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 تصدير

 Trends of the Internationalيات والعلوووووم تجوووورى الدراسووووع الدوليووووع للرياضوووو 

Mathematics and Science Studies.  (TIMSS)   حتوى انن ب ودف  1992مون ووام  بوداا
وقد شواركت . فى مادتى الرياضيات والعلوم معا  ولى نحو دورى كل أربف سنواتالمتعلمين تقويم أداا 

، وسووف تشوارم مصور فوى 5117، و 5114جم وريع مصر العربيع فى هذه المسابقع الدوليع ووامى 
 .لطالب الصف ال انى اإلودادى 5112الدورة الحاليع وام 

ولوى إجوراا اختبوار فوى نفوس الوقوت فوى  TIMSSوتعتمد الدراسع الحاليع للرياضيات والعلووم  
توم كل الدول المشاركع فى ا ختبار تحقيقا  للعدالع والموضوويع فى المقارنع بين الدول المشواركع، وقود 

ولووى التحليوول والتفسووير المووتعلم ولووى ائسووئلع التووى تقوويس قوودرة  5114التركيووز منووذ الوودورة ال ال ووع وووام 
 .وحل المشكالت فى محتوى مادتى الرياضيات والعلوم

وموون هووذا المنطلووه كووان هووذا الوودليل اإلرشووادى لمعلمووى العلوووم والرياضوويات فووى مرحلووع التعلوويم  
 .تطوير م ارات م فى تقويم تحصيل المتعلمينلاديع بشكل خاص، ائساسى بشكل وام والمرحلع اإلود

وللتحقووه الموضووووى موون المسووتوى الحقيقووى ل ووم فووى ضوووا الم ووارات التووى تقيسوو ا اختبووارات  
 ، وكوذا معرفوعالدراسع الدوليع بموا يونعكس ولوى تطووير وتحسوين طوره التودريس داخول الفصول الدراسوى

 .ع فى هذا المحفل الدولىالترتيب العالمى لجم وريع مصر العربي
لحقيقوى ومن ناحيع أخرى يفيد هذا الدليل السادة موج ى الموواد الدراسويع فوى معرفوع المسوتوى ا 

فووى نطوواه ومل ووم ولووى مسووتوى المووديريات واإلدارات التعليميووع، كووذا مسووتوى معلمووى  للطووالب الووواقعين
 .فى مادتى العلوم والرياضياتعلمين المتالمواد فى أساليب التقويم التى يستخدمون ا لتقويم م ارات 

كمووووا يعتبوووور هووووذا الوووودليل موجووووه للقووووائمين ولووووى التخطوووويط والتنفيووووذ للبوووورام  التدريبيووووع الموج ووووع  
والمركووز القووومى لالمتحانووات والتقووويم التربوووى لرفووف م ووارات م فووى  بائكاديميووع الم نيووع للمعلوومللمعلمووين 

توى تقويس م وارات التفكيور فوى المحتووى الدراسوى وتعميموه ال المفوردات ا ختباريوعأساليب التقوويم وبنواا 
 .ولى جميف السنوات الدراسيع

 واهلل من وراء القصد،،،
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 فهرس المحتويات
 الصفحة المحتوى م
 3-5 أسماا الفره المشاركع في إوداد الدليل 
 2 تصدير 
 11-7 مكونات الدليل: الفصل ائول 
 8 هدف الدليل 
 58-11 .ون الدراسع الدوليعنبذه :  انىالفصل ال 
توج ات بناا ائسئلع وفه مستويات التحصيل فى مادة : الفصل ال الث 

 (.علومال)
59-35 

وبعود الدراسوع ( علوومال)نمواذج لبنواا أسوئلع التقودم لم وارات : الفصل الرابف 
 .TIMSSالدوليع 

34-14 

 192 -13 .ا حياا: أو    
 574 -191 .الكيمياا:  انيا   
 479 -573 الفيزياا: ا  ل ا  
 371 -481 ولوم ا رض: ا  رابع 
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 مكونات الدليل

 هدف الدليل
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 هدف الدليل: اوالا 

 :عزيزى المعلم ُأعد هذا الدليل بهدف هدف الدليل
ي دف هذا الدليل إلى تطوير م ارات معلمى العلوم والرياضيات فى إوداد وتطبيه  أدوات  

لمادتي العلوم  TIMSSل المتعلمين وتحليل نتائج ا في ضوا مضامين الدراسع الدوليع تقويم تحصي
 والرياضيات للصف ال اني اإلودادي 

 :لدليل التفصيلية ل هدافاأل

 للمتعلمين في مادتي الرياضيات والعلوم  الوقوف ولى مستوى التحصيل العلمي  .1
فووى كووال موون مصوور وا ردن وأولووى ع قيوواس وتفسووير الفووروه الموجووودة بووين ائنظمووع التعليميوو .5

، موووون أجوووول المسوووواودة فووووي تطوووووير تعلوووويم وتعل ووووم وأدنووووى الوووودول المشوووواركع والمتوسووووط الوووودولى
الرياضووويات والعلووووم وا سوووتفادة مووون تجوووارب الووودول التوووي حققوووت نجاحوووات فوووي مجوووال تووودريس 

 .الرياضيات والعلوم، للتوصل إلى تعليم أك ر جودة في دول العالم
المتعلموين فوي موادتي العلووم نات شاملع ون المفاهيم والمواقوف التوي تعل م وا الحصول ولى بيا .4

 .والرياضيات 
اسوووتخدام تلوووم الوصوووول إلوووى أهوووم  وأفضووول الوسوووائل المأديوووع إلوووى تعلووويم أفضووول ، وذلوووم وبووور  .3

 ا سئلع فى التقويم التكوينى ا ناا التدريس
 .ستويات المعرفيع العليااستخدام انماط ا سئلع وبخاصع فى المولى  المتعلمينتعويد  .2
الموضووويع التوي تتمحوور حوول المعلوموع بحيوث يسوتخدم  تدريب المعلوم ولوى صوياغع ائسوئلع .1

 . ب ذه المعلومع للوصول إلى الحل الصحيح المفاهيم و الم ارات الخاصع المتعلمين
حليوول العلميووع التووي تعتموود ولووى أسوولوب التفكيوور و الت الم ووارات الرياضوويع و المتعلمووين إكسوواب .7

 . والتحدي
بتطووير طوره التقوويم والتركيوز ولوى التقوويم البنوائي وقيواس الم وارات المكتسوبع فكريوا  ا هتمام .8

 . ووليما والتقليل من أسئلع التذكر والحفظ
 . تنميع م ارات التفكير العلمي لدى المتعلمين نوع طرائه التدريس بما يساود ولى .9

للتحصوويل الدراسووى يسوومح راا تقيوويم موضووووي  قافووع وممارسووات راسووخع فووي إجوو نشور وتعميووه .11
 بالكشف الدقيه والتشخيص الموضووى لمدى تحقيه المتعلم لنوات  التعلم المست دفع

يكتسووب ا المووتعلم موون خووالل التركيووز ولووى قدراتووه العقليووع  قيوواس دقيووه للم ووارات العليووا التووي .11
 .الصحيحالتركيب والتحليل وصو   إلى الحكم  وتمكنه من الف م والتطبيه و
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 تووتم صووياغت ا بالشووكل الصووحيح والمبنووي ولووى أهووداف محووددة م وول ول ووذه ائسووئلع فوائوود وديوودة ونوودما
 

 : وتساعد في بناء جيل قادر على تفيد المتعلمين

 .التعامل الفعال مف مختلف المواقف-

 .القرار الصحيح في ا تجاه الصحيح والوقت الصحيح اتخاذ-

 .غيره الالنقد البناا ئوماله أو أوم-

 .التعامل مف الحل والحل البديل للمشاكل-

 .ائهم  م الم م ترتيب أولويات الحل بطريقع-

 .تحويل أي ولم يقدم له إلى سلوم وظيفي مفيد-

 : المعلمين وتدفعهم إلى وتفيد

  .تطوير المستوى العلمي وباستمرار-

 .التدريس تحديث طره-

 .استعمال أحدث الوسائل التربويع والتقنيع-

 .العملي الدقيه ا هتمام الحقيقي بالجانب-

والبعد ون التقيد بحرفيع  ولى أن ا نات  تفكير لعقل البشري حرالمتعلمين التعامل مف إجابات -
 .نموذج اإلجابع

 التنوع فى دليل التصجيح ليتضمن جميف ما يمكن ان ينتجع المتعلم-

 
 مكونات الدليل: ثانياا 

 :ضمن المكونات التاليةعزيزى المعلم هذا الدليل يت
يتضمن الدليل مجاالت المادة االربع ووفقا لالوزان النسبية الممثلة فى الدراسة الدولية وكل مجال 

 يتضمن
 :مكونات كل سأال كما يلى

 رقم السأال بالدليل وكود السأال -1
 نات  التعلم الذى يقسع السأالأو  هدف السأال -5
  TIMSS 5117الدراسع الدوليع  نص سأال السأال بالل ع العربيع -4
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 بالل ع اإلنجليزيع TIMSS 5117نص سأال الدراسع الدوليع  -3
 سياتى شرحع فيما بعد دليل التصحيح للسأال بالل ع العربيع -2
 دليل التصحيح للسأال بالل ع اإلنجليزيع -1
 معلومات السأال -7
متوسط قل الدول والميا  والوأ ىولأا حصائيات المتحصلع من تطبيه السأال لكل من مصر و  -8

 .ردن الشقيه لتحديد مستوى طالب مصرالعالمى وائ
 تعليه ولى نتائ  السأال -9

 موضوع السأال وجودة فى المحتوى -11
مجمووع من التوجي ات وا رشادات العالجيع التى يمكنم ا ستعانع للمعلم و إرشادات والجيع  -11

فى ا جابع ولى المتعلمين السأال لكى يتم تجنب اخفاه ب ا وند تدريس المحتوى المرتبط ب
 .م ل تلم ا سئلع

اسووئلع مما لووع ومشوواب ع ومكافئووع الووى حوود مووا للسووأال ا صوولى موون اوووداد معلمووين أسووئلع مشوواب ع  -15
خورى أهول يمكنوم اووداد اسوئلع  .مصريين او خبرات سابقع ليسو ل وليوم اووداد ام لوع مشواب ع

 ؟مكافئع
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 ثانىالفصل ال

نبذة عن الدراسة 

الدولية للعلوم 

 TIMSSوالرياضيات 

الدول العربية و

 مشاركة ال



 15 

 مقدمة

 Trends of the International( TIMSS)للر ياضويات والعلووم  دوليوعا ت جاهوات فوي الدراسوع ال

Mathematics and Science Studies.  مختصور لدراسوع أجريوت وون التوج وات  وهوو مصوطلح
والميوووع لتقيووويم التوج وووات فوووي مووودى تحصووويل  لعالميوووع فوووي العلووووم والرياضووويات وهوووي أداا اختبووواراتا

و ال ووواني  ا بتووودائى فوووي الصوووفوف الرابوووفالمتعلموووين  فوووي العلووووم و الرياضووويات ويوووتم تقيووويمالمتعلموووين 
اسووع ا ووودادى، وهووى دراسووع ولميووع والميووع ت وودف إلووى التركيووز ولووى السياسووات والوونظم التعليميووع، ودر 

فعاليووع المنوواه  المطبقووع وطووره تدريسوو ا، والتطبيووه العملووي ل ووا، وتقيوويم التحصوويل وتوووفير المعلومووات 
وتتم هذه الدراسع تحت إشراف ال يئع الدوليع لتقيويم التحصويل . لتحسين تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم

 .ومقرها هولندا IEAالتربوي 

 باسوم وهي الدراسع التي ُورفوت 1913ة الرياضيات للعام تاريخ إجراا أول دراسع دوليع في ماد ويعود

(FIMS) 1971 فوي موادة العلووم ضومن سوت موواد أخورى فوي وواميالمتعلموين ، كموا توم تقوويم أداا-
الكبورى التوي ُنفوذت  وظلت كل مون الرياضويات والعلووم محول اهتموام وتركيوز البحووث التربويوع .م1971

قوودمت  1983 – 1984لووى التوووالي وفووي العووام و 1983 –1984و 1985 – 1981فووي ائووووام 
 .دولع 53بمشاركع  ( SISS ) الدراسات العالميع ال انيع للعلوم

بتقووويم أداا  م قوورر ا جتموواع العووام للجمعيووع الدوليووع لتقيوويم التحصوويل التربوووي القيووام1991وووام  وفووي
وشووك ل ذلووم القوورار  .فووي مووادتي الرياضوويات والعلوووم معووا  ولووى نحووو دوري كوول أربووف سوونواتالمتعلمووين 

ليبوودأ إجووراا الدراسووع الدوليووع فووي  ،المتعلمووين بدايووع الدراسووات الدوليووع الموسووعع لقيوواس اتجاهووات أداا 
وتكورر . م1992تنفيوذها ئول مورة فوي ووام  والتوي توم (TIMSS) الرياضويات والعلووم المعروفوع باسوم

، وأقيموت  5117 ووام م  وم5114،  وم فوي ووام  م1999إجراأهوا بعود ذلوم كول أربوف سونوات فوي ووام 
فوي شو ر يوليوو مون  وسوتعلن النتوائ  بالتفصويل،  5112،  وم دورة ووام 5111 آخر مسابقع في أبريل 

 . م5111العام 

ولتحقيوووه العدالوووع والموضووووويع ونووود مقارنوووع بيانوووات الووودول المشووواركع، يوووتم إجوووراا ا ختبوووار فوووي العلووووم 
وقود توم التركيوز منوذ الودورة ال ال وع . كع فوي ا ختبواروالرياضيات في نفس الوقوت فوي كول الودول المشوار 

ولووى التحليوول والتفسووير وحوول المووتعلم ولووى ائسووئلع التووي تقوويس قوودرة  5114سوونع TIMSS ختبووارات 
 .المشكالت
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ولضووومان تحقيوووه أولوووى قووودر مووون الجوووودة والدقوووع لالختبوووارات فانوووه يوووتم العمووول ولوووى أن تتطوووابه جميوووف 
، وترجموع المتعلموينوتشومل تلوم اإلجورااات اختيوار وي نوع . الموضوووع إجرااات ا ختبوار موف المعوايير

دارتووه، وتصووحيح اإلجابووات وتحليوول النتووائ   ا ختبووار، وتصووميم كراسوواته وا سووتبيانات المصوواحبع لووه واي
وووداد التقووارير الن ائيووع، وكووذلم تنظوويم الوودورات التدريبيووع التووي تعقوود للقووائمين ولووى تنفيووذ اإلجوورااات  واي

يوووتم جموووف مصوووفوفع بيانوووات وووون البيئوووع التعليميوووع  TIMSSومووون خوووالل تطبيوووه اختبوووارات . الموووذكورة 
والمنزليوووع التوووي توووأ ر فوووي تعلووويم وتعلوووم الرياضووويات والعلووووم وتووونعكس آ ارهوووا ولوووى معووود ت تحصووويل 

 .المتعلمين

فووي الرياضوويات والعلوووم، يسوومح بالبحووث  المتعلمووينمنظووورا  فريوودا  ووون كفووااات  TIMSSوتقوودم دراسووع 
بعمووه وووون خصووائص العمليوووع التربويووع التوووي تووأدي إلوووى الووتعلم ولوووى مسووتوى ووووالمي فووي الرياضووويات 

ويركووز هووذا المنظووور ولووى الموون   كمووا كووان موون المفووروض تدريسووه وكمووا هووو ُيوودرس فعليووا    . والعلوووم
 .وفقا لكل دولع من الدول المشاركعداخل صفوف المدارس 

هووي ائخيوورة فووي سلسوولع (  TIMSS 2015)ات والعلوووم إن ا تجاهووات العالميووع فووي دراسووع الرياضووي
(  IEA)الدراسووات الدوليووع للرياضوويات والعلوووم التووي تقوووم ب ووا ال يئووع الدوليووع لتقيوويم التحصوويل التربوووي 

 5117ودورة  TIMSS 2003شواركت للمورة ائولوى فوي ) والتي تشارم في ا دولع مصر للمرة ال ال وع 
فوي صوفوف محوددة  المتعلموينتتوولى تقيويم وينوات مون جميوف حيث (.(ال انى ا ودادى)للصف ال امن 

ويسوومح هووذا التصووميم بتحلوويالت أك وور ومقووا  للعواموول التووي تووأ ر فووي جووودة التعلوويم . دون اوتبووار لسوون م
 .والتعلم في سياه من المقارنع

 :  TIMSSأهداف 

 لوووووووووم  فووووووووي مووووووووادتي الرياضوووووووويات والعللمتعلمووووووووين الوقوووووووووف ولووووووووى مسووووووووتوى التحصوووووووويل العلمووووووووي  -1
المنواه  الدراسويع وطوره تودريس الموادتين المعنيتوين بالدراسوع والخلفيوع )بحث أ ر كل مون  -5

ولوى المسوتوى التحصويلي ( والمعلم واإلدارات المدرسويعالمتعلم من  -ا جتماويع والبيئيع لكل 
 . للطالب

موون أجوول المسوواودة قيوواس وتفسووير الفووروه الموجووودة بووين ائنظمووع التعليميووع فووي الوودول المشوواركع،  -4
في تطوير تعليم وتعل م الرياضيات والعلوم وا سوتفادة مون تجوارب الودول التوي حققوت نجاحوات 

 .في مجال تدريس الرياضيات والعلوم، للتوصل إلى تعليم أك ر جودة في دول العالم
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  الفئة المستهدفة

ططوي السياسوع التربويوع وما تخلص إليه من نتائ  أداة فاولع لودى مخ TIMSS وحتى تكون اختبارات
 أن يكوون تقيويم (IEA) القرار، فقد اختارت ال يئوع الدوليوع لتقيويم التحصويل التربووي وصانعي ومتخذي

السوونوات  فووي ن ايووع ائربووف سوونوات ائولووى، أي فووي الصووف الرابووف ا بتوودائي  ووم ونوود ن ايووع المتعلمووين
 .ا ودادىائربف التاليع أي في الصف ال اني 

 ؟TIMSSه ما الذي تقيس

المن   كمف وم تنظيموي رئيسوي للنظور فوي كيفيوع  TIMSS  السابقع تستخدم IEAبناا ولى دراسات 
 .وفي كيفيع ترجمع هذه الفرص إلى تحصيل ولميللمتعلمين توفير الفرص التعليميع 

 :على ثالثة أبعاد لمنهجي الرياضيات والعلوم TIMSSتركز 

الوذي توم تحديووده ولوى المسوتوى الوووطني أو مسوتوى النظووام  ُيعورف بأنوه الموون  و :  المننه  المسننتهدف
 .التعليمي

 .وُيعرف بأنه المن   كما يتم تفسيره وتطبيقه من قبل معلمي الصفوف:  المنه  المنفذ

كموووا تووودل ولي وووا توج وووات م وتحصووويل م  المتعلموووينوهوووو أجوووزاا المووون   التوووي تعلم وووا : المننننه  الم بننن 
 .العلمي

فعلى سبيل الم ال يسمح التركيوز .  ع بالتعامل مف مجمووع مختلفع من ائسئلعتسمح تلم ائبعاد ال ال
  :ولوووووووووووووووووووووووووووووى المووووووووووووووووووووووووووووون   المسوووووووووووووووووووووووووووووت دف أن يجيوووووووووووووووووووووووووووووب الفووووووووووووووووووووووووووووورد ولوووووووووووووووووووووووووووووى السوووووووووووووووووووووووووووووأال

 ما المتوقع أن يتعلمه  لبة الرياضيات والعلوم؟

لوووتعلم  المتعلموووينومقابووول ذلوووم فوووان التركيوووز ولوووى المووون   المنفوووذ يتنووواول أسوووئلع م ووول موووا الفووورص أموووام 
 ضيات والعلوم؟الريا

 :إجابات ألسئلة مثل TIMSSواألهم من ذلك، توفر 
 ؟المتعلمينما مفاهيم الرياضيات والعلوم والعمليات والتوج ات التي اكتسب ا  -
 ما العوامل التي تأدي إلى التباين في التحصيل الطالبي في الرياضيات والعلوم؟ -
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اسووتبيانات ا للحصووول ولووى معلومووات  TIMSSوفووي هووذا اإلطووار النظووري العووريض تضووف هيئووع توويمس 
ووون المسووت دف تدريسووه ومووا مووا تووم تدريسوووه فعليووا  ، واختبووارات الرياضوويات والعلوووم لتحديوود مووا تعلموووه 

 .فعال  في الرياضيات والعلوم المتعلمين

بموجب وووا إلوووى مجموووووات  المتعلموووينأسووولوب مصوووفوفع اختيوووار العينوووع التوووي تقسوووم  TIMSSتسوووتخدم 
وطالمووا أن هووذه ائسووئلع يووتم تحديوودها وشوووائيا  فووان . تلفووع موون أسووئلع ا ختبوواراتتخضووف لمجمووووات مخ

 .من شأن ذلم تقديم ت طيع أكبر لمجا ت المحتوى

الشوووامل  دراسوووىلتقووودم تقوووديرات صوووحيحع وصوووادقع وووون التحصووويل ال TIMSSلقووود صوووممت اختبوووارات 
 13جموووع اسوتخدمت لتكووين م 58، لذلم تم وضف كل من أسئلع الرياضويات والعلووم فوي للمتعلمين 

مجمووووات موون أسووئلع الرياضوويات  3كراسووع موون كراسووات ا ختبووار وتحتوووي كوول كراسووع اختبووار ولووى 
 (.مجمووتين لكل مادة )والعلوم 

 .بين أسئلع اختيار من متعدد وأسئلع تتطلب إوطاا إجابات قصيرة TIMSSوتجمف أسئلع تيمس 

 أهمية االختبار 
 :القائمين ولى التعليم من TIMSSُتمكِّن اختبارات 

فووي  المتعلمووينالحصووول ولووى بيانووات شوواملع ومقارنووع دوليووع ووون المفوواهيم والمواقووف التووي تعل م ووا  .1
 .مادتي العلوم والرياضيات في الصفين الرابف وال امن

القدرة ولى قياس مدى التقدم في تعليم وتعل م الرياضيات والعلووم بالمقارنوع موف الودول ائخورى فوي  .5
 .منيع واحدةفترة ز 

متابعع المأ رات النسبيع للتعليم والتعلم في الصف الرابف ومقارنت وا موف تلوم الموأ رات فوي الصوف  .4
ال وووامن، حيوووث أن مجموووووع التالميوووذ الوووذين يوووتم اختبوووارهم فوووي الصوووف الرابوووف فوووي دورة موووا، يوووتم 

 TIMSS تجووورى اختبوووارات.)فوووي الووودورة التاليوووع( ال ووواني اإلوووودادي)اختبوووارهم فوووي الصوووف ال وووامن 
 (.سنوات 3دوريا كل 

الوصول إلى أهم  وأفضل الوسائل المأديع إلى تعليم أفضل ، وذلم وبر مقارنع نتائ  ا ختبوارات  .3
في مصر مف نتائ  الدول ائخرى في سياه السياسات والنظم التعليميع المطبقع والتي تأدي إلوى 

 .المتعلمينمعد ت تحصيل واليع لدى 
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فووي وينووع موون موودارس  5113التجريبيووع بمصوور خووالل شوو ر مووارس   TIMSSوقوود أجريووت اختبووارات 
 .التابعع لوزارة التربيع والتعليم والمدارس الخاصع للصف ال انى ا ودادى المرحلع اإلوداديع

فووي جميووف  5112ائساسووي خووالل شوو ر أبريوول  TIMSS 2015 ا ختبووار ا ساسووى وسوووف يعقوود 
 .مدارس العينع المختارة

 :TIMSSتبارات مميزات دراسة اخ

الدول فرصع لقياس التحصيل العلمي في مادتي الرياضيات والعلوم ومقارنته  إوطاا جميف  -1
  . ائخرى المشاركع في الدراسع والميا  أو وربيا   بالدول

 ريع لتحليل نتائ  التحصيل في المادتين ، والتي ستس م في  إمداد كل دولع مشاركع بمصادر  -5
  . وتعلم المادتين بصفع خاصع ، والنظام التعليمي بصفع وامع ين تعليمومليع تطوير و تحس

و المعلمين ومديري  المتعلمينالتحصيليع ، تطلب هذه الدراسع من  بجانب ا ختبارات- 4
هذه البيانات الناتجع توفر صورة . استبيانات متعلقع بتعليم وتعلم المادتين  المدارس استكمال

 عوبات في تدريس المادتين ، وتساود ولى إظ ار القضايا الجديدةالمت يرات والص حيع حول

  .المرتبطع بج ود التطوير في مجال المناه  وطره التدريس وتدريب المعلم

 .  التحصيل في الدول ائخرى المستوى التحصيلي للعلوم والرياضيات ولى مستوى مقارنع  -3
 العلوووم  تحسووين تعلوويم و تعلووم المسوواودة ولووى دراسووع الفووروه بووين أنظمووع التعلوويم الوطنيووع ب وورض -2

 . والرياضيات ولى مستوى العالم
  الرياضيع والعلميع التي درسوها لتطوير أدائ م ولى تطبيه جميف المفاهيم المتعلمينتعويد -1
الموضووووويع التوووي تتمحوووور حوووول المعلوموووع بحيوووث يسوووتخدم  تووودريب المعلوووم ولوووى صوووياغع ائسوووئلع-7

 . ب ذه المعلومع للوصول إلى الحل الصحيح و الم ارات الخاصع المفاهيم المتعلمين

العلميوووع التوووي تعتمووود ولوووى أسووولوب التفكيووور و التحليووول  الم وووارات الرياضووويع و المتعلموووين إكسووواب-8
 . والتحدي

 . مناه  العلوم و الرياضيات بما يتوافه مف المناه  في الدول ائخرى إوادة النظر في-9

ه التقووويم والتركيووز ولووى التقووويم البنووائي وقيوواس الم ووارات المكتسووبع فكريووا بتطوووير طوور  ا هتمووام-11
 . ووليما والتقليل من أسئلع التذكر والحفظ

 . تنميع م ارات التفكير العلمي لدى المتعلمين تنوع طرائه التدريس بما يساود ولى-11
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سوووتوى تعلووويم وتعلوووم وتطووووير الج وووود المبذولوووع لرفوووف م ل وووذا البرنوووام  توووأ ير كبيووور فوووي إصوووال -15
حيث أنه يلبي حاجع جمف البيانوات الالزموع، للوتحكم فوي ومليوع  الرياضيات والعلوم في العالم،

السياسات ال ادفع لتقيويم و توجيوه ا سوتراتيجيات التعليميوع الجديودة  التطوير من ج ع وتحسين
 .من ج ع أخرى

التربويووع  ي لألنظمووع والمأسسووات قافووع وممارسووات راسووخع فووي إجووراا تقيوويم موضوووو نشوور وتعميووه-14
   1المشاركع لدى البلدان 

واستراتيجيات إلصال  ائنظمع التربويع الخاصع بكل  تقديم المساودات الفنيع لصياغع سياسات -13
  .الدراسع دولع من الدول المشاركع في ن ايع

النوواحي ائساسويع مون  فوي تطوير ج از من التربويين واإلداريين والباح ين المدربين وذوي الخبورة-12
كسواب م الخبورة فوي  بما في ذلوم إووداد التقوارير، إضوافع إلوى أصوول سوحب. التقييم العينوات، واي

  .تقييم تأ ير اإلصالحات والسياسات التربويع باستمرار
تووتم في ووا  تقوودم الدراسووع للدولووع المشوواركع قاووودة بيانووات نوويووع وشوواملع ووون كوول المراحوول التووي   -11

ال وامن والرابوف فوي  ربويع، م ل المت يرات الصفيع وائسريع والبيئوع المدرسويع للصوفينالعمليع الت
بين الدول المشواركع، وبموا  العلوم والرياضيات، بحيث تمكن هذه البيانات من إجراا المقارنات

 .والتعلم يساهم في تطوير ائنظمع التربويع وتحسين نوويع التعليم
   TIMSS الن أدوات الدراسننة المستخدمنة في

 : بال ودف العام وهي ولى الشكل التالي تتضمن الدراسع ودة أدوات خاصع

 :كراسات اإلختبارات: أواًل 
كتيب بحيوث يشومل كول (  13 - 7) ما تكون ولى شكل كتيبات متكافئع يتراو  وددها بين وهي وادة

  ختيووار موون متعووددموون هووذه ائسووئلع موون نوووع ا% 71)ووودد موون أسووئلع الرياضوويات و العلوووم  كتيووب
(MCQ) سوتجابعنتواج ا اإلجابوات القصويرة المعتمودة ولوى اائسوئلع ذات  %41و(CR) وتووزع هوذه ،

 الممتحنين بطريقع وشوائيع ون طريه البرمجيات الخاصع ب ذه الدراسع التي المتعلمينولى  الكتيبات

 .ورقم الكتيب الخاص بهالمتعلم تحدد اسم 

 : نةاستبانات الدراسن : ثانياً 

 :استبانات 3وتنقسم إلى 
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اسوووتبانع تووووفر معلوموووات حوووول الخلفيوووع ائسوووريع وائكاديميوووع للطلبوووع،  وهوووي: المنننتعلم اسنننتبانة -1
  المتعلمينوطموحات م والممارسات الصفيع لمعلمي الرياضيات والعلوم من وج ع نظر  واتجاهات م

والممارسوات التدريسويع  ميع وائكاديميعوتتعله فقرات ا بالخلفيات العل:  استبانة معلم الرياضيات-5
 ..ضمن العينع واتجاهات معلمي الرياضيات ليجيب ولي ا معلم الفصل الذي اختير

وائكاديميووع والممارسووات التدريسوويع  وتتعلووه فقرات ووا بالخلفيووات العلميووع:  استنننبانة معلننم العنننلوم-4
 .ضمن العينع الذي اختير واتجاهات معلمي العلوم ليجيب ولي ا معلم الفصل

 المتعلموينالبيئوع المدرسويع وال يئوع التدريسويع و  و تتعله فقرات ا بمعلومات ون:  استبانة المدرسة-3
الماديوووع وبووورام  تطووووير العووواملين ووالقوووات المدرسوووع موووف  والمن ووواج والبووورام  الدراسووويع وا مكانيوووات

  .وعالمدارس المتوسطع المشاركع في الدراس ويجيب ولي ا مديرو. المجتمف

  (1)كما تتضح من جدول  مشاركة الدول العربية

 (1)جدول رقم 
 وتوزيف الدول المشاركع  Timss 2007متوسط التحصيل فى العلوم 

 (211= متوسط القياس)
 متوس  األداء الدولة الترتيب متوس  األداء الدولة الترتيب

 318 إسرائيل 52 217 سن افورة 1
 317 ينالبحر  51 211 (الصين)تايبيه  5
 311 البوسنع وال رسم 57 223 اليابان 4
 315 رومانيا 58 224 كوريا الجنوبيع 3
 329 إيران 59 235 بريطانيا 2
 327 مالطا 41 249 هن اريا 1
 323 تركيا 41 249 التشيم 7
 325 سوريا 45 248 سلوفانيا 8
 325 قبرص 44 241 هون  كون  9
 332 تونس 43 241 روسيا 11
 357 اندونيسيا 42 251 ريكاأم 11
 354 سلطنع ومان 41 219 لتوانيا 15
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 351 جورجيا 47 212 استراليا 14
 318 الكويت 48 211 السويد 13
 317 كولومبيا 49 391 اسكوتالند 12
 313 لبنان 31 392 إيطاليا 11
 318 مصر 31 388 أرمينيا 17
 318 الجزائر 35 387 النروي  18
 313 فلسطين 34 382 أوكرانيا 19
المملكع العربيع  33 385 ائردن 51

 السعوديع
314 

 487 السلفادور 32 371 ماليزيا 51
 422 بتسوانا 31 371 تايلند 55
 419 قطر 37 371 صربيا 54
 414 غانا 38 371 بل اريا 53
 يعالمملكع العربيع السعود*  الدول العربيع المشاركع*  دول أولى من متوسط القياس* 

 

الودول العربيوع وموموا فوي نتوائ  هوذه التجربوع مقارنوع موف الودول ائخورى والتوي  وقود لووحظ توأخر ترتيوب
  .وغيرها بتفوه واضح كل من سن افورا، تايوان، هون  كون  ، الو يات المتحدة ، قبرص برز من ا

ع واحودة هوي وربيو ، وبمشواركع دولوع1992فوي العوام  "TIMSS" حيث توم تطبيوه الدراسوع ائولوى مون
هوووي ائردن، وتوووونس،  ، توووم تنفيوووذ الدراسوووع بمشووواركع  وووالث دول وربيوووع1999وفوووي العوووام . الكويوووت
  .والم رب

وبمشواركع وشور " 5114وم الرياضويات والعلو التوج وات الدوليوع فوي"، توم تنفيوذ دراسوع 5114فوي العوام 
ردن السوعوديع، والبحورين ائالم ورب،  توونس،، لبنان، واليمن، وفلسوطين، وسووريامصر، و : دول وربيع

. 

 11وبمشواركع أك ور مون  ،"TIMSS 2007" الرابعوع الودورة بدأ تنفيذ الدراسوع الدوليوع 5117في العام 
وفلسووطين، وسوووريا، وائردن،  مصوور، ولبنووان، والوويمن،: دولووع، من ووا خمووس وشوورة دولووع وربيووع وهووي

 .طر، وومان، والكويتوالبحرين، وق والجزائر، وجيبوتي، وتونس، والم رب، والسعوديع،
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أن المتوسوط العربوي لمسوتويات ائداا فوي الرياضويات  "TIMSS 2007"  وقد بينوت نتوائ  الدراسوات
، وقوود وكووس هووذا المأشوور توودني درجووع 317مقارنووع بالمتوسووط الوودولي الووذي بلوو   درجووع 494قوود بلوو  
العربيوع  ات طلبوع الودولالعربي العام في الرياضيات والذي فسره تدني متوسط أداا جميف وينو المتوسط

 .ون المتوسط الدولي

الدراسووع للصووف ال ووامن تقاربووا  فووي متوسووطات أداا  وبالنسووبع للفووروه بووين الجنسووين، فقوود أظ وورت نتووائ 
أفضوليع بسويطع ئداا اإلنواث، ولكن وا غيور دالوع إحصوائيا ،  الذكور واإلنواث العورب فوي الرياضويات موف

لصووالح اإلنواث فووي كوول موون البحوورين وائردن، وكووان لصووالح  كووان ائداا وولوى مسووتوى الدولووع الواحوودة
لبنوووان والم ووورب وتوووونس، وجووواا ائداا متقاربوووا  فوووي كووول مووون مصووور، وسووووريا،  الوووذكور فوووي كووول مووون

 .والسعوديع وفلسطين،

لم )قليلع جدا   نتوائ  الودراسع للصوف ال امون فيوما يتعلوه بمستويات ائداا الدوليع، أن نسبع وقد كشفوت
 Advance International) العرب قد وصلوا إلى مستوى ائداا المتقدم المتعلمينمن %( 1  تبلو

Benchmarks)   ائداا المنخفض العرب مستوى المتعلمينمن %( 32)، في حين لم يبل (Low 

International Benchmarks)المقبول في الرياضيات ، الذي يم ل الحد ائدنى من ائداا. 

تونس والم رب واليمن، كانت نتائ   لصف الرابف، حيث شاركت  الث دول وربيع هيأما بالنسبع ل
بل  متوسط ائداا العربي ل ذا الصف  ، فقدال انى ا ودادىالرياضيات أسوأ من م يلت ا في الصف 

وقد كان أداا الذكور واإلناث في هذا الصف  للمتوسط الدولي، درجع 392مقارنع بو  درجع 451
 .ولكن ا غير دالع إحصائيا   ضا  مف أفضليع قليلع للذكورمتقاربا  أي

، فقود تكوررت (International Benchmarks) أما فيما يتعله بائداا وفه مسوتويات ا داا الدوليوع
العوورب الووذين لووم  المتعلمووينسووواا ، حيووث بل ووت نسووبع  النتيجووع ذات ووا مووف الصووف ال ووامن، وبصووورة أك وور

 .%71 يبل وا مستوى ائداا المنخفض

، مقارنووع بالمتوسووط درجووع 319قوود بلوو   أن المتوسووط العربووي لووألداا فووي العلوووم النتووائ  كووذلمبينووت  و
تودني المتوسوط العربوي العوام فوي العلووم، ولكون  وقود وكوس هوذا المأشور. درجوع 373الدولي الوذي بلو  

( ائردن)ة الرياضوويات، فقوود تجوواوزت دولووع وربيووع واحوود بصووورة أقوول حوود ة ممووا كانووت وليووه الحووال فووي
 .فقووووووووووووووووووووووووووووووووووط واحوووووووووووووووووووووووووووووووووودة درجووووووووووووووووووووووووووووووووووعالمتوسووووووووووووووووووووووووووووووووووط الوووووووووووووووووووووووووووووووووودولي ب

فرقا  دا   إحصائيا  فوي  وبالنسبع للفروه بين الجنسين، فقد أظ رت نتائ  الدراسع بالنسبع للصف ال امن
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اإلناث، أما ولى مستوى الدولوع الواحودة، فقود  متوسطات أداا الذكور واإلناث العرب في العلوم لصالح
البحوورين، وائردن، وفلسووطين والسوعوديع، وكووان الفووره فووي  فووي كوول موون جواات الفووروه لصووالح اإلنواث

وكووان الفووره غيوور دال إحصووائيا ، فووي كوول موون . الم وورب، وتووونس ائداا لصووالح الووذكور فووي كوول موون
 .مصر ولبنان وسوريا

 

نسوبع قليلوع  كشوفت نتوائ  الدراسوع بالنسوبع للصوف ال وامن فيموا يتعلوه بمسوتويات ائداا الدوليوع، أن وقود
 Advance) العووورب قووود وصووولوا إلوووى مسوووتوى ائداا المتقووودم المتعلموووينمووون %( 1)جووودا  بل وووت 

International Benchmarks)   ائداا  العوورب مسووتوى المتعلمووينموون %( 31)فووي حووين لووم يبلوو
المقبوول فوي  ، الذي يم ل الحد ائدنى من ائداا(Low International Benchmarks) المنخفض

 .العلوم
 

والم وورب والوويمن، فقوود كانووت  سووبع للصووف الرابووف، حيووث شوواركت  ووالث دول وربيووع هووي تووونسأمووا بالن
 589متوسوط ائداا العربوي ل وذا الصوف  نتائ  العلووم أسووأ مون م يلت وا فوي الصوف ال وامن، حيوث بلو 

 7بلوو  الفووره بووين متوسووطي الووذكور واإلنوواث فووي  للمتوسووط الوودولي، وقوود درجووع 389مقارنووع بووو  درجووع
 .غير دال إحصائيا   الح اإلناث، إ  أن هذا الفرهوالمات لص

 (International Benchmarks) أموا فيموا يتعلوه بمسوتوى ائداا مقارنوع بمسوتويات ا داا الدوليوع

 المتعلموينأك ر سواا ، حيث بل ت نسوبع  للصف الرابف، فقد تكررت نفس نتيجع الصف ال امن وبصورة
 %71 المنخفض العرب الذين لم يبل وا مستوى ائداا

  "TIMSS 2015"  الدولية خطة العمل للمشاركة في المسابقة

–المووتعلم ) . ولووى كافووع المسووتويات( TIMSS)وضووف خطووط وبوورام  للتوويووع بالدراسووع العالميووع  -1
  (ولي ائمر –المدرسع –المعلم 

  المدارسلتوزيع ا ولى ( TIMSS)إوداد بنوم أسئلع ولى غرار أسئلع  -5

ات تنويريع دوريع لالستعداد والمشاركع الفاولع في الدراسع والعمل ولى إنجاح ا بالتعاون وقد لقاا -4
 . مف التوجيه الفني لمادتي الرياضيات والعلوم
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موووودارس  للصووووفين الرابووووف وال ووووامن وتووووم تصووووحيحه بنظووووام الشوووومل جميووووف يتجريبووووي  إوووووداد اختبووووار -3
(TIMSS ) وتحليل نتائجه إحصائيا وا ستفادة من ا.   
 . وتنفيذ المطلوب بخصوص تلم الدراسع الوزاريعحضور ا جتماوات  -2

إن ضمان اكتساب جميف المتعلمين فى :  في السيا  التعليمى بمصر TIMSSدراسة تيمس 
مصر وشباب ا للمعارف والم ارات التي يحتاجون ا للمشاركع في المجتمف وفي سوه العمل العالمي 

ائهداف الرئيسيع التي يعمل جميف المأسسات التعليميع وال يئات البح يع  المتزايد تنافسا  يعد من أهم
وفى المقدمع من ا وزارة التربيع والتعليم والمركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى ولى تحقيق ا 

 .ويشاركه في ذلم جميف أصحاب العالقع في المجتمف ولى نطاه واسف

 المصدر لجميع المعلومات 

 http:// timssandpirls . bc . edu الرسمي

e-mail: timss @ bc . edu 
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 :مجاالت محتوى العلوم 

موزوووووع ( قصوير، طويول)ر من متعدد، مووقال يتضوومن ا ختووبار التحصيلي وووودة أسئولع من نوع اخووتيا 
طبووه الفئووع التووي ي(  ال وواني ا ووودادي)مجووا ت للصووف ال ووامن ( 3)، بحيووث ي طووي كتيووب( 13)ولووى 

مجا ت للصف الرابف، وحتوى انن  م، في حين ي طي ا ختبار  ال ع5112ولي ا ا ختبار هذا العام 
 لم يطبه هذا ا ختبار في جم وريع مصر العربيع

: موضوعات مجاالت محتوى العلوم للصف الثامن    

 Biology   :  مجال االحياء  
 :ويتضمن مجال االحياء ستة موضوعات وهي   

 .لكائنات الحيع والعمليات الحيويع ل اسمات ا  (1

 .الخاليا ووظائف ا  (5

 .دورات الحياه والتكا ر والورا ع  (4

 .التنوع والتكيف وا نتخاب الطبيعي  (3

 .النظم البيئيع  (2

 . صحع اإلنسان  (1

 : وفيما يلي الموضوعات الفرعية لكل موضوع رئيسي

 :ا ويشملسمات الكائنات الحية والعمليات الحيوية له: الموضوع األول

 .ا ختالفات بين المجمووات التصنيفيع للكائنات الحيع  (1

 .هيكل ووظيفع ا ج زة العضويع ا ساسيع  (5

 .العمليات الفسيولوجيع في الحيوانات  (4

 :الخاليا ووظائفها ويشمل: الموضوع الثاني

 .بنيع ووظيفع الخاليا  (1

 .ومليات التم يل الضوئي والتنفس الخلوي  (5

 :ات الحياه والتكاثر والوراثة ويشملدور : الموضوع الثالث

 .دورات الحياة وانماط النمو  (1

 .التكا ر والتوارث في النباتات والحيوانات  (5
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 :التنوع والتكيف واالنتقاء ال بيعي ويشمل: الموضوع الرابع

 .التنوع كأساس لالنتخاب الطبيعي  (1

 .الحفريات كدليل ولى ت ير الحياة ولى ا رض بمرور الزمن  (5

 :النظم البيئية ويشمل: الخامس الموضوع 

 .تدفه الطاقه في النظم البيئيع  (1

 .دورة حياه العوامل ال ذائيع في النظم البيئيع  (5

 .ا وتماد المتبادل للسكان من الكائنات الحيع في النظام البيئي  (4

 .العوامل التي تأ ر ولى حجم السكان في النظام البيئي  (3

 :صحة اإلنسان ويشمل: الموضوع السادس

 .ومقاومته, والوقايع منه, وكيفيه انتقاله, سباب  المرضأ  (1

 .هميع الوجبع ال ذائيع والتمرينات الرياضيع في الحفاظ ولى الصحعأ  (5

Chemistry   : مجال الكيمياء 
  

:موضوعات رئيسية 3ويتضمن  مجال الكيمياء   

 .تركيب المادة  (1

 . خواص المادة  (5

 .الت ير الكيميائي  (4

 : عات الفرعية لكل موضوع رئيسيوفيما يلي الموضو   

 :تركيب المادة ويشمل : الموضوع األول 

 .العناصر والمركبات والمخاليط  (1

 .بنيه الذرات والجزيئات  (5

 :خواص المادة ويشمل: الموضوع الثاني 

 .الخواص الفيزيائيع والكيميائيع للمادة  (1

 .الخواص الفيزيائيع والكيميائيع كأساس لتصنيف المادة  (5

 .ط  والمحاليل المخالي  (4
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 .خواص ائحماض والقلويات  (3

 :التغير الكيميائي ويشمل: الموضوع الثالث

 .سمات الت يرات الكيميائيع  (1

 .المادة والطاقع في الت يرات الكيميائيع  (5

 . المواد الكيميائيع الرابطع  (4

 :مجال الفيزياء

 :موضوعات رئيسة وهي 5ويتضمن  مجال الفيزياء 

 .والت يرات في المادةالحا ت الفيزيائيع  -1

 .تحول وانتقال الطاقع -2

 .الضوا والصوت -3

 .الك ربيع والم ناطيسيع -4

 . القوى والحركع -5

 : وفيما يلي الموضوعات الفرعية لكل موضوع رئيسي

 :الحاالت الفيزيائية والتغيرات في المادة ويشمل: الموضوع األول 

 . زاتحركه الجسيمات في المجسمات والسوائل وال ا  (1

 . الت يرات في حا ت المادة  (5

 :تحول وانتقال ال اقة ويشمل: الموضوع الثاني

 .اشكال الطاقع وبقاا الطاقع  (1

 .نقل الحرارة ودرجع توصيل ا للمواد  (5

 :الضوء والصوت ويشمل: الموضوع الثالث 

 . خواص الضوا  (1

 .خواص الصوت  (5

 :الكهربية والمغنا يسية ويشمل: الموضوع الرابع

 . ت وتدفه الك رباا في دوائر ك ربيهالموصال  (1

 .خواص واستخدامات الم ناطيسات والم ناطيسات الك ربائيع  (5
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 :القوى والحركة ويشمل:الموضوع الخامس 

 .القوى المشتركع وسمات ا  (1

 .تأ ير القوى  (5

 .الحركع والت يرات في الحركع  (4

 :مجال علوم االرض

 :موضوعات  رئيسة وهي 4ويتضمن مجال علوم االرض 

 .تركيب ا رض وخصائص ا الفيزيائيع  (1

 .ومليات ا رض ودورات ا وتاريخ ا  (5

 .موارد ا رض واستخدامات ا والحفاظ ولي ا  (4

 . ا رض في نظام الشمس والكون  (3

 : وفيما يلي الموضوعات الفرعية لكل موضوع رئيسي

 :تركيب االرض وخصائصها الفيزيائية ويشمل:الموضوع األول 

 .ئيع لسطح ا رضالخصائص الفيزيا  (1

 .مكونات المحيط الجوي لألرض وا حوال الجويع  (5

 :عمليات االرض ودوراتها وتاريخها ويشمل: الموضوع الثاني

 .رضئالعمليات الجيولوجيع خالل تاريخ ا  (1

 .رضئدورة حياة الماا ولى ا  (5

 . الطقس والمناخ  (4

 :موارد االرض واستخدامها والحفاظ عليها ويشمل: الموضوع الثالث

 .ادارة موارد ا رض  (1

 .اليابسع واستخدام الماا  (5

 :االرض في النظام الشمسي والكون ويشمل: الموضوع الرابع

 .الظواهر الملحوظع ولى ا رض الناتجع ون حركات ا رض والقمر  (1

 . خصائص ا رض والقمر والكواكب ا خرى  (5

 :5105TIMSSالمستويات المعرفية الختبار الننن 
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تالي النسب المئوية للمستويات المعرفية التي يقيسها االختبار التحصيلي يوضح الجدول ال 
 :للصفين الرابع والثامن 

  TIMSSئسئلع ولعلوم في اختبارات . وتوضح الجداول انتيع المجا ت والمستويات المعرفيع

 (5)جدول 

 مجاالت العلوم

 %الصف الثامن  %الصف الرابع  المجاالت

 -- 32 العلوم الحياتيع

 -- 42 العلوم الطبيعيع

 51 51 ولوم ائرض

 42 -- (البيولوجي) ائحياا 

 52 -- الفيزياا

 51 -- الكيمياا

 

 (3)جدول

 يوضح النسب المئوية للمستويات المعرفية للصفين الرابع والثامن

 %الصف ال امن  %الصف الرابف  المستويات المعرفيع

 42 31 المعرفع

 42 31 التطبيه

 41 51 هنع والتعليلالبر 

  

 : كل مستوى من المستويات المعرفية األساسية يتضمن عمليات تفكير فرعية كما يلي 

  .تقديم ائم لع –الوصف  –التذكر: ويتضمن"المعرفة  "المستوى األول   (1

 –استخدام النماذج  - الربط –التصنيف  –المقارنع : ويتضمن"الت بي  "المستوى الثاني   (2
 . التفسير –ومات ترجمع المعل
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فوووورض  –صووووياغع ائسووووئلع  –التركيووووب  –التحليوووول : ويتضننننمن"التبريننننر "المسننننتوى الثالننننث   (3
 . التبرير –التعميم  –استخالص النتائ   –التقويم  –ا ستقصاا  -التنبأ –الفروض 

  :مTIMSS 5105التجربة االست العية ألسئلة أختبار  

 ستجابات المتعلمين ( كيفي)نات والتقويم التربوي بتحليل قام فريه بح ي من المركز القومي لالمتحا 
م للحصول 2114في التجربع ا ستطالويع التي تم تطبيق ا في مارس  TIMSSولى أسئلع اختبار 

 .ولى معلومات وافيع ون التصورات الخطأ الشائعع بين الطالب والعوامل التي تأدي إلي ا

  

 م مفاهيم خطأ في الموضووووووات التي تندرج تحت مجا ت واسفر التحليل ون أن المتعلمين لدي  
 .العووولوم

 : وعلى سبيل المثال( االحياء، الكيمياء، الفيزياء، علوم األرض)

تبين ودم قدرة المتعلمين ولى   الخواص الفيزيائية والكيميائيةفي موضوع   :مجال الكيمياء -1 
 . ضوئيع  التمييز بين العمليات التي تطله أو تمتص طاقع

تبين ودم قدرة المتعلمين ولى الربط بين تركيب   العناصر والمخالي  والمركباتفي موضوع   -
 وشكل المادة 

تبين ودم قدرة  للقشرة األرضية( الفيزيائية)الخصائص ال بيعية في موضوع : مجال علوم األرض
 . لعلميع المرتبطع ب االمتعلمين ولى الربط بين الرسوم التوضيحيع والمعلومات والمفاهيم ا

تبين أن هنام خلط بين نسب تواجد غاز ائكسجين  مكونات الغالف الجوي والحاالتفي موضوع  - 
 .في ال الف الجوي وأهميع ائكسجين في الحياة

وفي ضوا ما سبه نوصي معلمي العلوم أ ناا التدريس بضرورة ا هتمام بربط المفاهيم ائساسيع 
راحل تعليميع مبكرة بالمفاهيم التي يدرس ا انن ، وتدريب الطالب ولى أسئلع التي تم دراست ا في م

، وا هتمام بأساليب التعلم النشط TIMSSمتنووع تنمي لدي م م ارات التفكير ولى غرار أسئلع 
 .التي تتطلب من المتعلمين المشاركع والتعبير ون مفاهيم م بأسلوب م لتنميع قدرت م ولى التفسير

 WWW.NCEEE.Com)من المعلومات عن الدراسة ادخل على موقع المركز عن لمزيد ) 

  timss . bc . edu الموقع الرسمي
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 الفصل الثالث

 

توجهات بناء األسئلة 

وفق مستويات األداء 

للتحصيل الدراسى فى 

 مادة العلوم
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  TIMSSالدراسة الدولية مستويات األداء وفقا لنتائ  اختبارات

 2007علوم  ال مادة
 األداء فى العلوم بحسب مستويات األداء الدولية

 :ورفت الدراسع الدوليع أربف مستويات للتحصيل ولى النحو التالى
 .فأك ر 152مستوى ائداا المتقدم ويم ل الطلبع الذين حصلوا ولى درجع  -1
 .152حتى اقل من  221مستوى ائداا العالى ويم ل الطلبع الذين حصلوا ولى درجع  -5

 .221حتى اقل من 372مستوى ائداا المتوسط ويم ل الطلبع الذين حصلوا ولى درجع  -4

 .372حتى اقل من 311مستوى ائداا  المنخفض ويم ل الطلبع الذين حصلوا ولى درجع  -3

 

وتجوودر اإلشووارة إلووى أن هووذه المسووتويات لووألداا تراكميووع، ويعنووى ذلووم أن الطالووب الووذى يصوول إلووى     
 .، يكون قد وصل إلى المستويات ائخرى التى تقل ون امستوى أداا ما

فالطالووب الووذى وصوول إلووى مسووتوى ائداا العووالي يكووون قوود وصوول المسووتويين المتوسووط والموونخفض،  
 .ولكن وجز ون الوصول الى مستوى ائداا إلى المتقدم

 
 : فى العلوم المتقدممستوى األداء  -

 .فأك ر( 152)الذين حصلوا ولى درجع  المتعلمينوتم ل 
 :الذين وصلوا إلى مستوى ائداا المتقدم بأن م قادرون ولى المتعلمينويتصف 

 .ف م واستيعاب بعض مفاهيم العلوم المجردة والمركبع -
تطبيه ما يف مونه ون العالقات المعقدة بين الكائنات الحيع، ويربطون هذه العالقع ببيئع تلوم  -

 .الكائنات

ون ف موووا  للك ربيوووع، والتمووودد الحووورارى، والصووووت، وتركيوووب الموووادة وخواصووو ا وت يرات وووا يظ ووور  -
 .الفيزيائيع والكيميائيع، إضافع لف م الموارد وقضايا البيئع

 .ف م بعض قضايا البحث العلمى -

 .تطبيه المبادئ الفيزيائيع فى حل بعض المسائل الكميع -

 .تبادلتقدم تفسيرات ولميع مكتوبع قابلع للتواصل وال -
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ويوضح الم ال التالى أحد أسئلع العلوم فى الصوف ال وامن، التوى يسوتطيف غالبيوع الطلبوع الوذين وصولوا 
 .إوطاا إجابع صحيحع ون ا( 152)إلى مستويات التحصيل المتقدمع 
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 :علومفى ال العالىمستوى األداء  -
. ارفووى ا ختبوو 152 حتووى اقوول موون( 221)الووذين حصوولوا ولووى درجووع  المتعلمووينتم وول هووذا المسووتوى 

الوووذين وصووولوا فوووى أدائ وووم إلوووى هوووذا المسوووتوى ولوووى  (ال وووانى ا وووودادى)ويسوووتطيف طلبوووع الصوووف ال وووامن
 :مقياس التحصيل ف م قادرون ولى أن

 .يظ رون ف ما  لبعض المفاهيم الخاصع بالدورات وائنظمع والمبادئ العلميع -
ائنظموووع البيولوجيوووع، والسوووكان، لووودي م بعوووض الف وووم للعمليوووات ائرضووويع، والنظوووام الشمسوووى، و  -

 .والتكا ر والورا ع وتركيب ائوضاا ووظائف ا

 .يظ رون بعض الف م للت يرات الفيزيائيع والكيميائيع وتركيب المادة -

 .قادرون ولى حل بعض المسائل الفيزيائيع المتصلع بالضوا والحرارة والك رباا والم ناطيسيع -

 .ع الرئيسعيظ رون معرفع أساسيع بالقضايا البيئي -

 .يظ رون بعض م ارات ا ستقصاا العلمى -

يمكووون م جموووف المعلوموووات والخوووروج من وووا باسوووتنتاجات، وتفسوووير البيانوووات مووون خوووالل ائشوووكال  -
والرسوووم البيانيووع والجووداول، أو موون خووالل حوول مسووائل أو تقووديم شوور  ولمووى موووجز تظ وور فيووه 

 .العالقع بين السبب والنتيجع

أسئلع العلوم فى الصف ال امن، الوذى يسوتطيف غالبيوع الطلبوع الوذين وصولوا ويوضح الم ال التالى أحد 
 .إلى مستوى التحصيل العالى إوطاا إجابع صحيحع ونه
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 :علومفى ال المتوس مستوى األداء  -
فى  221حتى اقل من( 372)الذين حصلوا ولى درجع  المتعلمينهذا المستوى لألداا تم ل 

 الذين وصلوا إلى هذا المستوى أن (ال انى ا ودادى)الصف ال امن متعلمىويستطيف . ارا ختب

 :يكونوا قادرن ولى 
 .إدرام المعرفع العلميع ائساسيع ونقل ا وبر مدى معين من الموضووات -
 .إدرام بعض خواص النظام الشمسى، ودورة الماا، والحيوانات، وصحع اإلنسان -

 .والحركع وانعكاس الضوا والصوت لدي م معرفع ببعض الحقائه حول الطاقع والقوة -

 .امتالم معرفع أوليع ون أ ر اإلنسان ودورة البيئع -

القدرة ولى تطبيه وتداول المعرفع باستخدام الجوداول، واسوتنتاج المعلوموات مون بيانوات مم لوع  -
 .فى رسوم بيانيع مستويع أو مجسمع

 
سووتطيف غالبيووع الطلبووع الووذين ويوضووح الم ووال التووالى أحوود أسووئلع العلوووم فووى الصووف ال ووامن، الووذى ي

 .وصلوا إلى مستوى التحصيل المتوسط إوطاا إجابع صحيحع ونه
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 :علومفى ال المنخفضمستوى األداء  -
ار فوى ا ختبو 372حتوى اقول مون( 311)الذين حصولوا ولوى درجوع  المتعلمينهذا المستوى الذى يضم 

 :بما يلى ى هذا المستوى القيامالذين وصلوا إل ال انى ا ودادى الصفب المتعلمينويستطيف 
 .إدرام بعض الحقائه ون العلوم الفيزيائيع والبيولوجيع -
 .امتالم بعض المعرفع ون جسم اإلنسان والورا ع -

 .ألفع ببعض الظواهر الفيزيولوجيع التى ل ا صلع بالحياة اليوميع -

يزيائيوع فوى مواقوف القدرة ولى تفسير الرسوم البيانيع المجسومع، وتطبيوه المعوارف والحقوائه الف -
 .ومليع

 
ويوضووح الم ووال التووالى أحوود أسووئلع العلوووم فووى الصووف ال ووامن، الووذى يسووتطيف غالبيووع الطلبووع الووذين 

 .وصلوا إلى مستوى التحصيل المنخفض إوطاا إجابع صحيحع ونه
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كموا  النسبع المئويع للطلبع الذين وصلوا إلى محطات التحصيل للدول جميع وا،( 2)ويبين الجدول رقم 
 .النسب المئويع للطلبع العرب( 1)يبين الجدول رقم 

 (5)الجدول رقم  
 النسب المئوية لل لبة الذين وصلوا إلى مستويات التحصيل األربعة فى العلوم

متقدم  الدولة
(625) 

عالى 
(550) 

متوس  
(475) 

منخفض 
(400) 

متقدم  الدولة
(625) 

عالى 
(550) 

متوس  
(475) 

منخفض 
(400) 

 (1.7) 76 (.1) 41 (1.2) 14 (0.5) 2 ايران (1.1) 93 (1.8) 80 (2.2) 61 (1.6) 32 ةسن افور 

 (0.7) 78 (0.9) 49 (0.8) 17 (0.4) 2 البحرين (0.6) 95 (1.2) 83 (1.9) 59 (1.5) 25 تايوان
 (1.1) 81 (1.6) 51 (1.1) 16 (0.3) 2 صربيا (0.4) 96 (0.8) 85 (1.1) 55 (0.9) 17 اليابان

 (1.6) 77 (1.9) 46 (1.2) 16 (0.3) 2 رومانيا (0.9) 94 (1.9) 79 (2.3) 48 (1.6) 17 تراانجل

 (0.9) 87 (1.4) 58 (1.0) 20 (0.2) 2 النروي  (0.4) 97 (0.8) 85 (1.1) 54 (0.9) 17 كوريا

 (1.2) 80 (1.7) 47 (1.0) 14 (0.3) 2 البوسنا (0.7) 96 (1.3) 80 (1.6) 46 (1.1) 13 هن اريا

 (1.0) 74 (1.1) 42 (0.8) 12 (0.3) 1 قبرص (0.4) 97 (0.8) 82 (1.4) 44 (0.9) 11 التشيم

 (1.5) 54 (1.2) 29 (0.6) 9 (0.2) 1 فلسطين (0.5) 97 (1.1) 81 (1.2) 45 (0.7) 11 سلوفينيا

 (2.9) 55 (2.1) 28 (1.2) 8 (0.4) 1 لبنان (0.7) 95 (1.6) 76 (2.1) 41 (1.0) 11 روسيا

 (1.5) 76 (1.6) 39 (0.8) 9 (0.2) 1  سوريا (1.3) 92 (2.2) 77 (2.6) 45 (1.0) 10 هون  كون 

 (1.6) 55 (1.4) 27 (0.6) 7 (0.1) 1 مصر (0.7) 92 (1.3) 31 (1.4) 38 (0.7) 10 الو يات المتحدة

 (1.4) 61 (1.2) 32 (0.6) 8 (0.2) 1 ومان (1.3) 83 (2.4) 55 (2.0) 23 (1.7) 8 أرمينيا

 (2.1) 59 (1.5) 22 (0.5) 4 (0.1) 1 كولومبيا (0.8) 92 (1.7) 70 (1.8) 33 (1.4) 8 استراليا

 (1.4) 60 (1.2) 28 (0.7) 6 (0.1) 0 الكويت (0.8) 93 (1.4) 72 (1.4) 36 (0.6) 8 لتوانيا

 (2.4) 61 (1.9) 27 (0.7) 5 (0.1) 0 جورجيا (0.8) 91 (1.4) 69 (1.2) 32 (0.6) 6 السويد

 (2.0) 65 (1.8) 27 (0.6) 4 (0.1) 0 اندونيسيا (1.4) 79 (1.8) 56 (1.5) 26 (0.6) 5 ائردن

 (1.2) 77 (1.3) 31 (0.5) 4 (0.1) 0 تونس (0.6) 71 (0.7) 48 (0.6) 21 (0.3) 5 مالطا

 (1.4) 53 (1.0) 18 (0.5) 2 (0.0) 0 السعوديع (1.1) 87 (1.8) 61 (1.5) 26 (0.6) 5 سكوتلندا

 (0.6) 29 (0.6) 11 (0.2) 2 (0.0) 0 قطر (1.8) 74 (1.9) 50 (1.4) 21 (0.6) 5 اسرائيل

 (1.6) 19 (0.9) 6 (0.3) 1 (0.0) 0 غانا (6.4) 65 (4.8) 44 (2.3) 19 (1.0) 4 بل اريا

 (1.7) 42 (1.0) 11 (0.3) 1 (0.1) 0 سلفادور (1.0) 88 (1.4) 62 (1.3) 24 (0.7) 4 ايطاليا

 (1.3) 35 (0.7) 11 (0.3) 2 (0.0) 0 بوتسوانا (1.5) 71 (1.7) 40 (1.2) 16 (0.5) 3 تركيا

 (1.2) 55 (0.8) 14 (0.2) 1 (0.0) 0 الجزائر (1.3) 85 (1.8) 58 (1.3) 22 (0.4) 3 أوكرانيا

 (2.1) 51 (1.4) 18 (0.5) 3 (0.1) 0 الم رب (1.5) 80 (2.2) 48 (1.9) 17 (0.8) 3 تايلند

      (2.2) 80 (2.7) 50 (2.2) 18 (0.7) 3 ماليزيا

 مشاركات أخرى
/ ماساشوسيتس

 أمريكا
 (1.1) 82 (1.6) 58 (1.8) 27 (0.8) 6 دبى (0.9) 96 (2.0) 84 (2.5) 56 (1.8) 20

 (0.9) 94 (1.7) 68 (1.5) 27 (0.8) 4 كندا/ كويبم (0.9) 96 (2.0) 84 (2.4) 56 (1.7) 11 أمريكا/ منيسوتا

 (1.0) 91 (1.7) 64 (1.5) 24 (0.6) 3 اسبانيا/ باسم (1.0) 96 (2.3) 82 (2.6) 45 (1.1) 7  كندا/ أونتاريو

      (1.0) 96 (1.7) 77 (2.0) 37 (0.9) 7 كندا/ كولومبيا

المتوسط  (4.0) 60 (4.0) 29 (2.0) 8 (1.0)0.9 المتوسط الدولى
 الدولى

3 (1.0) 17 (2.0) 48 (2.0) 78 (2.0) 
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 (6)الجدول رقم 
 النسب المئوية ل لبة الدول العربية الذين وصلوا إلى مستويات التحصيل األربعة فى العلوم

متقدم  الدولة
(625) 

عالى 
(550) 

متوس  
(475) 

منخفض 
(400) 

 (1.4) 79 (1.8) 56 (1.5) 26 (0.6) 5 ائردن

 (0.7) 78 (0.9) 49 (0.8) 17 (0.4) 2 البحرين

 (1.5) 54 (1.2) 29 (0.6) 9 (0.2) 1 فلسطين

 (2.9) 55 (2.1) 28 (1.2) 8 (0.4) 1 لبنان

 (1.5) 76 (1.6) 39 (0.8) 9 (0.2) 1 سوريا

 (1.6) 55 (1.4) 27 (0.6) 7 (0.1) 1 مصر

 (1.4) 61 (1.2) 32 (0.6) 8 (0.2) 1 ومان

 (1.4) 60 (1.2) 28 (0.7) 6 (0.1) 0 الكويت

 (1.2) 77 (1.3) 31 (0.5) 4 (0.1) 0 تونس

 (1.4) 53 (1.0) 18 (0.5) 2 (0.0) 0 السعوديع
 (0.6) 29 (0.6) 11 (0.2) 2 (0.0) 0 قطر

 (1.2) 55 (0.8) 14 (0.2) 1 (0.0) 0 الجزائر

 (2.1) 51 (1.4) 18 (0.5) 3 (0.1) 0 الم رب

 (0.9) 94 (1.6) 58 (1.8) 27 (0.8) 6 دبى

 29 (0.2) 8 (0.1) 0.9 المتوسط العربى

(0.40) 

60 (0.4) 

 (0.2) 78 (0.2) 48 (0.2) 17 (0.1) 3 المتوسط العربى

 
ومسوتوى ائداا % 7، وفى المستوى العوالى %1حيث بل ت مصر فى مستوى ائداا المتقدم 

 %.22، ومستوى ائداا المنخفض %57المتوسط 
  

ومسووتوى ائداا % 7العووالى ، وفووى المسووتوى ائداا %1حيوث بل ووت مصوور فووى مسووتوى ائداا المتقودم 
 %.22، ومستوى ائداا المنخفض %57المتوسط 
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 (7)الجدول رقم 
 متوس ات الدول العربية فى العلوم بحسب المحتوى

 الجيولوجيا الفيزياء الكيمياء األحياء الدولة
 (3.6)484 (4.2) 479 (4.1) 491 (3.8) 478 ائردن
 (2.4) 465 (1.5) 466 (2.4) 468 (2.0) 473 البحرين

 (3.2) 448 (2.7) 447 (2.9) 450 (2.7) 459 سوريا

 (1.8) 447 (2.5)432 (2.5) 458 (2.2) 452 تونس

 (2.5) 439 (2.9) 443 (3.6)416 (3.1) 414 ومان

 (3.0) 410 (2.8) 438 (3.8) 418 (2.6) 420 الكويت

 (6.4) 389 (5.1) 431 (5.5) 447 (6.2) 405 لبنان

 (3.8) 426 (3.3) 413 (4.0) 413 (3.4) 407 مصر

 (1.6) 413 (2.2) 397 (1.7) 414 (1.9) 411 الجزائر

 (3.7) 408 (3.7) 414 (4.2) 413 (4.1) 402 فلسطين

 (2.3) 423 (2.3) 408 (2.5) 390 (2.4) 407 السعوديع

 (1.9) 312 (2.1) 347 (1.8) 322 (1.7) 318 قطر

 (3.8) 397 (3.1) 405 (3.0) 416 (3.5) 395 الم رب

 (3.2) 490 (3.4) 489 (3.5) 493 (3.4) 485 اإلمارات/ دبى

 (0.9) 420 (0.9) 425 (0.9) 424 (0.9) 419 المتوسط العربى

 (0.5) 466 (0.5) 466 (0.5) 466 (0.5) 466 المتوسط الدولى

 
ا ، الكيميووووا(317)ائحيوووواا : بل ووووت متوسووووطات أداا مصوووور فووووى مجووووا ت المحتوووووى كمووووا يلووووى

 (.351)، ولوم ائرض والبيئع (314)، والفيزياا (314)
 

وجوواات هووذه المتوسووطات أقوول موون المتوسووطات العربيووع المنوواظرة ل ووا وبد لووع إحصووائيع، حيووث 
، ولوووم (352)، الفيزيوواا (353)، الكيميوواا (319)ائحيوواا : بل ووت متوسووطات ائداا العربووى كمووا يلووى

 (.351)ائرض والبيئع 
 (.311)وسطات جميع ا دون المتوسط الدولى فى المجا ت ائربعع والبال  كما أن هذه المت
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 (8)جدول رقم  
 متوس ات الدول العربية بحسب المجاالت المعرفية فى العلوم

 التعليل الت بي  المعرفة الدولة
 (1.9) 414 (1.9) 409 (2.4) 410 الجزائر
 (2.0) 469 (2.1) 469 (2.1) 468 البحرين
 (3.4) 395 (3.9) 434 (3.6) 404 مصر
 (4.1) 471 (4.5) 491 (4.1) 485 ائردن
 (2.9) 411 (2.5) 430 (2.9) 417 الكويت
 (5.6) 420 (5.9) 403 (5.8) 422 لبنان
 (3.5) 428 (3.5) 428 (3.2) 423 ومان
 (3.8) 396 (3.5) 407 (4.0) 412 فلسطين
  ++ (1.7) 325 (1.5) 322 قطر

 (2.0) 395 (2.1) 417 (2.7) 403 السعوديع
 (2.7) 440 (2.9) 474 (3.0) 445 سوريا
 (2.9) 458 (2.0) 441 (2.3) 445 تونس

 (3.0) 413 (3.1) 396 (3.3) 400 الم رب***
 (3.3) 483 (3.3) 495 (3.1) 489 اإلمارات العربيع المتحدة/ دبى

 (0.9) 426 (0.9) 425 (0.9) 420 المتوسط العربى
دولىالمتوسط ال  466 (0.5) 466 (0.5) 472 (0.5) 

 
 مستويات األداء على اختبار العلوم بحسب مجاالت المعرفة

متوسووطات ائداا للوودول العربيووع بحسووب المجووا ت المعرفيووع للعلوووم، وقوود بل ووت ( 8)يبووين الجوودول رقووم 
تطبيووه ، وال(391)، التطبيووه (313)المعرفووع : فووى مجووا ت المعرفووع كمووا يلووى أداا مصوورمتوسووطات 

موون المتوسوطات العربيوع المنواظرة ل وا وبد لووع  قولوجواات هوذه المتوسوطات أ( 492)، والتعليول (343)
والتعليول ( 352)، التطبيوه (351)المعرفوع : إحصائيع، حيث بل وت متوسوطات ائداا العربوى كموا يلوى

                                                 
 بيانات غير كافية لتقدير المتوسطات  **

 



 35 

، (311)، (311)وهووووذه المتوسووووطات جميع ووووا دون المتوسووووطات الدوليووووع المنوووواظرة ل ووووا وهووووى (. 351)
 .وبالترتيب( 375)

بالمتوسوووطات الدوليوووع بحسوووب المجوووا ت المعرفيوووع يتضوووح أن  فوووى مصوووروبمقارنوووع متوسوووطات ائداا 
 .وبد لع إحصائيع من المتوسط الدولى قلأمتوسط ا داا فى مصر 
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 الرابعالفصل 

نماذج لبناء أسئلة 
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المستويات المعرفية و

   للدراسة الدولية
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 TIMSS  توجيهات حول أسئلة

يكتسب ا المتعلم من خالل التركيوز ولوى قدراتوه  قياس دقيه للم ارات العليا التي TIMSS تعتبر أسئلع
  .التركيب والتحليل وصو   إلى الحكم الصحيح العقليع وتمكنه من الف م والتطبيه و

 تتم صياغت ا بالشكل الصحيح والمبني ولى أهداف محددة م ل فوائد وديدة وندماول ذه ائسئلع 
 

 : وتساود في بناا جيل قادر ولى تفيد المتعلمين -

 .التعامل الفعال مف مختلف المواقف-

 .القرار الصحيح في ا تجاه الصحيح والوقت الصحيح اتخاذ-

 .غيره النقد البناا ئوماله أو أومال-

 .الحل والحل البديل للمشاكل التعامل مف-

 .ائهم  م الم م ترتيب أولويات الحل بطريقع-

 .تحويل أي ولم يقدم له إلى سلوم وظيفي مفيد-

 : المعلمين وتدفع م إلى وتفيد-5

  .العلمي مر للمستوىتطوير المستالت-

 .التدريس تحديث طره-

 .استعمال أحدث الوسائل التربويع والتقنيع-

 .العملي الدقيه قي بالجانبا هتمام الحقي-

والبعد ون التقيد بحرفيع  ولى أن ا نات  تفكير لعقل البشري حرالمتعلمين التعامل مف إجابات -
 .نموذج اإلجابع

     : TIMSS طريقة بناء سؤال

  TIMSS أسئلع  سأال من نوويع ودادإل

بود مون اإللموام ب وا كحود أدنوى مون قاوودة   البعد ون التعامل مف مستوى الحفوظ والتوذكر واوتبواره: أو   
  .حدود المعرفع
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نحوووو إوموووال الفكووور فوووي ف وووم موووا يقووورأه وتطبيقوووه وتحليووول الموووتعلم بطريقوووع تووودفف  صوووياغع السوووأال:  انيوووا  
بالصووواب تركيووب جزئياتووه وفووه والقووات منطقيووع صووحيحع  ووم الوصووول إلووى الحكووم وليووه  لعناصووره أو

 والخطأ 

وهووو " الفحووص " ولووىالمووتعلم م تخطيطووي أو صوووره سوويجبر تقووديم السووأال كمشووكلع أو رسوو: مالحظووع
 .م ارة نفسحركيع مطلوبع كبدايع

 :يلي فيما مثلتت TIMSS فلسفة بناء أسئلة الن

 .ليست أسئلع تعجيزيع-1

 .لتذكر فقطالحفظ وا   تتعامل مف المستويات الدنيا للمعرفع أي-5

كسابه م ار المتعلم ي دف السأال إلى إ ارة تفكير  -4  .إيجابيا  في بنائه وموماُ  ات ستأ رواي

 .العليا للمعرفع يتعامل السأال مف أك ر من م ارة من المستويات -3

 .أحدث المراجف الدائم مف تعاملهتدفف المعلم نحو تجديد وتعميه معلوماته و -2

 :تأدي لت يرات جوهريع في-1

 .وأسئلع التقويم في الكتب لمدرسيع كم ونوع وطريقع ورض الدروس -

 .كم ونوع وطريقع ورض الدروس العمليع-

 .ونوع ومستوى أسئلع ا متحانات وا ختبارات العمليع كم -

 .وا ختبارات العمليع أطر ا متحانات -

حينما يتأكد المتعلم أن معلمه يفيده فائدة مأ رة  تبني جسرا قويا لل قع المتبادلع بين المعلم والمتعلم-7
 .يجبره ولى نمط محدد من أنماط ائداا التعبيري أو الحركي و ويتعامل مف أفكاره باحترام 

ويعلو  ، في أي مجتمف وب م تتقدم الشعوب((TALENTED لظ ور الموهوبين تتيح فرصا  كبيرة-8
 .شأن ا
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 (9)جدول رقم 
 TIMSSانواع األسئلة وفقا للدراسة الدولية ال 

 المجال ونوعية االسئلة
 
 

 المستوى المعرفى

 مالحظات علوم االرض الفيزياا لكيمياءا االحياء
تعرف 
 االستجابة

إنتاج 
 االستجابة

تعرف 
 االستجابة

إنتاج 
 االستجابة

تعرف 
 االستجابة

إنتاج 
 االستجابة

تعرف 
 االستجابة

إنتاج 
 االستجابة

 

          المعرفة
          الت بي 
          التبرير

          االجمالى
 

 (المقالية)أسئلة االستجابات المفتوحة  دليل تصحيحشرح   -2

ويتضمن دليل التصحيح لألسئلة المقالية ذات الدرجتين وذات الدرجة الواحدةويتم اعداد دليل 
التصحيح ليتضمن جميع احتماالت استجابات المتعلمين على االسئلة  ولكل نم  من تلك 

 (:11، 10)االستجابات كود محدد يوضحها المثال التالى فى جدولى 

 (10)جدول رقم 
 ألسئلة التى نهايتها العظمى من درجتينل أكواد التصحيح

 البند  اإلجابة الكود
 درجتان= اإلستجابات الصحيحة 

 استجابع صحيحع وفقا   سلوب محدد ويستحه المتعلم درجتين  51
ويستحه المتعلم  51استجابع صحيحع وفه  سلوب محدد اخر غير ما جاا بكود  51

 ندرجتي
ويستحه  51او  51استجابع صحيحع وفه  سلوب محدد غير ما جاا فى اكود  55

 المتعلم درجتين
....  
 55حتى  51استجابع صحيحع غير ولكن بطريه او اسلوب غير ما جاا با كواد من  59

وهى تعطى فرصع  نتاج المتعلم استجابات غير متوقعع ولكن ا  58او قد يصل الى 
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 البند  اإلجابة الكود
 تحه المتعلم درجتينايضا صحيحع  ويس

 درجة واحدة= استجابات صحيحة جزئيًا 
استجابع صحيحع جزئيع باسلوب محدد يستحه ولي ا درجع واحدة فقط من درجتين  11

 حيث كونه لم ياتى با ستجابع الصحيحع كاملع
باسوووولوب محوووودد اخوووور  11اسووووتجابع صووووحيحع جزئيووووع اخوووورى غيوووور مووووا نووووص وليووووه بكووووود  11

 فقطويستحه درجع واحدة 
باسولوب محودد  11او كوود  11استجابع صحيحع جزئيع اخرى غير موا نوص وليوه بكوود  15

 اخر ويستحه درجع واحدة فقط
....  
او حتوووى  15حتوووى  11اسوووتجابع صوووحيحع جزئيوووع اخووورى غيووور موووا نوووص وليوووه اكوووواد مووون  19

 باسلوب محدد اخر ويستحه درجع واحدة فقط  18يصل الى 
 صفر= ( خ أ)استجابات غير صحيحة

 استجابع خطأ وبأسلوب محدد وتاخذ صفر 71
 وتاخذ صفر 71استجابع خطأ وبأسلوب محدد اخر غير ما نص وليه كود  71
إجابوووات أخووورى غيووور صوووحيحع تشووومل الشوووطب، المحوووو، خوووارج الموضووووع، غيووور مقوووروا،  79

 وتستحه صفر .مشتت
 متروم تماما وتستحه صفر فراغ 99

 
 (11)جدول رقم 

 ألسئلة التى نهايتها العظمى من درجة واحدةل يحأكواد التصح
 البند  اإلجابة الكود

 درجة= اإلستجابات الصحيحة 
 استجابع صحيحع وفه  سلوب محدد ويستحه المتعلم درجع  11
 استجابع صحيحع وفه  سلوب محدد اخر ويستحه المتعلم درجع 11
ويستحه  11او  11ود استجابع صحيحع وفه  سلوب محدد غير ما جاا فى اك 15
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 البند  اإلجابة الكود
 المتعلم درجع ايضا

...  
 18او قد يصل الى  11حتى  11استجابع صحيحع غير ما نصت وليه ا كواد من  19

وهى تعطى فرصع  نتاج المتعلم استجابات غير متوقعع ولكن ا ايضا صحيحع  
 ويستحه المتعلم درجع 

 درجة واحدة= استجابات صحيحة جزئيًا 
ع جزئيع باسلوب محدد يستحه ولي ا درجع واحدة فقط من درجتين استجابع صحيح 11

 حيث كونه لم ياتى با ستجابع الصحيحع كاملع
باسوووولوب محوووودد اخوووور  11اسووووتجابع صووووحيحع جزئيووووع اخوووورى غيوووور مووووا نووووص وليووووه بكووووود  11

 ويستحه درجع واحدة فقط
ب محودد باسولو  11او كوود  11استجابع صحيحع جزئيع اخرى غير موا نوص وليوه بكوود  15

 اخر ويستحه درجع واحدة فقط
...  
او حتوووى  15حتوووى  11اسوووتجابع صوووحيحع جزئيوووع اخووورى غيووور موووا نوووص وليوووه اكوووواد مووون  19

 باسلوب محدد اخر ويستحه درجع واحدة فقط  18يصل الى 
 صفر( = خ أ)استجابات غير صحيحة

 استجابع خطأ وبأسلوب محدد وتاخذ صفر 71
 وتاخذ صفر 71د اخر غير ما نص وليه كود استجابع خطأ وبأسلوب محد 71
....  
إجابوووات أخووورى غيووور صوووحيحع تشووومل الشوووطب، المحوووو، خوووارج الموضووووع، غيووور مقوووروا،  79

 وتستحه صفر .مشتت
 متروم تماما وتستحه صفر فراغ 99
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 (TIMSS 2007) 2007أسئلة اختبار العلوم فى الدراسة الدولية لعام 
سووأا  ، توزوووت ولووى الموضووووات ( 513)لعلوووم للدراسووع الدوليووع ال ال ووع بلوو  ووودد ائسووئلع فووى اختبووار ا

معرفوع : وقد غطت ائسئلع مجوا ت المعرفوع التاليوع. ائحياا، الكيمياا، الفيزياا، ولوم ائرض: التاليع
 .الحقائه، والتطبيه، والتعليل

مووون أسوووئلع % 21) مووون ائسوووئلع مووون نووووع ا سوووتجابع مووون متعووودد، أموووا الفقووورات ائخووورى%( 21)وكوووان 
فقوود جوواات موون نوووع ا سووتجابع الحوورة، حيووث يطلووب فووى هووذا النوووع موون ائسووئلع أن يصوووغ (. ا ختبووار

 . الطالب إجابع السأال ويكتب ا فى مكان معين
 

( 14)أسووئلع العلوووم بحسووب المحتوووى، ونوووع السووأال، كمووا يبووين الجوودول رقووم ( 15)ويبووين الجوودول رقووم 
 .المعرفى، ونوع السأال توزيف ائسئلع بحسب المجال
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 (12)الجدول رقم 
 توزيع أسئلة اختبار العلوم بحسب المحتوى ونوع السؤال

عدد األسئلة من  عدد األسئلة المحتوى
نوع االختيار من 

 متعدد

عدد األسئلة من 
نوع بناء اإلجابة 

 (المقالى)

 للفقرات% 

 41 31 41 71 ائحياا
 51 51 51 35 الكيمياا
 51 53 41 22 الفيزياا

 19 55 19 31 ولوم ائرض
 111 117 117 513 المجموع

 
 (13)الجدول رقم 

 توزيع أسئلة اختبار العلوم بحسب المجال المعرفى ونوع السؤال
عدد األسئلة من  عدد األسئلة المحتوى

نوع االختيار من 
 متعدد

عدد األسئلة من 
نوع بناء اإلجابة 

 (المقالى)

 للفقرات% 

ه معرفع الحقائ
 واإلجرااات

83 12 19 49 

 31 21 41 81 التطبيه
 51 45 15 33 التعليل
 111 117 117 513 المجموع
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 (14)جدول رقم 
 متوس ات األداء للدول العربية فى العلوم

 متوس  األعمار المتوس  الدولة الترتيب
 13.1 385 ائردن 1
 13.1 317 البحرين 5
 14.9 325 سوريا 4
 ..13 332 تونس 3
 13.4 354 ومان 2
 13.3 318 الكويت 1
 13.3 313 لبنان 7
 13.1 318 مصر 8
 13.1 313 فلسطين 9
 13.3 314 السعوديع 11
 13.8 315 الم رب* 11
 14.9 419 قطر 15
 13.5 389 دبى 14

 13.5 351 المتوسط العربى
 13.3 311 المتوسط الدولى

 
 مجاالت المحتوى متوس  األداء على اختبار العلوم بحسب

متوسطات ائداا للدول العربيع بحسب مجا ت المحتوى  ختبوار العلووم، وقود  (12)يبين الجدول رقم 
، (391)، الكيميواا (378)ائحيواا : فى مجا ت المحتوى كموا يلوى فى مصربل ت متوسطات ائداا 

توسوطات العربيوع المنواظرة ، وجاات هذه المتوسطات أولى من الم(383)، الجيولوجيا (379)الفيزياا 
، الكيميووواا (319)ائحيووواا : ل وووا وبد لوووع إحصوووائيع، حيوووث بل وووت متوسوووطات ائداا العربوووى كموووا يلوووى

وهوووذه المتوسوووطات جميعوووا  دون المتوسوووط الووودولى فوووى (. 351)، الجيولوجيوووا (352)، الفيزيووواا (353)
بالمتوسووطات الدوليووع بحسووب  ، وبمقارنووع متوسووطات ائداا ائردنووى(311)المجووا ت جميع ووا والبووال  

                                                 
 .معدل المشاركة دون المعيار الدولى المطلوب *
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مجووا ت المحتوووى يتبووين أن المتوسووط ائردنووى جوواا أولووى موون المتوسووط الوودولى فووى مجووا ت المحتوووى 
 (.ائحياا، الكيمياا، الفيزياا، الجيولوجيا)ائربعع 

 (15)الجدول رقم 
 متوس ات الدول العربية فى العلوم بحسب المحتوى

 لجيولوجياا الفيزياء الكيمياء األحياء الدولة
 (3.6)484 (4.2) 479 (4.1) 491 (3.8) 478 ائردن
 (2.4) 465 (1.5) 466 (2.4) 468 (2.0) 473 البحرين

 (3.2) 448 (2.7) 447 (2.9) 450 (2.7) 459 سوريا

 (1.8) 447 (2.5)432 (2.5) 458 (2.2) 452 تونس

 (2.5) 439 (2.9) 443 (3.6)416 (3.1) 414 ومان

 (3.0) 410 (2.8) 438 (3.8) 418 (2.6) 420 الكويت

 (6.4) 389 (5.1) 431 (5.5) 447 (6.2) 405 لبنان

 (3.8) 426 (3.3) 413 (4.0) 413 (3.4) 407 مصر

 (1.6) 413 (2.2) 397 (1.7) 414 (1.9) 411 الجزائر

 (3.7) 408 (3.7) 414 (4.2) 413 (4.1) 402 فلسطين

 (2.3) 423 (2.3) 408 (2.5) 390 (2.4) 407 السعوديع

 (1.9) 312 (2.1) 347 (1.8) 322 (1.7) 318 قطر

 (3.8) 397 (3.1) 405 (3.0) 416 (3.5) 395 الم رب

 (3.2) 490 (3.4) 489 (3.5) 493 (3.4) 485 اإلمارات/ دبى

 (0.9) 420 (0.9) 425 (0.9) 424 (0.9) 419 المتوسط العربى

 (0.5) 466 (0.5) 466 (0.5) 466 (0.5) 466 المتوسط الدولى
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األداء للتحصيل الدراسى والمستويات المعرفية للدراسة 
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 عزيزى المعلم

فيما يلي نماذج ألسئلة من الدراسة الدولية للعلوم 

(TIMSS 2007  ) 

مشموله باالمتحان مرتبة وفق المجاالت المختلفة ال

 : وهي

 %42  ولم ائحياا .1
  % 51  الكيمياا .5

 % 52 الفيزياا .4

 %51ولوم ا رض  .3

 البحث العلمي .2

 

 :  مثل أسئلة بمستويات مختلفة تجدر اإلشارة بان االختبار يشمل و
 %42  معرفة ال .1

 %42تطبيق  ال  .2

  %41التفكير \التعليل  .3
 

 الفصل األول
 

 :  المضامين المطلوبه

 

 :في المجاالت المختلفة مقسمه إلى مستويين   TIMSSمنهاج ال   ضمن المطلوبهالمضامين 

 
 أساسي   مستوى - أ

 .متقدم  مستوى - ب

 مجال علم األحياء. 1
 مستوى أساسي 
 :التالميذ مطالبون ب ,ضمن هذا المجال

، العالقه تشمل بما في ذلم النباتات, أجزاا جسم اإلنسان وبين كائنات حيع أخرى  تكوينإيجاد العالقع بين  -1
وطاا أم له ولى ردود فعل وفعاليات للكائنات الحيع نتيجع محفزات خارجيع  .معرفع وظائف هذه ائجزاا واي

 .....ردود الفعل, النمو, التكا ر, الحركع: التمييز بين الكائنات الحيع والجماد وفه المميزات ائساسيع، م ل-2
, الطيور, الحشرات: مجمووات أخرى من الكائنات الحيع م لمقارنه صفات جسمانيع وتصرفات اإلنسان مف -3

 .، النباتات، ومن  م إوطاا أم له لكائنات تنتمي لكل مجمووع تال دييا
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 مستوى  متقدم 
 : يطلب من التالميذ

كذلم التعرف , التعرف ولى اوضاا ائج زة المختلفع والمقارنع بين أوضاا أج زة اإلنسان وبين كائنات أخرى -1
 .التكا ر, التنفس, نقل المواد , الحركع, ال ضم, اإلحساس: الج از لوظيفته م ل تركيب ى مالئمعول
ومل , النبض السريف للقلب, العره: توازن الجسم م ل التعرف وف م ردود الفعل التي تساود في المحافظع ولى-2

 .العضالت
تصنيف الكائنات الى مجمووات حسب صفات تحديد الصفات التي تميز بين المجمووات ائساسيع وتساود في -3

 .جسم ا وسلوك ا 
 :من ا مواضيع فرعية  علم األحياء عدة جاليشمل م

 وتصنيف الكائنات الحيع مميزات, صفات, أنواع 1.1
 ، مباٍن وومليات في الكائنات الحيعظواهر 1.5

 الحواس  1.2.1
 الحركع  1.5.5

 هضم ونقل 1.5.4

 .المحافظع ولى البيئع الداخليعا تزان المائي والحراري، : ومليات  في الكائنات الحيع 1.5.3

 وومليات في النباتات تكوين 1.5.2

  الخاليا  1.5.1

 التكا ر  والورا ع 1.4

 وا نتخاب الطبيعي التنوع ، التكيف 1.3

 ا نظمع البيئيع 1.2

 صحع اإلنسان 1.1

 

 مجال الكيمياء. 2
 الكيمياا: 1-

الحجووم،  -الكتلووع -الوووزن)يقووارن ويصوونف العناصوور والمووواد ولووى أسوواس الخووواص الفيزيائيووع  -1
: يتعوووورف ولووووى خووووواص المعووووادن وربط ووووا باسووووتعما ت ا(: لجاذبيووووع، ا نجووووذاب الم ناطيسووووىا

: م وول)يتعوورف ولووى خووواص الموواا واسووتعما ته العامووع فووى حا تووه الصوولبع والسووائلع وال ازيووع 
 (.مبرد، مذيب، مصدر للحرارة

 يصوووف المخووواليط ويعووورض المف ووووم القائووول بوووأن المخووواليط يمكووون فصووول ا بنووواا ولوووى الخوووواص -5
الملحوظع فى أجزائ ا؛ يعطى أم لوع لموواد سوريعع الوذوبان فوى المواا والموواد غيور القابلوع لوذلم 
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ويتعوورف ولووى الشووروط التووى تزيوود موون كميووع المووادة المذابووع أو السووروع التووى تووذوب ب ووا هووذه 
 .المواد

تعفووون الموووواد )يتعووورف ولوووى الت يووورات فوووى الموووواد التوووى تنوووت  موووواد أخووورى بخصوووائص مختلفوووع  -4
 (.نيع والنباتيع، ا حتراه، حدوث الصدى، الطبخالحيوا

في اإلطار الحالي ندرج . وهنام قسم من ا مشترم للتخصصين, مواضيف الكيمياا تدرس مف مواضيف الفيزياا
 :المواضيف انتيع

  مقارنه وتصنيف المواد اوتمادا ولى صفات ا الفيزيائيع التي نشاهدها وربط  –  هاوتصنيف صفات المواد 2.1

 . المواد مف استعما ت ا  هذهصفات   
 المادة بمصطلحات حسب نظريع  تركيبيصف ( : جسيمات ) ت ئاذرات وجزي – الجزيئي للمادة تكوينال 2.2

 بروتونات , الكترونات) ذرة، أجسام داخل الذرة ( جزئ ) الجسيمات مف استعمال مصطلحات جسيم   
 (.ونيترونات  

 والقواود وند خلط ا ائحماضوالقواود، تعادل  ائحماضخدامات صفات واست: وقواعد احماض 2.3
 وتنت  مركبات ملونه تستخدم في الكشف ون , والقواود تتفاول مف الكواشف  ائحماض مثالً معا،    
 .أو  القواود ائحماض  

 .مقارنه بين ت يير كيميائي وت يير فيزيائي – تغييرات كيميائية 2.4
 .مقارنه بين تفاوالت ماصع للحرارة وتفاوالت مشعه للحرارة, مف ائكسجين تفاعالت كيميائية. 2.2

 
 مجال الفيزياء. 3

 

 الفيزياا العامع: 5-
ويصوووووف ( سوووووائلع، صووووولبع، غازيوووووع)يتعووووورف ولوووووى الموووووادة ووجودهوووووا فوووووى حا ت وووووا الرئيسووووويع  -1

كون أن ا ختالفات فى خواص ا الفيزيائيع بناا ولى الشكل والحجم؛ يتعرف ولى أن المادة يم
تت يور موون حالووع إلوى أخوورى ووون طريووه التسوخين أو التبريوود، ويصووف تلوم الت يوورات موون حيووث 

 .الذوبان، التجمد، ال ليان، التبخر، أو التك ف
، ويتعرف ولى ا سوتخدامات (الشمس، الك رباا، الماا)يتعرف ولى المصادر العامع للطاقع  -5

 .العمليع للطاقع

لسواخن إلوى الجسوم البوارد وتتسوبب فوى ت يور درجوع حورارة يعرف أن الحرارة تنتقول مون الجسوم ا -4
يتعورف ولوى الموواد ائفضول توصويل للحورارة أفضول مون غيرهوا؛ يتعورف ولوى : وأحجام المواد

 .العالقع بين أدوات قياس الحرارة ومدى سخونع أو برودة المواد
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الظوواهر  ويوربط( المصبا  الك ربوائى، الل وب، الشومس)يتعرف ولى المصادر العامع للضوا  -3
؛ يعووورف أن الصوووت ينووت  وووون (ألوووان الطيووف، الظووالل)الفيزيائيووع المألوفووع بخووواص الضووووا 

 .طريه ا هتزاز

يتعووورف ولوووى الووودائرة الك ربائيوووع الكاملوووع باسوووتخدام البطاريوووات والمصوووبا  وائسوووالم والموووواد  -2
 .ائخرى الموصلع للك رباا

قطوواب المتشوواب ع تتنووافر والمختلفووع يعوورف أن الم نوواطيس لووه قطبووين شوومالى وجنوووبى، وأن ائ -1
 .تتجاذب، وأن الم ناطيس يمكن أن يستخدم فى جذب بعض المواد ائخرى

الجاذبيوع ائرضويع الموأ رة ولوى )يتعرف ولى القوى المألوفع والتى تتسوبب فوى حركوع ائشوياا  -7
م النسوبى لألجسوام باسوتخدا× ؛ وصوف كيفيوع تحديود الووزن (ائجسام السواقطع، الودفف والجوذب

 .الميزان، يربط بين ائوزان المختلفع بقابليت ا ولى الطفو أو ا ن مار

معرفووع مف وووم الكتلووع؛ والتمييووز بووين الوووزن والكتلووع غيوور مطلوووب فووى هووذا الصووف، يمكوون تقيوويم  -
 .كتل مختلفع/ معرفت م بالطفو باستخدام أجسام ذات أحجام متقاربع وأوزان

 
 :ائية في الموادحاالت المادة والتغييرات الفيزي 3.1

: سائل -ب. حجمه وشكله  ابت: صلب.أ: ائجسام  مكونع من مواد التي يمكن أن تتواجد في  الث حا ت
حجمه غير  ابت وشكله يأخذ شكل الوواا : غاز -ت. حجمه  ابت وشكله يأخذ شكل الوواا الموجود فيه

 . الموجود فيه
 (.م ال الماا. )بواسطع التسخين أو التبريد ا نتقال من حالع إلى حالع أخرى يحدث :* مالحظع 
مكانيع ض ط المواد في حا ت المادة المختلفع يتعله بالحركع والبعد بين , الشكل, الفره بين الحجم* الك افع واي

 .الجسيمات
  .التبخير والتك يف تسبب للت يير في حالع المادة بسبب إضافع أو إطاله طاقع, التجمد, ومليع  ال ليان* 
 
 

 :األساسي  المستوى 
يطلب  من الطالب معرفع أن كل ائجسام مصنووع من مواد يمكن أن تتواجد في  الث حا ت والتي تختلف 

 .ون بعض ا بخواص يمكن رأيت ا م ل الشكل والحجم
 :المستوى  المتقدم

تفسير الت يرات  ب دف( نظريع الجسيمات)يطلب من الطالب معرفع استخدام المعلومات بالنسبع لتركيب المادة  
 .في الصفات الطبيعيع للمادة في حا ت ا ال الث 
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 :أشكال  ال اقة، مصادرها وتحوالتها  3.2
وقوود , شومس, ريوا ) ويمكون إنتاج وا مون مصوادر مختلفوع , للطاقع أشكال مختلفوع : أشكالها مصادرها وتحوالتها 

تتحول من مصودر إلوى مصودر آخور ومون شوكل إلوى إن الطاقع   تنت  من العدم بل (.وغذاا, مياه جاريع, محتره
 . آخر

يتحول نوع واحد من ا إلى نوع آخر أو إلى  إنما, وند تحو ت الطاقع   تحدث  خسارة  أو ربح  للطاقع ذات ا
 . ودة أنواع

 تجوودر اإلشووارة الووى أنووه    يمكوون تحويوول الطاقووع كاملووع إلووى طاقووع مسووت لع فووي ال الووب تكووون حالووع الطاقووع الناتجووع
اصوو ر موون الطاقووع المبذولووع،م ال  فووي أج ووزة مختلفووع يتحووول قسووم موون الطاقووع إلووى حوورارة، وفووي هووذه الحالووه تقوواس 

  .نجاوع تحويل الطاقع لعمل حسب النسبع بين كميع الطاقع الناتجع والطاقع المبذولع
 في المستوى األساسي

 . واستخدامات ا (غذاا, اما, دوقو , سشم, ريا ) يتعرف الطالب ولى مصادر الطاقع  
 المتقدمفي المستوى 

 . وتحو ت ا( كيماويع,حرارة,ك رباا,صوت,ضوا, ميكانيكيع )يتعرف الطالب ولى أشكال الطاقع المختلفع  
 

  :الحرارة  .3.3
ونود انتقوال الحورارة مون جسوم . الحرارة هي شكل من أشكال الطاقع حيث تنتقل من الجسوم الحوار إلوى الجسوم البوارد

درجع حرارة الجسم البارد حتوى تتسواوى درجتوا  وفي المقابل ترتفف تنخفض درجع حرارة الجسم الحار رإلى جسم آخ
  .وند تسخين المادة تزداد سروع جسيمات ا ويزداد البعد بين ا وبالتالي يزيد حجم ا. حرارة الجسمين

 في المستوى األساسي
الجسووم البووارد فتسووبب ت ييوور درجووع الحوورارة وت ييوور يتعوورف الطووالب ولووى أن الحوورارة تنتقوول موون الجسووم الحووار إلووى  

يميز التالميذ المواد الموصلع للحرارة أك ر من ائخرى و يعرفون العالقع بوين درجوع الحورارة وحورارة . حجم ائجسام
  .أو برودة الجسم

 
 المتقدمفي المستوى 

: ن بوين طوره انتقوال الحورارة م وليتعرف الطوالب ولوى أن الحورارة هوي الطاقوع المنتقلوع مون جسوم إلوى آخور ويميوزو 
  .الحمل واإلشعاع, التوصيل

 :الكهرباء والمغنا يسية   3.3
 هووووي سلسوووولع موصووووالت تسوووومح بموووورور تيووووار ك ربووووائي موووون الطوووورف الواحوووود للبطاريووووع  :الوووودائرة الك ربائيووووع الم لقووووع

 . انه سيضياإلى الطرف ال اني، وفي حالع وجود مصبا  ك ربائي في هذا الطرف ف( الج د-مصدر فره)

 في المستوى ائساسي
 . وولى الم ناطيس( مفتا , موصالت, مصبا , بطاريع)يتعرف الطالب ولى دوائر ك ربائيع بسيطع 

 في المستوى المتقدم 
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 .يصف التالميذ جريان الكترونات في الدائرة الك ربائيع ويعرفون خواص واستعما ت الم ناطيس
 

  :الضوء . 3.3
ولوى ظوواهر فيزيائيوع متعلقوع بعودم  على التلمينذ أن  يتعنرف. شومس, شعلع, مصبا : م ل للضوا مصادر مختلفع

ورأيوع .والظل, فصل الضوا بالمنشور داخل الزيت  وفقاوات صابون, وجود الضوا وسلوكيات الضوا كقوس قز 
 . وا نعكاس في المرآة, ائجسام واللون 

 في المستوى ائساسي 
ا  وبين ائجسام التي تعكس الضوا كوذلم يميوز العالقوع بوين ظوواهر فيزيائيوع وبوين يميز التلميذ بين مصدر الضو 

رأيوووع , الظووول, ائلووووان، انكسوووار الضووووا فوووي الزيوووت وفوووي فقاووووات الصوووابون, م ووول قووووس قوووز . )سووولوكيات الضووووا
 (. المرايا, ائجسام

  المتقدمفي المستوى 
لضوا وبر أوساط مختلفع، سروع الضوا مقارنع مف انتقال ا: خواص وسلوكيات الضوا م ل ويميز التلميذ يصف

 . امتصاص, انعكاس, انكسار, سروع الصوت
 :  الصوت . 3.3

 في المستوى األساسي 
موون  ووم يعوورف الطالووب خووواص . . يسووتطيف التلميووذ إوطوواا أم لووع بووان الصوووت هووو وسوويلع اتصووال بووين الحيوانووات 

 .الصوت وومليع تكوين هذا الصوت
 مالمتقدفي المستوى 

. التالميذ يعرفون أن شدة وقوة الصوت المختلفع تتكون نتيجع ذبذبات ل وا صوفات مختلفوع مون ناحيوع طوول الموجوع
 . ينتقل الصوت وبر المواد المختلفع بسروع مختلفع وكذلم يمكن أن ينعكس ون سطح المادة

 
 والقوى الحركة   3.3

 في المستوى األساسي
، وا خوتالف (قووة التجواذب والتنوافر, قووة جاذبيوع الكورة ائرضويع)ائجسوام أن يعرف الطالب أن القووة تسوبب حركوع 

 . في كتلع أجسام ذات أحجام مختلفع هو الذي يجعل ا تطفو أو ترسب فوه أو تحت السطح
  المتقدمفي المستوى 

 يستطيف الطالب وصف حركع جسوم حسوب مكانوه ، إيجواد سوروته كوذلم وصوف أنوواع مختلفوع مون القووة،  ومعرفوع
 .ومل ماكنات بسيطع م ل الرافعع

 
 والكون علم الكرة األرضية   مجال.  4

 :ولم الكرة ائرضيع ينقسم إلى  ال ع مجا ت رئيسيع
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 مبنى وظواهر فيزيائية 3.1

 في المستوى األساسي   
 .وأتربووع ومركبووات معدنيووع والموواا بشووكل أساسووي, ولووى الطالووب معرفووع أن سووطح الكوورة ائرضوويع مكووون موون صووخور

مون جبوال , و التضواريس ولوى سوطح الكورة ائرضويع, ووليه معرفع ال الف الجوي من تركيب ال وواا  وأهميتوه للحيواة
 .و س ول وان ار وصحاري واستعما ت الموارد الطبيعع

  المتقدمفي المستوى 
معرفع خرائط  كذلك ,ال الف والنواة, القشرة ائرضيع, يتطلب معرفع الصفات الطبيعيع لطبقات الكرة ائرضيع

المياه ولى سطح الكرة ائرضيع بصورها المختلفع . المركبات المعدنيع للتربعو استعما ت ا، الصخوروالتضاريس 
 . الض ط وتركيب ال ازات, رتفاع  درجات الحرارة االظروف المناخيع وت يرها حسب و

 عمليات في قشرة الكرة األرضية 3.2
ومليووات التبليووع، الترسووب، دورة : ائرضوويع م وول ات التووي تحوودث ولووى سووطح الكوورةيعووال  هووذا الفصوول العمليووات والت يوور 

الجيولوجيووع السووابقع التووي حوود ت م وول تكووون  الميوواه، ت يوورات حالووع الطقووس، ت يوورات المنوواخ، وكووذلم يعووال  الت يوورات
 .النفط، البراكين ائلوا  
 في المستوى األساسي

جريان المياه في ائن ار،  ت يرات يوميع وموسميع في . اه في الطبيععمطلوب معرفع الت ييرات المرتبطع بدورة المي
 .ئجسام قديمه ظ رت ولى سطح الكرة ائرضيعالمناخ، متحجرات 

   المتقدمفي المستوى 
مطلوب معرفع الت ييرات المرتبطع بودورة الموواد والصوخور، التبليوع، ومليوات الترسويب، توأ ير الضو ط والحورارة، تجمود 

الصوخور الرسوووبيع، دورة الميوواه والصووخور المتحولووع   وبوينجريووان الالفوا، التميووز بووين الصوخور ائساسوويع  وانصو ار،
في الطبيعع، أهميع الشمس كمصدر طاقع لتش يل دورة المياه، أهميع حركع ال وواا فوي الحمول والنقول، تجديود وتوزيوف 

 قووووووووووس والظووووووووووروف المختلفووووووووووع ائمطووووووووووار، تفسووووووووووير خوووووووووورائط حالووووووووووع الطقووووووووووس، العالقووووووووووع بووووووووووين ظووووووووووواهر حالووووووووووع الط
 .{....درجع الحرارة، الض ط، الرواسب، سروع واتجاه الريا ، أنواع ال يوم }

, العالقووع  بووين المنوواخ والموقووف الج رافووي، خطوووط الطووول والعوورض، الظووواهر التووي أ وورت ولووى المنوواخ فووي الماضووي
 .لوا ، الت يرات الجيولوجيعالعصر الجليدي، الظواهر البركانيع، ال زات ائرضيع، المحيطات، حركع ائ

 
 :الكرة األرضية في المنظومة الشمسية 3.3

 

 في المستوى األساسي
حركع الكرة ائرضيع حول محورها وحركت ا , ف م مكانع الكرة ائرضيع في المنظومع الشمسيع من التلميذمطلوب 

 . تكون الليل والن ار ولى سطح الكرة ائرضيع, بالنسبع للشمس
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   المتقدمى في المستو 
ف ووم واسووف للمنظومووع الشمسوويع بالنسووبع لألبعوواد النسووبيع، , مطلوووب معرفووع موويالن محووور الكوورة ائرضوويع وفصووول السوونع

 .حركع ائجرام السماويع، معرفع الفروه بين ائرض، القمر وكواكب أخرى والحياة ولي ا
 

 علم البيئةمجال  . 3
وموال التوي يقووم ب وا ألنسوان والطبيعوع والت يورات التوي تحودث في وا نتيجوع أيبحث هذا العلم فوي العالقوع المتبادلوع بوين اإل

 :تتأ ر الطبيعع ب ال ع مت يرات هي . اإلنسان والظواهر الطبيعيع
 ير عدد السكانتغ  -العشائر  5.1

ومصووطلحات موون ولووم ائحيوواا،  ازديوواد ووودد السووكان بشووكل سووريف وتووأ ير ذلووم ولووى البيئووع، العالقووع مووف وواموول 
 . دى تحمل البيئع هذه الت يراتوم

 االستغالل والمحافظة على الموارد  5.2
اسووت الل ال ووروات الطبيعيووع وتووأ ير ذلووم ولووى البيئووع،  ووروات طبيعيووع متجووددة وأخوورى غيوور متجووددة،  تووأ ير العلووم 

 .والتكنولوجيا ولى است الل أو المحافظع ولى هذه ال روات
 
 يرات في البيئةتغ 5.3

تأدي إلى اختالل التوازن في الطبيعع، توأ ير ذلوم ولوى مصوادر ال وذاا والحيواة و دورات الحيواة فوي الت يرات التي 
 . الطبيعع، وكيف يعمل اإلنسان ولى حل هذه المشاكل

 بحث العلميالمجال . 3
 يشمل جميع مهارات البحث العلمي
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وف  مستويات ( العلوم)نماذج لبناء أسئلة لتقويم مهارات 
صيل الدراسى والمستويات المعرفية للدراسة األداء للتح

 TIMSS   الدولية
    األحياء: أوالً 

 

 مستوى أساسي 
 :التالميذ مطالبون ب ,ضمن هذا المجال

بموا فووي ذلووم النباتووات، العالقووه تشوومل , إيجواد العالقووع بووين تكوووين أوضوواا جسوم اإلنسووان وبووين كائنووات حيووع أخوورى  -1
وطاا  .أم له ولى ردود فعل وفعاليات للكائنات الحيع نتيجع م يرات خارجيع معرفع وظائف هذه ائوضاا واي

 .....ردود الفعل, النمو, التكا ر, الحركع: التمييز بين الكائنات الحيع والجماد وفه المميزات ائساسيع، م ل-2
, الطيووور, الحشوورات: مقارنووه صووفات جسوومانيع وتصوورفات اإلنسووان مووف مجمووووات أخوورى موون الكائنووات الحيووع م وول-3

 .، النباتات، ومن  م إوطاا أم له لكائنات تنتمي لكل مجمووع تال دييا
 مستوى متقدم 
 : يطلب من المتعلم

كووذلم التعوورف , التعوورف ولووى اوضوواا ائج ووزة المختلفووع والمقارنووع بووين أوضوواا أج ووزة اإلنسووان وبووين كائنووات أخوورى -1
 .التكا ر, التنفس, نقل المواد , الحركع, ال ضم, اإلحساس: ولى مالئمع مبنى الج از لوظيفته م ل

وموول , النووبض السووريف للقلووب, العووره: التعوورف وف ووم ردود الفعوول التووي تسوواود فووي المحافظووع ولووى توووازن الجسووم م وول-2
 .العضالت

تحديد الصفات التي تميز بين المجموووات ائساسويع وتسواود فوي تصونيف الكائنوات الوى مجموووات حسوب صوفات -3
 . جسم ا وسلوك ا

 :من ايشمل مجال علم األحياء عدة  مواضيع فرعية 
 مميزات  وتصنيف الكائنات الحيع, صفات, أنواع 1.1
 ظواهر ، مباٍن وومليات في الكائنات الحيع 1.8

 الحواس يتعرف الحواس فى الكائنات الحيع 1.8.1
 الحركع  1.8.5

 هضم ونقل 1.8.4

 .ع الداخليعا تزان المائي والحراري، المحافظع ولى البيئ: ومليات في الكائنات الحيع 1.8.3
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 التكوين والعمليات في النباتات 1.8.2

  الخاليا  1.8.1

 التكا ر  والورا ع 1.9

 التنوع ، التأقلم وا نتخاب الطبيعي 1.11

 ا نظمع البيئيع 1.11

 صحع اإلنسان 1.15

 


