
 ١

 ً   TIMSSقائمة الموضوعات التى تناولتھا أسئلة التطبیق االستطالعى ألختبارات : ثانیا
 )جال الكیمیاء م(لمادة العلوم 

  

مجال 
 المحتوى

مجال 
 الموضوعات

 المقترحات المشكالت % األھداف % الموضوعات %

یاء
كیم

  

لتغیر  ا
ائي  الكیمی

 
 

الطاقة فى  المادة و
ئیة ا فاعالت الكیمی لت   ا

  
 

٥٧.٢ 

یتعرف أن بعض التفاعالت  -
التف   اعالت الكیمیائی   ة تحت   اج 

بینما )حرارة وأو ضوء (طاقة 
بینما األخرى تمتصھا ویصنف )

ت الكیمیائی ة ویصنف التفاعال
مث    ل االحت    راق ، (المألوف    ة 

تحتاج حرارة  )التعادل والطبخ 
 حرارة أو تمتص حرارة 

٦٦.٢%  

عدم معرفة الطال ب العملی ات  -
العملیات الكیمیائیة التي تض من 
 .تضمن امتصاص طاقة ضوئیة 

. 
 

توضیح العملیات التي تتضمن  - 
تتضمن انطالق طاقة ضوئیة، 
ضوئیة، والتي تتضمن امتصاص 

 .امتصاص طاقة ضوئیة 

ادة تستھلك یتعرف أن الم
ائي  لتغیر الكیمی خالل خالل ا

ائي وكل الذرات  الكیمی
فاعل  ت ل ا دایة  الموجودة في ب

فاعل توجد في نھایة  لت ا
فاعل لكن تعید ترتیبھا  لت ا

 لتكون مادة جدیدة

عدم ق درة الطال ب عل ى فھ م  %٤٨
كیفیة حدوث عملیة اتحاد ذرات 

 .ذرات العناصر 
 

ذك   ر امثل    ة حیاتی    ة حت    ى  -
یس  تطیع الطال  ب فھ  م  كیفی  ة 

 .العناصر  اتحاد ذرات

خواص التغیرات 
ئیة ا  الكیمی

دلة   تغیر الحرارة (یعطى أ
تاج غاز ،تكوین الرواسب  ،إن
للون أو  الرواسب ،تغیر ا
نبعاث ضوء تشیر الى حدوث  ا

 حدوث تغیر كیمیائي  

أن الطالب لدیھم خلط بین  - %١٢.٩
ب  ین مفھ   وم التغیرالكیمی   ائي 

  .والتغیر الفیزیائي 
 

على المعلم أن یوضح للطالب  - 
ین التغی   ر للط   الب الف   رق ب   

الكیمی  ائي والتغی  ر الفیزی  ائي 
وذلك عملیاً عن طریق عم ل 
عمل تجارب وأنش طة كثی رة 

 .لتوضیح ھذا الفرق 
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  TIMSSتابع قائمة الموضوعات التى تناولتھا أسئلة التطبیق االستطالعى ألختبارات 
 )مجال الكیمیاء (لمادة العلوم 

  
مجال 

 المحتوى
مجال 

 الموضوعات
 المقترحات المشكالت % دافاألھ % الموضوعات %

لتغیر   ا
ائى  الكیمی

 

خواص التغیرات 
ئیة ا  الكیمی

  
  
١٠  
 

تغی ر الح رارة (یعطى أدلة 
،إنتاج غاز ،تكوین الرواسب 
الرواس  ب ،تغی  ر الل  ون أو 
انبعاث ضوء تشیر الى حدوث 

 حدوث تغیر كیمیائي  

٧% یتض      ح أن مفھ      وم التغی      ر  - 
 الكیمیائي غیر واضح عند الطالب

 الطالب

ى األسئلة أن یدرب الطالب عل - 
األسئلة التى تقیس المستویات 

 -المس   تویات العلی   ا للتفكی    ر 
وأن یوض  ح لھ  م جی  داً مفھ  وم 
التفاع  ل الكیمی  ائي والتغی  رات 
الكیمیائی  ة الت   ي تح  دث أثن   اء 

 .التفاعل 
 

ئیة ا  الروابط الكیمی

یتع          رف ان الرابط          ة  ٢٦.٤
الكیمیائیة بسبب القوى بین 
ب  ین ال  ذرات ف  ى المرك  ب 
والذرات والكترونات الذرات 

منة  ف    ى ال    ذرات المتض    
  الروابط

الطالب لدیھم خلط بین المفھوم - %٢٦.٤
المفھوم الصحیح وھو تكوین أو 
أو كسر الروابط بین الذرات وبین 
وب   ین المف   اھیم الخط   أ األخ   رى 

ذوب     ان الم     ادة الص     لبة ف     ى (
الذرات تفقد أو تكتسب  –السوائل 

تحوالت المادة  –تكتسب إلكترونات 
  )المادة 

 

على المعلم أن یوضح الفروق 
الفروق ب ین تح ول ال ذرة إل ى 

وبین كسر وتكوین الروابط  ایون
ال       روابط ف       ى التف       اعالت 
الكیمائی   ة م   ن خ   الل نم   اذج 

 .وأیضاَ من خالل المعمل 
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  TIMSSتابع قائمة الموضوعات التى تناولتھا أسئلة التطبیق االستطالعى ألختبارات 
 )مجال الكیمیاء (لمادة العلوم 

مجال 
 المحتوى

مجال 
 الموضوعات

 المقترحات المشكالت % األھداف % الموضوعات %

تركی           ب  
 المادة 

 بنیة الذرات والجزیئات 
 والجزیئات

یصف الجزیئات الناتجة من  
من اتحاد الذرات مثل الماء 
الماء واألكسجین وثاني اكسید 

 اكسید الكربون

٣٠.٤% ع    دم ق    درة الطال    ب عل    ى  
التمییز بین النماذج للوصول 
للوص  ول للنم  وذج الص  حیح 
لتركیب جزئ غاز ثاني اكسید 

 .   اكسید الكربون  
تب اط عدم معرف ة كیفی ة ار -

 .الذرات المكونة للجزئ 
 

أعط    اء الط    الب  أنش    طة  -
اثرائی  ة لتوض  یح كیفی  ة اتح  اد 
ذرات العناص  ر أثن  اء التفاع  ل 

 . الكیمیائي 
محاولة تصمیم نموذج آخ ر  -

آخر یوضح من خاللھ كیفیة اتحاد 
اتح   اد ذرات العناص   ر أثن   اء 

   .التفاعل الكیمیائي 
اس         تخدام اس         تراتیجیات  -

ك تدریسیة متنوعة لتصحیح تل
  ك المفھوم الخطأ لت
ت  دریب الطال  ب عل  ى كیفی  ة  -

تصمیم نموذج للجزئ من الذرات 
  الذرات المكونة لھ 

التمیی  ز ب  ین اش  كال مختلف  ة  -
لھ ، وذلك من خ الل اس تخدام 
استراتیجیات تدریسیة متنوعة 
متنوعة لتصحیح تلك المفھ وم 

 . الخطأ 
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 ٤

  TIMSSتبارات تابع قائمة الموضوعات التى تناولتھا أسئلة التطبیق االستطالعى ألخ
 )مجال الكیمیاء (لمادة العلوم 

مجال 
المحتو

 ى

مجال 
الموضوعا

 ت

 المقترحات المشكالت % األھداف % الموضوعات %

تركیب  
 المادة 

    
  
  
  
  
٢٠.١ 

١ 

یصف تركیب المادة من أجزاء  
ال      ذرات (أج      زاء  م      ن 

 )والجزیئات

٨.٨%  
% 

ع   دم ق   درة الطال   ب عل   ى  -
الربط بین تركیب وشكل المادة 

 . المادة 
یعاب عملی    ة ط    رق اس    ت - 

 .  المادة 
 

تدریب الطالب على كیفیة الربط بین 
بین تركیب وشكل المادة ، ومعرفة 

  .ومعرفة تركیب المادة
اس   تخدام المعل   م اس   تراتیجیات  -

تدریس  یة متنوع   ة لتص   حیح تل   ك 
 .المفھوم الخطأ 

تركیب  
 المادة 

الذرات   نیة  ب
 والجزیئات

یصف تركیب المادة من أجزاء   
 )الذرات والجزیئات(أجزاء  

 )والجزیئات

٤.٢%  
% 

عدم قدرة الطالب على استیعاب 
استیعاب تركیب المادة ،وحركة 
،وحركة الجزیئات فى الحالتین 

  .الحالتین الصلبة والغازیة 
عدم فھم العالقة بین حركة  -

 .حركة الجزیئات والضغط 

أعطاء الطالب أنشطة اثرائیة لتوضیح 
  .لتوضیح تركیب المادة 

تدریب الطالب على اسئلة تقیس  -
تق     یس المس     تویات العلی     ا ف     ي 

  . التفكیر
م اس تراتیجیات تدریس یة استخدا -

تدریسیة متنوعة لتصحیح المفھوم 
 المفھوم الخط

تركیب  
 المادة 

الذرات   نیة  ب
 والجزیئات

یصف الجزیئات الناتجة من  
من اتحاد الذرات مثل الماء 
الم    اء ،االكس    حین ،ث    انى 

 اكسید الكربون

١٥.٩% 
% 

عدم قدرة الطالب ان یستنتجوا 
یستنتجوا عدد ذرات أى عنصر 
عنصر من خالل المركب المعطى 

 .  المعطى لھم 

الب من خالل نماذج لجزیئات تدریب الط
لجزیئات مختلفة من الذرات المكونة 

  المكونة لھا 
أعطاء الطالب  أنشطة اثرائی ة  -

اثرائیة لتوضیح كیفیة اتحاد ذرات 
ذرات العناص     ر أثن     اء التفاع     ل 

 .الكیمیائي 
تركیب  

 المادة 
یصف أن الذرات تتكون من    

من أجزاء فرعیة الكترونات 
الكترون   ات تح   یط ب   النواة 
التى تحتوى على البروتونات 

 )اتالبروتونات والنیترون

٤١.٥% 
% 

أن الطالب لدیھم خلط م ن  -
من بین عالقة عدد البروتونات 
البروتون     ات بااللكترون     ات 

 وأیضا بالنیترونات

یجب على المعلم أن یعرض علیھم 
علیھم نموذج مجسم للذرة یوضح لھم 

 یوضح لھم أسباب تعادل الذرة
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 ٥

  TIMSSتابع قائمة الموضوعات التى تناولتھا أسئلة التطبیق االستطالعى ألختبارات 
 )مجال الكیمیاء (لمادة العلوم 

  
مجال 

 المحتوى
مجال 

 الموضوعات
 المقترحات المشكالت % األھداف % الموضوعات %

 تركیب المادة  
 المادة 

العناص  ر ، المركب  ات ،  
 والمخالیط

یعط      ى أمثل      ة للعناص      ر  ١٠.٦
 والمركبات والمخالیط

الط   الب ل   م یس   تطیعوا ان  %١٠.٦
یمیزوا بین العنصر والمركب 

 والمركب والمخلوط

ن یأخذ فى االعتب ار على المعلم أ
االعتبار ھذه المفاھیم ویغی ر م ن 

  .تدریسھ لھا طریقة 
ان یعط    ى أمثل    ة كثی    رة م    ن  -

المواد والعناصر ویجعل الطالب 
  .الطالب یصنفھا

ان یق  وم بعم  ل تج  ارب عملی  ة - 
لتوض   یح الف    رق ب   ین المف    اھیم 

 .الثالثة 
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  TIMSSت تابع قائمة الموضوعات التى تناولتھا أسئلة التطبیق االستطالعى ألختبارا
 )مجال الكیمیاء (لمادة العلوم 

  

مجال 
 المحتوى

مجال 
 الموضوعات

 المقترحات المشكالت % األھداف % الموضوعات %

 

خوا
ادة

الم
ص 

  
 

 

ئیة  ا الخواص الفیزی
ئیة ا ی ئیة  ١١.٣ والكیم ا الخواص الكیمی یمییز 

للمادة ئیة  ا فیزی %١١.٣ .وال  

عدم قدرة الطالب على ذكر أمثلة 
ائی      ة أمثل     ة للخاص      یة الفیزی

 والكیمیائیة

ئیة لتوضیح الفرق بین خواص التغیر  الطالب أنشطة اثرا أعطاء 
فیزیائي  ل لتغیر ا ا ائي و ی لتغیر الكیم   . ا

اس      تخدام اس      تراتیجیات  -
ك ـتدریسیة متنوعة لتصحیح تل

( أ ـوم الخط     ـفھ     ـك المـتل     
 ) .التفاعل مع الماء ( 

   والمحالیل المخالیط
٨.٦ 

یفسر كیف تستخدم الطرق 
ئیة لف ا فیزی ل صل المخالیط ا

 الى مكوناتھا
٨.٣% 

عدم قدرة الطالب على استیعاب 
  .استیعاب مفھوم الكثافة 

الف   رق ب   ین خ   واص الم   اء  -
 والزیت

أعط    اء الط    الب أنش    طة  -
اثرائی     ة لتوض     یح مفھ     وم 

  الكثافة ، وخواص المادة 
تدریب الطالب على اسئلة  -

اس     ئلة تق     یس المس     تویات 
  .   العلیا في التفكیر

اس     تخدام اس     تراتیجیات  - 
دریس  یة متنوع  ة لتص   حیح ت

  .المفھوم الخطأ 
 

یفسر كیف تؤثر الحرارة ، 
لیب و مساحة السطح  ق ت ل ا  ،

 على معدل الذوبان
٩.١% 

ع    دم ق    درة الطال    ب عل    ى  -
  .مفھوم الذوبان : استیعاب 

العوامل التي تؤثر على معدل  -
  .معدل ذوبان السكر 

العالق  ة ب  ین درج  ة الح  رارة  -
 .والذوبان 

شطة اثرائیة أعطاء الطالب أن
اثرائیة لتوضیح خواص المادة 

  .المادة 
تدریب الطالب على اسئلة  -

اس     ئلة تق     یس المس     تویات 
  . العلیا في التفكیر

اس      تخدام اس      تراتیجیات  -
تدریس  یة متنوع  ة لتص   حیح 

 المفھوم الخطأ
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 ٧

  TIMSSتابع قائمة الموضوعات التى تناولتھا أسئلة التطبیق االستطالعى ألختبارات 
 )ء مجال الكیمیا(لمادة العلوم 

  

مجال 
 المحتوى

مجال 
 الموضوعات

 المقترحات المشكالت % األھداف % الموضوعات %

 

خواص 
خواص األحماض   المادة

 ٣.٥ والقلویات

یتع       رف الم       واد مث       ل 
األحم      اض أو القواع      د (

  تبعا لخواصھا
األحم      اض لھ      ا طع      م (

الذع،تتفاع  ل م  ع الفل  زات 
 ٧اق      ل م      ن   phولھ      ا 

والقواع   د ع   ادة لھ   ا طع   م 
تتفاع       ل م       ع حل       و وال 
 الفلزات ولھ

 ٧phاكبرمن

٣.٣% 

عدم قدرة الطال ب عل ى  -
حم   ض (اس   تیعاب مفھ   وم

محلول متع ادل –قلوي  –
. (  
ع      دم فھ      م خ      واص  -

  .المادة
كیفی    ة ت    أثیر الكاش    ف  -

 .على نوع المادة 

أعطاء الطالب أنش طة اثرائی ة 
لتوض      یح مفھ      وم الكثاف      ة ، 

  وخواص المادة
ت  دریب الط  الب عل  ى اس  ئلة  -

المس   تویات العلی   ا ف   ي تق   یس 
  .التفكیر

اس         تخدام اس         تراتیجیات  -
تدریس    یة متنوع    ة لتص     حیح 

 المفھوم الخطأ
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  TIMSSتابع قائمة الموضوعات التى تناولتھا أسئلة التطبیق االستطالعى ألختبارات 
 )مجال الكیمیاء (لمادة العلوم 

  

مجال 
 المحتوى

مجال 
 الموضوعات

 المقترحات تالمشكال % األھداف % الموضوعات %

 

 خواص المادة
 المادة

 
 األحماض خواص
 دعاوقلاو

 

یتعرف كل المواد مثل 
األحماض أو القواعد تبعا 

  لخواصها
األحماض لها طعم (

الذع،تتفاعل مع الفلزات 
 ٧اقل من   phاهلو 

معط اهل ةداع دعاوقلاو 
حلو وال تتفاعل مع الفلزات 

 هلو
 ٧phاكبرمن

٣.٧ 

أن الطـــــالب لـــــدیهم خلـــــط 
ــــــــین لمفهــــــــو  م الصــــــــحیح  ب

نا   phالذى یعبر علـى  
  المحلول له

ـــــــر مـــــــن  والمفـــــــاهیم  ٧أكب
الخطـــــــــأ األخـــــــــرى وهــــــــــى 

المحلـــــــول یحــــــــول ورقــــــــة (
عبــاد الشــمس إلــى حمــراء 

المحلــــــول یتفاعــــــل مــــــع  –
تا  المحلــــــــــــــــول  –زــــــــــــــــلفلا

  ) حمض المذاق 
 ىــــلع بــــلاطلا ةردــــق مدــــع

 حمـض(  مفهـوم استیعاب
  ). یولق –
  المادة خواص مهف مدع
 

یقــوم بالتجــارب  علــى المعلــم أن
عملیــًا لتوضـــیح خــواص المـــواد 
وتوضـــیح الفـــرق بـــین المحلـــول 

 .القاعدي والمحلول الحمضي 
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  TIMSSتابع قائمة الموضوعات التى تناولتھا أسئلة التطبیق االستطالعى ألختبارات 
  )مجال الكیمیاء (لمادة العلوم 

 
  

مجال 
 المحتوى

مجال 
 الموضوعات

 المقترحات المشكالت % األھداف % الموضوعات %

خواص  
خواص االحماض   المادة

  والقواعد

یتع       رف ان ك       ال م       ن 
االحم         اض والقواع         د 
تتفاع     ل م     ع الكواش     ف 
وتنتج تغیرات مختلف ة ف ى 

 .االلوان

٧.٣% 
أغل    ب الط    الب ل    دیھم   -

خلط في مفھ وم التف اعالت 
 الكیمیائیة

عل ى المعل  م توض  یح مفھ  وم 
التفاع              ل الكیمی              ائي 

تح      دث والتغی     رات الت     ي 
  لدرجة الحموضة

وأن یدرب الط الب عل ى   -
األس         ئلة الت         ى تق         یس 

 المستویات العلیا للتفكیر
 

خواص 
خواص التغیرات   المادة

 الكیمیائیة
  

١٧.٥ 

ینس  ب اس  تخدامات الم  واد 
تبع  ا لخواص  ھا الكیمیائی  ة 

 مثل الصدأ

٢٧.٧
% 

مفھوم صدأ الحدید غیر 
 واضح لدى الطالب

توضیح مفھوم ص دأ الحدی د 
وأس    باب الص    دأ أو الم    واد 
الت  ي ت  ؤدى إل  ى ھ  ذا الص  دأ 
وكیفی   ة ال   تخلص م   ن ھ   ذا 

  الصدأ 
أن یشرح المعلم  لھم ذل ك  -

عملی    ا وم    ن خ    الل أمثل    ة 
  .حیاتیة 
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