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  TIMSS 2015قبئمت املىضىعبث انتي تنبونتهب أسئهت انتطبيق االستطالعي الختببراث 
 وحتهيم املشكالث واملقرتحبث ملبدة انعهىو )جمبل عهىو األرض(
 

Domain 
Average 

Topic Area % Topic % Perf Obj % 

4. Earth's Sciences 

 

 

4.1.1 Physical 
characteristics of Earth’s 
surface 

51.94 

4.1.1.C. Describe the distribution of water on Earth in terms 
of its physical state (ice, water, and water vapor), and fresh 
versus salt water. 

51.94 

32.92 

4.1. Earth's 
Structure and 
Physical 
Features 

43.72 

4.1.2.Components of 
Earth’s atmosphere and 
atmospheric conditions 

35.5 

4.1.2.A. Recognize that Earth’s atmosphere is a mixture of 
gases; and identify he relative abundance of its main 
components (nitrogen, oxygen, water vapor, and carbon 
dioxide), and relate these components to everyday 
processes. 

35.5 

 

 

 

 

 

4.2.1.A. Describe the general processes involved in the rock 
cycle, such as the cooling of lava, heat and pressure 
transforming sediment into rock, and weathering. 

20.1 

 

 

 

 

 

4.2.1.B.  Identify or describe physical processes and major 
geological events that have occurred over millions of years, 
such as plate movement, volcanic activity, mountain 
building, and weathering. 

36.94 

 

 

 

4.2.1.  Geological 
processes during Earth’s 
history 

26.78 4.2.1.C. Explain the formation of fossils and fossil fuels. 23.30 

  
 

4.2.2.  Earth’s water 
cycle 

5.1 

4.2.2.B. Describe the role of cloud movement and water flow 
in the circulation and renewal of fresh water on Earth’s 
surface. 

5.1 

 

2. Earth's 
Processes, 
Cycles, and 
History4. 

14.58 

 

 

4.2.3.A. Distinguish between weather (day-to-day variations 
in temperature, humidity, precipitation in the form of rain or 
snow, clouds, and wind) and climate (long-term typical 
weather patterns in a geographic area).  

5.5 

 

 

 

 

 

4.2.3.B.  Interpret data or maps of weather patterns to 
identify different climates, and relate differences in weather 
to global and local factors. 

4.25 

 
 

 
 

 
4.2.3.C. Compare seasonal climates in relation to latitude, 37.22 
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altitude, and geography. 

 
  

4.2.3. Weather and 
climate 

11.87 

4.2.3.D. Identify or describe possible causes and/or sources 
of evidence for climate changes, such as those that occur 
during ice ages or that are related to global warming.  

0.50 

 

 

 

 

 

4.3.1.B. Discuss advantages and disadvantages of different 
energy sources. 

22.95 

 

 

 

 

 

4.3.1.C. Describe methods of conservation of resources and 
methods of waste management, such as recycling. 

48.12 

 

 

 

4.3.1.  Managing Earth’s 
resources 

24.92 
4.3.1.D. Propose ways that humans can address the 
negative effects of their activities on the environment. 

3.70 

 

4.3. Earth's 
Resources, Their 
Use and 
Conservation 

22.96 

 

 

4.3.2.A. Explain how common methods of land use, such as 
farming, logging, or mining can affect land and water 
resources. 

0.5 

 
  

4.3.2.  Land and water 
use 

21 

4.3.2.B. Explain the importance of water conservation, and 
describe how purification, desalinization, and irrigation 
ensure that fresh water is available for human activities. 

41.5 

 

4.4. Earth in the 
Solar System 
and the Universe 

50.4 

4.4.1. Observable 
phenomena on Earth 
resulting from 
movements of Earth and 
the Moon 

33.5 

4.4.1.B. Explain that for most places away from the equator, 
the combination of the tilt of Earth’s axis and its annual 
revolution around the Sun results in changing seasons. 

33.5 

 
  

4.4.2.  Features of Earth, 
the Moon, and other 
planets 

67.3 

4.4.2.B. Recognize that it is the force of gravity that keeps 
the planets and moons in orbits as well as pulls objects to 
Earth’s surface. 

67.3 
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  TIMSS 2015قبئمت املىضىعبث انتي تنبونتهب أسئهت انتطبيق االستطالعي الختببراث 
 املشكالث واملقرتحبثوحتهيم  ملبدة انعهىو )جمبل عهىو األرض(

 مجال
 المحتوى

 مجال
 المقترحات المشكالت % األهداف % الموضوعات % الموضوعات

( عموم 1)
 األرض

( تركيب 1. 4)
األرض وخصائصيا 

 الطبيعية

47.34 (4 .1 .1.C )
الخصائص 

الطبيعية 
)الفيزيائية( لمقشرة 

 األرضية

41.14 (4 .1 .1.C يصف توزيع )
المياه عمى األرض من حيث 

الحالة الفيزيائية )الجميد، والمياه، 
 وبخار الماء(، والمياه العذبة

 مقابل المياه المالحة
 (تمتعدد االختياراسؤال  1)

41.14 
(47.3) 

  االختيار بين اإلجابات بطريقة
 عشوائية.

  ضعف قدرة المتعممين عمى
الربط بين الرسوم التوضيحية 
والمعمومات والمفاىيم العممية 

 المرتبطة بيا

  تدريب المعممين عمى طرق وأساليب
تدريس تستخدم الرسوم وخرائط 

 المفاىيم وخرائط التفكير.
 لمتعممين عمى جدية اإلجابة تشجيع ا

عن أسئمة متنوعة لقياس مدى تنمية 
 المفاىيم العممية لدييم

74.14   (4 .1 .4 )
مكونات الغالف 

الجوي، والحاالت 
 الجوية

74.43 (4 .1 .4 .A يتعرف أن )
الغالف الجوي لألرض يتكون 
من خميط غازات؛ ويحدد الوفرة 

النسبية لمكوناتو الرئيسية 
واألكسجين وبخار )النيتروجين 

الماء وثاني أكسيد الكربون(، 
ويربط بين ىذه المكونات 

 العمميات اليوميةو 
 سؤال اختيار( 2)

74.43  مفهوووووو الغاوووووو ل   وووووو    ل
ب   الفل  ج يلمنل  مف هيال
  تيليتعرضل ه ل  متعلمو نل
فوووويلمر روووو لقر اووووي ل  وووو ل
لربم لفيل  مررل ل البتق ئي 

 خلطلبينلغا لت  جقلغو  ل  
فوووووويل   ووووووالفل ألكاووووووجينل

 ل ألكاووجينل  جوو يول  هميوو
 فيلمعظالغ  ريل  ري ة

 الهتم البت ضيحلتر كمي ل  علال 
 ربووطل  مفوو هيال ألا اووي ل  توويل
يتالمع  جته لفيلمر ر لمبكورةل

 ب  مف هيال  تيليتالقر اته 
 غشرل   عيلبينل  معلمينلر  ل

  مفوووو هيال  بقيلوووو لفيموووو ليتعلوووو ل
بغا ل  همي لمك غ  ل   والفل

ل  ج ي
 ري ل  معلمووووووووينلعلوووووووو لتووووووووق

 اتر تيجي  لتص ي ل  مفو هيال
   بقيل 

( تاريخ 4. 4) 
األرض والدورات 

 والعمميات

14.41 (4 .4 .1 )
العمميات 

الجيولوجية أثناء 
مراحل تاريخ الكرة 

 األرضية

47.31 (4 .4 .1. A يصف العمميات )
العامة التي تحدث في دورة 
الصخور، مثل تبريد الحمم 

البركانية، والحرارة، والضغط، 
الصخور الرسوبية، وتحول 

43.13  خلوووطلبوووينلمفووو هيالتكووو نل  
  طبقوو  ل  صووخري ل تكوو نل

  شك  ل  صخ ر
 ضعفل قرةل  متعلمينلعلو ل

ج ب لعونل ألاوئل ل  تعبيرل إل
  تووويلتتطلووو لإغتووو  لإج بووو ل

لك  تفاير

 مع  جووو ل  مفووو هيال  جي   جيووو ل
بطريق لمتر بطو ل تشوجعلعلو ل
  وووربطل   تفر ووو لبوووينل  مفووو هيال

   علمي 
 الهتم البأاو  ي ل  وتعلال  غشوطل 

  توووويلتتطلوووو لموووونل  متعلمووووينل
  مشووووووو رك ل   تعبيووووووورلعووووووونل
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 مجال
 المحتوى

 مجال
 الموضوعات

 المقترحات المشكالت % األهداف % الموضوعات %

 وعوامل التعرية
سؤال 1 -سؤال اختيار 1)

 مقال(

مفووو هيمهالبطوووريقتهال  خ صووو ل
ل  تفايرمم ليغميل قرتهالعل ل

     (4 .4 .1. B يحدد أو يصف )
العمميات الفيزيائية واألحداث 
الجيولوجية الكبرى التي حدثت 
عمى مر ماليين السنين، مثل 

حركة الصفائح، النشاط 
، وعوامل البركاني، وتكون الجبال

 التعرية
)×( 

77.14 

 لـــــــــــــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــــــــــــ

     (4 .4 .1. C يشرح تكوين )
 الحفريات وأنواع الوقود األحفوري

 سؤال اختيار( 1)

47.73  جوووو قلخلووووطلبووووينلطريقوووو ل 
تكوو نل  بتوور  لفوويلطبقوو  ل
 ألرضول  موو كنل اووتخر  ل

   بتر  

 مع  جووو ل  مفووو هيال  جي   جيووو ل
بطريق لمتر بطو ل تشوجعلعلو ل
  وووربطلبووووينل  مفووو هيال  علميوووو ل

ل تطبيق ته لفيل  ري ة

( دورة 4. 4. 4)   
 الماء في الطبيعة

4.13 (4 .4 .4. B يصف دور )
حركة السحب وتدفق حركة الماء 
، في تجديد المياه العذبة عمى 
سطح األرض )دورة الماء في 

 الطبيعة(
)×( 

4.13 

 لـــــــــــــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــــــــــــ

   (4 .4 .7 )
 الطقس والمناخ

11.13 (4 .4 .7. A يميز بين )
الطقس )التغيرات اليومية في 

4.43  ضعفل قرةل  متعلمينلعلو ل
 وووووور سةل  راوووووو ال  بي غيوووووو ل
  اوووووووووووتغت  ل  اوووووووووووتقر سل

 الهتموو البتغميوو لعمليوو  ل  علووال 
اوووو  سل ألا اووووي ل  ل  تك مليوووو ل

ل قىل  معلمينل   متعلمينل
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 مجال
 المحتوى

 مجال
 الموضوعات

 المقترحات المشكالت % األهداف % الموضوعات %

درجات الحرارة والرطوبة وىطول 
األمطار أو الثموج والغيوم 

والرياح( والمناخ )أنماط الطقس 
طويمة األجل في منطقة 

 جغرافية(
 سؤال توصيل(1)

 اوووي ل  تووويل  معل مووو  ل ألا
تاوو عقهالفوويل ةج بوو لعوونل

ل  اؤ  

 توووقري ل  معلموووينلعلووو لطووور ل
  ا  ي لتقريسلتغميلعمليو  ل

ل  علا

     (4 .4 .7. B يفسر البيانات )
أو خرائط ألنماط الطقس لمتعرف 

المختمفة، عمى المناخات 
واالختالفات في الطقس ويربطيا 

 بالعوامل العالمية والمحمية
سؤال اختيار 1 -سؤال مقال 1)

 + شرح(

4.44  ضعفل قرةل  متعلمينلعلو ل
 ر سةل  را ال  بي غي ل ور سةل
صووووووووووورير ول  اوووووووووووتغت  ل
ل  اتقر سل  معل م  لمغه .

 ضعفل قرتهالعل ل  وربطل 
 بينل  معل م  

 علو للضعفل قرةل  متعلمين
 اووتغت  ل  معل موو  ل تقيوويال

ل ألرك ا.
 ضعفل قرتهالعل ل  وربطل 

لبينل  معل م  

 الهتموو البتغميوو لعمليوو  ل  علووال 
اووو  سل ألا اوووي ل  ل  تك مليووو ول
مووونلخوووال لتوووقري ل  معلموووينل
علوو لطوور ل  اوو  ي لتووقريسل
تغمووووويلعمليووووو  ل  علوووووال وووووقىل

   متعلمين
 توووقري ل  معلموووينلعلووو لطووور ل

  اووو  ي لتوووقريسلتغمووويل وووقرةل
  متعلموووينلعلوووو لغقوووقل ألفكوووو رل
 تقوووووووقيال  تبريووووووورل  مغ اووووووو ل

ل   مقعال ر يها

     (4 .4 .7. C يقارن بين )
الظروف المناخية الموسمية 
المرتبطة بخطوط العرض، 

 واالرتفاع، والجغرافيا.
سؤال متعدد االختيارات+ 1)

 سؤال اختيار(
 

73.44  علو للضعفل قرةل  متعلمين
 وووووور سةل  راوووووو ال  بي غيوووووو ل
  اوووووووووووتغت  ل  اوووووووووووتقر سل
  معل مووو  ل ألا اوووي ل  تووويل
تاوو عقهالفوويل ةج بوو لعوونل

ل  اؤ  
 ضعفل قرتهالعل ل  وربطل 

لبينل  معل م  
 الختيووووو رلبوووووينل ةج بووووو  ل 

 بطريق لعش  ئي ل

 توووقري ل  معلموووينلعلووو لطووور ل
  ا  ي لتقريسلتغميلعمليو  ل
  علوووووووالاووووووو  سل ألا اوووووووي ل  ل

ل  تك ملي ل قىل  متعلمين
 تشووجيعل  متعلمووينلعلوو لجقيووو ل

 ةج بوووو لعوووونل اووووئل لمتغ عوووو ل
 قيوووو سلمووووقىلتغميوووو ل  مفوووو هيال
   علمي ل  لعملي  ل  علال قيها

 ميوو لعمليوو  ل  علووال الهتموو البتغ
اووو  سل ألا اوووي ل  ل  تك مليووو ول
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 مجال
 المحتوى

 مجال
 الموضوعات

 المقترحات المشكالت % األهداف % الموضوعات %

 ضعفل قرةل  متعلمينلعلو ل
لمع  ج ل  مف هيالفيلماوت ى

ل الاتقال 
 ب ةضوووووو ف لإ وووووو لضووووووعفل

عل ل ر سةل تركيو لل قرتها
  معل موووووو  لموووووونل  راووووووال

ل  بي غي

مووونلخوووال لتوووقري ل  معلموووينل
علوو لطوور ل  اوو  ي لتووقريسل
تغمووووويلعمليووووو  ل  علوووووال وووووقىل

ل  متعلمين

     (4 .4 .7. D يحدد أو يصف )
األسباب المحتممة و/أو مصادر 
األدلة لمتغيرات المناخية، مثل 
تمك التي حدثت أثناء العصور 

المتعمقة االحتباس الجميدية أو 
 الحراري العالمي.

)×( 

3.43 

 لـــــــــــــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــــــــــــ

( موارد 7. 4) 
األرض الطبيعية، 

استخداميا 
 والمحافظة عمييا

( تنظيم 1. 7. 4) 44.17
موارد األرض 

 الطبيعية

44.14 (4 .7 .1. B يناقش مزايا )
المختمفة وعيوب المصادر 
 لمطاقة.

سؤال 1+ سؤال اختيار 1)
 (مقال

44.14  خلووووووووطلبووووووووينلاوووووووولبي  ل  
 إيج بيوو  ل اووتخق ال  ط  وو ل

ل  شماي 
 عتي قل  معلمينلعغقلمع  ج ل 

هوو ال  مفوو هيالعلوو لت ضوويحل
مميووو   ل اوووتخق المصووو قرل
  ط  ووووو ل  متجوووووققةول  ووووويسل

لعي به 

  لتقريسل  مف هيالبك لج  غبه

     (4 .7 .1. C يصف أساليب )
الحفاظ عمى الموارد الطبيعية، 

وطرق إدارة النفايات، مثل إعادة 

41.14  الختيووووو رلبوووووينل ةج بووووو  ل 
لبطريق لعش  ئي .

 ضعفل قرةل  متعلمينلعلو ل
لإبق سل  ر ي

 علوو لجقيووو للتشووجيعل  متعلمووين
 ةج بوووو لعوووونل اووووئل لمتغ عوووو ل
 قيوووو سلمووووقىلتغميوووو ل  مفوووو هيال

ل  علمي ل قيها
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 مجال
 المحتوى

 مجال
 الموضوعات

 المقترحات المشكالت % األهداف % الموضوعات %

 التدوير.
 سؤال متعدد االختيارات( 1)

     (4 .7 .1. D يقترح طرقًا )
يستطيع من خالليا اإلنسان أن 
يتمكن من معالجة اآلثار السمبية 

 ألنشطتو عمى البيئة.
 سؤال مقال( 1)

7.33 
 علو للضعفل قرةل  متعلمين

 الاتج ب لعنل ألاوئل ل  تويل
تتطلووووو لإغتووووو  لإج بووووو ول  ل
تغ عل ةج ب  لبريثلتغتميل

لإ  لتصغيف  لمختلف 

 تووووووووقري ل  معلمووووووووينلعلوووووووو ل
 اووووتر تيجي  لتغموووويل  تفكيوووورل
 البتك ريلبعغ صرالمنلطال و ل

ل مر غ ل  ص   

   (4 .7 .4 )
استخدامات 

 األرض والمياه

41.33 (4 .7 .4. A يشرح مدى )
أساليب استخدام األراضي، شيوع 

كالزراعة، وقطع األشجار، أو 
التعدين وكيف يمكن أن تؤثر 

 عمى موارد األرض والمياه.
)×( 

3.43 

 لـــــــــــــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــــــــــــ

     (4 .7 .4. B يشرح أىمية )
المحافظة عمى المياه، ويصف 

المياه، أن عمميات تنقية وتحمية 
والري توفر المياه العذبة 

 لألنشطة اإلنسانية.
 سؤال اختيار( 1)

41.43 
 خلووطلبووينلمفهوو المصوو قرل  

  ميووووو اول مصووووو قرل  ميووووو ال
 لترليووووو ال يل  خلوووووطلبوووووينل
  مي ال  ع ب ل   مي ال  م  رو ل

ل  تيلترت  لإ  لترلي 

 غشرل   عيلبينل  معلمينلر  ل
  مفوووو هيال  بقيلوووو لفيموووو ليتعلوووو ل

لي ال  ع ب ل   م  ر بمص قرل  م
 تووووووووقري ل  معلمووووووووينلعلوووووووو ل

 اتر تيجي  لتص ي ل  مفو هيال
ل  بقيل 

( األرض في 4. 4) 
النظام الشمسي 

 والكون

43.43 (4 .4 .1 )
الظواىر الطبيعية 

المالحظة عمى 

77.43 (4 .4 .1. Bيشرح أن )- 
لمعظم األماكن البعيدة عن خط 

ميل محور األرض  -االستواء

77.43  ضووووووعفلإقر عل  متعلمووووووينل
 عال وووووو ل  ظوووووو  هرلعلوووووو ل
 ألرضلبررك ل ألجا الفيل

   غظ ال  شماي

 توووووقريسلب اوووووتخق ال  غمووووو   ل  
اوو  سل  ماووطر ل  ل  مجاووم  ل
 خ صووو لعغوووقلشووورمل  مفووو هيال

ل  مجرقة.
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 مجال
 المحتوى

 مجال
 الموضوعات

 المقترحات المشكالت % األهداف % الموضوعات %

األرض نتيجة 
الحركة األرضية 

 والقمر

ودورانيا السنوي حول الشمس 
ىو السبب في تغيير فصول 

 السنة.
 سؤال اختيار به رسومات( 1)

 اوووتخق ال  معلوووال راووو م  ل 
عغوووقل  روووقيثلعووونللمروووققة

عال وووووووو ل ألرضلب  غظوووووووو ال
ل  شماي

 اتث رةل فك رل  متعلموينل تغميو ل 
ل  خي  .

لتغمي لمه رةلتطبي ل  مف هيال  علمي 

   (4 .4 .4 )
خصائص األرض 

والقمر وباقي 
المجموعة 

 الشمسية

73.73 (4 .4 .4. B يتعرف بأن قوة )
الجاذبية ىي التي تبقى الكواكب 
واألقمار في مدارات، تماما كما 

تبقي األشياء عمى سطح 
 األرض.

 سؤال اختيار(1)

73.73 

 لـــــــــــــــــــــــــــــ

 تركيوووو لعلوووو ل هميوووو لمفهوووو ال  
  ج  بيوووووو ل عال توووووو لب  غظوووووو ال

ل  شماي.
 اوووتخق ال  عقيوووقلمووونل اووو  ي ل 

  تقريسل  تيلترتبطلب  تجو ر ل
ل  عملي ول  ل  مر ك ة

  
 


