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إطار تقييم العلوم TIMSS 2019
TIMSS 2019 Science Framework
نظرة ﻋاﻣﺔ
لدى اﻷطفال فضول طبيعي حول العالم ومكانهم فيه .يستفيد ﺗعﻠم العﻠوم في الصفوف اﻻبتدائية مﻦ هذا
الفضول ويبدأ الطﻠبة الصغار ﻋﻠﻰ طريق ﺗحقيق منهجي حول العالم الذي يعيشون فيه .مﻊ ﺗطور فهمهم
لﻠعﻠوم ،يصبح الطﻠبة في الصفوف الثانوية الدنيا قادريﻦ بصورة متزايدة ﻋﻠﻰ اﺗخاذ قرارات ذات إدراك حول
أنفسهم وﻋالمهم ،بحيث يصبحون ،ﻛالبالغيﻦ ،مواطنيﻦ مطﻠعيﻦ قادريﻦ ﻋﻠﻰ ﺗمييز الحقيقة العﻠمية ﻋﻦ الخيال
العﻠمي وفهم اﻷساس العﻠمي لﻠقضايا اﻻجتماﻋية واﻻقتصادية والبيئية الهامة .هناك زيادة في طﻠب المؤهﻠيﻦ
لممارسة مهﻦ في العﻠوم ،التكنولوجيا ،الهندسة التي ﺗؤدي إلﻰ اﻻبتكار واﻻحتراف الضرورييﻦ لنمو
اﻻقتصاد وﺗحسيﻦ نوﻋية الحياة .ولكي يتحقق هذا الطﻠب فإنه مﻦ المهم جدا إﻋداد مجموﻋة مﻦ الطﻠبة
المتميزيﻦ لدراسة العﻠوم المتقدمة في هذه المجاﻻت.
يحتوي هذا الكتيب ﻋﻠﻰ إطار ﺗقييم العﻠوم لـ :TIMSS2019
 TIMSS ﻋﻠوم  -لﻠصﻒ الرابﻊ


 TIMSSﻋﻠوم  -لﻠصﻒ الثامﻦ

استمر إطار ﺗقييم العﻠوم لـ  TIMSS 2019لﻠصفيﻦ الرابﻊ والثامﻦ لمدة  24ﻋا ًما في اختبارات ،TIMSS
بد ًءا مﻦ ﻋام  1995حيث ﺗ ُجرى ﻛﻞ أربﻊ سنوات منذ ذلك التاريخ TIMSS 2019 .هو اﻻختبار السابﻊ في
هذه السﻠسﻠة.
وبشكﻞ ﻋام فإن إطار ﺗقييم العﻠوم لـ  TIMSS 2019مشابه لﻺطار المستخدم في  TIMSS 2015لكﻦ،
هناك ﺗحديث بسيط ﻋﻠﻰ بعﺾ الموضوﻋات لتعكﺲ بشكﻞ أفضﻞ مناهج الدول المشارﻛة ﻛما ﺗمﺖ اﻹشارة
إليها في موسوﻋة  .(Mullis et al., 2016) TIMSS 2015 Encyclopedia -يمثﻞ TIMSS2019
اﻻنتقال إلﻰ  ،eTIMSSﻛما ﺗم ﺗحديث إطار ﺗقييم العﻠوم ليتم اﻻستفادة مﻦ ﻛﻼ صيغ اﻻختبار اﻹلكتروني
واﻻختبار الورقي .يوفر  eTIMSSإمكانية ﺗوسﻊ مدى طرق التقييم المتضمنة في  TIMSSواﻻستفادة
بشكﻞ خاص مﻦ الطرق الجديدة والتي ﺗم ﺗحسينها في اﻻختبار اﻹلكتروني لتقييم التحقيق واﻻستكشاف في
العﻠوم.
في ﻛﻞ صﻒ ،ﺗم ﺗنظيم إطار ﺗقييم العﻠوم لـ  TIMSS 2019حول مجاليﻦ أو بُعديﻦ:
• مجاﻻت المحتوى ،مﻊ ﺗحديد الموضوع المقرر ﺗقييمه
• البُعد اﻹدراﻛي ،وﺗحديد ﻋمﻠيات التفكير التي يتعيﻦ ﺗقييمها
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الجدول التالي يبيّﻦ النسبة المئوية المستهدفة لزمﻦ اﻻختبار المخصﺺ لمجال المحتوى والبُعد اﻹدراﻛي
ﻻختبار  TIMSS 2019لﻠصفيﻦ الرابﻊ والثامﻦ.
النسب المئويﺔ المستهدفﺔ لتقييم العلوم  TIMSS 2019المخصصﺔ لمجال المحتوى والبُعد اﻹدراكﻲ
للصفين الرابع والثاﻣن.
الصف الرابع
ﻣجاﻻت المحتوى
Content Domains

النسب المئويﺔ
Percentages

ﻋﻠوم الحياة
العﻠوم الفيزيائية
ﻋﻠوم اﻷرض والفضاء
الصف الثاﻣن
ﻣجاﻻت المحتوى
Content Domains

45%
35%
20%

النسب المئويﺔ
Percentages
35%
20 %
25 %
20 %

أحياء
ﻛيمياء
فيزياء
ﻋﻠوم اﻷرض
البُعد اﻹدراكﻲ

النسب المئويﺔ

Cognitive Domains

Percentages

المعرفة
التطبيق
التعﻠيﻞ/اﻻستدﻻل

الصف الرابع

الصف الثاﻣن

40 %
40 %
20 %

35%
35%
30 %

ﺗختﻠﻒ مجاﻻت المحتوى لصفي الرابﻊ والثامﻦ ،مما يعكﺲ طبيعة وصعوبة العﻠوم التي ﺗدرس في ﻛﻞ صﻒ.
هناك المزيد مﻦ الترﻛيز في الصﻒ الرابﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻠوم الحياة ،بينما يتم الترﻛيز ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﻷحياء في الصﻒ
الثامﻦ .في الصﻒ الثامﻦ ،يتم ﺗقييم الفيزياء والكيمياء ﻛمجاﻻت محتوى منفصﻠة والحصول ﻋﻠﻰ مزيد مﻦ
الترﻛيز مقارنة مﻊ الصﻒ الرابﻊ ،حيث يتم ﺗقييمها ﻋﻠﻰ أنها مجال محتوى واحد )العﻠوم الفيزيائية(.
المجاﻻت المعرفية الثﻼثة )المعرفة والتطبيق والتعﻠيﻞ/اﻻستدﻻل( هي نفسها في ﻛﻼ الصفيﻦ ،وﺗشمﻞ نطاق
العمﻠيات المعرفية التي ينطوي ﻋﻠيها ﺗعﻠم مفاهيم العﻠوم ،ثم ﺗطبيق هذه المفاهيم والتعﻠيﻞ معهم.
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ضا ممارسات العﻠوم .ﺗتضمﻦ هذه الممارسات مهارات مﻦ
في ﻋام  ،2019سيضيﻒ ﻋﻠوم  TIMSSأي ً
الحياة اليومية والدراسات المدرسية التي يستخدمها الطﻠبة بطريقة منهجية ﻹجراء اﻻستفسار العﻠمي
والتحقيق والتي هي أساسية لجميﻊ فروع العﻠوم .وقد ﺗم الترﻛيز المتزايد حول الممارسات العﻠمية واﻻستعﻼم
العﻠمي في المناهج والمعايير العﻠمية الحالية في العديد مﻦ الدولand ،Goh ،Martin ،Mullis) .
.(2016 ،Cotter
ﺗرﺗبط ممارسة العﻠوم ،بطبيعتها ،ارﺗبا ً
طا قويًا بمجال العﻠم قيد الدراسة وبالتالي ،ﻻ يمكﻦ ﺗقييمها بمعزل ﻋنه.
بعﺾ اﻷسئﻠة في اختبار العﻠوم  TIMSS 2019لﻠصفيﻦ الرابﻊ والثامﻦ ستقيِّم واحدًا أو أﻛثر مﻦ هذه
الممارسات العﻠمية المهمة معًا مﻊ المحتوى المحدد في مجاﻻت المحتوى وﻋمﻠيات التفكير المحددة في البُعد
اﻹدراﻛي.
يعرض القسمان التاليان مﻦ هذا الكتيب مجاﻻت محتوى العﻠوم  TIMSS 2019في الصﻒ الرابﻊ
والصﻒ الثامﻦ ،يﻠيها وصﻒ لﻠبُعد اﻹدراﻛي ،والتي ﺗنطبق ﻋﻠﻰ ﻛﻞ صﻒ .يختتم الكتيب بوصﻒ لممارسات
العﻠوم.

مجاﻻت محتوى العﻠوم – الصﻒ الرابﻊ
Science Content Domains—Fourth Grade
يتم ﺗقييم ﻋﻠوم  TIMSSلﻠصﻒ الرابﻊ في ثﻼثة مجاﻻت محتوى رئيسة هي :ﻋﻠوم الحياة والعﻠوم الفيزيائية
وﻋﻠوم اﻷرض والفضاء .الجدول التالي يبيّﻦ النسب المئوية المستهدفة لمجاﻻت المحتوى الثﻼثة في ﺗقييم
ﻋﻠوم .TIMSS 2019
النسب المئويﺔ المستهدفﺔ لمجاﻻت المحتوى الثﻼثﺔ فﻲ تقييم ﻋلوم  TIMSS 2019للصف الرابع
ﻣجاﻻت ﻣحتوى الصف الرابع
Fourth Grade Content Domains
ﻋﻠوم الحياة
العﻠوم الفيزيائية
ﻋﻠوم اﻷرض والفضاء

النسب المئويﺔ
Percentages
45 %
35 %
20 %

يتضمﻦ ﻛﻞ مجال محتوى ،ﻋدة مجاﻻت موضوﻋات رئيسة ،وﻛﻞ مجال موضوع يتضمﻦ موضوع فرﻋي
ﺗمث ّﻞ
أو أﻛثر .ويتم وصﻒ ﻛﻞ موضوع مﻦ هذه الموضوﻋات بشكﻞ أفضﻞ مﻦ خﻼل أهداف سﻠوﻛيه محدده ِ
التعﻠم الذي يجب أن يحققه الطﻠبة في ﻛﻞ موضوع .ضمﻦ ﺗقييم الصﻒ الرابﻊ ،يكون ﻛﻞ هدف سﻠوﻛي مست ِو
ﺗقريبا ً في الوزن بالوقﺖ الذي يحتاجه قياس هذا الهدف .الفعﻞ المستخدم في انجاز اﻷهداف السﻠوﻛية
ليمث ّﻞ اﻻنجازات المتوقعة في الصﻒ الرابﻊ ،لكنه ليﺲ موضوﻋا ً لوضﻊ حدود لﻼنجازات لمجال
موضوع ِ
معرفه معيﻦ .ﻛﻞ هدف سﻠوﻛي منجز يمكﻦ أن يقاس مﻦ خﻼل مجاﻻت المعرفة الثﻼثة.
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ﻋلوم الحياة Life Science
ﺗوفر دراسة ﻋﻠوم الحياة لﻠطﻠبة الفرصة لﻠتعمق في إشباع فضولهم وبدء فهمهم لﻠعالم الحي حولهم.
وفي هذا المستوى ،فإن ﻋﻠوم الحياة يتم ﺗمثيﻠها بخمسة مجاﻻت الموضوﻋات:
 خصائﺺ الكائنات الحيﱠة والعمﻠيات الحيوية التي ﺗقوم بها
 دورة حياة الكائنات الحية ،التكاثر ،وﻋﻠم الوراثة
 ﺗفاﻋﻼت الكائنات الحية مﻊ اﻷنظمة البيئية وخصائﺺ ﻛﻞ منهما
 اﻷنظمة البيئية
 صحة اﻹنسان
وفي هذه المرحﻠة ،يجب أن يبدأ الطﻠبة ببناء قاﻋدة معارف ﻋﻦ وظيفة الكائنات الحية وﻛيﻒ ﺗتعايش
مﻊ مخﻠوقات حيﱠة أخرى وﺗتكيﻒ مﻊ بيئتها .وأيضا يجب أن يتعﻠم الطﻠبة المفاهيم اﻷساسية في التكاثر
والوراثة وﻛذلك ﻋﻦ صحة اﻹنسان التي ستؤدي بهم في الصفوف الﻼحقة إلﻰ فهما ً متطورا ً أﻛثر ﻋﻦ وظائﻒ
جسم اﻹنسان.

خصائص الكائنات الحيﱠﺔ والعمليات الحيويﺔ التﻲ تقوم بها
Characteristics and Life Processes of Organism
 .1يظهر فه ًما للكائنات الحيﺔ والمكونات غير الحيﺔ ويحدد احتياجات الكائنات الحيﺔ للبقاء ﻋلﻰ قيد
الحياة:
أ .يميز بيﻦ الكائنات الحية واﻷجسام غير الحية )مثال :يمكﻦ لجميﻊ الكائنات الحية أن ﺗتكاثر،
ﺗنمو ،وﺗستجيب لﻠمؤثرات البيئية ،وﺗموت ،بينما ﻻ يمكﻦ لﻸجسام غير الحية القيام بذلك(.
ب .يُحدد احتياجات الكائنات الحية التي ﺗبقيها ﻋﻠﻰ قيد الحياة )أي الهواء ،الغذاء ،الماء ،وبيئة ﺗعيش
فيها(.
 .2الخصائص المميزة للمجموﻋات الرئيسﺔ للكائنات الحيﺔ وخاصﺔ الخصائص الفيزيائيﺔ
والسلوكيﺔ:
أ .يُقارن ويُبايﻦ بيﻦ الخصائﺺ الطبيعية والسﻠوﻛية التي ﺗميز المجموﻋات الرئيسة لﻠكائنات الحية
)المفصﻠيات ،الطيور ،الثدييات ،اﻷسماك ،الزواحﻒ والنباﺗات الزهرية(.
ب .يتعرف ويعطي أمثﻠة ﻋﻠﻰ ﻛائنات حية ﺗنتمي إلﻰ مجموﻋات رئيسة مﻦ ممالك النبات والحيوان
)المفصﻠيات ،الطيور ،الثدييات ،اﻷسماك ،الزواحﻒ والنباﺗات الزهرية(.
ج .يُميز بيﻦ الفقاريات )الحيوانات التي لديها ﻋمود فقاري( والﻼفقاريات )الحيوانات التي ليﺲ لديها
ﻋمود فقاري(
 .3وظائف التراكيب الرئيسﺔ فﻲ الكائنات الحيﺔ:
أ .يربط بيﻦ التراﻛيب الرئيسة لﻠحيوانات ووظائفها )مثال :ﻛيﻒ ﺗكسر اﻻسنان الطعام ،العظام
دﻋامة لﻠجسم ،الرئتيﻦ ﺗمتﺺ الهواء ،والقﻠب ِ ّ
يوزع الدم ،المعدة ﺗهضم الطعام ،العضﻼت ﺗحرك
الجسم(.
ب .يربط التراﻛيب الرئيسة في النباﺗات مﻊ وظائفها )ﻋﻠﻰ سبيﻞ المثال :الجذور ﺗمتﺺ الماء والمواد
الغذائية وﺗثبﺖ النبات ،اﻷوراق ﺗصنﻊ الغذاء ،الجذع ينقﻞ الماء والغذاء ،البتﻼت ﺗجذب
ال ُمﻠقحات ،اﻷزهار ﺗُنتج البذور ،والبذور ﺗُنتج نبات جديد(.
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دورة حياة الكائنات الحيﺔ والتكاثر وﻋلم الوراثﺔ
Life Cycles, Reproduction, and Heredity
 .1ﻣراحل دورة الحياة واﻻختﻼفات بين دورات حياة النباتات والحيوانات الشائعﺔ:
ُعرف مراحﻞ دورة حياة النباﺗات )أي اﻹنبات ،والنمو واالتكاثر ،وانتثار البذور(.
أ .ي ِ ّ
ب .يَتعرف ﻋﻠﻰ ،يقارن ،ويبايﻦ بيﻦ دورة حياة النباﺗات والحيوانات المألوفة )ﻋﻠﻰ سبيﻞ المثال؛
اﻷشجار ،الفاصوليا ،اﻻنسان ،الضفادع ،والفراشات(.
 .2ﻋلم الوراثﺔ وتقنيات التكاثر:
أ .يَتعرف ﻋﻠﻰ النباﺗات والحيوانات مﻦ نفﺲ النوع ﺗتكاثر ﻹنتاج ذرية ذات الصفات التي ﺗشبه
اﻵباء إلﻰ حد ﻛبير.
ب .يُحدد خصائﺺ النباﺗات والحيوانات الموروثة مﻦ آبائهم )مثﻞ :ﻋدد البتﻼت ،لون البتﻼت ،لون
العيون ،لون الشعر( ،وبيﻦ ﺗﻠك غير الموروثة مﻦ اﻵباء )مثﻞ :بعﺾ اﻷغصان المكسورة في
الشجرة ،طول شعر اﻹنسان(.
ج .يُحدد ويَصﻒ اﻹستراﺗيجيات المختﻠفة التي ﺗزيد مﻦ ﻋدد الذرية لﻠبقاء ﻋﻠﻰ قيد الحياة )ﻋﻠﻰ
سبيﻞ المثال؛ نبات ينتج الكثير مﻦ البذور أو رﻋاية الثدييات لصغارها(.

تفاﻋﻼت الكائنات الحيﺔ ﻣع اﻷنظمﺔ البيئيﺔ وخصائص كل ﻣنهما
Organisms, Environment, and Their Interactions
 -1الخصائص الفيزيائيﺔ أو السلوكيﺔ للكائنات الحيﺔ التﻲ تساﻋدها ﻋلﻰ البقاء ﻋلﻰ قيد الحياة فﻲ
بيئتها:
صﻒ ﻛيﻒ ﺗساﻋد
أ .يربط الصفات الفيزيائية لﻠنباﺗات والحيوانات مﻊ البيئات التي ﺗعيش فيها ،ويَ ِ
هذه الصفات ﻋﻠﻰ البقاء )ﻋﻠﻰ سبيﻞ المثال ،الساق السميك ،الطبقة الشمعية ،والجذور العميقة
ﺗساﻋد النبات ﻋﻠﻰ البقاء في بيئة قﻠيﻠة المياه؛ ﺗﻠون الحيوان يساﻋد ﻋﻠﻰ ﺗمويهه مﻦ الحيوانات
المفترسة(.
ب .يربط بيﻦ سﻠوﻛيات الحيوانات والبيئات التي يعيشون بها ثم يصﻒ ﻛيﻒ أن هذه السﻠوﻛيات
ﺗساﻋدهم ﻋﻠﻰ البقاء ﻋﻠﻰ قيد الحياة )مثال ذلك :الهجرة واﻻنتقال مﻦ مكان ﻵخر ،أو حالة
السبات ﻋندما يكون الطعام شحيحا ً(.
 -2إستجابات الكائنات الحيﺔ للمؤثرات البيئيﺔ:
صﻒ ﻛيﻒ أن النباﺗات ﺗستجيب لﻠظروف البيئية )مثال ذلك :ﻛمية الماء المتاحة وﻛمية
أ .يميّز وي ّ
اشعة الشمﺲ المتوفرة(.
صﻒ ﻛيﻒ أن الحيوانات المختﻠفة ﺗستجيب لﻠتغيرات البيئية )مثال ذلك :الضوء ،درجة
ب .يميّز وي ّ
الحرارة ،الخطر(؛ يعرف ويصﻒ ﻛيﻒ أن جسم اﻹنسان يستجيب لﻠحرارة المرﺗفعة
والمنخفضة ،وممارسة الرياضة والخطر.
 -3تأثير اﻹنسان ﻋلﻰ البيئﺔ:
أ .يميّز أن هناك أثار سﻠبية وإيجابية لﻠسﻠوك البشري ﻋﻠﻰ البيئة )مثال ذلك :آثار سﻠبية ﻋﻠﻰ ﺗﻠوث
الهواء والماء ،فوائد ﺗقﻠيﻞ ﺗﻠوث الهواء والماء(؛ يصﻒ بشكﻞ ﻋام ويذﻛر أمثﻠة ﻋﻠﻰ أثر التﻠوث
ﻋﻠﻰ اﻹنسان ،والنبات ،والحيوان ،والبيئة المحيطة بهم.
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اﻷنظمﺔ البيئيﺔ

Ecosystems

 .1اﻷنظمﺔ البيئيﺔ الشائعﺔ:
ُ
أ .يربط بيﻦ النباﺗات والحيوانات الشائعة )مثال ذلك :اﻷشجار دائمة الخضرة ،الضفادع ،اﻷسود(
واﻷنظمة البيئية الشائعة )مثال ذلك :الغابات ،البرك ،والمراﻋي(.
 .2العﻼقات الموجودة فﻲ روابط السلسلﺔ الغذائيﺔ البسيطﺔ.
أ .يَتعرف ﻋﻠﻰ أن جميﻊ النباﺗات والحيوانات ﺗحتاج إلﻰ الغذاء لتوفير الطاقة الﻼزمة لﻠنشاط،
وﺗحتاج إلﻰ مواد خام لﻠنمو واﻹصﻼح؛ و َيشرح أن النباﺗات ﺗحتاج إلﻰ ضوء الشمﺲ لصنﻊ
طعامها ،في حيﻦ أن الحيوانات ﺗأﻛﻞ النباﺗات أو الحيوانات اﻷخرى لﻠحصول ﻋﻠﻰ طعامها.
ب .يُكمﻞ نموذج لسﻠسﻠة غذائية بسيطة باستخدام النباﺗات والحيوانات الشائعة مﻦ المجتمعـات
المألوفة ،مثﻞ الغابة أو الصحراء.
ج .يصﻒ دور الكائنات الحية ﻛﻞ حسب صﻠته في السﻠسﻠة الغذائية البسيطة )ﻋﻠﻰ سبيﻞ المثال؛ ﺗنتج
النباﺗات غذائها ،وبعﺾ الحيوانات ﺗأﻛﻞ النباﺗات ،في حيﻦ أن الحيوانات اﻷخرى ﺗأﻛﻞ
الحيوانات التي ﺗأﻛﻞ النباﺗات(.
د .يُحدد ويصﻒ الحيوانات المفترسة الشائعة وفرائسها.
 .3التنافس بين اﻷنواع المختلفﺔ ﻣن الكائنات الحيﺔ فﻲ النظام البيئﻲ
أ .يميّز ويشرح أن بعﺾ الكائنات الحية في النظام البيئي ﺗتنافﺲ مﻊ ﻛائنات حية أخرى مﻦ أجﻞ
الغذاء أو مكان العيش.

صحﺔ اﻹنسان Human Health
 .1انتقال العدوى ،والوقايﺔ وأﻋراض اﻷﻣراض المعديﺔ
أ .يربط انتقال اﻷمراض المعدية الشائعة باﻻ ِﺗ ّصال البشري )ﻋﻠﻰ سبيﻞ المثال؛ الﻠمﺲ ،العطﺲ،
السعال(.
ب .يُحدد أو يَصﻒ بعﺾ طرق الوقاية مﻦ انتقال المرض )ﻋﻠﻰ سبيﻞ المثال؛ التطعيم ،وغسﻞ
اليديﻦ ،وﺗجنﱡب اﻷشخاص المرضﻰ(؛ َيتعرف ﻋﻠﻰ ﻋﻼمات المرض الشائعة )ﻋﻠﻰ سبيﻞ المثال؛
ارﺗفاع درجة حرارة الجسم ،والسعال ،وآﻻم المعدة(.
 .2التدابير الوقائيﺔ الخاصﺔ للحفاظ ﻋلﻰ الصحﺔ البدنيﺔ والعقليﺔ.
أ .يصﻒ السﻠوﻛيات اليومية التي ﺗعزز الصحة الجيدة )مثال :اﺗباع نظام غذائي متوازن ،التماريﻦ
الرياضية المنتظمة ،ﺗنظيﻒ اﻷسنان ،أخذ قسط ﻛافي مﻦ النوم ،إرﺗداء نظارات شمسية(؛ يُحدد
مصادر الغذاء الشائعة المتضمنة في النظام الغذائي المتوازن )مثال :الفواﻛه ،الخضروات،
البقوليات(.
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العلوم الفيزيائيﺔ

Physical Science

يتعﻠم الطﻠبة في الصﻒ الرابﻊ ،ﻛم ﻋدد الظواهر الطبيعية التي يﻼحظونها في حياﺗهم في ﻛﻞ يوم يمكﻦ
أن ﺗفسر مﻦ خﻼل فهم مفاهيم العﻠوم الفيزيائية .ﺗتضمﻦ مواضيﻊ العﻠوم الفيزيائية في مجال محتوى الصﻒ
الرابﻊ اﻵﺗي:
 ﺗصنيﻒ وخواص المادة والتغيرات بها
 أشكال وطرق نقﻞ الطاقة
 القوى والحرﻛة
يجب أن يطور طﻠبة الصﻒ الرابﻊ فهمهم ﻋﻦ الحاﻻت الفيزيائية لﻠمادة وﻛذلك التغيرات المألوفة في
حالة المادة وشكﻠها؛ هذه اﻷشكال هي قاﻋدة لدراسة الكيمياء والفيزياء في الصفوف المتوسطة والعُﻠيا ،وفي
هذه المرحﻠة يجب ﻋﻠﻰ الطﻠبة أن يعرفوا أشكال الطاقة ومصادرها وﻛذلك استخداماﺗها ،وفهم المفاهيم
اﻷساسية الخاصة بالمفاهيم الفيزيائية :الضوء ،الصوت ،الكهرباء ،والمغناطيسية .ﺗؤﻛد دراسة القوى
والحرﻛة ﻋﻠﻰ فهم القوى وﻋﻼقتها بالحرﻛة التﻰ يمكﻦ أن يﻼحظها الطﻠبة مثﻞ ﺗأثير الجاذبية أو الشد
والجذب.

تصنيف وخواص المادة والتغيرات بها
Classification and Properties of Matter and Changes in
Matter
 .1حاﻻت المادة وأوجه اﻻختﻼف فﻲ خصائص كل ﻣادة:
أ .يحدّد ويصﻒ الحاﻻت الثﻼث لﻠمادة )مثال :المادة الصﻠبة لها شكﻞ محدد وحجم محدد ،الحالة
السائﻠة لها حجم محدد وشكﻞ غير محدد ،والحالة الغازية ليﺲ لها حجم وﻻ شكﻞ محدديﻦ(.
 .2الخواص الفيزيائيﺔ كأساس لتصنيف المادة:
أ .يقارن ويرﺗب اﻷجسام والمواد بنا ًء ﻋﻠﻰ الخصائﺺ الفيزيائية )مثال :الوزن /الكتﻠة ،الحجم،
حالة المادة ،قدرة المادة ﻋﻠﻰ ﺗوصيﻞ الحرارة أو الكهرباء ،قدرة المادة ﻋﻠﻰ الطفو أو الغوص
بالماء ،قابﻠية المادة لﻠتأثر بالمغناطيﺲ(] .مﻼحظة :ليﺲ مﻦ المتوقﻊ أن يميز الطﻠبة في الصﻒ
الرابﻊ بيﻦ الوزن والكتﻠة[.
صﻞ لﻠكهرباء وموصﻞ لﻠحرارة( ويربط هذه الخصائﺺ
ب .يحدد خصائﺺ الفﻠزات )مثال :مو ِ ّ
باستخدامات الفﻠزات )مثال :أسﻼك الكهرباء النحاسية ،وﻋاء الطبخ مﻦ الحديد(.
ج .يصﻒ أمثﻠة ﻋﻠﻰ المخاليط وﻛيﻒ يمكﻦ فصﻞ المخاليط بالطرق الفيزيائية )مثال :باستخدام
المنخﻞ ،الترشيح ،التبخير ،الجذب المغناطيسي(.
 .3التجاذُب والتنافر:
أ .يتعرف ﻋﻠﻰ أن المغناطيﺲ له قطبيﻦ شمالي وجنوبي وأن اﻷقطاب المتشابهة ﺗتنافر واﻷقطاب
المختﻠفة ﺗتجاذب.
ب .يعرف أن المغناطيسات يمكنها أن ﺗجذب بعﺾ اﻷجسام المعدنية.
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 .4التغيرات الفيزيائيﺔ التﻲ تﻼحظ فﻲ الحياة اليوﻣيﺔ:
أ .يحدد التغيرات المﻠحوظة في المواد التي ﻻ ينتج ﻋنها مواد جديدة بخصائﺺ مختﻠفة )مثال:
اﻻنصهار ،سحق ﻋﻠبة مﻦ اﻷلومنيوم(.
يعرف أن المادة يمكﻦ أن ﺗتغير مﻦ حالة إلﻰ حالة أخرى ﻋﻦ طريق التسخيﻦ أو التبريد؛
ب.
ِّ
ويصﻒ التغيﱡرات في حالة الماء )مثال :اﻻنصهار ،التجمد ،الغﻠيان ،التب ﱡخر ،والتكاثﻒ(.
ج .يحدد الطرق التي ﺗزيد مﻦ ﻛيفية ذوبان المادة الصﻠبة في ﻛمية مﻦ الماء )مثال :زيادة في درجة
يقارن بيﻦ الترﻛيز القوي
الحرارة ،التحريك ،وﺗكسير المادة الصﻠبة إلﻰ قطﻊ صغيرة(؛
ِ
والضعيﻒ لﻠمحاليﻞ البسيطة.
 .5التغيﱡرات الكيميائيﺔ التﻲ تﻼحظ فﻲ الحياة اليوﻣيﺔ:
أ .يحدد التغيرات المﻠحوظة في المواد التي ينتج ﻋنها مواد جديدة بخصائﺺ جديدة ومختﻠفة )مثال:
التحﻠﻞ ،فساد الطعام ،اﻻحتراق ،الصدأ(.

أشكال وطرق نقل الطاقﺔ

Forms of Energy and Energy Transfer

 .1ﻣصادر الطاقﺔ العاﻣﺔ واستخداﻣاتها:
أ .يحدد مصادر الطاقة )مثال :الشمﺲ ،المياه الجارية ،الرياح ،الفحم ،النفط ،الغاز( ،ويميز أن
الطاقة ضرورية لتحريك اﻷجسام وﻛذلك لﻠتدفئة واﻹضاءة.
 .2الضوء والصوت فﻲ الحياة اليوﻣيﺔ:
أ .يربط الظواهر الفيزيائية المألوفة )الظﻼل ،اﻻنعكاسات ،وألوان الطيﻒ( إلﻰ سﻠوك الضوء.
ب .يربط الظواهر الفيزيائية المألوفة )مثال :الصدى واهتزاز اﻷجسام( مﻊ إنتاج الصوت وسﻠوﻛيات
الصوت.
 .3إنتقال الحرارة:
ّ
يميز أن اﻷجسام الساخنة لها درجة حرارة أﻋﻠﻰ مﻦ اﻷجسام الباردة؛ يصﻒ ما يحدث لو ﺗﻼمﺲ
أ.
جسم ساخﻦ مﻊ جسم بارد )مثال :درجة حرارة الجسم الساخﻦ سوف ﺗتناقﺺ وسوف ﺗزداد
درجة حرارة الجسم البارد(.
 .4الكهرباء ،واﻷجهزة الكهربائيﺔ البسيطﺔ:
وﺗتحول إلﻰ أشكال أخرى مﻦ
يعرف أن الطاقة الكهربائية في الدائرة الكهربائية يمكﻦ أن ﺗنتقﻞ
أ.
ِّ
ﱠ
الطاقة )مثال :الحرارة ،الضوء ،الصوت(
سر أن اﻷجهزة الكهربائية البسيطة )مثال :ضوء المصباح( ﺗحتاج إلﻰ مسار ﻛهربائي مغﻠق
ب .يف ِ ّ
)دون انقطاع(.

القوى والحركﺔ

Forces and Motion

 .1القوى المعروفﺔ وحركﺔ اﻷجسام:
أ .يحدد أن الجاذبية هي قوة ﺗجذب اﻷجسام إلﻰ اﻷرض.
يعرف أن القوة )السحب والدفﻊ( ربما قد ﺗسبب في ﺗغير حرﻛة الجسم؛ يقارن أثر القوى
ب.
ِّ
المختﻠفة في القيمة واﻹﺗجاه )نفﺲ اﻹﺗجاه وفي إﺗجاه متعاﻛﺲ( ﻋﻠﻰ اﻷجسام؛ ثم يميز أن قوة
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اﻹحتكاك ﺗعمﻞ باﻹﺗجاه المعاﻛﺲ لﻠحرﻛة )مثال :قوة اﻹحتكاك ﺗعمﻞ ﻋكﺲ الدفﻊ أو السحب
مما يصعب ويعيق حرﻛة الجسم ﻋﻠﻰ سطح ما(.
 .2اﻵﻻت البسيطﺔ:
أ .يعرف أن اﻵﻻت البسيطة )مثال :الروافﻊ ،البكرات ،المسننات ،السطوح المائﻠة( ﺗجعﻞ حرﻛة
اﻷجسام أسهﻞ) ،مثال  :ﺗجعﻞ رفﻊ اﻷثقال أسهﻞ ،ﺗقﻠﻞ مﻦ القوة الﻼزمة ،ﺗغير في المسافة ،وﺗغير
في اﺗجاه القوة(.

ﻋلوم اﻻرض والفضاء

Earth Science

دراسة ﻋﻠوم اﻷرض والفضاء هي دراسة اﻷرض وموقعها في النظام الشمسي ،ويرﻛز الصﻒ
الرابﻊ ﻋﻠﻰ دراسة الظاهرة والعمﻠيات التي يمكﻦ أن يﻼحظها الطﻠبة في حياﺗهم اليومية .ومﻊ أنه ﻻ ﺗوجد أي
صورة واضحة ﻋﻦ ﻋﻠوم اﻷرض ﺗنطبق ﻋﻠﻰ ﻛﻞ الدول ،فإن مجاﻻت الموضوﻋات الثﻼثة المتضمنة في
هذا المجال ﺗُعد مهمة بشكﻞ ﻋام لطﻠبة الصﻒ الرابﻊ ليكون لديهم فهم ﻋﻦ الكوﻛب الذي يعيشون فيه وموقعه
في النظام الشمسي:
 الخصائﺺ الطبيعية لﻸرض ومواردها وﺗاريخها
 طقﺲ ومناخ ﻛوﻛب اﻷرض
 ﻛوﻛب اﻷرض في النظام الشمسي
وفي هذه المرحﻠة ،يجب أن يكون لدى الطﻠبة معارف ﻋامة ﻋﻦ الخصائﺺ الطبيعية لسطح اﻷرض
وﺗرﻛيبها ،وﻛذلك ﻋﻦ استخدام موارد اﻷرض المهمة .يجب ﻛذلك ﻋﻠﻰ الطﻠبة أن يكونوا قادريﻦ ﻋﻠﻰ وصﻒ
بعﺾ مﻦ ﻋمﻠيات اﻷرض مﻦ خﻼل التغيرات التي ﻻحظوها وﻛذلك فهم إطار الوقﺖ الذي حدثﺖ فيه هذه
التغيرات .ويجب أن يظهر طﻠبة الصﻒ الرابﻊ بعﺾ الفهم ﻋﻦ موقﻊ اﻷرض في النظام الشمسي باﻻﻋتماد
ﻋﻠﻰ مﻼحظاﺗهم ﻋﻦ أنماط التغيير في اﻷرض والسماء.

الخصائص الطبيعيﺔ لﻸرض وﻣواردها وتاريخها
Earth’s Physical Characteristics, Resources, and History
 .1الخصائص الطبيعيﺔ لسطح اﻷرض:
أ .يعرف ّ
أن سطح اﻷرض يتكون مﻦ اليابسة والماء ولكﻦ بنسب مختﻠفة حيث أن نسبة الماء أﻋﻠﻰ
مﻦ اليابسة ،وأن سطح اﻷرض ُمحاط بالغﻼف الجوي؛ يصﻒ ﺗواجد الماء الصالح لﻠشرب
والماء المالح ،ويعرف ّ
أن الماء الجاري في اﻷنهار والجداول المائية يأﺗي مﻦ الجبال ويصب في
البحيرات أو المحيطات.
 .2ﻣوارد اﻷرض:
أ .يحدد بعﺾ موارد اﻷرض والتي ﺗُستخدم في حياﺗنا اليومية )مثال :الماء ،الرياح ،التربة،
الغابات ،البترول ،الغاز الطبيعي ،والفﻠزات(.
ب .يفسر أهمية استخدام موارد اﻷرض المتجددة وموارد اﻷرض غير المتجددة بمسؤولية )مثال:
الوقود اﻷحفوري ،الغابات ،الماء(.
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 .3تاريخ كوكب اﻷرض:
أ .يعرف ّ
أن الرياح والماء يغيران مﻦ ﺗضاريﺲ وخصائﺺ سطح اﻷرض )مثال :الجبال ،أودية
اﻷنهار( وهي نتيجة التغيرات التي ﺗحصﻞ ببطئ شديد وﻋﻠﻰ مدى فترة زمنية طويﻠة.
ب .يعرف ّ
أن بقايا أحافير الحيوانات والنباﺗات التي ﻋاشﺖ ﻋﻠﻰ اﻷرض منذ زمﻦ بعيد قد وجدت في
الصخور وأﻋطﺖ دﻻﻻت وإستنتاجات بسيطة ﻋﻦ التغيرات ﻋﻠﻰ سطح اﻷرض في المكان الذي
ﺗواجدت به هذه البقايا.

طقس و ﻣناخ كوكب اﻷرض

Earth’s Weather and Climates

 .1الطقس والمناخ ﻋلﻰ كوكب اﻷرض:
أ .يطبق المعرفة المتعﻠقة بتغيرات حالة الماء ﻋﻠﻰ ﺗغيرات الحالة الجوية الشائعة )مثال :ﺗش ﱡكﻞ
الغيوم ،ﺗشكﻞ الندى ،ﺗبخر التجمعات المائية ،الثﻠج ،والمطر(.
ب .يصﻒ ﻛيﻒ ّ
أن الحالة الجوية )مثال :التغير اليومي في درجة الحرارة ،الرطوبة ،هطول
اﻷمطار ﻋﻠﻰ شكﻞ ماء أو ثﻠج ،الغيوم ،والرياح( ممكﻦ أن ﺗتغير حسب الموقﻊ الجغرافي.
ج .يصﻒ ﻛيﻒ ّ
أن متوسط درجة الحرارة وهطول اﻷمطار يمكﻦ أن يتغير حسب فصول السنة
والموقﻊ الجغرافي.

كوكب اﻷرض فﻲ النظام الشمسﻲ

Earth in the Solar System

 .1اﻷجسام وحركتها فﻲ النظام الشمسﻲ:
أ .يعرف ّ
أن الشمﺲ هي مصدر الحرارة والضوء في النظام الشمسي؛ ثم يصﻒ النظام الشمسي
ﻋﻠﻰ أنّه الشمﺲ ومجموﻋة ﻛواﻛب ﺗدور حولها.
ب .يميز ّ
أن اﻷرض لها قمر يدور حولها ،وﻋند رؤية القمر مﻦ اﻷرض ،يظهر القمر بأشكال
مختﻠفة في أوقات مختﻠفة ﻋﻠﻰ مدار الشهر.
 .2حركﺔ اﻷرض واﻷنماط المرتبطﺔ بها والتﻲ يمكن ﻣﻼحظتها:
أ .يفسر ﻛيﻒ ّ
أن الﻠيﻞ والنهار مرﺗبطان بدوران اﻷرض حول محورها بشكﻞ يومي ،ويقدم دليﻞ
ﻋﻠﻰ هذا الدوران مﻦ المظهر المتغير لﻠظﻼل أثناء النهار.
ب .يصﻒ ﻛيﻒ ﺗرﺗبط الفصول في نصفي الكرة اﻷرضية الشمالي والجنوبي بحرﻛة اﻷرض
السنوية حول الشمﺲ.
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مجاﻻت محتوى العﻠوم -الصﻒ الثامﻦ
Science Content Domains—Eighth Grade
يتم ﺗقييم ﻋﻠوم  TIMSSلﻠصﻒ الثامﻦ في أربعة مجاﻻت محتوى رئيسة هي :اﻷحياء ،الكيمياء ،الفيزياء،
وﻋﻠوم اﻷرض.
يبيﻦ الجدول التالي النسبة المئوية المستهدفة لك ٍﻞ مﻦ مجاﻻت المحتوى اﻷربعة لتقييم ﻋﻠوم TIMSS 2019
النسبﺔ المئويﺔ المستهدفﺔ لك ٍل ﻣن ﻣجاﻻت المحتوى اﻷربعﺔ لتقييم ﻋلوم  TIMSS 2019للصف الثاﻣن
ﻣجاﻻت ﻣحتوى الصف الثاﻣن
Eighth Grade Content
Domains
اﻷحياء
الكيمياء
الفيزياء
ﻋﻠوم اﻷرض

النسب المئويﺔ
Percentages
35 %
20 %
25 %
20 %

يتضمﻦ ﻛﻞ مجال محتوى ﻋدة مجاﻻت موضوﻋات رئيسة ،وﻛﻞ مجال موضوع يتضمﻦ موضوع فرﻋي أو
أﻛثر .وﻛﻞ موضوع موصوف بأهداف سﻠوﻛية محدد ﺗمثﻞ التعﻠيم الذي يجب أن يحققه الطﻠبة في ﻛﻞ
موضوع .وضمﻦ ﺗقييم الصﻒ الثامﻦ ،ﻛﻞ هدف سﻠوﻛي له نفﺲ الوزن بالنسبة إلﻰ الوقﺖ الموضوع لقياس
اﻷهداف السﻠوﻛية .الفعﻞ المستخدم في إنجاز اﻷهداف السﻠوﻛية يمثﻞ اﻹنجازات المتوقعة لطﻠبة الصﻒ
الثامﻦ ولكنها ﻻ ﺗحدد إنجازات ممارسات مجال المعرفة .ﻛﻞ هدف سﻠوﻛي لﻼنجاز يمكﻦ أن يقاس ﻋﻠﻰ
مجاﻻت المعرفة الثﻼثة )المعرفة والتطبيق والتعﻠيﻞ(.

اﻷحياء

Biology

في الصﻒ الثامﻦ ،يبني الطﻠبة معارف ﻋﻠم اﻷحياء اﻷساسية التي ﺗعﻠموها في الصفوف اﻷساسية،
ﻛما ويطورون فهمهم ﻷهم المفاهيم في اﻷحياء .يتضمﻦ مجال ﻋﻠم اﻷحياء ستة موضوﻋات:







خصائﺺ الكائنات الحيﱠة والعمﻠيات الحيوية التي ﺗقوم بها
الخﻼيا ووظائفها
دورة حياة الكائنات الحية ،التكاثر ،وﻋﻠم الوراثة
التنوع الحيوي ،التشابه واﻻختﻼف ،التكيﱡﻒ واﻻنتخاب الطبيعي
اﻷنظمة البيئية
صحة اﻹنسان

إن مفاهيم مجاﻻت هذه الموضوﻋات التي يتعﻠمها الطﻠبة أساسية ﻹﻋدادهم لدراسة أﻛثر ﺗقدماً .يجب
ﻋﻠﻰ طﻠبة الصﻒ الثامﻦ فهم ﻛيﻒ أن ﺗرﻛيب الكائﻦ الحي متعﻠقا ً بوظيفته وﻛيﻒ أنه يستجيب فسيولوجيا ً إلﻰ
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ظروف المتغيرات البيئية )المتغيرات في الظروف البيئية( .ويجب أن يبني الطﻠبة أيضا ً فهما ً ﻋﻦ ﺗرﻛيب
الخﻠية ووظيفتها وﻋﻦ ﻋمﻠيات البناء الضوئي والتنفﺲ الخﻠوي .وﺗوفر دراسة التكاثر والوراثة في هذه
المرحﻠة قاﻋدة لدراسة أﻛثر ﺗقدما ً ﻋﻦ ﻋﻠم أحياء الجزيئات وجيناﺗها )ﻋﻠم اﻷحياء وﻋﻠم الوراثة الجزيئية(.
وفي هذه المرحﻠة يوفر ﺗعﻠم مفاهيم التكيﻒ واﻻنتخاب الطبيعي قاﻋدة أساسية لفهم التطور وفهم العمﻠيات
والتداخﻞ في اﻷنظمة البيئية ليبدأ الطﻠبة التفكير في ﻛيفية ﺗطوير الحﻠول بحسب التحديات البيئية .وأخيرا ً فإن
ﺗنمية الفهم اﻷساسي لﻠعﻠوم ﻋﻦ صحة اﻹنسان يساﻋد الطﻠبة في ﺗحسيﻦ ظروف حياﺗهم وحياة اﻵخريﻦ.

خصائص الكائنات الحيﱠﺔ والعمليات الحيويﺔ التﻲ تقوم بها
Characteristics and Life Processes of Organisms
 .1الفروق بين المجموﻋات التصنيفيﺔ الرئيسﺔ للكائنات الحيﺔ:
ُعرف المجموﻋات التصنيفية الرئيسة لﻠكائنات الحية
أ .يحدد الخصائﺺ الرئيسة المشترﻛة لي ِ ّ
)مثال :النباﺗات ،الحيوانات ،الفطريات ،الثدييات ،الطيور ،الزواحﻒ ،اﻷسماك ،البرمائيات
والحشرات(
ب .يميز ويصنِّﻒ أمثﻠة مﻦ الكائنات الحية ضمﻦ المجموﻋات التصنيفية الرئيسة لﻠكائنات الحية
)مثال :النباﺗات ،الحيوانات ،الفطريات ،الثدييات ،الطيور ،الزواحﻒ ،اﻷسماك ،البرمائيات،
والحشرات(.
 .2تركيب ووظيفﺔ اﻷجهزة الحيويﺔ الرئيسﺔ للكائنات الحيﺔ:
أ .يُحدد مكان اﻷﻋضاء الرئيسة لﻸجهزة الحيوية ووظائفها )مثال :الرئة ،المعدة ،الدماغ(
ومكونات نظم اﻷﻋضاء الرئيسة )مثال :الجهاز التنفسي ،الجهاز الهضمي( في جسم اﻹنسان.
ب .يقارن ويقابﻞ بيﻦ اﻷﻋضاء الرئيسة واﻷجهزة الحيوية في اﻹنسان وسائر الفقاريات.
ج .يفسر دور اﻷﻋضاء الحيوية الرئيسة واﻷجهزة الحيوية في ﺗحقيق اﻻﺗزان الداخﻠي واستدامة
الحياة ،مثﻞ اﻷﻋضاء المنوطة في ﻋمﻠية التنفﺲ والدورة الدموية.
 .3العمليات الفسيولوجيﺔ فﻲ الحيوانات:
أ .يم ِيّز استجابات الحيوانات لﻠمؤثرات الخارجية والداخﻠية والتي ﺗعمﻞ لﻠحفاظ ﻋﻠﻰ اﻻﺗزان
الداخﻠي لﻠجسم )مثال :زيادة معدل نبﺾ القﻠب أثناء التمريﻦ الرياضي ،الشعور بالعطش ﻋند
التعرق في الجو الحار ،اﻻرﺗعاش في البرد(.
الجفاف ،اﻹحساس بالجوع ﻋندما نحتاج طاقة،
ﱡ

الخﻼيا ووظائفها

Cells and Their Functions

 .1تركيب الخﻼيا ووظائفها:
سِر أن الكائنات الحية مكونة مﻦ خﻼيا والتي بدورها ﺗقوم بالوظائﻒ الحيوية وﻋمﻠيات التكاثر
أ .يف ّ
بواسطة اﻻنقسام الخﻠوي.
ب .يحدد المكونات الرئيسة لﻠخﻼيا )مثال :جدار الخﻠية ،الغشاء الخﻠوي ،النواة ،البﻼستيدات
الخضراء ،الفجوة ،واﻷجسام الفتيﻠية  /الميتوﻛندريا( ويصﻒ الوظائﻒ الرئيسة لهذه المكونات.
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ج .يم ِيّز أن جدار الخﻠية والبﻼستيدات الخضراء هما صفتان ﺗميّزا الخﻼيا النباﺗية ﻋﻦ الخﻼيا
الحيوانية.
سِر أن اﻷنسجة واﻷﻋضاء واﻷجهزة الحيوية مكونة مﻦ مجموﻋات مﻦ الخﻼيا المتخصصة
د .يف ّ
ذات وظائﻒ محددة.
 .2ﻋمليات التمثيل الضوئﻲ والتنفس الخلوي:
أ .يصﻒ العمﻠية الرئيسة لﻠتمثيﻞ الضوئي )مثال :ﺗحتاج إلﻰ الضوء وثاني أﻛسيد الكربون والماء
والكﻠوروفيﻞ؛ ﻹنتاج الجﻠوﻛوز /السكر؛ وﺗحرير اﻷُﻛسجيﻦ(
ب .يصﻒ الخطوات الرئيسة لعمﻠية التنفﱡﺲ ال َخﻠَوي )مثال :ﺗحتاج أﻛسجيﻦ وجﻠوﻛوز /سكر؛ وﺗنتج
طاقة وماء وﺗحرر ثاني أﻛسيد الكربون(

دورة حياة الكائنات الحيﺔ ،التكاثر ،وﻋلم الوراثﺔ
Life Cycles, Reproduction, and Heredity
 .1دورات الحياة وأنماط التطور:
أ .يقارن ويجد التبايﻦ لدورات الحياة وأنماط النمو والتطور ﻷنواع مختﻠفة مﻦ الكائنات الحية
)مثال :الثدييات ،الطيور ،البرمائيات ،الحشرات ،والنباﺗات(.
 .2التكاثر الجنسﻲ والوراثﺔ فﻲ النباتات والحيوانات:
أ .يعرف أن التكاثر الجنسي يتضمﻦ إخصاب خﻠية البويضة بواسطة خﻠية الحيوان المنوي ﻹنتاج
نسﻞ مشابه لكﻦ ليﺲ مطابق لﻶباء؛ يدرك أن وراثة الصفات بالكائنات الحية يتم ﻋبر المادة
الجينية وينتقﻞ مﻦ اﻷباء إلﻰ اﻷبناء.
ب .يميز أن صفات الكائنات الحية مشفرة بواسطة الحمﺾ النووي الخاص به؛ يميز أن هذا
الحمﺾ النووي يحمﻞ معﻠومات جينية موجودة ﻋﻠﻰ الكروموسومات الموجودة في نواة ﻛﻞ
خﻠية.
ج .يميز الصفات الوراثية مﻦ الصفات المكتسبة والصفات المتعﻠمة.

التنوع الحيوي ،التشابه واﻻختﻼف ،التكيﱡف واﻻنتخاب الطبيعﻲ
Diversity, Adaptation, and Natural Selection
 .1اﻻختﻼف كقاﻋدة أساسيﺔ لﻼختيار الطبيعﻲ:
أ .يم ِيّز أن التﱡغيرات في الخصائﺺ الفيزيائية والسﻠوﻛية بيﻦ اﻷفراد في المجتمﻊ ﺗمنح بعﺾ
اﻷفراد ميزة اﻻستمرار بالحياة وﺗنقﻞ خصائصها لﻸجيال الﻼحقة )النسﻞ(.
ب .يربط بيﻦ بقاء أنواع مﻦ الكائنات الحية وانقراض أخرى بنجاح ﻋمﻠية التكاثر في ظﻞ التغيرات
البيئية )اﻻنتخاب الطبيعي(.
 .2الدليل ﻋلﻰ التغيرات الحياتيﺔ ﻋلﻰ اﻷرض ﻋلﻰ ﻣر الزﻣان:
أ .يبني استنتاجات مبنية ﻋﻠﻰ اﻷدلة اﻷحفورية ﻋﻠﻰ الطول النسبي لزمﻦ ﺗواجد المجموﻋات
الرئيسة لﻠكائنات الحية ﻋﻠﻰ الكرة اﻷرضية.
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ب .يصﻒ ﻛيﻒ أن أوجه التشابه واﻻختﻼف بيﻦ الكائنات الحية واﻷحافير ﺗعطي دليﻞ ﻋﻠﻰ التغيرات
التي طرأت ﻋﻠﻰ الكائنات الحية ﻋﻠﻰ مر العصور ،ويحدد درجة ﺗشابه الخصائﺺ التي ﺗعطي
دليﻞ ﻋﻠﻰ النسب المشترك.

اﻷنظمﺔ البيئيﺔ Ecosystems
 .1تدفق الطاقﺔ فﻲ اﻷنظمﺔ البيئيﺔ:
أ .يحدد ويعطي أمثﻠة ﻋﻠﻰ المنتجيﻦ والمستهﻠكيﻦ والمحﻠﻠيﻦ؛ يرسم أو يفسر مخطط شبكة الغذاء.
ب .يصﻒ ﺗدفق الطاقة في النظام البيئي )مثال :ﺗدفق الطاقة مﻦ المنتجيﻦ إلﻰ المستهﻠكيﻦ ،ينتقﻞ
جزء فقط مﻦ الطاقة مﻦ مستوى إلﻰ الذي يﻠيه(؛ يرسم أو يفسر هرم الطاقة.
 .2دورة الماء واﻷكسجين والكربون فﻲ اﻷنظمﺔ البيئيﺔ:
أ .يصﻒ دور الكائنات الحية في دورة المياه في النظام البيئي )مثال :النباﺗات ﺗمتﺺ الماء مﻦ
التربة وﺗخرج الماء مﻦ خﻼل اﻷوراق؛ والحيوانات ﺗأخذ الماء ﻛذلك وﺗخرج الماء خﻼل ﻋمﻠية
التنفﺲ ومﻦ خﻼل الفضﻼت(.
ب .يصﻒ دور الكائنات الحية في دورة اﻷﻛسجيﻦ والكربون في النظام البيئي )مثال :النباﺗات ﺗأخذ
ثاني أﻛسيد الكربون مﻦ الهواء وﺗطﻠق اﻷﻛسجيﻦ في الهواء مﻦ خﻼل ﻋمﻠية التمثيﻞ الضوئي
وﺗخزيﻦ الكربون في الخﻼيا؛ والحيوانات ﺗأخذ اﻷﻛسجيﻦ مﻦ الهواء وﺗطﻠق ثاني أﻛسيد الكربون
في الهواء مﻦ خﻼل ﻋمﻠية التنفﺲ(
 .3العﻼقﺔ الترابطيﺔ بين أفراد ﻣجموﻋات الكائنات الحيﺔ فﻲ اﻷنظمﺔ البيئيﺔ:
أ .يصﻒ ويقدم أمثﻠة ﻋﻠﻰ التنافﺲ بيﻦ الكائنات الحية في اﻷنظمة البيئية.
ب .يصﻒ ويقدم أمثﻠة ﻋﻠﻰ اﻻفتراس في النظام البيئي.
ج .يصﻒ ويقدم أمثﻠة ﻋﻠﻰ التكافﻞ بيﻦ أفراد الكائنات الحية في النظام البيئي )مثال :الطيور أو
الحشرات التي ﺗﻠقح اﻷزهار ،الطيور ﺗأﻛﻞ الحشرات ﻋﻠﻰ الغزال أو الماشية(.
 .4العواﻣل المؤثرة فﻲ حجم السكان ﻷي نظام بيئﻲ:
أ .يصﻒ العوامﻞ التي ﺗؤثر ﻋﻠﻰ نمو النباﺗات والحيوانات؛ يحدد العوامﻞ التي ﺗحد مﻦ حجم
المجتمﻊ )مثال :اﻷمراض ،الحيوانات المفترسة ،مصادر الغذاء ،الجفاف(
ب .يتنبأ ﻛيﻒ أن التغيرات في النظام البيئي )مثال :ﺗغير في مصادر الماء ،ﺗقديم مجتمﻊ جديد،
الصيد ،الهجرة( ﺗؤثر ﻋﻠﻰ مدى ﺗوفر المصادر والتوازن بيﻦ أفراد المجتمﻊ.
 .5أثر اﻹنسان ﻋلﻰ البيئﺔ
أ .يصﻒ ويفسر السبﻞ التي يكون لﻠسﻠوك اﻹنساني اﻷثر اﻹيجابي ﻋﻠﻰ البيئة )مثال :إﻋادة ﺗشجير
الغابات ،ﺗقﻠيﻞ ﺗﻠوث الهواء والماء ،حماية اﻷنواع المهددة بالخطر(.
ب .يصﻒ ويفسر السبﻞ التي يكون لﻠسﻠوك اﻹنساني اﻷثر السﻠبي ﻋﻠﻰ البيئة )مثال :السماح
لمخﻠفات المصانﻊ مﻦ الماء الدخول إلﻰ شبكات المياه ،حرق الفحم الحجري الذي يطﻠق الغازات
الدفيئة والمﻠوثات إلﻰ الهواء(؛ يصﻒ ويقدم أمثﻠة ﻋﻠﻰ أثر ﺗﻠوث الهواء ،الماء ،والتربة ﻋﻠﻰ
اﻹنسان ،والنبات ،والحيوانات )مثال :ﺗﻠوث المياه يؤدي إلﻰ قصر حياة النباﺗات والحيوانات في
النظام المائي(.
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صحﺔ اﻹنسان

Human Health

 .1المسببات والنقل والوقايﺔ والمقاوﻣﺔ لﻸﻣراض:
أ .يصﻒ المسببات ،والنقﻞ والوقاية مﻦ اﻷمراض الشائعة )مثال :اﻹنفﻠونزا ،الحصبة ،المﻼريا،
نقﺺ المناﻋة المكتسب(.
ب .يصﻒ دور جهاز المناﻋة في مقاومة المرض وﺗعزيز الشفاء )مثال :اﻷجسام المضادة في الدم
ﺗساﻋد ﻋﻠﻰ مقاومة الجسم لﻠعدوى وﻛريات الدم البيضاء لمحاربة العدوى(.
 .2أهميﺔ النظام الغذائﻲ والتمارين الرياضيﺔ وخيارات أخرى لنمط الحياة:
أ .يفسر أهمية النظام الغذائي ،والتماريﻦ الرياضية ،والخيارات اﻷخرى لنمط الحياة في الحفاظ
ﻋﻠﻰ الصحة وﺗجنب المرض )مثال :أمراض القﻠب ،ارﺗفاع ضغط الدم ،السكري ،سرطان
الجﻠد ،سرطان الرئة(.
ب .يحدد المصادر الغذائية ودور العناصر الغذائية في النظام الغذائي الصحي )مثال :الفيتامينات،
الفﻠزات ،البروﺗيﻦ ،الكربوهيدرات ،والدهون(.

الكيمياء

Chemistry

في الصﻒ الثامﻦ ،ﺗمتد دراسة الطﻠبة لﻠكيمياء ﻷبعد مﻦ مجرد فهم لﻠظواهر الطبيعية اليومية فقط إلﻰ
ﺗعﻠم المفاهيم الرئيسة والمبادئ التي يحتاجونها لفهم التطبيقات العمﻠية لﻠكيمياء وأن يشرﻋوا في دراسة أﻛثر
ﺗقدما ً .يتضمﻦ مجال الكيمياء ثﻼثة مجاﻻت لﻠموضوﻋات:
 ﺗرﻛيب المادة
 خصائﺺ المادة
 التغيرات الكيميائية
ﺗرﻛز دراسة ﺗرﻛيب المادة ﻋﻠﻰ ﺗمييز العناصر ،المرﻛبات والمخاليط ،وﻛذلك فهم ﺗرﻛيب جزئيات
المادة .ﻛما يرﻛز هذا المجال ﻋﻠﻰ استخدام الجدول الدوري ﻛأساس ﺗنظيم العناصر .ﻛما يرﻛز مجال
موضوع خصائﺺ المادة ﻋﻠﻰ التمييز بيﻦ الخصائﺺ الفيزيائية والكيميائية لﻠمادة وفهم خصائﺺ المخاليط
والمحاليﻞ واﻷحماض والقواﻋد .ﺗرﻛز دراسة التغيرات الكيميائية ﻋﻠﻰ خصائﺺ التغيرات الكيميائية وحفﻆ
المادة خﻼل التغيرات الكيمائية.

تركيب المادة

Composition of Matter

 .1تركيب الذرات والجزيئات:
أ .يصﻒ الذرات ﻋﻠﻰ أنها ﺗتكون مﻦ جسيمات دون الذرية )مثال :إلكترونات سالبة الشحنة ﺗحيط
بالنواة التي ﺗحوي بداخﻠها بروﺗونات موجبة الشحنة ونيوﺗرونات بﻼ شحنة(.
ب .يصﻒ ﺗرﻛيب المادة بدﻻلة الجسيمات )مثال :الذرات والجزيئات( ويصﻒ الجزيئات ﻋﻠﻰ أنها
ﺗتكون مﻦ مجموﻋة مﻦ الذرات )مثال :جزيء الماء  ،H2Oاﻷﻛسجيﻦ  ،O2ثاني أوﻛسيد
الكربون .(CO2

إطار تقييم العلوم TIMSS2019

ﺻﻔﺣﺔ | 16

 .2العناصر والمركبات والمخاليط:
أ .يصﻒ الفرق بيﻦ العناصر ،والمرﻛبات ،والمخاليط؛ ويميز بيﻦ المواد النقية )مثال :العناصر
والمرﻛبات( والمخاليط )متجانﺲ وغير متجانﺲ( ﻋﻠﻰ أساس ﺗرﻛيبهم وﻛيفية ﺗشكﻠهم.
 .3الجدول الدوري للعناصر:
أ .يدرك أن الجدول الدوري هو ﺗرﺗيب وﺗنظيم لﻠعناصر المعروفة؛ يميز ويصﻒ أن ﺗرﺗيب
العناصر ﺗم اﻋتمادا ﻋﻠﻰ ﻋدد البروﺗونات الموجودة في نواة الذرة لكﻞ ﻋنصر.
ب .يدرك أنه يمكﻦ التنبؤ بخصائﺺ العناصر )مثال :فﻠزي أو غير فﻠزي ،التفاﻋﻞ( مﻦ خﻼل
موقعها في الجدول الدوري )مثال :الصﻒ والدورة ،والعمود ،أو المجموﻋة /العائﻠة( وأن
ﻋناصر نفﺲ العائﻠة يكون لهم خصائﺺ مشترﻛة ﺗجمعهم.

خصائص المادة

Properties of Matter

 .1الخصائص الفيزيائيﺔ والكيميائيﺔ للمادة:
أ .يميز بيﻦ الخصائﺺ الفيزيائية والكيميائية لﻠمواد.
ب .يربط بيﻦ استخدام المواد وخصائصها الفيزيائية )مثال :درجة اﻻنصهار ،درجة الغﻠيان،
الذائبية ،التوصيﻞ الحراري(.
ج .يربط بيﻦ استخدام المواد وخصائصها الكيميائية )مثال :الميﻞ إلﻰ الصدأ ،قابﻠية اﻻشتعال(
 .2الخصائص الفيزيائيﺔ والكيميائيﺔ كأساس لتصنيف المادة:
أ .يصنﻒ المواد حسب خصائصها الفيزيائية التي يمكﻦ إثباﺗها أو قياسها )مثال :الكثافة ،درجة
اﻻنصهار أو الغﻠيان ،الذائبية ،الخصائﺺ المغناطيسية ،قابﻠية التوصيﻞ الكهربائي أو
الحراري(.
ب .يصنﻒ المواد حسب خصائصها الكيميائية )مثال :إذا ﻛانﺖ المادة فﻠزية أو غير فﻠزية(
 .3المخاليط والمحاليل:
أ .يشرح ﻛيﻒ يمكﻦ استخدام الطرق الفيزيائية لفصﻞ المخاليط إلﻰ مكوناﺗها الرئيسة.
ب .يصﻒ المحاليﻞ بدﻻلة المادة  /المواد )مثال :صﻠب ،سائﻞ ،أو الغاز المذاب( التي ﺗذوب في
ال ُمذيب ويربط ﺗرﻛيز المحﻠول مﻊ ﻛميات المادة المذابة والمذيب الموجودة.
ج .يفسر ﻛيﻒ أن درجة الحرارة والتحريك ومساحة السطح المﻼمسة لﻠمذيب ﺗؤثر ﻋﻠﻰ معدل
انصهار المواد المذابة.
 .4خصائص اﻷحماض والقواﻋد:
أ .يميز المواد المتداولة يوميا ً ﻛأحماض أو قواﻋد اﻋتمادا ﻋﻠﻰ خصائصها )مثال :اﻷحماض لها
درجة حموضة  pHأقﻞ مﻦ  ،7اﻷطعمة الحمضية ﻋادة لها طعم حمضي؛ القواﻋد ﻋادة ﻻ
ﺗتفاﻋﻞ مﻊ الفﻠزات؛ وﺗعطي مﻠمﺲ صابوني(.
ب .يد رك أن ﻛﻼً مﻦ اﻷحماض والقواﻋد ﺗتفاﻋﻞ مﻊ الكواشﻒ حيث ﺗؤدي إلﻰ ﺗغير في اﻷلوان.
ج .يدرك أن اﻷحماض والقواﻋد ﺗعادل بعضها بعضا.
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التغيرات الكيميائيﺔ

Chemical Change

 .1ﻣميزات التغيرات الكيميائيﺔ:
أ .يفرق بيﺖ التغيرات الفيزيائية والتغيرات الكيميائية وذلك مﻦ خﻼل التحول )التفاﻋﻞ( مﻦ مادة
نقية واحدة أو أﻛثر )المتفاﻋﻼت( إلﻰ مواد نقية أخرى مختﻠفة )النواﺗج(.
ب .يقدم دليﻞ )مثال :ﺗغيرات درجة الحرارة ،إنتاج الغاز ،ﺗشكﻞ الرواسب ،ﺗغير الﻠون ،أو انبعاث
الضوء( ﻋﻠﻰ حدوث أﻛيد لﻠتفاﻋﻞ الكيميائي.
ج .يدرك أن اﻷﻛسجيﻦ ضروري لتفاﻋﻼت اﻷﻛسدة )مثال :اﻻحتراق ،الصدأ ،وﺗغير الشكﻞ( ويربط
هذه التفاﻋﻼت بالنشاطات اليومية )مثال :حرق الخشب ،التخزيﻦ ،اﻷجسام المعدنية(.
 .2المادة والطاقﺔ فﻲ التفاﻋﻼت الكيميائيﺔ:
أ .يدرك أن المادة محفوظة خﻼل التفاﻋﻞ الكيميائي وأن جميﻊ الذرات الموجودة في بداية التفاﻋﻞ
هي نفسها موجودة في نهاية التفاﻋﻞ ،مﻊ فارق انه يتم إﻋادة ﺗرﺗيبهم لتشكيﻞ مواد جديدة.
ب .يدرك أن بعﺾ التفاﻋﻼت الكيميائية ﺗحرر الطاقة )الطاقة الحرارية( بينما ﺗفاﻋﻼت أخرى
ﺗمتﺺ الطاقة ،ويصنﻒ التفاﻋﻼت الكيميائية المشهورة )مثال :اﻻحتراق ،التعادل ،مزج المواد
بطريق الحزم الباردة الكيميائية( وهي إما ﺗحرر الطاقة أو ﺗمتﺺ الطاقة )الطاقة الحرارية(.
ج .يدرك أن التفاﻋﻼت الكيميائية ﺗحصﻞ بمعدﻻت مختﻠفة وأن معدل التفاﻋﻼت يتأثر بتغير
الظروف لﻠتفاﻋﻞ القائم )مثال :مساحة سطح التفاﻋﻞ ،درجة الحرارة ،والترﻛيز(.
 .3الروابط الكيميائيﺔ:
أ .يدرك أن الروابط الكيميائية ﺗتشكﻞ نتيجة التجاذب بيﻦ الذرات في مرﻛب ما وإلكترونات
الذرات المشترﻛة بالرابطة.

الفيزياء

Physics

وﻛما جاء في مجال الكيمياء فإن دراسة الطﻠبة لﻠفيزياء في الصﻒ الثامﻦ ﺗمتد إلﻰ أبعد مﻦ فهم
اﻷساسات العﻠمية ﻋﻦ المﻼحظات اليومية الشائعة إلﻰ ﺗعﻠم الكثير مﻦ مفاهيم الفيزياء الرئيسة التي يحتاجونها
لفهم التطبيقات الفيزيائية العﻠمية أو لﻼستمرار في دراسة متقدمة لﻠفيزياء في ﺗعﻠمهم الﻼحق .ويضمﻦ مجال
الفيزياء خمسة مجاﻻت مﻦ الموضوﻋات:






الحاﻻت الفيزيائية والتغيرات في المادة
ﺗحوﻻت الطاقة وانتقالها
الضوء والصوت
الكهرباء والمغناطيسية
القوى والحرﻛة

يجب ﻋﻠﻰ طﻠبة الصﻒ الثامﻦ أن يكونوا قادريﻦ ﻋﻠﻰ وصﻒ العمﻠيات المتضمنة لﻠتغيرات في حالة المادة
وأن يربطوا بيﻦ حالة المادة والمسافة والحرﻛة بيﻦ الجزئيات .ﻛما يجب أن يكون الطﻠبة قادريﻦ ﻋﻠﻰ ﺗعريﻒ
أشكال الط اقة المختﻠفة ،وصﻒ انتقاﻻت الطاقة البسيطة ،ﺗطبيق مبادئ حفﻆ الطاقة في حاﻻت ﻋمﻠية ،وفهم
اﻻختﻼف بيﻦ الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة .ويتوقﻊ مﻦ طﻠبة هذه المرحﻠة أيضا ً معرفة بعﺾ الحقائق
اﻷساسية ﻋﻦ الضوء والصوت ،ربط هذه الحقائق في ظاهرة قابﻠة لﻠمﻼحظة ،وحﻞ مسائﻞ ﻋمﻠية متضمنة
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سﻠوك الضوء والصوت .أما في مجال موضوع الكهرباء والمغناطيسية فعﻠﻰ الطﻠبة أن يكونوا معتاديﻦ ﻋﻠﻰ
المواد الشائعة الموصﻠة لﻠكهرباء ،ﺗدفق التيار في دائرة ﻛهربائية ،والفرق بيﻦ دائرة ﻛهربائية ﻋﻠﻰ التوالي
ودائرة ﻛهربائية ﻋﻠﻰ التوازي .أيضا ً يجب أن يكونوا الطﻠبة قادريﻦ ﻋﻠﻰ وصﻒ الخصائﺺ واستخدامات
المغناطيسيات الدائمة والكهرومغناطيسيات .ومﻦ المفروض أن يكون فهم الطﻠبة ﻋﻦ القوى والحرﻛة ممتدا ً
إلﻰ معرفة اﻷنواع العامة وخصائﺺ القوى ووظيفة الماﻛينات البسيطة .ﻋﻠيهم أيضا ً فهم مفاهيم الضغط
والكثافة وأن يكونوا قادريﻦ ﻋﻠﻰ ﺗعريﻒ الحرﻛة والتنبؤ بالتغيرات الكمية في الحرﻛة اﻋتمادا ً ﻋﻠﻰ القوة
المؤثرة ﻋﻠﻰ الجسم.

الحاﻻت الفيزيائيﺔ والتغيرات فﻲ المادة
Physical States and Changes in Matter
 .1حركﺔ الجسيمات فﻲ المواد الصلبﺔ والسائلﺔ والغازيﺔ:
أ .يدرك أن ذرات وجزيئات المواد في حرﻛة ثابتة ،ويدرك أن السرﻋة النسبية والمسافة بيﻦ
الجسيمات في المواد الصﻠبة والسائﻠة والغازية ﺗعطي معﻠومات ﻋﻦ الحرﻛة والمسافة بيﻦ
الذرات والجزيئات لتفسر بذلك الخصائﺺ الفيزيائية لﻠمواد الصﻠبة والسائﻠة والغازية )مثال:
اﻻنضغاط ،الحجم ،الشكﻞ ،الكثافة(.
ب .يربط التغيرات في درجة حرارة الغاز بتغيرات حجم الغاز و/أو الضغط والتغيرات في السرﻋة
المتوسطة لجسيمات الغاز؛ يربط ﺗمدد المواد الصﻠبة والسائﻠة بتغيرات درجة الحرارة بدﻻلة
ﺗغير المسافة بيﻦ الجسيمات.
 .2التغيرات فﻲ حاﻻت المادة:
أ .يصﻒ التغيرات في حالة المواد )مثال :اﻻنصهار ،التجمد ،الغﻠيان ،التبخر ،التكثﻒ ،والتسامي(
ﻛنتيجة مﻦ زيادة أو نقصان الطاقة الحرارية.
ب .يربط معدل التغير في حالة المادة بالعوامﻞ الفيزيائية )مثال :مساحة السطح ،ودرجة حرارة
محيط المادة(.
 .3التغيرات الفيزيائيﺔ:
أ .يدرك أن التغيرات الفيزيائية ليﺲ لها ﻋﻼقة بتشكيﻞ مواد جديدة.
ب .يفسر أن الكتﻠة ﺗبقﻰ ثابتة خﻼل التغيرات الفيزيائية لﻠمادة )مثال :ﺗغير حالة المادة ،انصهار
المواد الصﻠبة ،التمدد الحراري(.

تحوﻻت الطاقﺔ وانتقالها

Energy Transformation and Transfer

 .1أشكال وحفظ الطاقﺔ:
أ .يحدد اﻷشكال المختﻠفة لﻠطاقة )مثال :الطاقة الحرﻛية ،طاقة الوضﻊ ،طاقة الضوء ،والصوت،
الطاقة الكهربائية والحرارية والكيميائية(.
ب .يصﻒ ﺗحوﻻت الطاقة التي ﺗحدث بالعمﻠيات المعروفة )مثال :اﻻحتراق داخﻞ المحرك لﻠتحريك
السيارة ،التمثيﻞ الضوئي ،إنتاج الطاقة الكهرومائية(؛ يدرك أن الطاقة الكﻠية محفوظة لﻠنظام
المغﻠق.
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 .2انتقال الطاقﺔ الحراريﺔ وﻣوصليﺔ المواد للحرارة:
أ .يدرك أن درجة الحرارة ﺗبقﻰ ثابتة خﻼل ﻋمﻠية اﻻنصهار ،الغﻠيان ،والتجمد لكﻦ الطاقة
الحرارية ﺗزداد أو ﺗنقﺺ خﻼل ﺗغير حالة المادة.
ب .يربط انتقال الطاقة الحرارية مﻦ جسم ما أو مساحة ما ﻋند درجة حرارة ﻋالية إلﻰ جسم آخر
ﻋند درجة حرارة أقﻞ وذلك مﻦ أجﻞ التبريد أو التسخيﻦ؛ يدرك أن اﻷجسام الساخنة سوف ﺗبرد،
وأن اﻷجسام الباردة سوف ﺗسخﻦ ويستمر ذلك حتﻰ ﺗصﻞ اﻷجسام إلﻰ نفﺲ درجة الحرارة مﻊ
محيطهم.
ج .يدرك أن أنواع انتقال الطاقة الحرارية يتم ﻋﻦ طريق التوصيﻞ الحراري ،والحمﻞ الحراري،
واﻹشعاع؛ يقارن التوصيﻞ النسبي لﻠطاقة الحرارية لمواد مختﻠفة.

الضوء والصوت

Light and Sound

الضوء:

 .1خصائص
أ .يصﻒ أو يحدد الخصائﺺ الرئيسية لﻠضوء )مثال :سرﻋة الضوء ،اﻻنتقال خﻼل أوساط
مختﻠفة؛ اﻻنعكاس ،اﻻنكسار ،اﻻمتصاص ،وﺗشتﺖ الضوء اﻷبيﺾ إلﻰ اﻷلوان المكونة له(؛
يربط لون اﻷجسام الظاهرة باﻻنعكاس أو امتصاص الضوء.
ب .يحﻞ مسائﻞ ﻋمﻠية ﺗتضمﻦ انعكاس الضوء مﻦ مرآة مستوية وﺗكون الظﻼل؛ يفسر مخطط
الشعاع البسيط لتحديد مسار الضوء.
 .2خصائص الصوت:
أ .يحدد أن الصوت هو ظاهرة موجية وﺗحدث بسبب اﻻهتزاز وﺗتميز بعﻠو الصوت )الشدة(
ودرجة الصوت )الحدة(؛ يصﻒ بعﺾ الخصائﺺ اﻷساسية لﻠصوت )مثال :ﺗحتاج إلﻰ وسط
ناقﻞ لﻼنتقال ،اﻻنعكاس واﻻمتصاص مﻦ السطوح ،والسرﻋة النسبية خﻼل أوساط مختﻠفة والتي
هي دائما أقﻞ مﻦ سرﻋة الضوء(.
ب .يربط الظواهر المألوفة )الصدى ،سماع الرﻋد بعد رؤية البرق( مﻊ خصائﺺ الصوت.

الكهرباء والمغناطيسيﺔ Electricity and Magnetism
صﻼت وانتقال الكهرباء فﻲ الدوائر الكهربائيﺔ:
 .1المو ِ ّ
أ .ي صنﻒ المواد إلﻰ مواد موصﻠة ﻛهربائية أو ﻋازلة؛ يحدد المكونات الكهربائية أو المواد التي
ﺗستخدم ﻹﻛمال الدوائر الكهربائية.
ب .يحدد مخططات ﺗمثﻞ دوائر ﻛهربائية ﻛامﻠة؛ يصﻒ العوامﻞ التي ﺗؤثر ﻋﻠﻰ التيار الكهربائي في
الدوائر الكهربائية المبنية ﻋﻠﻰ التوازي والتسﻠسﻞ) .مثال :ﻋدد البطاريات و /أو ﻋدد لمبات
اﻹضاءة(.
 .2خصائص واستخداﻣات المغانط الدائمﺔ والكهربائيﺔ:
أ .يربط خصائﺺ المغناطيﺲ الدائم )مثال :قطبيﻦ متقابﻠيﻦ متعاﻛسيﻦ ،ﺗجاذب  /ﺗنافر ،وشدة القوة
المغناطيسية ﺗتغير مﻊ المسافة( مﻊ اﻻستخدام في الحياة اليومية )مثال :البوصﻠة المغناطيسية(.
ب .يصﻒ الخصائﺺ الخاصة لﻠمغانط الكهربائية )مثال :شدة المجال المغناطيسي ﺗتغير مﻊ التيار،
ﻋدد لفات المﻠﻒ ،ونوع المادة في قﻠب المﻠﻒ؛ الجذب المغناطيسي يمكﻦ أن يعمﻞ أو ﻻ يعمﻞ؛
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ﻛما يمكﻦ ﺗبديﻞ اﻷقطاب المغناطيسية( ثم يربط خصائﺺ المغناطيﺲ الكهربائي مﻊ
اﻻستخدامات اليومية )مثال :جرس الباب ،مصنﻊ إﻋادة التدوير(.

القوة والحركﺔ

Forces and Motion

 .1الحركﺔ:
أ .يميز أن سرﻋة الجسم ﺗعتمد ﻋﻠﻰ ﺗغير الموقﻊ لﻠجسم )المسافة( ﻋﻠﻰ ﺗغير الزمﻦ والتسارع يعتمد
ﻋﻠﻰ التغير في السرﻋة ﻋﻠﻰ ﺗغير الزمﻦ.
 .2القوى المعروفﺔ وخصائصها:
أ .يصﻒ القوى الميكانيكية المعروفة )قوة الجاذبية ،قوة رد الفعﻞ ،قوة اﻻحتكاك ،قوة المرونة،
وقوة الطفو(؛ يدرك ويصﻒ الوزن ﻋﻠﻰ أنه هو قوة الجاذبية اﻷرضية؛ يميز بيﻦ القوى المتصﻠة
والقوى غير المتصﻠة )مثال :قوة اﻻحتكاك وقوة الجاذبية اﻷرضية(.
ب .يدرك أن القوى لها قيمة واﺗجاه؛ يدرك أن لكﻞ فعﻞ قوة يوجد رد فعﻞ قوة مسا ٍو بالمقدار
ومعاﻛﺲ باﻻﺗجاه؛ يدرك ويصﻒ الفرق بيﻦ قوى الجاذبية ﻋﻠﻰ جسم ما ﻋندما يتواجد ﻋﻠﻰ
ﻛواﻛب مختﻠفة )أو القمر(.
 .3أثر القوى:
أ .يصﻒ ﻛيفية ﻋمﻞ اﻵﻻت البسيطة )مثال :الروافﻊ ،السطح المائﻞ ،البكرات ،المسننات(.
ب .يفسر ظاهرة الطفو والغرق لﻸجسام بدﻻلة فرق الكثافة وﺗأثير قوة الطفو.
ج .يصﻒ الضغط بدﻻلة القوة والمساحة؛ يصﻒ العوامﻞ المؤثرة ﻋﻠﻰ الضغط )مثال :ضغط الماء
يزادا مﻊ ﻋمق الماء ،البالون يتمدد ﻋندما يضاف اليه الهواء(.
د .يتنبأ بالتغيرات الكمية باﺗجاه واحد لحرﻛة )السرﻋة واﻻﺗجاه( الجسم ﺗحﺖ ﺗأثير القوى المؤثرة
ﻋﻠﻰ الجسم؛ يميز ويصﻒ ﻛيﻒ أن قوة اﻻحتكاك ﺗؤثر ﻋﻠﻰ الحرﻛة )مثال :مساحة التﻼمﺲ بيﻦ
السطحيﻦ ﺗزيد مﻦ اﻻحتكاك وﺗعيق الحرﻛة(.

ﻋلوم اﻷرض

Earth Science

ﺗغطي موضوﻋات ﺗعﻠيم وﺗعﻠم ﻋﻠوم اﻷرض المستنبطة مﻦ حقول الجيولوجيا ،ﻋﻠم الفضاء ،ﻋﻠم اﻷرصاد،
ﻋﻠم المياه ،وﻋﻠم المحيطات وهي متعﻠقة بمفاهيم اﻷحياء والكيمياء والفيزياء .وبالرغم مﻦ أن فصول متفرقة
مﻦ ﻋﻠو م اﻷرض التي ﺗغطي جميﻊ هذه الموضوﻋات ﻻ ﺗُدرس في ﻛﻞ الدول فإنه مﻦ المتوقﻊ بأن الفهم
المتعﻠق بمجاﻻت موضوع ﻋﻠوم اﻷرض سيكون متضمنا ً في منهج العﻠوم الذي يغطي ﻋﻠوم الحياة وﻋﻠوم
ُعرف إطار ﻋﻠوم TIMSS2019مجاﻻت
الطبيعة أو بمواد منفصﻠة مثﻞ الجغرافيا والجيولوجيا .ي ّ
الموضوﻋات اﻵﺗية التي يُنظر إليها ﻋالميا ً بأنها مهمة لﻠطﻠبة في الصﻒ الثامﻦ ليتفهموا ﻛوﻛبهم الذي يعيشون
ﻋﻠيه وهو موجود في الكون.
 ﺗرﻛيب اﻷرض وخصائصها الفيزيائية
 العمﻠيات الطبيعية لﻸرض اﻷرض ودورات اﻷرض وﺗاريخها
 الموارد الطبيعية لﻸرض ،استخدامها وطرائق المحافظة ﻋﻠيها
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 اﻷرض في النظام الشمسي والكون.
يتوقﻊ مﻦ طﻠبة الصﻒ الثامﻦ أن يكون لديهم معارف ﻋامة ﻋﻦ ﺗرﻛيب وﺗصاريﺲ سطح اﻷرض ،متضمنا ً
ذلك ﺗرﻛيب طبقات اﻷرض ،والغﻼف الجوي .ﻛذلك يجب أن يبني الطﻠبة فهم مفاهيم ﻋﻦ العمﻠيات،
الدورات ،واﻷنماط ،متضمنا ً ذلك العمﻠيات الجيولوجية التي حدثﺖ ﻋبر ﺗاريخ اﻷرض ،دورة الماء ،وأنماط
الجو والمناخ .يجب أن يظهر الطﻠبة معارف ﻋﻦ مواد اﻷرض واستخدامها وحفظها وأن يربطوا هذه
المعارف إلﻰ الحﻠول العمﻠية لقضايا إدارة الموارد .في هذه المرحﻠة ،ﺗتضمﻦ دراسة اﻷرض والنظام
الشمسي فهما ً حول ﻛيفية مﻼحظة الظواهر المتعﻠقة بحرﻛة اﻷرض والقمر ويوصﻒ أشكال اﻷرض ،القمر،
والكواﻛب اﻷخرى.

تركيب اﻷرض وخصائصها الفيزيائيﺔ
Earth’s Structure and Physical Features
 .1تركيب اﻷرض وخصائصها الفيزيائيﺔ:
أ .يصﻒ ﺗرﻛيب اﻷرض )مثال :القشرة اﻷرضية ،الوشاح ،الﻠب( والخصائﺺ الفيزيائية لهذه
اﻷجزاء المميزة لﻠكرة اﻷرضية.
ب .يصﻒ ﺗوزيﻊ الماء ﻋﻠﻰ الكرة اﻷرضية استنادا ً إلﻰ حالته الفيزيائية )مثال :ثﻠج ،ماء ،وبخار
الماء( ،والماء العذب مقابﻞ الماء المالح.
 .2أقسام الغﻼف الجوي لﻸرض والحاﻻت الجويﺔ:
أ .يدرك أن الغﻼف الجوي لﻸرض مكون مﻦ مزيج مﻦ الغازات؛ يحدد التواجد النسبي لﻠمكونات
الرئيسة لﻠغﻼف الجوي )مثال :نيتروجيﻦ ،أﻛسجيﻦ ،بخار الماء ،وثاني أﻛسيد الكربون( ،ويربط
هذه المكونات بالعمﻠيات الحياﺗية اليومية.
ب .يربط التغير في أحوال الغﻼف الجوي مﻊ التغير في اﻻرﺗفاع ضمﻦ الغﻼف الجوي )مثال:
درجة الحرارة والضغط(.

العمليات الطبيعيﺔ لﻸرض ،ودورات اﻷرض ،وتاريخها
Earth’s Processes, Cycles, and History
 .1العمليات الجيولوجيﺔ لﻸرض:

أ .يصﻒ العمﻠيات العامة المتعﻠقة بدورة الصخور )مثال :برودة الحمم البرﻛانية ،الحرارة والضغط
ينقﻼن الرواسب إلﻰ داخﻞ الصخور ،العوامﻞ التجوية ،التعرية(.
ب .يحدد أو يصﻒ التغيرات ﻋﻠﻰ سطح الكرة اﻷرضية )مثال :ﺗشكﻞ الجبال( الناﺗجة مﻦ اﻷحداث
الجيولوجية الرئيسية )مثال :حرﻛة الجﻠيديات ،حرﻛة الصفائح التكتونية ،والهزات اﻷرضية
المتﻼحقة وثوران البراﻛيﻦ(.
ج .يفسر ﻛيفية ﺗشكﻞ اﻷحافير والوقود اﻷحفوري؛ يستخدم اﻷدلة مﻦ سجﻞ اﻷحافير لتفسير ﻛيﻒ
ﺗغير النظام البيئي ﻋﻠﻰ فترة زمنية طويﻠة.
 .2دورة الماء ﻋلﻰ اﻷرض:
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أ .يصﻒ العمﻠيات الخاصة بدورة المياه ﻋﻠﻰ اﻷرض )مثال :التبخر ،التكثﻒ ،اﻻنتقال ،وهطول
اﻷمطار( ويدرك أن الشمﺲ هي مصدر الطاقة لدورة المياه.
ب .يصﻒ دور حرﻛة الغيوم وﺗدفق الماء في الدورة المائية وﺗجدد المياه العذبة ﻋﻠﻰ سطح الكرة
اﻷرضية.
 .3اﻷحوال الجويﺔ والمناخ:
أ .يميز بيﻦ اﻷحوال الجوية )مثال :التغيرات اليومية في درجة الحرارة ،الرطوبة ،هطول اﻷمطار
ﻋﻠﻰ شكﻞ مطر أو ثﻠج ،الغيوم ،والرياح( والمناخ )مثال :نمط اﻷحوال الجوية النموذجية
الطويﻠة اﻷجﻞ في بقعة جغرافية معينة(
ب .يفسر البيانات أو الخرائط ﻷنماط اﻷحوال الجوية لتحديد أنواع المناخ.
ج .يربط المناخ والتغيرات الموسمية ﻷنماط اﻷحوال الجوية في العوامﻞ المحﻠية والعالمية )خطوط
الطول والعرض ،الجغرافيا(.
د .يحدد أو يصﻒ اﻷدلة ﻋﻠﻰ التغيرات المناخية )مثال :التغيرات التي ﺗحصﻞ خﻼل العصور
الجﻠيدية ،التغيرات المرﺗبطة باﻻحتباس الحراري(.

الموارد الطبيعيﺔ لﻸرض ،استخداﻣها وطرائق المحافظﺔ ﻋليها
Earth’s Resources, Their Use and Conservation
 .1إدارة ﻣوارد اﻷرض الطبيعيﺔ:
أ .يقدم أمثﻠة ﻋﻠﻰ موارد اﻷرض المتجددة وغير المتجددة.
ب .يناقش سﻠبيات وايجابيات مصادر الطاقة المختﻠفة )مثال :أشعة الشمﺲ ،الرياح ،ﺗدفق الماء،
الطاقة الحرارية اﻷرضية ،البترول ،الفحم ،الغاز الطبيعي ،والطاقة النووية(.
ج .يصﻒ الطرق الكفيﻠة لﻠحفاظ ﻋﻠﻰ موارد اﻷرض وطرق إدارة النفايات )مثال :إﻋادة التدوير(.
يَقترح الطرق التي يمكﻦ لﻠناس معالجة اﻵثار السﻠبية ﻷنشطتهم ﻋﻠﻰ البيئة.
 .2استخدام اﻷراضﻲ والمياه:
أ .يصﻒ ﻛيفية ﺗأثير الطرق الشائعة ﻻستخدام اﻷرض )مثال :الزراﻋة ،قطﻊ اﻷشجار ،والتعديﻦ(
ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻋﻠﻰ مصادر المياه.
ب .يفسر أهمية الحفاظ ﻋﻠﻰ الماء ،ويصﻒ الطرق الكفيﻠة بالحفاظ ﻋﻠﻰ ﺗوفير الماء العذب لﻠنشاط
اﻹنساني )مثال :ﺗحﻠية وﺗنقية الماء(.

اﻷرض فﻲ النظام الشمسﻲ والكون
Earth in the Solar System and the Universe
 .1الظواهر المرئيﺔ ﻋلﻰ اﻷرض والناتجﺔ ﻋن حركﺔ اﻷرض والقمر:
أ .يصﻒ اﻵثار الناﺗجة ﻋﻦ دوران اﻷرض السنوي حول الشمﺲ ،وميﻼن محور اﻷرض )مثال:
الفصول المختﻠفة ،ظهور أبراج سماوية )ﺗشكيﻼت نجمية( مختﻠفة في أزمان مختﻠفة مﻦ السنة(.
ب .يدرك أن المد والجزر هي نتيجة قوة الجذب مﻦ القمر ،ويربط مراحﻞ القمر والكسوف بالمواقﻊ
النسبية لﻸرض ،والقمر ،والشمﺲ.
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 .2الشمس والنجوم واﻷرض والقمر والكواكب:
أ .يعرف أن الشمﺲ هي مﻦ النجوم وأنها ﺗزود الضوء والحرارة إلﻰ جميﻊ مكونات النظام
الشمسي؛ يوضح أن الشمﺲ والنجوم اﻷخرى ﺗنتج الضوء مﻦ ﺗﻠقاء نفسها ،لكﻦ بقية مكونات
النظام الشمسي ﺗصبح مرئية ﻋندما ينعكﺲ ضوء الشمﺲ ﻋنها.
ب .يقارن ويجد التبايﻦ بيﻦ السمات الفيزيائية لﻸرض مﻊ القمر والكواﻛب اﻷخرى )مثال :وجود
وﺗرﻛيب الغﻼف الجوي ،متوسط درجة حرارة السطح ،وجود الماء ،الكتﻠة ،الجاذبية ،المسافة
ﻋﻦ الشمﺲ ،زمﻦ الدوران حول الشمﺲ وحول نفسها ،ﺗوفر العوامﻞ المساﻋدة ﻋﻠﻰ الحياة(؛
ويدرك أن قوة الجاذبية هي التي ﺗحافﻆ ﻋﻠﻰ الكواﻛب والقمر ضمﻦ المدارات المخصصة لها.

البُعد المعرفﻲ فﻲ العلوم – للصفين الرابع والثاﻣن
Science Cognitive Domains—Fourth and Eighth Grades
ينقسم مجال البُعد اﻹدراﻛي إلﻰ ثﻼثة مجاﻻت ﺗصﻒ ﻋمﻠيات التفكير التي مﻦ المتوقﻊ أن يستخدمها الطﻠبة
حيﻦ يحﻠوا أسئﻠة العﻠوم التي ﺗم ﺗطويرها لـ .TIMSS 2019
المجال اﻷول :ﻣجال المعرفﺔ ،يتعامﻞ مﻊ قدرة الطالب ﻋﻠﻰ التذﻛر ،والتعرف ،ووصﻒ ،وﺗقديم أمثﻠة ﻋﻠﻰ
الحقائق والمفاهيم واﻹجراءات الضرورية لبناء أساس متيﻦ في العﻠوم.
أما المجال الثاني :ﻣجال التطبيق ،يرﻛز ﻋﻠﻰ استخدام هذه المعرفة ﻹنشاء مقارنة ،وﺗبايﻦ ،وﺗصنيﻒ
لمجموﻋات مﻦ اﻷشياء أو المواد؛ يربط بيﻦ المعرفة بمفهوم العﻠوم ضمﻦ سياق محدد؛ إنشاء ﺗفسيرات
وﺗوضيحات لسيناريوهات ﻋﻠمية وحﻞ المشكﻼت العمﻠية.
بينما يتضمﻦ المجال الثالث :التعليل ،استخدام اﻷدلة وفهم المفاهيم العﻠمية بالتحﻠيﻞ ،الترﻛيب ،والتعميم ،غالبًا
في حاﻻت غير مألوفة وسياقات معقدة.
ﺗستخدم هذه لمجاﻻت الثﻼثة لﻠصفيﻦ الرابﻊ والثامﻦ وﻋﻠﻰ أي حال فإن النسبة المئوية المستهدفة لكﻞ مجال
مختﻠﻒ في الصفيﻦ الرابﻊ والثامﻦ وذلك بنا ًء ﻋﻠﻰ زيادة القدرة العقﻠية ،التدريﺲ ،الخبرة ،وﺗوسﻊ ﻋمق وفهم
الطالب لمستوى صﻒ أﻋﻠﻰ.
النسبة المئوية لﻠمفردات المتعﻠقة بالمعرفة أﻋﻠﻰ في الصﻒ الرابﻊ مقارنة بالصﻒ الثامﻦ ،في حيﻦ أن النسبة
المئوية لﻠمفردات التي ﺗ ُطﻠب مﻦ الطﻠبة المشارﻛة في التعﻠيﻞ أﻋﻠﻰ في الصﻒ الثامﻦ .بينما هناك بعﺾ مﻦ
ﺗمث ّﻞ
التدرج بيﻦ المجاﻻت الثﻼثة )مﻦ المعرفة إلﻰ التطبيق إلﻰ التعﻠيﻞ( ،فإن ﻛﻞ مجال يحتوي ﻋﻠﻰ مفردات ِ
ﱡ
مجموﻋة ﻛامﻠة مﻦ الصعوبات.
ضح الجدول اﻵﺗي النسب المئوية المستهدفة لكﻞ مﻦ المجاﻻت الثﻼثة في الصفيﻦ الرابﻊ والثامﻦ.
يو ِ ّ
النسبﺔ المئويﺔ المستهدفﺔ لثﻼثﺔ ﻣجاﻻت البُعد اﻻدراكﻲ فﻲ الصفين الرابع والثاﻣن
ﻣجاﻻت البُعد اﻻدراكﻲ
Cognitive Domains
المعرفﺔ
التطبيق
التعليل
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النسب المئويﺔ
Percentages
الصف الثاﻣن
الصف الرابع
35 %
40 %
35 %
40 %
30 %
20 %
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يتضمﻦ ﻛﻞ مجال محتوى لﻠصﻒ الرابﻊ والصﻒ الثامﻦ مفردات ﺗم ﺗطويرها موضوﻋة لكﻞ مجال مﻦ
المجاﻻت المعرفية الثﻼثة .فعﻠﻰ سبيﻞ المثال؛ يتضمﻦ محتوى ﻋﻠوم الحياة مفردات المعرفة ،والتطبيق،
والتعﻠيﻞ ،وهكذا بالنسبة لمجاﻻت المحتوى اﻷخرى .ستصﻒ اﻷقسام التالية ﻋمﻠيات التفكير التي ﺗحدد
المجاﻻت المعرفية.

المعرفﺔ

Knowing

ﺗُقيّم مفردات هذا المجال معارف الطﻠبة ﻋﻦ الحقائق ،العﻼقات ،العمﻠيات ،المفاهيم ،والمعدات .ﺗُم ّكﻦ المعرفة
الحقيقة الواسعة والدقيقة الطﻠبة مﻦ اﻻشتراك بنجاح في أنشطة معرفية أﻛثر ﺗعقيدًا وهي ضرورية لمشروع
ﻋﻠمي.
ﺗحديد أو ﺗوضيح الحقائق والعﻼقات والمفاهيم؛ ﺗحديد مميزات أو
خصائﺺ ﻛائنات معينة ،ومواد ،وﻋمﻠيات؛ ﺗحديد اﻻستخدامات المناسبة
تعرف
تذكر ّ /
 Recall/Recognizeلﻠمعدات واﻹجراءات العﻠمية؛ والتعرف ﻋﻠﻰ واستخدام المفردات
والمصطﻠحات العﻠمية والرموز واﻻختصارات والوحدات والمقاييﺲ.
وصﻒ أو ﺗحديد أوصاف خصائﺺ ،وبنية ووظائﻒ الكائنات الحية
وصف
 Describeوالمواد ،والعﻼقات بيﻦ الكائنات الحية والمواد والعمﻠيات والظواهر.
ﺗقديم أو ﺗحديد أمثﻠة ﻋﻦ الكائنات الحية ،والمواد ،والعمﻠيات التي ﺗمتﻠك
تقديم أﻣثلﺔ
خصائﺺ محددة معينة؛ وﺗوضيح صياغات لحقائق أو لمفاهيم مﻊ
Provide Examples
اﻷمثﻠة المناسبة.

التطبيق

Applying

ﺗتطﻠب مفردات هذا المجال اشتراك الطالب في ﺗطبيق معارفهم ﻋﻦ الحقائق ،العﻼقات ،العمﻠيات،
المفاهيم ،اﻷدوات ،وطرق السياقات المألوفة في ﺗعﻠيم وﺗعﻠم العﻠوم.
ﻣقارنﺔ /تباين /تصنيف
Compare/Contrast/Classify
الربط
Relate
استخدام النماذج
Use Models
ترجمﺔ المعلوﻣات
Interpret Information
الشرح
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يعرف أو يصﻒ التشابه واﻻختﻼفات بيﻦ مجموﻋة مﻦ
ّ
الكائنات ،المواد ،أو العمﻠيات ،ويميز ،يصنﻒ ،يفرز اﻷشياء
الفردية ،المواد ،الكائنات ،والعمﻠيات معتمدا ً ﻋﻠﻰ صفات
وخصائﺺ معطاة.
يربط معرفة مفهوم ضمني محدد في العﻠوم مﻊ مفهوم ﺗمﺖ
مﻼحظته أو خاصية مستنتجة ،السﻠوك ،أو يستخدم أشياء،
مخﻠوقات ،أو مواد.
يستخدم شكﻞ أو نموذج آخر ليُظهر معرفة لمفهوم في العﻠوم،
يوضح ﻋﻼقة دورة ﻋمﻠية ،أو نظام ،ﻹيجاد حﻠول لمشكﻼت
ﻋﻠمية.
يستخدم المعرفة في مفاهيم العﻠوم ليترجم نصوص ،جداول،
مصورات ومعﻠومات ورسومات بيانية.

يعرف شرح لمﻼحظات أو ظاهرة طبيعية باستخدام
يوفر أو ّ
 Explainمبادئ مفهوم أو مبدأ ﻋﻠمي.
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التعليل Reasoning
ﺗتطﻠب مﻦ الطالب مفردات هذا المجال أن يشارك في التعﻠيﻞ لتحﻠيﻞ البيانات والمعﻠومات اﻷخرى،
واستخﻼص النتائج ،وﺗوسيﻊ نطاق الفهم لديهم إلﻰ مواقﻒ جديدة .وﻋﻠﻰ النقيﺾ مﻦ التطبيقات المباشرة
لﻠحقائق والمفاهيم العﻠمية التي يتجسد في مجال التطبيق ،فإن مفردات في مجال التعﻠيﻞ ﺗتضمﻦ سياقات غير
مألوفة أو أﻛثر ﺗعقيدًا.
قد ﺗتضمﻦ اﻹجابة ﻋﻠﻰ هذا النوع مﻦ المفردات أﻛثر مﻦ طريقة أو استراﺗيجية واحدة .يشمﻞ التعﻠيﻞ العﻠمي
أيضا ً ﺗطوير الفرضيات وﺗصميم ﺗحقيقات ﻋﻠمية.
التعرف ﻋﻠﻰ ﻋناصر مسألة ﻋﻠمية واستخدام المعﻠومات ذات العﻼقة،
المفاهيم ،العﻼقات ،أنماط البيانات لﻺجابة ﻋﻠﻰ اﻷسئﻠة وحﻞ
Analyze
المشكﻼت.

تحليل
تركيب

اﻹجابة ﻋﻠﻰ المفردات التي ﺗتطﻠب النظر في ﻋدد مﻦ العوامﻞ
 Synthesizeالمختﻠفة أو المفاهيم ذات العﻼقة.

صياغﺔ أسئلﺔ /فرضيﺔ /تنبؤ
Formulate Questions/
Hypothesize/ Predict
تصميم تحقيقات
Design Investigations
تقييم
Evaluate
التوصل إلﻰ استنتاجات
Draw Conclusions
إطﻼق التعميمات

صياغة أسئﻠة مﻦ الممكﻦ اﻹجابة ﻋﻠيها باستخدام نتائج التحقق والتنبؤ
لﻠتحقق في معﻠومات خاصة بالتقييم؛ صياغة فرضيات قابﻠة لﻠقياس
اﻋتمادا ً ﻋﻠﻰ فهم المفاهيم ،والمعرفة مﻦ التجربة ،المﻼحظة ،و/أو
ﺗحﻠيﻞ المعﻠومات العﻠمية؛ واستخدام الدليﻞ أو فهم المفاهيم لصنﻊ
ﺗنبؤات ﻋﻦ ﺗأثير التغيرات في ظروف بيولوجية أو فيزيائية.
يرسم خطة ﺗحقيقات أو إجراءات مناسبة لﻺجابة ﻋﻠﻰ أسئﻠة ﻋﻠمية أو
اختيار فرضيات؛ ويصﻒ أو يتعرف ﻋﻠﻰ خصائﺺ ﺗحقيقات مصممة
ﺗصميما ً جيدا ً بدﻻلة متغيرات ﺗقاس أو يتم التحكم بها أو ﻋﻼقات
السبب والنتيجة.
ﺗقييم التفسيرات البديﻠة ،وزن المزايا والعيوب ﻻﺗخاذ قرارات حول
العمﻠيات البديﻠة والمواد؛ وﺗقييم نتائج التحقيقات فيما يتعﻠق بكفاية
البيانات لدﻋم اﻻستنتاجات.
استنباط استقراءات صحيحة ﻋﻠﻰ أساس المﻼحظات واﻷدلة و  /أو
فهم المفاهيم العﻠمية؛ واستخﻼص استنتاجات مناسبة متعﻠقة بالسؤال أو
الفرضية ،واظهار فهم ﻋﻦ السبب والنتيجة.

ﺗقديم استنتاجات ﻋامة ﺗتجاوز الشروط التجريبية أو المحددة؛ ﺗطبيق
 Generalizeاﻻستنتاجات ﻋﻠﻰ حاﻻت جديدة.

التبرير
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استخدم اﻷدلة وفهم العﻠوم لدﻋم معقولية التفسيرات ،وحﻠول
 Justifyالمشكﻼت ،واﻻستنتاجات مﻦ التحقيقات.
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ﻣمارسات العلوم فﻲ TIMSS 2019
Science Practices in TIMSS 2019
يشارك العﻠماء في اﻻستعﻼمات العﻠمية مﻦ خﻼل إﺗباع الممارسات العﻠمية الرئيسة التي ﺗمدهم بالقدرة ﻋﻠﻰ
فهم طبيعة العالم واﻹجابة ﻋﻠﻰ اﻷسئﻠة حول هذا الموضوع .يجب أن يصبح طﻠبة العﻠوم بارﻋون في هذه
الممارسات ليطوروا فهما ً ﻋﻦ ﻛيفية ﺗطبيق مشروع ﻋﻠوم .ﺗتضمﻦ هذه الممارسات مهارات ﻋﻦ الحياة
اليومية والدراسة المدرسية التي يستخدمها الطﻠبة بأسﻠوب ومنهجية منتظمة وﺗطبيق استعﻼمات ﻋﻠمية .ﺗعتبر
الممارسات العﻠمية أساسية لكﻞ التخصصات العﻠمية .ﺗم ﺗمثيﻞ خمﺲ ممارسات أساسية في البحث العﻠمي في
:TIMSS 2019
المهارات الخمس الرئيسﺔ لﻼستعﻼﻣات العلميﺔ ﻣمثلﺔ فﻲ : TIMSS 2019
 .1طرح أسئلﺔ ﻣعتمدة ﻋلﻰ المﻼحظات Asking questions based on observations-يشمﻞ
البحث العﻠمي مﻼحظة الظواهر في العالم الطبيعي .ﺗؤدي هذه المﻼحظات ،ﻋند مقارناﺗها مﻊ النظرية،
إلﻰ بناء أسئﻠة ﺗ ُستخدم لصياغة فرضيات قابﻠة لﻼختبار :مما يساﻋد الطالب ﻋﻠﻰ اﻹجابة ﻋﻠﻰ هذه
اﻷسئﻠة.
 .2إنتاج دليل Generating evidence-يتطﻠب اختبار الفرضيات ﺗصميم وإنتاج ﺗحقيقات منتظمة
وﺗجارب يمكﻦ التحكم بها وذلك ﻹنتاج دليﻞ ليدﻋم أو يرفﺾ الفرضية .ﻋﻠﻰ العﻠماء ربط فهمهم لمفاهيم
العﻠوم بالخاصية العﻠمية التي ممكﻦ مﻼحظتها أو قياسها .ويتم ذلك ﻋﻦ طريق ﺗحديد الدليﻞ المراد
الحصول ﻋﻠيه ،واﻷدوات واﻹجراءات التي يحتاجوها لجمﻊ هذا الدليﻞ ،وقياساﺗه لتسجيﻠه.
 .3العمل ﻣع البيانات Working with data-حينما يتم ﺗجميﻊ البيانات يﻠخصها العﻠماء بأنواع مختﻠفة
بحسب ﻋروضها المرئية ويصفون اﻷنماط في البيانات ويستكشفون العﻼقات بيﻦ المتغيرات.
 .4اﻹجابﺔ ﻋلﻰ أسئلﺔ البحث Answering the research question-يستخدم العﻠماء الدليﻞ مﻦ
المﻼحظات والتحقيقات ،جنبًا إلﻰ جنب مﻊ نظرياﺗهم لﻺجابة ﻋﻠﻰ اﻷسئﻠة لدﻋم الفرضية أو رفضها.
 .5صنع نِقاش ﻣن الدليل Making an argument from evidence-يستخدم العﻠماء الدليﻞ مﻊ
المعرفة العﻠمية ليتوصﻠوا إلﻰ ﺗفسيرات ،مبررات ،والﻰ دﻋم منطقية ﺗفسيراﺗهم والتوسﻊ في استنتاجاﺗهم
إلﻰ حاﻻت جديدة.
يتم ﺗقييم هذه الممارسات العﻠمية في سياق واحد مﻦ مجاﻻت المحتوى العﻠمي ،وباﻻﻋتماد ﻋﻠﻰ مجموﻋة مﻦ
ﻋمﻠيات التفكير المحددة في المجاﻻت المعرفية .لذا ،بعﺾ مﻦ أسئﻠة  TIMSS 2019في ﺗقييم العﻠوم في
الصفيﻦ الرابﻊ والثامﻦ سوف ﺗقيّم واحد أو أﻛثر مﻦ هذه الممارسات العﻠمية الهامة وﻛذلك المحتوى المحدد
في مجاﻻت المحتوى وﻋمﻠيات التفكير المحددة في المجاﻻت المعرفية.
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