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  TIMSS 2019  علومتقييم الإطار 
TIMSS 2019 Science Framework  

   عامة نظرة

 هذا من االبتدائية الصفوف في العلوم متعل يستفيد .فيه ومكانهم العالم حول طبيعي فضول األطفاللدى 
 همهمف تطور مع .فيه يعيشون الذي العالم حول منهجي تحقيق طريق على الصغار الطلبة ويبدأ الفضول
 حولذات إدراك  قرارات اتخاذ على ةمتزايد بصورة قادرين الدنيا الثانوية الصفوف في الطلبة يصبح للعلوم،
 الخيال عن العلمية الحقيقة تمييز على قادرين مطلعين مواطنين بالغين،الك يصبحون، بحيث وعالمهم، أنفسهم
 المؤهلين طلب في زيادة هناك .الهامة بيئيةالو ةقتصاديالوا جتماعيةالا قضايالل العلمي األساس وفهم العلمي

 لنمو الضروريين واالحتراف االبتكار إلى تؤدي التي الهندسة التكنولوجيا، العلوم، في مهن لممارسة
 الطلبة من مجموعة إعداد جدا المهم من فإنه الطلب هذا يتحقق ولكي. الحياة نوعية وتحسين االقتصاد

  .المجاالت هذه في متقدمةال العلوم لدراسة المتميزين

  :TIMSS2019 لـ علومال تقييم إطار على الكتيب هذا يحتوي

 TIMSS  الرابع لصفل -علوم 

  TIMSS  الثامن لصفل - علوم 

 ،TIMSSفي اختبارات  عاًما 24 لمدة والثامن الرابع للصفين TIMSS 2019 استمر إطار تقييم العلوم لـ
 في السابع االختبار هو TIMSS 2019  .التاريخ ذلك منذ سنوات أربع كل ىجرتُ حيث  1995 عام من بدًءا
  .السلسلة هذه

 ،لكن TIMSS 2015 في المستخدم لإلطار شابهم TIMSS 2019 لـ العلوم تقييمإطار  فإن عام وبشكل
 اإلشارة تمت كما المشاركة الدول مناهج أفضل بشكل لتعكس الموضوعات بعض على بسيط ثتحدي هناك
 2019TIMSS يمثل. TIMSS 2015 Encyclopedia -  (Mullis et al., 2016)سوعةمو في إليها

 اإللكتروني االختبار صيغال ستفادة من كالعلوم ليتم اال تقييم إطار، كما تم تحديث eTIMSSاالنتقال إلى 
 واالستفادة TIMSSفي  المتضمنةطرق التقييم توسع مدى  إمكانية eTIMSS. يوفر واالختبار الورقي
في  واالستكشافلتقييم التحقيق  التي تم تحسينها في االختبار اإللكترونيوالطرق الجديدة  بشكل خاص من

  العلوم.

  مجالين أو بُعدين:حول  TIMSS 2019لـ  العلومتقييم ، تم تنظيم إطار صففي كل 

  ، مع تحديد الموضوع المقرر تقييمهالمحتوىمجاالت • 

 يات التفكير التي يتعين تقييمها، وتحديد عملاإلدراكيعد البُ • 
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 والبُعد اإلدراكيالمحتوى  لمجالمخصص الن النسبة المئوية المستهدفة لزمن االختبار يبيّ  التالي الجدول
  للصفين الرابع والثامن. TIMSS 2019 الختبار

 يوالبُعد اإلدراك محتوىال لمجالالمخصصة  TIMSS 2019علوم الالنسب المئوية المستهدفة لتقييم 
  للصفين الرابع والثامن.

  

  

. صفالعلوم التي تدرس في كل  يعكس طبيعة وصعوبةالرابع والثامن، مما  لصفيتختلف مجاالت المحتوى 
علم األحياء في الصف يتم التركيز على  بينما ،هناك المزيد من التركيز في الصف الرابع على علوم الحياة

محتوى منفصلة والحصول على مزيد من  كمجاالت الثامن. في الصف الثامن، يتم تقييم الفيزياء والكيمياء
). الفيزيائيةمجال محتوى واحد (العلوم  ، حيث يتم تقييمها على أنهاصف الرابعال مقارنة معالتركيز 

، وتشمل نطاق هي نفسها في كال الصفين )/االستداللوالتعليلالمجاالت المعرفية الثالثة (المعرفة والتطبيق 
  معهم. لوالتعليالعلوم، ثم تطبيق هذه المفاهيم  مفاهيم العمليات المعرفية التي ينطوي عليها تعلم

  الصف الرابع
  مجاالت المحتوى 

Content Domains 

  

  النسب المئوية

Percentages  

  %45  علوم الحياة

  %35  العلوم الفيزيائية

  %20  والفضاءعلوم األرض 

  الصف الثامن
  مجاالت المحتوى 

Content Domains 

  النسب المئوية

Percentages 

  %35  أحياء

  % 20  كيمياء

  % 25  فيزياء

  % 20   علوم األرض
  

  البُعد اإلدراكي  

Cognitive Domains  

  النسب المئوية

Percentages  

  الصف الثامن  الصف الرابع                 

  %35  % 40  المعرفة

  %35  % 40  التطبيق

  % 30  % 20   /االستداللالتعليل
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 . تتضمن هذه الممارسات مهارات منأيًضا ممارسات العلوم  TIMSS علوم سيضيف، 2019في عام 
بطريقة منهجية إلجراء االستفسار العلمي  الطلبةالحياة اليومية والدراسات المدرسية التي يستخدمها 

الممارسات العلمية واالستعالم  حول قد تم التركيز المتزايد. والعلوم فروعالتحقيق والتي هي أساسية لجميع و
 Mullis ،Martin ،Goh ،and(الدول. العلمي في المناهج والمعايير العلمية الحالية في العديد من 

Cotter ،2016.( 

. عنه ، ال يمكن تقييمها بمعزلوبالتالي ، ارتباًطا قويًا بمجال العلم قيد الدراسةترتبط ممارسة العلوم، بطبيعتها
واحدًا أو أكثر من هذه  مستقيِّ  للصفين الرابع والثامن TIMSS 2019العلوم  اختبار في األسئلةبعض 

البُعد مع المحتوى المحدد في مجاالت المحتوى وعمليات التفكير المحددة في  الممارسات العلمية المهمة معًا
  .اإلدراكي

  الرابع الصفي ف TIMSS 2019محتوى العلوم  مجاالت الكتيبيعرض القسمان التاليان من هذا 
بوصف لممارسات  الكتيب. يختتم ل صفتنطبق على ك تي، والللبُعد اإلدراكي، يليها وصف الثامن والصف
  العلوم.

  

  الصف الرابع –مجاالت محتوى العلوم 
Science Content Domains—Fourth Grade  

الفيزيائية  والعلوم لحياةاة هي: علوم مجاالت محتوى رئيس ةثالثفي لصف الرابع ل TIMSSعلوم  تقييم يتم
ن النسب المئوية المستهدفة لمجاالت المحتوى الثالثة في تقييم يبيّ  التالي. الجدول والفضاء علوم األرضو

  TIMSS 2019.علوم 

 للصف الرابع TIMSS 2019النسب المئوية المستهدفة لمجاالت المحتوى الثالثة في تقييم علوم    

  لصف الرابعمجاالت محتوى ا
Fourth Grade Content Domains 

  النسب المئوية
Percentages 

  % 45  علوم الحياة

  % 35  العلوم الفيزيائية

  % 20  والفضاء علوم األرض
  

موضوع فرعي موضوع يتضمن مجال ، وكل رئيسةمجاالت موضوعات عدة  ،محتوى يتضمن كل مجال
ل ت بشكل أفضل من خالل أهداف سلوكيه محدده تمثِّ وصف كل موضوع من هذه الموضوعايتم . وأو أكثر

 التعلم الذي يجب أن يحققه الطلبة في كل موضوع. ضمن تقييم الصف الرابع، يكون كل هدف سلوكي مستوِ 
ً في الوزن بالوقت الذي يحتاجه قياس هذا الهدف. الفعل المستخدم في انجاز األهداف السلوكية  تقريبا

ً لوضع حدود لالنجازات لمجال ل االنجازات اموضوع ليمثِّ  لمتوقعة في الصف الرابع، لكنه ليس موضوعا
    يمكن أن يقاس من خالل مجاالت المعرفة الثالثة. منجزمعرفه معين. كل هدف سلوكي 
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  Life Science   علوم الحياة
حولهم.  للعالم الحي همللطلبة الفرصة للتعمق في إشباع فضولهم وبدء فهم الحياةم وتوفر دراسة عل
  الموضوعات: تبخمسة مجاال ايتم تمثيلهعلوم الحياة وفي هذا المستوى، فإن 

  خصائص الكائنات الحيَّة والعمليات الحيوية التي تقوم بها 

  دورة حياة الكائنات الحية، التكاثر، وعلم الوراثة 

 تفاعالت الكائنات الحية مع األنظمة البيئية وخصائص كل منهما 

 األنظمة البيئية 

 صحة اإلنسان 
بناء قاعدة معارف عن وظيفة الكائنات الحية وكيف تتعايش بوفي هذه المرحلة، يجب أن يبدأ الطلبة 

ة أخرى وتتكيف مع بيئتها. وأيضا يجب أن يتعلم الطلبة المفاهيم األساسية في التكاثر مع مخلوقات حيَّ 
حقة إلى فهماً متطوراً أكثر عن وظائف والوراثة وكذلك عن صحة اإلنسان التي ستؤدي بهم في الصفوف الال

  جسم اإلنسان.

      خصائص الكائنات الحيَّة والعمليات الحيوية التي تقوم بها
 Characteristics and Life Processes of Organism  

 قيد على للبقاء الحية الكائنات احتياجات ويحدد غير الحية الحية والمكونات للكائنات فهًما يظهر .1
 :الحياة
الكائنات الحية أن تتكاثر،  يمكن لجميع كائنات الحية واألجسام غير الحية (مثال:ميز بين الي  .أ

 ).ن لألجسام غير الحية القيام بذلك، وتستجيب للمؤثرات البيئية، وتموت، بينما ال يمكتنمو
بيئة تعيش يُحدد احتياجات الكائنات الحية التي تبقيها على قيد الحياة (أي الهواء، الغذاء، الماء، و  .ب

 فيها).
 الفيزيائية الخصائص الحية وخاصة الرئيسة للكائنات للمجموعات المميزة الخصائص  .2

   :والسلوكية
الرئيسة للكائنات الحية  المجموعات ئص الطبيعية والسلوكية التي تميزيُقارن ويُباين بين الخصا  .أ

 ة).(المفصليات، الطيور، الثدييات، األسماك، الزواحف والنباتات الزهري
على كائنات حية تنتمي إلى مجموعات رئيسة من ممالك النبات والحيوان  يعطي أمثلةويتعرف   .ب

 (المفصليات، الطيور، الثدييات، األسماك، الزواحف والنباتات الزهرية).
(الحيوانات التي ليس لديها لديها عمود فقاري) والالفقاريات يُميز بين الفقاريات (الحيوانات التي   .ج

 )عمود فقاري
 :وظائف التراكيب الرئيسة في الكائنات الحية  .3

يربط بين التراكيب الرئيسة للحيوانات ووظائفها (مثال: كيف تكسر االسنان الطعام، العظام   .أ
ع الدم، المعدة تهضم الطعام، العضالت تحرك تمتص الهواءدعامة للجسم، الرئتين  ، والقلب يوّزِ

 الجسم).
سبيل المثال: الجذور تمتص الماء والمواد  (علىت مع وظائفها يربط التراكيب الرئيسة في النباتا  .ب

الغذائية وتثبت النبات، األوراق تصنع الغذاء، الجذع ينقل الماء والغذاء، البتالت تجذب 
 الُملقحات، األزهار تُنتج البذور، والبذور تُنتج نبات جديد).
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    دورة حياة الكائنات الحية والتكاثر وعلم الوراثة
Life Cycles, Reproduction, and Heredity  

 :الحياة واالختالفات بين دورات حياة النباتات والحيوانات الشائعة ةمراحل دور .1
  ).البذور وانتثار واالتكاثر، والنمو اإلنبات، أي( النباتات حياة دورة مراحل فيُعرِّ   .أ

 المثال؛ سبيل على( المألوفة والحيوانات النباتات حياة دورة بين ويباين يقارن، على، يَتعرف  .ب
  ).والفراشات الضفادع، االنسان، الفاصوليا، األشجار،

  :التكاثر وتقنيات ثةالورا علم .2
 تشبه التي الصفات ذات ذرية إلنتاج تتكاثر النوع نفس من والحيوانات النباتات على يَتعرف  .أ

  .كبير حد إلىاآلباء 
 لون البتالت، لون البتالت، عدد: (مثل آبائهم من الموروثة والحيوانات النباتات خصائص يُحدد  .ب

 في المكسورة األغصان بعض: (مثل اآلباء من الموروثة غير تلك وبين ،)الشعر لون العيون،
 ).اإلنسان شعر طول الشجرة،

 على( الحياة قيد على للبقاء الذرية عدد من تزيد التي المختلفة اإلستراتيجيات ويَصف يُحدد    .ج
 ).لصغارها الثدييات رعاية أو البذور من رالكثي ينتج نبات المثال؛ سبيل

  تفاعالت الكائنات الحية مع األنظمة البيئية وخصائص كل منهما
Organisms, Environment, and Their Interactions  

 في الحياة قيد على البقاء على تساعدها التي الحية للكائنات السلوكية أو الفيزيائية الخصائص -1
  :بيئتها

 تساعد كيف ويَِصف فيها، تعيش التي البيئات مع والحيوانات للنباتات يزيائيةالف الصفات يربط  .أ
 العميقة والجذور الشمعية، الطبقة السميك، الساق المثال، سبيل على( البقاء على الصفات هذه

 الحيوانات من تمويهه على يساعد الحيوان تلون المياه؛ قليلة بيئة في البقاء على النبات تساعد
  .)المفترسة

 السلوكيات هذه أن كيف يصف ثم بها يعيشون التي والبيئات الحيوانات سلوكيات بين يربط  .ب
 حالة أو آلخر، مكان من نتقالواال الهجرة: ذلك مثال( الحياة قيد على البقاء على تساعدهم

ً  الطعام يكون عندما السبات   ).شحيحا

  :البيئية للمؤثرات الحية الكائنات إستجابات -2
 المتاحة وكمية الماء كمية: ذلك مثال( البيئية للظروف تستجيب النباتات أن فكي ويّصف يميّز  .أ

  ).المتوفرة الشمس اشعة
 درجة الضوء،: ذلك مثال( البيئية للتغيرات تستجيب المختلفة الحيوانات أن كيف ويّصف يميّز  .ب

 المرتفعة للحرارة يستجيب اإلنسان جسم أن كيف ويصف يعرف ؛)الخطر الحرارة،
 .والخطر الرياضة وممارسة ضة،والمنخف

 البيئة: على اإلنسان تأثير -3
 تلوث على سلبية آثار: ذلك (مثال البيئة على البشري للسلوك وإيجابية سلبية أثار هناك أن يميّز  .أ

 التلوث أثر على أمثلة ويذكر عام بشكل يصف ؛)والماء الهواء تلوث تقليل فوائد والماء، الهواء
 .بهم المحيطة والبيئة لحيوان،وا والنبات، اإلنسان، على
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  Ecosystems األنظمة البيئية     
 :الشائعة البيئية األنظمة .1

سود) دائمة الخضرة، الضفادع، األُ  األشجارن النباتات والحيوانات الشائعة (مثال ذلك: يربط بي  .أ
 ذلك: الغابات، البرك، والمراعي). (مثالالبيئية الشائعة  واألنظمة

 السلسلة الغذائية البسيطة. ي روابطفالعالقات الموجودة  .2
 للنشاط،يَتعرف على أن جميع النباتات والحيوانات تحتاج إلى الغذاء لتوفير الطاقة الالزمة   .أ

صنع وَيشرح أن النباتات تحتاج إلى ضوء الشمس ل واإلصالح؛وتحتاج إلى مواد خام للنمو 
 ألخرى للحصول على طعامها.، في حين أن الحيوانات تأكل النباتات أو الحيوانات اطعامها

يُكمل نموذج لسلسلة غذائية بسيطة باستخدام النباتات والحيوانات الشائعة من المجتمعـات   .ب
 .المألوفة، مثل الغابة أو الصحراء

(على سبيل المثال؛ تنتج ته في السلسلة الغذائية البسيطة كل حسب صل صف دور الكائنات الحيةي  .ج
، في حين أن الحيوانات األخرى تأكل ات تأكل النباتات، وبعض الحيوانالنباتات غذائها

  الحيوانات التي تأكل النباتات).
  .المفترسة الشائعة وفرائسهاالحيوانات صف وي ديُحد  .د

 التنافس بين األنواع المختلفة من الكائنات الحية في النظام البيئي .3
أجل ئنات حية أخرى من يميّز ويشرح أن بعض الكائنات الحية في النظام البيئي تتنافس مع كا  .أ

  أو مكان العيش.  الغذاء

  Human Healthصحة اإلنسان  
 األمراض المعدية والوقاية وأعراضانتقال العدوى،  .1

صال البشري (على سبيل المثال؛ اللمس، العطس، يربط انتقال األمراض المعدية الشائعة باالتِّ   .أ
  السعال).

ل ض (على سبيل المثال؛ التطعيم، وغسيُحدد أو يَصف بعض طرق الوقاية من انتقال المر  .ب
؛ يَتعرف على عالمات المرض الشائعة (على سبيل المثال؛ ب األشخاص المرضى)اليدين، وتجنُّ 

 ارتفاع درجة حرارة الجسم، والسعال، وآالم المعدة).

  التدابير الوقائية الخاصة للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية. .2
مثال: اتباع نظام غذائي متوازن، التمارين ز الصحة الجيدة (يصف السلوكيات اليومية التي تعز  .أ

نظارات شمسية)؛ يُحدد أخذ قسط كافي من النوم، إرتداء  الرياضية المنتظمة، تنظيف األسنان،
: الفواكه، الخضروات، المتوازن (مثالمصادر الغذاء الشائعة المتضمنة في النظام الغذائي 

  .البقوليات)
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  Physical Science    العلوم الفيزيائية 
في الصف الرابع، كم عدد الظواهر الطبيعية التي يالحظونها في حياتهم في كل يوم يمكن طلبة يتعلم ال

في مجال محتوى الصف  الفيزيائية. تتضمن مواضيع العلوم الفيزيائيةأن تفسر من خالل فهم مفاهيم العلوم 
  الرابع اآلتي:

  بهاتصنيف وخواص المادة والتغيرات 

 شكال وطرق نقل الطاقة أ 

 والحركة ىالقو 
للمادة وكذلك التغيرات المألوفة في  الفيزيائيةحاالت اليجب أن يطور طلبة الصف الرابع فهمهم عن 

، وفي والعُلياحالة المادة وشكلها؛ هذه األشكال هي قاعدة لدراسة الكيمياء والفيزياء في الصفوف المتوسطة 
يعرفوا أشكال الطاقة ومصادرها وكذلك استخداماتها، وفهم المفاهيم  هذه المرحلة يجب على الطلبة أن

، والمغناطيسية. تؤكد دراسة القوى الكهرباءالضوء، الصوت،  الخاصة بالمفاهيم الفيزيائية:األساسية 
والحركة على فهم القوى وعالقتها بالحركة التى يمكن أن يالحظها الطلبة مثل تأثير الجاذبية أو الشد 

  .ذبوالج

  تصنيف وخواص المادة والتغيرات بها
Classification and Properties of Matter and Changes in 
Matter 

  
 حاالت المادة وأوجه االختالف في خصائص كل مادة: .1

مثال: المادة الصلبة لها شكل محدد وحجم محدد، الحالة الثالث للمادة (يحدّد ويصف الحاالت   .أ
 .زية ليس لها حجم وال شكل محددين)ير محدد، والحالة الغاالسائلة لها حجم محدد وشكل غ

  :المادة لتصنيف كأساس الفيزيائية الخواص .2
: الوزن/ الكتلة، الحجم، (مثالعلى الخصائص الفيزيائية  رن ويرتب األجسام والمواد بناءً يقا  .أ

طفو أو الغوص حالة المادة، قدرة المادة على توصيل الحرارة أو الكهرباء، قدرة المادة على ال
الصف مالحظة: ليس من المتوقع أن يميز الطلبة في بالمغناطيس). [ المادة للتأثرة بالماء، قابلي

   .الرابع بين الوزن والكتلة]
ذه الخصائص للكهرباء وموصل للحرارة) ويربط ه لمثال: موّصِ ( الفلزاتيحدد خصائص   .ب

   .وعاء الطبخ من الحديد) النحاسية،مثال: أسالك الكهرباء ( الفلزاتباستخدامات 
 مثال: باستخدامالفيزيائية (على المخاليط وكيف يمكن فصل المخاليط بالطرق يصف أمثلة   .ج

  .المنخل، الترشيح، التبخير، الجذب المغناطيسي)

  ب والتنافر:التجاذُ  .3
يتعرف على أن المغناطيس له قطبين شمالي وجنوبي وأن األقطاب المتشابهة تتنافر واألقطاب   .أ

  ختلفة تتجاذب.الم
  يعرف أن المغناطيسات يمكنها أن تجذب بعض األجسام المعدنية.  .ب
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  التغيرات الفيزيائية التي تالحظ في الحياة اليومية: .4
مثال: اد التي ال ينتج عنها مواد جديدة بخصائص مختلفة (يحدد التغيرات الملحوظة في المو  .أ

  .، سحق علبة من األلومنيوم)االنصهار
؛ أخرى عن طريق التسخين أو التبريديمكن أن تتغير من حالة إلى حالة المادة  ف أنيعرِّ   .ب

 ر، والتكاثف).، التجمد، الغليان، التبخُّ االنصهار: (مثالرات في حالة الماء ويصف التغيُّ 
: زيادة في درجة (مثاليحدد الطرق التي تزيد من كيفية ذوبان المادة الصلبة في كمية من الماء   .ج

 ن بين التركيز القوي؛ يقارِ ير المادة الصلبة إلى قطع صغيرة)تكسالحرارة، التحريك، و
 للمحاليل البسيطة. والضعيف

 :رات الكيميائية التي تالحظ في الحياة اليوميةالتغيُّ  .5
: ومختلفة (مثاليحدد التغيرات الملحوظة في المواد التي ينتج عنها مواد جديدة بخصائص جديدة   .أ

 الصدأ).   التحلل، فساد الطعام، االحتراق،

  Forms of Energy and Energy Transfer      أشكال وطرق نقل الطاقة
  :مصادر الطاقة العامة واستخداماتها .1

: الشمس، المياه الجارية، الرياح، الفحم، النفط، الغاز)، ويميز أن (مثاليحدد مصادر الطاقة   .أ
  الطاقة ضرورية لتحريك األجسام وكذلك للتدفئة واإلضاءة.

  الضوء والصوت في الحياة اليومية: .2
 إلى سلوك الضوء. )لوان الطيف(الظالل، االنعكاسات، وأ يربط الظواهر الفيزيائية المألوفة  .أ

 ياتوسلوكالصوت  إنتاج األجسام) مع واهتزاز: الصدى (مثاليربط الظواهر الفيزيائية المألوفة   .ب
  .الصوت

 :إنتقال الحرارة .3
 لو تالمسيحدث  مارجة حرارة أعلى من األجسام الباردة؛ يصف أن األجسام الساخنة لها د يميزّ   .أ

: درجة حرارة الجسم الساخن سوف تتناقص وسوف تزداد (مثالجسم ساخن مع جسم بارد 
 درجة حرارة الجسم البارد).

 جهزة الكهربائية البسيطة:الكهرباء، واأل .4
ل إلى أشكال أخرى من قل وتتحوَّ ن تنتأئية في الدائرة الكهربائية يمكن ف أن الطاقة الكهربايعرِّ   .أ

  صوت)الضوء، الحرارة، ال: (مثالالطاقة 
مغلق  مسار كهربائي: ضوء المصباح) تحتاج إلى (مثالالبسيطة  األجهزة الكهربائية نر أيفسِّ    .ب

  انقطاع). (دون

 Forces and Motion    القوى والحركة
 :القوى المعروفة وحركة األجسام .1

  تجذب األجسام إلى األرض.يحدد أن الجاذبية هي قوة   .أ
القوى أثر تغير حركة الجسم؛ يقارن في تسبب قد الدفع) ربما (السحب وف أن القوة يعرِّ    .ب

في القيمة واإلتجاه (نفس اإلتجاه وفي إتجاه متعاكس) على األجسام؛ ثم يميز أن  قوة  المختلفة
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مل عكس الدفع أو السحب مثال: قوة اإلحتكاك تع( اإلحتكاك  تعمل باإلتجاه المعاكس للحركة 
 مما يصعب  ويعيق حركة  الجسم على سطح ما).

  :اآلالت البسيطة .2
: الروافع، البكرات، المسننات، السطوح المائلة) تجعل حركة مثال(البسيطة يعرف أن اآلالت   .أ

: تجعل رفع األثقال أسهل، تقلل من القوة الالزمة، تغير في المسافة، وتغير (مثالاألجسام أسهل، 
  .اتجاه القوة)في 

  Earth Science  والفضاء   علوم االرض
هي دراسة األرض وموقعها في النظام الشمسي، ويركز الصف  والفضاء دراسة علوم األرض

الرابع على دراسة الظاهرة والعمليات التي يمكن أن يالحظها الطلبة في حياتهم اليومية. ومع أنه ال توجد أي 
مجاالت الموضوعات الثالثة المتضمنة في  الدول، فإننطبق على كل ت صورة واضحة عن علوم األرض

هذا المجال تُعد مهمة بشكل عام لطلبة الصف الرابع ليكون لديهم فهم عن الكوكب الذي يعيشون فيه وموقعه 
  في النظام الشمسي: 

 الخصائص الطبيعية لألرض ومواردها وتاريخها 

  األرض  ومناخ كوكبطقس 

 لنظام الشمسيكوكب األرض في ا  
وفي هذه المرحلة، يجب أن يكون لدى الطلبة معارف عامة عن الخصائص الطبيعية لسطح األرض 
وتركيبها، وكذلك عن استخدام موارد األرض المهمة. يجب كذلك على الطلبة أن يكونوا قادرين على وصف 

ت الذي حدثت فيه هذه بعض من عمليات األرض من خالل التغيرات التي الحظوها وكذلك فهم إطار الوق
التغيرات. ويجب أن يظهر طلبة الصف الرابع بعض الفهم عن موقع األرض في النظام الشمسي باالعتماد 

  على مالحظاتهم عن أنماط التغيير في األرض والسماء.

  الخصائص الطبيعية لألرض ومواردها وتاريخها
Earth’s Physical Characteristics, Resources, and History 

  الخصائص الطبيعية لسطح األرض: .1
يعرف أّن سطح األرض يتكون من اليابسة والماء ولكن بنسب مختلفة حيث أن نسبة الماء أعلى   .أ

حاط بالغالف الجوي؛ يصف تواجد الماء الصالح للشرب من اليابسة، وأن سطح األرض مُ 
في  الجبال ويصبمن  يأتيالمائية في األنهار والجداول  الماء الجاريوالماء المالح، ويعرف أّن 

  البحيرات أو المحيطات.

  موارد األرض: .2
مثال: الماء، الرياح، التربة، بعض موارد األرض والتي تُستخدم في حياتنا اليومية ( يحدد  .أ

  ).والفلزاتالغابات، البترول، الغاز الطبيعي، 
مثال: لية (يفسر أهمية استخدام موارد األرض المتجددة وموارد األرض غير المتجددة بمسؤو  .ب

 األحفوري، الغابات، الماء). الوقود
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  األرض: تاريخ كوكب .3
مثال: الجبال، أودية عرف أّن الرياح والماء يغيران من تضاريس وخصائص سطح األرض (ي  .أ

  نتيجة التغيرات التي تحصل ببطئ شديد وعلى مدى فترة زمنية طويلة.   وهياألنهار) 
تات التي عاشت على األرض منذ زمن بعيد قد وجدت في يعرف أّن بقايا أحافير الحيوانات والنبا  .ب

الصخور وأعطت دالالت وإستنتاجات بسيطة عن التغيرات على سطح األرض في المكان الذي 
 تواجدت به هذه البقايا.

    Earth’s Weather and Climates     طقس و مناخ  كوكب األرض 
  :الطقس والمناخ على كوكب األرض .1

ل لقة بتغيرات حالة الماء على تغيرات الحالة الجوية الشائعة (مثال: تشكُّ يطبق المعرفة المتع  .أ
  الغيوم، تشكل الندى، تبخر التجمعات المائية، الثلج، والمطر).  

مثال: التغير اليومي في درجة الحرارة، الرطوبة، هطول يصف كيف أّن الحالة الجوية (   .ب
 مكن أن تتغير حسب الموقع الجغرافي.األمطار على شكل ماء أو ثلج، الغيوم، والرياح) م

يصف كيف أّن متوسط درجة الحرارة وهطول األمطار يمكن أن يتغير حسب فصول السنة    .ج
 والموقع الجغرافي.

    Earth in the Solar System    كوكب األرض في النظام الشمسي
  :األجسام وحركتها في النظام الشمسي .1

ضوء في النظام الشمسي؛ ثم يصف النظام الشمسي يعرف أّن الشمس هي مصدر الحرارة وال  .أ
  على أنّه الشمس ومجموعة كواكب تدور حولها.

القمر بأشكال  من األرض، يظهروعند رؤية القمر  حولها،يميز أّن األرض لها قمر يدور    .ب
 مختلفة في أوقات مختلفة على مدار الشهر.

  :بها والتي يمكن مالحظتها واألنماط المرتبطةحركة األرض  .2
يفسر كيف أّن الليل والنهار مرتبطان بدوران األرض حول محورها بشكل يومي، ويقدم دليل   .أ

  على هذا الدوران من المظهر المتغير للظالل أثناء النهار.
يصف كيف ترتبط الفصول في نصفي الكرة األرضية الشمالي والجنوبي بحركة األرض   .ب

  السنوية حول الشمس.
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  ثامنال الصف- مجاالت محتوى العلوم 
   Science Content Domains—Eighth Grade  
: األحياء، الكيمياء، الفيزياء، ة هيمجاالت محتوى رئيس في أربعة الثامنلصف ل TIMSSعلوم  تقييم يتم

  . وعلوم األرض

  TIMSS 2019لتقييم علوم  من مجاالت المحتوى األربعة لكلٍ النسبة المئوية المستهدفة  التاليالجدول يبين 

  للصف الثامن TIMSS 2019لتقييم علوم  من مجاالت المحتوى األربعة لكلٍ النسبة المئوية المستهدفة  

  مجاالت محتوى الصف الثامن
Eighth Grade Content 

Domains 

  النسب المئوية
Percentages 

 % 35  حياء األ

 % 20  كيمياءال
 % 25  فيزياءال

 % 20  األرضعلوم 

موضوع فرعي أو موضوع يتضمن مجال ، وكل رئيسةمجاالت موضوعات عدة  محتوى يتضمن كل مجال
. وكل موضوع موصوف بأهداف سلوكية محدد تمثل التعليم الذي يجب أن يحققه الطلبة في كل أكثر

موضوع. وضمن تقييم الصف الثامن، كل هدف سلوكي له نفس الوزن بالنسبة إلى الوقت الموضوع لقياس 
 طلبة الصفة. الفعل المستخدم في إنجاز األهداف السلوكية يمثل اإلنجازات المتوقعة لاألهداف السلوكي

ولكنها ال تحدد إنجازات ممارسات مجال المعرفة. كل هدف سلوكي لالنجاز يمكن أن يقاس على  الثامن
 .المعرفة والتطبيق والتعليل)( مجاالت المعرفة الثالثة

  Biology     األحياء  
، األساسيةن، يبني الطلبة معارف علم األحياء األساسية التي تعلموها في الصفوف في الصف الثام

  . يتضمن مجال علم األحياء ستة موضوعات:األحياءفهمهم ألهم المفاهيم في  ويطورونكما 

 خصائص الكائنات الحيَّة والعمليات الحيوية التي تقوم بها  

 ووظائفها الخاليا  

 لتكاثر، وعلم الوراثة دورة حياة الكائنات الحية، ا 

 التشابه واالختالف، التكيُّف واالنتخاب الطبيعي، التنوع الحيوي 

  األنظمة البيئية 

 صحة اإلنسان 

إن مفاهيم مجاالت هذه الموضوعات التي يتعلمها الطلبة أساسية إلعدادهم لدراسة أكثر تقدماً. يجب 
لقاً بوظيفته وكيف أنه يستجيب فسيولوجياً إلى على طلبة الصف الثامن فهم كيف أن تركيب الكائن الحي متع
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ً عن تركيب  المتغيراتظروف المتغيرات البيئية ( ً فهما في الظروف البيئية). ويجب أن يبني الطلبة أيضا
الخلية ووظيفتها وعن عمليات البناء الضوئي والتنفس الخلوي. وتوفر دراسة التكاثر والوراثة في هذه 

ً عن علم أحياء الجزيئات وجيناتها (علم األحياء وعلم الوراثة الجزيئية). المرحلة قاعدة لدراسة أكث ر تقدما
االنتخاب الطبيعي قاعدة أساسية لفهم التطور وفهم العمليات ووفي هذه المرحلة يوفر تعلم مفاهيم التكيف 

ات البيئية. وأخيراً فإن والتداخل في األنظمة البيئية ليبدأ الطلبة التفكير في كيفية تطوير الحلول بحسب التحدي
  تنمية الفهم األساسي للعلوم عن صحة اإلنسان يساعد الطلبة في تحسين ظروف حياتهم وحياة اآلخرين.

  خصائص الكائنات الحيَّة والعمليات الحيوية التي تقوم بها
Characteristics and Life Processes of Organisms 

  

 للكائنات الحية: سة الفروق بين المجموعات التصنيفية الرئي .1
ف المجموعات الت  .أ صنيفية الرئيسة للكائنات الحية يحدد الخصائص الرئيسة المشتركة ليُعّرِ

مثال: النباتات، الحيوانات، الفطريات، الثدييات، الطيور، الزواحف، األسماك، البرمائيات (
 والحشرات) 

ية الرئيسة للكائنات الحية ضمن المجموعات التصنيف يميز ويصنِّف أمثلة من الكائنات الحية  .ب
(مثال: النباتات، الحيوانات، الفطريات، الثدييات، الطيور، الزواحف، األسماك، البرمائيات، 

 والحشرات). 
 

 :الحيوية الرئيسة للكائنات الحية األجهزةتركيب ووظيفة  .2
دماغ) الرئة، المعدة، المثال: ئيسة لألجهزة الحيوية ووظائفها (يُحدد مكان األعضاء الر   .أ

  نظم األعضاء الرئيسة (مثال: الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي) في جسم اإلنسان.ومكونات 
  اإلنسان وسائر الفقاريات.ء الرئيسة واألجهزة الحيوية في يقارن ويقابل بين األعضا   .ب
واستدامة التزان الداخلي يفسر دور األعضاء الحيوية الرئيسة واألجهزة الحيوية في تحقيق ا  .ج

 األعضاء المنوطة في عملية التنفس والدورة الدموية.  ، مثلةالحيا
  :العمليات الفسيولوجية في الحيوانات .3

الحيوانات للمؤثرات الخارجية والداخلية والتي تعمل للحفاظ على االتزان  استجاباتيميِّز   .أ
ند الداخلي للجسم (مثال: زيادة معدل نبض القلب أثناء التمرين الرياضي، الشعور بالعطش ع

ق في الجو   في البرد).  الحار، االرتعاشالجفاف، اإلحساس بالجوع عندما نحتاج طاقة، التعرُّ

  Cells and Their Functions       الخاليا ووظائفها
  :ووظائفها الخالياتركيب  .1

ر أن الكائنات الحية مكونة من خاليا والتي   .أ عمليات التكاثر بدورها تقوم بالوظائف الحيوية ويفّسِ
 سطة االنقسام الخلوي.بوا

الخلية، الغشاء الخلوي، النواة، البالستيدات  مثال: جداريحدد المكونات الرئيسة للخاليا (  .ب
 لهذه المكونات.  يتوكندريا) ويصف الوظائف الرئيسةالم األجسام الفتيلية /الخضراء، الفجوة، و
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خاليا النباتية عن الخاليا يميِّز أن جدار الخلية والبالستيدات الخضراء هما صفتان تميّزا ال  .ج
 الحيوانية. 

ر أن األنسجة  .د واألجهزة الحيوية مكونة من مجموعات من الخاليا المتخصصة  األعضاءو يفّسِ
 ذات وظائف محددة. 

  :عمليات التمثيل الضوئي والتنفس الخلوي .2
ماء يصف العملية الرئيسة للتمثيل الضوئي (مثال: تحتاج إلى الضوء وثاني أكسيد الكربون وال  .أ

  وتحرير األُكسجين) والكلوروفيل؛ إلنتاج الجلوكوز/ السكر؛
ر؛ وتنتج يصف الخطوات الرئيسة لعملية التنفُّس الَخلَوي (مثال: تحتاج أكسجين وجلوكوز/ سك   .ب

 كسيد الكربون)طاقة وماء وتحرر ثاني أ

  دورة حياة الكائنات الحية، التكاثر، وعلم الوراثة
   Life Cycles, Reproduction, and Heredity 

  دورات الحياة وأنماط التطور: .1
يقارن ويجد التباين لدورات الحياة وأنماط النمو والتطور ألنواع مختلفة من الكائنات الحية   .أ

  (مثال: الثدييات، الطيور، البرمائيات، الحشرات، والنباتات).
  التكاثر الجنسي والوراثة في النباتات والحيوانات: .2

الجنسي يتضمن إخصاب خلية البويضة بواسطة خلية الحيوان المنوي إلنتاج يعرف أن التكاثر   .أ
نسل مشابه لكن ليس مطابق لآلباء؛ يدرك أن وراثة الصفات بالكائنات الحية يتم عبر المادة 

 الجينية وينتقل من األباء إلى األبناء. 
ز أن هذا يميز أن صفات الكائنات الحية مشفرة بواسطة الحمض النووي الخاص به؛ يمي  .ب

الحمض النووي يحمل معلومات جينية موجودة على الكروموسومات الموجودة في نواة كل 
 خلية.

 يميز الصفات الوراثية من الصفات المكتسبة والصفات المتعلمة.  .ج

  التشابه واالختالف، التكيُّف واالنتخاب الطبيعي، التنوع الحيوي
  Diversity, Adaptation, and Natural Selection 

  :الطبيعي لالختياركقاعدة أساسية  االختالف .1
يميِّز أن التُّغيرات في الخصائص الفيزيائية والسلوكية بين األفراد في المجتمع تمنح بعض   .أ

  النسل).( بالحياة وتنقل خصائصها لألجيال الالحقة االستمراراألفراد ميزة 
لية التكاثر في ظل التغيرات انقراض أخرى بنجاح عميربط بين بقاء أنواع من الكائنات الحية و  .ب

 االنتخاب الطبيعي). البيئية (
  :الدليل على التغيرات الحياتية على األرض على مر الزمان .2

مبنية على األدلة األحفورية على الطول النسبي لزمن تواجد المجموعات  استنتاجاتيبني   .أ
  الرئيسة للكائنات الحية على الكرة األرضية.
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بين الكائنات الحية واألحافير تعطي دليل على التغيرات  واالختالفيصف كيف أن أوجه التشابه   .ب
التي طرأت على الكائنات الحية على مر العصور، ويحدد درجة تشابه الخصائص التي تعطي 

   دليل على النسب المشترك.

  Ecosystems     األنظمة البيئية
  تدفق الطاقة في األنظمة البيئية: .1

 ؛ يرسم أو يفسر مخطط شبكة الغذاء. والمحللين والمستهلكين نتجينيحدد ويعطي أمثلة على الم  .أ
هلكين، ينتقل مثال: تدفق الطاقة من المنتجين إلى المستتدفق الطاقة في النظام البيئي ( يصف   .ب

  من مستوى إلى الذي يليه)؛ يرسم أو يفسر هرم الطاقة.جزء فقط من الطاقة 
  :ة البيئيةدورة الماء واألكسجين والكربون في األنظم  .2

مثال: النباتات تمتص الماء من دورة المياه في النظام البيئي ( يصف دور الكائنات الحية في  .أ
وتخرج الماء خالل عملية  الماء كذلك تأخذالتربة وتخرج الماء من خالل األوراق؛ والحيوانات 

  التنفس ومن خالل الفضالت).
ثال: النباتات تأخذ مفي النظام البيئي ( جين والكربونيصف دور الكائنات الحية في دورة األكس  .ب

من خالل عملية التمثيل الضوئي لهواء وتطلق األكسجين في الهواء كسيد الكربون من اثاني أ
كسيد الكربون األكسجين من الهواء وتطلق ثاني أتأخذ وتخزين الكربون في الخاليا؛ والحيوانات 

  في الهواء من خالل عملية التنفس)
  :أفراد مجموعات الكائنات الحية في األنظمة البيئية طية بينالعالقة التراب .3

 يصف ويقدم أمثلة على التنافس بين الكائنات الحية في األنظمة البيئية.   .أ
 في النظام البيئي. االفتراسيصف ويقدم أمثلة على   .ب
أو يصف ويقدم أمثلة على التكافل بين أفراد الكائنات الحية في النظام البيئي (مثال: الطيور   .ج

 الحشرات التي تلقح األزهار، الطيور تأكل الحشرات على الغزال أو الماشية). 
  :العوامل المؤثرة في حجم السكان ألي نظام بيئي .4

يصف العوامل التي تؤثر على نمو النباتات والحيوانات؛ يحدد العوامل التي تحد من حجم   .أ
  ، الجفاف)المجتمع (مثال: األمراض، الحيوانات المفترسة، مصادر الغذاء

يتنبأ كيف أن التغيرات في النظام البيئي (مثال: تغير في مصادر الماء، تقديم مجتمع جديد،    .ب
 الصيد، الهجرة) تؤثر على مدى توفر المصادر والتوازن بين أفراد المجتمع.

 أثر اإلنسان على البيئة .5
يصف ويفسر السبل التي يكون للسلوك اإلنساني األثر اإليجابي على البيئة (مثال: إعادة تشجير   .أ

 الغابات، تقليل تلوث الهواء والماء، حماية األنواع المهددة بالخطر).
(مثال: السماح  يصف ويفسر السبل التي يكون للسلوك اإلنساني األثر السلبي على البيئة  .ب

ء الدخول إلى شبكات المياه، حرق الفحم الحجري الذي يطلق الغازات لمخلفات المصانع من الما
الدفيئة والملوثات إلى الهواء)؛ يصف ويقدم أمثلة على أثر تلوث الهواء، الماء، والتربة على 
اإلنسان، والنبات، والحيوانات (مثال: تلوث المياه يؤدي إلى قصر حياة النباتات والحيوانات في 

  النظام المائي).
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  Human Health       حة اإلنسانص
  :المسببات والنقل والوقاية والمقاومة لألمراض  .1

، المالريامثال: اإلنفلونزا، الحصبة، مراض الشائعة (يصف المسببات، والنقل والوقاية من األ  .أ
  نقص المناعة المكتسب).

ة في الدم يصف دور جهاز المناعة في مقاومة المرض وتعزيز الشفاء (مثال: األجسام المضاد   .ب
 تساعد على مقاومة الجسم للعدوى وكريات الدم البيضاء لمحاربة العدوى).

  :أهمية النظام الغذائي والتمارين الرياضية وخيارات أخرى لنمط الحياة .2
يفسر أهمية النظام الغذائي، والتمارين الرياضية، والخيارات األخرى لنمط الحياة في الحفاظ   .أ

ضغط الدم، السكري، سرطان  ارتفاع: أمراض القلب، على الصحة وتجنب المرض (مثال
  الجلد، سرطان الرئة).

يحدد المصادر الغذائية ودور العناصر الغذائية في النظام الغذائي الصحي (مثال: الفيتامينات،   .ب
  ، البروتين، الكربوهيدرات، والدهون).الفلزات

  Chemistry      الكيمياء
للكيمياء ألبعد من مجرد فهم للظواهر الطبيعية اليومية فقط إلى في الصف الثامن، تمتد دراسة الطلبة 

وأن يشرعوا في دراسة أكثر والمبادئ التي يحتاجونها لفهم التطبيقات العملية للكيمياء  الرئيسةالمفاهيم  تعلم
 ً   للموضوعات: تثالثة مجااليتضمن مجال الكيمياء   .تقدما

 تركيب المادة  

 المادة خصائص  

 يائيةالتغيرات الكيم  

تركز دراسة تركيب المادة على تمييز العناصر، المركبات والمخاليط، وكذلك فهم تركيب جزئيات 
يركز مجال  كما يركز هذا المجال على استخدام الجدول الدوري كأساس تنظيم العناصر. كما المادة.

المخاليط  خصائصهم الفيزيائية والكيميائية للمادة وف الخصائصالمادة على التمييز بين  خصائصموضوع 
حفظ و التغيرات الكيميائية على خصائص الكيميائية التغيراتركز دراسة توالمحاليل واألحماض والقواعد. 

 .يرات الكيمائيةالمادة خالل التغ

  Composition of Matter      تركيب المادة
  تركيب الذرات والجزيئات: .1

تحيط  مثال: إلكترونات سالبة الشحنة(ها تتكون من جسيمات دون الذرية يصف الذرات على أن  .أ
 بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات بال شحنة). بالنواة التي تحوي بداخلها

مثال: الذرات والجزيئات) ويصف الجزيئات على أنها تركيب المادة بداللة الجسيمات ( يصف  .ب
سيد ، ثاني أوك2O، األكسجين O2Hمثال: جزيء الماء لذرات (تتكون من مجموعة من ا

 ). 2COالكربون 
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  والمخاليط: المركباتو العناصر .2
العناصر مثال: اليط؛ ويميز بين المواد النقية (يصف الفرق بين العناصر، والمركبات، والمخ  .أ

 كيفية تشكلهم. متجانس) على أساس تركيبهم و متجانس وغيروالمركبات) والمخاليط (
 :الجدول الدوري للعناصر .3

رتيب وتنظيم للعناصر المعروفة؛ يميز ويصف أن ترتيب يدرك أن الجدول الدوري هو ت  .أ
 على عدد البروتونات الموجودة في نواة الذرة لكل عنصر. اعتماداتم  العناصر

 من خالل ثال: فلزي أو غير فلزي، التفاعل)منه يمكن التنبؤ بخصائص العناصر (يدرك أ  .ب
لمجموعة/ العائلة) وأن ، والعمود، أو ا(مثال: الصف والدورة موقعها في الجدول الدوري

  عناصر نفس العائلة يكون لهم خصائص مشتركة تجمعهم.

  Properties of Matter        خصائص المادة
  :للمادة الفيزيائية والكيميائية الخصائص .1

 يميز بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمواد.   .أ
، درجة الغليان، النصهارامثال: درجة المواد وخصائصها الفيزيائية ( استخداميربط بين   .ب

 الذائبية، التوصيل الحراري).
 ) االشتعالالصدأ، قابلية  المواد وخصائصها الكيميائية (مثال: الميل إلى استخداميربط بين   .ج

  :الخصائص الفيزيائية والكيميائية كأساس لتصنيف المادة .2
ل: الكثافة، درجة مثاها الفيزيائية التي يمكن إثباتها أو قياسها (يصنف المواد حسب خصائص  .أ

ي أو ائأو الغليان، الذائبية، الخصائص المغناطيسية، قابلية التوصيل الكهرب االنصهار
 الحراري). 

 مثال: إذا كانت المادة فلزية أو غير فلزية) المواد حسب خصائصها الكيميائية (يصنف   .ب
  المخاليط والمحاليل: .3

 ليط إلى مكوناتها الرئيسة.الطرق الفيزيائية لفصل المخا استخداميشرح كيف يمكن   .أ
مثال: صلب، سائل، أو الغاز المذاب) التي تذوب في محاليل بداللة المادة / المواد (يصف ال  .ب

 الُمذيب ويربط تركيز المحلول مع كميات المادة المذابة والمذيب الموجودة. 
ل مذيب تؤثر على معديفسر كيف أن درجة الحرارة والتحريك ومساحة السطح المالمسة لل  .ج

 المذابة.  المواد انصهار
  األحماض والقواعد: خصائص .4

ً كأحماض أو قواعد   .أ على خصائصها (مثال: األحماض لها  اعتمادايميز المواد المتداولة يوميا
؛ القواعد عادة ال يمضمضية عادة لها طعم ح، األطعمة الح7أقل من  pHموضة حدرجة 

 ).  صابوني ملمس؛ وتعطي الفلزاتتتفاعل مع 
 رك أن كالً من األحماض والقواعد تتفاعل مع الكواشف حيث تؤدي إلى تغير في األلوان. يد  .ب
  يدرك أن األحماض والقواعد تعادل بعضها بعضا.   .ج
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  Chemical Change     ةالكيميائي اتالتغير
  التغيرات الكيميائية: مميزات .1

لتحول (التفاعل) من مادة الكيميائية وذلك من خالل ايفرق بيت التغيرات الفيزيائية والتغيرات   .أ
 النواتج).ت) إلى مواد نقية أخرى مختلفة (المتفاعالنقية واحدة أو أكثر (

 انبعاثمثال: تغيرات درجة الحرارة، إنتاج الغاز، تشكل الرواسب، تغير اللون، أو يقدم دليل (   .ب
 حدوث أكيد للتفاعل الكيميائي.وء) على الض

) ويربط ، الصدأ، وتغير الشكلاالحتراقمثال: كسدة (كسجين ضروري لتفاعالت األيدرك أن األ  .ج
 مثال: حرق الخشب، التخزين، األجسام المعدنية).ه التفاعالت بالنشاطات اليومية (هذ

  الكيميائية: التفاعالتالمادة والطاقة في  .2
يدرك أن المادة محفوظة خالل التفاعل الكيميائي وأن جميع الذرات الموجودة في بداية التفاعل   .أ

 نفسها موجودة في نهاية التفاعل، مع فارق انه يتم إعادة ترتيبهم لتشكيل مواد جديدة. هي 
ينما تفاعالت أخرى حرارية) بالطاقة الفاعالت الكيميائية تحرر الطاقة (يدرك أن بعض الت  .ب

، التعادل، مزج المواد االحتراقمثال: التفاعالت الكيميائية المشهورة (ويصنف تمتص الطاقة، 
 الطاقة الحرارية). ما تحرر الطاقة أو تمتص الطاقة (لحزم الباردة الكيميائية) وهي إابطريق 

 وأن معدل التفاعالت يتأثر بتغير يدرك أن التفاعالت الكيميائية تحصل بمعدالت مختلفة  .ج
 التركيز).حة سطح التفاعل، درجة الحرارة، ومثال: مساالقائم (للتفاعل الظروف 

  الروابط الكيميائية: .3
إلكترونات التجاذب بين الذرات في مركب ما ورك أن الروابط الكيميائية تتشكل نتيجة يد   .أ

 الذرات المشتركة بالرابطة.

  Physics     الفيزياء 
 أبعد من فهموكما جاء في مجال الكيمياء فإن دراسة الطلبة للفيزياء في الصف الثامن تمتد إلى   

الكثير من مفاهيم الفيزياء الرئيسة التي يحتاجونها تعلم لشائعة إلى العلمية عن المالحظات اليومية ا األساسات
ضمن مجال يفي تعلمهم الالحق. و متقدمة للفيزياءأو لالستمرار في دراسة العلمية  لفهم التطبيقات الفيزيائية

  موضوعات:من ال تخمسة مجاالالفيزياء 

  والتغيرات في المادةالفيزيائية الحاالت 

 نتقالهاتحوالت الطاقة وا 

 الضوء والصوت 

 الكهرباء والمغناطيسية 

 والحركة ىالقو 

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 

اقة المختلفة، وصف انتقاالت الطاقة البسيطة، تطبيق مبادئ حفظ الطاقة في حاالت عملية، وفهم أشكال الط
ً معرفة بعض الحقائق ودرجة الحرارة. االختالف بين الطاقة الحرارية  ويتوقع من طلبة هذه المرحلة أيضا

ئل عملية متضمنة األساسية عن الضوء والصوت، ربط هذه الحقائق في ظاهرة قابلة للمالحظة، وحل مسا
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سلوك الضوء والصوت. أما في مجال موضوع الكهرباء والمغناطيسية فعلى الطلبة أن يكونوا معتادين على 
الموصلة للكهرباء، تدفق التيار في دائرة كهربائية، والفرق بين دائرة كهربائية على التوالي  الشائعةالمواد 

ً يجب أن يكو ودائرة كهربائية على التوازي. نوا الطلبة قادرين على وصف الخصائص واستخدامات أيضا
ممتداً  المغناطيسيات الدائمة والكهرومغناطيسيات. ومن المفروض أن يكون فهم الطلبة عن القوى والحركة

ً فهم مفاهيم الضغط  إلى معرفة األنواع العامة وخصائص القوى ووظيفة الماكينات البسيطة. عليهم أيضا
رين على تعريف الحركة والتنبؤ بالتغيرات الكمية في الحركة اعتماداً على القوة والكثافة وأن يكونوا قاد

   .الجسمالمؤثرة على 

  رات في المادةوالتغي الفيزيائية الحاالت
Physical States and Changes in Matter 

  :حركة الجسيمات في المواد الصلبة والسائلة والغازية .1

ة ثابتة، ويدرك أن السرعة النسبية والمسافة بين في حركجزيئات المواد أن ذرات و يدرك  .أ
الجسيمات في المواد الصلبة والسائلة والغازية تعطي معلومات عن الحركة والمسافة بين 

مثال: مواد الصلبة والسائلة والغازية (الذرات والجزيئات لتفسر بذلك الخصائص الفيزيائية لل
 ، الحجم، الشكل، الكثافة).االنضغاط

رات في السرعة التغيبتغيرات حجم الغاز و/أو الضغط و رات في درجة حرارة الغازيربط التغي  .ب
الغاز؛ يربط تمدد المواد الصلبة والسائلة بتغيرات درجة الحرارة بداللة المتوسطة لجسيمات 

 تغير المسافة بين الجسيمات. 
 التغيرات في حاالت المادة:  .2

التسامي) جمد، الغليان، التبخر، التكثف، و، التاالنصهارمثال: يصف التغيرات في حالة المواد (  .أ
 كنتيجة من زيادة أو نقصان الطاقة الحرارية. 

السطح، ودرجة حرارة مثال: مساحة لة المادة بالعوامل الفيزيائية (يربط معدل التغير في حا   .ب
 محيط المادة).

 التغيرات الفيزيائية: .3
 جديدة. مواد  ائية ليس لها عالقة بتشكيليدرك أن التغيرات الفيزي  .أ

 انصهارمثال: تغير حالة المادة، ل التغيرات الفيزيائية للمادة (يفسر أن الكتلة تبقى ثابتة خال  .ب
   ).المواد الصلبة، التمدد الحراري

  Energy Transformation and Transfer     هاوانتقالالطاقة تحوالت 
 الطاقة: وحفظأشكال  .1

الصوت، ركية، طاقة الوضع، طاقة الضوء، وطاقة الحال: لمثا( يحدد األشكال المختلفة للطاقة  .أ
 ية والحرارية والكيميائية).ائالطاقة الكهرب

داخل المحرك للتحريك  االحتراقمثال: التي تحدث بالعمليات المعروفة ( يصف تحوالت الطاقة   .ب
لنظام ، التمثيل الضوئي، إنتاج الطاقة الكهرومائية)؛ يدرك أن الطاقة الكلية محفوظة لالسيارة
 .المغلق
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 :المواد للحرارة وموصلية الطاقة الحراريةانتقال  .2
، الغليان، والتجمد لكن الطاقة االنصهاريدرك أن درجة الحرارة تبقى ثابتة خالل عملية    .أ

 الحرارية تزداد أو تنقص خالل تغير حالة المادة.
الية إلى جسم آخر و مساحة ما عند درجة حرارة عالطاقة الحرارية من جسم ما أ انتقاليربط    .ب

، درك أن األجسام الساخنة سوف تبردوذلك من أجل التبريد أو التسخين؛ ي عند درجة حرارة أقل
األجسام إلى نفس درجة الحرارة مع وأن األجسام الباردة سوف تسخن ويستمر ذلك حتى تصل 

 محيطهم.
والحمل الحراري، حراري، التوصيل الالطاقة الحرارية يتم عن طريق  انتقالأن أنواع  يدرك  .ج

 التوصيل النسبي للطاقة الحرارية لمواد مختلفة. واإلشعاع؛ يقارن

  Light and Sound    والصوت الضوء
  :خصائص الضوء .1

خالل أوساط  االنتقالمثال: سرعة الضوء، الرئيسية للضوء ( يصف أو يحدد الخصائص  .أ
المكونة له)؛  ناأللواإلى تشتت الضوء األبيض ، واالمتصاص، االنكسار، االنعكاسمختلفة؛ 

 الضوء.  امتصاصأو  باالنعكاسيربط لون األجسام الظاهرة 
يفسر مخطط ء من مرآة مستوية وتكون الظالل؛ الضو انعكاسيحل مسائل عملية تتضمن   .ب

 الشعاع البسيط لتحديد مسار الضوء. 
 خصائص الصوت: .2

) الشدةعلو الصوت (وتتميز ب االهتزازيحدد أن الصوت هو ظاهرة موجية وتحدث بسبب   .أ
وسط  صف بعض الخصائص األساسية للصوت (مثال: تحتاج إلى)؛ يالحدةودرجة الصوت (

والسرعة النسبية خالل أوساط مختلفة والتي  ،من السطوح واالمتصاص االنعكاس، لالنتقالناقل 
 هي دائما أقل من سرعة الضوء). 

  البرق) مع خصائص الصوت. الصدى، سماع الرعد بعد رؤية يربط الظواهر المألوفة (  .ب

  Electricity and Magnetism   الكهرباء والمغناطيسية
  :الكهرباء في الدوائر الكهربائية وانتقالالت الموّصِ  .1

صنف المواد إلى مواد موصلة كهربائية أو عازلة؛ يحدد المكونات الكهربائية أو المواد التي ي  .أ
 تستخدم إلكمال الدوائر الكهربائية. 

الكهربائي في كاملة؛ يصف العوامل التي تؤثر على التيار ت تمثل دوائر كهربائية يحدد مخططا  .ب
مثال: عدد البطاريات و /أو عدد لمبات ( .ئر الكهربائية المبنية على التوازي والتسلسلاالدو

 اإلضاءة). 
 :المغانط الدائمة والكهربائية اتواستخدامخصائص  .2

شدة القوة بلين متعاكسين، تجاذب / تنافر، وبين متقاقطيربط خصائص المغناطيس الدائم (مثال:    .أ
 : البوصلة المغناطيسية).في الحياة اليومية (مثال االستخدامع المغناطيسية تتغير مع المسافة) م

ير مع التيار، شدة المجال المغناطيسي تتغ ية (مثال:ائخصائص الخاصة للمغانط الكهرباليصف   .ب
ب الملف؛ الجذب المغناطيسي يمكن أن يعمل أو ال يعمل؛ نوع المادة في قلعدد لفات الملف، و
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ثم يربط خصائص المغناطيس الكهربائي مع مكن تبديل األقطاب المغناطيسية) كما ي
 إعادة التدوير). االستخدامات اليومية (مثال: جرس الباب، مصنع

  Forces and Motion    الحركةالقوة و
  :الحركة .1

المسافة) على تغير الزمن والتسارع يعتمد ى تغير الموقع للجسم (م تعتمد عليميز أن سرعة الجس  .أ
 على التغير في السرعة على تغير الزمن. 

  :القوى المعروفة وخصائصها .2
، قوة المرونة، االحتكاكقوة الجاذبية، قوة رد الفعل، قوة صف القوى الميكانيكية المعروفة (ي  .أ

وى المتصلة جاذبية األرضية؛ يميز بين القوقوة الطفو)؛ يدرك ويصف الوزن على أنه هو قوة ال
 وقوة الجاذبية األرضية). االحتكاكمثال: قوة والقوى غير المتصلة (

؛ يدرك أن لكل فعل قوة يوجد رد فعل قوة مساٍو بالمقدار واتجاهيدرك أن القوى لها قيمة   .ب
د على عندما يتواجعلى جسم ما رك ويصف الفرق بين قوى الجاذبية ؛ يدباالتجاهومعاكس 

 أو القمر). كواكب مختلفة (
  :أثر القوى  .3

 مثال: الروافع، السطح المائل، البكرات، المسننات). يصف كيفية عمل اآلالت البسيطة (  .أ
 فرق الكثافة وتأثير قوة الطفو.  يفسر ظاهرة الطفو والغرق لألجسام بداللة  .ب

ضغط الماء  (مثال: يصف الضغط بداللة القوة والمساحة؛ يصف العوامل المؤثرة على الضغط  .ج

 يضاف اليه الهواء). عمق الماء، البالون يتمدد عندما يزادا مع

تحت تأثير القوى المؤثرة  ) الجسمواالتجاهالسرعة ركة (واحد لح باتجاهبالتغيرات الكمية  يتنبأ  .د

مثال: مساحة التالمس بين تؤثر على الحركة ( االحتكاكعلى الجسم؛ يميز ويصف كيف أن قوة 

 تعيق الحركة).و االحتكاكتزيد من السطحين 

  Earth Science     علوم األرض
تغطي موضوعات تعليم وتعلم علوم األرض المستنبطة من حقول الجيولوجيا، علم الفضاء، علم األرصاد، 

والفيزياء. وبالرغم من أن فصول متفرقة  الكيمياءو طات وهي متعلقة بمفاهيم األحياء، وعلم المحيعلم المياه
م األرض التي تغطي جميع هذه الموضوعات ال تُدرس في كل الدول فإنه من المتوقع بأن الفهم ولمن ع

ً في منهج العلوم الذي يغطي علوم الحياة وعلوم  المتعلق بمجاالت موضوع علوم األرض سيكون متضمنا
 االتمج TIMSS2019يُعّرف إطار علوم  الطبيعة أو بمواد منفصلة مثل الجغرافيا والجيولوجيا.

الموضوعات اآلتية التي يُنظر إليها عالمياً بأنها مهمة للطلبة في الصف الثامن ليتفهموا كوكبهم الذي يعيشون 
  .الكونعليه وهو موجود في 

 خصائصها الفيزيائيةتركيب األرض و 

 ودورات األرض وتاريخها األرضالطبيعية لألرض عمليات ال 

 ق المحافظة عليهاالموارد الطبيعية لألرض، استخدامها وطرائ 
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  والكوناألرض في النظام الشمسي. 

األرض، متضمناً  تركيب وتصاريس سطحكون لديهم معارف عامة عن ييتوقع من طلبة الصف الثامن أن 
. كذلك يجب أن يبني الطلبة فهم مفاهيم عن العمليات، والغالف الجويذلك تركيب طبقات األرض، 

، دورة الماء، وأنماط األرض ريخعبر تاليات الجيولوجية التي حدثت الدورات، واألنماط، متضمناً ذلك العم
يجب أن يظهر الطلبة معارف عن مواد األرض واستخدامها وحفظها وأن يربطوا هذه  والمناخ.الجو 

، تتضمن دراسة األرض والنظام ه المرحلةية لقضايا إدارة الموارد. في هذالمعارف إلى الحلول العمل
كيفية مالحظة الظواهر المتعلقة بحركة األرض والقمر ويوصف أشكال األرض، القمر، الشمسي فهماً حول 
 والكواكب األخرى.

  وخصائصها الفيزيائيةتركيب األرض 
Earth’s Structure and Physical Features 

 :تركيب األرض وخصائصها الفيزيائية .1
ئص الفيزيائية لهذه الخصايصف تركيب األرض (مثال: القشرة األرضية، الوشاح، اللب) و  .أ

 األجزاء المميزة للكرة األرضية. 
إلى حالته الفيزيائية (مثال: ثلج، ماء، وبخار  ستناداً اتوزيع الماء على الكرة األرضية  يصف  .ب

 الماء العذب مقابل الماء المالح. الماء)، و
  :أقسام الغالف الجوي لألرض والحاالت الجوية  .2

التواجد النسبي للمكونات  ن مزيج من الغازات؛ يحددمكون م لألرضيدرك أن الغالف الجوي   .أ
ويربط سيد الكربون)، كر الماء، وثاني أكسجين، بخامثال: نيتروجين، أالجوي (ة للغالف الرئيس

 هذه المكونات بالعمليات الحياتية اليومية.
مثال: ضمن الغالف الجوي ( االرتفاعيربط التغير في أحوال الغالف الجوي مع التغير في   .ب

  رجة الحرارة والضغط).د

  وتاريخها، ودورات األرضرض، الطبيعية لألعمليات ال
Earth’s Processes, Cycles, and History 

  :رضلأل الجيولوجية عملياتال .1

ة والضغط رالحرا العامة المتعلقة بدورة الصخور (مثال: برودة الحمم البركانية، يصف العمليات  .أ
 ). التعريةجوية، تالعوامل رواسب إلى داخل الصخور، الينقالن ال

ن األحداث الناتجة م )األرضية (مثال: تشكل الجبال يحدد أو يصف التغيرات على سطح الكرة  .ب
ية، والهزات األرضية ، حركة الصفائح التكتونحركة الجليدياتالجيولوجية الرئيسية (مثال: 

 ثوران البراكين). المتالحقة و
لتفسير كيف  األحافيرسجل حفوري؛ يستخدم األدلة من قود األوالو األحافيريفسر كيفية تشكل   .ج

 تغير النظام البيئي على فترة زمنية طويلة. 
 :الماء على األرض دورة .2
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هطول ، واالنتقالمثال: التبخر، التكثف، الخاصة بدورة المياه على األرض (يصف العمليات   .أ
 األمطار) ويدرك أن الشمس هي مصدر الطاقة لدورة المياه. 

تجدد المياه العذبة على سطح الكرة كة الغيوم وتدفق الماء في الدورة المائية وحريصف دور   .ب
 األرضية. 

  :والمناخ األحوال الجوية .3

مثال: التغيرات اليومية في درجة الحرارة، الرطوبة، هطول األمطار يميز بين األحوال الجوية (  .أ
حوال الجوية النموذجية األنمط لج، الغيوم، والرياح) والمناخ (مثال: على شكل مطر أو ث

 طويلة األجل في بقعة جغرافية معينة)ال
 يفسر البيانات أو الخرائط ألنماط األحوال الجوية لتحديد أنواع المناخ.   .ب
خطوط ( والعالميةيربط المناخ والتغيرات الموسمية ألنماط األحوال الجوية في العوامل المحلية   .ج

 ، الجغرافيا). الطول والعرض
مثال: التغيرات التي تحصل خالل العصور ألدلة على التغيرات المناخية (ا يحدد أو يصف  .د

  الحراري).  باالحتباسالجليدية، التغيرات المرتبطة 

  المحافظة عليها استخدامها وطرائق ،رضلأل الطبيعية مواردال
Earth’s Resources, Their Use and Conservation 

 :الطبيعية موارد األرض إدارة .1
 المتجددة وغير المتجددة.  األرض مواردعلى  يقدم أمثلة  .أ

، تدفق الماء الرياح، مصادر الطاقة المختلفة (مثال: أشعة الشمس،سلبيات وايجابيات يناقش   .ب
 الطاقة الحرارية األرضية، البترول، الفحم، الغاز الطبيعي، والطاقة النووية). 

مثال: إعادة التدوير). ايات (وطرق إدارة النف األرض مواردللحفاظ على  يصف الطرق الكفيلة  .ج
 .البيئةنشطتهم على السلبية أل يمكن للناس معالجة اآلثار التييَقترح الطرق 

 :والمياه ياألراضاستخدام  .2
لزراعة، قطع األشجار، والتعدين) مثال: ااألرض ( الستخدامالطرق الشائعة يصف كيفية تأثير   .أ

 على األرض وعلى مصادر المياه.
ر الماء العذب للنشاط على الماء، ويصف الطرق الكفيلة بالحفاظ على توفييفسر أهمية الحفاظ   .ب

 تحلية وتنقية الماء). اإلنساني (مثال:

  األرض في النظام الشمسي والكون
Earth in the Solar System and the Universe 

  :حركة األرض والقمر ر المرئية على األرض والناتجة عنالظواه .1
س، وميالن محور األرض (مثال: دوران األرض السنوي حول الشميصف اآلثار الناتجة عن   .أ

 تشكيالت نجمية) مختلفة في أزمان مختلفة من السنة). الفصول المختلفة، ظهور أبراج سماوية (
والكسوف بالمواقع  جذب من القمر، ويربط مراحل القمريدرك أن المد والجزر هي نتيجة قوة ال  .ب

 النسبية لألرض، والقمر، والشمس. 
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 :الشمس والنجوم واألرض والقمر والكواكب .2
يعرف أن الشمس هي من النجوم وأنها تزود الضوء والحرارة إلى جميع مكونات النظام   .أ

ها، لكن بقية مكونات الشمسي؛ يوضح أن الشمس والنجوم األخرى تنتج الضوء من تلقاء نفس
 تصبح مرئية عندما ينعكس ضوء الشمس عنها.النظام الشمسي 

مثال: وجود ألرض مع القمر والكواكب األخرى (جد التباين بين السمات الفيزيائية ليقارن وي  .ب
وتركيب الغالف الجوي، متوسط درجة حرارة السطح، وجود الماء، الكتلة، الجاذبية، المسافة 

الحياة)؛ عن الشمس، زمن الدوران حول الشمس وحول نفسها، توفر العوامل المساعدة على 
  هي التي تحافظ على الكواكب والقمر ضمن المدارات المخصصة لها.بية ويدرك أن قوة الجاذ

  لصفين الرابع والثامنل –في العلوم البُعد المعرفي 
Science Cognitive Domains—Fourth and Eighth Grades 

  
ستخدمها الطلبة تصف عمليات التفكير التي من المتوقع أن ي تثالثة مجاالإلى  عد اإلدراكيالبُ مجال ينقسم 

   .TIMSS 2019لـ  التي تم تطويرهاحين يحلوا أسئلة العلوم 

 على أمثلة وتقديم ووصف، والتعرف، ،تذكرلا على الطالب قدرة مع يتعامل ،معرفةمجال ال :األول المجال
  .العلوم في متين أساس لبناء الضرورية واإلجراءات والمفاهيم الحقائق

 وتصنيف وتباين، ،نشاء مقارنةإل المعرفة هذه استخدام على يركز ،تطبيقمجال ال :الثاني المجالأما  
 تفسيرات إنشاء ؛ضمن سياق محدد العلوم بمفهوم المعرفةين ب يربط المواد؛ أو األشياء من مجموعاتل

  . العملية المشكالت وحلعلمية  تلسيناريوها وتوضيحات

 غالبًا ،والتعميم بالتحليل، التركيب،المفاهيم العلمية  وفهم ةاألدل استخدام ،التعليل :الثالث المجال يتضمنبينما 
  .معقدة وسياقات مألوفة غير حاالت في

تستخدم هذه لمجاالت الثالثة للصفين الرابع والثامن وعلى أي حال فإن النسبة المئوية المستهدفة لكل مجال 
، التدريس، الخبرة، وتوسع عمق وفهم قليةالععلى زيادة القدرة  لصفين الرابع والثامن وذلك بناءً مختلف في ا

  الطالب لمستوى صف أعلى.

 النسبة أن حين في الثامن، بالصف مقارنة الرابع الصف في أعلى معرفةبال المتعلقة للمفردات المئوية النسبة
ن . بينما هناك بعض مالثامن الصف في أعلى التعليل في المشاركة الطلبة من طلبتُ  التي للمفردات المئوية

 لتمثِّ  مفردات على يحتوي مجال كل فإن ،)التعليل إلى التطبيق إلى المعرفة منج بين المجاالت الثالثة (التدرُّ 
  . الصعوبات من كاملة مجموعة

 .والثامن الرابع الصفين في الثالثة المجاالت من لكل المستهدفة المئوية النسب اآلتيالجدول  حيوّضِ 

  الصفين الرابع والثامن عد االدراكي فيالبُ ثة مجاالت النسبة المئوية المستهدفة لثال
  

  

 

  

  عد االدراكي البُ مجاالت 
Cognitive Domains  

  النسب المئوية
Percentages  

  الصف الثامن  الصف الرابع                 
  % 35  % 40  المعرفة
  % 35  % 40  التطبيق
  % 30  % 20  التعليل
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موضوعة لكل مجال من  مفردات تم تطويرهاالصف الثامن لصف الرابع ولمجال محتوى  يتضمن كل
التطبيق، وعرفة، مال مفرداتم الحياة ومحتوى عل يتضمن ؛المثال سبيل علىفالثالثة.  المعرفيةمجاالت ال

 تحددالتالية عمليات التفكير التي  األقسامستصف  .وهكذا بالنسبة لمجاالت المحتوى األخرى ،والتعليل
  ة.يمجاالت المعرفال

  Knowing    المعرفة    
المعرفة  والمعدات. تُمّكنهذا المجال معارف الطلبة عن الحقائق، العالقات، العمليات، المفاهيم،  مفردات تُقيّم

وهي ضرورية لمشروع أكثر تعقيدًا الحقيقة الواسعة والدقيقة الطلبة من االشتراك بنجاح في أنشطة معرفية 
  علمي.

  / تعّرف تذكر
Recall/Recognize 

؛ تحديد مميزات أو ضيح الحقائق والعالقات والمفاهيمتحديد أو تو
اسبة ؛ تحديد االستخدامات المنخصائص كائنات معينة، ومواد، وعمليات

 ؛ والتعرف على واستخدام المفرداتللمعدات واإلجراءات العلمية
 والمصطلحات العلمية والرموز واالختصارات والوحدات والمقاييس.

  وصف
Describe 

، وبنية ووظائف الكائنات الحية وصف أو تحديد أوصاف خصائص
 ، والعالقات بين الكائنات الحية والمواد والعمليات والظواهر.وادوالم

  تقديم أمثلة
Provide Examples 

، والعمليات التي تمتلك و تحديد أمثلة عن الكائنات الحية، والموادتقديم أ
لحقائق أو لمفاهيم مع  خصائص محددة معينة؛ وتوضيح صياغات

 األمثلة المناسبة.

 
   Applying    التطبيق    

في تطبيق معارفهم عن الحقائق، العالقات، العمليات،  البهذا المجال اشتراك الط تتطلب مفردات
  المفاهيم، األدوات، وطرق السياقات المألوفة في تعليم وتعلم العلوم.

  

  /تصنيفمقارنة/ تباين 
Compare/Contrast/Classify 

واالختالفات بين مجموعة من  هيعّرف أو يصف التشاب
، المواد، أو العمليات، ويميز، يصنف، يفرز األشياء الكائنات

صفات ، والعمليات معتمداً على الكائناتالفردية، المواد، 
  خصائص معطاة.و

  الربط
Relate 

في العلوم مع مفهوم تمت ضمني محدد يربط معرفة مفهوم 
و خاصية مستنتجة، السلوك، أو يستخدم أشياء، مالحظته أ

  مخلوقات، أو مواد.

  النماذج استخدام
Use Models  

يستخدم شكل أو نموذج آخر ليُظهر معرفة لمفهوم في العلوم، 
 لمشكالتيوضح عالقة دورة عملية، أو نظام، إليجاد حلول 

  علمية.

  المعلومات ترجمة
Interpret Information  

 في مفاهيم العلوم ليترجم نصوص، جداول،يستخدم المعرفة 
  رسومات بيانية.ومصورات ومعلومات 

  الشرح
Explain  

ف شرح لمالحظات أو ظاهرة طبيعية باستخدام يوفر أو يعرّ 
  .علمي مبدأ أو مفهوممبادئ 
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  Reasoning   التعليل
 المعلومات األخرى،لتحليل البيانات و التعليلهذا المجال أن يشارك في  مفرداتمن الطالب تتطلب 

 المباشرة التطبيقات من النقيض وعلىجديدة.  مواقفإلى  وسيع نطاق الفهم لديهموت، النتائج واستخالص
 غير سياقات تتضمن التعليل مجال في مفردات فإن التطبيق، مجال في يتجسد التي العلمية والمفاهيم للحقائق
  .تعقيدًا أكثر أو مألوفة

العلمي  التعليل. يشمل واحدةأو استراتيجية أكثر من طريقة  المفرداتا النوع من اإلجابة على هذقد تتضمن 
  .ةيضاً تطوير الفرضيات وتصميم تحقيقات علميأ

  

  تحليل 
Analyze 

التعرف على عناصر مسألة علمية واستخدام المعلومات ذات العالقة، 
العالقات، أنماط البيانات لإلجابة على األسئلة وحل ، مفاهيمال
  . مشكالتال

  تركيب
Synthesize 

التي تتطلب النظر في عدد من العوامل  المفرداتاإلجابة على 
  المختلفة أو المفاهيم ذات العالقة.

    تنبؤ صياغة أسئلة/ فرضية/
Formulate Questions/ 
Hypothesize/ Predict   

 نتائج التحقق والتنبؤاستخدام ابة عليها بصياغة أسئلة من الممكن اإلج
للقياس  ةلصياغة فرضيات قاب ؛التقييمخاصة بتحقق في معلومات لل

و/أو  ، والمعرفة من التجربة، المالحظة،اعتماداً على فهم المفاهيم
واستخدام الدليل أو فهم المفاهيم لصنع ؛ تحليل المعلومات العلمية

  .فيزيائيةأو  بيولوجية ظروفعن تأثير التغيرات في  اتتنبؤ
  تصميم تحقيقات

Design Investigations  
أو  ةتحقيقات أو إجراءات مناسبة لإلجابة على أسئلة علمي ةيرسم خط

 ةاختيار فرضيات؛ ويصف أو يتعرف على خصائص تحقيقات مصمم
 عالقاتمتغيرات تقاس أو يتم التحكم بها أو  ةتصميماً جيداً بدالل

  .والنتيجة السبب
  تقييم

Evaluate  
 حولقرارات  التخاذالمزايا والعيوب ، وزن البديلة التفسيراتتقييم 

 بكفاية يتعلق فيماالعمليات البديلة والمواد؛ وتقييم نتائج التحقيقات 
  .االستنتاجات لدعم البيانات

  استنتاجات ىالتوصل إل
Draw Conclusions  

 أو/  و واألدلة المالحظات أساس على صحيحة استقراءات استنباط
استنتاجات مناسبة متعلقة بالسؤال أو  ستخالصاو العلمية؛ المفاهيم فهم

  .والنتيجةر فهم عن السبب اظهاالفرضية، و
  التعميمات إطالق

Generalize  
 تطبيق المحددة؛ أو التجريبية الشروط تتجاوز عامة استنتاجات تقديم

  .جديدة حاالت على االستنتاجات

  التبرير
Justify  

 وحلول، راتالتفسي معقولية لدعم العلوم وفهم األدلة استخدم
  .التحقيقات من واالستنتاجات المشكالت،
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                 TIMSS 2019ممارسات العلوم في 
 Science Practices in TIMSS 2019 

مدهم بالقدرة على تي تال الرئيسةيشارك العلماء في االستعالمات العلمية من خالل إتباع الممارسات العلمية 
في هذه  بارعون. يجب أن يصبح طلبة العلوم الموضوع هذا حولى األسئلة فهم طبيعة العالم واإلجابة عل

ً عن كيفية تطبيق مشروع علوم. تتضمن هذه الممارسات مهارات عن الحياة  الممارسات ليطوروا فهما
 تعتبروتطبيق استعالمات علمية.  ةمنتظم منهجيةواليومية والدراسة المدرسية التي يستخدمها الطلبة بأسلوب 

 في العلمي البحث في أساسية ممارسات خمس تمثيل تم. العلمية التخصصات لكل أساسية العلمية ارساتالمم
TIMSS 2019:  

 : TIMSS 2019العلمية ممثلة في  لالستعالماتالرئيسة المهارات الخمس 

يشمل  Asking questions based on observations-طرح أسئلة معتمدة على المالحظات .1
 النظرية، عند مقارناتها مع المالحظات، هذه تؤدي. الطبيعي العالم في الظواهر ظةالحم العلمي البحث

 هذه على اإلجابةالطالب على  ساعد: مما يلالختبار قابلة فرضيات لصياغة ستخدمتُ  أسئلةبناء  إلى
 .األسئلة

مة يتطلب اختبار الفرضيات تصميم وإنتاج تحقيقات منتظ Generating evidence-إنتاج دليل .2
فهمهم لمفاهيم ربط لعلماء على اضية. وتجارب يمكن التحكم بها وذلك إلنتاج دليل ليدعم أو يرفض الفر

تحديد الدليل المراد عن طريق ذلك . ويتم التي ممكن مالحظتها أو قياسهاالعلمية العلوم بالخاصية 
 اته لتسجيله.الدليل، وقياسهذا األدوات واإلجراءات التي يحتاجوها لجمع والحصول عليه، 

حينما يتم تجميع البيانات يلخصها العلماء بأنواع مختلفة  Working with data-العمل مع البيانات .3
 بحسب عروضها المرئية ويصفون األنماط في البيانات ويستكشفون العالقات بين المتغيرات.

لدليل من يستخدم العلماء ا Answering the research question-اإلجابة على أسئلة البحث .4
 لإلجابة على األسئلة لدعم الفرضية أو رفضها. نظرياتهم مع جنب إلى اجنبً ، المالحظات والتحقيقات

يستخدم العلماء الدليل مع  Making an argument from evidence-قاش من الدليلصنع نِ  .5
ع في استنتاجاتهم والتوس تفسيراتهممنطقية دعم الى المعرفة العلمية ليتوصلوا إلى تفسيرات، مبررات، و

 إلى حاالت جديدة.

 من مجموعة على وباالعتماد العلمي، المحتوى مجاالت من واحد سياق في العلمية الممارسات هذه تقييم يتم
في تقييم العلوم في  TIMSS 2019. لذا، بعض من أسئلة المعرفية المجاالت في المحددة التفكير عمليات

 المحدد المحتوى وكذلك الهامة العلمية الممارسات هذه من أكثر أو احدوم الصفين الرابع والثامن سوف تقيّ 
  .المعرفية المجاالت في المحددة التفكير وعمليات المحتوى مجاالت في
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