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ــام  ــم الع ــم التعلي ــرورة تطويــر نظ ــى ض ــ�ة 2030 عل ــة الوطني ــن الرؤي ــد مضام  تؤك
ــق  ــه، ولتحقي ــي، وتنويع ــاد الوط ــة االقتص ــع عجل ــعودية لدف ــ�ة الس ــة العربي يف اململك
الــدور  هــذا  تستشــرف  وهــي  والــوزارة  الســعودي.  للمجتمــع  املســتدامة  التنميــة 
ــم  ــم وقي ــتيعاب مفاهي ــعى إىل اس ــم، تس ــر التعلي ــريتها لتطوي ــخ مس ــي يف تاري املفصل
ومتطلبــات املرحلــة احلاليــة، واملســتقبلية، وإىل تشــخيص واقــع التعليــم باســتخدام 

أدوات معياريــة متكاملــة تســتن�د إىل أفضــل التجــارب، واملمارســات العامليــة.
وحيــث إّن االختبــ�ارات الدوليــة مــن أهــم األدوات العلميــة ذات املصداقيــة العاليــة يف تقويــم واقــع التعليــم، 
ــم دول  ــة، ويف معظ ــات الدولي ــم يف املنظم ــات تطويــر التعلي ــه سياس ــدت علي ــي أّك ــوي وتقوي ــه ترب ــي توّج وه
ــج  ــة لتطويــر مناه ــالت مهم ــن مدخ ــا م ــه نت�اجئه ــا تمثل ــم، وبم ــودة التعلي ــرات ج ــم مؤش ــا أه ــم، باعتب�اره العال

العلــوم والرياضيــات وحتديثهــا، وكذلــك يف تطويــر برامــج التنميــة املهنيــ�ة إلعــداد املعلمــن وتأهيلهــم.
فقــد حرصــت الــوزارة علــى املشــاركة يف دراســة االجتاهــات الدوليــة يف الرياضيــات والعلــوم )TIMSS( لهــذا 
ــم  ــة بتعلي ــات املتعلق ــن املمارس ــة، لتحس ــدول املتقدم ــع ال ــة م ــة الدولي ــار املنافس ــوض غم ــام 2019م، وخ الع
العلــوم والرياضيــات وتعُلمهــا، ولتقليــص الفجــوة يف نتــ�اجئ الــدورة الســابقة 2015م، ولتعزيــز االنتمــاء الوطــي 
ألبن�ائهــا، وأنهــم قــادرون علــى املنافســة وإحــداث التغيــري املنشــود، واســتثمار التدابــري الــي يتــم العمــل عليهــا يف 

هــذا املجــال. 
ويف هــذا اإلطــار، عملــت الــوزارة علــى إعــداد هــذا الدليــل للمســاعدة علــى نشــر ثقافــة االختبــ�ارات واملقاييس 
الدوليــة، وتهيئــ�ة امليــدان  الــدرايس لتطبيقهــا، وخباصــة االختبــ�ارات املتعلقــة باالجتاهــات العامليــة يف التحصيــل 
الــدرايس للرياضيــات والعلــوم، لتنميــة الوعــي بأهميتهــا يف تطويــر عمليــات التعليــم والتعُلــم، وإىل بنــ�اء القدرات 
ــن  ــق م ــة، وإىل التحق ــا االختب�اري ــداد بنوده ــذه األدوات، وإع ــة له ــر العام ــر األط ــن تطوي ــة م ــ�ة املتمكن الوطني
صحــة ممارســاتن�ا احلاليــة يف مجــال تدريــس العلــوم والرياضيــات قياســًا علــى أفضــل التطبيقــات للمؤسســات 
العامليــة يف هــذا املجــال؛ بمــا يســهم يف رفــع كفــاءة األداء  الــدرايس وجتويــد مخرجاتــه، وتعزيــز القــدرة التن�افســية 

للتعليــم العــام يف اململكــة العربيــ�ة الســعودية يف ضــوء متطلبــات القــرن احلــادي والعشــرين.
وبهــذه املناســبة أدعــو اجلميــع، مــن أبنــ�ايئ الطــالب والطالبــات ومعلميهم وأوليــاء أمورهــم ومجتمعنا بأســره 
إىل االهتمــام باملشــاركة الفعالــة وبــذل قصــارى اجلهــد يف االســتعداد والتهيئــ�ة خلــوض املنافســة يف االختبــ�ارات 
الدوليــة، وحتقيــق نتــ�اجئ جيــدة، وإبــراز اإلمكانــات الكبــرية الــي يمتلكهــا أبنــ�اء هــذا الوطــن، ولتعزيــز مكانــة بالدنــا 

الغاليــة بــن دول العالــم املتقــدم معرفًيــا.
وهللا املوفق.

كلمة معالي الوزير
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و  األداء  مســتويات  اجتاهــات  بقيــاس  والعلــوم    الرياضيــات  يف  الدوليــة  االجتاهــات  دراســة  تعــي 
و  متوســط،  الثــاين  و  االبتــ�دايئ  الرابــع  الصفــن  طــالب  عنــد  العلــوم  و  الرياضيــات  مــاديت  يف  التحصيــل 
هــي  و   )TIMSS)  Trends in International Mathematics and Science Study اختصــارًا  تســى 
الــدرايس التحصيــل  لتقييــم  الدوليــة  الهيئــ�ة  عليهــا  تشــرف  الــي  الدوليــة  الدراســات  أشــهر  مــن   واحــدة 

.)IEA) International Association for Evaluation of Educational Achievement

  TIMSS تاريخ

بدأ تطبيق هذا النوع
من االختبارات عام ١٩٦٤م

أطلق عليه اسم١٩٩٥م
 TIMSS                  عام 

آخر اختبار عقد بمشاركة
٦٠ دولة عام ٢٠١٥م

٤سنوات يكرر االختبار كل

في المملكة سنوات انعقاد االختبارات الدولية TIMSS

عقد ألول
مرة 

 ٢٠٠٣
دورة

 ٢٠٠٧
دورة

 ٢٠١١
دورة

 ٢٠١٥
دورة

 ٢٠١٩
أبريل٩ - ١٠

و االختبــ�ارات ال تهــدف بالدرجــة األوىل إىل تقييــم طلبــة أو مــدارس محــددة بعينهــا، وإنمــا تهــدف إىل تقييــم 
األنظمــة التعليميــة و التربويــة يف الــدول املشــاركة، و مثــل هــذه االختبــ�ارات ُتعــّد نت�اجئهــا أحــد مؤشــرات رؤيــة 
اململكــة 2030، حيــث إّن حتقيــق نتــ�اجئ متقدمــة يف التحصيــل العلــي و التصنيفــات الدوليــة .. هــي أحــد محــاور 
حتقيــق التعليــم لرؤيــة اململكــة العربيــ�ة الســعودية 2030، و اختــذت وزارة التعليــم ارتفــاع متوســط نتــ�اجئ الطلبــة 

20 كأحــد مؤشــرات أداء كفــاءة النظــام التعليــي الســعودي. يف الدراســة الدوليــة TIMSS حبلــول عــام 20

تعتــر اململكــة العربيــ�ة الســعودية مــن أوائــل الــدول العربيــ�ة الــي شــاركت يف دورات دراســة TIMSS، و هــي 
ُتعقــد بشــكل دوري كل 4 ســنوات، و قــد شــاركت اململكــة يف الــدورات املتعاقبــة 2003م-2007م- 2011م، و آخــر 

تطبيــق لهــا كان يف عــام 2015م بمشــاركة أكــر مــن 60 دولــة.

المقدمة
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و كمــا نعلــم إن تطــّور األمــم و تقّدمهــا مبــي علــى تنميــة و حتديــث قــدرات مواردهــا البشــرية، مــن خــالل مهارات 
القــرن الواحــد و العشــرين .. و الــي ال تتــ�أّت إال بتطــّور و حتديــث نوعيــة التعليــم و التعّلــم فيهــا، اســتجابة 
لتحدّيــات العصــر، و اململكــة العربيــ�ة الســعودية تشــارك يف هــذه الدراســة الدوليــة تفعيــاًل خلطــط التنميــة و 
التطويــر الــي تنتهجهــا وزارة التعليــم لتحقيــق رؤيــة 2030 ، و حتقيقــًا ملجموعــة مــن األهــداف العامــة و اخلاصــة، 
و يف مقدمــة األهــداف العامــة تقويــم األداء التعليــي للمنظومــة التعليميــة و جتويــد النــواجت التعليميــة، حيــث 
يعــد التقويــم مــن ركائــز املؤسســة التربويــة و التعليميــة الــذي يقــوم علــى نظــام اجلــودة و قيــاس األداء التعليــي 

وفــق معايــري و مؤشــرات يتــم توظيفهــا إلصــدار حكــم حــول مــدى كفــاءة و فاعليــة النظــام التعليــي.
و مــن األهــداف العامــة تطويــر ركائــز التعليــم الثالثــة، الطالــب و املعلــم و املنهــج بمــا يتســق مــع مــا تقــوم 
بــه الــدول املتقدمــة يف تدريــس العلــوم و الرياضيــات لرفــع مســتويات القــدرات و التفكــري بنمــط علــي ُمتقــن و 

مــدروس، و بمعاجلــة نقــاط الضعــف و تعزيــز نقــاط القــوة ممــا ســينعكس إجيابــًا علــى نــواجت التعليــم.
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ــة  ــتلعبه اململك ــذي س ــدور ال ــة و ال ــذه الدراس ــة ه ــخ و أهمي ــى تاري ــز عل ــذي يرك ــل ال ــذا الدلي ــك ه ــن يدي و ب
ــتفيد  ــى أن يس ــوزارة عل ــعى ال ــوي، و تس ــدان الترب ــ�ة املي ــالل تهيئ ــن خ ــة 2019 .. م ــعودية يف دراس ــ�ة الس العربي
جميــع الطــالب ممــا ســتقدمه )ملــدارس العينــ�ة و غريهــا(، لــذا ســنورد أمامــك مفاهيــم الرياضيــات و العلــوم 
ــ�ة  ــا حقيب ــابقة .. و يلحقه ــات الس ــوحة يف الدراس ــئلة املفس ــن األس ــدد م ــواردة يف TIMSS 2019، و إيــراد ع ال
ــن  ــف املعلم ــة ..  لتعري ــة احلالي ــردات الدراس ــع مف ــمل جمي ــي تش ــئلة ال ــن األس ــرية م ــة كب ــ�ة ملجموع تدريبي
ببن�ائهــا و مســتوياتها املختلفــة وتدريــب الطلبــة علــى حــل مثــل هــذه األســئلة، تمهيــدًا لتطويــر قــدرات الطلبــة 

و اســتعدادًا للمشــاركة يف دورة 2019.
نأمــل أن تســتفيد مــن هــذا الدليــل مشــرفًا كنــت أو معلمــًا أو عضــوًا يف املنظومــة التعليميــة و الــذي يســهم يف 

تغيــري ممارســاتك اليوميــة .. و يكــون إضافــة جيــدة يف مجــال التعليــم بالتقويــم.

األهداف الخاصة

تـدريــبإكـســابتـعـويـدقـيـاس

TIMSSأهداف االختبارات الدولية
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ــالل  ــن خ ــداع م ــري و اإلب ــالب يف التفك ــاه الط ــدد اجت ــن حت ــم مادت ــي أه ــات ه ــوم و الرياضي ــادة العل ــون م ك
اســتخدام جميــع أنــواع التفكــري الثمانيــ�ة )التســعة( لهــاورد قاردنــر .. و الــي تدخــل يف جميــع مجــاالت الصناعــة 
و الزراعــة و الفلــك و الــذكاء الصناعــي (Ai( .. إلــخ . و أصبــح واجــب اجلهــات التعليميــة تنميــة هــذه القــدرات 
عنــد أبن�ائهــا بشــكل متســارع .. فمــا كان يْدرُســه الطــالب يف اجلامعــات قبــل قــرن .. أصبــح اآلن ضمــن مناهــج 

املرحلــة االبت�دائيــ�ة.
و تعــد الدراســة الدوليــة للرياضيــات و العلــوم )TIMSS( بمثابــة مســابقة دوليــة تشــارك فيهــا الــدول 
طواعيــة .. بهــدف تقييــم كل دولــة إلجنــازات طلبتهــا يف العلــوم و الرياضيــات بمراحــل التعليــم العــام املختلفــة، 
هــذا وقــد وضــع مشــروع )TIMSS( مجموعــة مــن االختبــ�ارات لوصــف تعّلــم الطلبــة و احلصــول علــى بي�انــات 

 .)Mullis and other,2008( عــن اجتاهــات الطلبــة و املعلمــن و اخلــرات التعليميــة داخــل املدرســة

TIMSS التعريف بدراسة

TIMSSأهمية تطبيق االختبارات الدولية                  في المملكة

 : ��� ��� ������� ��� ������ TIMSS ����
�� 	��������� �����
 �������� ����� ����� �� �������� ���� �������� �������� ������� 	�������� ����� � �����

������� ������ ����� � � ����� 	�������� ���� � ������
 ���� �������� � ������� 	���������� ��� ����� ������� � �
����� �
��� ������ ����� ��
����
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 ���� ���������� ��
������� �������� ������ � ��������� ��������� �������¡�� 	����¢£� ��������

 ¤� �� ¥���� ���� � 	��¢£� ¦��
 ¦���§�،	�������� � � ������ ������ � ������� ©ª �����£� «����� �� «��¬®¯� ����¯ ©ª � ��° ��
 ���±²��� 	��������� ³����� � ������� ��
���� ´������ ���� 	����������� ´������ ������� µ���

������ �
� ����� «��¶ 	�
�� ·�£� ���� ���� ���������



11اإلدارة العامة للجودة وقياس األداء TIMSSدليل اختبارات

تهــدف هــذه الدراســة إىل تقييــم و مقارنــة أداء الطلبــة يف أنظمــة تعليميــة مختلفــة الكتشــاف الفجــوة يف األداء إن 
وجــدت بــن مســتويات التحصيــل، و مــن ثــم الوصــول إىل العوامــل املؤثــرة يف نــواجت هــذه األنظمــة .. و قــد تــّم تطويــر 
اإلطــار املرجعــي لهــذه الدراســة بالتعــاون مــع العديــد مــن خــراء الرتبيــ�ة و التقويــم  الــدرايس و املناهــج و املنّســقن 
ــه  ــى أّن ــه عل ــا إلي ــن نظرته ــًة م ــج، منطلق ــاص باملنه ــا اخل ــة نموذجه ــت الدراس ــاركة .. و تبّن ــدول املش ــن لل الوطني
ــم للطــالب، كمــا أن املنهــج  »العنصــر« الــذي يلعــب الــدور األهــم يف تقريــر كيفيــة تقديــم فــرص التعليــم و التعّل

يلعــب الــدور ذاتــه يف حتديــد العوامــل الــي تؤّثــر يف كيفيــة اســتخدام ُفــرص التعّلــم مــن قبــل املتعلمــن.
وعلى هذا األساس، تعاملت دراسة TIMSS مع املنهج بمستوياتها الثالثة:

عرف Terence Dave S. Peling  هذه املناهج بالتايل :

1 . )Intended Curriculum( :املنهج املقصود
يشري إىل األهداف املحددة يف بداية خطة املنهج الدرايس.	 
حيدد األهداف واملهام فورًا و الي يتعن إجنازها.	 
جييبك عما يريد كاتب املنهج الدرايس القيام به.	 

2 . )Implemented Curriculum( :املنهج املنّفذ
يشري هذا إىل األنشطة التعليمية املختلفة للطالب من أجل حتقيق نت�اجئ املناهج املقصودة.	 
يشير إىل األنشطة الفعلية الي تامرس يف املدارس.	 
قــد تتوافــق هــذه األنشــطة مــع محــددات املناهــج الدراســية )املنهــج املقصــود( أو قــد تكــون خــارج جدول 	 

األعمــال إىل حــد كبري.

3 . .)Attained Curriculum( :املنهج املكتسب
هذا املنهج هو نت�اج املناهج الدراسية السابقة: املقصود منها و املنفذ.	 
 يعتر املنهج الدرايس املكتسب هو عملية تطوير للمناهج الدراسية.	 
جيب أن يتطابق املنهج املكتسب مع ما يتم حتقيقه من األهداف و األنشطة. 	 
  املنهج املكتسب يشري إىل قياس األداء فيما يتعلق باألهداف و األنشطة.	 
يتم وصفه عادة من خالل درجات االختب�ار و مؤشرات األداء األخرى.	 

TIMSS أهداف دراسة

ImplementedIntended

TIMSS CURRICULUM MODEL

CURR ICULUM CURR ICULUM CURR ICULUM
Attained

1 2 3National, Social, and 

Educational Contexts

Home, School, Teacher 

and Classroom Contexts

Student Achievment 

and Attitudes
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و تهــدف دراســة TIMSS إىل اكتشــاف العالقــة بــن مســتويات املنهــج الســابقة، يف محاولــة لكشــف 
ــا يف نــواجت 

ً
الفجــوات إن وجــدت بــن هــذه املســتويات، و مــن ثــّم الوصــول إىل العوامــل الــي يمكــن أن حتــدث فرق

ــة: ــداف التالي ــة إىل األه ــة، باإلضاف ــة التربوي األنظم
إتاحــة املجــال ملشــاركة عــدد مــن الــدول يف الدراســة الدوليــة و ذلــك لتقييــم فاعليــة تعليــم و تعّلــم . 1

الــدول. هــذه  يف  العلــوم  و  الرياضيــات 
قياس مستويات األداء و اجتاهات التغيري يف الرياضيات و العلوم الطبيعية يف بيئ�ات تعليمية مختلفة. . 2

ــذه . 3 ــاركة يف ه ــدول املش ــن ال ــات ب ــة و املقارن ــالت املتقدم ــراء التحلي ــن إج ــن م ــة تمك ــات مرجعي ــري بي�ان توف
ــات. ــباب االختالف ــة أس ــابقة ملعرف ــات س ــا دراس ــات و فرته ــة، و بي�ان الدراس

تعزيز تقويم كفاءة أساليب تدريس الرياضيات و العلوم يف الدول املشاركة. . 4
ــة . 5 ــة اخلاص ــة التربوي ــرتاتيجيات لتطويــر األنظم ــات و االس ــة السياس ــ�ة لصياغ ــاعدات الفني ــم املس تقدي

ــة. ــة الدراس ــاركة يف نهاي ــدول املش ــن ال ــة م ــكل دول ب
تطويــر مجموعــة مــن التربويــن و اإلداريــن و الباحثــن املدربــن و ذوي اخلــرة يف النــوايح األساســية مــن . 6

ــم  ــرة يف تقيي ــابهم اخل ــ�ات و إكس ــحب العين ــاليب س ــة إىل أس ــداد التقاريــر إضاف ــك إع ــا يف ذل ــم، بم التقيي
ــتمرار. ــة باس ــات التربوي ــات و السياس ــري اإلصالح تأث

CURRICULUM 

Implemented

Achieved

The Relationship Of The Three Types Of Curriculum
Intended
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تتكون أدوات دراسة االجتاهات الدولية يف الرياضيات و العلوم مما يلي:
ــد . 1 ــتخدام أح ــ�ار باس ــب لالختب ــدم الطال ــث يتق ــة، حي ــن  14كراس ــون م ــوم يتك ــات و العل ــ�ار يف الرياضي اختب

ــرة. ــي عش ــات االثن الكراس
اســتب�انة الطالــب، و حتتــوي أســئلة تتنــ�اول البيئــ�ة الثقافيــة و االجتماعيــة، و أســئلة حــول دراســة الطالــب . 2

الرياضيــات و العلــوم و البيئــ�ة املدرســية، و أســئلة تتنــ�اول اســتخدام التكنولوجيــا.
اســتب�انة معلــم الرياضيــات، و تتضمــن أســئلة تتنــ�اول معلومــات عامــة عــن املعلــم و طلبتــ�ه و مدرســته و . 3

نمــوه املهــي، إضافــة ألســئلة تتنــ�اول تدريســه للموضوعــات املختلفــة يف الرياضيــات، و الواجبــات املزنليــة، 
و التقييــم.

استب�انة معلم العلوم، وهي تشبه من حيث أبوابها الستب�انة معلم الرياضيات.. 4
ـر و مشــاركة أوليــاء األمــور و املعلمــن، و . 5 اســتب�انة املدرســة، و تتضمــن خصائــص املدرســة، و دور املدـي

تدريــس الرياضيــات و العلــوم  والناحيــة التقنيــ�ة، باإلضافــة لســلوك الطلبــة. 
يف الصفحات الثالث التالية جتد:

صفحة من استب�انة الطالب.	 
صفحة من استب�انة املعلم.	 
صفحة من استب�انة املدرسة.	 

TIMSS أدوات دراسة

أوًال : كراسات االختبار

 ��������� ��������� ����� ���� ����
�	 ���� ����� �����
 �� ������ ����� ������ (٧-١٤ ) ���� ������ �������
 �����	 ��������� ����������� ������� ���� ���� ������
 ��������  ���������  ��������  ����  ��������
��  �¡���
 �¡��¢�  ���£�¤�  �����¥�¦��  §����¨  ���  ���©�����
 �����
��  ª��«¬�  ��������  ª����  ����®  ¯����  ����¬����

°� ±�¤�

ثانيًا : استبانة الدراسة

������ �²��������¬��� �©�« �²������

ª���� �²��������³� ´� �²������

TIMSSأدوات الدراسة المستخدمة في االختبارات الدولية

تتضمن الدراسة عدة أدوات خاصة بالهدف العام وهي على الشكل التالي
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TIMSS فلسفة بناء أسئلة

TIMSSطريقة بناء أسئلة االختبارات الدولية

 ����� �������� ���� ���� � ������� ����
�����	 �����
��	 ������ ��
���� ������ �������
�� ���� �������
���� � 	�� �� �� ���

 ��������	 ������� ���� ����� ����� ��������� ������� ���� �������� ������ �������� �������� �������
 �� �������� ���� ������� �������� ������� ����	 �������¡¢£ ������� 	� ��������� ���¤�¤¥	

. ��§�� ��� 	� ��§��� ��¤� ����

 ¨����¤�� ����������� ©ª�« ������ 	� ����������¬ ���« 	� �¤®¯����� �������� �����
�������� �����¤�� ������������° ������ ��±	 « ³������� » �µ���

مجاالت املحتوى العليم لالختب�ار
الصف 

العلومالرياضياتالدرايس

الرابع االبت�دايئ 
45٪علوم احلياة50٪األعداد 

35٪علوم الفزيياء25٪الهندسة والقياس
20٪علوم األرض25٪عرض البي�انات

الثاين متوسط

35٪األحياء 30٪األعداد 
20٪الكيمياء 30٪اجلر 

25٪الفزيياء 20٪الهندسة 
20٪علوم األرض20٪عرض البي�انات واالحتماالت

املجاالت  الفكرية لالختب�ار
النسب للصف الثاين املتوسطالنسب للصف الرابع االبت�دايئالعلوم 
25٪40٪املعرفة

35٪40٪ التطبيق
30٪20٪االستدالل

أنواع الفقرات يف االختب�ار
اإلجابات القصرية )٪(االختي�ار من متعدد ) ٪ (العلوم 
30٪70٪املعرفة

30٪70٪التطبيق
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TIMSS العوامل المؤثرة على مستوى تحصيل المتعلمين في اختبارات

تعتمد اختب�ارات TIMSS على قياس املقدرة على احلل يف زمن محدد، بينما من املعروف أّن االختب�ارات يف . 1
مدارسنا بشكل عام تقيس القدرة على احلل .. و ال تركز على مهارة السرعة!.

كلما زاد عدد التمارين الي يقوم املتعلمون حبلها و يقوم املعلم بتصويبها و تقديم تغذية راجعة، كلما ارتفع . 2
مستوى حتصيلهم.

لألسرة دور كبري يف رفع مستوى حتصيل املتعلمن.. 3

بيئ�ة التعلم اآلمنة، وحب املتعلم للمدرسة و شعورهم باألمان فيها له أثر كبري على مستوى املتعلمن.. 4

زيادة تركزي املدرسة على حتسن مستوى املتعلمن يؤدي إىل رفع مستوى األداء.. 5

زيادة و تنوع مصادر التعلم املزنلية يؤدي إىل رفع مستوى املتعلمن )توفر االنرتنت، توفر الكتب، ارتفاع . 6
املستوى التعليي للوالدين ...(.

ــا  ــ�ار الــدويل وجدن و بنظــرة شــاملة فاحصــة لكيفيــة تعامــل املجتمــع التعليــي و مؤسســاته مــع هــذا االختب
ــي  ــام التعلي ــاءة النظ ــر كف ــود بمؤش ــة الصع ــالل رحل ــ�ار خ ــن االعتب ــا بع ــي أخذه ــي ينبغ ــور ال ــن األم ــًا م بعض

ــي: 20، و ه ــول 20 ــي حبل الوط
األنشطة الصفية و الالصفية ملواد العلوم و الرياضيات:

كــي يصــل الطالــب إىل فهــم أعمــق للعلــوم و الرياضيــات و توظيــف مهاراتهمــا و اكتســاب املعرفــة و التجــارب 
ــ�ات التعلــم، و اســتثمار املختــرات املدرســية و  ــد مــن خلــق أنشــطة صفيــة و ال صفيــة ضمــن بيئ ــ�ة ال ب احلياتي
الــورش لذلــك، و إعــادة بنــ�اء أنشــطة و مشــروعات العلــوم و الرياضيــات بشــكل أوســع خــارج أســوار املدرســة، و 

توســيع أفــق الطالــب التحليلــي، و دمــج التقنيــ�ة يف اســرتاتيجيات التدريــس والتقويــم.

واقع دراسة Timss في المملكة العربية السعودية

أسباب ضعف النتائج 
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:TIMSS اخلطوط العريضة لتهيئ�ة امليدان الختب�ارات
التأكــد مــن بنــ�اء معّلــي مــواد العلــوم و الرياضيــات لكافــة املراحــل الدراســية الختب�اراتهــم بالطريقــة ذاتهــا 	 

الــي تبــى بهــا دراســة TIMSS، و تقديمهــا باألســلوب ذاتــه و عــدم خلــق تب�ايــن و توتــر يفقــد الطالــب ثقتــه 
.TIMSS بنفســه عنــد خضوعــه الختبــ�ار

تهيئــ�ة الطــالب و املعلمــن و تقديــم تدريــب رقــي و  وريق علــى هــذا النمــط مــن االختبــ�ارات كمــا هــو 	 
.TIMSS معمــول بــه يف الــدول الــي حققــت نتــ�اجئ عاليــة و متمــزية يف دراســة

ترجمــة و مواءمــة محتــوى أدوات الدراســات الدوليــة )كتيبــ�ات األسئلة/االســتب�انات(، و تطويــر مهــارات 	 
الطــالب و املعلمــن يف التعامــل مــع تلــك األدوات املصاحبــة. 

املسئولية الوطني�ة :
استشــعار املســؤولية الوطنيــ�ة و الــوالء و اجلديــة يف القيــام بــدور فّعــال للوصــول إىل نتــ�اجئ تعكــس الصــورة 
اإلجيابيــ�ة لتقــدم النظــام التعليــي يف اململكــة العربيــ�ة الســعودية، و بــذل قصــارى اجلهــد يف االســتعداد و تهيئــ�ة 
املــدارس و ضمــان اجلــودة العاليــة و قيــاس التقــدم أواًل بــأول .. و االســتعانة بوســائل مســتدامة األثــر و تقديــم 
 :TIMSS تقاريــر تفصيليــة تدعــم احلصــول علــى قفــزات إجيابيــ�ة دوريــًا .. لــذا ســيتم مــا يلــي بعــد إعــالن نتــ�اجئ

نشر و إعالن نت�اجئ املدارس الي تشارك يف االختب�ارات الدولية.. 1

تكريم املدارس الي حتقق مستوى دويل متقدم و عايل مما يزيد من مستوى الدافعية لدى املدارس.. 2

زيادة الوعي بأهمية االختب�ارات و تعميم التجارب الناجحة.. 3

دور أولياء األمور: 
ــي  ــل وخــارج النظــام التعلي ــا داخ ــا و بي�اناته ــاركة نت�اجئه ــة هــذه االختبــ�ارات و مش ــع بأهمي ــة املجتم توعي
ومؤسســاته، و حــّث أوليــاء األمــور علــى تشــجيع أبن�ائهــم و بن�اتهــم علــى إجــراء االختب�ار بشــكل جــدي، و االجتهاد 
يف اإلجابــة علــى جميــع األســئلة الــواردة يف االختبــ�ارات، كمــا ينبغــي التأكيد علــى دور الطــالب يف تمثيــ�ل وطنهم، 
و أْن نوضــح لهــم مــدى فخرنــا و اعزتازنــا بتمثيــ�ل بالدنــا يف مثــل هــذه االختبــ�ارات العامليــة، و كما نعلم أن مشــاركة 
اململكــة يف منافســات عامليــة جيــب أن ينــ�ال مــن اإلعــداد و التهيئــ�ة بمــا يتن�اســب و أهميــة املشــاركة، حيــث إّن 
الدرجــات الــي حيصــل عليهــا الطــالب يف هــذه االختبــ�ارات تعكــس مســتوى التعليــم للرياضيــات و العلــوم يف 
اململكــة العربيــ�ة الســعودية مقارنــًة بالــدول األخــرى املشــاركة .. لــذا فمــن األهميــة بمــكان رفــع مســتوى الوعــي 

لــدى الطــالب و أوليــاء األمــور لزيــادة جّديــة و تفاعــل الطــالب مــع االختبــ�ارات.
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2017
فراير -استعراض األطر يف االجتماع األول ملنسقي البحوث الوطني�ة.

مايو -إدارة eTIMSS  pilot )النسخة الرقمية( يف الدول املشاركة.
سبتمر -نشر أطر TIMSS 2019 عر شبكة اإلنرتنت.

مارس -اختب�ار ميداين ألدوات التقييم.2018
أكتوبر -جمع البي�انات من الدول املشاركة.

أبريل -جمع البي�انات من الدول املشاركة.2019
ديسمر -إصدار النت�اجئ الدولية يف الرياضيات و العلوم.2020
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مـن

انخفض 
التصنيف عاليمًا

مـن

انخفض 
التصنيف عــربيًا

انخفض 
التصنيف عاليمًا

إلى

العلوم الرياضيات

منها ٧ عربية

الـمـركز األخـيـر

انخفض 
التصنيف عــربيًا

الـمـركز األخـيـرإلى

منها ١٠عربية
473939

20112015

1
نتائج مشاركة المملكة في االختبارات الدولية

ُصنفت المملكة ضمن الدول األكثر انخفاضًا عالميًا في معدالت اإلنجاز في الرياضيات والعلوم مابين دورتي

عدد الدول المشاركة عدد الدول المشاركة

منها ٨ عربية

مـن

انخفض 
التصنيف عاليمًا

مـن

انخفض 
التصنيف عــربيًا

انخفض 
التصنيف عاليمًا

من

منها ١٠عربية

انخفض 
التصنيف عــربيًا

TIMSS 2019 خطة عمل المنظمة  الختبارات
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مادة العلوم
الصف الثاني متوسط 

SCIENCE



23اإلدارة العامة للجودة وقياس األداء TIMSSدليل اختبارات

بنية اختبارات 

تشمل بني�ة اختب�ارات TIMSS 2019  على ُبعدين هما:

ــي  ــوزن النس ــق ال ــئلة لتحق ــ�اء األس ــم بن و يت
يف كال البعديــن، حيــث تبــى األســئلة يف بعــد 
أْي  التفكــري،  بعــد  مســتويات  وفــق  املحتــوى 
مجــاالت  أحــد  ضمــن  ــف  ُيصنَّ الســؤال  أّن 
ــد  ــن أح ــت ضم ــس الوق ــوى، و يف نف ــد املحت بع

التفكــري. بعــد  مســتويات 

يف إطــار تقييــم االجتاهــات الدوليــة يف العلوم 
ــط،  ــاين متوس ــف الث ــالب الص ــص لط و املخص

تــم تقســيم املحتــوى إىل أربــع مجــاالت،
التفكــري  مســتويات  تقســيم  تــم  كمــا   
ــتويات و  ــة مس ــالب إىل ثالث ــن الط ــة م املتوقع
تــم حتديــد الــوزن النســي لهــا كمــا هــو مبــن يف 

التــايل: الرســم 

املتعلقــة  املجــاالت  نعــرض  يلــي  فيمــا 
باملحتــوى و املطبقــة يف مــادة العلــوم املوجهــة 

متوســط: الثــاين  الصــف  لطــالب 

بنية االختبارات

بعد التفكيربعد المحتوى

TIMSS 2019
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علم األحياء

علم الكيمياء
٪٢٠

علم األرض
٪٢٠

٪٢٥٪٣٥
علم الفيزياء

TIMSS 2019مجاالت المحتوى التي تتناولها اختبارات                          في اختبار مادة العلوم للصف الثاني متوسط

مستويات التفكير في اختبار مادة العلوم للصف الثاني متوسط

المعرفة
٪٣٥

االستدالل
٪٣٠

التطبيق
٪٣٥

TIMSS 2019

مادة العلوم
الصف الثاني متوسط 

SCIENCE
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علم األحياء 35 %
ــة  ــا يف املرحل ــي تعلموه ــية ال ــاة األساس ــوم احلي ــة عل ــى معرف ــالب عل ــي الط ــط، يب ــاين متوس ــف الث  يف الص
االبت�دائيــ�ة، و تطويــر فهمهــم للكثــري مــن املفاهيــم األكــر أهميــة يف علــم األحيــاء، يتضمــن مجــال علــم األحيــاء 

ــة: ــة التالي ــاالت الفرعي املج

مــادة األحيــاء يف الصــف الثــاين متوســط، مبنيــ�ة علــى املعرفــة األساســية و اخلــرات الســابقة لعلــوم احليــاة 

ــ�اول تطويــر فهــم العديــد مــن املفاهيــم األكــر أهميــة يف علــم  ــ�ة، و تتن الــي تمــت دراســتها يف املرحلــة االبت�دائي
األحيــاء، املفاهيــم املســتفادة يف كل مــن هــذه املجــاالت الضروريــة إلعــداد الطــالب ملزيد مــن التقدم يف الدراســة.

و مــن املتوقــع أن يفهــم طلبــة الصــف الثــاين متوســط كيفيــة ارتبــ�اط الهيــكل بالوظيفــة يف الكائنــ�ات احليــة، 
كمــا ينبغــي أن يكــون لديهــم فهــم أســايس لهيــكل اخلليــة و وظيفتهــا و عملياتهــا، التمثيــ�ل الضــويئ و التنفــس 
اخللــوي، و دراســة التكاثــر و الوراثــة و دراســة أكــر تقدمــًا عــن البيولوجيــا اجلزيئيــ�ة و علــم الوراثــة اجلزيــي، و 
ــر  ــ�ة أم ــم البيئي ــالت يف النظ ــات و التفاع ــور يف العملي ــم التط ــي، و فه ــاء الطبيع ــف و االنتق ــم التكي ــم مفاهي تعّل
ضــروري للطــالب للبــدء يف التفكــري حــول كيفيــة تطويــر حلــول للعديــد مــن التحديــات البيئيــ�ة. و أخــريًا .. 
تطويــر العلــم القائــم علــى فهــم صحــة اإلنســان .. و الــي تهــدف إىل تمكــن الطــالب مــن حتســن حالــة حياتهــم 

و حيــاة اآلخريــن.
خصائص و عمليات الحياة من الكائنات الحية:

االختالفات بني مجموعات التصنيف الرئيسية للكائن�ات احلية:. 1
حتديد اخلصائص املمزية الي تمزي بن املجموعات الرئيسية من الكائن�ات احلية.	 
التعرف على الكائن�ات احلية الي تعتر أمثلة على مجموعات رئيسية و تصنيفها.	 

مجال علم األحياء

خصائص 
وعمليات 
الحياة من 
الكائنات 

الحية

دورات 
الحياة 

والتكاثر 
والوراثة

التنوع 
والتكيف 
واالختيار 
الطبيعي

النظم 
البيئية

صحة 
اإلنسان

TIMSS مجاالت المحتوى في اختبار
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هياكل و وظائف أجهزة األعضاء الرئيسية:. 2
حتديــد األجهــزة الرئيســية و األعضــاء يف اجلســم مثــل )الرئتــن واملعــدة والدمــاغ( واألجهــزة )مثــل 	 

اجلهــاز التنفــي و اجلهــاز الهضــي( يف جســم اإلنســان.
املقارنة و التب�اين بن األجهزة الرئيسية و أنظمة األعضاء الرئيسية يف البشر و غريها من الفقاريات.	 
توضيح دور األجهزة الرئيسية و أنظمة األعضاء يف استدامة احلياة.	 

العمليات الفسيولوجية يف احليوانات:. 3
اســتجابة احليوانــات إىل التغيــريات اخلارجيــة و الداخليــة الــي تعمــل علــى احلفــاظ على ظروف اجلســم 	 

مســتقرة مثــل )زيــادة معــدل ضربــات القلــب أثنــ�اء اجلري، والشــعور بالعطــش ...( 

الخاليا و وظائفها:

هياكل و وظائف اخلاليا:. 1
شرح أ ّن الكائن�ات احلية مكونة من اخلاليا الي تؤدي وظائف احلياة و تتكاثر باالنقسام.	 
حتديــد مكونــات اخلاليــا الرئيســية )جــدار اخلليــة، غشــاء اخلليــة، نــواة، بالســتي�دات خضــراء، فجــوة، و 	 

امليتوكوندريــا( و وصــف الوظائــف األساســية لهــا.
املقارنة بن اخلاليا النب�اتي�ة و اخلاليا احليواني�ة بأّن   لها جدار خلوي و بالستي�دات خضراء.	 
توضيح أن األنسجة و األعضاء و األجهزة تتكون من مجموعات من اخلاليا لها وظائف متخصصة.	 

عمليات التمثي�ل الضويئ و التنفس اخللوي:. 2
ــون، و 	  ــيد الكرب ــاين أكس ــوء، و ث ــب الض ــويئ )أي يتطل ــ�ل الض ــة التمثي ــية لعملي ــة األساس ــف العملي وص

المــاء، و الكلوروفيــل؛ تنتــج اجللوكوز/الســكر. و يطلــق األوكســجن(.
وصــف العمليــة األساســية للتنفــس اخللــوي )الــي تتطلــب األكســجن و اجللوكــوز / الســكر، و تنتــج 	 

الطاقــة؛ و يطلــق ثــاين أكســيد الكربــون و المــاء(.

دورات الحياة، التكاثر، الوراثة:

دورات احلياة و أنماط النمو:. 1
ــرات و 	  ــ�ات و احلش ــور و الرمائي ــ�ات و الطي ــل الثديي ــو )مث ــاط النم ــاة و أنم ــن دورات احلي ــة و تب�اي مقارن

ــات(. النب�ات

التكاثر اجلنيس و الوراثة يف النب�اتات و احليوانات:. 2
توضيــح التكاثــر اجلنــي بأنــه إخصــاب خليــة بويضــة مــن قبــل خليــة احليوانــات املنويــة إلنتــ�اج ذريــة 	 

مماثلــة و لكنهــا ليســت مطابقــة ألي مــن الوالديــن.
ــي 	  ــن ال ــات الكائ ــلها و صف ــة إىل نس ــادة الوراث ــل م ــي تنق ــة ال ــ�ات احلي ــات إىل الكائن ــة الصف ــط وراث رب

مشــفرة يف احلمــض النــووي.
تميزي اخلصائص املوروثة عن اخلصائص املكتسبة.	 
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التنوع، و التكيف، و االختيار الطبيعي: 

االختالف أساس لالختي�ار الطبيعي:. 1
ــكان 	  ــن الس ــدد م ــراد يف ع ــن األف ــلوكية ب ــ�ة و الس ــص الفزييائي ــات يف اخلصائ ــى أن االختالف ــد عل التأكي

تعطــي بعــض األفــراد مــزية يف البقــاء علــى قيــد احليــاة و انتقــال اخلصائــص إىل ذريتهــم.
ربط بقاء األنواع أو االنقراض إىل النجاح اإلجنايب يف بيئ�ة متغرية )االنتقاء الطبيعي(.	 

أدلة للتغيريات يف احلياة على األرض مع مرور الوقت:. 2
ــ�ات 	  ــن الكائن ــية م ــات رئيس ــا مجموع ــد فيه ــي توج ــ�ة ال ــدة الزمني ــول امل ــأن ط ــ�اجئ بش ــتخالص النت اس

احليــة علــى األرض باســتخدام األدلــة األحفوريــة.
ــص 	  ــابه اخلصائ ــة تش ــث إّن درج ــري حي ــة واألحاف ــواع احلي ــن األن ــالف ب ــابه و االخت ــه التش ــف أوج وص

يوفــر دليــال علــى أصــل مشــرتك.

النظم البيئية:

تدفق الطاقة يف النظم البيئي�ة:. 1
وصــف تدفــق الطاقــة يف النظــام البيــي )أْي تدفــق الطاقــة مــن املنتجــن إىل املســتهلكن، و يتــم تمريــر 	 

جــزء فقــط مــن الطاقــة مــن مســتوى إىل آخــر(. رســم أو تفســري هــرم الطاقــة.
حتديد و تقديم أمثلة للمنتجن و املستهلكن و املتحللن.	 
رسم أو تفسري املخططات الغذائي�ة.	 

دورة املياه و األكسجني و الكربون يف النظم البيئي�ة:. 2
وصف دور الكائن�ات احلية يف دورة األكسجن و الكربون من خالل النظام البيي.	 
ــة يف 	  ــ�ات احلي ــات الكائن ــن مجموع ــط ب ــام الرتاب ــالل نظ ــاء خ ــة يف دورة الم ــ�ات احلي ــف دور الكائن  وص

ــي. ــام البي النظ
الرتابط بني مجموعات الكائن�ات احلية يف النظام البييئ:. 3

وصف و تقديم أمثلة على التن�افس بن السكان أو الكائن�ات احلية يف النظام البيي.	 
وصف و تقديم أمثلة على االفرتاس و تقديم أمثلة لها.	 
أمثلة على التكافل بن مجموعات الكائن�ات احلية يف النظام البيي.	 

العوامل اليت تؤثر على حجم السكان يف النظام البييئ:. 4
ــم 	  ــن حج ــد م ــي حت ــل ال ــد العوام ــات. و حتدي ــات و احليوان ــو النب�ات ــى نم ــر عل ــي تؤث ــل ال ــف العوام وص

الســكان )مثــل املــرض، و احليوانــات املفرتســة، واملــوارد الغذائيــ�ة، و اجلفــاف(.
التنبــؤ بالتغيــريات يف النظــام البيــي )التغــريات يف إمــدادات امليــاه، إدخــال الســكان اجلــدد، الصيــد، 	 

ــة. ــوارد املتاح ــى امل ــر عل ــا تؤث ــرة( مم الهج
التأثري البشري على البيئ�ة:. 5

وصــف و شــرح الطــرق الــي مــن خاللهــا الســلوك البشــري يمكــن أن يكــون لهــا آثــار ســلبي�ة علــى البيئــ�ة؛ 	 
و تقديــم أمثلــة علــى آثــار تلــوث الهــواء و المــاء و الرتبــة علــى اإلنســان و النب�اتــات و احليوانــات.

وصف وشرح الطرق الي من خاللها السلوك البشري يمكن أْن يكون لها آثار إجيابي�ة على البيئ�ة.	 
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صحة اإلنسان:

أسباب انتقال و الوقاية من، و مقاومة األمراض:. 1
وصف دور اجلهاز املناعي للجسم يف مقاومة املرض و تعزيز الشفاء .	 
ــا، و 	  ــة، و املالري ــزا، و احلصب ــل األنفلون ــا )مث ــة منه ــا و الوقاي ــائعة و نقله ــراض الش ــباب األم ــف أس وص

ــرية(. ــة البش ــص املناع ــريوس نق ف
أهمية النظام الغذايئ، و ممارسة الرياضة، و غريها من اخليارات )نمط احلياة(:. 2

حتديــد املصــادر الغذائيــ�ة و أدوار املــواد املغذيــة يف نظــام غــذايئ صــي )أْي الفيت�امينــ�ات و املعــادن، و 	 
الروتينــ�ات، و الكربوهيــدرات، و الدهــون(.

ــة 	  ــى الصح ــاظ عل ــارات يف احلف ــن اخلي ــا م ــة، و غريه ــة الرياض ــذايئ، و ممارس ــام الغ ــة النظ ــرح أهمي ش
ــة(. ــرطان الرئ ــد، و س ــرطان اجلل ــكري، و س ــدم، و الس ــط ال ــاع ضغ ــب، و ارتف ــراض القل ــل أم )مث

علم الكيمياء %20:
تتجــاوز دراســة الطــالب للكيميــاء يف الصــف الثامــن فهــم الظواهــر اليوميــة، لتعّلــم املفاهيــم و املبــادئ 
اجلوهريــة الالزمــة لفهــم التطبيقــات العمليــة للكيميــاء، و إجــراء دراســة أكــر تقدمــًا يف وقــت الحــق. و يشــمل 

ــاالت: ــالث مج ــاء ث ــال الكيمي مج

مجال الكيمياء

التغييرات الكيميائيةخصائص المادةتركيب المادة

و يرّكــز مجــال تركيــب المــادة علــى تميــزي العناصــر و املركبــات و املخاليــط .. و فهــم ُبنيــ�ة جســيمات المــادة و 
اســتخدام اجلــدول الــدوري كقاعــدة تنظيميــة للعناصــر .. أّمــا موضــوع خصائــص المــادة، فريكــز علــى التميــزي 
ــاض  ــص األحم ــل و خصائ ــط و املحالي ــمات املخالي ــم س ــادة و فه ــ�ة للم ــ�ة و الكيميائي ــص الفزييائي ــن اخلصائ ب
و القلويــات .. و ترّكــز دراســة التغــري الكيميــايئ علــى خصائــص التغــريات الكيميائيــ�ة و حفــظ المــادة أثنــ�اء 

تفاعلهــا.

تركيب المادة:

تركيب الذرة و اجلزيء:. 1
وصــف تركيــب الــذرات بأنــه جســيمات أصغــر يف احلجــم )إلكرتونــات ســالبة حــول النــواة حتتــوي علــى 	 

بروتونــات موجبــة و نيرتونــات غــري مشــحونة(.
 	 H2O,) وصــف تركيــب المــادة )الــذرات و اجلزيئــ�ات(، و وصــف اجلزيئــ�ات كمجموعــات مــن الــذرات

.)O2, CO2



اإلدارة العامة للجودة وقياس األداء TIMSSدليل اختبارات 28

العناصر و املركبات و املخاليط:. 2
وصــف االختالفــات بــن العناصــر و املركبــات و املخاليــط و التميــزي بــن املــواد النقّيــة )العناصــر و 	 

املركبــات( و املخاليــط )متجانســة و غــري متجانســة( علــى أســاس تكوينهــا و تركيبهــا.
اجلدول الدوري للعناصر:. 3

مالحظــة أّن اجلــدول الــدوري هــو ترتيــب للعناصــر املعروفــة، و مالحظــة أّن العناصــر مرتبــ�ة ترتيبــ�ًا 	 
ــر. ــكل عنص ــذرات ل ــواة ال ــات يف ن ــدد الروتون ــب ع حس

اســتنت�اج أّن خصائــص العناصــر )مــن الفلــزات أو الالفلــزات، و قدرتهــا علــى التفاعــل( يمكــن التنبــؤ بهــا 	 
مــن مكانهــا يف اجلــدول الــدوري )الصفــوف، و األعمــدة أو العائــالت(.

خصائص المادة:

اخلصائص الفزييائي�ة و الكيميائي�ة للمادة:. 1
التميزي بن اخلصائص الفزييائي�ة و الكيميائي�ة للمادة.	 
ربــط اســتخدامات املــواد خبصائصهــا الفزييائيــ�ة )نقطــة االنصهــار، نقطــة الغليــان، الذوبــان، التوصيــل 	 

احلــراري(.
ربط استخدامات املواد خبصائصها الكيميائي�ة )قابليتها للصدأ، قابليتها لالشتعال(.	 

اخلصائص الفزييائي�ة و الكيميائي�ة أساس لتصنيف المادة:. 2
ــان و 	  ــار، و الذوب ــان و االنصه ــة الغلي ــة و نقط ــل )الكثاف ــ�ة مث ــا الفزييائي ــًا خلصائصه ــواد تبع ــف امل تصني

ــريب(. ــراري و الكه ــل احل ــية و التوصي ــص املغناطيس اخلصائ
تصنيف املواد وفقًا خلصائصها الكيميائي�ة.	 

املخاليط و املحاليل:. 3
شرح كيف يمكن استخدام الطرق الفزييائي�ة لفصل املخاليط إىل مكوناتها.	 
وصــف املحاليــل مــن حيــث املــواد )صلبــة و ســائلة و غازيــة( و املذابــة يف مذيــب، و ربــط تركــزي املحلــول 	 

بكميــة املذيــب و املــذاب.
ــدل 	  ــى مع ــر عل ــب أن تؤث ــة للمذي ــطح املالمس ــاحة الس ــك و مس ــرارة و التحري ــن للح ــف يمك ــرح كي ش

ــة. ــادة املذاب ــان الم ذوب
خصائص األحماض و القلويات:. 4

)الرقــم 	  خصائصهــا  علــى  بنــ�اء  قلويــة  أو  حمضيــة  كمــواد  يوميــًا  حولــك  املوجــودة  املــواد  مالحظــة 
ــًا مــا يكــون لهــا طعــم حامــي، أمــا  الهيدروجيــي لألحمــاض أقــل مــن 7، واألطعمــة احلامضيــة غالب

القلويــات فغالبــًا ال تتفاعــل مــع املعــادن، و لهــا ملمــس لــزج(.
مالحظة أّن األحماض و القلويات تتفاعل مع الكواشف منتجة تغريات لوني�ة مختلفة.	 
مالحظة أّن األحماض و القلويات تعادل بعضها البعض.	 
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التغيرات الكيميائية:

اخلصائص املمزية للتغريات الكيميائي�ة:. 1
التميزي بن التغريات الفزييائي�ة و الكيميائي�ة.	 
تقديــم الدليــل )التغــريات الكيميائيــ�ة، و الغــازات الناجتــة، و تكــون الرواســب، و تغــري اللــون، و انبعــاث 	 

الضــوء( علــى حــدوث التغــرّي الكيميــايئ.
توضيح أهمية األكسجن يف تفاعالت األكسدة )االحرتاق، و الصدأ(.	 

المادة و الطاقة يف التفاعالت الكيميائي�ة:. 2
تطبيق قانون حفظ الطاقة.	 
املقارنة بن التفاعالت الماّصة والطاردة.	 
حتديد العوامل املؤثرة يف معدل التفاعل.	 

الروابط الكيميائي�ة:. 3
تكوين الروابط الكيميائي�ة. 	 

علم الفيزياء %25:
   إن دراســة الطــالب للفزييــاء يف الصــف الثامــن تمتــد إىل مــا وراء فهــم األســاس العلــي للمالحظــات اليوميــة 
املشــرتكة لتعّلــم العديــد مــن املفاهيــم الفزييــاء الــي هــي ضروريــة لفهــم التطبيقــات العمليــة للفزييــاء أو إلجــراء 

دراســة متقدمــة يف وقــت الحــق يف التعليــم.
و يشمل مجال الفزيياء خمس مجاالت موضوعية:

التغيرات في حالة المادة:

حركة اجلسيمات يف املواد الصلبة والسائلة والغازية:. 1
تطبيــق مــا تعّلمــوه عــن احلركــة و املســافة بــن الــذرات و اجلزيئــ�ات لشــرح اخلــواص الفزييائيــ�ة للمــواد 	 

الصلبــة و الســوائل و الغــازات )احلجــم و الشــكل و الكثافــة و الضغــط(.
ــرعة 	  ــط س ــريات يف متوس ــط و التغ ــم و الضغ ــري يف احلج ــازات بالتغ ــرارة الغ ــة ح ــريات يف درج ــط التغ رب

اجلزيئــ�ات، و التمــدد يف املــواد الصلبــة و الســوائل بالتغــري يف درجــة احلــرارة.

مجال الفيزياء

التغيرات 
في حالة 

المادة

تحوالت 
الطاقة 

وانتقالها

الضوء 
والصوت

الكهرباء 
والمغناطيسية

الحركة 
والقوة
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التغريات يف حالة المادة:. 2
وصــف تغــريات المــادة )االنصهــار و التجميــد و الغليــان و التبخــري و التكثيــف و التســايم( كنتيجــة 	 

الرتفــاع أو اخنفــاض درجــة احلــرارة.
ربط معدل تغري احلالة بالعوامل الفزييائي�ة )مساحة السطح، و درجة حرارة الوسط املحيط(.	 

التغريات الفزييائي�ة:. 3
توضيح أّن التغريات الفزييائي�ة ال تؤدي إىل تكوين موادا جديدة.	 
ــواد 	  ــان امل ــة، و ذوب ــري احلال ــل )تغ ــ�ة مث ــريات الفزييائي ــ�اء التغ ــي أثن ــا ه ــ�ة كم ــل ثابت ــة تظ ــرح أّن الكتل ش

الصلبــة، و التمــدد احلــراري(.

تحوالت الطاقة وانتقالها:

أشكال الطاقة واحلفاظ عليها:. 1
تعريــف األشــكال املختلفــة للطاقــة )طاقــة احلركــة، طاقــة الوضع، الضــوء، الصــوت، الطاقــة الكهربي�ة، 	 

الطاقــة احلراريــة، الطاقــة الكيميائي�ة(.
وصــف حتــوالت الطاقــة الــي حتــدث أثنــ�اء العمليــات الشــائعة )االحــرتاق يف املحــرك لتســيري الســيارة، و 	 

البنــ�اء الضــويئ، و إنتــ�اج الطاقــة الكهرومائيــ�ة(؛ و مالحظــة االحتفــاظ بالطاقــة الكّليــة لنظــام مغلــق.
انتقال الطاقة احلرارية و التوصيل احلراري للمواد:. 2

ــة 	  ــة احلراري ــن الطاق ــد، لك ــان و التجمي ــار و الغلي ــ�اء االنصه ــ�ة أثن ــل ثابت ــرارة تظ ــة احل ــح أّن درج توضي
ــة. ــرّي احلال ــ�اء تغ ــض أثن ــع أو تنخف ترتف

ربــط انتقــال الطاقــة احلراريــة مــن جســم مــا أو منطقــة مــا جلســم آخــر أو منطقــة أخــرى أقــل يف درجــة 	 
احلــرارة للتريــد و التســخن، و مالحظــة أّن األجســام الســاخنة تفقــد مــن درجــة حرارتهــا، و األجســام 

البــاردة تكتســب حــرارة حــى تصــل إىل نفــس درجــة حــرارة الوســط املحيــط.
حتديــد طــرق انتقــال احلــرارة و هــي التوصيــل و احلمــل و اإلشــعاع، و مقارنــة التوصيــل احلــراري النســي 	 

للمــواد املختلفــة.

الضوء و الصوت:

خواص الضوء:. 1
وصف اخلواص األساسية للضوء و ربط اللون الظاهر جلسم ما بانعكاس الضوء أو امتصاصه.	 
تطبيقــات علــى انعــكاس الضــوء مــن ســطح املــرآة، و تكــون الظــالل. و تفســري املخطــط الشــعاعي 	 

البســيط لتحديــد مســار الضــوء.
خواص الصوت:. 2

ــة 	  ــا العالي ــزي بنرته ــزتاز و تتم ــبب االه ــدث بس ــة حت ــرة موجي ــه ظاه ــوت و أّن ــدوث الص ــبب ح ــري س تفس
ــا. ــذروة( و تكراره )ال

وصف بعض اخلواص األساسية للصوت.	 
ربط الظواهر الشائعة خبواص الصوت )الصدى و سماع الرعد بعد رؤية الرق(.	 
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الكهرباء والمغناطيسية:

املوصالت و تدفق الكهرباء يف الدوائر الكهربي�ة:. 1
تصنيــف املــواد كموصــالت كهربيــ�ة أو عــازالت و تعريــف مكونــات الدائــرة الكهربيــ�ة أو املــواد الــي يمكــن 	 

اســتخدامها إلكمــال الدوائــر و تعريــف الرســومات البي�انيــ�ة املمثلــة للدوائــر الكاملــة.
شــرح العوامــل املؤثــرة علــى التيــ�ار الكهــريب يف الدوائــر املتوازيــة أو املتواليــة )عــدد البطاريــات و/ أو 	 

املصابيــح(.
خواص واستخدامات املغناطيس الدائم أو املغناطيس الكهريب:. 2

ــي 	  ــافة( و ال ــب املس ــف حس ــي ختتل ــية )ال ــوى املغناطيس ــدة الق ــم و ش ــس الدائ ــواص املغناطي ــط خ رب
ــات(. ــد االجتاه ــة لتحدي ــتخدام البوصل ــة )اس ــاة اليومي ــتخدم يف احلي تس

شــرح اخلــواص الــي ينفــرد بهــا املغناطيــس الكهــريب و ربــط خــواص املغناطيــس الكهــريب باســتخدامات 	 
احليــاة اليوميــة )جــرس البــاب، مصانــع إعــادة التدويــر(.

الحركة والقوى:

احلركة:. 1
التعــرف علــى ســرعة جســم مــا كلمــا تغــرّي وضعــه )املســافة( مــع مــرور الوقــت، و تســارعه كلمــا حــدث 	 

تغــريًا يف الســرعة مــع مــرور الوقــت.
القوى و خواصها:. 2

وصف القوى امليكانيكية )قوى اجلاذبي�ة، و الطبيعية، و االحتكاك، و املرونة، و الطفو(.	 
شــرح الــوزن كقــوى نتيجــة للجاذبيــ�ة، و فــرق بــن القــوى يف حالــة االتصــال أو عدمــه )االحتــكاك، و 	 

اجلاذبيــ�ة(.
توضيــح أّن القــوة لديهــا قيمــة و اجتــاه، و مالحظــة أّنــه لــكل فعــل رد فعــل مســاٍو لــه يف املقــدار ومضــادًا لــه 	 

يف االجتــاه .. و شــرح الفــرق يف القــوى بــن تأثــري اجلاذبيــ�ة علــى جســم مــا تبعــًا لوجــوده علــى الكواكــب 
املختلفــة أو القمــر.

تأثري القوى:. 3
توضيح وظائف اآلالت البسيطة )الروافع، و الطائرات و البكرات و الرتوس(.	 
شرح الطفو و االنغمار يف ضوء فروق الكثافة و تأثري قوى الطفو.	 
شــرح الضغــط يف ضــوء القــوى و املســاحة، و شــرح التأثــريات املرتبطــة بالضغــط )امليــاه، و زيــادة الضغــط 	 

بزيــادة العمــق، و تمــدد البالــون عنــد نفخــه.
التنبــؤ بالتغــريات البعديــة يف احلركــة )الســرعة و االجتــاه( جلســم مــا علــى أســاس القــوى الواقعــة عليــه. 	 

و توضيــح كيــف تؤثــر قــوة االحتــكاك علــى احلركــة )يمكــن ملنطقــة االتصــال بــن األســطح أْن تزيــد 
االحتــكاك و تعيــق احلركــة(.
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علم األرض %20:
تســتن�د مواضيــع علــوم األرض الــي يغطيهــا تدريــس علــوم األرض و تعّلمهــا إىل مجاالت )دراســة الصخور( 
و دراســة الفضــاء اخلــاريج، )دراســة الطقــس( و دراســة البحــريات و األنهــار و امليــاه اجلوفيــة، و مــا إىل ذلــك، 
ــمل  ــة(،  ويش ــة املحيطــات(، و ترتبــط بأفــكار يف )دراســة الكائنــ�ات احليــة / صفــات الكائنــ�ات احلي )دراس

مجــال علــم األرض أربــع مجــاالت موضوعيــة:

مجال علم األرض

تكوين 
األرض 

وخصائصها 
الفيزيائية

عمليات األرض 
ودوراتها 
وتاريخيها 

موارد األرض 
واستخدامها 

وحفظها

األرض في 
النظام 

الشمسي 
والكون

ــن بنيــ�ة األرض و  ــة ع ــض املعرفــة العام ــط بع ــاين متوس ــف الث ــالب الص ــدى ط ــون ل ــع أن يك ــن املتوق و م
خصائصهــا الفزييائيــ�ة، بمــا يف ذلــك الطبقــات الهيكليــة لــألرض، و الغــالف اجلــوي  .. كمــا ينبغــي أْن يكــون لــدى 
الطــالب فهــم مفاهيــي للعمليــات و الــدورات و األنمــاط، بمــا يف ذلــك العمليــات اجليولوجيــة الــي وقعــت علــى 
تاريــخ األرض و دورة امليــاه، و أنمــاط الطقــس و املنــاخ .. و جيــب علــى الطــالب إثبــ�ات املعرفــة عــن مــوارد األرض 
ــة األرض و  ــمل دراس ــوارد، تش ــا إدارة امل ــة لقضاي ــول عملي ــة إىل حل ــذه املعرف ــط ه ــا و رب ــتخدامها و حفظه و اس
النظــام الشــمي فهــم كيفيــة ارتبــ�اط الظواهــر امللحوظــة حبــركات األرض و القمــر،  ووصــف مالمــح األرض و 

القمــر و الكواكــب األخــرى.

تكوين األرض و خصائصها المادية:

تكوين األرض وخصائصها المادية:. 1
وصف هيكل األرض )أْي القشرة، الوشاح، و القلب( و اخلصائص الفزييائي�ة لهذه األجزاء املتمزية.	 
وصــف توزيــع امليــاه علــى األرض مــن حيــث حالتهــا الماديــة )أْي اجلليــد و المــاء و خبــار المــاء(، و امليــاه 	 

العذبــة مقابــل امليــاه الماحلــة.

مكونات الغالف اجلوي لألرض و الظروف اجلوية:. 2
يعــرف بــأّن الغــالف اجلــوي لــألرض هــو خليــط مــن الغــازات؛ حتديــد الوفــرة النســبي�ة ملكوناتها الرئيســية 	 

)أْي النيرتوجــن و األكســجن و خبــار المــاء و ثــاين أكســيد الكربــون(، و ربــط هــذه املكونــات بالعمليــات 
ليويم. ا

ربط التغريات يف الظروف اجلوية )أْي درجة احلرارة و الضغط( بالتغريات يف االرتفاع.	 
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عمليات األرض، و الدورات، و التاريخ:

العمليات اجليولوجية:. 1
وصــف العمليــات العامــة الــي تنطــوي عليهــا دورة الصخــور )علــى ســبي�ل املثال: تريــد احلمــم الركاني�ة، 	 

احلــرارة و الضغــط حتّول الرواســب إىل صخــور، اجلويــة، التعرية(.
حتديــد أو وصــف التغيــريات الــي حتــدث علــى ســطح األرض )مثــل: بنــ�اء اجلبــال(، الناجمــة عــن أحــداث 	 

جيولوجيــة كــرى )مثــل التجلــد وحركــة األلــواح التكتونيــ�ة و الــزالزل الالحقــة و الثــورات الركانيــ�ة(.
ــف 	  ــرح كي ــوري لش ــجل األحف ــن الس ــة م ــتخدام األدل ــوري؛ باس ــود األحف ــري و الوق ــكيل األحاف ــرح تش ش

ــن. ــن الزم ــة م ــرتات طويل ــدى ف ــى م ــ�ة عل ــريت البيئ تغ

دورة مياه األرض:. 2
ــرف 	  ــار(، و التع ــول األمط ــل و هط ــف و النق ــر و التكثي ــاه يف األرض )التبخ ــات يف دورة املي ــف العملي وص

علــى الشــمس كمصــدر للطاقــة لــدورة امليــاه.
وصف حركات السحب و تدفق املياه يف جداول و جتديد املياه العذبة على سطح األرض.	 

الطقس و املناخ:. 3
التميــزي بــن الطقــس )التغــريات اليوميــة يف درجــات احلــرارة و الرطوبــة و هطــول األمطــار يف شــكل أمطار 	 

أو ثلــوج و ُســحب و ريــاح(، و املنــاخ )أنمــاط الطقــس النموذجيــة الطويلــة األجــل يف منطقــة جغرافيــة(.
تفسري البي�انات أو خرائط أنماط الطقس لتحديد أنواع املناخ.	 
ربــط املنــاخ و التغــريات املوســمية يف أنمــاط الطقــس بالعوامــل العامليــة و املحليــة )مثــل خطــوط العــرض 	 

و االرتفــاع و اجلغرافيــا(.
حتديــد أو وصــف أدلــة للتغــريات املناخيــة )مثــل التغــريات الــي حتــدث أثنــ�اء العصــور اجلليديــة، و 	 

احلــراري(. باالحتبــ�اس  املتصلــة  التغــريات 

موارد األرض، واستخدامها وحفظها:

إدارة موارد األرض:. 1
تقديم أمثلة عن موارد األرض املتجددة و غري املتجددة.	 
ــة و 	  ــاه املتدفق ــاح و املي ــمس و الري ــعة الش ــل أش ــة )مث ــة املختلف ــادر الطاق ــوب مص ــا و عي ــة مزاي مناقش

ــة(. ــاز و النووي ــم و الغ ــط و الفح ــة و النف ــة األرضي ــة احلراري الطاق
وصف طرق املحافظة على موارد األرض و أساليب إدارة النفايات )مثل إعادة التدوير(.	 

استخدام األرايض و املياه:. 2
شرح أهمية املحافظة على املياه، و وصف طرق ضمان توفر املياه العذبة لألنشطة البشرية.	 
شــرح كيــف يمكــن أن تؤثــر الوســائل )مثــل الزراعــة  وقطــع األشــجار و التعديــن( علــى مــوارد األرايض و 	 

امليــاه )مثــل حتليــة امليــاه و تنقيتهــا(.
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األرض في النظام الشمسي والكون:

الظواهر امللحوظة على األرض الناجمة عن حتركات األرض والقمر:. 1
وصــف مــا يرتتــب علــى دوران األرض حــول الشــمس، نظــرًا مليــل محورهــا )علــى ســبي�ل املثــال: مواســم 	 

مختلفــة، كويكبــات مختلفــة مرئيــ�ة يف أوقــات مختلفــة مــن الســنة(.
معرفــة أن املــد و اجلــزر ســبب�ه ســحب اجلاذبيــ�ة للقمــر، و ربــط مراحــل القمــر و اخلســوف باملراكــز 	 

النســبي�ة لــألرض و القمــر و الشــمس.

الشمس و النجوم و األرض و القمر و الكواكب:. 2
يعرف بأّن الشمس هو جنم و يوفر الضوء و احلرارة لكل عضو يف النظام الشمي.	 
ــام 	  ــن النظ ــرى م ــام أخ ــن أجس ــم، و لك ــة به ــوء اخلاص ــج الض ــرى تنت ــوم األخ ــمس و النج ــرح أّن الش  ش

ــمس. ــن الش ــس م ــوء املنعك ــبب الض ــ�ة بس ــمي مرئي الش
مقارنــة بعــض الســمات الفزييائيــ�ة لــألرض مــع خصائــص القمــر و الكواكــب األخــرى )وجــود الغــالف 	 

اجلــوي و تكوينــ�ه، و متوســط درجــة حــرارة ســطح األرض، و وجــود المــاء و الكتلــة و اجلاذبيــ�ة و املســافة 
مــن الشــمس و التنــ�اوب و القــدرة علــى دعــم احليــاة(.

 االعرتاف بأّن قوة اجلاذبي�ة حتافظ على الكواكب و األقمار يف مداراتها.	 
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ــات  ــة االجتاه ــن دراس ــة ع ــرة عام ــي فك ــث يعط ــه، حي ــة ل ــة الماس ــرا للحاج ــل نظ ــذا الدلي ــداد ه ــم إع ــد ت لق
ــي  ــا يعط ــة، كم ــق الدراس ــف وف ــذي تصن ــي ال ــايض اإلدراك ــوى الري ــن املحت ــات، وع ــوم والرياضي ــة للعل الدولي
ــاة اآليت: ــي مراع ــك ينبغ ــة، لذل ــا املختلف ــات يف مجاالته ــة يف الرياضي ــ�ارات الدولي ــئلة االختب ــعًا ألس ــًا واس تنوع

االطالع بعمق على محتويات هذا الدليل.	 
تدريب الطلبة على نماذج األسئلة، ومحاكاتها يف بن�اء أسئلة جديدة.	 
كما يعطي تنوعًا واسعًا ألسئلة االختب�ارات الدولية يف الرياضيات والعلوم يف مجاالتها املختلفة	 
تطوير أساليب التقويم املتبعة لتتوافق مع طريقة التقويم املستخدمة يف االختب�ارات الدولية. 	 
مناقشــة إي إجابــة ُتَقــدم مــن املتعلمــن وتفســري اإلجابــة بأكــر مــن طريقــة للحــل إن أمكــن، وعــدم االكتفــاء 	 

باإلجابــة فقــط وإن لــم يطلــب تفســري اإلجابــة يف الســؤال.
ــم 	  ــع بعضه ــول م ــالب للحل ــة الط ــة إىل مناقش ــالب وباإلضاف ــع الط ــوار م ــة واحل ــة املناقش ــل طريق تفعي

ــض. البع
االطالع بشكل مستمر على ما يستجد يف موضوع االختب�ارات الدولية يف مواقع الشبكة العنكبوتي�ة.	 
توعيــة الطلبــة بأهميــة االختبــ�ارات الدوليــة وحتفزيهــم مــن خــالل املســابقات الــي توظــف املهــارات 	 

األساســية الــي تبــى عليهــا االختبــ�ارات الدوليــة.
عقــد اختبــ�ارات تدريبيــ�ة مشــابهة وتنظيــم مســابقات بــن فصــول الصــف الرابــع يف املدرســة تتضمــن هــذه 	 

األســئلة أو جــزء منهــا أو أســئلة مشــابهة لهــا.

توجيهات للمعلمين
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البعد المعرفي للعلوم 
الصف الرابع االبتدائي
الصف الثاني متوسط

البعد المعرفي للعلوم 
الصف الرابع االبتدائي
الصف الثاني متوسط

SCIENCE
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أواًل: مستوى املعرفة:
 يشمل احلقائق و املفاهيم و اإلجراءات الي حيتاج املتعلمون معرفتها و يتضمن ما يلي:

التعريف
حتديــد احلقائــق أو العالقــات، و املفاهيــم، و حتديــد خصائــص كائنــ�ات معينــ�ة، و 
مــواد، و عمليــات؛ حتديــد االســتخدامات املناســبة للمعــدات و اإلجــراءات العلميــة؛ 

اســتخدام املفــردات العلميــة و الرمــوز و االختصــارات و الوحــدات و املقاييــس.

وصــف أو حتديــد أوصــاف خصائــص و بنــ�اء و وظائــف الكائنــ�ات و املــواد، و العالقات الوصف
بــن الكائنــ�ات احليــة و املــواد و العمليــات و الظواهر.

التوضيح مع 
إعطاء األمثلة

تقديــم أمثلــة للكائنــ�ات و املــواد و العمليــات الــي تمتلــك خصائــص محــددة معينــ�ة؛ 
و توضيــح بي�انــات احلقائــق أو املفاهيــم بأمثلــة مناســبة.

ثاني�ًا: مستوى التطبيق:
يركــز علــى قــدرة املتعلمــن علــى تطبيــق املعرفــة و االســتيعاب املفاهيــي حلــل املشــكالت أو اإلجابــة علــى 

األســئلة، و يتضمــن مــا يلــي:

مقارنة / تمايز 
/ تصنيف

ــة أو  ــ�ات احلي ــات الكائن ــن مجموع ــالف ب ــابه و االخت ــه التش ــف أوج ــد أو وص حتدي
ــ�ات  ــواد، و الكائن ــة، و امل ــياء الفردي ــرز األش ــف، أو ف ــزي، تصني ــات؛ و تمي ــواد أو العملي امل

ــص. ــاس اخلصائ ــى أس ــات عل ــة، و العملي احلي

ربــط املعرفــة باملفاهيــم البيولوجيــة و الفزييائيــ�ة و باملالحظــة و الســلوك و اســتعمال الربط
األجســام احلّيــة و املواد.

استخدام 
النماذج

اســتخدم مخططــًا أو نموذجــًا آخــر إلظهــار املعرفــة بمفاهيــم العلــوم، لتوضيــح 
عمليــة أو دورة أو عالقــة أو نظــام أو إلجيــاد حلــول ملشــاكل العلــوم.

تفسير 
المعلومات

اســتخدم املعرفــة بمفاهيــم العلــوم لتفســري املعلومــات النصيــة، و اجلــداول، و 
الصلــة. ذات  البي�انيــ�ة  الرســوم  و  التصويريــة، 

ــدأ الشرح ــوم أو مب ــتخدام مفه ــة باس ــرة طبيعي ــة أو ظاه ــري مالحظ ــد تفس ــم أو حتدي تقدي
ــي عل

TIMSS مستويات التفكير في اختبارات

البعد المعرفي للعلوم 
الصف الرابع االبتدائي
الصف الثاني متوسط

SCIENCE
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ثالثًا: مستوى االستدالل )أساليب التفكري(:
يتجــاوز حــل املشــكالت الروتينيــ�ة ليشــمل احلــاالت غــري المألوفــة، و الســياقات املعقــدة و املشــاكل متعــددة 

اخلطــوات، و يتضمــن مــا يلــي:

حتديــد عناصــر املشــكلة العلميــة و اســتخدام املعلومــات و املفاهيــم و العالقــات و التحليل
ــاكل ــل املش ــئلة و ح ــى األس ــة عل ــة لإلجاب ــات ذات الصل ــاط البي�ان أنم

اإلجابــة عــن األســئلة الــي تتطلــب النظــر يف عــدد مــن العوامــل املختلفــة أو املفاهيــم التركيب
ذات الصلــة.

صياغة 
األسئلة / 

االفتراض / 
التنبؤ

اجلمــع بــن املعرفــة العلميــة للمفاهيــم مــع املعلومــات مــن التجربــة أو املالحظــة 
لصياغــة األســئلة الــي يمكــن اإلجابــة عنهــا بواســطة االســتقصاء؛ صياغــة افرتاضــات 

ــة ــات العلمي ــل املعلوم ــة و حتلي ــن املالحظ ــة م ــتخدام املعرف ــ�ار باس ــة لالختب قابل

تصميم 
االستقصاءات

ختطيــط االســتقصاءات أو اإلجــراءات املناســبة لإلجابــة علــى األســئلة العلميــة أو 
اختبــ�ار الفرضيــات؛ و وصــف أو التعــرف علــى خصائــص االســتقصاءات املصممــة 
تصميمــًا جيــدًا مــن حيــث املتغــريات الــي يتعــن قياســها و الســيطرة عليهــا و عالقــات 

الســبب والنتيجــة.

تقييــم التفســريات البديلــة و اختــاذ قــرارات حــول العمليــات و املــواد البديلــة؛ و تقييــم التقييم
نتــ�اجئ االســتقصاءات فيمــا يتعلــق بكفايــة البي�انــات لدعــم االســتنت�اجات.

استخالص 
نتائج

ــم  ــم مفاهي ــة و / أو فه ــات و األدل ــاس املالحظ ــى أس ــة عل ــتدالالت صحيح ــراء اس إج
العلــوم؛ و اســتخالص االســتنت�اجات املناســبة الــي تعالــج األســئلة أو الفرضيــات، و 

ــة. ــبب و النتيج ــم الس ــار فه إظه

تقديــم االســتنت�اجات العامــة الــي تتجاوز الظــروف التجريبيــ�ة أو املعطــاة؛ و تطبيقها التعميم
علــى احلــاالت اجلديدة.

اســتخدام األدلــة و الفهــم العلــي لدعــم منطقيــة التفســريات، و حلــول للمشــاكل، و تبرير
االســتنت�اجات مــن احلقائــق.
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يشــارك العلمــاء يف البحــث العلــي عــن طريــق اتبــ�اع املمارســات العلميــة الرئيســية الــي ُتمّكنهــم مــن 
ــة علــى األســئلة حــول هــذا املوضــوع .. جيــب أن يصبــح الطــالب بارعــن  ــم الطبيعــي و اإلجاب البحــث يف العال
يف هــذه املمارســات لتطويــر فهــم كيفيــة إجــراء املشــاريع املدرســية .. علمــًا بــأّن هــذه املمارســات تشــمل مهــارات 
ــروع  ــي أو مش ــت عل ــراء حب ــة إلج ــة منهجي ــالب بطريق ــتخدمها الط ــي يس ــية ال ــة و املدرس ــاة اليومي ــن احلي م

:TIMSS 2019 ــة يف ــي ممثل ــار العل ــية لالستفس ــات أساس ــة ممارس ــي خمس ــدريس .. و ه م

TIMSS 2019 الممارسات العلمية في

طرح األسئلة على أساس المالحظات
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توليد األدلة
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اإلجابة على سؤال البحث
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تقديم الحجة من (األدلة ) ( الوصول الستنتاجات )
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مادة الرياضيات
الصف الرابع )رياضيات(

مالحق والمراجع

المالحق والمراجع

MATHEMATICS
SCIENCE



43اإلدارة العامة للجودة وقياس األداء TIMSSدليل اختبارات

!

!
! !

!

المالحق والمراجع

MATHEMATICS
SCIENCE



اإلدارة العامة للجودة وقياس األداء TIMSSدليل اختبارات 44

!

 

!

!
! !

!

!
! !

!



45اإلدارة العامة للجودة وقياس األداء TIMSSدليل اختبارات

!

 

!

!
! !

!

!
! !



اإلدارة العامة للجودة وقياس األداء TIMSSدليل اختبارات 46

!

 



47اإلدارة العامة للجودة وقياس األداء TIMSSدليل اختبارات

 ،TIMSS 2015 ــات ــوم والرياضي ــة يف العل ــات الدولي ــة التوجه ــج يف دراس ــ�اجئ دول اخللي ــول نت ــاءات ح إض
برنامــج الدراســات الدوليــة يف مركــز التمــزي البحــي يف تطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات جبامعــة امللــك ســعود، 

1هـــ بالتعــاون مــع هيئــ�ة تقويــم التعليــم، ربيــع األول 438
 

درويــش، عطــا حســن، مهــا محمــد الشــقرة، و نهــاد حاتم شــقورة. »أثــر توظيف اســرتاتيجية ويتلــى يف تنمية 
بعــض مهــارات التفكــري املتضمنــة يف اختبــ�ارات Timss يف العلــوم لــدى طالبــات الصــف الثامــن بغزة.” مجلــة 
البحــوث والدراســات اإلنســاني�ة الفلســطيني�ة: جمعيــة البحــوث والدراســات اإلنســاني�ة الفلســطيني�ة ع22 

.155 - 126 :)2014(

الرصــان، إســماعيل بــن ســالمة، و أمحمــد بوزيــان تغــزه. »املمارســات التقويميــة لــدى معلــي الرياضيــات 
دراســة   :TIMSS  2007 اختبــ�ار  يف  اجلنوبيــ�ة  الكوريــة  للعينــ�ة  الرياضيــات  ومعلــي  الســعودية  للعينــ�ة 
مقارنة.” رســالة الرتبيــ�ة وعلــم النفــس: جامعــة امللــك ســعود - الهيئــ�ة الســعودية للعلــوم التربوية والنفســية ع 

 .53 - 25 :)2012( 39
احلقيبــ�ة التدريبيــ�ة لالختبــ�ارات الدوليــة TIMSS2019  ، إعــداد إدارة االختبــ�ارات الوطنيــ�ة و الدوليــة، 

ــب. ــم و التدري ــم التعلي ــ�ة تقوي ــاس، هيئ ــي للقي ــز الوط املرك

 TIMSS 2019 Science FRAMEWORKS, TIMSS & PIRLS International Study Center,
.Lynch School of Education, BOSTON COIIEGE

 TIMSS 2019 Mathematics FRAMEWORKS, TIMSS & PIRLS International Study
 Center, Lynch School of Education, BOSTON COLLEGE

الــمــراجــع
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