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ما هو اختبار بيزا؟

يعقد البرنامج الدولي لتقييم الطلبة )بيزا( كل ثالث سنوات، وذلك للطلبة في عمر 15 سنة. والغرض من  	
تطبيق االختبار هو تقييم األنظمة التعليمية في الدول المشاركة.

يتم اإلشراف على االختبار من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والتي بدأت في تطبيق هذا  	
االختبار في عام 2000. 

الغرض من تطبيق اختبار بيزا؟

يقدم االختبار بيانات تمكن دولة قطر من مراقبة ومقارنة أدائها من خاللها مع الدول األخرى المشاركة. 	

يمكن اختبار بيزا الدول المشاركة من إصدار تقارير قابلة للمقارنة كل ثالث سنوات، تتضمن نتائج الطلبة  	
وفق الجنس والجنسية، باإلضافة إلى الخلفيات االجتماعية لهم.

ما الذي يميز اختبار بيزا؟ 

يختلف اختبار بيزا عن أي اختبارات قياسية أخرى لعدم ارتباطه بأي منهج، حيث إن أسئلته تعتمد على مواقف 
حياتيه واقعية، وتقييم معرفة الطالب تجاهها.
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ما هو شكل اختبار بيزا؟ 

المعرفة والمهارات التي يتم اختباراها

يركز االختبار على مجاالت القراءة والرياضيات والعلوم، وفي كل دورة يتم التركيز على إحدى هذه  	
المجاالت.

هناك أيضًا مجاالت أخرى تشارك بها بعض الدول مثل مهارة حل المشكالت، والمعرفة المالية. 	

يتكون االختبار من أسئلة من اختيار متعدد، واألسئلة المقالية، ويستغرق 3 ساعات الستكماله. 	

باإلضافة لالختبار، يقوم كل من مدير المدرسة والطالب بتعبئة استبيانات تتضمن معلومات حول  	
خلفياتهم وخبراتهم التعليمية، والنظام المدرسي والبيئة التعليمية في المدرسة.

مخرجات اختبار بيزا 

يتم إصدار نتائج بيزا لكل دولة بعد كل دورة اختبار من قبل ACER )المجلس األسترالي للبحوث التربوية(، 
ويشمل هذا التقرير قياس أداء دولة قطر مقارنة بالدروة السابقة، إضافة إلى مقارنة أدائها مع الدول األخرى 

المشاركة.

إيجابيات المشاركة 

الختبار بيزا تأثير إيجابي في الطريقة التي تتمحور فيها األسئلة حول الحياة الواقعية وقياس مدى  	
معرفة الطالب بها.

يعرف االختبار موقع دولة قطر في النطاق التعليمي بين دول العالم المشاركة، ويعطيها فكرة عما  	
يجب تحسينه والعمل عليه لتطويره.

لدى بيزا رؤية لجعل دولة قطر في مستقبل تعليمي أفضل، وتحديد نقاط القوة والضعف في النظام  	
التعليمي لديها.


