
اململكة العربية السعودية                                       

وزارة التعليم                        

   اإلدارة العامة للتعليم للبنات بمنطقة الرياض   

 مكتب تعليم شمال الرياض                 

 

 

 

 

 

  

 

   م TIMSS 2019اطار تقييم الرياضيات  -2       م  2011ملادة الرياضيات TIMSS حقيبة تدريبية الختبارات  -1الرياضيات :  

 الثاني املتوسط:
  م2019ملادة الرياضيات ثاني متوسط  TIMSSدليل املعلم في اختبارات 

 ( الصف الثاني املتوسط1االسئلة املفسوحة رياضيات كتيب رقم )

 ( الصف الثاني املتوسط2االسئلة املفسوحة رياضيات كتيب رقم )

 ( الصف الثاني املتوسط3االسئلة املفسوحة رياضيات كتيب رقم )

    2011نموذج اختبار  رياضيات ثاني متوسط عام  

 م2011ارات الدوليةأسئلةاثرائية ملحتوى الرياضيات وفق معايير االختب

 الرابع االبتدائي:
  م2019ملادة الرياضيات للصف الرابع  TIMSSدليل املعلم في اختبارات  

 ( الصف الرابع االبتدائي1االسئلة املفسوحة رياضيات كتيب رقم )

 ( الصف الرابع االبتدائي2رياضيات كتيب رقم )االسئلة املفسوحة 

 ( الصف الرابع االبتدائي3االسئلة املفسوحة رياضيات كتيب رقم )

   2011نموذج اختبار  رياضيات رابع ابتدائي عام    

 م2011أسئلة اثرائية ملحتوى الرياضيات وفق معايير االختبارات الدولية 

 م2014تدريبات  - م2011تدريبات 

    م2011ملادة العلوم TIMSS حقيبة تدريبية الختبارات    العلوم : 

 : الثاني املتوسط

 م2019ملادة العلوم ثاني متوسط  TIMSSدليل املعلم في اختبارات 

 ( الصف الثاني املتوسط1االسئلة املفسوحة علوم كتيب رقم )

 ( الصف الثاني املتوسط2االسئلة املفسوحة علوم كتيب رقم )

 ( الصف الثاني املتوسط3االسئلة املفسوحة علوم كتيب رقم )

 م 2011نموذج اختبار  علوم ثاني متوسط عام 

 م2011دليل معلم العلوم الطبيعية  للصف الثاني املتوسط 

 الرابع االبتدائي :
 م2019ملادة العلوم رابع ابتدائي  TIMSSدليل املعلم في اختبارات 

 ( الصف الرابع االبتدائي1االسئلة املفسوحة علوم كتيب رقم )

 ( الصف الرابع االبتدائي2االسئلة املفسوحة علوم كتيب رقم )

 ( الصف الرابع االبتدائي3سئلة املفسوحة علوم كتيب رقم )اال 

  2011نموذج اختبار  علوم  رابع ابتدائي عام  

 م للصف الرابع االبتدائي2011دليل معلم العلوم الطبيعية 

 استبانة التلميذ     استبانة معلم العلوم            استبانة معلم الرياضيات            استبانة املدرسةاالستبانات :  

          نماذج مادة الرياضيات مفاهيم ونماذج الرياضيات PIZA (2018)دليل املعلم للدراسات واالختبارات الدولية 

             نماذج مادة العلوم مفاهيم ونماذج العلوم PIZA (2018)دليل املعلم للدراسات واالختبارات الدولية 

            نماذج مادة القراءة   مفاهيم ونماذج القراءة PIZA (2018)دليل املعلم للدراسات واالختبارات الدولية 

 بالد الجليد انتاركتيكا أسئلة على قصة ليلة ال تصدق  والبحث عن الغذاء     

 أسئلة  على قصة  فطيرة العدو و سر السن العمالقة    م 2011فطيرة العدو و سر السن العمالقة  

 نموذج اجابة أسئلة قصة الدرفيل املنقذ  مع االسئلة الدرفيل املنقذقصة 

 نموذج اجابة أسئلة القارة القطبية أرض الجليد القارة القطبية أرض الجليد

 أنقذ الدولفين حياتي أسئلة تدريبية صفية من تجارب الدول السابقة

 حلق أيها النسر نماذج تكليفات منزلية

 خمس قصص اثرائية تدريبية

التحصيلي للطالبات املستوى رفع : هدف املبادرة   املكتبة االلكترونية لالختبارات الدولية  

TIMSS 
 

PIRLS 
 

PISA 

1995 

1999 

2003 

2007 

2011 

2015 
 2019 

2001 

2006 

2011 

2016 

2021 

2000 

2003 

2006 

2009 

2012 

2015 

2018 
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     www.shamalexam.com   املوقع االلكتروني ملكتب تعليم شمال الخاص برفع املستوى التحصيلي للطالب  

     https://t.me/InternationalAssessment    ع مستوى الطالبات في االختبارات الدوليةفقناة مكتب تعليم شمال تهتم بر  

https://drive.google.com/file/d/1mZVCx5iBpMSL77eSgQTJbgaO8r6cxg36/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FpQ8g9cZwbGpNkS9Hclgn4opkhTWaVPP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hc0jtvFEc6icPPvDbKOvlGshW-xdNnWY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hc0jtvFEc6icPPvDbKOvlGshW-xdNnWY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hc0jtvFEc6icPPvDbKOvlGshW-xdNnWY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jc3PROf0D_KW8bb80Geq9atGMB3vxwjG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HvomsTRysxdW4Lro0ueQDW87FhlP0hQ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tywlVvVN5qNjSmKgM-bozzGHLNiF_43u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12dSwqorI4Qtd6q4VtQ1nAP4jh5ztVRpX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12PXlQ9H3fPoH9tVvHLGca0-ODNYEzidW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o0uezKY7Kifnad2J_2LUHdd7RJdspfgi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o0uezKY7Kifnad2J_2LUHdd7RJdspfgi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o0uezKY7Kifnad2J_2LUHdd7RJdspfgi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DtyepKVF42xM7B66O8MxQZKiQPVBd1yM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hL4AnWn33ja02gLnpHV98vNpS2pWEJKw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hL4AnWn33ja02gLnpHV98vNpS2pWEJKw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B3zIBxFH4s5xTj84cBVC6svFjUhXeKd-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V0NxP_x171M9_qi4gmIeGj9lWdNZpfmu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lEfzFYOXGHN8zYKPw8UB3aoXzR_08tX-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pKYfx3Q8BMzLgsgdMJT9cHqyQUOhFOzi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OyldNilyygaCK13h8I9JWg5PjFig0eDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kpjgHm6Yax898w3BFIHAkBXS_zk_Aadq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15FbyjxDdOALfXgQA9wA-h5i0r_eqVX_u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZFMI38Jadxh24Cn3DrdI0OdwliEMecxF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E68Ufjyfbqhjjge_TtFnovo2r_eW54ka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FrDHum9i9LTXNGeY8AFIjX8cIEQ3ZYY0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oSg-x6SocQLrSrRr_7fm74oFCwahAGLJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jCQHm1rkyXTiLpWnUr9_JgnGqwooyhrw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FG26byM2hSWpC5Hod5spWB-W8o0De5AC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GmS-uvIc882q3XLQTlqkYjqIjwzCoYNi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-9wn8S802vS9NJoBDUC3JWPutQnFll-m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/167DSKDc_XESmxEl3Hv63_tLVek3Pu2lU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nGaIob5mJYmNJSSCoILUEnIruYTIGZkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fTmTJpA7cxJCu483UFypD0jFLstaqBdq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RL60thS9QxIZKNw1UfnK2qNXJzosqzM0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14-C4MVnV-eiNAC2Q7aDG72WkeUuH41Yi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BChwd09MXDcOvmifnlues5zkQHsbRsz8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ESWqyxJv5MaZHjDrtZXsSVX4UX6VH5AT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IYqz3m8DJurcwgxBk7idRDk_0depy7qg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TquUNzHFg329-Cx2FEP00_guNdFN516N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WiKjwvkVLlXXnBUzoC0qwYkEUA_I-WkQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sld1LsvV2ckOl17x-mh632MW6hOV3yXp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Ov4hwj6_bLa5Eal5bI2qg22UKy4egK4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TGRAYgd2Ogh1aCx90vDRMMmDYjQQasF1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16rE5BTwUcZnMwb9iDO5NawNAQZXue0wV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZVQl-pgKVr5XqElCrKnWfil8V3WI2-nz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fKJJKQ0FyldL-LIhi54Qahdcqr83lOvl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ajOWLMzeMvBaYFhoxeuylvlX5fJMlcaB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mmymo1qmqt1EXa7M71-KJIT8OcIbVsMu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JdnTWix1NWLgxarBpD0mKKEYNzCnLX7N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nN0pmMY2H_W--mSBgQTTiUgO2WjOF0HN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EMvCkFiNGo5-dpGABt0VJJnPukPfkzn-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GxQjkW7gmd26StXXWZ2D0qZSB7rrOugS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J6owslWaKpAs7exOFSMYJzRQy3VzVwz0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BuFwuvTll7ZmsLUI4Et3G08u6p65mXfw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sclomTivQue1-wh8zgRc-yu6rOZPlTtf/view?usp=sharing
http://shamalexams.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.php
http://www.shamalexam.com/
https://t.me/InternationalAssessment

