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 م 5102

 :مقدمة

، ومن اجل ووزارة التربية والتعليم لتقويم التربوياالتعاون القائم بين المركز القومي لالمتحانات و  إطارفي 
قام  (.العلوم)في مادة  TIMSS2015اختبار في  جمهورية مصر العربية نتائج طالبالضوء علي  إلقاء
 سؤال( 77)وعددها  المتاحة فقط األسئلةبتحليل هذه النتائج في ضوء عينة من بالمركز ( البحوث) قسم 

( 4102/4102)الدراسي التطبيق األساسي سوف يتم في شهر ابريل من العام  أنحيث  األسئلةوليس كل 
 :بهدف (تقرير موجز )بإعدادراسة قام فريق الدالتطبيق هذا ولحين االنتهاء من 

  في التطبيق االستطالعي الذي تم في شهر ألبنائنا األكاديمي األداءالوقوف علي  

 



 
 

2 

  هذا االختبارالتي تضمنها  العلوممادة ( فروع)مجاالت شيوعا في  األكثرتحديد المفاهيم 
  ،(األحياء، علوم األرض، الكيمياء، الفيزياء)وهي

  تي تقيسها،ال األسئلةعن  اإلجابة أو تداركها،تي لم يتمكن طالبنا من المفاهيم ال أهمتحديد 
  إتقانهامن صعوبات في  طالبناعاني المستويات المعرفية التي ي أهمتحديد  
  في قدرة المعلم علي  معينة تسهم يةتدريب اقتراح برامجمن خالل  العلومالفني لمعلمي تقديم الدعم

  .ألساسياالطالب في التطبيق  أداءتحسين 
 :هذا التقرير احتوي عليهلما شرح مختصر يلي وفيما 

 :كالتالي سؤاال وكان توزيعها( 97)األسئلة التى تعرض لها التقريربلغ عدد األسئلة المتاحة في : أوال
 األسئلة من حيث نوع

 (52 )من نوع االختيار من متعدد  سؤال(MCQ ) سئلة األ عدد من جملة% 22.5تمثل نسبة 
 (22 ) ال من نوع أسئلة اإلجابات القصيرة سؤ(CR ) عدد األسئلةمن جملة % 22.7تمثل نسبة  

 العلومفروع مادة  من حيث
 من جملة عدد األسئلة%( 42.0) تمثل نسبة سؤال (40)الفيزياء عدد أسئلة بلغ  -0
 من جملة عدد األسئلة%( 44.1) تمثل نسبة سؤاال( 01)الكيمياء عدد أسئلة بلغ  -4
 من جملة عدد األسئلة%( 47.1)تمثل نسبة سؤال( 44)علوم األرض مجال عدد أسئلة بلغ  -5
 من جملة عدد األسئلة%( 44.1) تمثل نسبة سؤاال( 01)األحياء  عدد أسئلة مجالبلغ  -2

 (تذكر، تطبيق، استدالل)من حيث المستوي المعرفي
  عدد األسئلةمن جملة %( 51) تمثل نسبةسؤال  (51)مستوي التذكربلغ عدد أسئلة 
  عدد األسئلةمن جملة %( .20.1)تمثل نسبة سؤال( 55)مستوي التطبيقبلغ عدد أسئلة 
  عدد األسئلةمن جملة %( 41.5)تمثل نسبة سؤال( 01)مستوي االستداللبلغ عدد أسئلة 
-%1.2) تراوحت مابين األسئلة المتاحة في عينة التقرير النسب المئوية لإلجابات الصحيحة علي: ثانيا

 :علي النحو التالي وجاءت %(89.6
 :األسئلةبالنسبة لنوع  

 ألسئلة من نوع االختيار من متعددا (MCQ )مابين المئوية لإلجابات الصحيحة تراوحت النسب 
(4.2%-11.4)%،  

 أسئلة اإلجابات القصيرة(CR) (12-%1.2)مابين المئوية لإلجابات الصحيحة تراوحت النسب %  
 

 :العلومبالنسبة لفروع مادة 
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 %(12-%1.2)تراوحت مابين( الفيزياء)المئوية لإلجابات الصحيحة علي أسئلة مجال النسب .0
 %(11.4-%5.5)تراوحت مابين( الكيمياء)النسب المئوية لإلجابات الصحيحة علي أسئلة مجال .4
-%1.2)تراوحت مابين( علوم االرض)النسب المئوية لإلجابات الصحيحة علي أسئلة مجال .5

17.5)% 
 %(22.2-%0.1)تراوحت مابين( األحياء)ابات الصحيحة علي أسئلة مجالالنسب المئوية لإلج .2

 (تذكر، تطبيق، استدالل)بالنسبة للمستوي المعرفي
 %(17.5-%0.2)تراوحت مابين( التذكر)النسب المئوية لإلجابات الصحيحة علي أسئلة مستوي .0
 %(12-%1.2)نتراوحت مابي( التطبيق)النسب المئوية لإلجابات الصحيحة علي أسئلة مستوي  .4
-%5.4)تراوحت مابين( االستدالل)النسب المئوية لإلجابات الصحيحة علي أسئلة مستوي  .5

21.04)% 
جاءت علي النحو األسئلة المتاحة في عينة التقرير التي دارت حولها  المجاالت والموضوعات: ثالثا

 :التالي
 :الفيزياء مجال : أوال

 :سة هيموضوعات رئي خمسعلي  الفيزياءاحتوي مجال 
  الصوت والضوء. 
  الحالة الفيزيائية والتغير فى المادة . 
  الكهربية والمغناطيسية. 
  القوى والحركة . 
  تحوالت الطاقة وانتقالها. 
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 مجال الكيمياء : ثانيًا 
 :موضوعات رئيسة هيثالث علي الكيمياء حتوي مجال ي

   خواص المادة. 
  التغير الكيميائى 
  تركيب المادة . 

 مجال علوم األرض: ثالثًا 
 :موضوعات رئيسة هيأربع علي علوم األرض حتوي مجال ي

  تركيب األرض وخصائصها الطبيعية . 
  تاريخ األرض والدورات العمليات. 
  موارد األرض الطبيعية ، استخدامها والمحافظة عليها. 
  النظام الشمسى والكون فى األرض . 
 مجال األحياء : رابعًا 

 :موضوعات رئيسة هيأربع علي ء األحياحتوي مجال ي
  صحة اإلنسان 
  األنشطة البيئية 
  التنوع والتكيف االنتخاب الطبيعى 
  الخصائص والعمليات الحيوية للكائنات الحية 

) ر ـومما هو جدير بالذكر أن هناك مجاالت وموضوعات أخرى عرضت أسئلة لم يعرضها التقري
 (قرير الدولى الت 01لالختبار صــ أنظر اإلطار المفاهيمى 

، والتى تم تطبيقها على والنسبة المئوية للنجاح فيهلهدف الذي يقيسه كل سؤال ابوفيما يلي بيان  
ع تبعا لفرو  5102/5100طالب الصف الثامن بجمهورية مصر العربية فى التجريب االستطالعى عام 

 (حياء ألا م األرض الكيمياء ، علو  ،الفيزياء )التي تضمنها هذا االختبار وهي العلوممادة 
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 (الفيزياء )مجال : أوال

 % األهداف الموضوعات مجال الموضوعات

خواص واستخدامات  الكهربية  واملغناطيسية 
املغناطيسية الدائمة واملغناطيسية 

 الكهربية 

)  يصف اخلواص املميزة للكهرباء املغناطيسية 
الشدة ختتلف حسب كمية التيار وعدد لفات 

وغلق اجملال املغناطيسي السلك وفتح   

4.4 

خواص واستخدامات  الكهربية  واملغناطيسية 
املغناطيسية الدائمة واملغناطيسية 

 الكهربية

اجلذب ) يصف خواص املغناطيسية الدائمة 
التنافر  وشدة القوة املغناطيسية ختتلف حسب /

( املسافة   

3.2 

 املوصالت وتدفق الكهرباء ىف الكهربية واملغناطيسية 
 الدوائر الكهربية 

 55 يصف املواد كموصالت كهربية أو عازالت 

إنتقال احلرارة والتوصيل احلراراى  انتقال حتويل الطاقة 
 للمواد 

ينسب إنتقال الطاقة من جسم له حرارة عالية 
 إىل آخر منخفض احلرارة أثناء التسخني والتربيد 

14.1 

صيل احلراراى إنتقال احلرارة والتو  انتقال حتويل الطاقة 
 للمواد 

يتعرف أن اجلسم الساخن يربد واجلسم البارد 
 يدفء حىت يصلوا لنفس درجة احلرارة احمليطة 

2..5 

يصف حتوالت الطاقة الشائعة مثل االحرتاق ىف  اشكال الطاقة وحفظ الطاقة  انتقال وحتول الطاقة 
ماتور السيارة والبناء الضوئى أو انتاج قوة 

رف أن الطاقة الكلية لنظام هيدروليكية ويتع
. مغلق تكون حمفوظة   

35 

الطاقة وحفظ الطاقة  أشكال انتقال وحتول الطاقة  يصف حتوالت الطاقة الشائعة مثل االحرتاق ىف  
ماتور السيارة والبناء الضوئى أو انتاج قوة 

هيدروليكية ويتعرف أن الطاقة الكلية لنظام 
.مغلق تكون حمفوظة   

...3 

لفيزيائية وتغريات املادة احلاالت ا يفسر أن الكتلة املتبقية ثابته أثناء التغريات  تغريات ىف حاالت املادة  
الفيزيائية مثل تغري احلالة وذوبان املواد الصلبة 

 والتمدد احلرارى 

4..5 
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 % األهداف الموضوعات مجال الموضوعات

يتعرف أن احلرارة املتبقية ثابتة أثناء التجمد  تغريات حالة  املادة  احلاالت الفيزيائية وتغري املادة 
. واالنصهار والغليان   

34.3 

يصف االنصهار والتجمد والغليان والتبخر  تغريات حالة  املادة  احلاالت الفيزيائية وتغري املادة 
والتكثف كتغري ىف حالة املادة بسبب احلرارة 

 والتربيد 

14.2 

حركات املواد الصلبة والسوائل  احلاالت الفيزيائية وتغري املادة 
 والغازات 

يتعرف أن الذرات واجلزئيات ىف املادة 
وختتلف احلركة . تكون ىف حالة حركة ثابتة

واملسافة بني اجلزئيات ىف املواد الصلبة 
والسائلة والغازية ويفسر اخلواص الفيزيائية 

 للصلب والسوائل والغازات

احلجم والشكل والكثافة والقابلية )
تبعاً ملعرفة احلركة واملسافة بني ( نضغاط لال

 الذرات واجلزئيات

... 

يفسر أن التدفق واالنسياب بسبب الكثافة  تأثريات القوى  القوى واحلركة 
 املختلفة وتأثري القوى الناجتة 

15.3 

يصف القوى امليكانيكية والشائعة الىت  تأثريات القوى  القوى واحلركة 
الطبيعية وقوة  تتضمن قوة اجلذب والقوة

 االحتكاك والوزن مثل قوة اجلاذبية 

45.5 

يفسر أن الضغط يتوقف على القوة  تأثريات القوى  القوى واحلركة 
 واملسافة 

..5 
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 % األهداف الموضوعات مجال الموضوعات

) حيد أن سرعة اجلسم هى تغري ىف الوضع  احلركة وتغريات احلركة  القوى واحلركة 
الل الزمن والعجلة هى تغري خ( املسافة 

 السرعة خالل الزمن 

44.5 

يتعرف أن لكل فعل رد فعل مساوى له ىف  القوى الشائعة وخواصها  القوى واحلركة 
 القوه ومضاد له ىف االجتاة 

1.3 

يتعرف أن القوى هلا شدة واجتاه ونقطة  القوى الشائعة وخواصها  القوى واحلركة 
 تطبيق 

31.5 

 يصف بعض اخلواص األساسية للصوت  خواص الصوت  الصوت والضوء
حاجة الوسط لالنتقال والسرعة النسبية ) 

االنعكاس ، االمتصاص خالل السطح 
( والسرعة النسبية خالل األوساط املختلفة  

51.5 

يربط ظاهرة شائعة مثل صدى الصوت  خواص الصوت  الصوت والضوء
 وخواص الصوت 

35.4 

  الصوت والضوء 

ضوء خواص ال  

يربط اللون الظاهر من األجسام املنعكسة 
 أو الضوء املمتص 

35.. 

  الصوت والضوء 

 خواص الضوء 

حيل مشكالت عملية حتتوى على انعكاس 
 الضوء من املرآه املستوية وتكوين الظل 

14 

 (الفيزياء )وفيما يلي النتائج الخاصة بمجال
 :كالتالي اسؤاال وكان توزيعه( 40)في عينة التقرير( لفيزياءا)المتاحة بالنسبة لمجال األسئلةبلغ عدد : أوال

 (00 ) االختيار من متعدد  من نوعسؤال(MCQ ) الفيزياءمن جملة أسئلة % 24.2تمثل نسبة 
 (01 )القصيرة اإلجابات أسئلةمن نوع  أسئلة (CR ) الفيزياء أسئلةمن جملة % 27.1تمثل نسبة 
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تذكر، )فقد اقتصرت علي المستويات الثالثة (الفيزياء)مجال ألسئلة بالنسبة للمستويات المعرفية: ثانيا
 :المجال علي النحو التالي أسئلةعلي  هاوكان توزيع( تطبيق، استدالل 

 المجال أسئلةمن جملة %( 41.1)تمثل نسبة أسئلة( 1)مستوي التذكر 
  من جملة أسئلة المجال%( 27.1)أسئلة تمثل نسبة( 01)التطبيقمستوي 
 من جملة أسئلة المجال%( 45.1)أسئلة تمثل نسبة( 2)الستداللمستوي ا 

 %12 -% 1.2)تراوحت مابين( الفيزياء)النسب المئوية لإلجابات الصحيحة علي أسئلة مجال: اـثالث
 :علي النحو التاليوجاءت 
 االختيار من متعددلألسئلة من نوع  بالنسبة(MCQ) (10.2-%4.2)تراوحت النسب مابين% 
 من نوع اإلجابات القصيرة سئلة لأل بالنسبة(CR)( %12-%1.2)تراوحت النسب مابين 

(الكيمياء ) مجال : ثانيا  

 % األهداف الموضوعات مجال الموضوعات

 التغير الكيميائي

 

المادة والطاقة فى 
 التفاعالت الكيميائية

يتعررررف أن بعرررض التفررراعالت الكيميائيرررة  -
بينمرررررررا (حررررررررارة وأو ضررررررروء )تحترررررررا  طاقرررررررة 

تمتصررررررررها ويصررررررررنف التفرررررررراعالت  األخررررررررر 
مثل االحتراق ، التعادل )الكيميائية المألوفة 

 تحتا  حرارة أو تمتص حرارة  (والطبخ 

55.2%  

 التغير الكيميائي

 

المادة والطاقة فى 
 التفاعالت الكيميائية

يتعررررف أن المرررادة تسرررتهل  خرررالل خرررالل 
التغيررر الكيميررائي وكررل الررذرات الموجررودة 

وجررررررد فرررررري نهايررررررة فرررررري بدايررررررة التفاعررررررل ت
التفاعرررل لكرررن تعيرررد ترتيبهرررا لتكرررون مرررادة 

 جديدة

44%  
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 % األهداف الموضوعات مجال الموضوعات

خواص التغيرات  التغير الكيميائى
 الكيميائية

تغيرررر الحررررارة ،إنترررا   ررراز )يعطرررى أدلرررة 
،تكوين الرواسب ،تغير اللون أو انبعراث 
 ضوء تشير الى حدوث تغير كيميائي  

12.3%  

تغير الكيميائىال خواص التغيرات  
 الكيميائية

تغيرررر الحررررارة ،إنترررا   ررراز )يعطرررى أدلرررة 
،تكوين الرواسب ،تغير اللون أو انبعراث 
 ضوء تشير الى حدوث تغير كيميائي  

.%  

يتعرررررررف ان الرابطررررررة الكيميائيررررررة بسرررررربب  الروابط الكيميائية التغير الكيميائى
القررو  بررين الرررذرات فررى المركررب والرررذرات 

كترونررررررررات الررررررررذرات المتضررررررررمنة  فررررررررى وال
  الروابط

25.4%  

بنية الذرات  تركيب المادة 
 والجزيئات

يصررررررف الجزيئررررررات الناتجررررررة مررررررن اتحرررررراد 
الرررررذرات مثرررررل المررررراء واألكسرررررجين وثررررراني 

 اكسيد الكربون

3..4%  

يصررررف تركيررررب المررررادة مررررن أجررررزاء  مررررن   تركيب المادة 
 (الذرات والجزيئات)

4.4%  

رات بنية الذ تركيب المادة 
 والجزيئات

الرذرات )يصف تركيب المادة من أجزاء  
 (والجزيئات

4.2%  

 

 

 % األهداف الموضوعات مجال الموضوعات

يصررررررف الجزيئررررررات الناتجررررررة مررررررن اتحرررررراد بنيررررررررررررررررررررررررة الررررررررررررررررررررررررذرات  تركيب المادة 
الرررررذرات مثرررررل المررررراء ،االكسرررررحين ،ثرررررانى 

15.3%  



 
 

1. 

 لجزيئاتوا

 

 اكسيد الكربون

بنيررررررررررررررررررررررررة الررررررررررررررررررررررررذرات  تركيب المادة 
 يئاتوالجز 

يصررررررف أن الررررررذرات تتكررررررون مررررررن أجررررررزاء 
فرعيررررررة الكترونررررررات تحرررررريط بررررررالنواة التررررررى 

 (تحتو  على البروتونات والنيترونات 

41.5%  

العناصر ، المركبات  تركيب المادة 
 ، والمخاليط

يعطرررررررررى أمثلرررررررررة للعناصرررررررررر والمركبرررررررررات 
 والمخاليط

1..5%  

المادة  خواص الخواص الفيزيائية  
 والكيميائية

الكيميائيررررررة والفيزيائيررررررة  يمييررررررز الخررررررواص
 .للمادة

11.3%  

المادة  خواص  
والمحاليل المخاليط  

يفسررررر كيررررف تسررررتخدم الطرررررق الفيزيائيررررة 
 لفصل المخاليط الى مكوناتها

4.3%  

المادة  خواص  
والمحاليل المخاليط  

يفسررررر كيررررف تررررؤثر الحرررررارة ، التقليررررب و 
 مساحة السطح على معدل الذوبان

3.1%  

المادة  خواص األحماض خواص  
 والقلويات

األحمررررررررراض أو )يتعرررررررررف المررررررررواد مثررررررررل 
األحمرررراض لهررررا )القواعررررد تبعررررا لخواصررررها

 طعررررررم الذع،تتفاعررررررل مررررررع الفلررررررزات ولهررررررا
PH   والقواعرد عرادة لهرا طعرم  .اقل مرن

 حلو وال تتفاعل مع الفلزات وله

PH  أكبر من. 

3.3%  

 

 

 

 

 الموضوعات مجال الموضوعات
 % األهداف
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 حماضاأل خواص خواص المادة
 والقواعد

يتعرررررف كررررل المررررواد مثررررل األحمرررراض أو 
األحمرررراض لهررررا )القواعررررد تبعررررا لخواصررررها

 PHطعم الذع،تتفاعرل مرع الفلرزات ولهرا 
والقواعررد عررادة لهررا طعررم حلررو  .اقررل مررن 

أكبر مرن  PH وال تتفاعل مع الفلزات وله
. 

3.. 

خواص االحماض  خواص المادة
 والقواعد

عررد يتعرررف ان كررال مررن االحمرراض والقوا
تتفاعررررررل مررررررع الكواشررررررف وتنررررررتج تغيرررررررات 

 .مختلفة فى االلوان

..3%  

خواص التغيرات  خواص المادة
 الكيميائية

ينسررب اسررتخدامات المررواد تبعررا لخواصررها 
 الكيميائية مثل الصدأ

2...%  

 (الكيمياء)وفيما يلي النتائج الخاصة بمجال
 :سؤاال وكان توزيعها كالتالي( 01)في عينة التقرير( الكيمياء)بلغ عدد األسئلة المتاحة بالنسبة لمجال: أوال

 (7 ) أسئلة من نوع االختيار من متعدد(MCQ ) الكيمياءمن جملة أسئلة % 51.1تمثل نسبة 
 (00 )اإلجابات القصيرة من نوع  أسئلة(CR)  الكيمياءمن جملة أسئلة % 10.0تمثل نسبة 
تذكر، تطبيق، )فقد اقتصرت علي المستويات الثالثة( لكيمياءا)بالنسبة للمستويات المعرفية ألسئلة مجال: ثانيا

 :وكان توزيعها علي أسئلة المجال علي النحو التالي( استدالل
 من جملة أسئلة المجال%( 51.2)أسئلة تمثل نسبة( 7)مستوي التذكر 
 من جملة أسئلة المجال%( 21)أسئلة تمثل نسبة( 2)مستوي التطبيق 
 من جملة أسئلة المجال%( 00.0)تمثل نسبةأسئلة ( 4)مستوي االستدالل 
 %(11.4-%5.5)تراوحت مابين( الكيمياء)النسب المئوية لإلجابات الصحيحة علي أسئلة مجال: ثالثا
 :وجاءت علي النحو التالي 

 بالنسبة لألسئلة من نوع االختيار من متعدد(MCQ )(11.4-%01.1)تراوحت النسب مابين% 
  صيرةسئلة اإلجابات القألبالنسبة(CR )(47.7-%5.5)تراوحت النسب مابين % 

  

 


