
 

( علوم األرض ) مجال: ثالثا   

 

 % األهداف الموضوعات مجال الموضوعات

 األرض تركيببببببببب ( 1. 4)
 الطبيعية وخصائصها

(4 .1 .1.C ) الخصببببببببببببببببببببببائ 
 للقشبببببببر ( الفيزيائيبببببببة) الطبيعيبببببببة
 األرضية

(4 .1 .1.C ) علبببببببب  الميببببببببا  توزيبببببببب  يصبببببببب 
 الجليبببب  ) يزيائيببببةالف الحالببببة حيبببب  مبببب  األرض
 مقابببب  العذببببة والميبببا   (المبببا  وبخبببار والميبببا  
 سؤا  متع   االختيارات  1) المالحة الميا 

41.14 
(7..2) 

 األرض تركيببببببببب ( 1. 4)
 الطبيعية وخصائصها

 الغبببببب   مكونببببببات( 7. 1. 4)
 الجوية والحاالت الجوي 

(4 .1 .7 .A ) الجبببببببوي الغببببببب   أ  يتعبببببببر 
 ويحببببب   ازات؛غببببب خلبببببيط مببببب  يتكبببببو  لببببب رض
 النيتبببروجي ) الرئيسبببية لمكوناتببب  النسببببية البببو ر 

 أكسببببببببي  وثببببببببان  المببببببببا  وبخببببببببار واألكسببببببببجي 
 والعمليات المكونات هذ  بي  ويربط  (الكربو 
 (سؤا  اختيار  7)  اليومية

.4.43 

 األرض تبببببببببببببباري ( 7. 4)
 والعمليات وال ورات

 العمليبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببات( 1. 7. 4)
 تبباري  مراحبب  أثنببا  الجيولوجيببة

 األرضية ر الك

(4 .7 .1. A ) التببب  العامبببة العمليبببات يصببب 
 الحمببب  تبريببب  مثببب  الصبببخور   ور   ببب  تحببب  

 وتحبببببببببببو  والضبببببببببببغط  والحبببببببببببرار   البركانيبببببببببببة 
 التعرية وعوام  الرسوبية  الصخور

 (مقا  سؤا 1 -اختيار سؤا  1)

73.13 

 األرض تبببببببببببببباري ( 7. 4)
 والعمليات وال ورات

 العمليبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببات( 1. 7. 4)
 تبباري  مراحبب  أثنببا  الجيولوجيببة

 األرضية الكر 

(4 .7 .1. B )  العمليببببببببببببببات يصبببببببببببببب  أو يحبببببببببببببب 
 التبببببب  الكبببببببر  الجيولوجيببببببة واألحبببببب ا  الفيزيائيببببببة
 حركبببببة مثببببب  السبببببني   م يبببببي  مبببببر علببببب  حببببب ثت

 الجببببببببا   وتكبببببببو  البركبببببببان   النشببببببباط الصبببببببفائ  
 التعرية وعوام 

(×) 

.9.14 

 

 % األهداف الموضوعات مجال الموضوعات
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 األرض اري تبببببببببببببب( 7. 4)
 والعمليات وال ورات

 العمليبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببات( 1. 7. 4)
 تبباري  مراحبب  أثنببا  الجيولوجيببة

 األرضية الكر 

(4 .7 .1. C ) وأنببوا  الحفريببات تكببوي  يشببر 
 األحفوري الوقو 

 (اختيار سؤا  1)

7...3 

 األرض تبببببببببببببباري ( 7. 4)
 والعمليات وال ورات

  بببببببببببب  المببببببببببببا   ور ( 7. 7. 4)
 الطبيعة

(4 .7 .7. B )السبببببببح  حركبببببببة  ور  يصببببببب 
 العذبببة الميببا  تج يبب   بب    المببا  حركببة وتبب   
 (الطبيعة    الما   ور ) األرض سط  عل 
(×) 

4.13 

 األرض تبببببببببببببباري ( 7. 4)
 والعمليات وال ورات

 التغيببببرات) الطقببببس بببببي  يميببببز( A ... 7. 4) والمناخ الطقس( .. 7. 4)
 وهطببو  والرطوبببة الحببرار   رجببات  بب  اليوميببة
 والمنبببباخ( والريببببا  والغيببببو  الثلببببو  وأ األمطببببار

 منطقبببببة  ببببب  األجببببب  طويلبببببة الطقبببببس أنمببببباط)
 (جغرا ية

 (توصي  سؤا 1)

4.43 

 األرض تبببببببببببببباري ( 7. 4)
 والعمليات وال ورات

 خبببببببببرائط أو البيانبببببببببات يفسبببببببببر( B ... 7. 4) والمناخ الطقس( .. 7. 4)
 المناخبببببببات علببببببب  للتعبببببببر  الطقبببببببس ألنمببببببباط
 ويربطهبببا قبببسالط  ببب  واالخت  بببات المختلفبببة 
 –سببؤا  مقببا   1) والمحليببة العالميببة بالعوامبب 

 (شر  + سؤا  اختيار  1

4.74 

 

 

 

 % األهداف الموضوعات مجال الموضوعات

 األرض تبببببببببببببباري ( 7. 4)
 والعمليات وال ورات

 المناخيبببة الظبببرو  ببببي  يقبببار ( C ... 7. 4) والمناخ الطقس( .. 7. 4)
 العبببببببببببرض  بخطبببببببببببوط المرتبطبببببببببببة الموسبببببببببببمية

سببببببببببؤا  متعبببببببببب   1)  .والجغرا يببببببببببا رتفببببببببببا  واال
 (سؤا  اختيار + االختيارات 

.2.77 

 األرض تبببببببببببببباري ( 7. 4)
 والعمليات وال ورات

 األسبببببببببا  يصبببببببب  أو يحبببببببب  ( D ... 7. 4) والمناخ الطقس( .. 7. 4)
 للتغيبببببببببرات األ لبببببببببة مصبببببببببا ر أو/و المحتملبببببببببة
 العصبور أثنبا  حب ثت الت  تلك مث  المناخية 

3.43 



 
 

. 

 الحبببببببببراري االحتبببببببببباس لقبببببببببةالمتع أو الجلي يبببببببببة
 (×) .العالم 

 األرض مببببببببببببببوار ( .. 4)
 اسببببببببببتخ امها الطبيعيببببببببببة 
 عليها والمحا ظة

 مببببببببببببببببوار  تنظببببببببببببببببي ( 1. .. 4)
 الطبيعية األرض

(4 .. .1. B )المصبا ر وعيبو  مزايا يناقش 
 .للطاقة المختلفة

 (مقا  سؤا 1+ اختيار سؤا  1)

77.14 

 األرض مببببببببببببببوار ( .. 4)
  امهااسببببببببببتخ الطبيعيببببببببببة 
 عليها والمحا ظة

 مببببببببببببببببوار  تنظببببببببببببببببي ( 1. .. 4)
 الطبيعية األرض

(4 .. .1. C ) علببب  الحفببباظ أسبببالي  يصببب 
 مثبب  النفايببات  إ ار  وطببر  الطبيعيببة  المببوار 
 .الت وير إعا  

 (االختيارات متع   سؤا  1)

41.17 

 األرض مببببببببببببببوار ( .. 4)
 اسببببببببببتخ امها الطبيعيببببببببببة 
 عليها والمحا ظة

 مببببببببببببببببوار  تنظببببببببببببببببي ( 1. .. 4)
 الطبيعية األرض

(4 .. .1. D ) مببببببب  يسبببببببتطي  طرقبببببببا   يقتبببببببر 
 اآلثببار معالجببة مبب  يببتمك  أ  اإلنسببا  خ لهببا
 .البيئة عل  ألنشطت  السلبية

 (مقا  سؤا  1)

..23 

 

 

 % األهداف الموضوعات مجال الموضوعات

 األرض مببببببببببببببوار ( .. 4)
 اسببببببببببتخ امها الطبيعيببببببببببة 
 عليها والمحا ظة

 تاسببببببببببببببببببببببببببببببببببتخ اما( 7. .. 4)
 والميا  األرض

(4 .. .7. A ) أسببببببالي  شببببببيو  مبببببب   يشببببببر 
 وقطبببببببببببب  كالزراعببببببببببببة  األراضبببببببببببب   اسببببببببببببتخ ا 
 تبببؤثر أ  يمكببب  وكيببب  التعببب ي  أو األشبببجار 

 (×).والميا  األرض موار  عل 

3.43 

 األرض مببببببببببببببوار ( .. 4)
 اسببببببببببتخ امها الطبيعيببببببببببة 
 عليها والمحا ظة

 اسببببببببببببببببببببببببببببببببببتخ امات( 7. .. 4)
 والميا  األرض

(4 .. .7. B ) علببب  المحا ظبببة أهميبببة يشبببر 
 وتحليببببببة تنقيببببببة عمليببببببات أ  ويصبببببب  الميببببببا  
 ل نشبببببطة العذبببببة الميببببا  تبببببو ر والببببري الميببببا  
 .اإلنسانية

 (اختيار سؤا  1)

41.43 

  بببببببببببببببببببببببب  األرض( 4. 4)
 والكو  الشمس  النظا 

 الطبيعيببببة الظببببواهر( 1. 4. 4)
 نتيجبببة األرض علببب  الم حظبببة
 والقمر األرضية الحركة

(4 .4 .1. B ) األمبببببباك  لمعظبببببب  -أ  يشببببببر 
 محببببببور ميبببببب  -االسببببببتوا  خببببببط عبببببب  البعيبببببب  
 هببببو الشببببمس حببببو  السببببنوي و ورانهببببا األرض
 .السنة  صو  تغيير    السب 

...43 
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 (رسومات ب  اختيار سؤا  1)

  بببببببببببببببببببببببب  األرض( 4. 4)
 والكو  الشمس  النظا 

 األرض خصببببائ ( 7. 4. 4)
 المجموعببببببببببببة وببببببببببببباق  والقمببببببببببببر
 الشمسية

(4 .4 .7. B ) هبب  الجاذبيببة قببو  ببب   يتعببر 
 مببببب ارات   ببببب  واألقمببببار الكواكببببب  تبقببببب  التبببب 
 .األرض سط  عل  األشيا  تبق  كما تماما
 (اختيار سؤا 1)

92..3 

 
 

 (علوم األرض)وفيما يلي النتائج الخاصة بمجال
توزيعها سؤاال وكا  ( 22)   عينة التقرير( علو  األرض)بلغ ع   األسئلة المتاحة بالنسبة لمجا : أوال

 :كالتال 
 (01 )   أسئلة م  نو  االختيار م  متع(MCQ ) علو  األرضم  جملة أسئلة % 54.4تمث  نسبة 
 (02 )  سؤا  م  نو  أسئلة اإلجابات القصير(CR ) علو  م  جملة أسئلة % 45.4تمث  نسبة

 األرض
تذكر  )ل  المستويات الث ثة ق  اقتصرت ع( علو  األرض)بالنسبة للمستويات المعر ية ألسئلة مجا : ثانيا
 :وكا  توزيعها عل  أسئلة المجا  عل  النحو التال ( تطبي   است ال  

 م  جملة أسئلة المجا %( 45.4)أسئلة تمث  نسبة( 02)مستوي التذكر 
  م  جملة أسئلة المجا %( 80.3)أسئلة تمث  نسبة( 7)مستوي التطبي 
  م  جملة أسئلة المجا %( 08.1)أسئلة تمث  نسبة( 8)مستوي االست ال 
 %(17.8-%1.4)تراوحت مابي ( علو  األرض)النس  المئوية لإلجابات الصحيحة عل  أسئلة مجا : ثالثا
 :وجا ت عل  النحو التال       

   بالنسبة ل سئلة م  نو  االختيار م  متع(MCQ ) (17.8-%28.8)تراوحت النس  مابي% 
  سئلة اإلجابات القصير ألبالنسبة(CR )(81.3-%1.4)راوحت النس  مابي ت% 
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 ( اإلحياء)مجال: رابعا

 % األهداف الموضوعات مجال الموضوعات

 صحة اإلنسا 
 

أهميببببببببببة الحميببببببببببة والرياضببببببببببة  -
وأسلو  الحيبا   ب  المحا ظبة 

 .عل  صحة اإلنسا 

يشببببببر   أهميببببببة الحميببببببة والرياضببببببة  -
وأسببلو  الحيببا   بب  المحا ظببة علبب  

 الصحة 

9.1%  

 صحة اإلنسا 
 

أهميببببببببببة الحميببببببببببة والرياضببببببببببة  -
وأسلو  الحيبا   ب  المحا ظبة 

 .عل  صحة اإلنسا 

%79.4 .يح   الوجبات المتوازنة والصحية -  

أسبا  انتقا  العب و  والوقايبة  -  صحة اإلنسا
 .م  األمراض

يصبببببببب   ور مناعببببببببة الجسبببببببب   بببببببب   -
 .مقاومة األمراض

12.2%  

تبببببب    الطاقببببببة  بببببب  األنظمببببببة  - األنشطة البيئية
 .يةالبيئ

%4.7 .يص  ت    الطاقة    نظا  بيئ  -  

تبببببب    الطاقببببببة  بببببب  األنظمببببببة  - األنشطة البيئية
 .البيئية

يرس  شك  تخطيط  لشببكة غذائيبة  -
 أو هر  طاقة

4..24 

يص   ور الكائنات الحية     ور   - .ال ورات    األنظمة البيئية األنشطة البيئية
 .الما     النظا  البيئ 

 صغير
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الموضوعات مجال  % األهداف الموضوعات 

الع مببببببببببات المتبا لببببببببببة بببببببببببي   - األنشطة البيئية
الكائنببببببات الحيببببببة  بببببب  نظببببببا  

 .بيئ 

  ويعطببب  أمثلبببة للتكا ببب  ببببي  يصببب -
 .كائنات حية    نظا  بيئ 

79%  

العوامببببببب  المبببببببؤثر  علببببببب  حجببببببب   األنشطة البيئية
مقببب ار مجتمببب  حيبببوي  ببب  نظبببا  

 .بيئ 

  مب  حجب  يتعر  العوام  التب  تحب -
 .تع ا  مجتم  حيوي

..1%  

التنببببببببببببو  والتكيبببببببببببب  
واالنتخببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا  

 .الطبيع 

التبببببببببباي  األساسببببببببب  ل نتخبببببببببا  
 .الطبيع 

يحبببببب   أ  التببببببباي   بببببب  الخصببببببائ   -
السببلوطية والجسببمية بببي  األ ببرا   بب  
مجتمببب  حيبببوي يعطببب  بعبببض الفببببرا  
ميبببببببز  الحيبببببببا  وعببببببببور خصائصبببببببه  

 . لموالي ه 

11.7%  

التنببببببببببببو  والتكيبببببببببببب  
خببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا  واالنت

 .الطبيع 

الحفريبببات ك  لبببة علببب  التغيبببرات 
 ببببب  الحيبببببا  علببببب  األرض عببببببر 

 .الزم 

يعطبب  الببزم  النسببب  لتواجبب  بعببض  -
الكائنبببببات علببببب  األرض مسبببببتخ ما  

 .الحفرية كاساس

.7.7%  

التنببببببببببببو  والتكيبببببببببببب  
واالنتخببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا  

 .الطبيع 

الحفريبببات ك  لبببة علببب  التغيبببرات 
 ببببب  الحيبببببا  علببببب  األرض عببببببر 

 .الزم 

ة اسبببتخ ا  االخت  بببات يصببب  كيفيببب -
والتشبباب  بببي  الكائنببات الحيببة ك  لببة 
عل  التغيرات الت  ح ثت للكائنات  

 .الحية عبر الزم 

19.1%  

 

 

 

 

 % األهداف الموضوعات مجال الموضوعات

الخصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببائ  
الحيويببببة  والعمليببببات

 للكائنات الحية

التركيببببببببببب  والوظيفبببببببببببة ألجهبببببببببببز  
 .الجس 

يحبببب   ويببببذكر األعضببببا  األساسببببية  -
األساسببية لجسبب    كونببات األجهببز وم

 .اإلنسا 

4.4%  

 74.2يقبببار  ببببي  أعضبببا  وأجهبببز  الجسببب   -التركيببببببببببب  والوظيفبببببببببببة ألجهبببببببببببز  الخصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببائ  
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والعمليببببات الحيويببببة 
 للكائنات الحية

 .   اإلنسا  والفقاريات األخر  .الجس 

الخصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببائ  
والعمليببببات الحيويببببة 

 للكائنات الحية

يحببب   اسبببتجابة الحيوانبببات للتغيبببرات  - .العمليات الحيوية    الحيوانات
الخارجية وال اخلية الت  تعم  عل  

 .استقرار حالة الجس 

1..%  

الخصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببائ  
والعمليببببات الحيويببببة 

 للكائنات الحية

يشبببببببببر  أهميبببببببببة محا ظبببببببببة معظببببببببب   - .العمليات الحيوية    الحيوانات
الحيوانببات علببب   رجببة حبببرار  جسببب  

 .ثابتة نسبيا  

.%  

 (األحياء)اصة بمجالوفيما يلي النتائج الخ
 :كالتال  سؤاال وكا  توزيعها ( 03)   عينة التقرير( األحيا )بلغ ع   األسئلة المتاحة بالنسبة لمجا : أوال

 (7 )   أسئلة م  نو  االختيار م  متع(MCQ ) األحيا م  جملة أسئلة % 83.3تمث  نسبة 
 (00 ) م  نو  أسئلة اإلجابات القصير   سؤا(CR ) األحيا م  جملة أسئلة % 10.0تمث  نسبة 
تذكر  ) ق  اقتصرت عل  المستويات الث ثة( األحيا )بالنسبة للمستويات المعر ية ألسئلة مجا : ثانيا
 :وكا  توزيعها عل  أسئلة المجا  عل  النحو التال ( تطبي   است ال  

 م  جملة أسئلة المجا %( 27.3)أسئلة تمث  نسبة( 4)مستوي التذكر 
 م  جملة أسئلة المجا %( 83.3)أسئلة تمث  نسبة( 7)بي مستوي التط 
  م  جملة أسئلة المجا %( 88.8)أسئلة تمث  نسبة( 1)مستوي االست ال 
 %(45.3-%0.3)تراوحت مابي ( األحيا )النس  المئوية لإلجابات الصحيحة عل  أسئلة مجا : ثالثا
 :وجا ت عل  النحو التال  

 ر م  متع  بالنسبة ل سئلة م  نو  االختيا (MCQ ) (45.3-%3.8)تراوحت النس  مابي% 
  سئلة اإلجابات القصير ألبالنسبة (CR ) (25.7-%0.3)تراوحت النس  مابي % 

 التعليق علي النتائج

 :لوحظ من النتائج السابقة ما يلي
بصفة خاصة حي  ت نت النس  المئوية للنجا  ( CR) يعان  الط   م  أسئلة اإلجابات القصير  -1

هذ  النوعية م  األسئلة     جمي  المفاهي  الت  انصبت عليها أسئلة ال راسة لتتراو  مابي     
ب حس  حاال م  سابقتها إذا ما ( MCQ)  ول  تك  أسئلة االختيار م  متع  % (14-1.4%)
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%(     11.2-%2.3)حي  تراوحت النس  المئوية للنجا  مابي .   االعتبار( التخمي )وضعنا عملية
 .   عينة األسئلة المتاحة%( 11)  المستوي العا  لنجا  الط   ل  يتخط حاجزأي أ

 

وما تحتوي  م  مواق  تتطل   راية كبير  ( االست ال ) يعان  الط   م  اإلجابة عل  أسئلة مستوي -2
 %(53)بالق ر  عل  ح  المشك ت الحياتية ول  تتخط نسبة النجا     هذا المستوي حاجز

 التوصيات

 :جل المساهمة في تحسين النتائج في التطبيق األساسي يوصي فريق الدراسة بما يليومن ا
عل  وض  أسئلة مقا  قصير  وأسئلة موضوعية م  نو  االختيار م  متع     العلو ت ري  معلم   -0

 .و   مستويات معر ية عليا
 المشك ت الحياتية توعية المعل  بضرور  استخ ا  عناصر البيئة المتاحة م  اج  المساهمة    ح   -2
 التنو     طر  وأسالي  الت ريس الت  م  ش نها مراعا  الفرو  الفر ية بي  الط   -8
   مستويات معر ية متع    م   TIMSSعل  وض  أسئلة عل  غرار أسئلة  العلو ت ري  لمعلم   -5

ئلة المتاحة لحي  ويمك  الرجو  إل  األس. التركيز عل  مستوي االست ال  ك ح  أعم   التفكير الناق  
 .االنتها  م  التطبي  النهائ 

 .تنمية المفاهي  العلمية ل يه  الفه  العمي  لعل  أسئلة متنوعة لقياس  اإلجابةعل   ت ري  الط   -4
االهتما  بتنمية عمليات العل  سوا  التكاملية أو األساسية م  خ   ت ري  المعلمي  عل  طر   -1

  .وأسالي  عمليات العل  
طر  وأسالي  ت ريس تنم  ق ر  المتعلمي  عل  نق  األ كار وتق ي  التبرير المعلمي  عل  ت ري   -7

 . المناس  والم ع  لرأيه 
أو المتشابهات او غيرها خاصة عن  شر  النماذ  سوا  المسطحة أو المجسمات  باستخ ا الت ريس  -3

 .بالتجار  العملية أو المحاكا  استخ ا  الع ي  م  أسالي  الت ريس الت  ترتبط المفاهي  المجر    و 
  .بشر  نماذ  حياتية تنمية مهار  تطبي  المفاهي  العملية ل   المتعلمي  -3
االهتما  بتوضي  تراكمية العل  وربط والمفاهي  األساسية الت  يت  معالجتها    مراح  مبكر   -01

 . للمفاهي  الت  يت   راستها
 

 


