�ستوى 

والب�سرية املتعلقة بهذه احلالت . 

و�سلت كفاءة 12.7 ٪ من متو�سط الطالب عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي اإيل امل�ستوى 5 اأو اأعلى ) ال�سكل اأ-3-9 واجلدول اأ-3-1( . ولدى 

كوريا وهي اإحدى بلدان منظمة التعاون القت�سادي اأعلى ن�سبة مئوية من الطالب -25.6 ٪- عند امل�ستوى 5 اأو 6 .  بينما �سوي�سرا وفنلندا واليابان 

وبلجيكا لديهم اأكرث من 20 ٪ من الطالب يف هذه امل�ستويات بينما يف البلدان والقت�سادات ال�سريكة : �سنغافورة وهوجن كوجن ال�سينية و تايبيه ال�سينية 

كانت الن�سبة املئوية للطالب يف هذه امل�ستويات 36.6 ٪ و 30.7 ٪ و 26.6 ٪ على التوايل ، ويف �سنغهاي ال�سينية كان اأداء اأكرث من ن�سف الطالب 

عند امل�ستوى 5 على الأقل وفيما عدا �سيلي واملك�سيك اأكرث من 5 ٪ من الطالب يف كل بلدة من بلدان منظمة التعاون القت�سادي قد حققوا على  الأقل 

امل�ستوى 5 .

الكفاءة عند امل�صتوى 4 ) درجات اأعلى من 545 ولكن اأقل من اأو م�صاوية لـ 607 نقطة ( 

ميكن للطالب من ذوي م�ستوى الكفاءة 4 العمل بفعالية مع النماذج ال�سريحة ملواقف واقعية معقدة قد تنطوي على عقبات اأو ت�ستدعي و�سع فر�سيات 

كما ميكنهم اختيار ودمج �سور خمتلفة مبا فيها التمثيل الرمزي وربطها مبا�سرة بجوانب ملواقف يف العامل الواقعي . وميكن للطالب يف هذا امل�ستوى 

ا�ستخدام مهارات متطورة وتفكري منطقي مرن مع بع�س التب�سر يف هذه ال�سياقات .

وعرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي و�سل متو�سط كفاءة 31.6 ٪ من الطالب اإيل امل�ستوى 4 اأو اأعلى )اأي على امل�ستوى 6،5،4( )ال�سكل اأ-9-3 

واجلدول اأ-3-10(ويف كوريا والبلدان والقت�سادات ال�سريكة: �سنغهاي ال�سينية و�سنغافورة وهوجن كوجن ال�سينية و تايبيه ال�سينية كان اأداء اأغلبية 

الطالب عند هذا امل�ستوى . ويف فنلندا و�سوي�سرا واليابان وهولندا وكندا وبلجيكا ونيوزيلندا والدول والقت�سادات ال�سريكة :ليختن�ستاين ومكاو ال�سينية 

كان لديها اأكرث من 40 ٪ عند هذا امل�ستوى . ومع ذلك ، يف املك�سيك و�سيلي وتركيا واإ�سرائيل واليونان ويف غالبية البلدان والقت�سادات ال�سريكة اأقل 

من ربع الطالب قد حققوا امل�ستوى 4 على الأقل .

الكفاءة عند امل�صتوى 3 ) درجات اعلى من 482 ولكن اأقل من اأو م�صاوية لـ 545 نقطة (

ميكن للطالب من ذوي الكفاءة عند امل�ستوى 3 تنفيذ الإجراءات املو�سوفة بو�سوح مبا فيها تلك التي تتطلب قرارات متتابعة كما ميكنهم اختيار وتطبيق 

ا�سرتاتيجيات ب�سيطة حلل امل�سكالت كما ميكنهم تف�سري وا�ستخدام مناذج تقوم على اأ�سا�س م�سادر خمتلفة للمعلومات. كما ميكنهم نقل تف�سرياتهم 

ونتائجهم وبراهينهم باإيجاز.

وعند بلدان منظمة التعاون القت�سادي متو�سط قدرة 56 ٪ من الطالب ت�سل كفاءتهم اإيل امل�ستوى 3 اأو اأعلى )اأي عند امل�ستويات 3 اأو 4 اأو 5 اأو 6 ( ) 

ال�سكل اأ-3-9 واجلدول اأ-3-1( ويف بلدان منظمة التعاون القت�سادي فنلندا وكوريا والبلدان والقت�سادات ال�سريكة �سنغهاي ال�سينية وهوجن كوجن 

ال�سينية و�سنغافورة و ليختن�ستاين يوجد اأكرث من ثالثة اأرباع من هم يف �سن 15 عاماً  ت�سل كفاءتهم اإيل امل�ستوى 3 اأو اأعلى وثلثي الطالب على الأقل 

قد حققوا هذا امل�ستوى يف بلدان منظمة التعاون القت�سادي ، �سوي�سرا واليابان وكندا وهولندا والقت�سادات ال�سريكة تايبيه ال�سينية ومكاو ال�سينية .

الكفاءة عند امل�صتوى 2 ) درجات اأعلى من 420 ولكن اأقل من اأو م�صاوية لـ 482 نقطة (

ميكن للطالب عند هذا امل�ستوى اأن يف�سروا املواقف ويتعرفون عليها يف �سياقات ل تتطلب اأكرث من ا�ستدللت مبا�سرة كما ميكنهم ا�ستخال�س معلومات 

ذات �سلة من م�سدر واحد واأن ي�ستغلوا �سياغة متثيلية واحدة ، كما ميكن للطالب عند هذا امل�ستوى ا�ستخدام اخلوارزميات الأ�سا�سية واملعادلت 

والإجراءات اأو ال�سطالحات ، كما اأن لديهم القدرة على الربهنة املبا�سرة واإجراء تف�سريات �سحيحة للنتائج . وميثل امل�ستوى 2 خط الأ�سا�س مل�ستوى 

كفاءة الريا�سيات على مقيا�س بيزا الذي يبداأ الطالب عنده باإظهار نوع املهارات التي متكنهم من ا�ستخدام الريا�سيات بطرق تعترب اأ�سا�سية لتنميتهم 

م�ستقبليًا .

البلدان  اأو كوريا ويف  اأعلى.  يف فنلندا   اأو  امل�ستوى2   78٪  من الطالب جاءت كفاءتهم عند  التعاون القت�سادي هناك متو�سط  بلدان منظمة  عرب 

والقت�سادات ال�سريكة �سنغهاي ال�سينية ، وهوجن كوجن ال�سينية و ليختن�ستاين و�سنغافورة اأكرث من 90 ٪ من الطالب ي�سل اأداوؤهم اإيل اأعلى من هذا 

احلد الأدنى . ويف كل بلدة من بلدان منظمة التعاون القت�سادي ماعدا �سيلي واملك�سيك وتركيا واإ�سرائيل واليونان يقع ثالثة اأرباع الطلبة على الأقل عند 

امل�ستوى 2  اأو اأعلى . ويف �سيلي واملك�سيك اأكرث من ن�سف الطالب جميعا يقعون حتت امل�ستوى 2 )ال�سكل اأ-3-9 ، اجلدول اأ-1-3 (.

الكفاءة عند امل�صتوى 1 )درجات اأعلى من 358 ولكن اأقل من اأو م�صاوية لـ 420 نقطة ( اأو اأدنى

ميكن للطالب ذوو الكفاءة عند امل�ستوى  1 اأن يجيبوا على اأ�سئلة تنطوي على �سياقات ماألوفة حيث تكون جميع املعلومات املطلوبة متاحة والأ�سئلة حمددة 

بو�سوح كما اأن لديهم القدرة على حتديد املعلومة وتنفيذ اإجراءات روتينية بناء على تعليمات مبا�سرة يف مواقف �سريحة ، وميكنهم اأي�سا اأن ينجزوا 

اأعمال وا�سحة تعقب املثريات املعطاة مبا�سرة .
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الطالب الذين يكون اأداوؤهم دون 358 نقطة درجة اأي دون امل�ستوى 1 ل ينجحون عادة يف اإجناز اأب�سط العمليات الريا�سية التي تقي�سها بيزا. اإن منط 

اإجابتهم لدرجة اأنه من املتوقع اإل ينجزوا �سوي اأقل من ن�سف املهام يف اختبار مكون من اأ�سئلة تعتمد على امل�ستوى 1 فقط . ومن املرجح اأن يواجه هوؤلء 

الطالب �سعوبات جمة يف ا�ستخدام الريا�سيات لال�ستفادة من فر�س موا�سلة التعليم وفر�س التعليم طوال احلياة .

دون  اأداوؤهم  ينخف�س   ٪  18 و   ٪  14 اإيل   1 امل�ستوى  عند  اأداوؤهم  يكون  الذين  الطالب  متو�سط عدد  ي�سل  القت�سادي  التعاون  منظمة  بلدان  وعرب   

اأن هناك فروق �سا�سعة بني البلدان . يف فنلندا وكوريا ويف البلدان والقت�سادات ال�سريكة : �سنغهاي ال�سينية وهوجن كوجن ال�سينية  امل�ستوى1، غري 

وليختن�ستاين و�سنغافورة ، كان اأداء اأقل من 10 ٪ من الطالب عند امل�ستوى 1 اأو اأدنى ، اأما يف جميع بلدان منظمة التعاون القت�سادي الأخرى فكانت 

الن�سبة املئوية للطالب ذوو الأداء عند اأو اأدين من امل�ستوى 1 فيرتاوح من 11.5 ٪ يف كندا اإيل 51 ٪ يف �سيلي ، ) ال�سكل اأ-3-9 واجلدول اأ-1-3(.

متو�صط اأداء البلدان يف  الريا�صيات

ركز النقا�س اأعاله على مقارنات لتوزيعات اأداء الطالب بني البلدان . ومن الطرق الأخرى لتلخي�س اأداء الطالب ومقارنة املوقف الن�سبي لكل دولة يف 

الريا�سيات هي عن طريق متو�سط درجات البلدان يف تقييم بيزا . فالبلدان ذات متو�سط الأداء العايل تكون متميزة اإيل حد كبري اقت�ساديًا واجتماعيًا. 

وكما �سبق �سرحه ، حيث كانت الريا�سيات حمور تركيز الدرا�سة امل�سحية يف بيزا 2003 ، فقد حتدد متو�سط درجات بيزا 2003 لبلدان منظمة التعاون 

القت�سادي بـ 500 نقطة . وت�سكل هذه الدرجة اأ�سا�س القيا�س الذي مبوجبه يتم مقارنة متو�سط درجة الريا�سيات يف بيزا 2006 و بيزا 2009 . ويبدو اأن 

متو�سط درجة الريا�سيات يف بيزا 2009 )496 نقطة درجة ( كان اأقل قلياًل من الدرجة 500 يف بيزا 2003 غري اأن هذا الفارق لي�س له دللة اإح�سائية .

عند تف�سري متو�سط الأداء ، ل يوؤخذ يف العتبار �سوي تلك الفروق بني البلدان التي يكون لها دللة اإح�سائية . ويبني ال�سكل اأ-3-10 متو�سط درجة كل 

بلدة وكذلك اأي فارق يف الأداء بني بلدتني يكون له دللة اإح�سائية . فلكل بلدة تظهر على الي�سار يف العمود الأو�سط تبني قائمة البلدان يف العمود الأمين 

البلدان التي تكون متو�سطات درجاتها خمتلفة بدللة اإح�سائية .اأما بالن�سبة لباقي جميع احلالت فتكون لإحدى البلدان اأداء اأعلى من بلدة اأخري ، اإذا 

جاءت فوقها يف القائمة بالعمود الأو�سط ، وذات اأداء اأدين اإذا جاءت اأ�سفل منها . فعلي �سبيل املثال ، حتتل �سنغهاي ال�سينية املرتبة الأويل و�سنغافورة 

الثانية وهوجن كوجن ال�سينية الثالثة اإل اأن اأداء كوريا التي بدت الرابعة يف القائمة ل ميكن متيزها بثقة عن تايبيه ال�سينية. 

فمتو�سط بلدة مثل كوريا 546 نقطة درجة يف الريا�سيات هي الأعلى لبلدة من بلدان منظمة التعاون القت�سادي اأداًء. ولثالث بلدان واقت�سادات �سريكة 

2009 .وبلدان  496 يف بيزا  اأكرث فوق متو�سط  اأو   1 هي �سنغهاي ال�سينية و�سنغافورة وهوجن كوجن ال�سينية فلهم متو�سط درجة حول م�ستوى كفاءة 

اأداوؤها فوق املتو�سط ت�سمل : فنلندا )541( و�سوي�سرا )534( واليابان )529( وكندا  منظمة التعاون القت�سادي الأخرى التي جاء م�ستوى متو�سط 

)527( وهولندا )526( ونيوزيلندا )519( وبلجيكا )515( واأ�سرتاليا )514( واأملانيا )513( وا�ستونيا )512( واأي�سلندا )507( والدمنارك )503( 

و�سلوفينيا )501( . وجاء اأداء ثالث بلدان واقت�ساديات �سريكة فوق املتو�سط تايبيه ال�سينية )543( وليختن�ستاين )536( ومكاو ال�سينية )525(. 

وجاء اأداء ت�سع بلدان من منظمة التعاون القت�سادي يف حدود املتو�سط : الرنويج وفرن�سا وجمهورية ال�سلوفاك والنم�سا وبولندا وال�سويد وجمهورية 

الت�سيك واململكة املتحدة واملجر.

التعاون  منظمة  بلدان  واأدين  اأعلى  بني   ، املتو�سطات  بني  درجة  نقطة   128 فتف�سل   ، كبرية  القت�سادي  التعاون  منظمة  بلدان  بني  الأداء  فوارق  اإن 

القت�سادي اأداًء ، وعند ح�ساب اأعلى واأدين بلدان منظمة التعاون القت�سادي اأداء ً وعند اإدراج البلدان والقت�سادات ال�سريكة مع بلدان منظمة التعاون 

القت�سادي ي�سل هذا النطاق اإيل 269 نقطة درجة .

ومبا اأن هذه الأرقام مت ا�ستخال�سها من عينات لي�س من املمكن حتديد مرتبة الأداء للبلدة بدقة بني البلدان امل�ساركة . ومع ذلك ، من املمكن حتديد 

نطاق الرتتيب بكل ثقة والذي يقع فيه م�ستوى اأداء البلدة .)ال�سكل اأ-11-3(.

اإن نطاق الأداء بني اأعلى واأدنى اأداًء للطالب يظهر باجلدول اأ-3-3 و فنلندا وهي واحدة من اأعلى بلدان منظمة التعاون القت�سادي اأداًء تظهر اأحد 

اأ�سيق التوزيعات بني املئني اخلام�س ، وهي نقطة على مقيا�س بيزا للريا�سيات والتي ي�سل اإليها 5 ٪ من اأدين الطالب اأداًء واملئني الـ 95 وهو النقطة 

التي ي�سل اإليها من اأعلى الطالب اأداءً  ، مع فارق يعادل 270 نقطة درجة . ومن بني البلدان والقت�سادات ال�سريكة ، بع�س البلدان الأقل اأداء مثل 

اإندوني�سيا وكولومبيا وتون�س لديها نطاق توزيع �سيق يرتاوح بني 233 و 252 نقطة درجة ، ومن بني البلدان والقت�سادات ال�سريكة : �سنغافورة و تايبيه 

ال�سينية و�سنغهاي ال�سينية ولديها اأكرب الفوارق يف اأداء طالبها بني املئني الـ 5 والـ 95 ، ولكنها �سمن البلدان اخلم�س ذات اأعلي اأداء لطالبها يف 

الريا�سيات . ويف منطقة منظمة التعاون القت�سادي : اإ�سرائيل وبلجيكا و�سوي�سرا وفرن�سا ولوك�سمبورج واأملانيا، فتظهر اأي�سًا نطاق اأداء وا�سع . ففي 

اإ�سرائيل وبلجيكا يعك�س ذلك جزئيا الفروق  يف الأداء بني املجتمعات املختلفة .
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البلدان التي تكون درجة متو�صطاتها لي�صت خمتلفة بدللة اإح�صائية عن متو�صط بلدة املقارنةبلدة املقارنةاملتو�صط

�سنغهاي ال�سينية600

�سنغافورة562

كورياهوجن كوجن ال�سينية555

هونغ كوجن وال�سينية ، تايبيه ال�سينية ، وفنلندا وليختن�ستاينكوريا546

كوريا وفنلندا وليختن�ستاين و�سوي�سراتايبيه ال�سينية543

كوريا وال�سينية تايبيه ، وليختن�ستاين و�سوي�سرافنلندا541

كوريا ، و تايبيه ال�سينية ، وفنلندا ، �سوي�سرا ، اليابان ، هولنداليختن�ستاين536

تايبيه ال�سينية ، وفنلندا وليختن�ستاين واليابان وكندا وهولندا�سوي�سرا534

ليختن�ستاين و�سوي�سرا وكندا وهولندا و مكاو وال�سينيةاليابان529

�سوي�سرا واليابان وهولندا و مكاو وال�سينيةكندا527

ليختن�ستاين و�سوي�سرا واليابان وكندا ، ومكاو ، وال�سينية ، نيوزيلنداهولندا526

اليابان وكندا وهولندامكاو ال�سينية525

هولندا وبلجيكا وا�سرتاليا واأملانيانيوزيلندا519

نيوزيلندا وا�سرتاليا واأملانيا وا�ستونيابلجيكا515

نيوزيلندا وبلجيكا واأملانيا وا�ستونياا�سرتاليا514

نيوزيلندا وبلجيكا وا�سرتاليا وا�ستونيا واأي�سلندااأملانيا513

بلجيكا وا�سرتاليا واأملانيا واأي�سلنداا�ستونيا512

اأملانيا وا�ستونيا والدمناركاأي�سلندا507

اأي�سلندا و�سلوفينيا والرنويج وفرن�سا واجلمهورية ال�سلوفاكيةالدمنارك503

الدمنارك والرنويج وفرن�سا وجمهورية �سلوفاكيا ، والنم�سا�سلوفينيا501

الدمنارك و�سلوفينيا وفرن�سا وجمهورية �سلوفاكيا والنم�سا وبولندا وال�سويد واجلمهورية الت�سيكية واململكة املتحدة واملجرالرنويج498

الدمنارك و�سلوفينيا والرنويج ، وجمهورية �سلوفاكيا والنم�سا وبولندا وال�سويد واجلمهورية الت�سيكية واململكة املتحدة واملجرفرن�سا497

الدمنارك و�سلوفينيا والرنويج وفرن�سا والنم�سا وبولندا وال�سويد واجلمهورية الت�سيكية واململكة املتحدة واملجرجمهورية �سلوفاكيا497

�سلوفينيا ، والرنويج وفرن�سا وجمهورية �سلوفاكيا وبولندا وال�سويد واجلمهورية الت�سيكية واململكة املتحدة وهنغاريا والوليات املتحدةالنم�سا496

الرنويج وفرن�سا وجمهورية �سلوفاكيا والنم�سا وال�سويد واجلمهورية الت�سيكية واململكة املتحدة واملجر ، لوك�سمبورج ، والوليات املتحدة والربتغالبولندا495

الرنويج وفرن�سا وجمهورية �سلوفاكيا والنم�سا وبولندا واجلمهورية الت�سيكية واململكة املتحدة واملجر ، لوك�سمبورج ، والوليات املتحدة وايرلندا والربتغالال�سويد494

الرنويج وفرن�سا وجمهورية �سلوفاكيا والنم�سا وبولندا وال�سويد واململكة املتحدة واملجر ، لوك�سمبورج ، والوليات املتحدة وايرلندا والربتغالاجلمهورية الت�سيكية493

الرنويج وفرن�سا وجمهورية �سلوفاكيا والنم�سا وبولندا وال�سويد وجمهورية الت�سيك واملجر ولوك�سمبورج والوليات املتحدة وايرلندا والربتغالاململكة املتحدة492

الرنويج وفرن�سا وجمهورية �سلوفاكيا والنم�سا وبولندا وال�سويد واجلمهورية الت�سيكية واململكة املتحدة ولوك�سمبورج والوليات املتحدة ، ايرلندا ، الربتغال ، ا�سبانيا ، املجر490

ايطاليا ، لتفيا

بولندا وال�سويد واجلمهورية الت�سيكية واململكة املتحدة وهنغاريا والوليات املتحدة وايرلندا والربتغاللوك�سمبورج489

النم�سا وبولندا وال�سويد واجلمهورية الت�سيكية واململكة املتحدة واملجر ، لوك�سمبورج وايرلندا والربتغال وا�سبانيا وايطاليا ، لتفياالوليات املتحدة487

ال�سويد واجلمهورية الت�سيكية واململكة املتحدة واملجر ، لوك�سمبورج ، الوليات املتحدة ، الربتغال ، ا�سبانيا ، ايطاليا ، لتفياايرلندا487

بولندا وال�سويد واجلمهورية الت�سيكية واململكة املتحدة واملجر ، لوك�سمبورج ، الوليات املتحدة ، ايرلندا ، ا�سبانيا ، ايطاليا ، لتفياالربتغال487

املجر ، الوليات املتحدة ، ايرلندا ، الربتغال ، ايطاليا ، لتفيااإ�سبانيا483

املجر ، الوليات املتحدة ، ايرلندا ، الربتغال ، ا�سبانيا ، لتفيااإيطاليا483

املجر ، الوليات املتحدة ، ايرلندا ، الربتغال ، ا�سبانيا ، ايطاليا ، ليتوانيالتفيا482

لتفياليتوانيا477

اليونان ، كرواتيارو�سيا الحتادية468

رو�سيا الحتادية ، وكرواتيااليونان466

رو�سيا الحتادية ، واليونانكرواتيا460

اإ�سرائيل وتركيادبي )الإمارات العربية(453

دبي )الإمارات العربية( ، وتركيا و�سربيااإ�سرائيل447

دبي )الإمارات العربية( ، واإ�سرائيل ، و�سربياتركيا445

اإ�سرائيل وتركيا�سربيا442

بلغاريا ورومانيا واأوروجواياأذربيجان431

اأذربيجان ، ورومانيا ، واأوروجواي ، و�سيلي ، وتايالند ، واملك�سيكبلغاريا428

اأذربيجان وبلغاريا واأوروجواي وت�سيلي وتايالند.رومانيا427

اأذربيجان وبلغاريا ورومانيا وت�سيلياأوروجواي427

بلغاريا ورومانيا واأوروجواي وتايالند واملك�سيكت�سيلي421

بلغاريا ورومانيا وت�سيلي واملك�سيك ترينيداد وتوباجوتايالند419

بلغاريا وت�سيلي وتايالنداملك�سيك419

تايالندترينيداد و وتوباجو414

اجلبل الأ�سودكازاخ�ستان405

كازاخ�ستاناجلبل الأ�سود403

الأردن والربازيل وكولومبيا واألبانياالأرجنتني388

الأرجنتني والربازيل وكولومبيا واألبانياالأردن387

الأرجنتني ، والأردن ، وكولومبيا ، واألبانياالربازيل386

الأرجنتني ، والأردن ، والربازيل ، واألبانيا ، اإندوني�سياكولومبيا381

الأرجنتني والأردن والربازيل وكولومبيا وتون�س واندوني�سيااألبانيا377

األبانيا واإندوني�سيا وقطر وبريو وبنماتون�س371

كولومبيا واألبانيا وتون�س وقطر وبريو وبنمااندوني�سيا371

تون�س واندوني�سيا وبريو وبنماقطر368

تون�س واندوني�سيا وقطر وبنمابريو365

تون�س واندوني�سيا وقطر وبريوبنما360

قريغيز�ستان331

• ال�سكل اأ-10-3 •
مقارنة اأداء الدول يف الريا�صيات

 اأعلى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدلله اإح�سائية 

  لي�س  خمتلفًا عن متو�سط  منظمة التعاون القت�سادي بدلله اإح�سائية 

 اأقل من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدلله اإح�سائية 
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الريا�صيات

متو�صط 

الدرجة

اخلطاأ 

املعياري

نطاق الرتتيب

جميع البلدان والقت�صاداتبلدان منظمة التعاون القت�صادي

الرتتيب الأدنىالرتتيب الأعلىالرتتيب الأدنىالرتتيب الأعلى

11)2.8(600�سنغهاي ال�سينية

22)1.4(562�سنغافورة

34)2.7(555هوجن كوجن ال�سينية

1236)4.0(546كوريا

47)3.4(543تايبيه ال�سينية

1347)2.2(541فنلندا

59)4.1(536ليختن�ستاين

2469)3.3(534�سوي�سرا

36812)3.3(529اليابان

46912)1.6(527كندا

37813)4.7(526هولندا

1012)0.9(525مكاو ال�سينية

681214)2.3(519نيوزيلندا

7111317)2.3(515بلجيكا

7111317)2.5(514ا�سرتاليا

8121317)2.9(513اأملانيا

8111417)2.6(512ا�ستونيا

11131719)1.4(507اأي�سلندا

12161821)2.6(503الدمنارك

13151921)1.2(501�سلوفينيا

13201926)2.4(498الرنويج

13221928)3.1(497فرن�سا

13221928)3.1(497جمهورية �سلوفاكيا

14222028)2.7(496النم�سا

15242129)2.8(495بولندا

15242130)2.9(494ال�سويد

16252231)2.8(493اجلمهورية الت�سيكية

17252331)2.4(492اململكة املتحدة

18282334)3.5(490املجر

22262833)1.2(489لوك�سمبورج

21292636)3.6(487الوليات املتحدة

22292835)2.5(487ايرلندا

22292836)2.9(487الربتغال

26293236)2.1(483اإ�سبانيا

26293236)1.9(483اإيطاليا

3237)3.1(482لتفيا

3638)2.6(477ليتوانيا

3839)3.3(468رو�سيا الحتادية

30303840)3.9(466اليونان

3940)3.1(460كرواتيا

4142)1.1(453دبي )الإمارات العربية(

31324244)3.3(447اإ�سرائيل

31324144)4.4(445تركيا

4244)2.9(442�سربيا

4547)2.8(431اأذربيجان

4551)5.9(428بلغاريا

4549)3.4(427رومانيا

4549)2.6(427اأوروجواي

33344751)3.1(421ت�سيلي

4852)3.2(419تايالند

33344951)1.8(419املك�سيك

5152)1.3(414ترينيداد وتوباجو

5354)3.0(405كازاخ�ستان

5354)2.0(403اجلبل الأ�سود

5558)4.1(388الأرجنتني

5558)3.7(387الأردن

5558)2.4(386الربازيل

5659)3.2(381كولومبيا

5761)4.0(377األبانيا

5963)3.0(371تون�س

5963)3.7(371اندوني�سيا

6163)0.7(368قطر

6164)4.0(365بريو

6264)5.2(360بنما

6565)2.9(331قريغيز�ستان
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• ال�سكل اأ-11-3 •
اأين يكون ترتيب البلدان يف اأداء الريا�صيات

اأعلى من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدلله اإح�سائية

لي�س خمتلفًاعن متو�سط منظمة التعاون القت�سادي بدلله اإح�سائية

اأقل من متو�سط عن منظمة التعاون القت�سادي بدلله اإح�سائية
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امل�صتوى

احلد

الأ�صئـلــة الأدنى للدرجة

الدفيئة ) ال�صوبة ( – ال�سوؤال 5 )709 (6708

الدفيئة ) ال�صوبة (  - ال�سوؤال. 4،2 ) 659 ( )عالقة كاملة(5633

املالب�ص – ال�سوؤال 1 ) 567 (4559

3484)507  (  4 ماري مونتا جو – ال�سوؤال 

املحا�صيل املعدلة وراثيًا – ال�سوؤال 3 )421 ( 2409

التدريب البدين – ال�سوؤال 3 )386 (1335

الفوارق بني اجلن�صني يف الريا�صيات 

 يف املتو�سط عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي يتفوق البنني على البنات يف الأداء،  بتميزهم بـ 12 نقطة درجة .

ومن بني جميع الـ 65 بلدة م�ساركة هناك 35 بلدة يتميز البنني فيها و 5 بلدان تتميز فيها البنات . اأما بالن�سبة للبلدان التي يتميز اأداء البنني فيها على 

مقيا�س الريا�سيات تتباين الفروق بني اجلن�سني اختالفًا كبريًا حتى اإن نزعت اإيل اأن تكون اأ�سغر من الفروق بني اجلن�سني املماثلة على نطاق مقيا�س 

القراءة الذي مت مالحظته. واملالحظ اأن اأكرب الفروق بني اجلن�سني هو بلجيكا و�سيلي واململكة املتحدة والوليات املتحدة بزيادة 20 نقطة درجة اأو اأكرث 

للبنني وفارق قدره 32 اأو 24 نقطة درجة اأو اأكرث على التوايل يف البلدان والقت�سادات ال�سريكة كولومبيا وليختن�ستاين واليابان ونيوزيلندا وايرلندا 

والرنويج وجمهورية الت�سيك وبولندا واأي�سلندا وكوريا وجمهورية ال�سلوفاك وفنلندا و�سلوفينيا وال�سويد ، ف�ساًل عن البلدان والقت�سادات ال�سريكة بنما 

و تايبيه ال�سينية وتايالند ورومانيا ودبي ) الإمارات العربية ( ورو�سيا الحتادية ولتفيا والأردن وكازاخ�ستان و�سنغهاي ال�سينية واندوني�سيا وبلغاريا 

التي ل تظهر فروقًا ميكن قيا�سها بني درجات البنني و درجات   البنات . ويف البلدان والقت�سادات ال�سريكة : قطر وقريغيز�ستان وليتوانيا و ترينيداد 

وتوباجو واألبانيا تفوقت البنات على البنني يف الريا�سيات مبقدار 5 اإيل 11 نقطة درجة ) اجلدول : اأ-3-3 ( .

ما الذي باإمكان الطالب اأداءه يف العلوم :

اإن فهم العلوم والتكنولوجيا اأمر اأ�سا�سي جلاهزية ال�سباب للحياة يف املجتمع احلديث. كما اأن هذا الفهم يعمل على متكني الأفراد من امل�ساهمة يف 

حتديد ال�سيا�سة العامة حيث توؤثر اأمور العلوم والتكنولوجيا يف حياتهم . وتعرف بيزا حمو الأمية العلمية على اأنه معارف الفرد العلمية وا�ستخدام هذه 

القائمة على الأدلة اخلا�سة بالق�سايا املرتبطة  النتائج  املعارف لتحديد جمالت البحث واكت�ساب معارف جديدة و�سرح ظواهر علمية وا�ستخال�س 

بالعلم ، وعلى فهمهم لل�سمات املحرية للعلوم ك�سكل من اأ�سكال املعرفة الب�سرية والبحث ،  واإدراكهم لكيف ت�سكالن العلوم والتكنولوجيا بيئاتنا املادية 

والفكرية الثقافية ، ورغبتهم يف النخراط يف الأمور املتعلقة بالعلوم ويف اأفكار العلوم كمواطنني متعمقي الفكر .

تقوم بيزا بدرا�سة كٍل من املجالت املعرفية والوجدانية لكفاءات الطالب يف العلوم. وت�سمل اجلوانب املعرفية معارف الطالب وقدراتهم على ا�ستخدام 

هذه املعارف بفعالية عند تنفيذهم لعمليات معرفية معينة ذات �سمات العلوم والأبحاث العلمية ، املرتبطة اجتماعيًا اأوعامليًا.  كانت العلوم هي حمور 

الدرا�سة امل�سحية لبيزا 2006 وكان متو�سط درجة علوم بيزا 2006 لبلدان منظمة التعاون القت�سادي قد حددت بـ 498 يف ذلك الوقت )500 يف بيزا 

خذ يف العتبار البلدان الأربعة اجلديدة التي ان�سمت اإىل بلدان منظمة 
ُ
2006 لـ 30 بلدة من بلدان منظمة التعاون القت�سادي ، ولكن 498 بعد ان اأ

التعاون القت�سادي ( . ودرجة املتو�سط هذه هي معيار القيا�س الذي مبوجبه يتم مقارنة اأداء العلوم يف بيزا 2009 كما �سيكون معيار القيا�س ملثل هذه 

املقارنات م�ستقباًل . ومع ذلك ، كان الوقت املخ�س�س لتقييم علوم بيزا 2009 اأقل من الوقت املخ�س�س يف بيزا 2006. مت تخ�سي�س ت�سعني دقيقة 

لتقييم العلوم يف 2009 مما ي�سمح بتحديث واحد فقط لالأداء العام بدًل من التحليل العميق للمعارف واملهارات املبينة يف تقدير بيزا 2006 )2007  

OECD ( وحتدد متو�سط درجة العلوم يف بيزا 2009 عند 501 . 

نبذة عن اأ�صئلة بيزا للعلوم :

يبني ال�سكل اأ-3-13 )  خمططًا ملجموعة اأ�سئلة بيزا املختارة للعلوم ودرجاتها ( . لتو�سح على نطاق وا�سع املطلوب لكل م�ستوى من م�ستويات ال�سعوبة 

املختلفة . وعينات الأ�سئلة املو�سوفة يف اجلزء التايل مت اإعالنها عقب تنفيذ البحث امل�سحي لبيزا 2006 . وقد مت ترتيب الأ�سئلة طبقًا لدرجات �سعوبتها 

بحيث تكون الأ�سعب بالأعلى والأقل �سعوبة بالأ�سفل . 

• ال�سكل اأ-13-3 •
خريطة لأ�صئلة العلوم املختارة يف بيزا 2009 ، تو�صح م�صتويات الكفاءة
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اأداء العلوم على: م�ستوى املعرفة ال�سابقة لالأفكار والعمليات وامل�سطلحات العلمية  ت�ستمل العوامل التي حتدد �سعوبة الأ�سئلة التي تهدف اإيل تقييم 

ذات ال�سلة وعلى طول الت�سل�سل املنطقي الالزم لالإجابة عن �سوؤال،  اأي عدد اخلطوات الالزمة للتوا�سل اإيل اإجابة كافية وكيف اأن خطوة واحدة تعتمد 

على �سابقتها. واإيل اأي مدي تكون الأفكار اأو املفاهيم العلمية املجردة مطلوبة يف تكوين الإجابة وم�ستوى الربهنة والتب�سر والتعميم املطلوبني يف بناء 

الأحكام والنتائج والتف�سريات.

تنطوي الأ�سئلة النمطية القريبة من قمة املقيا�س على تف�سري بيانات معقدة وغري ماألوفة ، وعلى فر�س التف�سري العلمي على مواقف معقدة يف احلياة 

الواقعية وتطبيق عمليات علمية على م�سكالت غري ماألوفة. وعند هذا اجلزء من املقيا�س ، متيل الأ�سئلة اإيل الحتواء على عدة عنا�سر علمية وتكنولوجية 

لبد للطالب اأن يربطوا بينها مما ي�ستدعي اإجراء عدة خطوات مرتابطة. كما اأن احلجج القائمة على الأدلة تتطلب اأي�سًا التفكري النقدي والتفكري 

املنطقي املجرد. وال�سوؤال 5 يف الدفيئة ) ال�سوبة (. )ال�سكل اأ-3-14 ( يقدم مثاًل للم�ستوى 6 ولكفاءة تف�سري الظواهر علميًا. وينبغي على الطالب 

يف هذا ال�سوؤال حتليل اأحد النتائج ل�سرح العوامل الأخرى التي ميكنها اأن توؤثر يف ظاهرة الحتبا�س احلراري. وكخطوة اأويل حلل هذه امل�سكلة لبد اأن 

يكون الطالب قادرًا على حتديد التغري واملتغريات املقا�سة واأن يتفهم ب�سكل كاف طرق البحث كي يتعرف على العوامل الأخرى. اإ�سافة لذلك ، يحتاج 

الطالب اإيل التعرف على ال�سيناريو ويحدد مكوناتة الأ�سا�سية وينطوي ذلك على حتديد عدد من املفاهيم املجردة وعالقاتها من اأجل حتديد ماهية 

تاأثري العوامل » الأخرى » على العالقة بني درجة حرارة الأر�س وكمية ثاين اأك�سيد الكربون املنبعثة يف الغالف اجلوي. وهكذا لكي يجيب الطالب ب�سكل 

�سحيح عليه اأن يفهم احلاجة اإيل العوامل ال�سابطة خارج املتغريات املختلفة املقا�سة كما لبد اأن يكون لديه معارف كافية عن » نظم الأر�س » لتحديد 

واحد من العوامل على الأقل الذي ينبغي اأن يتم �سبطه.  اإن املعرفة الكافية » بنظم الأر�س » تعترب املهارة العلمية املهمة ذات ال�سلة ، ومن ثم ي�سنف 

هذا ال�سوؤال على اأنه تف�سري الظواهر علميًا . 

تتطلب الأ�سئلة حول منت�سف املقيا�س، مزيد من التف�سري ب�سكل كبري، ويف كثري من الأحيان يف مواقف قد ل تكون ماألوفة . وقد تتطلب اأحيانًا ا�ستخدام 

معارف من تخ�س�سات علمية خمتلفة مبا فيها ما هو منوذج علمي اأو تكنولوجي اأكرث ر�سمية وكذلك اجلمع املدرو�س بني هذه التخ�س�سات من اأجل 

تعزيز الفهم وت�سهيل التحليل. واأحيانًا تنطوي املواقف على �سل�سلة من التفكري املنطقي وتتطلب اأن يقوم الطالب بالتعبري عن براهينهم يف �سرح ب�سيط. 

وت�سمل الأن�سطة املنطقية على تف�سري جوانب ال�ستق�ساء العلمي و�سرح اإجراءات معينة ي�ستخدمها يف  جتربة وتقدمي حجج تقوم على الأدلة لإحدى 

التو�سيات. ومثال ل�سوؤال عند منت�سف املقيا�س هو ال�سوؤال 4 من ماري مونتاجو ) ال�سكل اأ-3-16 (. حيث يتطلب هذا ال�سوؤال اأن يقوم الطالب بتحديد 

ملاذا يكون �سغار الأطفال والعجائز اأكرث تعر�سًا ملخاطر تاأثري الأنفلونزا اأكرث من غريهم من ال�سكان. ويعزي ال�سبب �سراحة اأو تلميحًا اإيل جهاز املناعة 

الأ�سعف لدي �سغار الأطفال والعجائز والق�سية هي �سيطرة املجتمع على املر�س ومن ثم فاإن املجال اجتماعي. وينطوي التف�سري ال�سحيح على تطبيق 

عدة معارف را�سخة يف املجتمع . كما يقدم منت ال�سوؤال دلياًل على خمتلف م�ستويات املجموعات من حيث مقاومة املر�س.

عند الطرف ال�سفلي للمقيا�س تتطلب الأ�سئلة معارف اأقل والتطبيق يف �سياقات ماألوفة مع تف�سريات علمية �سهلة تنبع من اأدلة معطاة مبا�سرة . فال�سوؤال 

3 من التدريب البدين ) ال�سكل اأ-3-18 ( هو مثال لل�سوؤال ال�سهل الذي يقع عند امل�ستوى 1 ملقيا�س بيزا للعلوم واأدين من اخلط الأ�سا�سي ملحو الأمية 

العلمية . وكي يح�سل الطالب على ا�ستحقاقه عليه اأن يتذكر ما يعرفه عن عمل الع�سالت وتكوين الدهون يف اجل�سم ب�سكل �سحيح خا�سة احلقائق 

باأنه عند تدريب الع�سالت حت�سل على تدفق الدماء ول تكون الدهون. ومتكن هذه املعلومة الطالب من  قبول العبارة الأويل من هذا ال�سوؤال املعقد ذو 

الختيار املتعدد ويرف�سون العبارة الثانية. ففي هذا ال�سوؤال ، ل حاجة اإيل حتليل ال�سياق : فاملعلومات املطلوبة ذات انت�سار وا�سع ولي�ست هناك �سرورة 

للبحث يف عالقات اأو اإن�ساء عالقات .
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اأ�سبح طالب ا�سمه اأندريه مهتمًا بالعالقة املمكنة بني متو�سط درجة احلرارة لغالف الأر�س اجلوي وانبعاث ثاين اأك�سيد الكربون على 

الأر�س .

وقد وجد يف اإحدى املكتبات الر�سميني البيانيني التاليني .

ويخل�س اأندريه من هذين الر�سمني اإيل النتيجة باأنه من املوؤكد اأن زيادة متو�سط درجة حرارة الغالف اجلوي �سببه زيادة انبعاث ثاين 

اأك�سيد الكربون

اأقراأ الن�صو�ص واأجب على االأ�صئلة التي تتبعها  
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• ال�سكل اأ-14-3 •
الدفيــــئة

تاأثري الحتبا�س احلراري : حقيقة اأم خيال ؟

حتتاج املخلوقات احلية اإيل الطاقة كي تعي�س . والطاقة التي حتافظ على احلياة على الأر�س تاأتي من ال�سم�س التي ت�سع بالطاقة يف 

الف�ساء لأنها �سديدة احلرارة . ون�سبة ي�سرية من هذه الطاقة ت�سل اإيل الأر�س.

ويعمل الغالف اجلوي لالأر�س كغطاء واقي ل�سطح كوكبنا مبنعه للتغريات يف درجات احلرارة املوجودة يف عامل خال من الهواء .

ومتر معظم الطاقة امل�سعة القادمة من ال�سم�س من خالل الغالف اجلوي لالأر�س ومتت�س الأر�س بع�س هذه الطاقة وبع�سها يرتد مرة 

اأخري من على �سطح الأر�س ويقوم الغالف اجلوي بامت�سا�س جزء من هذه الطاقة املرتدة .

نتيجة لذلك فاإن متو�سط درجة احلرارة فوق �سطح الأر�س اأعلى مما لو مل يكن هناك غالف جوي . وغالف الأر�س اجلوي له نف�س 

تاأثري الدفيئة ) ال�سوبة ( ومن هنا جاء امل�سطلح » تاأثري الدفيئة = تاأثري الحتبا�س احلراري » ويقال اأن هذا التاأثري قد اأ�سبح ظاهرًا 

ب�سكل اأكرب اأثناء القرن الع�سرين . واحلقيقة هي اأن متو�سط درجة حرارة �سطح الأر�س قد ازدادت. ففي اجلرائد والدوريات غالبا ما 

يذكر عن انبعاث ثاين اأك�سيد الكربون كامل�سدر الرئي�سي لرتفاع درجة احلرارة يف القرن الع�سرين .

�سنوات

 4 الدفيئة – ال�سوؤال 

نوع ال�صوؤال : اإجابة مبنية مفتوحة 

الكفاءة : ا�ستخدام الدليل العلمي 

فئة املعرفة : » التف�سريات العلمية » ) املعرفة بالعلوم (

جمال التطبيق : البيئة 

اخللفية : عاملية 

ال�صعوبة : عالمة كاملة 659 ، عالمة جزئية 568 

الن�صبة املئوية لالإجابات ال�صحيحة ) بلدان منظمة التعاون القت�صادي (: 34.5 % 

طالبة اأخري ا�سمها جني تعار�س ما تو�سل اإليه اأندريه. وقامت مبقارنة الر�سمني البيانيني وتقول ان بع�س اأجزاء الر�سمني ل تدعم النتيجة التي تو�سل 

اإليها.

  هات مثال جلزء من الر�سمني ل يدعم نتيجة اأندريه . علل اإجابتك.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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العالمات 

عالمة كاملة : 

ت�سري اإيل جزء واحد يف الر�سمني تكون فيه املنحنيات غري هابطة ول �ساعدة ويعطي التف�سري املنا�سب فمثاًل :

• يف 1900-1910 ) حوايل ( كانت هناك زيادة يف ثاين اأك�سيد الكربون بينما كانت درجة احلرارة يف انخفا�س .
• يف 1980-1983 اأنخف�س ثاين اأك�سيد الكربون وارتفعت درجة احلرارة .

• درجة احلرارة يف الثمانينات كانت درجة احلرارة متماثلة اإل اأن الر�سم البياين الأول ظل يف ارتفاع .
• ما بني 1950و1980 مل ترتفع درجة احلرارة ولكن ازداد ثاين اأك�سيد الكربون .

• من 1940 وحتى 1975 ظلت درجة احلرارة تقريبًا ثابتة غري اأن انبعاث ثاين اأك�سيد الكربون اأظهر ارتفاعًا حادًا .
• يف 1940 كانت درجة احلرارة اأعلى كثريًا مما كانت يف 1920 وكان انبعاث ثاين اأك�سيد الكربون لكليهما مت�ساويًا .

عالمة جزئية :

ُتذكر الفرتة ال�سحيحة دون اأي �سرح ، مثال : 

 1933 -1930 •
•  قبل 1910 

ُتذكر �سنة واحدة معينة فقط ) ولي�ست الفرتة الزمنية ( مع �سرح مقبول ، فعلى �سبيل املثال : 

 •  يف عام 1980 كان النبعاث منخف�سًا ولكن درجة احلرارة لزالت ترتفع.

 مما يعطي مثاًل ل يدعم نتيجة اأندريه ولكن يرتكب خطاأ يف ذكر الفرتة )ملحوظة:  ينبغي اأن يكون هناك دليل على هذا اخلطاأ – مثال – منطقة ت�سور 

بو�سوح اإجابة �سحيحة على الر�سم ثم خطاأ واقع يف نقل هذه املعلومة اإيل الن�س( فعلى �سبيل املثال :

• ما بني 1950 و1960 انخف�ست درجة احلرارة واأزداد انبعاث ثاين اأك�سيد الكربون . 

ي�سري اإيل الختالفات بني منحنيني دون ذكر لفرتة حمددة مثال :

• يف بع�س الأماكن ترتفع درجة احلرارة حتى ولو كان النبعاث ينخف�س .
• يف فرتة �سابقة كان هناك قليل من النبعاث ولكن على الرغم من ذلك درجة احلرارة عالية .

• عندما تكون هناك زيادة مطردة يف الر�سم البياين 1 ، مل تكن هناك زيادة يف الر�سم البياين 2 اإذ ظلت ثابتة )لحظ اأنها تظل ثابتة » ب�سكل عام «(.
• لأنه يف البداية كانت درجة احلرارة مرتفعة بينما كان ثاين اأك�سيد الكربون منخف�سًا للغاية.

 ي�سري اإىل عدم انتظام يف اأحد الر�سومات . على �سبيل املثال :

• انه يف حوايل 1910 عندما هبطت درجة احلرارة وا�ستمرت على ذلك لفرتة حمددة من الزمن .
• يف الر�سم البياين الثاين هناك انخفا�س يف درجة حرارة الغالف اجلوي لالأر�س قبل 1910 مبا�سرة .

ي�سري اإىل الختالفات بني الر�سمني البيانيني اإل اأن التف�سري �سعيف . مثال : 

• يف الأربعينات كانت احلرارة مرتفعة للغاية اإل اأن  ثاين اأك�سيد الكربون كان منخف�سًا للغاية  )لحظ – التف�سري �سعيف للغاية اإل اأن الختالف امل�سار 
اإليه وا�سح(.

التعليق

مثال اآخر من مراكز الدفيئة لكفاءة ا�ستخدام الأدلة العلمية ويتطلب من الطالب حتديد جزء من الر�سم البياين ل يقدم دليال لدعم اإحدى النتائج. 

البيانات يف هذين الر�سمني  اإيجابيًا مبجموعتي  اأن يقوم الطالب بالبحث عن اختالفات حمددة تختلف عن اجتاهات عامة ترتبط  ال�سوؤال  ويتطلب 

البيانيني . ويتعني على الطالب حتديد اجلزء الذي ل تكون املنحنيات فيه غري �ساعدة ول هابطة وتقدم هذه النتيجة كجزء من تربير النتيجة. نتيجة 

لذلك تنطوي على قدر كبري من التب�سر واملهارة التحليلية . اأكرث مما هو مطلوب لل�سوؤال 3. وبدًل من التعميم اخلا�س بالعالقة بني الر�سميني، ُيطلب من 

الطالب اأن يرفق بفرتة الختالف املحددة تف�سريًا لهذا الختالف كي يح�سل على عالمة كاملة.  اإن القدرة على املقارنة الفعالة لتفا�سيل جمموعتني 

من البيانات واإعطاء �سرح نقدي لنتيجة معينة ت�سع هذا ال�سوؤال اخلا�س بالعالقة الكاملة عند امل�ستوى 5 على املقيا�س العلمي ملحو الأمية العلمية . فاإذا 

فهم الطالب ما يتطلبه ال�سوؤال منه وقام بتجديد الختالف بني ر�سميني بيانيني ب�سكل �سحيح ولكنه مل يتمكن من �سرح هذا الختالف فيح�سل على 

عالمة جزئية لهذا ال�سوؤال ويحدد باأنه خا�س بامل�ستوى 4 على مقيا�س حمو الأمية العلمية. 

وهذه الق�سية البيئية عاملية مما يحدد خلفيتها اأو جمالها . واملهارة املطلوبة من الطالب هي تف�سري البيانات املقدمة من خالل الر�سومات البيانية ومن 

ثم ينتمي هذا ال�سوؤال اإيل فئة » التف�سريات العلمية «. 
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الدفيئة – ال�سوؤال 5 

نوع ال�صوؤال : اإجابة مبنية مفتوحة 

الكفاءة : تف�سري الظواهر علميًا

فئة املعرفة : نظم الأر�س والف�ساء ) معارف العلوم (

جمال التطبيق : البيئة 

اخللفية : عاملية 

ال�صعوبة : 709 

 % 18.9 )OECD  الن�صبة املئوية لالإجابات ال�صحيحة ) بلدان

اأندريه على ا�ستنتاجه باأن متو�سط ارتفاع حرارة الغالف اجلوي لالأر�س يعود اإيل زيادة انبعاث ثاين اأك�سيد الكربون غري اأن جني تعتقد اأن  ي�سمم 

ا�ستنتاجه �سابق لأوانه وتقول : » قبل قبول هذا ال�ستنتاج عليك التاأكد اأن هناك عوامل اأخري ثابتة قد توؤثر يف الحتبا�س احلراري . اذكر اأحد هذه 

العوامل التي تعنيها جني .

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

العالمات 

عالمة كاملة : يقدم اأحد العوامل م�سريًا اإيل الطاقة / الإ�سعاع القادم من ال�سم�س – فعلي �سبيل املثال :

• حرارة ال�سم�س ورمبا تغري ال�سم�س ملوقعها .
• ترتد الطاقة من الأر�س )بافرتا�س اأن » الأر�س » يعني الطالب بها » �سطح الأر�س«(

يقدم اأحد العوامل م�سريًا اإيل املكون الطبيعي اأو امللوثات املحتملة . فمثاًل:

• بخار املاء يف الهواء.
• ال�سحب.

• اأ�سياء مثل النفجارات الربكانية .
• تلوث الغالف اجلوي ) غاز – وقود (.

• كمية غاز العادم .
• كربونات الفلوروكروم.

• عدد ال�سيارات .
• الأوزون »  كاأحد مكونات الهواء« )ملحوظة : لالإ�سارة اإيل ال�ستنزاف ا�ستخدم الرمز 3 (

التعليق 

�سوؤال الدفيئة هو مثال للم�ستوى 6 وللكفاءة اخلا�سة بتف�سري الظواهر علميًا . ففي هذا ال�سوؤال ينبغي على الطالب اأن يحللوا ال�ستنتاج ل�سرح العوامل 

الأخرى التي ميكن اأن توؤثر يف ظاهرة الحتبا�س احلراري . ويجمع هذا ال�سوؤال بني جانبني من جوانب الكفاءات اخلا�سة بتحديد الق�سايا العلمية و�سرح 

الظواهر علميًا. ويحتاج الطالب اإيل فهم �سرورة ال�سيطرة على العوامل خارج التغيري واملتغريات املقا�سة والتعرف على هذه املتغريات. كما لبد اأن 

يكون لدي الطالب املعارف الكافية عن » نظم الأر�س » حتى يتمكنوا من حتديد واحدة على الأقل من هذه العوامل الواجب ال�سيطرة عليها. اأما املعيار 

الآخر فينطوي على املهارة العلمية املهمة ذات ال�سلة.  ومن ثم ي�سنف هذا ال�سوؤال �سمن فئة �سرح الظواهر علميًا . وتاأثريات هذه الق�سية البيئية هي 

اأمر عاملي مما يحدد خلفيتها .

وكخطوة اأويل يف احل�سول على عالمة لهذا ال�سوؤال ينبغي على الطالب اأن يكون قادرًا على حتديد التغري واملتغريات املقا�سة كما ينبغي اأن يكون لديه 

فهم كاف لطرق البحث للتعرف على تاأثريات عوامل اأخري . ومع ذلك ، يحتاج الطالب اأي�سًا اإيل التعرف على ال�سيناريو يف ال�سياق واأن يحدد مكوناته 

الأ�سا�سية. وي�سمل  ذلك عدد من املفاهيم املجردة وعالقاتها يف حتديد العوامل » الأخرى » التي ميكن اأن توؤثر يف العالقة بني درجة حرارة الأر�س 

وكمية انبعاث ثاين اأك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي . وهذا ي�سع ال�سوؤال قريبًا من احلدود بني امل�ستوي 6 وامل�ستوى 5 يف فئة �سرح الظواهر علميًا .
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اأقراأ الن�ص ثم اأجب عن االأ�صئلة التي تليه :

امل�سدر : �ستيف فارر » ن�سيج تفاعلي يب�سر مبادة هبة للمالب�س » الأ�سرتايل ، 10 اغ�سط�س 1998

العالمات

عالمة كاملة : نعم –نعم – نعم – ل بنف�س الرتتيب 

التعليق 

يتطلب هذا ال�سوؤال اأن يقوم الطالب بتحديد التغري واملتغريات املقا�سة املرتبطة باختبار اأحد الدعاءات ب�ساأن املالب�س. كما ينطوي ال�سوؤال اأي�سًا على 

تقييم ما اإذا كانت هناك تقنيات اأو اأ�ساليب لتحديد كمية املتغري املقا�س وما اإذا بالمكان �سبط املتغريات الأخرى. ومن ثم حتتاج هذه العملية  اإيل تطبيقها 

بدقة على الأربعة متغريات جميعًا. اإن ق�سية املالب�س »  الذكية » تنتمي اإيل فئة » احلدود الرائدة للعلوم والتكنولوجيا » وهي ق�سية جمتمعية  تتناول اأ حد 

 احتياجات الأطفال املعاقني ومن ثم فاإن اخللفية اجتماعية واملهارات العلمية التي مت تطبيقها تتعلق بطبيعة البحث مما ي�سع ال�سوؤال يف فئة » البحث العلمي ».

اإن احلاجة اإيل حتديد التغري واملتغريات املقا�سة جنبًا اإيل جنب مع تقدير كل ما ينطوي عليه تنفيذ القيا�س وال�سيطرة على املتغريات ، ي�سعا ال�سوؤال 

عند امل�ستوى 4 .

• ال�سكل اأ-15-3 •
املــالبــ�س

ن�س املالب�س

يقوم فريق من العلماء الربيطانيني حاليًا بتطوير مالب�س » ذكية » �ستزود الأطفال املعاقني بالقدرة على » الكالم ». �سي�سبح مبقدور 

الأطفال الذين يرتدون �سدريات م�سنوعة من ن�سيج اإلكرتوين فريد من نوعه ومرتبط بجهاز لتوليف الكالم  جعل الآخرين يفهمونهم 

بب�ساطة من خالل النقر على املادة احل�سا�سة لللم�س .

وهذه املادة م�سنوعة من قما�س عادي خم�سب ب�سبكة بديعة من الألياف امل�سبعة بالكربون والتي ميكنها تو�سيل الكهرباء. وعندما يتم 

ال�سغط على الن�سيج يتغري منط الإ�سارات التي متر من خالل الألياف املو�سلة للكهرباء فتعمل �سريحة كمبيوتر حيثما يقع اللم�س على 

القما�س ثم ميكن لل�سريحة عندئذ اأن تتبني اأين مت مل�س القما�س فتطلق اجلهاز الإلكرتوين املت�سل بها اأيًا كان . والذي ل يزيد حجمه 

عن علبتي كربيت .

» واجلزء الذكي هو كيف ميكننا ن�سج القما�س وكيف ُنر�سل الإ�سارات من خالله«  كما يقول اأحد العلماء.

 اأنه ميكننا ن�سجه داخل ت�سميمات الن�سيج املوجودة  بحيث ل ميكنك روؤيته فيها كما ميكن غ�سل املادة دون اإتالفها وميكن لفها حول 

اأ�سياء دون جتعيدها . كما يّدعي العامِل اأي�سًا انه بالإمكان اإنتاجها جماهرييًا بتكلفة رخي�سة .
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املالب�س – ال�سوؤال 1

نوع ال�صوؤال : اختيار متعدد مركب 

الكفاءة : حتديد ق�سايا علمية 

فئة املعرفة : » البحث العلمي » )معارف عن العلوم (

جمال التطبيق : » احلدود الرائدة للعلوم والتكنولوجيا«

اخللفية : اجتماعية 

ال�صعوبة : 567 

 % 47.9 : ) OECD الن�صبة املئوية لالإجابات ال�صحيحة  )بلدان

هل ميكن اختبار هذه الدعاءات الواردة باملقال من خالل البحث العلمي يف املعمل ؟ 

�سع دائرة حول » نعم« اأو » ل« لكل عبارة 

هل ميكن اختبار الدعاء من خالل البحث العملي يف املعملميكن للمادة اأن

نعم /  لتغ�سل املادة دون اإتالفها

نعم /  لُتلف حول اأ�سياء دون اإتالفها

نعم /  لجُتعد دون اإتالفها

نعم /  لُتنتج جماهرييًا بتكلفة رخي�سة
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• ال�سكل اأ-16-3 •
مـــاري مــونتاجو

اقراأ املقال ال�صحفي التايل ثم اأجب عن االأ�صئلة التي تتبعه

  تاريخ التطعيم 

كانت ماري مونتاجو �سيدة جميلة . ولقد جنت من اإ�سابة �سديدة باجلدري يف 1715 ولكنها خرجت من هذه الإ�سابة 

مغطاة بالندبات ، ـ لحظت اأثناء اإقامتها يف تركيا يف 1717 طريقة ت�سمي التلقيح وهي �سائعة ال�ستخدام هناك . 

وكان هذا العالج ينطوي على خد�س نوع �سعيف من فريو�س اجلدري داخل ج�سم ال�سباب الأ�سحاء الذين اأ�سبحوا 

مر�سي عندئذ اإل انه يف معظم احلالت ب�سكل خفيف من املر�س .

اقتنعت مونتاجو باأمان هذا التلقيح ف�سمحت بتلقيح ابنها وابنتها . 

1796 ا�ستخدم اإدوارد جرن التلقيح من مر�س ذي �سلة وهو جدري البقر كي ينتج اأج�سامًا م�سادة للجدري.  يف  

 ، العدوى لالآخرين  ينقل  به  امل�ساب  يكن  اأقل ومل  اآثار جانبية  العالج اجلديد  لهذا  بتلقيح اجلدري كان  ومقارنة 

واأ�سبح هذا العالج معروفًا با�سم التطعيم .
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2 ماري مونتاجو – ال�سوؤال 

نوع ال�صوؤال : اختيار متعدد 

الكفاءة : �سرح الظواهر علميًا 

فئة املعرفة: » نظم املعي�سة« » معرفة العلوم«

جمال التطبيق : ال�سحة 

اخللفية : اجتماعية 

ال�صعوبة : 436 

 % 74.9 ) OECD الن�صبة املئوية لالإجابات ال�صحيحة )بلدان

ما اأنواع الأمرا�س التي ميكن اأن يتطعم النا�س �سدها ؟

اأ - الأم را�س الوراثية مثل الهيموفيليا » نزعة النزف الدموي »

ب - ا لأمرا�س التي ت�سببها الفريو�سات مثل �سلل الأطفال .

ج- اأمرا�س ناجتة عن خلل يف اجل�سم مثل ال�سكري .

د - اأي نوع من الأمرا�س التي ل عالج لها .

العالمات 

عالمة كاملة : ب - الأمرا�س التي ت�سببها الفريو�سات مثل �سلل الأطفال .

التعليق 

للح�سول على عالمة ينبغي على الطالب اأن يتذكر معلومة معينة باأن التطعيم ي�ساعد على الوقاية من الأمرا�س والتي تكون اأ�سبابها خارج املكونات 

العادية للج�سم. وتطبق هذه احلقيقة يف اختيار التف�سري ال�سحيح وا�ستبعاد التف�سريات الأخرى . وامل�سطلح » فريو�س« يظهر يف الن�س املثري ويقدم 

تلميحًا للطالب مما  قلل من �سعوبة ال�سوؤال. وتذكر احلقيقة العلمية املنا�سبة والواقعية وتطبيقها يف �سياق ب�سيط ن�سبيًا ي�سع ال�سوؤال عند امل�ستوى 2 .
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ماري مونتاجو – ال�سوؤال 3 

نوع ال�صوؤال: اختيار متعدد 

الكفاءة: �سرح الظواهر علميًا 

فئة املعرفة: » نظم املعي�سة« ) معرفة العلوم (

جمال التطبيق: ال�سحة 

اخللفية: اجتماعية 

ال�صعوبة: 431

% 75.1 )OECD الن�صبة املئوية لالإجابات ال�صحيحة ) بلدان
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عندما متر�س احليوانات اأو الب�سر مبر�س بكتريي معدي ثم ي�سفون فاإن نوع البكرتيا الذي �سبب املر�س ل يجعلهم عادة

مر�سى مرة اأخرى . ما �سبب ذلك ؟

اأ - قام اجل�سم بقتل كل البكرتيا التي قد ت�سبب نف�س نوع املر�س .

ب - كون اجل�سم اأج�سامًا م�سادة تقتل هذا النوع من البكرتيا قبل اأن تتكاثر.

ج - تقتل خاليا الدم احلمراء البكرتيا التي قد ت�سبب نف�س نوع املر�س

د - حتا�سر خاليا الدم احلمراء هذا النوع من البكرتيا وتخل�س اجل�سم منه .

العالمات 

عالمة كاملة : ب: كون اجل�سم اأج�سامًا م�سادة تقتل هذا النوع من البكرتيا قبل اأن تتكاثر.

التعليق 

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ب�سكل �سحيح ينبغي على الطالب اأن يتذكر اأن اجل�سم ينتج اأج�سامًا م�سادة تهاجم البكرتيا التي ت�سبب املر�س البكتريي. 

وينطوي تطبيق ذلك على املعرفة الأخرى بان هذه الأج�سام امل�سادة توفر مقاومه للعدوى املتعاقبة لنف�س البكرتيا والق�سية تخ�س �سيطرة املجتمع على 

املر�س ، ومن ثم فان اخللفية اجتماعية. 

وفى اختيار التف�سري املنا�سب يتذكر الطالب احلقيقة الواقعية ويطبقها على �سياق ب�سيط ن�سبيا ونتيجة لذلك ، يقع ال�سوؤال عند امل�ستوى 2 .
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مارى مونتاجو ـ ال�سوؤال 4

بنية ال�صوؤال : اإجابة مبينه مفتوحة 

الكفاءة : تف�سري الظواهر عمليا 

فئة املعرفة : ) نظم املعي�سة ( ،)معرفة العلوم( 

جمال التطبيق : » ال�سحة« 

اخللفية : اجتماعية 

ال�صعوبة : 507 

 %61.7 )OECD الن�صبة املئوية لالإجابات ال�صحيحة ) بلدان

هات �سببًا واحدًا ملاذا من امل�ستح�سن اأن يتم تطعيم �سغار الأطفال والعجائز ب�سكل خا�س �سد الأنفلونزا .

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

العالمات 

عالمة كاملة: اإجابات ت�سري اإىل اأن ال�سغار اأو العجائز لديهم اأجهزة مناعة ا�سعف من الآخرين اأو اإجابة مماثلة . فمثال : 

لهوؤلء النا�س مقاومة اقل لالإ�سابة باملر�س .

ال�سغار والعجائز ل ميكنهم مقاومة املر�س بنف�س �سهولة الآخرين .

هناك احتمال اكرب لإ�سابتهم بالأنفلونزا ؟

اإذا اأ�سيبوا بالأنفلونزا يكون تاأثريها اأ�سواأ عند هوؤلء النا�س .

لن الكائنات الع�سوية عند �سغار الأطفال والعجائز اأ�سعف ـ العجائز ي�سابون باملر�س ب�سهولة اكرب .

التعليق 

يتطلب هذا ال�سوؤال اأن يقوم الطالب بتحديد �سبب تعر�س �سغار الأطفال والعجائز خلطر اكرب لآثار الأنفلونزا عما يتعر�س له باقي النا�س. ويعزى 

اأو تلميحًا اإىل اأن �سغار الأطفال والعجائز تكون اأجهزة مناعتهم اأ�سعف. والق�سية تتعلق ب�سيطرة املجتمع على املر�س ومن ثم فان  ال�سبب �سراحة 

اخللفية اجتماعيه.

وتنطوي الإجابة ال�سحيحة على تطبيق عدة معارف را�سخة يف املجتمع كما يقدم منت ال�سوؤال دليال على اأن املجموعات مقاومة خمتلفة للمر�س وهذا 

ي�سع ال�سوؤال عند امل�ستوى 3.
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• ال�سكل اأ-17-3 •
املحا�صيل املعدلة وراثيًا

ينبغي حظر الذرة املعدلة وراثيا 

تطالب جمموعات احلفاظ على احلياة الربية بحظر الذرة املعدلة وراثيا . فهذه الذرة املعدلة وراثيا م�سممة حتى ل تتاأثر مببيدات 

احل�سائ�س القوية التي تقتل نباتات الذرة التقليدية. وهذه املبيدات اجلديدة تقتل معظم الأع�ساب التي تنمو يف حقول الذرة .

املبيد  وا�ستخدام  ال�سغرية وخا�سة احل�سرات  للحيوانات  اأعالف  الأع�ساب هي  الربية ذلك لن هذه  املحافظون على احلياة  ويقول 

اجلديد مع الذرة املعدلة وراثيا �سيكون �سيئا للبيئة . ويقول املدافعون عن ا�ستخدام الذرة املعدلة وراثيًا اأن الدرا�سة العلمية قد اأظهرت 

اأن هذا لن يحدث .

فيما يلي تفا�سيل الدرا�سة العلمية املذكورة يف املقال اأعاله : 

• زرعت الذرة يف 200 حقل يف اأنحاء البالد .
• مت تق�سيم كل حقل اإىل ق�سمني ـ ق�سم للذرة املعدلة وراثيا وتعالج باملبيد اجلديد القوى و يف الق�سم الآخر الذرة التقليدية املعاجلة 

مببيد تقليدي . 

• عدد احل�سرات املوجودة يف ق�سم الذرة املعدلة وراثيا واملعاجلة باملبيد اجلديد القوى كان تقريبًا نف�س عدد احل�سرات يف ق�سم 
الذرة التقليدية واملعاجلة باملبيد التقليدي .

املحا�صيل املعدلة وراثيا ـ ال�سوؤال 3

نوع ال�صوؤال : اختيار متعدد 

الكفاءة : حتديد ق�سايا علميه 

فئة املعرفة : )البحث العلمي ( ) معرفة بالعلوم ( 

جمال التطبيق : » احلدود الرائدة للعلم والتكنولوجيا « 

اخللفية : اجتماعيه 

ال�صعوبة : 421

 % 73.6 : )OECD الن�صبة املئوية لالإجابات ال�صحية ) بلدان

مت زراعة الذرة يف 200 حقل يف اأنحاء البالد . ملاذا ا�ستخدم العلماء اأكرث من موقع واحد ؟ 

اأ-   حتى يتمكن عدد كبري من املزارعني اختبار الذرة اجلديدة املعدلة وراثيًا .

 ب-   ليكت�سفوا مقدار الذرة املعدلة وراثيًا الذي ميكنهم زراعته.

 ج-   لتغطية اأكرب م�ساحة ممكنه من الأر�س بالذرة املعدلة وراثيًا. 

  د-   حل�سر الظروف املختلفة لزراعة الذرة .

العالمات

عالمة كاملة : د- حل�سر الظروف املختلفة لزراعة الذرة. 

التعليق

يف اجتاه الطرف الأدنى من املقيا�س مت و�سع ال�سوؤال 3 كي ميثل اأ�سئلة امل�ستوى 2 من وحدة املحا�سيل املعدلة وراثيًا والذي ينتمي اإيل كفاءة حتديد 

التجارب  اأن يظهروا معرفة بت�سميم  3 �سوؤاًل ب�سيطًا حول الظروف املتغرية يف بحث علمي ومطلوب من الطالب  ال�سوؤال  . ويطرح  العلمية  الق�سايا 

العلمية . 

عدد   ( النتائج  على   ) املختلفة  باملبيدات   ( املعاجلة  تاأثري  اأن  يدرك  اأن  الطالب  يتوجب  دليل  اأي  غياب  يف  �سحيح  ب�سكل  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 

200 موقع فاإن فر�سة اأن توؤدي جمموعة معينة من العوامل البيئية  احل�سرات( ميكن اأن ي�ستند اإيل عوامل بيئية . وهكذا مبوجب تكرار الختبار يف 

اإيل نتيجة  زائفة �سيمكن تعليلها وحيث اأن ال�سوؤال يركز على املنهجية اخلا�سة بالبحث ، فاإنه م�سنف على اأنه » بحث علمي » . وجمال التطبيق هو 

التعديل الوراثي مما ي�سع ال�سوؤال عند« احلدود الرائدة للعلوم والتكنولوجيا » وقد اقت�سرت على دولة واحدة مما يجعل بالإمكان القول اأن لل�سوؤال 

خلفية اجتماعية .

يف غياب تلميحات لهذا ال�سوؤال ت�سبح له موا�سفات امل�ستوى 4 . اأي اأن الطالب يظهر اإدراكًا للحاجة اإيل حتليل عوامل بيئية متباينة كما يكون قادرًا 

على التعرف على الطريقة  املنا�سبة للتعامل مع هذه الق�سية . وعلى الرغم من ذلك ، كان الأداء يف هذا ال�سوؤال عند امل�ستوى 2 . وميكن تعليل ذلك 

التف�سري  يتبق  ثم  اأنها خيارات ومن  ب�سهولة على  التخل�س منها  الطالب من  يتمكن  اأن  املرجح  . ومن  الثالثة  الت�ستيت  الواردة يف جمل  بالتلميحات 

ال�سحيح على اأنه الإجابة. وتاأثري ذلك هو احلد من �سعوبة هذا ال�سوؤال . 

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات
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التدريب البدين املنظم ولكن املعتدل مفيد ل�صحتنا

• ال�سكل اأ-18-3 •
التدريــب البــدين

العالمات 

عالمة كاملة : الإجابتان ال�سحيحتان : نعم – ل بنف�س الرتتيب .

التعليق 

بالن�سبة لهذا ال�سوؤال ، كي يح�سل الطالب على ا�ستحقاق عليه اأن يتذكر ب�سكل �سحيح املعرفة اخلا�سة بعملية الع�سالت وفيما يتعلق بتكوين الدهون 

يف اجل�سم ، اأي لبد اأن يكون لدي الطالب معرفة بحقيقة العلوم باأن الع�سالت الن�سطة حت�سل على مزيد من تدفق الدم واأن الدهون ل تتكون عندما 

تتدرب الع�سالت وهذا ميكن الطالب من قبول التف�سري الأول لهذا ال�سوؤال اخلا�س بالختيار املتعدد املعقد ورف�س التف�سري الثاين .

اأنه  تاأثري تدريب الع�سالت وعلى املعرفة الوا�سعة النت�سار.  اأو يرف�س اأي منهما على  لي�ست هناك عالقة بني التف�سريين الب�سيطني لل�سوؤال . ويقبل 

نتيجة لذلك ، يقع ال�سوؤال عند امل�ستوى 1 . والتدريب البدين واملالب�س وجرا ند كانيون كلها عند امل�ستوى 1 . ) واأ�سفل النقطة الفا�سلة ( يف قاع املقيا�س 

اخلا�س بالكفاءة ياأتي تف�سري الظواهر علميًا .

م�ستوى 6

708

م�ستوى 5

633

م�ستوى 4

559

م�ستوى 3

484

م�ستوى 2

409

م�ستوى 1

335

اأقل من م�ستوى 1

نعم /  لهل يحدث ذلك عند تدريب الع�سالت ؟

نعم /  لحت�سل الع�سالت على مزيد من تدفق الدم

نعم /  لتتكون الدهون يف الع�سالت

 3 التدريب البدين – ال�سوؤال 

نوع ال�صوؤال: اختيار متعدد معقد 

الكفاءة: �سرح الظواهر علميًا 

فئة املعرفة: » نظم املعي�سة « )معرفة العلوم (

جمال التطبيق: » ال�سحة «

اخللفية: �سخ�سية 

ال�صعوبة: 386 

 % 82.4 : )OECD الن�صبة املئوية لالإجابات ال�صحيحة ) بلدان

ماذا يحدث عند تدريب الع�سالت ؟ �سع دائرة حول » نعم » اأو » ل« لكل عبارة :
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الم�صتوى

احلد

 الأدنى 

ما الذي ي�صتطيع الطالب القيام به ب�صكل عامللدرجة

6708

عند امل�ستوي 6 ، ميكن للطالب اأن يحددوا ويف�سروا ويطبقوا ب�سكل دائم املعارف العلمية ومعارف عن العلوم يف جمموعة متنوعة 

ومعقدة للمواقف احلياتية . كما ميكنهم ربط خمتلف م�سادر املعلومات والتف�سريات وا�ستخدام الأدلة من هذه امل�سادر ليربروا 

قراراتهم. كما اأنهم يظهرون بو�سوح وبا�ستمرار تفكري علمي متقدم وتفكري منطقي كما يظهرون الرغبة يف ا�ستخدام فهمهم العلمي 

لدعم حلول ملواقف علمية وتقنية غري ماألوفة . كما ميكن للطالب عند هذا امل�ستوى ا�ستخدام املعارف العلمية وتطوير النقا�سات 

لدعم تو�سيات وقرارات ترتكز على مواقف �سخ�سية واجتماعية وعاملية .

5633

عند امل�ستوى5 ، ميكن اأن يحددوا املكونات العلمية لكثري من املواقف احلياتية املعقدة ، واأن يطبقوا كال من املفاهيم العلمية واملعارف 

اخلا�سة بالعلوم على هذه املواقف كما ميكن للطالب عند هذا امل�ستوى مقارنة واختيار وتقييم الأدلة العلمية املنا�سبة ملجابهة املواقف 

احلياتية . كما ميكن للطالب عند هذا امل�ستوى ا�ستخدام قدرات بحثية متطورة والربط بني املعارف ب�سكل �سحيح وتطبيق التب�سر 

النقدي على املواقف ، كما ميكنهم تكوين تف�سريات ت�ستند اإيل الأدلة واحلجج التي تقوم على حتليالتهم النقدية.

4559

ا�ستنتاجات  تتعلق بظواهر �سريحة تتطلب منهم تكوين  املواقف وق�سايا قد  اأن يعمل الطالب بفعالية مع  4 ، ميكن  امل�ستوى  عند 

حول دور العلوم والتكنولوجيا . كما ميكنهم اختيار ودمج تف�سريات من خمتلف التخ�س�سات يف العلوم اأو التكنولوجيا وربط هذه 

التف�سريات مبا�سرة مع جوانب للمواقف احلياتية . كما ميكن للطالب عند هذا امل�ستوى اأن يتاأملوا يف اأعمالهم كما ميكنهم التوا�سل 

ب�ساأن قراراتهم م�ستخدمني املعرفة العلمية والأدلة .

3484

عند امل�ستوى 3 ، ميكن للطالب حتديد الق�سايا العلمية املو�سوفة  بو�سوح يف نطاق ال�سياقات كما ميكنهم اختيار حقائق ومعارف 

لتف�سري ظواهر وتطبيق مناذج ب�سيطة اأو ا�سرتاتيجيات بحثية. وميكن للطالب عند هذا امل�ستوى تف�سري املفاهيم العلمية وا�ستخدامها 

من خمتلف التخ�س�سات وميكنهم تطبيقها مبا�سرة. كما ميكنهم و�سع عبارات ق�سرية با�ستخدام حقائق واتخاذ قرارات ت�ستند 

اإيل املعارف العلمية . 

2409
عند امل�ستوى 2 ، يكون لدي الطالب معارف علمية كافية لتقدمي تف�سريات ممكنه يف �سياقات ماألوفة اأو التو�سل اإيل نتائج تقوم على 

اأبحاث ب�سيطة . كما اأن لديهم القدرة على الربهنة املبا�سرة وبناء تف�سريات حرفية لنتائج البحث العلمي اأو حلل م�سكالت تقنية .

1335
عند امل�ستوى 1 ، تكون معارف الطالب العلمية حمدودة بحيث ميكن تطبيقها على بع�س املواقف املاألوفة فقط كما ميكنهم تقدمي 

تف�سريات علمية وا�سحة واأن يتابعون الأدلة املعطاه ب�سكل �سريح .

اأداء الطالب يف العلوم :

عندما كانت العلوم هي املادة الرئي�سية يف 2006 ، مت حتديد �ستة م�ستويات كفاءة على مقيا�س العلوم. وت�ستخدم نف�س م�ستويات الكفاءة هذه لالإعالن 

عن نتائج بيزا 2009. اإن العملية امل�ستخدمة يف اإنتاج م�ستويات الكفاءة يف العلوم متاثل تلك امل�ستخدمة لإنتاج م�ستويات كفاءة يف القراءة والريا�سيات 

كما هو مبني باملجلد 1 الف�سل 2 .

يقدم ال�سكل اأ-3-19 و�سفًا للمعارف واملهارات العلمية التي ميتلكها الطالب عند م�ستويات الكفاءة املختلفة حيث يكون امل�ستوي 6 هو اأعلى م�ستوي 

للكفاءة .

الكفاءة عند امل�صتوى 6 ) درجات اأعلى  من 708 نقطة ( 

ميكن للطالب عند م�ستوى الكفاءة 6 على مقيا�س العلوم اأن يقوموا با�ستمرار بتحديد وتف�سري وتطبيق املعارف العلمية واملعرفة حول العلوم يف خمتلف 

كما  القرارات.  لتربير  امل�سادر  هذه  من  الأدلة  وا�ستخدام  املعلومات  وتف�سريات  م�سادر  بني خمتلف  الربط  كما ميكنهم  املعقدة.  احلياتية  املواقف 

وميكن  ماألوفة.  غري  وتكنولوجية  علمية  مواقف  حلل  العلمي  فهمهم  وي�ستخدمون  والربهنة  املتقدم  العلمي  التفكري  م�ستمر  وب�سكل  بو�سوح  يظهرون 

ال�سخ�سية والجتماعية   التي تتمحور حول املواقف  للتو�سيات والقرارات  العلمية وتقدمي احلجج دعمًا  للطالب عند هذا امل�ستوى ا�ستخدام املعارف 

والعاملية .

وعرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي يكون اأداء متو�سط 101 ٪ من الطالب عند امل�ستوى 6 . وما بني 2 ٪ و 5٪ من الطالب يكون اأداوؤهم عند هذا 

امل�ستوى يف نيوزيلندا)3.6 ٪( وفنلندا ) 3.3 ٪( واأ�سرتاليا ) 3.1 ٪ ( واليابان ) 2.6 ٪ ( ف�ساًل عن البلدان والقت�سادات ال�سريكة : �سنغافورة ) 

4.6 ٪ ( �سنغهاي ال�سينية ) 3.9 ٪ ( وهوجن كوجن ال�سينية ) 2 ٪ ( . ويف املك�سيك و�سيلي وتركيا ) �سفر ٪ ( من الطالب و�سلوا اإيل هذا امل�ستوى، 

والأردن  وتون�س  وكولومبيا  واليابان  بنما  الأ�سود  واجلبل  وقريغيز�ستان  واأذربيجان  اإندوني�سيا  وبالتحديد  ال�سريكة  البلدان  ن�سف  والو�سع مماثل يف 

ورومانيا والربازيل وكازاخ�ستان وبريو و�سربيا وتايالند والأرجنتني.

• ال�سكل اأ-19-3 •
ملخ�س موا�صفات م�صتويات الكفاءة ال�صتة يف العلوم
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الكفاءة عند امل�صتوى 5 ) درجات اأعلى من 633 ولكن اأقل من اأو م�صاوية ل 708 نقطة (

ميكن للطالب عند م�ستوى الكفاءة 5 حتديد املكونات العلمية لكثري من املواقف احلياتية املعقدة ، ويطبقون كال من املفاهيم ومعارف العلوم على هذه 

املواقف ، كما ميكنهم مقارنة واختيار وتقييم الأدلة العلمية املنا�سبة لال�ستجابة للمواقف احلياتية . وميكن لطالب هذا امل�ستوى ا�ستخدام قدرات بحثية 

متطورة والربط بني املعارف ب�سكل �سحيح وتطبيق عمق الب�سرية على املواقف. كما ميكنهم بناء تف�سريات على اأ�سا�س الأدلة واحلجج التي تنبع من 

حتليلهم النقدي . 

وعرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي 8.5٪ من الطالب تكون كفاءتهم بني امل�ستويني 5 و 6 ) ال�سكل اأ-3-21 واجلدول اأ-3-4 ( ويكون اأكرث من 

15 ٪ من الطالب عند اأحد هذين امل�ستويني يف فنلندا ) 18.7 ٪ ( ونيوزيلندا ) 17.6 ٪ ( واليابان ) 16.9 ٪ ( ف�ساًل عن البلدان والقت�سادات 

ال�سريكة  �سنغهاي ال�سينية ) 24.3 ٪ ( و�سنغافورة )19.9 ٪ ( وهوجن كوجن ال�سينية ) 16.2 ٪ (.ويف ثالث بلدان �سريكة هي اندوني�سيا و اأذربيجان 

وقريغيز�ستان ) �سفر ٪( ي�سلون اإيل حتى امل�ستوى 5 على الأقل ، ففي هذه البلدان 0.5 ٪ اأو اأقل من الطالب و�سلوا اإيل هذه امل�ستويات  املك�سيك 

) 0.2 ٪ ( والبلدان ال�سريكة األبانيا )0.1 ٪ (كولومبيا ) 0.1 ٪ ( تون�س )0.2 ٪ ( بريو ) 0.2٪ ( وبنما ) 0.2 ٪( اجلبل الأ�سود ) 0.2 ٪ ( 

كازاخ�ستان )0.3 ٪( ورومانيا ) 0.4 ٪( والأردن )0.5 ٪( . 

الكفاءة عند امل�صتوى 4 ) درجات اأعلى من 559 ولكن اأقل من اأو م�صاوية لـ 633 نقطة ( 

ميكن للطالب عند م�ستوى الكفاءة 4 العمل بفاعليه يف مواقف وق�سايا قد تنطوي على ظواهر وا�سحة تتطلب منهم اأن يخرجوا با�ستنتاجات حول دور 

اأو التكنولوجيا وربط هذه التف�سريات مبا�سرة بجوانب مواقف  اأو التكنولوجيا. ميكنهم اختيار ودمج تف�سريات من تخ�س�سات خمتلفة للعلوم  العلم 

حياتيه . وميكن للطالب عند هذا امل�ستوى التاأمل يف اأعمالهم كما ميكنهم التوا�سل ب�ساأن قراراتهم با�ستخدام املعارف والأدلة العلمية . 

وعرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي ، تكون كفاءة متو�سط  29.1 ٪ من الطالب عند امل�ستوى 4 اأو اأعلى ) 4 اأو 5 اأو 6 ( ال�سكل ) اأ-3-21 واجلدول 

اأ-3-4 (.  اأن ن�سف اإجمايل الطالب يف فنلندا تكون كفاءتهم عند امل�ستويات 4 اأو 5 اأو 6 واأن اأكرث من 60 ٪ فينتمون اإيل هذه امل�ستويات يف القت�ساد 

ال�سريك �سنغهاي ال�سينية . ما بني 35 ٪ و 49 ٪ من الطالب يكون اأداوؤهم عند اأحد هذه امل�ستويات يف اليابان ) 46.6٪ ( ونيوزيلندا ) 42.8٪ ( وكوريا 

) 42٪ ( واأ�سرتاليا ) 39٪ ( وكندا ) 38.3 ( وهولندا )38.1٪ ( واأملانيا ) 37.8٪( وا�ستونيا ) 36.1 ( ف�ساًل عن البلدان والقت�سادات ال�سريكة 

هوجن كوجن ال�سينية ) 48.9٪ ( و�سنغافورة ) 45.6٪ ( وليختن�ستاين ) 35.1٪ ( . وباملقابل اأقل من 5 ٪ من الطالب قد و�سلوا اإيل امل�ستوي 4 اأو 

5 اأو 6 يف املك�سيك ) 3.3٪ ( والبلدان ال�سريكة اإندوني�سيا ) 0.5٪ ( قريغيز�ستان ) 0.8٪ ( اأذربيجان ) 0.8٪ ( وبريو ) 2٪ ( واألبانيا ) ٪2.1( 

وتون�س ) 2.3٪ ( وبنما ) 2.4٪ (  وكولومبيا ) 2.6٪ ( واجلبل الأ�سود ) 3.4٪ ( وكازاخ�ستان ) 3.9٪ ( والربازيل ) 4.4٪ ( والأردن ) ٪4.6( 

ورومانيا ) ٪4.8 ( . 

الكفاءة عند امل�صتوى 3 ) درجات اأعلى من 484 ولكن اأقل من اأو م�صاوية لـ 559 نقطة ( 

وا�ستغالل  اختيار حقائق  كما ميكنهم  ال�سياقات.  نطاق من  وا�سح يف  ب�سكل  املو�سوفة  العلمية  الق�سايا  يحددوا  اأن   3 الكفاءة  م�ستوى  ميكن لطالب 

املعارف لتف�سري ظواهر وتطبيق مناذج ب�سيطة اأو ا�سرتاتيجيات بحث. وميكن لطالب هذا امل�ستوى تف�سري وا�ستخدام مفاهيم علمية من تخ�س�سات 

خمتلفة كما ميكنهم تطبيقها ب�سكل مبا�سر. و ميكنهم تكوين عبارات ق�سرية با�ستخدام حقائق واتخاذ قرارات ت�ستند اإيل معارف علمية.

وعرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي تكون كفاءة 57.7 ٪ من الطالب عند امل�ستوى 3 اأو اأعلى ) امل�ستوى 3 ، 4 ، 5، 6 (على مقيا�س العلوم كما يف 

78.7٪ ( وكوريا )75.2٪ ( ف�ساًل عن القت�سادات ال�سريكة   ال�سكل ) اأ-3-21 واجلدول اأ-3-4 ( يف بلدان منظمة التعاون القت�سادي فنلندا ) 

�سنغهاي ال�سينية ) 86.3٪ ( وهوجن كوجن ال�سينية ) 78.3٪ ( واأكرث من ثالثة اأرباع  من        هم يف �سن 15 عامًا تكون كفاءتهم عند امل�ستوى 3 اأو 

اأعلى وعلى الأقل ثلثي الطالب يف بلدان منظمة التعاون القت�سادي اليابان ) 73.1٪ ( و ا�ستونيا ) 70.4٪ ( وكندا ) 69.6٪ ( ونيوزيلندا )٪78.6( 

واأ�سرتاليا ) 67.5٪ ( ويف البلدان والقت�سادات ال�سريكة  �سنغافورة ) 71٪ (و  تايبيه ال�سينية ) 67.8٪ ( يكون اأداوؤهم عند هذا امل�ستوى على اأقل 

تقدير . 

الكفاءة عند امل�صتوى 2 ) درجات اأعلى من 409 واأقل من اأو م�صاوية لـ 484 نقطة (

يكون لدي طالب م�ستوى الكفاءة 2 معارف علمية كافية متكنهم من تقدمي تف�سريات يف �سياقات ماألوفة اأو للتو�سل اإيل نتائج تقوم على اأبحاث ب�سيطة 

كما اأن لديهم القدرة لتقدمي الربهان املبا�سر والقيام بتف�سريات حرفية لنتائج البحث العلمي وحلل م�سكالت تقنية . لقد مت ا�ستحداث امل�ستوى 2 على 

اأ�سا�س اأنه م�ستوى اخلط الأ�سا�سي لتحديد م�ستوى التح�سيل على مقيا�س بيزا والذي يبداأ الطالب عنده اإظهار الكفاءات العلمية التي �ستمكنهم من 

امل�ساركة بفاعليه يف املواقف احلياتية تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا.

وعرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي هناك متو�سط 82 ٪ من الطالب من ذوي الكفاءة عند امل�ستوى 2 اأو اأعلى . يف فنلندا ) 94٪ ( وكوريا ) ٪39.7( 

وا�ستونيا ) 91.7٪ ( وكندا ) 90.4٪ ( ، اإ�سافة اإيل القت�سادات ال�سريكة  �سنغهاي ال�سينية ) 96.8٪ ( وهوجن كوجن ال�سينية ) 93.4٪ ( ومكاو 

ال�سينية )90.4٪ ( واأكرث من 90 ٪ من الطالب ت�سل كفاءتهم اإيل هذا احلد الأدنى اأو اأعلى ويف كل بلدة ما عدا البلدان الثالثة ال�سريكة قريغيز�ستان 

) 18٪ ( واأذربيجان ) 30٪ ( وبريو ) 31.7٪ ( وثلثي الطالب على الأقل ت�سل كفاءتهم اإيل امل�ستوى 2 اأو اأعلى ) ال�سكل اأ-3-21 واجلدول اأ-4-3 (.
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ما مدي كفاءة الطالب يف العلوم ؟

الن�صبة املئوية للطالب عند امل�صتويات املختلفة لكفاءة العلوم
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  نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 1501

الكفاءة عند امل�صتوى 1 ) درجات  اأعلى من 335 ولكن اأقل من اأو م�صاوية ل 409 نقطة ( اأو اأقل

 تكون معارف طالب م�ستوى الكفاءة 1 العلمية حمدودة لدرجة اأنه ميكن تطبيقها على عدد قليل من املواقف املاألوفة فقط كما ميكن للطالب اأن يقدموا 

تف�سريات علمية تكون وا�سحة وم�ستخل�سة من اأدلة معطاة . اأما الطالب الذين يكون اأداوؤهم اأقل من 335 نقطة درجة – اأي اأقل من امل�ستوى1 – ال 

ينجحون عادة عند اأب�سط امل�ستوىات الأ�سا�سية مل�ستويات العلوم التي تقي�سها بيزا. ويواجه هوؤلء الطالب م�ساعب جمة يف ا�ستخدام العلوم لال�ستفادة 

من التقدم يف التعليم ومن فر�س التعليم وكي ي�ساركوا يف مواقف حياتيه ترتبط بالعلوم والتكنولوجيا . 

 وعرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي ، هناك 18٪ من الطالب يكون اأداء الطالب اأدنى من امل�ستوى 2 و13٪ من الطالب يكون اأداوؤهم عند امل�ستوى 

1 و 5٪ اأقل من امل�ستوى 1. يف فنلندا )6٪( وكوريا )6.3٪( وا�ستونيا  ) 8.3٪ ( وكندا ) 9.6٪ ( . ف�ساًل عن القت�سادات ال�سريكة �سنغهاي ال�سينية 

) 3.2٪ ( وهوجن كوجن ال�سينية ) 6.6٪ ( ومكاو ال�سينية ) 9.6٪ (  واأقل من ) 10٪ ( من الطالب كان اأداوؤهم عند اأو اأقل من امل�ستوى 1 . يف جميع 

بلدان منظمة التعاون ، الن�سبة املئوية للطالب ذوي الأداء عند اأو اأدنى من امل�ستوى 1 يرتاوح من ) 10.7٪ ( يف اليابان اإيل ) 47.4 ( يف املك�سيك . 

وجاء اأكرث من ثالثة اأرباع اأداء الطالب اأعلى من امل�ستوى 2 يف البلدة ال�سريكة قريغيز�ستان ) 82٪ ()ال�سكل اأ-3-21 واجلدول اأ-4-3 (

متو�صط اأداء الدولة يف العلوم :-

ميكن تلخي�س متو�سطات اأداء البلدان من خالل درجة املتو�سط . كانت العلوم حمور الدرا�سة امل�سحية لبيزا 2006 وكان متو�سط العلوم لبلدان منظمة 

التعاون القت�سادي حمددًا عند 498 يف بيزا 2006 وعند 501 يف بيزا 2009 . 

عند تف�سري متو�سط الأداء ل يوؤخذ يف العتبار �سوي الفروق ذات الدللة الإح�سائية بني البلدان. يبني ال�سكل اأ-3-21 متو�سط درجة كل بلدة وت�سمح 

للقراء بالطالع على اأي بلدتني يكون الفارق بني متو�سطيهما له دللة اإح�سائية . فلكل بلدة مدرجة على الي�سار يف العمود الأو�سط تبني قائمة البلدان 

يف العمود الأمين التي ل تختلف متو�سطاتها ب�سكل كاٍف حتى ميكن التمييز بينهما بثقة. اأما بالن�سبة جلميع احلالت الأخرى ،  تكون لإحدى البلدان اأداء 

اأعلى من اأخرى اإذا جاءت فوقها يف القائمة بالعمود الأو�سط اأو يكون اأداوؤها اأقل اإذا جاءت اأ�سفل منها يف القائمة. فعلى �سبيل املثال ، جاءت �سنغهاي 

ال�سينية يف املرتبة الأوىل يف مقيا�س بيزا للعلوم ولكن فنلندا ، التي جاءت الثانية يف القائمة ل ميكن التمييز بينهما بثقة وبني هوجن كوجن ال�سينية 

التي ظهرت الثالثة .

تفوقت ثالثة بلدان واقت�سادات على جميع البلدان الأخرى يف العلوم يف بيزا 2009 باأكرث من ن�سف انحراف معياري فوق املتو�سط : فكان متو�سط 

549 درجة على التوايل .   ، 575 554 درجة والقت�سادات ال�سريكة �سنغهاي ال�سينية وهوجن كوجن ال�سينية  بلدة منظمة التعاون القت�سادي فنلندا 

واليابان وكوريا والبلدة ال�سريكة �سنغافورة كانت متو�سطاتهم 539 ، 538 ، 542  درجة على التوايل ، وهي حوايل ن�سف م�ستوى الكفاءة اأو اأعلى من 

درجة املتو�سط 501 يف بيزا 2009 .اأما الدول الأخرى ذات متو�سطات كفاءة فوق املتو�سط فت�سمل نيوزيلندا وكندا وا�ستونيا واأ�سرتاليا وهولندا واأملانيا 

و�سوي�سرا واململكة املتحدة و�سلوفينيا وبولندا وايرلندا وبلجيكا والبلدان والقت�سادات ال�سريكة : تايبيه ال�سينية وليختن�ستاين ومكاو ال�سينية . اأما 

البلدان  ذات الأداء القريب من املتو�سط فت�سمل املجر والوليات املتحدة وجمهورية الت�سيك والرنويج والدمنارك وفرن�سا . 

و�سلت الفجوة يف الأداء بني اأعلى واأدنى بلدان منظمة التعاون القت�سادي اإىل 138 نقطة  درجة اأي اأنه بينما درجة متو�سط اأعلى بلدة اأداًء ، فنلندا هي 

554 اأو اأكرث من ن�سف انحراف معياري فوق املتو�سط اإل اأن متو�سط درجة املك�سيك البالغ 416 درجة  وهي تقريبًا انحراف معياري واحد اأقل املتو�سط 

والفجوة بني البلدان والقت�سادات ال�سريكة هي اأكرب من ذلك 245 نقطة درجة اختالف بني �سنغهاي ال�سينية ) 575 ( و قريغيز�ستان ) 330 ( . 

حيث اأن هذه الأرقام م�ستقة من عينات ، لي�س بالإمكان حتديد مرتبة اأداء البلدة بال�سبط بني البلدان امل�ساركة . ومع ذلك ، فبالإمكان حتديد نطاق 

ترتيب بثقة حيث يقع اأداء البلدة فيه )ال�سكل اأ-22-3 ( . 

يبني اجلدول اأ- 3-6 فارق الأداء بني الطالب داخل البلدان والقت�سادات . ويظهر توزيع اأداء الطالب يف العلوم داخل البلدان والقت�سادات اأكرب مما 

هو عليه يف الريا�سيات حيث يرتاوح من 227 اإىل 358 نقطة . ومن بني بلدان منظمة التعاون القت�سادي بع�س البلدان املتدنية الأداء مثل :- املك�سيك 

وتركيا و�سيلي كما تظهر اأ�سيق التوزيعات بني املئني اخلام�س و الـ 95 يف منظمة التعاون القت�سادي مع هذا الفارق الذي يعادل 254 ، 265 ، 268 نقطة 

على التوايل . ومع ذلك تظهر كوريا فارقًا قدره 266 نقطة ولكنها من بني اأعلى ثالثة بلدان اأداء بني بلدان منظمة التعاون القت�سادي وبنف�س الطريقة، 

و�سنغهاي ال�سينية بدرجة هي الأف�سل يف العلوم يف بيزا 2009 لكن لديها توزيع �سيق بـ 270 نقطة فقط . 
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بلدان درجات متو�صطاتها لي�صت خمتلفة بدللة اإح�صائية عن متو�صطات بلدة املقارنةبلدة املقارنةاملتو�صط

�سنغهاي ال�سينية575

هوجن كوجن - ال�سينيةفنلندا554

فنلنداهوجن كوجن ال�سينية549

اليابان وكوريا�سنغافورة542

�سنغافورة وكوريا ونيوزيلندااليابان539

�سنغافورة ، اليابان ، نيوزيلنداكوريا538

اليابان وكوريا وكندا وا�ستونيا وا�سرتاليا وهولندانيوزيلندا532

نيوزيلندا وا�ستونيا وا�سرتاليا وهولنداكندا529

نيوزيلندا وكندا وا�سرتاليا وهولندا واأملانيا وليختن�ستاينا�ستونيا528

نيوزيلندا وكندا وا�ستونيا ، وهولندا ، تايبيه ال�سينية، واأملانيا ، ليختن�ستايناأ�سرتاليا527

نيوزيلندا ، وكندا ، وا�ستونيا ، واأ�سرتاليا ، تايبيه ال�سينية، واأملانيا ، وليختن�ستاين و�سوي�سرا واململكة املتحدة و�سلوفينياهولندا522

ا�سرتاليا وهولندا واأملانيا وليختن�ستاين و�سوي�سرا واململكة املتحدةتايبيه ال�سينية520

ا�ستونيا وا�سرتاليا وهولندا ، تايبيه ال�سينية، ليختن�ستاين ، �سوي�سرا ، اململكة املتحدةاأملانيا520

ا�ستونيا وا�سرتاليا وهولندا ، تايبيه ال�سينية، واأملانيا ، �سوي�سرا ، اململكة املتحدةليختن�ستاين520

هولندا ، تايبيه ال�سينية، واأملانيا ، ليختن�ستاين ، اململكة املتحدة ، و�سلوفينيا ، ومكاو ، وال�سينية�سوي�سرا517

هولندا ، تايبيه ال�سينية، واأملانيا ، وليختن�ستاين و�سوي�سرا و�سلوفينيا وال�سينية ومكاو وبولندا وايرلندااململكة املتحدة514

هولندا و�سوي�سرا واململكة املتحدة ، ومكاو - ال�سينية ، بولندا ، ايرلندا ، بلجيكا�سلوفينيا512

�سوي�سرا واململكة املتحدة و�سلوفينيا وبولندا وايرلندا وبلجيكامكاو ال�سينية511

اململكة املتحدة و�سلوفينيا وال�سينية ومكاو وايرلندا وبلجيكا واملجر والوليات املتحدةبولندا508

اململكة املتحدة ، و�سلوفينيا ، ومكاو ، ال�سينية ، بولندا ، بلجيكا ، املجر ، الوليات املتحدة وجمهورية الت�سيك والرنويجايرلندا508

�سلوفينيا ، ومكاو وال�سينية وبولندا وايرلندا واملجر والوليات املتحدة وجمهورية الت�سيك والرنويج وفرن�سابلجيكا507

بولندا وايرلندا وبلجيكا والوليات املتحدة وجمهورية الت�سيك ، الرنويج ، الدمنارك ، فرن�سا ، ال�سويد ، النم�سااملجر503

بولندا وايرلندا وبلجيكا واملجر وجمهورية الت�سيك والرنويج والدمنارك وفرن�سا واأي�سلندا وال�سويد والنم�سا ولتفيا والربتغالالوليات املتحدة502

ايرلندا ، بلجيكا ، املجر ، الوليات املتحدة والرنويج والدمنارك وفرن�سا واأي�سلندا وال�سويد والنم�سا ولتفيا والربتغالجمهورية الت�سيك500

ايرلندا وبلجيكا واملجر والوليات املتحدة وجمهورية الت�سيك والدمنارك وفرن�سا واأي�سلندا وال�سويد والنم�سا ولتفيا والربتغالالرنويج500

املجر والوليات املتحدة وجمهورية الت�سيك والرنويج وفرن�سا واأي�سلندا وال�سويد والنم�سا ولتفيا والربتغالالدمنارك499

بلجيكا واملجر والوليات املتحدة وجمهورية الت�سيك والرنويج والدمنارك واأي�سلندا وال�سويد والنم�سا ولتفيا والربتغال وليتوانيا وجمهورية �سلوفاكيافرن�سا498

الوليات املتحدة وجمهورية الت�سيك والرنويج والدمنارك وفرن�سا وال�سويد والنم�سا ولتفيا والربتغال وليتوانيا وجمهورية �سلوفاكيااأي�سلندا496

املجر والوليات املتحدة وجمهورية الت�سيك والرنويج والدمنارك وفرن�سا واأي�سلندا والنم�سا ولتفيا والربتغال وليتوانيا وجمهورية �سلوفاكيا وايطالياال�سويد495

املجر والوليات املتحدة وجمهورية الت�سيك والرنويج والدمنارك وفرن�سا واأي�سلندا وال�سويد ولتفيا والربتغال وليتوانيا وجمهورية �سلوفاكيا وايطاليا وا�سبانيا وكرواتياالنم�سا494

الوليات املتحدة وجمهورية الت�سيك والرنويج والدمنارك وفرن�سا واأي�سلندا وال�سويد والنم�سا والربتغال وليتوانيا وجمهورية �سلوفاكيا وايطاليا وا�سبانيا وكرواتيالتفيا494

الوليات املتحدة وجمهورية الت�سيك والرنويج والدمنارك وفرن�سا واأي�سلندا وال�سويد والنم�سا ولتفيا وليتوانيا و�سلوفاكيا وايطاليا وا�سبانيا وكرواتياالربتغال493

فرن�سا واأي�سلندا وال�سويد والنم�سا ولتفيا والربتغال وجمهورية �سلوفاكيا وايطاليا وا�سبانيا وكرواتياليتوانيا491

فرن�سا واأي�سلندا وال�سويد والنم�سا ولتفيا والربتغال وليتوانيا وايطاليا وا�سبانيا وكرواتياجمهورية ال�سلوفاك490

ال�سويد والنم�سا ولتفيا والربتغال وليتوانيا و�سلوفاكيا وا�سبانيا وكرواتياايطاليا489

النم�سا ولتفيا والربتغال وليتوانيا وجمهورية �سلوفاكيا وايطاليا وكرواتيا ، لوك�سمبورجاإ�سبانيا488

النم�سا ولتفيا والربتغال وليتوانيا وجمهورية �سلوفاكيا وايطاليا وا�سبانيا ولوك�سمبورج ورو�سيا الحتاديةكرواتيا486

ا�سبانيا وكرواتيا ورو�سيا الحتاديةلوك�سمبورج484

كرواتيا ، لوك�سمبورج ، واليونانرو�سيا الحتادية478

رو�سيا الحتادية ، دبي )الإمارات العربية(اليونان470

اليوناندبي ) الإمارات العربية (466

تركيا وت�سيلياإ�سرائيل455

اإ�سرائيل ، و�سيليتركيا454

اإ�سرائيل وتركيا و�سربيا وبلغاريات�سيلي447

ت�سيلي وبلغاريا�سربيا443

و�سيلي ، و�سربيا ، ورومانيا ، واأوروجوايبلغاريا439

بلغاريا ، واأوروجواي ، وتايالندرومانيا428

بلغاريا ورومانيا وتايالنداأوروجواي427

رومانيا ، واأوروجوايتايالند425

الأردناملك�سيك416

املك�سيك ترينيداد وتوباجوالأردن415

الأردن والربازيلترينيداد و وتوباجو410

ترينيداد وتوباجو ، وكولومبيا ، واجلبل الأ�سود والأرجنتني وتون�س وكازاخ�ستانالربازيل405

الربازيل واجلبل الأ�سود والأرجنتني وتون�س وكازاخ�ستانكولومبيا402

الربازيل وكولومبيا والأرجنتني وتون�س وكازاخ�ستاناجلبل الأ�سود401

الربازيل وكولومبيا واجلبل الأ�سود ، وتون�س ، وكازاخ�ستان ، األبانياالأرجنتني401

الربازيل وكولومبيا واجلبل الأ�سود ، والأرجنتني ، وكازاخ�ستانتون�س401

الربازيل وكولومبيا واجلبل الأ�سود والأرجنتني وتون�س واألبانياكازاخ�ستان400

الأرجنتني وكازاخ�ستان واندوني�سيااألبانيا391

األبانيا ، وقطر ، وبنما ، واأذربيجاناندوني�سيا383

اندوني�سيا وبنماقطر379

اندوني�سيا وقطر واأذربيجان ، وبريوبنما376

اندوني�سيا وبنما وبريواأذربيجان373

بنما ، واأذربيجانبريو369

قريغيز�ستان330

• ال�سكل اأ-21-3 •
مقارنة اأداء البلدان يف العلوم
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العلوم

متو�صط 

الدرجة

اخلطاأ 

املعياري

نطاق الرتتيب

جميع البلدان والقت�صاداتبلدان منظمة التعاون القت�صادي

الرتتيب الأدنىالرتتيب الأعلىالرتتيب الأدنىالرتتيب الأعلى

11)2.3(575�سنغهاي - ال�سينية

1123)2.3(554فنلندا

23)2.8(549هوجن كوجن ال�سينية

46)1.4(542�سنغافورة

2346)3.4(539اليابان

2447)3.4(538كوريا

3669)2.6(532نيوزيلندا

47710)1.6(529كندا

48711)2.7(528ا�ستونيا

48711)2.5(527اأ�سرتاليا

411716)5.4(522هولندا

1115)2.6(520تايبيه ال�سينية

7101015)2.8(520اأملانيا

1016)3.4(520ليختن�ستاين

8121217)2.8(517�سوي�سرا

9131419)2.5(514اململكة املتحدة

10131619)1.1(512�سلوفينيا

1619)1.0(511مكاو ال�سينية

12161722)2.4(508بولندا

11171623)3.3(508ايرلندا

12171824)2.5(507بلجيكا

13211927)3.1(503املجر

13221929)3.6(502الوليات املتحدة

15232129)3.0(500جمهورية الت�سيك

16232129)2.6(500الرنويج

16232230)2.5(499الدمنارك

16252233)3.6(498فرن�سا

20252632)1.4(496اأي�سلندا

19262534)2.7(495ال�سويد

19282536)3.2(494النم�سا

2535)3.1(494لتفيا

21282736)2.9(493الربتغال

2837)2.9(491ليتوانيا

23292937)3.0(490جمهورية ال�سلوفاك

25283237)1.8(489ايطاليا

25293237)2.1(488اإ�سبانيا

3339)2.8(486كرواتيا

28293739)1.2(484لوك�سمبورج

3840)3.3(478رو�سيا الحتادية

30303941)4.0(470اليونان

4041)1.2(466دبي ) الإمارات العربية (

31324243)3.1(455اإ�سرائيل

31334244)3.6(454تركيا

32334345)2.9(447ت�سيلي

4446)2.4(443�سربيا

4447)5.9(439بلغاريا

4749)3.4(428رومانيا

4749)2.6(427اأوروجواي

4749)3.0(425تايالند

34345051)1.8(416املك�سيك

5052)3.5(415الأردن

5153)1.2(410ترينيداد و وتوباجو

5256)2.4(405الربازيل

5358)3.6(402كولومبيا

5458)2.0(401اجلبل الأ�سود

5359)4.6(401الأرجنتني

5358)2.7(401تون�س

5358)3.1(400كازاخ�ستان

5860)3.9(391األبانيا

5962)3.8(383اندوني�سيا

6062)0.9(379قطر

6064)5.7(376بنما

6264)3.1(373اأذربيجان

6264)3.5(369بريو

6565)2.9(330قريغيز�ستان
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الفوارق بني اجلن�صني يف العلوم 

متيل الفروق بني اجلن�سني عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي يف اأداء العلوم اإىل ال�سغر، �سواء من حيث احلدود املطلقة اأو عند مقارنتها بالفجوة 

الكبرية بني اجلن�سني يف اأداء القراءة والفروق بني اجلن�سني الأكرث اعتداًل يف الريا�سيات. ويف معظم البلدان لي�ست الفروق يف متو�سط الدرجة بني 

البنني والبنات ذات دللة اإح�سائية.  وهذا يبني اأن العلوم هي املادة التي تكون فيها امل�ساواة بني اجلن�سني اأقرب اإيل الواقع عما هي يف الريا�سيات اأو 

القراءة . يف 2006 عندما كانت العلوم هي حمور الرتكيز يف التقييم مت مالحظة الفوارق بني اجلن�سني يف عمليتني من عمليات العلوم التي كان يجري 

تقييمها : عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي حققت البنات درجات اأعلى يف جمال حتديد الق�سايا العلمية بينما فاقت درجات البنني البنات يف 

تف�سري الظواهر علميًا. ومل ي�سمح الوقت الأق�سر للتقييم يف العلوم يف 2009 باإعادة حتليل هذه النتيجة . 

لقد لوحظ اأن اأكرب فارق بني اجلن�سني ل�سالح البنني كان يف الوليات املتحدة والدمنارك بفارق 14 ، و12نقطة درجة على التوايل ، ويف البلدان ال�سريكة 

كولومبيا وليختن�ستاين كانت الفروق 21 و16 نقطة درجة على التوايل. ويف اململكة املتحدة و�سيلي و�سوي�سرا واإ�سبانيا ولوك�سمبورج واملك�سيك وكندا تفوق 

اأداء البنني على البنات يف العلوم بفروق تراوحت بني خم�سة اإيل ت�سعة نقاط . ومن جهة اأخري تفوقت البنات اأداًء يف العلوم يف فنلندا و�سلوفينيا وتركيا 

واليونان بفارق 10 اإىل 15 نقطة درجة ، ويف بولندا بفارق 6 نقاط ويف البلدان ال�سريكة : الأردن واألبانيا ودبي ) الإمارات العربية ( وقطر وقريغيز�ستان 

وبلغاريا ترينيداد وتوباجو وليتوانيا وتايالند واجلبل الأ�سود ورومانيا التي كان اأداوؤها اأقل من املتو�سط ، تراوحت اأف�سلية البنات من 10 اإىل 35 نقطة 

نقاط  وت�سعة  �ستة  اأقل يرتاوح بني  باختالف  ولتفيا  واأذربيجان  والأرجنتني  وكازاخ�ستان  اندوني�سيا  ال�سريكة  البلدان  اأي�سًا على  ينطبق  درجة  وهذا 

)اجلدول اأ-6-3 ( .

املربع اأ-3-1 املتفوقون يف الأداء يف القراءة والريا�صيات والعلوم :

لقد اأدى الطلب املتزايد على العمال ذوي املهارات العالية اإيل املناف�سة العلمية على املواهب.  اإن املهارات عالية امل�ستوى اأمر اأ�سا�سي خللق املعارف 

اجلديدة والتقنيات والبتكارات. ومن هذا املنطلق تكون مفتاح النمو القت�سادي والتنمية الجتماعية. والبحث يف الطالب ذوي قمة الأداء يف 

.) 2009 ،OECD القراءة والريا�سيات والعلوم ي�سمح للبلدان بتقديرحاجاتها من جممل املواهب م�ستقباًل ) اأنظر

وي�سري م�سطلح » املتفوقون » يف الأداء يف القراءة والريا�سيات اأو العلوم اإيل الطالب الذين حققوا امل�ستوى 5  اأو 6 يف هذه املواد ، اأي اأداوؤهم اأعلى 

من 626 نقطة درجة يف القراءة ، و 607 نقطة درجة يف الريا�سيات ، اأو 633 نقطة درجة يف العلوم ( . 

البياين  للر�سم  اأجزاء   . ومتثل  القت�سادي  التعاون  بلدان منظمة  الثالثة عرب  املواد  الأداء يف جمالت  املتفوقني يف  ن�سبة  اأ-3-اأ  ال�سكل  يبني 

الظاهرة باللون الأزرق الن�سبة املئوية لطالب الفئة العمرية  15 عام من املتفوقني يف اأداء واحد فقط من جمالت تقييم املواد الثالثة ، معني 

ذلك التفوق يف اأي من القراءة اأو الريا�سيات اأو العلوم . اأما الأجزاء باللون الرمادي فتبني الن�سبة املئوية للطالب املتفوقني يف الأداء يف مادتني 

من مواد التقييم بينما اجلزء الأبي�س يف منت�سف الر�سم البياين فيبني الن�سبة املئوية للطالب من الفئة العمرية 15 عامًا املتفوقني يف الأداء يف 

مواد التقييم الثالثة .

• ال�سكل اأ-3-اأ •
تداخل املتفوقون يف اأداء القراءة والريا�صيات والعلوم يف املتو�صط لبلدان منظمة التعاون القت�صادي  

ملحوظة : الطالب غري املتفوقني اأداًء يف اأي من املجالت الثالث : ٪83.7

امل�سدر: قاعدة بيانات- بيزا 2009 اجلدول : OECD  اأ-6-3

http://dx.doi.org/10.1787/888932343152
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 ( 4-3-CG h 1-3-CG h 1-2-CG ∫hó÷Gh , 2009 Gõ«H äÉfÉ«H IóYÉb (OECD ) : Qó°üŸG

• ال�سكل اأ-3-ب •
املتفوقون يف اأداء القراءة والريا�صيات والعلوم

الن�صبة املئوية للطالب الذين و�صلوا اإىل اأعلى م�صتويني للكفاءة
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العلوم  الأقل من جمالت مواد  اأداًء يف واحد على  املتفوقني  16.3٪ من الطالب  املتو�سط  التعاون القت�سادي يف  بلدان منظمة  هناك عرب 

والريا�سيات اأو القراءة ومع ذلك ، فهناك 4.1 ٪ فقط من الطالب يف �سن 15عامًا هم املتفوقون يف جميع جمالت تقييم املواد الثالثة وهذا 

يبني اأن التميز لي�س بب�ساطة يف قوة الأداء يف املواد الثالثة بل بالأحرى ميكن اأن يتواجد بني نطاق وا�سع من الطالب يف خمتلف جمالت املواد. 

وحوايل 1.2٪ من الطالب هم اأ�سحاب قمة الأداء يف كال من القراءة والريا�سيات ولكن لي�س يف العلوم واأقل من 1٪ من الطالب ) ٪0.8( 

هم يف قمة الأداء يف كال من القراءة والعلوم لكن لي�س يف الريا�سيات . و 2.4٪ هم يف  قمة الأداء يف كال من الريا�سيات والعلوم لكن لي�س 

الن�سب املئوية ملن هم يف قمة الأداء يف القراءة  اأكرب من  يف القراءة والن�سبة املئوية للطالب يف قمة الأداء يف كال من الريا�سيات والعلوم 

والريا�سيات اأو يف القراءة والعلوم .

هناك تفاوت كبري بني البلدان فيما يتعلق بالن�سب املئوية لأ�سحاب قمة الأداء يف املواد الثالثة ) اأنظر اجلدول اأ-3-7 ( وي�سكل طالب قمة 

الأداء ما بني 8٪ و 10 ٪ من طالب الفئة العمرية 15 عامًا يف نيوزيلندا وفنلندا واليابان واأ�سرتاليا ويف القت�ساد ال�سريك هوجن كوجن ال�سينية 

بل واأكرث من ذلك يف الدول والقت�سادات ال�سريكة �سنغهاي ال�سينية و�سنغافورة ب 14.6٪ و 12.3٪ على التوايل . وعلى العك�س يف 3 دول من 

منظمة التعاون القت�سادي و 21 بلدة واقت�ساد �سريك اأقل من 1٪ من الطالب املتفوقني يف اأداء املواد الثالثة . 

يبني ال�سكل اأ-3- ب ن�سب طالب قمة الأداء لكل دولة يف القراءة والريا�سيات والعلوم . ورغم اأن املتو�سط عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي 

اأقل قلياًل من 7 ٪ و 1 ٪ ملن هم يف �سن 15 عامًا اإل اأنهم قد حققوا امل�ستوى 5 وامل�ستوى 6 يف القراءة على التوايل . وتتفاوت هذه الن�سب ب�سكل 

كبري عرب البلدان . فعلى �سبيل املثال من بني دول منظمة التعاون القت�سادي نيوزيلندا وفنلندا واليابان وكوريا واأ�سرتاليا وكندا وبلجيكا لديها 

10 ٪ على الأقل من طالب قمة الأداء يف القراءة بينما املك�سيك و�سيلي وتركيا فلديهم اأقل من 3 ٪ . ومن بني البلدان والقت�سادات ال�سريكة 

كانت الن�سبة العامة للطالب املتفوقني تتباين من بلدة لأخرى مع وجود طالب يف كثري من البلدان ممن مل يحققوا امل�ستوى 6 يف القراءة . ويف 

نف�س الوقت كان لدولتني واقت�سادين �سريكني �سنغهاي ال�سينية و�سنغافورة اأعلى ن�سبة من الطالب عند امل�ستوى 5 وتباينات مماثلة تظهر يف 

الريا�سيات والعلوم مع وجود اختالفات ب�سيطة فقط يف اأمناط هذه النتائج بني البلدان .

من بني البلدان ذات درجات املتو�سط املتماثلة يف بيزا هناك اختالفات وا�سحة  يف ن�سبة الطالب املتفوقني يف الأداء . فعلى �سبيل املثال ، لدي 

ليختن�ستاين درجة متو�سط 499 نقطة يف القراءة يف بيزا 2009 واأقل من 5 ٪ من الطالب عند م�ستويات كفاءة عالية يف القراءة وهي اأقل من 

املتو�سط بحوايل 8 ٪ ولل�سويد متو�سط مماثل يف القراءة ل 497 نقطة ولكن 9 ٪ من الطالب يحققون م�ستويات عالية من الكفاءة وهي اأعلى 

من املتو�سط . ورغم اأن لدي ليختن�ستاين ن�سبة مئوية �سغرية من الطالب عند اأدين م�ستوى كانت النتائج ت�سري اإيل غياب جتمع مواهب مثقفة 

تثقيفًا عاليًا للم�ستقبل.

 رغم الت�سابهات عرب البلدان يف كل جمال من جمالت املواد، فاإن املرتبة العالية يف اأحد املواد لي�س �سمانًا ملرتبة عالية للمادتني الأخرتني 

فعلى �سبيل املثال ، لدي �سوي�سرا اأحد اأعلى الأن�سبة من طالب قمة الأداء يف الريا�سيات اإل اأن لديها جمرد ن�سيب متو�سط من طالب قمة 

اأداء القراءة.

وعرب املواد الثالثة وعرب الدول من املرجح اأن تكون الفتيات متفوقات يف الأداء مثل الفتيان. ففي املتو�سط عرب بلدان منظمة التعاون القت�سادي 

، تت�سابه ن�سبة املتفوقني بني البنني والبنات عرب مواد التقييم الثالثة: 4.4 ٪ من الفتيات و 3.8 ٪ من البنني متفوقون يف املواد الثالثة و 15.6 

٪ من الفتيات و 17٪ من البنني متفوقون يف اأداء مادة واحدة فقط على الأقل ) اأنظر اجلدول اأ-3-8 (، مع ذلك فبينما الفجوة بني اجلن�سني 

لدى الطالب املتفوقني يف الأداء �سغرية يف العلوم فقط )1٪ للبنات و 1.5 ٪ للبنني ( اإل اأنها كبرية بني الطالب املتفوقني يف اأداء القراءة فقط 

)2.8 ٪ بنات و 0.5٪ بنني ( ، ويف الريا�سيات فقط )3،4 بنات و 6،6 بنني(.
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دالالت السياسة 
مل يكن الدليل على اأهمية حمو اأمية القراءة لنجاح الأفراد والقت�سادات واملجتمعات اأقوي مما هي عليه الآن. فبعد عقد من الزمن تقريبًا من درا�سات 

بيزا قد اأظهرت تلك البلدان امل�ساركة التي اأجرت درا�سات طولية اأن مهارات القراءة التي تقي�سها بيزا هي موؤ�سر قوي للنتائج الإيجابية ل�سباب البالغني 

واأنها توؤثر يف فر�س م�ساركتهم يف الدرا�سة بعد الثانوية ومكا�سبهم املتوقعة م�ستقباًل . كما انتهت تقييمات حمو اأمية البالغني اأي�سًا اإيل اأن م�ستويات حمو 

الأمية التي مت قيا�سها للبالغني ميكن اأن توؤدي الكثري من اأجل تف�سري جناح الدولة القت�سادي اأكرث مما يوؤديه الوقت الطويل الذي يق�سونه يف التعليم .

ول عجب اأن الن�سب املئوية لل�سباب الذين يظهرون م�ستويات �سديدة النخفا�س و�سديدة الرتفاع يف حمو الأمية والفجوة بينهما هي التي تعك�س مقدار 

عدم التكافوؤ بني جمموعات العينة اأو املجموعات الفرعية التي لها دللت عميقة بالن�سبة لقت�ساد الأمة وتنميتها الجتماعية يف امل�ستقبل .

تظهر نتائج بيزا  2009 اختالفات كبرية بني البلدان يف مهارات ومعارف طالب الفئة العمرية 15 عامًا يف حمو اأمية القراءة. تف�سل ما تعادل متو�سط 

�ست �سنوات من الدرا�سة ، 242 نقطة بني اأعلى واأدين متو�سط اأداء البلدان التي �ساركت يف تقييم القراءة يف بيزا 2009 . مع ذلك فاإن الفروق بني 

البلدان ل متثل �سوي جزء ب�سيط من الختالف الكلي يف اأداء الطالب . فالفارق يف اأداء القراءة بني البلدان يكون عامة اأكرب مبا يزيد عن 3000 نقطة 

يف الغالب تف�سل بني اأعلى واأدين اأداء يف الدولة. ومواجهة الحتياجات التعليمية لهذه العينات املتنوعة  وت�سييق الفجوات امللحوظة يف اأداء الطالب 

�سيظالن حتديًا هائاًل جلميع البلدان .

اإىل اأي مدى يعك�س الختالف الذي لوحظ يف اأداء الطالب يف تقييم بيزا 2009 التوزيع الفطري لقدرات الطالب ومن ثم ي�سكل حتديًا للنظم التعليمية 

التي ل ميكن اأن تتاأثر مبا�سرة بال�سيا�سة التعليمية ؟  ُيظهر التحليل يف هذا املجلد اأن الأمر ل يقت�سر على حجم التفاوت يف اأداء القراءة الذي يختلف 

اختالفا �سا�سعًا بني البلدان بل اأن هذا التفاوت  يف الأداء لي�س �سروريًا كي حتقق البلدة م�ستوى عال  يف الأداء العام . وعلى الرغم من اأنه من ال�سروري 

اأخذ  العوامل ال�سياقية الأعم يف العتبارعند مقارنة مثل هذه التباينات بني البلدان، اإل اأن ال�سيا�سة العامة لها القدرة على تقدمي م�ساهمة مهمة يف 

توفري فر�س متكافئة وخمرجات تعلم عادلة جلميع الطالب . وتختلف البلدان لي�س فقط يف متو�سط اأدائها بل اأي�سًا يف مدي قدرتها على �سد الفجوة بني 

طالب امل�ستويات الأدنى والأعلى لالأداء وعلى احلد من بع�س عوائق التوزيع العادل ملخرجات التعلم. ولهذه النتائج �سلة ب�سناع ال�سيا�سة . 

ت�سهم عوامل عديدة يف التباين بني اأداء الطالب . وميكن اأن تنتج هذه الختالفات من اخللفية الجتماعية والقت�سادية للطالب واملدار�س، ومن املوارد 

الب�سرية واملالية املتاحة للمدار�س،  ومن اختالفات املناهج، ومن الأ�سلوب الذي يتم به تنظيم التدري�س وتقدميه، وحيث اأن اأ�سباب التباين بني اأداء 

الطالب خمتلفة كذلك الأمر بالن�سبة للُنهح التي تختارها خمتلف البلدان ملواجهة هذا التحدي – فبع�س الدول لي�س لديها النظم املدر�سية النتقائية 

التي ت�سعى اإيل توفري نف�س فر�س التعليم جلميع الطالب وتتطلب اأن تقوم كل مدر�سة برعاية نطاق كامل من اأداء الطالب . بينما ت�ستجيب مدار�س 

اأخري للتنوع من خالل ت�سكيل جمموعات من الطالب ذوي م�ستويات اأداء متماثلة من خالل الختيار اإما داخل املدر�سة اأو من بني املدار�س ، بهدف 

خدمة الطالب طبقًا لحتياجاتهم اخلا�سة . ويبحث املجلد 4 بتف�سيل اأكرب يف كيف ترتبط هذه ال�سيا�سات واملمار�سات باأداء الطالب واملدار�س يف 

القراءة . 
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معاجلة الأداء املنخف�س 

اإن البلدان ذات الأعداد الكبرية من الطالب الذين ينا�سلون لإتقان مهارات معرفة القراءة يف �سن 15 عامًا من املرجح اأن تواجه املعوقات يف امل�ستقبل 

يف�سل يف  الطالب من  املجتمع احلديث. ومن بني هوؤلء  وفى  العمل  الالزمة يف موقع  املهارات  تنق�سهم  الذين  البالغني  لعدد  الكبرية  للن�سب  نتيجة 

ال�سن الإلزامي. ولذلك هناك خطر  التعليم بعد  األ ي�ستمر غالبية هوؤلء الطالب يف  2 على مقيا�س قراءة  بيزا . ومن املتوقع  اإىل امل�ستوى  الو�سول 

مواجهتهم �سعوبات يف ا�ستخدام القراءة والتعليم مدى حياتهم . وميكن اعتبار امل�ستوى 2 اخلط الأ�سا�سي مل�ستوى الكفاءة والذي يبداأ الطالب عنده 

اإظهار مهاراته القرائية التي �ستمكنه من امل�ساركة ب�سكل فعال ومثمر يف احلياة. اإما الطالب الذين ل ي�سلون اإىل امل�ستوى 2 فلديهم �سعوبة يف حتديد 

املعلومات الأ�سا�سية التي تلبى عدة �سروط مثل اإجراء مقارنات اأو تناق�سات حول �سمة واحدة والتو�سل اإىل ما يعنيه جزء حمدد جيدا يف ن�س عندما 

ل تكون املعلومة وا�سحة ، اأو اإيجاد �سالت بني الن�س واملعارف اخلارجية ا�ستنادًا اإىل اخلربات والتوجهات ال�سخ�سية وتختلف ن�سبه من هم يف �سن 

15 عامًا اختالًفا كبريًا يف هذه احلالة عرب البلدان ، من اأقل من طالب واحد من كل ع�سرة يف اأربع بلدان اإىل غالبية الطالب يف خم�س بلدان.  وحتى 

يف متو�سط بلدان منظمة التعاون القت�سادي ، حيث ل ي�سل طالب واحد تقريبًا من كل خم�سة اإىل امل�ستوى 2، مما يجعل مواجهة هذا الأداء املنخف�س 

حتديًا اأ�سا�سيًا. 

قام تقييم بيزا 2009 بتح�سني قيا�س الأداء املنخف�س بف�سل الأداء الأدنى من امل�ستوى 2 اإىل م�ستويني فرعيني. فُيظهر بع�س طالب الأداء املنخف�س 

القدرة على اإيجاد ومعاجلة املعلومات الب�سيطة عند م�ستوى الكفاءة 1اأ. ومن بني هوؤلء حتى من هم مازالوا غري قادرين على اأداء هذه املهام ، ول يزال 

اغلبهم رغم ذلك ُيظهرون مهارات يف تقنيات القراءة بحل مهام اأ�سهل عند امل�ستوى اب ، مما يتطلب من الطالب اأن يقوموا فقط با�سرتجاع معلومات 

ب�سيطة ووا�سحة للغاية من داخل الن�س. وفى جميع البلدان ال�ست يف بيزا  2009 اأكرث من 90٪ من الطالب ميكنهم القراءة عند هذا امل�ستوى على 

الأقل. ويبني ذلك اأنه بينما تاأمل البلدان يف التناف�س يف عامل القت�ساد فاإنها يف حاجة اإيل احلد من عدد الطالب الذين ل ي�سلون اإيل امل�ستوى 2 ، ففي 

معظم احلالت يكون لديهم على الأقل �سيء ما يبنني عليه. والتحدي اأمام ال�سيا�سة هو حت�سني كفاءة الطالب بالرتقاء بقدراتهم على اإيجاد وتف�سري 

والتاأمل يف املعلومات يف خمتلف اأنواع الن�سو�س. وتلك البلدان التي حققت حت�سينات بارزة بخ�سو�س اأدين طالبهم اأداًء يف القراءة خالل العقد الأخري 

تبني اأن ذلك ممكن حتقيقه. ويبني املجلد 5 على �سبيل املثال ، اأن يف �سيلي ن�سبة الطالب من ذوي الأداء اأقل من امل�ستوى 2 قد انخف�س حوايل الن�سف 

تقريبًا يف 2000 ثم اإيل اأقل من الثلث يف 2009. 

لتخفي�س ن�سبة الطالب ذوي الأداء اأقل من 2 ُبعد اقت�سادي مهم . وي�سور حجم هذا املك�سب النموذج الذي يقدر اأن رفع جميع الطالب اإيل امل�ستوى 2 

ميكن اأن يعزز الناجت القت�سادي املجمع لبلدان منظمة التعاون القت�سادي بحوايل 200 تريليون دولر. وبينما �ستكون هذه التقديرات مرتبطة دائمًا 

بقدر كبري من عدم اليقني اإل اأنها ت�سري اإيل اأن تكاليف التح�سني التعليمي لي�س �سوي جزء ي�سري من التكلفة الباهظة لالأداء التعليمي املتدين. 

حتتاج البلدان ملعاجلة الأداء املنخف�س اإيل درا�سة نطاق من العوامل املرتابطة التي حددتها بيزا. ويحتوي املجلد 2 من هذه ال�سل�سة على درا�سة اأهمية 

اخللفية الجتماعية وعن التوجهات نحو التعلم يف املجلد 3 ويف �سيا�سات املدار�س وممار�ساتها ومواردها يف املجلد 4. وعامل اآخر مهم هو اجلن�س: ففي 

متو�سط بلدان منظمة التعاون القت�سادي بنت واحدة من كل ثمانية وولد واحد من كل اأربعة ممن ف�سلوا يف الو�سول اإيل امل�ستوى 2 يف بيزا 2009. اإن 

هذه الفجوة املهمة بني اجلن�سني يف تدين الأداء كبرية ب�سكل خا�س يف بع�س بلدان الأداء العايل حيث يرتكز كل ما تبقي من �سعف الأداء لدى البنني 

خا�سة يف فنلندا – على �سبيل املثال – 3 ٪ من الفتيات فقط ل ي�سلن اإيل امل�ستوى 2 ولكن الن�سبة بني البنني هي 13 ٪. وبع�س البلدان الأخرى التي 

يكون الأداء فيها اأقل قلياًل من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي مازال لديها عدد قليل من البنات ذوات الأداء ال�سعيف غري اأن الأداء العام فينخف�س 

ب�سبب العدد الكبري للبنني عند م�ستويات الكفاءة املنخف�سة: ففي لتفيا ، 9 ٪ من البنات و 27 ٪ من البنني ل ي�سلون اإيل امل�ستوى 2 ، ويف جمهورية 

ال�سلوفاك يكون ذلك بالتنا�سب 13 ٪ اإيل 32 ٪ على التوايل بينما يكون الو�سع اأقل تطرفًا يف اأي مكان اآخر ، اأما يف كثري من بلدان منظمة التعاون 

القت�سادي من الوا�سح اأن الرتكيز على تدين الأداء لبد اأن ي�ستهدف البنني . وهكذا يكون الأمر خ�سو�سا لأن الفجوة بني اجلن�سني قد ات�سعت ب�سكل 

كبري خالل العقد املا�سي. 

احلقيقة باأن الفوارق يف الأداء داخل اجلن�سني اأكرب بكثري عما هي بني اجلن�سني توحي باأنه ميكن مواجهة هذا التحدي بنجاح. 

موا�صلة التميز

العاملي  القت�ساد  مقدمة  الطالب يف  هوؤلء  و�سيكون  اأعلى.  اأو   5 امل�ستوى  الطالب  ب�سيطة من  ن�سبة  ، حققت  الكفاءة  نطاق  الآخر من  الطرف  على 

التناف�سي القائم على املعرفة ويف كل بلد تكون اأعدادهم مهمة . فلديهم القدرة على ا�سرتجاع املعلومات بتحديد مواقع وتنظيم عدة معلومات �سمنية 

اأي معلومة يف الن�س تكون ذات ال�سلة ، وتقييمها حتليليا وبناء الفر�سيات امل�ستندة اإيل املعارف املتخ�س�سة التي توؤدي اإيل تنمية الفهم  وا�ستنتاج 

املف�سل للن�س الذي يكون م�سمونه اأو �سكله غري ماألوف والتعامل مع مفاهيم تتعار�س مع التوقعات .
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ُتظهر نتائج تقييم بيزا 2009 اأن رعاية الأداء العايل ومعاجلة الأداء املنخف�س ل ينبغي اأن ي�ستبعد احدهما الآخر. فالبلدان ذات اأعلى الأداء العام 

الأعلى يف القراءة يف بيزا 2009: فنلندا وكوريا ف�ساًل عن القت�سادات ال�سريكة : هوجن كوجن ال�سينية ، و�سنغهاي ال�سينية ففيهم اأي�سا اأدنى م�ستوى 

تباين يف اأداء القراءة بني درجات طالبهم. وبنف�س القدر من الأهمية متكنت كوريا منذ 2009 من رفع اأدائها يف القراءة املرتفع اأ�ساًل باأكرث من �سعف 

الن�سبة املئوية للطالب الذين حققوا امل�ستوى 5 اأو اأعلى .

5 على الأقل ، ولكن يف �سنغافورة ونيوزيلندا و�سنغهاي  اإىل امل�ستوى  7.6٪ من الطالب و�سلوا   ، التعاون القت�سادي  يف املتو�سط عرب بلدان منظمة 

ال�سينية تكون هذه الن�سبة املئوية حوايل �سعف متو�سط منظمة التعاون القت�سادي .اأما بالن�سبة لبع�س البلدان فان تكوين حتى جمموعه �سغرية من 

الطالب مرتفعي الأداء يظل مطمحا لها: وفى 16 بلدة اقل من 1٪ من الطالب ي�سلون اإىل امل�ستوى 5 .

القوة وال�صعف يف خمتلف اأنواع القراءة 

يحتاج الطالب اإيل القدرة على ا�سرتجاع وتف�سري والتاأمل يف املعلومات املكتوبة من اأجل القراءة بفهم. ول ينطبق ذلك على القراءة املتقدمة فقط بل 

من الوا�سح على جميع امل�ستويات التنموية بل وب�سكل اأكرب من ذي قبل، يف ع�سر الإنرتنت. ومبواجهة ما يبدو اأنه كمية ل نهاية لها من املعلومات على 

الإنرتنت يف حياتهم امل�ستقبلية ككبار ف�سيحتاجون اإيل املهارات الالزمة للعثور على املعلومات التي يريدونها ويقيموا م�سداقيتها ب�سكل انتقادي ، كما 

يقيمون مدي اأهميتها كما يقومون بدمج وتطبيق املعلومات لتلبيه احتياجاتهم املعلوماتية عن طريق اجلمع بني هذه املهارات و�سيتمكنون من ا�ستخدام 

القراءة لتعمل بفاعلية عرب خمتلف جوانب حياتهم . 

يف بع�س البلدان يتنوع اأداء الطالب بني خمتلف جوانب القراءة بطرق مهمة. وقد يرتبط مثل هذا التنوع باختالفات يف طرق مهارات القراءة التي 

تدر�س ويتعلمونها يف خمتلف الثقافات كما يرتبط بالتباينات يف الرتكيز على املنهج اأو فاعلية تنفيذ خمتلف جوانب املنهج املدر�سي. 

اأحد اأ�سباب العتقاد اأنه باإمكان ربط هذه الختالفات ببع�س املالمح عميقة اجلذور بالثقافات الوطنية اأو املناهج هو وجود اأمناط بارزة للتباين عرب 

خمتلف جمموعات البلدان. وينطبق ذلك ب�سكل خا�س على الأداء الن�سبي الوا�سح للطالب من جهة على املقيا�س الفرعي للتاأمل والتقييم ومن جهة 

اأخري على املقيا�سني الفرعيني الآخرين – ال�ستيعاب وال�سرتجاع، والدمج والتف�سري . يف جميع البلدان الناطقة بالإجنليزية ب�سكل �سائد – ويف ثماين 

بلدان من ت�سعة من اأمريكا الالتينية يف بيزا ، كان املقيا�س الفرعي الذي يبني اأكرب قوة هو التاأمل والتقييم ويف معظم هذه احلالت كان الفارق مع 

باقي املقايي�س الثانوية كبريًا . ويف املقابل ، ما بني 19 بلدة من بلدان بيزا يف اأوروبا ال�سرقية وجنوب �سرق اأوروبا وو�سط اآ�سيا كانت هناك بع�س الفرو 

ق املهمة يف نتائج املقايي�س الفرعية يف 17 بلدة ،  ويف جميع هذه البلدان عدا اثنتني كان املقيا�س الفرعي اخلا�س بالتاأمل والتقييم هو الأ�سعف – ويدل 

ذلك على اأنه يف بع�س الثقافات يكون الطالب اأف�سل يف التعامل مع مهام القراءة املبا�سرة اأكرث والتي تتطلب منهم احل�سول على معلومات من ن�س واأن 

يتوا�سلوا اإيل معانيها،  بينما يف بع�س الثقافات الأخرى يكون الطالب اأف�سل ن�سبيًا يف التاأمل يف دللت م�سامينها . وحيث اأن كال نوعي املهارة لزمني 

لتكوين قارئ جيد – يجب اأن ت�ساعد هذه الفروق يف اإخطار نظم التعليم يف خمتلف الثقافات باأن تكون هناك حاجة اإيل جهد اإ�سايف.

اإيل حد كبري يف قراءة  الأف�سل  الأداء  بلدة ذات   17 الأ�سكال. ففي  الن�سو�س مبختلف  اأدائها يف قراءة  البلدان يف  وباملثل هناك فوارق ظاهرة بني 

الن�سو�س املتوا�سلة عنها يف الن�سو�س غري املتوا�سلة. وقد يكون هناك اأكرث من منهج بلغة تدري�س تقليدية و ل يوجه الهتمام فيها اإيل التحليل والتاأمل 

يف املادة غري النرثية.  وجدير بالذكر اأن البلدان ال�ست التي كان فيها الأداء يف الن�سو�س غري املتوا�سلة اأقوي من الن�سو�س املتوا�سلة كانت جميعها 

بلدان مرتفعة الأداء ب�سكل عام. عالوة على ذلك ، يف �سوء الرابطة بني الأداء القوي ن�سبيًا للبنني يف الن�سو�س غري املتوا�سلة وميلهم ) الذي مت 

ا�ستق�سائه يف املجلد 3 ( للتعامل مع الن�سو�س ذات اأ�سكال متنوعة يبدو اأن التعر�س لن�سو�س ذات اأ�سكال خمتلفة من املرجح اأن يرفع من كفاءتهم 

يف القراءة ككل. وعندما ناأخذ يف احل�سبان اأهمية الفهم وا�ستخدام الن�سو�س غري املتوا�سلة يف حياة البالغني جند اأن التاأثري الرتبوي لهذه النتائج هي 

اأنه داخل حجرة الدرا�سة يجب اأن يتعر�س ال�سباب اإيل ويتعلمون التغلب على ن�سو�س متنوعة يف خمتلف الأ�سكال. 

اأداء الطالب يف الريا�صيات والعلوم 

وكما يف القراءة ، تبني بيزا 2009 تناق�سات كبرية بني بع�س البلدان ذات الأداء املتميز يف الريا�سيات والعلوم وغريها من اأعداد كبرية للغاية من 

الطالب من ذوي الكفاءة املحدودة يف هذه املجالت. ففي كال الريا�سيات والعلوم ، اأبلي طالب يف بع�س بلدان �سرق اآ�سيا واقت�ساداتها بالء ح�سنًا يف 

2009 ب�سكل خا�س. وقد وجد اأعلى متو�سط اأداء يف الريا�سيات يف خم�س بلدان  واقت�سادات يف هذه املنطقة ، �سنغهاي ال�سينية و�سنغافورة وهوجن كوجن 

ال�سينية وكوريا و تايبيه ال�سينية. وكان متو�سط اأداء الطالب يف �سنغهاي ال�سينية 600 نقطة ، معادلة اإيل م�ستوي القمة تقريبًا. وباملقابل كان متو�سط 
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الأداء يف اأعلى بلدة خارج هذه املنطقة ، فنلندا ، التي كانت عند قمة امل�ستوى 3 ، وكان متو�سط منظمة التعاون القت�سادي قريبًا من قاع امل�ستوى 3 ، 

وباملثل ، يف العلوم ، خم�سة من اأف�سل �ست بلدان واقت�سادات اأداًء : �سنغهاي ال�سينية وهوجن كوجن ال�سينية و�سنغافورة واليابان وكوريا من �سرق اآ�سيا. 

ومن جهة اأخري ، يف كال من الريا�سيات والعلوم كانت اأدين بلدان اأداء اأقل م�ستويني يف الكفاءة من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي ، مع 11 بلدة 

يف الريا�سيات و 7 يف العلوم عند متو�سط درجة اأقل من 400 .

اأحد معامل هذه الفوارق الوا�سعة هي فجوة تف�سل بني البلدان يف ن�سبة الطالب الذين تنق�سهم مهارات الريا�سيات والعلوم ، والتي يحتاجونها للعمل 

بفاعلية يف عامل اليوم يف كلتا املادتني ، وحوايل طالب واحد يف كل خم�سة يف بلدان منظمة التعاون القت�سادي ل يتقدم بعد امل�ستوى الأ�سا�سي للغاية 

للفهم عند امل�ستوى 1. ويعني ذلك على �سبيل املثال اأنهم ميكنهم الأداء يف مهام الريا�سيات يف ال�سياقات املاألوفة للغاية وميكنهم اإظهار فهم للعلوم 

على م�ستوى اأويل للغاية يف نطاق حمدود للمواقف كما ميكنهم اإظهار فهم للعلوم على امل�ستوى الأ�سا�سي يف نطاق حمدود للمواقف. و�سيواجه مثل هوؤلء 

الطالب �سعوبات يف التفكري ريا�سيًا وعلميًا يف عامل يتطلب هذا منهم يف حياتهم العلمية وكمواطنني ن�سطني.  وبينما يف جميع البلدان ملنظمة التعاون 

القت�سادي ثالثة اأرباع الطالب على الأقل يرتفعون فوق هذا امل�ستوى يف الريا�سيات ، ويف �سيلي واملك�سيك ن�سف الطالب ياأتون حتت هذا امل�ستوى ، 

وهذا هو احلال اأي�سًا يف 15 بلدة �سريكة. ويف العلوم 13 بلدة واقت�ساد �سريك  ) ولكن لي�ست هناك بلدة من منظمة التعاون القت�سادي ( يكون لديها 

غالبية الطالب اأدين من امل�ستوى 2. ول تزال هذه البلدان يف حاجة اإيل العمل ال�ساق لتمكني اأغلبية طالبها لفهم عامل تكون فيه الق�سايا العلمية جزء 

من اجلدال العام. 

عند الطرف الآخر من مقيا�س الكفاءة يكون عدد الطالب الذين و�سلوا اإيل امل�ستوى 5 اأو 6 يف الريا�سيات والعلوم �سيكون مهمًا ب�سكل خا�س للبلدان 

التي ترغب يف تكوين جتمعات للعمال القادرين على الرتقاء بحدود املعارف العلمية والتكنولوجية يف امل�ستقبل واملناف�سة يف القت�ساد العاملي. ومرة 

العايل من كفاءة  امل�ستوى  اإيل هذا  50 ي�سل  فاأقل من طالب من بني  اقت�ساد �سريك،  و  بلدة   16 و  واملك�سيك  �سيلي  التناق�سات قوية يف  اأخري هنا 

الريا�سيات . ويف جميع بلدان منظمة التعاون القت�سادي الأخرى على الأقل طالب واحد من كل 20 يف املتو�سط يف بلدان منظمة التعاون القت�سادي 

وطالب واحد من كل 8 ، يف كوريا و�سوي�سرا وهما بلدتان من منظمة التعاون القت�سادي بهما اأعلى ن�سبة من الطالب ذوي الكفاءة يف الريا�سيات عند 

امل�ستوى 5 على الأقل ، وطالب 1 من 4 .  بينما اآخر بلدتني كانتا متميزتني ب�سكل وا�سح ب�سعف ن�سبة الطالب ذوي الكفاءة العالية يف الريا�سيات اأعلى 

من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي، وتظهر عدة بلدان واقت�سادات �سرق اآ�سيوية اأن هذا ل يعني احلد الأعلى باأي جال من الأحوال. وحوايل طالب 

من كل 3 طالب يف هوجن كوجن ال�سينية و�سنغافورة ون�سف ذلك يف �سنغهاي ال�سينية يكون عند امل�ستوى 5 اأو 6 يف الريا�سيات. وي�سكل ذلك حتديًا 

جلميع بلدان منظمة التعاون القت�سادي ، ويو�سح اأنه من املمكن تنمية جمموعة طالبية ت�سبح فيها الكفاءة يف الريا�سيات هي القاعدة ، مما ي�سمح 

بامل�ساركة الوا�سعة عند الطرف الأعلى من معرفة القت�ساد. يف حالة العلوم هناك اأمناط متماثلة ولكن لي�ست اخلالفات بهذا الت�ساع: فلدى �سنغهاي 

ال�سينية 24٪ من الطالب عند امل�ستوى 5 اأو 6 مقارنة بـ 19٪ يف فنلندا ، البلدة الأعلى يف منظمة التعاون القت�سادي. 

البنني يف  بينما يتقدم  العلوم  البلدان ل يوجد فارق يف  القراءة. ففي معظم  والعلوم عنها يف  الريا�سيات  اأهمية يف  اأقل  الفوارق بني اجلن�سني  تكون 

الريا�سيات يف 37من65 بلدة من بلدان بيزا تكون معظم الختالفات �سغرية ن�سبيًا وال�ستثناءات موجودة يف بلجيكا و�سيلي واململكة املتحدة والوليات 

املتحدة والقت�سادات ال�سريكة: كولومبيا و ليختن�ستاين حيث �سجل البنني20 نقطة على الأقل اأعلى من البنات. وجدير باملالحظة اأنه ل توجد فوارق 

تايبيه ال�سينية و�سنغهاي  ال�سريكة  الريا�سيات وفى فنلندا وكوريا والدول القت�سادات  الأداء يف  البلدان عالية  اأي بلدة من  كبرية بني اجلن�سني يف 

ال�سينية وجميعها من بني اأعلى م�ستويات الأداء لكن الفروق بني اجلن�سني لي�ست كبرية.

وتبني هذه النتائج للبلدان اأين يكون من املرجح اأداء البنني اأف�سل من اأداء البنات اإجماًل يف الريا�سيات. واأنه ل توجد عقبات مطلقة متنع البنات 

اأولئك الذين ي�سلون اإىل  اأقل و�سوحًا يف بلدان منظمة التعاون القت�سادي حيث يكون معظم  اإن ال�سورة اخلا�سة بالأداء العايل  من الأداء اجليد. 

اأعلى م�ستوى من الكفاءة ، امل�ستوى6 هم من البنني: يف املتو�سط 4٪ من البنني ي�سلون اإىل هذا امل�ستوى مقارنة ب 2٪ للبنات. مع ذلك ففي البلدان 

والقت�سادات ال�سريكة : تايبيه ال�سينية و�سنغهاي ال�سينية. و باملثل عدد كبري من البنني والبنات ي�سلون اإىل امل�ستوى6. و بالفعل يف هذه البلدان وفى 

�سنغافورة على الأقل 10٪ من البنات ي�سلن اإىل امل�ستوى6حتى من بني البنني ، هناك بلدة واحدة من منظمة التعاون القت�سادي �سوي�سرا حيث ي�سل 

واحد من كل 10 اإىل امل�ستوى 6 وهكذا لي�س هناك »�سقف« لالأداء يف الريا�سيات يكون اأداء البنات بعدة اأ�سواأ بال�سرورة من البنني والعقبات املوجودة 

تبدو مرتبطة بعوامل ثقافية ولي�س بتوزيع القدرة الطبيعية.

اإمكانية حت�صني الأداء حول العامل

يبدو توازن الكفاءة يف بع�س بلدان بيزا الأغنى خمتلف متامًا عن التوازن يف البلدان الأكرث فقرًا. ففي القراءة على �سبيل املثال البلدان الع�سرة التي 

تكون فيها غالبية الطالب عند امل�ستوى 1 اأو اأدنى، جميعهم من اأفقر اأجزاء العامل. وهذا يتناق�س ب�سدة مع �سورة 34 بلدة من بلدان منظمة التعاون 

القت�سادي حيث يف املتو�سط ي�سل اأغلبية الطالب اإىل امل�ستوى 3 على الأقل مع ذلك ، يف احلقيقة باأن اأف�سل بلدة اأو اقت�ساد اأداء يف تقييم 2009هى 

�سنغهاي ال�سينية باجمايل الناجت املحلى للفرد الواحد اأقل من متو�سط منظمة التعاون القت�سادي توؤكد اأن الدخل القومي املنخف�س لي�س غري متوافق 
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من  بـ٪6  فقط  يتنباأ  الرتباط  هذا  واأن  التعليمي  والأداء  للفرد  الإجمايل  املحلى  الناجت  بني  ارتباط  هناك  بينما   ، الواقع  يف  بل  التعليمي.  الأداء  مع 

الختالفات بني متو�سط اأداء الطالب عرب البلدان اأما الـ 94٪ الأخرى من الختالفات فتعك�س احلقيقة باأن بلدين لهما نف�س الرخاء ميكن اأن يخرج 

منها نتائج تعليمية خمتلفة للغاية. والنتائج باملثل متغرية عند ا�ستبدال الناجت املحلى الإجمايل للفرد بالفقر الن�سبي اأو ن�سيب الطالب من الأ�سول 

املهاجرة بالناجت املحلى الإجمايل للفرد.

متثل هذه النتيجة كاًل من حتذير وفر�سة. اإنها »اإنذار« للبلدان يف العامل »النامي« باأنهم ل ميكن اأن ياأخذونه اأمرًا م�سلمًا به اأنه �سيكون لديهم »راأ�س مال 

ب�سري » اأف�سل اإىل الأبد و�سيكون متفوقًا على اأجزاء اأخرى من العامل. ففي اأوقات التناف�س العاملي ال�سديد �ستحتاج هذه البالد اإىل العمل بجد للحفاظ 

على قاعدة للمعارف واملهارات التي تواكب املتطلبات املتغرية. وتوؤكد بيزا ب�سكل خا�س على مدى حاجة هذه البلدان ملعاجلة �سعف الأداء لدى بع�س 

الطالب ل�سمان جتهيز اأكرب عدد ممكن من القوى العاملة للم�ستقبل مب�ستويات من الكفاءة على الأقل لتمكنهم من امل�ساركة يف التنمية الجتماعية 

والقت�سادية. اإن التكلفة الجتماعية والقت�سادية العالية ل�سعف الأداء التعليمي يف القت�سادات املتقدمة تخاطر باأن ت�سبح عبئًا ثقياًل على التنمية 

القت�سادية يف البلدان ذات الأجور العالية.

يف الوقت ذاته ُتظهر النتائج اأن مهارات حمو الأمية ال�سعيفة لي�ست نتيجة حتمية للدخل القومي املنخف�س ن�سبيًا وهي نتيجة م�سجعة للبلدان الأقل منوًا 

والتي لديها حاليًا عدد كبري من الطالب ممن يكون اأداوؤهم على م�ستويات متدنية. ويف الواقع يبحث املجلد 5 يف اجتاهات بيزا ويحدد عددًا من البلدان 

الأكرث فقرًا والتي اأحرزت جناحات كثرية يف الأداء التعليمي يف فرتة زمنية ق�سرية ن�سبيًا. على العموم تبني بيزا اأن �سورة عامل ينق�سم بالت�ساوي اإىل 

بلدان ثرية ومثقفة )جيدة التعليم( وفقرية و�سعيفة التعليم قد عفا عليها الزمن.
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�مللحق �أ1 

م�ؤ�سر�ت من ��ستبيانات �سياق �لطالب و�ملدر�سة وويل �لأمر

تف�سري �مل�ؤ�سر�ت

يف�سر هذا الق�سم امل�ؤ�سرات املاأخ�ذة عن �سياق ا�ستبيانات الطالب واملدر�سة وويل االأمر. امل�ستخدمة يف بيزا 2009. ومع ذلك ففي املجلد 1 مل ت�ستخدم 

�س�ى قليل من م�ؤ�سرات الطالب.

تعك�س عدة تدابري امل�ؤ�سرات التي ت�جز اإجابات الطالب واأولياء اأم�رهم وممثلي مدار�سهم )عادة املدراء( �سل�سلة من االأ�سئلة ذات ال�سلة. وقد مت 

اختيار االأ�سئلة من جممع اأكرب لالأ�سئلة على اأ�سا�س االعتبارات النظرية والبح�ث ال�سابقة. وقد ا�ستخدمت منذجة املعادالت الهيكلية لتاأكيد الت�سرف 

املت�قع نظريًا من امل�ؤ�سرات والتحقق من قابليتها للمقارنة بني البالد ولهذا الغر�س مت تقدير من�ذج لكل بلدة ب�سكل منف�سل وب�س�رة جماعية جلميع 

بلدان منظمه التعاون االقت�سادي.

للح�س�ل على و�سف تف�سيلي مل�ؤ�سرات بيزا االأخرى )للتفا�سيل اخلا�سة باالأ�ساليب اأنظر التقرير الفني  لبيزا OECD  ،2009 ي�سدر قريبًا ( .

هناك ن�عان من امل�ؤ�سرات: م�ؤ�سرات ب�سيطة وم�ؤ�سرات النطاق.

�مل�ؤ�سر�ت �لب�سيطة هي املتغريات التي يتم بناوؤها من خال ل التح�يل احل�سابي واإعادة ترميز بند اأو اأكرث بنف�س الطريقة متاما يف جميع التقييمات  

وهنا ت�ستخدم اإجابات البن�د حل�ساب املتغريات ذات املعنى مثل اإعادة ترميز الرم�ز رباعية االأرقام للت�سنيف الدويل امل�حد للمهن ISCO-88 اإىل » 

اأعلى م�ؤ�سر اجتماعي  اقت�سادي لل�الدين »  ون�سبة  املعلمني اإىل الطالب على اأ�سا�س معل�مات من ا�ستبيان املدر�سة.

�أما م�ؤ�سر�ت �لنطاق فهي متغريات مبنية من خالل قيا�س البن�د املتعددة اإال اإذا مت الن�س على غري ذلك ، وقد قي�س امل�ؤ�سر با�ستخدام حدًا اأعلى 

م�زون لتقدير االحتماالت )وارم ،1985 ( و با�ستخدام من�ذج م�ؤ�سر واحد للنطاق لالإجابة ) مت ا�ستخدام من�ذج العالمة اجلزئية يف حالة البن�د التي 

لها اأكرث من فئتني ( ويتم القيا�س على ثالثة مراحل :

• يتم تقدير م�ؤ�سرات النطاق للعينات �سبة الفرعية للطالب من كل بلدة من بلدان منظمة التعاون االقت�سادي .

• جترى عمليات ح�سابية للتقديرات جلميع الطالب وجميع املدار�س من خالل تر�سيخ م�ؤ�سر بند النطاق الذي مت تقديره يف اخلط�ة ال�سابقة .

• ثم يتم ت�حيد امل�ؤ�سرات بحيث يك�ن مت��سط قيمة امل�ؤ�سر ملجم�عة طالب منظمة التعاون االقت�سادي �سفرًا واالنحراف املعياري واحد )وقد و�سعت 
البلدان نف�س ال�زن يف عملية التقنني (

مت تعيني رم�ز تتابعيه لفئات االإجابات املختلفة لالأ�سئلة يف الت�سل�سل الذي ظهر فيه االآخر يف ا�ستبيانات الطالب واملدر�سة ووىل االأمر . وحيثما اأ�سري 

اإلية يف هذا الق�سم مت قلب هذه الرم�ز بغر�س بناء م�ؤ�سرات اأو مقايي�س. ومن املهم االإ�سارة اإىل اأن القيم ال�سلبية للم�ؤ�سر ال تدل بال�سرورة على اأن 

الطالب قد اأجاب�ا اإجابات �سالبة على  االأ�سئلة ال�سمنية. اإمنا تدل القيمة ال�سالبة فقط على اأن املجيب على ال�س�ؤال قد اأجاب ب�سكل اأقل ايجابية من 

باقي املجيبني يف املت��سط عرب بلدان منظمة التعاون االقت�سادي . وباملثل القيمة امل�جبة الأحد امل�ؤ�سرات تدل على اأن املجيب على ال�س�ؤال قد اأجاب باأكرث 

ايجابية اأو ب�سكل اإيجابي اأكرث من املجيبني يف املت��سط عرب بلدان منظمة التعاون االقت�سادي .

اإن امل�سطلحات املح�س�رة بني ق��سني > < يف ال��سف التايل مت ا�ستبدالها يف االإ�سدارات ال�طنية ال�ستبيانات الطالب واملدر�سة ووىل االأمر مبا يعادلها 

5اأ ( مت ترجمته يف ال�اليات  ISCED- امل�ست�ى  للتعلىم  ب�سكل منا�سب. فعلى �سبيل املثال ، امل�سطلح ) م�ؤهل عند م�ست�ى الت�سنيف الدويل امل�حد 

املتحدة اإىل » درجة البكال�ري��س » و�سهادة برنامج الدرا�سات العلىا برنامج درجة املاج�ستري اأو« اأول  درجة برنامج مهني » وباملثل امل�سطلح » �سف�ف 

يف تقييم اللغة  » مت ترجمته يف ل�ك�سمب�رج اإىل » الدرو�س االأملانية » اأو »الدرو�س الفرن�سية » اعتمادًا على ما اإذا كان الطالب يتلق�ن الن�سخة االأملانية  

اأو الفرن�سية من اأدوات التقييم. عالوة على امل�ؤ�سرات الب�سيطة و م�ؤ�سرات النطاق امل��س�فني يف هذا امللحق هناك عدد من املتغريات من اال�ستبيانات 

التي تت�افق مع البن�د الفردية التي ال ت�ستخدم يف بناء م�ؤ�سرات ولهذه املتغريات غري املعاد ترميزها بادئه »SC » ) ط ل ( لبن�د ا�ستبيان الطالب . و« 

SC » )م د ( للبن�د يف ا�ستبيان املدر�سة و« PA » ) و اأ ( لبن�د ا�ستبيان وىل االأمر . وميكن االطالع على جميع �سياقات اال�ستبيانات وقاعدة بيانات بيزا 

.)www.pisa.oecd.org(  الدولية مبا يف ذلك جميع املتغريات من خالل

�مل�ؤ�سر�ت �لب�سيطة مل�ست�ى �لطالب

برنامج �لدر��سة

يف بيزا  »2009 » مت جمع الربامج الدرا�سية املتاحة للطالب يف �سن  15 عامًا يف كل بلدة �س�اء من خالل من�ذج  متابعة الطالب اأو ا�ستبيان الطالب 

التعاون االقت�سادي  OECD ( ) منظمة  للتعلىم )  الت�سنيف الدويل امل�حد  2 (. ومت ت�سنيف جميع الربامج الدرا�سية با�ستخدام  )ST02 / ط ل 

1999(. وقد اأ�سري اإىل جميع الربامج ال�طنية يف قاعدة بيانات بيزا الدولية يف املتغري )امل�ستق( حيث الثالثة  اأرقام االأوىل هي رمز الت�سنيف الدويل 

للدولة . والرابعة هي رقم الفئة ال�طنية واآخر رقمني الرمز اخلا�س للربنامج ال�طني .
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لقد ا�ستمدت امل�ؤ�سرات التالية القابلة للمقارنة الدولية من البيانات اخلا�سة بالربامج الدرا�سية .  

 :) ISCED 1( .على م�ست�ى التعلىم االبتدائي )م�ست�ى الربنامج ) الت�سنيف الدويل امل�حد للتعلىم املنخف�س( ي�سري اإىل ما اإذا كان الطالب )1 •
)2( م�ست�ى منخف�س للتعلىم الثان�ي ، اأو ) 3( امل�ست�ى العايل للتعلىم الثان�ي . 

• وت�سمية الربنامج  )ISCEDD( الت�سنيف الدويل امل�حد للتعلىم املتميز ي�سري اإىل برنامج الدرا�سة )1( = » اأ » )الربامج العامة امل�سممة لت�سمح 
باالنتقال اإىل م�ست�ى الربنامج التايل ( )2(= »ب« )الربامج التي �سممت الإتاحة الفر�سة لالنتقال اإىل امل�ست�ى التايل من الربامج املهنية (  )3( 

= »ج« ) الربامج التي �سممت الإتاحة الفر�سة املبا�سرة للدخ�ل يف �س�ق العمل ( اأو )4( = »م » ) الربامج التجميعية امل�ستقلة التي جتمع بني اأي من 

هذه اخل�سائ�س او جميعها.

• ي�سري ت�جيه الربنامج )ISCEDO( )خيارات الت�سنيف امل�حد الدويل للتعلىم املهني ( اإىل ما اإذا كان حمت�ى املنهج الدرا�سي للربنامج ه� ) 1( 
عام، )2( قبل املهني  )3 ( مهني  )4( برامج منطية جتمع بني اأي من اأو جميع  هذه  اخل�سائ�س .

�ل��سع �ملهني لل��لدين :

 مت احل�س�ل على البيانات املهنية ل�الد و والدة الطالب على حد �س�اء من خالل طرح اأ�سئلة مفت�حة يف ا�ستبيان لطالب )ط ل 9اأ  و ط ل 9ب و ط ل12 و 

ط ل13اأ وط ل13 ب و ط ل16 ( وقد مت ترميز االإجابات برم�ز رباعية االأرقام ) ISCO الت�سنيف الدويل امل�حد للمهن ( )ILO 1990( ثم مت تنظيمها 

تف�سيال يف دليل ) جانزب�م ( واآخرون للم�ست�ى االجتماعي والثقايف )Ganzeboom, de Graaf and Treiman، 1992( ) ولـ  جانزب�م دى جارف 

وتر نيام  1992(   وتدل الدرجات العالية  للم�ست�ى االجتماعي و االقت�سادي ال��سع املهني العايل . وقد مت احل�س�ل  على امل�ؤ�سرات الثالث التالية :

• و�سع االأم املهني )BMMJ(  ) الت�سنيف املت��سط  لل�ظائف  ( 
• و�سع االأب املهني )BFMJ(  )وظائف �سغرية اإىل مت��سطة  (

• يت�افق اأعلى م�ست�ى مهني لل�الدين  )HISEI( مع اأعلى درجة على م�ؤ�سر للم�ست�ى االجتماعي واالقت�سادي الأحد  ال�الدين اأو للدرجة اخلا�سة بامل�ؤ�سر 
االجتماعي واالقت�سادي ل�ىل االأمر ال�حيد .

�مل�ست�ى �لتعلىمي لل��لدين :

اإجابات الطالب يف  اأ�سا�س  1999( على   OECD  ( للمهن (  امل�حد  الدويل  ISCED )الت�سنيف  با�ستخدام  لل�الدين  التعلىمي  امل�ست�ى  يتم ت�سنيف 

ا�ستبيانات الطالب )ط ل10 وط ل11و ط ل14 و ط ل15( ويرجى مالحظة اأن تن�سيق ال�س�ؤال بالن�سبة للتعلىم املدر�سي يف بيزا 2009  يختلف عن 

التن�سيق امل�ستخدم يف  بيزا )2000 و2003 و2006 (غري اأن االأ�سل�ب امل�ستخدم حل�ساب تعلىم ال�الدين  واحد . 

وكما كان احلال يف بيزا 2000 و2003 و2006 ، مت بناء امل�ؤ�سرات باختيار اأعلى م�ست�ى لكل من ال�الدين ثم اإحلاقهما بالفئات التالية : ) �سفر ( ال �سيء 

)ISCED 1 ( ) 1( )الت�سنيف الدويل امل�حد للتعلىم ( ) التعلىم االبتدائي(  و)ISCED 2( )2 ( )الت�سنيف الدويل امل�حد( ) الثان�ي املنخف�س( 

و )ISCED Level 3B( )3( )الت�سنيف الدويل امل�حد للتعلىم ( ) ما قبل املهني والثان�ي املهني العايل ( و) ISCED 3A( )4 ( )الت�سنيف الدويل 

 )ISCED 5B( )5 ( و )الت�سنيف الدويل امل�حد للتعلىم ( )للتعلىم ما بعد الثان�ي غري العايل( )ISCED 4( و/ اأو ) امل�حد للتعلىم ( )الثان�ي العايل

)الت�سنيف الدويل امل�حد للتعلىم ( )عايل مهني ( و )ISCED 5A, 6(  )6( )الت�سنيف الدويل امل�حد للتعلىم ( ) درا�سات علىا ذات ت�جه نظري 

( وامل�ؤ�سرات الثالث التالية قد مت و�سعها لهذه الفئات :                            

• م�ست�ى االأم التعلىمي  )حد اأدنى من التعلىم (
• م�ست�ى االأب التعلىمي ) حتى درجة  البكال�ري��س (

• يتطابق اأعلى م�ست�ى تعلىمي لل�الدين مع اأعلى درجة للم�ست�ى االجتماعي  واالقت�سادي الأي من ال�الدين .
اأعلى م�ست�ى تعلىمي لل�الدين مت حت�يله اأي�سًا اإىل عدد �سن�ات التعلىم )�سافية ( . ولتح�يل م�ست�ى التعلىم اإىل عدد �سن�ات التعلم اأنظر اجل�ل 

اأ-1-1

�لدرجة �لن�سبية :

يتم احل�س�ل على درجة الطالب �س�اء من ا�ستبيان الطالب ) ط ل 01(  و من من�ذج متابعة الطالب. وكما ه� احلال مع جميع املتغريات امل�ج�دة 

على كالآ  من من�ذج املتابعة  واال�ستبيان يتم مراجعة الت�ساربات بني امل�سدرين وحلها اأثناء تنقية البيانات ومن اأجل ال�ق�ف على التباين بني البلدان  

ي�سري م�ؤ�سر الدرجة  الن�سبي اإىل ما اإذا كان الطالب يف الدرجة  ال�سكلية  ) قيمة �سفر ( اأو ما اإذا كان�ا اأقل اأ و اأعلى من هذه الدرجة ال�سكلية  ) + �س 

درجات – �س درجات ( .

وقدرت العالقة بني الدرجة وبني اأداء الطالب من خالل من�ذج يعلل املتغريات االأ�سا�سية التالية : 

و�لجتماعي  �لقت�سادي  لل��سع  بيز�  مل�ؤ�سر  �لرتبيعي  �حلا�سل   -2  . و�لثقايف  و�لجتماعي  �لقت�سادي  لل��سع  بيز�  م�ؤ�سر   -1

و�لثقايف .3- مت��سط �ملدر�سة يف م�ؤ�سر بيز� لل��سع �لقت�سادي و�لجتماعي و�لثقايف . 4- م�ؤ�سر يبني ما اإذا كان الطالب من اأ�سل 

اأجنبي ومن اجليل االأول .5- الن�سبة املئ�ية لطالب اجليل االأول يف املدر�سة. 6- جن�س الطالب .

يعر�س اجلدول  اأ-1-2 النم�ذج متعدد امل�ست�يات ويقدم .العم�د 1 يف اجلدول اأ-1-2 تقديرات درجة االختالف  املرتبطة بدرجة م�ست�ى واحد ) اأو 

�سنة مدر�سية ( وميكن تقدير هذا االختالف بالن�سبة 32 من بلدان منظمة التعاون االقت�سادي التي ي�جد بها عدد كبري ممن هم يف �سن 15 عامًا يف 

عينات بيزا واملقيدين يف �سفني درا�سيني خمتلفني على االأقل. وحيث ال ميكن االفرتا�س باأن يك�ن من هم يف �سن 15عامًا م�زعني ت�زيعًا ع�س�ائيًا عرب 

املراحل الدرا�سية كان من ال�سروري اإجراء تعديل يف الع�امل ال�سياقية املذك�رة اأعاله. وهذه التعديالت مت ت�ثيقها يف االأعمدة من  2-7 يف اجلدول .
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)اجلزء 1-1(

م�ست�يات تعليم �ل��لدين و�رتباطها بعدد �سن��ت �لدر��سة  اجلدول ) اأ-1-1( 

مل يذهب 

�إىل 

�ملدر�سة

�أكمل �مل�ست�ى 

�لأول 

للت�سنيف 

�لدويل �مل�حد 

للتعلىم  

)�لتعلىم 

�لبتد�ئي(

�أكمل �مل�ست�ى 

�لثاين 

للت�سنيف 

�لدويل �مل�حد 

للتعلىم 

)�لتعلىم 

�لثان�ي(

�أكمل �مل�ست�ى 3 ب �أو 3 ج 

للت�سنيف �لدويل �مل�حد للتعلىم 

)�لتعلىم �لثان�ي �لعايل و�مل�ؤدي 

مبا�سرة �إىل �س�ق �لعمل �أو �إىل 

بر�مج 5 ب �لت�سنيف �لدويل 

�مل�حد للتعلىم(

�أكمل �مل�ست�ى 3�أ للت�سنيف 

�لعاملي �مل�حد للتعلىم )�لتعلىم 

�لثان�ي �لعايل �مل�ؤدي �إىل بر�مج 

5�أ و 5 ب للت�سنيف �مل�حد 

للتعلىم( �أو م�ست�ى 4 للت�سنيف 

�مل�حد ) ما بعد �لثان�ي وغري 

�جلامعي (

�أكمل م�ست�ى 5�أ للت�سنيف 

�لعاملي �مل�حد للتعلىم 

)م�ست�ى �لتعلىم �جلامعي( 

�أو �مل�ست�ى 6 للت�سنيف 

�مل�حد )بر�مج بحثية 

متقدمة(

�أكمل �مل�ست�ى 5 ب للت�سنيف 

�لعاملي )تعلىم عايل غري 

جامعي(

O
EC

D0.06.010.011.012.015.014.0��سرت�ليا

0.04.09.012.012.517.015.0�لنم�سا

0.06.09.012.012.017.014.5بلجيكا

0.06.09.012.012.017.015.0كند�

0.06.08.012.012.017.016.0ت�سيلي

0.05.09.011.013.016.016.0�جلمه�رية �لت�سيكية

0.06.09.012.012.017.015.0�لدمنارك

0.04.09.012.012.016.015.0��ست�نيا

0.06.09.012.012.016.514.5فنلند�

0.05.09.012.012.015.014.0فرن�سا

0.04.010.013.013.018.015.0�أملانيا

0.06.09.011.512.017.015.0�لي�نان

0.04.08.010.512.016.513.5�ملجر

0.07.010.013.014.018.016.0�أي�سلند�

0.06.09.012.012.016.014.0�يرلند�

0.06.09.012.012.015.015.0�إ�سر�ئيل

0.05.08.012.013.017.016.0�إيطاليا

0.06.09.012.012.016.014.0�ليابان

0.06.09.012.012.016.014.0ك�ريا

0.06.09.012.013.017.016.0ل�ك�سمب�رج

0.06.09.012.012.016.014.0�ملك�سيك

اأ12.016.0اأ0.06.010.0ه�لند�

0.05.510.011.012.015.014.0ني�زيلند�

0.06.09.012.012.016.014.0�لرنويج

8.011.012.016.015.0اأ0.0ب�لند�

0.06.09.012.012.017.015.0�لربتغال

0.07.011.013.013.016.016.0��سكتنلد�

0.04.58.512.012.017.513.5جمه�رية �سل�فاكيا

0.04.08.011.012.016.015.0�سل�فينيا

0.05.08.010.012.016.513.0�إ�سبانيا

0.06.09.011.512.015.514.0�ل�س�يد

0.06.09.012.512.517.514.5�س�ي�سر�

0.05.08.011.011.015.013.0تركيا

0.06.09.012.013.016.015.0�ململكة �ملتحدة

12.016.014.0اأ0.06.09.0�ل�ليات �ملتحدة

ء
كا

ر
0.06.09.012.012.016.016.0�ألبانيا�س

0.06.010.012.012.017.014.5�لأرجنتني

0.04.09.011.011.017.014.0�أذربيجان

0.04.08.011.011.016.014.5�لرب�زيل

0.04.08.012.012.017.515.0بلغاريا

0.05.09.011.011.015.514.0ك�ل�مبيا

0.04.08.011.012.017.015.0كرو�تيا

0.05.09.012.012.016.015.0دبي)�لإمار�ت �لعربية(

0.06.09.011.013.016.014.0ه�جن ك�جن �ل�سينية

0.06.09.012.012.015.014.0�إندوني�سيا

0.06.010.012.012.016.014.5�لأردن

0.04.09.011.512.515.014.0كاز�خ�ستان

0.04.08.011.010.015.013.0قريغيز�ستان

0.03.08.011.011.016.016.0لتفيا

0.05.09.011.013.017.014.0ليختن�ستاين

0.03.08.011.011.016.015.0ليت��نيا

0.06.09.011.012.016.015.0ماكاو �ل�سينية

0.04.08.011.012.016.015.0�جلبل �لأ�س�د

اأ0.06.09.012.012.016.0بنما

0.06.09.011.011.017.014.0بريو

0.06.09.012.012.016.015.0قطر

0.04.08.011.512.516.014.0رومانيا

اأ0.04.09.011.512.015.0رو�سيا �لحتادية

0.04.08.011.012.017.014.5�سربيا

0.06.09.012.012.016.015.0�سنغهاي �ل�سينية

0.06.08.010.510.512.512.5�سنغاف�رة

0.06.09.012.012.016.014.0تايبيه �ل�سينية

0.06.09.012.012.016.014.0تايالند

0.05.09.012.012.016.015.0ترينيد�د وت�باج�

0.06.09.012.013.017.016.0ت�ن�س

0.06.09.012.012.017.015.0�أوروج��ي

http://dx.doi.org/10.1787/888932343171
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)اجلزء 1-1(

من�ذج متعدد �مل�ست�يات لتقدير �آثار �ل�سف يف �لقر�ءة وفقًا لبع�س �ملتغري�ت �لأ�سا�سية  اجلدول ) اأ-2-1( 

�ل�سف

م�ؤ�سر �ل��سع

�لقت�سادي

و�لجتماعي

و�لثقايف

م�ؤ�سر �ل��سع

�لقت�سادي

و�لجتماعي

و�لثقايف تربيعي

م�ؤ�سر مت��سط

�ملدر�سة لل��سع

�لقت�سادي

و�لجتماعي

و�لثقايف

طالب �جليل

�لأول

�لن�سبة �ملئ�ية

لطالب �ملدر�سة

من �جليل �لأول

جن�س - �لطالب

�أنثى
�حل�سر

خ.مم.اأخ.مم.اأخ.مم.اأخ.مم.اأخ.مم.اأخ.مم.اأخ.مم.اأخ.مم.اأ

O
EC

D1.39(466.0)1.91(32.9)0.07(0.1)2.82(7.4-)1.87(66.4)1.05(3.8-)1.36(30.0)1.95(33.2��سرت�ليا(

)2.45(467.9)2.67(19.9)0.13(1.4)6.11(33.1-)3.86(89.7)1.00(0.5-)1.66(11.4)2.18(35.3�لنم�سا

)1.70(507.0)1.81(11.3)0.11(0.3)5.18(3.2-)1.73(79.9)0.63(0.1-)1.12(10.0)1.98(48.9بلجيكا

)1.76(483.4)1.60(30.4)0.04(0.3)3.18(13.7-)2.28(33.9)0.91(1.5)1.52(19.4)2.14(45.0كند�

)1.60(478.6)2.33(13.8جججج)1.61(37.4)0.63(0.3)1.52(8.6)1.55(35.5ت�سيلي

)2.39(460.7)2.84(32.3)0.33(0.4)12.29(8.9-)3.12(111.5)1.47(2.3-)1.89(13.4)3.39(44.6�جلمه�رية �لت�سيكية

)1.95(474.0)2.59(25.5)0.14(0.0)5.97(37.5-)2.91(35.1)1.10(2.8-)1.51(27.9)3.02(36.1�لدمنارك

)2.02(485.8)2.45(36.7)0.44(3.3-)14.08(18.7-)4.52(52.1)1.43(1.6)1.80(14.1)2.74(44.4��ست�نيا

)2.02(500.6)2.26(51.5)0.29(0.1-)13.09(56.0-)3.28(10.4)1.30(2.5-)1.66(27.7)3.60(37.3فنلند�

)2.35(516.5)2.67(25.9)0.15(0.2)9.24(11.6-)4.04(81.6)1.12(1.9-)1.70(12.5)5.14(47.1فرن�سا

)1.46(458.0)1.92(27.2)0.12(0.2)4.80(13.2-)2.16(109.1)0.74(1.6-)1.23(9.2)1.74(34.4�أملانيا

)2.04(469.0)2.55(36.2)0.18(0.0)7.82(15.0-)2.84(41.2)1.07(1.5)1.46(15.9)10.86(22.6�لي�نان

)1.65(494.1)2.22(21.4)0.27(0.0)7.92(2.8)2.09(74.8)0.87(0.9)1.39(8.3)2.19(25.6�ملجر

)4.23(469.1)2.59(44.9)0.40(1.3-)11.45(52.2-)5.12(3.8-)1.56(5.1-)2.56(29.8جج�أي�سلند�

)2.77(474.8)3.62(33.9)0.20(0.1-)6.52(32.8-)2.68(43.6)1.44(3.5-)1.78(29.7)1.99(18.2�يرلند�

)2.13(460.1)2.81(29.4)0.08(1.5)6.13(11.0-)2.10(104.7)1.04(3.4)1.90(19.9)3.85(36.6�إ�سر�ئيل

)0.85(491.4)1.29(24.0)0.08(0.2)3.36(29.7-)1.07(76.4)0.42(1.4-)0.69(4.5)1.67(36.1�إيطاليا

)1.58(508.6)2.43(27.9جججج)2.40(144.2)1.47(0.1)1.51(4.1اأاأ�ليابان

)2.08(537.7)3.21(30.6اأاأاأاأ)2.24(64.9)1.18(1.9)1.42(12.9)9.77(31.2ك�ريا

)2.40(435.7)2.22(33.0)0.10(0.2-)5.11(10.4-)2.89(62.0)1.08(2.6-)1.31(16.6)1.95(45.3ل�ك�سمب�رج

)1.02(473.7)1.03(17.9)0.15(1.8-)6.36(41.9-)0.80(27.8)0.34(0.8)0.92(7.5)1.59(32.6�ملك�سيك

)2.33(484.5)1.85(15.3)0.14(1.7)5.72(11.6-)2.32(106.7)1.02(1.2-)1.52(6.0)2.04(26.6ه�لند�

)2.44(496.5)2.62(44.8)0.10(0.0)3.84(12.2-)3.35(56.3)1.44(1.7-)1.82(38.9)4.15(44.2ني�زيلند�

)2.87(453.2)2.56(48.3)0.25(0.4)7.52(33.4-)4.32(31.1)1.62(3.4-)2.00(34.2)18.19(37.6�لرنويج

)1.89(498.9)2.41(44.2جججج)2.99(19.4)1.21(1.8-)1.59(29.4)4.44(73.8ب�لند�

)1.92(518.6)1.84(22.9)0.23(0.0)5.75(5.3-)1.33(21.3)0.64(1.0)0.94(12.0)1.71(48.9�لربتغال

)2.33(483.2)2.58(39.1جججج)6.30(64.3)0.98(3.2-)1.44(14.7)3.85(34.2جمه�رية �سل�فاكيا

)1.63(452.4)2.16(27.7)0.24(0.2-)7.48(23.4-)2.74(100.2)1.25(0.0)1.28(4.8)3.41(22.8�سل�فينيا

)1.07(511.3)1.42(18.0)0.04(0.4)2.86(29.7-)1.25(22.7)0.64(0.4)0.83(9.8)1.22(61.7�إ�سبانيا

)3.62(454.4)2.41(43.2)0.34(0.3)8.53(38.8-)6.55(49.0)1.04(1.3-)1.82(31.4)6.69(63.8�ل�س�يد

)1.50(488.8)2.00(27.0)0.11(0.7-)3.99(25.1-)2.95(59.5)1.23(1.0-)1.27(18.2)2.75(45.5�س�ي�سر�

)1.59(524.0)1.74(27.9جججج)1.70(46.3)0.61(0.3)1.50(7.7)1.96(33.7تركيا

)1.73(468.7)2.48(23.1)0.13(0.3-)8.49(13.6-)2.49(65.7)1.51(0.3-)2.01(27.7)6.21(35.9�ململكة �ملتحدة

)2.01(463.5)2.36(25.4)0.14(0.8)5.57(5.6-)2.56(50.4)1.15(4.4)1.70(23.5)2.17(36.3�ل�ليات �ملتحدة

ء
كا

ر
)3.44(421.5)3.40(56.5جججج)2.47(43.0)1.35(3.2)3.04(20.8)5.07(11.9�ألبانيا�س

)2.32(439.7)2.38(24.0)0.20(0.5)10.55(27.0-)2.03(52.6)0.87(0.9)1.96(11.2)2.50(33.6�لأرجنتني

)2.12(390.9)2.16(22.6)0.49(0.3-)12.34(9.8-)2.00(36.4)0.90(1.3)1.67(10.5)1.78(13.2�أذربيجان

)1.33(445.5)1.63(20.2)0.47(0.9-)17.16(71.7-)1.25(38.3)0.57(1.3)1.54(7.7)1.23(36.1�لرب�زيل

)2.61(423.7)3.51(42.1جججج)3.99(75.7)1.29(0.2)1.93(15.7)5.08(27.8بلغاريا

)1.83(477.7)2.17(3.2جججج)1.53(39.4)0.72(0.9)2.01(6.9)1.12(33.2ك�ل�مبيا

)1.69(472.8)2.56(31.4)0.22(0.1-)5.71(13.0-)2.01(75.3)0.99(4.0-)1.36(10.3)2.33(31.8كرو�تيا

)2.92(362.4)3.94(28.2)0.05(1.1)3.25(21.5)3.13(25.9)1.03(3.2)1.52(15.2)1.56(34.6دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)1.83(575.8)2.42(21.9)0.06(0.4-)3.70(23.4)1.64(41.9)0.76(1.0-)1.70(0.9-)2.03(33.6ه�جن ك�جن �ل�سينية

)2.46(430.8)1.48(28.0جججج)1.83(29.1)0.62(0.9)2.44(4.7)2.00(14.4�إندوني�سيا

)2.04(415.5)2.73(48.1)0.20(0.2-)7.50(11.5-)1.55(26.9)0.81(0.7)1.52(17.7)6.38(47.6�لأردن

)1.57(411.1)2.23(38.1)0.10(0.0)6.78(12.2-)2.70(55.7)1.31(1.7-)2.12(16.2)2.42(22.2كاز�خ�ستان

)1.83(345.7)2.45(46.0)0.50(3.3)21.78(23.4-)2.03(75.2)1.10(1.7)2.23(18.3)2.92(20.8قريغيز�ستان

)1.77(479.6)2.36(38.9جججج)2.77(37.0)1.35(0.8-)1.89(16.2)3.07(43.8لتفيا

)8.42(499.8)6.86(20.3)0.44(0.7-)10.22(12.6-)12.17(112.5)3.07(5.3-)4.18(2.1)7.40(23.8ليختن�ستاين

)1.87(447.6)2.34(51.1جججج)2.45(44.0)1.04(0.2)1.56(18.1)2.87(27.4ليت��نيا

)3.47(511.0)1.51(14.1)0.23(0.1-)2.17(16.7)4.75(1.0)0.78(1.1-)1.61(1.8)1.01(36.7ماكاو �ل�سينية

)2.58(409.5)2.63(39.3)0.32(1.2-)6.69(1.8-)6.54(64.2)1.05(0.3-)1.38(12.1)3.44(22.9�جلبل �لأ�س�د

)3.22(431.3)4.48(15.8)0.16(1.4-)10.77(3.4-)2.60(45.8)0.79(1.2)2.42(7.9)3.41(32.6بنما

)1.59(445.6)2.17(8.3جججج)1.46(47.2)0.64(0.9)2.05(10.5)1.23(27.5بريو

)2.94(302.5)3.71(31.4)0.07(1.7)2.98(31.5)2.91(12.7)0.85(0.4)0.98(5.3)1.70(30.7قطر

)1.70(446.4)2.56(13.7جججج)2.34(63.9)0.79(0.3-)1.63(10.7)4.19(19.6رومانيا

)1.89(452.9)2.28(38.7)0.22(0.4-)5.88(9.1-)3.32(38.8)1.40(1.6-)1.93(18.2)2.01(31.0رو�سيا �لحتادية

)1.60(425.1)2.22(27.1)0.13(0.3)5.65(1.2)3.42(55.1)0.74(0.8-)1.25(9.2)4.48(21.3�سربيا

)2.04(583.5)1.98(29.3جججج)1.48(57.3)0.85(0.1)1.41(4.6)3.34(21.8�سنغهاي �ل�سينية

)2.76(590.2)2.57(24.6)0.13(1.0-)4.21(0.4)2.86(104.7)1.14(2.8-)2.19(22.2)2.09(28.9�سنغاف�رة

)2.03(515.6)2.25(36.8جججج)3.06(82.8)1.05(1.2-)1.50(15.5)4.12(15.4تايبيه �ل�سينية

)1.67(454.6)1.78(31.3اأاأاأاأ)1.31(28.8)0.66(2.4)1.54(10.4)2.05(22.1تايالند

)2.77(484.9)2.90(40.4)0.28(0.7-)13.59(9.2-)3.42(123.2)0.91(0.2-)2.00(0.6-)1.60(35.3ترينيد�د وت�باج�

)1.63(449.6)1.84(14.4جججج)1.25(17.8)0.56(0.7)1.76(3.7)1.57(49.7ت�ن�س

)2.29(464.2)2.48(30.1جججج)1.58(29.7)0.75(0.5)1.58(12.4)1.49(41.4�أوروج��ي

http://dx.doi.org/10.1787/888932343171
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يف حني اأن باالإمكان تقدير الفارق النمطي يف االأداء بني طالب �سفني متجاورين ل�سافى تاأثريات االختبار والع�امل ال�سياقية ، ال ميكن معادلة هذا 

االختالف تلقائيًا مل�ساواته مع ما حققه الطالب ط�ال العام الدرا�سي االأخري ولكن يجب تف�سريها كحد اأدنى للتقدم الذي مت اإحرازه . مل يكن ذلك نتيجة 

لتقييم طالب خمتلفني فقط بل الأن م�سم�ن تقييم بيزا مل يكن م�سممًا ب�سكل معلن كي يتالءم مع ما تعلمه الطالب يف ال�سنة الدرا�سية ال�سابقة بل 

ب�سكل اأعم لتقييم النتائج الرتاكمية للتعلىم يف املدر�سة حتى �سن 15 عامًا، فعلى �سبيل املثال ، اإذا كان منهج ال�سف�ف املقيد بها طالب الفئة العمرية 

15 عامًا ي�سمل اأ�سا�سًا مادة غري التي تق�م بيزا بتقييمها )والتي، بدورها، رمبا تك�ن �سمن مناهج ال�سن�ات الدرا�سية االأوىل( عندئذ يك�ن فارق االأداء 

قد قلل من تقدير تقدم الطالب.

الهجــرة 

مت جمع معل�مات عن بلد  ميالد الطالب ووالديه )ط ل17( بطريقة مماثلة كما يف بيزا 2000 و بيزا 2003  ويبزا 2006 با�ستخدام متغريات منظمة 

املعايري الدولية )ISO( املرمزة ب�سكل خا�س على امل�ست�ى ال�طني. وميكن االطالع على رم�ز امل�ست�ى ال�طني لبلد ميالد الطالب ووالديه يف قاعدة 

 .)COBN_S, COBN_M, and COBN_F(  بيانات بيزا الدولية

مل�ؤ�سر خلفية الهجرة الفئات التالية : )1( طالب وطني�ن ) اأولئك الطالب امل�ل�دين يف بلدة التقييم اأو اأولئك الذين يك�ن اأحد والديهم على االأقل 

م�لد يف تلك البلدة. اأما الطالب الذين ولدوا يف اخلارج  مع اأحد ال�الدين على االأقل م�ل�د يف بلد التقييم في�سنف�ن اأي�سا على اأنهم طالب وطني�ن ، 

) 2( طالب اجليل الثاين ) اأولئك الذين ولدوا يف بلد التقييم اإال اأن والديهم يف بلدة اأخرى(، )3( طالب اجليل االأول )اأولئك الذين ولدوا خارج بلدة 

التقييم وكان والديهم قد ولدوا اأي�سا يف بلدة اأخرى(.  اأما الطالب الذين مل يجيب�ا عن اأنف�سهم اأو عن والديهم على االأ�سئلة الثالثة مل يح�سل�ا على 

درجة لهذا املتغري.

م�ؤ�سر�ت مقيا�س م�ست�ى �لطالب

ثروة العائلة

يق�م م�ؤ�سر ثروة العائلة على اإجابات الطالب عما اإذا كان لديهم ما يلي يف بي�تهم: غرفة خا�سة بهم ، ات�سال باالإنرتنت ، غ�سالة �سح�ن )تعامل على 

اأنها بند خا�س بالبلدة ( وجهاز دي يف دي واإجاباتهم عن عدد 3 بن�د خا�سة بالبلد – بع�س البن�د يف ا�ستبيان الطلب )ط ل20( واإجاباتهم عن اله�اتف 

اخلل�ية واأجهزة التلفزي�ن واأجهزة الكمبي�تر وال�سيارات والغرف املزودة بحمامات اأو د�س ) ط ل21(.

م�صادر البيت التعلمية

يق�م م�ؤ�سر م�سادر البيت التعلىمية على البن�د التي تقي�س وج�د م�سادر تعلىمية بالبيت مبا فيها مكتب ومكان هادئ للدرا�سة وكمبي�تر ي�ستطيع 

الطالب ا�ستخدامه للعمل املدر�سي ، وبرامج حا�س�بية تعلىمية وكتب تعني الطالب يف عمل املدر�سة. كتب لها مرجعية فنية وقام��س )بع�س البن�د يف 

ط ل20(.

املقتنيات الثقافية

يق�م م�ؤ�سر املقتنيات الثقافية بناء على اإجاباتهم ب�ج�د االآتي ببي�تهم : االأدب الكال�سيكي ، كتب �سعر واأعمال فنية )بع�س بن�د ط ل20( 

الو�صع االقت�صادي واالجتماعي والثقايف

مت ا�ستقاق م�ؤ�سر بيزا لل��سع االقت�سادي واالجتماعي والثقايف من امل�ؤ�سرات الثالث التالية: اأعلى و�سع مهني لل�الدين واأعلى م�ست�ى تعلىمي لل�الدين 

ب�سن�ات الدرا�سة وفقًا للت�سنيف الدويل امل�حد للتعلىم ومقتنيات البيت وم�ؤ�سر مقتنيات البيت ي�سمل جميع البن�د املدرجة يف م�ؤ�سرات الرثوة والثقافة 

وامل�سادر التعلىمية ف�ساًل عن الكتب يف البيت مق�سمه اإىل اأربعة م�ست�يات من الفئات: )�سفر – 10 كتب ، 11 – 25 اأو 26 – 100، 101 – 200 اأو 

201 – 500 كتاب ، اأكرث من 500 كتاب(.

ولقد مت ا�ستقاق م�ؤ�سر بيزا االقت�سادي واالجتماعي والثقايف من حتليل املك�ن الرئي�سي للمتغريات امل�حدة ) وكان لكل متغري مت��سط ملنظمة التعاون 

االقت�سادي قدره �سفر وانحراف معياري واحد( ، مع اعتبار درجات املعيار للمك�ن االأ�سا�سي قيا�سات لل��سع االقت�سادي واالجتماعي والثقايف. 

كما مت اإجراء حتليل لكل مك�ن رئي�سي لكل بلد من البلدان امل�ساركة لتحديد اإىل اأي مدى تعمل مك�نات امل�ؤ�سر بطرق مماثلة عرب البلدان امل�ساركة. 

وك�سف التحليل اأن اأمناط حتميل العامل كانت متماثلة للغاية عرب البلدان ، مع اإ�سهام جميع املك�نات الثالثة يف امل�ؤ�سر بنف�س الدرجة. فبالن�سبة للمك�ن 

املهني كان مت��سط حتميل العامل 0.80 مرتاوحًا بني 0.66 اإىل 0.87 عرب البلدان. اأما بالن�سبة للمك�ن التعلىمي فقد كان مت��سط حتميل العامل 

0.79 مرتاوحًا بني 0.69 و 0.87 عرب البلدان. بالن�سبة ملك�ن مقتنيات البيت فكان مت��سط حتميل العامل 0.73 مرتاوحًا بني 0.60 و 0.84 عرب 

البلدان. وتراوح ثبات امل�ؤ�سر من 0.41 اإىل 0.81 وتدعم هذه النتائج �سدق م�ؤ�سر بيزا ال�طني لل��سع االقت�سادي واالجتماعي والثقايف.

لقد مت اإرجاع  ن�سبة عجز مك�نات  بيانات الطالب اإىل مك�ن واحد قائم على اأ�سا�س انحدار املتغريين االآخرين مع وج�د مك�ن اإ�سايف ذو خطاأ ع�س�ائي. 

اأما القيم النهائية مل�ؤ�سر بيزا لل��سع االقت�سادي واالجتماعي والثقايف فلها مت��سط منظمة التعاون االقت�سادي  �سفر وانحراف معياري قيمته  1.
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�مللحق �أ 2

عينة بيز� �لإح�سائية �مل�ستهدفة، وعينات بيز� وحتديد �ملد�ر�س 

حتديد عينة بيز� �مل�ستهدفة:

ت�فر بيزا 2009 تقييمًا للعائد التعلىمي الرتاكمي والتعلم عند النقطة التي ال يزال فيها معظم ال�سباب البالغني مقيدين بالتعليم االأويل.

اأحد التحديات الرئي�سية لبحث م�سحي دويل ه� التاأكد من اإمكانية املقارنة الدولية لعينات وطنية م�ستهدفة بحيث تك�ن م�سم�نة يف مثل هذا امل�سروع.

ال ت�سمح الفروق بني البلدان من حيث طبيعة التعلىم والرعاية ومداهما قبل التعلىم االأويل، و�سن االلتحاق الر�سمي باملدر�سة والهيكل امل�ؤ�س�سي للنظم 

الرتب�ية بتحديد م�ست�يات ال�سف�ف املمكن مقارنتها دوليًا يف التعلىم. ونتيجة لذلك، حتدد املقارنات الدولية عادة االأداء التعلىمي لعيناتها البحثية 

بالرج�ع اإىل فئة عمرية م�ستهدفة وقد قامت بع�س التقييمات الدولية ال�سابقة بتحديد عيناتها امل�ستهدفة على اأ�سا�س م�ست�ى ال�سف الدرا�سي الذي 

يحقق اأعلى قدر من التغطية لفئة عمرية حمددة. غري اأن اأحد عي�ب هذا النهج ه� اأن الف�ارق يف الت�زيعات العمرية الطفيفة للطالب عرب ال�سف�ف 

الدرا�سية غالبًا ما ت�ؤدي اإىل اختيار �سف�ف م�ستهدفة خمتلفة يف دول خمتلفة، اأو االختيار بني نظم تعلىمية داخل البلدان، مما يثري اأ�سئلة خطرية عن 

اإمكانية مقارنة النتائج عرب البلدان واأحيانًا داخلها.  اإ�سافة اإىل ذلك، حيث اأنه ال يتم عادة متثيل جميع الطالب للفئة العمرية املن�س�دة يف عينات تق�م 

على ال�سف�ف املدر�سية، فقد يك�ن هناك احتمال اأكرث خط�رة لالنحياز يف النتائج اإذا كان الطالب غري املمثلني مقيدين يف ال�سف�ف التالية االأعلى 

يف بع�س البلدان ويف ال�سف�ف االأدنى يف بلدان اأخرى. من �ساأن هذا اأن ي�ستبعد الطالب من امل�ست�يات املحتمل اأن تك�ن عالية االأداء يف البلدان االأوىل 

والطالب املحتمل اأن يك�ن اأدائهم متدنيا يف االأخرية.

التعلىم  لنظم  امل�ؤ�س�سية  بالهياكل  املقيد  التحديد غري  اأي  امل�ستهدفة  لعينتها  العمرية  الفئة  القائم على  التحديد  بيزا  ت�ستخدم  امل�سكلة  ملعاجلة هذه 

ال�طنية. فتقيم بيزا الطالب الذين كانت اأعمارهم 15 �سنة و3 اأ�سهر )كاملة(  و16 �سنة و�سهرين )كاملة( عند بداية فرتة التقييم، مع اختالف زيادة 

اأو نق�سان �سهر واحد م�سم�ح به والذين كان�ا مقيدين يف م�ؤ�س�سة تعلىمية بال�سف 7 اأو اأعلى، دون النظر اإىل م�ست�يات ال�سف اأو ن�ع امل�ؤ�س�سة املقيدين 

بها، ودون اعتبار ملا اإذا كان�ا بدوام كامل اأو دوام جزئي يف التعلىم. وعادة ي�سار اإىل امل�ؤ�س�سات التعلىمية على اأنها مدار�س يف هذا االإ�سدار، رغم اأن 

بع�س امل�ؤ�س�سات التعلىمية )خا�سة يف بع�س اأن�اع م�ؤ�س�سات التعلىم املهني( والتي ال يج�ز اإطالق ا�سم مدر�سة علىها يف بع�س البلدان. وكما ه� مت�قع 

من هذا التعريف، كانت مت��سط اأعمار الطالب عرب بلدان منظمة التعاون االقت�سادي 15 �سنة و9 �سه�ر. وكان النطاق يف مت��سطات البلدان 2 �سهر و 

5 ي�م )0.18 �سنة(، من احلد االأدنى ملت��سط البلدة ل 15 �سنة و8 اأ�سهر اإىل احلد االأق�سى ملت��سط البلدة لـ 15 �سنة و 10 اأ�سهر.

يف �س�ء هذا التعريف اخلا�س بالعينة اأ�سدرت بيزا بيانات ح�ل املعارف واملهارات ملجم�عة من االأفراد الذين ولدوا خالل فرتة ذات مرجعية ميكن 

مقارنتها، ولكنهم خ�سع�ا لتجارب تعلىمية خمتلفة داخل املدار�س وخارجها. ويف بيزا ي�سار اإىل هذه املعارف واملهارات على اأنها نتاج التعلىم يف فرتة 

عمرية م�سرتكة بني البلدان ا�ستنادًا اإىل �سيا�سات هذه البلدان اخلا�سة بدخ�ل املدار�س واالختيار والرتقي وقد ي�زع ه�ؤالء الطالب على نطاق اأ�سيق اأو 

اأو�سع من ال�سف�ف عرب نظم التعلىم املختلفة، وامل�سارات والتيارات ومن املهم النظر يف هذه االختالفات عند مقارنة نتائج بيزا عرب البلدان على اأنها 

اختالفات ملح�ظة بني الطالب يف �سن 15 عامًا والتي رمبا مل تعد تظهر كخربات الطالب التعلىمية التي �ستتالقى فيما بعد.

اإذا كانت درجات دولة على مقيا�س حم� اأمية القراءة والعل�م والريا�سيات اأعلى كثريًا من درجات دولة اأخرى، فال ميكن اأن ي�ستدل ب�سكل تلقائي على اأن 

املدار�س اأو قطاعات معينة من النظام التعلىمي يف البلدة االأويل اأكرث فعالية من تلك امل�ج�دة بالبلدة الثانية. وعلى الرغم من ذلك، ميكن اأن ي�ستنتج 

املرء وله احلق يف ذلك  اأن التاأثري الرتاكمي خلربات التعلىم يف البلدة االأوىل، التي بداأت مبكرًا يف الطف�لة وا�ستمرت حتى �سن 15، وحمت�يه خربات 

�س�اء يف املدر�سة اأو البيت اأو خارجهما، هي التي اأدت اإىل النتائج االأعلى يف جماالت حم� االأمية التي تقي�سها بيزا.

مل تت�سمن عينة بيزا امل�ستهدفة املقيمني الذين يدر�س�ن يف مدار�س البلدة االأجنبية. ومع ذلك فاإنها ت�ستمل على م�اطنني اأجانب يدر�س�ن يف مدار�س 

بلدة التقييم.

 ال�ستيعاب البلدان التي ترغب يف احل�س�ل على نتائج �سف�فها بغر�س التحاليل ال�طنية، وقد وفرت بيزا 2009 خيارًا الإختيار العينة باإ�سافة اختيار 

العينة على اأ�سا�س الفئة العمرية اإىل جانب اإختيار العينة على اأ�سا�س ال�سف.

تغطية عينة �لدر��سة

باملعاهد  امل�سجلني  الطالب  ال�طنية، مبا فيهم  بالتعلىم يف عيناتهم  املقيدين  15 عامًا  �سن  للطالب يف  االأق�سى  تغطية احلد  البلدان  حاولت جميع 

التعلىمية اخلا�سة . نتيجة لذلك ، حققت  بيزا )2009 ( معايري تغطية عينه الدرا�سة :وه� اأمر مل ي�سبق له مثيل يف الدرا�سات امل�سحية الدولية من 

هذا الن�ع .

وت�سمح معايري اختيار العينة امل�ستخدمة يف بيزا للبلدان اأن ت�ستبعد ما ي�سل اإىل 5% من عينة الدرا�سة ذات ال�سلة �س�اء با�ستبعاد مدار�س اأو با�ستبعاد 

طالب من داخل املدار�س، وقد ا�ستخدمت جميع البلدان هذا املعيار عدا خم�س بلدان هي ، الدمنارك )8.17 % ( ول�ك�سمب�رج ) 8.15 %(  وكندا 

)6.00 %( والرنويج ) 5.93 % ( وال�اليات املتحدة )5.16 %( وقد حتقق هذا امل�ست�ى، يف 36 بلدة واقت�سادا، كان معدل اال�ستبعاد الكلى اقل من 

2%. عند اأخذ ا�ستبعادات اللغة يف احل�سبان ) اأي - مت خ�سمها من املعدل الكلى لال�ستبعادات (، مل يعد لل�اليات املتحدة معدل ا�ستبعاد اأكرث من %5، 

. www.pisa.oecd.org وللتفا�سيل انظر
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اال�ستبعادات �سمن احلدود املبينة اأعاله تت�سمن:

• على م�ست�ى املدر�سة : 1( املدار�س التي كان من املتعذر ال��س�ل اإليها جغرافيا، اأو حيث اأعترب اأنه لي�س من املُجدي وج�د اإدارة تقييم لبيزا فيها، 
و2( املدار�س التي كانت تطرح تعلىمُا فقط لطالب فئات حمدودة » من �سمن ا�ستبعادات املدر�سة » مثل مدار�س املكف�فني اأو اأن الطالب يف �سن 15 

عامًا امل�سجلني يف مثل هذه املدار�س كان ال بد ان تك�ن�ا اأقل من 2.5% من عينة الدرا�سة ال�طنية امل�ستهدفة املرج�ه )0،5% بحد اأق�سى لـ 1( و2 

% حد اأق�سى لـ 2((  وحجم وطبيعة وتربير لال�ستبعادات على م�ست�ى املدر�سة م�ثقة يف التقرير الفني لبيزا )OECD (  ) 2009 ي�سدر قريبًا ( .

• على م�ست�ى الطالب  : 1( طالب ذوو اإعاقات فكرية ؛ 2 ( طالب ذوو عجز وظيفي ؛ 3( طالب ذوو كفاءة حمدودة يف لغة التقييم ؛ 4( فئة اأخرى 
حتددها املراكز ال�طنية ويعتمدها املركز الدويل ؛ 5( طالب مت تدري�سهم بلغة تدري�س للمجال الرئي�سي الذي لي�س له م�اد متاحة . وال يج�ز ا�ستبعاد 

طالب ب�سبب انخفا�س الكفاءة فقط اأو مل�سكالت ان�سباط عامة. اأما طالب الن�سبة املئ�ية  ملن هم يف �سن 15 عامًا امل�ستبعدين من داخل املدار�س 

فينبغي اأال تتعدى ن�سبتهم  2.5 % من جمم�ع عينة الدرا�سة ال�طنية  امل�ستهدفة املرج�ه. 

ي�سف اجلدول اأ2- 1 العينة امل�ستهدفة للبلدان امل�ساركة يف بيزا 2009. وملزيد من املعل�مات عن العينة امل�ستهدفة  وعن تنفيذ معايري بيزا الختيار العينة 

ميكن االطالع على التقرير الفني لبيزا )2009 �سي�سدر قريبًا ( .  

• �لعم�د 1: يبني العدد االإجمايل ملن هم يف �سن 15 عامًا  طبقًا الأحدث معل�مات متاحة  والتي تعنى بالن�سبة ملعظم البلدان عام )2008( وهى 
ال�سنة ال�سابقة للتقييم.

• �لعم�د 2: يبني عدد من هم يف �سن 15 عامًا امل�سجلني مبدار�س بال�سف )7( اأو اأعلى )كما ه� حمدد اأعاله(، والذين ي�سار اإليهم على اأنهم العينة 
م�ست�فية �ل�سروط.

• �لعم�د 3: تبني العينة �ملرغ�ب يف ��ستهد�فها . وقد �سمح للبلدان با�ستبعاد ما ي�سل اإىل 0.5 % من الطالب م�سبقًا قبل العينة امل�ؤهلة للتقييم  
وذلك اأ�سا�سًا الأ�سباب عملية. وفيما يلي اال�ستبعادات امل�سبقة التي تعدت هذا احلد ولكن مب�افقة احتاد بيزا. ا�ستبعدت ) كندا 1.1%( من عينتها من 

اأقاليم وحمميات ال�سكان االأ�سليني. وا�ستبعدت فرن�سا ) 1.7% ( من طالبها من اإقليم مريندا. وا�ستبعدت اندوني�سيا )4.7 %( من طالبها من اأربع 

مقاطعات الأ�سباب اأمنية وا�ستبعدت قريغيز�ستان )2.3% ( من عينتها من املدار�س النائية التي يتعذر ال��س�ل اإليها. وا�ستبعدت �سربيا )2 %( من 

الطالب اللذين يتلق�ن التعلىم باللغة ال�سربية يف ك��س�ف�. 

• �لعم�د 4: يبني عدد �لطالب �مل�سجلني يف �ملد�ر�س �لتي ��ستبعدت من �لعينة �ل�طنية �مل�ستهدفة �ملرج�ه �س�اء من اإطار اإختيار العينة 
اأو فيما بعد يف امليدان اإثناء جمع البيانات. 

• �لعم�د 5: يبني حجم �لعينة �ل�طنية �ملرغ�ب يف ��ستهد�فها بعد خ�سم �لطالب �مل�سجلني باملد�ر�س �مل�ستبعدة  ويتم احل�س�ل على 
ذلك بطرح العم�د 4 من العم�د 3.

• �لعم�د 6: يبني �لن�سبة �ملئ�ية للطالب �مل�سجلني باملد�ر�س �مل�ستبعدة وميكن احل�س�ل على ذلك بتق�سيم العم�د 4 على العم�د 3 و�سرب 
الناجت يف 100 .

• �لعم�د 7: يبني عدد �لطالب �مل�ساركني يف بيز� 2009. ويالحظ  اأنه يف بع�س احلاالت هذا العدد ال يت�سمن من مت تقييمهم ممن هم يف  �سن 
15 عامًا كجزء من اخليارات ال�طنية االإ�سافية.

• �لعم�د 8: يبني �لعدد �ملرجح للطالب �مل�ساركني �أي عدد �لطالب يف �لعينة �مل�ستهدفة و�ملحددة وطنيا والتي متثل عينة بيزا.

• حاولت كل بلدة تغطية عينة بيزا امل�ستهدفة اإىل اأق�سى حد داخل مدار�س العينة، وفى كل حالة من حاالت املدر�سة العينة، مت اإدراج جميع الطالب 
امل�ؤهلني للتقييم وبالتحديد ه�ؤالء من هم يف �سن 15 عاما بغ�س النظر عن ال�سف الدرا�سي. اأما طالب العينة الذين تقرر ا�ستبعادهم  مازال باالإمكان 

�لعدد �لإجمايل للطالب �مل�ستبعدين و�لذي ي��سف  اإىل   :9 العينة مع ت��سيح �سبب اال�ستبعاد. ي�سري �لعم�د  ت�سمينهم يف ت�ثيق اختيار 

ب�سكل �أكرث وي�سنف يف فئات خا�سة يف اجلدول اأ2.2.  كما ي�سري �لعم�د 10: اإىل �لعدد �ملرجح للطالب �مل�ستبعدين،  اأي العدد االإجمايل 

للطالب يف العينة امل�ستهدفة واملحددة وطنيًا والذي ميثله عدد الطالب امل�ستبعدين من العينة والذي مت و�سفة اأي�سا وت�سنيفه با�ستبعاد فئات من 

اجلدول اأ2.2. وقد مت ا�ستبعاد ه�ؤالء الطالب على اأ�سا�س خم�س فئات : 1( طالب ذوو اإعاقات فكرية  –الطالب ذوو اإعاقة عقلية اأو عاطفية ومتاأخر 

معرفيًا بحيث ال ميكن له / لها االأداء يف حال اختبار بيزا ؛ 2( الطالب ذوو االإعاقة ال�ظيفية – الطالب الذي لدية اإعاقة ج�سدية من مت��سطة اإىل 

�سديدة ودائمة بحيث ال ميكنه / ال ميكنها االأداء يف حال اختبار بيزا ؛ 3( الطالب ذوو الكفاءة املحدودة يف لغة التقييم – الطالب غري القادر على 

القراءة اأو التحدث باأي من لغات التقييم يف البلدة ولي�س باإمكانه التغلب على عائق اللغة يف حال االختبار )عادة الطالب الذي تلقى تعلىمًا يف لغة 

5( طالب مت  – فئة حمددة من قبل املراكز ال�طنية ومعتمدة من املركز الدويل ؛  4( اأخرى  االختبار الأقل من �سنة واحدة واملمكن ا�ستبعاده ( ؛ 

تعلىمهم بلغة تدري�س للمجال الرئي�سي  ولي�ست له م�اد متاحة .

اأنه العدد املرجح للطالب امل�ستبعدين  �لن�سبة �ملئ�ية للطالب �مل�ستبعدين من د�خل �ملد�ر�س. ويتم ح�ساب ذلك على  11: يبني  �لعم�د   •
)العم�د 10(، تق�سيم  العدد املرجح للطالب امل�ستبعدين و الطالب امل�ساركني )العم�د 8 + العم�د 10( ثم ي�سرب الناجت يف 100 . 
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)اجلزء 2-1(

�جلدول  �أ2-1 جمم�عات بيز� �مل�ستهدفة و�لعينات اجلدول ) اأ-1-2( 

معل�مات عن جمم�عة �لبحث و�لعينة

�إجمايل جمم�عة 

�لبحث ملن هم يف 

�سن 15 عام

�إجمايل جمم�عة 

�لبحث ملن هم 

يف �سن 15 عام 

�مل�سجلني بال�سف 

7 �أو �أعلى

�إجمايل جمم�عة 

�لبحث �ل�طنية 

�ملن�س�دة 

�مل�ستهدفة

�إجمايل 

�ل�ستبعاد�ت على 

م�ست�ى �ملدر�سة

�إجمايل جمم�عة 

�لبحث �ل�طنية 

�ملن�س�دة و�مل�ستهدفة بعد 

�ل�ستبعاد�ت �ملدر�سية 

وقبل ��ستبعاد�ت من 

د�خل �ملد�ر�س

معدل 

�ل�ستبعاد�ت 

على م�ست�ى 

�ملدر�سة )٪(

عدد �لطالب 

�مل�ساركني

�لعدد �ملرجح 

للطالب �مل�ساركني

)1()2()3()4()5()6()7()8(

O
EC

D 851 240 251 14 6122.62 262 057 7 669 269 669 269 334 286 ��سرت�ليا

326 87 590 6 0770.12 94 115  192 94 192 94 818 99 �لنم�سا

140 119 501 8 8611.96 123 474 2 335 126 335 126 377 126 بلجيكا

286 360 207 23 6820.56 419 370 2 052 422 590 426 791 430 كند�

270 247 669 5 8690.98 262 594 2 463 265 542 265 056 290 �سيلي

951 113 064 6 5341.39 114 619 1 153 116 153 116 027 122 جمه�رية �لت�سيك

855 60 924 5 8154.47 65 082 3 897 68 897 68 522 70 �لدمنارك

978 12 727 4 6703.09 13 436  106 14 106 14 248 14 ��ست�نيا

463 61 810 5 6912.28 64 507 1 198 66 198 66 198 66 فنلند�

620 677 298 4 3462.62 701 841 18 187 720 825 732 808 749 فرن�سا

993 766 979 4 9060.84 844 138 7 044 852 044 852 044 852 �أملانيا

088 93 969 4 9680.66 104 696  664 105 664 105 229 102 �لي�نان

611 105 605 4 0652.81 115 322 3 387 118 387 118 155 121 �ملجر

410 4 646 3 7180.42 4 20  738 4 738 4 738 4 �أي�سلند�

794 52 937 3 1700.50 55 276  446 55 464 55 635 56 �يرلند�

184 103 761 5 6841.40 110 570 1 254 112 254 112 701 122 �إ�سر�ئيل

733 506 905 30 8480.47 570 694 2 542 573 542 573 904 586 �يطاليا

403 113 0881 6 3081.93 166 9551 22 263 189 2631 189 6421 211 1�ليابان

030 630 989 4 2990.42 697 927 2 226 700 226 700 164 717 ك�ريا

124 5 622 4 4373.31 5 186  623 5 623 5 864 5 ل�ك�سمب�رج

461 305 2501 38 5720.41 419 8251 5 397 425 3971 425 7711 151 2�ملك�سيك

546 183 760 4 1553.12 192 179 6 334 198 334 198 000 199 ه�لند�

129 55 643 4 4381.07 59 645  083 60 083 60 460 63 ني�زيلند�

367 57 660 4 5482.22 61 400 1 948 62 948 62 352 63 �لرنويج

866 448 917 4 0501.61 466 650 7 700 473 700 473 500 482 ب�لند�

820 96 298 6 5830.00 107 0  583 107 583 107 669 115 �لربتغال

274 69 555 4 6512.49 70 803 1 454 72 454 72 826 72 جمه�رية �لت�سيك

773 18 155 6 3970.89 19 174  571 19 571 19 314 20 �سل�فينيا

054 387 887 25 2030.74 422 133 3 336 425 336 425 224 433 �أ�سبانيا

054 113 567 4 8931.92 118 323 2 216 121 216 121 486 121 �ل�س�يد

839 80 812 11 6761.95 87 747 1 423 89 423 89 623 90 �س�ي�سر�

298 757 996 4 6031.00 850 569 8 172 859 172 859 842 336 1تركيا

380 683 179 12 2322.24 769 593 17 825 786 825 786 626 786 �ململكة �ملتحدة

264 373 2333 5 2760.36 195 1994 15 475 210 4754 210 7384 103 4�ل�ليات �ملتحدة

ء
كا

ر
134 34 596 4 3950.87 42 372  767 42 767 42 587 55 �ألبانيا�س

106 472 774 4 4750.35 634 238 2 713 636 713 636 434 688 �لأرجنتني

886 105 727 4 0941.02 183 886 1 980 184 980 184 481 185 �أذربيجان

159 080 1272 20 9180.59 638 5712 15 489 654 4892 654 0222 292 3�لرب�زيل

833 57 507 4 3191.94 69 369 1 688 70 688 70 226 80 بلغاريا

388 522 921 7 2280.07 582 412  640 582 640 582 057 893 ك�ل�مبيا

065 43 994 4 7211.16 45 535  256 46 256 46 491 48 كرو�تيا

179 9 620 5 1601.62 10 167  327 10 327 10 564 10 دبي ) �لإمار�ت �لعربية (

548 75 837 4 4151.03 77 809  224 78 224 78 000 85 ه�جن ك�جن - �ل�سينية

118 259 1362 5 7560.35 999 4582 10 214 010 1733 158 8013 267 4�ندوني�سيا

056 104 486 6 2540.00 107 0  254 107 254 107 732 117 �لأردن

657 250 412 5 9962.74 255 210 7 206 263 206 263 659 281 كاز�خ�ستان

493 78 986 4 6441.25 90 149 1 793 91 989 93 795 116 قريغيز�ستان

362 23 502 4 2063.35 27 943  149 28 149 28 749 28 لتفيا

355  329  3551.39  5  360  360  399  ليختن�ستاين

530 40 528 4 4451.19 43 522  967 43 967 43 822 51 ليت��نيا

978 5 952 5 9660.05 5 3  969 5 969 5 500 7 مكاو �ل�سينية

728 7 825 4 4830.12 8 10  493 8 493 8 500 8 �جلبل �لأ�س�د

510 30 969 3 1221.15 43 501  623 43 623 43 919 57 بنما

607 427 985 5 8560.20 489 984  840 490 514 491 567 585 بريو

806 9 078 9 5511.07 10 114  665 10 665 10 974 10 قطر

130 151 776 4 4050.45 151 679  084 152 084 152 084 152 رومانيا

047 290 3081 5 4481.50 642 0121 25 460 667 4601 667 0851 673 1رو�سيا �لحتادية

796 70 523 5 0482.15 72 580 1 628 73 128 75 121 85 �سربيا

045 97 115 5 3051.28 99 287 1 592 100 592 100 000 112 �سنغهاي �ل�سينية

874 51 283 5 5791.17 53 633  212 54 212 54 982 54 �سنغاف�رة

203 297 831 5 4110.54 327 778 1 189 329 189 329 249 329 تايبيه  �ل�سينية

916 691 225 6 2411.10 755 438 8 679 763 679 763 891 949 تايالند

938 14 778 4 7680.00 17 0  768 17 768 17 260 19 ترينيد�د وت�باج�

545 136 955 4 9140.00 153 0  914 153 914 153 914 153 ت�ن�س

971 33 957 5 2510.07 43 30  281 43 281 43 801 53 �أورج��ي

http://dx.doi.org/10.1787/888932343190

ملح�ظة :ل�سرح كامل للتفا�سيل ب�ساأن هذا اجلدول يرجى مراجعة التقرير الفني بيزا OECD( 2009 ، ي�سدر قريبا ( . ال�سكل اخلا�س باإجمايل  جمم�عة البحث ال�طنية ملن هم 

يف �سن  )15 �سنة ( امل�سجلني بالعم�د  1 والتي ميكن اأن تتعدى العدد االإجمايل من حني الآخر عن عدد من هم يف )�سن 15 عام ( بالعم�د  2 ب�سبب م�سادر البيانات دائمة التغيري . يف 

الي�نان العم�د 1 ال يت�سمن املهاجرين ولكن العم�د 2 يت�سمنهم.
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)اجلزء 2-2(

�جلدول  �أ2-1 جمم�عات بيز� �مل�ستهدفة و�لعيناتاجلدول ) اأ-1-2( 

�مل�ؤ�سر�ت �لتغطيةمعل�مات عن جمم�عة �لبحث و�لعينة

عدد �لطالب 

�مل�ستبعدين

�لعدد �ملرجح للطالب 

�مل�ستبعدين

معدل �ل�ستبعاد من 

د�خل �ملد�ر�س )٪(

معدل �ل�ستبعاد 

�لكلي )٪(

غطية �مل�ؤ�سر )1(: 

جمم�عة �لبحث 

�ل�طنية �ملن�س�دة

تغطية �مل�ؤ�سر )2(: 

جمم�عة �لبحث 

�ل�طنية �ملن�س�دة 

�مل�سجلة

تغطية �مل�ؤ�سر )3(: 

تغطية جمم�عة 

�لبحث ملن هم يف �سن 

15 عام

)9()10()11()12()13()14()15(

O
EC

D 3891.794.360.9560.9560.841 4 313��سرت�ليا

6070.690.810.9920.9920.875  45�لنم�سا

2920.242.200.9780.9780.943  30بلجيكا

8375.476.000.9400.9300.836 20 607 1كند�

6200.251.220.9880.9870.852  15�سيلي

4230.371.760.9820.9820.934  24جمه�رية �لت�سيك

4483.878.170.9180.9180.863 2 296�لدمنارك

970.743.810.9620.9620.911  32��ست�نيا

7171.153.400.9660.9660.928  77فنلند�

3040.042.660.9730.9570.904  1فرن�سا

5910.471.300.9870.9870.900 3 28�أملانيا

9773.103.740.9630.9630.911 2 142�لي�نان

3610.343.140.9690.9690.872  10�ملجر

1894.104.500.9550.9550.931  187�أي�سلند�

4922.753.230.9680.9670.932 1 136�يرلند�

3591.302.680.9730.9730.841 1 86�إ�سر�ئيل

6632.062.520.9750.9750.863 10 561�يطاليا

00.001.930.9810.9810.919  0�ليابان

7480.280.690.9930.9930.879 1 16ك�ريا

2705.018.150.9190.9190.874  196ل�ك�سمب�رج

9510.150.560.9940.9940.607 1 52�ملك�سيك

6480.353.460.9650.9650.922  19ه�لند�

7933.154.190.9580.9580.869 1 184ني�زيلند�

2603.795.930.9410.9410.906 2 207�لرنويج

2300.271.880.9810.9810.930 1 15ب�لند�

5441.571.570.9840.9840.837 1 115�لربتغال

5162.144.580.9540.9540.951 1 106جمه�رية �لت�سيك

1380.731.610.9840.9840.924  43�سل�فينيا

6733.173.880.9610.9610.893 12 775�أ�سبانيا

3602.894.750.9530.9530.931 3 146�ل�س�يد

9401.153.080.9690.9690.892  209�س�ي�سر�

4970.201.190.9880.9880.566 1 11تركيا

0942.444.620.9540.9540.869 17 318�ململكة �ملتحدة

5424.815.160.9480.9480.822 170 315�ل�ليات �ملتحدة

ء
كا

ر
00.000.870.9910.9910.614  0�ألبانيا�س

2250.260.610.9940.9940.686 1 14�لأرجنتني

00.001.020.9900.9900.571  0�أذربيجان

6920.130.720.9930.9930.632 2 24�لرب�زيل

00.001.940.9810.9810.721  0بلغاريا

4900.090.160.9980.9980.585  11ك�ل�مبيا

2730.631.780.9820.9820.888  34كرو�تيا

70.071.690.9830.9830.869  5دبي ) �لإمار�ت �لعربية (

1190.161.190.9880.9880.889  9ه�جن ك�جن - �ل�سينية

00.000.350.9970.9500.529  0�ندوني�سيا

4430.420.420.9960.9960.884  24�لأردن

8441.514.210.9580.9580.890 3 82كاز�خ�ستان

3841.732.960.9700.9480.672 1 86قريغيز�ستان

1020.433.770.9620.9620.813  19لتفيا

00.001.390.9860.9860.890  0ليختن�ستاين

6321.532.700.9730.9730.782  74ليت��نيا

00.000.050.9990.9990.797  0مكاو - �ل�سينية

00.000.120.9990.9990.909  0�جلبل �لأ�س�د

00.001.150.9890.9890.527  0بنما

5580.130.330.9970.9950.730  9بريو

280.281.350.9860.9860.894  28قطر

00.000.450.9960.9960.994  0رومانيا

2471.172.650.9730.9730.771 15 59رو�سيا �لحتادية

1330.192.330.9770.9570.832  10�سربيا

1300.131.410.9860.9860.866  7�سنغهاي  �ل�سينية

4170.801.960.9800.9800.943  48�سنغاف�رة

6620.561.090.9890.9890.903 1 32تايبيه  �ل�سينية

4580.071.170.9880.9880.728  6تايالند

360.240.240.9980.9980.776  11ترينيد�د وت�باج�

1840.130.130.9990.9990.887  7ت�ن�س

670.200.260.9970.9970.631  14�أورج��ي

http://dx.doi.org/10.1787/888932343190

ملح�ظة : لل�سرح الكامل عن التفا�سيل اخلا�سة بهذا اجلدول يرجى الرج�ع اإىل تقرير بيزا الفني OECD ( 2009  ي�سدر قريبًا ( والرقم االإجمايل للعينة ال�طنية ملن هم يف �سن 15 

عام بالعم�د 1 رمبا يك�ن اأكرب يف بع�س احلاالت من اإجمايل عدد من هم يف �سن 15 عاما بالعم�د 2 ب�سبب تن�ع م�سادر البيانات . يف الي�نان العم�د 1 ال يحت�ي على املهاجرين ولكن 

يحت�ي العم�د 2 علىهم . 
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)اجلزء 1-1(

�ل�ستبعاد�تاجلدول ) اأ-2-2(

��ستبعاد�ت �لطالب )�ملرجحة(��ستبعاد�ت �لطالب )غري �ملرجحة(

عدد 

�لطالب 

�مل�ستبعدين 

ب�سبب 

�لإعاقة 

�لرمز )1(

عدد 

�لطالب 

�مل�ستبعدين 

ب�سبب 

�لإعاقة 

�لرمز )2(

عدد 

�لطالب 

�مل�ستبعدين 

ب�سبب �للغة 

�لرمز )3(

عدد 

�لطالب 

�مل�ستبعدين 

لأ�سباب 

�أخرى 

�لرمز )4(

عدد �لطالب 

�مل�ستبعدين 

ب�سبب عدم 

وج�د م��د 

متاحة يف 

لغة �لتدري�س 

�لرمز )5(

�لعدد 

�لإجمايل 

للطالب 

�مل�ستبعدين

�لعدد 

�ملرجح  

للطالب 

�مل�ستبعدين 

ب�سبب 

�لإعاقة 

�لرمز )1(

�لعدد 

�ملرجح  

للطالب 

�مل�ستبعدين 

ب�سبب 

�لإعاقة 

�لرمز )2(

�لعدد 

�ملرجح 

للطالب 

�مل�ستبعدين 

ب�سبب �للغة 

�لرمز )3(

�لعدد 

�ملرجح 

�لطالب 

�مل�ستبعدين 

لأ�سباب 

�أخرى �لرمز 

)4(

�لعدد �ملرجح 

�لطالب 

�مل�ستبعدين ب�سبب 

عدم وج�د م��د 

متاحة يف لغة 

�لتدري�س �لرمز 

)5(

�لعدد �ملرجح 

�لإجمايل 

للطالب 

�مل�ستبعدين

)1()2()3()4()5()6()7()8()9()10()11()12(

O
EC

D389 4 0  0  283 1 834 2 272  313  0  0  79  210  24  ��سرت�ليا

607  0  0  290  317  0  45  0  0  19  26  0  �لنم�سا

292  0  0  95  171  26  30  0  0  10  17  3  بلجيكا

837 20 0  0  326 1 082 19 428  607 1 0  0  100  458 1 49  كند�

620  0  0  0  443  177  15  0  0  0  10  5  �سيلي

423  0  0  162  144  117  24  0  0  9  7  8  جمه�رية �لت�سيك

448 2 0  656  196  432 1 165  296  0  66  35  182  13  �لدمنارك

97  0  0  2  87  8  32  0  0  1  28  3  ��ست�نيا

717  23  99  110  447  38  77  2  11  12  48  4  فنلند�

304  0  0  0  0  304  1  0  0  0  0  1  فرن�سا

591 3 0  0  285  443 2 864  28  0  0  2  20  6  �أملانيا

977 2 0  257 2 195  352  172  142  0  117  7  11  7  �لي�نان

361  0  313  0  48  0  10  0  9  0  1  0  �ملجر

189  1  39  65  78  3  187  1  38  64  78  3  �أي�سلند�

492 1 0  396  262  783  51  136  0  35  25  72  4  �يرلند�

359 1 0  0  116  049 1 194  86  0  0  7  69  10  �إ�سر�ئيل

663 10 0  0  674 3 241 6 748  561  0  0  168  348  45  �يطاليا

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  �ليابان

748 1 0  0  0  753  994  16  0  0  0  9  7  ك�ريا

270  0  0  62  206  2  196  0  0  62  132  2  ل�ك�سمب�رج

951 1 0  0  36  905  010 1 52  0  0  2  25  25  �ملك�سيك

648  0  0  0  470  178  19  0  0  0  13  6  ه�لند�

793 1 29  0  749  824  191  184  3  0  78  84  19  ني�زيلند�

260 2 0  0  414  756 1 90  207  0  0  39  160  8  �لرنويج

230 1 0  0  0  061 1 169  15  0  0  0  13  2  ب�لند�

544 1 0  0  197  322 1 25  115  0  0  13  100  2  �لربتغال

516 1 0  768  19  558  171  106  0  56  1  37  12  جمه�رية �لت�سيك

138  0  0  66  32  40  43  0  0  27  10  6  �سل�فينيا

673 12 0  0  525 4 141 7 007 1 775  0  0  289  441  45  �أ�سبانيا

360 3 0  0  732  0  628 2 146  0  0  31  0  115  �ل�س�يد

940  0  0  532  344  64  209  0  0  92  106  11  �س�ي�سر�

497 1 0  0  665  495  338  11  0  0  5  3  3  تركيا

094 17 0  0  174 1 482 13 438 2 318  0  0  31  247  40  �ململكة �ملتحدة

542 170 0  971 5 718 21 486 127 367 15 315  0  10  40  236  29  �ل�ليات �ملتحدة

ء
كا

ر
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  �ألبانيا�س

225 1 0  0  0  937  288  14  0  0  0  10  4  �لأرجنتني

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  �أذربيجان

692 2 0  0  0  197  495 2 24  0  0  0  3  21  �لرب�زيل

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  بلغاريا

490  0  0  242  48  200  11  0  0  2  2  7  ك�ل�مبيا

273  0  0  0  239  34  34  0  0  0  30  4  كرو�تيا

7  0  0  3  2  2  5  0  0  3  1  1  دبي ) �لإمار�ت �لعربية (

119  0  0  0  119  0  9  0  0  0  9  0  ه�جن ك�جن - �ل�سينية

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  �ندوني�سيا

443  0  0  127  149  166  24  0  0  6  7  11  �لأردن

844 3 587 2 0  0  828  429  82  55  0  0  17  10  كاز�خ�ستان

384 1 0  0  80  211  093 1 86  0  0  5  13  68  قريغيز�ستان

102  0  0  33  44  25  19  0  0  5  8  6  لتفيا

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ليختن�ستاين

632  0  0  9  590  33  74  0  0  1  69  4  ليت��نيا

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  مكاو - �ل�سينية

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  �جلبل �لأ�س�د

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  بنما

558  0  0  0  313  245  9  0  0  0  5  4  بريو

28  0  0  1  18  9  28  0  0  1  18  9  قطر

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  رومانيا

247 15 0  0  157  010 13 081 2 59  0  0  1  47  11  رو�سيا �لحتادية

133  13  0  0  53  66  10  1  0  0  5  4  �سربيا

130  0  0  0  111  19  7  0  0  0  6  1  �سنغهاي - �ل�سينية

417  0  0  182  217  17  48  0  0  24  22  2  �سنغاف�رة

662 1 0  0  0  977  684  32  0  0  0  19  13  تايبيه - �ل�سينية

458  0  0  198  260  0  6  0  0  1  5  0  تايالند

36  0  0  0  33  3  11  0  0  0  10  1  ترينيد�د وت�باج�

184  0  0  58  21  104  7  0  0  2  1  4  ت�ن�س

67  0  0  18  34  14  14  0  0  3  9  2  �أورج��ي

http://dx.doi.org/10.1787/888932343190

رم�ز �ل�ستبعاد : 

�لرمز 1 : اإعاقة وظيفية – لدى الطالب اإعاقة ج�سدية دائمة  من مت��سطة اإىل �سديدة .

�لرمز 2 : اإعاقة فكرية – لدى الطالب اإعاقة عقلية اأو عاطفية .ومت اختباره على اأنه متخلف معرفيًا اأو يعترب يف راأي اأخ�سائيني مهنيني وامل�ؤهلني اأن يك�ن متخلف معرفيًا . 

�لرمز 3 : كفاءة حمدودة يف لغة التقييم – الطالب لي�س من اأ�سحاب اللغة اأو اأي لغة من لغات التقييم يف الدولة املقيمة بها الأقل من عام . 

�لرمز 4 : اأ�سباب اأخرى حتددها املراكز ال�طنية ويعتمدها املركز الدويل . 

�لرمز 5 : ال ت�جد م�اد متاحة يف لغة التدري�س .

ملح�ظة : لل�سرح الكامل عن التفا�سيل اخلا�سة بهذا اجلدول يرجى الرج�ع اإىل تقرير بيزا الفني OECD ( 2009  ي�سدر قريبًا (
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• يبني �لعم�د 12 معدل �ل�ستبعاد �لكلي وه� ميثل الن�سبة املئ�ية املرجحة للمجتمع االإح�سائي امل�ستهدف واملن�س�د وطنيًا وامل�ستبعدة من بيزا اإما 
من خالل اال�ستبعادات على م�ست�ى املدر�سة اأو من خالل ا�ستبعاد الطالب من داخل املدار�س ويتم ح�ساب ذلك على اأنه معدل اال�ستبعاد على م�ست�ى 

املدر�سة ) العم�د 6 تق�سيم 100( زائد معدل اال�ستبعاد داخل املدر�سة ) العم�د 11 تق�سيم 100( ثم ي�سرب احلا�سل يف )1 ناق�س ( معدل اال�ستبعاد 

على م�ست�ى املدر�سة )العم�د 6 تق�سيم 100( ثم ت�سرب هذه النتيجة يف 100. وقد جتاوزت خم�س بلدان معدالت اال�ستبعاد الـ )5%( وهي: الدمنارك 

ول�ك�سمب�رج وكندا والرنويج وال�اليات املتحدة. وعند ح�ساب معدالت اال�ستبعاد ب�سبب اللغة ) اأي – خ�سمت من اإجمايل اال�ستبعادات ( مل يعد لدى 

ال�اليات املتحدة معدل ا�ستبعاد اأكرب من )%5 ( .

الدمنارك  بيز�.  عينة  ب���سطة  وطنيًا  و�ملن�س�دة  �مل�ستهدفة  �ل�طنية  �لبحث  جمم�عة  تغطية  ملدى  م�ؤ�سرً�   13 �لعم�د  يقدم   •
ول�ك�سمب�رج وكندا والرنويج وال�اليات املتحدة وهي البلدان ال�حيدة التي كانت ن�سبة التغطية فيها اأقل من )%95 (.

الن�سبة  امل�ؤ�سر  ويقي�س  باملد�ر�س.  و�مل�سجلني  15 عامًا  �لعمرية  �لفئة  للطالب يف  بيز�  م�ؤ�سرً� ملدى تغطية عينة   14 �لعم�د  يقدم   •
االإجمالية ملجم�عة البحث ال�طنية امل�سجلة والذي مت تغطيته ب�ا�سطة اجلزء غري امل�ستبعد من العينة الطالبية. وياأخذ امل�ؤ�سر يف االعتبار كال من 

اال�ستبعادات على م�ست�ى املدر�سة وعلى م�ست�ى الطالب. وت�سري القيم القريبة من )100 ( اإىل اأن عينة بيزا متثل النظام التعلىمي كاماًل كما ه� 

حمدد يف بيزا 2009. وامل�ؤ�سر ه� العدد املرجح للطالب امل�ساركني ) العم�د 8( تق�سيم العدد املرجح للطالب امل�ساركني وامل�ستبعدين ) العم�د 8 + 

العم�د 10 ( �سرب جمم�عة البحث امل�ستهدفة واملحددة وطنيًا )العم�د 5(  تق�سيم العينة االإحمجم�عة البحث امل�ؤهلة للتقييم. ) العم�د 2( )�سرب 

   .)100

• ويقدم �لعم�د 15 م�ؤ�سرً� لتغطية جمم�عة �لبحث ملن هم يف �سن 15عامًا وهذا امل�ؤ�سر ه� العدد املرجح للطالب امل�ساركني )العم�د 8 ( 
تق�سيم املجتمع االإح�سائي الكامل للطالب يف �سن 15عام )العم�د 1( .

وي�سهم هذا امل�ست�ى العايل للتغطية يف اإمكانية مقارنة النتائج . فعلى �سبيل املثال ، حتى االفرتا�س باأن ا�ستبعاد الطالب كان ميكن اأن يحقق درجات 

اأ�س�اأ ب�سكل منهجي من درجات من �سارك واأن هذه العالقة معتدلة الق�ة واأن اال�ستبعاد يف حدود 5% قد ي�ؤدي اإىل املبالغة يف تقدير مت��سط الدرجات 

ال�طنية باأقل من خم�س نقاط درجة ) على مقيا�س له املت��سط الدويل 500 نقطة من نقاط الدرجات وانحراف معياري 100 نقطة من نقاط الدرجات(. 

ويق�م هذا التقييم على اأ�سا�س احل�سابات التالية: اإذا كانت معاما االرتباط  بني النزعة اإىل اال�ستبعادات وكان اأداء الطالب 0.3 فاإن ناجت مت��سط 

الدرجات من املرجح اأن يك�ن مبالغ فيه بنقطة من نقاط الدرجات اإذا كان معدل اال�ستبعاد ه� 1% و بـ 3 نقاط اإذا كان معدل اال�ستبعاد 5% وبـ 6 نقاط 

اإذا كان معدل اال�ستبعاد 10% ، اأما اإذا كانت معامل االرتباط  بني النزعة اإىل اال�ستبعاد بني اأداء الطالب ه� 0.5 فاإن الناجت ملت��سط الدرجات �سيك�ن 

مبالغًا فيه بـ 1 نقطة درجة اإذا كان معدل اال�ستبعاد 1% و بـ 5 نقطة درجة اإذا كان معدل اال�ستبعاد 5% وبـ 10 نقاط اإذا كان معدل اال�ستبعاد ه� %10. 

وحل�ساب هذا ا�ستخدم من�ذج الذي يفرت�س الت�زيع الطبيعي لثنائي املتغريات لالأداء وللنزعة اإىل امل�ساركة. وملزيد من التفا�سيل انظر التقرير الفني 

ليبزا OECD( 2009 – ي�سدر  قريبًا (.

�إجر�ء�ت �ختيار �لعينة ومعدلت �لإجابة

تعتمد دقة نتائج الدرا�سة امل�سحية على ج�دة املعل�مات التي تق�م علىها العينات ال�طنية وكذلك على اإجراءات اختيار العينة. وقد مت تط�ير معايري 

اجل�دة واالإجراءات واالأدوات واآليات التدقيق للتثبت ل�سالح بيزا للتاأكد من اأن العينات ال�طنية تثمر بيانات قابلة للمقارنة بكل ثقة. 

وقد مت ت�سميم معظم عينات بيزا على اأ�سا�س عينتني متطابقتني على مرحلتني ) حيث طبقت البلدان ت�ساميم خمتلفة الختيار العينة ( وهي م�ثقة يف 

التقرير الفني ليبزا) OECD - ي�سدر قريبًا( . وقد ا�ستملت املرحلة االأوىل على اختيار عينات فردية من املدار�س التي ميكن اأن يك�ن مقيد بيها طالبًا 

يف �سن 15عامًا. واأخذ عينات من املدار�س ب�س�رة منتظمة مع االحتماالت بتنا�سبها مع اإحجامها وقيا�س احلجم هنا ه� مب�جب الدالة احل�سابية للعدد 

املقدر للطالب امل�ؤهلني للتقييم ) يف �سن 15 عامًا ( وامل�سجلني بها. ومت اختيار احلد االأدنى لـ 150 مدر�سة من كل بلدة ) حيثما ت�اجد هذا العدد ( رغم 

اأن املتطلبات للتحاليل ال�طنية غالبًا ما حتتاج اإىل عينة اأكرب اإىل حد ما. وعند اختيار العينات مت حتديد املدار�س البديلة يف نف�س ال�قت حت�سبًا لعدم 

م�ساركة مدر�سة مت اختيارها للم�ساركة يف بيزا 2009. 

يف حالة اأي�سلندا وليختن�ستاين ول�ك�سمب�رج ومكاو ال�سينية وقطر مت اإدراج جميع املدار�س وطالب املدار�س امل�ؤهلني يف العينة.

قام خرباء من احتاد بيزا باإجراء عملية اختيار العينة ملعظم البلدان امل�ساركة كما قام�ا مبراقبتها عن كثب يف تلك البلدان التي اختارت عيناتها بنف�سها 

اأما املرحلة الثانية من اختيار عينة الطالب من داخل عينات املدار�س . ما اأن مت اختيار عينة املدار�س حتى اأعدت قائمة بكل عينة من عينات املدار�س 

من الطالب من هم يف 15 عاما لكل مدر�سة من مدار�س العينة مت اختيار 35 طالبًا من كل قائمة مع ت�ساوي االحتمال ) جميع طالب من هم يف �سن 

15عاما مت اختيارهم اإذا كان العدد امل�سجل اأقل من 35 ( وميكن اأن يزيد عدد الطالب املختارين عن 35 ولكن ال يج�ز اأن يقل عن 20.

تطلبت معايري ج�دة البيانات يف بيزا حدًا اأدنى ملعدالت امل�ساركة للمدار�س وللطالب وكانت هذه املعايري قد و�سعت للتقليل من احتماالت التحيزات يف 

االإ�ستجابة. ويف حالة تلبية البلدان لهذه املعايري كان من املحتمل اأن ي�سبح اأي تاأثري ناجت عن عدم االإجابة ال قيمة له. اأي عادة اأ�سغر من خطاأ اختيار 

العينة.

كان احلد االأدنى ملعدل اال�ستجابات 85% مطل�بًا للمدار�س التي مت اختيارها يف اأول االأمر. حيث كان معدل اال�ستجابة االأولية للمدار�س ما بني 65 و %85 

ومع ذلك كان معدل ا�ستجابة املدر�سة املقب�ل ما زال ميكن حتقيقه من خالل ا�ستخدام املدار�س البديلة وقد �ساحب هذا االإجراء خطر زيادة حتيز 

اال�ستجابة. لذلك كانت البلدان امل�ساركة ت�سجع الإقناع اأكرب عدد من املدار�س للم�ساركة يف العينة االأ�سلية بقدر االإمكان خا�سة املدار�س التي فيها معدل 

م�ساركة الطالب ما بني 25% و 50% ومل تكن تعترب مدار�س م�ساركة ، غري اأن البيانات من هذه املدار�س كان قد مت اإدراجها يف قاعدة البيانات و�ساهمت 

يف خمتلف التقديرات. وقد ا�ستبعدت البيانات من املدار�س التي كان معدل م�ساركة طالبها اأقل من 25% من قاعدة البيانات.
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)اجلزء 2-1(

�ل�ستبعاد�تاجلدول ) اأ-3-2(

�لعينة �لنهائية بعد ��ستعا�سة �ملد�ر�س�لعينة �ملبدئية قبل ��ستعا�سة �ملد�ر�س

�ملعدل �ملرجح 

مل�ساركة �ملد�ر�س 

قبل �ل�ستعا�سة 

)٪(

�لعدد �ملرجح 

ل�ستجابات 

�ملد�ر�س  ) مرجح 

�أي�سًا مب�جب 

�لقيد (

عدد �ملد�ر�س 

�ملرجح بالعينة 

)�مل�ستجيبني 

وغري �مل�ستجيبني(

) مرجح �أي�سًا 

مب�جب �لقيد ( 

عدد �ملد�ر�س 

�مل�ستجيبة غري 

�ملرجحة 

عدد �ملد�ر�س 

�مل�ستجيبة وغري 

�مل�ستجيبة 

) غري �ملرجحة ( 

) �ملعدل �ملرجح 

مل�ساركة �ملد�ر�س 

بعد �ل�ستعا�سة ( 

)٪(

�لعدد �ملرجح 

للمد�ر�س 

�مل�ستجيبة ) 

مرجح �أي�سًا 

مب�جب �لقيد(

�لعدد �ملرجح 

للمد�ر�س بالعينة 

�مل�ستجيبة 

وغري �مل�ستجيبة  

)مرجح مب�جب 

�لقيد (

)1()2()3()4()5()6()7()8(

O
EC

D918 271 780 268 35798.85  342  696 271 659 265 97.78��سرت�ليا

261 94 551 88 29193.94  280  261 94 551 88 93.94�لنم�سا

899 126 291 121 29295.58  255  851 126 594 112 88.76بلجيكا

343 411 708 368 00189.64 1 893  343 411 152 362 88.04كند�

099 260 594 257 20199.04  189  331 260 583 245 94.34�سيلي

062 114 091 111 27097.40  226  961 113 696 94 83.09جمه�رية �لت�سيك

964 65 860 59 32590.75  264  967 65 375 55 83.94�لدمنارك

230 13 230 13 175100.00  175  230 13 230 13 100.00��ست�نيا

751 63 748 63 204100.00  201  751 63 892 62 98.65فنلند�

776 699 769 658 17794.14  166  776 699 769 658 94.14فرن�سا

259 838 259 838 226100.00  223  259 838 579 826 98.61�أملانيا

529 100 925 99 18499.40  181  529 100 710 98 98.19�لي�نان

618 103 067 103 19099.47  184  378 103 523 101 98.21�ملجر

558 4 488 4 14198.46  129  558 4 488 4 98.46�أي�سلند�

997 55 526 49 16088.44  139  997 55 821 48 87.18�يرلند�

069 112 918 106 18695.40  170  069 112 141 103 92.03�إ�سر�ئيل

768 564 546 559 10899.08 1 054 1 811 564 432 532 94.27�يطاليا

694 138 6621 081 19694.991  171  694 138 4081 999 87.77�ليابان

793 683 793 683 157100.00  157  793 683 793 683 100.00ك�ريا

437 5 437 5 39100.00  39  437 5 437 5 100.00ل�ك�سمب�رج

730 399 6681 367 56097.711 1 512 1 638 399 2911 338 95.621�ملك�سيك

118 192 555 183 19495.54  155  140 192 471 154 80.40ه�لند�

485 59 130 54 17991.00  148  344 59 917 49 84.11ني�زيلند�

909 61 759 59 20796.53  183  920 61 484 55 89.61�لرنويج

535 464 855 453 18797.70  159  535 464 513 409 88.16ب�لند�

251 109 535 107 21698.43  201  205 109 225 102 93.61�لربتغال

105 72 388 71 19199.01  180  092 72 284 67 93.33جمه�رية �لت�سيك

127 20 798 19 35298.36  337  127 20 798 19 98.36�سل�فينيا

705 424 692 422 89299.53  888  705 424 692 422 99.53�أ�سبانيا

802 120 693 120 19199.91  189  802 120 693 120 99.91�ل�س�يد

006 86 896 84 42998.71  413  952 85 005 81 94.25�س�ي�سر�

830 849 830 849 170100.00  170  830 849 830 849 100.00تركيا

178 736 027 643 54987.35  418  341 736 271 523 71.06�ململكة �ملتحدة

606 955 6513 065 20877.503  140  908 941 8523 673 67.832�ل�ليات �ملتحدة

ء
كا

ر
253 40 999 39 18299.37  177  259 40 168 39 97.29�ألبانيا�س

344 607 817 603 19999.42  194  344 607 215 590 97.18�لأرجنتني

890 168 890 168 162100.00  161  890 168 646 168 99.86�أذربيجان

806 614 5182 477 97694.752  899  824 614 2502 435 93.132�لرب�زيل

346 58 823 57 17899.10  173  991 57 922 56 98.16بلغاريا

587 562 899 533 28594.90  260  728 562 649 507 90.21ك�ل�مبيا

926 44 862 44 15999.86  157  926 44 561 44 99.19كرو�تيا

144 10 144 10 190100.00  190  144 10 144 10 100.00دبي ) �لإمار�ت �لعربية (

758 77 232 75 15696.75  108  758 77 800 53 69.19ه�جن ك�جن - �ل�سينية

528 473 5282 473 183100.002  172  502 472 4382 337 94.542�ندوني�سيا

906 105 906 105 210100.00  210  906 105 906 105 100.00�لأردن

427 257 427 257 199100.00  199  427 257 427 257 100.00كاز�خ�ستان

733 89 260 89 17499.47  171  733 89 412 88 98.53قريغيز�ستان

713 27 544 27 18599.39  180  689 27 986 26 97.46لتفيا

356  356  12100.00  12  356  356  100.00ليختن�ستاين

564 42 526 42 19799.91  192  555 42 759 41 98.13ليت��نيا

966 5 966 5 45100.00  45  966 5 966 5 100.00مكاو - �ل�سينية

527 8 527 8 52100.00  52  527 8 527 8 100.00�جلبل �لأ�س�د

329 40 779 33 22083.76  180  426 40 384 33 82.58بنما

640 480 640 480 240100.00  240  640 480 640 480 100.00بريو

507 10 223 10 15497.30  149  507 10 223 10 97.30قطر

114 150 114 150 159100.00  159  114 150 114 150 100.00رومانيا

765 392 7651 392 213100.001  213  765 392 7651 392 100.001رو�سيا �لحتادية

524 71 504 71 19199.97  189  524 71 960 70 99.21�سربيا

514 99 514 99 152100.00  151  514 99 841 98 99.32�سنغهاي - �ل�سينية

592 53 454 52 17597.88  168  592 53 552 51 96.19�سنغاف�رة

141 324 141 324 158100.00  157  141 324 005 322 99.34تايبيه- �ل�سينية

392 752 392 752 230100.00  225  193 752 225 737 98.01تايالند

673 17 180 17 16097.21  155  673 17 180 17 97.21ترينيد�د وت�باج�

198 153 198 153 165100.00  165  198 153 198 153 100.00ت�ن�س

400 43 820 42 23398.66  229  400 43 820 42 98.66�أورج��ي
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)اجلزء 2-2(

معدلت �ل�ستجابةاجلدول ) اأ-3-2(

�لعينة �لنهائية بعد ��ستعا�سة 
�ملد�ر�س 

�لعينة  �لنهائية - �لطالب د�خل �ملد�ر�س بعد ��ستعا�سة �ملد�ر�س

عدد �ملد�ر�س 

�مل�ستجيبة ) غري 

�ملرجح (

عدد �ملد�ر�س 

�مل�ستجيبة وغري 

�مل�ستجيبة )غري 

�ملرجح (

�ملعدل �ملرجح 

مل�ساركة �لطالب بعد 

�ل�ستعا�سة ٪

عدد �لطالب �لذين 

مت تقييمهم       

) �ملرجح ( 

عدد طالب �لعينة  

)�لذين مت تقييمهم  

و�لغائبني () �ملرجح( 

عدد �لطالب �لذين 

مت تقييمهم وغري 

�ملرجح 

عدد طالب �لعينة 

) �لذين مت تقييمهم 

و�لغائبني ( ) غري 

�ملرجح (

)9()10()11()12()13()14()15(

O
EC

D903 16 060 14 498 238 234 205 35786.05  345  ��سرت�ليا

587 7 568 6 135 82 793 72 29188.63  280  �لنم�سا

245 9 477 8 097 114 263 104 29291.38  275  بلجيكا

603 27 383 22 342 324 905 257 00179.52 1 908  كند�

097 6 663 5 995 244 541 227 20192.88  199  �سيلي

656 6 049 6 953 110 685 100 27090.75  260  جمه�رية �لت�سيك

827 6 924 5 139 55 236 49 32589.29  285  �لدمنارك

023 5 727 4 978 12 208 12 17594.06  175  ��ست�نيا

309 6 810 5 460 61 709 56 20492.27  203  فنلند�

900 4 272 4 284 638 054 556 17787.12  166  فرن�سا

309 5 979 4 993 766 447 720 22693.93  226  �أملانيا

165 5 957 4 631 92 875 88 18495.95  183  �لي�نان

956 4 605 4 015 105 923 97 19093.25  187  �ملجر

332 4 635 3 332 4 635 3 14183.91  129  �أي�سلند�

654 4 896 3 830 46 248 39 16083.81  141  �يرلند�

440 6 761 5 918 98 480 88 18689.45  176  �إ�سر�ئيل

390 33 876 30 190 502 655 462 10892.13 1 095 1 �يطاليا

377 6 077 6 382 060 8011 010 19695.321  185  �ليابان

057 5 989 4 030 630 187 622 15798.76  157  ك�ريا

833 4 622 4 124 5 897 4 3995.57  39  ل�ك�سمب�رج

125 40 213 38 982 276 8271 214 56095.131 1 531 1 �ملك�سيك

286 5 747 4 897 175 912 157 19489.78  185  ه�لند�

476 5 606 4 149 50 452 42 17984.65  161  ني�زيلند�

194 5 660 4 366 55 785 49 20789.92  197  �لرنويج

674 5 855 4 739 438 767 376 18785.87  179  ب�لند�

169 7 263 6 386 95 094 83 21687.11  212  �لربتغال

898 4 555 4 634 68 854 63 19193.03  189  جمه�رية �لت�سيك

735 6 135 6 453 18 777 16 35290.92  337  �سل�فينيا

280 28 871 25 164 385 122 345 89289.60  888  �أ�سبانيا

912 4 567 4 972 112 026 105 19192.97  189  �ل�س�يد

551 12 810 11 836 79 712 74 42993.58  425  �س�ي�سر�

108 5 996 4 298 757 029 741 17097.85  170  تركيا

046 14 168 12 110 598 121 520 54986.96  481  �ململكة �ملتحدة

951 5 165 5 598 642 8892 298 20886.992  160  �ل�ليات �ملتحدة

ء
كا

ر
831 4 596 4 911 33 347 32 18295.39  181  �ألبانيا�س

423 5 762 4 285 469 166 414 19988.25  198  �لأرجنتني

727 4 691 4 007 106 095 105 16299.14  162  �أذربيجان

715 22 901 19 479 985 8721 767 97689.041  926  �لرب�زيل

617 4 499 4 630 57 096 56 17897.34  176  بلغاريا

483 8 910 7 331 498 602 462 28592.83  274  ك�ل�مبيا

326 5 994 4 006 43 321 40 15993.76  158  كرو�تيا

218 6 620 5 179 9 297 8 19090.39  190  دبي ) �لإمار�ت �لعربية (

195 5 837 4 125 73 142 68 15693.19  151  ه�جن ك�جن - �ل�سينية

313 5 136 5 118 259 2872 189 18396.912  183  �ندوني�سيا

777 6 486 6 056 104 734 99 21095.85  210  �لأردن

489 5 412 5 657 250 872 246 19998.49  199  كاز�خ�ستان

086 5 986 4 054 78 523 76 17498.04  173  قريغيز�ستان

930 4 502 4 273 23 241 21 18591.27  184  لتفيا

355  329  355  329  1292.68  12  ليختن�ستاين

854 4 528 4 495 40 808 37 19793.36  196  ليت��نيا

978 5 952 5 978 5 952 5 4599.57  45  مكاو - �ل�سينية

062 5 825 4 728 7 375 7 5295.43  52  �جلبل �لأ�س�د

449 4 913 3 562 25 666 22 22088.67  183  بنما

216 6 985 5 607 427 011 412 24096.35  240  بريو

602 9 990 8 602 9 990 8 15493.63  149  قطر

803 4 776 4 130 151 331 150 15999.47  159  رومانيا

502 5 308 5 047 290 3531 248 21396.771  213  رو�سيا �لحتادية

804 5 522 5 775 70 496 67 19195.37  190  �سربيا

175 5 115 5 045 97 966 95 15298.89  152  �سنغهاي - �ل�سينية

809 5 283 5 775 50 224 46 17591.04  171  �سنغاف�رة

108 6 831 5 203 297 239 283 15895.30  158  تايبيه - �ل�سينية

396 6 225 6 916 691 688 673 23097.37  230  تايالند

518 5 731 4 287 14 275 12 16085.92  155  ترينيد�د وت�باج�

113 5 955 4 545 136 354 132 16596.93  165  ت�ن�س

815 6 924 5 541 33 193 29 23387.03  229  �أورج��ي
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كما تطلبت بيزا حدًا اأدنى من معدل امل�ساركة قدره 80% من الطالب يف املدار�س امل�ساركة. و اأ�سبح من املحتم حتقيق هذا احلد االأدنى من امل�ساركة 

على امل�ست�ى ال�طني ولي�س بال�سرورة من قبل كل مدر�سة م�ساركة. كما كانت هناك حاجه اإىل دورات متابعة يف املدار�س التي يك�ن عدد امل�ساركني 

منها قلياًل يف جل�سات التقييم االأ�سلية. ومت ح�ساب معدالت م�ساركة الطالب يف كافة املدار�س االأ�سلية وكذلك يف كافة املدار�س عامة ، �س�اء كانت 

مدار�س عينة اأ�سلية اأو مدار�س بديلة ، ومن م�ساركة الطالب يف كال من جل�سات التقييم االأ�سلية اأو اأي جل�سات املتابعة. كان يعترب الطالب الذي �سارك 

يف جل�سات املتابعة االأ�سلية اأو جل�سات املتابعة املعرفية طالبًا م�ساركًا ، اأما الذين ح�سروا جل�سة اال�ستبيان فقط فتم اإدراجهم �سمن قاعدة البيانات 

الدولية و�ساهم�ا يف االإح�سائيات املقدمة يف هذا االإ�سدار اإذا قدم�ا على االأقل و�سفًا ل�ظائف اآبائهم واأمهاتهم.

يبني اجلدول اأ2-3 معدالت ا�ستجابة الطالب واملدار�س قبل وبعد اال�ستعا�سة.

• �لعم�د 1 : يبني معدل �مل�ساركة �ملرجحة للمد�ر�س قبل �ل�ستعا�سة. ويتم احل�س�ل على ذلك بتق�سيم العم�د 2 على العم�د 3.
• �لعم�د 2 : يبني �لعدد �ملرجح ل�ستجابة �ملد�ر�س قبل ��ستعا�سة �ملد�ر�س ) مرجح وفقًا لقيد الطالب (.

• �لعم�د 3 : يبني �لعدد �ملرجح ملد�ر�س �لعينة قبل ��ستعا�سة �ملد�ر�س ) مبا فيها كال من املدار�س امل�ستجيبة وغري امل�ستجيبة – مرجحة 
بقيد الطالب(.

• �لعم�د 4 : يبني �لعدد غري �ملرجح للمد�ر�س �مل�ستجيبة قبل ��ستعا�سة �ملد�ر�س.
• �لعم�د 5 : يبني �لعدد غري �ملرجح للمد�ر�س �مل�ستجيبة وغري �مل�ستجيبة قبل ��ستعا�سة �ملد�ر�س .

• �لعم�د 6 : يبني معدل �مل�ساركة �ملرجحة للمد�ر�س بعد �ل�ستعا�سة. ويتم احل�س�ل على ذلك بتق�سيم العم�د 7 على العم�د 8.
• �لعم�د 7 : يبني �لعدد �ملرجح للمد�ر�س �مل�ستجيبة بعد ��ستعا�سة �ملد�ر�س. ) مرجحة مب�جب قيد الطالب (.

• �لعم�د 8 : يبني �لعدد �ملرجح للمد�ر�س �ملختارة يف �لعينة بعد ��ستعا�سة �ملد�ر�س. ) مبا فيها كال من املدار�س امل�ستجيبة وغري امل�ستجيبة 
.) الطالب  قيد  مب�جب  – مرجحة 

• �لعم�د 9 : يبني العدد غري املرجح للمدار�س امل�ستجيبة بعد ا�ستعا�سة املدار�س.
• �لعم�د 10: يبني العدد غري املرجح للمدار�س امل�ستجيبة وغري امل�ستجيبة بعد ا�ستعا�سة املدار�س.

• �لعم�د 11: يبني �ملعدل �ملرجح مل�ساركة �لطالب بعد �ل�ستعا�سة. ويتم احل�س�ل على ذلك بتق�سيم العم�د 12 على العم�د 13.
• �لعم�د 12: يبني �لعدد �ملرجح للطالب �لذين يجري تقيميهم.

• �لعم�د 13: ينب �لعدد �ملرجح لطالب �لعينة. ) مبا فيهم الطالب الذين مت تقيميهم والطالب الذين كان�ا غائبني يف ي�م التقييم (.
• �لعم�د 14: يبني �لعدد غري �ملرجح للطالب �لذين يتم تقييمهم. ويالحظ اأن اأي طالب مع معدالت ا�ستجابة طالبية اأقل من 50% مل يتم 

اإدراجهم يف هذه املعدالت ) �س�اء مرجحني وغري مرجحني (.

• �لعم�د 15: ينب �لعدد �ملرجح لطالب �لعينة. ) مبا فيهم الطالب الذين مت تقيميهم والطالب الذين كان�ا غائبني يف ي�م التقييم ( ويالحظ 
اأن اأي طالب يف مدار�س يك�ن فيها عدد الطالب امل�ؤهلني الذين مت تقييمهم اأقل من الن�سف مل يتم اإدراجهم يف هذه املعايري ) �س�اء املرجحني اأو 

غري املرجحني (.

تعريف �ملد�ر�س

مت اإدراج وحدات فرعية يف العينات يف بع�س البلدان بداًل من املدار�س وقد ي�ؤثر ذلك على تقديرات التباين بني مك�نات املدار�س. ففي النم�سا وجمه�رية 

الت�سيك واأملانيا واملجر واليابان ورومانيا و�سل�فينيا مت تق�سيم املدار�س التي بها اأكرث من برنامج درا�سي اإىل وحدات تطرح هذه الربامج. ففي ه�لندا 

بالن�سبة للمدار�س التي بها كال من الربامج الثان�ية االأدنى واالأعلى انق�سمت املدار�س اإىل وحدات تطرح كل م�ست�ى من هذه الربامج. اأما يف املجتمع 

الفلمنكي يف بلجيكا فهناك حالة مدار�س متعددة احلرم والغر�س والزرع واختريت يف العينة بينما يف املجتمع الفرن�سي ويف حالة وج�د مدار�س متعددة 

احلرم كانت ال�حدات االإدارية االأكرب هي املختارة يف العينة يف ا�سرتاليا ، بالن�سبة للمدار�س التي بها اأكرث من حرم واحد مت اإدراج كل حرم يف اختيار 

العينة ويف االأرجنتني وكرواتيا ودبي ) االإمارات العربية ( مت اإدراج املدار�س ذات اأكرث من حرم واحد يف م�قع كل حرم الأخذ العينات. ويف اأ�سبانيا 

املدار�س يف اإقليم البا�سك بنماذجها اللغ�ية املتعددة انق�سمت اإىل مناذج لغ�ية من اأجل اأخذ العينة.

م�ست�يات �ل�سف�ف

ينتمي الطالب الذين تقييمهم بيزا اإىل خمتلف م�ست�يات ال�سف�ف. ويقدم اجلدول ) اأ 2 . 4 اأ ( الن�سبة املئ�ية لطالب كل �سف يف البلدة وح�سب 

اجلن�س يف كل بلدة يف اجلدول ) اأ 2 . 4 ب (.
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)اجلزء 1-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب يف كل م�ست�ى �سف در��سياجلدول ) اأ-2-4اأ(

م�ست�ى �ل�ســــــف

�ل�سف  �لثاين ع�سر�ل�سف �حلادي ع�سر�ل�سف  �لعا�سر�ل�سف �لتا�سع�ل�سف  �لثامن�ل�سف  �ل�سابع

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.0(0.1)0.6(18.6)0.6(70.8)0.6(10.4)0.0(0.1)0.0(0.0�أ�سرت�ليا(

0.0)0.0(0.0)1.0(50.7)0.9(42.4)1.0(6.2)0.2(0.7�لنم�سا
ج

)0.0(0.0)0.1(1.2)0.7(60.8)0.6(32.0)0.5(5.5)0.2(0.4بلجيكا

)0.0(0.0)0.1(1.1)0.5(84.1)0.5(13.6)0.2(1.2)0.0(0.0كند�

)0.0(0.0)0.3(5.2)1.0(69.4)0.8(20.5)0.5(3.9)0.2(1.0ت�سيلي

0.0)1.1(46.7)1.0(48.9)0.3(3.8)0.2(0.5�جلمه�رية �لت�سيكية
ج

0.0
ج

0.0)0.5(1.7)0.8(83.5)0.6(14.7)0.0(0.1�لدمنارك
ج

0.0
ج

0.0)0.1(0.1)0.3(1.8)0.9(72.4)0.7(24.0)0.3(1.6��ست�نيا
ج

0.0)0.5(87.3)0.5(11.8)0.1(0.5فنلند�
ج

0.4)0.1(0.0
ج

)0.0(0.1)0.7(4.0)1.5(56.6)1.2(34.4)0.7(3.6)0.9(1.3فرن�سا

)0.0(0.0)0.1(0.4)0.8(32.5)0.8(54.8)0.5(11.0)0.2(1.2�أملانيا

0.0)1.0(92.7)0.8(5.5)0.5(1.4)0.2(0.4ي�نان
ج

0.0
ج

)0.0(0.0)0.1(0.1)0.9(22.4)1.4(67.1)1.1(7.6)0.6(2.8�ملجر

0.0�أي�سلند�
ج

0.0
ج

0.0)0.0(98.3)0.1(1.7)0.1(0.0
ج

0.0)1.1(14.4)1.4(24.0)1.0(59.1)0.3(2.4)0.0(0.1�يرلند�
ج

0.0�إ�سر�ئيل
ج

0.3)0.1(17.9)1.0(81.3)1.0(0.5)0.2(0.0)0.0(

0.0)0.3(3.2)0.6(78.4)0.4(16.9)0.3(1.4)0.1(0.1�إيطاليا
ج

0.0�ليابان
ج

0.0
ج

0.0
ج

0.0ك0.0)0.0(100.0
ج

0.0ك�ريا
ج

0.0)0.0(4.2)0.9(95.1)0.9(0.7)0.1(0.0
ج

0.0)0.0(0.3)0.2(36.0)0.3(51.6)0.2(11.6)0.1(0.6ل�ك�سمب�رج
ج

)0.0(0.0)0.2(0.7)0.9(55.6)0.8(34.5)0.3(7.4)0.1(1.7�ملك�سيك

0.0)0.1(0.5)1.1(50.5)1.1(46.2)0.3(2.7)0.2(0.2ه�لند�
ج

0.0ني�زيلند�
ج

0.0
ج

0.0)0.0(5.9)0.4(88.8)0.5(5.3)0.3(

0.0�لرنويج
ج

0.0
ج

0.5)0.1(99.3)0.2(0.2)0.1(0.0
ج

0.0)0.3(0.9)0.6(93.6)0.4(4.5)0.2(1.0ب�لند�
ج

0.0
ج

0.0)0.1(0.4)2.2(60.4)1.6(27.9)0.8(9.0)0.3(2.3�لربتغال
ج

)0.0(0.0)0.8(3.8)1.6(56.9)1.4(35.7)0.3(2.6)0.2(1.0جمه�رية �سل�فاكيا

0.0�سل�فينيا
ج

0.1)0.1(3.0)0.7(90.7)0.7(6.2)0.2(0.0
ج

0.0)0.0(0.0)0.7(63.4)0.6(26.5)0.4(9.9)0.0(0.1�إ�سبانيا
ج

0.0)0.5(1.6)0.6(95.1)0.3(3.2)0.1(0.1�ل�س�يد
ج

0.0
ج

)0.0(0.0)0.5(1.2)1.1(21.0)1.3(61.7)0.9(15.5)0.1(0.6�س�ي�سر�

)0.1(0.2)0.3(3.8)1.5(66.6)1.3(25.2)0.8(3.5)0.1(0.7تركيا

0.0�ململكة �ملتحدة
ج

0.0
ج

0.0
ج

1.2)0.1(98.0)0.1(0.8)0.0(

0.0�ل�ليات �ملتحدة
ج

0.1)0.1(10.9)0.8(68.5)1.0(20.3)0.7(0.1)0.1(

OECD 0.0(0.5)0.1(9.9)0.2(52.9)0.2(37.0)0.1(5.8)0.1(0.8مت��سط(

ء
كا

ر
0.0)0.0(0.1)2.0(46.4)2.0(50.9)0.3(2.2)0.1(0.4�ألبانيا�س

ج

0.0)0.5(4.3)2.1(57.8)1.2(20.4)1.3(12.9)0.9(4.7�لأرجنتني
ج

0.0)0.1(0.4)1.3(44.3)1.3(49.4)0.5(5.3)0.2(0.6�أذربيجان
ج

0.0)0.1(2.1)0.8(35.7)0.8(37.5)0.7(18.0)0.4(6.8�لرب�زيل
ج

0.0)0.6(3.8)0.9(88.7)0.6(6.1)0.3(1.5بلغاريا
ج

0.0
ج

0.0)1.0(21.0)1.0(42.3)0.8(22.1)0.7(10.3)0.5(4.4ك�ل�مبيا
ج

0.0كرو�تيا
ج

0.2)0.2(77.5)0.4(22.3)0.4(0.0
ج

0.0
ج

)0.1(0.9)0.4(22.9)0.5(56.9)0.4(14.8)0.1(3.4)0.1(1.1دبي )�لإمار�ت �لعربية(

0.0)0.0(0.1)0.9(65.9)0.5(25.2)0.5(7.2)0.2(1.7ه�جن ك�جن �ل�سينية
ج

)0.4(0.5)0.8(5.0)3.2(40.5)3.1(46.0)0.8(6.5)0.5(1.5�ندوني�سيا

0.0)0.6(91.6)0.5(7.0)0.2(1.3)0.1(0.1�لأردن
ج

0.0
ج

0.0)0.0(0.1)2.0(19.7)1.9(73.3)0.4(6.4)0.1(0.4كاز�خ�ستان
ج

0.0)0.1(0.7)1.4(19.8)1.3(71.4)0.5(7.9)0.1(0.2قريغيز�ستان
ج

)0.0(0.0)0.1(0.1)0.3(2.4)0.9(79.4)0.7(15.5)0.5(2.7لتفيا

0.0)1.0(10.4)0.8(71.3)1.1(17.5)0.5(0.8ليختن�ستاين
ج

0.0
ج

0.0)0.0(0.0)0.6(8.4)0.8(80.9)0.9(10.2)0.1(0.5ليت��نيا
ج

0.0)0.1(0.5)0.1(38.7)0.1(34.9)0.2(19.2)0.1(6.7مكاو �ل�سينية
ج

0.0�جلبل �لأ�س�د
ج

2.5)1.7(82.7)1.5(14.8)0.3(0.0
ج

0.0
ج

0.0)1.4(6.1)4.5(49.8)3.3(30.6)1.6(10.6)0.8(2.9بنما
ج

0.0)0.8(25.4)1.1(44.6)0.7(17.1)0.6(8.9)0.4(4.0بريو
ج

)0.1(0.4)0.2(18.2)0.2(62.6)0.2(13.5)0.1(3.6)0.1(1.7قطر

0.0)0.6(4.3)1.1(88.6)1.0(7.2ك0.0رومانيا
ج

0.0
ج

0.0)0.2(0.9)1.6(28.1)1.8(60.1)0.7(10.0)0.2(0.9رو�سيا �لحتادية
ج

0.0)0.2(1.7)0.6(96.0)0.5(2.1)0.1(0.2�سربيا
ج

0.0
ج

)0.0(0.0)0.2(0.4)0.9(57.1)0.8(37.4)0.4(4.1)0.2(1.0�سنغهاي �ل�سينية

0.0)0.3(61.6)0.4(34.7)0.2(2.6)0.2(1.0�سنغاف�رة
ج

0.0)0.0(

0.0تايبيه �ل�سينية
ج

0.1)0.0(34.4)0.9(65.5)0.9(0.0)0.0(0.0
ج

0.0)0.4(2.7)1.1(73.5)1.1(23.2)0.1(0.5)0.0(0.1تايالند
ج

0.0)0.3(7.7)0.4(56.1)0.4(25.3)0.4(8.8)0.2(2.1ترينيد�د وت�باج�
ج

0.0)0.4(5.4)1.4(50.9)0.9(23.9)0.6(13.4)0.4(6.4ت�ن�س
ج

0.0)0.4(4.6)1.1(56.2)0.8(21.5)0.6(10.6)0.8(7.1�أوروج��ي
ج
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)اجلزء 2-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب يف كل م�ست�ى �سف در��سي ح�سب �جلن�ساجلدول ) اأ-2-4ب(

بنني - م�ست�ى �ل�ســــــف

�ل�سف  �لثاين ع�سر�ل�سف �حلادي ع�سر�ل�سف  �لعا�سر�ل�سف �لتا�سع�ل�سف  �لثامن�ل�سف  �ل�سابع

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.0��سرت�ليا
ج

0.1)0.0(13.1)0.9(69.6)1.1(17.1)0.8(0.1)0.0(

0.0)0.0(0.0)1.3(49.3)1.3(42.6)1.2(7.4)0.2(0.7�لنم�سا
ج

)0.0(0.0)0.2(1.1)1.0(57.3)0.9(34.6)0.7(6.4)0.2(0.6بلجيكا

)0.0(0.0)0.1(1.1)0.6(82.9)0.6(14.6)0.3(1.4)0.0(0.0كند�

0.0)0.3(4.7)1.3(65.9)1.0(23.2)0.6(4.9)0.3(1.3ت�سيلي
ج

0.0)2.4(42.3)2.2(52.5)0.5(4.5)0.2(0.7�جلمه�رية �لت�سيكية
ج

0.0
ج

0.0)0.3(0.8)1.0(79.5)0.9(19.5)0.0(0.1�لدمنارك
ج

0.0
ج

0.0)0.3(1.0)1.1(69.6)1.0(27.0)0.5(2.4��ست�نيا
ج

0.0
ج

0.0)0.8(85.2)0.8(14.0)0.2(0.6فنلند�
ج

0.2)0.1(0.0
ج

)0.0(0.0)0.8(3.6)1.9(51.4)1.5(39.6)0.6(4.0)0.9(1.3فرن�سا

0.0)0.1(0.6)0.9(28.8)1.0(56.1)0.7(13.1)0.3(1.4�أملانيا
ج

0.0)1.5(91.4)1.2(6.2)0.5(1.9)0.2(0.5ي�نان
ج

0.0
ج

)0.0(0.0)0.0(0.0)0.9(18.7)1.6(68.8)1.3(9.3)0.8(3.2�ملجر

0.0�أي�سلند�
ج

0.0
ج

0.0
ج

98.7)0.2(1.3)0.2(0.0
ج

0.0)1.4(13.8)1.5(22.4)1.3(60.9)0.5(2.8)0.0(0.1�يرلند�
ج

0.0�إ�سر�ئيل
ج

0.5)0.2(19.9)1.1(78.7)1.2(1.0)0.4(0.0
ج

0.0)0.3(2.5)0.7(75.7)0.6(20.1)0.4(1.7)0.1(0.1�إيطاليا
ج

0.0�ليابان
ج

0.0
ج

0.0
ج

100.0)0.0(0.0
ج

0.0
ج

0.0ك�ريا
ج

0.1)0.1(4.7)1.3(94.5)1.4(0.7)0.2(0.0
ج

0.0)0.1(0.3)0.4(34.0)0.5(52.4)0.4(12.5)0.2(0.8ل�ك�سمب�رج
ج

0.0)0.2(0.5)0.9(51.0)0.9(37.6)0.5(8.8)0.2(2.0�ملك�سيك
ج

0.0)0.1(0.3)1.3(47.3)1.3(48.9)0.4(3.0)0.3(0.4ه�لند�
ج

0.0ني�زيلند�
ج

0.0
ج

0.0
ج

6.9)0.5(87.9)0.6(5.2)0.5(

0.0�لرنويج
ج

0.0
ج

0.5)0.1(99.2)0.2(0.3)0.2(0.0
ج

0.0)0.2(0.5)0.7(91.6)0.6(6.5)0.3(1.5ب�لند�
ج

0.0
ج
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)اجلزء 2-2(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب يف كل م�ست�ى �سف در��سي ح�سب �جلن�ساجلدول ) اأ-2-4ب(

بنات - م�ست�ى �ل�ســــــف
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�لطالب د�خل وخارج نظام �لتعلىم �لنظامي بالأرجنتني

يتاأثر االأداء املنخف�س للطالب يف �سن 15 عامًا يف االأرجنتني اإىل حد ما بالن�سبة الكبرية ملن هم يف �سن 15 عام واملقيدين بربامج خارج نظام التعلىم 

النظامي. ويبني اجلدول ) اأ2-5( ن�سبة الطالب داخل وخارج نظام التعلىم النظامي اإىل جانب اأداءهم يف بيزا 2009.

 
�لن�سبة �ملئ�ية للطالب

مت��سط �لأد�ء

�لعل�م�لريا�سيات�لقر�ءة

خ.ماملت��سط.S.Eاملت��سطخ.ماملت��سطخ.م%

60.92.24395.14214.84394.9�لطالب يف �لنظام �لتعلىمي �لنظامي1

39.12.23358.03376.73418.3�لطالب خارج �لنظام �لتعلىمي �لنظامي2

�لطالب ومت��سط درجات �لقر�ءة و�لريا�سيات و�لعل�م طبقًا ملا �إذ� كان�� د�خل �أو خارج نظام �لتعلىم �لنظامي بالأرجنتني. اجلدول اأ-5-2

1-  طالب لي�س�ا يف ال�سفني 10 اأو 11 ويف برنامج 3 اأو 4 اأو 5 اأو6 اأو 7 اأو  8 . 

2-  طالب يف ال�سفني 10 اأو 11 ويف برنامج 3 اأو 4 اأو 5 اأو 6 اأو 7 اأو  8 .
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�مللحق �أ-3

�لأخطاء �ملعيارية ودللت �لختبار�ت ومقارنات �ملجم�عات �لفرعية

متثل االإح�ساءات ال�اردة يف هذا التقرير تقديرات االأداء ال�طني على اأ�سا�س عينات من الطالب بداًل من القيم التي ميكن ح�سابها ل� اأن كل طالب يف 

كل بلد قد اأجاب عن كل �س�ؤال. وبالتايل من املهم قيا�س درجة عدم التيقن بهذه التقديرات. يف بيزا لكل تقدير ارتباط بدرجة من عدم التيقن التي 

يتم التعبري عنها من خالل خطاأ معياري كما اأن ا�ستخدام فرتات الثقة ي�فر طريقة لعمل ا�ستنتاجات عن مت��سط املجتمع االإح�سائي والن�سب باأ�سل�ب 

يعك�س عدم التيقن املرتبط بتقديرات العينة. ومن اإح�سائيات عينة متت مالحظتها واالفرتا�س الت�زيع العادي باالإمكان ا�ستنتاج اأن النتيجة املقابلة 

للمجتمع االإح�سائي �ستك�ن يف حدود فا�سل الثقة 95 من 100 تكرار القيا�س على عينات خمتلفة ماأخ�ذة من نف�س املجتمع االإح�سائي.

يف عديد من احلاالت يهتم القراء ب�سكل اأ�سا�سي مبا اإذا كانت هناك قيمة معينة يف بلد معني تختلف عن القيمة الثانية يف نف�س البلد اأو يف بلد اأخر. 

مثال، اإذا كان اأداء البنات يف اإحدى البلدان اأف�سل من البنني يف نف�س البلدة. ففي اجلداول واالأ�سكال امل�ستخدمة يف هذا التقرير ت��سف اخلالفات 

باأن لها داللة اإح�سائية عندما يك�ن حجم اخلالف اأ�سغر اأو اأكرب ملح�ظا كاأقل من 5% من ال�قت اإذا مل يكن هناك اختالف فعلى يف قيم املجتمع 

االإح�سائي املناظر. وباملثل فاإن خطر االإبالغ عن وج�د معامل ارتباط له داللة بينما يف ال�اقع لي�ست هناك معامل ارتباط بني قيا�سني وال تتعدى %5 . 

يف التقرير بكامله واأجريت اختبارات الداللة لتقييم الداللة االإح�سائية للمقارنات التي متت.

�لف��رق بني �جلن�سني

الف�ارق بني اجلن�سني يف اأداء الطالب اأو امل�ؤ�سرات االأخرى مت اختبارها من اأجل الداللة االإح�سائية وت�سري الف�ارق امل�جبة اإىل الدرجات االأعلى للبنني 

بينما ت�سري الف�ارق ال�سلبية يف الدرجات اإىل الدرجات االأعلى للبنات. وعلى العم�م ، الف�ارق الظاهرة بالل�ن الداكن يف اجلداول يف هذا املجلد لها 

داللة اإح�سائية عند 95% من فا�سل ) فرتة ( الثقة .

ف��رق �لأد�ء بني �أعلى و�أدنى �ل�سر�ئح �لربعية مل�ؤ�سر�ت ومقايي�س بيز�

اأجل الداللة االإح�سائية. والبيانات الظاهرة بالبنط  ال�سرائح الربعية ومقايي�س بيزا من  واأدنى  اأعلى   لقد مت اختبار الف�ارق يف مت��سط االأداء بني 

الداكن ت�سري اإىل اأن االأداء بني اأعلى واأدنى ال�سرائح الربعية للطالب على امل�ؤ�سر ذو ال�سلة يك�ن خمتلفًا بداللة اإح�سائية عند 95% من م�ست�ى الثقة .
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�مللحق �أ4 

�سمان �جل�دة :-

مت تنفيذ اإجراءات �سمان اجل�دة يف جميع اأجزاء بيزا 2009 ، كما كان يتم مع جميع درا�سات بيزا امل�سحية. 

التقييم  اأدوات  مل�سدر  مكافئة  برتجمات  البلدان  بتزويد  االإجراءات  هذه  ت�سهيل  اإيل  بيزا  تقييم  الأدوات  اللغ�ي  والتكاف�ؤ  املت�سقة  اجل�دة  اأدت  وقد   

م�ستقلتني  ترجمتني  وتاأمني  الإعداد   ) والفرن�سية  باالإجنليزية  الطالب  بتقييم  تق�م  التي  تلك  خالف   ( البلدان  وبتكليف   ، والفرن�سية  باالإجنليزية 

بلدة مت  لكل  وبالن�سبة  وتدريب املرتجمني.  تعلىمات الختيار  والتنقيح وكذلك  الدقيقة  للرتجمة  اإر�سادات  ت�فري  امل�سدر. وقد مت  ن�سختي  با�ستخدام 

التحقق من ترجمة وتن�سيق اأدوات التقييم ) مبا فيها م�اد االختبار واإر�سادات تقدير الدرجات ، واال�ستبيانات واالأدلة( و ذلك من قبل مرتجمني خرباء 

قام احتاد بيزا بتعينهم قبل ا�ستخدامهم يف التجربة امليدانية لبيزا 2009 والدرا�سة االأ�سا�سية. وكانت لغة املتجرجمني االأ�سلية هي لغة التدري�س بالبلدة 

املعنية وكان�ا على دراية بنظم التعلىم. ومبزيد من املعل�مات عن اإجراءات ترجمة بيزا ، اأنظر التقرير الفني لبيزا OECD ( 2009، ي�سدر قريبًا (.   

اإجراءات م�حدة. لقد وفر احتاد بيزا كتيبات �ساملة ت�سرح كيفية تنفيذ امل�سح مبا يف ذلك تعلىمات دقيقة لعمل من�سقي  مت تنفيذ امل�سح من خالل 

املدار�س والن�س��س املكت�بة ملدراء االختبار ال�ستخدامها اأثناء جل�سات التقييم. كما مت تقدمي تعديالت مقرتحة الإجراءات امل�سح اأو تعديالت مقرتحة 

الكتيبات  تنقيح هذه  ومن  ال�طنية  الرتجمة  بالتحقق من  بيزا  قام احتاد  ثم  تثبيتها.  قبل  بيزا العتمادها  اإيل احتاد  التقييم  املكت�ب جلل�سة  للن�س 

)االأدلة(.

لتاأ�سي�س م�سداقية بيزا ك�نها م�ث�ق بها وغري منحازة ، ولت�سجيع ات�ساق وحدة ال�سكل يف اإدارة جل�سات التقييم مت اختيار مدراء االختبار يف البلدان 

امل�ساركة با�ستخدام املعايري التالية : مطل�ب اأال يك�ن مدير االختبار ه� معلم القراءة اأو الريا�سيات اأو العل�م الأي طالب يف جل�سات التقييم الذي يديره/ 

تديره نيابة عن بيزا ، كما اأو�سي اأال يك�ن مدير االختبار ع�س�ًا يف هيئة م�ظفي اأي مدر�سة �سيق�م / �ستق�م باإدارة االختبار فيها نيابة عن بيزا ، واأعترب 

اأنه من االأف�سل اأال يك�ن مدير االختبار اأحد اأع�ساء هيئة اأي من مدار�س عينة بيزا. وقد نظمت البلدان امل�ساركة جل�سة تدريب �سخ�سية ملدراء االختبار.  

طلب من البلدان امل�ساركة �سمان اأن: يق�م مدراء االختبار بالعمل مع من�سقي املدار�س الإعداد جل�سة التقييم ، مبا يف ذلك حتديث مناذج متابعة الطالب 

وحتديد الطالب امل�ستبعدين واأنه ال ي�سمح مبزيد من ال�قت للبن�د املعرفية ) بينما كان م�سم�حًا باإعطاء وقت اإ�سايف ال�ستبيان الطالب ( ، وال ت�ستخدم 

اأداة قبل اجلل�سة املعرفية املك�نة من جزئي التي كل منهما ملدة �ساعة واحدة. ويق�م مدراء االختبار بت�سجيل و�سع م�ساركة الطالب يف من�ذج متابعة 

الطالب كما يقيد ذلك يف من�ذج تقرير الدورة ، وال ي�سمح بت�س�ير اأي اأداة معرفية  كما ال ميكن الأي ع�س� من هيئة املدر�سة االإطالع على اأي اأداة معرفية 

قبل جل�سة التقييم ، وعلى مدراء االختبار اإعادة امل�اد اإيل املركز ال�طني بعد جل�سات التقييم ف�رًا. 

جرى ت�سجيع مدراء امل�سروع ال�طني لتنظيم جل�سة متابعة عندما ال يتمكن اأكرث من 15% من عينه بيزا من التمكن من احل�س�ر جل�سة التقييم االأ�سلية .  

قام مراقب� اجل�دة من احتاد بيزا بزيارة جميع املراكز ال�طنية ملراجعة اإجراءات جمع البيانات واأخريا قام مراقب� اجل�دة من احتاد بيزا بزيارة عينه 

من 15 مدر�سة خالل التقييم. وملزيد من املعل�مات ب�ساأن العمليات امليدانية ، اأنظر التقرير الفني لبيزا OECD ( 2009 ي�سدر قريبًا ( .

لقد �سممت اإجراءات تقدير العالمات بحيث ت�سمن التطبيق املت�سق والدقيق باإر�سادات تقدير العالمات ال�اردة يف دالئل عمليات بيزا.وقد طلب من 

مدراء امل�سروع تقدمي التعديالت املقرتحة لهذه االإجراءات اإىل احتاد بيزا بامل�افقة علىها . اأجريت درا�سات الثبات لتحليل تنفيذ اإت�ساق منح العالمات 

،  و�سيتم مناق�سة ذلك بنزيد من التف�سيل فيما يلي . 

لقد مت ت�سميم برامج حا�س�بية خ�سي�سًا ببيزا مما �سها اإدخال البيانات ، والك�سف عن االأخطاء العامة خالل اإدخال البيانات ، و�سهل عملية ت�سفية 

البيانات . وقد اأدت جل�سات التدريب اإىل تعريف مدراء امل�سروع ال�طنيني بهذه االإجراءات. 

ول��سف اإجراءات �سمان اجل�دة املطبقة يف بيزا ويف النتائج ، اأنظر تقرير بيزا الفني OECD ( 2009 ي�سدر قريبًا (.

تظهر نتائج حتكيم بيانات بيزا اأن معايري بيزا التقنية قد مت ال�فاء بها كاماًل يف جميع البلدان و االقت�سادات التي �ساركت يف بيزا 2009 رغم اأنه 

بالن�سبة لبلدة واحدة اأثريت ح�لها ال�سك�ك اخلطرية . وي�سري حتليل  بيانات اأذربيجان اإيل اأن معايري بيزا التقنية مل تتحقق بالكامل لالأ�سباب االأربعة 

لبع�س  وال�سحيحة  املئ�ية  الن�سبة   )2  . الكتيبات  جميع  يف  الرتتيب   وتن�ع  ال�سابقة  التجربة  مع  جمم�عات  �سع�بة  ترتيب  ات�ساق  1(عدم   : التالية 

جمم�عات البن�د اأعلى من الن�سبة املئ�ية الأعلى البلدان حتقيقًا للدرجات. 3( �سع�بة املجم�عات تختلف اختالفا كبريًا يف جميع الكتيبات. 4( ترميز 

البن�د يف اأذربيجان هي على م�ست�ي عايل للغاية من الت�افق بني مربجمي الرتميز امل�ستقلني وقد حكم على بع�س البن�د باأنها مت�ساهلة للغاية. ومع         

ذلك ، ينبغي اإجراءه مزيد من الدرا�سة الأدوات امل�سح واالإجراءات لتنفيذ االختبار وترميز اإجابات الطالب على امل�ست�ى ال�طني التي مل تقدم دلياًل 

كافيًا على االأخطاء املنهجية اأو على انتهاكات معايري بيزا التقنية. ولذلك فاإن بيانات اأذربيجان مت ت�سمينها يف قاعدة بيانات بيزا 2009 الدولية . 
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لتقييم بيزا 2009 يف النم�سا ، اأدي النزاع بني احتادات املعلمني ووزير التعلىم اإيل اإعالن مقاطعة بيزا التي مت �سحبها بعد االأ�سب�ع االأول من االختبار 

وقد تطلبت هذه املقاطعة اأن تق�م منظمة التعاون االقت�سادي بحذف بع�س احلاالت املعينة من قاعدة البيانات ورغم اأن جمم�عة البيانات النم�ساوية 

قد حققت معايري بيزا 2009 التقنية بعد حذف هذه احلاالت ، كان اجل� ال�سلبي نح� التقييم التعلىمي قد اأثر يف الظروف التي متت فيها اإدارة التقييم 

وكان ميكن اأن ت�ؤثر �سلبًا على دافعية الطالب لال�ستجابة ملهام بيزا . اإن اإمكانية مقارنة بيانات 2009 مع بيانات من تقييمات بيزا ال�سابقة الميكن 

�سمانها ومن ثم ا�ستبعدت البيانات عن النم�سا من مقارنات االجتاه.  
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)اجلزء 1-1(

ت�زيع �لبن�د وفقًا لأبعاد �إطار بيز� لتقييم �لقر�ءةاجلدول ) اأ-1-5(

عدد �لبن�د
عدد بن�د �لختيار 

�ملتعدد

عدد بن�د �لختيار 

�ملتعدد �ملركب

عدد  بن�د �لإجابة 

�ملبنية �ملغلقة

عدد  بن�د �لإجابة 

�ملبنية �ملفت�حة

عدد  بن�د �لإجابة 

�ملبنية �ملفت�حة 

�لق�سرية 

ت�زيع بن�د �لقر�ءة ح�سب �لتن�سيق 

813664314املت�ا�سل

381037126غري املت�ا�سل

741011املختلط

502210املتعدد

1315012134511�إجمايل

ت�زيع بن�د �لقر�ءة  ح�سب جانب مهمة �لقر�ءة  

31639310اال�ستيعاب واال�سرتجاع

673864181الدمج والتف�سري

33810240التاأمل والتقييم 

1315210134511�إجمايل

ت�زيع بن�د �لقر�ءة ح�سب �مل�قف

371025173�سخ�سي

351922102عام

21433101مهني

38193385تعلىمي

1315210134511�إجمايل

�مللحق ) �أ5 (

تط�ير �أدو�ت تقييم ) بيز� (

التعاون  منظمة  رعاية  حتت  يعمل�ن  دوليني  خرباء  جمم�عات  وخمتلف   ، بيزا  احتاد  بني  تفاعلىة  عملية  كانت   2009 بيزا  تقييم  اأدوات  تط�ير  اإن 

االقت�سادي، وجمل�س اإدارة بيزا وخرباء وطنيني. وقادت جلنة من خرباء دوليني ، بالت�ساور ال�ثيق مع البلدان امل�ساركة عملية حتديد نطاق املهارات 

والكفاءات يف جماالت التقييم املعنية والتي اعتربت حا�سمة لقدرة الفرد للم�ساركة الكاملة واالإ�سهام يف املجتمع احلديث الناجح. ثم مت ا�ستخدام و�سف 

ملجاالت التقييم وكذلك و�سف الإطار التقييم – من قبل البلدان امل�ساركة ، ومن قبل اأخ�سائيني اآخرين لتط�ير االختبارات ، حيث اأ�سهم�ا مب�اد تقييم. 

وانط�ى تط�ير هذا االإطار اخلا�س بالتقييم على اخلط�ات التالية :

• و�سع تعريف عملي ملجال التقييم  وو�سف لالفرتا�سات التي ت�سكل اأ�سا�س هذا التعريف.
• تقييم كيفية تنظيم جمم�عة املهام املبنية الإخطار �سانعي ال�سيا�سة والباحثني باالأداء يف كل جمال تقييم لطالب �سن 15 عامًا يف البلدان امل�ساركة .

• حتديد جمم�عة للخ�سائ�س الرئي�سية ال�اجب اأخذها يف االعتبار عند بناء مهام التقييم لال�ستخدام الدويل.
تفعيل جمم�عة اخل�سائ�س الرئي�سية ال�ستخدامها يف بناء االختبار مع التعريفات القائمة مع االأدبيات امل�ج�دة وعلى جتربة تقييمات على نطاق   •

وا�سع .

• التحقق من املتغريات و تقييم امل�ساهمة التي يقدمها كل متغري نح� فهم �سع�بة املهمة يف البلدان امل�ساركة .
• اإعداد خمطط تف�سريي للنتائج .

مت االتفاق على االأطر �س�اء على امل�ست�ى العلمي اأو م�ست�ى ال�سيا�سة التعلىمية و بالتايل قدمت اأ�سا�سا لتط�ير اأدوات التقييم . وو�سفت االأطر يف تقييم 

حم� االأمية العلمية والقرائية والريا�سية: واإطار لبيزا OECD( 2009  2009 اأ (. قدمت لغة م�سرتكة وو�سيلة للبلدان امل�ساركة الجماع الراأي فيما يتعلق 

مبقيا�س االأهداف يف بيزا.

ثم مت و�سع بن�د تقييم لتعك�س اأهداف االأطر التي اأجرى جتربتها يف حماولة ميدانية يف جميع البلدان امل�ساركة قبل اختيار جمم�عة من البن�د النهائية 

للدرا�سة االأ�سا�سية ليبزا 2009. و تبني اجلداول اأ-5-1 واأ-5-2 و -اأ5-3  ت�زيع بن�د تقييم بيزا 2009 طبقًا لالأبعاد املختلفة الأطر بيزا . 

اأوىل اإهتمام واجب للتاأمل يف التن�ع ال�طني والثقايف واللغ�ي بني بلدان منظمة التعاون االقت�سادي. وكجزء من هذا اجلهد ا�ستخدم اإحتاد بيزا فرقًا 

حمرتفة لتط�ير بن�د االختبار يف عدة بلدان خمتلفة ، اإ�سافة اإىل البن�د التي مت تط�يرها من قبل اخلرباء الدوليني العاملني مع احتاد بيزا قامت 

البلدان امل�ساركة باالإ�سهام مب�اد تقييم واأعترب فريق احتاد بيزا متعدد اجلن�سيات واملتخ�س�س يف تط�ير االختبار اأن قدرًا كبريًا من هذه امل�اد املقدمة 

اأنها منا�سبة يف �س�ء متطلبات اأطر تقييم بيزا ، نتيجة لذلك ، ت�سمن جممع البن�د بع�س البن�د من ا�سرتاليا وبلجيكا وكندا وال�سني وك�ل�مبيا وفنلندا 

وفرن�سا والربتغال و�سربيا وال�س�يد و�س�ي�سرا وال�اليات املتحدة.

http://dx.doi.org/10.1787/888932343247
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)اجلزء 1-1(

ت�زيع �لبن�د ح�سب �أبعاد �إطار بيز�  لتقييم �لريا�سياتاجلدول ) اأ-2-5(

عدد

 �لبن�د

عدد بن�د �لختيار 

�ملتعدد

عدد بن�د �لختيار 

�ملتعدد �ملركب

عدد  بن�د �لإجابة 

�ملبنية �ملغلقة

عدد  بن�د �لإجابة 

�ملبنية �ملفت�حة

عدد  بن�د �لإجابة 

�ملبنية �ملفت�حة 

�لق�سرية 

ت�زيع بن�د �لريا�سيات ح�سب �مل��س�ع

1132204الكم

821131امل�ساحة وال�سكل

912051التغيري والعالقات

732002عدم التيقن

3597388�إجمايل

ت�زيع بن�د �لريا�سيات ح�سب جمم�عة �لكفاءة

950112اإعادة اإنتاج

1816146الربط

831130التاأمل

3597388�إجمايل

ت�زيع بن�د �لريا�سيات  ح�سب �مل�قف �أو �ل�سياق

431000�سخ�سي

1352123عام

100001مهني

402200تعلىمي

1212054علمي

100010ريا�سيات داخلية

3597388�إجمايل

)اجلزء 1-1(

ت�زيع �لبن�د  ح�سب �أبعاد �إطار بيز�  لتقييم �لعل�ماجلدول ) اأ3-5(

عدد

 �لبن�د

عدد بن�د �لختيار 

�ملتعدد

عدد بن�د �لختيار 

�ملتعدد �ملركب

عدد  بن�د �لإجابة 

�ملبنية �ملغلقة

عدد  بن�د �لإجابة 

�ملبنية �ملفت�حة

عدد  بن�د �لإجابة 

�ملبنية �ملفت�حة 

�لق�سرية 

ت�زيع بن�د �لعل�م  ح�سب جمال �مل�سم�ن

632100معرفة العل�م » النظم الطبيعية«

923040معرفة العل�م » نظم احلياة«

732020معرفة العل�م » االأر�س والف�ساء«

412010معرفة العل�م » نظم التكن�ل�جيا«

1446040معرفة العل�م » البحث العلمي«

1352060معرفة عن العل�م » التف�سريات العلمية«

5318171170�إجمايل

ت�زيع بن�د �لعل�م  ح�سب كفاء�ت �لعل�م

1346030حتديد الق�سايا العلمية 

2287160تف�سري الظ�اهر علميًا

1864080ا�ستخدام االأدلة العلمية 

5318171170�إجمايل

ت�زيع بن�د �لعل�م  ح�سب �مل�قف �أو �ل�سياق

1254120�سخ�سي

301080120اجتماعي

1135030عاملي

5318171170اإجمايل 

1315210134511�إجمايل

http://dx.doi.org/10.1787/888932343247

لقد مت ت�سنيف كل بند من بن�د جممع التقييم بالن�سبة لكل بلدة: 1( للتميز الثقايف املحتمل اأو للجن�س اأو اأي حتيز اآخر ، 2( ملدى ارتباطه ب�سياقات 

الطالب مبن هم يف �سن 15 عام �س�اء داخل اأو خارج املدار�س ، و 3( للمعرفة ومل�ست�ى االهتمام به. اأجريت ا�ست�سارة اأوليه للبلدان ح�ل جمم�عة البن�د 

كجزء من عملية تط�ير اأدوات تقييم التجربة امليدانية. واأجريت ا�ست�سارات ثانية بعد التجربة امليدانية للم�ساعدة يف االختيار النهائي لبن�د الدرا�سة 

الرئي�سية.

عقب التجربة امليدانية التي مت اختبار جميع البن�د من خاللها يف كافة البلدان امل�ساركة قام خرباء تط�ير االختبار وجمم�عات اأخرى من اخلرباء 

 )3  ، للبن�د  البلدان  مراجعة  نتائج   )2  ، امليدانية  التجربة  من  نتائج   )1  : الرئي�سية  للدرا�سة  البن�د  اختيار  ج�انب  من  متن�عة  جمم�عة  بدرا�سة 

اال�ستف�سارات التي وردت خالل عملية التقدير النهائي لدرجات التجربة امليدانية. واأختار خرباء تط�ير االختبار وجمم�عات اخلرباء االأخرى جمم�عة 

نهائية للبن�د يف �سبتمرب 2008 ، والتي بعد فرتة من التفاو�س اعتمدتها البلدان امل�ساركة على كاًل من امل�ست�يني العلمي وال�سيا�سي .

لقد �سملت الدرا�سة امل�سحية الرئي�سة 37 وحدة قراءة لها 131 بند اختبار. ن�ساأت 19 من هذه ال�حدات من امل�اد التي تقدمها البلدان امل�ساركة. وجاءت 

16 وحدة من فريق اأو اأكرث من فرق االحتاد كما ن�ساأت وحدتان كمادة من امل�ؤ�س�سة اليابانية لدرا�سات التف�سري )IALS( كما ت�سمنت اأدوات الدرا�سة 

امل�سحية الرئي�سية 24 وحدة ريا�سيات )35 بند( و18 وحدة عل�م )53 بند(.

http://dx.doi.org/10.1787/888932343247
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ا�ستخدمت خم�سة اأن�اع من البن�د يف اأدوات تقييم بيزا:

اإجابة اأط�ل ، مما ي�سمح باإمكانية وج�د نطاق وا�سع من االإجابات الفردية  اأن يبني الطالب  �إجابة مبنية مفتوحة: وتتطلب هذه البن�د:  بنود   •
املتباينة ووجهات النظر املختلفة. وتتطلب هذه البن�د عادة اأن يربط الطالب بني معل�مات اأو اأفكار يف ن�س املثري بخرباتهم اأو اآرائهم ال�سخ�سية. 

مع اعتماد قب�ل االإجابة ب�سكل اأقل اعتمادًا على امل�قف الذي اتخذه الطالب ولي�س على قدرته ال�ستخدام ما قراأه عند تربير اأو �سرح هذا امل�قف. اأما 

بالن�سبة للبن�د املختارة  فتمنح عالقة جزئية لالإجابات ال�سحيحة جزئيًا اأو االأقل اكتمااًل. ومت تقدير عالمات كل هذه البن�د يدويًا.

• بنود �إجابات مبنية مغلقة: تتطلب هذه البن�د: اأن يق�م الطالب ببناء اإجاباتهم اخلا�سة مع وج�د نطاق حمدود لالإجابات املقب�لة ويتم تقدير 
عالمات هذه البن�د ب�سكل منف�سل اإىل فرعني ، مع اإدراج عدد قليل من البن�د يف عملية تقدير الدرجات.

• بنود �إجابات ق�صرية: تتطلب هذه البن�د: اأن يقدم الطالب اإجابة ق�سرية كما يف بن�د االإجابة املبنية املغلقة غري اأنه يف هذه احلالة هناك نطاق 
اأو�سع من االإجابات املمكنة. وتقدر درجات هذه البن�د يدويًا. ومن ثم ت�سمح بعالمة جزئية ف�ساًل عن عالمات ثنائية التفرع.

• بنود �الختيار �ملتعدد �ملركب: تتطلب هذه البن�د: اأن ي�ؤدي الطالب �سل�سلة من االختيارات عادة ثنائية وي�سري الطالب اإىل اإجاباتهم بر�سم دوائر 
ح�ل كلمة اأو عبارة ق�سرية )مثال: »نعم« اأو »ال« لكل نقطة ويتم تقدير درجات هذه البن�د ب�سكل منف�سل اإىل فرعني لكل اختيار مما ي�سفر عن منح 

عالمة كاملة اأو جزئية للبند بالكامل.

• بنود �الختيار �ملتعدد :- تتطلب هذه البن�د: اأن ي�سع الطالب دوائر ح�ل حرف ) ترقيم ( ليحدد اختيار واحد من خم�سة اختيارات بديلة ورمبا 
يك�ن كل منها رقم اأو كلمة اأو عبارة اأو جملة. ويتم تقدير درجاتها ب�سكل منف�سل اإيل فرعني. 

مت ت�سميم بيزا 2009 بحيث يك�ن املردود معل�مات ذات م�ست�ى جماعي يف نطاق عري�س من امل�سم�ن. واأ�ستمل تقييم بيزا للقراءة على م�اد ت�سمح 

باإجمايل 270 دقيقة من زمن التقييم. منها 90 دقيقة لتقييم كال من الريا�سيات والعل�م. ومع ذلك جل�س كل طالب 120 دقيقة اإجمااًل من اأجل التقييم . 

وحتى ميكن تغطية نطاق امل�سم�ن العري�س املق�س�د مع ال�فاء بحد الـ 120 دقيقة من زمن التقييم الفردي مت تق�سيم املجال اإيل جمم�عات نظمت يف 

ثالثة ع�سر كتيبًا لكل بلدة. فكانت هناك �سبع جمم�عات للقراءة لكل منها 30 دقيقة ، ثالث جمم�عات من 30 دقيقة للريا�سيات و  ثالث جمم�عات 

من 30 دقيقة للعل�م. وحيث كانت القراءة هي املجال الرئي�سي يف بيزا 2009 فقد طبق على كل طالب بع�س بن�د القراءة كجزء من التقييم.

من املت�قع اأن البلدان التي اأظهرت مت��سط منخف�س يف كفاءة القراءة يف دورات بيزا ال�سابقة ) اأو اإذا كانت بلدان جديدة اأن يك�ن اأداوؤها منخف�سًا 

ن�سبيًا على اأ�سا�س نتائجها يف التجربة امليدانية (. وعر�س علىهم خيار اإحالل جمم�عتني من القراءة امل�حدة  مبجم�عتني من بن�د القراءة تك�نان 

اأ�سهل . وعلى الرغم من ذلك ، الأن خم�س جمم�عات من ال�سبعة اخلا�سة بالقراءة مت تطبيقها ب�سكل عام يف جميع البلدان ، اأمكن قيا�س اأداء البلدان 

التي اختارت املجم�عتني االأ�سهل على نف�س مقيا�س امل�ستخدم للبلدان التي طبقت التقييمات القيا�سية )امل�حدة( .

مت م�ازنة ت�سميم هذا التقييم بحيث تظهر يف كل جمم�عة بن�د اأربع مرات ، مرة يف كل اأربع م�اقع ممكنة يف الكتيب. عالوة على ذلك ، ظهرت كل 

جمم�عة مرة مع كل جمم�عة اأخرى . لذلك فاإن الت�سميم االأخري اأكد اأن العينة قد ا�ستجابت لكل جمم�عة من البن�د. 

ملزيد من املعل�مات بخ�س��س تط�ير اأدوات  تقييم بيزا وت�سميم تقييم بيزا ، انظر التقرير الفني لبيزا OECD ( 2009  ي�سدر قريبًا( .
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�مللحق �أ 6 

ثبات ترميز �إجابات بن�د �لنهاية �ملفت�حة:

حتت�ي اأدوات تقييم بيزا بن�د التقييم ال�اردة على خليط من االأن�اع واالأ�سكال مبا يف ذلك البن�د التي ميكن تقدير درجات اإجابات الطالب علىها 

تلقائيًا ) مثل بن�د االختيار املتعدد ( والبن�د ذات النهاية املفت�حة والتي البد اأن يتدخل اأخ�سائي ترميز مدرب يدويًا الإ�سناد ا�ستجابات الطالب اإيل 

فئات اال�ستجابة واإيل اال�ستجابة ال�سابق حتديدها. وهذا املتطلب للرتميز اليدوي الإجابات الطالب ه� لبن�د تقييم معينة يق�م بها اأخ�سائي� ترميز 

مدربني على امل�ست�ى ال�طني مما يقدم اإمكانية التحيز على امل�ست�ى ال�طني يف ناجت درجات بيزا. وميكن للمربجمني يف البلدة اأن يف�سروا ويقيم�ا 

تعلىمات الرتميز بقليل اأو كثري من الت�ساهل اأو الق�س�ة مقارنة مبربجمي البلدة ب. 

كانت عملية ترميز اال�ستجابات للبن�د ذات النهاية املفت�حة خط�ة مهمة نح� �سمان اجل�دة واإمكانية مقارنة نتائج بيزا . 

وقد اأ�سهمت الت�جيهات املف�سلة يف عملية ترميز االإجابات ب�سكل دقيق ومت�سق عرب البلدان. واحت�ت تعلىمات الرتميز من اأدلة الرتميز وم�اد تدريب 

ال�ستقطاب مربجمني وم�اد ل�ر�س عمل ت�ستخدم لتدريب مربجمني وطنيني. وقبل تدريب املربجمني ال�طنيني نظم احتاد بيزا جل�سات تدريب لتقدمي 

هذه امل�اد ولتدريب من�سقي الرتميز من البلدان امل�ساركة. وهذه البلدان كانت م�سئ�لة عن تدريب اأخ�سائييها ال�طنيني يف الرتميز.

لكل بند من بن�د التقييم يقدم دليل الرتميز و�سفًا لهدف ال�س�ؤال وكيف يتم ترميز اإجابات الطالب لكل بند – واحت�ي هذا ال��سف على م�سميات 

اال�ستحقاق – عالمة كاملة – عالمة جزئية اأو ال ت�ستحق عالمة – قرين فئات االإجابات املمكنة. كما ت�سمنت بيزا 2009 نظام الرتميز ثنائي الرقم 

لبع�س بن�د الريا�سيات والعل�م حيث يك�ن الرقم االأول فيها ممثاًل للدرجة والرقم الثاين ممثاًل لال�سرتاتيجيات املختلفة اأو النهج التي ا�ستخدمها 

الطالب حلل امل�ساألة. وقد اأ�سهم الرقم الثاين يف خلق �س�ر وطنية لال�سرتاتيجيات واملفاهيم اخلاطئة وعلى �سبيل الت��سيح ، ا�ستملت اأدلة الرتميز 

اأي�سًا على اأمثلة واقعية الإجابات الطالب ) ماأخ�ذة من التجربة امليدانية ( التي ي�ساحبها االأ�سا�س النظري لت�سنيفها .

يف كل بلدة ، عينة فرعية من مئة كتيب تقييم لكل ن�ع مت ترميزة ب�سكل م�ستقل من قبل اأربع اأخ�سائي ترميز ومت فح�سة من قبل احتاد بيزا . ومن اأجل 

البحث يف ات�ساق عملية الرتميز مبزيد من التف�سيل اأجرى اإحتاد بيزا درا�سة لثبات الرتميز الداخلي على عينة فرعية من هذة الكتيبات املئة وللتفا�سيل 

اأنظر التقرير الفني لبيزا OECD ( 2009 ، ي�سدر قريبًا ( . 

مت تنفيذ مراجعة الرتميز الدويل )ICR ( على م�ست�ى ما بني البلدان للتحقيق من ات�ساق تطبيق معايري ترميز االإجابات يف جميع البلدان امل�ساركة. 

والهدف من هذه الدرا�سة ه� تقدير التحيز املحتمل ) �س�اء كان ت�ساهاًل اأم ق�س�ة ( يف معايري الرتميز املطبقة يف كل مركز وطني وللتعبري عن هذا 

التحيز املحتمل يف » وحدات بيزا » . وقد مت تنفيذ مراجعة الرتميز الدويل )ICR ( على مرحلتني كما ه� م��سح اأدناه :

 نبذة عن �إجر�ء�ت مر�جعة �لرتميز �لدويل :-

اأجريت مراجعة ترميز دولية كاأحد اإجراءات بيزا 2009 ل�سمان اجل�دة وذلك من اأجل فح�س اإمكانية االختالفات املنهجية بني البلدان بالن�سبة لرتميز 

البن�د ذات النهاية املفت�حة وهدف هذه املراجعة ه� تقدير التحيز املحتمل ) �س�اء الت�ساهل اأو الق�س�ة ( يف نتائج كل بلدة من بلدان بيزا يف حم� اأمية 

القراءة وللتعبري عن هذا التحيز املحتمل يف نف�س ال�حدات امل�ستخدمة لتقرير اأداء البلدة على مقايي�س قراءة بيزا. 

بالن�سبة للمراجعة الدولية لرتميز بيزا ، حدد احتاد بيزا جمم�عة من البن�د الإدراجها يف الدرا�سة . واختري كتيبني: الكتيب 8 ) ويحت�ي على ثمانية بن�د 

قراءة مرمزة يدويًا من املجم�عة R2( والكتيب 12 ) ويحت�ي على �ستة بن�د قراءة مرمزة يدويًا من املجم�عة R7 ( وكانت هذه البن�د قد ا�ستخدمت من 

قبل يف درا�سة الرتميز  املتعدد وقد مت ترميزها اأربع مرات من قبل مربجمي ترميز وطنيني كجزء من الدرا�سة. اأما الرمز الذي حدده املربمج ال�طني 

الرابع فقد مت اإدخاله يف بيانات بيزا واأ�سري اإليه على اأنه » رمز معلن » .

لكل بلدة مب�جب وحدتها اللغ�ية ما ي�سل اإيل 80 �سجل )1( من �سجالت بيزا من بيانات املركز ال�طني ) مع ا�ستبعاد تلك البلدان التي بها رقم عايل 

لالإجابات املفق�دة ، للبن�د متعددة الرتميز ( وقام احتاد بيزا باختيارها من بيانات ماأخ�ذة من الكتيبني 8 ، 12 وقد اأر�سلت بطاقات ه�ية الطالب 

املختارين اإيل املراكز ال�طنية يف ملفات اك�سل .

 يف مراكز بيزا ال�طنية مت حتديد اأماكن الكتيبات املقابلة ومن ثم مت م�سحها �س�ئيًا واأر�سلت ال�س�ر املم�س�حة �س�ئيًا اإىل خبري التدقيق اللغ�ي الحتاد 

بيزا وعندما مل يكن امل�سح ال�س�ئي ممكنًا ، اأر�سلت الكتيبات االأ�سلية بالربيد العادي خلبري التدقيق اللغ�ي الحتاد بيزا الذي قام باإزالة عالمات الرم�ز 

ال�طنية على جميع الن�سخ التي ا�ستلمها . 

اإجابة كل طالب للمرة اخلام�سة من قبل ع�س� لفريق مراجعني م�ستقل �سبق تدريبه ب�سكل خا�س لهذه املهمة . وقد �سبق اأن �سارك ه�ؤالء  مت ترميز 

املراجعني امل�ستقلني كجزء من فريق تدقيق الرتجمة الدولية. وي�سار اإيل الرمز الذي حدده املراجع�ن امل�ستقلني على اأنه » الرمز املدقق ».

...........................................................................

1-  بالن�سبة لبع�س الكيانات اخلا�سعة للتحكيم وبالن�سبة للغات معينة مت اختيار جميع الكتيبات اإذا ، الأ�سباب متن�عة ، اإذا كان هناك اأقل من 80 �سجال 

من �سجالت بيزا لكل كتيب ولكل بلدة ح�سب وحدة اللغة يف ممار�سة الرتميز املتعدد .
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اأجريت عمليات ح�سابية لكال من الدرجات املقررة ودرجات التحقق ومت احل�س�ل على ذلك من خالل جدوله جميع بيانات الطالب من مراجعه الرتميز 

الدويل لكافة البلدان من املجم�عة R2 يف الكتيب 8 واملجم�عة R7 يف الكتيب 12 ) مبا يف ذلك اإجابات النهايات املفت�حة واملقدر درجاتها تلقائيًا ( 

واجلدولة با�ستخدام الرمز املقرر الإجابات النهاية املفت�حة اأدت اإيل درجات معلنة ، بينما اجلدولة با�ستخدام الرمز املدقق اأدت اإيل » درجة مدققة«.

ا�ستخرجت درجات كل بلدة واأجريت مقارنة الدرجات املقررة ودرجات التحقق وانط�ت هذه املقارنة على ح�ساب مت��سط الفرق بني الدرجات املعلنة 

والدرجات املدققة لكل بلدة بالن�سبة للكتيبني 2 . وثم مت ح�ساب 95% فرتة ثقة ملت��سط الفارق فل� كانت فرتة الثقة �سفر فيعترب الفارق يف الدرجة 

بال داللة اإح�سائية وهناك مثالن افرتا�سيان يف اجلدول اأ 6 – 1 اأحدهما يبني اأن البلدة اأ وجدت اأ�سا�سًا مت�ساهلة ) مع ح�ساب فرتة ثقة اإيجابية (: 

)5.93، 24.41 ( والبلدة ب وجدت لي�ست مت�ساهلة وال قا�سية  فرتة ثقة )-7.16 و  - 4.641 ( ) حتت�ي على �سفر ( .

اإ�سافة لذلك ، ظهر ن�عان من الت�سارب بني الرم�ز ال�طنية ورم�ز املدقق.

 • عند مقارنة رمز التحقق مع كل من الرم�ز االأربعة ال�طنية ل�حظ التطابق بني اأقل من اأثنني ، و 

• عندما كان مت��سط الدرجة االأ�سلية للمربجمني ال�طنيني االأربعة على االأقل 0.5 نقطة اأعلى اأو اأدين كان الرمز ي�ستند على الرمز املدقق . 

تك�ن احلاالت متده�رة ل� اأنها حققت واحدة من هذة ال�سروط على االأقل . ومثال للحاالت املتده�رة م�ج�د باجلدول اأ2-6

بالن�سبة لكل بلدة مت ح�ساب الن�سبة املئ�ية للحاالت املتخلفة ) �س( ومت ح�سابها لكل بند يف كل كتيب فاإذا كان هناك اأكرث من 10 % من احلاالت املتخلفة 

الإحدى البلدان ، فيتم ت�سلط ال�س�ء على هذا البند يف اجلدول اأ 6 – 3. والذي يعر�س دولتني افرتا�سيتان. البلدة اأ ) اأاأاأ ( لديها ن�سبة مئ�ية عالية من 

�سجالت متخلفة الأربعة بن�د من �ستة . وغالبًا ما يتطابق ذلك اإما مع الت�ساهل اأو الق�س�ة بعك�س ترميز البلدة ب ) ب ب ب ( التي حتت�ي على بندين 

فقط بن�سبة مئ�ية عالية ن�سبيًا ل�سجالت متخلفة مت رفعها وه� ماال يرتجم عادة اإيل ت�ساهل اأو ق�س�ة. 

كانت البن�د )ج111 �س 02ب و ج111 �س 06 ب ( يف الكتيب 8 ذات ن�سبة عالية من االختالف مع جميع البلدان تقريبًا . ومن ثم ا�ستبعدت هذه البن�د 

من ح�سابات الت�ساهل / الق�س�ة وثم البحث فيها ب�سكل منف�سل.

وبعد ا�ستبعاد البندين )ج111 �س 02ب و ج111 �س 06 ب ( مت اختيار البلدة الإجراء مزيد من التحكيم اإذا وجد اأنها مت�ساهلة اأو قا�سية بالن�سبة للكتيبني 

30 طالب من كل بلد حمدد واأعيد ترجمة اإجابات ه�ؤالء  اأول الحتاد بيزا لعينة ع�س�ائية من اإجابات  وت�سمن ذلك ترميز اإ�سايف من قبل اأخ�سائي 

الطالب اإيل االإجنليزية مرة اأخري . وروجعت االإجابات اإيل جانب االأربعة رم�ز ال�طنية والرمز املدقق لهذه احلاالت املختارة من مقبل اأحد املحكمني 

الدوليني. 

وتاأكدت الق�س�ة املنهجية والت�ساهل ملربمج درجات بيزا ال�طنية لكل جمال اإذا كانت الن�سبة املئ�ية للت�افق بني املدقق واملحكم تزيد عن 50% لكل كتيب 

و�سيتم االإعالن عن نتائج مراجعة الرتميز الدولية يف التقرير الفني لبيزا OECD  ( 2009 ي�سدر قريبًا ( . 

............................................................................

2- خ�سعت هذه النتائج ملزيد من اال�ستق�ساء من قبل هيئة حتكيم االحتاد للتاأكد من اأن الت�ساهل اأو الق�س�ة كانتا على �سعيد املرمزين ال�طنيني ولي�سا 

ت�ساهاًل اأو ق�س�ة من جانب املدققني الدوليني.

�أمثلة عن نتيجة مبدئيًا مت�ساهلة ونتيجة حمايدةاجلدول ) اأ1-6(

�للغة�لبلدة
فارق �ملت��سط بني �لدرجات 

�ملعلنة و�لدرجات �ملدققة
�لنحر�ف �ملعياري�لعدد

 �لت�ساهل  )+(فرتة �لثقة

�لق�ســـ�ة   )-(�لعالية�ملنخف�سة

+15.178041.535.9324.41اأاأاأاأاأاأ

7.164.641-1.267826.17-ب ب بب ب ب

http://dx.doi.org/10.1787/888932343266

http://dx.doi.org/10.1787/888932343266

�أمثلة حلالت متده�رةاجلدول ) اأ2-6(

عالمة نعم �أم ل�ملدقق�لرمز 4�لرمز 3�لرمز 2�لرمز1�ل�س�ؤ�لرقم ه�ية �لطالب�لدولة

xxxXxxxx00001R104Q0501111ال

xxxXxxxx00012R104Q0511110نعم

xxxXxxxx00031R104Q0511100نعم

xxxXxxxx00014R104Q0501120نعم

xxxXxxxx00020R104Q0510212نعم

xxxXxxxx00025R104Q0520202نعم

�أمثلة �فرت��سية للن�سب �ملئ�ية حلالت متخلفة مت رفعها للكتيب 12اجلدول ) اأ3-6(

�لعدد�إجمايل�س 466 ج 02�س 460 ج 01�س456 ج 06�س 456 ج 02�س 446 ج 06�س 432 ج 05�لدولة

26.258.7515.0011.2517.502.5013.5480اأاأاأ

5.1311.5410.261.287.691.286.2078ب ب ب

http://dx.doi.org/10.1787/888932343266
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الملحق ب
جد�ول �لنتائج  

جميع جداول امللحق ب متاحة على االنرتنت  

نتائج القطاعات داخل البلدان. ملحق ب 1: 

نتائج البلدان واالقت�سادات. ملحق ب 2: 

�لقطاعات �ملحكمة :  

بيانات التزمت بيزا مبعايري اختيار عيناتها ومقارنتها الدولية ومت حتكيمها دوليًا .  

�لقطاعات غري �ملحكمة:  

بيانات التزمت بها بيزا يف معايري اختيار العينة على م�ست�يات كبرية ومت تقييمها من    

البلدان املعنية.  

يف هذه البلدان ، يك�ن االلتزام مبعايري بيزا الختيار العينة وباإمكانية املقارنة الدولية   

  التي مت حتكيمها دوليًا بالن�سبة للمجم�عة امل�سرتكة جلميع الكيانات الكبرية .

OECD مالحظة: ما مل ُين�س خالف ذلك ، مت ا�ستخراج جميع البيانات ال�اردة باجلداول من قاعدة بيانات منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية – بيزا
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)اجلزء 1-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة اجلدول ) اأ-1-2(

م�ست�يات �لكفاءة

حتت م�ست�ى 1ب 

باأقل من 262.04 

نقطة درجة

�مل�ست�ى 1ب

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1 �أ

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 بقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2 من 

) 407.47 �إىل 

�أقل من 485.18  

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 3  (من 

480.18 �إىل 

�أقل من 552.89 

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61  نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

) �أعلى من 

698.32 نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.3(2.1)0.5(10.7)0.7(24.1)0.7(28.5)0.6(20.4)0.4(10.0)0.3(3.3)0.1(1.0��سرت�ليا(

)0.1(0.4)0.4(4.5)0.9(17.4)0.9(26.0)1.0(24.1)1.0(17.5)0.8(8.1)0.4(1.9�لنم�سا

)0.2(1.1)0.5(10.1)0.7(24.9)0.9(25.8)0.7(20.3)0.6(11.9)0.5(4.7)0.3(1.1بلجيكا

)0.2(1.8)0.4(11.0)0.6(26.8)0.7(30.0)0.6(20.2)0.3(7.9)0.2(2.0)0.1(0.4كند�

)0.0(0.0)0.2(1.3)0.7(9.3)1.1(25.6)1.1(33.2)1.0(21.9)0.8(7.4)0.2(1.3ت�سيلي

)0.1(0.4)0.4(4.7)1.0(17.4)1.0(27.0)1.0(27.4)1.1(16.8)0.6(5.5)0.3(0.8�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.1(0.3)0.4(4.4)1.1(20.9)1.2(33.1)0.9(26.0)0.7(11.7)0.3(3.1)0.1(0.4�لدمنارك

)0.2(0.6)0.5(5.4)0.8(21.2)1.0(33.8)1.3(25.6)0.9(10.6)0.4(2.4)0.1(0.3��ست�نيا

)0.2(1.6)0.7(12.9)0.9(30.6)0.8(30.1)0.6(16.7)0.4(6.4)0.2(1.5)0.1(0.2فنلند�

)0.3(1.1)0.8(8.5)1.1(22.4)1.0(27.2)1.0(21.1)0.8(11.8)0.5(5.6)0.5(2.3فرن�سا

)0.2(0.6)0.6(7.0)0.9(22.8)1.1(28.8)0.9(22.2)0.8(13.3)0.5(4.4)0.2(0.8�أملانيا

)0.2(0.6)0.5(5.0)1.0(18.2)1.2(29.3)1.1(25.6)1.1(14.3)0.9(5.6)0.4(1.4ي�نان

)0.1(0.3)0.7(5.8)1.1(21.6)1.3(31.0)1.2(23.8)1.0(12.3)0.8(4.7)0.2(0.6�ملجر

)0.2(1.0)0.6(7.5)0.8(21.9)0.9(30.6)0.8(22.2)0.7(11.5)0.4(4.2)0.2(1.1�أي�سلند�

)0.2(0.7)0.5(6.3)0.9(21.9)0.9(30.6)1.0(23.3)0.7(11.8)0.5(3.9)0.4(1.5�يرلند�

)0.2(1.0)0.5(6.4)0.7(18.1)0.9(25.5)1.0(22.5)0.6(14.7)0.7(8.0)0.7(3.9�إ�سر�ئيل

)0.1(0.4)0.3(5.4)0.5(20.2)0.6(28.9)0.5(24.0)0.5(14.4)0.3(5.2)0.2(1.4�إيطاليا

)0.4(1.9)0.7(11.5)0.9(27.0)0.9(28.0)0.8(18.0)0.7(8.9)0.5(3.4)0.4(1.3�ليابان

)0.2(1.0)1.0(11.9)1.4(32.9)1.2(33.0)1.0(15.4)0.6(4.7)0.3(0.9)0.2(0.2ك�ريا

)0.2(0.5)0.4(5.2)0.6(17.3)0.6(27.0)0.7(24.0)0.6(15.7)0.4(7.3)0.3(3.1ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.0)0.1(0.4)0.4(5.3)0.6(21.2)0.6(33.0)0.6(25.5)0.5(11.4)0.3(3.2�ملك�سيك

)0.2(0.7)1.0(9.1)1.7(23.5)1.2(27.6)1.5(24.7)1.4(12.5)0.3(1.8)0.1(0.1ه�لند�

)0.4(2.9)0.8(12.9)0.8(24.8)0.8(25.8)0.8(19.3)0.6(10.2)0.4(3.2)0.2(0.9ني�زيلند�

)0.2(0.8)0.9(7.6)1.2(22.1)0.9(30.9)0.8(23.6)0.7(11.0)0.4(3.4)0.1(0.5�لرنويج

)0.1(0.7)0.5(6.5)1.0(22.3)1.0(31.0)1.1(24.5)0.7(11.3)0.3(3.1)0.1(0.6ب�لند�

)0.1(0.2)0.5(4.6)0.9(19.6)1.1(31.6)1.1(26.4)1.0(13.0)0.4(4.0)0.1(0.6�لربتغال

)0.1(0.3)0.5(4.2)0.8(16.7)1.1(28.5)1.0(28.1)0.8(15.9)0.6(5.6)0.3(0.8جمه�رية �سل�فاكيا

)0.1(0.3)0.5(4.3)0.8(19.3)0.9(29.2)0.7(25.6)0.5(15.2)0.3(5.2)0.1(0.8�سل�فينيا

)0.1(0.2)0.3(3.2)0.7(17.7)1.0(32.6)0.8(26.8)0.6(13.6)0.4(4.7)0.2(1.2�إ�سبانيا

)0.3(1.3)0.6(7.7)0.9(20.3)1.0(29.8)1.0(23.5)0.7(11.7)0.4(4.3)0.3(1.5�ل�س�يد

)0.2(0.7)0.7(7.4)0.8(22.6)0.8(29.7)0.7(22.7)0.6(12.1)0.4(4.1)0.2(0.7�س�ي�سر�

)0.0(0.0)0.4(1.8)1.1(12.4)1.1(29.1)1.2(32.2)1.0(18.1)0.6(5.6)0.2(0.8تركيا

)0.2(1.0)0.5(7.0)0.8(19.8)0.8(28.8)0.7(24.9)0.6(13.4)0.4(4.1)0.2(1.0�ململكة �ملتحدة

)0.4(1.5)0.8(8.4)0.9(20.6)0.8(27.6)0.9(24.4)0.8(13.1)0.4(4.0)0.1(0.6�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.1(1.0)0.2(7.0)0.3(19.9)0.3(27.9)0.3(24.4)0.3(13.8)0.1(4.8)0.1(1.1جمم�ع(
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)اجلزء 2-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة ، ح�سب �جلن�ساجلدول ) اأ-2-2(

م�ست�يات �لكفاءة - بنني

حتت م�ست�ى 1ب  

باأقل من 262.04 

نقطة درجة

�مل�ست�ى 1ب )من 

262.04 �إىل 

�أقل من 334.75 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 1 �أ )من 

334.75 �إىل 

�أقل من 407.47 

بقطة درجة (

�مل�ست�ى 2 من 

) 407.47 �إىل 

�أقل من 485.18  

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 3) من 

480.18 �إىل 

�أقل من 552.89 

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 4 ) من 

552.89 �إىل 

�أقل من 625.61  

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 5 ) من 

625.61 �إىل 

�أقل من 698.32 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 6 ) �أعلى 

من 698.32 

نقطة درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%
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)0.1(0.1)0.7(3.8)1.4(17.3)1.4(29.7)1.7(25.6)1.4(16.1)1.1(6.6)0.4(0.9�ملجر
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)0.2(0.7)0.6(5.3)1.0(16.3)1.2(27.8)1.4(25.8)1.1(15.4)0.6(6.5)0.4(2.3�ل�س�يد

)0.2(0.5)0.6(4.6)1.0(18.4)1.0(28.7)1.0(25.7)0.9(15.3)0.6(5.7)0.2(1.0�س�ي�سر�
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)0.1(0.1)0.5(1.4)1.0(7.6)1.6(17.2)1.5(21.8)1.7(22.7)1.6(16.9)1.6(12.4بلغاريا
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)0.3(0.8)0.9(8.1)1.4(27.9)1.4(33.2)1.2(18.7)1.0(8.8)0.5(2.1)0.2(0.4ه�جن ك�جن �ل�سينية

0.0)0.2(0.4)1.3(6.9)1.8(27.2)1.8(43.2)1.8(19.5)0.6(2.8�ندوني�سيا
ج

0.0
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0.0)0.1(0.1)0.4(1.7)1.1(10.0)1.7(26.7)1.5(32.1)1.2(18.6)1.1(10.9�لأردن
ج

0.0)0.1(0.2)0.4(2.4)0.9(9.7)1.1(20.2)1.1(30.3)1.3(25.8)0.9(11.4كاز�خ�ستان
ج

0.0)0.0(0.0)0.3(0.6)0.5(2.7)0.8(8.2)1.1(18.2)1.2(29.2)1.7(41.1قريغيز�ستان
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ج
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)0.0(0.0)0.3(0.9)0.7(8.1)1.3(22.8)1.7(32.7)1.3(24.8)0.9(9.0)0.4(1.6ليت��نيا

)0.1(0.1)0.3(1.6)0.7(12.3)0.8(31.7)0.9(33.8)0.8(16.2)0.5(3.9)0.1(0.4ماكاو �ل�سينية

0.0)0.3(0.3)0.5(2.8)1.1(11.6)1.2(23.9)1.2(31.3)0.8(20.8)0.7(9.4�جلبل �لأ�س�د
ج

0.0)0.2(0.3)0.6(1.8)1.2(7.0)2.1(19.3)2.6(29.4)2.3(26.0)2.4(16.2بنما
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)0.1(0.2)0.2(1.2)0.4(4.6)0.6(8.3)0.6(13.6)0.8(22.0)0.7(25.6)0.6(24.6قطر

0.0)0.2(0.3)0.6(4.1)1.4(16.3)1.9(28.6)1.4(27.0)1.6(17.6)1.1(6.1رومانيا
ج

)0.1(0.2)0.4(1.5)0.9(7.3)1.2(22.0)1.8(32.7)1.1(23.8)1.0(10.0)0.6(2.6رو�سيا �لحتادية

)0.0(0.0)0.2(0.5)0.6(5.6)1.2(19.8)1.7(31.5)1.4(27.0)1.0(12.4)0.6(3.2�سربيا
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)0.4(1.6)0.7(10.6)0.9(23.8)1.0(27.6)0.9(20.3)0.7(11.3)0.4(4.2)0.2(0.7�سنغاف�رة

)0.2(0.2)0.7(3.1)1.2(17.2)1.4(31.0)1.3(27.0)1.0(14.9)0.6(5.5)0.3(1.3تايباي �ل�سينية
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)0.1(0.0)0.2(1.1)0.7(6.0)1.0(16.4)1.1(25.1)1.0(26.2)1.0(16.4)0.9(8.8�أوروج��ي
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)اجلزء 2-2(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة – ح�سب �جلن�س اجلدول ) اأ-2-2(

م�ست�يات �لكفاءة - بنات

حتت م�ست�ى 1ب 

)�أقل من 262.04 

نقطة درجة(

�مل�ست�ى 1ب )من 

262.04 �إىل 

�أقل من 334.75 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 1 �أ )من 

334.75 �إىل 

�أقل من 407.47 

بقطة درجة (

�مل�ست�ى 2 من 

) 407.47 �إىل 

�أقل من 485.18  

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 3  (من 

480.18 �إىل 

�أقل من 552.89 

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 4 ) من 

552.89 �إىل 

�أقل من 625.61  

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 5 ) من 

625.61 �إىل 

�أقل من 698.32 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 6 ) �أعلى 

من 698.32 

نقطة درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.4(2.6)0.7(13.0)0.8(27.4)1.0(29.5)0.8(18.4)0.5(6.8)0.2(1.8)0.1(0.4��سرت�ليا(

)0.2(0.6)0.7(6.3)1.2(21.1)1.3(28.7)1.4(23.1)1.1(13.8)0.9(5.6)0.4(0.9�لنم�سا

)0.3(1.4)0.8(11.6)1.1(27.6)1.1(27.1)0.9(18.5)0.9(10.0)0.6(3.2)0.2(0.6بلجيكا

)0.3(2.6)0.6(13.6)0.8(30.1)0.8(30.2)0.7(17.5)0.4(5.0)0.2(0.9)0.0(0.1كند�

)0.0(0.0)0.4(1.5)1.2(10.6)1.5(28.7)1.5(34.4)1.2(18.9)0.7(5.2)0.3(0.7ت�سيلي

)0.2(0.6)0.8(7.2)1.4(23.3)1.3(30.0)1.4(24.6)1.1(11.1)0.6(3.0)0.2(0.2�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.2(0.4)0.6(5.7)1.3(24.8)1.7(34.6)1.2(22.9)0.8(9.3)0.3(2.0)0.1(0.2�لدمنارك

)0.4(1.1)0.8(7.8)1.2(27.5)1.4(35.6)1.5(20.6)0.8(6.3)0.4(1.0)0.0(0.0��ست�نيا

)0.4(2.7)1.0(18.3)1.1(37.3)1.1(27.8)0.8(10.7)0.4(2.6)0.2(0.5)0.1(0.1فنلند�

)0.4(1.5)1.2(10.6)1.4(25.9)1.4(28.9)1.2(19.0)0.8(9.6)0.6(3.3)0.5(1.3فرن�سا

)0.3(1.0)0.9(10.0)1.1(27.0)1.3(29.2)1.0(20.1)0.9(9.9)0.4(2.4)0.2(0.3�أملانيا

)0.3(1.0)0.8(6.7)1.3(22.8)1.3(32.4)1.5(23.9)1.1(10.1)0.7(2.6)0.3(0.5ي�نان

)0.2(0.5)1.0(7.8)1.7(26.0)1.9(32.5)1.7(21.9)1.1(8.4)0.8(2.8)0.2(0.2�ملجر

)0.4(1.4)1.0(9.9)1.4(25.7)1.6(33.1)1.0(19.9)0.9(7.6)0.5(1.9)0.2(0.4�أي�سلند�

)0.4(1.0)0.9(8.6)1.3(26.2)1.1(31.6)1.4(21.4)0.8(8.6)0.5(2.1)0.2(0.6�يرلند�

)0.3(1.2)0.7(7.3)1.1(20.9)1.5(29.2)1.4(22.1)0.7(12.5)0.6(5.2)0.4(1.5�إ�سر�ئيل

)0.1(0.6)0.5(7.2)0.7(24.8)0.7(32.5)0.8(22.1)0.5(9.6)0.3(2.6)0.1(0.5�إيطاليا

)0.6(2.7)1.2(14.2)1.3(30.2)1.3(29.4)1.2(15.5)0.7(5.7)0.4(1.6)0.3(0.6�ليابان

)0.3(1.5)1.4(15.4)1.9(38.0)1.7(31.6)1.3(11.1)0.5(2.1)0.1(0.3)0.1(0.1ك�ريا

)0.3(0.7)0.6(7.0)1.0(20.3)1.1(28.9)1.1(24.1)1.1(12.9)0.7(4.7)0.3(1.5ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.0)0.1(0.5)0.5(6.4)0.7(24.6)0.8(34.4)0.7(23.4)0.5(8.6)0.3(2.1�ملك�سيك

0.0ه�لند�
ج

0.9)0.3(9.8)1.3(23.0)1.8(28.3)1.4(26.2)1.9(10.8)1.2(1.0)0.3(

)0.7(4.0)1.0(15.8)1.1(29.3)1.1(25.9)1.0(17.3)0.6(6.3)0.4(1.3)0.1(0.2ني�زيلند�

)0.3(1.2)1.2(10.8)1.6(27.0)1.4(33.1)1.0(19.6)0.8(7.0)0.3(1.3)0.1(0.1�لرنويج

)0.2(1.0)0.9(9.1)1.5(27.6)1.3(34.1)1.3(20.7)0.8(6.5)0.2(0.9)0.1(0.1ب�لند�

)0.2(0.3)0.8(5.9)1.2(23.6)1.2(34.8)1.3(24.5)1.0(8.7)0.5(2.0)0.1(0.1�لربتغال

)0.2(0.4)0.8(5.9)1.2(21.8)1.4(33.6)1.2(25.7)0.8(9.8)0.5(2.3)0.3(0.4جمه�رية �سل�فاكيا

)0.2(0.4)0.9(6.9)1.3(24.9)1.2(33.3)1.1(23.8)0.7(8.8)0.3(1.8)0.1(0.1�سل�فينيا

)0.1(0.3)0.3(4.0)0.9(21.2)1.1(35.2)1.1(24.7)0.7(10.7)0.4(3.2)0.2(0.7�إ�سبانيا

)0.4(2.0)0.9(10.2)1.3(24.5)1.3(31.8)1.1(21.1)0.7(7.8)0.5(2.0)0.3(0.7�ل�س�يد

)0.3(1.0)1.0(10.2)1.2(27.0)1.2(30.8)1.0(19.5)0.8(8.7)0.4(2.4)0.1(0.3�س�ي�سر�

)0.1(0.1)0.6(2.9)1.5(16.6)1.5(33.9)1.9(31.5)1.2(12.3)0.5(2.4)0.1(0.3تركيا

)0.3(1.1)0.7(8.0)1.1(22.4)1.0(30.6)1.0(24.0)0.8(10.8)0.4(2.7)0.2(0.5�ململكة �ملتحدة

)0.6(2.1)1.0(9.5)1.3(22.2)1.6(29.4)1.3(23.1)1.0(10.9)0.4(2.5)0.1(0.2�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.2(1.4)0.3(8.6)0.5(22.9)0.6(29.9)0.5(22.9)0.3(10.8)0.1(3.0)0.1(0.6جمم�ع(

OECD  0.1(1.2)0.1(8.8)0.2(24.7)0.2(30.9)0.2(21.9)0.1(9.5)0.1(2.6)0.0(0.5مت��سط(

ء
كا

ر
)0.0(0.0)0.2(0.3)0.9(4.8)1.6(19.4)1.9(31.9)1.7(26.0)1.3(12.8)0.7(4.9�ألبانيا�س

)0.1(0.1)0.4(1.1)1.1(7.4)1.5(18.7)1.5(27.4)1.6(24.3)1.1(13.8)1.0(7.2�لأرجنتني

0.0)0.0(0.0)0.2(0.5)1.1(6.2)1.5(25.4)1.6(38.8)1.5(22.4)1.0(6.6�أذربيجان
ج

)0.1(0.1)0.2(1.4)0.7(6.9)1.1(18.3)1.0(29.7)1.2(27.4)0.9(12.9)0.4(3.1�لرب�زيل

)0.2(0.3)0.7(3.9)1.5(14.6)1.6(26.8)1.4(25.2)1.5(17.3)1.3(8.5)0.7(3.3بلغاريا

)0.0(0.0)0.2(0.6)0.7(5.1)1.2(18.2)1.3(31.2)1.3(28.1)1.1(13.0)0.6(3.9ك�ل�مبيا

)0.1(0.2)0.7(4.9)1.5(22.0)1.5(35.7)1.2(24.6)1.1(10.6)0.4(1.8)0.1(0.2كرو�تيا

)0.2(0.7)0.7(6.0)0.8(18.0)1.3(27.1)1.2(27.5)0.7(14.9)0.4(4.9)0.2(0.9دبي )�لإمار�ت �لعربية(

)0.4(1.7)1.0(14.7)1.2(36.2)1.2(29.4)0.9(13.1)0.7(4.1)0.2(0.8)0.0(0.0ه�جن ك�جن �ل�سينية

0.0)0.1(0.0)0.5(1.6)1.8(15.5)1.8(41.2)2.0(32.1)1.2(8.8)0.2(0.6�ندوني�سيا
ج

)0.0(0.0)0.1(0.4)0.7(5.3)1.5(23.1)1.2(37.0)1.3(23.0)1.1(8.4)0.5(2.8�لأردن

)0.0(0.0)0.2(0.5)0.7(5.1)1.2(16.6)1.3(28.1)1.4(31.2)1.2(14.9)0.6(3.6كاز�خ�ستان

0.0)0.1(0.2)0.3(1.4)0.8(5.5)1.3(14.7)1.4(29.0)1.5(30.1)1.4(19.1قريغيز�ستان
ج

)0.1(0.1)0.6(4.2)1.3(23.1)1.5(37.9)1.7(25.9)1.0(7.6)0.4(1.1)0.0(0.0لتفيا

0.0ليختن�ستاين
ج

1.0)1.0(8.4)2.4(21.6)3.2(33.0)4.3(29.6)4.0(5.8)2.3(0.6)0.8(

)0.1(0.3)0.7(4.7)1.3(20.3)1.3(34.5)1.2(27.2)0.9(10.8)0.4(2.0)0.2(0.2ليت��نيا

)0.1(0.1)0.4(4.0)0.7(21.6)1.0(38.0)0.8(27.2)0.6(7.6)0.2(1.3)0.1(0.1ماكاو �ل�سينية

)0.0(0.0)0.3(0.9)0.7(7.2)1.1(22.4)1.2(32.4)1.3(24.2)1.2(10.6)0.5(2.2�جلبل �لأ�س�د

)0.1(0.1)0.4(0.8)1.0(4.8)1.9(13.2)1.4(22.1)1.9(28.4)2.1(20.2)1.7(10.4بنما

)0.0(0.0)0.2(0.4)0.7(3.1)1.3(12.4)1.3(24.3)1.4(28.2)1.2(19.6)1.0(12.0بريو

)0.1(0.2)0.2(1.8)0.4(6.3)0.6(14.0)0.7(23.3)0.9(24.5)0.7(19.2)0.5(10.7قطر

)0.0(0.0)0.3(1.1)1.0(8.0)1.7(25.9)1.8(34.5)1.6(20.3)0.9(8.0)0.5(2.1رومانيا

)0.2(0.5)0.7(4.1)1.0(14.9)1.2(31.5)1.4(30.4)1.0(14.2)0.6(3.8)0.2(0.6رو�سيا �لحتادية

)0.1(0.0)0.2(1.1)0.8(10.1)1.3(30.8)1.3(35.0)1.2(17.1)0.7(5.1)0.3(0.7�سربيا

)0.7(3.4)1.4(22.3)1.5(38.4)1.5(25.5)0.8(8.8)0.3(1.3)0.1(0.2)0.0(0.0�سنغهاي �ل�سينية

)0.6(3.7)0.8(15.6)1.0(27.7)1.2(27.6)0.9(16.7)0.6(7.3)0.3(1.3)0.1(0.1�سنغاف�رة

)0.4(0.6)1.2(6.5)1.5(24.9)1.5(36.2)1.2(22.2)0.8(7.9)0.3(1.5)0.1(0.1تايباي �ل�سينية

)0.0(0.0)0.2(0.4)0.8(4.3)1.3(20.7)1.6(41.4)1.5(27.6)0.7(5.2)0.2(0.4تايالند

)0.1(0.3)0.4(3.4)0.7(11.9)1.2(22.4)1.2(27.6)1.1(19.2)0.7(10.3)0.5(5.0ترينيد�د وت�باج�

)0.0(0.0)0.2(0.3)0.6(3.9)1.3(17.6)1.7(34.7)1.6(29.0)1.0(11.5)0.5(2.9ت�ن�س

)0.1(0.1)0.4(2.1)0.7(10.0)1.0(23.7)1.2(30.5)0.9(21.9)0.8(9.1)0.4(2.6�أوروج��ي
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)اجلزء 1-1(

مت��سط �لدرجة و�لتباين و�لفروق بني �جلن�سني يف �أد�ء �لطالب على مقيا�س �لقر�ءةاجلدول ) اأ-3-3(

�مليئينيات�لفروق بني �جلن�سني جميع �لطالب

مت��سط 

�لدرجة

�لنحر�ف 

�ملعياري
بناتبنني 

�لفارق )بنني- 

بنات(
�لعا�سر�خلام�س

�خلام�س 

و�لع�سرون

�خلام�س 

و�ل�سبع�ن
�لت�سع�ن

�خلام�س 

و�لت�سع�ن

خ.م�أ.مخ.ممت��سط
مت��سط 

�لدرجة
خ.م

مت��سط 

�لدرجة
خ.م

فارق 

�لدرجة
خ.م�لدرجة.S.E�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م

O
EC

D3.9(668)3.2(638)2.7(584)2.9(450)3.1(384)3.8(343)3.1(37-)2.6(533)2.9(496)1.4(99)2.3(515��سرت�ليا(

)4.3(625)3.4(596)3.3(545)4.3(399)6.1(334)5.2(299)5.5(41-)4.0(490)3.8(449)2.0(100)2.9(470�لنم�سا

)2.9(657)2.7(631)2.2(583)3.8(436)4.3(368)6.1(326)4.4(27-)2.9(520)3.4(493)1.7(102)2.3(506بلجيكا

)2.1(664)1.9(637)1.7(588)1.9(464)2.7(406)2.9(368)1.9(34-)1.7(542)1.8(507)0.9(90)1.5(524كند�

)5.1(584)3.6(556)3.3(506)4.1(393)5.0(342)5.1(310)4.1(22-)3.6(461)3.9(439)1.7(83)3.1(449ت�سيلي

)3.6(627)3.2(598)3.3(545)4.2(413)4.9(357)4.8(325)4.1(48-)3.0(504)3.7(456)1.6(92)2.9(478�جلمه�رية �لت�سيكية

)2.9(624)3.0(599)2.8(554)2.9(440)3.7(383)3.8(350)2.9(29-)2.5(509)2.5(480)1.2(84)2.1(495�لدمنارك

)4.1(633)3.6(605)2.8(559)3.3(446)4.4(392)5.3(359)2.5(44-)2.8(524)2.9(480)1.7(83)2.6(501��ست�نيا

)2.6(666)2.6(642)2.2(597)2.7(481)3.6(419)3.4(382)2.3(55-)2.4(563)2.6(508)1.0(86)2.3(536فنلند�

)4.6(651)3.9(624)4.0(572)4.7(429)7.0(352)8.2(305)3.7(40-)3.4(515)4.3(475)2.8(106)3.4(496فرن�سا

)3.1(640)3.2(615)2.8(567)4.5(432)5.1(367)4.8(333)3.9(40-)2.9(518)3.6(478)1.8(95)2.7(497�أملانيا

)3.7(630)3.7(601)3.1(550)6.3(420)8.0(355)7.8(318)4.3(47-)3.5(506)5.5(459)2.4(95)4.3(483ي�نان

)4.0(632)3.5(607)3.6(559)4.3(435)6.9(371)7.4(332)4.0(38-)3.6(513)3.9(475)2.4(90)3.2(494�ملجر

)3.9(648)2.6(619)2.0(567)2.9(439)4.1(371)4.9(331)2.8(44-)1.9(522)2.1(478)1.2(96)1.4(500�أي�سلند�

)3.2(638)2.8(611)2.8(562)3.9(435)4.7(373)7.8(330)4.7(39-)3.1(515)4.2(476)2.2(95)3.0(496�يرلند�

)4.3(643)4.0(611)3.4(554)4.4(401)7.8(322)8.8(277)5.2(42-)3.4(495)5.2(452)2.7(112)3.6(474�إ�سر�ئيل

)2.1(631)1.7(604)1.7(556)2.3(422)2.6(358)3.7(320)2.8(46-)1.9(510)2.3(464)1.4(96)1.6(486�إيطاليا

)4.6(667)3.6(639)3.0(590)4.8(459)7.1(386)9.8(339)6.8(39-)3.7(540)5.6(501)2.9(100)3.5(520�ليابان

)3.8(658)3.0(635)3.4(595)4.1(490)5.9(435)7.6(400)5.9(35-)3.8(558)4.9(523)2.1(79)3.5(539ك�ريا

)3.7(630)2.0(600)1.7(547)2.4(403)3.5(332)3.6(288)2.3(39-)1.5(492)1.9(453)0.9(104)1.3(472ل�ك�سمب�رج

)2.4(557)2.2(531)1.9(485)2.4(370)2.9(314)3.9(281)1.6(25-)2.1(438)2.1(413)1.2(85)2.0(425�ملك�سيك

)4.0(650)4.6(625)5.4(575)6.1(442)5.0(390)4.7(365)2.4(24-)5.3(521)5.1(496)1.6(89)5.1(508ه�لند�
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)اجلزء 1-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على �ملقيا�س �لفرعي للقر�ءة – �ل�ستيعاب و�ل�سرتجاعاجلدول ) اأ-4-2(

م�ست�يات �لكفاءة

حتت م�ست�ى 1ب 

باأقل من 262.04 

نقطة درجة

�مل�ست�ى 1ب

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1 �أ

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 بقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2 من 

) 407.47 �إىل 

�أقل من 480.18  

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 3  (من 

480.18 �إىل 

�أقل من 552.89 

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61  نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

) �أعلى من 

698.32 نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.3(2.0)0.5(10.2)0.6(24.5)0.6(29.0)0.6(19.8)0.5(9.7)0.3(3.5)0.1(1.3��سرت�ليا(

)0.3(1.0)0.7(7.2)0.9(18.1)1.0(24.5)1.2(22.5)1.1(15.7)0.7(8.2)0.4(2.7�لنم�سا

)0.3(2.5)0.6(11.9)0.7(24.7)0.8(25.5)0.6(18.6)0.6(10.9)0.4(4.3)0.3(1.7بلجيكا

)0.2(1.8)0.4(10.1)0.5(24.9)0.6(29.8)0.6(20.7)0.4(9.0)0.2(2.7)0.1(0.9كند�

)0.1(0.1)0.3(1.9)0.7(9.3)1.0(23.5)1.0(31.6)1.2(22.2)0.7(8.6)0.5(2.7ت�سيلي

)0.2(0.7)0.5(5.6)1.0(17.9)0.8(26.3)0.9(25.8)0.7(15.7)0.7(6.3)0.4(1.6�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.3(1.0)0.6(7.3)1.2(22.6)1.0(30.4)0.7(22.4)0.6(11.6)0.4(3.7)0.2(1.0�لدمنارك

)0.3(0.9)0.7(7.5)0.9(21.7)1.2(31.0)1.0(23.5)0.8(11.4)0.5(3.3)0.2(0.6��ست�نيا

)0.4(3.1)0.7(14.2)0.8(27.4)0.8(27.0)0.9(17.2)0.5(7.8)0.3(2.5)0.1(0.8فنلند�

)0.3(1.4)0.9(8.5)1.2(20.9)1.2(26.3)1.0(21.8)0.9(12.5)0.6(5.5)0.6(3.0فرن�سا

)0.3(1.5)0.7(9.4)1.0(22.7)0.9(26.1)1.0(20.6)0.8(12.8)0.6(5.4)0.3(1.5�أملانيا

)0.1(0.6)0.4(4.6)0.9(15.6)1.1(27.0)0.8(25.3)0.8(16.0)0.9(7.5)0.7(3.3ي�نان

)0.3(1.2)0.7(9.0)1.1(23.6)1.1(27.6)0.9(21.0)0.8(10.8)0.6(4.7)0.5(2.1�ملجر

)0.3(2.3)0.8(10.3)1.1(22.1)0.9(28.1)0.8(19.6)0.6(11.2)0.3(4.5)0.2(2.0�أي�سلند�

)0.2(0.9)0.8(7.2)1.1(22.6)1.0(30.2)0.9(22.6)0.7(10.6)0.4(3.7)0.5(2.2�يرلند�

)0.2(1.1)0.5(6.2)0.7(16.3)0.8(24.3)0.9(21.8)0.8(15.2)0.6(8.8)0.9(6.2�إ�سر�ئيل

)0.1(0.7)0.3(6.1)0.5(19.7)0.5(27.6)0.5(22.9)0.4(13.9)0.3(6.3)0.3(2.8�إيطاليا

)0.5(4.2)0.7(14.1)1.0(27.0)1.0(25.4)0.7(16.2)0.7(8.0)0.5(3.2)0.4(1.9�ليابان

)0.4(2.7)1.1(13.9)1.2(30.3)1.0(30.1)1.0(15.9)0.7(5.5)0.3(1.2)0.1(0.3ك�ريا

)0.2(1.1)0.4(6.7)0.7(17.1)0.8(24.9)0.9(22.4)0.6(15.6)0.4(7.6)0.4(4.7ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.1)0.1(1.2)0.4(7.6)0.6(23.0)0.6(30.7)0.6(22.8)0.4(10.3)0.4(4.3�ملك�سيك

)0.3(1.4)1.2(10.8)1.5(26.7)1.3(27.4)1.7(21.4)0.9(10.0)0.4(2.1)0.1(0.2ه�لند�

)0.3(3.0)0.7(13.3)0.8(24.6)0.8(26.0)0.7(18.4)0.6(10.0)0.3(3.4)0.2(1.3ني�زيلند�

)0.3(1.9)0.6(9.9)0.9(23.4)0.8(29.6)0.7(20.5)0.6(10.2)0.4(3.5)0.2(1.0�لرنويج

)0.3(1.8)0.5(8.3)0.8(21.0)0.8(28.6)0.8(22.7)0.7(11.9)0.4(4.3)0.2(1.5ب�لند�

)0.2(0.5)0.6(5.3)1.1(19.3)1.3(30.5)1.2(25.7)0.8(12.8)0.5(4.6)0.2(1.2�لربتغال

)0.3(1.2)0.6(7.5)0.9(19.6)1.2(28.0)1.0(23.2)0.7(13.1)0.6(5.6)0.4(1.8جمه�رية �سل�فاكيا

)0.2(0.4)0.5(6.2)0.8(21.3)0.9(28.6)0.7(23.3)0.7(12.8)0.4(5.5)0.1(1.8�سل�فينيا

)0.1(0.7)0.3(5.2)0.6(17.7)0.7(29.2)0.7(25.4)0.6(13.7)0.4(5.5)0.3(2.5�إ�سبانيا

)0.3(1.9)0.9(9.2)1.1(22.3)0.8(28.6)0.8(21.5)0.7(10.3)0.5(4.4)0.3(1.8�ل�س�يد

)0.3(1.1)0.9(8.6)0.7(23.8)0.8(29.1)0.7(21.1)0.6(11.0)0.4(4.3)0.2(1.0�س�ي�سر�

)0.2(0.3)0.6(3.4)1.1(14.9)1.0(27.3)1.1(28.8)0.9(16.6)0.6(6.4)0.5(2.3تركيا

)0.2(1.2)0.6(7.1)0.9(19.8)0.9(28.3)0.9(23.4)0.6(13.6)0.4(4.8)0.3(1.7�ململكة �ملتحدة

)0.3(1.3)0.7(7.2)0.9(19.2)1.0(27.5)0.8(24.8)0.8(13.8)0.4(4.9)0.3(1.2�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.1(1.5)0.2(7.6)0.3(19.7)0.3(27.0)0.3(23.4)0.3(13.5)0.2(5.3)0.1(1.9جمم�ع(

OECD  0.0(1.4)0.1(8.1)0.2(20.9)0.2(27.5)0.2(22.4)0.1(12.6)0.1(5.0)0.1(2.0مت��سط(

ء
كا

ر
)0.0(0.0)0.2(0.3)0.7(4.3)1.2(14.7)1.1(23.4)1.1(24.6)1.3(17.9)1.2(14.8�ألبانيا�س

)0.1(0.1)0.3(1.2)0.8(6.4)1.2(15.6)1.2(23.8)1.3(24.0)1.0(16.0)1.1(12.9�لأرجنتني

)0.0(0.0)0.2(0.4)0.4(2.6)0.7(9.3)1.0(20.7)1.0(27.6)1.1(22.5)1.4(16.9�أذربيجان

)0.1(0.2)0.3(1.9)0.6(6.9)0.7(15.4)0.8(24.9)0.9(25.3)0.6(16.5)0.6(8.7�لرب�زيل

)0.3(1.2)0.7(5.0)1.2(12.9)1.3(20.0)1.2(20.1)1.1(16.6)0.9(11.5)1.5(12.6بلغاريا

)0.0(0.0)0.2(0.6)0.5(4.3)0.9(15.6)1.0(28.4)1.1(29.3)1.0(15.5)0.8(6.3ك�ل�مبيا

)0.2(1.0)0.6(7.1)1.0(20.6)1.3(27.8)1.0(23.6)0.8(13.2)0.5(5.1)0.3(1.7كرو�تيا

)0.2(0.8)0.4(6.0)0.6(15.5)0.8(22.3)0.7(23.1)0.5(17.1)0.8(9.9)0.4(5.3دبي )�لإمار�ت �لعربية(

)0.4(2.0)0.7(12.2)0.9(29.5)0.9(28.3)0.7(17.5)0.6(7.4)0.3(2.3)0.2(0.8ه�جن ك�جن �ل�سينية

)0.0(0.0)0.2(0.5)0.7(3.9)1.1(14.1)1.1(28.4)1.3(29.3)1.2(17.0)0.9(6.8�ندوني�سيا

)0.1(0.2)0.2(1.0)0.5(5.2)0.8(15.2)0.8(25.4)1.0(26.0)0.8(15.3)0.8(11.7�لأردن

)0.1(0.2)0.3(1.5)0.7(6.5)0.8(14.9)0.9(23.0)0.9(25.0)0.8(18.1)0.8(10.8كاز�خ�ستان

)0.0(0.1)0.2(0.4)0.3(1.7)0.6(5.0)0.8(11.4)0.8(19.7)0.9(23.7)1.3(38.1قريغيز�ستان

)0.1(0.3)0.5(3.5)1.1(16.7)1.2(30.2)1.0(27.0)1.0(15.4)0.6(5.2)0.3(1.6لتفيا

)0.7(1.3)1.5(7.8)2.5(25.3)3.0(28.5)2.9(23.0)1.9(9.8)1.1(3.9)0.5(0.5ليختن�ستاين

)0.2(0.9)0.5(5.6)0.8(16.9)0.9(26.7)0.9(25.1)0.8(16.0)0.6(6.7)0.3(2.1ليت��نيا

)0.1(0.5)0.3(5.3)0.5(19.6)0.8(31.7)0.6(26.3)0.5(12.1)0.3(3.7)0.1(0.7ماكاو �ل�سينية

)0.2(0.4)0.2(2.4)0.5(8.0)0.7(16.8)0.7(23.8)0.7(21.7)1.0(15.7)0.7(11.2�جلبل �لأ�س�د

)0.1(0.2)0.3(1.1)0.9(4.7)1.3(10.6)1.2(18.4)1.5(24.2)1.7(21.3)2.2(19.4بنما

)0.1(0.1)0.2(0.6)0.5(2.7)0.8(9.8)1.1(21.4)1.2(26.8)1.2(21.7)1.1(16.9بريو

)0.1(0.5)0.2(2.0)0.2(5.5)0.4(10.2)0.6(16.1)0.6(19.9)0.5(19.8)0.5(26.0قطر

)0.1(0.1)0.3(1.1)0.8(7.8)1.2(21.1)1.1(28.3)1.1(22.5)1.1(12.3)0.9(6.8رومانيا

)0.3(1.1)0.5(5.0)0.8(14.0)0.8(25.8)0.9(27.7)1.0(16.9)0.7(6.8)0.4(2.6رو�سيا �لحتادية

)0.1(0.1)0.3(2.1)0.9(11.0)0.9(26.0)1.2(29.9)0.9(19.3)0.6(8.5)0.5(3.2�سربيا

)0.4(4.6)0.9(17.3)1.1(29.5)0.9(26.1)0.8(14.8)0.6(5.7)0.3(1.5)0.1(0.5�سنغهاي �ل�سينية

)0.3(3.0)0.6(13.5)0.9(26.8)0.7(25.8)1.0(17.7)0.6(9.0)0.4(3.3)0.2(0.9�سنغاف�رة

)0.3(1.6)0.7(8.3)0.8(21.2)1.0(27.3)0.8(22.2)0.6(12.4)0.5(5.0)0.3(2.0تايباي �ل�سينية

)0.1(0.1)0.3(1.1)0.7(6.5)1.1(20.5)1.1(33.0)1.1(26.1)0.9(10.2)0.5(2.6تايالند

)0.1(0.5)0.3(2.8)0.5(9.3)0.6(18.8)0.7(23.1)0.9(19.7)0.7(13.7)0.6(12.1ترينيد�د وت�باج�

)0.1(0.1)0.2(0.9)0.6(4.7)1.0(14.3)1.0(25.1)0.9(27.4)0.9(17.7)0.7(9.9ت�ن�س

)0.1(0.3)0.3(2.4)0.6(9.2)0.8(19.9)0.8(25.7)1.0(22.2)0.7(12.8)0.6(7.6�أوروج��ي
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)اجلزء 2-1(

اجلدول ) اأ-5-2(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على �ملقيا�س �لفرعي للقر�ءة – �ل�ستيعاب و�ل�سرتجاع 

ح�سب �جلن�س

م�ست�يات �لكفاءة - بنني

حتت م�ست�ى 

1ب )باأقل من 

262.04 نقطة 

درجة(

 �مل�ست�ى 1ب 

)من 262.04 �إىل 

�أقل من 334.75 

نقطة درجة (

 �مل�ست�ى 1 �أ 

)من 334.75 �إىل 

�أقل من 407.47 

بقطة درجة (

�مل�ست�ى 2 

)من 407.47 �إىل 

�أقل من 480.18  

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 3 

)من 480.18 �إىل 

�أقل من 552.89 

نقطة درجة  (

 �مل�ست�ى 4 

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61  نقطة 

درجة (

 �مل�ست�ى 5 

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

 �مل�ست�ى 6 

) �أعلى من 

698.32 نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.3(1.4)0.6(8.2)0.8(21.0)0.8(27.7)0.8(22.0)0.7(12.4)0.4(5.2)0.3(2.2��سرت�ليا(

)0.2(0.7)0.7(5.5)1.2(15.4)1.4(22.4)1.3(23.6)1.4(18.2)1.0(10.5)0.6(3.8�لنم�سا

)0.4(1.9)0.9(9.7)1.0(22.6)1.0(24.8)0.8(20.1)0.8(12.9)0.6(5.5)0.4(2.6بلجيكا

)0.2(1.2)0.5(7.5)0.7(21.6)1.0(28.6)0.9(23.1)0.6(12.3)0.4(4.1)0.2(1.5كند�

)0.1(0.2)0.5(1.6)0.9(8.8)1.2(21.3)1.4(29.8)1.4(24.0)1.0(10.4)0.7(4.0ت�سيلي

)0.2(0.4)0.5(3.2)1.2(13.2)1.2(23.7)1.4(28.0)1.2(19.9)1.1(9.0)0.6(2.5�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.3(0.6)0.7(5.3)1.2(19.8)1.2(29.0)1.1(24.7)0.9(14.3)0.6(4.8)0.3(1.6�لدمنارك

)0.2(0.4)0.7(5.2)1.0(17.8)1.6(29.6)1.3(25.9)1.1(15.6)0.6(4.5)0.3(1.0��ست�نيا

)0.4(1.7)0.8(8.9)1.1(21.8)1.2(28.0)1.7(22.6)1.1(11.6)0.5(4.1)0.2(1.2فنلند�

)0.3(0.9)0.9(6.9)1.4(17.6)1.5(23.9)1.4(23.3)1.2(15.2)0.8(7.8)0.8(4.5فرن�سا

)0.2(0.8)0.9(7.0)1.2(19.0)1.2(26.0)1.1(22.6)1.0(15.5)1.1(6.8)0.5(2.2�أملانيا

)0.1(0.2)0.5(3.2)1.0(11.9)1.4(23.5)1.3(26.6)1.4(19.5)1.5(10.2)0.9(5.0�لي�نان

)0.3(0.9)0.8(7.0)1.4(20.3)1.4(26.5)1.3(22.2)1.0(13.6)0.9(6.4)0.6(3.0�ملجر

)0.3(1.1)1.0(7.7)1.6(18.3)1.3(26.2)1.4(21.8)1.2(15.1)0.7(6.8)0.5(3.1�أي�سلند�

)0.2(0.5)0.6(4.3)1.2(18.4)1.2(29.4)1.6(24.9)1.1(13.8)0.7(5.1)0.7(3.5�يرلند�

)0.3(0.9)0.8(5.4)1.0(13.6)1.0(20.6)1.2(21.1)1.3(16.8)0.9(11.7)1.5(10.0�إ�سر�ئيل

)0.1(0.5)0.4(4.5)0.6(15.9)0.8(24.7)0.7(24.2)0.6(17.1)0.5(8.8)0.4(4.3�إيطاليا

)0.7(3.2)1.0(12.0)1.2(24.6)1.4(24.6)1.3(18.0)1.0(10.3)0.8(4.5)0.8(2.9�ليابان

)0.5(2.0)1.2(11.6)1.5(26.7)1.3(30.5)1.5(19.3)1.0(7.7)0.5(1.8)0.3(0.5ك�ريا

)0.2(0.6)0.5(4.7)0.9(13.8)1.2(23.9)1.2(22.6)1.0(17.9)0.8(9.5)0.5(7.0ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.1)0.2(1.1)0.5(6.7)0.8(20.4)0.8(29.3)0.8(24.9)0.6(12.0)0.5(5.6�ملك�سيك

)0.3(1.0)1.1(9.0)1.9(23.5)1.6(27.5)1.9(23.3)1.2(12.4)0.6(2.9)0.2(0.4ه�لند�

)0.3(1.7)0.8(10.3)1.2(21.0)1.2(25.4)1.0(20.6)0.9(13.5)0.7(5.2)0.4(2.3ني�زيلند�

)0.3(1.1)0.7(6.9)1.3(19.0)1.2(28.4)1.1(23.4)0.9(14.1)0.7(5.3)0.4(1.8�لرنويج

)0.3(1.0)0.6(5.9)0.9(16.9)1.1(25.3)1.2(25.8)1.3(15.8)0.7(6.8)0.4(2.6ب�لند�

)0.2(0.2)0.6(4.0)1.2(15.9)1.4(27.4)1.7(26.8)1.0(16.8)0.9(6.9)0.4(2.1�لربتغال

)0.3(0.7)0.6(4.5)1.1(14.5)1.3(24.4)1.7(26.7)1.3(17.8)0.9(8.4)0.6(2.9جمه�رية �سل�فاكيا

)0.2(0.2)0.6(3.5)1.0(16.0)1.2(25.1)1.0(25.8)1.0(17.5)0.7(8.6)0.3(3.2�سل�فينيا

)0.1(0.4)0.3(4.0)0.6(14.8)0.8(27.7)0.8(26.3)0.8(16.5)0.5(6.9)0.4(3.3�إ�سبانيا

)0.3(1.0)0.8(5.8)1.3(19.0)1.0(26.3)1.2(24.5)1.2(13.9)0.8(6.6)0.5(3.0�ل�س�يد

)0.3(0.6)1.0(6.4)1.3(20.0)1.2(27.9)1.1(23.9)0.9(14.0)0.6(5.8)0.2(1.5�س�ي�سر�

)0.1(0.2)0.5(2.9)1.3(12.7)1.5(24.1)1.5(28.2)1.5(19.7)0.8(8.9)0.7(3.4تركيا

)0.3(1.0)0.8(5.9)1.1(16.8)1.3(26.5)1.1(24.2)0.9(16.4)0.6(6.6)0.4(2.7�ململكة �ملتحدة

)0.3(0.9)0.8(6.2)1.1(17.1)1.2(26.8)1.0(25.1)1.1(15.5)0.7(6.7)0.4(1.6�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.1(1.0)0.3(6.2)0.3(17.1)0.4(25.5)0.4(24.4)0.4(15.9)0.2(7.0)0.2(2.8 جمم�ع(

OECD 0.0(0.9)0.1(6.0)0.2(17.5)0.2(25.8)0.2(24.1)0.2(15.7)0.1(6.9)0.1(3.0مت��سط(

ء
كا

ر
0.0)0.2(0.2)0.8(2.9)1.3(9.9)1.4(18.5)1.4(24.0)1.6(22.2)1.7(22.2�ألبانيا�س

ج

)0.1(0.0)0.4(1.0)1.0(4.6)1.5(13.3)1.6(22.3)1.7(24.1)1.2(18.0)1.4(16.6�لأرجنتني

)0.1(0.0)0.2(0.3)0.4(2.0)1.0(7.7)1.6(17.9)1.4(26.7)1.4(24.8)1.7(20.5�أذربيجان

)0.1(0.2)0.4(1.7)0.6(6.1)0.7(13.3)1.0(21.9)1.0(25.7)0.9(19.1)0.9(12.1�لرب�زيل

)0.3(0.9)0.8(3.4)1.2(10.4)1.4(16.4)1.7(18.5)1.5(18.0)1.1(13.8)2.1(18.5بلغاريا

)0.0(0.0)0.2(0.7)0.6(4.2)1.3(15.3)1.5(27.4)1.5(29.8)1.4(15.5)1.1(7.1ك�ل�مبيا

)0.2(0.5)0.5(4.8)1.0(15.8)1.5(25.4)0.9(25.7)1.1(17.4)0.7(7.7)0.4(2.7كرو�تيا

)0.2(0.7)0.5(4.9)0.8(13.7)0.9(19.2)1.0(20.5)0.8(18.8)1.1(13.4)0.7(8.8دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)0.4(1.8)0.9(9.7)1.3(26.3)1.5(29.3)1.1(19.4)0.8(9.4)0.5(2.9)0.3(1.2ه�جن ك�جن �ل�سينية

)0.0(0.0)0.1(0.2)0.5(2.0)1.0(9.6)1.7(25.5)1.4(32.0)1.6(21.2)1.3(9.4�إندوني�سيا

)0.1(0.1)0.2(0.6)0.6(3.6)1.0(11.1)1.1(21.8)1.5(26.5)1.1(18.8)1.4(17.4�لأردن

)0.1(0.2)0.3(1.1)0.9(4.6)1.1(12.1)1.1(20.1)1.0(25.0)1.2(21.7)1.3(15.3كاز�خ�ستان

)0.0(0.0)0.1(0.3)0.3(1.0)0.8(3.5)0.9(8.2)1.2(15.5)1.4(22.3)1.7(49.4قريغيز�ستان

)0.1(0.2)0.5(2.3)1.2(12.0)1.6(25.1)1.3(29.2)1.3(20.1)1.1(8.5)0.6(2.6لتفيا

)0.8(0.9)2.1(5.4)2.9(22.1)4.0(27.8)4.0(26.0)2.7(11.8)1.9(5.1)0.9(0.9ليختن�ستاين

)0.2(0.4)0.6(3.1)0.9(11.6)1.1(22.7)1.4(27.3)1.2(21.1)1.1(10.4)0.6(3.5ليت��نيا

)0.2(0.4)0.4(4.0)0.8(16.5)1.0(28.7)1.1(28.5)0.8(15.6)0.5(5.2)0.2(1.1ماكاو �ل�سينية

)0.2(0.3)0.4(1.5)0.6(5.2)1.1(12.5)1.2(21.2)1.1(23.7)1.5(19.4)1.0(16.1�جلبل �لأ�س�د

)0.1(0.2)0.3(0.8)0.8(3.3)1.4(8.4)2.0(17.6)1.7(23.9)2.1(23.4)2.8(22.3بنما

)0.1(0.1)0.2(0.5)0.5(2.3)0.8(8.2)1.2(20.1)1.4(26.6)1.7(23.5)1.5(18.6بريو

)0.1(0.5)0.2(1.7)0.4(4.9)0.5(7.8)0.6(12.0)0.8(17.6)0.6(20.5)0.7(35.0قطر

)0.0(0.0)0.3(0.8)0.7(5.8)1.6(17.6)1.4(25.7)1.3(24.4)1.4(15.7)1.5(10.0رومانيا

)0.2(0.7)0.5(3.2)0.8(10.3)1.3(23.3)1.3(28.5)1.5(20.5)1.1(9.5)0.7(4.1رو�سيا �لحتادية

)0.1(0.1)0.4(1.6)1.0(8.5)1.2(21.4)1.8(28.7)1.3(22.9)1.0(11.9)0.8(4.9�سربيا

)0.5(3.1)1.2(14.0)1.7(26.5)1.6(27.1)1.0(18.4)0.9(8.0)0.5(2.1)0.3(0.8�سنغهاي �ل�سينية

)0.5(2.1)0.7(11.1)1.1(24.6)0.9(25.7)1.2(19.4)0.9(10.8)0.6(4.7)0.3(1.5�سنغاف�رة

)0.3(1.0)0.8(6.5)1.0(18.2)1.1(25.3)1.4(23.5)1.0(15.4)0.7(6.9)0.5(3.1تايبيه �ل�سينية

)0.0(0.0)0.3(0.6)0.7(4.2)1.3(15.0)1.6(29.7)1.6(30.6)1.3(14.9)0.9(4.8تايالند

)0.1(0.2)0.3(1.6)0.6(6.5)0.9(15.1)1.2(20.9)1.5(20.8)1.0(16.7)0.9(18.0ترينيد�د وت�باج�

)0.1(0.1)0.3(0.8)0.8(3.8)1.1(12.5)1.3(22.8)1.2(26.9)1.5(19.6)1.1(13.5ت�ن�س

)0.1(0.2)0.3(1.9)0.9(7.6)0.9(16.6)1.0(23.5)1.5(22.9)1.1(15.5)1.0(11.6�أوروج��ي
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)اجلزء 2-2(

اجلدول ) اأ-5-2(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي لال�ستيعاب و�ل�سرتجاع - 

ح�سب �جلن�س

م�ست�يات �لكفاءة - بنات

حتت م�ست�ى 1ب 

باأقل من 262.04 

نقطة درجة

�مل�ست�ى 1ب

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1 �أ

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 بقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2 من 

) 407.47 �إىل 

�أقل من 480.18  

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 3  (من 

480.18 �إىل 

�أقل من 552.89 

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61  نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

) �أعلى من 

698.32 نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.4(2.5)0.7(12.1)0.7(27.9)0.8(30.3)0.6(17.7)0.6(7.1)0.2(1.8)0.1(0.5��سرت�ليا(

)0.4(1.4)0.9(8.8)1.2(20.8)1.3(26.5)1.9(21.5)1.4(13.3)0.9(6.0)0.5(1.7�لنم�سا

)0.4(3.1)0.8(14.2)1.0(27.0)1.1(26.2)0.9(17.0)0.8(8.7)0.5(3.1)0.2(0.8بلجيكا
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مالحظة: القيم ذات الداللة االإح�سائية تظهر بالل�ن الداكن  )اأنظر امللحق اأ3(.
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)اجلزء 1-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للدمج و �لتف�سرياجلدول ) اأ-7-2(

م�ست�يات �لكفاءة

حتت م�ست�ى 1ب

) باأقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1 �أ

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 بقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2 من

) 407.47 �إىل 

�أقل من   480.18  

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 3

(من 480.18 �إىل 

�أقل من 552.89 

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61  نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

) �أعلى من 

698.32 نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%
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D0.4(2.7)0.5(10.5)0.6(22.9)0.7(27.6)0.5(20.7)0.5(10.9)0.2(3.7)0.1(1.0��سرت�ليا(

)0.1(0.4)0.5(4.7)1.0(17.1)1.0(25.7)1.3(25.2)0.9(17.6)0.6(7.5)0.3(1.8�لنم�سا

)0.3(1.5)0.6(10.6)0.8(23.3)0.7(24.9)0.7(20.5)0.6(12.6)0.4(5.1)0.3(1.4بلجيكا

)0.2(2.3)0.4(11.4)0.5(25.0)0.6(28.8)0.6(20.7)0.4(9.1)0.2(2.3)0.1(0.4كند�

)0.1(0.1)0.4(1.9)0.8(9.9)1.0(25.5)1.2(32.6)1.1(21.2)0.7(7.5)0.2(1.3ت�سيلي

)0.2(0.7)0.6(6.4)1.2(18.7)1.1(27.3)1.1(26.3)0.9(15.5)0.5(4.5)0.2(0.6�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.1(0.2)0.5(4.4)0.9(19.8)0.9(33.0)0.9(26.8)0.6(12.3)0.3(3.1)0.1(0.5�لدمنارك

)0.2(0.6)0.5(5.6)0.9(20.9)1.1(33.2)1.1(25.4)0.8(11.6)0.4(2.4)0.1(0.2��ست�نيا

)0.3(2.2)0.7(13.6)0.8(30.0)0.8(29.7)0.6(16.8)0.4(6.3)0.2(1.3)0.1(0.2فنلند�

)0.3(1.8)0.8(9.9)1.0(21.6)1.1(25.7)1.0(20.4)0.8(12.3)0.6(5.8)0.5(2.6فرن�سا

)0.2(0.9)0.7(8.3)1.2(22.7)1.2(27.9)0.9(22.4)0.8(12.8)0.4(4.2)0.2(0.7�أملانيا

)0.2(0.6)0.5(5.1)1.1(18.5)1.1(28.5)0.9(26.5)1.1(14.7)0.7(5.0)0.3(1.0�لي�نان

)0.1(0.4)0.7(6.0)1.2(21.7)1.2(30.7)1.3(24.3)0.9(12.8)0.6(3.7)0.2(0.5�ملجر

)0.3(1.3)0.6(8.5)0.8(22.2)0.9(29.4)0.7(21.5)0.8(11.9)0.5(4.1)0.2(1.1�أي�سلند�

)0.2(0.8)0.6(6.9)0.9(20.9)1.1(29.3)0.9(24.0)0.8(12.6)0.6(4.1)0.4(1.5�يرلند�

)0.2(0.9)0.5(6.2)0.7(17.7)1.0(25.4)0.9(22.9)0.7(15.2)0.7(8.2)0.6(3.5�إ�سر�ئيل

)0.1(0.6)0.3(5.9)0.5(20.4)0.6(29.2)0.6(24.4)0.4(13.9)0.3(4.6)0.2(1.1�إيطاليا

)0.5(2.6)0.7(11.3)1.1(26.2)0.9(27.1)0.8(18.9)0.7(9.3)0.5(3.4)0.3(1.2�ليابان

)0.2(1.4)1.1(12.9)1.3(32.4)1.1(31.7)1.0(15.7)0.6(4.8)0.4(0.9)0.1(0.2ك�ريا

)0.2(0.7)0.4(5.9)0.6(17.7)0.7(26.0)0.8(23.8)0.6(16.2)0.4(7.2)0.3(2.6ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.0)0.1(0.5)0.4(5.1)0.6(19.1)0.6(31.3)0.6(26.9)0.6(13.0)0.4(4.0�ملك�سيك

)0.3(1.3)0.9(9.6)1.7(21.7)1.2(26.2)1.2(24.4)1.5(14.1)0.4(2.7)0.1(0.1ه�لند�

)0.4(3.1)0.8(12.5)0.8(23.3)0.8(25.2)0.7(20.3)0.5(10.9)0.5(3.6)0.2(1.0ني�زيلند�

)0.2(1.1)0.6(8.2)1.0(20.9)1.1(30.0)1.1(23.7)0.7(11.9)0.4(3.7)0.2(0.6�لرنويج

)0.2(1.0)0.6(7.5)0.9(22.0)1.0(29.9)0.9(24.5)0.7(11.5)0.4(3.1)0.1(0.5ب�لند�

)0.2(0.3)0.5(4.8)0.8(18.1)1.2(30.6)0.9(27.2)0.9(14.4)0.4(3.9)0.2(0.5�لربتغال

)0.1(0.4)0.5(4.5)0.9(17.2)1.2(28.6)1.0(28.1)0.8(16.0)0.6(4.7)0.3(0.6جمه�رية �سل�فاكيا

)0.1(0.4)0.5(5.4)0.8(20.0)0.8(29.2)1.0(25.2)0.7(15.0)0.4(4.5)0.1(0.4�سل�فينيا

)0.1(0.2)0.2(3.3)0.6(17.2)0.9(32.2)0.7(27.5)0.7(14.0)0.5(4.5)0.1(1.1�إ�سبانيا

)0.3(1.5)0.6(8.1)1.0(19.4)1.0(28.5)1.0(23.4)0.9(12.7)0.6(4.6)0.3(1.9�ل�س�يد

)0.3(1.2)0.7(8.2)1.0(22.7)0.9(28.0)0.7(22.4)0.7(12.5)0.4(4.3)0.2(0.8�س�ي�سر�

)0.0(0.0)0.3(1.2)1.1(11.0)1.2(27.8)1.1(33.8)1.0(20.5)0.6(5.3)0.1(0.4تركيا

)0.2(1.2)0.4(7.1)0.7(18.5)0.8(28.1)0.8(25.0)0.7(14.6)0.4(4.5)0.2(1.0�ململكة �ملتحدة

)0.4(1.8)0.7(8.2)0.9(19.1)0.8(26.0)0.8(24.9)0.8(14.5)0.5(4.7)0.2(0.7�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.1(1.3)0.2(7.2)0.3(19.1)0.3(26.8)0.3(24.6)0.3(14.6)0.2(5.2)0.1(1.2 جمم�ع(

OECD 0.0(1.1)0.1(7.2)0.2(20.2)0.2(28.1)0.2(24.2)0.1(13.6)0.1(4.6)0.0(1.1مت��سط(

ء
كا

ر
)0.0(0.0)0.1(0.3)0.5(3.9)1.2(15.1)1.0(27.1)1.3(26.6)1.0(17.4)0.8(9.6�ألبانيا�س

)0.1(0.1)0.3(1.2)0.8(6.0)1.1(15.5)1.3(25.0)1.1(25.0)1.0(16.4)1.1(10.9�لأرجنتني

0.0)0.0(0.0)0.1(0.3)0.7(5.1)1.4(25.8)1.2(40.0)1.4(23.4)0.7(5.3�أذربيجان
ج

)0.1(0.1)0.2(1.1)0.5(5.5)0.8(14.7)0.8(26.3)0.8(29.3)0.7(17.4)0.4(5.5�لرب�زيل

)0.1(0.3)0.5(2.7)1.1(11.4)1.5(21.8)1.4(24.9)1.4(20.5)1.3(12.8)0.8(5.6بلغاريا

)0.0(0.0)0.2(0.6)0.5(4.7)1.0(16.5)1.1(29.8)1.2(28.9)1.1(14.7)0.7(4.7ك�ل�مبيا

)0.0(0.1)0.3(2.2)1.0(15.0)1.1(30.9)1.0(29.3)1.1(16.9)0.6(4.9)0.1(0.6كرو�تيا

)0.2(0.6)0.5(4.6)0.6(14.1)0.8(22.7)0.9(25.5)0.6(19.3)0.6(9.7)0.3(3.5دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)0.2(1.8)0.7(11.5)1.2(29.3)1.0(30.2)0.9(17.8)0.6(7.0)0.3(2.0)0.2(0.4ه�جن ك�جن �ل�سينية

0.0)0.0(0.0)0.3(0.9)1.2(9.5)1.5(33.3)1.6(39.0)1.3(15.4)0.4(1.8�إندوني�سيا
ج

)0.0(0.0)0.1(0.1)0.4(3.0)1.0(17.1)1.0(33.9)1.1(28.2)0.9(13.0)0.6(4.8�لأردن

)0.0(0.0)0.1(0.4)0.5(3.6)0.9(13.7)0.9(26.0)1.1(31.8)1.3(19.3)0.4(5.2كاز�خ�ستان

0.0)0.0(0.0)0.2(0.7)0.4(3.7)0.8(13.0)0.9(28.1)1.4(32.0)1.3(22.5قريغيز�ستان
ج

)0.1(0.1)0.4(3.0)1.0(17.1)1.1(32.7)1.2(29.8)1.0(14.2)0.5(2.7)0.1(0.4لتفيا

)0.6(0.7)1.8(5.2)2.7(23.2)3.2(30.5)2.5(23.5)2.1(12.2)1.2(4.4)0.4(0.4ليختن�ستاين

)0.1(0.1)0.4(2.9)0.8(13.8)1.0(27.7)1.3(31.2)0.9(18.5)0.5(4.9)0.2(0.8ليت��نيا

)0.1(0.1)0.3(3.3)0.5(17.5)0.7(33.7)0.7(30.4)0.4(12.4)0.2(2.5)0.1(0.2ماكاو �ل�سينية

)0.0(0.0)0.3(0.7)0.4(5.7)0.7(18.8)0.8(30.6)0.9(27.8)0.7(12.8)0.3(3.7�جلبل �لأ�س�د

)0.0(0.0)0.1(0.4)0.6(2.7)1.4(9.9)1.6(21.2)1.8(30.8)1.8(23.7)1.6(11.3بنما

)0.1(0.1)0.2(0.6)0.5(3.1)0.8(10.1)0.9(21.9)1.1(27.9)1.1(22.4)1.0(14.0بريو

)0.1(0.1)0.2(1.2)0.3(4.8)0.3(11.3)0.7(19.6)0.6(26.3)0.6(23.7)0.4(12.9قطر

)0.0(0.0)0.2(0.7)0.7(5.7)1.3(20.6)1.3(32.2)1.3(25.1)1.0(12.4)0.5(3.4رومانيا

)0.1(0.4)0.5(3.6)1.0(13.0)1.1(27.0)1.0(31.0)0.9(17.9)0.6(6.0)0.3(1.2رو�سيا �لحتادية

)0.0(0.0)0.2(1.1)0.6(8.4)0.8(25.4)0.8(32.7)0.9(22.3)0.6(8.4)0.3(1.7�سربيا

)0.4(3.1)0.9(18.0)0.9(33.2)1.1(28.3)0.8(13.3)0.5(3.4)0.1(0.5)0.0(0.0�سنغهاي �ل�سينية

)0.3(3.5)0.5(12.9)0.9(24.8)0.7(26.2)0.7(19.2)0.5(9.9)0.3(3.0)0.1(0.6�سنغاف�رة

)0.2(0.5)0.7(5.9)0.9(21.3)1.0(32.7)0.8(24.5)0.6(11.6)0.4(3.2)0.2(0.4تايبيه �ل�سينية

)0.0(0.0)0.1(0.2)0.5(3.0)0.8(15.2)1.2(35.6)1.1(33.5)0.9(11.1)0.3(1.4تايالند

)0.1(0.2)0.3(2.2)0.6(8.6)0.8(18.5)1.0(25.9)0.8(22.0)0.6(14.3)0.6(8.2ترينيد�د وت�باج�

)0.0(0.0)0.1(0.1)0.4(1.9)0.8(11.9)1.3(30.3)1.3(32.9)1.0(17.2)0.6(5.6ت�ن�س

)0.1(0.1)0.3(1.5)0.5(7.3)0.7(19.1)0.9(29.0)0.8(24.8)0.8(13.1)0.6(5.1�أوروج��ي
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)اجلزء 2-1(

اجلدول ) اأ-8-2(

 �لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للدمج و�لتف�سري

 ح�سب �جلن�س

م�ست�يات �لكفاءة - بنني

حتت م�ست�ى 

1ب )باأقل من 

262.04 نقطة 

درجة(

 �مل�ست�ى 1ب 

)من 262.04 �إىل 

�أقل من 334.75 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 1 �أ

)من 334.75 �إىل 

�أقل من 407.47 

بقطة درجة (

�مل�ست�ى 2 

)من 407.47 �إىل 

�أقل من 480.18  

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 3  

)من 480.18 �إىل 

�أقل من 552.89 

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61  نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

) �أعلى من 

698.32 نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.5(2.1)0.6(8.4)0.8(20.0)1.1(26.2)0.8(22.5)0.7(13.9)0.4(5.3)0.2(1.6��سرت�ليا(

)0.1(0.2)0.6(2.9)1.2(13.6)1.2(23.4)1.5(25.8)1.3(21.5)0.9(9.8)0.5(2.7�لنم�سا

)0.3(1.3)0.8(9.3)1.1(21.2)1.0(23.7)1.0(21.7)0.8(14.6)0.7(6.3)0.4(1.8بلجيكا

)0.2(1.5)0.5(9.3)0.7(22.6)0.7(27.9)0.8(23.0)0.6(11.6)0.4(3.3)0.2(0.6كند�

)0.1(0.1)0.5(1.4)0.9(8.9)1.3(22.8)1.4(31.8)1.3(23.6)1.0(9.5)0.4(1.9ت�سيلي

)0.1(0.4)0.5(3.8)1.1(13.4)1.3(25.3)1.4(29.4)1.4(20.2)0.9(6.4)0.3(1.0�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.1(0.2)0.5(3.1)1.0(16.9)1.2(31.1)1.2(29.4)0.9(14.7)0.5(3.9)0.2(0.8�لدمنارك

)0.2(0.2)0.6(3.6)0.9(15.7)1.4(31.3)1.4(28.8)1.2(16.2)0.6(3.7)0.2(0.4��ست�نيا

)0.3(1.1)0.7(8.5)1.1(24.2)1.3(31.7)1.0(22.3)0.8(9.7)0.4(2.0)0.1(0.3فنلند�

)0.3(1.2)1.0(7.7)1.1(18.4)1.3(24.0)1.2(22.2)1.1(14.7)0.9(8.1)0.8(3.8فرن�سا

)0.2(0.5)0.7(5.4)1.4(18.6)1.2(27.3)1.2(25.1)1.1(16.1)0.9(5.8)0.4(1.2�أملانيا

)0.1(0.3)0.5(3.8)1.1(14.2)1.5(25.7)1.2(28.4)1.5(18.7)1.2(7.4)0.6(1.6�لي�نان

)0.1(0.2)0.7(4.1)1.3(17.6)1.6(28.9)1.6(26.5)1.4(16.7)1.0(5.2)0.3(0.8�ملجر

)0.3(0.8)0.6(6.7)1.1(18.8)1.2(27.1)1.1(23.0)1.4(15.5)0.9(6.5)0.3(1.7�أي�سلند�

)0.2(0.5)0.7(4.8)1.2(17.0)1.6(28.2)1.3(25.9)1.2(15.3)0.8(5.9)0.6(2.4�يرلند�

)0.2(0.7)0.6(5.3)0.9(15.4)1.3(21.8)1.3(23.3)1.1(17.1)0.9(11.1)1.0(5.4�إ�سر�ئيل

)0.1(0.3)0.3(4.2)0.6(16.1)0.9(26.1)0.8(26.3)0.7(18.3)0.5(6.9)0.4(1.8�إيطاليا

)0.5(1.8)0.9(9.5)1.2(23.0)1.2(26.0)1.1(21.0)1.1(11.9)0.8(5.0)0.5(1.8�ليابان

)0.2(0.9)1.2(10.4)1.7(28.6)1.5(32.4)1.4(18.9)0.8(7.1)0.6(1.5)0.2(0.3ك�ريا

)0.2(0.5)0.6(4.6)0.8(14.6)1.0(24.1)1.1(23.7)1.0(18.9)0.7(9.8)0.5(3.9ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.0)0.1(0.4)0.4(4.0)0.7(16.3)0.8(29.1)0.8(28.7)0.8(15.9)0.5(5.5�ملك�سيك

)0.3(1.1)1.0(8.3)1.6(19.0)1.5(25.8)1.8(25.7)1.9(16.3)0.6(3.6)0.1(0.2ه�لند�

)0.5(2.1)0.9(10.0)1.2(20.2)1.1(24.2)1.1(22.3)0.8(14.0)0.8(5.5)0.4(1.7ني�زيلند�

)0.3(0.6)0.9(5.8)1.2(16.8)1.5(28.3)1.3(26.4)1.1(15.5)0.7(5.6)0.3(1.0�لرنويج

)0.2(0.5)0.6(5.1)1.1(17.2)1.6(27.0)1.4(27.8)1.0(16.2)0.7(5.4)0.3(0.8ب�لند�

)0.2(0.2)0.7(3.6)1.3(15.0)1.4(26.8)1.2(28.8)1.3(19.0)0.6(5.7)0.3(0.9�لربتغال

)0.1(0.1)0.4(2.6)0.9(12.1)1.3(24.1)1.3(30.6)1.3(22.0)1.1(7.6)0.4(0.8جمه�رية �سل�فاكيا

)0.2(0.2)0.5(3.0)1.0(15.0)1.1(25.6)1.3(27.3)1.2(20.7)0.7(7.4)0.2(0.8�سل�فينيا

)0.1(0.1)0.3(2.6)0.7(14.4)0.9(29.6)0.9(28.7)0.8(17.0)0.7(6.0)0.2(1.6�إ�سبانيا

)0.3(1.0)0.7(6.2)1.4(16.1)1.5(26.2)1.2(25.1)1.1(16.0)0.8(6.5)0.5(2.8�ل�س�يد

)0.3(0.9)0.7(6.0)1.1(18.4)1.2(27.1)1.1(24.9)0.9(15.8)0.6(5.9)0.3(1.1�س�ي�سر�

0.0)0.2(0.5)1.1(7.4)1.4(22.9)1.2(33.6)1.3(27.0)0.9(8.1)0.2(0.6تركيا
ج

)0.3(1.0)0.6(6.4)1.0(16.6)1.1(26.0)1.1(25.5)1.0(17.2)0.6(5.9)0.3(1.5�ململكة �ملتحدة

)0.4(1.3)0.8(7.3)1.1(17.9)1.1(24.8)1.2(25.1)1.0(16.3)0.8(6.3)0.4(1.0�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.1(0.9)0.2(5.9)0.4(16.6)0.4(25.0)0.4(25.6)0.4(17.4)0.2(7.0)0.1(1.8 جمم�ع(

OECD 0.0(0.7)0.1(5.4)0.2(16.7)0.2(26.2)0.2(25.9)0.2(17.0)0.1(6.4)0.1(1.7مت��سط(

ء
كا

ر
)0.0(0.0)0.1(0.1)0.4(2.4)1.3(10.2)1.4(21.0)1.9(28.5)1.7(22.9)1.3(15.0�ألبانيا�س

)0.1(0.0)0.4(0.8)0.9(4.6)1.2(12.8)1.3(22.9)1.4(25.2)1.5(19.2)1.5(14.5�لأرجنتني

0.0)0.0(0.0)0.2(0.3)0.8(4.0)1.7(21.4)1.7(39.7)1.9(27.5)0.9(7.1�أذربيجان
ج

)0.1(0.1)0.2(0.9)0.5(4.4)0.9(12.3)1.1(23.4)1.3(30.6)1.0(21.0)0.6(7.4�لرب�زيل

)0.1(0.1)0.4(1.4)1.1(7.9)1.6(18.1)1.5(22.8)1.6(24.0)1.6(16.9)1.3(8.7بلغاريا

)0.0(0.0)0.2(0.5)0.7(4.1)1.1(15.5)1.5(29.4)1.6(30.6)1.3(15.0)0.9(5.0ك�ل�مبيا

)0.0(0.0)0.3(1.0)0.9(10.3)1.4(26.3)1.2(31.1)1.5(22.2)1.0(7.9)0.3(1.1كرو�تيا

)0.2(0.3)0.7(3.4)0.7(11.7)1.2(19.2)1.1(23.2)1.0(22.6)0.8(13.7)0.5(5.8دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)0.4(1.4)1.0(8.6)1.5(26.2)1.3(31.6)1.4(19.9)0.9(8.8)0.5(2.8)0.2(0.6ه�جن ك�جن �ل�سينية

0.0)0.0(0.0)0.3(0.4)1.1(5.8)1.8(26.3)1.9(43.4)1.9(21.0)0.6(3.0�إندوني�سيا
ج

0.0)0.1(0.1)0.4(1.5)1.2(9.9)1.6(28.7)1.4(33.4)1.6(18.5)1.2(7.9�لأردن
ج

0.0)0.1(0.2)0.4(2.4)0.9(10.1)1.2(21.2)1.2(33.0)1.4(25.1)0.7(8.1كاز�خ�ستان
ج

0.0)0.0(0.0)0.2(0.5)0.5(2.1)1.0(9.0)1.1(22.5)1.6(33.6)1.9(32.3قريغيز�ستان
ج

)0.0(0.0)0.3(1.6)1.2(11.5)1.7(28.2)1.5(33.2)1.6(20.3)0.9(4.4)0.3(0.7لتفيا

)0.5(0.2)1.7(4.5)3.6(18.0)5.8(29.6)5.0(27.3)3.2(13.6)1.9(6.2)0.7(0.6ليختن�ستاين

0.0)0.3(1.1)0.7(7.7)1.1(22.1)1.4(33.8)1.1(25.8)0.8(8.0)0.4(1.5ليت��نيا
ج

)0.1(0.0)0.4(2.2)0.6(13.1)0.9(31.6)1.0(33.0)0.7(16.3)0.5(3.5)0.1(0.3ماكاو �ل�سينية

0.0)0.2(0.4)0.4(3.1)0.8(12.9)1.0(27.4)1.5(32.5)1.0(17.8)0.6(5.8�جلبل �لأ�س�د
ج

0.0)0.1(0.2)0.5(1.6)1.0(6.4)2.0(19.1)2.5(32.1)2.4(27.0)2.2(13.7بنما
ج

)0.1(0.1)0.2(0.5)0.5(2.3)0.8(8.3)1.1(19.7)1.6(28.6)1.5(24.5)1.4(16.1بريو

)0.1(0.1)0.2(0.9)0.4(4.2)0.4(8.5)0.7(14.7)0.8(25.9)0.9(28.0)0.7(17.6قطر

0.0)0.2(0.3)0.7(3.6)1.3(16.0)1.7(29.8)1.5(28.3)1.5(16.9)0.9(5.1رومانيا
ج

)0.1(0.3)0.4(1.9)1.0(9.0)1.5(22.7)1.5(32.5)1.4(23.0)0.9(8.7)0.4(1.8رو�سيا �لحتادية

)0.0(0.0)0.3(0.6)0.7(6.3)1.1(20.2)1.1(31.3)1.3(27.1)1.0(11.8)0.6(2.7�سربيا

)0.4(2.0)1.0(13.5)1.6(30.4)1.7(30.5)1.2(17.5)0.8(5.3)0.3(0.9)0.0(0.1�سنغهاي �ل�سينية

)0.4(2.8)0.8(10.8)1.0(22.6)1.0(26.4)1.0(20.3)0.8(11.6)0.5(4.5)0.2(0.9�سنغاف�رة

)0.2(0.3)0.8(4.0)1.3(18.7)1.4(30.3)1.3(26.4)0.8(14.8)0.7(4.9)0.4(0.8تايبيه �ل�سينية

)0.0(0.0)0.1(0.1)0.5(1.8)1.0(10.8)1.4(28.9)1.7(38.5)1.5(17.5)0.4(2.3تايالند

)0.1(0.1)0.3(1.1)0.8(5.7)0.9(14.8)1.1(23.7)1.2(24.0)0.9(18.5)0.8(12.1ترينيد�د وت�باج�

0.0)0.1(0.1)0.4(1.5)1.0(9.2)1.6(26.2)1.3(33.2)1.2(21.2)1.0(8.7ت�ن�س
ج

)0.1(0.1)0.3(1.0)0.7(5.4)1.0(16.1)1.3(26.0)1.4(26.3)1.1(17.3)0.9(7.9�أوروج��ي
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)اجلزء 2-2(

اجلدول ) اأ-8-2(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للدمج و�لتف�سري

ح�سب �جلن�س

م�ست�يات �لكفاءة - بنات

حتت م�ست�ى 

1ب )باأقل من 

262.04 نقطة 

درجة(

 �مل�ست�ى 1ب 

)من 262.04 �إىل 

�أقل من 334.75 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 1 �أ

)من 334.75 �إىل 

�أقل من 407.47 

بقطة درجة (

 �مل�ست�ى 2 

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18  نقطة 

درجة  (

 �مل�ست�ى 3  

)من 480.18 �إىل 

�أقل من 552.89 

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61  نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

) �أعلى من 

698.32 نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.5(3.2)0.6(12.5)0.7(25.7)0.8(28.9)0.7(18.9)0.6(8.0)0.3(2.3)0.1(0.5��سرت�ليا(

)0.2(0.6)0.7(6.3)1.4(20.6)1.2(28.0)1.8(24.7)1.2(13.8)0.8(5.2)0.3(0.8�لنم�سا

)0.4(1.8)0.8(11.9)1.1(25.5)1.0(26.0)0.9(19.3)0.8(10.6)0.6(3.9)0.3(1.0بلجيكا

)0.4(3.0)0.7(13.6)0.7(27.4)0.9(29.7)0.8(18.4)0.4(6.5)0.2(1.2)0.1(0.1كند�

)0.1(0.1)0.6(2.4)1.1(11.1)1.4(28.3)1.8(33.4)1.5(18.7)0.7(5.4)0.2(0.6ت�سيلي

)0.3(1.1)1.0(9.3)1.6(24.6)1.4(29.6)1.2(22.7)1.1(10.2)0.5(2.4)0.1(0.2�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.1(0.2)0.7(5.6)1.1(22.6)1.3(34.9)1.1(24.2)0.8(10.0)0.4(2.3)0.2(0.3�لدمنارك

)0.4(1.1)0.8(7.8)1.3(26.5)1.3(35.2)1.3(21.8)0.8(6.7)0.3(0.9)0.0(0.0��ست�نيا

)0.4(3.4)1.0(18.7)1.1(35.7)1.1(27.6)0.9(11.2)0.5(2.9)0.2(0.5)0.1(0.1فنلند�

)0.4(2.3)1.1(11.9)1.7(24.6)1.3(27.4)1.3(18.6)1.0(10.0)0.5(3.6)0.4(1.4فرن�سا

)0.4(1.3)1.3(11.3)1.4(26.9)1.6(28.6)1.0(19.7)0.9(9.4)0.5(2.5)0.1(0.2�أملانيا

)0.3(1.0)0.7(6.4)1.5(22.7)1.3(31.3)1.4(24.7)1.0(10.9)0.7(2.7)0.2(0.4�لي�نان

)0.2(0.6)1.0(7.9)1.9(25.8)1.8(32.5)1.5(22.2)1.0(8.7)0.7(2.2)0.2(0.1�ملجر

)0.4(1.8)1.0(10.3)1.3(25.6)1.6(31.6)1.2(20.0)0.7(8.3)0.4(1.8)0.2(0.5�أي�سلند�

)0.3(1.0)0.9(9.0)1.2(24.9)1.3(30.4)1.1(22.0)0.8(9.8)0.5(2.2)0.3(0.7�يرلند�

)0.2(1.0)0.6(7.1)1.2(20.0)1.2(28.8)1.0(22.5)0.8(13.5)0.6(5.4)0.4(1.7�إ�سر�ئيل

)0.2(0.9)0.4(7.7)0.7(25.0)0.7(32.5)0.8(22.3)0.4(9.3)0.2(2.1)0.2(0.4�إيطاليا
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)5.0(544)4.9(513)4.2(456)3.9(336)3.0(287)3.4(260)2.7(42-)3.6(418)3.0(376)1.5(87)3.0(397كاز�خ�ستان

)5.6(475)5.1(440)3.8(384)3.5(269)4.6(215)4.7(183)2.8(48-)2.9(350)3.6(302)1.9(88)2.9(327قريغيز�ستان

)3.4(611)3.5(585)3.3(541)3.6(430)4.1(381)5.6(352)3.0(44-)3.0(506)3.3(462)1.5(80)2.8(484لتفيا

)18.1(632)7.7(610)5.9(563)7.5(436)10.6(373)12.2(336)8.7(33-)6.5(515)5.3(482)3.5(90)4.0(498ليختن�ستاين

)3.4(607)3.3(578)2.8(528)3.4(410)3.7(358)4.5(331)2.6(58-)2.5(498)2.8(440)1.5(85)2.4(469ليت��نيا

)2.2(613)2.1(588)1.4(542)1.6(436)2.2(388)2.7(357)1.6(31-)1.0(504)1.2(473)0.7(77)0.8(488ماكاو �ل�سينية

)3.6(564)2.8(533)2.5(481)2.2(361)3.2(308)3.7(276)2.3(50-)2.3(446)1.5(396)1.4(88)1.6(420�جلبل �لأ�س�د

)9.0(531)9.5(496)7.3(434)7.4(309)8.5(254)9.6(221)6.2(31-)6.7(387)6.3(357)3.3(94)5.9(372بنما

)8.1(539)7.3(500)5.4(439)4.3(302)4.9(243)5.8(207)4.9(22-)5.0(382)4.2(360)2.6(100)4.0(371بريو

)3.0(565)2.7(523)1.6(449)1.5(303)2.1(249)2.4(221)1.7(42-)1.0(400)1.4(358)0.8(105)0.9(379قطر

)5.3(563)4.6(535)4.9(486)5.3(366)6.0(310)5.8(279)4.3(39-)4.4(444)4.3(405)2.2(87)4.0(425رومانيا

)5.7(616)5.0(582)3.8(527)3.7(408)4.4(352)5.1(319)2.9(44-)3.3(489)3.5(445)1.7(90)3.1(467رو�سيا �لحتادية

)3.1(577)3.2(551)2.9(504)3.1(389)4.0(334)4.7(304)3.1(37-)2.6(463)3.2(426)1.5(84)2.4(445�سربيا

)3.5(684)3.0(659)2.8(617)3.4(504)4.3(449)5.7(417)3.0(35-)2.3(576)3.2(540)1.6(81)2.5(558�سنغهاي �ل�سينية

)2.8(683)2.2(652)1.8(598)1.9(455)3.3(389)3.6(351)2.7(28-)1.7(539)1.9(511)1.1(101)1.2(525�سنغاف�رة

)5.6(635)5.0(607)3.3(560)3.2(441)3.8(383)4.4(349)5.5(32-)3.7(515)3.7(483)1.9(87)2.5(499تايبيه �ل�سينية

)6.0(537)3.8(508)2.8(465)2.9(367)3.8(326)4.4(301)3.8(36-)3.0(432)3.2(396)1.8(72)2.6(416تايالند

)4.3(595)3.5(558)2.3(494)2.2(344)3.5(274)3.8(232)2.6(53-)1.8(445)2.0(392)1.2(109)1.4(419ترينيد�د وت�باج�

)5.1(523)4.2(495)3.4(449)3.2(341)3.5(287)4.3(258)2.2(30-)2.9(408)3.0(378)1.6(81)2.7(393ت�ن�س

)3.5(580)3.6(547)3.0(489)3.4(358)3.8(297)6.5(260)3.0(37-)2.8(440)3.1(403)1.6(97)2.6(423�أوروج��ي

مالحظة: القيم ذات الداللة االإح�سائية تظهر بالل�ن الداكن  )اأنظر امللحق اأ3(.
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)اجلزء 1-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للتاأمل و�لتقييماجلدول ) اأ-10-2(

م�ست�يات �لكفاءة 

حتت م�ست�ى 1ب 

)باأقل من 

262.04 نقطة 

درجة(

�مل�ست�ى 1ب

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1 �أ

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 بقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2 )من 

407.47 �إىل 

�أقل من 480.18  

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 3  

)من 480.18 �إىل 

�أقل من 552.89 

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61  نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

) �أعلى من 

698.32 نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.4(3.2)0.6(12.6)0.6(25.0)0.6(26.8)0.6(18.9)0.5(9.3)0.3(3.2)0.1(1.0��سرت�ليا(

)0.1(0.4)0.5(4.3)0.8(16.7)1.1(26.2)1.0(22.7)0.8(16.5)0.7(9.0)0.6(4.2�لنم�سا

)0.3(1.4)0.6(10.7)0.8(24.9)0.8(25.9)0.8(18.8)0.7(11.3)0.4(5.0)0.3(2.2بلجيكا

)0.3(2.7)0.4(13.2)0.6(28.5)0.6(29.4)0.5(17.6)0.4(6.5)0.1(1.8)0.1(0.3كند�

)0.0(0.0)0.3(1.4)0.7(10.0)1.0(26.8)1.0(32.4)0.9(20.6)0.7(7.4)0.3(1.3ت�سيلي

)0.1(0.4)0.4(4.2)0.9(14.4)1.0(24.8)1.0(26.7)0.9(18.8)0.7(8.0)0.3(2.6�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.1(0.5)0.5(5.3)1.0(20.0)0.8(31.9)0.9(25.7)0.7(12.6)0.4(3.4)0.2(0.7�لدمنارك

)0.2(0.7)0.5(6.1)1.1(21.9)1.2(32.4)1.1(25.3)0.7(10.4)0.4(2.7)0.2(0.4��ست�نيا

)0.3(1.8)0.7(12.8)0.9(30.0)0.9(30.5)0.7(16.9)0.6(6.3)0.2(1.3)0.1(0.4فنلند�

)0.3(1.1)0.8(9.1)1.0(21.8)1.0(26.7)1.1(21.0)0.9(12.0)0.6(5.8)0.5(2.4فرن�سا

)0.2(0.5)0.5(6.0)0.9(22.0)1.1(29.3)0.9(22.6)0.7(12.6)0.6(5.5)0.3(1.5�أملانيا

)0.2(1.3)0.5(7.0)0.9(20.2)1.0(27.7)0.8(22.7)0.8(13.0)0.9(5.9)0.6(2.2�لي�نان

)0.1(0.5)0.5(5.9)1.0(19.7)1.1(29.7)1.3(24.4)1.1(14.1)0.7(4.9)0.3(0.9�ملجر

)0.2(0.7)0.5(6.4)0.8(21.1)0.9(31.4)0.7(22.8)0.7(12.0)0.4(4.5)0.2(1.1�أي�سلند�

)0.3(1.1)0.7(8.5)1.0(22.8)1.0(29.2)0.8(21.5)0.7(11.5)0.6(4.2)0.3(1.3�يرلند�

)0.3(1.6)0.7(8.0)0.9(19.5)1.0(25.1)0.8(21.4)0.7(13.0)0.6(7.3)0.7(4.0�إ�سر�ئيل

)0.1(0.7)0.4(6.2)0.6(19.7)0.6(27.1)0.5(22.8)0.5(14.5)0.3(6.3)0.3(2.6�إيطاليا

)0.4(3.6)0.7(12.7)0.9(25.0)0.9(25.9)0.8(17.8)0.7(9.1)0.5(3.9)0.5(1.9�ليابان

)0.4(2.0)1.1(14.0)1.3(31.7)1.4(30.1)1.1(15.5)0.7(5.3)0.4(1.1)0.1(0.3ك�ريا

)0.1(0.5)0.5(5.3)0.8(16.9)0.7(26.8)0.8(23.9)0.6(15.5)0.5(7.5)0.3(3.5ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.0)0.1(0.7)0.3(6.8)0.6(23.2)0.6(31.9)0.6(23.8)0.4(10.3)0.3(3.3�ملك�سيك

)0.2(0.7)0.8(8.8)1.7(23.7)1.3(29.1)1.5(24.8)1.4(11.2)0.3(1.6)0.1(0.1ه�لند�

)0.5(4.7)0.8(14.9)0.7(25.0)0.7(24.0)0.6(17.5)0.6(9.5)0.4(3.4)0.3(0.9ني�زيلند�

)0.3(1.1)0.6(8.0)0.9(22.4)0.8(30.7)0.7(22.6)0.6(10.9)0.4(3.6)0.2(0.7�لرنويج

)0.2(0.6)0.5(6.5)0.9(21.4)0.7(31.3)0.9(24.3)0.8(11.4)0.4(3.6)0.2(0.9ب�لند�

)0.2(0.6)0.6(7.0)0.9(20.9)0.9(30.2)0.9(23.7)0.9(12.5)0.5(4.2)0.2(0.7�لربتغال

)0.1(0.3)0.4(3.9)0.9(15.4)1.2(26.4)1.2(26.6)0.8(17.5)0.7(7.8)0.4(2.1جمه�رية �سل�فاكيا

)0.2(0.4)0.6(4.4)1.0(17.0)1.2(27.2)0.9(24.2)0.6(16.9)0.4(7.6)0.2(2.3�سل�فينيا

)0.1(0.4)0.3(4.5)0.7(19.1)0.7(30.9)0.7(24.9)0.7(13.0)0.4(5.3)0.3(1.9�إ�سبانيا

)0.3(1.6)0.7(8.5)0.9(21.2)0.8(29.6)0.8(22.6)0.7(10.8)0.4(4.2)0.3(1.5�ل�س�يد

)0.3(1.1)0.6(7.1)1.0(21.7)0.9(29.1)0.8(23.0)0.7(12.4)0.5(4.7)0.2(1.0�س�ي�سر�

)0.2(0.5)0.5(3.9)1.1(15.8)1.1(27.5)1.2(27.5)1.0(17.3)0.7(6.0)0.3(1.4تركيا

)0.3(1.8)0.6(8.8)1.0(20.9)0.7(28.2)0.8(23.5)0.6(12.2)0.4(3.8)0.2(0.9�ململكة �ملتحدة

)0.4(2.2)0.9(10.2)1.0(23.1)0.9(27.4)1.1(22.2)1.1(11.1)0.5(3.3)0.1(0.5�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.1(1.5)0.3(8.1)0.3(20.7)0.3(27.4)0.3(23.1)0.3(12.9)0.2(4.8)0.1(1.4 جمم�ع(

OECD 0.0(1.2)0.1(7.6)0.2(20.8)0.2(28.2)0.2(23.0)0.1(12.8)0.1(4.9)0.1(1.6مت��سط(

ء
كا

ر
)0.0(0.0)0.1(0.3)0.5(3.3)1.1(13.2)1.0(23.6)1.0(26.2)0.9(18.7)1.2(14.6�ألبانيا�س

)0.1(0.1)0.3(1.3)0.8(6.6)1.1(17.0)1.1(25.2)1.2(23.5)1.1(15.6)1.1(10.7�لأرجنتني

0.0)0.0(0.1)0.2(0.7)0.6(4.6)0.9(16.2)1.1(28.9)1.0(28.1)1.4(21.5�أذربيجان
ج

)0.1(0.1)0.2(1.4)0.6(7.0)0.9(18.5)0.8(29.6)0.8(26.6)0.6(13.1)0.4(3.8�لرب�زيل

)0.2(0.4)0.4(2.6)1.0(10.0)1.4(19.9)1.1(23.0)1.2(19.4)1.1(13.4)1.4(11.3بلغاريا

)0.0(0.0)0.2(0.9)0.7(6.3)1.2(19.2)1.3(30.1)1.0(26.3)1.0(13.2)0.7(4.0ك�ل�مبيا

)0.1(0.5)0.5(4.8)0.9(16.2)1.1(26.4)1.2(25.6)1.0(17.0)0.7(7.4)0.5(2.1كرو�تيا

)0.2(0.7)0.4(5.7)0.6(16.0)0.7(24.2)0.8(23.8)0.7(17.8)0.5(8.4)0.3(3.6دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)0.2(1.9)0.9(13.5)1.2(32.0)1.3(29.9)0.7(14.7)0.5(6.2)0.3(1.6)0.1(0.2ه�جن ك�جن �ل�سينية

0.0)0.0(0.0)0.4(1.7)1.3(13.3)1.3(35.8)1.5(35.1)1.1(12.2)0.5(1.9�إندوني�سيا
ج

)0.0(0.0)0.1(0.5)0.5(4.7)0.9(17.6)0.9(29.8)1.2(26.3)0.9(13.5)0.7(7.6�لأردن

)0.0(0.0)0.1(0.4)0.5(3.6)0.9(11.3)1.0(20.6)1.2(27.5)0.9(23.0)0.9(13.5كاز�خ�ستان

)0.0(0.0)0.1(0.2)0.3(1.3)0.5(4.8)0.7(10.5)0.9(19.2)1.2(26.8)1.6(37.2قريغيز�ستان

)0.1(0.2)0.4(4.0)1.3(19.2)1.3(34.1)1.2(27.6)0.9(11.6)0.5(2.9)0.2(0.4لتفيا

)0.3(0.1)1.4(5.7)2.4(22.9)3.1(31.5)3.2(23.0)2.1(12.0)1.3(4.4)0.3(0.2ليختن�ستاين

)0.1(0.2)0.5(2.8)0.7(13.5)1.0(27.3)1.2(29.3)0.8(18.7)0.6(6.9)0.3(1.4ليت��نيا

)0.1(0.1)0.3(2.4)0.8(15.6)0.9(33.6)0.8(30.6)0.6(13.9)0.3(3.4)0.1(0.4ماكاو �ل�سينية

)0.0(0.0)0.2(0.5)0.4(3.9)0.8(12.6)0.9(24.8)0.8(26.3)1.0(20.2)0.6(11.7�جلبل �لأ�س�د

)0.0(0.0)0.2(0.7)0.7(4.1)1.4(10.8)1.8(21.5)2.0(27.9)2.0(23.1)1.8(11.9بنما

)0.0(0.0)0.1(0.4)0.5(2.8)0.9(10.7)0.8(21.4)1.2(26.9)1.2(22.5)1.1(15.2بريو

)0.1(0.4)0.2(2.2)0.3(6.1)0.3(12.1)0.5(17.9)0.5(21.6)0.5(20.7)0.5(19.0قطر

)0.0(0.1)0.3(1.2)0.9(7.4)1.3(21.6)1.4(29.5)1.2(22.7)1.0(12.2)0.8(5.3رومانيا

)0.1(0.3)0.4(2.2)0.7(9.5)0.9(22.5)1.1(29.7)1.0(22.1)0.7(10.1)0.6(3.6رو�سيا �لحتادية

)0.0(0.0)0.2(1.0)0.6(7.2)1.0(22.3)1.0(30.3)0.9(24.3)0.6(11.4)0.5(3.5�سربيا

)0.4(3.4)0.8(17.9)0.8(32.9)0.9(27.6)0.7(13.2)0.5(4.2)0.2(0.6)0.1(0.2�سنغهاي �ل�سينية

)0.5(3.5)0.7(13.6)0.9(25.3)0.8(27.3)0.8(18.0)0.5(9.0)0.2(2.8)0.1(0.6�سنغاف�رة

)0.2(0.4)0.6(4.5)0.9(20.7)1.2(33.2)1.1(24.8)0.8(11.7)0.4(3.8)0.2(0.9تايبيه �ل�سينية

)0.0(0.0)0.2(0.5)0.5(4.3)0.8(18.0)1.1(33.3)0.9(29.3)0.8(12.3)0.4(2.1تايالند

)0.1(0.3)0.3(2.4)0.5(8.7)1.0(18.9)1.0(24.1)0.8(20.0)0.7(14.6)0.6(11.1ترينيد�د وت�باج�

)0.1(0.1)0.3(0.9)0.7(6.5)1.0(21.0)1.1(32.2)1.1(24.0)0.9(11.0)0.5(4.3ت�ن�س

)0.1(0.3)0.4(2.6)0.9(10.3)0.7(21.1)0.8(26.9)1.0(21.8)0.7(11.9)0.6(5.2�أوروج��ي
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)اجلزء 2-1(

اجلدول ) اأ-11-2(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للتاأمل و�لتقييم  

ح�سب �جلن�س

م�ست�يات �لكفاءة - بنني

حتت م�ست�ى 1ب 

)باأقل من 

262.04 نقطة 

درجة(

�مل�ست�ى 1ب

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1 �أ

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 بقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2 

)من 407.47 �إىل 

�أقل من 480.18  

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 3 

)من 480.18 �إىل 

�أقل من 552.89 

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61  نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

) �أعلى من 

698.32 نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.4(2.2)0.6(9.4)0.8(21.4)0.9(26.4)0.8(21.3)0.6(12.7)0.4(4.9)0.3(1.6��سرت�ليا(

)0.1(0.1)0.4(2.3)1.1(12.7)1.2(23.1)1.4(23.7)1.2(20.2)1.0(12.0)0.9(6.0�لنم�سا

)0.3(1.1)0.7(8.9)1.0(22.2)1.0(25.0)0.9(20.2)0.8(13.1)0.6(6.2)0.6(3.2بلجيكا

)0.2(1.5)0.5(9.8)0.8(25.2)0.9(30.1)0.8(21.1)0.6(9.0)0.2(2.8)0.1(0.6كند�

)0.0(0.0)0.3(1.0)0.8(8.5)1.2(23.7)1.3(32.1)1.2(23.3)1.0(9.4)0.6(2.0ت�سيلي

)0.1(0.2)0.3(2.2)0.9(9.8)1.3(21.1)1.3(28.1)1.3(23.8)1.1(10.9)0.5(4.0�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.1(0.2)0.5(2.8)1.1(15.6)1.0(30.7)1.2(29.3)0.9(15.5)0.7(4.8)0.4(1.1�لدمنارك

)0.2(0.2)0.5(3.1)1.3(15.6)1.8(31.6)1.4(30.5)1.1(14.1)0.7(4.2)0.4(0.7��ست�نيا

)0.2(0.6)0.7(7.1)1.2(23.1)1.2(32.4)1.1(23.7)0.9(10.1)0.4(2.3)0.2(0.6فنلند�

)0.2(0.5)0.7(6.7)1.2(18.0)1.4(24.7)1.5(23.4)1.3(14.7)0.9(8.3)0.7(3.8فرن�سا

)0.1(0.2)0.5(3.5)1.3(17.3)1.6(28.4)1.4(24.9)1.0(15.8)0.9(7.5)0.4(2.3�أملانيا

)0.2(0.5)0.6(4.2)1.2(15.1)1.5(25.0)1.3(25.0)1.4(17.5)1.2(9.2)0.9(3.4�لي�نان

)0.1(0.2)0.7(3.5)1.3(15.2)1.4(28.6)1.6(26.2)1.4(18.3)1.0(6.8)0.4(1.3�ملجر

)0.1(0.2)0.5(3.8)1.0(15.8)1.3(28.8)1.1(25.7)1.0(16.9)0.7(6.9)0.4(1.9�أي�سلند�

)0.3(0.6)0.8(5.7)1.4(19.8)1.4(27.7)1.1(24.3)1.2(14.0)1.1(5.8)0.6(2.0�يرلند�

)0.4(1.1)0.9(6.3)1.1(15.8)1.1(22.4)1.2(22.2)1.3(15.4)1.0(10.2)1.1(6.6�إ�سر�ئيل

)0.1(0.3)0.3(3.9)0.6(15.0)0.8(24.2)0.7(24.8)0.7(18.7)0.5(9.1)0.5(4.0�إيطاليا

)0.5(2.4)0.9(10.1)1.3(21.4)1.2(25.0)1.2(20.2)1.0(12.1)0.8(5.8)0.8(2.9�ليابان

)0.4(1.2)1.2(9.6)1.8(26.8)1.7(32.5)1.6(19.6)1.2(8.0)0.7(1.8)0.2(0.5ك�ريا

)0.2(0.3)0.6(3.5)1.0(13.8)1.1(24.9)1.2(24.1)1.1(18.0)1.0(10.2)0.6(5.3ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.0)0.1(0.5)0.3(5.3)0.8(19.7)0.7(31.0)0.8(26.1)0.5(12.8)0.5(4.6�ملك�سيك

)0.2(0.3)0.8(6.5)1.6(20.5)1.7(29.2)1.7(26.6)1.8(14.3)0.5(2.4)0.0(0.0ه�لند�

)0.5(3.1)0.9(11.3)1.2(22.0)1.3(23.6)1.2(19.9)0.9(13.2)0.7(5.2)0.5(1.6ني�زيلند�

)0.1(0.5)0.6(4.5)1.1(16.5)1.0(28.8)1.2(27.5)0.9(15.7)0.7(5.6)0.3(1.2�لرنويج

)0.1(0.2)0.6(3.6)1.0(15.3)1.2(28.2)1.3(28.3)1.1(16.7)0.7(6.1)0.5(1.7ب�لند�

)0.1(0.3)0.5(4.5)1.1(16.2)1.3(27.5)1.1(26.7)1.2(16.9)0.9(6.6)0.3(1.3�لربتغال

)0.1(0.1)0.3(2.3)1.0(10.5)1.3(21.1)1.4(27.0)1.2(23.9)1.2(11.7)0.7(3.5جمه�رية �سل�فاكيا

)0.2(0.3)0.4(1.9)1.0(11.3)1.2(23.1)1.0(24.9)1.1(22.7)0.8(12.0)0.4(3.9�سل�فينيا

)0.1(0.2)0.4(3.0)0.9(15.2)1.0(29.0)1.1(26.9)1.2(16.1)0.7(6.9)0.4(2.5�إ�سبانيا

)0.2(0.6)0.7(5.7)0.9(16.0)1.1(28.3)1.2(25.8)1.0(14.8)0.7(6.5)0.4(2.4�ل�س�يد

)0.2(0.6)0.6(4.4)1.1(17.1)1.1(27.8)1.3(26.3)1.1(15.8)0.8(6.7)0.3(1.4�س�ي�سر�

)0.1(0.1)0.5(1.9)1.1(10.6)1.3(24.2)1.7(29.0)1.3(22.8)1.0(9.2)0.4(2.1تركيا

)0.4(1.4)0.8(7.5)1.1(17.9)1.1(27.0)1.0(24.9)1.0(14.9)0.6(5.2)0.3(1.2�ململكة �ملتحدة

)0.4(1.6)1.0(8.0)1.3(21.6)1.3(26.4)1.5(23.6)1.3(13.5)0.7(4.6)0.2(0.7�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.1(1.0)0.3(6.0)0.4(17.6)0.4(26.0)0.4(24.8)0.5(16.0)0.3(6.6)0.1(2.1 جمم�ع(

OECD 0.0(0.7)0.1(5.1)0.2(16.6)0.2(26.5)0.2(25.3)0.2(16.4)0.1(7.1)0.1(2.4مت��سط(

ء
كا

ر
0.0)0.1(0.1)0.4(1.5)1.3(8.2)1.4(18.4)1.3(26.2)1.7(23.0)1.8(22.6�ألبانيا�س

ج

)0.1(0.1)0.3(0.8)0.8(4.8)1.1(13.4)1.3(23.6)1.4(24.4)1.5(18.2)1.5(14.8�لأرجنتني

0.0)0.1(0.0)0.2(0.6)0.8(4.0)1.0(13.8)1.5(26.9)1.5(29.7)1.8(24.9�أذربيجان
ج

)0.1(0.1)0.2(1.1)0.5(5.3)0.9(15.3)1.0(27.4)1.0(29.1)0.8(16.3)0.6(5.4�لرب�زيل

)0.2(0.2)0.4(1.1)0.9(6.6)1.6(15.9)1.7(20.8)1.5(21.2)1.4(17.3)2.0(17.0بلغاريا

)0.0(0.0)0.3(0.8)0.8(5.1)1.5(17.1)1.6(30.3)1.3(27.5)1.3(14.4)1.1(4.8ك�ل�مبيا

)0.1(0.2)0.4(2.3)0.9(11.1)1.2(22.4)1.2(27.4)1.4(21.9)1.1(11.3)0.7(3.4كرو�تيا

)0.3(0.4)0.5(3.6)0.7(12.4)1.2(20.6)1.0(22.6)0.8(21.5)0.8(12.4)0.5(6.4دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)0.3(0.8)1.0(8.9)1.7(28.2)1.8(32.7)1.2(17.8)0.8(8.5)0.5(2.5)0.2(0.4ه�جن ك�جن �ل�سينية

0.0)0.3(0.6)1.2(8.0)1.8(29.7)1.6(40.7)1.6(17.9)0.8(3.1�إندوني�سيا
ج

0.0
ج

)0.0(0.0)0.1(0.2)0.4(1.9)1.1(10.8)1.4(26.2)1.4(30.6)1.2(18.1)1.3(12.2�لأردن

)0.0(0.0)0.1(0.2)0.4(2.2)0.9(8.3)1.2(17.1)1.5(26.0)1.2(27.2)1.2(19.0كاز�خ�ستان

)0.0(0.0)0.1(0.1)0.3(0.8)0.5(3.3)0.8(7.5)1.1(15.3)1.3(24.9)1.8(48.2قريغيز�ستان

)0.1(0.1)0.4(2.0)1.6(12.7)1.6(30.3)1.6(31.9)1.6(17.1)0.8(5.0)0.4(0.8لتفيا

ك0.0)2.1(4.9)3.8(18.0)4.3(29.8)4.3(24.5)3.8(15.6)2.5(7.0)0.6(0.2ليختن�ستاين

)0.0(0.0)0.3(0.9)0.7(7.5)1.3(21.3)1.3(31.5)1.1(25.5)1.0(10.8)0.5(2.4ليت��نيا

)0.0(0.0)0.2(1.2)0.9(10.6)1.1(29.2)1.3(33.9)0.9(19.1)0.5(5.2)0.2(0.7ماكاو �ل�سينية

0.0)0.2(0.2)0.4(2.0)0.8(8.0)1.5(19.3)1.6(27.1)1.3(25.8)1.0(17.5�جلبل �لأ�س�د
ج

0.0)0.2(0.3)0.6(2.1)1.2(7.9)2.5(20.0)2.3(28.3)2.3(26.9)2.2(14.5بنما
ج

)0.1(0.0)0.2(0.4)0.5(2.2)0.8(8.6)1.1(19.0)1.2(26.7)1.3(24.9)1.4(18.2بريو

)0.1(0.3)0.2(1.8)0.3(4.8)0.5(8.7)0.5(13.2)0.7(20.5)0.7(24.4)0.8(26.3قطر

)0.1(0.0)0.1(0.5)0.8(4.7)1.3(16.2)1.9(27.5)1.5(26.3)1.3(16.3)1.3(8.4رومانيا

)0.1(0.1)0.3(1.2)0.6(5.9)1.1(18.1)1.4(29.4)1.3(26.1)1.0(13.8)0.9(5.4رو�سيا �لحتادية

)0.0(0.0)0.2(0.5)0.6(5.1)1.2(16.8)1.1(28.3)1.2(27.9)1.0(15.5)0.8(5.9�سربيا

)0.4(1.5)0.9(11.2)1.3(29.3)1.3(31.8)1.0(17.9)0.9(7.1)0.3(1.0)0.1(0.3�سنغهاي �ل�سينية

)0.4(2.2)0.9(10.8)1.2(22.8)1.0(27.3)1.0(20.5)0.7(11.1)0.4(4.4)0.2(0.9�سنغاف�رة

)0.1(0.2)0.7(2.7)1.1(15.7)1.8(31.5)1.5(27.2)1.0(15.2)0.7(5.8)0.5(1.6تايبيه �ل�سينية

)0.0(0.0)0.1(0.2)0.6(2.7)1.1(12.5)1.6(28.2)1.2(33.1)1.1(19.3)0.8(4.0تايالند

)0.1(0.0)0.2(0.8)0.6(5.1)1.4(14.9)1.4(22.3)1.2(22.1)1.3(18.2)1.0(16.5ترينيد�د وت�باج�

)0.1(0.0)0.3(0.6)0.8(4.7)1.3(16.7)1.5(30.7)1.5(26.4)1.1(13.9)0.8(7.0ت�ن�س

)0.1(0.1)0.4(1.6)1.1(7.2)1.2(17.3)1.1(24.8)1.3(24.6)1.0(16.3)0.9(8.2�أوروج��ي
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)اجلزء 2-2(

اجلدول ) اأ-11-2(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للتاأمل و�لتقييم  

ح�سب �جلن�س

م�ست�يات �لكفاءة - بنات

حتت م�ست�ى 1ب 

)باأقل من 

262.04 نقطة 

درجة(

�مل�ست�ى 1ب

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1 �أ

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 بقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2 

)من 407.47 �إىل 

�أقل من 480.18  

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 3 

)من 480.18 �إىل 

�أقل من 552.89 

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61  نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

) �أعلى من 

698.32 نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.5(4.1)0.8(15.6)0.8(28.5)0.9(27.2)0.7(16.6)0.5(6.1)0.2(1.6)0.1(0.3��سرت�ليا(

)0.2(0.6)0.9(6.2)1.4(20.6)1.6(29.3)1.4(21.7)1.1(12.9)0.9(6.1)0.7(2.6�لنم�سا

)0.3(1.7)0.9(12.5)1.1(27.6)1.2(26.8)1.0(17.3)0.8(9.4)0.5(3.6)0.3(1.2بلجيكا

)0.5(3.9)0.6(16.7)0.8(31.8)0.8(28.6)0.6(14.2)0.3(4.1)0.1(0.7)0.0(0.1كند�

)0.1(0.1)0.4(1.8)1.1(11.6)1.4(30.1)1.5(32.6)1.1(17.9)0.7(5.3)0.2(0.6ت�سيلي

)0.2(0.6)0.6(6.4)1.4(19.7)1.2(29.1)1.2(25.2)1.0(13.3)0.6(4.6)0.3(1.1�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.2(0.7)0.8(7.7)1.3(24.3)1.3(33.0)1.1(22.2)0.9(9.7)0.4(2.1)0.2(0.3�لدمنارك

)0.3(1.3)0.9(9.4)1.4(28.6)1.5(33.3)1.3(19.8)0.8(6.5)0.3(1.1)0.1(0.1��ست�نيا

)0.5(3.1)1.2(18.6)1.4(36.8)1.6(28.5)0.8(10.0)0.5(2.5)0.2(0.4)0.1(0.1فنلند�

)0.5(1.7)1.2(11.4)1.4(25.5)1.4(28.6)1.3(18.7)0.9(9.5)0.5(3.4)0.4(1.2فرن�سا

)0.4(0.8)0.9(8.5)1.1(26.9)1.5(30.3)1.2(20.2)1.1(9.2)0.6(3.4)0.2(0.7�أملانيا

)0.4(2.0)0.8(9.7)1.1(25.2)1.1(30.3)1.1(20.4)1.2(8.7)0.8(2.8)0.4(1.0�لي�نان

)0.3(0.8)0.8(8.3)1.3(24.4)1.5(30.8)1.6(22.6)1.2(9.7)0.8(3.0)0.3(0.5�ملجر

)0.5(1.3)0.9(9.0)1.0(26.4)1.3(34.0)1.1(19.8)0.7(7.1)0.4(2.0)0.2(0.3�أي�سلند�

)0.4(1.6)1.2(11.4)1.6(25.9)1.3(30.6)1.0(18.6)0.8(8.8)0.6(2.5)0.2(0.6�يرلند�

)0.4(2.0)1.0(9.6)1.3(23.1)1.5(27.6)1.1(20.7)0.9(10.7)0.6(4.6)0.4(1.6�إ�سر�ئيل

)0.2(1.2)0.6(8.6)0.8(24.7)0.7(30.2)0.6(20.7)0.5(10.1)0.4(3.4)0.2(1.1�إيطاليا

)0.7(5.0)1.0(15.5)1.3(28.8)1.1(26.9)1.2(15.2)0.9(5.8)0.4(2.0)0.3(0.9�ليابان

)0.6(2.9)1.8(18.9)1.6(37.2)1.6(27.4)1.2(10.9)0.5(2.3)0.2(0.3)0.1(0.1ك�ريا

)0.2(0.8)0.5(7.1)1.0(20.2)1.1(28.7)1.2(23.7)0.9(13.0)0.6(4.8)0.3(1.8ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.0)0.2(0.9)0.4(8.3)0.7(26.5)0.7(32.8)0.7(21.5)0.5(7.9)0.3(2.1�ملك�سيك

)0.4(1.1)1.1(11.0)2.0(26.9)1.5(29.0)1.9(23.0)1.3(8.1)0.3(0.8)0.1(0.1ه�لند�

)0.7(6.5)1.5(18.7)1.4(28.1)1.1(24.4)0.9(14.9)0.6(5.7)0.4(1.5)0.1(0.2ني�زيلند�

)0.5(1.8)1.0(11.7)1.1(28.6)1.3(32.7)1.0(17.5)0.6(6.0)0.4(1.5)0.1(0.2�لرنويج

)0.3(1.0)0.9(9.4)1.1(27.6)1.1(34.3)1.2(20.3)0.7(6.2)0.4(1.1)0.1(0.1ب�لند�

)0.3(1.0)0.9(9.5)1.2(25.4)1.1(32.8)1.1(20.9)0.9(8.4)0.3(1.9)0.1(0.2�لربتغال

)0.2(0.5)0.7(5.5)1.2(20.2)1.5(31.6)1.5(26.3)0.8(11.2)0.6(3.9)0.3(0.8جمه�رية �سل�فاكيا

)0.3(0.5)1.0(7.0)1.7(22.9)1.7(31.5)1.4(23.4)0.7(10.9)0.4(3.0)0.2(0.7�سل�فينيا

)0.1(0.5)0.4(6.1)0.8(23.1)1.3(32.8)1.2(22.8)0.8(9.9)0.4(3.7)0.2(1.2�إ�سبانيا

)0.5(2.6)0.9(11.4)1.4(26.6)1.3(30.9)1.1(19.2)0.7(6.8)0.4(1.8)0.2(0.6�ل�س�يد

)0.5(1.6)0.9(10.0)1.3(26.5)1.3(30.4)0.9(19.6)1.0(8.8)0.3(2.6)0.2(0.6�س�ي�سر�
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)3.4(686)2.9(661)2.8(616)3.3(502)4.3(445)5.9(408)2.8(50-)2.4(582)2.9(531)1.6(85)2.4(557�سنغهاي �ل�سينية

)4.1(684)2.5(654)1.6(601)2.1(462)2.7(394)3.7(355)2.6(37-)1.6(548)1.8(511)1.1(100)1.1(529�سنغاف�رة

)4.7(625)3.9(599)3.1(554)3.5(437)3.8(376)5.3(338)5.2(41-)3.9(514)3.7(472)1.8(88)2.8(493تايبيه �ل�سينية

)5.1(552)3.7(522)3.0(475)3.6(365)4.4(318)5.4(290)3.8(43-)3.2(439)3.5(396)2.1(80)2.8(420تايالند

)3.5(596)2.9(561)2.4(497)2.7(332)4.5(254)5.0(210)2.5(65-)1.7(446)1.9(381)1.1(117)1.3(413ترينيد�د وت�باج�

)5.3(569)4.5(540)3.5(489)3.9(370)4.1(307)5.4(269)2.4(36-)3.1(444)3.3(408)1.9(91)3.0(427ت�ن�س

)5.0(603)4.0(569)2.9(508)3.8(366)5.3(299)5.7(260)3.5(48-)3.1(458)3.5(410)1.7(104)2.9(436�أوروج��ي

مالحظة: القيم ذات الداللة االإح�سائية تظهر بالل�ن الداكن  )اأنظر امللحق اأ3(.
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)اجلزء 1-1(

 �لفروق بني �جلن�سني يف �أد�ء �لطالب على مقيا�س �لقر�ءة بعد �أخذ برنامج �لطالب يف �حل�سباناجلدول ) اأ-13-2(

�لف��رق بني �جلن�سني يف �أد�ء �لقر�ءة ) بنني – بنات(

د�خل �ملدر�سةما مت مالحظته
بعد ح�ساب م�ست�ى �لربنامج وغاية �لربنامج 

�مل�سجل به �لطالب 1

خ.م.درجة الفارقخ.م.درجة الفارقخ.م.درجة الفارق

O
EC

D2.4(35-)2.5(37-)3.1(37-��سرت�ليا(

)3.4(20-)3.4(20-)5.5(41-�لنم�سا

)2.0(16-)2.3(17-)4.4(27-بلجيكا

)2.1(33-)2.1(34-)1.9(34-كند�

)3.1(17-)3.1(18-)4.1(22-ت�سيلي

)2.7(32-)2.8(33-)4.1(48-�جلمه�رية �لت�سيكية

)3.2(28-)3.2(28-)2.9(29-�لدمنارك

)2.9(41-)2.9(42-)2.5(44-��ست�نيا

)2.7(56-)2.7(57-)2.3(55-فنلند�

)3.5(28-)3.5(30-)3.7(40-فرن�سا

)2.5(29-)2.5(29-)3.9(40-�أملانيا

)3.2(34-)3.2(34-)4.3(47-�لي�نان

)2.5(22-)2.6(22-)4.0(38-�ملجر

)3.4(44-)3.4(44-)2.8(44-�أي�سلند�

)4.8(34-)4.7(35-)4.7(39-�يرلند�

)3.8(28-)3.8(29-)5.2(42-�إ�سر�ئيل

)1.7(26-)1.7(26-)2.8(46-�إيطاليا

)2.8(28-)2.8(28-)6.8(39-�ليابان

)5.8(43-)5.9(44-)5.9(35-ك�ريا

)2.7(32-)3.1(35-)2.3(39-ل�ك�سمب�رج

)1.9(21-)1.9(21-)1.6(25-�ملك�سيك

)1.8(19-)1.8(19-)2.4(24-ه�لند�

)5.0(49-)4.9(50-)4.3(46-ني�زيلند�

)3.5(47-)3.5(47-)2.9(47-�لرنويج

)3.5(51-)3.5(51-)2.5(50-ب�لند�

)2.3(23-)2.6(32-)2.4(38-�لربتغال

)3.0(40-)3.0(42-)3.5(51-جمه�رية �سل�فاكيا

)2.4(30-)2.3(31-)2.3(55-�سل�فينيا

)1.7(29-)1.7(29-)2.0(29-�إ�سبانيا

)3.1(46-)3.2(47-)2.7(46-�ل�س�يد

)2.4(31-)2.5(31-)2.5(39-�س�ي�سر�

)3.0(32-)3.0(32-)3.7(43-تركيا

)3.4(25-)3.3(25-)4.5(25-�ململكة �ملتحدة

)4.2(25-)4.3(27-)3.4(25-�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.7(29-)1.0(29-)1.2(33- جمم�ع(

OECD 0.5(32-)0.5(33-)0.6(39-مت��سط(

ء
كا

ر
)4.0(57-)4.0(58-)4.4(62-�ألبانيا�س

)3.1(27-)3.2(30-)3.8(37-�لأرجنتني

)2.4(23-)2.5(22-)2.4(24-�أذربيجان

)2.0(25-)2.0(27-)1.7(29-�لرب�زيل

)3.9(45-)3.9(46-)4.7(61-بلغاريا

)2.8(6-)3.2(9-)3.8(9-ك�ل�مبيا

)3.6(30-)3.5(33-)4.6(51-كرو�تيا

)5.2(26-)5.3(28-)2.3(51-دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)2.8(24-)2.9(26-)4.4(33-ه�جن ك�جن �ل�سينية

)1.8(28-)1.8(28-)3.3(37-�إندوني�سيا

)10.0(43-)10.0(43-)6.2(57-�لأردن

)2.6(40-)2.6(41-)2.7(43-كاز�خ�ستان

)3.0(50-)3.0(51-)2.7(53-قريغيز�ستان

)2.9(44-)2.9(45-)3.2(47-لتفيا

)5.7(23-)5.8(21-)7.1(32-ليختن�ستاين

)2.8(52-)2.8(52-)2.8(59-ليت��نيا

)1.8(17-)2.1(21-)1.7(34-ماكاو �ل�سينية

)2.9(36-)3.5(40-)2.6(53-�جلبل �لأ�س�د

)4.8(18-)4.9(19-)6.7(33-بنما

)3.2(8-)3.3(11-)4.7(22-بريو

)5.9(33-)6.7(36-)1.8(50-قطر

)3.9(14-)3.9(14-)4.4(43-رومانيا

)2.6(38-)2.6(41-)2.7(45-رو�سيا �لحتادية

)2.6(22-)2.7(26-)3.0(39-�سربيا

)2.4(33-)2.4(33-)2.9(40-�سنغهاي �ل�سينية

)2.4(27-)2.4(26-)2.3(31-�سنغاف�رة

)4.6(48-)4.6(48-)5.3(37-تايبيه �ل�سينية

)3.0(35-)3.0(36-)3.8(38-تايالند

)2.3(40-)2.4(46-)2.5(58-ترينيد�د وت�باج�

)2.3(21-)2.4(22-)2.2(31-ت�ن�س

)2.8(30-)3.0(37-)3.1(42-�أوروج��ي

1-   ي�سري م�ست�ى الربنامج اإىل ما اإذا كان الطالب يف اأدنى ) م�ست�ى 2 للت�سنيف الدويل امل�حد للتعليم  (  اأو اأعلى ) امل�ست�ى 3 وفقًا  للت�سنيف  الدويل امل�حد للتعليم  ( يف الربنامج الثان�ي .

http://dx.doi.org/10.1787/888932343285تدل ت�سمية الربنامج على الغاية من درا�سته  اأ اأو ب اأو ج )اأنظر امللحق اأ 1 (
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)اجلزء 1-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للن�س��س �ملت���سلةاجلدول ) اأ-14-2(

م�ست�يات �لكفاءة

حتت م�ست�ى 1ب 

)باأقل من 

262.04 نقطة 

درجة(

�مل�ست�ى 1ب

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1 �أ

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 بقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2 

)من 407.47 �إىل 

�أقل من 480.18  

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 3  

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة  (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61  نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

) �أعلى من 

698.32 نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.4(2.4)0.5(11.0)0.5(23.4)0.6(27.3)0.6(20.6)0.5(10.4)0.3(3.8)0.1(1.1��سرت�ليا(

)0.1(0.4)0.6(4.6)0.8(17.1)1.0(25.8)0.9(24.5)0.9(17.9)0.7(7.9)0.4(1.9�لنم�سا

)0.2(1.1)0.5(10.2)0.7(24.3)0.7(25.4)0.8(20.6)0.6(12.5)0.5(4.7)0.3(1.3بلجيكا

)0.2(2.4)0.5(11.5)0.7(25.9)0.7(28.9)0.7(20.2)0.4(8.3)0.2(2.4)0.1(0.4كند�

)0.1(0.1)0.3(1.9)0.9(10.3)1.2(26.3)1.0(31.8)1.0(20.8)0.7(7.4)0.3(1.5ت�سيلي

)0.2(0.6)0.4(5.3)0.9(16.4)1.0(27.4)1.0(27.3)0.9(17.0)0.6(5.4)0.2(0.7�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.1(0.5)0.5(5.4)0.8(20.8)0.8(32.4)0.9(25.4)0.6(11.9)0.4(3.3)0.1(0.5�لدمنارك

)0.2(0.4)0.5(4.7)0.9(20.0)1.1(34.8)1.3(26.0)0.9(11.5)0.4(2.3)0.2(0.3��ست�نيا

)0.2(1.4)0.7(13.1)0.8(30.2)0.8(30.2)0.9(17.0)0.5(6.4)0.2(1.5)0.1(0.2فنلند�

)0.4(1.4)0.8(8.5)1.0(21.4)1.1(25.9)1.2(21.4)0.9(12.5)0.6(6.2)0.5(2.7فرن�سا

)0.2(0.6)0.5(6.7)0.9(22.8)1.2(28.4)1.3(22.9)0.8(12.9)0.4(4.7)0.2(0.9�أملانيا

)0.2(0.9)0.6(6.1)1.0(19.5)1.0(27.8)0.9(24.3)1.0(14.5)0.8(5.6)0.4(1.4�لي�نان

)0.2(0.6)0.7(6.7)1.0(21.7)1.1(30.1)1.1(23.5)0.9(12.4)0.7(4.1)0.2(0.8�ملجر

)0.3(1.3)0.6(8.0)1.1(21.6)1.0(30.4)0.7(21.4)0.6(11.6)0.5(4.3)0.3(1.5�أي�سلند�

)0.2(0.8)0.8(7.4)1.0(21.6)0.9(29.8)0.9(22.6)0.7(11.8)0.5(4.2)0.4(1.8�يرلند�

)0.2(1.1)0.5(6.8)0.8(18.5)0.9(25.7)1.1(22.2)0.8(14.6)0.7(7.5)0.6(3.7�إ�سر�ئيل

)0.1(0.5)0.3(6.0)0.5(21.0)0.5(28.8)0.5(23.1)0.5(13.9)0.3(5.2)0.2(1.4�إيطاليا

)0.3(2.4)0.8(12.2)0.9(26.7)0.9(27.1)0.7(17.9)0.7(8.6)0.6(3.5)0.4(1.7�ليابان

)0.2(1.0)1.0(11.9)1.2(32.7)1.2(32.5)1.0(15.5)0.7(5.1)0.3(1.0)0.1(0.3ك�ريا

)0.1(0.5)0.5(5.3)0.9(17.4)0.7(26.5)0.8(23.8)0.9(15.4)0.5(7.8)0.3(3.3ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.0)0.1(0.4)0.3(5.6)0.6(21.8)0.7(32.7)0.6(24.3)0.5(11.4)0.4(3.7�ملك�سيك

)0.2(0.8)0.9(8.6)1.7(22.8)1.1(27.7)1.5(25.5)1.3(12.3)0.3(2.0)0.1(0.1ه�لند�

)0.4(3.0)0.7(12.8)0.8(23.8)0.8(25.4)0.8(19.4)0.6(10.7)0.4(3.7)0.2(1.2ني�زيلند�

)0.2(1.3)0.6(8.5)1.0(22.8)0.9(29.4)0.7(22.4)0.6(11.2)0.4(3.6)0.2(0.8�لرنويج

)0.2(0.8)0.6(7.2)1.0(22.0)0.8(30.9)0.9(24.4)0.6(11.1)0.4(3.0)0.2(0.7ب�لند�

)0.2(0.4)0.5(5.6)1.0(19.9)1.1(30.6)0.9(26.0)0.9(12.7)0.4(4.2)0.2(0.6�لربتغال

)0.2(0.5)0.4(4.2)1.1(17.2)1.2(28.7)0.9(27.3)0.9(16.2)0.6(5.1)0.3(0.9جمه�رية �سل�فاكيا

)0.2(0.4)0.6(5.6)0.8(19.1)0.8(28.2)0.9(24.8)0.6(15.3)0.3(5.6)0.1(0.9�سل�فينيا

)0.1(0.3)0.3(4.1)0.6(18.7)0.7(31.7)0.6(25.8)0.6(13.2)0.4(4.8)0.2(1.3�إ�سبانيا

)0.3(1.6)0.6(8.6)1.0(20.3)1.1(28.9)1.1(23.1)0.8(11.5)0.4(4.3)0.3(1.7�ل�س�يد

)0.2(0.9)0.7(7.2)0.9(22.2)1.0(29.0)0.8(23.0)0.7(12.5)0.4(4.5)0.1(0.8�س�ي�سر�

)0.1(0.1)0.5(2.1)1.2(13.2)1.2(28.9)1.4(31.3)1.0(18.3)0.6(5.2)0.2(0.9تركيا

)0.2(1.2)0.5(7.2)0.9(18.9)0.7(27.9)0.8(25.0)0.7(14.2)0.4(4.5)0.2(1.1�ململكة �ملتحدة

)0.3(1.9)0.9(9.1)0.9(20.0)0.8(26.5)0.9(23.7)0.8(13.6)0.4(4.3)0.2(0.8�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.1(1.2)0.3(7.4)0.3(19.8)0.3(27.3)0.3(24.1)0.3(13.8)0.2(5.0)0.1(1.3 جمم�ع(

OECD 0.0(1.0)0.1(7.2)0.2(20.6)0.2(28.4)0.2(23.7)0.1(13.1)0.1(4.7)0.0(1.3مت��سط(

ء
كا

ر
)0.0(0.0)0.1(0.3)0.7(4.4)1.1(15.9)1.2(25.7)1.2(25.7)1.1(17.4)1.0(10.8�ألبانيا�س

)0.1(0.1)0.3(1.1)0.8(6.3)1.1(16.5)1.0(25.4)1.3(24.4)1.0(15.4)1.1(10.8�لأرجنتني

0.0)0.0(0.0)0.2(0.5)0.7(5.4)1.3(21.6)1.2(36.2)1.1(26.2)1.0(10.0�أذربيجان
ج

)0.1(0.1)0.3(1.4)0.5(6.5)0.7(16.6)0.7(27.1)0.8(27.8)0.7(15.1)0.4(5.5�لرب�زيل

)0.1(0.4)0.7(3.1)1.3(11.9)1.3(21.5)1.2(22.9)1.4(19.6)1.2(12.4)1.1(8.2بلغاريا

)0.0(0.0)0.2(0.6)0.5(4.7)1.1(17.9)1.1(31.0)1.2(27.9)1.1(13.8)0.6(4.1ك�ل�مبيا

)0.1(0.3)0.4(3.7)0.9(17.3)1.3(29.5)1.1(27.1)1.0(15.7)0.5(5.4)0.2(0.9كرو�تيا

)0.2(0.7)0.4(5.2)0.6(14.7)0.7(23.8)0.7(24.9)0.7(17.7)0.5(9.1)0.3(3.9دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)0.3(2.0)0.7(13.4)1.0(31.2)1.3(29.4)0.8(16.0)0.5(6.0)0.3(1.8)0.1(0.3ه�جن ك�جن �ل�سينية

0.0)0.0(0.0)0.4(1.4)1.4(12.7)1.3(34.4)1.7(36.2)1.2(13.3)0.4(1.9�إندوني�سيا
ج

)0.0(0.0)0.1(0.3)0.5(4.8)1.0(20.3)0.8(32.3)0.9(24.3)0.7(11.9)0.6(6.0�لأردن

)0.0(0.0)0.1(0.3)0.6(4.0)1.1(14.4)1.1(26.5)1.0(30.8)1.1(18.1)0.5(5.9كاز�خ�ستان

)0.0(0.0)0.0(0.1)0.2(1.1)0.5(4.6)0.8(12.7)0.9(24.5)1.0(28.9)1.2(28.2قريغيز�ستان

)0.0(0.1)0.4(2.7)1.0(17.3)1.1(33.1)1.3(29.3)1.0(13.8)0.6(3.4)0.2(0.3لتفيا

)0.6(0.5)1.7(4.2)3.4(22.1)3.4(32.1)2.9(23.2)2.8(13.9)1.3(3.9ك0.0ليختن�ستاين

)0.1(0.2)0.4(2.9)0.8(14.4)0.9(29.1)0.9(29.4)0.7(17.9)0.6(5.3)0.2(0.9ليت��نيا

)0.1(0.2)0.4(3.7)0.8(17.4)0.8(33.8)0.7(28.9)0.4(12.8)0.3(3.1)0.1(0.3ماكاو �ل�سينية

)0.1(0.0)0.2(0.8)0.6(5.7)1.0(17.2)1.0(28.6)0.9(26.4)0.6(15.5)0.4(5.8�جلبل �لأ�س�د

)0.0(0.0)0.2(0.6)0.7(3.5)1.2(10.3)1.6(22.3)1.7(27.8)1.8(22.0)2.0(13.4بنما

)0.0(0.0)0.2(0.5)0.5(3.0)0.8(11.1)1.0(22.7)1.1(27.8)0.9(21.3)0.9(13.5بريو

)0.1(0.3)0.2(1.7)0.4(5.6)0.4(12.2)0.5(18.9)0.5(22.2)0.6(21.0)0.4(18.0قطر

)0.0(0.0)0.2(0.7)0.7(6.2)1.2(21.2)1.3(31.0)1.2(23.5)1.1(12.7)0.7(4.7رومانيا

)0.1(0.3)0.4(2.8)0.7(11.4)0.9(27.1)1.0(31.7)1.1(18.9)0.8(6.5)0.3(1.4رو�سيا �لحتادية

)0.0(0.1)0.2(0.9)0.7(7.8)0.9(25.6)1.2(33.7)1.3(22.3)0.7(7.9)0.3(1.8�سربيا

)0.4(3.6)1.0(20.1)1.0(34.2)1.1(26.5)0.7(11.9)0.4(3.1)0.1(0.5)0.1(0.1�سنغهاي �ل�سينية

)0.3(2.8)0.6(12.4)1.0(25.0)0.7(27.2)0.7(18.8)0.5(9.9)0.3(3.3)0.1(0.6�سنغاف�رة

)0.2(0.6)0.7(5.2)0.9(21.2)1.2(33.0)1.0(24.3)0.7(11.3)0.4(3.8)0.2(0.7تايبيه �ل�سينية

)0.0(0.0)0.2(0.3)0.6(3.6)1.0(17.9)1.4(36.3)1.1(30.5)0.8(10.2)0.3(1.3تايالند

)0.1(0.3)0.3(2.5)0.4(9.2)0.6(19.2)0.9(24.4)0.8(20.6)0.8(13.8)0.5(10.0ترينيد�د وت�باج�

)0.0(0.0)0.1(0.2)0.5(3.1)1.0(16.5)1.5(32.4)1.1(28.7)0.9(13.9)0.5(5.2ت�ن�س

)0.1(0.2)0.3(2.1)0.8(9.0)0.8(20.4)1.2(27.6)0.9(22.9)0.6(12.2)0.6(5.7�أوروج��ي
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)اجلزء 2-1(

اجلدول ) اأ-15-2(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للن�س��س �ملت���سلة 

 ح�سب �جلن�س

م�ست�يات �لكفاءة - بنني

حتت م�ست�ى 1ب 

)باأقل من 

262.04 نقطة 

درجة(

�مل�ست�ى 1ب

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1 �أ

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 بقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2 

)من 407.47 �إىل 

�أقل من 480.18  

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 3  

)من 480.18 �إىل 

�أقل من 552.89 

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61  نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

) �أعلى من 

698.32 نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.4(1.8)0.7(8.3)0.9(20.2)0.9(26.4)0.8(22.5)0.7(13.5)0.5(5.5)0.2(1.8��سرت�ليا(

)0.1(0.1)0.4(2.6)1.0(12.8)1.4(23.4)1.2(25.7)1.2(21.8)1.0(10.6)0.6(2.9�لنم�سا

)0.3(0.8)0.8(8.6)1.1(21.9)1.0(24.3)1.0(22.0)0.8(14.7)0.6(5.8)0.4(1.8بلجيكا

)0.2(1.4)0.5(8.6)1.0(22.9)1.1(28.6)0.9(22.9)0.6(11.1)0.3(3.7)0.1(0.7كند�

)0.1(0.1)0.4(1.3)1.0(8.2)1.4(23.5)1.2(31.8)1.3(23.3)1.0(9.8)0.5(2.1ت�سيلي

)0.1(0.2)0.4(2.6)1.0(11.4)1.5(24.4)1.6(30.0)1.5(22.3)0.8(7.7)0.3(1.2�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.1(0.2)0.5(3.6)1.0(16.9)1.2(30.9)1.1(28.3)0.8(14.8)0.6(4.5)0.3(0.7�لدمنارك

)0.1(0.2)0.4(2.5)1.1(14.0)1.4(32.6)1.6(30.3)1.4(16.3)0.7(3.7)0.4(0.5��ست�نيا

)0.2(0.5)0.7(7.3)1.1(23.6)1.2(32.2)1.3(23.4)0.9(10.2)0.4(2.5)0.1(0.3فنلند�

)0.2(0.8)0.8(6.4)1.2(17.5)1.5(24.3)1.6(23.2)1.2(15.3)1.0(8.6)0.7(4.0فرن�سا

)0.1(0.3)0.6(3.9)1.2(18.5)1.4(27.4)1.6(26.0)1.1(16.2)0.7(6.2)0.4(1.5�أملانيا

)0.2(0.4)0.7(3.8)1.3(14.8)1.7(24.3)1.5(26.8)1.3(18.8)1.2(8.7)0.6(2.4�لي�نان

)0.3(0.3)0.7(4.1)1.3(17.3)1.5(28.7)1.5(25.8)1.3(16.4)0.9(6.1)0.4(1.3�ملجر

)0.2(0.6)0.5(5.5)1.4(17.6)1.3(27.7)1.0(23.7)1.0(15.9)1.0(6.7)0.5(2.4�أي�سلند�

)0.2(0.3)0.8(5.0)1.2(17.8)1.1(28.9)1.4(24.4)1.0(14.7)0.8(6.0)0.6(2.9�يرلند�

)0.3(0.8)0.7(5.5)0.9(14.8)1.2(22.9)1.4(22.6)1.1(17.1)0.9(10.5)1.1(5.9�إ�سر�ئيل

)0.1(0.3)0.3(3.8)0.7(16.1)0.7(26.1)0.7(25.4)0.7(18.4)0.5(7.7)0.4(2.3�إيطاليا

)0.4(1.8)0.9(9.7)1.4(23.1)1.2(26.6)1.0(19.9)1.0(11.2)0.9(5.2)0.7(2.5�ليابان

)0.2(0.7)1.0(8.3)1.8(27.5)1.6(34.6)1.4(19.4)1.0(7.5)0.5(1.6)0.2(0.5ك�ريا

)0.1(0.3)0.5(3.6)1.0(13.9)1.0(24.5)1.0(23.6)1.1(18.4)0.9(10.7)0.5(5.1ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.0)0.1(0.3)0.3(4.2)0.7(18.0)0.8(31.3)0.8(27.1)0.7(14.1)0.5(5.1�ملك�سيك

)0.3(0.5)0.9(6.9)1.6(19.8)1.7(27.0)1.9(27.9)1.5(14.8)0.6(3.0)0.1(0.1ه�لند�

)0.3(1.9)0.7(9.9)1.1(20.3)1.3(24.7)1.4(21.3)1.1(14.1)0.7(5.8)0.5(2.0ني�زيلند�

)0.2(0.5)0.6(5.2)1.3(17.6)1.4(28.4)1.1(26.1)1.0(15.0)0.6(5.7)0.3(1.5�لرنويج

)0.1(0.3)0.7(4.3)1.0(16.3)1.3(28.2)1.3(28.4)1.1(16.1)0.6(5.0)0.5(1.3ب�لند�

)0.1(0.2)0.6(3.6)1.1(15.8)1.4(27.2)1.4(28.7)1.3(16.9)0.7(6.5)0.3(1.1�لربتغال

)0.1(0.1)0.4(2.1)1.2(11.9)1.7(23.8)1.3(30.1)1.5(22.6)1.1(8.1)0.4(1.4جمه�رية �سل�فاكيا

)0.2(0.2)0.5(2.5)1.0(13.8)1.0(24.4)1.3(26.4)1.2(21.8)0.6(9.1)0.2(1.7�سل�فينيا

)0.1(0.2)0.3(2.8)0.7(15.2)1.0(29.9)0.9(27.9)0.9(15.8)0.6(6.4)0.3(1.8�إ�سبانيا

)0.2(0.9)0.7(5.9)1.3(16.5)1.4(27.1)1.3(25.3)1.1(15.2)0.6(6.5)0.4(2.8�ل�س�يد

)0.2(0.5)0.7(4.8)1.2(17.3)1.2(27.9)1.1(25.9)1.0(16.4)0.7(6.0)0.2(1.3�س�ي�سر�

0.0)0.3(0.7)1.2(8.6)1.5(24.3)1.7(32.5)1.6(24.5)0.9(8.0)0.3(1.4تركيا
ج

)0.2(1.0)0.7(6.4)1.0(16.3)1.1(25.8)1.2(26.1)1.0(16.8)0.7(6.0)0.3(1.6�ململكة �ملتحدة

)0.4(1.4)1.1(7.8)1.2(18.4)1.0(25.3)1.2(24.2)1.2(16.0)0.7(5.8)0.3(1.2�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.1(0.8)0.3(5.6)0.4(16.7)0.3(25.7)0.4(25.5)0.4(16.9)0.2(6.8)0.1(2.0 جمم�ع(

OECD 0.0(0.6)0.1(4.9)0.2(16.5)0.2(26.6)0.2(25.9)0.2(16.8)0.1(6.7)0.1(2.0مت��سط(

ء
كا

ر
0.0)0.2(0.1)0.5(2.0)1.3(9.8)1.5(20.7)2.2(27.5)1.6(23.0)1.5(16.9�ألبانيا�س

ج

)0.1(0.0)0.2(0.6)0.7(4.2)1.2(13.4)1.3(23.1)1.7(25.2)1.6(18.4)1.4(15.1�لأرجنتني

0.0)0.0(0.0)0.2(0.4)0.7(4.1)1.3(17.4)1.7(34.7)1.6(30.1)1.4(13.3�أذربيجان
ج

)0.1(0.1)0.3(1.1)0.6(5.0)0.8(13.3)0.9(24.6)1.1(29.1)1.1(19.0)0.6(7.9�لرب�زيل

)0.1(0.2)0.5(1.7)0.9(7.8)1.6(17.6)1.3(21.3)1.8(22.4)1.6(16.5)1.7(12.6بلغاريا

)0.0(0.0)0.2(0.5)0.6(3.8)1.3(15.7)1.9(30.8)1.9(29.0)1.5(15.1)0.9(4.9ك�ل�مبيا

)0.1(0.1)0.3(1.6)1.0(11.8)1.6(25.3)1.3(29.6)1.3(21.3)0.9(8.7)0.3(1.6كرو�تيا

)0.2(0.3)0.4(3.5)0.8(11.2)1.0(20.3)0.9(23.3)1.0(20.9)0.8(13.9)0.5(6.6دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)0.3(1.1)1.0(9.5)1.4(27.4)2.0(31.8)1.4(18.8)0.8(8.4)0.5(2.5)0.2(0.5ه�جن ك�جن �ل�سينية

0.0)0.3(0.6)1.1(7.4)1.6(28.6)1.9(41.7)1.7(18.4)0.7(3.2�إندوني�سيا
ج

0.0
ج

)0.0(0.0)0.1(0.1)0.4(2.0)1.2(12.3)1.3(30.3)1.3(28.8)1.2(16.6)1.2(9.8�لأردن

)0.0(0.0)0.1(0.2)0.5(2.3)1.2(10.1)1.1(22.1)1.5(32.5)1.4(24.1)0.8(8.8كاز�خ�ستان

0.0)0.3(0.6)0.7(2.9)1.1(8.7)1.1(18.7)1.3(29.4)1.6(39.8قريغيز�ستان
ج

0.0
ج

)0.1(0.0)0.4(1.4)1.0(10.5)1.7(28.8)1.9(33.0)1.5(20.0)1.2(5.7)0.3(0.6لتفيا

)0.7(0.3)2.0(2.4)4.7(17.4)4.0(31.3)4.4(26.3)3.9(17.8)2.0(4.4ك0.0ليختن�ستاين

)0.0(0.0)0.3(0.9)0.8(7.7)1.2(23.3)1.4(32.4)1.2(25.6)1.0(8.5)0.4(1.6ليت��نيا

)0.1(0.1)0.4(2.2)0.9(12.3)1.1(31.2)1.1(31.8)0.9(17.2)0.5(4.7)0.2(0.4ماكاو �ل�سينية

)0.0(0.0)0.3(0.4)0.5(3.1)0.9(11.5)1.3(25.1)1.4(29.8)1.0(20.8)0.6(9.2�جلبل �لأ�س�د

)0.0(0.0)0.2(0.2)0.5(1.8)1.0(7.1)2.0(20.7)2.3(28.5)2.2(25.3)2.5(16.4بنما

)0.1(0.1)0.2(0.5)0.5(2.3)0.8(8.6)1.2(20.6)1.3(28.3)1.1(23.7)1.2(15.9بريو

)0.1(0.2)0.2(1.4)0.4(4.2)0.5(8.8)0.7(14.5)0.8(21.7)0.7(24.3)0.6(24.9قطر

)0.0(0.0)0.1(0.3)0.6(3.4)1.3(15.7)1.7(28.5)1.4(27.2)1.4(17.8)1.1(7.1رومانيا

)0.1(0.1)0.3(1.5)0.7(7.1)1.4(22.1)1.5(33.4)1.6(23.9)1.1(9.5)0.6(2.3رو�سيا �لحتادية

)0.1(0.1)0.2(0.5)0.8(5.2)1.1(19.2)1.6(32.4)2.0(28.0)0.9(11.7)0.5(2.9�سربيا

)0.3(1.8)1.0(13.5)1.5(31.6)1.5(30.1)1.3(17.0)0.7(5.0)0.3(0.9)0.1(0.1�سنغهاي �ل�سينية

)0.3(1.9)1.1(10.1)1.6(22.7)0.9(27.3)1.0(20.2)0.8(11.8)0.5(5.0)0.2(1.0�سنغاف�رة

)0.2(0.3)0.7(3.2)1.2(17.3)1.5(30.6)1.3(26.8)1.1(14.7)0.7(5.9)0.3(1.2تايبيه �ل�سينية

0.0)0.1(0.1)0.5(1.8)1.1(11.8)1.5(30.1)1.4(37.2)1.4(16.7)0.7(2.4تايالند
ج

)0.1(0.0)0.2(1.0)0.7(5.6)0.9(15.8)1.3(21.6)1.2(23.1)1.2(17.5)0.8(15.4ترينيد�د وت�باج�

0.0)0.1(0.1)0.5(2.1)1.0(12.9)1.6(28.7)1.6(30.2)1.3(17.9)0.8(8.1ت�ن�س
ج

)0.1(0.1)0.3(1.3)1.0(6.2)0.9(16.1)1.3(25.7)1.4(25.4)1.1(16.0)0.9(9.2�أوروج��ي
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)اجلزء 2-2(

اجلدول ) اأ-15-2(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للن�س��س �ملت���سلة 

 ح�سب �جلن�س

م�ست�يات �لكفاءة - بنات

حتت م�ست�ى 1ب 

)باأقل من 

262.04 نقطة 

درجة(

�مل�ست�ى 1ب

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1 �أ

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 بقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2 

)من 407.47 �إىل 

�أقل من 480.18  

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 3  

)من 480.18 �إىل 

�أقل من 552.89 

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61  نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

) �أعلى من 

698.32 نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.4(3.0)0.7(13.5)0.8(26.5)0.9(28.2)0.8(18.7)0.5(7.5)0.3(2.2)0.1(0.4��سرت�ليا(

)0.2(0.7)0.9(6.5)1.5(21.3)1.4(28.1)1.3(23.3)1.3(14.0)0.9(5.2)0.4(0.9�لنم�سا

)0.3(1.4)0.7(11.9)1.1(26.8)1.0(26.6)1.1(19.0)0.6(10.1)0.6(3.5)0.3(0.8بلجيكا

)0.3(3.3)0.7(14.4)0.9(28.9)0.7(29.3)0.7(17.4)0.4(5.3)0.2(1.1)0.1(0.1كند�

)0.1(0.1)0.4(2.5)1.1(12.4)1.4(29.3)1.6(31.8)1.3(18.1)0.7(4.9)0.3(0.9ت�سيلي

)0.2(0.9)0.7(8.3)1.1(22.1)1.2(30.7)1.2(24.2)1.1(10.9)0.6(2.7)0.1(0.2�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.3(0.7)0.7(7.1)1.4(24.6)1.3(33.9)1.2(22.5)0.8(9.0)0.4(2.0)0.1(0.3�لدمنارك

)0.3(0.7)0.8(7.0)1.3(26.5)1.3(37.2)1.5(21.4)1.0(6.3)0.4(0.9)0.0(0.0��ست�نيا

)0.4(2.3)1.1(18.9)1.3(36.9)1.2(28.2)0.9(10.6)0.4(2.5)0.2(0.5)0.1(0.1فنلند�
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)7.2(611)6.3(578)6.7(517)8.2(354)9.9(276)7.9(230)4.7(65-)5.9(466)7.4(401)2.8(116)6.8(433بلغاريا

)5.1(556)4.5(525)4.2(475)4.7(356)5.8(302)6.2(271)4.0(14-)4.1(422)4.4(408)2.0(87)3.7(415ك�ل�مبيا

)4.2(618)3.6(591)3.2(543)3.9(417)4.1(358)4.6(324)4.5(56-)3.7(508)3.4(452)1.7(90)2.9(478كرو�تيا

)3.4(632)3.4(598)2.3(537)2.2(388)3.9(317)3.7(277)2.7(58-)1.7(490)1.9(433)1.1(108)1.2(461دبي )�لإمار�ت �لعربية(

)2.9(671)2.7(644)2.5(600)3.4(483)5.0(421)6.4(379)4.5(38-)3.0(559)3.5(520)1.7(88)2.3(538ه�جن ك�جن �ل�سينية

)6.1(519)5.4(493)4.6(452)3.8(359)5.0(317)5.4(292)3.2(39-)3.8(425)3.8(386)2.0(69)3.7(405�ندوني�سيا

)3.8(554)3.6(528)3.2(481)4.3(361)5.4(294)6.0(252)6.1(60-)4.0(447)4.6(387)2.2(92)3.2(417�لأردن

)4.6(548)4.6(516)4.5(459)3.5(338)3.7(286)3.5(255)2.9(46-)3.6(422)3.1(376)1.5(89)3.1(399كاز�خ�ستان

)6.4(487)6.0(448)4.4(384)4.1(252)4.5(192)5.0(154)2.7(58-)3.1(347)3.8(289)2.0(100)3.2(319قريغيز�ستان

)4.4(608)3.1(584)3.8(541)4.2(430)4.6(378)6.6(347)3.2(49-)3.1(508)3.5(459)1.6(80)3.0(484لتفيا

)10.6(626)7.8(604)6.2(558)7.8(431)8.7(378)12.8(344)8.5(34-)5.6(513)4.8(479)3.3(86)3.0(495ليختن�ستاين

)4.8(607)3.1(580)2.8(531)3.6(410)4.3(357)5.5(325)2.6(62-)2.6(502)2.8(440)1.7(86)2.5(470ليت��نيا

)2.5(617)1.7(590)1.4(543)1.5(434)2.1(382)2.4(351)1.5(37-)1.1(507)1.2(469)0.7(80)0.9(488ماكاو �ل�سينية

)4.7(566)3.1(532)3.1(476)2.5(347)3.3(289)2.9(256)2.4(55-)2.2(440)2.0(384)1.3(95)1.8(411�جلبل �لأ�س�د

)9.2(543)9.1(505)7.3(441)7.6(307)10.2(246)13.4(205)6.3(37-)7.3(392)7.0(355)3.7(101)6.7(373بنما

)7.4(536)6.2(502)5.0(444)4.3(306)4.9(244)6.6(208)4.6(25-)4.8(387)4.0(362)2.4(100)3.9(374بريو

)2.4(578)1.9(535)1.7(458)1.7(288)1.8(225)2.1(192)1.8(55-)1.1(403)1.3(348)0.8(119)0.9(375قطر

)4.7(566)4.7(536)4.3(488)5.4(362)5.8(300)6.3(265)4.6(48-)4.3(447)4.4(399)2.4(92)4.0(423رومانيا

)4.8(605)4.1(573)3.4(520)3.7(403)4.4(347)5.9(312)2.7(47-)3.2(484)3.3(437)1.7(88)3.1(461رو�سيا �لحتادية

)3.6(573)3.0(547)2.6(502)3.4(389)3.9(336)4.8(302)3.3(43-)2.5(465)3.2(423)1.7(83)2.3(444�سربيا

)3.0(689)2.8(665)2.9(623)3.5(511)4.7(456)5.6(422)3.1(45-)2.4(587)3.1(541)1.7(82)2.5(564�سنغهاي �ل�سينية

)3.2(677)2.8(648)1.7(594)2.1(455)3.8(386)4.0(347)2.4(32-)1.5(538)1.7(506)1.2(100)1.1(522�سنغاف�رة

)5.2(631)4.9(604)3.5(558)3.2(440)4.3(379)4.8(341)5.3(39-)3.6(516)3.7(477)1.9(88)2.6(496تايبيه �ل�سينية

)5.4(544)4.0(517)3.1(472)3.4(373)3.7(329)4.8(304)4.0(43-)3.2(441)3.4(399)1.9(73)2.8(423تايالند

)3.5(600)3.0(563)2.1(500)2.6(340)3.5(262)5.4(215)2.9(65-)1.8(450)2.1(385)1.2(117)1.3(418ترينيد�د وت�باج�

)4.3(538)3.9(512)3.1(467)3.5(353)4.2(296)4.9(260)2.2(35-)2.8(424)3.2(389)1.7(85)2.9(408ت�ن�س

)4.7(592)3.8(559)3.5(501)3.3(361)6.0(295)6.9(255)3.3(47-)2.9(451)3.4(404)1.8(102)2.7(429�أوروج��ي

مالحظة: القيم ذات الداللة االإح�سائية تظهر بالل�ن الداكن  )اأنظر امللحق اأ3(.

http://dx.doi.org/10.1787/888932343285

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



الملحق ب 1: نتائج البلدان واالقتصادات

PB © OECD 2010   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 1   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 2151

)اجلزء 1-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للن�س��س غري �ملت���سلةاجلدول ) اأ-17-2(

م�ست�يات �لكفاءة 

حتت م�ست�ى 1ب 

)باأقل من 

262.04 نقطة 

درجة(

�مل�ست�ى 1ب

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1 �أ

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 بقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2 

)من 407.47 �إىل 

�أقل من 480.18  

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 3  

)من 480.18 �إىل 

�أقل من 552.89 

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61  نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

) �أعلى من 

698.32 نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.4(2.8)0.6(12.2)0.6(25.6)0.7(28.3)0.6(18.9)0.5(8.6)0.3(2.8)0.1(0.9��سرت�ليا(

)0.2(0.5)0.6(5.4)0.9(18.5)1.1(26.2)1.1(22.4)0.8(15.3)0.8(8.5)0.5(3.2�لنم�سا

)0.3(1.5)0.6(11.3)0.8(25.6)0.8(26.0)0.8(18.5)0.5(10.8)0.4(4.6)0.3(1.6بلجيكا

)0.2(2.3)0.5(11.6)0.6(26.9)0.6(30.2)0.5(19.0)0.4(7.5)0.2(2.1)0.1(0.5كند�

)0.0(0.1)0.4(1.1)0.8(8.5)1.2(24.7)1.1(32.6)1.0(22.7)0.7(8.2)0.3(2.1ت�سيلي

)0.1(0.4)0.5(4.7)0.9(16.5)1.1(27.1)0.9(27.6)1.1(15.8)0.7(5.7)0.5(2.1�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.1(0.3)0.5(4.6)0.9(19.6)0.8(32.8)0.9(26.5)0.6(12.3)0.4(3.4)0.1(0.5�لدمنارك

)0.3(1.4)0.6(8.2)1.0(23.9)1.2(31.8)1.1(22.0)0.7(9.6)0.4(2.5)0.2(0.6��ست�نيا

)0.3(2.1)0.8(12.9)0.9(29.6)0.7(29.6)0.6(17.3)0.4(6.5)0.2(1.7)0.1(0.3فنلند�

)0.2(1.1)0.8(8.0)1.2(23.1)1.2(28.4)1.1(21.1)0.8(11.3)0.6(5.0)0.4(2.1فرن�سا

)0.2(0.8)0.6(7.4)0.9(23.1)0.9(28.6)1.1(21.4)0.8(12.2)0.6(5.0)0.3(1.4�أملانيا

)0.1(0.3)0.4(3.4)0.8(16.4)1.3(29.3)0.9(27.0)0.9(14.9)0.9(6.5)0.5(2.2�لي�نان

)0.1(0.3)0.5(4.6)1.1(20.4)1.2(30.7)1.3(24.5)0.9(13.5)0.8(4.8)0.4(1.2�ملجر

)0.3(0.9)0.6(7.1)0.8(21.7)0.9(31.0)0.7(22.7)0.6(11.3)0.4(4.0)0.2(1.4�أي�سلند�

)0.2(0.6)0.5(6.5)1.0(22.0)1.0(31.0)1.0(22.9)0.7(11.2)0.5(4.1)0.4(1.7�يرلند�

)0.2(1.3)0.6(6.9)0.7(16.8)0.7(23.6)0.9(21.9)0.9(15.1)0.6(8.9)0.7(5.5�إ�سر�ئيل

)0.1(0.5)0.3(5.1)0.5(18.1)0.7(27.6)0.6(24.5)0.4(15.2)0.3(6.4)0.3(2.6�إيطاليا

)0.4(2.0)0.7(10.5)1.0(26.2)1.0(29.0)0.8(19.2)0.7(8.5)0.4(3.3)0.3(1.4�ليابان

)0.3(1.6)1.1(13.3)1.3(33.1)1.1(30.8)1.0(15.2)0.7(4.8)0.3(0.9)0.2(0.3ك�ريا

)0.1(0.4)0.3(4.8)0.7(17.6)0.8(27.2)0.7(24.5)0.6(15.4)0.7(7.1)0.3(3.1ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.0)0.1(0.6)0.3(5.6)0.6(20.9)0.6(32.2)0.5(25.5)0.5(11.8)0.3(3.5�ملك�سيك

)0.4(1.4)1.1(10.2)1.5(24.6)1.3(27.6)1.5(23.2)1.1(10.8)0.4(2.1)0.1(0.2ه�لند�

)0.4(4.1)0.7(15.0)0.8(25.7)1.0(25.2)0.7(17.7)0.5(8.9)0.3(2.6)0.2(0.9ني�زيلند�

)0.2(0.6)0.5(6.1)1.0(20.9)0.8(32.0)1.1(24.7)0.7(11.7)0.4(3.4)0.2(0.7�لرنويج

)0.2(1.0)0.7(6.8)0.8(20.4)0.8(30.0)0.8(24.5)0.7(12.2)0.5(4.1)0.2(1.1ب�لند�

)0.2(0.5)0.5(4.8)0.9(18.7)1.0(30.9)1.0(26.6)0.9(13.2)0.6(4.4)0.2(0.9�لربتغال

)0.2(0.3)0.5(3.4)0.9(15.6)1.0(28.6)1.0(28.0)0.9(16.5)0.6(6.1)0.4(1.5جمه�رية �سل�فاكيا

)0.1(0.1)0.4(2.7)0.8(17.1)0.8(31.5)0.9(27.0)0.7(14.9)0.5(5.4)0.2(1.3�سل�فينيا

)0.1(0.2)0.2(3.2)0.7(16.1)0.8(30.7)0.7(26.8)0.6(14.8)0.4(5.9)0.3(2.3�إ�سبانيا

)0.3(1.1)0.6(7.4)0.8(20.6)0.8(30.7)0.9(23.5)0.8(11.3)0.4(3.9)0.2(1.5�ل�س�يد

)0.2(0.9)0.7(8.2)0.8(23.2)1.1(30.1)1.0(21.9)0.7(11.1)0.5(3.8)0.1(0.7�س�ي�سر�

)0.0(0.1)0.5(2.0)1.1(12.4)1.2(28.4)1.4(30.8)1.1(18.5)0.6(6.5)0.3(1.4تركيا

)0.3(1.9)0.6(9.0)0.8(21.8)0.8(28.6)0.6(22.5)0.6(11.7)0.4(3.5)0.2(1.1�ململكة �ملتحدة

)0.2(1.2)0.8(8.5)1.0(21.5)0.9(28.6)1.0(24.0)0.8(11.9)0.4(3.7)0.1(0.5�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.1(1.1)0.2(7.2)0.3(20.1)0.3(28.0)0.3(24.0)0.3(13.3)0.2(5.0)0.1(1.4 جمم�ع(

OECD 0.0(1.0)0.1(7.0)0.2(20.5)0.2(28.8)0.2(23.6)0.1(12.8)0.1(4.8)0.1(1.5مت��سط(

ء
كا

ر
)0.0(0.0)0.1(0.3)0.4(2.7)1.2(11.6)1.4(22.6)0.9(25.9)1.1(20.3)1.3(16.7�ألبانيا�س

)0.1(0.1)0.3(1.2)0.8(6.5)1.3(14.7)1.1(23.6)1.2(23.7)1.1(17.0)1.2(13.3�لأرجنتني

)0.0(0.0)0.1(0.1)0.2(1.1)0.7(6.7)1.2(19.7)1.0(29.8)1.0(25.3)1.5(17.3�أذربيجان

)0.0(0.1)0.2(1.2)0.5(6.1)0.8(15.5)0.8(26.8)0.9(27.8)0.6(16.5)0.4(6.1�لرب�زيل

)0.2(0.4)0.6(2.8)1.1(10.8)1.4(20.1)1.1(22.7)1.3(19.0)1.2(13.1)1.3(11.0بلغاريا

)0.0(0.1)0.2(0.8)0.5(5.1)1.1(16.8)1.1(28.3)1.1(27.7)1.1(14.9)0.9(6.3ك�ل�مبيا

)0.1(0.2)0.4(3.2)0.9(15.2)1.1(29.8)0.9(28.0)1.0(16.6)0.5(5.7)0.3(1.3كرو�تيا

)0.2(0.7)0.4(5.3)0.7(15.4)0.7(23.3)0.7(23.6)0.5(17.6)0.4(9.8)0.2(4.4دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)0.1(0.8)0.7(9.2)0.9(28.3)0.9(33.1)0.9(18.9)0.6(7.5)0.3(1.8)0.1(0.4ه�جن ك�جن �ل�سينية

)0.0(0.0)0.1(0.1)0.6(2.3)1.3(12.8)1.4(31.0)1.5(33.0)1.3(16.2)0.7(4.6�إندوني�سيا

)0.1(0.1)0.3(1.0)0.5(5.0)0.8(14.4)0.8(25.0)0.9(24.4)1.0(16.5)1.0(13.7�لأردن

)0.1(0.1)0.3(1.0)0.6(4.6)0.7(11.3)0.9(20.1)0.9(25.3)1.1(20.8)1.0(16.8كاز�خ�ستان

)0.0(0.0)0.1(0.2)0.2(0.9)0.5(3.8)0.7(9.7)0.9(19.7)1.0(26.6)1.4(39.1قريغيز�ستان

)0.1(0.3)0.5(4.4)1.0(18.9)1.1(31.4)1.1(26.5)1.0(13.8)0.5(4.0)0.2(0.7لتفيا

)0.5(0.3)1.6(5.4)2.9(28.8)2.6(29.1)2.5(22.7)1.7(10.6)1.2(2.8)0.4(0.4ليختن�ستاين

)0.1(0.2)0.4(2.8)0.8(13.4)1.1(26.9)1.1(29.3)0.8(18.9)0.5(6.9)0.3(1.5ليت��نيا

)0.1(0.1)0.2(2.1)0.8(15.0)0.8(34.2)0.7(31.8)0.5(13.6)0.2(2.8)0.1(0.4ماكاو �ل�سينية

)0.0(0.0)0.1(0.6)0.5(4.4)0.8(16.1)0.9(26.4)1.0(26.9)0.8(16.9)0.6(8.7�جلبل �لأ�س�د

)0.0(0.0)0.2(0.5)0.7(3.5)1.2(9.0)1.5(18.4)1.5(26.3)1.6(24.5)2.0(17.8بنما

)0.0(0.1)0.2(0.5)0.5(2.5)0.9(8.9)1.0(19.7)1.0(26.4)1.0(23.0)1.1(19.0بريو

)0.1(0.4)0.2(1.8)0.3(5.4)0.3(10.0)0.5(16.2)0.5(22.1)0.5(22.0)0.4(22.1قطر

)0.0(0.0)0.3(1.0)0.8(7.1)1.4(21.6)1.3(29.0)1.2(23.4)1.0(12.9)0.7(5.1رومانيا

)0.2(0.6)0.4(3.1)0.7(11.3)1.0(24.3)0.8(28.8)1.0(20.7)0.7(8.4)0.5(2.9رو�سيا �لحتادية

)0.1(0.1)0.3(1.4)0.6(8.9)1.0(23.7)1.0(30.2)1.0(21.4)0.6(10.5)0.5(3.8�سربيا

)0.3(1.9)0.7(12.8)1.2(31.4)0.9(31.2)0.7(16.2)0.5(5.2)0.3(1.2)0.1(0.2�سنغهاي �ل�سينية

)0.4(3.5)0.7(14.8)0.9(28.0)0.8(27.8)0.6(16.5)0.5(7.3)0.2(2.0)0.1(0.2�سنغاف�رة

)0.2(0.8)0.7(7.0)1.0(22.4)1.2(31.1)0.9(22.8)0.7(11.1)0.4(3.7)0.2(1.0تايبيه �ل�سينية

)0.0(0.0)0.2(0.4)0.5(4.0)0.9(17.3)1.1(36.2)1.0(30.5)0.9(10.1)0.3(1.5تايالند

)0.1(0.3)0.2(2.2)0.4(9.0)0.7(19.2)0.8(24.4)0.7(21.3)0.8(14.0)0.5(9.7ترينيد�د وت�باج�

)0.0(0.0)0.2(0.4)0.5(3.4)0.9(13.9)1.0(27.1)0.9(28.6)0.8(18.0)0.7(8.6ت�ن�س

)0.1(0.2)0.3(1.8)0.6(8.0)0.8(19.4)0.7(27.2)0.8(22.8)0.8(13.7)0.7(6.9�أوروج��ي
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)اجلزء 2-1(

اجلدول ) اأ-18-2(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للن�س��س غري �ملت���سلة 

ح�سب �جلن�س

م�ست�يات �لكفاءة - بنني

حتت م�ست�ى 1ب 

)باأقل من 

262.04 نقطة 

درجة(

�مل�ست�ى 1ب

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1 �أ

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 بقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2 

 )من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18  نقطة 

درجة  (

�مل�ست�ى 3  

)من 480.18 �إىل 

�أقل من 552.89 

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61  نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

) �أعلى من 

698.32 نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.4(2.0)0.8(9.8)1.0(22.5)0.9(27.8)0.7(21.1)0.6(11.3)0.4(4.1)0.2(1.4��سرت�ليا(

)0.2(0.3)0.7(3.9)1.3(15.4)1.4(23.9)1.4(22.4)1.1(18.5)1.0(11.1)0.7(4.5�لنم�سا

)0.3(1.3)0.6(9.4)1.1(23.3)1.2(25.0)1.0(19.7)0.7(13.0)0.7(5.8)0.5(2.5بلجيكا

)0.2(1.5)0.5(9.1)0.7(23.9)0.8(29.7)0.8(21.8)0.6(10.0)0.3(3.2)0.1(0.8كند�

)0.1(0.1)0.4(1.1)1.0(8.0)1.5(22.5)1.4(31.4)1.4(23.9)0.9(10.0)0.6(3.0ت�سيلي

)0.2(0.3)0.4(3.0)1.0(12.1)1.6(24.5)1.3(29.5)1.7(19.8)0.9(7.8)0.6(3.1�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.2(0.2)0.5(3.1)1.0(16.0)1.3(31.3)1.2(29.3)0.9(14.9)0.5(4.4)0.2(0.8�لدمنارك

)0.3(0.7)0.6(5.2)1.1(19.7)1.6(30.9)1.6(25.8)1.2(13.1)0.6(3.5)0.3(1.0��ست�نيا

)0.2(0.8)0.7(7.8)1.2(23.7)1.2(31.1)0.9(23.3)0.8(10.0)0.4(2.8)0.1(0.5فنلند�

)0.3(0.7)0.7(6.2)1.2(19.5)1.4(26.3)1.3(22.7)1.1(14.0)0.9(7.3)0.6(3.2فرن�سا

)0.1(0.4)0.6(5.0)1.4(19.2)1.5(27.4)1.3(24.1)1.1(14.7)0.8(7.1)0.5(2.2�أملانيا

)0.1(0.1)0.4(2.2)1.0(12.2)1.7(25.7)1.2(28.5)1.4(18.2)1.3(9.4)0.7(3.6�لي�نان

)0.1(0.2)0.6(3.0)1.3(16.6)1.4(28.8)1.6(26.9)1.3(16.8)1.0(6.2)0.4(1.4�ملجر

)0.2(0.4)0.6(5.1)1.1(18.3)1.5(28.2)1.1(24.8)1.0(15.1)0.7(5.9)0.4(2.2�أي�سلند�

)0.2(0.3)0.6(4.5)1.2(17.9)1.5(29.8)1.4(25.1)1.1(13.9)0.8(5.9)0.6(2.7�يرلند�

)0.3(1.2)0.7(6.1)0.9(14.1)1.0(20.6)1.3(21.9)1.2(16.7)0.9(11.1)1.2(8.4�إ�سر�ئيل

)0.1(0.3)0.3(3.7)0.7(14.6)0.8(24.3)0.7(25.5)0.6(18.5)0.5(9.0)0.5(4.0�إيطاليا

)0.5(1.3)0.8(8.0)1.4(22.9)1.5(28.2)1.2(21.7)1.2(11.3)0.7(4.6)0.6(2.0�ليابان

)0.4(1.2)1.2(10.5)1.6(29.4)1.6(31.4)1.5(18.5)1.1(6.9)0.6(1.5)0.3(0.6ك�ريا

)0.1(0.2)0.4(3.7)0.9(14.8)1.0(24.9)1.0(24.7)0.9(17.8)1.1(9.2)0.6(4.6ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.0)0.1(0.5)0.3(4.7)0.8(18.5)0.7(30.6)0.7(27.1)0.8(14.0)0.4(4.6�ملك�سيك

)0.4(1.0)1.1(8.1)1.7(22.3)1.5(27.1)1.8(25.4)1.5(13.1)0.6(2.9)0.2(0.3ه�لند�

)0.5(3.0)1.0(12.0)1.1(21.6)1.2(25.3)1.0(20.1)0.8(12.5)0.5(4.0)0.3(1.5ني�زيلند�

)0.1(0.2)0.6(3.8)1.0(16.1)1.2(30.3)1.2(27.7)1.0(15.7)0.7(4.9)0.3(1.3�لرنويج

)0.2(0.6)0.6(4.4)1.0(16.2)1.2(27.3)1.4(26.4)1.0(16.7)0.8(6.5)0.4(1.9ب�لند�

)0.2(0.3)0.5(3.4)1.1(15.6)1.4(27.9)1.2(28.5)1.3(16.7)0.9(6.4)0.3(1.4�لربتغال

)0.2(0.2)0.5(2.3)1.1(11.3)1.3(23.2)1.5(29.6)1.3(21.7)1.0(9.4)0.5(2.3جمه�رية �سل�فاكيا

)0.1(0.1)0.5(1.3)1.0(12.1)1.3(27.7)1.2(28.3)1.0(19.8)0.7(8.3)0.3(2.3�سل�فينيا

)0.1(0.2)0.3(2.5)0.9(13.4)1.1(27.9)1.0(27.4)0.8(17.8)0.6(7.6)0.4(3.2�إ�سبانيا

)0.2(0.5)0.6(4.8)0.9(16.4)1.1(28.7)1.2(26.3)1.2(15.0)0.6(5.9)0.4(2.3�ل�س�يد

)0.2(0.6)0.7(5.5)1.1(19.1)1.4(29.6)1.3(24.8)1.0(14.2)0.7(5.4)0.2(1.0�س�ي�سر�

0.0)0.4(1.0)1.1(9.9)1.7(24.3)1.5(30.9)1.5(22.8)1.0(9.0)0.4(2.1تركيا
ج

)0.4(1.5)0.7(7.9)1.1(19.0)1.4(27.0)1.0(24.2)0.9(13.9)0.6(4.8)0.3(1.5�ململكة �ملتحدة

)0.2(0.6)0.8(7.3)1.2(19.8)1.1(28.3)1.1(24.7)1.0(13.7)0.6(4.8)0.2(0.7�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.0(0.7)0.1(5.2)0.2(17.1)0.2(26.9)0.2(25.4)0.2(15.9)0.1(6.6)0.1(2.3 جمم�ع(

OECD 0.1(0.7)0.2(5.7)0.4(17.5)0.4(26.6)0.3(25.2)0.3(15.8)0.2(6.6)0.1(2.0مت��سط(

ء
كا

ر
0.0)0.1(0.1)0.4(1.8)1.4(8.3)1.6(17.2)1.3(24.6)1.7(23.7)2.0(24.2�ألبانيا�س

ج

)0.1(0.0)0.4(1.1)0.9(5.2)1.2(12.8)1.3(21.8)1.5(23.7)1.4(18.6)1.5(16.8�لأرجنتني

0.0)0.1(0.1)0.3(1.1)0.9(6.0)1.6(17.2)1.6(28.5)1.4(26.4)1.8(20.7�أذربيجان
ج

)0.1(0.1)0.3(1.1)0.5(5.6)1.1(13.5)1.0(24.6)1.1(28.3)0.8(18.3)0.6(8.3�لرب�زيل

)0.2(0.3)0.5(2.0)0.9(8.1)1.6(16.2)1.5(20.4)1.5(20.9)1.5(16.4)1.9(15.8بلغاريا

)0.1(0.1)0.3(0.8)0.7(5.0)1.5(16.3)1.5(27.7)1.4(28.4)1.4(15.1)1.2(6.7ك�ل�مبيا

)0.1(0.0)0.5(1.9)0.9(11.4)1.6(26.0)1.2(29.2)1.4(21.0)0.8(8.3)0.5(2.2كرو�تيا

)0.3(0.6)0.6(4.6)0.8(13.0)0.9(20.3)0.9(21.8)0.8(19.4)0.6(13.4)0.4(6.9دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)0.2(0.5)0.8(7.1)1.3(25.1)1.2(33.4)1.2(21.2)0.8(9.6)0.5(2.3)0.2(0.8ه�جن ك�جن �ل�سينية

0.0)0.1(0.0)0.5(1.3)1.2(8.7)1.8(26.7)1.8(35.7)1.8(21.2)1.0(6.4�إندوني�سيا
ج

)0.0(0.0)0.2(0.4)0.6(2.7)1.0(9.6)1.3(21.4)1.5(26.0)1.5(20.0)1.7(19.8�لأردن

)0.1(0.1)0.3(0.8)0.5(3.1)1.0(8.4)1.2(16.8)1.3(24.3)1.6(23.7)1.3(22.8كاز�خ�ستان

0.0)0.1(0.1)0.2(0.6)0.5(2.8)0.8(7.4)1.1(16.4)1.3(25.1)1.7(47.7قريغيز�ستان
ج

)0.1(0.1)0.5(3.0)1.1(13.3)1.4(27.4)1.4(29.4)1.6(19.2)1.0(6.4)0.4(1.2لتفيا

)0.7(0.3)1.7(4.2)3.4(23.6)4.0(28.5)3.1(25.4)2.7(13.4)1.6(3.9)0.8(0.7ليختن�ستاين

)0.1(0.0)0.5(1.4)0.8(8.1)1.2(20.9)1.4(31.4)1.1(24.9)0.9(10.7)0.5(2.6ليت��نيا

)0.0(0.0)0.2(1.5)0.8(12.1)1.1(30.2)1.0(34.1)0.7(17.4)0.4(4.1)0.2(0.6ماكاو �ل�سينية

)0.0(0.0)0.2(0.3)0.4(2.6)0.8(11.4)1.1(23.0)1.2(29.4)1.1(21.1)0.8(12.3�جلبل �لأ�س�د

)0.0(0.0)0.2(0.4)0.5(2.1)1.0(6.2)2.1(17.9)1.7(26.6)2.1(27.1)2.3(19.7بنما

)0.1(0.1)0.3(0.6)0.5(2.0)1.0(7.2)1.1(18.5)1.2(26.5)1.1(23.9)1.4(21.2بريو

)0.2(0.4)0.3(1.7)0.4(5.0)0.4(8.0)0.5(12.3)0.6(19.5)0.7(22.7)0.6(30.5قطر

)0.0(0.0)0.2(0.6)0.8(5.4)1.7(17.9)1.9(27.5)1.4(24.7)1.5(16.7)1.2(7.2رومانيا

)0.2(0.4)0.4(1.9)0.8(8.3)1.1(19.5)1.2(29.2)1.3(24.6)1.1(11.7)0.8(4.4رو�سيا �لحتادية

)0.1(0.1)0.3(1.1)0.7(6.6)1.3(19.4)1.0(28.4)1.2(24.7)0.9(13.8)0.7(5.9�سربيا

)0.3(1.1)0.9(9.2)1.4(27.1)1.2(33.0)1.2(20.1)0.8(7.2)0.5(1.9)0.1(0.4�سنغهاي �ل�سينية

)0.5(2.4)0.8(12.1)1.3(26.5)1.1(27.8)0.9(18.4)0.8(9.3)0.4(3.0)0.1(0.5�سنغاف�رة

)0.2(0.4)0.8(5.0)1.4(19.1)1.3(29.7)1.2(24.6)0.9(13.9)0.7(5.5)0.4(1.8تايبيه �ل�سينية

)0.0(0.0)0.1(0.3)0.6(3.0)1.4(13.3)1.4(31.2)1.6(34.7)1.4(14.9)0.6(2.7تايالند

)0.1(0.1)0.3(1.2)0.5(6.5)0.9(16.3)0.9(22.1)1.0(22.5)1.4(17.1)1.1(14.2ترينيد�د وت�باج�

)0.0(0.0)0.2(0.4)0.7(2.9)1.1(11.5)1.4(24.9)1.4(28.6)1.1(20.2)1.0(11.5ت�ن�س

)0.1(0.2)0.4(1.6)0.7(7.0)1.0(16.9)1.1(24.7)1.1(22.9)1.0(16.4)1.1(10.4�أوروج��ي
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)اجلزء 2-2(

اجلدول ) اأ-18-2(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للن�س��س غري �ملت���سلة 

ح�سب �جلن�س

م�ست�يات �لكفاءة - بنات

حتت م�ست�ى 1ب 

)باأقل من 

262.04 نقطة 

درجة(

�مل�ست�ى 1ب

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1 �أ

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 بقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2 

 )من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18  نقطة 

درجة  (

�مل�ست�ى 3  

)من 480.18 �إىل 

�أقل من 552.89 

نقطة درجة  (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61  نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

) �أعلى من 

698.32 نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.5(3.5)0.7(14.5)0.9(28.6)1.1(28.7)1.0(16.8)0.5(6.0)0.2(1.6)0.1(0.4��سرت�ليا(

)0.2(0.7)0.9(6.8)1.3(21.6)1.5(28.3)1.5(22.4)1.2(12.1)1.0(6.1)0.6(1.9�لنم�سا

)0.4(1.9)0.9(13.3)1.0(28.0)1.0(27.0)0.9(17.3)0.6(8.6)0.5(3.3)0.2(0.7بلجيكا

)0.4(3.0)0.7(14.1)0.9(29.8)0.9(30.7)0.6(16.2)0.3(5.0)0.2(1.1)0.1(0.2كند�

)0.0(0.0)0.4(1.2)1.0(9.0)1.4(27.0)1.3(33.9)1.1(21.4)0.8(6.4)0.3(1.2ت�سيلي

)0.2(0.6)0.8(6.8)1.2(21.6)1.4(30.1)1.4(25.4)1.1(11.2)0.7(3.4)0.4(1.0�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.2(0.4)0.9(6.0)1.3(23.2)1.1(34.4)1.3(23.7)0.8(9.8)0.4(2.4)0.1(0.2�لدمنارك

)0.5(2.1)1.0(11.4)1.5(28.5)1.6(32.8)1.4(17.9)0.8(5.8)0.5(1.3)0.2(0.2��ست�نيا

)0.5(3.4)1.1(17.9)1.2(35.6)1.0(28.1)0.9(11.3)0.4(2.9)0.2(0.6)0.1(0.1فنلند�

)0.4(1.4)1.2(9.6)2.0(26.5)1.6(30.3)1.2(19.6)0.9(8.8)0.5(2.8)0.4(1.0فرن�سا

)0.3(1.2)0.9(9.9)1.2(27.2)1.2(29.9)1.3(18.6)0.9(9.6)0.5(2.9)0.2(0.6�أملانيا

)0.3(0.5)0.7(4.4)1.1(20.5)1.2(32.7)1.0(25.6)1.1(11.8)0.7(3.6)0.4(0.9�لي�نان

)0.2(0.5)0.7(6.2)1.6(24.2)1.7(32.5)1.7(22.1)0.9(10.1)0.9(3.4)0.4(0.9�ملجر

)0.5(1.4)0.9(9.0)1.2(25.2)1.7(33.7)1.0(20.6)0.9(7.6)0.4(2.1)0.2(0.5�أي�سلند�

)0.4(0.9)0.9(8.6)1.4(26.2)1.3(32.3)1.2(20.6)0.8(8.4)0.6(2.2)0.3(0.7�يرلند�

)0.3(1.4)0.8(7.8)0.9(19.4)0.9(26.5)1.0(21.9)0.9(13.5)0.7(6.8)0.5(2.7�إ�سر�ئيل

)0.1(0.8)0.4(6.5)0.6(21.8)0.9(31.1)0.8(23.4)0.5(11.7)0.4(3.7)0.2(1.0�إيطاليا

)0.6(2.7)1.2(13.2)1.4(29.7)1.4(29.9)1.2(16.5)0.7(5.6)0.4(1.8)0.3(0.6�ليابان

)0.5(2.1)1.7(16.4)1.8(37.2)1.5(30.2)1.2(11.4)0.5(2.5)0.2(0.2)0.1(0.1ك�ريا

)0.2(0.5)0.6(5.9)0.9(20.4)1.3(29.5)0.9(24.3)0.9(12.8)0.6(4.9)0.4(1.6ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.0)0.1(0.6)0.4(6.4)0.8(23.2)0.8(33.7)0.7(23.9)0.6(9.7)0.4(2.5�ملك�سيك

)0.4(1.7)1.4(12.4)2.0(26.9)1.8(28.0)1.6(21.1)1.1(8.5)0.4(1.3)0.1(0.1ه�لند�
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)2.8(600)2.0(576)1.4(533)2.1(431)2.3(381)2.5(352)1.8(28-)1.5(495)1.3(467)0.8(76)1.1(481ماكاو �ل�سينية

)4.4(553)3.5(522)2.6(468)3.0(333)4.1(269)4.2(230)2.7(48-)2.6(422)2.0(374)1.3(99)1.9(398�جلبل �لأ�س�د

)10.0(541)10.1(500)8.0(429)7.2(287)9.1(227)10.2(189)6.6(27-)7.6(373)6.6(345)3.3(106)6.5(359بنما

)8.3(528)7.1(490)5.6(428)4.6(283)4.3(220)4.5(184)4.9(16-)5.4(364)4.6(348)2.4(105)4.4(356بريو

)2.5(581)2.3(532)2.0(443)1.5(273)1.9(208)3.3(171)1.8(48-)1.1(386)1.4(338)0.8(124)0.9(361قطر

)6.1(573)4.6(544)5.1(492)6.1(360)7.1(298)7.2(261)5.0(35-)4.7(442)5.3(406)2.7(96)4.5(424رومانيا

)5.8(612)4.7(577)4.0(519)4.4(387)6.0(327)7.2(288)3.1(44-)4.0(474)4.3(430)2.2(98)3.9(452رو�سيا �لحتادية

)5.2(585)3.5(555)3.4(503)4.3(375)4.6(313)5.2(275)3.5(39-)3.0(457)3.8(418)1.8(95)2.9(438�سربيا

)3.6(668)3.4(643)2.3(598)3.0(486)4.6(429)6.2(394)3.0(35-)2.4(557)3.1(522)1.7(84)2.4(539�سنغهاي �ل�سينية

)3.3(684)2.3(656)1.9(605)2.0(477)3.2(410)3.1(373)2.2(29-)1.5(553)1.6(524)1.2(95)1.1(539�سنغاف�رة

)4.7(642)4.1(615)3.3(566)3.9(440)5.4(377)6.1(337)5.6(36-)3.8(518)4.0(483)1.9(93)2.8(500تايبيه �ل�سينية

)4.8(549)4.2(519)2.9(472)3.6(372)4.0(328)4.3(302)4.0(31-)3.0(436)3.6(406)1.9(75)2.7(423تايالند

)4.1(597)2.6(561)2.4(498)3.2(341)4.3(265)4.7(219)3.3(50-)2.1(441)2.3(392)1.3(114)1.4(417ترينيد�د وت�باج�

)7.5(543)6.1(511)4.0(457)3.4(330)4.3(271)4.8(234)2.8(24-)3.5(404)3.6(380)2.2(94)3.3(393ت�ن�س

)5.0(587)4.3(553)3.4(494)3.3(351)4.5(284)6.6(244)3.3(31-)3.0(436)3.4(404)1.9(105)2.7(421�أوروج��ي

مالحظة: القيم ذات الداللة االإح�سائية تظهر بالل�ن الداكن  )اأنظر امللحق اأ3(.
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)اجلزء 1-1(

�مل�ؤ�سر�ت �لجتماعية و�لقت�سادية وعالقتها بالأد�ء يف �لقر�ءةاجلدول ) اأ-20-2(

�مل�ؤ�سر�ت �لجتماعية و�لقت�سادية

 

مت��سط �لأد�ء

 على مقيا�س 

�لقر�ءة

�لناجت �ملحلي 

�لإجمايل للفرد      

) مبا يعادل حت�يل 

�لدولر �لأمريكي 

با�ستخد�م تعادل 

�لق�ة �ل�سر�ئية ( 1

�لإنفاق �لرت�كمي 

لكل طالب ما بني 6 

و 15 عام من �لعمر 

)مبا يعادل حت�يل 

�لدولر �لأمريكي 

با�ستخد�م تعادل 

�لق�ة �ل�سر�ئية ( 1

�لن�سبة �ملئ�ية 

للعينة يف �ملجم�عة 

�لعمرية 35 - 44 

عامًا مع م�ست�ى 

�لتعليم ما بعد 

�لثان�ي 

ن�سبة من هم يف �سن 

15 عامًا من �أ�س�ل 

مهاجرة

ن�سيب �لطالب 

يف دولتهم �لتي 

يك�ن م�ؤ�سر بيز� 

لل��سع �لقت�سادي 

و�لجتماعي و 

�لثقايف لها �أقل 

من -1 

حجم عينة

 �لطالب من �لفئة 

�لعمرية 15 عام

مت��سط �مل�ؤ�سر

O
EC

D8510.20 240 38637.619.33.4 72 615 37 515��سرت�ليا

3260.05 87 78919.315.28.4 97 839 36 470�لنم�سا

1400.18 119 14535.314.89.0 80 662 34 506بلجيكا

2860.42 360 45154.224.43.7 80 397 36 524كند�

0.82-270 247 59724.40.537.2 23 106 14 449ت�سيلي

0.33-951 113 76114.42.39.2 44 995 23 478�جلمه�رية �لت�سيكية

8550.45 60 64237.18.67.2 87 326 36 495�لدمنارك

0.12-978 12 03734.68.06.7 43 620 20 501��ست�نيا

4630.62 61 38543.82.63.9 71 322 35 536فنلند�

6200.00 677 65931.213.113.9 74 495 32 496فرن�سا

0.14-993 766 29626.717.68.2 63 683 34 497�أملانيا

0.30-088 93 42226.59.017.7 48 793 27 483�لي�نان

0.47-611 105 34219.02.119.1 44 763 18 494�ملجر

4100.68 4 84736.22.43.5 94 325 36 500�أي�سلند�

7940.45 52 92436.88.310.4 75 381 44 496�يرلند�

0.10-184 103 32145.919.712.7 53 444 26 474�إ�سر�ئيل

0.23-733 506 31015.25.521.4 77 016 31 486�إيطاليا

4030.71 113 68148.40.37.91 77 635 33 520�ليابان

0300.28 630 10442.50.015.8 61 574 26 539ك�ريا

1240.67 5 62428.440.216.1 155 456 82 472ل�ك�سمب�رج

1.33-461 305 17515.71.958.21 21 128 14 425�ملك�سيك

5460.30 183 34832.512.16.5 80 594 39 508ه�لند�

0.28-129 55 63339.924.78.6 48 020 27 521ني�زيلند�

3670.94 57 26538.46.82.4 101 672 53 503�لرنويج

0.52-866 448 96418.80.020.7 39 312 16 500ب�لند�

0.69-820 96 80314.55.533.5 56 638 22 489�لربتغال

0.46-274 69 20013.90.510.4 32 270 20 477جمه�رية �سل�فاكيا

0.03-773 18 89823.77.810.2 77 557 26 483�سل�فينيا

0.13-054 387 11932.69.529.0 74 469 31 481�إ�سبانيا

0540.31 113 75332.711.75.1 82 785 36 497�ل�س�يد

8390.26 80 35236.423.511.1 104 800 41 501�س�ي�سر�

1.46-298 757 70810.60.558.0 12 362 13 464تركيا

3800.32 683 89933.010.65.6 84 957 34 494�ململكة �ملتحدة

2640.56 373 75243.019.510.43 105 434 46 500�ل�ليات �ملتحدة

�لأد�ء �ملعدل على مقيا�س �لقر�ءة

�أد�ء �لقر�ءة من �ملعدل 

مب�جب �لناجت �ملحلي 

�لإجمايل للفرد

�أد�ء �لقر�ءة �ملعدل 

مب�جب �لإنفاق

 �لرت�كمي لكل طالب 

ما بني �سن 6 – 15عامًا

�أد�ء �لقر�ءة معدل 

مب�جب �لناجت �ملحلي 

�لإجمايل للفرد و�لن�سبة 

�ملئ�ية للفئة �لعمرية 

35 - 44 ذوو �لتعليم ما 

بعد �لثان�ي

�أد�ء �لقر�ءة معدل 

مب�جب ن�سبة من هم يف 

�سن 15 �سنة من �أ�س�ل 

مهاجرة

�أد�ء �لقر�ءة معدل 

مب�جب ن�سيب �لطالب يف 

بلدتهم �لتي يك�ن م�ؤ�سر 

بيز� لل��سع �لقت�سادي 

و�لجتماعي و �لثقايف  لها 

�أقل من -1

�أد�ء �لقر�ءة معدل بحجم 

عينة �لطالب من �لفئة 

�لعمرية 15 عام

O
EC

D513514506512502515��سرت�ليا

468463488469463470�لنم�سا

505503500505499505بلجيكا

522522492520512524كند�

457460455452475449ت�سيلي

482484499480472478�جلمه�رية �لت�سيكية

493490487495486494�لدمنارك

506507494502492500��ست�نيا

535535518538523535فنلند�

495494495495495496فرن�سا

496499502495490498�أملانيا

485488487483486482�لي�نان

500500509496499494�ملجر

499494494502487500�أي�سلند�

490494488496491495�يرلند�

476478452471472473�إ�سر�ئيل

487484508487493486�إيطاليا

519518496523512521�ليابان

542541522542540540ك�ريا

451451481464474471ل�ك�سمب�رج

433437443428474427�ملك�سيك

505506507508499508ه�لند�

523526507517514520ني�زيلند�

494495495504489503�لرنويج

507508515503507501ب�لند�

493492511491510489�لربتغال

483486498480472477جمه�رية �سل�فاكيا

485481493484478482�سل�فينيا

481480479481497481�إ�سبانيا

496494496497486497�ل�س�يد

496492495497496500�س�ي�سر�

472478488467513465تركيا

493490492494484495�ململكة �ملتحدة

494491485497495506�ل�ليات �ملتحدة
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)اجلزء 1-1(

ترتيب �لبلد�ن ح�سب �لأ�سئلة �ملف�سلة اجلدول ) اأ-21-2(

بيز� 2009

ترتيب �أد�ء �لقر�ءة

ترتيب �لن�سب �ل�سحيحة 

على �أ�سا�س جميع �أ�سئلة 

بيز� 2009

�لرتتيب بناء على بن�د بيز� 

2009 �جلديدة �ملف�سلة 

و�رتباطها بالبن�د من 

تقييمات �سابقة 

ترتيب �لن�سب �ملئ�ية 

�ل�سحيحة على �أ�سا�س �أ�سئلة 

بيز� 2009 �جلديدة

ترتيب �أ�سئلة بيز�  2009 

�جلديدة �ملف�سلة لدي 

كل بلدة

O
EC

D88778��سرت�ليا

3335262636�لنم�سا

1010161610بلجيكا

55555كند�

3830252524ت�سيلي

2931303033�جلمه�رية �لت�سيكية

ممممم�لدمنارك

1214121216��ست�نيا

33223فنلند�

1920171718فرن�سا

1715101019�أملانيا

2729323229�لي�نان

2221232321�ملجر

ممممم�أي�سلند�

1816191912�يرلند�

3133313132�إ�سر�ئيل

2525272727�إيطاليا

77666�ليابان

22332ك�ريا

3234353534ل�ك�سمب�رج

4140393941�ملك�سيك

9911119ه�لند�

66887ني�زيلند�

1112131311�لرنويج

1411212113ب�لند�

2323202026�لربتغال

mmmmmجمه�رية �سل�فاكيا

2627282830�سل�فينيا

2828343428�إ�سبانيا

1618181823�ل�س�يد

1313141414�س�ي�سر�

3537363638تركيا

2122151522�ململكة �ملتحدة

15179917�ل�ليات �ملتحدة

ء
كا

ر
5149484848�ألبانيا�س

ممممم�لأرجنتني

ممممم�أذربيجان

4545444444�لرب�زيل

3939424235بلغاريا

4444454545ك�ل�مبيا

3032333331كرو�تيا

3626292915دبي)�لإمار�ت �لعربية(

44444ه�جن ك�جن �ل�سينية

4954505054�إندوني�سيا

4746464646�لأردن

5048494949كاز�خ�ستان

5555555555قريغيز�ستان

ممممملتفيا

مممممليختن�ستاين

3436383837ليت��نيا

2424242425ماكاو �ل�سينية

4650515151�جلبل �لأ�س�د

5353545452بنما

5452525253بريو

5251535350قطر

4242404039رومانيا

3738373743رو�سيا �لحتادية

ممممم�سربيا

11111�سنغهاي �ل�سينية

ممممم�سنغاف�رة

2019222220تايبيه �ل�سينية

مممممتايالند

4343434342ترينيد�د وت�باج�

4847474747ت�ن�س

4041414140�أوروج��ي
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)اجلزء 1-1(

 �لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لريا�سياتاجلدول ) اأ-1-3(

م�ست�يات �لكفاءة 

�أقل من �مل�ست�ى 1

) من 357.77 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1

 ) من 357.77 �إىل 

�أقل من 420.07 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 420.07 �إىل 

�أقل من 482.38 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 482.38 �إىل 

�أقل من 544.68 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 544.68 �إىل 

�أقل من 606.99 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 606.99 �إىل 

�أقل من 669.30 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 669.30  

نقطة درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.6(4.5)0.5(11.9)0.6(21.7)0.5(25.8)0.6(20.3)0.5(10.8)0.3(5.1��سرت�ليا(

)0.3(3.0)0.7(9.9)0.9(19.6)0.9(23.0)0.9(21.2)0.9(15.4)0.7(7.8�لنم�سا

)0.4(5.8)0.6(14.6)0.8(21.3)0.7(21.8)0.7(17.5)0.5(11.3)0.6(7.7بلجيكا

)0.3(4.4)0.5(13.9)0.7(25.0)0.9(26.5)0.5(18.8)0.4(8.3)0.3(3.1كند�

)0.1(0.1)0.3(1.2)0.6(5.6)1.0(14.8)1.0(27.3)1.1(29.4)1.2(21.7ت�سيلي

)0.4(3.2)0.6(8.5)0.8(17.4)1.1(24.4)1.0(24.2)0.8(15.3)0.8(7.0�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.5(2.5)0.8(9.1)0.9(21.0)1.1(27.4)0.9(23.0)0.8(12.1)0.5(4.9�لدمنارك

)0.4(2.2)0.8(9.8)0.8(22.7)0.9(29.9)0.9(22.7)0.7(9.6)0.4(3.0��ست�نيا

)0.5(4.9)0.8(16.7)0.9(27.8)1.0(27.1)0.8(15.6)0.5(6.1)0.3(1.7فنلند�

)0.5(3.3)0.7(10.4)1.0(20.1)1.1(23.8)0.9(19.9)1.1(13.1)0.9(9.5فرن�سا

)0.5(4.6)0.9(13.2)0.9(21.7)0.9(23.1)0.9(18.8)0.7(12.2)0.6(6.4�أملانيا

)0.2(0.8)0.6(4.9)0.8(13.6)1.1(24.0)1.2(26.4)1.0(19.1)1.2(11.3�لي�نان

)0.5(2.0)0.8(8.1)1.0(18.4)1.2(26.0)1.2(23.2)0.9(14.2)1.0(8.1�ملجر

)0.4(3.1)0.7(10.5)0.9(20.9)0.9(27.3)0.9(21.3)0.5(11.3)0.4(5.7�أي�سلند�

)0.2(0.9)0.6(5.8)0.9(19.4)1.2(28.6)1.1(24.5)0.7(13.6)0.6(7.3�يرلند�

)0.3(1.2)0.5(4.7)0.7(12.0)0.9(20.1)0.9(22.5)0.9(18.9)1.2(20.5�إ�سر�ئيل

)0.1(1.6)0.4(7.4)0.6(17.3)0.5(24.6)0.6(24.2)0.5(15.9)0.4(9.1�إيطاليا

)0.8(6.2)0.9(14.7)1.0(23.5)1.1(25.7)0.9(17.4)0.6(8.5)0.6(4.0�ليابان

)1.0(7.8)1.0(17.7)1.3(26.3)1.2(24.4)1.0(15.6)0.7(6.2)0.5(1.9ك�ريا

)0.4(2.3)0.6(9.0)0.8(19.0)1.0(23.1)0.7(22.7)0.6(14.4)0.5(9.6ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.0)0.1(0.7)0.4(4.7)0.6(15.6)0.6(28.3)0.6(28.9)0.8(21.9�ملك�سيك

)0.5(4.4)1.2(15.4)1.2(23.9)1.0(23.9)1.4(19.0)1.3(10.6)0.6(2.8ه�لند�

)0.5(5.3)0.7(13.6)1.0(22.2)0.9(24.4)0.8(19.1)0.5(10.2)0.5(5.3ني�زيلند�

)0.3(1.8)0.6(8.4)0.9(19.7)1.0(27.5)0.9(24.3)0.8(12.7)0.5(5.5�لرنويج

)0.4(2.2)0.6(8.2)0.8(19.0)0.8(26.1)0.9(24.0)0.7(14.4)0.5(6.1ب�لند�

)0.3(1.9)0.6(7.7)0.8(17.7)1.0(25.0)0.9(23.9)0.8(15.3)0.6(8.4�لربتغال

)0.6(3.6)0.7(9.1)1.2(18.1)1.5(25.0)1.1(23.2)0.8(14.0)0.7(7.0جمه�رية �سل�فاكيا

)0.4(3.9)0.6(10.3)0.8(19.0)0.7(23.9)0.7(22.5)0.6(13.8)0.4(6.5�سل�فينيا

)0.2(1.3)0.4(6.7)0.6(17.7)0.6(26.6)0.6(23.9)0.6(14.6)0.5(9.1�إ�سبانيا

)0.3(2.5)0.6(8.9)0.9(19.0)0.8(25.2)0.8(23.4)0.7(13.6)0.6(7.5�ل�س�يد

)0.7(7.8)0.8(16.3)0.8(23.5)0.9(23.0)0.6(15.9)0.6(9.0)0.4(4.5�س�ي�سر�

)0.5(1.3)0.9(4.4)0.9(9.6)1.1(17.4)1.2(25.2)1.1(24.5)1.3(17.7تركيا

)0.3(1.8)0.6(8.1)1.0(17.9)1.1(27.2)0.9(24.9)0.7(14.0)0.5(6.2�ململكة �ملتحدة

)0.5(1.9)0.8(8.0)0.9(17.1)1.0(25.2)1.0(24.4)1.0(15.3)0.7(8.1�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.2(2.8)0.2(8.9)0.3(17.3)0.2(23.5)0.3(22.7)0.3(15.5)0.2(9.3 جمم�ع(

OECD 0.1(3.1)0.1(9.6)0.2(18.9)0.2(24.3)0.2(22.0)0.1(14.0)0.1(8.0مت��سط(

ء
كا

ر
)0.0(0.0)0.2(0.4)0.6(2.6)0.8(9.1)1.3(20.2)1.2(27.2)1.8(40.5�ألبانيا�س

)0.1(0.1)0.3(0.8)0.7(3.9)0.9(10.9)1.1(20.8)1.1(26.4)1.8(37.2�لأرجنتني

)0.1(0.2)0.3(0.9)0.5(3.6)1.0(14.8)1.3(35.3)1.2(33.8)1.0(11.5�أذربيجان

)0.1(0.1)0.2(0.7)0.3(3.0)0.6(8.1)0.7(19.0)0.9(31.0)1.3(38.1�لرب�زيل

)0.4(0.8)0.7(3.0)0.9(8.2)1.4(17.5)1.1(23.4)1.1(22.7)1.9(24.5بلغاريا

)0.0(0.0)0.1(0.1)0.3(1.6)0.7(7.5)1.3(20.3)1.3(31.6)2.0(38.8ك�ل�مبيا

)0.2(0.6)0.5(4.3)0.8(12.5)1.0(22.7)0.8(26.7)0.9(20.8)0.8(12.4كرو�تيا

)0.2(1.2)0.4(5.3)0.6(12.1)0.6(19.6)0.8(23.0)0.6(21.2)0.5(17.6دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)0.8(10.8)0.8(19.9)0.9(25.4)0.8(21.9)0.7(13.2)0.5(6.2)0.4(2.6ه�جن ك�جن �ل�سينية

0.0)0.0(0.1)0.3(0.9)0.9(5.4)1.1(16.9)1.5(33.1)2.2(43.5�إندوني�سيا
ج

)0.0(0.0)0.2(0.3)0.4(2.1)0.9(9.5)1.0(22.9)1.2(29.9)1.7(35.4�لأردن

)0.2(0.3)0.3(0.9)0.5(4.2)0.8(12.0)0.9(23.5)0.9(29.6)1.3(29.6كاز�خ�ستان

0.0)0.0(0.0)0.2(0.7)0.5(3.3)0.8(9.3)1.0(21.8)1.4(64.8قريغيز�ستان
ج

)0.1(0.6)0.5(5.1)1.0(16.4)1.1(28.2)1.0(27.2)1.1(16.7)0.7(5.8لتفيا

)1.4(5.0)2.4(13.0)3.3(31.2)2.3(26.2)2.2(15.0)1.6(6.5)1.0(3.0ليختن�ستاين

)0.3(1.3)0.6(5.7)0.8(15.4)1.0(25.3)1.1(26.1)0.8(17.3)0.8(9.0ليت��نيا

)0.3(4.3)0.4(12.8)0.8(24.5)0.9(27.8)0.6(19.6)0.5(8.2)0.3(2.8ماكاو �ل�سينية

)0.1(0.1)0.2(0.9)0.4(3.8)0.7(12.2)1.0(24.6)1.0(28.8)1.1(29.6�جلبل �لأ�س�د

)0.0(0.0)0.2(0.4)0.4(1.4)0.9(5.6)1.5(13.9)1.7(27.3)2.9(51.5بنما

)0.1(0.1)0.2(0.5)0.4(2.1)0.7(6.8)1.3(16.9)1.2(25.9)1.8(47.6بريو

)0.1(0.3)0.2(1.5)0.3(4.2)0.3(7.2)0.5(13.1)0.6(22.7)0.6(51.1قطر

)0.1(0.1)0.3(1.2)0.8(5.9)1.0(17.3)1.4(28.6)1.1(27.5)1.4(19.5رومانيا

)0.3(1.0)0.6(4.3)0.9(12.7)1.0(25.0)1.0(28.5)1.2(19.0)0.9(9.5رو�سيا �لحتادية

)0.2(0.6)0.4(2.9)0.6(9.5)1.0(19.9)1.1(26.5)0.8(22.9)1.0(17.6�سربيا

)1.2(26.6)0.8(23.8)0.8(20.8)0.8(15.2)0.6(8.7)0.4(3.4)0.3(1.4�سنغهاي �ل�سينية

)0.6(15.6)0.9(20.0)0.6(22.8)0.8(18.7)0.6(13.1)0.6(6.8)0.3(3.0�سنغاف�رة

)1.2(11.3)0.9(17.2)0.9(22.2)0.9(20.9)0.7(15.5)0.6(8.6)0.5(4.2تايبيه �ل�سينية

)0.2(0.3)0.3(1.0)0.6(4.9)0.9(14.0)1.1(27.3)0.9(30.4)1.4(22.1تايالند

)0.1(0.3)0.2(2.1)0.4(7.7)0.6(15.4)0.9(21.2)1.0(23.1)0.8(30.1ترينيد�د وت�باج�

)0.0(0.0)0.2(0.2)0.4(1.3)0.7(6.1)0.9(18.7)1.5(30.2)1.7(43.4ت�ن�س

)0.1(0.3)0.3(2.1)0.5(7.9)0.7(17.0)1.0(25.1)1.1(24.6)1.2(22.9�أوروج��ي
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)اجلزء 2-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لريا�سيات - ح�سب �جلن�ساجلدول ) اأ-2-3(

م�ست�يات �لكفاءة - بنني

�أقل من �مل�ست�ى 1

) من 357.77 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1

 ) من 357.77 �إىل 

�أقل من 420.07 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 420.07 �إىل 

�أقل من 482.38 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 482.38 �إىل 

�أقل من 544.68 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 544.68 �إىل 

�أقل من 606.99 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 606.99 �إىل 

�أقل من 669.30 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 669.30  

نقطة درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.7(5.4)0.7(13.2)0.8(22.2)0.8(24.8)0.8(19.1)0.6(10.2)0.4(5.2��سرت�ليا(

)0.5(4.3)1.0(11.8)1.2(20.0)1.1(22.6)1.1(19.9)1.2(14.9)0.9(6.4�لنم�سا

)0.7(7.7)1.0(16.6)1.1(21.1)0.9(20.7)0.9(17.0)0.8(10.8)1.0(6.0بلجيكا

)0.4(5.5)0.7(15.6)1.0(25.1)1.1(25.1)0.7(17.8)0.6(7.8)0.4(3.1كند�

)0.2(0.2)0.5(1.6)1.0(7.1)1.4(17.3)1.4(28.0)1.4(27.4)1.3(18.4ت�سيلي

)0.6(3.9)0.9(8.5)1.1(17.2)1.6(24.4)1.2(24.4)1.3(14.9)1.0(6.8�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.7(3.1)1.1(10.4)1.2(21.9)1.6(28.1)1.1(21.7)0.8(10.8)0.5(3.9�لدمنارك

)0.6(2.4)0.8(11.0)1.2(23.5)1.6(29.6)1.4(21.6)0.8(9.2)0.5(2.7��ست�نيا

)0.7(5.9)1.0(17.5)1.1(26.5)1.3(25.8)1.2(16.1)0.7(6.4)0.3(1.7فنلند�

)0.6(4.5)1.1(12.7)1.1(21.0)1.3(22.3)1.1(17.9)1.1(12.4)1.0(9.2فرن�سا

)0.6(6.0)1.0(14.8)1.3(21.4)1.1(22.9)1.2(17.7)0.9(11.6)0.8(5.6�أملانيا

)0.3(1.2)0.8(6.6)1.2(15.2)1.5(23.9)1.7(24.7)1.3(17.5)1.6(10.9�لي�نان

)0.6(2.8)1.0(9.4)1.4(19.4)1.5(24.7)1.5(22.0)1.3(13.7)1.1(8.0�ملجر

)0.7(3.6)1.2(11.6)1.3(21.3)1.5(26.0)1.3(19.7)0.9(11.6)0.7(6.3�أي�سلند�

)0.4(1.2)0.8(6.9)1.2(21.1)1.5(27.4)1.4(22.8)1.1(12.9)0.9(7.7�يرلند�

)0.5(1.7)0.8(6.1)0.9(13.7)1.0(19.4)1.2(19.7)1.1(17.6)1.6(21.8�إ�سر�ئيل

)0.2(2.4)0.6(9.2)0.8(18.6)0.7(23.7)0.7(22.7)0.6(14.9)0.6(8.6�إيطاليا

)1.1(7.6)1.2(16.5)1.3(23.3)1.2(23.0)1.3(16.7)1.0(8.6)0.9(4.3�ليابان

)1.4(9.0)1.4(18.5)1.7(25.1)1.6(23.5)1.4(14.8)1.2(6.6)0.8(2.5ك�ريا

)0.6(3.5)1.0(11.3)1.1(20.2)1.1(22.5)1.4(20.4)1.0(12.9)0.8(9.3ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.1)0.2(0.9)0.5(5.9)0.7(17.1)0.8(28.4)0.8(27.4)0.9(20.1�ملك�سيك

)0.7(5.9)1.4(17.0)1.6(23.8)1.4(24.1)1.6(18.0)1.5(9.1)0.5(2.1ه�لند�

)0.6(6.6)1.0(14.8)1.2(22.0)1.2(22.6)1.3(18.2)1.1(10.1)0.8(5.6ني�زيلند�

)0.5(2.1)0.7(9.4)1.0(19.9)1.2(26.9)1.0(23.6)1.0(12.1)0.6(5.9�لرنويج

)0.5(2.8)0.8(8.9)1.0(19.3)1.2(25.1)1.1(22.7)1.1(14.5)0.7(6.7ب�لند�

)0.5(2.6)0.8(8.7)1.0(18.9)1.6(24.8)1.3(22.3)1.2(14.6)0.7(8.0�لربتغال

)0.8(4.5)0.9(9.3)1.8(17.4)2.3(24.3)1.3(23.0)1.1(14.4)0.8(7.0جمه�رية �سل�فاكيا

)0.6(4.1)1.0(11.0)1.1(19.2)0.9(23.0)0.9(21.8)0.8(13.9)0.5(7.0�سل�فينيا

)0.2(1.8)0.5(8.4)0.8(19.5)0.9(26.3)0.8(22.6)0.7(13.5)0.6(7.9�إ�سبانيا

)0.5(2.8)0.8(9.1)1.2(18.3)1.3(25.2)1.0(23.3)0.9(12.9)0.8(8.5�ل�س�يد

)1.0(10.1)1.0(17.9)1.2(23.6)1.1(21.5)0.7(14.5)0.7(8.4)0.5(3.9�س�ي�سر�

)0.6(1.5)1.1(5.0)1.1(10.4)1.2(17.8)1.2(24.9)1.4(23.8)1.4(16.6تركيا

)0.4(2.5)1.0(10.3)1.4(20.0)1.3(27.0)1.1(22.8)0.9(12.2)0.6(5.3�ململكة �ملتحدة

)0.6(2.5)1.0(9.3)1.2(19.5)1.3(25.2)1.1(22.9)1.0(13.8)0.7(6.8�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.2(3.6)0.3(10.2)0.4(18.4)0.3(23.2)0.4(21.6)0.4(14.6)0.2(8.4 جمم�ع(

OECD 0.1(3.9)0.2(10.9)0.2(19.5)0.2(23.8)0.2(21.0)0.2(13.3)0.1(7.6مت��سط(

ء
كا

ر
)0.0(0.0)0.2(0.5)0.9(2.6)1.0(9.0)1.7(18.8)1.5(25.5)2.2(43.5�ألبانيا�س

)0.1(0.1)0.4(1.0)1.0(5.2)1.2(11.5)1.2(21.0)1.5(26.3)2.0(34.9�لأرجنتني

)0.2(0.2)0.3(0.8)0.6(3.8)1.3(16.6)1.6(36.5)1.5(31.6)1.2(10.5�أذربيجان

)0.1(0.1)0.3(1.0)0.4(3.7)0.7(9.0)1.1(20.4)1.3(31.6)1.5(34.2�لرب�زيل

)0.5(0.9)0.7(3.3)1.1(8.2)1.5(16.9)1.3(22.6)1.7(22.7)2.1(25.5بلغاريا

)0.0(0.0)0.1(0.2)0.5(2.5)1.0(10.8)1.7(24.0)1.5(31.8)2.3(30.6ك�ل�مبيا

)0.3(0.8)0.7(5.3)1.1(13.6)1.2(22.7)1.1(25.7)1.2(20.2)0.9(11.6كرو�تيا

)0.3(1.6)0.6(6.4)0.7(13.1)0.9(18.2)0.8(20.8)0.9(20.5)0.7(19.3دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)1.3(12.7)1.2(21.2)1.1(25.0)1.2(20.3)1.2(12.4)0.8(5.7)0.6(2.6ه�جن ك�جن �ل�سينية

0.0)0.1(0.1)0.4(1.1)1.0(5.9)1.3(15.8)2.2(32.6)2.6(44.5�إندوني�سيا
ج

)0.0(0.0)0.2(0.3)0.6(2.2)1.1(9.4)1.7(23.2)1.9(29.8)2.4(35.1�لأردن

)0.2(0.3)0.3(0.9)0.6(4.6)0.9(12.2)1.1(22.7)1.3(29.1)1.5(30.2كاز�خ�ستان

0.0)0.1(0.1)0.4(0.8)0.7(3.5)0.8(9.3)1.4(20.7)1.8(65.7قريغيز�ستان
ج

)0.3(0.8)0.8(5.8)1.2(16.8)1.3(27.0)1.6(26.5)1.5(16.7)0.9(6.5لتفيا

)2.0(6.7)4.1(14.8)4.9(32.7)3.8(24.9)3.0(13.2)2.6(5.9)1.4(1.8ليختن�ستاين

)0.3(1.3)0.6(5.8)1.0(14.7)1.4(24.2)1.7(25.9)1.1(18.2)1.1(9.9ليت��نيا

)0.5(5.4)0.7(14.3)0.9(24.9)1.2(26.5)0.9(18.3)0.6(7.8)0.4(2.8ماكاو �ل�سينية

)0.1(0.1)0.3(1.3)0.5(4.9)1.2(13.0)1.4(25.3)1.5(27.6)1.3(28.0�جلبل �لأ�س�د

)0.1(0.0)0.3(0.5)0.5(1.4)1.0(4.9)1.6(13.9)2.3(29.3)3.0(49.9بنما

)0.1(0.2)0.3(0.8)0.6(2.6)0.9(7.7)1.6(18.2)1.3(26.0)2.1(44.5بريو

)0.1(0.4)0.3(1.9)0.4(4.6)0.5(7.3)0.7(12.3)0.9(21.0)0.8(52.5قطر

)0.2(0.1)0.5(1.6)1.1(6.6)1.6(17.6)1.7(27.3)1.2(26.9)1.8(20.0رومانيا

)0.4(1.1)0.6(4.5)0.9(13.0)1.3(25.0)1.3(28.1)1.5(18.2)1.2(10.1رو�سيا �لحتادية

)0.2(0.9)0.7(3.9)1.0(11.0)1.3(19.6)1.6(25.4)1.4(22.4)1.3(16.8�سربيا

)1.4(27.1)1.1(23.2)1.2(19.9)1.1(15.4)0.9(8.9)0.6(3.9)0.4(1.6�سنغهاي �ل�سينية

)1.0(16.9)1.2(20.0)0.9(22.6)1.0(18.0)0.8(12.3)0.6(6.8)0.4(3.4�سنغاف�رة

)1.6(12.6)1.3(18.4)1.2(21.5)1.0(19.2)1.0(15.1)0.8(8.6)0.7(4.7تايبيه �ل�سينية

)0.2(0.3)0.3(1.0)0.8(5.6)1.2(14.9)1.6(26.9)1.3(28.7)1.6(22.7تايالند

)0.2(0.2)0.5(2.1)0.6(7.3)1.0(14.7)1.2(20.5)1.8(23.4)1.3(31.8ترينيد�د وت�باج�

)0.1(0.0)0.3(0.4)0.6(1.8)1.1(8.0)1.3(20.4)1.6(28.3)1.8(41.0ت�ن�س

)0.2(0.5)0.5(2.6)0.8(9.2)1.0(18.1)1.6(24.9)1.3(23.0)1.3(21.6�أوروج��ي
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)اجلزء 2-2(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لريا�سيات - ح�سب �جلن�ساجلدول ) اأ-2-3(

م�ست�يات �لكفاءة - بنات

�أقل من �مل�ست�ى 1

) من 357.77 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1

 ) من 357.77 �إىل 

�أقل من 420.07 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 420.07 �إىل 

�أقل من 482.38 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 482.38 �إىل 

�أقل من 544.68 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 544.68 �إىل 

�أقل من 606.99 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 606.99 �إىل 

�أقل من 669.30 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 669.30  

نقطة درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.5(3.6)0.6(10.8)0.7(21.2)0.7(26.7)0.7(21.4)0.7(11.3)0.4(5.0��سرت�ليا(

)0.4(1.8)0.9(8.1)1.2(19.2)1.3(23.5)1.4(22.4)1.3(16.0)1.1(9.1�لنم�سا

)0.5(3.9)0.7(12.4)1.0(21.5)0.8(22.9)0.9(17.9)0.7(11.9)0.9(9.5بلجيكا

)0.3(3.3)0.6(12.2)1.0(24.8)1.1(27.9)0.6(19.8)0.5(8.9)0.4(3.2كند�

)0.0(0.0)0.2(0.8)0.7(4.1)1.2(12.1)1.2(26.5)1.4(31.4)1.6(25.1ت�سيلي

)0.4(2.4)0.6(8.4)1.1(17.7)1.4(24.4)1.2(24.0)1.1(15.8)1.0(7.3�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.4(1.9)0.8(7.7)1.2(20.1)1.5(26.6)1.3(24.3)1.1(13.4)0.7(6.0�لدمنارك

)0.5(2.0)1.1(8.6)1.2(21.8)1.8(30.3)1.7(23.9)1.0(10.1)0.7(3.4��ست�نيا

)0.6(3.9)1.0(16.0)1.3(29.2)1.2(28.4)0.9(15.0)0.7(5.8)0.3(1.7فنلند�

)0.5(2.1)1.1(8.2)1.5(19.3)1.6(25.3)1.3(21.7)1.4(13.7)1.0(9.7فرن�سا

)0.5(3.2)1.2(11.6)1.1(22.0)1.2(23.3)1.0(19.8)1.0(12.9)0.8(7.3�أملانيا

)0.2(0.5)0.6(3.3)0.9(12.0)1.1(24.1)1.4(28.0)1.3(20.5)1.3(11.6�لي�نان

)0.3(1.1)0.8(6.9)1.3(17.3)1.5(27.3)1.5(24.5)1.4(14.7)1.3(8.2�ملجر

)0.5(2.7)0.8(9.4)1.5(20.5)1.3(28.6)1.0(22.8)0.8(11.0)0.7(5.1�أي�سلند�

)0.2(0.5)0.6(4.6)1.3(17.7)1.6(29.8)1.3(26.3)1.0(14.2)0.7(6.8�يرلند�

)0.3(0.6)0.5(3.3)0.9(10.4)1.2(20.7)1.1(25.3)1.2(20.2)1.2(19.3�إ�سر�ئيل

)0.1(0.8)0.4(5.5)0.7(16.0)0.7(25.6)0.7(25.7)0.7(16.9)0.6(9.5�إيطاليا

)1.0(4.7)1.1(12.7)1.3(23.7)1.5(28.6)1.3(18.2)1.0(8.4)0.6(3.6�ليابان

)1.0(6.5)1.3(16.9)1.5(27.7)1.5(25.4)1.4(16.5)0.7(5.7)0.4(1.3ك�ريا

)0.3(1.2)0.6(6.6)1.1(17.7)1.6(23.7)1.0(25.1)0.9(15.9)1.0(9.8ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.0)0.1(0.4)0.3(3.4)0.6(14.0)0.7(28.1)0.7(30.3)0.9(23.7�ملك�سيك

)0.5(2.9)1.4(13.9)1.4(24.1)1.5(23.7)1.6(19.9)1.6(12.1)0.9(3.5ه�لند�

)0.6(3.8)1.1(12.4)1.2(22.5)1.2(26.2)1.2(20.0)1.0(10.2)0.6(4.9ني�زيلند�

)0.4(1.5)0.8(7.4)1.1(19.5)1.3(28.2)1.4(25.1)1.0(13.2)0.6(5.1�لرنويج

)0.4(1.5)0.8(7.5)1.3(18.7)1.4(27.1)1.2(25.3)1.1(14.3)0.7(5.6ب�لند�

)0.3(1.2)0.7(6.8)1.0(16.6)1.1(25.2)1.1(25.5)0.9(16.0)0.7(8.7�لربتغال

)0.6(2.7)0.9(8.9)1.2(18.8)1.4(25.7)1.6(23.3)1.2(13.7)0.8(7.0جمه�رية �سل�فاكيا

)0.6(3.6)0.9(9.7)1.1(18.9)1.1(24.9)1.1(23.1)1.2(13.7)0.7(6.0�سل�فينيا

)0.2(0.8)0.4(5.0)0.8(15.8)0.8(26.9)0.9(25.4)0.8(15.7)0.7(10.4�إ�سبانيا

)0.5(2.2)0.8(8.7)0.9(19.6)1.5(25.3)1.4(23.5)1.0(14.3)1.0(6.5�ل�س�يد

)0.7(5.5)1.0(14.6)1.0(23.3)1.2(24.5)0.9(17.4)0.8(9.6)0.5(5.1�س�ي�سر�

)0.4(1.0)0.9(3.8)1.1(8.8)1.4(17.0)1.6(25.5)1.5(25.2)1.9(18.9تركيا

)0.3(1.1)0.7(6.0)1.2(15.8)1.4(27.4)1.2(26.9)1.1(15.6)0.6(7.2�ململكة �ملتحدة

)0.5(1.2)0.9(6.7)1.1(14.5)1.3(25.2)1.2(26.0)1.4(16.8)1.0(9.5�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.2(2.0)0.3(7.5)0.3(16.2)0.4(23.9)0.4(23.9)0.5(16.5)0.3(10.1 جمم�ع(

OECD 0.1(2.2)0.1(8.4)0.2(18.4)0.2(24.9)0.2(23.1)0.2(14.7)0.2(8.4مت��سط(

ء
كا

ر
0.0)0.2(0.3)0.5(2.7)1.0(9.1)1.5(21.6)1.5(29.0)1.9(37.3�ألبانيا�س

ج

)0.1(0.1)0.2(0.6)0.6(2.8)1.1(10.3)1.4(20.6)1.7(26.5)2.1(39.1�لأرجنتني

)0.1(0.2)0.4(0.9)0.6(3.3)1.4(12.9)1.8(34.1)1.6(36.1)1.1(12.5�أذربيجان

)0.0(0.0)0.2(0.5)0.4(2.3)0.8(7.4)0.8(17.7)1.0(30.4)1.5(41.6�لرب�زيل

)0.3(0.6)0.9(2.8)1.0(8.2)1.6(18.1)1.4(24.4)1.3(22.6)2.1(23.3بلغاريا

0.0)0.0(0.0)0.3(0.8)0.7(4.5)1.6(16.9)1.6(31.4)2.1(46.3ك�ل�مبيا
ج

)0.2(0.4)0.6(3.2)1.1(11.2)1.4(22.6)1.2(27.9)1.4(21.4)1.3(13.2كرو�تيا

)0.3(0.8)0.5(4.0)0.9(11.0)0.9(21.0)1.2(25.3)1.2(22.0)0.8(15.9دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)0.9(8.6)1.1(18.4)1.2(25.8)1.2(23.8)1.0(14.2)0.7(6.7)0.5(2.5ه�جن ك�جن �ل�سينية

0.0)0.0(0.0)0.3(0.8)1.0(5.0)1.6(18.0)2.2(33.7)2.6(42.6�إندوني�سيا
ج

0.0)0.2(0.2)0.5(2.0)1.4(9.5)1.4(22.6)1.7(29.9)2.4(35.7�لأردن
ج

)0.2(0.2)0.4(0.9)0.5(3.8)1.1(11.9)1.3(24.3)1.4(30.0)1.7(29.0كاز�خ�ستان

0.0)0.0(0.0)0.2(0.7)0.5(3.1)1.0(9.4)1.3(22.8)1.7(64.1قريغيز�ستان
ج

)0.2(0.4)0.6(4.4)1.3(15.9)1.4(29.3)1.6(27.9)1.4(16.8)0.9(5.2لتفيا

)1.7(3.1)2.8(11.0)4.4(29.6)3.7(27.8)4.1(17.0)2.6(7.3)1.6(4.2ليختن�ستاين

)0.4(1.3)0.9(5.6)1.0(16.0)1.2(26.4)1.1(26.3)1.2(16.3)0.9(8.1ليت��نيا

)0.4(3.2)0.8(11.4)1.1(24.1)1.1(29.1)0.9(20.9)0.7(8.5)0.3(2.8ماكاو �ل�سينية

)0.1(0.0)0.2(0.5)0.4(2.6)0.9(11.4)1.2(23.9)1.3(30.0)1.4(31.4�جلبل �لأ�س�د

)0.1(0.0)0.2(0.2)0.4(1.4)1.3(6.2)1.8(13.8)2.2(25.3)3.6(53.0بنما

)0.1(0.0)0.1(0.3)0.4(1.5)0.8(6.0)1.2(15.6)1.5(25.8)2.1(50.9بريو

)0.1(0.2)0.2(1.0)0.3(3.7)0.4(7.1)0.6(13.9)0.7(24.5)0.6(49.6قطر

)0.1(0.0)0.4(0.8)1.0(5.2)1.3(16.9)1.5(29.8)1.9(28.1)1.6(19.1رومانيا

)0.3(0.8)0.8(4.0)1.1(12.4)1.2(25.0)1.2(28.9)1.2(19.8)0.9(9.0رو�سيا �لحتادية

)0.2(0.3)0.4(1.9)0.7(8.0)1.1(20.3)1.2(27.6)1.2(23.5)1.3(18.5�سربيا

)1.5(26.2)1.0(24.4)1.0(21.6)1.2(15.0)0.8(8.5)0.5(3.0)0.3(1.3�سنغهاي �ل�سينية

)0.9(14.3)1.1(20.0)0.9(23.0)1.1(19.4)0.8(13.9)0.8(6.8)0.4(2.6�سنغاف�رة

)1.6(10.0)1.3(16.1)1.3(22.9)1.5(22.7)1.1(16.0)0.8(8.7)0.5(3.6تايبيه �ل�سينية

)0.2(0.2)0.3(0.9)0.7(4.4)1.1(13.4)1.8(27.6)1.5(31.7)1.5(21.7تايالند

)0.2(0.4)0.3(2.1)0.6(8.1)0.9(16.1)1.6(22.0)1.1(22.8)0.8(28.5ترينيد�د وت�باج�

)0.0(0.0)0.1(0.1)0.5(0.9)0.8(4.5)1.3(17.2)2.0(31.8)2.1(45.6ت�ن�س

)0.1(0.2)0.4(1.6)0.7(6.6)1.1(16.0)1.1(25.4)1.5(26.1)1.4(24.1�أوروج��ي
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)اجلزء 1-1(

مت��سط �لدرجة ، و�لتباين و�لفروق بني �جلن�سني على مقيا�س �لريا�سياتاجلدول ) اأ-3-3(

�مليئينيات�لفروق بني �جلن�سنيجميع �لطالب

مت��سط 

�لدرجة

�لنحر�ف 

�ملعياري
بناتبنني

�لفارق       

) بنني- بنات(
�لعا�سر�خلام�س

�خلام�س 

و�لع�سرون

�خلام�س 

و�ل�سبع�ن
�لت�سع�ن

�خلام�س 

و�لت�سع�ن

خ.م�أ.مخ.ممت��سط
مت��سط 

�لدرجة
خ.م

مت��سط 

�لدرجة
خ.م

فارق 

�لدرجة
خ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م

O
EC

D5.0(665)3.9(634)3.1(580)2.5(451)2.8(392)3.3(357)2.9(10)2.8(509)3.0(519)1.4(94)2.5(514��سرت�ليا(

)3.5(650)3.5(620)3.5(566)3.5(425)4.4(370)6.6(338)5.1(19)4.0(486)3.4(506)2.0(96)2.7(496�لنم�سا

)3.2(675)3.0(646)2.4(593)3.1(444)4.9(373)5.3(335)4.3(22)3.0(504)3.3(526)1.8(104)2.3(515بلجيكا

)2.2(665)2.2(638)1.9(588)2.0(468)2.7(413)3.0(379)1.8(12)1.7(521)2.0(533)1.0(88)1.6(527كند�

)5.8(559)5.1(527)4.2(473)3.1(366)3.8(322)4.6(293)4.1(21)3.6(410)3.7(431)1.7(80)3.1(421ت�سيلي

)4.7(649)4.3(615)3.8(557)3.5(428)4.3(374)5.6(342)4.1(5)3.0(490)3.9(495)1.8(93)2.8(493�جلمه�رية �لت�سيكية

)4.6(644)3.4(614)3.3(564)3.1(445)4.0(390)4.4(358)2.7(16)2.9(495)3.0(511)1.3(87)2.6(503�لدمنارك

)3.6(643)3.6(616)2.7(567)3.7(458)3.5(409)6.0(378)2.6(9)2.9(508)2.9(516)1.6(81)2.6(512��ست�نيا

)3.6(669)2.6(644)2.5(599)3.0(487)3.7(431)4.4(399)2.6(3)2.5(539)2.5(542)1.1(82)2.2(541فنلند�

)5.4(652)3.9(622)3.7(570)4.8(429)6.3(361)5.9(321)3.8(16)3.4(489)3.8(505)2.1(101)3.1(497فرن�سا

)3.7(666)3.5(638)3.1(585)4.4(443)4.7(380)5.0(347)3.9(16)3.3(505)3.6(520)1.7(98)2.9(513�أملانيا

)4.4(613)4.1(580)3.6(527)4.4(406)5.9(352)7.3(319)4.2(14)3.3(459)5.4(473)2.0(89)3.9(466�لي�نان

)5.6(637)5.6(608)4.5(554)4.5(428)7.1(370)8.4(334)4.5(12)3.9(484)4.2(496)2.8(92)3.5(490�ملجر

)3.3(652)2.8(623)2.0(569)2.0(447)3.4(388)4.1(352)2.8(3)1.9(505)2.0(508)1.2(91)1.4(507�أي�سلند�

)4.3(617)3.1(591)2.8(548)3.1(432)4.4(376)5.7(338)3.9(8)3.0(483)3.4(491)1.6(86)2.5(487�يرلند�

)5.2(615)5.2(581)4.2(520)4.6(374)6.1(310)6.7(272)4.7(8)3.3(443)4.7(451)2.4(104)3.3(447�إ�سر�ئيل

)2.8(632)2.5(602)2.5(548)1.9(420)2.4(363)3.1(330)2.7(15)2.2(475)2.3(490)1.7(93)1.9(483�إيطاليا

)5.4(677)4.8(648)3.7(595)4.4(468)5.4(407)6.4(370)6.5(9)3.9(524)5.3(534)2.2(94)3.3(529�ليابان

)6.5(689)4.6(659)4.3(609)5.3(486)6.8(430)8.4(397)7.4(3)4.5(544)6.2(548)2.5(89)4.0(546ك�ريا

)2.5(643)2.5(613)2.2(560)1.7(423)3.1(360)3.9(324)2.4(19)1.3(479)2.0(499)1.2(98)1.2(489ل�ك�سمب�رج

)3.3(547)2.8(520)2.1(472)2.2(366)2.6(318)3.2(289)1.5(14)1.9(412)2.1(425)1.1(79)1.8(419�ملك�سيك

)3.9(665)4.4(640)4.4(593)6.8(460)5.6(406)5.6(378)2.4(17)5.1(517)4.8(534)1.7(89)4.7(526ه�لند�

)3.4(671)3.9(642)3.1(589)2.8(454)4.4(392)4.9(355)4.1(8)2.9(515)3.2(523)1.6(96)2.3(519ني�زيلند�

)4.0(636)3.4(608)2.9(557)3.2(441)3.6(387)4.1(354)2.7(5)2.8(495)2.7(500)1.2(85)2.4(498�لرنويج

)4.6(638)4.1(609)3.2(557)3.3(434)3.8(380)5.2(348)2.6(3)3.2(493)3.0(497)1.4(88)2.8(495ب�لند�

)5.1(635)4.4(605)3.4(551)3.4(424)3.5(367)3.8(334)2.5(12)3.1(481)3.3(493)1.5(91)2.9(487�لربتغال

)6.4(654)5.4(621)3.9(561)3.7(432)4.7(376)6.3(342)3.6(3)3.4(495)3.7(498)2.4(96)3.1(497جمه�رية �سل�فاكيا

)3.6(659)3.5(628)2.3(569)2.5(435)2.4(379)3.6(345)2.6(1)1.7(501)1.8(502)0.9(95)1.2(501�سل�فينيا

)2.9(625)2.3(597)2.3(546)2.5(424)2.9(364)4.0(328)2.2(19)2.5(474)2.3(493)1.1(91)2.1(483�إ�سبانيا

)4.1(643)3.9(613)3.3(560)3.1(432)4.2(374)4.4(339)2.7(2-)3.3(495)3.1(493)1.3(94)2.9(494�ل�س�يد

)4.8(689)4.1(658)3.9(604)4.2(468)3.6(401)4.8(363)3.0(20)3.4(524)3.7(544)1.6(99)3.3(534�س�ي�سر�

)12.2(613)9.0(574)6.3(506)3.8(378)3.6(331)5.2(304)5.1(11)5.6(440)4.6(451)3.0(93)4.4(445تركيا

)3.2(635)3.9(606)3.2(552)3.0(434)3.1(380)3.4(348)4.4(20)3.3(482)3.2(503)1.2(87)2.4(492�ململكة �ملتحدة

)5.9(637)4.6(607)4.9(551)3.9(425)4.3(368)4.3(337)3.2(20)3.8(477)4.0(497)1.6(91)3.6(487�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 1.8(647)1.6(615)1.5(557)1.4(421)1.4(362)1.5(329)1.3(15)1.3(481)1.3(496)0.5(97)1.2(488 جمم�ع(

 OECD 0.8(643)0.7(613)0.6(560)0.6(433)0.7(376)0.9(343)0.6(12)0.6(490)0.6(501)0.3(92)0.5(496مت��سط(

ء
كا

ر
)6.5(526)5.7(493)4.8(438)5.2(317)5.0(261)7.0(226)4.1(11-)4.2(383)4.7(372)2.2(91)4.0(377�ألبانيا�س

)7.0(543)7.1(509)5.0(451)4.3(327)6.0(271)7.9(231)3.4(10)4.4(383)4.5(394)2.9(93)4.1(388�لأرجنتني

)7.0(541)5.2(512)3.2(469)2.9(387)2.7(354)3.0(334)2.7(8)3.0(427)3.1(435)2.2(64)2.8(431�أذربيجان

)5.9(531)4.7(493)3.3(435)2.3(331)2.7(287)3.0(261)1.7(16)2.6(379)2.4(394)1.6(81)2.4(386�لرب�زيل

)12.3(593)9.0(555)6.6(496)6.2(359)5.8(302)6.9(269)3.7(4-)6.0(430)6.2(426)2.8(99)5.9(428بلغاريا

)4.2(509)4.2(479)3.4(431)4.0(330)5.1(286)5.8(259)3.5(32)3.3(366)4.0(398)1.7(75)3.2(381ك�ل�مبيا

)5.6(606)5.4(574)3.8(521)3.5(399)4.1(347)4.8(315)4.4(11)3.9(454)3.6(465)1.8(88)3.1(460كرو�تيا

)3.6(619)3.3(584)2.1(523)2.3(381)2.6(326)3.1(294)2.2(2)1.6(451)1.5(454)0.9(99)1.1(453دبي )�لإمار�ت �لعربية(

)4.7(703)3.9(673)3.1(622)3.5(492)4.9(428)5.1(390)5.6(14)3.4(547)4.2(561)1.8(95)2.7(555ه�جن ك�جن �ل�سينية

)8.6(493)6.4(462)4.6(416)3.7(324)4.6(284)4.9(260)3.2(1-)4.0(372)4.1(371)2.3(70)3.7(371�ندوني�سيا

)6.9(520)5.5(490)4.4(443)3.5(333)4.8(281)7.8(249)7.1(0)5.2(387)5.1(386)2.6(83)3.7(387�لأردن

)7.0(548)5.3(514)4.3(458)3.5(347)3.3(303)4.3(276)2.3(1-)3.3(405)3.1(405)2.3(83)3.0(405كاز�خ�ستان

)7.0(473)5.3(436)3.8(382)3.2(278)3.9(231)4.9(204)2.3(6-)2.8(334)3.4(328)2.1(81)2.9(331قريغيز�ستان

)3.7(612)3.8(584)3.8(537)3.7(427)4.5(379)4.9(352)3.2(2)3.4(481)3.5(483)1.4(79)3.1(482لتفيا

)14.9(670)11.4(637)5.4(593)7.9(484)8.9(421)17.8(384)7.6(24)5.9(523)5.2(547)4.4(88)4.1(536ليختن�ستاين

)5.4(621)4.0(590)3.1(537)3.0(417)4.2(363)5.3(332)3.0(6-)3.0(480)3.1(474)1.8(88)2.6(477ليت��نيا

)2.5(663)1.6(634)1.3(584)1.6(468)2.7(415)2.6(382)2.0(11)1.4(520)1.3(531)0.9(85)0.9(525ماكاو �ل�سينية

)3.9(543)2.7(509)2.2(458)2.8(346)4.4(295)4.1(263)2.2(12)2.4(396)2.2(408)1.5(85)2.0(403�جلبل �لأ�س�د

)8.8(503)8.6(466)6.8(408)5.6(306)7.0(261)8.2(235)5.0(5)6.1(357)5.6(362)3.2(81)5.2(360بنما

)9.0(516)6.3(480)5.2(424)3.7(303)4.0(252)4.5(222)4.0(18)4.4(356)4.6(374)2.4(90)4.0(365بريو

)3.5(557)2.4(506)1.5(425)1.2(300)1.5(255)2.4(227)1.7(5-)1.0(371)1.2(366)0.9(98)0.7(368قطر

)6.5(560)5.4(530)3.6(481)4.0(372)4.1(326)4.4(299)3.5(3)3.8(425)3.9(429)2.1(79)3.4(427رومانيا

)7.2(609)5.3(576)3.8(524)4.2(411)4.5(360)5.1(329)2.8(2)3.5(467)3.7(469)2.1(85)3.3(468رو�سيا �لحتادية

)5.3(592)4.3(560)3.2(504)3.7(380)4.3(327)4.8(295)4.0(12)3.2(437)3.8(448)1.9(91)2.9(442�سربيا

)4.6(757)4.2(726)3.3(674)4.0(531)5.0(462)7.1(421)4.0(1-)3.1(601)3.7(599)2.1(103)2.8(600�سنغهاي �ل�سينية

)3.8(725)2.5(693)2.0(638)2.9(490)4.1(422)3.0(383)2.5(5)2.0(559)1.9(565)1.2(104)1.4(562�سنغاف�رة

)6.6(709)5.4(675)4.6(618)3.6(471)3.8(405)5.0(366)6.8(5)4.8(541)4.8(546)2.3(105)3.4(543تايبيه �ل�سينية

)6.8(554)5.4(522)3.7(469)3.5(365)4.2(321)4.5(295)4.2(4)3.8(417)3.9(421)2.5(79)3.2(419تايالند

)2.4(580)1.8(546)2.5(484)2.5(342)2.7(287)3.9(252)2.9(8-)1.5(418)2.3(410)1.2(99)1.3(414ترينيد�د وت�باج�

)6.6(499)4.9(471)3.4(423)3.7(318)4.3(273)4.8(247)2.3(12)3.2(366)3.3(378)2.3(78)3.0(371ت�ن�س

)4.5(578)4.1(546)3.1(490)3.4(364)4.0(310)3.9(278)2.7(12)2.9(421)3.0(433)1.7(91)2.6(427�أوروج��ي

مالحظة: القيم ذات الداللة االإح�سائية تظهر بالل�ن الداكن  )اأنظر امللحق اأ3(.
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)اجلزء 1-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لعل�ماجلدول ) اأ-4-3(

م�ست�يات �لكفاءة 

�أقل من �مل�ست�ى1

) من 334.94 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 1  

) من 334.94 �إىل 

�أقل من 409.54 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 2 

) من 409.54 �إىل 

�أقل من 484.14 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 484.14 �إىل 

�أقل من 558.73 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 558.73 �إىل 

�أقل من 633.33 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 633.33 �إىل 

�أقل من 707.93 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 707.93  

نقطة درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.5(3.1)0.6(11.5)0.7(24.5)0.7(28.4)0.6(20.0)0.5(9.2)0.3(3.4��سرت�ليا(

)0.2(1.0)0.6(7.1)1.0(20.6)1.0(26.6)1.0(23.8)1.0(14.3)0.8(6.7�لنم�سا

)0.2(1.1)0.6(9.0)0.8(24.0)0.8(27.2)0.6(20.7)0.6(11.7)0.6(6.4بلجيكا

)0.2(1.6)0.4(10.5)0.6(26.2)0.6(31.2)0.5(20.9)0.4(7.5)0.2(2.0كند�

)0.0(0.0)0.2(1.1)0.7(7.9)1.1(23.6)0.9(35.2)1.1(23.9)0.8(8.4ت�سيلي

)0.2(1.2)0.6(7.2)0.9(19.9)1.2(28.8)1.0(25.6)0.9(12.6)0.6(4.7�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.2(0.9)0.5(5.9)0.8(20.1)1.1(30.6)0.8(26.0)0.7(12.5)0.4(4.1�لدمنارك

)0.3(1.4)0.6(9.0)1.1(25.7)1.1(34.3)1.1(21.3)0.7(7.0)0.3(1.3��ست�نيا

)0.3(3.3)0.7(15.4)1.1(31.2)0.9(28.8)0.7(15.3)0.4(4.9)0.2(1.1فنلند�

)0.2(0.8)0.7(7.3)1.0(21.7)1.3(28.8)1.2(22.1)0.8(12.2)0.8(7.1فرن�سا

)0.3(1.9)0.7(10.9)1.2(25.0)1.1(27.3)0.9(20.1)0.8(10.7)0.5(4.1�أملانيا

)0.1(0.3)0.3(2.8)1.0(14.0)1.2(27.9)1.0(29.8)1.0(18.1)1.1(7.2�لي�نان

)0.1(0.3)0.5(5.1)1.2(21.8)1.3(33.2)1.1(25.5)0.9(10.4)0.9(3.8�ملجر

)0.2(0.8)0.4(6.1)0.8(18.8)0.9(30.4)0.8(25.8)0.6(12.5)0.5(5.5�أي�سلند�

)0.2(1.2)0.7(7.5)0.9(22.9)1.0(29.9)1.2(23.3)1.0(10.7)0.7(4.4�يرلند�

)0.1(0.5)0.4(3.5)0.7(12.8)0.8(24.1)1.0(26.0)0.7(19.2)1.1(13.9�إ�سر�ئيل

)0.1(0.5)0.3(5.3)0.5(18.6)0.5(29.5)0.6(25.5)0.5(14.5)0.4(6.1�إيطاليا

)0.4(2.6)0.7(14.4)1.0(29.5)0.8(26.6)0.9(16.3)0.7(7.5)0.5(3.2�ليابان

)0.3(1.1)0.9(10.5)1.1(30.4)1.1(33.1)1.2(18.5)0.7(5.2)0.3(1.1ك�ريا

)0.1(0.7)0.5(6.0)0.9(18.2)0.9(27.1)0.7(24.3)0.9(15.3)0.5(8.4ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.0)0.0(0.2)0.3(3.1)0.6(15.8)0.6(33.6)0.6(32.8)0.6(14.5�ملك�سيك

)0.3(1.5)1.1(11.2)1.7(25.3)1.1(26.9)1.5(21.8)1.3(10.6)0.5(2.6ه�لند�

)0.4(3.6)0.7(14.0)0.7(25.1)0.9(25.8)1.0(18.1)0.5(9.4)0.5(4.0ني�زيلند�

)0.2(0.5)0.6(5.9)0.8(20.1)0.7(31.1)0.9(26.6)0.9(11.9)0.5(3.8�لرنويج

)0.2(0.8)0.5(6.8)1.0(21.2)0.8(32.1)0.8(26.1)0.7(10.9)0.3(2.3ب�لند�

)0.1(0.3)0.5(3.9)1.0(18.1)1.1(32.3)1.1(28.9)0.9(13.5)0.4(3.0�لربتغال

)0.2(0.7)0.5(5.6)0.9(17.7)0.9(29.2)1.0(27.6)0.9(14.2)0.6(5.0جمه�رية �سل�فاكيا

)0.3(1.2)0.6(8.7)0.7(23.0)1.1(28.7)0.7(23.7)0.5(11.7)0.2(3.1�سل�فينيا

)0.1(0.2)0.3(3.7)0.6(17.6)0.7(32.3)0.7(27.9)0.7(13.6)0.4(4.6�إ�سبانيا

)0.2(1.0)0.6(7.1)0.9(18.7)0.8(28.4)0.8(25.6)0.8(13.4)0.5(5.8�ل�س�يد

)0.2(1.5)0.7(9.2)1.0(24.1)1.0(29.8)1.1(21.3)0.6(10.6)0.3(3.5�س�ي�سر�

)0.0(0.0)0.3(1.1)1.1(9.1)1.2(25.2)1.2(34.5)1.1(23.0)0.8(6.9تركيا

)0.2(1.9)0.6(9.5)0.8(22.2)1.0(28.8)0.7(22.7)0.7(11.2)0.3(3.8�ململكة �ملتحدة

)0.3(1.3)0.8(7.9)0.9(20.1)0.8(27.5)0.9(25.0)0.9(13.9)0.5(4.2�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.1(1.1)0.2(7.3)0.3(19.6)0.3(27.1)0.3(24.8)0.3(14.6)0.2(5.4 جمم�ع(

OECD 0.0(1.1)0.1(7.4)0.2(20.6)0.2(28.6)0.2(24.4)0.1(13.0)0.1(5.0مت��سط(

ء
كا

ر
0.0)0.1(0.1)0.4(2.0)1.3(12.9)1.2(27.7)1.3(31.0)1.6(26.3�ألبانيا�س

ج

)0.0(0.0)0.2(0.6)0.7(4.8)1.1(15.4)1.2(26.7)1.4(27.2)1.7(25.2�لأرجنتني

0.0)0.0(0.0)0.2(0.8)0.8(6.7)1.1(22.4)1.1(38.5)1.7(31.5�أذربيجان
ج

)0.0(0.0)0.1(0.6)0.4(3.9)0.8(12.6)0.9(28.8)1.0(34.5)0.9(19.7�لرب�زيل

)0.1(0.2)0.5(2.4)1.0(10.9)1.4(21.0)1.3(26.6)1.5(22.3)1.6(16.5بلغاريا

)0.0(0.0)0.0(0.1)0.3(2.5)1.0(13.1)1.4(30.2)1.2(33.7)1.8(20.4ك�ل�مبيا

)0.1(0.2)0.6(3.5)1.0(16.7)1.0(31.1)1.1(30.0)1.0(14.9)0.5(3.6كرو�تيا

)0.2(0.8)0.3(4.8)0.6(14.9)0.7(22.9)0.8(26.0)0.6(19.5)0.5(11.0دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)0.3(2.0)0.9(14.2)1.0(32.7)1.0(29.4)0.7(15.1)0.6(5.2)0.3(1.4ه�جن ك�جن �ل�سينية

0.0)0.0(0.0)0.2(0.5)1.0(6.9)1.6(27.0)1.5(41.0)1.8(24.6�إندوني�سيا
ج

)0.0(0.0)0.2(0.5)0.5(4.1)1.1(17.6)1.2(32.2)1.1(27.6)1.2(18.0�لأردن

)0.0(0.0)0.2(0.3)0.6(3.6)0.8(12.8)1.1(27.9)1.1(33.0)1.3(22.4كاز�خ�ستان

0.0)0.0(0.0)0.2(0.7)0.5(4.0)0.8(13.3)0.9(29.0)1.3(52.9قريغيز�ستان
ج

)0.1(0.1)0.5(3.0)1.1(17.6)1.2(35.5)1.1(29.1)1.0(12.5)0.6(2.3لتفيا

)0.7(0.7)1.7(9.0)2.7(25.4)3.7(29.8)3.1(23.8)1.9(9.9)0.7(1.4ليختن�ستاين

)0.1(0.4)0.4(4.3)0.8(17.0)1.2(32.4)1.0(28.9)0.8(13.5)0.6(3.5ليت��نيا

)0.1(0.2)0.5(4.5)1.0(22.7)0.7(37.8)0.8(25.2)0.4(8.1)0.2(1.5ماكاو �ل�سينية

0.0)0.1(0.2)0.4(3.1)0.8(13.6)1.0(29.4)1.0(31.4)1.0(22.2�جلبل �لأ�س�د
ج

0.0)0.1(0.2)0.5(2.2)1.2(9.3)1.9(23.2)2.0(32.4)2.7(32.8بنما
ج

)0.0(0.0)0.1(0.2)0.4(1.8)0.8(8.0)1.2(21.7)1.3(33.0)1.5(35.3بريو

)0.0(0.1)0.1(1.3)0.2(4.8)0.3(9.8)0.6(18.8)0.5(28.8)0.6(36.4قطر

)0.0(0.0)0.1(0.4)0.6(4.4)1.2(19.7)1.7(34.1)1.6(29.5)1.1(11.9رومانيا

)0.2(0.4)0.5(3.9)0.9(13.9)1.2(29.0)1.1(30.7)1.1(16.5)0.7(5.5رو�سيا �لحتادية

)0.0(0.0)0.2(1.0)0.6(7.1)0.7(23.6)1.2(33.9)1.0(24.3)0.8(10.1�سربيا

)0.5(3.9)1.0(20.4)1.1(36.1)1.0(26.0)0.7(10.5)0.4(2.8)0.1(0.4�سنغهاي �ل�سينية

)0.5(4.6)0.7(15.3)0.7(25.7)0.8(25.4)0.6(17.5)0.5(8.7)0.2(2.8�سنغاف�رة

)0.2(0.8)0.7(8.0)1.1(25.8)1.0(33.3)0.9(21.1)0.6(8.9)0.3(2.2تايبيه �ل�سينية

)0.0(0.0)0.3(0.6)0.5(4.4)0.9(17.5)1.3(34.7)1.0(30.6)1.1(12.2تايالند

)0.1(0.1)0.2(1.8)0.4(7.1)0.8(16.0)0.9(25.2)0.9(24.9)0.9(25.1ترينيد�د وت�باج�

)0.0(0.0)0.1(0.2)0.4(2.2)0.8(13.0)1.0(30.9)1.1(32.4)1.2(21.3ت�ن�س

)0.0(0.1)0.2(1.4)0.5(7.1)1.0(19.5)1.0(29.3)0.9(25.6)0.9(17.0�أوروج��ي

http://dx.doi.org/10.1787/888932343285

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



الملحق ب 1: نتائج البلدان واالقتصادات

PB © OECD 2010   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 1   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 2261

)اجلزء 2-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى �أد�ء على مقيا�س �لعل�م ح�سب �جلن�س اجلدول ) اأ-5-3(

م�ست�يات �لكفاءة - بنني

�أقل من �مل�ست�ى1

) من 334.94 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1  

) من 334.94 �إىل 

�أقل من 409.54 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 2 

) من 409.54 �إىل 

�أقل من 484.14 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 484.14 �إىل 

�أقل من 558.73 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 558.73 �إىل 

�أقل من 633.33 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 633.33 �إىل 

�أقل من 707.93 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 707.93  

نقطة درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.6(3.7)0.7(12.1)0.8(24.1)0.8(26.8)0.8(19.4)0.6(9.9)0.4(4.2��سرت�ليا(

)0.3(1.3)1.1(8.6)1.4(21.3)1.3(24.8)1.2(22.3)1.2(15.0)1.0(6.6�لنم�سا

)0.3(1.3)0.9(10.3)1.2(24.6)1.0(25.8)0.9(20.1)0.8(11.3)0.9(6.6بلجيكا

)0.3(1.8)0.7(11.7)1.1(26.6)1.0(29.8)0.7(20.2)0.5(7.7)0.3(2.2كند�

)0.1(0.0)0.3(1.3)1.0(8.8)1.5(25.0)1.4(33.8)1.3(23.2)1.0(7.9ت�سيلي

)0.3(1.3)0.8(6.8)1.1(19.1)1.6(29.1)1.3(25.8)1.2(12.9)0.7(5.0�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.4(1.3)0.8(7.2)1.1(20.7)1.3(30.2)1.2(25.4)0.8(11.5)0.5(3.7�لدمنارك

)0.3(1.4)0.9(9.3)1.4(26.0)1.6(33.0)1.7(21.8)1.0(7.2)0.4(1.4��ست�نيا

)0.4(3.2)1.0(14.4)1.6(28.6)1.6(28.6)1.1(17.6)0.7(6.2)0.3(1.3فنلند�

)0.3(1.2)1.0(9.0)1.3(21.9)1.7(26.7)1.3(20.7)1.1(12.5)1.1(8.0فرن�سا

)0.5(2.5)1.0(12.1)1.6(24.6)1.6(26.0)1.1(19.9)1.0(10.8)0.6(4.2�أملانيا

)0.2(0.2)0.4(3.0)1.2(13.5)1.5(26.1)1.6(29.0)1.5(19.9)1.4(8.3�لي�نان

)0.2(0.4)0.7(5.6)1.6(22.0)1.9(32.3)1.5(24.4)1.1(11.0)1.0(4.3�ملجر

)0.3(1.1)0.8(7.0)1.2(19.6)1.2(29.0)1.2(23.9)0.9(12.8)0.6(6.5�أي�سلند�

)0.3(1.4)0.9(7.6)1.2(22.8)1.2(29.2)1.4(22.9)1.0(10.5)1.0(5.5�يرلند�

)0.3(0.7)0.5(4.1)1.0(13.3)1.1(22.8)1.7(24.4)1.2(18.9)1.5(15.8�إ�سر�ئيل

)0.1(0.6)0.4(6.3)0.8(18.7)0.8(27.4)0.7(24.6)0.7(15.4)0.6(6.9�إيطاليا

)0.6(2.6)1.2(14.5)1.6(28.2)1.2(24.7)1.2(16.8)0.9(9.0)0.8(4.1�ليابان

)0.5(1.5)1.2(11.3)1.5(29.2)1.6(31.4)1.8(19.0)1.0(6.0)0.5(1.5ك�ريا

)0.2(0.9)0.7(7.1)1.0(19.3)1.2(26.4)0.9(22.3)1.0(15.0)0.7(9.0ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.0)0.1(0.3)0.4(3.7)0.9(17.2)0.8(32.9)0.9(31.7)0.7(14.3�ملك�سيك

)0.4(1.6)1.2(11.6)1.9(25.3)1.6(27.0)1.9(22.2)1.4(9.6)0.6(2.7ه�لند�

)0.5(4.4)1.0(14.4)1.4(24.1)1.1(23.4)1.2(18.0)0.7(10.3)0.8(5.3ني�زيلند�

)0.2(0.5)0.9(6.3)1.1(19.7)1.2(30.3)1.3(26.2)1.0(12.5)0.6(4.4�لرنويج

)0.3(1.0)0.8(7.5)1.0(20.5)1.2(29.7)1.2(25.8)1.0(12.3)0.5(3.2ب�لند�

)0.2(0.3)0.6(4.5)1.3(17.8)1.2(31.1)1.3(27.9)1.3(14.7)0.5(3.7�لربتغال

)0.3(0.9)0.7(6.7)1.1(16.9)1.4(27.5)1.5(27.6)1.2(15.2)0.7(5.2جمه�رية �سل�فاكيا

)0.5(1.3)0.7(8.2)0.9(21.8)1.2(26.9)0.8(24.1)0.7(13.8)0.3(4.0�سل�فينيا

)0.1(0.3)0.4(4.7)0.8(19.1)0.8(31.4)0.9(26.2)0.8(13.5)0.5(4.8�إ�سبانيا

)0.4(1.3)0.8(7.4)1.1(18.2)1.1(27.5)1.4(25.2)1.0(13.5)0.7(6.8�ل�س�يد

)0.3(2.1)0.9(10.0)1.3(24.4)1.2(28.7)1.1(21.4)0.7(10.3)0.4(3.2�س�ي�سر�

)0.0(0.0)0.3(0.9)1.3(8.8)1.5(23.4)1.2(33.7)1.3(25.2)0.9(8.1تركيا

)0.4(2.4)0.9(10.7)1.2(22.9)1.2(27.6)1.1(21.8)0.8(10.6)0.6(4.0�ململكة �ملتحدة

)0.4(1.5)0.9(9.0)1.1(22.0)1.2(27.1)1.2(23.4)1.0(13.2)0.6(3.8�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.1(1.4)0.3(8.1)0.4(20.0)0.4(26.2)0.4(24.0)0.4(14.7)0.2(5.6 جمم�ع(

OECD 0.1(1.4)0.1(8.0)0.2(20.5)0.2(27.5)0.2(23.8)0.2(13.3)0.1(5.5مت��سط(

ء
كا

ر
0.0)0.1(0.1)0.4(1.6)1.4(10.3)1.4(24.0)1.5(32.0)2.1(32.0�ألبانيا�س

ج

)0.0(0.0)0.2(0.7)0.9(5.3)1.2(15.0)1.4(25.3)1.7(26.4)1.9(27.3�لأرجنتني

0.0)0.0(0.0)0.3(0.8)0.8(6.3)1.2(20.7)1.5(38.4)1.9(33.7�أذربيجان
ج

)0.0(0.0)0.2(0.7)0.5(4.3)1.0(12.7)1.0(28.7)1.1(34.0)1.0(19.6�لرب�زيل

)0.2(0.2)0.6(2.4)1.2(10.5)1.5(19.0)1.8(24.7)2.1(22.9)2.1(20.4بلغاريا

)0.0(0.0)0.1(0.2)0.6(3.2)1.5(15.7)1.8(33.1)1.8(31.1)2.0(16.7ك�ل�مبيا

)0.2(0.2)0.6(3.4)1.3(16.4)1.3(29.2)1.3(30.3)1.2(16.1)0.7(4.4كرو�تيا

)0.2(0.8)0.5(4.5)0.9(13.8)1.0(20.1)1.2(23.7)0.9(21.8)0.7(15.2دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)0.4(2.4)1.2(15.1)1.4(32.5)1.2(27.8)1.0(15.0)0.9(5.6)0.4(1.6ه�جن ك�جن �ل�سينية

0.0)0.0(0.0)0.3(0.6)1.1(6.2)1.7(24.8)1.7(41.6)2.3(26.9�إندوني�سيا
ج

)0.0(0.0)0.2(0.3)0.7(3.3)1.4(13.7)1.8(28.8)1.6(29.7)2.0(24.2�لأردن

)0.0(0.0)0.2(0.4)0.7(3.8)1.0(12.1)1.3(25.9)1.5(33.1)1.4(24.8كاز�خ�ستان

0.0)0.1(0.0)0.2(0.6)0.8(3.8)0.9(11.2)1.1(26.4)1.6(57.9قريغيز�ستان
ج

)0.2(0.2)0.7(3.5)1.4(16.6)1.6(34.0)1.8(28.9)1.4(14.0)0.8(2.8لتفيا

)0.9(1.0)2.5(9.8)3.0(28.0)3.9(28.6)3.8(23.3)2.8(7.7)1.3(1.5ليختن�ستاين

)0.1(0.2)0.6(3.9)0.9(14.8)1.6(31.0)1.6(30.2)1.1(15.9)0.9(4.1ليت��نيا

)0.1(0.3)0.8(4.8)1.4(22.8)1.0(36.2)1.0(25.2)0.6(8.9)0.3(1.8ماكاو �ل�سينية

0.0)0.2(0.3)0.5(3.3)1.3(12.4)1.3(27.4)1.8(32.1)1.8(24.7�جلبل �لأ�س�د
ج

0.0)0.1(0.2)0.5(1.7)1.3(7.9)2.6(24.4)3.0(33.8)3.3(32.0بنما
ج

)0.1(0.0)0.2(0.3)0.5(2.2)0.8(7.9)1.3(21.3)1.3(33.4)1.6(34.9بريو

)0.1(0.2)0.3(1.5)0.4(4.8)0.5(8.4)0.9(15.0)0.7(26.9)0.9(43.2قطر

0.0)0.3(0.4)0.9(4.5)1.4(17.9)2.0(32.5)1.8(30.9)1.5(13.8رومانيا
ج

)0.2(0.5)0.6(4.0)1.1(13.9)1.2(28.3)1.2(30.5)1.3(16.6)0.9(6.2رو�سيا �لحتادية

)0.1(0.0)0.3(1.2)0.7(8.0)1.2(22.4)1.6(32.7)1.4(24.8)1.0(10.8�سربيا

)0.7(4.8)1.2(20.8)1.5(34.1)1.5(25.1)1.0(11.4)0.5(3.3)0.2(0.5�سنغهاي �ل�سينية

)0.7(5.3)0.9(15.5)0.9(24.7)1.1(25.2)1.0(16.9)0.8(8.9)0.4(3.6�سنغاف�رة

)0.3(0.8)0.9(8.6)1.4(26.7)1.5(31.1)1.3(20.4)0.8(9.4)0.5(2.9تايبيه �ل�سينية

)0.0(0.0)0.2(0.5)0.6(4.0)1.5(16.4)1.7(32.0)1.3(32.2)1.7(14.8تايالند

)0.1(0.1)0.4(1.7)0.7(6.7)0.9(14.6)1.5(23.5)1.2(24.2)1.3(29.1ترينيد�د وت�باج�

)0.0(0.0)0.2(0.2)0.5(2.5)1.2(14.0)1.3(29.7)1.4(31.1)1.3(22.5ت�ن�س

)0.1(0.1)0.3(1.7)0.7(7.5)1.2(19.7)1.2(28.0)1.2(24.8)1.2(18.3�أوروج��ي
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)اجلزء 2-2(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى �أد�ء على مقيا�س �لعل�م ، ح�سب �جلن�س اجلدول ) اأ-5-3(

م�ست�يات �لكفاءة - بنات

�أقل من �مل�ست�ى1

) من 334.94 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1  

) من 334.94 �إىل 

�أقل من 409.54 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 2 

) من 409.54 �إىل 

�أقل من 484.14 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 484.14 �إىل 

�أقل من 558.73 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 558.73 �إىل 

�أقل من 633.33 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 633.33 �إىل 

�أقل من 707.93 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 707.93  

نقطة درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D0.5(2.5)0.7(10.8)0.8(24.9)0.8(30.0)0.7(20.6)0.5(8.4)0.3(2.7��سرت�ليا(

)0.2(0.6)0.7(5.5)1.3(19.9)1.3(28.3)1.6(25.3)1.2(13.5)1.0(6.8�لنم�سا

)0.2(0.8)0.6(7.7)1.1(23.4)1.1(28.7)0.9(21.3)0.8(12.1)0.8(6.1بلجيكا

)0.2(1.4)0.5(9.3)0.7(25.8)0.8(32.7)0.6(21.6)0.4(7.3)0.2(1.9كند�

)0.0(0.0)0.3(0.8)0.9(6.9)1.2(22.2)1.4(36.5)1.3(24.7)0.9(8.9ت�سيلي

)0.3(1.1)0.8(7.5)1.2(20.9)1.4(28.6)1.4(25.4)1.1(12.3)0.7(4.2�جلمه�رية �لت�سيكية

)0.2(0.5)0.6(4.6)1.1(19.5)1.4(31.1)1.1(26.6)0.9(13.4)0.6(4.5�لدمنارك

)0.4(1.5)0.9(8.5)1.4(25.4)1.4(35.7)1.7(20.8)0.9(6.9)0.4(1.2��ست�نيا

)0.4(3.4)0.9(16.3)1.1(33.9)1.3(29.0)1.0(12.9)0.4(3.6)0.2(0.9فنلند�

)0.2(0.5)0.7(5.7)1.3(21.5)1.7(30.9)1.7(23.3)1.1(11.8)0.8(6.2فرن�سا

)0.3(1.4)1.0(9.6)1.4(25.4)1.5(28.8)1.2(20.4)1.0(10.6)0.6(3.9�أملانيا

)0.1(0.3)0.4(2.6)1.1(14.4)1.4(29.5)1.2(30.6)1.0(16.4)1.0(6.0�لي�نان

)0.1(0.2)0.6(4.5)1.5(21.6)1.5(34.1)1.3(26.7)0.9(9.6)1.1(3.3�ملجر

)0.2(0.5)0.6(5.3)1.3(18.0)1.5(31.9)1.3(27.7)0.9(12.2)0.6(4.4�أي�سلند�

)0.3(0.9)0.9(7.4)1.3(23.0)1.3(30.7)1.5(23.7)1.6(11.0)0.6(3.3�يرلند�

)0.1(0.2)0.4(2.9)0.9(12.4)1.0(25.4)1.2(27.6)1.1(19.5)1.0(12.0�إ�سر�ئيل

)0.1(0.3)0.3(4.3)0.6(18.6)0.7(31.6)0.9(26.3)0.6(13.6)0.4(5.3�إيطاليا

)0.5(2.5)1.0(14.2)1.4(30.9)1.3(28.6)1.1(15.7)0.8(5.9)0.5(2.2�ليابان

)0.2(0.6)1.2(9.7)1.7(31.7)1.6(35.1)1.5(17.9)0.8(4.3)0.3(0.7ك�ريا

)0.1(0.5)0.6(4.9)1.1(17.0)1.1(27.9)1.2(26.4)1.1(15.5)0.6(7.9ل�ك�سمب�رج

)0.0(0.0)0.0(0.1)0.3(2.5)0.6(14.4)0.8(34.2)0.8(34.0)0.7(14.8�ملك�سيك

)0.3(1.4)1.2(10.9)1.8(25.3)1.4(26.8)1.5(21.5)1.5(11.6)0.7(2.4ه�لند�

)0.5(2.8)1.0(13.5)1.2(26.2)1.5(28.4)1.3(18.1)0.8(8.4)0.5(2.6ني�زيلند�

)0.2(0.5)0.8(5.5)1.0(20.4)1.0(32.0)1.1(27.1)1.1(11.3)0.5(3.2�لرنويج

)0.2(0.5)0.5(6.1)1.2(21.9)1.1(34.4)1.4(26.4)0.9(9.4)0.3(1.4ب�لند�

)0.2(0.2)0.7(3.3)1.1(18.3)1.3(33.5)1.6(29.9)1.3(12.3)0.4(2.4�لربتغال

)0.2(0.5)0.7(4.4)1.2(18.6)1.1(30.8)1.3(27.6)1.2(13.3)0.8(4.9جمه�رية �سل�فاكيا

)0.4(1.1)1.1(9.3)1.3(24.2)1.5(30.6)1.1(23.3)0.7(9.5)0.3(2.1�سل�فينيا

)0.1(0.1)0.3(2.8)0.7(15.9)0.8(33.3)0.9(29.7)0.9(13.8)0.5(4.4�إ�سبانيا

)0.2(0.7)0.7(6.8)1.0(19.2)1.4(29.4)1.1(26.1)1.0(13.2)0.7(4.7�ل�س�يد

)0.2(1.0)0.9(8.4)1.3(23.8)1.3(30.9)1.4(21.3)0.8(10.9)0.5(3.7�س�ي�سر�

)0.1(0.1)0.4(1.3)1.2(9.5)1.7(27.2)1.6(35.5)1.6(20.8)1.0(5.7تركيا

)0.3(1.4)0.8(8.4)1.2(21.5)1.2(29.9)0.9(23.5)0.9(11.8)0.4(3.7�ململكة �ملتحدة

)0.4(1.0)0.8(6.7)1.2(18.2)1.1(28.0)1.4(26.7)1.2(14.7)0.6(4.6�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 0.1(0.9)0.3(6.5)0.4(19.1)0.4(28.0)0.4(25.7)0.4(14.6)0.2(5.2 جمم�ع(

OECD 0.0(0.9)0.1(6.8)0.2(20.6)0.2(29.7)0.2(24.9)0.2(12.6)0.1(4.5مت��سط(

ء
كا

ر
0.0)0.1(0.1)0.5(2.5)1.8(15.7)1.8(31.5)1.7(30.0)1.5(20.3�ألبانيا�س

ج

)0.1(0.1)0.3(0.6)0.7(4.4)1.5(15.7)1.6(27.9)1.6(27.9)1.9(23.4�لأرجنتني
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مالحظة: القيم ذات الداللة االإح�سائية تظهر بالل�ن الداكن  )اأنظر امللحق اأ3(.
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)اجلزء 1-1(
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�لطالب يف �سن 15 عام �لذين هم :
�لن�سبة �ملئ�ية 

للمتف�قني يف 

�لقر�ءة وكذلك 

يف �لريا�سيات 

و�لعل�م

غري متف�قني يف 

�أي من �ملجالت 

�لثالث

متف�ق�ن يف 

�لقر�ءة فقط

متف�ق�ن يف 

�لريا�سيات 

فقط

متف�ق�ن يف 

�لعل�م فقط

متف�ق�ن 

يف �لقر�ءة 

و�لريا�سيات 

ولي�س يف �لعل�م

متف�ق�ن يف 

�لقر�ءة و�لعل�م 

ولي�س يف 

�لريا�سيات

متف�ق�ن يف 

�لريا�سيات 

و�لعل�م ولي�س 

يف �لقر�ءة

متف�ق�ن يف 

جميع �ملجالت 

�لثالثة

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D2.5(63.8)0.7(8.1)0.3(3.0)0.2(1.5)0.2(1.1)0.2(1.9)0.3(4.1)0.3(2.0)1.0(78.2��سرت�ليا(

)4.9(59.2)0.4(2.9)0.4(3.6)0.2(0.5)0.2(0.6)0.2(1.0)0.5(5.8)0.2(0.9)0.9(84.7�لنم�سا

)3.3(54.8)0.5(6.1)0.3(2.7)0.1(0.5)0.4(2.6)0.1(0.8)0.5(9.0)0.3(2.0)0.8(76.3بلجيكا

)2.0(52.9)0.4(6.8)0.2(2.6)0.2(1.3)0.2(2.2)0.2(1.5)0.4(6.7)0.2(2.5)0.6(76.4كند�

)9.5(27.2)0.1(0.3)0.1(0.2)0.1(0.1)0.1(0.2)0.1(0.4)0.2(0.6)0.2(0.6)0.4(97.6ت�سيلي

)4.3(62.7)0.4(3.2)0.4(3.2)0.1(0.5)0.1(0.7)0.3(1.5)0.5(4.6)0.1(0.8)0.9(85.6�جلمه�رية �لت�سيكية

)4.8(54.8)0.3(2.6)0.4(2.6)0.1(0.4)0.2(0.9)0.2(1.2)0.6(5.5)0.2(0.8)0.8(86.1�لدمنارك

)4.3(63.4)0.5(3.8)0.4(3.1)0.2(0.7)0.2(0.8)0.5(2.7)0.4(4.3)0.2(0.8)1.0(83.8��ست�نيا

)3.1(58.8)0.6(8.5)0.4(4.9)0.3(2.1)0.2(1.4)0.4(3.2)0.6(6.8)0.3(2.5)1.0(70.6فنلند�

)4.0(46.3)0.6(4.4)0.3(2.2)0.2(0.8)0.3(1.8)0.2(0.7)0.4(5.3)0.4(2.6)1.2(82.2فرن�سا

)4.9(61.5)0.6(4.7)0.4(5.6)0.2(0.7)0.2(1.0)0.3(1.7)0.6(6.5)0.2(1.2)1.0(78.5�أملانيا

)3.0(22.0)0.2(1.2)0.2(0.7)0.1(0.4)0.2(0.9)0.2(0.7)0.4(2.9)0.3(3.1)0.7(90.1�لي�نان

)5.2(49.9)0.5(3.0)0.2(1.5)0.1(0.3)0.3(1.2)0.2(0.5)0.6(4.3)0.3(1.5)1.1(87.6�ملجر

)4.8(48.8)0.5(4.2)0.3(1.7)0.2(0.4)0.4(2.0)0.1(0.7)0.6(5.7)0.3(1.9)0.7(83.4�أي�سلند�

)4.2(45.3)0.4(3.2)0.3(1.8)0.3(1.6)0.1(0.3)0.4(2.2)0.4(1.4)0.3(2.0)0.9(87.6�يرلند�

)3.3(29.4)0.3(2.2)0.1(0.5)0.1(0.6)0.3(1.3)0.2(0.6)0.3(1.8)0.4(3.3)0.8(89.6�إ�سر�ئيل

)2.7(38.9)0.2(2.3)0.2(1.9)0.1(0.7)0.1(0.9)0.1(1.0)0.3(4.0)0.2(2.0)0.5(87.4�إيطاليا

)2.9(62.3)0.8(8.4)0.5(5.0)0.2(1.5)0.2(1.4)0.3(2.1)0.5(6.1)0.2(2.2)1.2(73.3�ليابان

)3.3(56.1)0.8(7.2)0.5(3.2)0.2(0.4)0.5(3.6)0.2(0.8)0.8(11.6)0.3(1.7)1.7(71.5ك�ريا

)4.8(48.4)0.4(2.8)0.3(2.2)0.2(0.7)0.1(0.9)0.2(1.1)0.5(5.5)0.2(1.4)0.7(85.5ل�ك�سمب�رج

)4.5(16.2)0.0(0.1)0.0(0.1)0.0(0.0)0.0(0.1)0.0(0.1)0.1(0.5)0.1(0.2)0.1(99.0�ملك�سيك

)3.5(69.6)0.8(6.8)0.5(3.7)0.3(0.9)0.3(1.3)0.3(1.3)0.7(8.0)0.2(0.8)1.8(77.2ه�لند�

)2.3(63.0)0.7(9.9)0.4(3.1)0.3(2.1)0.3(1.5)0.5(2.5)0.4(4.4)0.3(2.3)0.9(74.2ني�زيلند�

)3.6(40.2)0.4(3.4)0.2(1.4)0.2(0.7)0.3(1.7)0.2(0.9)0.4(3.7)0.4(2.6)1.0(85.5�لرنويج

)3.9(48.2)0.4(3.5)0.3(2.1)0.2(0.7)0.2(1.1)0.3(1.3)0.5(3.7)0.3(2.0)0.8(85.7ب�لند�

)4.5(39.1)0.3(1.9)0.2(1.5)0.1(0.3)0.3(1.3)0.1(0.5)0.5(5.0)0.2(1.4)0.9(88.2�لربتغال

)5.0(54.0)0.4(2.4)0.3(2.7)0.1(0.2)0.2(1.1)0.2(0.9)0.7(6.5)0.3(0.7)1.0(85.5جمه�رية �سل�فاكيا

)6.6(72.5)0.4(3.3)0.4(4.6)0.2(0.2)0.2(0.6)0.2(1.7)0.5(5.6)0.2(0.4)0.7(83.4�سل�فينيا

)3.2(38.7)0.2(1.3)0.2(1.3)0.1(0.3)0.1(0.9)0.1(1.0)0.3(4.6)0.1(0.8)0.5(89.7�إ�سبانيا

)4.1(47.2)0.5(4.3)0.3(1.9)0.2(0.9)0.3(1.3)0.3(1.0)0.5(3.8)0.4(2.6)1.1(84.1�ل�س�يد

)3.9(58.9)0.6(4.8)0.5(4.7)0.1(0.3)0.3(1.8)0.2(0.9)0.8(12.8)0.2(1.2)1.4(73.5�س�ي�سر�

)7.5(31.0)0.2(0.6)0.1(0.4)0.0(0.1)0.2(0.6)0.1(0.1)0.9(4.1)0.2(0.6)1.2(93.6تركيا

)3.7(57.3)0.4(4.6)0.3(2.4)0.2(1.6)0.2(0.6)0.4(2.7)0.3(2.2)0.2(1.3)0.8(84.5�ململكة �ملتحدة

)4.6(52.8)0.8(5.2)0.3(1.2)0.3(1.5)0.2(1.0)0.2(1.2)0.3(2.5)0.4(2.1)1.1(85.2�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 1.7(53.9)0.2(4.3)0.1(2.1)0.1(0.9)0.1(1.1)0.1(1.2)0.1(4.1)0.1(1.6)0.4(84.6 جمم�ع(

OECD 0.8(49.9)0.1(4.1)0.1(2.5)0.0(0.8)0.0(1.2)0.0(1.2)0.1(5.0)0.0(1.6)0.2(83.7مت��سط(

ء
كا

ر
ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0)0.0(0.0)0.0(0.1)0.1(0.3)0.1(0.1)0.2(99.4�ألبانيا�س

)11.5(17.3)0.1(0.2)0.1(0.1)0.1(0.1)0.1(0.1)0.1(0.2)0.2(0.4)0.2(0.6)0.4(98.2�لأرجنتني

ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ك0.0)0.0(0.0)0.4(1.1)0.0(0.0)0.4(98.9�أذربيجان

)5.2(19.4)0.1(0.3)0.0(0.1)0.1(0.1)0.1(0.2)0.0(0.1)0.1(0.3)0.1(0.8)0.3(98.2�لرب�زيل

)5.4(31.8)0.3(0.9)0.2(0.6)0.1(0.4)0.2(0.5)0.2(0.8)0.5(1.8)0.3(1.0)1.1(94.1بلغاريا

)3.0(3.9)0.0(0.0ج0.0)0.0(0.1)0.0(0.0)0.0(0.1)0.0(0.1)0.1(0.4)0.2(99.3ك�ل�مبيا

)7.5(37.8)0.3(1.2)0.3(1.3)0.1(0.4)0.2(0.3)0.2(0.7)0.4(2.1)0.2(1.2)0.8(92.7كرو�تيا

)5.2(43.0)0.3(2.3)0.3(1.2)0.2(0.9)0.2(0.7)0.2(1.1)0.3(2.3)0.2(1.4)0.4(90.1دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)3.2(67.3)0.7(8.4)0.6(6.5)0.1(0.4)0.3(2.5)0.2(1.0)0.8(13.3)0.2(1.2)1.2(66.8ه�جن ك�جن �ل�سينية

ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0)0.1(0.1ج0.0)0.1(99.9�إندوني�سيا

)11.1(13.0)0.0(0.0)0.1(0.1)0.1(0.1)0.0(0.0)0.1(0.3)0.1(0.1)0.1(0.1)0.3(99.2�لأردن

)10.5(19.3)0.0(0.1)0.1(0.1ج0.0)0.1(0.1)0.1(0.1)0.4(0.9)0.1(0.2)0.5(98.5كاز�خ�ستان

ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0)0.0(0.0)0.1(0.1)0.1(99.8قريغيز�ستان

)5.4(33.6)0.2(1.0)0.2(1.1)0.1(0.2)0.2(0.6)0.3(0.8)0.4(3.0)0.2(1.1)0.7(92.2لتفيا

)19.1(75.3)1.3(3.5)1.4(4.3ج0.0)0.7(0.9)1.3(1.7)2.0(9.4ج0.0)2.3(79.9ليختن�ستاين

)7.3(55.6)0.3(1.6)0.3(1.6)0.1(0.3)0.2(0.5)0.2(1.0)0.5(3.2)0.1(0.5)0.7(91.2ليت��نيا

)5.0(49.6)0.2(1.4)0.4(2.5)0.1(0.1)0.2(0.9)0.2(0.7)0.6(12.3)0.1(0.5)0.4(81.6ماكاو �ل�سينية

)8.9(14.6)0.1(0.1)0.1(0.1)0.0(0.0)0.1(0.1)0.1(0.1)0.2(0.7)0.1(0.3)0.2(98.6�جلبل �لأ�س�د

)15.3(15.9)0.1(0.1ج0.0ج0.0)0.1(0.1)0.0(0.1)0.1(0.2)0.2(0.4)0.3(99.2بنما

)13.1(21.9)0.1(0.1ج0.0ج0.0)0.1(0.1ج0.0)0.2(0.4)0.1(0.3)0.3(99.1بريو

)4.6(33.3)0.1(0.6)0.1(0.2)0.1(0.3)0.1(0.3)0.1(0.4)0.1(0.7)0.1(0.6)0.2(97.0قطر

)10.1(19.2)0.1(0.1)0.1(0.1)0.0(0.1)0.1(0.1)0.1(0.1)0.3(0.9)0.1(0.4)0.4(98.2رومانيا

)6.1(44.5)0.3(1.4)0.3(1.1)0.2(0.5)0.1(0.5)0.3(1.4)0.4(2.3)0.2(0.8)0.8(92.1رو�سيا �لحتادية

)8.7(32.7)0.1(0.3)0.1(0.5ج0.0)0.1(0.2)0.1(0.2)0.5(2.5)0.1(0.3)0.5(95.9�سربيا

)2.3(75.2)0.9(14.6)0.6(8.8)0.1(0.2)0.5(4.1)0.2(0.6)0.9(22.8)0.1(0.5)1.2(48.3�سنغهاي �ل�سينية

)2.0(78.1)0.5(12.3)0.4(6.3)0.1(0.3)0.2(2.5)0.2(1.0)0.7(14.5)0.2(0.6)0.8(62.4�سنغاف�رة

)4.0(74.3)0.7(3.9)0.4(4.6)0.0(0.1)0.2(1.1)0.1(0.3)1.1(18.9)0.1(0.1)1.5(71.0تايبيه �ل�سينية

)17.0(62.6)0.1(0.2)0.1(0.3)0.1(0.0)0.0(0.1)0.1(0.1)0.2(0.8)0.0(0.0)0.5(98.5تايالند

)6.3(20.5)0.2(0.5)0.2(0.5)0.1(0.4)0.1(0.4)0.1(0.6)0.2(1.2)0.2(1.1)0.3(95.5ترينيد�د وت�باج�

ج0.0ج0.0)0.0(0.0ج0.0ج0.0)0.1(0.1)0.1(0.2)0.1(0.1)0.2(99.5ت�ن�س

)6.3(24.4)0.1(0.4)0.1(0.4)0.1(0.2)0.1(0.3)0.1(0.5)0.2(1.3)0.2(0.8)0.4(96.1�أوروج��ي
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الملحق ب 1: نتائج البلدان واالقتصادات
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)اجلزء 2-1(

�لتد�خل بني �ملتف�قني يف �لعل�م و�لقر�ءة و�لريا�سيات - ح�سب �جلن�ساجلدول ) اأ-8-3(

بنني وهم :
�لن�سبة �ملئ�ية 

للطالب 

�ملتف�قني يف 

�لقر�ءة وكذلك 

�لريا�سيات 

و�لعل�م

غري متف�قني 

يف �ملجالت 

�لثالث

متف�ق�ن يف 

�لقر�ءة فقط

متف�ق�ن يف 

�لريا�سيات 

فقط

متف�ق�ن يف 

�لعل�م فقط

متف�ق�ن 

يف �لقر�ءة 

و�لريا�سيات 

ولي�س يف �لعل�م 

متف�ق�ن يف 

�لقر�ءة و�لعل�م 

ولي�س يف 

�لريا�سيات 

متف�ق�ن يف 

�لريا�سيات 

و�لعل�م ولي�س 

يف �لقر�ءة 

متف�ق�ن 

يف �ملجالت 

�لثالثة

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D3.2(80.9)0.8(7.9)0.4(4.7)0.2(0.8)0.1(0.6)0.3(2.4)0.4(5.4)0.2(0.5)1.1(77.8��سرت�ليا(

)6.1(82.2)0.4(2.3)0.8(6.0)0.1(0.3)0.1(0.1)0.4(1.4)0.7(7.7)0.1(0.1)1.2(82.1�لنم�سا

)3.7(69.3)0.7(6.5)0.6(4.0)0.1(0.3)0.3(1.8)0.2(0.8)0.9(12.0)0.3(0.9)1.2(73.7بلجيكا

)3.2(69.8)0.4(6.5)0.3(4.1)0.2(0.7)0.2(1.3)0.3(2.0)0.6(9.1)0.2(0.8)0.8(75.4كند�

)21.5(46.3)0.3(0.5)0.1(0.3)0.1(0.1)0.2(0.2)0.2(0.5)0.3(0.8)0.2(0.3)0.6(97.4ت�سيلي

)4.8(81.8)0.4(2.3)0.7(4.3)0.1(0.1)0.2(0.3)0.3(1.4)0.7(5.6)0.1(0.1)1.2(85.9�جلمه�رية �لت�سيكية

)6.8(75.9)0.4(2.4)0.5(4.1)0.2(0.2)0.1(0.3)0.4(1.7)0.9(6.7)0.2(0.2)1.0(84.3�لدمنارك

)6.0(84.7)0.5(2.9)0.7(4.6)0.1(0.2)0.2(0.3)0.5(3.1)0.6(5.7)0.1(0.1)1.1(83.2��ست�نيا

)4.7(79.4)0.6(6.4)0.6(7.2)0.3(0.8)0.2(0.6)0.5(3.2)0.8(9.2)0.3(0.4)1.2(72.3فنلند�

)5.6(70.2)0.8(4.9)0.6(3.8)0.2(0.5)0.4(1.0)0.3(1.0)0.7(7.6)0.2(0.6)1.4(80.7فرن�سا

)5.9(84.3)0.5(3.7)0.7(8.6)0.3(0.3)0.1(0.3)0.4(2.0)0.7(8.2)0.1(0.1)1.2(76.9�أملانيا

)7.3(34.7)0.3(1.2)0.3(1.1)0.1(0.1)0.3(0.8)0.2(0.8)0.8(4.7)0.3(1.3)1.0(90.0�لي�نان

)6.3(74.4)0.5(2.9)0.4(2.4)0.1(0.1)0.3(0.7)0.2(0.7)1.0(6.2)0.1(0.2)1.4(86.8�ملجر

)7.2(72.4)0.5(4.1)0.5(2.8)0.2(0.3)0.3(0.8)0.2(1.0)0.9(7.4)0.2(0.5)1.1(83.1�أي�سلند�

)8.5(62.8)0.4(2.8)0.6(2.9)0.3(0.8)0.1(0.2)0.5(2.5)0.6(2.2)0.3(0.7)1.2(87.9�يرلند�

)4.9(43.3)0.5(2.7)0.3(0.9)0.3(0.4)0.4(1.3)0.2(0.8)0.6(2.9)0.4(1.8)1.2(89.1�إ�سر�ئيل

)5.0(61.6)0.3(2.4)0.2(3.0)0.1(0.3)0.2(0.6)0.2(1.2)0.4(5.5)0.1(0.5)0.7(86.4�إيطاليا

)3.4(74.9)1.0(7.6)0.7(6.9)0.2(0.5)0.3(1.2)0.4(2.1)0.9(8.4)0.2(0.8)1.8(72.4�ليابان

)4.0(73.3)1.1(6.8)0.7(4.8)0.1(0.2)0.4(2.0)0.2(0.9)1.3(13.9)0.1(0.3)2.3(71.1ك�ريا

)11.2(75.7)0.6(2.8)0.5(3.6)0.1(0.2)0.3(0.5)0.3(1.4)0.9(7.9ج0.0)1.0(83.5ل�ك�سمب�رج

)9.9(28.4)0.0(0.1)0.1(0.1)0.0(0.0)0.0(0.1)0.1(0.1)0.2(0.7)0.0(0.1)0.2(98.8�ملك�سيك

)3.9(83.6)0.9(6.5)0.7(5.2)0.3(0.3)0.2(0.7)0.3(1.1)1.0(10.6)0.1(0.2)1.9(75.4ه�لند�

)2.8(81.5)0.9(9.7)0.6(5.2)0.2(0.8)0.3(0.9)0.8(3.2)0.6(5.7)0.2(0.5)1.3(74.0ني�زيلند�

)4.9(62.0)0.5(3.1)0.4(2.3)0.1(0.3)0.2(1.0)0.3(1.1)0.6(5.2)0.3(0.6)1.0(86.4�لرنويج

)6.0(73.6)0.5(3.2)0.5(3.3)0.2(0.3)0.1(0.5)0.4(1.7)0.7(4.8)0.2(0.4)1.1(85.9ب�لند�

)8.7(58.1)0.4(1.9)0.4(2.2)0.2(0.1)0.3(0.8)0.2(0.6)0.7(6.5)0.2(0.4)1.1(87.4�لربتغال

)7.1(79.0)0.4(2.0)0.5(4.4)0.1(0.1)0.1(0.4)0.4(1.1)0.8(7.2ج0.0)1.2(84.8جمه�رية �سل�فاكيا

)8.8(85.9)0.5(1.7)0.6(6.2ج0.0)0.2(0.2)0.3(1.5)0.7(7.0ج0.0)1.0(83.3�سل�فينيا

)5.7(55.4)0.2(1.3)0.3(2.1)0.1(0.2)0.1(0.6)0.2(1.3)0.5(6.2)0.1(0.3)0.7(87.9�إ�سبانيا

)6.4(65.6)0.6(3.9)0.4(2.8)0.3(0.6)0.3(0.6)0.4(1.4)0.7(4.5)0.3(0.8)1.3(85.3�ل�س�يد

)5.5(79.7)0.5(4.1)0.8(6.9)0.1(0.1)0.2(0.7)0.3(0.9)1.4(16.3)0.2(0.2)1.6(70.7�س�ي�سر�

)13.1(41.4)0.1(0.3)0.2(0.5ج0.0)0.2(0.4ج0.0)1.2(5.3)0.1(0.1)1.4(93.3تركيا

)4.3(75.7)0.6(5.3)0.5(3.8)0.3(0.9)0.2(0.4)0.5(3.1)0.6(3.2)0.2(0.4)1.3(82.9�ململكة �ملتحدة

)5.4(67.6)0.9(5.5)0.4(2.1)0.3(1.2)0.3(0.6)0.4(1.7)0.7(3.6)0.3(0.8)1.3(84.4�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 2.2(70.7)0.3(4.2)0.2(3.3)0.1(0.6)0.1(0.7)0.1(1.4)0.2(5.6)0.1(0.5)0.4(83.8 جمم�ع(

OECD 1.3(68.7)0.1(3.8)0.1(3.7)0.0(0.4)0.0(0.7)0.1(1.5)0.1(6.6)0.0(0.5)0.2(83.0مت��سط(

ء
كا

ر
ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0)0.2(0.5ج0.0)0.2(99.4�ألبانيا�س

)13.6(18.0)0.1(0.1)0.2(0.2)0.1(0.1)0.1(0.1)0.2(0.3)0.3(0.7)0.2(0.3)0.4(98.2�لأرجنتني

ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0)0.0(0.0)0.4(1.0ج0.0)0.4(98.9�أذربيجان

)8.5(32.0)0.1(0.3)0.1(0.1)0.1(0.1)0.1(0.2)0.1(0.1)0.2(0.5)0.1(0.4)0.4(98.3�لرب�زيل

)11.4(49.4)0.3(0.7)0.3(0.8)0.2(0.2)0.3(0.4)0.4(0.9)0.5(2.2)0.1(0.2)1.0(94.6بلغاريا

)7.3(7.8)0.0(0.0ج0.0ج0.0)0.1(0.1)0.1(0.1)0.1(0.1)0.2(0.3)0.3(99.3ك�ل�مبيا

)13.9(61.7)0.3(0.9)0.5(2.0)0.1(0.1)0.1(0.2)0.3(0.6)0.5(3.0)0.1(0.3)0.8(92.9كرو�تيا

)7.1(57.8)0.4(2.3)0.4(1.7)0.2(0.4)0.3(0.7)0.3(1.0)0.5(3.3)0.2(0.6)0.6(90.0دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)2.8(80.5)0.9(7.2)1.0(9.1)0.1(0.2)0.3(1.3)0.3(1.1)1.0(16.3)0.1(0.2)1.7(64.6ه�جن ك�جن �ل�سينية

ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0)0.1(0.1ج0.0)0.1(99.9�إندوني�سيا

ج0.0ج0.0)0.1(0.1ج0.0ج0.0)0.1(0.2)0.1(0.1ج0.0)0.3(99.5�لأردن

ج0.0ج0.0)0.2(0.2ج0.0)0.1(0.1)0.1(0.1)0.4(0.9)0.1(0.1)0.5(98.5كاز�خ�ستان

ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0)0.1(0.1ج0.0)0.1(99.9قريغيز�ستان

)13.2(58.6)0.3(0.9)0.4(1.7ج0.0)0.2(0.3)0.4(1.0)0.5(3.7)0.2(0.2)0.9(92.0لتفيا

)18.0(91.4)1.6(2.8)2.3(5.9ج0.0ج0.0)1.4(2.0)3.4(12.5ج0.0)3.8(76.4ليختن�ستاين

)11.6(89.1)0.2(0.8)0.5(2.4ج0.0ج0.0)0.2(0.8)0.6(3.8ج0.0)0.8(92.0ليت��نيا

)8.4(68.5)0.2(1.2)0.6(3.3ج0.0)0.2(0.5)0.3(0.6)1.0(14.8ج0.0)0.7(79.6ماكاو �ل�سينية

)29.5(38.1)0.1(0.1ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0)0.3(1.1ج0.0)0.4(98.5�جلبل �لأ�س�د

ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0)0.1(0.1)0.1(0.1)0.2(0.3ج0.0)0.3(99.3بنما

)15.5(29.8)0.1(0.2ج0.0ج0.0)0.1(0.1ج0.0)0.3(0.5)0.1(0.2)0.4(98.7بريو

)9.6(48.1)0.1(0.7)0.1(0.4)0.1(0.2)0.1(0.3)0.1(0.4)0.2(1.0)0.1(0.3)0.3(96.8قطر

)22.6(29.0)0.1(0.1)0.2(0.2ج0.0)0.1(0.1)0.1(0.1)0.5(1.3ج0.0)0.5(98.1رومانيا

)10.3(70.1)0.3(1.2)0.4(1.5)0.1(0.2)0.1(0.2)0.5(1.6)0.6(2.7)0.1(0.2)0.9(92.4رو�سيا �لحتادية

)18.7(50.5)0.1(0.3)0.3(0.8ج0.0)0.1(0.2)0.1(0.2)0.7(3.6ج0.0)0.7(94.9�سربيا

)1.9(90.2)0.9(11.9)0.8(13.0)0.1(0.1)0.3(1.2)0.3(0.7)1.4(24.2ج0.0)1.7(49.0�سنغهاي �ل�سينية

)2.9(88.6)0.7(10.8)0.7(8.7)0.1(0.2)0.3(1.1)0.2(1.0)1.1(16.4)0.1(0.1)1.0(61.7�سنغاف�رة

)4.5(88.6)0.7(2.9)0.8(6.3ج0.0)0.2(0.3)0.1(0.3)1.4(21.5ج0.0)1.9(68.7تايبيه �ل�سينية

)31.2(77.2)0.1(0.1)0.2(0.3ج0.0ج0.0)0.1(0.1)0.3(0.9ج0.0)0.5(98.5تايالند

)12.7(38.3)0.1(0.3)0.3(0.7)0.1(0.2)0.1(0.1)0.2(0.7)0.3(1.3)0.2(0.2)0.5(96.6ترينيد�د وت�باج�

ج0.0ج0.0)0.1(0.1ج0.0ج0.0)0.1(0.1)0.2(0.3ج0.0)0.3(99.3ت�ن�س

)9.8(40.9)0.2(0.5)0.2(0.6)0.1(0.1)0.1(0.2)0.2(0.6)0.4(1.8)0.1(0.3)0.6(95.8�أوروج��ي
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)اجلزء 2-2(

�لتد�خل بني �ملتف�قني يف �لعل�م و�لقر�ءة و�لريا�سيات - ح�سب �جلن�ساجلدول ) اأ-8-3(

بنات وهن :
�لن�سبة �ملئ�ية 

للمتف�قني يف 

�لقر�ءة وكذلك 

يف �لريا�سيات 

و�لعل�م

غري متف�قني 

يف �ملجالت 

�لثالثة

متف�ق�ن يف 

�لقر�ءة فقط

متف�ق�ن يف 

�لريا�سيات 

فقط

متف�ق�ن يف 

�لعل�م فقط

متف�ق�ن 

يف �لقر�ءة 

و�لريا�سيات 

ولي�س يف �لعل�م 

متف�ق�ن يف 

�لقر�ءة و�لعل�م 

ولي�س يف 

�لريا�سيات 

متف�ق�ن يف 

�لريا�سيات 

و�لعل�م ولي�س 

يف �لقر�ءة 

متف�ق�ن 

يف �ملجالت 

�لثالثة

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

O
EC

D2.8(53.6)0.7(8.3)0.2(1.4)0.3(2.2)0.3(1.7)0.2(1.4)0.4(2.9)0.4(3.3)1.1(78.7��سرت�ليا(

)6.1(50.1)0.6(3.4)0.4(1.4)0.3(0.7)0.3(1.0)0.2(0.6)0.6(4.0)0.4(1.7)1.2(87.1�لنم�سا

)4.0(43.7)0.6(5.7)0.3(1.3)0.2(0.7)0.6(3.4)0.2(0.8)0.5(5.9)0.4(3.1)1.0(79.1بلجيكا

)2.4(43.0)0.5(7.0)0.2(1.0)0.3(1.8)0.4(3.1)0.2(1.0)0.3(4.3)0.3(4.3)0.7(77.5كند�

)4.6(14.8)0.1(0.2)0.1(0.1)0.1(0.2)0.2(0.2)0.2(0.3)0.2(0.3)0.3(0.9)0.5(97.7ت�سيلي

)5.1(55.0)0.6(4.3)0.4(1.9)0.2(0.8)0.3(1.1)0.4(1.6)0.4(3.4)0.3(1.5)0.9(85.3�جلمه�رية �لت�سيكية

)5.6(44.3)0.4(2.7)0.4(1.1)0.2(0.6)0.4(1.5)0.2(0.6)0.7(4.3)0.4(1.4)1.0(87.8�لدمنارك

)5.6(54.9)0.7(4.9)0.4(1.5)0.4(1.3)0.4(1.3)0.6(2.3)0.6(2.9)0.4(1.5)1.4(84.3��ست�نيا

)3.4(50.8)0.9(10.6)0.5(2.6)0.6(3.5)0.4(2.2)0.5(3.1)0.7(4.5)0.5(4.6)1.2(68.9فنلند�

)4.0(33.2)0.6(4.0)0.3(0.7)0.3(1.0)0.5(2.6)0.2(0.5)0.7(3.1)0.7(4.4)1.6(83.7فرن�سا

)5.4(52.0)0.9(5.7)0.4(2.6)0.3(1.2)0.4(1.7)0.3(1.4)0.7(4.8)0.3(2.3)1.3(80.2�أملانيا

)3.5(16.6)0.3(1.3)0.1(0.3)0.2(0.7)0.3(1.0)0.3(0.7)0.4(1.2)0.6(4.7)0.9(90.1�لي�نان

)4.9(38.4)0.5(3.2)0.2(0.6)0.3(0.5)0.5(1.8)0.2(0.4)0.5(2.4)0.6(2.8)1.3(88.3�ملجر

)5.8(37.2)0.8(4.2)0.3(0.7)0.2(0.5)0.6(3.2)0.2(0.4)0.5(4.0)0.5(3.4)1.0(83.6�أي�سلند�

)5.2(36.9)0.6(3.5)0.3(0.7)0.4(2.3)0.1(0.3)0.5(1.9)0.3(0.6)0.7(3.3)1.1(87.3�يرلند�

)3.7(19.4)0.4(1.7)0.1(0.2)0.2(0.7)0.3(1.4)0.2(0.5)0.2(0.7)0.6(4.7)0.9(90.0�إ�سر�ئيل

)2.3(27.1)0.2(2.1)0.1(0.7)0.1(1.1)0.2(1.1)0.1(0.7)0.3(2.3)0.3(3.5)0.6(88.4�إيطاليا

)3.8(54.2)1.2(9.2)0.6(2.9)0.4(2.5)0.4(1.6)0.4(2.1)0.5(3.7)0.5(3.7)1.7(74.3�ليابان

)3.4(45.5)0.9(7.7)0.3(1.3)0.3(0.7)0.9(5.3)0.2(0.6)0.9(9.1)0.6(3.2)2.1(72.1ك�ريا

)3.6(35.1)0.3(2.7)0.2(0.8)0.4(1.1)0.4(1.2)0.2(0.7)0.4(3.1)0.5(2.6)0.6(87.7ل�ك�سمب�رج

)5.4(8.6)0.0(0.0)0.0(0.0)0.0(0.0)0.1(0.1)0.0(0.0)0.1(0.2)0.1(0.3)0.2(99.2�ملك�سيك

)5.1(60.5)0.9(7.1)0.5(2.3)0.5(1.5)0.6(1.8)0.4(1.4)0.8(5.6)0.3(1.4)1.9(78.9ه�لند�

)3.1(51.3)0.9(10.1)0.3(1.0)0.5(3.4)0.5(2.1)0.4(1.8)0.5(3.0)0.6(4.1)1.2(74.5ني�زيلند�

)4.3(30.6)0.5(3.6)0.2(0.5)0.4(1.2)0.5(2.5)0.3(0.7)0.4(2.2)0.7(4.6)1.2(84.7�لرنويج

)4.0(37.4)0.6(3.8)0.3(0.9)0.2(1.0)0.3(1.7)0.3(0.9)0.5(2.6)0.5(3.6)1.1(85.4ب�لند�

)5.2(29.6)0.5(1.8)0.2(0.9)0.3(0.4)0.4(1.7)0.2(0.5)0.5(3.5)0.3(2.3)1.1(88.9�لربتغال

)4.9(44.2)0.5(2.8)0.4(1.0)0.2(0.4)0.4(1.9)0.3(0.7)0.8(5.8)0.5(1.3)1.2(86.1جمه�رية �سل�فاكيا

)7.4(68.6)0.7(5.0)0.7(3.0)0.3(0.4)0.4(1.1)0.4(2.0)0.7(4.2)0.3(0.8)0.9(83.5�سل�فينيا

)3.9(28.9)0.2(1.2)0.1(0.5)0.1(0.5)0.2(1.2)0.1(0.7)0.3(2.9)0.2(1.4)0.5(91.6�إ�سبانيا

)4.7(37.9)0.7(4.6)0.4(1.0)0.3(1.1)0.4(2.1)0.2(0.7)0.6(3.1)0.7(4.4)1.3(82.9�ل�س�يد

)5.8(49.2)0.9(5.5)0.5(2.5)0.2(0.6)0.6(3.0)0.3(0.8)0.9(9.1)0.5(2.2)1.6(76.3�س�ي�سر�

)8.6(27.9)0.3(0.8)0.1(0.2)0.1(0.1)0.4(0.9)0.1(0.2)0.7(2.8)0.4(1.2)1.2(93.8تركيا

)4.7(43.8)0.6(4.0)0.3(1.1)0.4(2.3)0.2(0.7)0.4(2.4)0.3(1.3)0.3(2.1)1.0(86.2�ململكة �ملتحدة

)5.5(41.8)0.9(4.9)0.2(0.3)0.5(1.9)0.4(1.3)0.2(0.6)0.4(1.4)0.7(3.5)1.3(86.0�ل�ليات �ملتحدة

 OECD 1.9(43.4)0.3(4.3)0.1(0.9)0.2(1.3)0.1(1.5)0.1(0.9)0.2(2.7)0.2(2.8)0.4(85.5 جمم�ع(

OECD 0.8(40.2)0.1(4.4)0.1(1.1)0.1(1.70.11.1)0.1(1.0)0.1(3.4)0.1(2.8)0.2(84.4مت��سط(

ء
كا

ر
ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0)0.0(0.0ج0.0)0.2(0.2)0.2(0.3)0.3(99.4�ألبانيا�س

)15.9(17.2)0.2(0.2)0.1(0.1ج0.0)0.1(0.1)0.1(0.2)0.1(0.2)0.2(0.8)0.4(98.3�لأرجنتني

ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0)0.4(1.1ج0.0)0.4(98.8�أذربيجان

)5.5(12.5)0.1(0.2)0.0(0.0)0.1(0.1)0.1(0.1)0.1(0.1)0.1(0.1)0.2(1.1)0.3(98.2�لرب�زيل

)6.4(25.3)0.3(1.1)0.2(0.4)0.2(0.6)0.3(0.7)0.2(0.7)0.6(1.3)0.5(1.9)1.3(93.5بلغاريا

ج0.0ج0.0ج0.0)0.1(0.1ج0.0ج0.0ج0.0)0.2(0.5)0.2(99.4ك�ل�مبيا

)6.5(30.0)0.4(1.5)0.3(0.6)0.3(0.8)0.3(0.5)0.3(0.8)0.3(1.0)0.5(2.3)1.0(92.4كرو�تيا

)7.3(33.9)0.4(2.3)0.3(0.7)0.4(1.5)0.3(0.7)0.3(1.3)0.4(1.2)0.4(2.2)0.6(90.1دبي)�لإمار�ت �لعربية(

)4.3(59.2)0.9(9.7)0.6(3.5)0.2(0.6)0.6(3.9)0.3(0.9)1.0(10.0)0.4(2.2)1.6(69.2ه�جن ك�جن �ل�سينية

ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0)0.1(99.9�إندوني�سيا

)9.1(7.7)0.0(0.0)0.1(0.1)0.1(0.1ج0.0)0.2(0.4)0.1(0.1)0.2(0.2)0.4(99.0�لأردن

)13.5(22.3)0.1(0.1ج0.0ج0.0)0.1(0.1)0.1(0.1)0.4(0.8)0.1(0.2)0.5(98.6كاز�خ�ستان

ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0)0.1(0.2)0.1(99.8قريغيز�ستان

)6.2(24.8)0.3(1.1)0.2(0.5)0.1(0.4)0.3(1.0)0.4(0.6)0.5(2.3)0.4(1.9)0.9(92.3لتفيا

)22.9(66.4)1.9(4.2)1.5(2.5ج0.0)1.4(1.6ج0.0)2.1(5.9ج0.0)3.3(83.9ليختن�ستاين

)7.3(49.4)0.5(2.5)0.3(0.9)0.2(0.6)0.4(0.9)0.3(1.3)0.6(2.6)0.3(1.0)1.0(90.3ليت��نيا

)6.8(41.5)0.3(1.7)0.3(1.8)0.1(0.2)0.4(1.3)0.2(0.8)0.7(9.8)0.2(0.9)0.8(83.6ماكاو �ل�سينية

)8.8(9.6)0.1(0.1ج0.0)0.1(0.1)0.1(0.2ج0.0)0.2(0.3)0.2(0.6)0.3(98.7�جلبل �لأ�س�د

)13.0(11.8)0.1(0.1ج0.0ج0.0ج0.0)0.0(0.0ج0.0)0.3(0.7)0.4(99.0بنما

ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0)0.1(0.1ج0.0)0.1(0.2)0.2(0.3)0.2(99.4بريو

)5.1(23.0)0.1(0.5ج0.0)0.1(0.4)0.1(0.4)0.1(0.2)0.1(0.3)0.2(0.8)0.3(97.3قطر

)9.8(17.1)0.1(0.2ج0.0)0.1(0.1)0.1(0.2ج0.0)0.4(0.5)0.3(0.7)0.5(98.3رومانيا

)6.7(35.3)0.4(1.6)0.3(0.7)0.3(0.7)0.3(0.8)0.3(1.2)0.5(1.8)0.4(1.4)1.0(91.7رو�سيا �لحتادية

)8.4(24.8)0.1(0.3)0.1(0.3ج0.0)0.1(0.3)0.1(0.2)0.5(1.4)0.2(0.5)0.6(97.0�سربيا

)3.2(67.6)1.2(17.4)0.8(4.8)0.1(0.3)0.9(7.0)0.2(0.5)1.2(21.4)0.2(1.0)1.5(47.6�سنغهاي �ل�سينية

)2.3(71.3)0.7(13.8)0.4(3.9)0.1(0.4)0.5(4.0)0.2(1.0)0.8(12.6)0.3(1.2)0.9(63.2�سنغاف�رة

)5.9(67.7)1.2(4.9)0.6(3.0)0.1(0.1)0.4(1.9)0.1(0.3)1.4(16.3)0.2(0.3)2.1(73.2تايبيه �ل�سينية

)20.8(60.9)0.2(0.2)0.2(0.2)0.1(0.1)0.1(0.1)0.1(0.2)0.3(0.6)0.0(0.0)0.5(98.5تايالند

)6.6(16.8)0.3(0.6)0.1(0.3)0.2(0.5)0.2(0.6)0.2(0.5)0.2(1.1)0.4(1.9)0.5(94.5ترينيد�د وت�باج�

ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0ج0.0)0.1(0.2)0.2(99.6ت�ن�س

)6.4(16.9)0.2(0.4)0.1(0.2)0.1(0.3)0.2(0.4)0.2(0.4)0.2(0.8)0.3(1.2)0.5(96.4�أوروج��ي

http://dx.doi.org/10.1787/888932343285
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الملحق ب 1: نتائج البلدان واالقتصادات

PB © OECD 2010   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 1   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 2321

)اجلزء 1-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءةاجلدول �س- اأ- اأ

م�ست�يات �لكفاءة

�أقل من �مل�ست�ى1 

ب   ) �أقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب 

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1�أ 

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 

698.32  نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.3(1.2)0.7(11.3)1.0(26.9)1.1(27.2)0.8(20.1)0.8(10.3)0.4(2.7)0.1(0.4بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

ج0.0)0.5(1.7)1.4(12.1)2.4(31.1)2.5(29.1)1.6(16.9)1.1(6.8)0.7(2.3اإ�سبانيا )االأندل�س(

)0.2(0.3)0.8(4.5)1.3(21.3)1.6(33.9)1.6(24.8)1.3(11.1)0.6(3.4)0.3(0.7اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.2(0.3)0.9(5.4)1.9(21.1)1.3(30.6)1.8(24.4)1.2(11.9)0.9(5.0)0.4(1.3ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

ج0.0)0.7(1.7)1.8(13.1)1.7(27.6)1.8(29.8)1.9(17.8)1.0(7.3)0.6(2.6ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.1(0.3)0.5(4.2)0.9(20.4)0.8(34.6)0.9(25.5)0.8(11.1)0.5(3.4)0.2(0.7ا�سبانيا )البا�سك(

ج0.0)0.5(1.8)0.9(10.7)1.5(26.1)1.7(28.3)1.7(22.0)1.2(8.8)0.6(2.4ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.2(0.3)0.8(4.4)1.8(19.2)2.0(32.3)1.5(25.9)1.2(12.5)0.7(4.7)0.3(0.7اإ�سبانيا )كانتابريا(

)0.2(0.2)1.1(5.9)1.6(22.6)1.8(35.2)1.5(22.9)1.4(9.4)0.9(3.2)0.3(0.6اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

ج0.0)0.7(3.6)2.0(23.0)1.8(35.3)1.8(24.5)1.3(9.4)0.8(3.4)0.3(0.7ا�سبانيا )كاتال�نيا(

ج0.0)0.4(1.2)0.8(7.7)1.5(19.0)1.5(24.1)1.8(23.4)1.6(17.3)0.8(7.3اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

ج0.0)0.8(3.4)1.4(19.5)1.5(32.8)1.3(25.7)1.4(12.8)0.7(4.5)0.3(1.1ا�سبانيا )جالي�سيا(

)0.2(0.4)0.9(5.6)1.4(23.5)1.6(31.4)1.7(21.9)1.1(12.1)0.7(4.1)0.4(0.9ا�سبانيا )الري�خا(

)0.3(0.3)1.1(5.6)1.7(23.3)1.7(34.6)1.7(23.1)1.3(10.1)0.8(2.4)0.3(0.6ا�سبانيا )مدريد(

ج0.0)0.6(2.4)1.6(15.9)2.3(33.8)1.8(28.7)1.9(15.2)0.7(3.3)0.3(0.5ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)0.2(0.4)0.9(4.6)1.4(21.9)1.9(33.4)1.5(24.9)1.1(11.5)0.6(2.9)0.2(0.5ا�سبانيا )نافار(

)0.3(1.2)0.9(8.0)1.1(20.4)0.9(29.2)1.0(24.9)0.9(12.0)0.6(3.4)0.3(0.8اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.2(1.0)0.8(8.6)1.1(22.5)1.4(24.1)1.0(20.5)1.0(13.9)0.9(7.2)0.5(2.2بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)0.3(0.5)1.0(6.0)1.7(23.6)2.1(29.2)1.7(23.7)1.0(13.0)0.8(3.2)0.3(0.7بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.3(1.7)0.8(13.2)0.9(30.9)0.9(30.1)0.7(16.3)0.5(6.1)0.2(1.5)0.1(0.2فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.4(0.7)0.8(7.6)1.6(25.6)1.7(30.4)1.3(23.3)0.9(10.1)0.5(1.9)0.2(0.4فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.1(0.1)0.8(3.4)1.7(19.2)1.7(29.5)1.9(26.9)1.4(14.7)0.8(5.0)0.7(1.2اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.3(0.4)0.6(5.3)1.3(20.2)1.8(30.8)1.3(25.3)1.2(12.0)1.1(4.7)0.7(1.3اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

ج0.0)0.5(3.0)1.3(15.6)1.6(29.4)1.8(27.7)1.5(18.3)1.2(5.3)0.3(0.5اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

ج0.0)0.4(1.4)1.4(11.1)1.7(25.3)2.2(29.2)1.4(21.4)1.8(9.8)0.6(1.8اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

)0.1(0.2)0.5(1.7)1.9(11.7)2.1(25.8)2.2(29.0)1.7(21.1)1.2(7.7)1.3(2.7اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.3(0.7)0.9(8.3)2.0(25.5)2.2(26.8)1.7(21.1)1.1(11.7)1.0(4.6)0.6(1.3اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.4(0.8)1.2(9.2)1.9(26.4)1.9(30.5)1.6(19.7)1.3(9.5)0.7(2.9)0.5(1.0اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)0.1(0.1)0.9(4.4)1.2(19.3)1.1(28.1)1.6(26.3)1.5(15.6)1.0(5.5)0.3(0.7اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)0.2(0.3)1.0(5.9)2.0(20.8)2.4(31.8)1.8(22.9)1.9(12.0)1.7(4.8)1.1(1.5اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.4(1.1)1.5(9.8)2.0(28.1)2.1(31.5)1.7(17.9)1.3(8.5)0.8(2.7)0.2(0.4اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)0.3(0.5)1.0(6.9)1.8(23.3)2.4(29.4)1.8(22.5)2.2(12.4)1.4(4.5)0.5(0.6اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ج0.0)0.7(1.9)1.3(15.3)1.5(31.3)2.0(28.7)1.4(16.2)0.7(5.7)0.4(0.9اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.2(0.5)1.1(7.0)1.7(22.4)1.9(29.1)1.8(22.2)2.4(13.6)1.2(4.3)0.4(0.8اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.2(0.3)0.8(3.9)1.7(20.5)1.8(31.8)1.9(26.0)1.4(12.9)0.9(3.9)0.5(0.7ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)0.1(0.2)0.8(3.1)1.4(16.4)1.7(26.5)1.7(29.4)1.5(16.8)0.9(5.9)0.6(1.9اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)0.1(0.1)0.7(2.6)1.6(13.4)2.6(26.1)2.3(26.4)2.6(19.4)1.6(8.1)1.6(3.9اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.3(0.4)0.8(5.9)1.4(23.4)1.9(28.3)1.5(22.3)1.6(13.5)1.0(4.9)0.4(1.2اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.3(0.7)1.2(8.7)1.7(24.6)1.8(29.6)1.5(21.8)1.2(10.6)0.7(3.3)0.4(0.7اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.3(0.3)0.9(6.5)1.6(22.0)1.8(28.6)1.7(22.1)1.5(13.4)1.1(5.4)0.6(1.6اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.4(0.8)0.9(8.5)1.8(25.9)1.8(31.4)1.4(22.0)0.9(8.8)0.5(2.3)0.2(0.3اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.3(0.7)1.0(6.7)1.8(24.2)1.9(32.3)1.7(21.5)1.5(10.3)1.0(3.5)0.3(0.7اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.2(1.0)0.6(7.1)0.9(19.9)1.0(28.9)0.9(24.7)0.8(13.3)0.4(4.1)0.2(1.0اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.3(1.4)0.7(7.9)1.2(21.6)1.5(27.8)1.3(23.8)1.1(12.7)0.9(3.9)0.5(0.9اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.2(0.6)0.5(4.4)1.0(15.8)1.3(28.2)1.2(28.0)0.9(16.3)0.6(5.4)0.3(1.4اململكة املتحدة )ويلز(

�مللحق ب 2

�لنتائج ملناطق د�خل �لبلد�ن

ملح�ظة : اأنظر اجلدول  اأ-2-1 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 2-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة - ح�سب �جلن�س اجلدول �س- اأ- ب 

م�ست�يات �لكفاءة - بنني

�أقل من �مل�ست�ى1 

ب  ) �أقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب 

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1�أ 

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 

698.32  نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.4(0.8)0.9(9.3)1.2(24.0)1.2(26.4)1.2(22.6)1.0(12.6)0.5(3.8)0.2(0.5بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

ج0.0)0.6(1.6)1.5(10.7)2.7(28.6)2.9(28.0)2.1(20.2)1.4(8.1)1.0(2.9اإ�سبانيا )االأندل�س(

ج0.0)0.8(3.1)1.8(16.9)2.3(32.4)2.0(27.4)1.9(13.3)1.0(5.6)0.5(1.1اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

ج0.0)1.1(4.4)2.5(17.8)1.9(29.6)2.1(24.9)1.6(15.1)1.3(6.1)0.7(2.0ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

ج0.0)0.4(1.0)1.5(9.6)2.4(24.0)2.4(32.1)2.1(19.3)1.5(10.1)1.0(3.8ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.1(0.2)0.5(2.9)1.1(16.9)1.3(30.9)1.3(27.8)1.0(15.1)0.9(5.2)0.4(1.1ا�سبانيا )البا�سك(

ج0.0)0.5(1.6)1.2(9.1)2.1(22.7)2.2(28.0)2.3(24.7)1.7(10.9)0.9(3.0ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.3(0.3)0.7(2.8)1.9(15.4)2.5(29.9)1.8(27.4)2.1(16.0)1.3(7.0)0.5(1.2اإ�سبانيا )كانتابريا(

ج0.0)1.2(4.6)2.3(18.4)2.8(33.0)2.1(25.7)1.9(12.4)1.4(5.0)0.4(0.7اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

ج0.0)0.9(2.5)2.3(18.7)2.6(34.2)2.1(27.0)1.6(11.4)1.1(5.1)0.4(1.0ا�سبانيا )كاتال�نيا(

ج0.0)0.6(1.1)1.1(6.4)1.4(16.6)1.9(23.3)2.7(21.9)2.1(20.6)1.2(9.9اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

ج0.0)0.9(2.6)1.5(15.8)2.5(30.1)2.0(26.0)2.0(16.9)1.2(6.7)0.6(1.9ا�سبانيا )جالي�سيا(

ج0.0)0.9(4.0)2.0(19.8)2.7(29.0)2.7(24.8)1.9(15.2)1.1(5.6)0.8(1.5ا�سبانيا )الري�خا(

ج0.0)1.1(4.0)2.2(18.9)3.4(31.8)2.6(26.5)1.7(14.2)1.3(3.4)0.6(1.0ا�سبانيا )مدريد(

ج0.0)0.6(1.5)1.7(13.5)2.7(32.6)2.5(30.5)2.5(17.4)0.9(4.0)0.4(0.6ا�سبانيا )م�ر�سيا(

ج0.0)0.9(2.8)1.9(17.6)2.1(32.2)2.0(26.3)1.6(16.1)1.1(4.2)0.3(0.6ا�سبانيا )نافار(

)0.4(1.1)1.3(7.2)1.7(17.7)1.7(27.1)1.6(26.1)1.3(14.9)0.8(4.7)0.4(1.2اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.4(0.8)1.4(7.9)1.8(20.4)1.9(22.5)1.5(21.2)1.4(15.0)1.4(9.2)0.7(3.1بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

ج0.0)1.2(4.1)2.8(19.0)2.9(27.7)2.2(24.8)1.9(18.4)1.4(5.0)0.5(1.0بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.2(0.6)0.9(7.8)1.3(24.2)1.4(32.6)1.1(22.2)0.8(9.8)0.4(2.5)0.1(0.3فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

ج0.0)0.9(3.9)2.3(19.3)2.4(27.9)2.2(29.1)2.0(15.5)0.9(3.3)0.4(0.8فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.1(0.1)0.8(1.9)1.9(12.9)2.1(26.8)2.2(29.6)2.2(19.9)1.4(7.4)0.9(1.4اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

ج0.0)0.8(3.6)1.2(16.1)2.5(26.5)2.4(28.3)2.0(17.0)1.6(6.5)1.1(1.9اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

ج0.0)0.7(2.0)1.6(10.6)2.0(24.9)2.6(29.9)1.9(23.6)1.9(7.9)0.6(0.9اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

ج0.0)0.6(1.0)1.4(7.2)2.2(19.1)2.6(27.0)2.1(27.1)2.9(15.5)1.0(3.1اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

ج0.0)0.7(1.3)2.0(8.4)2.4(19.4)2.4(28.8)2.5(27.0)1.7(10.7)1.8(4.3اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.2(0.4)1.0(5.8)2.0(22.6)2.4(26.6)2.3(24.0)1.6(13.9)1.3(5.0)0.8(1.8اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.2(0.2)1.1(6.4)2.4(20.2)2.2(28.5)2.5(23.8)1.7(14.2)1.5(5.3)0.8(1.5اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

ج0.0)0.9(3.1)1.9(14.7)2.4(23.9)2.4(28.6)2.3(20.7)1.6(7.9)0.5(1.1اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

ج0.0)1.3(4.1)2.8(15.9)3.4(27.4)3.1(26.1)2.8(16.5)2.7(7.0)2.1(2.7اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.3(0.6)1.5(6.4)2.5(23.5)2.4(31.2)2.4(22.2)1.9(11.5)1.4(3.9)0.3(0.7اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

ج0.0)1.0(4.3)2.5(17.9)3.7(27.5)2.5(27.7)3.8(15.8)2.2(5.8)0.7(0.8اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ج0.0)0.8(1.9)1.8(11.7)2.7(23.4)2.7(30.9)2.0(21.8)1.2(8.9)0.6(1.4اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.3(0.4)1.1(5.0)2.1(19.8)2.3(27.6)2.5(23.3)3.2(16.6)1.9(6.1)0.7(1.2اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

ج0.0)0.7(2.3)2.3(15.6)2.5(27.0)2.5(28.9)2.4(18.1)1.4(6.5)0.9(1.4ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

ج0.0)0.7(1.8)1.5(12.0)2.6(19.6)3.1(32.2)2.1(21.6)1.6(9.0)1.2(3.7اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

ج0.0)0.8(2.4)1.6(10.3)3.0(20.6)3.0(23.7)3.2(24.4)2.5(12.1)2.4(6.3اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

ج0.0)1.1(4.3)2.2(17.2)2.0(26.3)2.3(24.9)2.2(18.1)1.5(7.1)0.6(1.8اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.4(0.7)1.3(6.9)2.4(18.5)2.1(28.0)1.8(25.5)1.9(14.3)1.3(4.9)0.7(1.2اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

ج0.0)1.0(4.1)2.2(18.1)2.5(25.6)2.4(23.5)2.0(17.2)2.0(8.4)1.1(2.8اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.5(0.6)1.3(8.0)2.5(22.9)2.3(31.3)2.0(23.2)1.6(9.7)1.0(4.0)0.4(0.3اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

ج0.0)0.9(3.6)2.4(18.8)3.0(29.9)2.6(24.6)2.8(15.2)1.8(6.4)0.7(1.3اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.3(0.9)0.8(6.0)1.4(17.3)1.4(27.2)1.4(25.7)1.2(15.9)0.6(5.6)0.4(1.4اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.4(1.1)0.9(7.1)2.0(19.2)2.2(24.7)1.8(24.7)1.8(16.1)1.3(5.6)1.1(1.5اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.3(0.5)0.6(3.8)1.1(13.6)1.5(25.7)1.6(27.8)1.3(18.9)0.9(7.4)0.5(2.2اململكة املتحدة )ويلز(

ملح�ظة : اأنظر اجلدول اأ--2-2 للبيانات ال�طنية
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)اجلزء 2-2(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة - ح�سب �جلن�س اجلدول �س- اأ- ب 

م�ست�يات �لكفاءة - بنات

�أقل من �مل�ست�ى1 

ب  ) �أقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب 

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1�أ 

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 

698.32  نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.4(1.5)1.1(13.5)1.4(29.8)1.4(28.1)1.2(17.5)1.0(7.9)0.5(1.6)0.1(0.1بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

ج0.0)0.7(1.8)1.9(13.7)2.9(34.0)2.9(30.3)1.7(13.2)1.3(5.5)0.7(1.5اإ�سبانيا )االأندل�س(

)0.3(0.3)1.1(6.0)2.3(25.9)2.9(35.5)1.9(22.2)1.7(8.9)0.6(1.1ج0.0اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.3(0.3)1.4(6.5)2.2(24.8)2.0(31.7)2.6(23.8)1.2(8.5)1.0(3.8)0.5(0.6ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

ج0.0)1.3(2.3)3.1(16.6)2.2(31.3)2.7(27.5)2.7(16.3)1.1(4.6)0.6(1.4ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.2(0.4)0.7(5.5)1.2(24.0)1.3(38.5)1.4(23.0)0.9(6.8)0.4(1.5)0.1(0.2ا�سبانيا )البا�سك(

ج0.0)0.8(2.0)1.3(12.5)2.4(29.9)2.0(28.6)2.0(18.9)1.7(6.5)0.6(1.7ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.2(0.4)1.3(6.0)2.6(23.0)2.2(34.8)2.2(24.3)1.5(8.9)0.6(2.3)0.2(0.3اإ�سبانيا )كانتابريا(

ج0.0)1.6(7.2)2.3(26.7)2.0(37.3)2.0(20.1)1.7(6.5)0.7(1.3)0.3(0.4اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

ج0.0)1.0(4.7)2.9(27.5)2.0(36.4)2.4(21.9)1.4(7.3)0.8(1.6)0.3(0.4ا�سبانيا )كاتال�نيا(

ج0.0)0.7(1.2)1.3(8.9)2.2(21.2)2.2(24.8)1.9(24.9)1.8(14.1)0.9(4.7اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

ج0.0)1.1(4.3)1.9(23.4)1.6(35.5)1.9(25.3)1.4(8.7)0.7(2.3)0.3(0.4ا�سبانيا )جالي�سيا(

)0.4(0.7)1.5(7.3)2.3(27.4)2.3(34.0)2.2(18.8)1.4(8.9)0.9(2.5)0.2(0.4ا�سبانيا )الري�خا(

ج0.0)1.5(7.2)3.0(27.7)2.6(37.4)2.0(19.7)1.4(6.0)0.8(1.3)0.2(0.2ا�سبانيا )مدريد(

ج0.0)1.0(3.3)2.0(18.2)2.6(35.1)2.0(27.0)2.1(13.1)1.0(2.7)0.4(0.5ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)0.4(0.6)1.4(6.5)2.2(26.7)2.8(34.7)2.3(23.4)1.2(6.4)0.6(1.4)0.3(0.3ا�سبانيا )نافار(

)0.4(1.2)1.0(8.8)1.5(23.2)1.4(31.4)1.3(23.6)1.0(9.2)0.6(2.2)0.2(0.4اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.4(1.3)0.9(9.3)1.5(24.7)1.7(25.8)1.3(19.8)1.3(12.7)1.1(5.2)0.5(1.2بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)0.6(0.9)1.6(8.0)2.4(28.4)2.6(30.8)2.4(22.7)1.3(7.5)0.7(1.3)0.3(0.3بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.5(2.8)1.1(18.7)1.2(37.7)1.2(27.5)0.8(10.2)0.4(2.5)0.2(0.5)0.1(0.1فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.7(1.2)1.3(11.1)2.1(31.7)2.3(32.9)1.8(17.7)1.2(4.9)0.4(0.5ج0.0فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

ج0.0)1.1(5.1)2.9(26.1)2.4(32.5)2.6(23.9)1.3(9.0)1.0(2.3)0.7(1.0اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.4(0.7)0.9(7.1)1.9(24.3)2.2(35.1)1.6(22.3)1.7(6.9)1.1(2.9)0.5(0.7اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

ج0.0)0.9(4.2)2.0(21.0)2.2(34.4)2.3(25.3)1.7(12.6)0.9(2.5ج0.0اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

ج0.0)0.7(1.8)2.4(15.0)2.3(31.7)2.9(31.4)1.5(15.6)1.1(3.9)0.5(0.6اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

)0.2(0.2)0.7(2.3)2.9(16.1)3.1(34.2)2.9(29.2)2.0(13.4)1.2(3.8)0.7(0.8اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.5(1.0)1.7(10.6)3.2(28.3)2.9(27.0)2.2(18.4)1.9(9.7)1.0(4.2)0.5(0.9اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.7(1.3)2.0(12.3)2.9(33.1)3.0(32.6)1.9(15.3)1.5(4.6)0.5(0.4)0.4(0.4اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

ج0.0)1.6(6.0)2.2(24.8)2.4(33.0)2.5(23.6)2.2(9.6)1.6(2.7ج0.0اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)0.3(0.5)1.5(8.0)2.1(26.4)2.8(36.9)2.3(19.1)1.4(6.9)1.0(2.2ج0.0اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.8(1.6)2.2(13.6)3.3(33.1)3.0(31.9)2.5(13.1)1.2(5.2)0.8(1.4ج0.0اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)0.6(0.9)1.7(9.9)2.4(29.8)2.4(31.6)2.2(16.1)1.6(8.2)1.1(3.0ج0.0اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ج0.0)1.2(2.0)2.2(19.0)3.4(39.7)3.1(26.4)1.6(10.3)0.7(2.3)0.3(0.3اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.3(0.6)1.4(8.9)2.1(24.9)2.8(30.6)2.4(21.1)2.4(10.9)1.2(2.7)0.4(0.4اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.4(0.4)1.3(5.4)2.1(25.1)2.1(36.5)2.3(23.3)1.4(7.9)0.6(1.5ج0.0ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)0.2(0.3)1.2(4.3)2.6(20.4)2.8(32.9)2.6(26.7)2.0(12.3)0.9(2.9ج0.0اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

ج0.0)1.0(2.8)2.6(16.3)3.4(31.4)2.7(29.0)3.5(14.6)1.6(4.2)1.0(1.5اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.4(0.6)1.5(7.8)2.6(30.2)2.8(30.5)1.9(19.5)1.9(8.3)1.2(2.6)0.4(0.5اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.4(0.7)1.9(10.7)2.5(31.3)2.7(31.4)2.5(17.7)1.3(6.5)0.8(1.5ج0.0اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.3(0.4)1.5(8.9)2.1(25.6)2.7(31.6)2.3(20.8)1.6(9.7)0.9(2.6)0.3(0.5اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.6(0.9)1.6(9.1)2.1(28.8)2.5(31.4)2.0(20.9)1.5(8.0)0.6(0.7ج0.0اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.5(1.2)1.8(9.7)2.6(29.5)2.1(34.6)2.1(18.5)1.5(5.6)0.7(0.8ج0.0اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.3(1.1)0.9(8.1)1.3(22.5)1.2(30.5)1.1(23.8)0.9(10.8)0.5(2.7)0.3(0.5اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.6(1.7)1.1(8.6)1.6(23.8)1.7(30.7)1.8(23.0)1.2(9.6)0.9(2.3)0.3(0.3اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.3(0.7)0.7(5.0)1.4(18.0)1.7(30.7)1.3(28.1)1.0(13.7)0.7(3.4)0.2(0.5اململكة املتحدة )ويلز(

ملح�ظة: اأنظر اجلدول اأ-2-2 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 1-1(

مت��سط �لدرجة و�لتباين و�لفروق بني �جلن�سني  يف �أد�ء �لطالب على مقيا�س �لقر�ءة اجلدول �س- اأ- ج  

�مليئينيات�لفروق بني �جلن�سنيجميع �لطالب

مت��سط 

�لدرجة

�لنحر�ف 

�ملعياري
بناتبنني

�لفارق       

) بنني- بنات(
�لعا�سر�خلام�س

�خلام�س 

و�لع�سرون

�خلام�س 

و�ل�سبع�ن
�لت�سع�ن

�خلام�س 

و�لت�سع�ن

خ.م�أ.مخ.ممت��سط
مت��سط 

�لدرجة
خ.م

مت��سط 

�لدرجة
خ.م

فارق 

�لدرجة
خ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م

حمكم

)4.1(660)3.7(636)2.8(589)3.1(453)4.3(390)5.8(357)4.1(28-)3.3(533)3.0(505)1.8(94)2.3(519بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

)5.9(594)5.4(567)4.2(523)7.5(405)10.3(342)10.3(299)4.8(21-)6.1(471)5.7(451)3.0(89)5.5(461اإ�سبانيا )االأندل�س(

)5.5(624)3.9(598)4.1(556)5.8(441)8.2(382)9.9(345)5.8(34-)4.1(512)5.8(479)2.3(85)4.1(495اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)5.5(629)5.4(604)5.5(558)5.9(432)7.9(363)9.7(322)6.2(28-)5.2(505)6.0(477)2.5(94)4.8(490ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

)5.1(597)7.1(570)6.7(521)8.1(399)8.0(334)9.1(294)4.7(34-)6.2(474)6.0(440)2.7(92)5.6(457ا�سبانيا )جزر الباليار(

)3.3(622)3.0(598)2.5(553)4.0(442)6.3(382)7.3(345)3.4(35-)2.7(513)3.8(477)1.8(84)2.9(494ا�سبانيا )البا�سك(

)5.6(588)3.8(562)3.9(516)5.5(385)7.4(329)9.2(294)4.8(25-)4.8(461)4.7(436)2.3(92)4.3(448ا�سبانيا )جزر الكناري(

)5.5(624)6.0(597)5.5(550)5.1(431)6.3(368)7.8(331)5.4(36-)4.7(506)5.2(470)2.3(88)4.1(488اإ�سبانيا )كانتابريا(

)6.7(632)5.3(607)4.8(562)7.3(452)9.4(390)10.4(349)5.8(31-)4.7(518)6.2(487)2.1(85)4.9(503اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)3.9(618)4.8(597)4.8(557)7.2(448)10.6(388)11.2(345)4.4(29-)5.3(513)5.9(484)2.4(82)5.2(498ا�سبانيا )كاتال�نيا(

)5.6(577)4.9(547)4.0(490)5.2(336)5.0(279)7.3(242)4.4(27-)2.9(425)3.7(398)1.8(104)2.5(412اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)5.3(616)5.2(593)4.7(548)6.4(430)7.2(368)7.8(329)4.4(35-)4.9(503)5.2(468)1.7(87)4.4(486ا�سبانيا )جالي�سيا(

)5.1(632)4.7(608)3.7(565)5.6(438)5.3(372)8.6(334)4.5(36-)3.5(516)3.1(480)2.2(91)2.4(498ا�سبانيا )الري�خا(

)6.9(631)6.6(607)4.5(562)6.4(450)7.4(391)8.1(355)5.9(36-)5.0(521)5.4(486)3.2(85)4.4(503ا�سبانيا )مدريد(

)6.3(606)6.3(582)5.6(535)8.2(425)7.0(375)8.5(346)5.5(17-)6.1(489)5.2(471)2.0(80)5.1(480ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)6.4(625)5.7(600)3.5(557)4.3(442)5.7(385)6.6(352)5.2(36-)3.8(516)4.2(480)2.1(84)3.1(497ا�سبانيا )نافار(

)5.2(650)4.9(621)3.5(567)3.6(439)4.9(379)6.2(341)4.1(24-)3.0(512)4.5(488)1.5(94)3.2(500اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)4.5(650)3.8(624)4.1(574)6.7(415)8.8(338)8.0(299)7.1(26-)4.5(503)6.2(478)2.9(109)4.2(490بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)9.4(637)5.3(609)4.0(564)4.0(437)6.8(379)9.5(346)5.8(41-)4.2(519)3.9(479)2.2(90)2.8(499بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)2.7(667)2.7(643)2.4(599)3.0(483)3.8(422)4.0(384)2.5(55-)2.5(565)2.8(510)1.0(86)2.4(538فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)5.9(648)4.5(618)3.3(574)3.7(453)5.2(396)5.1(365)4.6(54-)3.0(538)3.9(484)2.0(87)2.6(511فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)5.3(615)6.0(592)6.6(547)5.5(420)7.1(362)8.4(326)5.9(45-)5.6(504)5.8(458)4.3(91)4.8(480اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)4.2(630)3.8(605)3.3(556)5.3(433)9.3(364)10.4(325)3.5(43-)3.1(511)3.7(468)2.8(93)3.2(490اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

)7.4(610)5.2(584)4.3(536)6.4(410)8.9(359)9.6(330)6.2(43-)4.2(496)6.1(452)3.0(86)4.5(473اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

)5.4(591)7.2(565)5.7(512)7.5(385)11.3(327)10.9(297)7.3(54-)4.9(475)7.2(421)3.7(90)5.2(448اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

)7.8(595)7.6(568)7.5(517)7.7(389)10.8(332)15.3(294)8.0(53-)6.3(481)8.6(428)5.0(93)6.6(451اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)6.1(646)4.2(622)4.5(577)6.3(437)12.1(370)11.6(326)8.5(27-)7.0(515)4.4(489)3.9(99)4.0(502اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)6.3(650)5.3(625)4.9(578)7.6(456)11.4(387)11.7(349)6.7(54-)5.4(541)5.8(487)3.6(92)4.7(513اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)7.8(622)6.7(597)5.2(550)6.1(417)6.7(359)7.1(325)9.2(45-)6.7(506)6.0(460)2.4(91)3.9(481اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)6.3(633)6.2(605)5.8(558)14.1(433)21.9(361)27.5(322)15.2(52-)5.2(519)15.5(467)7.5(94)9.3(491اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)7.8(656)7.4(630)6.1(585)7.7(467)10.2(398)12.3(360)9.0(43-)7.0(544)6.7(501)3.1(90)5.5(522اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)5.5(639)5.3(613)4.3(566)12.1(436)14.6(372)14.6(334)12.0(45-)4.2(523)11.2(478)5.0(92)7.3(499اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

)6.7(602)5.8(576)5.5(533)4.4(414)7.4(359)8.1(320)4.2(44-)3.2(493)3.7(449)2.1(84)2.8(471اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)6.3(639)6.0(613)5.5(566)10.7(429)8.9(369)9.9(335)8.0(30-)6.0(511)7.9(481)3.2(95)5.9(496اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)6.2(620)5.8(594)5.1(552)6.7(434)7.5(374)11.2(339)6.4(45-)5.3(512)6.4(466)3.4(86)5.0(489ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)6.8(613)5.2(586)5.4(537)5.6(409)7.5(350)8.3(310)8.0(53-)6.1(494)5.9(442)3.4(93)4.3(469اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)7.3(605)6.6(576)7.3(527)11.3(387)14.6(322)22.5(276)9.7(49-)9.3(477)10.7(428)6.3(100)8.3(453اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)4.0(633)4.2(608)4.0(565)7.7(428)9.5(359)10.3(326)9.6(48-)6.1(518)7.0(470)3.0(96)4.5(493اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)5.6(651)6.7(624)3.4(575)5.2(446)6.5(381)6.9(343)9.9(42-)6.5(530)4.9(488)2.3(93)2.7(508اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)5.5(637)5.9(610)4.8(563)8.8(425)11.6(355)13.8(314)7.6(45-)5.4(512)7.0(467)3.7(99)5.3(490اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)6.1(649)4.3(623)3.9(576)3.9(459)7.0(398)9.9(362)4.5(19-)3.3(523)3.0(504)2.1(86)2.2(514اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)7.5(640)6.1(615)5.7(569)8.1(448)13.0(384)13.0(344)12.4(53-)6.4(532)9.1(478)4.1(90)5.2(505اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)4.1(646)3.1(616)3.9(561)3.4(430)3.6(370)4.9(334)5.4(25-)3.5(507)4.3(482)1.4(95)2.8(495اململكة املتحدة )انكلرتا(

)5.4(651)3.8(622)3.8(569)5.5(432)9.0(373)13.2(336)9.4(29-)3.8(513)7.9(485)3.5(97)4.1(499اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)5.0(626)4.2(595)3.6(541)4.4(414)5.2(356)6.2(319)3.2(27-)3.6(490)3.9(462)1.6(93)3.4(476اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ--2-3 للبيانات ال�طنية

القيم ذات الداللة االإح�سائية تظهر بالل�ن الداكن  )اأنظر امللحق اأ 3(

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 1-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي لال�ستيعاب و�ل�سرتجاعاجلدول �س- اأ- د

م�ست�يات �لكفاءة 

�أقل من �مل�ست�ى1 

ب  ) �أقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب 

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1�أ 

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 

698.32  نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.5(3.9)1.0(15.7)1.0(27.1)0.9(25.3)0.8(17.2)0.7(8.0)0.3(2.3)0.1(0.4بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

)0.1(0.1)0.6(3.2)1.3(13.1)1.9(28.1)1.9(28.5)1.4(15.6)1.0(7.1)1.0(4.4اإ�سبانيا )االأندل�س(

)0.4(1.1)1.2(6.5)1.7(20.3)1.5(29.3)1.4(24.1)1.1(12.7)0.9(3.9)0.6(2.1اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.3(1.1)1.0(7.4)1.7(20.9)1.5(29.1)1.4(21.8)1.2(11.5)0.8(5.7)0.6(2.5ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

)0.2(0.8)0.9(5.3)1.6(15.0)1.9(24.2)1.8(25.4)1.2(15.4)1.4(9.0)1.1(5.0ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.2(0.9)0.6(6.4)0.9(20.9)0.8(30.9)0.8(24.1)0.7(11.3)0.5(4.1)0.3(1.4ا�سبانيا )البا�سك(

)0.1(0.2)0.5(2.4)1.1(11.9)1.9(24.3)1.7(25.8)1.4(21.0)1.5(9.9)0.7(4.5ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.3(0.8)1.3(6.6)1.8(19.4)1.4(29.8)1.4(23.3)1.2(13.0)0.7(5.1)0.6(2.1اإ�سبانيا )كانتابريا(

)0.4(1.3)1.3(8.8)1.4(22.9)1.4(31.2)1.4(20.1)1.2(10.6)0.8(3.8)0.4(1.3اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)0.3(0.9)0.9(6.6)1.9(22.7)1.8(31.0)1.8(22.1)1.4(10.8)0.8(4.3)0.4(1.5ا�سبانيا )كاتال�نيا(

)0.2(0.3)0.4(1.8)0.9(9.3)1.6(17.2)1.5(21.6)1.3(20.7)1.4(16.1)1.1(13.0اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)0.3(0.7)0.9(5.3)1.5(18.8)1.3(29.9)1.5(24.1)1.3(13.1)0.8(5.8)0.5(2.3ا�سبانيا )جالي�سيا(

)0.4(0.8)0.9(5.9)1.4(20.6)1.8(29.8)1.4(22.9)1.3(12.6)0.6(5.0)0.6(2.5ا�سبانيا )الري�خا(

)0.4(0.9)1.4(7.0)2.0(22.0)1.7(30.3)1.6(23.5)1.2(11.2)0.8(3.8)0.4(1.3ا�سبانيا )مدريد(

)0.3(0.7)0.6(4.5)1.6(17.7)1.9(31.1)1.4(25.7)1.4(14.5)0.8(4.7)0.4(1.2ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)0.3(0.6)1.0(6.2)1.4(20.8)2.0(30.9)1.3(24.5)1.1(11.8)0.7(3.9)0.4(1.3ا�سبانيا )نافار(

)0.5(2.5)1.0(9.5)1.4(21.0)1.1(27.3)1.1(21.5)0.9(12.3)0.6(4.4)0.3(1.5اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.2(0.8)0.7(7.2)1.0(21.7)1.3(25.6)1.1(20.2)1.0(14.4)0.9(6.8)0.5(3.3بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)0.5(1.0)1.2(7.8)1.9(24.2)2.5(29.9)2.0(21.1)1.1(11.0)1.0(3.9)0.4(1.1بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.4(3.2)0.8(14.4)0.8(27.6)0.9(27.0)1.0(16.9)0.6(7.6)0.3(2.5)0.2(0.8فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.4(2.2)1.2(10.3)1.6(25.1)1.4(27.2)1.4(20.9)1.2(10.3)0.6(3.3)0.3(0.7فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.5(0.6)1.0(4.9)1.6(19.2)1.8(28.5)2.2(24.9)1.8(14.5)0.8(5.3)0.6(2.1اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.3(1.6)0.8(8.4)1.0(21.3)1.7(27.9)1.4(21.5)1.1(11.6)1.1(5.7)0.5(2.0اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

)0.3(0.5)0.7(4.5)1.8(16.9)1.9(27.0)2.0(25.9)1.2(16.7)1.3(6.4)0.6(2.0اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

ج0.0)0.5(2.3)1.8(11.9)2.6(25.4)2.0(28.2)1.3(18.7)1.8(9.5)1.2(3.9اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

)0.2(0.2)0.8(2.7)1.8(14.0)1.9(24.9)1.7(25.8)1.7(19.4)1.3(9.0)1.2(4.0اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.5(1.1)1.1(8.1)1.3(24.4)1.4(26.9)1.5(19.2)1.1(11.8)1.0(5.6)0.8(2.8اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.3(1.0)1.2(8.8)2.0(24.3)1.9(29.8)1.5(20.5)1.7(10.2)0.8(4.1)0.5(1.2اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)0.2(0.4)1.0(4.9)1.3(17.0)1.5(27.4)2.1(25.6)1.9(16.0)1.1(6.2)0.5(2.6اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)0.2(0.5)0.9(5.7)2.1(18.4)2.4(29.5)1.6(24.2)1.6(12.7)1.7(5.9)1.7(3.1اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.5(1.1)0.9(8.8)1.9(26.3)1.8(32.1)1.5(18.7)1.4(8.1)0.9(3.8)0.5(1.1اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)0.4(0.9)1.1(7.2)1.6(21.5)2.3(28.3)1.5(22.6)1.7(12.1)1.5(5.4)0.9(2.1اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ج0.0)0.7(2.5)1.6(14.6)1.8(29.5)1.6(27.8)1.0(16.4)0.8(6.5)0.5(2.5اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.4(1.2)1.2(7.3)1.7(20.3)2.1(26.1)2.0(22.9)2.0(13.2)1.5(6.7)1.0(2.4اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.3(0.7)1.0(6.1)1.8(20.0)2.4(28.7)1.9(24.0)1.7(13.7)1.0(5.1)0.8(1.8ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)0.3(0.7)1.0(5.1)1.5(16.4)1.6(24.7)1.7(26.0)1.2(16.8)1.1(6.9)0.7(3.5اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)0.3(0.5)1.0(4.3)1.7(14.3)2.4(23.7)2.1(23.0)2.1(18.3)2.2(10.1)1.8(5.7اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.3(0.5)1.1(6.0)1.5(22.4)1.7(28.3)1.5(21.9)1.2(12.2)1.0(5.9)0.7(2.8اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.5(1.4)1.5(8.4)1.3(23.0)1.9(28.0)1.3(20.4)1.1(11.9)0.7(4.9)0.5(2.0اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.3(0.9)0.8(6.2)1.8(20.2)1.9(28.7)1.4(21.5)1.3(12.9)1.1(6.3)1.0(3.3اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.4(0.9)1.6(8.1)1.7(24.8)2.4(30.2)2.0(20.1)1.3(11.1)0.9(4.0)0.4(1.0اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.4(1.2)0.9(8.9)1.5(23.5)1.7(29.2)1.4(21.2)1.3(10.2)1.0(4.0)0.6(1.7اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.3(1.1)0.7(7.0)1.1(19.9)1.1(28.3)1.1(23.5)0.7(13.7)0.5(4.8)0.3(1.7اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.4(1.5)0.9(7.6)1.3(21.2)1.6(29.4)1.2(22.5)1.1(12.3)0.9(4.4)0.6(1.2اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.2(0.8)0.5(5.0)1.0(16.0)1.1(29.0)1.2(26.3)0.9(15.2)0.6(5.6)0.4(2.1اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة:  اأنظر اجلدول اأ-2-4 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات
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)اجلزء 2-1(

اجلدول �س- اأ- هـ

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي لال�ستيعاب و�ل�سرتجاع   

ح�سب �جلن�س

م�ست�يات �لكفاءة - بنني

�أقل من �مل�ست�ى1 

ب  ) �أقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب 

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1�أ 

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 

698.32  نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.6(3.0)1.1(12.2)1.0(24.8)1.3(25.9)1.1(19.9)0.9(10.3)0.5(3.3)0.3(0.7بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

ج0.0)0.8(2.8)1.4(11.9)2.1(25.6)1.8(27.1)1.6(18.2)1.2(8.6)1.1(5.6اإ�سبانيا )االأندل�س(

)0.5(0.8)1.5(5.0)2.4(16.6)2.4(27.4)2.1(25.8)2.0(15.2)1.2(5.5)1.1(3.7اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.4(0.6)1.3(5.6)2.1(18.6)2.1(28.2)2.1(22.9)1.9(13.6)1.0(6.9)0.9(3.6ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

)0.3(0.3)1.4(4.6)2.0(11.7)2.2(21.3)2.4(25.9)1.8(17.6)2.0(11.5)1.7(7.1ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.2(0.5)0.8(4.9)1.4(17.4)1.4(28.0)1.3(26.5)1.1(14.5)0.7(5.8)0.6(2.3ا�سبانيا )البا�سك(

ج0.0)0.6(1.5)1.8(9.5)2.6(23.0)2.2(25.0)1.8(22.7)2.6(12.7)1.1(5.5ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.5(1.0)1.1(4.7)1.9(16.5)1.9(27.4)2.1(24.7)1.9(15.7)1.2(6.7)1.0(3.2اإ�سبانيا )كانتابريا(

)0.4(0.7)1.8(8.3)2.1(18.8)1.8(29.2)2.4(22.0)1.9(13.7)1.3(5.4)0.8(1.8اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)0.4(0.6)0.9(5.3)1.9(20.2)2.6(30.1)2.0(23.3)1.9(12.7)1.4(5.9)0.6(2.0ا�سبانيا )كاتال�نيا(

ج0.0)0.6(1.6)1.4(8.6)2.1(15.0)2.4(20.3)2.1(19.5)2.0(17.3)1.6(17.3اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)0.4(0.5)0.9(3.5)1.7(16.5)2.5(27.3)2.3(23.8)1.9(16.4)1.3(8.3)1.0(3.8ا�سبانيا )جالي�سيا(

ج0.0)0.9(4.4)2.0(17.7)2.9(27.5)2.7(24.7)1.8(15.9)1.0(5.9)0.9(3.6ا�سبانيا )الري�خا(

)0.4(0.6)1.2(5.1)2.1(17.6)2.3(28.9)2.0(26.0)1.9(14.5)1.3(5.6)0.7(1.7ا�سبانيا )مدريد(

)0.3(0.6)0.7(3.0)2.4(16.3)2.6(30.0)2.2(28.5)1.8(15.7)1.0(4.6)0.6(1.4ا�سبانيا )م�ر�سيا(

ج0.0)1.1(4.4)1.6(16.7)2.6(30.2)1.8(26.9)1.6(14.1)1.1(5.7)0.6(1.8ا�سبانيا )نافار(

)0.5(2.0)1.1(8.1)1.5(18.1)1.6(24.5)1.4(23.3)1.4(15.3)0.9(6.5)0.6(2.3اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.3(0.6)1.0(6.6)1.5(19.8)1.5(23.3)1.4(20.4)1.4(16.1)1.3(8.3)0.9(4.9بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)0.4(0.5)1.5(5.8)2.4(19.3)2.9(28.4)2.5(22.6)1.9(15.5)1.7(6.2)0.7(1.6بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.4(1.7)0.9(9.0)1.3(22.1)1.3(28.1)1.7(22.4)1.2(11.5)0.5(4.0)0.2(1.2فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.4(0.9)1.5(6.8)2.8(18.6)1.9(26.8)2.6(26.1)1.7(13.9)1.2(5.4)0.6(1.5فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.4(0.4)0.8(3.0)1.7(14.1)2.4(26.6)2.7(27.1)3.1(18.5)1.3(7.9)0.9(2.3اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.5(1.1)0.9(7.1)1.4(17.3)2.4(24.3)2.1(23.3)1.7(16.1)1.3(7.8)0.9(2.9اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

ج0.0)0.8(3.2)1.9(13.7)2.4(24.7)2.2(25.9)1.7(19.9)2.2(9.1)0.9(3.3اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

ج0.0)0.7(1.6)1.6(8.0)2.6(19.0)2.5(27.0)2.3(23.2)3.1(14.4)2.0(6.8اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

ج0.0)0.9(2.4)2.1(10.8)2.2(20.1)1.9(24.7)2.4(23.6)2.2(12.1)1.6(6.1اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.4(0.9)1.4(7.8)2.2(21.6)1.7(26.5)1.8(20.3)1.4(13.4)1.0(6.0)1.3(3.5اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.3(0.4)1.2(6.1)2.3(18.9)2.4(28.5)2.5(23.1)2.8(14.5)1.3(6.7)0.8(1.8اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)0.2(0.3)0.8(3.2)1.7(13.2)2.5(24.2)2.9(27.3)2.9(19.3)2.1(8.7)0.8(3.6اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

ج0.0)1.2(4.7)3.0(15.1)3.6(25.8)2.1(24.9)2.4(15.9)2.7(8.6)3.2(5.0اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.4(0.8)1.2(6.7)2.8(22.3)3.0(31.4)2.1(21.6)1.7(10.2)1.4(5.3)0.9(1.7اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)0.3(0.3)1.2(4.8)2.3(16.7)3.4(25.9)1.9(27.5)2.4(15.3)2.3(6.8)1.4(2.6اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ج0.0)0.9(2.0)2.0(11.6)2.5(22.1)2.4(28.2)1.8(21.7)1.4(10.3)1.0(4.1اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.4(0.7)1.1(5.4)2.2(19.3)2.6(25.0)2.4(23.5)2.4(15.3)2.1(7.7)1.7(3.2اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.3(0.3)0.9(4.3)2.1(15.7)2.9(25.7)2.8(25.8)2.5(17.0)1.6(8.1)1.6(3.1ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)0.3(0.4)0.8(3.3)1.3(10.9)2.2(20.1)2.2(28.7)2.1(20.4)1.7(9.8)1.5(6.5اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)0.4(0.5)1.0(3.6)1.9(11.0)2.4(18.3)3.5(22.9)2.7(20.9)2.6(13.7)2.8(9.0اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.3(0.3)1.1(4.0)2.4(16.8)2.3(26.4)2.1(24.1)1.9(15.9)1.4(8.3)0.9(4.2اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.8(1.1)1.5(6.3)2.5(18.9)3.3(24.6)2.2(23.7)1.9(15.0)1.4(6.8)1.0(3.5اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.4(0.7)0.9(4.6)2.1(16.2)2.3(25.9)1.8(22.3)1.7(15.9)1.7(8.8)1.6(5.6اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.4(0.4)2.0(7.5)2.4(22.1)3.2(29.5)2.9(21.9)2.0(11.2)1.5(5.7)0.7(1.7اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.5(0.6)1.1(5.7)2.2(19.1)2.7(27.2)2.2(23.6)2.2(13.8)2.2(6.7)1.3(3.2اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.3(0.9)0.9(5.8)1.3(16.8)1.5(26.7)1.4(24.2)1.1(16.4)0.7(6.5)0.5(2.7اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.7(1.1)1.0(6.1)1.9(18.0)1.9(26.7)1.8(23.4)1.8(15.8)1.5(6.8)1.1(1.9اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.2(0.5)0.6(3.8)1.2(13.5)1.8(26.6)1.8(26.4)1.1(18.0)0.9(7.6)0.6(3.4اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-2-5 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 2-2(

اجلدول �س- اأ- هـ

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي لال�ستيعاب و�ل�سرتجاع   

ح�سب �جلن�س 

م�ست�يات �لكفاءة - بنات

�أقل من �مل�ست�ى1 

ب  ) �أقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب 

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1�أ 

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 

698.32  نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.7(4.8)1.4(19.4)1.5(29.5)1.4(24.7)1.0(14.5)0.8(5.6)0.4(1.4)0.1(0.2بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

ج0.0)0.9(3.5)1.9(14.4)2.6(31.0)3.0(30.0)2.0(12.6)1.4(5.4)1.1(3.0اإ�سبانيا )االأندل�س(

)0.6(1.4)1.5(8.0)1.9(24.1)1.9(31.3)1.9(22.4)1.2(10.1)0.9(2.3)0.3(0.5اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.6(1.7)1.6(9.4)2.1(23.5)2.1(30.2)2.0(20.5)1.5(9.1)1.0(4.3)0.6(1.4ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

)0.5(1.2)1.1(5.9)2.0(18.3)2.4(27.2)2.4(24.8)1.5(13.2)1.4(6.5)0.9(2.8ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.3(1.3)1.0(8.0)1.1(24.6)1.4(34.0)1.1(21.5)0.8(7.9)0.4(2.3)0.2(0.4ا�سبانيا )البا�سك(

)0.3(0.3)0.7(3.5)1.6(14.5)2.2(25.6)2.1(26.6)2.2(19.1)1.4(6.9)0.8(3.5ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.3(0.5)1.9(8.5)2.7(22.4)2.0(32.2)1.9(21.9)1.2(10.2)0.9(3.4)0.5(0.9اإ�سبانيا )كانتابريا(

)0.6(1.9)1.2(9.3)2.1(27.0)2.0(33.1)1.7(18.2)1.1(7.5)0.6(2.2)0.4(0.8اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)0.5(1.3)1.5(8.0)2.7(25.3)2.2(32.0)2.6(20.9)1.5(8.8)0.9(2.7)0.5(1.0ا�سبانيا )كاتال�نيا(

)0.3(0.4)0.5(1.9)1.4(10.0)2.2(19.3)2.2(22.7)1.6(21.9)1.5(15.0)1.2(8.8اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)0.4(1.0)1.3(7.1)1.9(21.1)1.7(32.6)2.0(24.5)1.4(9.7)1.0(3.3)0.3(0.7ا�سبانيا )جالي�سيا(

)0.5(1.1)1.4(7.6)2.0(23.5)2.5(32.2)2.6(21.0)1.6(9.1)0.9(4.0)0.6(1.4ا�سبانيا )الري�خا(

)0.6(1.1)1.9(8.9)3.2(26.3)2.4(31.8)2.3(21.0)1.3(8.0)0.8(2.1)0.4(0.8ا�سبانيا )مدريد(

)0.5(0.9)1.0(5.9)2.0(19.1)2.6(32.1)1.7(22.9)1.8(13.3)1.3(4.7)0.5(1.1ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)0.8(1.2)1.9(8.2)2.3(25.3)2.1(31.7)1.9(21.7)1.5(9.2)0.8(1.9)0.4(0.7ا�سبانيا )نافار(

)0.6(3.0)1.2(10.9)1.7(23.9)1.5(30.1)1.5(19.8)0.9(9.3)0.6(2.3)0.3(0.7اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.3(0.9)1.0(7.8)1.5(23.7)1.9(28.1)1.5(20.1)1.3(12.7)0.9(5.2)0.4(1.5بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)1.0(1.6)1.5(9.9)3.0(29.2)3.3(31.4)2.5(19.4)1.4(6.3)0.8(1.5)0.4(0.6بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.6(4.7)1.1(19.9)1.3(33.2)1.1(25.8)0.9(11.4)0.7(3.7)0.2(1.0)0.2(0.3فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.8(3.5)1.7(13.7)2.2(31.4)1.9(27.6)1.5(15.8)1.2(6.8)0.5(1.2ج0.0فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.7(0.8)1.7(6.9)2.6(24.9)3.2(30.6)3.4(22.5)2.0(10.1)0.9(2.5)0.4(1.8اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.4(2.1)1.2(9.7)1.6(25.3)2.0(31.5)1.9(19.7)1.4(7.1)1.2(3.6)0.6(1.0اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

)0.5(0.8)1.2(5.9)2.7(20.4)2.3(29.5)2.5(25.9)1.9(13.1)0.9(3.6)0.6(0.7اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

ج0.0)0.8(3.0)2.4(15.9)2.9(31.8)2.3(29.5)1.7(14.2)1.5(4.5)0.4(0.9اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

ج0.0)1.2(3.1)2.5(18.2)2.5(31.1)2.9(27.3)2.2(13.9)1.4(4.9)1.0(1.4اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.6(1.3)1.6(8.5)2.4(27.1)2.7(27.2)2.6(18.2)1.9(10.4)1.6(5.2)0.9(2.2اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.7(1.7)1.8(11.8)2.9(30.1)3.1(31.3)1.9(17.8)1.7(5.5)0.8(1.4)0.5(0.6اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)0.5(0.5)1.6(6.8)2.0(21.4)2.2(31.0)2.3(23.6)2.1(12.2)0.9(3.2)0.5(1.3اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)0.4(0.9)1.3(6.9)2.1(22.3)2.6(33.7)2.3(23.5)1.8(9.0)1.2(2.8)0.5(0.9اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.8(1.5)1.3(11.0)2.5(30.6)2.3(32.8)2.3(15.6)1.6(5.7)1.1(2.2)0.3(0.5اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)0.6(1.5)1.7(9.9)2.1(27.2)2.2(31.2)2.1(16.7)1.6(8.2)0.9(3.7)0.9(1.5اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ج0.0)0.9(3.0)2.5(17.8)3.2(37.4)2.5(27.4)1.6(10.8)0.7(2.5)0.4(0.7اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.6(1.7)1.8(9.0)2.3(21.2)2.7(27.2)2.3(22.3)2.3(11.2)1.7(5.7)0.7(1.6اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.6(1.0)1.6(7.9)2.7(24.1)2.7(31.6)2.4(22.3)1.7(10.5)0.8(2.3)0.2(0.4ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)0.5(1.0)1.5(6.8)2.4(21.4)2.2(29.1)2.1(23.4)1.9(13.4)1.5(4.2)0.4(0.6اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)0.5(0.6)1.4(4.9)2.7(17.4)3.0(29.0)2.2(23.1)2.8(15.7)3.2(6.6)1.4(2.5اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.4(0.7)2.1(8.2)2.1(28.5)2.7(30.5)2.0(19.5)1.7(8.1)1.3(3.2)0.8(1.3اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.7(1.7)2.1(10.7)2.5(27.6)2.7(31.7)1.7(16.7)1.9(8.5)1.2(2.7ج0.0اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.5(1.1)1.3(7.8)2.4(24.1)2.8(31.3)2.4(20.8)1.4(10.1)1.0(3.9)0.6(1.0اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.6(1.3)2.0(8.7)2.5(27.4)3.0(30.9)2.6(18.2)1.7(10.9)1.1(2.3ج0.0اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.6(1.8)1.6(11.9)2.5(27.7)2.1(31.2)1.8(19.0)1.6(6.7)0.7(1.3)0.3(0.3اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.4(1.3)0.9(8.1)1.7(22.9)1.5(30.0)1.3(22.8)0.9(11.0)0.6(3.1)0.3(0.8اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.5(1.8)1.3(8.9)1.7(24.2)2.4(31.9)1.8(21.6)1.2(9.0)0.7(2.1)0.3(0.5اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.3(1.0)0.8(6.1)1.3(18.4)1.5(31.5)1.4(26.3)1.1(12.5)0.6(3.5)0.3(0.8اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة:  اأنظر اجلدول اأ-2-5 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 1-1(

اجلدول �س- اأ- و

مت��سط �لدرجة و�لتباين و�لفروق بني �جلن�سني  يف �أد�ء �لطالب على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي 

لال�ستيعاب و�ل�سرتجاع

�مليئينيات�لفروق بني �جلن�سنيجميع �لطالب

مت��سط 

�لدرجة

�لنحر�ف 

�ملعياري
بناتبنني

�لفارق       

) بنني- بنات(
�لعا�سر�خلام�س

�خلام�س 

و�لع�سرون

�خلام�س 

و�ل�سبع�ن
�لت�سع�ن

�خلام�س 

و�لت�سع�ن

خ.م�أ.مخ.ممت��سط
مت��سط 

�لدرجة
خ.م

مت��سط 

�لدرجة
خ.م

فارق 

�لدرجة
خ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م

حمكم

)5.0(689)3.7(660)3.6(609)3.6(470)4.7(403)5.8(362)4.5(35-)3.7(555)3.3(520)1.8(100)2.7(537بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

)6.6(608)5.7(578)4.6(527)8.2(400)12.1(323)14.7(271)4.9(24-)6.6(470)5.7(447)3.7(101)5.7(458اإ�سبانيا )االأندل�س(

)7.3(643)7.3(612)5.5(560)7.8(432)10.7(364)11.3(325)7.8(38-)4.7(511)8.1(473)3.2(99)5.3(492اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)5.8(646)6.5(618)5.2(564)6.7(428)11.7(349)13.0(304)6.6(31-)6.1(508)6.3(477)3.0(105)5.4(492ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

)7.5(634)6.2(600)6.4(539)8.2(392)10.2(309)14.4(262)5.4(40-)6.8(481)6.9(441)2.9(113)6.2(461ا�سبانيا )جزر الباليار(

)3.9(641)3.5(612)3.0(561)3.9(437)6.4(373)8.8(329)3.9(39-)3.0(516)4.3(477)2.1(95)3.2(496ا�سبانيا )البا�سك(

)5.8(601)4.9(572)5.3(518)7.0(375)9.4(307)8.6(266)6.6(31-)5.2(460)6.1(429)2.5(103)4.9(444ا�سبانيا )جزر الكناري(

)8.0(642)6.6(611)6.1(558)7.3(425)8.9(358)9.6(311)5.1(33-)5.3(505)6.6(472)2.7(100)5.4(488اإ�سبانيا )كانتابريا(

)6.8(654)6.2(627)5.9(575)6.6(446)9.6(374)12.2(334)6.6(32-)5.3(523)7.2(491)2.7(98)5.5(507اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)7.4(643)4.8(614)5.2(565)8.5(442)8.1(370)10.7(325)5.4(27-)6.0(513)6.4(486)2.5(97)5.6(499ا�سبانيا )كاتال�نيا(

)7.5(596)5.2(561)5.1(493)5.0(320)8.4(241)10.4(190)6.0(33-)3.5(419)5.3(387)2.2(123)3.3(403اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)7.1(632)6.8(604)5.7(552)7.1(421)9.1(350)9.1(304)5.0(39-)5.6(503)6.3(464)2.3(100)5.4(483ا�سبانيا )جالي�سيا(

)6.6(636)6.3(607)4.0(559)5.8(426)7.9(354)10.4(309)5.7(34-)4.2(505)3.8(471)2.9(102)2.8(488ا�سبانيا )الري�خا(

)9.3(643)7.2(615)5.7(565)6.1(439)8.5(373)9.9(332)7.5(36-)6.2(517)6.0(481)3.3(96)5.0(499ا�سبانيا )مدريد(

)5.6(626)5.6(599)5.2(548)7.4(422)7.8(365)10.9(326)6.0(16-)6.4(492)5.8(476)3.0(93)5.4(484ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)6.1(638)4.9(610)5.4(560)5.2(437)7.3(373)11.7(331)5.6(37-)4.4(514)4.9(478)2.3(93)3.7(495ا�سبانيا )نافار(

)5.8(669)5.1(636)4.7(576)5.1(435)5.2(368)8.0(327)4.5(36-)3.8(522)5.0(486)2.1(105)3.8(504اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)4.6(643)3.7(617)3.6(566)6.4(410)8.2(335)9.4(288)6.8(29-)4.2(498)5.9(470)2.8(110)4.0(484بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)7.9(649)6.8(621)5.4(573)4.9(442)8.1(376)10.0(334)6.3(44-)4.0(527)4.5(483)2.2(96)2.9(505بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)3.7(683)3.3(654)3.2(603)4.0(471)4.4(402)5.9(358)2.7(59-)3.0(563)3.3(504)1.3(99)2.9(533فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)5.3(670)6.4(639)4.5(586)4.6(450)6.8(384)7.4(347)5.4(56-)3.7(543)4.5(487)2.4(99)3.1(516فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)8.0(629)6.8(603)6.7(552)7.1(417)8.3(352)10.2(311)6.6(42-)7.0(503)6.4(461)4.5(100)5.7(481اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)5.8(656)4.2(626)3.9(571)6.3(430)9.8(353)11.8(309)4.3(42-)3.2(518)4.6(476)2.5(105)3.5(497اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

)5.9(626)4.6(596)4.4(544)7.0(407)8.8(344)11.2(309)7.0(40-)5.1(494)6.0(454)3.1(97)4.4(473اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

)6.4(602)7.2(572)5.7(518)8.3(385)12.9(314)14.3(274)8.2(58-)4.8(479)8.2(420)4.1(98)5.7(449اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

)8.4(606)6.8(578)8.5(525)8.9(385)12.7(316)14.8(274)8.2(50-)6.9(479)9.6(429)4.8(103)7.5(451اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)6.2(650)3.8(623)4.0(575)7.9(427)12.0(346)14.6(300)9.4(19-)7.9(505)5.3(487)4.4(109)4.8(496اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)6.7(652)6.1(625)6.0(576)7.4(447)10.7(377)12.8(330)7.7(51-)6.1(533)6.7(482)4.4(99)5.4(507اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)6.8(628)6.7(599)4.9(545)6.3(408)7.8(341)8.1(299)9.2(44-)6.6(497)6.1(454)2.4(100)4.0(474اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)7.0(634)6.4(602)7.5(552)16.6(420)26.5(343)32.5(292)17.9(47-)5.6(506)18.6(459)7.9(102)11.2(480اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)6.7(654)4.6(625)4.4(578)7.5(460)12.2(385)16.3(335)9.7(35-)5.7(532)7.4(497)3.9(95)4.8(514اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)4.9(645)5.3(617)5.5(564)11.3(427)18.0(356)20.1(307)12.0(46-)5.4(517)11.3(471)5.6(102)7.8(492اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

)6.2(605)5.4(581)4.2(533)4.0(406)6.0(340)11.8(293)4.8(51-)3.5(491)4.2(440)2.2(94)3.1(465اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)9.5(649)8.6(618)7.6(564)12.3(418)14.3(341)17.4(303)9.2(26-)8.1(499)10.1(473)5.2(107)8.1(487اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)8.6(639)6.0(610)7.0(558)9.8(423)10.3(357)15.4(317)8.7(46-)7.5(510)8.7(464)5.3(99)7.0(488ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)8.4(632)6.8(602)6.1(544)5.8(401)9.8(333)12.6(284)8.6(58-)7.0(497)6.4(439)3.7(107)5.0(469اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)9.8(624)7.9(593)8.0(533)13.9(375)16.7(300)24.2(252)12.6(51-)13.2(476)11.9(424)6.9(116)10.3(451اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)6.0(634)5.6(608)5.4(563)8.5(423)11.6(347)14.5(294)10.0(49-)6.7(513)8.0(464)3.8(103)5.4(487اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)6.3(654)7.5(626)5.3(574)5.0(433)7.4(358)13.3(314)9.9(47-)6.5(525)4.9(477)2.7(104)2.7(500اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)5.9(640)5.3(610)5.5(559)8.9(418)13.5(338)18.2(288)8.2(47-)6.3(507)7.6(460)4.6(108)5.9(484اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)5.3(650)6.3(621)4.0(574)5.8(445)8.0(373)12.0(336)5.6(22-)4.0(517)4.2(495)2.2(96)3.0(506اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)7.0(658)4.6(626)4.8(575)7.4(445)13.3(374)19.0(325)12.8(52-)6.1(531)9.4(478)4.5(100)5.0(505اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)5.0(649)4.4(616)3.3(561)3.8(426)5.2(360)5.6(321)5.7(30-)3.5(506)4.7(475)1.9(101)3.1(491اململكة املتحدة )انكلرتا(

)4.7(652)4.6(621)3.8(567)6.6(435)10.5(371)13.9(330)9.3(35-)4.0(516)8.3(481)4.0(98)4.7(499اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)5.2(632)4.9(598)3.9(544)4.0(414)5.6(351)8.1(309)3.4(33-)3.7(494)4.3(460)1.8(98)3.6(477اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-2-6 للبيانات ال�طنية

القيم ذات الداللة االإح�سائية تظهر بالل�ن الداكن  )اأنظر امللحق اأ 3(

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 1-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للدمج و�لتف�سري اجلدول �س- اأ- ز

م�ست�يات �لكفاءة 

�أقل من �مل�ست�ى1 

ب   ) �أقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب 

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1�أ 

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 

698.32  نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.4(1.6)1.1(11.6)1.2(25.2)0.9(25.6)0.9(21.0)0.6(11.3)0.6(3.3)0.2(0.5بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

ج0.0)0.5(1.7)1.3(12.1)1.8(30.8)1.6(29.8)1.7(17.0)1.1(6.9)0.6(1.7اإ�سبانيا )االأندل�س(

)0.1(0.2)0.6(4.6)1.5(20.8)1.6(34.2)1.6(25.6)1.1(11.0)0.7(3.0)0.2(0.5اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.3(0.6)0.8(5.3)1.8(20.6)1.4(31.0)1.7(24.6)1.2(12.4)0.8(4.4)0.5(1.2ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

ج0.0)0.5(1.5)1.7(11.6)1.7(27.1)1.6(31.3)1.3(19.4)1.0(6.9)0.7(2.1ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.1(0.4)0.4(4.6)0.9(20.5)1.0(34.2)1.0(25.4)0.7(11.2)0.5(3.2)0.1(0.5ا�سبانيا )البا�سك(

ج0.0)0.3(1.4)1.0(10.7)2.2(25.8)2.0(28.9)1.4(21.6)1.1(8.7)0.7(2.9ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.2(0.3)0.7(4.2)1.6(19.4)1.8(32.2)1.6(25.8)1.2(12.8)0.8(4.7)0.3(0.6اإ�سبانيا )كانتابريا(

)0.2(0.2)0.8(5.0)1.5(22.0)1.4(34.7)1.5(24.8)1.3(9.5)0.7(3.1)0.3(0.6اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)0.1(0.1)0.7(3.6)1.9(20.9)1.7(35.3)1.8(26.0)1.3(10.7)0.7(2.9)0.2(0.5ا�سبانيا )كاتال�نيا(

ج0.0)0.4(1.2)0.8(7.1)1.3(18.8)1.6(25.0)1.3(25.7)1.1(15.7)0.8(6.3اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

ج0.0)0.9(3.7)1.3(17.6)1.6(32.9)1.7(26.6)1.5(13.6)0.8(4.5)0.3(1.0ا�سبانيا )جالي�سيا(

)0.3(0.6)1.0(6.2)1.6(22.5)1.8(31.1)1.6(21.4)1.2(13.4)0.7(4.1)0.3(0.7ا�سبانيا )الري�خا(

)0.3(0.5)1.1(6.4)1.7(23.9)1.8(33.4)1.6(22.8)1.1(9.6)0.7(2.7)0.4(0.7ا�سبانيا )مدريد(

ج0.0)0.8(3.0)1.8(15.6)2.0(32.7)1.9(28.9)1.8(15.6)0.8(3.5)0.5(0.6ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)0.2(0.4)0.8(5.3)1.4(20.4)1.5(34.2)1.4(23.7)1.3(12.2)0.7(3.3)0.2(0.4ا�سبانيا )نافار(

)0.3(1.3)1.0(8.2)1.3(20.3)1.0(28.4)1.1(25.2)0.9(12.3)0.5(3.6)0.3(0.7اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.3(1.5)0.8(9.4)1.0(21.0)1.3(23.9)1.1(20.0)1.0(14.3)0.8(7.4)0.6(2.6بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)0.5(0.9)1.1(7.8)2.3(23.4)2.2(26.8)1.8(23.1)1.2(13.8)0.9(3.7)0.3(0.5بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.3(2.3)0.8(14.0)0.9(30.3)0.9(29.7)0.7(16.2)0.4(6.1)0.2(1.2)0.1(0.2فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.4(0.9)0.9(7.9)1.6(24.0)1.5(30.1)1.6(24.6)1.1(9.8)0.4(2.3)0.2(0.4فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

ج0.0)1.0(4.3)1.7(19.2)1.7(29.6)2.1(27.1)1.4(14.4)0.7(4.4)0.6(0.8اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.2(0.5)0.8(5.1)1.0(19.9)1.7(31.0)1.8(25.5)1.2(12.4)0.9(4.6)0.6(1.0اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

ج0.0)0.6(2.9)1.5(16.1)2.0(30.3)2.1(28.6)1.6(16.8)1.2(4.8)0.3(0.4اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

ج0.0)0.5(1.8)1.4(11.3)1.5(25.9)2.4(29.8)1.8(21.5)1.7(7.9)1.0(1.7اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

)0.1(0.1)0.7(2.0)2.0(13.1)1.8(26.5)2.5(29.3)1.8(19.8)1.3(7.0)1.2(2.2اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.4(0.9)1.2(8.9)1.6(25.5)1.7(27.3)1.8(21.4)1.1(11.3)0.8(3.8)0.3(0.8اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.3(1.0)1.2(9.4)1.6(25.7)1.8(30.7)1.5(20.0)1.3(9.3)0.8(3.1)0.6(0.8اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)0.2(0.2)1.2(5.3)1.6(19.1)1.6(28.8)1.7(26.8)1.4(15.0)0.6(4.1)0.3(0.6اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)0.3(0.7)1.2(7.0)1.7(21.7)2.6(30.1)1.9(22.9)1.6(11.2)1.9(4.9)1.0(1.5اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.6(1.5)1.6(10.8)1.8(27.9)2.0(30.7)1.7(17.4)1.0(8.2)1.0(3.1)0.2(0.3اإيطاليا ) مقاطعة ل�مبارديا (

)0.5(0.8)1.3(7.2)1.9(23.0)2.3(30.3)2.0(23.0)2.6(12.1)1.2(3.3)0.3(0.3اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ج0.0)0.6(1.7)1.7(15.3)2.7(32.6)2.3(31.0)1.1(14.8)0.8(3.9)0.3(0.6اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.3(0.7)1.0(7.4)1.6(22.5)1.8(28.9)1.7(23.8)1.6(12.6)0.9(3.4)0.4(0.7اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.3(0.3)0.7(3.6)1.9(20.4)2.1(33.2)2.3(25.6)1.7(12.8)0.7(3.5)0.3(0.5ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)0.2(0.3)0.7(3.2)1.4(16.2)1.6(27.3)1.6(28.4)1.6(18.5)0.9(4.7)0.6(1.4اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)0.1(0.2)0.6(2.8)1.8(13.6)2.5(27.2)2.4(27.8)2.3(18.4)1.5(6.6)1.5(3.3اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.3(0.4)1.0(6.5)1.7(24.1)1.7(28.4)1.5(22.3)1.3(12.7)1.0(4.8)0.3(0.8اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.3(1.0)1.2(9.8)1.5(24.6)1.6(29.9)1.2(20.9)1.4(10.3)0.7(2.8)0.3(0.6اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.3(0.8)1.1(6.1)1.3(22.0)2.1(28.9)1.7(22.5)1.7(13.6)1.0(5.0)0.4(1.1اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.4(0.9)1.3(8.7)1.6(25.6)2.4(32.5)2.1(21.4)1.0(8.2)0.6(2.4)0.2(0.3اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.3(0.7)1.1(7.5)1.8(23.8)2.1(32.3)1.8(21.7)1.5(10.3)1.1(3.1)0.5(0.6اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.2(1.2)0.5(7.1)0.9(18.5)1.0(28.2)0.9(24.8)0.9(14.7)0.5(4.4)0.2(1.0اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.3(1.6)0.9(8.2)1.3(20.4)1.3(27.0)1.5(24.0)1.2(13.4)0.9(4.3)0.4(1.0اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.2(0.6)0.6(4.7)1.1(14.9)1.0(26.7)1.1(27.6)1.2(17.8)0.7(6.1)0.3(1.5اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة:  اأنظر اجلدول اأ-2-7 للبيانات ال�طنية
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)اجلزء 2-1(

اجلدول �س- اأ- ح

 �لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للدمج و�لتف�سري  

ح�سب �جلن�س

م�ست�يات �لكفاءة - بنني

�أقل من �مل�ست�ى1 

ب  ) �أقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب 

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1�أ 

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 

698.32  نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.5(1.4)1.1(9.9)1.5(22.7)1.3(24.7)1.2(22.8)0.9(13.5)0.7(4.4)0.2(0.6بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

ج0.0)0.5(1.8)1.4(10.2)2.2(28.3)2.2(29.0)2.0(20.1)1.5(8.5)0.7(1.9اإ�سبانيا )االأندل�س(

ج0.0)0.7(3.2)2.1(17.8)2.1(32.0)2.4(27.9)2.2(13.1)1.1(5.0)0.4(0.9اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.3(0.5)1.0(4.4)2.4(17.5)2.0(29.6)1.9(25.4)1.9(14.9)1.2(5.8)0.8(1.9ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

ج0.0)0.6(1.1)1.8(8.9)2.3(23.3)2.5(32.2)2.1(22.2)1.5(9.3)0.9(3.0ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.2(0.3)0.5(3.6)1.1(17.5)1.4(30.5)1.2(26.9)1.0(15.5)0.7(4.7)0.3(0.8ا�سبانيا )البا�سك(

ج0.0)0.6(1.4)1.2(9.4)2.2(22.7)2.1(28.5)1.7(23.8)1.5(10.3)0.9(3.9ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.3(0.3)0.7(2.8)1.9(15.7)2.5(29.6)2.0(26.9)1.8(17.0)1.5(6.7)0.6(1.0اإ�سبانيا )كانتابريا(

ج0.0)1.0(4.0)2.0(18.7)2.4(32.3)2.4(27.5)2.0(11.7)1.2(4.8)0.5(0.9اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

ج0.0)0.8(2.9)2.1(17.8)2.9(33.3)2.1(27.5)1.8(13.3)1.0(4.3)0.4(0.8ا�سبانيا )كاتال�نيا(

ج0.0)0.6(1.0)1.3(6.3)2.1(16.5)2.6(23.7)1.8(25.6)1.7(18.0)1.4(8.8اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

ج0.0)0.6(2.7)1.4(14.3)2.6(30.4)2.7(27.2)2.3(17.3)1.4(6.2)0.6(1.8ا�سبانيا )جالي�سيا(

ج0.0)1.1(5.3)1.8(19.3)2.2(27.7)2.6(23.8)2.0(16.9)1.1(5.7)0.5(1.1ا�سبانيا )الري�خا(

)0.3(0.3)1.1(4.4)2.5(20.3)2.4(31.2)2.3(25.7)1.8(12.8)1.2(4.1)0.7(1.2ا�سبانيا )مدريد(

ج0.0)0.9(2.5)2.0(14.8)2.4(30.3)2.4(29.8)2.3(17.5)1.0(4.3)0.7(0.7ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)0.2(0.3)1.0(3.4)1.9(16.7)1.9(33.0)2.2(24.5)1.8(16.3)1.2(5.2)0.3(0.6ا�سبانيا )نافار(

)0.4(1.3)1.2(7.5)1.3(18.1)1.4(26.7)1.4(25.9)1.2(14.6)0.8(4.8)0.4(1.1اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.4(1.2)1.1(8.7)1.4(19.3)1.5(22.5)1.6(20.3)1.5(15.8)1.3(8.7)0.8(3.4بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

ج0.0)1.4(5.7)2.8(19.6)2.7(24.9)2.5(24.9)2.0(18.7)1.6(5.3)0.5(0.7بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.3(1.1)0.7(8.8)1.2(24.6)1.3(32.0)1.0(21.8)0.8(9.4)0.4(1.9)0.2(0.3فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.4(0.4)1.1(4.3)1.9(18.7)2.1(27.9)2.5(29.8)1.6(14.2)0.9(3.9)0.5(0.8فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

ج0.0)1.1(2.8)1.8(13.8)2.2(27.1)2.6(30.0)2.3(19.0)1.2(6.5)0.6(0.8اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

ج0.0)1.1(3.5)1.3(16.0)2.5(25.6)3.2(29.4)2.3(17.2)1.5(6.4)1.0(1.7اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

ج0.0)0.6(1.8)1.5(10.9)2.3(26.3)2.4(30.9)1.9(21.8)1.9(7.5)0.5(0.7اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

ج0.0)0.7(1.4)1.3(7.4)1.9(19.7)2.6(28.8)2.4(27.4)2.5(12.5)1.7(2.7اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

ج0.0)0.9(1.8)2.2(9.1)2.5(20.1)2.8(30.0)2.9(25.6)1.9(9.9)1.5(3.3اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.3(0.3)0.9(7.0)1.7(22.1)2.0(28.4)2.4(23.8)1.4(12.8)1.2(4.5)0.6(1.1اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.3(0.4)1.5(6.5)2.4(19.5)2.1(27.8)2.0(24.7)1.8(14.5)1.3(5.2)1.0(1.5اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)0.2(0.3)1.0(3.7)1.8(14.6)2.4(25.7)2.7(28.7)2.2(20.3)1.0(5.8)0.5(1.0اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)0.3(0.2)1.4(5.2)2.3(15.9)3.8(26.9)2.8(26.1)2.4(15.5)3.2(7.3)1.8(2.7اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.4(0.8)1.9(7.8)2.5(22.9)2.5(31.1)2.5(21.5)1.6(10.6)1.5(4.8)0.3(0.4اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

ج0.0)1.4(5.1)2.8(17.7)3.6(28.6)2.7(27.8)4.6(15.9)2.1(4.3)0.4(0.5اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ج0.0)1.1(1.6)2.0(12.0)2.7(24.5)3.2(33.7)2.1(20.9)1.4(6.3)0.6(1.0اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.4(0.4)1.0(5.1)2.2(21.2)2.3(27.1)2.4(24.8)2.2(15.2)1.5(5.0)0.8(1.2اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

ج0.0)0.7(2.4)2.2(15.2)2.7(29.1)2.8(27.9)2.7(18.5)1.2(5.7)0.7(1.0ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

ج0.0)0.8(2.5)1.7(11.3)2.3(21.4)2.3(30.7)2.4(23.7)1.4(7.4)1.2(2.8اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

ج0.0)0.8(2.4)1.6(11.4)3.0(21.5)2.9(24.7)3.6(23.5)2.3(10.9)2.4(5.5اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.3(0.2)1.1(4.6)2.6(17.9)2.4(26.2)2.4(25.9)2.0(16.9)1.3(7.0)0.5(1.2اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.4(0.8)1.7(8.6)2.1(19.6)2.2(27.6)2.2(25.0)1.8(13.3)1.1(4.0)0.5(1.0اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.4(0.6)1.1(4.2)1.5(17.3)2.6(26.5)2.4(24.2)2.4(17.6)1.7(7.8)0.6(1.8اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.4(0.5)1.9(7.6)2.7(24.0)2.7(32.2)2.5(23.0)1.4(8.7)1.1(3.6)0.5(0.4اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.3(0.3)1.0(4.1)2.6(18.8)3.5(29.8)2.5(25.0)3.0(15.2)2.0(5.6)0.9(1.0اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.3(1.0)0.7(6.3)1.3(16.6)1.3(26.1)1.3(25.3)1.3(17.4)0.7(5.8)0.3(1.4اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.6(1.6)1.2(7.4)2.1(19.2)1.9(24.1)1.7(24.2)1.8(16.0)1.5(6.0)0.8(1.5اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.3(0.6)0.7(4.1)1.2(13.0)1.3(24.7)1.3(27.3)1.5(19.9)1.0(8.1)0.5(2.4اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-2-8 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 2-2(

اجلدول �س- اأ- ح

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي لال�ستيعاب و�ل�سرتجاع      

ح�سب �جلن�س 

م�ست�يات �لكفاءة - بنات

�أقل من �مل�ست�ى1 

ب   ) �أقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب 

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1�أ 

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 

698.32  نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.5(1.9)1.4(13.4)1.8(27.7)1.2(26.6)1.3(19.0)0.9(8.9)0.6(2.2)0.2(0.3بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

ج0.0)0.8(1.5)1.9(14.3)3.2(33.5)2.4(30.6)2.2(13.5)1.3(5.1)0.7(1.5اإ�سبانيا )االأندل�س(

)0.3(0.2)1.1(6.1)2.2(23.8)3.1(36.5)2.1(23.3)1.4(8.9)0.5(1.0ج0.0اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.4(0.8)1.1(6.2)2.3(24.0)1.7(32.5)2.6(23.7)1.2(9.6)0.8(2.9)0.3(0.4ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

ج0.0)0.7(1.9)2.2(14.3)2.2(30.9)1.9(30.5)1.6(16.6)1.2(4.6)0.8(1.3ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.2(0.6)0.6(5.7)1.1(23.8)1.2(38.0)1.4(23.8)0.8(6.5)0.4(1.5)0.1(0.1ا�سبانيا )البا�سك(

ج0.0)0.6(1.4)1.8(12.2)3.2(29.2)3.2(29.4)1.9(19.2)1.5(6.9)0.8(1.7ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.2(0.3)1.3(5.6)2.2(23.2)1.9(34.9)2.1(24.6)1.5(8.4)0.6(2.7ج0.0اإ�سبانيا )كانتابريا(

)0.2(0.3)1.1(6.0)2.0(25.3)1.7(37.1)2.0(22.3)1.4(7.3)0.6(1.5)0.3(0.3اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)0.2(0.2)0.9(4.3)2.5(24.0)2.5(37.4)2.9(24.5)1.5(8.0)0.6(1.3)0.2(0.2ا�سبانيا )كاتال�نيا(

ج0.0)0.5(1.4)1.2(7.8)1.7(21.1)1.8(26.3)1.6(25.9)1.5(13.5)0.7(3.9اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

ج0.0)1.4(4.7)2.3(21.1)1.8(35.3)2.1(25.9)1.4(9.8)0.7(2.7ج0.0ا�سبانيا )جالي�سيا(

)0.5(1.1)1.8(7.2)2.4(25.8)2.5(34.6)1.9(18.8)1.7(9.8)0.8(2.4)0.3(0.3ا�سبانيا )الري�خا(

)0.5(0.8)1.9(8.3)1.9(27.6)2.1(35.6)1.9(19.9)1.3(6.5)0.6(1.2)0.1(0.2ا�سبانيا )مدريد(

ج0.0)1.1(3.6)2.2(16.3)2.4(35.1)2.5(27.9)2.3(13.8)1.0(2.6)0.4(0.5ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)0.4(0.6)1.6(7.4)2.1(24.5)2.2(35.6)2.1(22.8)1.2(7.7)0.7(1.2)0.3(0.3ا�سبانيا )نافار(

)0.4(1.4)1.2(8.8)1.8(22.5)1.6(30.0)1.7(24.4)1.2(10.1)0.5(2.4)0.3(0.4اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.4(1.8)1.1(10.1)1.4(22.7)1.7(25.2)1.4(19.7)1.5(12.7)1.1(6.0)0.6(1.8بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)0.9(1.7)1.8(10.0)3.6(27.3)3.2(28.8)2.3(21.3)1.5(8.6)0.8(2.0ج0.0بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.5(3.5)1.1(19.1)1.2(36.1)1.2(27.3)0.9(10.6)0.5(2.7)0.2(0.5ج0.0فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.7(1.5)1.7(11.5)2.2(29.2)2.1(32.2)1.8(19.5)1.2(5.4)0.5(0.7ج0.0فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

ج0.0)1.3(5.9)2.7(25.1)2.7(32.5)2.7(23.9)1.4(9.4)1.0(2.2)0.7(0.8اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.4(0.7)1.0(6.8)1.4(23.8)1.7(36.4)1.7(21.5)1.1(7.6)0.9(2.9ج0.0اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

ج0.0)1.1(4.0)2.4(21.7)2.6(34.6)2.5(26.1)1.9(11.4)0.9(2.0ج0.0اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

ج0.0)0.7(2.3)2.3(15.3)2.2(32.2)3.5(30.7)2.0(15.5)1.2(3.2)0.6(0.8اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

ج0.0)0.9(2.3)2.9(18.2)2.6(34.9)3.3(28.2)1.9(12.3)1.0(3.2)0.7(0.7اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.7(1.6)1.8(10.7)2.5(28.7)2.2(26.2)2.5(19.2)1.8(9.9)0.9(3.1)0.3(0.6اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.6(1.6)2.0(12.5)2.1(32.3)2.4(33.8)1.6(15.0)1.3(3.9)0.5(0.8ج0.0اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

ج0.0)2.0(7.1)2.3(24.3)2.4(32.5)2.3(24.6)2.1(9.0)1.1(2.2ج0.0اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)0.5(1.2)1.5(9.0)2.4(28.3)2.6(33.8)2.4(19.3)1.3(6.3)1.0(2.1ج0.0اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.9(2.3)2.3(14.2)2.8(33.5)3.2(30.1)2.6(12.8)1.1(5.6)0.8(1.3ج0.0اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)0.9(1.6)1.8(9.7)2.3(29.3)2.8(32.2)3.0(17.2)1.8(7.6)0.7(2.2ج0.0اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ج0.0)0.7(1.9)3.0(18.8)4.5(41.2)2.6(28.1)1.2(8.4)0.4(1.3ج0.0اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.4(1.0)1.3(9.7)2.2(23.7)2.5(30.5)2.4(22.9)1.9(10.1)0.9(2.0ج0.0اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.4(0.5)1.1(4.8)2.6(25.5)2.3(37.1)2.8(23.4)1.4(7.3)0.5(1.4ج0.0ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)0.4(0.4)1.1(3.9)2.6(20.7)2.9(32.9)2.4(26.3)2.1(13.5)1.0(2.2ج0.0اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)0.2(0.2)0.9(3.3)2.7(15.8)3.3(32.7)3.5(30.8)2.6(13.5)1.2(2.4)1.0(1.3اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.4(0.6)1.7(8.5)2.4(30.8)2.6(30.8)2.0(18.3)1.4(8.1)1.0(2.4)0.3(0.4اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.6(1.3)1.8(11.2)2.6(30.2)2.5(32.4)2.6(16.4)1.8(6.9)1.1(1.4ج0.0اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.5(0.9)1.9(7.9)2.1(26.6)2.8(31.2)2.2(20.9)1.6(9.8)0.7(2.3)0.3(0.4اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.7(1.2)1.6(9.8)3.0(27.2)3.1(32.8)2.7(19.8)1.4(7.8)0.8(1.2ج0.0اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.5(1.0)1.9(10.8)2.5(28.6)2.4(34.7)2.7(18.6)1.5(5.5)0.6(0.7ج0.0اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.3(1.3)0.8(7.9)1.2(20.4)1.2(30.2)1.1(24.3)1.1(12.1)0.6(3.1)0.2(0.7اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.5(1.7)1.5(9.0)1.8(21.5)1.5(29.7)2.0(23.8)1.6(11.0)0.8(2.7)0.4(0.6اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.3(0.6)0.8(5.3)1.5(16.8)1.6(28.8)1.9(27.9)1.4(15.7)0.7(4.2)0.3(0.7اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة:  اأنظر اجلدول اأ-2-8 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 1-1(

اجلدول �س- اأ- ط

مت��سط �لدرجة و�لتباين و�لفروق بني �جلن�سني  يف �أد�ء �لطالب على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي 

 للدمج و�لتف�سري

�مليئينيات�لفروق بني �جلن�سنيجميع �لطالب

مت��سط 

�لدرجة

�لنحر�ف 

�ملعياري
بناتبنني

�لفارق       

) بنني- بنات(
�لعا�سر�خلام�س

�خلام�س 

و�لع�سرون

�خلام�س 

و�ل�سبع�ن
�لت�سع�ن

�خلام�س 

و�لت�سع�ن

خ.م�أ.مخ.ممت��سط
مت��سط 

�لدرجة
خ.م

مت��سط 

�لدرجة
خ.م

فارق 

�لدرجة
خ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م

حمكم

)4.5(664)3.6(638)2.7(589)3.8(444)4.9(384)6.3(347)4.6(25-)3.6(528)3.2(503)2.0(98)2.5(515بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

)5.8(595)5.3(569)4.7(521)7.2(406)9.9(344)10.6(307)4.8(19-)6.1(471)5.3(452)2.8(87)5.2(461اإ�سبانيا )االأندل�س(

)5.2(625)4.7(599)4.1(554)4.2(442)5.4(387)7.4(352)5.7(30-)4.3(511)5.0(481)1.6(83)3.7(496اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)6.1(632)5.6(604)5.4(557)6.2(431)7.3(368)10.6(329)5.9(28-)5.0(506)6.1(478)2.7(93)4.8(491ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

)6.5(588)7.7(567)6.3(516)7.2(397)7.6(340)9.5(306)4.8(30-)5.9(470)5.8(440)2.5(88)5.3(455ا�سبانيا )جزر الباليار(

)2.9(626)3.1(601)2.5(554)3.8(442)5.6(384)7.0(349)3.3(33-)2.6(513)3.8(480)1.6(84)2.9(496ا�سبانيا )البا�سك(

)5.4(589)5.1(562)3.7(514)5.8(385)7.2(327)9.4(289)5.3(23-)4.7(459)4.7(435)2.5(92)4.1(446ا�سبانيا )جزر الكناري(

)5.5(622)5.9(597)5.2(550)5.9(431)8.2(370)7.9(332)5.5(33-)5.0(505)5.0(472)2.1(88)4.2(488اإ�سبانيا )كانتابريا(

)5.0(627)5.4(602)4.5(558)6.3(448)8.2(391)11.0(349)6.0(27-)4.8(513)6.2(486)2.1(83)4.9(500اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)6.1(615)4.7(594)4.9(552)5.8(443)9.3(390)10.2(353)4.3(25-)5.0(507)5.5(482)2.3(81)4.8(495ا�سبانيا )كاتال�نيا(

)6.0(577)4.3(545)3.9(487)4.0(344)5.3(289)6.4(252)5.0(23-)3.2(426)3.8(403)1.8(100)2.5(415اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)7.3(617)5.5(590)4.4(544)6.5(426)6.4(369)6.8(331)4.4(33-)5.1(500)4.8(467)1.6(87)4.3(483ا�سبانيا )جالي�سيا(

)5.1(635)4.6(611)4.1(565)6.1(434)5.9(370)7.1(337)4.2(33-)3.3(514)3.0(481)2.0(93)2.3(497ا�سبانيا )الري�خا(

)6.6(636)5.8(611)4.8(566)5.4(452)7.7(392)9.8(354)7.0(35-)5.2(523)5.9(488)3.4(86)4.5(506ا�سبانيا )مدريد(

)7.1(608)5.7(582)5.9(537)7.4(423)6.6(375)6.0(344)5.2(14-)6.0(486)5.2(472)1.7(82)5.1(479ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)4.8(630)4.8(605)4.6(556)5.1(438)5.5(382)8.8(348)4.7(35-)3.7(515)4.3(480)1.9(86)3.4(497ا�سبانيا )نافار(

)6.3(656)5.0(623)3.5(567)3.8(435)3.8(378)5.5(342)4.5(20-)3.4(510)4.1(490)1.6(95)3.0(500اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)6.6(660)4.7(630)4.8(575)7.2(411)7.6(335)8.3(295)7.1(22-)5.0(500)6.3(479)3.0(113)4.5(489بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)7.0(649)6.5(620)5.0(573)4.8(433)6.2(371)7.2(340)6.5(42-)4.2(522)4.6(480)2.2(95)3.0(501بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)3.3(675)3.1(648)2.8(602)3.1(484)4.3(423)3.8(387)2.4(51-)2.7(566)2.8(515)1.0(87)2.5(540فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)5.2(648)4.3(621)3.2(571)4.1(449)4.4(395)6.9(362)4.3(50-)3.0(534)3.7(484)1.7(88)2.7(509فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)7.4(622)6.6(598)5.6(550)5.3(424)6.8(369)8.8(331)6.0(41-)5.9(505)5.6(465)3.9(89)4.8(484اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)4.8(629)4.1(604)3.3(554)4.6(431)7.6(365)12.9(327)3.5(43-)3.2(511)4.0(468)2.7(91)3.4(490اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

)5.3(610)4.4(582)4.7(536)6.6(416)9.4(364)10.5(332)6.2(43-)4.2(498)5.9(455)2.9(84)4.4(476اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

)6.6(596)6.9(567)6.3(515)7.9(390)10.5(336)15.8(307)7.5(48-)5.2(476)7.6(429)4.3(88)5.4(452اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

)8.4(600)8.5(573)8.0(522)7.5(396)10.4(339)16.1(306)8.1(50-)6.4(486)9.0(436)5.0(91)6.9(458اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)6.1(648)5.0(625)4.3(579)6.0(442)9.1(377)11.9(340)8.0(25-)6.7(520)4.4(495)3.6(96)4.0(507اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)5.9(652)5.3(627)4.8(579)6.6(457)10.5(386)12.4(348)6.8(57-)5.4(543)5.8(486)3.4(93)4.8(513اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)9.5(629)6.9(603)6.0(552)5.7(424)6.1(368)4.9(337)8.9(41-)6.7(509)5.7(467)2.4(90)3.9(487اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)8.2(642)7.2(612)5.3(564)14.7(436)23.4(365)28.1(321)14.4(54-)5.4(525)14.6(471)7.4(96)8.9(496اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)7.1(663)7.1(635)6.7(589)7.0(468)7.7(397)11.5(354)8.8(42-)7.1(546)6.8(504)2.6(91)5.6(524اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)5.3(644)4.8(618)4.8(568)13.2(441)15.8(380)14.2(347)12.1(43-)4.2(527)11.2(484)4.7(90)7.2(503اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

)6.4(599)6.3(576)4.6(535)3.6(422)5.3(372)6.6(339)4.2(42-)3.1(497)3.7(455)2.0(80)2.7(476اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)5.2(642)5.1(615)5.6(567)7.7(436)5.4(377)10.2(345)7.9(29-)5.3(514)7.2(485)2.7(93)5.0(500اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)7.1(617)5.5(592)5.4(551)7.1(435)8.8(376)7.0(345)6.2(43-)5.0(511)6.3(469)2.9(84)4.9(491ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)6.4(614)6.6(587)5.7(536)6.0(409)7.7(358)7.9(325)7.7(46-)6.4(494)5.9(448)3.2(91)4.5(471اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)7.3(609)8.1(579)7.9(529)9.8(397)14.7(336)26.3(292)9.6(47-)7.9(483)10.8(436)6.2(97)7.7(460اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)4.8(636)5.6(612)5.0(567)7.3(433)8.9(365)10.6(329)9.5(46-)6.6(520)7.0(475)3.1(94)4.9(496اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)5.3(656)5.8(629)3.0(578)5.0(451)6.8(389)10.1(353)9.8(36-)6.3(532)5.1(496)2.6(92)2.7(513اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)7.3(639)6.7(611)5.1(563)9.5(429)9.6(363)10.7(327)6.7(43-)5.6(514)6.5(471)3.5(96)5.3(493اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)5.3(650)5.8(624)3.8(578)6.3(460)5.4(403)8.4(365)4.6(17-)3.4(525)3.5(508)2.1(86)2.6(516اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)7.0(644)5.8(616)5.6(569)8.6(450)12.3(387)16.0(351)11.9(50-)6.1(532)9.1(482)4.3(89)5.4(507اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)4.0(650)3.8(615)3.4(558)3.6(424)3.7(363)4.9(330)5.6(22-)3.6(501)4.4(479)1.4(97)2.9(491اململكة املتحدة )انكلرتا(

)5.9(657)5.0(625)4.7(568)5.7(429)9.1(369)11.5(331)9.6(23-)4.4(508)7.8(486)3.3(99)4.2(497اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)5.5(629)5.0(594)4.1(539)4.3(406)5.1(349)6.2(313)3.1(24-)3.7(484)4.1(460)1.7(96)3.6(472اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-2-9 للبيانات ال�طنية

القيم ذات الداللة االإح�سائية تظهر بالل�ن الداكن  )اأنظر امللحق اأ 3(

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 1-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للتاأمل و�لتقييماجلدول �س- اأ- ي

م�ست�يات �لكفاءة 

�أقل من �مل�ست�ى1 

ب  ) �أقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب 

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1�أ 

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 

698.32  نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.4(1.5)0.7(11.1)0.9(26.7)1.0(27.7)0.9(18.7)0.8(9.7)0.3(3.4)0.1(1.1بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

)0.2(0.2)0.6(2.5)1.5(13.5)1.9(29.2)1.5(28.1)1.4(16.0)1.1(7.3)0.8(3.3اإ�سبانيا )االأندل�س(

)0.2(0.4)0.7(5.6)1.4(20.5)1.5(32.0)1.7(24.0)1.3(12.3)0.8(3.8)0.5(1.4اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.4(0.8)1.1(6.4)1.7(21.6)1.7(29.1)1.9(22.4)1.6(11.9)0.9(5.9)0.8(2.0ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

ج0.0)0.8(3.0)2.0(13.9)1.9(27.4)1.7(27.1)2.1(16.2)1.8(8.7)0.8(3.6ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.1(0.3)0.4(4.8)1.1(20.5)1.0(34.1)0.9(24.4)0.8(11.5)0.6(3.6)0.3(0.8ا�سبانيا )البا�سك(

)0.2(0.4)0.7(3.1)1.4(12.4)1.7(25.9)1.7(26.4)1.9(19.4)1.3(8.8)0.6(3.7ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.2(0.4)1.0(4.9)1.6(18.8)2.0(30.5)1.7(26.8)1.3(13.4)0.9(4.0)0.4(1.3اإ�سبانيا )كانتابريا(

)0.3(0.7)1.1(7.3)1.7(23.8)1.6(33.3)1.4(21.6)1.2(8.7)0.8(3.4)0.4(1.2اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)0.3(0.4)1.0(7.2)2.0(24.5)1.6(33.9)1.7(20.8)1.4(9.1)1.0(3.5)0.3(0.6ا�سبانيا )كاتال�نيا(

)0.2(0.2)0.4(1.7)0.8(8.7)1.7(18.5)1.8(23.8)1.2(21.9)1.2(15.9)0.8(9.2اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)0.2(0.4)1.1(5.4)1.5(21.8)1.4(30.4)1.3(23.6)1.3(12.2)0.7(4.6)0.4(1.5ا�سبانيا )جالي�سيا(

)0.5(1.1)1.3(7.9)1.8(25.3)1.6(29.4)1.5(19.8)1.2(12.1)0.7(3.3)0.4(1.3ا�سبانيا )الري�خا(

)0.3(0.6)1.1(6.5)1.5(24.1)1.7(32.1)1.5(22.7)1.3(9.8)0.8(3.5)0.4(0.9ا�سبانيا )مدريد(

)0.1(0.2)0.6(2.9)2.0(15.2)2.1(31.8)1.7(28.2)2.2(15.9)1.1(4.7)0.4(1.1ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)0.3(0.6)1.2(6.7)1.5(22.5)1.6(31.3)1.6(23.8)1.2(10.6)0.6(3.7)0.3(0.8ا�سبانيا )نافار(

)0.4(1.6)0.7(8.7)1.1(20.9)1.2(28.0)1.3(23.9)1.1(12.0)0.5(3.8)0.2(1.1اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.4(1.3)1.0(10.2)1.3(22.6)1.3(23.5)1.1(18.8)1.0(13.1)0.8(6.9)0.7(3.6بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

ج0.0)0.8(4.2)1.6(21.8)2.1(30.9)2.1(23.3)1.2(14.1)1.1(4.1)0.3(1.5بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.3(1.9)0.8(13.1)0.9(30.3)1.0(30.4)0.8(16.6)0.6(6.1)0.3(1.3)0.1(0.3فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.4(0.9)0.9(7.9)1.3(25.0)1.7(31.6)1.7(22.0)1.0(10.0)0.5(2.0)0.3(0.6فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.3(0.4)0.9(4.6)1.5(18.3)1.8(27.7)1.7(25.9)1.6(15.0)1.1(6.4)1.0(1.7اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.2(0.7)0.9(6.2)1.1(19.5)1.3(29.3)1.4(24.3)1.4(12.7)1.0(5.7)0.7(1.6اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

)0.3(0.3)0.8(4.0)1.6(15.8)1.8(26.5)1.8(26.3)1.6(18.3)1.7(7.5)0.5(1.3اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

ج0.0)0.5(1.7)1.5(10.7)1.8(22.8)2.0(26.8)1.5(21.4)1.9(12.9)1.1(3.7اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

)0.1(0.2)0.6(2.1)1.6(11.1)1.9(24.9)1.9(26.2)1.7(20.7)1.3(10.0)1.4(4.9اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.4(1.3)1.1(9.0)1.4(24.1)1.8(25.4)1.8(20.8)1.3(11.7)0.8(4.9)0.9(2.8اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.4(1.3)1.2(9.9)1.8(27.0)1.7(28.7)1.3(18.1)1.5(10.4)0.8(3.7)0.3(0.8اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)0.2(0.4)1.1(5.4)1.5(19.2)1.8(25.5)1.8(24.5)1.6(16.5)1.4(6.7)0.6(1.7اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)0.3(0.8)1.0(6.2)1.8(21.1)2.1(28.1)1.8(23.2)1.7(13.8)1.7(5.3)1.1(1.6اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.5(1.8)1.7(10.7)1.9(27.1)1.9(29.6)1.5(18.2)1.3(9.3)0.7(2.7)0.4(0.7اإيطاليا ) مقاطعة ل�مبارديا (

)0.4(0.8)1.1(7.4)1.8(22.7)2.1(27.7)1.9(22.8)2.1(11.9)1.3(5.4)0.7(1.4اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ج0.0)0.8(3.0)1.4(16.5)1.7(28.6)1.8(26.8)1.2(16.3)0.8(6.7)0.8(2.3اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.3(0.8)1.2(7.2)1.8(22.5)1.6(27.3)1.7(22.2)1.9(13.4)1.0(5.0)0.9(1.6اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.3(0.6)0.9(5.7)1.6(19.9)1.7(29.7)1.7(23.7)1.7(13.0)1.2(5.4)0.8(2.0ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)0.3(0.5)0.9(3.8)1.2(15.7)1.7(25.8)2.1(27.7)1.5(16.9)0.9(6.9)0.9(2.8اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)0.2(0.3)1.0(3.4)1.6(12.6)2.1(23.9)1.8(24.1)2.1(17.8)2.0(10.8)2.1(7.2اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.3(0.5)1.2(6.9)1.7(23.3)2.2(26.9)1.5(21.7)1.5(13.4)0.9(5.3)0.5(1.8اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.4(1.1)1.5(10.3)1.6(23.5)2.0(27.6)1.6(20.6)1.3(12.0)0.7(3.8)0.3(1.1اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.3(0.6)1.4(7.4)1.4(21.7)1.7(28.2)1.4(21.1)1.4(12.7)1.0(6.0)0.5(2.3اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.6(1.7)1.0(9.1)1.5(24.3)2.0(31.5)1.5(21.6)1.1(9.4)0.7(2.1)0.2(0.3اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.3(0.7)1.3(8.1)1.9(23.9)1.8(31.4)2.1(20.2)1.7(11.3)0.9(3.4)0.5(0.9اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.3(1.8)0.8(8.9)1.2(21.1)0.9(28.2)0.9(23.4)0.7(12.0)0.5(3.7)0.2(0.8اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.4(2.0)0.8(9.5)1.1(21.6)1.4(27.6)1.4(21.9)1.0(12.0)0.9(4.2)0.6(1.2اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.2(1.1)0.6(5.7)1.1(17.2)1.1(28.0)1.2(26.1)1.2(15.1)0.7(5.4)0.4(1.4اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-2-10للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 2-1(

اجلدول �س- اأ- ك

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للتاأمل و�لتقييم 

ح�سب �جلن�س

م�ست�يات �لكفاءة - بنني

�أقل من �مل�ست�ى1 

ب  ) �أقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب 

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1�أ 

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 

698.32  نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.5(1.2)1.0(8.8)1.2(23.7)1.2(27.2)1.2(20.9)1.1(12.0)0.5(4.4)0.3(1.7بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

ج0.0)0.8(1.7)1.5(11.7)2.1(27.3)2.1(27.9)2.4(18.8)1.5(8.6)1.1(3.7اإ�سبانيا )االأندل�س(

)0.3(0.3)0.8(3.4)1.9(16.1)2.1(29.9)2.0(27.3)2.0(14.4)1.3(6.0)0.9(2.5اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.4(0.8)1.1(4.7)2.0(18.4)2.0(28.5)2.1(23.7)2.1(13.6)1.4(7.4)1.0(2.9ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

ك0.0)0.8(1.7)1.8(9.4)2.1(25.3)2.2(28.8)2.5(18.4)2.3(11.1)1.2(5.2ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.2(0.2)0.4(3.3)1.1(16.4)1.2(31.2)1.3(26.4)1.0(15.7)1.0(5.4)0.5(1.3ا�سبانيا )البا�سك(

)0.3(0.4)0.9(2.2)1.6(10.1)2.1(23.6)2.3(27.0)2.3(21.9)1.5(10.0)1.0(4.9ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.3(0.3)0.9(2.9)2.0(15.4)3.2(27.6)2.8(29.1)2.0(17.0)1.7(5.7)0.7(2.1اإ�سبانيا )كانتابريا(

)0.4(0.6)1.3(6.2)2.3(18.2)1.8(31.4)2.0(25.3)1.6(11.1)1.5(5.1)0.8(2.1اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

ج0.0)1.0(4.5)2.6(19.5)2.6(34.3)2.6(23.2)2.1(12.4)1.3(4.8)0.4(1.0ا�سبانيا )كاتال�نيا(

ج0.0)0.5(1.3)1.2(7.2)2.1(16.9)2.5(21.8)1.7(21.1)1.6(18.4)1.3(13.3اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)0.2(0.2)0.9(4.3)2.2(18.5)2.4(27.4)1.7(25.4)2.0(15.3)1.3(6.5)0.8(2.3ا�سبانيا )جالي�سيا(

)0.3(0.3)1.3(5.4)1.9(21.7)2.2(28.6)2.4(23.1)1.9(14.3)1.5(4.7)0.7(1.9ا�سبانيا )الري�خا(

ج0.0)1.3(4.0)2.1(19.4)2.2(29.6)2.0(26.1)2.4(13.9)1.5(5.7)0.7(1.2ا�سبانيا )مدريد(

ج0.0)0.6(2.1)1.7(13.9)2.4(30.5)2.3(28.2)2.7(18.3)1.3(5.6)0.6(1.2ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)0.4(0.6)1.4(4.4)1.9(18.2)1.9(29.5)2.2(26.3)1.6(14.6)1.1(5.3)0.5(1.1ا�سبانيا )نافار(

)0.6(1.5)1.0(7.3)1.5(18.0)1.4(26.3)1.4(25.5)1.5(14.4)0.8(5.5)0.4(1.4اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.5(1.0)1.1(9.2)1.5(20.5)1.5(22.2)1.4(19.1)1.4(14.3)1.2(8.5)1.3(5.0بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

ج0.0)0.8(2.5)1.9(17.0)2.4(28.9)3.4(25.9)1.9(17.3)1.9(6.3)0.6(2.1بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.2(0.6)0.8(7.3)1.4(23.5)1.3(32.6)1.3(23.4)1.0(9.8)0.5(2.2)0.2(0.6فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

ج0.0)1.3(3.6)2.2(17.9)2.6(29.4)2.5(28.2)1.8(15.7)0.9(3.6)0.7(1.2فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.1(0.1)0.9(2.7)1.9(12.1)2.0(24.2)2.1(28.9)2.4(20.3)1.5(9.3)1.3(2.5اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.1(0.2)1.2(4.5)1.5(14.8)2.2(25.1)2.3(27.3)2.2(17.6)1.6(7.9)1.1(2.5اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

)0.3(0.4)0.7(2.5)1.8(9.9)2.2(23.4)2.5(28.0)2.3(22.5)2.4(11.1)0.8(2.1اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

ج0.0)0.5(0.9)1.3(6.3)1.8(16.9)2.5(23.5)2.3(26.9)2.9(20.2)1.5(5.3اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

ج0.0)0.6(1.4)1.8(7.6)2.3(18.8)2.2(25.7)2.5(25.5)1.9(14.1)1.9(6.8اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.3(0.5)1.2(6.6)1.7(20.6)2.4(26.2)3.1(23.3)2.0(14.0)0.7(5.2)1.5(3.6اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

ج0.0)1.2(5.7)2.2(21.6)2.2(27.5)2.2(22.0)2.1(15.8)1.1(5.9)0.6(1.4اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)0.2(0.3)1.0(3.4)2.2(14.4)2.2(20.9)3.0(27.2)2.5(21.4)1.6(9.5)1.2(3.0اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

ج0.0)1.3(4.3)2.7(15.3)3.4(23.9)3.1(25.8)2.6(19.7)2.9(8.0)2.0(2.9اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.2(0.4)1.4(6.4)2.4(21.7)2.8(30.5)1.9(23.2)2.0(12.5)1.0(4.1)0.6(1.2اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)0.3(0.3)1.2(4.8)2.2(17.1)3.4(26.1)2.4(27.7)3.7(15.7)2.0(6.6)0.9(1.7اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ج0.0)1.1(2.9)1.8(12.6)2.6(22.4)3.1(28.2)2.0(20.7)1.3(9.6)1.2(3.6اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

ج0.0)1.0(4.5)2.2(19.5)2.1(26.3)2.6(23.8)2.3(16.4)2.0(7.1)1.1(2.2اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

ج0.0)0.9(3.5)2.1(14.4)2.1(27.3)2.2(26.0)2.8(16.8)1.9(8.2)1.6(3.6ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

ج0.0)0.8(2.1)1.5(10.8)2.1(20.8)2.9(29.1)2.7(21.6)1.6(10.5)1.5(5.0اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)0.2(0.2)0.7(2.7)1.3(9.5)2.0(18.4)2.3(22.2)2.9(21.1)2.3(14.1)3.5(11.7اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.3(0.3)1.0(4.6)2.2(17.5)2.5(24.3)2.0(25.0)2.0(17.9)1.3(7.6)0.7(2.7اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.6(1.0)1.8(7.7)1.8(17.3)2.2(26.1)2.7(24.8)2.3(15.6)1.3(6.0)0.6(1.5اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.3(0.3)1.0(4.8)1.7(18.2)2.0(25.0)2.1(23.0)2.0(15.7)1.7(9.2)0.9(3.7اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.6(1.4)1.9(7.7)2.3(21.3)3.5(29.7)2.7(25.1)1.6(10.9)1.3(3.5)0.4(0.5اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.3(0.3)1.0(4.7)2.4(18.1)3.0(29.0)2.8(23.4)3.2(17.1)1.7(5.8)0.8(1.5اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.4(1.4)1.0(7.8)1.3(18.0)1.3(27.2)1.2(24.8)1.2(14.7)0.7(5.0)0.3(1.1اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.6(1.4)1.4(7.7)1.7(19.2)1.9(25.4)2.0(23.4)1.3(14.8)1.5(6.2)1.1(1.9اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.3(0.8)0.7(4.3)1.3(14.9)1.3(26.5)2.1(25.8)1.8(18.0)0.9(7.4)0.6(2.3اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-2-11 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 2-2(

اجلدول �س- اأ- ك

 �لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للتاأمل و�لتقييم 

ح�سب �جلن�س 

م�ست�يات �لكفاءة - بنات

�أقل من �مل�ست�ى1 

ب   ) �أقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب 

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1�أ 

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 

698.32  نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.4(1.8)1.0(13.6)1.4(29.8)1.6(28.3)1.3(16.3)1.0(7.4)0.4(2.4)0.2(0.5بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

ج0.0)0.8(3.3)2.4(15.4)3.0(31.4)2.3(28.3)2.2(12.9)1.3(5.8)0.9(2.8اإ�سبانيا )االأندل�س(

)0.3(0.6)1.1(7.8)2.0(24.9)2.1(34.1)2.1(20.6)1.8(10.1)0.6(1.6)0.3(0.3اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.6(0.8)1.5(8.3)2.2(25.1)2.3(29.8)2.3(20.8)1.6(9.9)0.9(4.2)0.7(1.1ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

ج0.0)1.2(4.2)2.7(18.4)2.9(29.5)2.5(25.4)2.7(13.9)1.7(6.4)0.8(2.0ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.2(0.4)0.7(6.4)1.6(24.9)1.6(37.2)1.2(22.3)0.8(7.0)0.4(1.7)0.1(0.2ا�سبانيا )البا�سك(

)0.3(0.4)1.4(4.0)2.1(14.9)1.9(28.4)2.3(25.8)2.1(16.6)1.6(7.4)0.6(2.5ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.4(0.4)1.4(6.9)2.3(22.3)2.5(33.4)2.4(24.5)1.4(9.7)0.8(2.2)0.4(0.6اإ�سبانيا )كانتابريا(

)0.4(0.8)1.4(8.3)1.8(29.2)2.3(35.1)1.8(18.0)1.3(6.4)0.7(1.7)0.3(0.5اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)0.5(0.6)1.4(9.9)2.3(29.7)2.0(33.4)2.7(18.3)1.3(5.7)1.0(2.1)0.3(0.2ا�سبانيا )كاتال�نيا(

)0.2(0.2)0.8(2.2)1.7(10.3)2.0(20.1)2.3(25.9)1.6(22.7)1.5(13.4)0.8(5.3اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)0.3(0.6)1.6(6.6)2.4(25.1)2.4(33.4)1.8(21.9)1.3(9.1)0.6(2.8)0.3(0.7ا�سبانيا )جالي�سيا(

)0.7(1.8)1.8(10.5)2.8(29.1)2.6(30.1)1.7(16.4)1.5(9.7)0.8(1.7)0.4(0.6ا�سبانيا )الري�خا(

)0.6(1.0)1.4(8.9)2.0(28.7)2.3(34.5)2.3(19.4)1.1(5.7)0.6(1.2)0.4(0.6ا�سبانيا )مدريد(

)0.2(0.2)1.0(3.7)2.6(16.5)2.8(33.2)2.2(28.2)2.2(13.5)1.4(3.7)0.6(1.0ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)0.5(0.6)1.6(9.2)2.3(27.2)2.5(33.4)2.3(21.0)1.3(6.2)0.9(1.9)0.4(0.5ا�سبانيا )نافار(

)0.5(1.8)1.1(10.0)1.5(23.7)1.8(29.7)1.8(22.2)1.2(9.7)0.5(2.1)0.3(0.7اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.5(1.6)1.6(11.2)2.0(24.7)1.5(24.8)1.4(18.5)1.1(11.9)1.0(5.1)0.7(2.2بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

ج0.0)1.4(5.9)2.8(26.7)3.7(33.1)3.0(20.6)1.9(10.7)0.7(1.8)0.4(0.8بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.5(3.2)1.3(19.0)1.5(37.1)1.7(28.1)0.8(9.6)0.5(2.4)0.2(0.4)0.1(0.1فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.9(1.5)1.7(12.1)2.5(31.8)2.6(33.8)1.6(15.9)0.9(4.4)0.4(0.5ج0.0فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.5(0.8)1.8(6.7)2.8(25.3)2.6(31.6)3.1(22.5)1.5(9.3)1.4(3.1)0.7(0.9اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.4(1.2)1.0(7.8)1.4(24.3)1.8(33.4)1.8(21.2)1.3(7.8)1.0(3.4)0.5(0.7اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

ج0.0)1.6(5.6)2.6(22.2)2.4(29.8)2.1(24.5)1.7(13.7)1.1(3.5)0.4(0.5اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

ج0.0)0.8(2.5)2.4(15.2)2.6(28.9)3.0(30.1)1.9(15.7)1.2(5.5)0.9(2.0اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

)0.2(0.3)1.2(3.0)2.4(15.5)2.9(32.7)2.9(27.0)2.6(14.5)1.5(4.7)1.1(2.4اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.8(2.0)1.7(11.3)2.6(27.4)2.4(24.6)2.1(18.5)1.8(9.5)1.3(4.7)0.8(2.1اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.8(2.4)2.1(14.5)2.8(32.9)2.2(30.0)2.1(13.9)1.5(4.7)0.9(1.4ج0.0اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)0.4(0.5)1.8(7.7)2.3(24.9)2.7(30.9)2.0(21.4)2.4(10.8)1.7(3.4)0.3(0.2اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)0.7(1.3)1.6(8.5)2.6(27.8)2.2(33.0)2.3(20.2)1.4(6.9)0.8(2.1ج0.0اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)1.1(3.3)2.8(15.4)2.8(33.1)2.4(28.5)2.1(12.6)1.6(5.9)0.7(1.1)0.2(0.2اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)0.8(1.4)1.8(10.5)2.6(29.3)2.4(29.6)2.2(17.0)1.2(7.4)1.0(3.8)0.6(1.1اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ج0.0)1.1(3.0)2.3(20.6)3.1(35.1)2.1(25.3)1.5(11.6)0.8(3.5)0.4(0.8اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.6(1.3)1.9(9.8)2.7(25.2)2.5(28.3)2.1(20.7)2.2(10.6)1.1(3.0)0.9(1.0اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.5(0.9)1.7(7.8)2.4(25.1)2.2(32.1)2.3(21.4)1.6(9.4)0.9(2.7)0.3(0.6ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)0.4(0.8)1.4(5.5)2.2(20.4)2.5(30.4)2.7(26.3)2.1(12.5)1.2(3.4)0.5(0.7اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)0.3(0.3)1.5(4.1)2.8(15.5)3.2(29.2)2.5(26.0)2.6(14.6)2.8(7.5)1.4(2.9اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.5(0.8)2.0(9.5)2.6(29.7)2.7(29.8)2.3(18.1)1.7(8.4)1.3(2.8)0.5(0.9اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.6(1.3)2.6(13.0)3.0(30.4)2.6(29.2)2.1(16.0)1.5(8.0)0.7(1.4)0.4(0.6اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.6(1.0)2.3(9.8)2.1(25.0)2.6(31.3)2.3(19.3)1.4(9.8)0.9(3.0)0.4(0.8اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.9(1.9)1.4(10.6)2.2(27.3)2.4(33.2)2.1(18.1)1.5(7.9)0.5(0.8ج0.0اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.6(1.1)2.1(11.5)2.7(29.4)2.3(33.7)2.2(17.2)1.5(5.8)0.6(1.0ج0.0اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.5(2.3)1.0(10.0)1.7(24.1)1.2(29.2)1.4(22.0)0.9(9.5)0.5(2.5)0.2(0.5اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.7(2.6)1.1(11.2)1.6(23.8)1.8(29.7)1.8(20.5)1.4(9.5)0.6(2.3)0.3(0.5اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.4(1.4)0.9(7.1)1.7(19.6)1.4(29.5)1.4(26.3)1.0(12.2)0.8(3.4)0.3(0.5اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-2-11 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 1-1(

اجلدول �س- اأ- ل

مت��سط �لدرجة و�لتباين و�لفروق بني �جلن�سني  يف �أد�ء �لطالب على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي

للتاأمل و�لتقييم

�مليئينيات�لفروق بني �جلن�سنيجميع �لطالب

مت��سط 

�لدرجة

�لنحر�ف 

�ملعياري
بناتبنني

�لفارق       

) بنني- بنات(
�لعا�سر�خلام�س

�خلام�س 

و�لع�سرون

�خلام�س 

و�ل�سبع�ن
�لت�سع�ن

�خلام�س 

و�لت�سع�ن

خ.م�أ.مخ.ممت��سط
مت��سط 

�لدرجة
خ.م

مت��سط 

�لدرجة
خ.م

فارق 

�لدرجة
خ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م

حمكم

)4.6(662)3.3(635)3.3(588)3.8(454)4.0(382)4.7(339)4.3(31-)3.3(533)3.3(502)1.5(99)2.5(517بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

)7.1(602)6.1(574)6.5(527)7.9(403)11.1(330)12.0(285)5.1(22-)6.9(472)6.5(450)3.1(96)6.3(461اإ�سبانيا )االأندل�س(

)4.1(632)5.0(605)4.9(558)7.0(434)7.7(371)13.5(331)6.2(41-)4.2(514)6.7(473)2.8(92)4.7(493اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)6.5(639)6.5(612)6.3(563)6.0(427)7.4(352)10.1(310)6.8(31-)5.7(507)6.6(476)2.4(101)5.2(491ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

)6.6(609)6.6(581)6.5(530)9.6(395)11.5(319)9.7(278)5.6(39-)8.0(478)7.6(439)2.8(101)7.3(458ا�سبانيا )جزر الباليار(

)3.8(626)2.4(600)2.8(554)4.1(441)5.9(379)7.7(340)3.6(38-)2.8(514)4.0(476)2.0(86)3.0(495ا�سبانيا )البا�سك(

)11.2(610)7.3(577)5.8(523)6.0(387)6.7(320)9.7(278)4.9(29-)5.6(468)5.2(439)2.5(100)4.9(453ا�سبانيا )جزر الكناري(

)7.5(628)6.2(601)6.2(550)5.3(429)6.3(367)9.6(332)5.1(37-)4.9(506)4.9(469)2.8(91)4.2(487اإ�سبانيا )كانتابريا(

)6.3(645)5.7(617)5.5(569)6.3(453)9.3(388)13.3(339)6.9(36-)5.0(525)7.0(488)2.5(92)5.2(507اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)6.1(641)6.1(614)6.3(570)9.1(453)11.1(390)12.6(344)4.1(38-)5.8(527)6.6(489)2.9(89)6.0(508ا�سبانيا )كاتال�نيا(

)6.6(590)5.0(556)4.1(495)4.1(334)6.3(268)9.7(224)5.6(35-)3.5(429)4.2(395)2.1(113)2.6(412اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)6.5(631)4.9(607)4.9(560)6.6(434)7.8(363)9.8(321)4.6(34-)4.8(509)5.6(474)2.4(95)4.7(491ا�سبانيا )جالي�سيا(

)5.6(649)5.9(622)3.7(574)5.0(443)6.1(375)7.5(339)5.4(38-)4.0(525)3.4(487)2.4(96)2.5(506ا�سبانيا )الري�خا(

)5.8(637)6.8(611)5.2(566)5.1(450)7.8(384)13.8(344)6.2(44-)4.9(526)5.9(482)3.1(89)4.6(504ا�سبانيا )مدريد(

)6.4(610)5.4(582)5.1(536)8.2(418)8.5(359)11.5(327)5.5(17-)6.8(483)5.6(466)2.8(87)5.7(475ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)5.9(639)5.3(613)5.1(565)4.2(443)5.9(380)9.8(342)5.9(39-)4.3(521)4.6(482)2.1(90)3.5(501ا�سبانيا )نافار(

)6.9(661)5.0(627)4.6(571)4.0(436)5.0(374)6.2(335)4.6(28-)3.3(515)4.9(488)1.6(98)3.4(501اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)5.2(660)4.9(632)4.4(579)8.0(414)9.2(331)11.6(281)8.6(27-)5.1(505)7.2(478)3.4(117)4.7(491بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)5.2(622)6.0(600)3.8(556)5.2(428)6.3(365)7.6(331)6.5(42-)3.9(508)4.9(466)2.5(97)3.0(487بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)3.2(669)2.3(643)2.8(599)3.3(483)3.9(421)5.2(386)2.4(59-)2.5(567)2.8(508)1.2(87)2.4(537فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)5.0(650)4.5(621)3.0(574)3.6(455)4.8(394)6.8(363)4.8(61-)3.2(542)4.1(481)1.9(88)2.8(512فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)6.4(626)6.4(601)4.4(549)7.0(414)8.9(347)11.6(307)6.2(55-)5.7(506)6.1(451)5.0(99)5.0(478اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)5.1(640)4.1(611)3.5(557)5.3(425)7.7(355)10.2(316)3.8(48-)3.1(512)4.1(464)2.8(98)3.3(488اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

)6.4(621)5.6(592)4.8(538)7.5(402)10.7(341)15.3(307)7.2(50-)5.3(495)7.0(444)3.8(96)5.4(468اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

)7.7(594)7.6(564)6.5(510)9.7(367)9.5(306)12.0(276)7.6(62-)5.5(469)7.6(407)3.9(98)5.6(438اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

)8.6(598)7.6(568)7.5(515)9.2(376)12.8(306)18.0(263)9.1(58-)6.4(474)9.4(416)5.2(102)7.0(442اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)6.5(656)7.8(627)4.7(580)7.3(429)12.2(354)19.9(303)9.1(32-)8.3(514)5.2(482)5.3(109)5.2(498اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)7.2(658)4.7(630)4.7(583)7.4(453)10.6(380)10.9(339)6.2(61-)6.0(546)5.6(485)3.2(97)5.0(514اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)6.9(631)6.2(604)5.7(553)5.8(408)8.8(344)14.2(305)10.0(56-)7.2(508)6.6(452)2.7(99)4.2(478اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)7.4(639)6.0(611)6.8(562)12.9(425)20.1(356)23.9(318)14.0(61-)5.4(522)14.6(462)6.2(98)9.0(490اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)9.3(664)7.5(635)7.5(588)8.6(463)8.9(392)11.1(353)9.9(54-)7.9(549)6.8(495)3.4(95)6.1(521اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)6.8(645)6.0(618)6.2(569)12.7(431)15.2(359)14.0(322)12.0(48-)4.9(522)11.0(474)4.6(99)7.3(496اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

)7.2(607)6.3(585)4.8(537)4.7(407)8.1(342)12.4(300)4.6(44-)3.7(491)4.8(447)3.5(95)3.7(468اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)8.8(644)6.2(617)5.3(567)9.2(426)11.3(360)12.7(322)8.4(37-)6.3(512)8.2(475)4.2(100)6.2(494اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)6.6(634)5.8(606)5.8(556)6.8(424)13.2(356)15.9(314)7.6(51-)5.8(512)7.3(461)4.4(98)5.4(487ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)7.3(620)6.3(590)5.6(537)6.2(403)11.1(337)13.0(294)8.8(58-)6.4(494)6.4(436)3.7(100)4.6(466اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)9.3(610)6.8(581)8.4(524)13.5(364)19.2(286)25.2(238)11.1(57-)10.6(468)11.3(412)7.2(115)9.1(441اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)4.7(639)5.2(614)5.0(567)9.0(424)11.1(355)12.1(314)9.7(52-)6.3(519)7.3(467)3.4(101)4.8(492اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)6.4(658)5.5(632)4.8(581)6.5(440)6.3(374)8.8(336)10.6(48-)6.8(533)5.5(485)2.4(99)2.9(508اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)7.0(645)6.9(617)4.6(566)9.6(424)11.1(346)12.9(303)8.2(49-)5.6(514)7.2(465)4.3(105)5.4(490اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)6.6(658)5.9(630)4.2(578)6.6(456)5.3(399)8.3(369)5.2(25-)3.9(529)4.0(504)2.1(89)3.0(517اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)6.5(647)7.4(620)6.2(572)8.3(445)11.6(377)10.1(342)12.3(55-)7.3(533)9.3(478)4.2(93)5.7(506اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)3.9(661)4.0(629)4.3(573)3.7(438)4.3(376)4.6(339)5.9(26-)3.7(517)4.6(491)1.5(98)3.0(504اململكة املتحدة )انكلرتا(

)5.5(665)4.2(633)3.7(576)6.5(436)9.7(370)12.7(332)10.1(34-)4.3(521)8.4(487)3.8(102)4.5(504اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)4.9(640)4.8(607)4.7(550)4.9(418)5.2(356)7.9(319)3.4(31-)3.8(498)4.4(468)1.8(97)3.8(483اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-2-12 للبيانات ال�طنية

القيم ذات الداللة االإح�سائية تظهر بالل�ن الداكن  )اأنظر امللحق اأ 3(

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات
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)اجلزء 1-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للن�س��س  �ملت���سلة اجلدول �س-اأ- م

م�ست�يات �لكفاءة 

�أقل من �مل�ست�ى1 

ب   ) �أقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب 

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1�أ 

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 

698.32  نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.3(1.2)0.8(11.5)0.8(26.3)0.9(26.5)1.1(20.9)0.6(10.7)0.4(2.6)0.1(0.4بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

ج0.0)0.6(2.3)1.2(13.2)1.9(30.7)1.3(28.2)1.3(15.8)1.1(7.2)0.8(2.5اإ�سبانيا )االأندل�س(

)0.2(0.4)0.7(5.0)1.8(22.4)1.9(33.1)1.7(24.3)1.3(10.4)0.6(3.4)0.4(0.9اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.3(0.6)1.1(7.2)1.6(21.4)1.5(29.4)2.2(23.4)1.1(11.5)0.8(5.0)0.5(1.5ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

)0.1(0.1)0.8(2.7)1.8(13.9)2.0(28.5)1.6(27.7)1.5(16.8)0.9(7.3)0.7(3.0ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.1(0.4)0.5(4.8)0.9(21.2)1.1(34.4)0.9(24.2)0.8(10.7)0.6(3.6)0.2(0.6ا�سبانيا )البا�سك(

)0.1(0.1)0.6(2.5)1.4(13.0)1.5(26.2)1.7(26.9)1.8(19.8)1.5(8.5)0.6(3.1ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.2(0.4)0.7(5.2)1.6(19.5)2.0(32.5)1.5(24.5)1.6(12.3)0.8(4.7)0.4(0.9اإ�سبانيا )كانتابريا(

)0.3(0.5)1.0(6.7)1.5(24.2)1.5(34.2)1.2(21.7)1.2(8.8)0.6(3.1)0.3(0.8اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)0.2(0.4)0.9(5.4)1.9(23.2)2.1(33.5)1.8(24.3)1.4(9.4)0.7(3.1)0.2(0.6ا�سبانيا )كاتال�نيا(

)0.1(0.1)0.4(1.6)0.9(8.4)1.3(18.7)1.2(23.7)1.4(23.9)1.4(15.8)0.8(7.7اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)0.2(0.2)0.8(5.0)1.4(19.9)1.3(31.8)1.5(24.0)1.4(13.3)0.8(4.7)0.2(1.1ا�سبانيا )جالي�سيا(

)0.3(0.6)0.9(6.9)1.6(24.4)2.0(30.2)1.5(21.2)1.2(11.8)1.0(3.8)0.5(1.1ا�سبانيا )الري�خا(

)0.4(0.8)1.3(6.5)1.5(23.6)1.9(34.1)1.5(22.2)1.0(9.5)0.6(2.7)0.3(0.6ا�سبانيا )مدريد(

)0.2(0.3)0.9(3.5)1.6(16.9)1.8(33.6)1.6(27.5)1.6(14.4)0.7(3.3)0.3(0.6ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)0.3(0.5)0.8(5.7)1.4(22.7)1.5(31.8)1.5(24.4)1.1(11.2)0.7(3.0)0.3(0.6ا�سبانيا )نافار(

)0.2(1.3)0.7(8.1)1.1(19.4)0.9(28.4)1.1(25.2)0.8(12.5)0.5(4.0)0.2(1.0اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.3(1.0)0.7(8.7)1.1(21.9)1.2(23.9)1.1(20.2)1.1(14.6)0.8(7.3)0.6(2.5بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)0.4(0.6)1.2(6.6)1.7(23.0)1.6(28.6)1.6(22.8)1.1(13.8)1.0(4.1)0.3(0.4بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.2(1.5)0.7(13.4)0.8(30.6)0.8(30.2)1.0(16.6)0.5(6.1)0.2(1.5)0.1(0.2فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.2(0.5)0.8(7.7)1.8(24.4)1.9(30.4)1.5(23.8)1.2(10.5)0.5(2.4)0.2(0.3فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.3(0.3)0.8(4.3)1.6(20.2)1.6(29.4)1.8(25.6)1.3(14.3)0.8(5.0)0.6(0.9اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.2(0.4)0.6(5.7)1.0(20.7)1.8(29.6)1.6(25.1)1.1(12.3)1.0(4.7)0.6(1.5اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

)0.2(0.3)0.6(3.9)1.3(17.2)2.0(28.8)2.0(28.2)1.7(15.8)1.1(5.2)0.5(0.6اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

ج0.0)0.5(2.1)1.4(11.7)2.2(26.4)2.4(28.1)1.4(20.8)1.5(8.8)0.9(2.1اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

)0.2(0.2)0.7(2.7)1.9(13.5)1.9(26.6)2.2(27.0)1.8(19.2)1.5(8.3)1.2(2.6اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.4(0.9)0.9(10.0)1.4(25.8)1.6(25.6)1.5(21.2)1.1(10.7)0.8(4.5)0.4(1.3اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.4(1.1)1.3(9.8)1.5(27.0)1.8(29.0)1.4(19.5)1.6(9.6)0.6(2.8)0.6(1.1اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)0.2(0.3)0.9(5.1)1.3(20.0)1.3(27.8)1.6(24.5)1.9(15.9)1.1(5.6)0.3(0.7اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)0.3(0.5)1.0(6.6)1.9(21.6)2.4(31.2)1.5(22.6)1.7(11.5)1.5(4.7)1.0(1.3اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.3(1.0)1.4(9.8)2.0(29.1)1.9(31.1)1.8(17.3)1.0(8.5)0.7(2.4)0.4(0.7اإيطاليا ) مقاطعة ل�مبارديا (

)0.3(0.6)1.3(7.6)2.0(23.1)2.2(29.6)1.9(22.4)2.3(11.9)1.3(4.1)0.5(0.7اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ج0.0)0.6(2.7)1.8(17.1)2.0(30.1)1.7(27.9)1.2(15.5)0.9(5.4)0.4(1.1اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.3(0.7)1.3(8.0)1.9(22.7)1.9(28.6)1.6(21.7)1.6(12.8)0.8(4.4)0.5(1.0اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.2(0.2)1.1(4.3)2.1(21.6)1.9(32.3)1.9(24.1)1.5(12.8)0.8(3.9)0.4(0.8ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)0.2(0.2)1.0(4.4)1.4(16.2)1.8(27.1)1.8(28.1)1.4(16.9)0.9(5.4)0.6(1.6اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

ج0.0)0.8(2.9)1.8(14.4)2.2(26.7)2.2(25.9)2.7(19.0)1.5(7.5)1.5(3.6اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.3(0.4)0.7(6.2)1.9(23.9)2.6(28.4)1.9(22.0)1.3(12.5)1.2(5.4)0.4(1.2اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.3(0.8)1.0(9.7)1.9(24.7)1.7(29.2)1.2(20.8)1.1(10.4)0.6(3.5)0.3(0.9اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.3(0.6)1.0(6.9)1.5(23.0)1.9(28.4)1.6(21.0)1.5(12.7)1.3(6.0)0.5(1.4اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.5(0.9)1.4(9.5)2.0(26.1)2.0(32.2)1.8(20.7)1.3(7.7)0.6(2.7)0.2(0.2اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.3(0.9)1.0(7.1)1.8(24.3)1.8(32.2)2.0(20.8)1.7(10.3)1.0(3.7)0.4(0.8اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.3(1.3)0.6(7.2)1.1(19.0)0.9(27.9)0.9(24.8)0.8(14.3)0.5(4.4)0.3(1.1اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.3(1.7)0.8(8.4)1.1(21.0)1.4(26.5)1.2(24.2)1.3(12.6)0.9(4.6)0.5(1.0اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.2(0.6)0.6(4.5)0.9(15.9)1.2(27.1)1.4(27.8)1.1(16.6)0.6(6.0)0.3(1.5اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-2-14للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 2-1(

اجلدول �س- اأ- ن

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للن�س��س  �ملت���سلة 

ح�سب �جلن�س

م�ست�يات �لكفاءة - بنني

�أقل من �مل�ست�ى1 

ب   ) �أقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب 

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1�أ 

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 

698.32  نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.4(0.9)1.0(9.4)1.1(23.6)1.3(25.7)1.3(22.9)0.9(13.3)0.6(3.7)0.2(0.6بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

ج0.0)0.6(1.8)1.3(11.0)2.0(29.0)1.9(28.1)2.0(18.1)1.6(8.7)0.9(3.3اإ�سبانيا )االأندل�س(

)0.3(0.3)0.9(3.6)2.3(17.2)2.3(31.6)2.2(27.6)1.9(12.3)1.0(5.8)0.7(1.6اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.3(0.4)1.3(5.5)2.0(18.6)2.1(28.7)2.7(25.0)1.6(13.2)1.1(6.6)0.7(2.0ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

ج0.0)0.7(1.7)1.9(10.7)2.2(25.3)1.8(29.7)2.0(18.3)1.3(9.9)1.0(4.3ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.1(0.1)0.5(3.3)1.1(17.5)1.5(30.9)1.1(26.6)1.1(14.9)1.0(5.6)0.3(1.0ا�سبانيا )البا�سك(

ج0.0)0.5(1.9)1.3(10.8)1.9(23.2)2.2(27.0)2.3(22.7)2.0(9.8)1.0(4.4ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.3(0.5)0.7(3.3)1.8(15.6)2.7(30.0)2.3(26.1)2.3(16.0)1.4(6.8)0.8(1.6اإ�سبانيا )كانتابريا(

ج0.0)1.1(5.2)2.0(19.7)2.4(31.9)1.9(25.7)1.8(11.3)1.1(4.9)0.5(1.0اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)0.2(0.3)1.0(3.7)2.0(19.1)3.0(32.9)2.1(26.2)2.1(12.1)1.1(4.9)0.4(0.8ا�سبانيا )كاتال�نيا(

ج0.0)0.5(1.4)1.3(6.6)1.7(16.9)1.9(22.7)2.0(23.5)2.4(18.1)1.5(10.8اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

ج0.0)0.7(3.3)1.7(17.0)2.3(29.2)2.4(24.7)2.1(16.9)1.5(7.1)0.5(1.7ا�سبانيا )جالي�سيا(

ج0.0)1.1(5.0)1.8(20.2)2.7(28.2)2.1(24.6)1.9(14.8)1.4(5.2)0.8(1.8ا�سبانيا )الري�خا(

)0.3(0.3)1.2(4.6)1.9(19.0)2.6(32.3)2.1(25.7)1.5(13.0)1.1(4.1)0.6(1.0ا�سبانيا )مدريد(

ج0.0)0.7(2.6)1.8(14.6)2.7(31.9)2.3(29.4)2.2(16.4)0.8(4.3)0.4(0.6ا�سبانيا )م�ر�سيا(

ج0.0)0.9(3.4)1.7(18.9)2.1(31.1)1.9(26.0)1.7(15.0)1.1(4.5)0.4(0.9ا�سبانيا )نافار(

)0.4(1.2)0.9(7.0)1.4(17.4)1.4(26.2)1.3(26.2)1.1(15.2)0.9(5.3)0.4(1.5اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.4(0.8)1.1(7.6)1.6(19.9)1.5(22.5)1.8(20.9)1.7(16.5)1.1(8.4)0.8(3.4بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

ج0.0)1.5(3.9)2.4(18.5)2.2(27.3)3.1(25.3)2.6(18.2)2.0(6.1)0.5(0.6بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.2(0.6)0.7(7.5)1.2(23.9)1.3(32.5)1.4(23.0)0.9(9.8)0.5(2.4)0.1(0.3فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

ج0.0)1.1(3.8)2.3(18.1)2.9(27.6)2.7(29.8)2.1(15.8)0.8(4.2)0.3(0.6فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.2(0.2)0.9(2.5)1.7(14.1)2.2(25.9)2.4(29.4)1.9(19.5)1.2(7.3)0.6(1.0اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.2(0.2)0.9(3.4)1.4(16.0)2.3(25.9)2.1(28.5)1.7(17.3)1.6(6.8)1.1(2.0اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

ج0.0)0.8(2.1)1.6(11.9)2.7(25.5)2.8(30.7)2.2(20.6)1.7(7.9)0.9(1.0اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

ج0.0)0.7(1.3)1.3(7.3)2.9(20.2)2.9(25.8)2.5(27.8)2.6(14.3)1.6(3.3اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

)0.2(0.2)0.7(1.8)2.0(9.0)2.5(20.7)2.7(28.3)2.8(24.5)2.0(11.6)1.7(3.9اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.3(0.4)1.1(6.9)1.8(22.6)2.2(27.1)2.5(23.4)1.4(12.9)1.0(5.0)0.8(1.8اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.3(0.5)1.2(5.8)2.1(21.1)1.9(27.3)2.1(23.9)1.9(14.7)1.3(5.0)0.9(1.8اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)0.3(0.2)0.9(3.2)1.8(14.8)1.9(23.8)2.4(27.8)2.7(20.8)1.6(8.1)0.5(1.3اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

ج0.0)1.2(4.2)2.5(15.8)3.2(28.4)2.6(26.6)2.8(15.4)2.6(7.0)1.9(2.4اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.3(0.5)1.4(6.1)2.9(23.7)2.9(31.9)2.5(21.4)1.7(11.9)1.1(3.4)0.6(1.2اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

ج0.0)1.1(4.6)2.5(17.9)3.4(28.0)2.5(27.3)3.8(15.9)2.1(5.5)0.7(0.8اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ج0.0)1.0(2.4)1.8(13.2)2.7(22.8)3.1(30.0)1.9(21.6)1.4(8.4)0.7(1.7اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.3(0.4)1.3(5.5)2.7(19.4)2.5(28.3)2.5(22.8)2.4(15.9)1.6(6.1)0.8(1.5اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

ج0.0)0.7(2.4)2.3(15.5)2.4(29.1)2.4(26.9)2.4(18.3)1.4(6.1)0.8(1.5ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

ج0.0)0.8(2.8)1.7(11.1)2.0(21.7)2.4(30.1)1.9(22.5)1.7(8.5)1.2(3.3اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

ج0.0)0.6(2.2)1.5(10.7)2.7(21.4)2.9(24.2)3.4(23.7)2.5(11.6)2.5(6.1اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

ج0.0)1.0(3.9)2.5(17.9)2.5(26.4)2.4(24.9)1.9(16.9)1.8(8.1)0.6(1.7اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

ج0.0)1.7(7.2)2.7(18.9)1.9(27.6)2.2(24.9)1.7(14.2)1.4(5.2)0.6(1.5اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.4(0.4)1.1(4.7)2.1(18.1)2.5(25.4)2.0(23.3)2.3(16.8)2.0(9.0)0.9(2.3اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

ج0.0)1.9(8.3)2.3(23.4)2.3(32.5)1.9(21.5)2.1(9.0)1.1(4.4)0.5(0.4اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

ج0.0)0.9(3.7)2.2(18.3)2.8(30.0)2.4(24.2)3.0(15.5)2.1(6.6)0.6(1.3اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.3(1.0)0.9(6.4)1.2(16.3)1.4(25.9)1.4(26.0)1.3(16.9)0.8(5.9)0.4(1.5اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.4(1.4)1.1(7.3)1.7(18.0)2.1(23.8)2.0(25.6)2.0(15.7)1.5(6.7)0.9(1.6اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.2(0.4)0.6(3.7)1.2(13.7)1.5(25.2)1.4(27.2)1.3(19.1)0.9(8.3)0.5(2.4اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة : اأنظر اجلدول اأ-2-15 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 2-2(

اجلدول �س- اأ- ن

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للن�س��س  �ملت���سلة 

ح�سب �جلن�س 

م�ست�يات �لكفاءة - بنات

�أقل من �مل�ست�ى1 

ب   ) �أقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب 

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1�أ 

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 

698.32  نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.4(1.5)1.1(13.6)1.2(29.1)1.4(27.5)1.4(18.7)0.9(8.1)0.4(1.4)0.1(0.2بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

ج0.0)1.0(2.9)1.9(15.7)3.0(32.5)2.1(28.3)2.0(13.3)1.3(5.5)0.9(1.7اإ�سبانيا )االأندل�س(

)0.3(0.5)1.0(6.4)2.2(27.8)2.7(34.7)2.4(20.9)1.7(8.5)0.5(0.9)0.2(0.2اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.4(0.8)1.6(9.0)2.1(24.6)2.3(30.3)2.5(21.6)1.4(9.5)1.0(3.3)0.6(1.0ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

ج0.0)1.3(3.8)2.5(17.0)2.9(31.7)2.6(25.7)2.2(15.3)1.1(4.6)0.8(1.7ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.2(0.6)0.8(6.5)1.2(25.2)1.1(38.0)1.2(21.8)0.7(6.3)0.4(1.4)0.1(0.1ا�سبانيا )البا�سك(

)0.2(0.2)1.2(3.1)2.3(15.4)2.0(29.4)2.3(26.7)1.9(16.6)1.9(7.0)0.9(1.7ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.3(0.3)1.3(7.2)2.1(23.5)2.5(35.1)2.1(22.8)1.4(8.4)0.7(2.5ج0.0اإ�سبانيا )كانتابريا(

)0.4(0.8)1.4(8.2)2.2(28.5)2.0(36.4)1.6(17.9)1.2(6.4)0.6(1.3)0.4(0.5اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)0.4(0.6)1.2(7.3)2.4(27.5)2.0(34.1)2.0(22.3)1.2(6.5)0.7(1.3)0.3(0.4ا�سبانيا )كاتال�نيا(

ج0.0)0.7(1.8)1.7(10.1)2.1(20.6)2.2(24.7)2.2(24.3)1.7(13.7)0.9(4.7اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)0.3(0.3)1.3(6.7)1.9(22.8)1.8(34.5)2.0(23.3)1.5(9.6)0.7(2.2)0.3(0.5ا�سبانيا )جالي�سيا(

)0.5(1.1)1.5(8.9)2.7(28.8)3.4(32.4)1.8(17.5)1.4(8.6)0.9(2.3)0.3(0.4ا�سبانيا )الري�خا(

)0.7(1.2)2.0(8.4)2.2(28.2)2.4(36.0)2.1(18.7)1.1(6.0)0.6(1.2)0.3(0.3ا�سبانيا )مدريد(

)0.3(0.3)1.5(4.4)2.2(19.1)2.3(35.3)2.2(25.5)2.1(12.4)1.0(2.4)0.3(0.5ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)0.4(0.9)1.5(8.2)2.1(27.0)2.5(32.6)2.1(22.6)1.1(7.1)0.6(1.4)0.3(0.3ا�سبانيا )نافار(

)0.3(1.5)0.9(9.2)1.4(21.5)1.4(30.7)1.6(24.2)1.1(9.8)0.5(2.6)0.2(0.5اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.4(1.2)1.0(9.8)1.5(24.0)1.5(25.4)1.4(19.4)1.2(12.6)1.2(6.1)0.6(1.5بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)0.6(1.1)1.5(9.3)2.4(27.7)2.2(30.0)2.1(20.3)2.1(9.3)0.8(2.1ج0.0بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.4(2.4)1.2(19.4)1.3(37.4)1.3(27.8)1.0(10.1)0.4(2.3)0.2(0.5)0.1(0.1فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.5(0.9)1.6(11.6)2.5(30.5)2.0(33.2)1.8(18.0)1.0(5.2)0.4(0.6ج0.0فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.4(0.4)1.3(6.4)2.6(26.9)2.3(33.2)2.3(21.4)1.3(8.5)1.0(2.4)0.7(0.8اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.3(0.7)1.3(8.0)1.8(25.5)2.0(33.3)2.1(21.7)1.3(7.2)1.0(2.6)0.7(1.0اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

)0.3(0.4)1.0(5.7)2.0(23.0)2.2(32.3)2.3(25.4)1.7(10.6)0.8(2.3ج0.0اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

ج0.0)0.8(2.9)2.2(16.2)2.4(32.6)3.1(30.4)1.5(13.8)1.1(3.2)0.5(0.9اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

ج0.0)1.0(3.8)2.7(19.2)2.6(34.2)3.0(25.3)2.0(12.3)1.7(4.2)0.8(0.8اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.6(1.3)1.7(13.0)2.2(28.7)2.5(24.2)2.8(19.2)2.0(8.7)1.2(4.1)0.4(0.8اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.7(1.8)2.1(14.1)2.1(33.4)2.5(30.9)1.9(14.7)1.8(4.2)0.5(0.6)0.4(0.5اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

ج0.0)1.7(7.3)2.3(26.1)2.5(32.5)2.1(20.7)2.5(10.1)1.3(2.7ج0.0اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)0.5(0.9)1.3(9.2)2.3(28.3)2.9(34.4)1.9(18.0)1.1(7.0)0.8(2.0ج0.0اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.7(1.7)2.4(14.0)2.6(35.1)2.5(30.2)2.3(12.7)1.0(4.7)1.0(1.4ج0.0اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)0.6(1.1)1.9(11.2)2.6(29.3)2.6(31.5)2.4(16.6)1.2(7.2)0.7(2.5)0.3(0.5اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ج0.0)1.2(3.1)3.2(21.3)3.0(37.9)2.4(25.8)1.5(9.1)0.7(2.2)0.3(0.4اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.4(1.0)1.8(10.4)2.1(25.7)2.5(28.9)2.3(20.7)2.1(9.9)1.1(2.8)0.4(0.6اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.3(0.3)1.9(6.1)2.9(27.5)2.3(35.3)2.5(21.5)1.2(7.6)0.8(1.7ج0.0ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)0.3(0.3)1.6(6.0)2.4(21.0)2.5(32.2)2.3(26.3)1.9(11.7)0.9(2.5ج0.0اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

ج0.0)1.3(3.6)2.8(17.9)2.9(31.7)3.1(27.5)3.5(14.4)1.4(3.5)0.8(1.2اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.5(0.6)1.4(8.7)2.8(30.6)3.4(30.7)2.2(18.8)2.0(7.6)1.1(2.5)0.4(0.6اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.5(1.1)1.9(12.5)2.8(31.0)2.7(31.0)2.2(16.2)1.3(6.2)0.8(1.7ج0.0اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.4(0.9)1.5(8.9)2.4(27.7)2.7(31.2)2.2(18.8)1.5(8.9)1.1(3.1)0.4(0.5اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.8(1.3)1.7(10.7)2.7(28.8)2.8(31.9)2.8(19.8)1.5(6.5)0.7(1.0ج0.0اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.5(1.4)1.7(10.3)2.8(30.0)2.2(34.3)2.3(17.5)1.3(5.3)0.6(0.9ج0.0اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.4(1.5)0.9(8.0)1.4(21.5)1.1(29.9)1.3(23.7)1.0(11.7)0.5(2.9)0.2(0.7اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.5(1.9)1.2(9.5)1.6(23.8)1.5(29.0)1.5(22.9)1.4(9.7)0.7(2.6)0.4(0.5اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.3(0.8)0.8(5.3)1.3(18.1)1.6(29.0)2.3(28.5)1.4(14.1)0.7(3.7)0.3(0.6اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-2-15 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات
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)اجلزء 1-1(

اجلدول �س- اأ- ع

 مت��سط �لدرجة و�لتباين و�لفروق بني �جلن�سني  يف �أد�ء �لطالب على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي 

للن�س��س �ملت���سلة

�مليئينيات�لفروق بني �جلن�سنيجميع �لطالب

مت��سط 

�لدرجة

�لنحر�ف 

�ملعياري
بناتبنني

�لفارق       

) بنني- بنات(
�لعا�سر�خلام�س

�خلام�س 

و�لع�سرون

�خلام�س 

و�ل�سبع�ن
�لت�سع�ن

�خلام�س 

و�لت�سع�ن

خ.م�أ.مخ.ممت��سط
مت��سط 

�لدرجة
خ.م

مت��سط 

�لدرجة
خ.م

فارق 

�لدرجة
خ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م

حمكم

)3.3(660)3.5(635)3.2(588)3.3(451)3.7(390)5.6(357)4.1(28-)3.3(532)3.1(504)1.7(94)2.4(517بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

)7.2(603)5.4(574)4.8(527)7.7(406)9.6(337)12.1(299)5.1(22-)6.7(475)5.5(452)3.4(93)5.6(463اإ�سبانيا )االأندل�س(

)4.6(628)4.1(604)4.3(559)6.0(442)8.9(383)12.0(345)6.0(37-)4.6(517)6.0(479)2.4(87)4.4(498اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)6.6(644)6.8(615)6.4(565)5.7(435)8.6(362)9.7(322)6.2(28-)5.5(509)6.2(481)2.6(98)5.1(495ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

)8.7(608)9.3(580)7.8(527)8.3(401)8.0(333)10.7(290)5.8(36-)6.7(479)6.8(443)2.8(96)6.1(461ا�سبانيا )جزر الباليار(

)3.3(627)2.9(601)2.2(557)4.0(443)6.2(382)8.0(344)3.6(39-)2.6(517)4.0(478)1.9(85)2.9(497ا�سبانيا )البا�سك(

)6.2(603)4.6(574)3.8(524)5.7(388)7.6(326)6.8(288)5.1(29-)5.3(469)4.5(439)2.3(98)4.4(453ا�سبانيا )جزر الكناري(

)5.5(630)4.8(603)5.0(553)5.6(434)6.8(368)10.5(329)5.3(37-)5.1(510)4.9(473)2.3(90)4.2(491اإ�سبانيا )كانتابريا(

)6.3(639)6.0(613)5.4(568)6.7(454)10.0(393)11.3(351)5.7(34-)5.3(524)6.5(490)2.3(87)5.4(507اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)5.2(629)4.9(607)5.4(563)6.9(450)10.1(390)11.5(348)4.2(32-)5.1(519)6.0(487)2.4(85)5.2(503ا�سبانيا )كاتال�نيا(

)5.8(586)5.1(553)3.9(493)5.4(340)5.6(276)6.1(238)5.2(30-)3.7(429)3.9(400)1.8(107)2.7(415اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)5.4(626)5.6(601)4.5(553)6.6(428)8.3(364)7.9(327)4.6(36-)5.0(506)5.2(471)2.0(92)4.4(488ا�سبانيا )جالي�سيا(

)5.5(642)4.8(614)4.7(571)5.1(439)6.6(373)9.3(337)4.6(38-)3.6(521)3.1(483)2.2(94)2.5(502ا�سبانيا )الري�خا(

)8.9(640)7.5(612)4.7(567)5.5(454)7.1(393)9.0(355)6.3(38-)5.2(527)5.9(488)3.7(87)4.7(507ا�سبانيا )مدريد(

)8.7(616)5.4(589)5.7(542)6.6(428)6.6(375)6.7(346)5.5(19-)6.4(494)5.2(475)2.0(83)5.3(485ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)5.2(634)4.4(609)4.1(562)4.6(442)5.3(385)9.0(349)5.2(36-)3.9(519)4.0(483)2.1(87)3.1(500ا�سبانيا )نافار(

)4.0(653)4.1(623)4.5(566)3.5(433)4.5(374)6.2(335)4.2(25-)3.1(510)4.4(485)1.7(97)3.1(497اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)4.3(652)4.1(624)4.0(573)6.8(410)7.4(336)9.3(296)6.9(25-)4.8(501)6.1(476)2.9(111)4.4(488بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)7.3(638)6.3(612)4.0(566)5.0(431)6.8(371)7.7(340)5.4(43-)4.1(518)3.6(476)2.1(92)2.7(497بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)2.8(666)2.4(642)2.3(598)3.0(482)4.0(422)5.5(385)2.4(56-)2.6(565)2.8(509)1.1(86)2.4(537فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)5.4(643)4.3(618)3.3(571)5.1(449)4.8(393)7.8(361)4.4(56-)2.9(535)3.8(480)1.9(87)2.6(508فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)5.2(623)5.5(600)5.6(552)6.6(424)7.2(363)8.9(326)6.3(48-)5.7(510)5.5(462)4.4(93)4.6(485اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)3.9(633)3.4(607)2.7(558)4.7(431)9.2(363)12.9(323)4.1(47-)3.1(514)3.7(467)2.5(94)3.0(490اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

)5.2(620)4.8(592)4.0(542)6.2(417)9.2(360)12.3(328)6.8(47-)4.4(503)6.2(456)3.4(88)4.5(479اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

)7.5(598)7.1(569)5.9(519)7.9(388)11.5(330)12.9(298)7.6(56-)5.0(481)7.6(424)4.1(92)5.4(452اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

)7.5(606)7.6(577)8.4(527)8.6(391)11.9(330)16.8(293)8.3(56-)6.8(488)9.1(432)5.4(97)7.1(457اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)5.7(653)4.5(629)4.7(581)7.7(440)8.9(373)11.9(327)8.4(29-)7.1(521)4.2(492)3.7(100)4.1(507اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)6.5(655)6.3(630)5.1(583)8.9(456)8.6(386)13.2(350)7.1(60-)5.8(546)6.1(486)3.7(95)5.1(515اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)8.2(629)6.3(603)4.9(554)6.9(418)8.7(357)8.3(324)9.0(50-)6.7(511)5.9(461)2.5(94)3.9(484اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)6.1(640)5.2(613)5.8(561)13.1(436)20.5(368)25.3(323)14.8(55-)5.2(525)14.9(470)7.3(95)8.9(495اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)7.6(656)6.3(630)5.6(586)7.9(466)9.2(398)9.0(356)9.3(47-)7.1(546)6.5(500)3.1(91)5.3(522اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)9.1(642)5.9(618)5.3(569)12.5(438)16.0(374)17.5(336)12.4(48-)4.7(527)11.5(479)5.3(93)7.6(501اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

)6.2(608)5.2(583)5.1(540)4.2(416)7.4(361)9.6(320)4.8(47-)3.5(499)3.8(452)2.4(87)2.8(475اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)6.3(648)7.0(620)5.8(570)10.1(433)8.7(368)9.5(332)8.2(34-)6.0(516)8.4(481)3.7(97)6.3(499اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)8.1(623)5.8(599)5.0(555)7.2(434)9.2(372)9.7(338)6.4(48-)5.3(515)6.3(468)3.4(88)5.0(492ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)7.8(623)7.3(592)5.8(541)5.5(411)5.2(353)7.8(319)7.7(55-)6.1(500)5.7(445)3.4(94)4.3(473اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)7.6(607)6.9(581)7.7(531)9.6(391)15.7(329)24.9(284)9.3(52-)8.8(484)10.4(432)5.9(100)8.0(458اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)5.0(634)4.8(610)4.8(566)8.4(431)11.5(359)11.7(321)9.5(50-)6.1(520)7.1(470)3.4(96)4.7(494اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)4.9(653)4.9(628)4.9(579)5.7(447)8.7(381)10.6(341)10.4(47-)6.8(534)5.1(487)2.7(95)2.8(510اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)8.5(641)5.7(614)5.5(568)9.6(427)11.1(353)11.5(315)7.2(48-)5.8(516)7.0(469)3.8(101)5.6(493اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)5.9(653)5.4(627)3.1(580)6.6(462)9.1(403)10.6(365)4.4(23-)3.5(530)3.3(507)2.2(87)2.6(518اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)7.6(645)5.6(615)5.0(569)8.5(447)12.1(381)16.0(342)12.3(55-)6.4(533)9.1(478)4.3(91)5.3(506اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)4.7(650)3.6(617)3.8(560)4.1(425)3.9(365)5.2(329)5.8(26-)3.6(504)4.6(479)1.4(98)2.9(492اململكة املتحدة )انكلرتا(

)5.2(657)4.9(626)3.7(570)6.0(431)10.0(369)12.4(329)9.6(31-)4.2(514)8.0(483)3.6(100)4.3(499اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)4.6(627)4.4(595)4.1(540)4.8(411)4.9(350)6.2(315)3.4(28-)3.6(488)4.0(460)1.5(95)3.4(474اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-2-16 للبيانات ال�طنية

القيم ذات الداللة االإح�سائية تظهر بالل�ن الداكن  )اأنظر امللحق اأ 3(

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



الملحق ب 2: نتائج لمناطق داخل البلدان

PB © OECD 2010   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 1   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 2521

)اجلزء 1-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للن�س��س غري �ملت���سلةاجلدول �س- اأ- ف

م�ست�يات �لكفاءة 

�أقل من �مل�ست�ى1 

ب  ) �أقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب 

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1�أ 

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 

698.32  نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.4(2.0)0.9(13.3)1.0(27.9)1.0(26.3)0.9(17.8)0.6(8.9)0.4(2.9)0.2(0.8بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

)0.1(0.1)0.5(1.5)1.4(11.8)1.8(28.9)1.2(28.6)2.0(17.9)1.1(7.3)0.9(3.8اإ�سبانيا )االأندل�س(

)0.2(0.2)0.8(5.1)1.6(19.9)1.8(30.6)1.5(25.6)1.1(13.3)0.7(3.8)0.4(1.5اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.2(0.2)0.7(4.7)1.5(20.1)1.8(29.6)1.7(24.8)1.2(12.6)0.7(5.4)0.5(2.4ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

ج0.0)0.6(1.8)1.6(11.1)1.8(26.5)1.3(29.5)1.5(18.2)1.5(8.8)0.9(4.0ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.1(0.4)0.5(4.1)1.0(19.4)1.0(33.2)1.2(25.6)0.7(12.1)0.5(4.0)0.3(1.3ا�سبانيا )البا�سك(

ج0.0)0.4(0.8)1.1(8.5)1.7(24.3)1.4(29.3)1.6(23.3)1.4(10.0)0.7(3.8ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.2(0.3)1.0(4.4)1.5(17.1)1.5(31.4)1.4(25.9)1.3(14.0)0.9(5.3)0.5(1.6اإ�سبانيا )كانتابريا(

)0.2(0.3)0.9(4.7)1.7(21.7)1.6(34.1)1.5(23.7)1.2(11.0)0.7(3.5)0.3(1.0اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)0.2(0.2)0.9(4.6)1.9(21.1)1.9(33.3)2.0(23.8)1.3(11.0)0.9(4.2)0.4(1.8ا�سبانيا )كاتال�نيا(

ج0.0)0.3(0.7)0.7(6.7)1.8(17.9)1.6(22.6)1.6(23.7)1.2(17.3)0.9(11.0اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)0.1(0.1)0.5(2.7)1.5(17.5)1.2(32.0)1.4(26.9)1.3(13.5)0.7(5.2)0.4(2.0ا�سبانيا )جالي�سيا(

)0.3(0.5)1.0(6.2)1.8(21.0)2.1(28.7)1.9(22.6)1.2(13.7)0.8(5.2)0.5(2.1ا�سبانيا )الري�خا(

)0.3(0.4)0.9(5.7)1.6(21.0)1.2(32.5)1.9(23.1)1.4(12.1)0.8(3.9)0.5(1.2ا�سبانيا )مدريد(

)0.2(0.2)0.6(2.1)1.6(14.4)2.1(32.3)1.4(29.0)1.6(15.8)1.1(5.3)0.4(1.0ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)0.2(0.3)0.7(4.0)1.4(18.8)1.7(32.3)1.7(26.0)1.3(13.1)0.9(4.5)0.3(1.0ا�سبانيا )نافار(

)0.3(1.8)0.9(9.9)1.1(22.9)1.2(29.1)1.1(22.0)0.8(10.5)0.4(3.0)0.2(0.7اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.2(1.0)0.7(8.9)1.2(22.8)1.2(25.5)1.1(19.4)0.9(13.2)0.8(6.7)0.6(2.6بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)0.3(0.4)1.0(5.7)1.8(23.7)1.7(30.7)1.9(23.9)1.4(12.2)0.7(2.2)0.2(1.1بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.3(2.1)0.8(13.0)0.9(29.9)0.8(29.5)0.7(17.0)0.5(6.4)0.3(1.7)0.1(0.3فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.4(1.2)1.0(10.2)1.5(25.4)1.7(30.5)1.3(22.1)1.1(8.1)0.6(2.0)0.2(0.5فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.2(0.2)0.9(3.5)1.9(16.5)2.0(27.3)1.9(28.4)1.5(15.9)1.1(6.3)0.5(1.9اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.3(0.9)0.9(6.5)1.0(19.9)1.5(29.6)1.3(24.0)1.1(12.1)0.8(5.2)0.5(1.8اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

ج0.0)0.9(2.6)1.6(13.5)1.6(27.2)1.4(27.0)1.7(19.1)1.1(7.9)0.7(2.5اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

)0.2(0.1)0.5(1.5)1.2(9.0)1.8(22.7)2.2(29.0)1.7(22.7)1.6(11.7)0.9(3.2اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

ج0.0)0.6(1.8)1.7(9.3)2.4(23.6)1.8(29.0)1.7(22.0)1.1(9.7)1.4(4.5اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.3(0.7)0.9(7.0)1.5(23.5)1.4(26.6)1.8(21.6)1.4(12.5)0.8(5.2)0.9(2.9اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.4(0.8)1.5(7.8)1.9(24.3)1.8(31.3)2.1(21.9)1.4(9.5)0.9(3.6)0.4(0.8اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)0.2(0.3)0.8(3.8)1.7(16.9)1.6(27.6)1.7(25.7)1.4(16.2)1.7(7.5)0.5(2.0اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)0.2(0.3)0.9(4.8)2.2(20.3)2.2(29.1)1.9(24.2)1.7(12.9)1.9(6.1)1.6(2.3اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.4(1.2)1.2(8.9)2.1(26.4)2.0(31.5)1.7(19.5)1.1(8.8)0.8(2.9)0.5(0.9اإيطاليا ) مقاطعة ل�مبارديا (

)0.2(0.4)1.0(6.3)1.9(21.9)2.2(27.9)1.6(23.0)1.6(13.2)1.6(5.7)0.8(1.6اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ج0.0)0.7(1.7)1.6(13.1)2.1(28.0)1.9(29.5)1.5(18.7)0.9(6.9)0.5(2.0اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.3(0.5)0.9(6.1)1.7(20.4)2.0(29.1)1.5(23.3)1.7(14.4)1.1(5.2)0.4(1.0اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.2(0.5)1.1(4.1)1.6(17.1)2.0(29.8)2.3(27.3)1.6(14.7)1.1(5.1)0.6(1.4ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)0.2(0.3)0.8(3.2)1.6(12.7)1.9(25.7)1.8(29.1)1.7(18.7)1.0(6.6)0.9(3.7اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)0.1(0.1)0.7(2.2)1.5(11.5)2.3(23.4)2.5(25.6)2.5(20.3)2.1(10.4)2.1(6.4اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.3(0.5)0.9(5.8)1.5(21.2)1.8(27.6)2.0(22.7)1.9(14.2)1.0(5.5)0.7(2.4اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.3(0.8)0.8(7.0)1.4(22.0)1.6(30.5)1.3(22.1)1.6(12.2)0.8(4.4)0.4(1.0اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.2(0.5)0.9(5.6)1.5(19.1)1.7(27.7)1.8(23.5)1.3(13.9)0.9(6.3)1.0(3.3اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.4(0.9)0.9(8.2)1.5(22.0)1.6(28.7)1.4(24.8)1.4(11.3)0.7(3.5)0.3(0.7اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.4(1.1)1.1(8.5)1.9(22.8)1.9(30.1)1.9(21.6)1.4(10.6)0.9(3.9)0.6(1.4اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.3(2.0)0.7(9.1)0.9(21.8)0.9(28.5)0.8(22.4)0.8(11.6)0.4(3.4)0.2(1.1اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.5(1.8)0.9(8.6)1.1(22.6)1.4(28.9)1.2(22.2)1.0(11.3)0.7(3.5)0.6(1.1اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.2(0.9)0.6(6.0)1.0(18.5)1.2(28.1)1.2(26.0)1.0(13.9)0.8(5.2)0.3(1.4اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة:  اأنظر اجلدول اأ-2-17 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 2-1(

اجلدول �س- اأ- �س

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للن�س��س  غري �ملت���سلة 

ح�سب �جلن�س

م�ست�يات �لكفاءة - بنني

�أقل من �مل�ست�ى1 

ب   ) �أقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب 

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1�أ 

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 

698.32  نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.5(1.6)1.0(10.9)1.2(25.4)1.5(26.0)1.3(20.0)0.9(11.0)0.5(3.8)0.3(1.3بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

ج0.0)0.6(1.5)2.0(10.9)2.4(26.0)1.6(27.2)2.3(19.9)1.7(9.2)1.3(5.2اإ�سبانيا )االأندل�س(

)0.2(0.2)1.0(4.1)1.9(16.0)2.1(28.7)2.1(27.2)1.9(15.8)1.2(5.5)0.7(2.6اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.2(0.2)1.0(4.3)2.0(17.6)2.1(26.4)2.0(25.7)2.0(15.4)1.1(7.1)0.8(3.2ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

ج0.0)0.8(1.8)1.7(8.9)2.1(23.4)2.2(29.9)1.9(19.4)1.9(10.8)1.3(5.8ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.1(0.2)0.5(3.2)1.1(16.6)1.4(29.8)1.5(26.4)1.0(16.0)0.8(5.6)0.5(2.2ا�سبانيا )البا�سك(

ج0.0)0.3(0.5)1.4(7.5)1.6(22.2)2.1(29.9)2.0(24.2)1.4(11.4)0.9(4.4ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.3(0.3)0.9(3.2)1.8(14.4)2.2(27.9)1.7(26.6)1.8(17.7)1.4(7.4)0.8(2.5اإ�سبانيا )كانتابريا(

ج0.0)1.1(4.3)1.8(17.8)2.3(31.4)2.6(25.2)1.9(14.4)1.2(5.3)0.5(1.3اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)0.1(0.1)1.1(3.3)2.4(18.1)2.8(31.2)2.7(25.7)1.8(13.4)1.5(5.6)0.7(2.6ا�سبانيا )كاتال�نيا(

ج0.0)0.5(0.8)1.2(5.9)2.6(15.4)2.4(21.8)1.8(23.2)1.8(18.4)1.5(14.4اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

ج0.0)0.7(2.2)1.5(14.5)2.1(29.6)2.0(26.2)2.0(16.8)1.1(7.5)0.8(3.1ا�سبانيا )جالي�سيا(

)0.2(0.3)1.3(5.1)1.9(18.1)2.4(25.9)2.3(24.5)1.8(16.0)1.2(6.9)0.9(3.1ا�سبانيا )الري�خا(

ج0.0)0.9(3.9)2.5(17.1)2.0(30.4)2.5(24.3)2.0(16.4)1.3(6.0)0.9(1.6ا�سبانيا )مدريد(

)0.2(0.2)0.7(1.4)1.6(13.2)3.0(31.6)2.3(29.3)2.3(17.6)1.4(5.5)0.7(1.1ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)0.2(0.2)0.8(2.3)2.0(15.8)2.4(28.9)2.3(27.6)1.9(17.1)1.4(6.6)0.5(1.5ا�سبانيا )نافار(

)0.5(1.9)1.1(8.9)1.6(19.8)1.7(26.9)1.4(23.6)1.3(13.2)0.7(4.4)0.3(1.1اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.4(0.9)1.0(7.6)1.7(20.9)1.5(23.7)1.6(19.3)1.3(15.4)1.3(8.3)1.0(4.0بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

ج0.0)1.0(4.0)2.4(18.8)2.5(29.8)2.5(26.3)2.0(16.1)1.2(3.3)0.4(1.7بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.3(0.8)0.7(7.9)1.3(24.0)1.2(31.2)1.0(23.0)0.8(9.9)0.5(2.8)0.1(0.4فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.3(0.3)1.2(6.4)2.2(19.4)2.1(29.5)2.0(28.0)1.6(11.8)1.1(3.4)0.4(1.0فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.3(0.2)1.0(2.5)1.8(12.4)2.2(23.7)2.3(29.5)2.3(19.9)1.5(9.6)0.9(2.1اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.3(0.7)1.0(5.4)1.4(16.0)1.9(25.0)2.3(27.0)1.7(15.7)1.4(7.4)0.7(2.8اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

ج0.0)1.0(1.9)2.1(10.1)2.4(23.4)2.2(27.3)2.3(22.4)1.6(10.7)1.1(4.1اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

ج0.0)0.5(1.0)1.3(6.5)2.0(16.5)2.8(26.5)2.2(26.6)3.1(17.6)1.5(5.2اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

ج0.0)0.4(1.2)1.9(7.0)2.6(18.4)2.1(27.0)2.2(26.7)1.7(12.9)1.8(6.8اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.3(0.3)1.2(5.6)2.0(20.6)2.2(26.8)2.3(23.4)1.9(13.9)1.1(5.8)1.4(3.6اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.3(0.3)1.6(6.1)2.2(20.0)2.2(28.0)2.9(24.4)1.9(14.1)1.6(5.9)0.7(1.3اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

ج0.0)1.0(3.0)2.0(13.6)2.0(23.0)2.4(26.8)2.1(20.3)2.4(10.2)0.9(2.8اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

ج0.0)1.0(3.6)2.7(15.7)3.2(24.5)3.2(26.3)2.5(16.4)3.3(9.3)2.9(4.0اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.3(0.7)1.4(6.5)3.0(21.8)3.1(30.5)2.6(22.9)1.6(11.7)1.5(4.4)0.8(1.4اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)0.2(0.2)1.0(4.1)2.3(17.2)3.3(25.0)1.8(27.5)2.4(16.4)2.8(7.3)1.3(2.2اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ج0.0)0.8(1.5)2.1(10.2)2.5(21.2)3.2(29.3)2.6(24.5)1.6(10.0)0.9(3.2اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.3(0.4)1.0(4.7)2.5(18.0)3.0(28.4)3.0(25.0)2.1(15.7)1.8(6.2)0.8(1.6اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.2(0.3)0.9(2.6)2.1(13.7)2.3(25.7)3.0(29.1)2.6(18.2)1.8(8.1)1.0(2.2ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

ج0.0)0.9(2.3)2.0(9.8)2.5(18.3)3.3(30.3)2.1(22.6)1.7(9.6)1.5(6.8اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

ج0.0)0.9(1.9)1.6(9.3)2.8(19.4)3.3(22.9)3.6(21.9)2.4(14.1)3.3(10.4اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.2(0.3)1.2(4.4)2.1(16.1)2.2(24.6)2.6(24.6)2.7(18.4)1.5(8.1)0.9(3.5اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.4(0.6)1.1(5.4)2.8(17.7)2.5(28.7)1.8(24.1)2.2(15.3)1.7(6.4)0.8(1.7اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

ج0.0)1.0(3.9)1.9(16.1)2.3(25.0)2.4(23.6)1.7(17.1)1.4(8.6)1.6(5.5اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.6(1.0)1.5(8.0)2.3(18.4)2.1(28.0)2.2(26.0)2.4(12.4)1.2(5.1)0.5(1.2اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.4(0.5)1.2(6.0)2.4(18.3)3.1(27.4)2.8(24.1)2.8(14.6)1.7(6.4)1.1(2.7اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.4(1.5)0.9(8.0)1.3(19.1)1.6(27.1)1.3(24.2)1.1(13.8)0.7(4.7)0.4(1.5اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.6(1.6)1.4(7.4)1.9(20.3)2.3(25.8)1.7(23.3)1.6(14.7)1.2(5.3)1.2(1.7اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.3(0.7)0.7(5.1)1.2(16.0)1.7(26.4)1.4(26.1)1.4(16.4)1.2(7.0)0.5(2.3اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-2-18 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 2-2(

اجلدول �س- اأ- �س

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لقر�ءة �لفرعي للن�س��س غري �ملت���سلة 

ح�سب �جلن�س 

م�ست�يات �لكفاءة - بنات

�أقل من �مل�ست�ى1 

ب   ) �أقل من 

262.04 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1ب 

) من 262.04 

�إىل �أقل من 

334.75 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1�أ 

) من 334.75 

�إىل �أقل من 

407.47 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 407.47 

�إىل �أقل من 

480.18 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 480.18 

�إىل �أقل من 

552.89 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 552.89 

�إىل �أقل من 

625.61 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 625.61 

�إىل �أقل من 

698.32 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 

698.32  نقطة 

درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.6(2.5)1.2(15.8)1.3(30.5)1.1(26.6)1.2(15.4)0.8(6.8)0.4(2.0)0.2(0.3بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

ج0.0)0.6(1.5)1.9(12.8)3.1(32.2)1.7(30.2)2.3(15.7)1.2(5.3)0.8(2.3اإ�سبانيا )االأندل�س(

)0.2(0.3)1.2(6.3)2.2(23.9)2.4(32.5)1.9(23.9)1.3(10.8)0.5(2.0)0.2(0.3اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.2(0.2)1.3(5.1)1.9(23.0)2.5(33.2)2.8(23.8)1.4(9.5)0.9(3.5)0.7(1.6ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

ج0.0)0.6(1.9)2.0(13.3)2.6(29.6)2.2(29.1)2.2(16.9)1.5(6.9)0.9(2.2ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.2(0.5)0.7(5.1)1.2(22.4)1.2(36.8)1.5(24.7)0.9(8.0)0.5(2.2)0.2(0.3ا�سبانيا )البا�سك(

ج0.0)0.7(1.1)1.4(9.6)2.7(26.6)2.2(28.6)2.4(22.2)2.0(8.5)1.0(3.3ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.2(0.3)1.6(5.6)2.2(19.8)2.1(34.9)2.0(25.1)1.7(10.3)0.8(3.2)0.4(0.7اإ�سبانيا )كانتابريا(

)0.3(0.3)1.1(5.0)2.2(25.4)2.2(36.8)2.3(22.3)1.3(7.7)0.7(1.7)0.4(0.7اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

ج0.0)1.4(6.0)2.6(24.2)2.3(35.6)2.6(21.8)1.6(8.4)0.8(2.7)0.5(1.0ا�سبانيا )كاتال�نيا(

ج0.0)0.4(0.7)1.2(7.4)1.8(20.3)2.2(23.4)2.4(24.2)1.7(16.3)1.0(7.7اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)0.2(0.2)0.9(3.3)2.4(20.6)1.4(34.4)1.9(27.6)1.5(10.1)0.6(2.9)0.4(0.9ا�سبانيا )جالي�سيا(

)0.5(0.7)1.3(7.4)2.6(24.0)2.7(31.7)2.8(20.5)1.5(11.2)1.0(3.5)0.4(1.0ا�سبانيا )الري�خا(

)0.4(0.5)1.2(7.5)2.2(25.0)2.0(34.7)2.4(21.9)1.3(7.9)0.6(1.8)0.5(0.8ا�سبانيا )مدريد(

ك0.0)0.7(2.8)2.3(15.6)2.4(32.9)1.9(28.6)1.7(13.9)1.6(5.1)0.5(0.8ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)0.4(0.4)1.5(5.9)1.9(22.0)2.3(35.9)2.3(24.3)1.5(8.7)0.8(2.3)0.4(0.5ا�سبانيا )نافار(

)0.4(1.7)1.1(10.9)1.5(26.1)1.4(31.3)1.8(20.4)1.2(7.7)0.5(1.6)0.3(0.3اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.4(1.0)1.2(10.3)1.6(24.8)1.7(27.4)1.3(19.5)1.1(10.8)1.0(5.0)0.5(1.2بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)0.6(0.7)1.6(7.6)2.5(28.8)2.6(31.6)2.5(21.4)1.5(8.2ك0.0)0.0(0.5بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.6(3.5)1.2(18.2)1.3(35.9)1.1(27.9)0.9(11.0)0.4(2.8)0.2(0.6)0.1(0.2فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.7(2.0)1.5(14.0)2.3(31.3)2.6(31.5)2.0(16.3)1.0(4.4)0.3(0.5ك0.0فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.3(0.3)1.3(4.6)2.8(21.1)3.0(31.3)2.7(27.2)1.6(11.4)1.0(2.6)0.5(1.6اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.4(1.1)1.3(7.6)1.5(23.8)2.8(34.3)2.2(21.0)1.6(8.4)0.9(3.1)0.6(0.9اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

ج0.0)1.1(3.3)1.9(17.1)2.3(31.4)1.7(26.5)2.2(15.6)1.1(5.0)0.6(0.8اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

ج0.0)0.8(2.0)2.0(11.6)2.4(29.1)2.6(31.5)2.4(18.7)1.1(5.7)0.6(1.2اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

ج0.0)1.1(2.6)2.1(12.3)3.1(30.3)2.8(31.6)2.3(16.0)1.4(5.7)1.0(1.4اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.5(1.1)1.6(8.3)2.3(26.3)2.4(26.5)2.4(19.8)1.8(11.2)1.3(4.6)1.0(2.3اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.7(1.4)2.0(9.7)2.6(28.9)2.5(34.9)2.1(19.1)1.4(4.6)0.7(1.1ك0.0اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

ج0.0)1.0(4.8)2.5(20.8)2.4(32.9)2.6(24.4)2.1(11.5)1.8(4.3)0.6(1.0اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)0.3(0.5)1.2(6.2)2.5(25.6)2.5(34.4)2.2(21.8)1.7(8.8)1.0(2.5)0.3(0.2اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.6(1.7)1.9(11.4)2.5(31.5)2.3(32.5)2.0(15.6)1.2(5.6)0.7(1.3)0.3(0.3اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)0.5(0.7)1.9(8.9)2.8(27.5)3.5(31.3)2.7(17.7)1.5(9.2)0.8(3.7)0.6(0.9اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ج0.0)1.0(2.0)2.5(16.3)3.1(35.2)2.4(29.7)1.7(12.5)0.8(3.6)0.4(0.6اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.3(0.6)1.2(7.5)2.1(22.7)2.5(29.9)2.0(21.6)2.3(13.1)1.3(4.3)0.4(0.4اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.4(0.7)1.7(5.6)2.0(20.2)2.9(33.6)2.8(25.6)1.9(11.5)0.8(2.2)0.4(0.6ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)0.3(0.4)1.2(4.0)2.7(15.3)2.8(32.7)2.2(28.0)2.3(15.0)1.2(3.7)0.6(0.9اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)0.2(0.2)0.8(2.5)2.2(13.6)3.3(27.2)2.9(28.2)3.0(18.8)3.0(6.9)1.3(2.5اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.5(0.7)1.3(7.4)2.3(26.8)2.7(30.9)2.2(20.7)1.8(9.6)1.1(2.6)0.8(1.2اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.5(1.0)1.3(8.7)3.3(26.7)2.8(32.5)2.2(19.9)1.8(8.7)0.8(2.1)0.4(0.3اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.4(0.8)1.3(7.3)2.2(22.0)2.4(30.3)2.4(23.5)1.7(10.7)1.0(4.2)0.6(1.2اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.4(0.8)1.3(8.4)2.1(25.4)2.5(29.5)2.1(23.6)1.5(10.1)0.8(2.0ج0.0اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.7(1.8)2.0(10.8)3.0(27.0)2.3(32.6)2.7(19.3)1.6(6.8)0.8(1.5ج0.0اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.5(2.4)1.0(10.2)1.4(24.4)1.3(29.9)1.1(20.6)1.0(9.6)0.4(2.2)0.2(0.6اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.6(2.0)1.2(9.7)1.5(24.7)1.9(31.9)1.7(21.2)1.1(8.1)0.7(1.9)0.3(0.5اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.3(1.0)0.9(6.9)1.1(21.1)1.4(29.8)1.9(25.9)1.1(11.3)0.6(3.4)0.2(0.6اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة:  اأنظر اجلدول اأ-2-18 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 1-1(

اجلدول �س- اأ- ق

�لفرعي  �لقر�ءة  �أد�ء �لطالب على مقيا�س  �لدرجة و�لتباين و�لفروق بني �جلن�سني يف  مت��سط 

للن�س��س غري �ملت���سلة

�مليئينيات�لفروق بني �جلن�سنيجميع �لطالب

مت��سط 

�لدرجة

�لنحر�ف 

�ملعياري
بناتبنني

�لفارق       

) بنني- بنات(
�لعا�سر�خلام�س

�خلام�س 

و�لع�سرون

�خلام�س 

و�ل�سبع�ن
�لت�سع�ن

�خلام�س 

و�لت�سع�ن

خ.م�أ.مخ.ممت��سط
مت��سط 

�لدرجة
خ.م

مت��سط 

�لدرجة
خ.م

فارق 

�لدرجة
خ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م

حمكم

)4.5(671)3.4(646)2.8(598)3.4(461)3.5(393)5.5(351)4.3(29-)3.4(541)3.2(512)1.7(98)2.5(526بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

)7.1(592)6.6(566)5.8(519)7.4(394)11.9(327)14.1(283)4.5(23-)5.6(465)6.9(442)3.0(95)6.0(453اإ�سبانيا )االأندل�س(

)5.2(628)5.2(602)4.3(554)5.8(429)8.3(370)11.0(332)6.5(33-)3.5(505)6.7(473)2.5(91)4.3(489اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)4.7(625)5.4(600)4.9(553)5.2(422)8.1(351)8.1(303)6.1(28-)4.5(497)5.6(469)2.8(98)4.2(482ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

)5.2(591)5.7(564)6.5(517)9.2(388)10.4(318)12.8(275)4.7(27-)6.6(462)6.7(435)2.6(96)6.3(448ا�سبانيا )جزر الباليار(

)3.5(622)2.8(596)2.5(550)4.0(435)6.1(373)8.0(332)3.4(33-)2.9(506)3.9(473)2.0(88)3.1(489ا�سبانيا )البا�سك(

)5.3(578)5.1(550)4.3(502)5.7(375)8.0(316)7.9(277)5.0(17-)5.3(444)4.4(427)2.0(92)4.3(435ا�سبانيا )جزر الكناري(

)6.4(624)5.9(594)5.0(544)5.2(422)8.4(357)7.0(319)5.2(34-)4.8(498)5.4(464)2.5(93)4.3(481اإ�سبانيا )كانتابريا(

)6.2(625)5.1(600)4.5(557)6.9(442)7.7(377)8.7(340)5.5(27-)4.6(509)6.0(482)2.2(87)4.7(496اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)6.6(624)6.7(598)5.6(555)8.0(437)9.4(369)14.3(321)4.9(30-)6.3(506)6.7(476)2.6(93)6.1(491ا�سبانيا )كاتال�نيا(

)6.1(570)5.0(540)4.8(481)5.5(323)7.5(255)12.6(210)5.2(25-)3.2(411)4.3(385)2.4(111)2.7(398اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)5.4(611)4.4(586)5.0(540)5.4(421)7.7(355)10.6(312)5.4(32-)5.1(492)5.8(460)2.2(92)4.7(476ا�سبانيا )جالي�سيا(

)6.8(636)5.2(610)4.1(560)5.1(422)7.5(353)9.6(314)5.0(33-)3.9(504)3.8(471)2.8(101)3.0(487ا�سبانيا )الري�خا(

)6.6(632)5.8(607)5.5(558)5.7(436)6.9(372)10.4(333)6.4(37-)5.6(513)5.7(476)3.3(92)4.8(494ا�سبانيا )مدريد(

)4.8(603)5.7(576)4.9(532)6.0(418)8.2(359)10.7(325)6.0(11-)5.9(478)5.6(467)2.0(85)5.0(472ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)5.7(620)4.5(594)4.1(548)5.0(430)6.5(368)9.0(329)5.9(37-)4.4(505)5.1(468)2.2(89)3.8(486ا�سبانيا )نافار(

)5.1(664)5.3(634)4.3(579)4.5(447)5.6(386)6.3(348)4.3(26-)3.2(524)4.9(498)1.8(96)3.4(511اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)4.6(651)4.1(625)4.3(574)6.2(418)7.4(340)8.6(294)7.6(30-)4.3(507)6.1(478)2.7(110)3.8(492بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)6.8(634)5.0(609)3.7(565)5.2(440)5.8(383)7.1(353)5.4(38-)4.0(519)3.8(481)2.2(91)2.8(499بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)3.0(671)3.0(646)3.0(598)3.0(479)4.5(419)4.6(380)2.6(54-)2.9(563)2.8(509)1.1(89)2.6(536فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)4.6(657)4.4(631)4.2(583)4.3(459)6.6(404)8.1(367)4.9(54-)3.0(545)4.2(492)2.1(89)2.8(519فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)7.2(617)8.2(589)6.7(539)5.6(410)8.3(349)10.9(311)6.1(39-)6.0(492)6.4(452)3.2(94)5.3(471اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)6.1(642)4.7(612)3.5(559)4.9(431)8.1(358)10.8(313)4.3(40-)3.4(510)4.2(470)2.8(100)3.3(490اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

)7.8(605)7.3(577)5.6(527)7.4(394)6.8(332)10.6(297)6.3(40-)5.0(479)6.3(439)3.0(95)4.9(458اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

)7.1(585)6.0(556)5.8(504)7.6(372)9.5(312)9.2(278)7.7(52-)5.2(463)7.3(411)3.4(94)5.0(437اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

)9.2(591)8.6(558)8.2(507)7.6(375)12.6(312)18.4(270)9.3(52-)6.6(467)8.9(415)4.9(99)6.7(438اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)5.9(641)5.1(615)4.2(569)8.2(426)11.2(350)18.5(298)8.7(24-)7.8(503)5.6(479)4.5(105)5.1(491اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)6.5(645)5.5(621)5.2(572)5.4(450)9.0(387)13.8(343)7.4(44-)5.6(530)5.6(486)3.4(92)4.4(508اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)7.4(619)6.5(591)5.4(542)5.8(406)9.4(339)7.0(300)9.9(40-)7.0(493)6.7(452)2.6(97)4.3(471اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)6.2(626)6.2(601)5.4(554)14.5(422)27.5(348)29.5(303)16.3(52-)5.8(511)17.0(458)8.2(99)10.4(482اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)5.3(653)6.5(626)5.5(580)7.2(460)8.8(392)12.0(350)8.8(40-)6.6(537)7.0(496)2.9(92)5.6(515اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)6.0(638)5.1(611)5.0(563)12.1(425)15.3(353)18.4(312)12.1(45-)5.1(514)11.1(469)4.9(99)7.4(490اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

)7.2(598)4.8(572)4.5(525)5.5(400)5.3(341)7.4(303)4.8(43-)3.3(481)3.8(438)2.1(90)2.7(459اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)5.4(637)6.7(607)5.5(558)8.6(424)11.8(358)10.0(323)7.8(22-)6.7(500)7.0(477)3.4(96)5.8(489اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)9.6(622)8.9(595)7.4(544)8.3(420)10.3(359)15.9(319)7.3(40-)6.8(499)7.7(459)4.4(92)6.3(480ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)8.1(610)7.9(579)6.9(524)5.9(396)9.3(334)14.8(283)9.2(52-)6.9(482)7.5(430)4.3(99)5.3(457اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)8.1(598)7.0(568)6.8(516)12.6(368)18.6(297)28.1(246)11.3(48-)10.7(459)12.5(412)9.4(112)9.7(436اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)6.8(635)5.3(608)4.7(559)8.3(418)8.9(348)13.6(309)9.4(46-)6.8(509)6.8(463)3.2(101)4.9(485اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)5.8(646)4.1(615)4.4(565)4.9(435)7.0(370)8.8(331)9.7(39-)6.4(519)5.0(480)2.6(95)2.9(498اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)5.4(632)6.9(604)6.5(554)8.5(413)11.2(338)13.9(290)7.7(43-)6.0(499)7.0(456)4.2(104)5.5(478اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)6.3(650)4.4(622)3.6(569)5.0(441)7.0(382)7.3(342)5.0(19-)3.6(512)3.3(493)1.8(93)2.4(502اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)6.8(652)5.6(623)6.0(572)7.6(444)12.7(378)15.4(332)13.6(49-)7.2(528)9.8(479)4.3(97)5.4(504اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)5.8(664)4.4(631)3.8(575)3.5(440)3.6(380)4.3(340)5.5(26-)3.6(519)4.4(493)1.7(99)2.8(506اململكة املتحدة )انكلرتا(

)4.6(658)3.8(627)3.5(573)6.7(441)9.2(380)14.2(339)9.5(29-)3.6(520)8.2(491)4.2(98)4.3(506اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)4.7(639)4.0(609)3.5(554)4.1(423)5.2(359)6.3(320)3.5(28-)3.6(500)4.0(472)1.6(97)3.4(486اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-2-19 للبيانات ال�طنية

القيم ذات الداللة االإح�سائية تظهر بالل�ن الداكن  )اأنظر امللحق اأ 3(
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)اجلزء 1-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى �أد�ء على مقيا�س �لريا�سيات  اجلدول �س- اأ- ر

م�ست�يات �لكفاءة

�أقل من �مل�ست�ى 1

) من 357.77 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1 

) من 357.77 �إىل 

�أقل من 420.07 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 420.07 �إىل 

�أقل من 482.38 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 482.38 �إىل 

�أقل من 544.68 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 544.68 �إىل 

�أقل من 606.99 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 606.99 �إىل 

�أقل من 669.30 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 669.30  

نقطة درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.8(8.7)0.8(18.2)1.2(22.1)1.1(21.3)0.9(16.3)0.7(9.3)0.6(4.2بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

)0.3(0.3)0.9(3.9)1.6(13.3)1.8(25.0)1.4(26.7)1.4(17.9)1.6(12.8اإ�سبانيا )االأندل�س(

)0.7(3.4)1.3(10.9)1.5(22.0)1.8(25.1)1.7(20.5)1.3(11.3)1.2(6.8اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.4(1.6)1.3(8.5)1.8(21.1)1.8(27.2)1.9(20.8)1.4(12.0)1.0(8.8ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

)0.2(0.5)0.6(4.4)1.5(15.1)1.9(24.7)1.8(25.3)1.9(17.3)1.3(12.7ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.3(2.2)0.7(10.5)1.3(23.2)1.2(28.6)0.8(20.5)0.7(9.6)0.7(5.3ا�سبانيا )البا�سك(

)0.1(0.1)0.5(1.3)0.8(7.7)1.4(20.1)1.9(27.5)1.3(25.2)1.7(18.1ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.5(2.5)1.2(9.4)1.6(19.2)1.5(25.1)1.6(22.0)1.4(13.6)1.0(8.1اإ�سبانيا )كانتابريا(

)0.8(3.5)1.3(11.9)2.0(23.1)1.5(27.5)1.3(18.6)1.3(10.3)1.0(5.1اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)0.5(1.8)1.4(8.6)1.4(20.0)1.6(27.1)1.6(23.4)1.5(11.8)1.2(7.3ا�سبانيا )كاتال�نيا(

)0.2(0.4)0.4(1.8)1.0(8.6)1.5(17.0)1.6(21.6)1.4(21.6)1.2(29.1اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)0.2(0.7)1.0(6.2)1.7(20.0)1.8(27.6)1.9(25.1)1.3(13.4)1.0(6.9ا�سبانيا )جالي�سيا(

)0.6(4.0)1.2(11.0)1.5(20.3)1.5(25.5)1.8(19.7)1.3(11.1)1.1(8.3ا�سبانيا )الري�خا(

)0.6(1.9)1.2(8.5)1.3(19.3)1.3(27.9)1.4(23.4)1.6(12.8)0.9(6.3ا�سبانيا )مدريد(

)0.2(0.4)0.8(5.2)1.6(17.0)1.8(26.4)1.7(26.7)1.7(16.3)1.4(8.0ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)0.5(2.1)1.5(11.3)2.3(24.3)1.4(27.6)1.1(19.5)1.1(9.6)1.1(5.5ا�سبانيا )نافار(

)0.5(3.2)0.7(9.1)1.1(18.9)1.4(25.5)1.1(23.5)1.0(13.5)0.7(6.2اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.4(2.3)0.8(10.0)1.1(20.2)1.2(22.4)1.1(19.0)0.9(13.8)1.3(12.2بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)0.7(2.5)1.4(13.0)1.8(26.9)1.8(23.7)1.9(18.8)1.4(10.8)0.7(4.3بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.6(5.0)0.8(17.0)0.9(28.0)1.0(27.0)0.9(15.3)0.5(6.0)0.3(1.7فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.8(3.6)1.5(12.7)2.1(25.4)1.6(28.9)1.6(19.4)1.2(8.0)0.5(1.9فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.4(0.7)1.5(5.1)1.8(16.4)1.6(26.5)2.1(25.2)2.1(16.8)1.4(9.3اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.4(2.6)0.9(11.2)1.3(20.6)1.8(27.4)1.4(21.5)1.1(11.2)1.2(5.5اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

)0.3(1.1)0.9(5.1)1.3(14.3)1.9(25.2)1.8(27.4)1.6(18.9)1.4(8.0اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

0.0)0.6(1.8)1.5(8.2)1.7(19.7)1.7(30.5)1.9(25.2)2.0(14.4اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(
ج

)0.6(0.8)1.2(3.4)1.5(9.1)2.1(19.8)2.3(29.0)2.1(23.2)2.2(14.7اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.5(3.3)1.2(11.9)1.4(20.3)1.9(24.2)1.5(19.4)1.8(12.6)1.6(8.2اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.5(2.8)1.2(10.6)1.8(22.5)1.6(27.4)1.3(21.8)1.4(10.1)1.2(4.8اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)0.5(1.0)1.3(5.4)1.6(15.6)1.6(22.8)2.2(27.1)1.3(18.2)1.3(9.9اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)0.6(1.6)1.3(7.7)2.3(19.1)2.1(28.0)2.1(21.9)2.2(13.8)2.2(7.8اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.6(2.5)1.4(11.6)1.8(24.8)1.6(28.2)1.9(19.3)1.2(8.9)1.1(4.8اإيطاليا ) مقاطعة ل�مبارديا (

)0.4(1.5)1.1(8.0)2.2(21.9)2.0(28.1)2.1(22.2)1.4(12.4)0.9(5.9اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

)0.3(0.6)1.1(4.5)1.9(12.2)1.9(26.5)2.3(26.9)1.3(18.7)1.1(10.5اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.4(1.8)1.3(8.2)1.9(20.8)1.5(25.5)1.8(22.2)2.0(13.1)1.4(8.4اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.6(1.9)1.6(7.4)2.2(17.6)1.7(25.1)2.2(25.7)1.5(15.5)1.3(6.9ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)0.2(0.3)0.6(3.2)1.4(11.8)1.7(23.3)1.7(28.9)1.8(19.9)1.8(12.6اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)0.3(0.5)0.9(4.3)1.9(11.6)1.8(20.5)1.9(26.6)2.4(21.5)2.3(14.8اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.6(1.7)1.6(8.5)1.8(19.4)1.9(26.9)1.8(22.7)1.4(13.9)1.3(7.0اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.7(3.0)1.3(10.9)1.7(23.1)1.6(28.8)1.4(19.8)1.1(10.3)0.7(4.1اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.5(1.7)1.1(7.4)1.2(18.3)1.9(25.7)1.6(22.5)1.5(15.4)1.1(9.0اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.5(2.5)1.3(9.1)1.9(21.2)1.7(25.5)1.8(24.6)1.1(11.9)1.0(5.3اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.6(2.4)1.4(10.4)1.8(21.6)1.6(28.5)1.6(21.2)1.3(11.7)1.1(4.2اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.3(1.7)0.7(8.2)1.2(18.0)1.3(27.5)1.1(24.8)0.9(13.7)0.6(6.1اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.4(1.8)0.9(8.5)1.0(18.9)1.5(24.9)1.2(24.6)1.1(14.9)0.8(6.5اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.2(0.6)0.5(4.4)0.9(14.3)1.1(26.1)1.0(28.4)1.1(17.9)0.8(8.4اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-3-1 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304

الصفحة السابقةالصفحة التالية قائمة المحتويات



الملحق ب 2: نتائج لمناطق داخل البلدان

PB © OECD 2010   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 1   نتائج بيزا: ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم القيام به – المجلد 2571

)اجلزء 2-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى �أد�ء على مقيا�س �لريا�سيات ح�سب �جلن�ساجلدول �س- اأ - �س

م�ست�يات �لكفاءة - بنني

�أقل من �مل�ست�ى1 

) من 357.77 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1

) من 357.77 �إىل 

�أقل من 420.07 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 420.07 �إىل 

�أقل من 482.38 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 482.38 �إىل 

�أقل من 544.68 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 544.68 �إىل 

�أقل من 606.99 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 606.99 �إىل 

�أقل من 669.30 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 669.30  

نقطة درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)1.2(11.2)1.4(19.3)1.6(21.2)1.5(20.7)1.0(15.7)0.9(8.8)0.7(3.0بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

)0.4(0.5)1.5(5.2)2.2(16.2)2.4(26.6)2.7(24.3)1.6(16.2)1.9(10.9اإ�سبانيا )االأندل�س(

)1.3(4.9)1.8(13.3)2.2(22.3)2.2(24.1)1.9(19.3)1.6(9.4)1.5(6.7اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.6(2.3)1.9(10.1)2.5(22.2)2.6(26.1)2.7(19.3)1.6(11.5)1.1(8.6ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

)0.3(0.7)1.2(6.4)2.3(17.8)2.5(24.5)1.8(23.5)2.1(15.5)1.5(11.5ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.5(3.0)0.9(12.2)1.6(23.7)1.7(26.8)1.0(19.1)0.9(9.5)1.0(5.8ا�سبانيا )البا�سك(

)0.2(0.2)0.7(1.9)1.1(9.2)1.7(22.3)2.4(26.8)1.8(23.7)1.6(15.9ا�سبانيا )جزر الكناري(

)0.7(3.2)1.5(10.9)2.0(21.2)2.2(24.1)1.8(20.4)1.7(12.4)1.2(7.7اإ�سبانيا )كانتابريا(

)1.4(5.2)1.8(14.0)2.5(23.5)1.7(25.5)1.7(16.0)1.9(10.3)1.2(5.4اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)0.8(2.8)1.7(10.9)1.8(22.5)2.7(25.2)2.6(21.2)2.0(11.2)1.2(6.3ا�سبانيا )كاتال�نيا(

)0.3(0.6)0.9(2.9)1.3(10.5)1.7(17.5)1.9(20.1)2.1(19.4)1.9(28.9اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)0.4(1.0)1.2(7.8)2.1(21.4)2.1(26.2)2.4(25.2)2.1(11.7)1.1(6.7ا�سبانيا )جالي�سيا(

)1.0(5.8)1.7(13.3)2.0(20.2)2.2(23.4)2.2(19.2)1.8(11.5)1.1(6.7ا�سبانيا )الري�خا(

)0.8(2.3)1.6(10.1)1.6(20.1)1.6(26.5)2.3(22.5)2.4(12.7)1.2(5.8ا�سبانيا )مدريد(

)0.3(0.6)1.2(6.4)2.2(20.9)2.2(25.3)2.1(24.4)2.1(15.3)1.5(7.2ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)0.8(2.9)2.2(13.2)3.0(24.5)2.7(25.7)1.9(19.9)1.5(9.2)1.4(4.6ا�سبانيا )نافار(

)0.8(4.2)1.1(10.9)2.0(19.7)1.9(25.2)1.6(21.2)1.2(13.0)0.9(5.9اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.6(3.3)1.3(13.2)1.6(20.9)1.3(20.7)1.6(18.7)1.3(13.2)2.0(9.9بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)1.0(3.2)2.3(16.1)2.6(25.7)2.8(21.9)2.8(17.9)1.9(11.9)0.9(3.3بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.7(6.0)1.1(17.7)1.1(26.6)1.4(25.7)1.2(15.9)0.7(6.3)0.4(1.7فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)1.1(4.4)1.9(13.6)3.5(24.7)2.4(27.5)2.3(19.5)1.6(8.0)0.8(2.3فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.7(1.0)1.9(6.3)2.6(17.2)2.1(26.7)2.6(22.9)2.2(15.8)1.8(10.1اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.8(3.9)1.4(14.4)1.7(21.2)2.5(24.2)2.3(20.1)1.6(10.7)1.7(5.5اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

)0.6(1.8)1.7(7.3)1.9(16.1)3.0(24.3)2.6(25.9)2.3(17.8)2.1(6.8اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

ج0.0)0.8(2.5)1.9(9.4)2.3(19.6)2.5(30.5)2.5(23.6)2.6(14.1اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

)0.7(1.0)1.3(4.3)2.0(10.2)2.5(20.8)2.7(28.1)2.1(21.4)2.7(14.3اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)1.0(5.6)1.8(16.3)2.1(21.7)2.5(22.4)2.3(17.9)1.9(10.2)1.6(5.9اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.8(3.8)1.7(13.1)2.4(22.2)2.5(24.6)2.2(20.6)1.6(9.9)1.5(5.7اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)0.7(1.8)1.7(7.2)1.7(16.9)1.8(21.7)3.1(25.7)1.7(16.8)1.9(9.8اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)0.9(2.4)2.2(10.1)3.2(20.9)2.6(25.2)2.1(18.2)3.3(14.2)3.5(9.0اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.9(3.6)2.1(13.2)2.8(25.7)2.4(27.0)2.5(17.6)1.9(9.1)1.0(3.7اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)0.6(1.9)1.6(10.0)2.7(23.6)2.8(26.7)2.4(21.3)2.4(12.0)1.2(4.4اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

)0.7(1.1)1.9(7.2)1.7(13.2)2.2(23.9)2.7(24.7)1.8(18.7)1.5(11.2اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.6(2.7)1.8(10.4)3.2(22.9)2.3(25.0)2.5(20.7)2.2(11.8)1.5(6.5اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)1.0(2.7)1.9(8.2)2.7(19.4)2.8(24.4)2.6(24.8)1.8(14.5)1.7(6.0ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)0.3(0.5)0.9(4.7)1.9(12.2)2.7(23.4)2.7(26.8)2.5(19.2)1.8(13.2اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)0.5(0.8)1.1(6.1)2.5(13.6)2.3(19.6)2.7(23.7)2.6(19.8)3.2(16.5اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.9(2.6)2.4(11.7)2.4(20.3)2.0(23.6)2.6(21.7)1.9(13.6)1.3(6.5اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)1.2(4.4)2.3(13.2)2.4(23.7)3.0(26.3)1.7(18.4)1.6(9.9)1.1(4.0اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.9(2.5)1.8(10.2)2.1(20.1)2.9(23.5)1.6(20.5)1.7(13.8)1.8(9.4اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.9(3.9)2.1(13.1)3.6(24.3)3.2(25.7)2.2(21.6)1.3(7.6)1.3(3.8اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.9(3.4)2.1(12.1)2.3(22.5)2.3(27.4)2.1(20.0)2.2(11.1)0.9(3.4اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.4(2.4)1.2(10.5)1.7(20.3)1.5(27.3)1.4(22.7)1.1(11.9)0.7(5.0اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.7(2.7)1.6(10.8)1.5(19.6)1.9(23.6)1.8(23.7)1.7(13.5)1.2(6.1اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.4(0.9)0.8(5.7)1.2(16.8)1.5(27.3)1.3(26.5)1.4(15.4)1.1(7.4اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-3-2 للبيانات ال�طنية
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)اجلزء 2-2(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى �أد�ء على مقيا�س �لريا�سيات ح�سب �جلن�ساجلدول �س- اأ - �س

م�ست�يات �لكفاءة - بنات

�أقل من �مل�ست�ى1 

) من 357.77 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1

) من 357.77 �إىل 

�أقل من 420.07 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 420.07 �إىل 

�أقل من 482.38 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 482.38 �إىل 

�أقل من 544.68 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 544.68 �إىل 

�أقل من 606.99 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 606.99 �إىل 

�أقل من 669.30 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 669.30  

نقطة درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.9(6.1)1.1(16.9)1.3(23.0)1.2(21.9)1.3(16.9)1.0(9.9)0.9(5.4بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

0.0)0.8(2.4)2.1(10.1)2.3(23.2)2.1(29.4)2.0(19.7)2.1(15.0اإ�سبانيا )االأندل�س(
ج

)0.6(1.9)1.2(8.4)2.0(21.8)2.2(26.1)2.4(21.7)1.9(13.2)1.5(6.9اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.5(0.8)1.4(6.7)2.0(19.9)1.8(28.4)2.1(22.6)1.7(12.5)1.4(9.1ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

)0.2(0.3)1.0(2.4)2.2(12.4)2.6(24.9)2.8(27.1)2.5(19.1)1.8(13.9ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.3(1.4)0.8(8.8)1.4(22.8)1.2(30.6)1.0(22.0)0.8(9.7)0.6(4.7ا�سبانيا )البا�سك(

0.0)0.4(0.7)1.4(6.1)1.9(17.6)2.3(28.3)2.1(26.9)2.4(20.4ا�سبانيا )جزر الكناري(
ج

)0.6(1.7)1.5(7.9)2.1(17.1)1.9(26.1)2.3(23.7)1.8(14.9)1.3(8.6اإ�سبانيا )كانتابريا(

)0.6(1.8)1.5(9.9)2.3(22.7)2.2(29.3)1.9(21.1)1.7(10.3)1.1(4.8اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)0.4(0.7)1.6(6.2)2.2(17.3)2.2(29.2)2.3(25.7)1.7(12.4)1.7(8.4ا�سبانيا )كاتال�نيا(

0.0)0.4(0.8)1.2(6.7)1.9(16.5)2.3(22.9)2.1(23.8)1.7(29.2اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(
ج

)0.3(0.4)1.2(4.7)2.2(18.7)2.9(29.0)2.7(25.1)2.0(15.0)1.4(7.1ا�سبانيا )جالي�سيا(

)0.7(2.1)1.4(8.6)1.9(20.5)2.3(27.7)2.4(20.3)1.6(10.8)1.6(10.0ا�سبانيا )الري�خا(

)0.8(1.5)1.4(6.9)1.9(18.5)2.0(29.2)2.1(24.2)1.9(12.8)1.3(6.9ا�سبانيا )مدريد(

0.0)1.1(4.0)1.6(13.2)2.5(27.5)2.5(29.0)2.1(17.3)2.0(8.8ا�سبانيا )م�ر�سيا(
ج

)0.5(1.3)1.9(9.2)2.4(24.1)2.8(29.7)2.4(19.1)1.4(10.1)1.4(6.5ا�سبانيا )نافار(

)0.5(2.2)1.0(7.4)1.5(18.2)1.6(25.7)1.6(25.9)1.7(14.0)0.9(6.5اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.4(1.2)1.0(6.7)1.7(19.5)1.7(24.2)1.4(19.2)1.3(14.5)1.6(14.7بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)0.9(1.8)1.6(9.8)2.3(28.1)2.4(25.5)2.6(19.7)2.0(9.7)0.9(5.4بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.6(4.0)1.1(16.2)1.4(29.4)1.2(28.3)1.0(14.7)0.8(5.7)0.4(1.7فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.9(2.9)1.8(11.9)2.5(26.1)2.4(30.3)2.0(19.3)1.6(8.0)0.8(1.5فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.4(0.4)1.7(3.9)2.5(15.5)2.7(26.2)2.6(27.6)2.5(17.8)1.8(8.5اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.4(1.3)1.0(8.0)2.0(20.1)2.2(30.6)1.9(23.0)1.4(11.7)1.1(5.5اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

)0.2(0.2)0.7(2.8)1.6(12.4)2.4(26.2)2.4(29.0)2.2(20.1)1.6(9.4اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

0.0)0.6(1.1)1.4(7.0)2.3(19.8)2.3(30.5)2.4(26.8)2.2(14.6اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(
ج

)0.5(0.5)1.3(2.2)2.0(7.7)2.7(18.4)3.0(30.3)3.3(25.6)2.5(15.4اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)0.6(1.1)1.4(7.7)2.0(19.0)3.2(25.9)1.9(20.8)2.5(14.9)2.1(10.5اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.7(1.7)1.3(7.9)2.3(22.7)2.6(30.4)2.1(23.1)2.4(10.3)1.6(3.8اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)0.3(0.2)1.1(3.3)2.6(14.0)2.6(24.1)2.3(28.7)2.1(19.8)2.0(9.9اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)0.4(0.8)1.3(5.0)2.9(17.0)3.0(31.3)3.1(26.2)2.2(13.3)1.5(6.4اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.6(1.2)1.5(9.7)2.2(23.9)2.4(29.5)2.4(21.1)1.5(8.7)2.0(5.9اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)0.5(0.9)1.3(5.5)3.0(19.9)2.7(29.8)2.7(23.3)1.6(12.9)1.1(7.7اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

0.0)0.8(1.6)2.9(11.1)3.1(29.3)3.1(29.3)2.2(18.8)1.4(9.7اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (
ج

)0.4(1.0)1.1(6.1)2.1(18.8)2.9(25.9)2.3(23.7)2.2(14.3)2.0(10.2اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.5(1.1)1.8(6.6)2.4(15.8)2.2(25.8)2.7(26.5)2.0(16.4)1.7(7.8ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

0.0)0.7(1.8)1.8(11.4)2.2(23.1)2.5(30.9)2.8(20.6)2.5(12.0اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (
ج

)0.2(0.3)1.2(2.6)2.3(9.7)2.5(21.4)2.3(29.5)3.5(23.3)2.2(13.2اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)0.5(0.8)1.1(5.0)2.3(18.3)2.8(30.5)2.7(23.8)2.3(14.2)1.9(7.6اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.6(1.6)1.3(8.3)2.3(22.5)2.8(31.4)2.4(21.3)1.9(10.7)1.1(4.2اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.4(0.9)1.0(4.8)1.7(16.6)2.6(27.7)2.5(24.3)2.2(16.9)1.6(8.7اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.5(1.0)1.3(5.1)1.8(18.2)2.3(25.3)2.7(27.5)2.2(16.1)1.6(6.8اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.7(1.4)1.5(8.8)2.8(20.6)2.2(29.5)2.2(22.4)2.0(12.2)1.8(5.0اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.3(1.0)0.9(6.0)1.4(15.8)1.7(27.8)1.5(26.8)1.3(15.4)0.7(7.1اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.6(1.0)1.2(6.2)1.3(18.2)1.8(26.1)1.9(25.4)1.5(16.3)1.0(6.8اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.2(0.3)0.6(3.2)1.2(11.7)1.3(24.9)1.6(30.3)1.4(20.3)1.0(9.3اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة:  اأنظر اجلدول اأ-3-2 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 1-1(

مت��سط �لدرجة و�لتباين و�لفروق بني �جلن�سني على مقيا�س �لريا�سياتاجلدول �س- اأ- ت

�مليئينيات�لفروق بني �جلن�سنيجميع �لطالب

مت��سط 

�لدرجة

�لنحر�ف 

�ملعياري
بناتبنني

�لفارق       

) بنني- بنات(
�لعا�سر�خلام�س

�خلام�س 

و�لع�سرون

�خلام�س 

و�ل�سبع�ن
�لت�سع�ن

�خلام�س 

و�لت�سع�ن

خ.م�أ.مخ.ممت��سط
مت��سط 

�لدرجة
خ.م

مت��سط 

�لدرجة
خ.م

فارق 

�لدرجة
خ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م

حمكم

)4.0(689)3.7(663)3.6(613)4.4(466)4.6(402)5.4(366)4.5(19)3.9(527)3.6(546)1.8(99)3.1(537بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

)7.9(600)6.8(575)5.9(524)6.1(404)9.2(344)11.7(307)5.0(26)6.2(448)5.5(474)2.7(89)5.2(462اإ�سبانيا )االأندل�س(

)7.4(656)6.7(626)5.8(573)5.8(443)8.8(379)10.9(340)7.3(19)5.0(496)7.5(515)2.9(96)5.2(506اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)6.0(633)6.8(607)5.5(560)6.7(435)8.1(367)8.5(324)5.0(12)5.2(487)5.4(499)2.5(94)4.6(494ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

)4.1(606)5.5(580)4.7(531)5.9(405)6.4(342)9.5(303)5.4(21)5.7(454)4.8(475)2.7(93)4.5(464ا�سبانيا )جزر الباليار(

)3.1(644)2.8(618)3.1(570)3.6(455)5.3(396)7.3(355)3.3(8)2.6(506)3.8(513)1.8(87)2.8(510ا�سبانيا )البا�سك(

)5.5(568)4.9(541)4.3(494)5.5(378)6.1(328)9.8(301)3.9(17)4.9(426)4.1(443)1.9(82)4.1(435ا�سبانيا )جزر الكناري(

)7.4(645)7.1(616)6.5(562)5.8(431)6.2(370)7.2(335)6.0(17)6.4(486)5.2(503)2.6(95)5.0(495اإ�سبانيا )كانتابريا(

)7.4(657)7.1(629)5.6(577)6.2(455)7.7(392)12.2(356)5.6(14)5.2(507)6.8(522)2.2(92)5.3(514اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)8.9(636)7.5(609)6.5(558)7.4(439)8.9(377)9.2(338)4.9(22)6.7(485)6.4(506)2.2(90)6.0(496ا�سبانيا )كاتال�نيا(

)7.5(576)6.4(549)4.4(490)3.8(346)4.9(289)6.7(255)4.6(11)2.9(412)3.8(422)2.3(101)2.4(417اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)5.8(617)5.0(594)4.6(550)5.2(435)5.9(380)7.1(344)4.6(11)5.2(484)4.5(494)1.6(84)4.3(489ا�سبانيا )جالي�سيا(

)6.7(660)6.2(628)4.1(574)5.2(440)7.8(369)11.3(326)4.7(19)3.6(494)3.6(513)2.7(101)2.7(504ا�سبانيا )الري�خا(

)5.8(634)6.8(608)5.1(557)5.5(438)6.6(380)7.7(349)6.0(11)5.6(491)5.0(502)2.1(88)4.4(496ا�سبانيا )مدريد(

)5.1(611)6.1(585)6.4(538)7.4(422)8.9(370)9.3(334)4.4(17)6.7(469)5.5(486)2.5(84)5.6(478ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)6.6(643)5.8(618)4.0(574)5.4(456)8.5(393)12.2(351)5.3(14)4.4(504)4.4(518)2.3(88)3.6(511ا�سبانيا )نافار(

)6.0(651)5.0(619)4.9(563)3.8(436)5.2(381)5.1(348)4.8(14)3.5(492)4.5(506)1.8(93)3.3(499اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)4.6(644)4.4(617)4.4(566)5.9(416)6.9(345)8.0(308)6.8(25)4.4(476)5.9(501)2.9(104)3.9(488بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)5.7(651)4.9(625)3.1(582)5.8(455)4.7(396)7.5(365)5.4(11)3.9(511)3.4(523)1.8(88)2.5(517بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)3.7(670)2.7(644)2.6(600)3.1(488)3.9(432)4.9(400)2.7(3)2.7(540)2.7(543)1.2(82)2.3(541فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)6.7(656)6.5(630)5.0(582)4.1(471)4.1(421)6.8(392)5.1(2)3.7(525)4.0(528)1.7(81)2.9(527فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)11.2(612)11.3(587)8.5(538)6.2(417)9.4(362)12.0(324)6.3(8)7.3(471)7.5(480)4.2(88)6.7(476اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)4.0(650)3.4(623)3.3(570)5.0(449)8.1(390)12.8(354)4.1(16)2.8(499)4.7(515)3.1(90)3.2(507اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

)8.0(615)6.6(584)5.0(532)6.3(415)7.9(367)7.5(340)6.4(20)4.8(464)6.0(484)2.5(84)4.4(474اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

)8.7(577)7.5(546)5.4(495)6.1(387)6.7(341)6.3(317)6.3(8)5.7(438)6.1(446)2.3(79)5.1(442اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

)18.8(597)11.9(560)9.3(504)6.1(388)9.1(339)18.0(304)8.4(13)8.9(439)8.8(452)6.5(90)7.8(447اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)6.9(655)5.6(627)5.4(574)7.9(435)11.7(370)12.5(332)8.0(38)5.9(484)6.2(522)3.7(98)4.7(503اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)6.3(649)4.0(622)4.5(571)5.4(454)9.1(395)11.6(360)6.0(9)5.5(505)5.6(514)3.7(88)4.6(510اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)13.0(617)9.4(589)8.7(535)5.4(412)6.9(358)8.4(330)8.1(16)6.7(464)6.6(480)3.4(88)5.5(473اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)7.5(633)7.5(604)8.8(554)13.2(432)13.8(370)16.4(335)14.2(11)6.2(485)14.9(497)4.0(90)9.3(491اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)5.9(650)6.1(623)5.5(577)8.0(459)12.5(399)12.4(361)9.4(16)7.7(508)7.1(523)3.0(86)5.6(516اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)5.8(631)5.4(605)5.4(559)6.3(443)6.2(384)10.2(349)7.9(19)3.5(488)7.5(507)2.3(86)4.5(499اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

)10.9(608)6.7(578)6.4(525)3.9(410)5.4(355)8.9(323)4.3(11)3.0(461)3.9(472)2.5(85)2.7(467اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)5.5(638)6.3(607)6.3(559)7.4(431)10.2(369)12.4(335)7.1(24)6.3(481)7.5(505)2.7(93)6.0(493اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)10.3(634)9.1(604)11.0(550)6.3(427)9.1(374)9.3(344)6.9(13)8.1(481)7.2(495)3.8(88)6.9(488ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)5.7(593)4.9(566)5.5(514)6.3(401)7.6(347)13.9(311)7.1(6)6.6(454)5.8(459)3.4(86)5.2(456اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)9.6(605)9.8(574)9.0(515)8.3(392)11.8(334)20.5(294)10.4(6)9.6(447)10.9(454)8.8(98)8.8(450اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)8.6(639)9.2(608)7.3(557)7.0(434)7.6(374)9.1(339)7.6(16)5.9(485)6.9(501)3.4(90)5.4(493اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)6.0(652)3.8(623)3.3(574)4.8(457)5.2(400)8.0(366)7.9(16)5.2(506)4.0(522)2.1(86)2.5(514اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)7.6(632)5.5(603)4.4(551)6.4(422)7.0(364)6.6(331)7.0(16)4.4(478)6.2(494)2.7(93)4.1(486اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)6.3(642)6.0(614)3.5(565)4.1(444)7.4(390)5.9(357)4.6(39)3.4(483)3.2(522)2.2(86)2.3(502اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)7.8(647)7.4(619)7.3(568)7.5(449)8.4(395)9.7(364)10.0(15)7.5(501)7.1(515)2.9(86)5.6(508اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)3.9(634)4.5(606)3.9(552)3.6(435)4.1(381)4.3(349)5.3(21)3.9(483)3.9(504)1.5(87)2.9(493اململكة املتحدة )انكلرتا(

)5.2(637)5.1(608)3.6(557)4.1(429)4.6(378)4.2(348)7.8(17)4.0(484)5.9(501)2.1(89)3.1(492اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)4.5(607)4.1(578)3.9(528)3.4(417)4.6(366)5.3(336)3.3(20)3.2(462)3.6(482)1.5(82)3.0(472اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-3-3 للبيانات ال�طنية

القيم ذات الداللة االإح�سائية تظهر بالل�ن الداكن  )اأنظر امللحق اأ 3(
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)اجلزء 1-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى كفاءة على مقيا�س �لعل�ماجلدول �س- اأ- ث

م�ست�يات �لكفاءة 

�أقل من �مل�ست�ى1 

) من 334.94 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1

) من 334.94 �إىل 

�أقل من 409.54 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 409.54 �إىل 

�أقل من 484.14 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 484.14 �إىل 

�أقل من 558.73 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 558.73 �إىل 

�أقل من 633.33 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 633.33 �إىل 

�أقل من 707.93 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 707.93  

نقطة درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.3(1.5)0.9(12.0)1.0(26.9)1.0(27.6)0.8(19.1)0.9(9.1)0.5(3.8بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

0.0)0.6(2.3)1.5(13.2)1.9(29.5)1.6(31.2)1.8(16.9)1.1(7.0اإ�سبانيا )االأندل�س(
ج

)0.2(0.4)0.9(4.9)1.6(22.8)1.7(34.5)1.7(23.8)1.3(10.3)0.7(3.5اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.3(0.4)1.1(5.8)1.6(21.7)1.6(32.5)1.5(23.2)1.1(11.9)0.8(4.5ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

)0.1(0.1)0.4(1.5)1.4(12.2)1.9(27.3)2.1(31.9)2.0(18.7)1.2(8.3ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.1(0.2)0.4(3.1)1.0(17.7)1.0(35.9)1.0(29.4)0.8(11.2)0.5(2.6ا�سبانيا )البا�سك(

0.0)0.4(1.7)1.3(9.6)1.7(25.3)1.9(31.5)1.8(22.3)1.3(9.4ا�سبانيا )جزر الكناري(
ج

)0.3(0.6)0.9(5.6)1.7(20.9)1.5(31.4)1.6(25.3)1.2(12.2)0.7(4.0اإ�سبانيا )كانتابريا(

)0.3(0.6)1.1(7.4)1.5(24.0)1.4(34.6)1.6(22.0)1.1(8.9)0.6(2.5اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)0.3(0.3)1.1(4.4)1.9(21.0)2.1(32.5)1.9(25.5)1.4(12.4)1.0(3.9ا�سبانيا )كاتال�نيا(

)0.1(0.1)0.5(1.6)0.9(7.8)1.0(18.7)1.6(24.3)1.4(23.5)1.2(24.0اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)0.2(0.3)1.0(5.3)2.0(22.6)1.6(34.5)1.6(24.0)1.1(10.3)0.6(3.0ا�سبانيا )جالي�سيا(

)0.3(0.5)0.9(6.5)1.4(23.7)1.9(33.2)1.8(22.1)1.3(10.2)0.7(3.9ا�سبانيا )الري�خا(

)0.2(0.4)1.1(5.7)1.8(22.7)1.8(33.7)1.9(24.5)1.2(10.5)0.6(2.6ا�سبانيا )مدريد(

0.0)0.6(2.7)1.9(16.8)1.6(31.7)1.8(29.1)1.4(15.5)1.0(4.2ا�سبانيا )م�ر�سيا(
ج

)0.3(0.6)0.7(5.4)1.4(23.5)1.4(32.4)1.4(25.3)1.2(10.2)0.5(2.6ا�سبانيا )نافار(

)0.3(1.7)0.9(9.3)1.1(22.0)1.0(28.9)1.2(24.0)0.8(11.0)0.4(3.1اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.2(0.5)0.7(5.3)1.2(20.4)1.3(26.6)1.2(22.6)1.0(15.0)1.1(9.7بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)0.4(0.7)1.2(8.9)1.8(26.0)1.9(30.2)1.9(22.1)1.2(9.7)0.6(2.3بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.4(3.4)0.8(15.8)1.2(31.5)1.0(28.6)0.8(14.8)0.4(4.8)0.2(1.1فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.4(1.6)1.0(9.3)1.6(26.9)1.8(31.4)1.7(21.8)0.9(7.3)0.5(1.6فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.2(0.2)0.9(3.2)1.9(16.2)1.6(30.5)2.3(28.4)1.7(15.6)1.3(5.7اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.3(0.8)0.8(8.1)1.2(22.2)1.7(33.4)1.5(22.4)0.8(9.9)0.7(3.1اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

0.0)0.5(2.4)1.0(12.0)1.8(27.9)1.4(31.0)1.8(20.3)1.0(6.3اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(
ج

0.0)0.3(1.1)1.1(8.2)1.9(22.4)2.0(33.1)1.7(24.3)1.7(10.8اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(
ج

0.0)0.5(1.6)1.7(9.6)1.9(24.0)1.9(31.4)1.9(22.0)2.1(11.3اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(
ج

)0.3(0.8)1.2(8.5)1.8(23.3)2.1(29.0)1.7(22.4)1.2(10.7)1.2(5.3اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.5(1.2)1.1(10.1)1.5(25.6)2.0(31.8)1.8(20.2)1.2(7.9)1.1(3.2اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

0.0)0.9(3.4)1.5(17.0)1.7(30.3)2.2(27.8)1.7(16.0)1.0(5.4اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(
ج

)0.3(0.5)1.2(6.1)2.3(19.5)2.6(33.2)2.1(23.3)2.0(11.9)1.8(5.5اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.4(1.1)1.2(9.4)2.0(27.3)1.8(33.2)2.0(18.1)1.5(7.7)1.0(3.3اإيطاليا ) مقاطعة ل�مبارديا (

)0.2(0.5)0.9(5.7)1.7(22.4)2.3(32.6)2.1(23.3)2.4(11.8)1.0(3.6اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

ك0.0)0.5(2.1)1.1(11.9)1.7(30.6)2.1(32.3)1.4(16.8)1.0(6.3اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)0.3(0.6)0.9(6.1)1.7(22.3)1.8(29.6)1.8(24.4)1.9(12.6)1.0(4.3اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.3(0.4)1.1(4.5)1.9(18.9)1.7(29.8)2.3(27.6)1.5(14.0)1.1(4.8ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

0.0)0.7(3.2)1.4(14.1)1.6(29.1)2.0(30.3)1.7(17.3)1.2(6.0اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (
ج

0.0)0.7(2.1)1.7(10.8)2.6(26.0)2.1(28.3)2.6(21.0)2.2(11.7اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (
ج

)0.4(0.7)1.4(6.4)1.7(20.2)2.0(30.8)1.6(24.7)1.3(12.8)1.3(4.5اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.5(1.4)1.0(10.2)2.0(24.9)2.4(30.9)1.4(20.5)1.2(9.2)0.7(2.8اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.3(0.6)0.8(5.8)1.5(20.7)1.9(30.2)1.6(24.9)1.3(12.6)1.3(5.2اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.4(1.1)0.9(8.1)1.9(25.5)2.0(33.2)1.7(21.3)1.1(8.4)0.7(2.4اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.3(0.7)1.2(8.3)1.9(24.7)2.1(33.3)2.3(21.3)1.6(9.3)0.7(2.4اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.3(1.9)0.7(9.7)1.0(22.5)1.2(28.8)0.9(22.3)0.8(11.0)0.4(3.8اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.4(2.1)1.1(9.7)1.1(21.6)1.5(28.2)1.3(21.8)0.9(12.3)1.2(4.4اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.2(1.0)0.6(6.8)0.9(18.1)1.1(29.2)1.2(26.3)1.1(13.9)0.6(4.8اململكة املتحدة )ويلز(

 مالحظة:   اأنظر اجلدول اأ-3-4 للبيانات ال�طنية
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)اجلزء 2-1(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى �أد�ء على مقيا�س �لعل�م ح�سب �جلن�ساجلدول �س- اأ - خ

م�ست�يات �لكفاءة - بنني

�أقل من �مل�ست�ى1 

) من 334.94 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1

) من 334.94 �إىل 

�أقل من 409.54 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 409.54 �إىل 

�أقل من 484.14 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 484.14 �إىل 

�أقل من 558.73 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 558.73 �إىل 

�أقل من 633.33 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 633.33 �إىل 

�أقل من 707.93 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 707.93  

نقطة درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.5(1.9)1.2(13.1)1.2(26.8)1.2(26.2)1.0(19.0)1.1(9.1)0.6(3.8بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

0.0)1.1(3.3)1.8(15.1)2.1(30.5)2.1(29.0)1.9(15.7)1.4(6.4اإ�سبانيا )االأندل�س(
ج

)0.5(0.5)1.2(6.1)2.0(23.5)2.5(33.8)2.1(21.8)1.5(10.4)1.1(3.9اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)0.5(0.5)1.6(7.6)2.4(23.6)2.2(31.1)2.1(20.6)1.7(12.2)1.1(4.4ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

)0.2(0.1)0.8(2.2)1.8(13.9)2.1(28.0)2.7(29.6)2.2(17.3)1.9(8.9ا�سبانيا )جزر الباليار(

)0.1(0.3)0.6(4.0)1.3(19.5)1.2(34.0)1.2(27.8)1.2(11.7)0.6(2.7ا�سبانيا )البا�سك(

0.0)0.8(2.3)1.9(11.8)2.2(25.8)1.9(29.5)1.9(22.2)1.3(8.3ا�سبانيا )جزر الكناري(
ج

)0.5(0.9)1.0(6.6)2.1(22.9)2.1(30.3)2.1(23.6)1.6(11.6)1.0(4.0اإ�سبانيا )كانتابريا(

)0.4(0.9)1.4(8.7)1.9(25.4)2.1(32.2)1.7(19.9)1.8(10.0)0.8(2.9اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)0.4(0.3)1.5(5.4)2.2(22.9)2.7(32.1)2.3(23.3)1.7(12.1)1.2(3.8ا�سبانيا )كاتال�نيا(

0.0)0.9(1.8)1.2(8.4)1.6(18.0)2.3(24.4)1.9(21.2)1.8(26.0اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(
ج

)0.3(0.3)1.2(5.9)2.7(23.4)2.3(32.1)2.3(24.0)1.6(10.3)0.9(3.8ا�سبانيا )جالي�سيا(

)0.4(0.6)1.2(8.1)2.1(23.5)2.5(31.1)2.7(21.8)1.9(10.9)0.8(4.1ا�سبانيا )الري�خا(

)0.3(0.5)1.3(6.6)2.1(24.3)2.2(30.6)2.2(23.5)1.6(11.2)1.0(3.3ا�سبانيا )مدريد(

0.0)1.0(3.9)2.7(20.4)2.3(31.8)2.3(27.4)1.7(13.7)0.9(2.7ا�سبانيا )م�ر�سيا(
ج

)0.5(0.9)1.1(6.6)1.7(24.4)2.2(31.6)2.4(24.0)1.5(10.1)0.7(2.4ا�سبانيا )نافار(

)0.4(2.0)1.3(10.4)1.7(22.8)1.3(28.5)1.4(22.5)1.2(10.6)0.6(3.3اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.3(0.6)1.0(6.8)1.9(21.7)1.8(25.2)1.6(21.3)1.3(14.1)1.9(10.3بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

0.0)1.6(10.7)2.8(25.7)2.5(27.5)2.5(22.3)1.6(11.2)1.1(2.4بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(
ج

)0.4(3.3)1.0(14.8)1.7(28.8)1.7(28.5)1.1(17.2)0.7(6.0)0.3(1.3فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.7(1.8)1.7(8.4)2.7(25.8)2.1(29.4)2.6(23.9)1.5(8.4)0.9(2.2فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)0.3(0.3)1.1(3.1)2.5(16.0)2.1(28.7)2.7(29.1)2.1(16.9)1.8(5.9اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)0.5(1.1)0.9(9.8)1.8(21.9)2.7(30.9)2.4(22.4)1.5(10.6)1.0(3.4اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

0.0)0.8(3.3)1.6(13.1)2.6(25.9)1.9(29.7)2.6(21.4)1.7(6.4اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(
ج

0.0)0.5(1.4)1.5(7.4)2.1(20.8)2.5(31.0)2.0(26.9)2.4(12.5اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(
ج

0.0)0.7(1.5)2.0(9.4)2.4(21.3)2.1(30.0)2.3(24.0)2.7(13.7اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(
ج

)0.5(1.2)1.6(10.8)2.2(24.8)2.7(28.3)2.3(21.3)1.4(9.3)1.2(4.3اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.5(1.3)1.4(11.3)2.1(23.9)2.6(29.4)2.0(19.6)1.6(10.2)1.6(4.4اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

0.0)1.1(4.1)1.8(17.1)2.3(27.9)2.5(28.2)2.6(17.6)1.1(5.0اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(
ج

)0.4(0.7)1.9(7.2)3.2(18.7)3.1(29.9)2.2(22.6)2.9(13.9)2.8(6.9اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)0.5(1.4)1.8(11.2)3.2(26.7)2.3(31.7)2.8(16.8)1.8(8.1)1.3(4.1اإيطاليا ) مقاطعة ل�مبارديا (

)0.4(0.7)1.1(6.0)2.8(21.8)3.7(31.7)3.0(23.3)4.0(13.0)1.3(3.5اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

0.0)1.0(3.3)1.9(13.2)2.5(28.3)2.6(31.1)2.0(16.9)1.3(7.2اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (
ج

)0.4(0.8)1.5(7.6)2.2(23.9)2.3(29.4)2.9(23.7)1.8(11.3)0.8(3.3اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.4(0.5)1.4(5.6)2.3(19.6)2.3(28.4)2.9(26.6)1.8(14.1)1.9(5.1ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

0.0)1.1(3.8)1.8(13.5)2.1(27.3)2.2(30.9)2.4(17.2)1.6(7.0اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (
ج

0.0)1.0(2.8)1.8(12.6)2.9(23.2)2.5(25.3)3.1(21.8)3.2(14.1اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (
ج

)0.6(1.0)1.8(8.0)2.5(19.4)2.7(27.7)2.5(25.2)2.3(13.9)1.8(4.8اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.9(2.4)1.4(12.3)2.3(23.5)2.4(28.9)1.9(20.1)1.4(10.1)0.8(2.6اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.6(0.9)1.1(7.0)2.3(20.3)2.3(28.1)1.9(23.4)2.0(13.5)1.7(6.7اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.7(1.5)1.5(10.8)3.5(28.0)2.6(30.9)2.5(18.4)1.8(7.4)1.0(2.9اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.5(0.7)1.6(9.1)3.1(24.4)2.8(30.8)2.4(21.8)2.4(10.6)1.0(2.7اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.4(2.5)1.1(10.8)1.5(23.2)1.5(27.5)1.3(21.6)1.0(10.3)0.7(4.0اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.7(2.8)1.8(10.9)1.9(21.9)1.9(25.6)2.2(21.7)1.7(12.0)1.9(5.2اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.4(1.3)1.0(8.1)1.3(19.1)1.4(28.6)1.7(24.3)1.4(13.3)0.8(5.4اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-3-5 للبيانات ال�طنية
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)اجلزء 2-2(

�لن�سبة �ملئ�ية للطالب عند كل م�ست�ى �أد�ء على مقيا�س �لعل�م ح�سب �جلن�س اجلدول �س- اأ - خ

م�ست�يات �لكفاءة - بنات

�أقل من �مل�ست�ى1 

) من 334.94 نقطة 

درجة (

�مل�ست�ى 1

) من 334.94 �إىل 

�أقل من 409.54 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 2

) من 409.54 �إىل 

�أقل من 484.14 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 3

) من 484.14 �إىل 

�أقل من 558.73 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 4

) من 558.73 �إىل 

�أقل من 633.33 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 5

) من 633.33 �إىل 

�أقل من 707.93 

نقطة درجة (

�مل�ست�ى 6

)�أعلى من 707.93  

نقطة درجة (

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)0.3(1.1)1.0(10.8)1.4(26.9)1.4(29.2)1.2(19.2)1.0(9.0)0.6(3.8بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

0.0)0.5(1.2)2.0(11.0)2.6(28.3)2.5(33.6)2.4(18.3)1.5(7.6اإ�سبانيا )االأندل�س(
ج

0.0)1.2(3.7)2.2(22.0)2.1(35.2)2.3(25.7)1.5(10.2)0.6(3.0اإ�سبانيا )اأراغ�ن(
ج

)0.4(0.4)0.9(3.8)2.3(19.5)2.2(34.0)2.0(26.1)1.5(11.5)1.0(4.7ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

0.0)0.5(0.9)2.0(10.5)3.6(26.6)3.4(34.2)2.6(20.2)1.9(7.6ا�سبانيا )جزر الباليار(
ج

0.0)0.5(2.1)1.3(15.7)1.7(37.9)1.4(31.0)0.8(10.7)0.5(2.5ا�سبانيا )البا�سك(
ج

0.0)0.4(1.0)1.3(7.3)2.0(24.8)2.7(33.7)2.8(22.5)2.1(10.7ا�سبانيا )جزر الكناري(
ج

)0.2(0.3)1.2(4.5)2.1(18.8)2.4(32.6)2.3(26.9)1.8(12.7)0.9(4.1اإ�سبانيا )كانتابريا(

)0.3(0.3)1.3(6.1)2.2(22.7)2.0(36.9)2.3(24.1)1.3(7.9)0.8(2.1اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)0.3(0.3)1.1(3.4)2.3(18.9)2.6(33.0)2.3(27.8)1.9(12.7)1.1(3.9ا�سبانيا )كاتال�نيا(

0.0)0.5(1.4)1.3(7.2)1.5(19.3)2.3(24.2)2.2(25.8)1.7(22.1اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(
ج

0.0)1.2(4.6)2.0(21.8)1.9(36.8)1.8(23.9)1.5(10.3)0.7(2.2ا�سبانيا )جالي�سيا(
ج

0.0)1.2(4.7)2.0(24.0)2.5(35.4)2.3(22.5)1.3(9.4)1.1(3.6ا�سبانيا )الري�خا(
ج

)0.3(0.3)1.4(4.9)2.3(21.0)2.3(36.7)2.9(25.5)1.6(9.7)0.6(1.8ا�سبانيا )مدريد(

0.0)0.5(1.6)2.2(13.2)2.5(31.5)2.2(30.8)1.9(17.2)1.5(5.6ا�سبانيا )م�ر�سيا(
ج

)0.3(0.4)1.0(4.1)2.1(22.5)2.6(33.2)2.7(26.8)1.5(10.3)0.9(2.7ا�سبانيا )نافار(

)0.4(1.4)1.3(8.2)1.5(21.2)1.3(29.2)1.7(25.6)1.2(11.5)0.6(2.9اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)0.2(0.4)0.7(3.8)1.4(19.0)1.6(28.0)1.5(23.9)1.2(15.9)1.4(9.0بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)0.6(1.1)1.6(7.1)2.0(26.5)2.6(33.1)3.0(22.0)1.7(8.2)0.8(2.1بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)0.5(3.5)1.0(16.8)1.2(34.3)1.3(28.7)1.1(12.4)0.5(3.5)0.2(0.9فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)0.7(1.3)1.9(10.3)2.5(28.0)2.4(33.4)1.9(19.9)1.1(6.1)0.5(1.0فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

0.0)1.0(3.4)2.6(16.5)2.5(32.5)2.9(27.7)2.0(14.2)1.3(5.6اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(
ج

)0.3(0.5)1.1(6.5)1.8(22.6)1.9(35.9)1.6(22.5)1.0(9.3)0.9(2.8اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

0.0)0.5(1.4)1.4(10.7)2.2(30.1)2.0(32.4)2.1(19.1)1.1(6.3اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(
ج

0.0)0.4(0.8)1.6(9.1)2.5(24.1)2.5(35.3)2.4(21.7)1.9(9.1اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(
ج

0.0)0.7(1.6)2.2(9.8)2.4(27.6)3.1(33.4)2.6(19.6)1.7(8.1اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(
ج

)0.3(0.5)1.3(6.2)2.2(21.9)2.6(29.7)2.3(23.4)1.7(12.1)1.6(6.2اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)0.6(1.2)1.6(8.8)2.6(27.5)3.7(34.4)2.5(20.8)1.6(5.5)0.9(1.8اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

0.0)0.9(2.6)2.1(16.8)2.6(33.1)3.0(27.3)1.9(14.2)1.8(5.9اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(
ج

0.0)1.2(4.8)2.6(20.3)3.3(37.0)3.2(24.1)1.7(9.6)1.3(4.0اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (
ج

)0.5(0.8)1.3(7.4)2.5(27.9)2.4(34.8)3.1(19.5)1.9(7.2)1.0(2.3اإيطاليا ) مقاطعة ل�مبارديا (

)0.3(0.3)1.2(5.3)2.1(23.0)1.9(33.8)2.3(23.3)1.8(10.5)1.2(3.8اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

0.0)0.6(0.8)1.8(10.5)2.9(33.0)3.9(33.5)2.6(16.8)1.2(5.3اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (
ج

)0.3(0.3)1.2(4.8)2.4(20.8)3.1(29.8)2.3(25.1)2.6(13.8)2.0(5.3اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)0.4(0.3)1.2(3.5)2.3(18.2)2.6(31.1)2.9(28.6)2.2(13.8)1.0(4.4ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

0.0)0.7(2.6)1.7(14.7)2.6(30.7)2.8(29.6)2.3(17.4)1.6(4.9اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (
ج

0.0)0.7(1.4)2.1(9.1)3.7(28.6)2.9(31.2)3.4(20.4)2.0(9.3اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (
ج

)0.3(0.4)1.4(4.6)2.2(21.1)2.5(34.1)2.4(24.2)1.7(11.5)1.5(4.1اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)0.4(0.4)1.7(7.9)2.9(26.4)3.4(33.1)2.3(20.8)2.0(8.3)1.3(3.1اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)0.3(0.3)1.1(4.6)2.3(21.1)2.2(32.3)2.3(26.3)2.0(11.7)1.5(3.7اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)0.6(0.6)1.2(5.4)2.3(23.0)3.5(35.5)2.3(24.1)1.6(9.4)0.9(1.9اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)0.3(0.7)1.3(7.6)2.6(25.1)3.2(35.8)3.3(20.8)2.1(8.1)0.9(2.1اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)0.3(1.4)0.9(8.6)1.4(21.8)1.4(29.9)1.1(23.1)1.0(11.6)0.5(3.7اململكة املتحدة )انكلرتا(

)0.6(1.5)1.1(8.5)1.7(21.3)1.9(30.6)1.9(21.9)1.4(12.6)1.1(3.7اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)0.3(0.7)0.8(5.4)1.3(17.1)1.4(29.7)1.6(28.3)1.2(14.4)0.7(4.3اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة:   اأنظر اجلدول اأ-3-5 للبيانات ال�طنية
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)اجلزء 1-1(

 مت��سط �لدرجة، و�لتباين و�لفروق بني �جلن�سني يف �أد�ء �لطالب على مقيا�س �لعل�ماجلدول �س- اأ- ذ

�مليئينيات�لفروق بني �جلن�سنيجميع �لطالب

مت��سط 

�لدرجة

�لنحر�ف 

�ملعياري
بناتبنني

�لفارق       

) بنني- بنات(
�لعا�سر�خلام�س

�خلام�س 

و�لع�سرون

�خلام�س 

و�ل�سبع�ن
�لت�سع�ن

�خلام�س 

و�لت�سع�ن

خ.م�أ.مخ.ممت��سط
مت��سط 

�لدرجة
خ.م

مت��سط 

�لدرجة
خ.م

فارق 

�لدرجة
خ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م�لدرجةخ.م

حمكم

)4.5(673)4.0(647)3.2(598)4.4(461)5.6(392)6.3(350)4.3(5)3.6(523)3.6(529)2.0(98)2.9(526بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

)5.8(605)5.7(579)5.9(531)7.1(413)9.2(353)9.9(318)5.5(16)6.3(461)5.8(477)2.9(88)5.3(469اإ�سبانيا )االأندل�س(

)6.8(635)4.3(610)4.9(566)5.8(451)6.7(392)8.5(353)6.1(6)5.0(502)5.6(509)1.9(86)4.3(505اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)5.4(641)6.2(613)5.8(566)6.5(443)7.1(376)8.7(340)6.1(13)5.8(495)5.8(508)2.2(92)4.9(502ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

)5.7(599)4.9(573)6.6(523)8.4(404)9.4(346)9.5(310)5.8(10)6.7(456)6.2(466)2.2(88)5.7(461ا�سبانيا )جزر الباليار(

)3.9(618)3.2(593)2.4(548)3.3(444)4.0(393)5.0(361)3.2(6)2.4(492)3.5(498)1.3(78)2.5(495ا�سبانيا )البا�سك(

)7.7(596)5.8(565)4.8(515)5.7(390)7.4(338)9.0(304)5.2(15)4.7(444)5.1(459)2.6(89)4.1(452ا�سبانيا )جزر الكناري(

)5.4(641)5.3(614)5.8(564)5.3(440)6.8(381)7.8(346)5.3(12)5.6(494)5.1(506)1.9(90)4.7(500اإ�سبانيا )كانتابريا(

)7.7(649)6.1(625)4.9(575)6.5(461)8.8(402)9.6(367)6.2(6)5.2(513)6.5(519)2.5(86)4.9(516اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)7.0(631)6.7(606)6.2(561)7.3(440)10.3(380)8.3(345)5.0(9)6.4(493)6.4(502)2.4(88)5.9(497ا�سبانيا )كاتال�نيا(

)7.0(590)4.8(555)3.8(494)4.6(338)6.1(279)7.9(240)4.6(5-)2.9(418)4.0(414)2.2(109)2.6(416اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)6.6(637)5.7(611)5.7(566)6.7(449)6.4(393)9.0(357)4.3(1-)5.3(507)5.4(505)1.5(86)4.9(506ا�سبانيا )جالي�سيا(

)5.3(643)3.8(619)4.1(573)5.0(452)7.2(389)8.5(349)4.9(2)3.6(508)3.5(510)2.4(91)2.6(509ا�سبانيا )الري�خا(

)6.3(640)6.7(614)4.8(568)6.4(450)5.5(394)8.0(364)6.2(1)5.8(507)4.6(508)2.4(86)4.2(508ا�سبانيا )مدريد(

)5.3(616)6.1(590)5.8(544)7.2(426)7.4(372)8.7(342)4.6(24)6.2(472)5.4(496)2.5(84)5.3(484ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)6.3(642)4.8(613)3.8(570)5.4(451)7.4(396)7.1(363)4.6(9)4.1(504)3.9(513)2.0(85)3.2(509ا�سبانيا )نافار(

)5.6(669)4.6(638)4.4(582)4.1(449)4.4(391)6.0(358)4.7(9)4.0(510)4.4(519)1.4(96)3.5(514اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)5.1(640)4.1(612)4.4(562)6.1(411)8.0(337)11.1(293)7.2(8)4.8(478)6.2(486)4.0(109)4.2(482بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)6.7(657)5.0(632)4.3(585)5.4(455)6.1(399)8.5(369)6.0(1-)4.3(520)3.8(519)2.0(89)2.8(519بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)3.3(695)3.4(666)2.8(618)3.6(498)4.4(439)4.4(402)2.8(16-)2.7(564)3.0(548)1.2(89)2.5(556فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)5.9(667)5.5(638)3.8(589)4.9(468)3.7(415)8.3(381)5.1(12-)3.8(534)4.1(522)1.9(88)3.0(528فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)10.0(619)7.7(591)6.9(544)7.1(422)7.9(364)15.5(327)6.3(4-)6.6(483)6.5(478)4.9(91)5.7(480اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)3.9(656)4.2(628)2.8(574)4.2(456)5.4(392)9.2(356)3.8(2)3.0(512)3.3(514)2.0(90)2.5(513اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

)5.6(607)5.1(577)4.6(526)5.7(406)5.8(355)6.9(325)6.7(4)4.8(464)5.3(468)2.2(86)3.9(466اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

)7.6(584)7.7(555)7.3(502)7.1(384)8.0(331)8.3(299)7.1(12-)6.4(449)6.8(437)3.2(86)5.5(443اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

)8.3(592)8.9(565)7.9(511)8.1(386)11.8(327)16.7(294)8.7(17-)6.7(456)8.9(439)6.0(93)6.8(446اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)7.5(657)6.2(631)5.9(579)6.8(443)10.5(378)15.3(331)7.6(22)6.7(497)5.3(519)4.1(99)4.8(508اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)3.8(663)4.2(639)5.0(589)7.7(466)11.8(402)14.2(360)7.7(10-)5.6(529)6.6(519)4.2(92)4.8(524اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)7.8(622)6.3(595)6.0(546)6.7(420)7.5(364)8.7(332)7.8(1-)6.9(483)5.9(481)3.2(89)5.0(482اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)9.6(644)8.0(615)8.0(561)14.0(438)17.8(371)16.2(331)15.0(9-)6.1(503)15.9(494)4.6(94)9.9(498اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)7.5(663)6.2(636)5.0(588)7.7(472)13.0(403)16.0(363)9.4(0)7.0(525)7.9(526)4.1(92)5.8(526اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)5.8(641)6.0(615)5.0(566)10.5(446)11.2(382)11.1(348)10.6(0)4.4(504)10.6(504)3.3(89)6.5(504اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

)7.8(603)5.4(574)4.3(526)4.6(415)7.3(359)7.8(325)4.7(3)3.1(468)4.1(471)2.5(84)2.8(469اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)6.9(646)5.9(617)5.1(568)7.7(440)7.9(375)8.1(338)7.1(17)6.2(493)6.3(510)2.6(93)5.2(501اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)7.9(633)7.0(605)7.9(555)6.9(430)10.0(373)12.1(337)7.8(3)7.5(489)7.3(492)3.8(90)6.3(490ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)6.7(619)5.9(589)5.6(536)5.2(414)7.3(360)11.4(327)7.6(6-)6.0(477)5.9(471)2.8(89)4.5(474اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)9.9(605)7.9(573)7.4(520)9.5(387)13.2(326)21.5(284)10.3(6-)8.5(454)10.8(448)6.2(98)8.2(451اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)9.9(647)9.7(617)7.3(565)7.9(437)10.7(376)13.8(340)9.3(1-)6.2(500)8.3(499)4.2(94)5.7(500اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)7.5(669)4.9(640)4.2(589)6.8(460)9.5(399)11.1(360)10.0(8)7.4(519)4.8(526)3.2(94)3.6(523اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)5.2(642)5.1(616)5.1(564)7.9(435)10.2(373)16.8(334)7.5(3-)5.7(499)6.8(495)4.1(96)5.0(497اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)6.9(658)4.5(630)4.8(583)4.6(465)6.4(404)8.0(366)5.0(19)3.9(512)3.3(531)2.3(88)2.6(521اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)7.5(655)7.1(627)6.0(580)7.5(461)9.8(399)10.9(364)11.2(4-)7.0(520)8.1(516)3.2(88)5.1(518اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)4.5(673)3.8(641)3.8(584)4.4(448)4.5(385)5.1(349)5.4(10)3.7(510)4.3(520)1.6(99)3.0(515اململكة املتحدة )انكلرتا(

)5.7(676)5.8(642)5.0(584)7.3(440)9.0(378)12.1(341)10.4(5)4.5(509)8.7(514)3.9(103)4.4(511اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)5.2(655)3.8(619)3.8(561)4.5(430)5.2(373)5.8(336)3.7(9)4.0(491)4.0(500)1.4(95)3.5(496اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-3-6 للبيانات ال�طنية

القيم ذات الداللة االإح�سائية تظهر بالل�ن الداكن  )اأنظر امللحق اأ 3(

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 1-1(

 تد�خل �ملتف�قني يف �لقر�ءة و�لريا�سيات و�لعل�ماجلدول �س- اأ- �س

�لطالب يف �سن 15عام �لذين هم :

�لن�سبة �ملئ�ية 

للمتف�قني يف 

�لقر�ءة وكذلك 

يف �لريا�سيات 

و�لعل�م

غري متف�قني يف 

�أي من �ملجالت 

�لثالثة

متف�ق�ن يف 

�لقر�ءة فقط

متف�ق�ن يف 

�لريا�سيات 

فقط

متف�ق�ن يف 

�لعل�م فقط

متف�ق�ن 

يف �لقر�ءة 

و�لريا�سيات 

ولي�س يف �لعل�م

متف�ق�ن يف 

�لقر�ءة و�لعل�م 

ولي�س يف 

�لريا�سيت

متف�ق�ن يف 

�لريا�سيات 

و�لعل�م ولي�س 

يف �لقر�ءة

متف�ق�ن يف 

جميع �ملجالت 

�لثالثة

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)3.5(64.0)0.8(8.0)0.5(3.7)0.2(0.6)0.4(3.0)0.2(1.2)0.8(12.1)0.2(1.0)1.2(70.4بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

)11.0(29.3)0.3(0.5)0.4(0.6)0.2(0.3)0.2(0.4)0.3(0.9)0.8(2.7)0.3(0.5)1.1(94.1اإ�سبانيا )االأندل�س(

)8.6(42.3)0.5(2.0)0.4(1.9)0.2(0.3)0.4(1.4)0.4(1.0)1.3(8.9)0.5(1.0)1.6(83.4اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)8.5(47.9)0.6(2.7)0.7(2.0)0.3(0.4)0.3(1.2)0.3(1.2)0.8(4.2)0.4(1.3)1.6(87.0ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

)15.1(27.6)0.3(0.5)0.3(0.6)0.1(0.2)0.2(0.4)0.2(0.4)0.6(3.4)0.5(0.7)0.9(93.9ا�سبانيا )جزر الباليار(

)4.3(34.1)0.3(1.5)0.3(1.2)0.1(0.1)0.3(1.8)0.1(0.4)0.7(8.2)0.3(1.0)0.8(85.7ا�سبانيا )البا�سك(

)9.0(9.9)0.2(0.2)0.2(0.4)0.2(0.3)0.2(0.2)0.3(0.9)0.4(0.7)0.4(1.2)0.7(96.2ا�سبانيا )جزر الكناري(

)7.8(45.1)0.5(2.1)0.6(2.3)0.2(0.4)0.4(1.1)0.5(1.4)0.9(6.4)0.3(1.1)1.6(85.2اإ�سبانيا )كانتابريا(

)7.3(53.4)0.7(3.3)0.5(2.7)0.4(0.6)0.5(1.3)0.5(1.3)1.2(8.0)0.3(0.9)1.7(81.8اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)11.8(34.8)0.5(1.3)0.6(1.9)0.2(0.3)0.4(1.1)0.5(1.2)1.2(6.1)0.3(1.0)1.9(87.1ا�سبانيا )كاتال�نيا(

)15.6(21.2)0.2(0.3)0.2(0.4)0.1(0.1)0.2(0.3)0.5(0.8)0.4(1.2)0.2(0.6)0.5(96.3اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(

)8.8(33.8)0.4(1.2)0.5(1.8)0.3(0.7)0.2(0.5)0.5(1.9)0.7(3.4)0.4(1.1)1.3(89.4ا�سبانيا )جالي�سيا(

)8.3(54.7)0.6(3.3)0.6(2.5)0.1(0.2)0.6(1.5)0.4(1.0)1.1(7.7)0.5(1.1)1.4(82.8ا�سبانيا )الري�خا(

)7.6(46.2)0.8(2.7)0.3(1.3)0.3(0.6)0.4(1.4)0.4(1.5)0.8(4.9)0.4(1.2)1.4(86.4ا�سبانيا )مدريد(

)10.9(28.2)0.3(0.7)0.4(1.1)0.2(0.2)0.3(0.9)0.3(0.8)0.7(2.9)0.3(0.7)1.0(92.7ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)9.2(43.6)0.5(2.1)0.6(2.4)0.2(0.2)0.6(1.3)0.4(1.3)1.3(7.6)0.5(1.2)1.6(83.8ا�سبانيا )نافار(

)4.7(61.0)0.8(5.6)0.5(2.5)0.3(1.0)0.3(1.0)0.4(1.9)0.4(3.2)0.4(1.5)1.2(83.2اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)4.4(39.6)0.5(3.8)0.4(1.3)0.1(0.4)0.6(2.1)0.1(0.3)0.7(5.1)0.5(3.3)1.2(83.7بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

)10.2(58.5)0.8(3.8)0.8(4.1)0.4(0.7)0.6(0.7)0.4(1.0)1.1(6.9)0.5(1.3)1.6(81.5بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(

)3.1(58.8)0.7(8.8)0.5(5.0)0.4(2.2)0.2(1.4)0.4(3.2)0.6(6.8)0.3(2.5)1.1(70.0فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)5.6(58.8)0.8(4.9)0.7(3.6)0.2(0.7)0.4(1.1)0.5(1.7)1.0(6.7)0.4(1.6)1.5(79.6فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

)8.4(27.1)0.4(1.0)0.5(0.9)0.3(0.7)0.3(0.6)0.5(0.9)1.3(3.4)0.5(1.3)1.9(91.2اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(

)7.4(51.0)0.6(2.9)0.6(3.5)0.2(0.7)0.3(1.0)0.5(1.9)0.6(6.4)0.3(1.2)0.9(82.5اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

)8.4(30.6)0.3(1.0)0.4(0.9ك0.0)0.3(0.6)0.2(0.5)0.7(3.7)0.4(1.5)1.0(91.7اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(

)12.0(23.6)0.2(0.3)0.2(0.2ك0.0ك0.0)0.2(0.4)0.5(1.3)0.3(0.8)0.8(96.6اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(

)9.7(27.1)0.2(0.5)0.2(0.2)0.2(0.4)0.2(0.4)0.3(0.5)1.5(3.0)0.4(0.6)1.6(94.4اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(

)5.7(40.9)0.7(3.7)0.8(3.0)0.5(1.2)0.4(1.6)0.5(1.5)1.1(7.0)0.6(2.5)1.3(79.6اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)4.9(48.5)0.7(4.8)0.7(3.2)0.4(1.0)0.4(1.2)0.6(2.2)0.7(4.1)0.6(3.0)1.6(80.4اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)6.2(26.2)0.4(1.2)0.4(1.0)0.3(0.6)0.3(0.7)0.5(0.7)0.9(3.5)0.5(2.0)1.7(90.2اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)7.1(38.8)0.6(2.4)0.9(2.4)0.3(0.7)0.4(1.0)0.5(1.1)0.8(3.5)0.6(2.1)1.9(86.8اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)5.4(43.9)1.0(4.8)0.6(3.1)0.4(1.3)0.5(1.5)0.5(1.4)0.8(4.6)0.7(3.3)2.0(80.0اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)6.9(34.9)0.5(2.6)0.6(1.7)0.4(0.8)0.4(1.2)0.4(1.2)0.9(4.0)0.6(2.8)1.2(85.8اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

)18.1(26.9)0.4(0.5)0.4(1.2ك0.0)0.3(0.4)0.3(0.3)0.8(3.0)0.4(0.9)1.2(93.6اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (

)6.2(37.8)0.6(2.8)0.6(2.2)0.3(0.7)0.5(1.3)0.4(1.0)0.9(3.7)0.7(2.7)1.5(85.6اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)7.3(31.8)0.5(1.3)0.7(2.3)0.3(0.6)0.3(0.6)0.3(0.8)1.3(5.1)0.5(1.7)2.1(87.8ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)8.7(23.7)0.3(0.8)0.5(1.1)0.3(0.6)0.2(0.4)0.4(0.8)0.4(1.2)0.5(1.6)0.8(93.6اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

)11.4(28.3)0.4(0.8)0.4(0.7)0.2(0.2)0.3(0.4)0.2(0.5)0.9(3.0)0.4(1.3)1.3(93.1اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (

)8.3(44.1)0.7(2.8)0.8(2.4)0.3(0.5)0.3(0.7)0.5(1.3)1.0(4.3)0.5(2.3)1.9(85.6اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)6.1(51.4)0.8(4.8)0.8(3.7)0.5(0.9)0.4(1.0)0.6(2.2)0.7(4.4)0.8(2.6)1.2(80.3اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)7.6(38.2)0.7(2.6)0.5(2.0)0.3(0.7)0.3(0.8)0.3(1.1)0.9(3.7)0.6(2.8)1.2(86.3اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)6.9(47.3)0.7(4.4)0.6(2.3)0.4(1.1)0.4(1.2)0.5(1.4)0.9(3.7)0.6(2.7)1.5(83.3اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)6.6(45.5)0.6(3.4)0.8(3.1)0.4(1.0)0.4(1.0)0.4(1.5)1.0(5.3)0.5(2.0)2.1(82.7اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)4.5(57.3)0.5(4.6)0.4(2.5)0.3(1.6)0.2(0.5)0.5(2.8)0.3(2.2)0.2(1.3)1.0(84.4اململكة املتحدة )انكلرتا(

)6.2(55.0)0.7(5.1)0.4(2.2)0.5(2.1)0.2(0.6)0.6(2.4)0.4(2.3)0.4(1.5)1.1(83.8اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)5.1(49.6)0.4(2.5)0.3(1.3)0.3(1.4)0.1(0.2)0.4(2.5)0.3(1.1)0.3(0.9)0.8(90.1اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-3-7 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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)اجلزء 2-1(

 �لتد�خل بني �ملتف�قني يف �لعل�م و�لقر�ءة و�لريا�سيات - ح�سب �جلن�س اجلدول �س- اأ- ظ

  بنني وهم :

�لن�سبة �ملئ�ية 

للطالب �ملتف�قني 

يف �لقر�ءة 

و�لريا�سيات 

و�لعل�م

غري متف�قني 

يف �ملجالت 

�لثالثة

متف�ق�ن يف 

�لقر�ءة فقط

متف�ق�ن يف 

�لريا�سيات 

فقط

متف�ق�ن يف 

�لعل�م فقط

متف�ق�ن 

يف �لقر�ءة 

و�لريا�سيات 

ولي�س يف �لعل�م

متف�ق�ن يف 

�لقر�ءة و�لعل�م 

ولي�س يف 

�لريا�سيات

متف�ق�ن يف 

�لريا�سيات 

و�لعل�م ولي�س 

يف �لقر�ءة

متف�ق�ن 

يف �ملجالت 

�لثالثة

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)4.1(80.4)1.1(8.2)0.7(5.5)0.2(0.3)0.4(1.5)0.3(1.1)1.4(15.3)0.1(0.2)1.5(67.9بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

0.0)1.5(92.4اإ�سبانيا )االأندل�س(
ج

3.7)1.3(1.2)0.6(0.3)0.2(0.3)0.3(1.1)0.6(0.7)0.4(44.0)18.5(

)11.3(67.8)0.6(2.3)0.7(3.0)0.2(0.3)0.5(0.6)0.6(1.1)1.9(12.3)0.2(0.2)2.4(80.3اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

0.0)0.4(0.9)0.6(1.7)1.2(5.2)0.3(0.4)2.1(85.5ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(
ج

3.1)1.2(3.2)0.9(70.2)10.1(

0.0)0.3(0.3)0.4(0.7)1.2(5.2)0.2(0.2)1.2(92.0ا�سبانيا )جزر الباليار(
ج

1.0)0.4(0.5)0.3(47.9)21.0(

)8.0(51.8)0.3(1.6)0.5(2.0)0.1(0.1)0.3(1.1)0.2(0.6)1.0(10.4)0.2(0.3)1.1(83.9ا�سبانيا )البا�سك(

0.0)0.4(0.7)0.2(0.4)0.3(0.3)0.6(1.2)0.5(0.9)0.4(0.7)1.0(95.6ا�سبانيا )جزر الكناري(
ج

14.6)18.1(

0.0)1.6(83.9اإ�سبانيا )كانتابريا(
ج

7.8)1.3(1.7)0.8(0.6)0.4(0.0
ج

3.5)1.1(2.3)0.7(73.6)12.9(

0.0)2.3(79.2اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(
ج

10.4)1.7(1.3)0.5(0.7)0.5(0.0
ج

4.3)1.1(3.8)1.1(78.4)9.2(

0.0)0.4(0.8)0.7(1.4)1.6(8.9)0.3(0.3)2.4(84.3ا�سبانيا )كاتال�نيا(
ج

2.7)0.9(1.4)0.7(51.4)16.5(

0.0)0.8(0.9)0.7(2.1)0.3(0.3)0.8(95.2اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(
ج

0.0
ج

0.6)0.4(0.0
ج

33.2)28.3(

0.0)1.6(88.3ا�سبانيا )جالي�سيا(
ج

4.5)0.9(2.0)0.6(0.4)0.3(0.4)0.3(2.5)0.6(1.3)0.7(47.7)17.9(

0.0)2.1(79.6ا�سبانيا )الري�خا(
ج

11.0)1.9(1.1)0.4(0.6)0.5(0.0
ج

4.2)0.9(3.3)0.8(80.2)12.0(

0.0)0.4(0.9)0.8(1.9)1.2(6.8)0.2(0.3)1.5(85.0ا�سبانيا )مدريد(
ج

2.1)0.6(2.5)0.9(61.3)11.4(

0.0)1.5(91.6ا�سبانيا )م�ر�سيا(
ج

4.0)1.0(1.2)0.5(0.0
ج

0.0
ج

1.7)0.6(0.9)0.5(59.8)18.4(

0.0)2.1(82.0ا�سبانيا )نافار(
ج

9.7)1.8(1.7)0.6(0.7)0.4(0.0
ج

3.6)1.2(2.0)0.7(67.6)14.4(

)4.9(76.1)1.1(6.3)0.7(3.4)0.3(0.6)0.4(0.9)0.6(2.1)0.6(4.4)0.3(0.5)1.7(81.8اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)6.9(53.1)0.7(4.6)0.7(2.0)0.2(0.3)0.6(2.1)0.2(0.5)1.1(7.9)0.6(1.7)1.7(81.0بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

0.0)2.4(78.8بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(
ج

9.4)2.0(1.5)0.7(0.0
ج

0.0
ج

6.1)1.4(3.3)1.1(78.4)11.6(

)4.7(79.4)0.7(6.6)0.7(7.4)0.3(0.8)0.2(0.6)0.5(3.3)0.8(9.2)0.3(0.4)1.3(71.7فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

0.0)0.4(0.5)0.6(1.7)1.9(9.1)0.4(0.3)2.0(80.0فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(
ج

5.1)1.3(3.3)1.0(78.5)11.3(

0.0)2.3(91.2اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(
ج

4.5)1.7(0.9)0.6(0.5)0.4(0.3)0.3(1.4)0.6(0.9)0.5(44.5)15.0(

)8.8(78.6)0.6(2.9)0.9(5.6)0.2(0.2)0.3(0.4)0.5(2.2)1.1(9.4)0.2(0.2)1.3(79.2اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

0.0)0.3(0.4)0.4(0.6)1.3(5.8)0.3(0.3)1.8(89.9اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(
ج

1.5)0.7(1.3)0.5(60.8)14.1(

0.0)1.1(96.2اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(
ج

1.8)0.7(0.5)0.4(0.0
ج

0.0
ج

0.4)0.4(0.4)0.3(43.4)30.5(

0.0)1.8(93.8اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(
ج

3.9)1.5(0.4)0.3(0.3)0.3(0.2)0.2(0.4)0.4(0.7)0.4(46.4)20.1(

)9.3(70.1)0.8(4.3)1.4(5.3)0.3(0.4)0.6(1.1)0.8(2.0)1.8(11.2)0.2(0.3)2.0(75.3اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)7.9(68.6)0.8(4.5)1.1(5.3)0.3(0.3)0.5(1.0)0.7(2.5)1.1(6.1)0.5(0.8)2.0(79.5اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)11.6(45.0)0.7(1.5)0.6(1.6)0.4(0.5)0.4(0.6)0.4(0.7)1.4(5.3)0.4(0.7)2.3(89.2اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)13.3(55.6)1.0(2.4)1.6(4.0)0.4(0.4)0.4(0.9)0.8(1.2)1.2(5.3)0.4(0.6)2.9(85.3اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

0.0)0.4(0.8)0.6(2.0)1.3(6.0)0.3(0.6)2.6(80.0اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (
ج

5.1)1.1(4.9)1.3(71.0)9.8(

)13.1(54.4)0.6(2.4)1.0(2.7)0.4(0.5)0.4(0.8)0.5(1.1)1.5(6.0)0.5(0.7)1.8(85.7اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

0.0)0.6(0.6)0.4(0.5)1.4(4.9)0.3(0.4)1.7(90.8اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (
ج

2.0)0.7(0.8)0.7(43.3)27.0(

)9.2(58.1)0.8(3.1)1.0(3.5)0.3(0.3)0.5(0.9)0.9(1.4)1.5(5.6)0.7(1.0)2.0(84.1اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)14.9(53.0)0.5(1.3)1.0(3.6)0.3(0.2)0.3(0.3)0.5(1.0)1.6(5.7)0.4(0.6)2.5(87.3ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

0.0)0.4(0.5)0.4(1.0)0.6(1.9)0.2(0.4)1.3(93.3اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (
ج

1.9)0.8(0.9)0.4(47.5)16.2(

0.0)0.5(0.7)1.1(3.9)0.6(0.6)1.4(91.8اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (
ج

0.0
ج

1.2)0.6(1.1)0.7(45.5)27.5(

)9.6(72.1)1.0(3.3)1.4(3.9)0.3(0.4)0.4(0.5)0.6(1.5)1.6(6.7)0.3(0.4)2.8(83.4اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)11.2(74.9)1.3(5.7)1.2(5.5)0.6(0.7)0.4(0.6)0.9(2.8)1.1(5.8)0.5(0.7)1.8(78.2اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

0.0)0.4(0.5)0.6(1.4)1.6(5.8)0.5(0.8)2.0(84.9اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (
ج

3.6)0.8(2.8)1.0(63.4)15.6(

)10.9(64.8)1.4(5.6)1.1(4.2)0.4(0.6)0.7(1.4)0.8(2.0)1.7(5.9)0.6(1.0)2.0(79.4اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)11.3(68.0)0.7(2.6)1.3(5.0)0.2(0.3)0.4(0.6)0.7(1.9)1.5(7.3)0.3(0.3)2.6(82.0اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)5.1(76.1)0.7(5.3)0.6(4.0)0.3(0.9)0.2(0.3)0.6(3.2)0.7(3.2)0.3(0.4)1.5(82.7اململكة املتحدة )انكلرتا(

)6.6(73.5)1.0(6.0)0.8(3.5)0.6(1.2)0.3(0.5)0.8(2.9)0.6(3.5)0.3(0.5)2.0(81.9اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)6.5(65.3)0.6(2.8)0.5(2.1)0.3(1.1)0.1(0.1)0.6(3.4)0.6(1.6)0.2(0.3)1.1(88.6اململكة املتحدة )ويلز(

مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-3-8 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304
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مالحظة: اأنظر اجلدول اأ-3-8 للبيانات ال�طنية

http://dx.doi.org/10.1787/888932343304

)اجلزء 2-2(

�لتد�خل بني �ملتف�قني يف �لعل�م و�لقر�ءة و�لريا�سيات - ح�سب �جلن�ساجلدول �س- اأ- ظ

بنات وهن :

�لن�سبة �ملئ�ية 

للطالب �ملتف�قني 

يف �لقر�ءة 

و�لريا�سيات 

و�لعل�م

غري متف�قني 

يف �ملجالت 

�لثالثة

متف�ق�ن يف 

�لقر�ءة فقط

مف�ق�ن يف 

�لريا�سيات 

فقط

متف�ق�ن يف 

�لعل�م فقط

متف�ق�ن 

يف �لقر�ءة 

و�لريا�سيات 

ولي�س يف �لعل�م

متف�ق�ن يف 

�لقر�ءة و�لعل�م 

ولي�س يف 

�لريا�سيات

متف�ق�ن يف 

�لريا�سيات 

و�لعل�م ولي�س 

يف �لقر�ءة

متف�ق�ن 

يف �ملجالت 

�لثالثة

خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%خ.م%

حمكم

)4.7(52.4)0.9(7.9)0.5(1.9)0.3(0.9)0.7(4.5)0.3(1.3)0.9(8.8)0.4(1.8)1.5(73.1بلجيكا )املجتمع  الفلمنكي (

0.0)0.4(0.6)0.4(0.5)0.7(1.6)0.6(0.6)1.2(96.0اإ�سبانيا )االأندل�س(
ج

0.0
ج

0.3)0.2(15.4)12.0(

)10.8(28.6)0.8(1.8)0.4(0.7)0.3(0.4)0.7(2.3)0.4(0.9)1.1(5.5)0.9(1.8)1.5(86.6اإ�سبانيا )اأراغ�ن(

)11.8(30.7)0.9(2.1)0.5(0.8)0.7(0.8)0.5(1.6)0.4(0.6)0.9(3.0)0.8(2.4)1.6(88.8ا�سبانيا )ا�ست�ريا�س(

0.0)0.2(0.2)0.3(0.3)0.4(0.5ك0.0)0.7(1.6)0.8(1.2)1.7(95.8ا�سبانيا )جزر الباليار(
ج

16.0)17.0(

)6.0(24.2)0.4(1.4)0.2(0.4)0.1(0.2)0.6(2.5)0.1(0.2)0.6(5.9)0.4(1.8)0.8(87.6ا�سبانيا )البا�سك(

0.0)0.4(0.7)0.4(0.5)0.7(1.6)0.8(96.8ا�سبانيا )جزر الكناري(
ج

0.0
ج

0.0
ج

0.0
ج

5.5)6.7(

)8.6(30.6)0.7(2.0)0.4(1.0)0.4(0.7)0.5(1.8)0.4(1.2)1.1(4.9)0.6(2.0)2.0(86.6اإ�سبانيا )كانتابريا(

)7.8(37.8)0.8(2.8)0.6(1.2)0.8(1.1)0.8(1.9)0.7(1.2)1.3(5.8)0.6(1.7)1.9(84.3اإ�سبانيا )ق�ستالة ولي�ن(

)11.0(25.7)0.6(1.3)0.7(1.0)0.3(0.5)0.5(1.4)0.4(0.9)1.1(3.2)0.7(1.8)1.9(89.9ا�سبانيا )كاتال�نيا(

0.0)0.4(0.8)0.3(0.4)0.4(0.8)0.7(97.3اإ�سبانيا )�سيتة ومليلية(
ج

0.0
ج

0.3)0.2(0.0
ج

15.8)17.1(

)8.0(24.9)0.4(1.1)0.5(1.1)0.5(1.0)0.4(0.7)0.6(1.7)0.8(2.3)0.6(1.7)1.7(90.5ا�سبانيا )جالي�سيا(

)9.7(40.7)1.0(3.2)0.4(0.8)0.3(0.3)1.1(2.4)0.6(0.8)1.0(4.3)0.9(2.1)1.8(86.1ا�سبانيا )الري�خا(

)10.9(38.2)1.1(2.9)0.4(0.6)0.5(0.8)0.7(1.9)0.5(1.0)0.9(2.9)0.7(2.0)1.9(87.8ا�سبانيا )مدريد(

)11.0(14.3)0.4(0.5)0.4(0.5)0.2(0.2)0.5(1.5)0.3(0.4)0.8(1.8)0.6(1.2)1.3(93.9ا�سبانيا )م�ر�سيا(

)8.7(32.2)0.7(2.2)0.4(0.9)0.5(0.4)1.0(1.9)0.7(0.8)1.5(5.4)0.9(2.4)2.0(85.8ا�سبانيا )نافار(

)6.0(48.5)0.7(4.9)0.5(1.5)0.6(1.5)0.4(1.2)0.6(1.7)0.7(2.0)0.6(2.5)1.7(84.7اململكة املتحدة )ا�سكتلندا(

غري حمكم

)5.0(28.1)0.6(3.0)0.2(0.5)0.2(0.6)0.7(2.1)0.1(0.2)0.5(2.3)0.8(4.9)1.3(86.5بلجيكا )املجتمع الفرن�سي(

0.0)0.5(0.6)1.4(4.3)0.9(2.3)2.0(84.2بلجيكا )املجتمع الناطق باالأملانية(
ج

1.3)0.7(2.0)0.8(4.4)1.4(48.7)13.3(

)3.6(50.7)0.9(10.9)0.5(2.6)0.6(3.6)0.4(2.2)0.5(3.2)0.8(4.5)0.6(4.7)1.3(68.2فنلندا )الناطقة بالفنلندية (

)6.8(52.1)1.3(6.4)0.8(2.2)0.5(1.2)0.6(1.7)0.7(1.8)1.0(4.4)0.7(2.9)2.0(79.3فنلندا ) الناطقة بال�س�يدية(

0.0)0.4(1.0)0.5(0.7)0.6(0.9)1.2(2.1)1.0(2.5)2.1(91.2اإيطاليا )مقاطعة ابروزو(
ج

1.0)0.5(19.6)8.4(

)11.0(38.1)1.0(3.0)0.5(1.3)0.4(1.1)0.6(1.6)0.7(1.6)0.8(3.4)0.7(2.1)1.3(85.9اإيطاليا )مقاطعة ب�لزان� امل�ستقلة(

0.0)0.5(0.8)0.3(0.3)0.5(1.3)0.8(2.7)1.1(93.7اإيطاليا )مقاطعة بازيليكاتا(
ج

0.3)0.3(0.6)0.5(13.8)10.9(

0.0)0.3(0.3)0.5(0.7)0.7(1.3)1.0(97.0اإيطاليا )مقاطعة كاليربيا(
ج

0.0
ج

0.0
ج

0.3)0.2(15.6)13.2(

0.0)0.4(0.7)0.4(0.5)0.4(0.6)1.5(1.9)0.6(1.0)1.8(95.0اإيطاليا )مقاطعة كامبانيا(
ج

0.3)0.3(13.1)10.0(

)6.3(26.2)0.9(3.0)0.4(0.8)0.8(1.9)0.7(2.1)0.6(1.0)0.8(3.0)1.1(4.6)1.7(83.7اإيطاليا )مقاطعة اإميليا  رومانيا(

)6.4(38.1)1.1(5.2)0.7(1.1)0.7(1.8)0.6(1.4)0.8(1.9)0.8(2.0)1.3(5.3)2.3(81.4اإيطاليا )مقاطعة فري�يل البندقية ج�ليا(

)7.8(14.4)0.5(0.9)0.4(0.4)0.5(0.8)0.5(0.8)0.6(0.7)0.8(1.4)1.1(3.6)1.9(91.5اإيطاليا )مقاطعة الت�سي�(

)6.5(29.1)0.6(2.5)0.5(0.6)0.4(1.0)0.8(1.2)0.5(0.9)0.7(1.5)1.2(3.8)2.0(88.5اإيطاليا ) مقاطعة ليغ�ريا (

)4.6(30.2)1.1(4.6)0.5(0.9)0.7(2.0)0.9(2.3)0.5(0.8)0.9(3.1)1.2(6.3)2.5(80.0اإيطاليا )  مقاطعة ل�مبارديا (

)6.9(25.4)0.7(2.7)0.3(0.5)0.7(1.2)0.7(1.7)0.7(1.2)0.9(1.5)1.3(5.2)1.8(86.0اإيطاليا )مقاطعة ماركي(

0.0)0.6(1.0)0.8(1.4)1.2(96.6اإيطاليا ) مقاطعة م�ليز (
ج

0.0
ج

0.0
ج

0.0
ج

0.0
ج

7.9)10.9(

)7.3(27.2)0.8(2.6)0.5(1.0)0.4(1.0)0.7(1.6)0.3(0.5)0.6(2.0)1.0(4.3)1.9(87.0اإيطاليا )مقاطعة بي م�نت(

)9.2(23.4)0.7(1.4)0.5(1.0)0.6(0.9)0.4(0.8)0.4(0.5)1.5(4.5)0.7(2.7)2.4(88.2ايطاليا ) مقاطعة ب�ليا (

)10.1(14.7)0.5(0.7)0.4(0.4)0.5(0.9)0.3(0.3)0.6(0.7)0.4(0.5)0.8(2.7)1.2(93.8اإيطاليا ) مقاطعة �ساردينيا (

0.0)0.2(0.3)1.1(2.1)0.8(1.9)1.7(94.4اإيطاليا ) مقاطعة �سقلية (
ج

0.4)0.4(0.3)0.3(0.5)0.3(15.6)9.2(

)7.1(27.6)0.7(2.3)0.5(0.8)0.5(0.7)0.5(1.0)0.7(1.1)0.7(1.6)1.1(4.3)1.8(88.1اإيطاليا )مقاطعة ت��سكانا(

)7.3(34.5)1.0(3.9)0.8(1.7)0.7(1.2)0.7(1.5)0.7(1.5)0.8(2.8)1.4(4.8)2.0(82.7اإيطاليا )مقاطعة ترينت�(

)5.8(27.1)0.7(2.5)0.4(0.5)0.5(1.1)0.5(1.0)0.4(0.8)0.7(1.7)1.1(4.7)1.8(87.7اإيطاليا ) مقاطعة اأمربيا (

)8.5(32.4)1.0(3.2)0.3(0.4)0.6(1.5)0.8(1.0)0.8(0.9)0.6(1.5)1.1(4.3)1.7(87.1اإيطاليا )مقاطعة فايل دا اأو�ستا(

)6.8(38.0)0.9(4.1)0.5(1.3)0.7(1.8)0.6(1.3)0.5(1.0)1.0(3.4)0.9(3.7)2.5(83.4اإيطاليا )مقاطعة فينيت�(

)5.6(43.7)0.7(4.0)0.4(1.1)0.4(2.4)0.3(0.7)0.5(2.5)0.4(1.2)0.4(2.1)1.2(86.0اململكة املتحدة )انكلرتا(

)8.2(41.1)1.0(4.2)0.4(1.0)0.6(2.8)0.4(0.7)0.6(1.9)0.5(1.2)0.7(2.5)1.3(85.6اململكة املتحدة )ايرلندا ال�سمالية(

)6.2(37.7)0.5(2.2)0.2(0.6)0.5(1.8)0.2(0.3)0.5(1.6)0.3(0.5)0.6(1.5)1.0(91.7اململكة املتحدة )ويلز(
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�إعد�د وتنفيذ جهد بيز� �لتعاوين

الملحق ج
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مقدمة

اإن بيزا جهد تعاوين ، يجمع بني اخلربة العلمية من البلدان امل�ساركة ، وي�سريها باال�سرتاك مع حك�ماتهم على اأ�سا�س �سيا�سة حتركها م�سالح م�سرتكة 

واحدة .  

لبيزا جمل�س اإدارة ي�سم ممثاًل لكل بلد ويق�م بتحديد اأول�يات ال�سيا�سة العامة ، يف �سياق اأهداف منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية ، وي�سرف على 

االلتزام بهذه االأول�يات اأثناء تنفيذ الربنامج. وي�سمل ذلك حتديد االأول�يات ل��سع امل�ؤ�سرات ، من اأجل اإن�ساء اأدوات التقييم واالإعالن عن النتائج.

كما يعمل خرباء من البلدان امل�ساركة مع فرق العمل املكلفة مبهمة ربط اأهداف ال�سيا�سة باأف�سل اخلربات الفنية املتاحة على ال�سعيد الدويل. ومن 

خالل امل�ساركة يف هذه املجم�عات من اخلرباء ت�سمن البلدان اأن هذه االأدوات �ساحلة دوليا وتاأخذ يف االعتبار ال�سياقات الثقافية والتعليمية يف البلدان 

االأع�ساء يف منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية ، واأن م�اد التقييم لها خ�سائ�س القيا�س الق�ي ، واأن هذه االأدوات تركز على امل�ث�قية وال�سالحية 

التعليمية. 

من خالل مديري امل�سروع ال�طني ، تق�م البلدان امل�ساركة بتنفيذ بيزا على ال�سعيد ال�طني اخلا�سع لالإجراءات االإدارية املتفق عليها. ويلعب مدراء 

امل�ساريع ال�طنية دورًا حي�يًا يف �سمان تنفيذ امل�سح على م�ست�ى الن�عية العالية ، مع التاأكيد على نتائج امل�سح وتقييم  التحليالت والتقارير واملن�س�رات.

كان ت�سميم وتنفيذ الدرا�سات امل�سحية ، �سمن االإطار الذي و�سعه جمل�س اإدارة بيزا ، يقع على عاتق متعاقدين من اخلارج.  وبالن�سبة لبيزا 2009، 

مت تنفيذ تط�ير اال�ستبيان من قبل احتاد بقيادة Cito الدولية يف اإطار �سراكة مع جامعة ت�ينتي  Twente. اأجرت الرابطة و�سع وتنفيذ التقييم املعريف 

واخليارات الدولية بقيادة املجل�س االأ�سرتايل للبح�ث الرتب�ية )ACER(. و�سركاء اآخرين يف هذا االحتاد كاب�ستان cApStAn ملراقبة اجل�دة اللغ�ية 

يف بلجيكا ، واملعهد االأملاين DIPF ) املعهد االأملاين لالأبحاث الرتب�ية الدولية » DIPF( يف اأملانيا ، واملعهد ال�طني لبح�ث ال�سيا�سة التعليمية يف اليابان 

)NIER( ، ووحدة حتليل النظم واملمار�سات التعليمية )aSPe( يف بلجيكا WESTAT يف ال�اليات املتحدة.

ت�سطلع اأمانة منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية بامل�س�ؤولية االإدارية ال�ساملة للربنامج ، فرت�سد تنفيذه ي�مًا بي�م ب�سكل اأ�سا�سي، وتق�م بدور اأمانة 

االأن�سطة.  بتنفيذ  املكلفة  الدولية  والرابطة  بيزا  اإدارة  ال��سيط بني جمل�س  بدور  تق�م  وكما  البلدان  بني  االآراء  ت�افق يف  ، وحتقق  بيزا  اإدارة  جمل�س 

 PISA كما تق�م اأمانة منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية باإنتاج امل�ؤ�سرات والتحليالت واإعداد التقارير واملن�س�رات الدولية بالتعاون مع احتاد بيزا

وبالت�ساور ال�ثيق مع البلدان االأع�ساء �س�اء على م�ست�ى ال�سيا�سة العامة )جمل�س اإدارة  بيزا( وعلى م�ست�ى التنفيذ )مديرو امل�سروع ال�طني(.

فيما يلي ق�ائم اأع�ساء الهيئات املختلفة  يف بيزا  واخلرباء واال�ست�ساريني االأفراد الذين �ساهم�ا يف بيزا.

رئي�س جمل�س �إد�رة بيز�: ل�رنا بريتراند

بلد�ن منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية

�أ�سرت�ليا: ت�ين زاندريج�

�لنم�سا: مارك نيميت

بلجيكا:  كري�ستيان بل�ندين و ايزابيل اإيراو و مي�سيلني �سكيز.

كند�: بيري بروك� و باتريك ب��سيري و ت�ما�س جل��سزيني�سكي

�سيلي:  لي�ن�ر كاري�ال

جمه�رية �لت�سيك:  جانا �سرتاك�فا

�لد�منارك: تيني باك

��ست�نيا: مايي كيت�سينج

فنلند�:  جاري راجانني

فرن�سا: برون� ترو�سيي

�أملانيا: اأنيماري كليم و ماك�سيميليان ميلر - هارلني و اإلفريدي اأئ�رنبريجر 

�لي�نان:باناجي�تي�س كازانتزي�س )05/7/1-10/3/31( فا�سيليا هاتزينيكيتا

�ملجر:  بين� جا�سب�

�أي�سلند�: ج�لي��س ك . بي�رن�س�ن

�أيرلند�:  جي�د  ك��سجروف

��سر�ئيل: مي�سال بيلر

�إيطاليا: بيريو �سيب�ل�ين 

�ليابان: راي� واتانابي

ك�ريا: ه�ان �سيك كيم

ل�ك�سمب�رج: مي�سيل النارز

�ملك�سيك:  فران�سي�سك� �سي�سك�ماين

ه�لند�: ب�ل فان اأويجني

ني�زيلند�: ليني ويتني

�لرنويج: اآن برييتكافلي

ب�لند�:  �ستان�سيل� درزازديز�سف�سكي

�لربتغال:  كارل��س بينت� فرييرا

جمه�رية �ل�سل�فاك:  ج�لي��س هاو�سر و رومانا كان�ف�سكا و باولينا 

ك�ر�سناك�فا

�سل�فينيا:  اآندريا باريل الك�تا

�أ�سبانيا:  كارمي اآم�رو�س با�ستي و  اإنريكي روكا ك�ب�

�ل�س�يد: اأنيتا وي�سرت 

�س�ي�سر�:  اآرياين بيكلر �س�در�سرتوم  و هاينز راين

تركيا:  مريال األكان

�ململكة �ملتحدة:  ل�رنا بريتراند و مال ك�ك

�ل�ليات �ملتحدة: دانييل ماكجرا�س و ي�جني اأوين

املراقبون

�ألبانيا: ندري�سيم مهيمتي

�لأرجنتني:  ليليانا با�سك�ال

�أذربيجان:  طالب �سريف�ف
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�لرب�زيل:  ل�اكيم ج�زيه �س�اري�س نيت�

بلغاريا: نيدا كري�ستان�فا

ك�ل�مبيا:  مارجاريتا بينا

كرو�تيا:  مي�سيل برا�س روث

دبي )�لإمار�ت �لعربية(:  مرمي العلي

ه�جن ك�جن �ل�سينية:  اإي�سرت �س�ي ت�س� ه�

�ندوني�سيا:  مان�سي�ر رملي

�لأردن:  خطاب حممد عبد البديع

كاز�خ�ستان:  يرميك�ف ن�رخممد تريلين�فيت�س

جمه�رية قريغيز�ستان: اإنا فالك�فا

لتفيا:  اآندري�س كاجنرو

ليختن�ستاين: كري�ستيان نيديجر

ليت��نيا:  ريتا دوكينايتي

ماكاو �ل�سينية:  ك�وك - ت�سي�جن ت�سي�جن

�جلبل �لأ�س�د: زليجك� جا�سيم�فيت�س

بنما : اآرت�رو ريفريا

بريو:  ليليانا مرياندا م�لينا

قطر:  عادل ال�سيد

رومانيا:  روك�سانا ميهايل

رو�سيا �لحتادية:  جالينا ك�فالي�فا

�سربيا:  دراجيكا بافل�فيت�س بابيك

�سانغهاي:  مينك�س�ان زاجن

�سنغاف�رة:  ل� خاه جيك

تايبيه �ل�سينية: ت�سيه ويهي�  و ف� الي لني

تايالند:  بريكارن ديك�سري

تريند�د وت�باج�: هاريالل �سيكاران

ت�ن�س: كمال الدين جاها

�أروج��ي:  اأندريه بريي

مديرو م�سروع بيز� 2009 �ل�طني:

�ألبانيا: األف�ن�س� هاريزاج

�لأرجنتني:  اأنت�ني� ج�ترييز

��سرت�ليا:  �س� ط�م�س�ن

�لنم�سا:  اأور�س�ال �سفانترن

�أذربيجان:  اأمني ميهرمي�ف

بلجيكا: اإيرياين بايي و اجني دي ماير

�لرب�زيل: �سيال كارفله� لريا

بلغاريا: �سفيتال بيرتوفا

كند�: بيري بروك� و متارا نايت�ن

�سيلي: اإميا الج��س

�سنغهاي �ل�سني:  جنج ل� و مينك�س�ان زاجن

تايبيه �ل�سينية: بي ه�سيا ه�جن

ك�ل�مبيا: فران�س�سك� ارن�ست� ريي�س

كرو�تيا: مي�سيل برا�س روث

جمه�رية �لت�سيك:  جانا باليك�فا

�لد�منرك: نيلز اإيجل�ند

دبي )�لإمار�ت �لعربية(: مرمي العلي

��ست�نيا: ج�ندا تاير

فنلند�: ج�وين فاليجاريف

فرن�سا:  �سيلفي ف�ميل

�أملانيا: نينا ج�دي و اإيكهارد كليمي

�لي�نان: باناجي�تي�س كازانتزي�س )من 05/7/1 حتى 08/11/18( وكري�سا 

�س�فيان�ب�ل� )من 08/11/18 (

ه�جن ك�جن �ل�سينية:  اإي�سرت �س�ي ت�س� ه�

�ملجر: اإيلديك� باالز�سي

�أي�سلند�: اأملار ميدفيك ه�لدور�س�ن

�ندوني�سيا: برهان الدين ت�ال

�أيرلند�: را�سيل بريكنز

��سر�ئيل: اإنبال رون كابالن و ج�يل راب

�إيطاليا: م�را باملريي�

�ليابان: راي� واتاتابي

�لأردن:  خطاب حممد عبد البديع

كاز�خ�ستان: داميت�ف بازار كابدو�سيفيت�س

ك�ريا: كاي�جن – هي كيم

جمه�رية قريغيزي�ستان: اإنا فالك�فا

لتفيا: اآندري�س كاجنرو

ليختن�ستاين: كري�ستيان نديجر

ليت��نيا : ج�ليتا دوديتي

ل�ك�سمب�رج: بيتينا ب�مي

ماكاو �ل�سينية: ك�وك ت�سي�جن ت�سي�جن

�ملك�سيك:  ماريا انط�انيتا دياز ج�ترييز

�جلبل �لأ�س�د: فرييكا اإيفان�فيت�س

ه�لند�: اإيرنا جيلي

ني�زيلند�: ماري تيلف�رد

�لرنويج: ماريت كجرين�سلي

بنما: زويال كا�ستيل�

بريو: ليليانا مرياندا م�لينا

ب�لند�: مي�سال فيديروي�س

�لربتغال: اآنا بيال �سرياو

قطر:  اأ�سعد ت�ناكتي

رومانيا:  �سيلفي� كري�ستيان مريي�سك�

رو�سيا �لحتادية:  جالينا ك�فالي�فا

�سربيا: دراكيجا باف�ليت�س بابيت�س

�سنغهاي �ل�سينية : ت�سانغ جينغ ل� مينخ�ان

�سنغاف�رة : ت�سيا ه�ا �سيانغ وب�ن لينغ ت�س�

�جلمه�رية �ل�سل�فاكية : ب�لينا ك�ر�سناك�فا

�سل�فينيا : م�جكا �سرتاو�س

�إ�سبانيا : الدعاوى �سريكاديل�

�ل�س�يد : كارل غ�ران كارل�س�ن

�س�ي�سر� : كري�ستيان نيديجار

تايالند :  �س�ين كالينني 

ترينيد�د وت�باغ� : هاريالل �سيخاران 

ت�ن�س : كامل الدين جاها

تركيا : مفيدو كالي�سكان

�ململكة �ملتحدة : جيني براد�س� و�س�ء ك�ك

�ل�ليات �ملتحدة : دانا كيلي و�سيه ه�يل

�أوروج��ي: ماريا �سان�سيز

�لأمانة �لعامة ملنظمة �لتعاون و�لتنمية 

اأندريا�س �ساليت�سر )من�سق عام لبيزا والعالقات بالبلدان واالقت�سادات ال�سريكة(

مارلني اآكريون )الدعم التحريري(

ماريكا ب�يرون )الدعم التحريري(

�سيم�ين بل�مي )اخلدمات التحليلية(

فران�سي�سكا ب�رج�ن�يف )اخلدمات التحليلية (
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نيك�لينا كليمنت�س )الدعم التحريري(

مايكل ديفيد�س�ن )اإدارة امل�ساريع واخلدمات التحليلية(

ج�لييت ايفانز )االإدارة والعالقات بالبلدان واالقت�سادات ال�سريكة(

مياك� ايكيدا )خدمات حتليلية(

ما�سيج ياك�ب�ف�سكي )خدمات حتليلية(

غيريم� م�نت )خدمات حتليلية(

ديانا م�رالي�س )الدعم االإداري(

�س�جني بارك )خدمات حتليلية(

مرباك تاريكي )الدعم التحريري(

في�سيت �س�يف )خدمات حتليلية(

اليزابيث فيل�تريك�س )الدعم التحريري(

كارين زمير )اإدارة امل�سروع(

بابل� زويدو )خدمات حتليلية(

جمم�عات �خلرب�ء لبيز� 2009

جمموعة خرباء القراءة

اروين كري�س )خدمة االختبارات التعليمية ، وني� جري�سي ، ال�اليات

املتحدة االأمريكية(

�سا�سيك� اأدات�سي )جامعة نيجاتا ، اليابان(

ت�سارلز األدر�س�ن )جامعة النك�سرت، اململكة املتحدة(

ج�ن دي ي�نغ )خدمات االختبارات اللغ�ية ، ه�لندا(

ج�ن غ�ثري )جامعة مرييالند ، ال�اليات املتحدة االأمريكية(

دومينيك الف�نتني )جامعة لييج، بلجيكا(

مين�و نام )ك�ريا معهد املناهج والتقييم(

جان فران�س�ا اآلبيل )جامعة ب�اتييه، فرن�سا(

ف�لفغانغ �سن�ت�س )جامعة ك�بلنز النداو، واأملانيا(

ادواردو فيدال اأباركا )جامعة فالن�سيا ، ا�سبانيا (

جمموعة خرباء الريا�صيات

جان دي الجن )الرئي�س( )جامعة اأوتريخت، ه�لندا(

فرينر بل�م )جامعة كا�سل، اأملانيا(

ج�ن دو�سي )جامعة والية اإيلين�ي، ال�اليات املتحدة االأمريكية(

زبيغني� مار�سينياك )جامعة وار�س� ، ب�لندا(

م�غنز ني�س )جامعة رو�سكيلدي ، الدامنارك(

ي��سين�ري �سيميزو )جامعة ت�س�ك�با ، اليابان(

جمموعة خرباء العلوم

رودجر بايبي )الرئي�س( )BSCS ، ك�ل�رادو �سربينغز ، ال�اليات

املتحدة االأمريكية(

بيرت فن�سام )جامعة ك�ينزالند للتكن�ل�جيا، ا�سرتاليا(

�سفني الي )جامعة اأو�سل�، الرنويج(

يا�س��سي اوغ�را )املعهد ال�طني لبح�ث ال�سيا�سات التعليمية، اليابان(

مانفريد برينزل )جامعة كيل، اأملانيا(

اأندريه تيربجني )جامعة لي�ن، فرن�سا(

جمموعة خرباء اال�صتبيان

جاب �سريينز )الرئي�س( )جامعة ت�ينتي، ه�لندا(

با�سكال بري�س� )جامعة بيري مندي�س ، فرن�سا(

يني ت�سي�جن ت�سنج )معهد ه�جن ك�جن للتعليم ، ه�جن ك�جن ال�سني(

ديفيد كابالن )جامعة وي�سك�ن�سن - مادي�س�ن ، ال�اليات املتحدة

االأمريكية(

ايكهارد كليمي ) DIPF املعهد االأملاين انرتنا�سي�نال لطرق التدري�س،

اأملانيا(

هرني ليفني )جامعة ك�ل�مبيا ، ال�اليات املتحدة االأمريكية

)بريج� ليناكايال (جامعة جايفا�سكايال، فنلندا(

ول�دجر في�سمان )جامعة مي�نيخ، اأملانيا(

جمموعة امل�صت�صارين الفنيني لبيزا

كيث ر�سد )الرئي�س( )و�ستات، ال�اليات املتحدة االأمريكية(

) ACER راي اآدمز )املجل�س اال�سرتايل للبح�ث الرتب�ية

ج�ن دي ج�جن )خدمات االختبارات اللغ�ية ، ه�لندا(

�سي�س جال�س )جامعة ت�ينتي، ه�لندا(

اليتا جري�ساي )م�ست�سار، �سانت م�ري�س، فرن�سا(

ديفيد كابالن )جامعة وي�سك�ن�سن - مادي�س�ن ، ال�اليات املتحدة

االأمريكية(

كري�ستيان م�ن�سري )جامعة لييج، بلجيكا(

�س�فيا رابي - هي�سكيث )جامعة كاليف�رنيا - بريكلي ، ال�اليات

املتحدة االأمريكية(

تيريي رو�سيه )وزارة التعليم ، فرن�سا(

، CITO ن�رمان فريهيل�ست )مكتب تكن�ل�جيا املعل�مات الرئي�سي

ه�لندا(

كينتارو يامام�ت�  )خدمات تكن�جليا التعليم ETS ، ني� جري�سي ،

ال�اليات املتحدة االأمريكية(

ريبيكا زويك )جامعة كاليف�رنيا - �سانتا باربرا ، ال�اليات املتحدة

االأمريكية(

�حتاد بيز� 9002 لتط�ير �ل�ستبيان

املركز العاملي لتح�صني التعليم والتوعية CITO الدويل

ج�انا ك�رد�س

هانز ك�ليميري

ا�سرتيد م�لز

هينك م�يالندز

خ��سيه ن�يج�نز

جامعة ت�ينتي

�سي�س جال�س

ك�رمي جيهاجنري

جاب �سريينز

�حتاد بيز� 9002 لتط�ير وتنفيذ �لتقييم �ملعريف

و �خليار�ت �لدولية

املجل�س اال�صرتايل للبحوث الرتبوية

)راي اآدمز( مدير ااحتاد بيزا 0220

�س�زان بيت�س )اإدارة امل�سروع(

اأال برييزنر )اإدارة وحتليل البيانات(

يان بيبي )معاجلة وحتليل البيانات(

ا�ستري براكي )الدعم االإداري(

وي باتري�س )اإدارة امل�سروع ومراقبة اجل�دة(

رينيه ت�ساو )معاجلة وحتليل البيانات(

ج�ديث ك��سجروف )معاجلة وحتليل البيانات ودعم املركزال�طني(

ج�ن كري�س�يل )اإعداد التقارير ون�سرها(

اليك�س داراجان�ف )معاجلة وحتليل البيانات(

دانيال داك�يرث )اأدوات القراءة وتط�ير االختبارات(

كيت فيتزجريالد )معاجلة البيانات واختيار العينات(

دانيال ف�الآرت�ن )خدمات تكن�ل�جيا املعل�مات(

اإيفلني جيبهارت )معاجلة وحتليل البيانات(

مي ي�جن هاندياين )معاجلة وحتليل البيانات (

اليزابيث هريزباخ )�سمان اجل�دة(

�سام هالدين )خدمات تكن�ل�جيا املعل�مات والتقييم القائم على

احلا�س�ب(

كارين ه�هفيللد )دوات القراءة وتط�ير االختبارات(
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جنيفر ه�جن )معاجلة البيانات واختيار العينات(

ت�ين ه�اجن )اإدارة امل�سروع وخدمات تكن�ل�جيا املعل�مات(

مادلني اميرب )اأدوات القراءة والدعم االإداري (

ن�را ك�فار�سيك�فا )عمليات امل�سح(

وين�س�ن الم )خدمات تكن�ل�جيا املعل�مات(

ت�م الملي )الطباعة واأدوات القراءة االإلكرتونية ، وتط�ير االختبارات(

جريج ماكا�سكيل )اإدارة ومعاجلة البيانات وختيار العينات(

رون مارتن )اأدوات العل�م وتط�ير االختبارات(

باري ماكراي )مدير تقييم القراءة االإلكرتونية و تط�ير اأدوات العل�م

واالختبارات(

ج�لييت ميندول�فيت�س )اأدوات القراءة والطاعة االإلكرتونية وتط�ير

االختبارات(

مارتن م�ريف )العمليات امليدانية واختيار العينات(

ث�ا جن�ين )معاجلة وحتليل البيانات(

بيني بري�س�ن )الدعم االإداري(

اآنا بل�تكا )ت�سميم الر�س�مات(

اأال ب�تتي�سكي )اإدارة ومعاجلة البيانات(

وولفرام �س�لز )اإدارة ومعاجلة البيانات(

دارا �سياريل )اأدوات القراءة والطباعة االإلكرتونية وتط�ير االختبارات(

ناوك� تاباتا )عمليات امل�سح(

رو�س ترينر )االإدارة ، اأدوات الريا�سيات وتط�ير االختبارات(

دانيال اأورباخ )معاجلة وحتليل البيانات(

ايفا فان دي غاير )حتليل البيانات(

�سارل�ت ووترز )اإدارة امل�سروع، معاجلة وحتليل البيانات (

م�ري�س ووكر )تقييم القراءة االإلكرتونية واختيار العينات (

واهي� واردون� )اإدارة امل�سروع وخدمات تكن�ل�جيا املعل�مات(

ل�يز وين )معاجلة وحتليل البيانات(

يان ووي�يكا )خدمات تكن�ل�جيا البيانات(

و�صتات

ي�جني براون )الرتجيح(

فران ك�هني )الرتجيح(

�س�زان ف��س )املعاينة والرتجيح(

اأميتا ج�بيناث )الرتجيح(

�سيال كروت�ساك )اختيار العينة و الرتجيح ومراقبة اجل�دة(

ثانه ليه )اأخذ العينات والرتجيح ، ومراقبة اجل�دة(

جني ىل )اختيار العينة والرتجيح(

ج�ن ل�بديل )اختيار العينة والرتجيح(

�س�ن ل� )الرتجيح(

كيث ر�سد )مدير احتاد بيزا الختيار العينة و الرتجيح(

ويليام وول )الرتجيح(

اإرين ويل�س�ن )اختيار العينة والرتجيح(

ماريان وينجلي )الرتجيح(

�سريجي ياج�دين )الرتجيح( املعهد ال�طني للبح�ث الرتب�ية يف اليابان

املعهد الوطني للبحوث الرتبوية يف اليابان 

هيديف�مي اآرمي�ت� )اأدوات القراءة وتط�ير االختبارات(

هي�سا�سي كاواي )اأدوات القراءة وتط�ير االختبارات(

كاب�صتان ملراقبة اجلودة اللغوية

�ستيف ديت )الرتجمة وعمليات التدقيق(

اأندريا فرياري )الرتجمة ومنهجية التدقيق(

ل�را وايرينني )اإدارة التدقيق(

وحدة حتليل النظم واملهام العملية

اآريان بايي )اأدوات القراءة املطب�عة والقراءة االلكرتونية

وتط�ير االختبارات(

كا�ست� جرانة - م�نتريين )الرتجمة والتدقيق(

دومينيك الف�نتان )ع�س� يف فريق اخلرباء القراءة(

كر�ستيان م�ن�سري )حتليل البيانات وع�س� يف جمم�عة امل�ست�سارين

الفنيني(

اآن مات�ل )الرتجمة والتدقيق(

باتري�سيا �سيلينج )اأدوات القراءة املطب�عة والقراءة االلكرتونية

وتط�ير االختبارات(

املعهد االأملاين الدويل لطرق التدري�س

ك�ردوال اآرتيلت )جامعة بامربغ( )دوات القراءة وتط�ير اإطار العمل(

مي�سال دوروت�سيف�سكي )تط�ير الربجميات(

فرانك ج�لدهامر )بن�د القراءة االلكرتونية وتط�ير االختبارات (

ديرت هاير )تط�ير الربجميات(

نينا ج�دي )اأدوات القراءة االلكرتونية وتط�ير االختبارات(

ايكهارد كليمي )املدير امل�سارك للم�سروع لدى املعهد االأملاين

انرتنا�سي�نال لطرق التدري�س(

ه�لغر مارتن )تط�ير الربجميات(

ي�هان�س ناومان )اأدوات القراءة االلكرتونية وتط�ير االختبارات(

جان ب�ل ريف )امل�ست�سار الدويل(

هيك� رويلك (املدير امل�سارك للم�سروع لدى املعد االأملاين انرتنا�سي�نال

لطرق التدري�س(

ف�لفجاجن �سنايدر )جامعة فريزبريج( )اأدوات القراءة وتط�ير اإطار

العمل(

برتا �ستانات )جامعة ه�مب�لدت يف برلني( )اأدوات القراءة وتط�ير

االختبارات(

بريتا اأوب�سينج )اأدوات القراءة االلكرتونية وتط�ير االختبارات(

خرباء اآخرون

ت�بيا�س دولفلر ، )جامعة بامربج( )تط�ير اأدوات القراءة (

ت�ف �سترين فرونيز ، ILS جامعة اأو�سل� )تط�ير اأدوات القراءة(

بياتري�س هاليك�س )م�ست�سار، هال�ستات SPRL( )الرتجمة / احلكم تدقيق

وتط�ير امل�ساجر الفرن�سية (

اأوي�سنت جيتني ، ILS جامعة اأو�سل�( )اأدوات القراءة املطب�عة والقراءة

االلكرتونية وتط�ير االختبارات(

كي�س الجاروارد )معهد القيا�س الرتب�ي ه�لندا( )تط�ير اأدوات

الريا�سيات (

بريج� ميناكياال )جامعة جي فا�سكيال( )تط�ير اأدوات قراءة(

اآن ل�ر م�نييه )م�ست�سار ، فرن�سا( )تط�ير امل�سادر الفرن�سية(.
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جان جمدينج )املدر�سة الدمناركية للتعليم ، جامعة اآره��س( 

)القراءة املطب�عة وتط�ير القراءة االلكرتونية (

ايفا كري�ستني نارفاو�س، )معهد االقت�ساد واخلدمات الل�ج�ستية 

جامعة اأو�سل�(. 

) اأدوات القراءة املطب�عة والقراءة االإلكرتونية ، واأدوات االختبار 

وتط�يراالختبار (.

رولف ف. اول�سن )ILS، جامعة اأو�سل�( )تط�ير اأدوات العل�م (

روبرت ل�ري )اإدارة برونزويك اجلديدة للتعليم ، بكندا( )تط�ير 

اأدوات العل�م (.

ا�سرتيد رو )ILS جامعة اأو�سل�( )القراءة املطب�عة و القراءة االإلكرتونية 

وتط�ير االختبارات(.

هاناك� �سين�ما )جامعة تاماجاوا، اليابان( )تط�ير اأدوات الريا�سيات(

م�ساهم�ن �آخرون يف هذ� �ملن�س�ر

ف�جن ك�ان تام )الت�سميم(
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منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية

اإن منظمه التعاون االقت�سادي و التنمية  )OECD( هي منتدى  فريد حيث تعمل احلك�مات جنبًا اإىل جنب مل�اجهة حتديات الع�ملة االقت�سادية 

واالجتماعية والبيئية . كما اأن املنظمة )OECD( تتقدم اجله�د لفهم وم�ساعدة احلك�مات لال�ستجابة للتط�رات واالهتمامات اجلديدة مثل ال�سيطرة 

) االإدارة ( اجلماعية واقت�ساد املعل�مات وحتديات �سيخ�خة ال�سكان. وت�فر املنظمة املجال حيث ميكن للحك�مات مقارنة خربات �سيا�ساتهم وال�سعي 

الإيجاد حل�ل للم�ساكل امل�سرتكة ولتحديد املمار�سة  اجليدة والعمل لتن�سيق ال�سيا�سات ال�طنية والدولية .

واأع�ساء منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية هم : ا�سرتاليا  و النم�سا وبلجيكا وكندا و�سيلى وجمه�رية الت�سيك والدمنارك وفنلندا وفرن�سا واأملانيا 

والربتغال  وب�لندا  والرنويج  وني�زيلندا  وه�لندا  واملك�سيك  ول�ك�سمب�رج  وك�ريا  واليابان  وايطاليا  واإ�سرائيل  واأيرلندا  واأي�سلندا  واملجر  والي�نان 

وجمه�رية ال�سل�فاك و�سل�فينيا واأ�سبانيا و ال�س�يد و�س�ي�سرا وتركيا واململكة املتحدة وال�اليات        املتحدة  . كما ت�سارك املف��سية  االأوربية  يف اأعمال 

منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية .

االقت�سادية  الق�سايا  يف  وبح�ثها  املنظمة  اإح�سائيات  جمع  نتائج  وا�سع  نطاق  على  والتنمية  االقت�سادي  التعاون  ملنظمة  الن�سر  م�ؤ�س�سة  وتن�سر 

واالجتماعية والبيئية ف�ساًل عن امل�اثيق واالإر�سادات واملعايري التي اأجمع عليها جميع االأع�ساء .
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نتائج بيزا 2009:

ما يعرفه الطالب وما ميكنهم القيام به

اأداء الطالب يف القراءة والريا�ضيات والعلوم املجلد 1

هل مت اإعداد الطالب اإعدادًا جيدًا ملواجهة حتديات امل�ضتقبل؟ هل ميكنهم التحليل والربهنة اأو تو�ضيل اأفكارهم ب�ضكل فعال؟ هل وجدوا اأنواع االهتمامات التي 

ميكنهم متابعتها طوال حياتهم كاأع�ضاء منتجني يف االقت�ضاد واملجتمع؟ وي�ضعى برنامج التقييم الدويل ملنظمة التعاون القت�ضادي والتنمية ) بيزا( اإىل االإجابة عن 

هذه االأ�ضئلة من خالل اأكرث تقييم دويل �ضمواًل و�ضرامة ملعارف الطالب ومهاراتهم. ومتثل جمموعة بلدان بيزا واقت�ضاداتها ال�ضريكة حوايل 90% من االقت�ضاد 

العاملي. 

تقدم نتائج بيزا 2009 اأحدث ما تو�ضلت اإليه اآخر درا�ضة م�ضحية لبيزا والتي ركزت على القراءة كما قامت بتقييم اأداء الريا�ضيات والعلوم كذلك. ويتاألف هذا 

التقرير من �ضتة جملدات:

البلدان. عرب  ومهاراتهم  الطالب  معارف  ويقارن   ، والعلوم  والريا�ضيات  القراءة  يف  الطالب  اأداء   : به  القيام  ميكنهم  وما  الطالب  يعرفه  ما   :1 • املجلد 
تاأثري  الناجحة من احلد من  التعليم  يبحث يف كيف متكنت  نظم  ، كما  التعلم وخمرجاته  االإن�ضاف يف فر�ص   : التغلب على اخللفية االجتماعية   :2 • املجلد 

اخللفية االجتماعية وتاأثري و�ضع الهجرة على الطالب واالأداء املدر�ضي.

القراءة  يف  انخراطهم  عامًا.    15 �ضن  يف   هم  من  دافعية  يف  والبحث  واملمار�ضات  اال�ضرتاتيجيات  الطالب،  انخراط   : تتعلم  كيف  تعلم   :3 املجلد   •
وا�ضتخدامهم ال�ضرتاتيجيات تعلم فعالة.

بت�ضكيل خمرجات  واملادية  واملالية  الب�ضرية  املوارد  تقوم  واملمار�ضات كما يبحث يف كيف  ال�ضيا�ضات،   ، املوارد  ؟  املدر�ضة  اإىل جناح  يوؤدي  الذي  4: ما  • املجلد 
التعليم.

عدالة  الطالب وحت�ضني  اأداء  رفع  البلدان  يف  اأحرزته  الذي  التقدم  يبحث يف  كما   ،2000 عام  منذ  الطالب  اأداء  التغريات يف  التعلم:   اجتاهات   :5 • املجلد 
توزيع فر�ص التعلم.

للتعلم. املعلومات   لتقنيات  الطالب  ا�ضتخدام  وا�ضتك�ضاف  الرقمية  املعلومات  وا�ضتخدام  قراءة  االإنرتنت.  على  الطالب   :6 • املجلد 

متثل بيزا 2009 بداية احللقة الثانية من الدرا�ضات امل�ضحية ومن املقرر اإجراء تقييم الريا�ضيات عام 2012 والعلوم عام 2015.

برنامج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية للتقييم الدويل للطالب )بيزا(

 تركز بيزا على قدرة الطالب ال�ضتخدام معارفهم و مهاراتهم ملواجهة حتديات احلياة الواقعية ويعك�ص هذا التوجه تغريًا  يف اأهداف وغايات املناهج ذاتها والتي 

تهتم ب�ضكل متزايد مبا ميكن للطالب القيام به مبا تعلموه يف املدر�ضة ولي�ص  فقط مبا اأتقنوه يف حمتوى معني باملنهج. وتت�ضمن معامل بيزا الفريدة:

- توجه ال�ضيا�ضة التعليمية: الذي ي�ضلط ال�ضوء على الفوارق بيت اأمناط االأداء ويحدد ال�ضمات امل�ضرتكة بني االأداء املرتفع للطالب واملدار�ص ونظم التعليم من 

خالل الربط بني خمرجات التعلم وبيانات عن خ�ضائ�ص الطالب والعوامل الرئي�ضية التي ت�ضكل التعلم داخل وخارج املدر�ضة.

- مفهوم مبتكر » ملحو االأمية »، والذي ي�ضري اإىل كال من قدرة الطالب على تطبيق املعارف واملهارات يف جماالت درا�ضية  رئي�ضية واإىل قدرتهم على التحليل 

والربهنة والتوا�ضل بفعالية عند عر�ضهم وتف�ضريهم وحلهم مل�ضكالت يف  خمتلف املواقف.

- االرتباط بالتعلم مدى احلياة: وهذا يتعدى حدود تقييم كفاءات الطالب يف املواد املدر�ضية حيث ُيطلب منهم  التعبري عن دوافعهم للتعلم وما يعتقدونة عن 

اأنف�ضهم وا�ضرتاتيجياتهم للتعلم.    

- االنتظام:  وهو الذي ميكن البلدان من متابعة التقدم يف حتقيق اأهداف التعلم.

- ات�ضاع التغطية اجلغرافية والطبيعة التعاونية التي يف بيزا 2009 ت�ضمل 34 بلدة ع�ضو يف منظمة التعاون االقت�ضادي والتنمية عالوة على 41 دولة اأو اقت�ضاد 

�ضريك.

ن�ضرت الن�ضخة االأ�ضلية من هذا الكتاب بعنوان:

The original version of this book was published under the title PISA 2009 Results: What  Students 
Know and Can Do. Student Performance in Reading, Mathematics and Science (Volume I) (ISBN 
9789264086975), ©2011, Organisation  for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris

متت الرتجمة بالتن�ضيق مع منظمة التعاون االقت�ضادي والتنمية (OECD) و هي لي�ضت ترجمة ر�ضمية للمنظمة.

و ميكنكم زيارة املكتبة على االنرتنت:

www.oecdbookshop.org - OECD online bookshop
www.oecd-ilibrary.org - OECD e-library

www.oecd.org/oecddirect - OECD title alerting service
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