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 الفصل األول

 2023تيمس لعام  لدراسة الدولية في الرياضياتل عمل التقييمإطار 

 نظرة عامة

الرياضيات ف. قات التكنولوجيا الحياتيةفي تطبيتطوير فهم الرياضيات وتوظيفها جميع الطلبة االستفادة من ل يمكن

)العلوم البنوك و، المحاسبةو، العمارةو، الكثير من مجاالت العمل مثل الهندسة فيواليومية أساسية في الحياة 

في االقتصاد والمال  امر حيوي والرياضياتعلم الفضاء. وعلم البيئة، و، الطبو األعمال،ادارة و، المصرفية(

في  حل المشكالتووتعد القدرة على تعلم مهارات جديدة لحوسبة وتطوير البرمجيات. ، كما في اوالتمويل

 في هذا العالم المتغير. امر بالغ االهمية الرياضيات

 : 2023في دراسة تيمس لعام الختباري الرياضيات  التقييم يقدم هذا الفصل إطاري عمل

  الصف الرابع  -الدراسة الدولية في الرياضيات 

 الصف الثامن -لدولية في الرياضيات الدراسة ا 

في كل دورة من للصفين الرابع والثامن  2023في دراسة تيمس  إطار اختبار الرياضياتيتم إعداد 

هي  2023فإن دورة ، ، ولما كان طول الدورة أربع سنوات1995دورات انعقادها وقد نفذت الدورة األولى عام 

 الدورة الثامنة للدراسة.

 تحديثات بسيطةمع . 2019عام  للصفين الرابع والثامن مشابه لما كان عليه في العمل إطار، بشكل عام

 2019 دراسة تيمس فيموسوعة تضمنتها تقارير ، وأطر الدول المشاركة والتي المعاييرو، المناهجتعكس 

 للدول المشاركة في الدراسة.الوطنيين  المنسقينواقتراحات 

 –الكتروني –اختبار رقمي هو  2023الدراسة الدولية  اختبار

حوالي نصف الدول والتي شملت  2019في عام  بدأتوالتي الرقمي  التحول إلى التقييمسيتم إكمال عملية  

 .2023في عام  رقمياً بالكامل بحيث يصبح التقييمالمشاركة 

 تطوير ومنها ،الحاسوبالتقييم المستند الى االستفادة من ميزات تعظيم  الى دراسة الدوليةتهدف هذه ال

 ارطاإلتحسين أدت إلى  الفقرات هذه أن كما، ومبتكرةمحوسب بالكامل إلدخال فقرات وطرق تقييمية جديدة نظام 

 :اآلتيالرقمي  يتيح التقييم و الحالي للتقييم
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 اكاةات الهندسية بتوفير نماذج محخذ بعين االعتبار الجوانب التفاعلية للمفاهيم الرياضية كالعالقات والعملياأل 

 لتوضيح المقصود من هذه المفاهيم.وأدوات 

 مما يام بالعمليات الحسابية الثانوية، عن طريق االعتماد على الحاسوب للق علياال عمليات التفكير تقييم تطوير

 .والتفكير الرياضي الحل يتيح للطلبة التركيز على استراتيجية

  تراتيجيات حل المزيد عن استي يمكن استخدامها لمعرفة وال الطلبة استجابات بأنماطمعالجة البيانات المتعلقة

 وطرق التعامل مع االختبار. يةالمفاهيماألخطاء و التي يتبعها الطلبة المسالة

  يرفع دافعيتهم و انخراط الطلبة في االختبارطريقة عرض االختبار بشكل مشوق للطلبة مما يحسن إثراء

 .للمشاركة الجادة

 حل المسالة من سياقات عات لمجموعةتوق

 ، كان حل المسالةفي العادة. المسالةولية درجة التركيز على حل السابقة لالختبارات الدالتقييم  عمللم تحدد أطر  

مما يعني أن بعض الفقرات في مجال  ،محتوى معين موجوداً كجزء من موضوع واحد على األقل في مجال

ً متوقعكان  معين المهارة  في االختبار حسب مجالتصنف الفقرات كما كانت  .محدد سياقوجودها ضمن  ا

 في التفكيرتطبيق ومهارتي التتراوح نسبة الفقرات التي تتطلب وكانت  -التفكيرأو التطبيق أو المعرفة  :العقلية

 %.65-60سياق حل المسألة من 

ً من الفقرات يجب 85إلى أن ما نسبته  2023 الدراسة عمل تقييمتشير أطر  تحت  درجنتأن % تقريبا

هو هدف شامل  ويوضح أن حل المسالة التقييمويتوافق هذا مع النواحي األخرى إلطار  .حل المسالةل محدد سياق

مباشرة إلى الرياضيات وال يرتبط فقط بمواضيع معينة. وتتراوح السياقات ما بين األسئلة الللدراسة الدولية في 

من % 15ما نسبته  يتم تقديمن المهم على أية حال أن م واالستقصاء. سالةسئلة األكثر صعوبة مثل حل الماأل

 اتها غير محددة وهي تقيس مهارات االستقصاء وحل المسألة.الفقرات سياق
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 2023في دراسة تيمس الرياضيات تقييم  تنظيم إطار عمل

 :بعدينضمن  2023في دراسة تيمس إطار عمل تقييم الرياضيات ينظم 

 تقييمها التي سيتمحدد المواضيع وت المحتوى تمجاال. 

 تقييمها التي سيتمحدد عمليات التفكير مجاالت المهارات العقلية وت. 

 مجاالتومحتوى ال المستهدفة في تقييم الرياضيات لمجاالت المئويةالنسب ( توزيع 1رقم ) يبين الجدول

 .2023في دراسة تيمس للصفين الرابع والثامن  المهارات العقلية

 محتوى والمهارات العقلية للصفين الرابع والثامنبحسب مجاالت الالنسب المئوية  (: توزيع1الجدول رقم )

  الصف الرابع

 النسبة المئوية المحتوى تمجاال

 %50 األعداد

 %30 القياس والهندسة

 %20 البيانات

  الصف الثامن

 النسبة المئوية مجاالت المحتوى

 %30 األعداد

 %30 الجبر

 %20 الهندسة والقياس

 %20 البيانات واالحتماالت
 

 النسبة المئوية ت المهارات العقليةمجاال

 الصف الثامن الصف الرابع 

 %35 %40 المعرفة

 %40 %40 التطبيق

 %25 %20 التفكير 

كل التي تدرس لرياضيات لتعلم الالمدى الواسع  يعكسالمحتوى للصفين الرابع والثامن، مما  تمجاال ختلفت 

الجبر يصبح في الصف الثامن.  عليه ما هوتعلم األعداد في الصف الرابع ع يز أكثر علىصف. هناك ترك

ويتضمن  األعداد. محتوى، بينما يتم تقديم الجبر في الصف الرابع ضمن موضوع منفصل في الصف الثامن

 مجال. ويركز أكثر في مواضيع الهندسةمجال الهندسة في الصف الثامن موضوع القياس ولكن هناك تعمق 

، بينما يركز موضوع البيانات في الصف الثامن لى قراءة وتمثيل وتفسير البياناتالبيانات في الصف الرابع ع

 أساسيات االحتماالت.وساسية، األحصائيات واإلالبيانات، استخالص النتائج من على 
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أكثر  أنحيث تقيم مواقف من خالل الرياضيات، دراسة تيمس  من الضروري تسليط الضوء على أن 

 تجاالم. استخدام مهارات التطبيق ومهارات التفكير % ( تتطلب من الطالب65 -%60من نصف الفقرات ) 

المعرفة وزيادة في  مع قليل من التركيز في مجال، ولكن ختلف في الصفين الرابع والثامنت ال المهارات العقلية

 الثامن.في الصف مجال مهارات التفكير 

ومواضيع  ةالمحتوى للصف الرابع محددا مجاالت المحتوى األساسية الثالث تالالفصل بمجاهذا يبدأ 

الصف الثامن وسياسة استخدام اآللة  ت المحتوى فيثم يتابع الفصل االول بوصف مجاال لكل مجال. تقييمال

 ية لكال الصفين. العقل المهارات مجاالتي الفصل بوصف الحاسبة. وينته
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 الصف الرابع - محتوى الرياضيات تمجاال

والنسب المئوية المستهدفة  2023لدراسة تيمس مجاالت محتوى الرياضيات للصف الرابع  (2رقم)يبين الجدول 

من  موضوع رئيسويتكون كل  مواضيع رئيسة لكل منها. يتكون كل مجال من مجاالت المحتوى من للعالمات

 .تقييم الرياضيات في الصف الرابع يف نفسه الوزنفرعي يعطى كل موضوع و .الفرعية عدد من المواضيع

 مجاالت المحتوى للصف الرابع حسبب 2023في دراسة تيمس النسب المئوية المستهدفة توزيع :  (2رقم )الجدول 

 النسب المئوية مجاالت محتوى الصف الرابع

 %50 األعداد

 %30 القياس والهندسة

 %20 البيانات

 

، أو التطبيق أو المعرفة ضمن مجاالت المحتوى بقياس ئيسةالركل موضوع من المواضيع يمكن تقييم 

ضمن سياقات متعددة. على المحتوى  تالفقرات التي تغطي مجاال تقعوأيضا يتوقع أن  .الذي يتوافق معه التفكير

 وفي مجال االستقصاء وحل المسألة. محدددون سياق منها يجب أن تقدم % 15األقل 

 األعداد

. رئيسة يعضامو ةيحتوي مجال األعداد على ثالث. اضيات في الصفوف األساسية األولىاألعداد أساس الريتشكل 

 : % المخصصة لتقييم األعداد كاآلتي50تتوزع النسبة 

 األعداد الكلية (Whole Numbers) (25)%. 

 (15، المعادالت البسيطة، والعالقات )التعابير%. 

 ( 10الكسور والكسور العشرية)%. 

العمليات  إجراءلب قادرا على اويجب أن يكون الطلية المكون األكبر في مجال األعداد تشكل األعداد الك 

دراسة تيمس من تقييمات  البسيطة في الجبر جزءً  المفاهيموتشكل بالحجم المعقول. التي تتضمن أعداداً كلية 

سيطة وفهم للعالقات والتي تتضمن فهم استعمال المتغيرات )المجاهيل( في معادالت ب في الصف الرابع، 2023

عادة بأعداد كلية، من الضروري أن يفهم الطلبة الكسور  تأتيالكميات ال األشياء و لكن كونو بين الكميات.

 .جمع وطرح الكسور والكسور العشريةويجب أن يكون الطلبة قادرين على مقارنة و واألعداد العشرية.
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 (Whole Numbers)   األعداد الكلية 

بالكلمات، الرموز، النماذج بما نازل، ويربط بين تمثيل األعداد )م 6ألعداد ضمن ل منزليةالقيمة اليميز  .1

 (، ويقارن األعداد.ألعدادفيها خط ا

 منازل. 4األعداد ضمن على طرح الجمع وجري عمليتي الي .2

جري عملية ومنزلتين في منزلتين( وي ،نزلة واحدةمنازل بم 3حتى األعداد )على ضرب جري عملية الي .3

 منازل على عدد من منزلة واحدة(. 3حتى األعداد ) ة علىقسمال

 100أو  10)ألقرب  ، تدوير األعدادئل على األعداد الفردية والزوجية، المضاعفات والعوامليحل مسا .4

 .(، ويجري عمليات التقدير1000أو 

 .ة مالأمسأو العمليات لحل اثنتان أو أكثر من خصائص األعداد  يستخدم .5

 لمعادالت والعالقاتالتعابير وا

 (.w  +17=  29مثل: في جملة عددية ) الحسابية أو العملية جهولالعدد الم قيمة يجد  .1

  .يطابق أو يكتب تعابير أو جمل عددية لتمثيل مسألة قد تحتوي على مجاهيل .2

ويكتب أزواج  التعابير: يصف العالقة بين في نمط محدد )مثليطابق أو يصف أو يستعمل عالقات  .3

 .اد الكلية إذا أعطي القاعدة(األعد

 الكسور واألعداد العشرية 

الكلمات، المختلفة للكسور ) الرياضية بين التمثيالتيصف الكسر كجزء من كل أو مجموعة؛ يربط   .1

 6،  5،  ، 3،  2األعداد، والنماذج(؛ يقارن الكسور؛ يجمع ويطرح كسور بسيطة ذات مقامات متشابهة 

 . 100أو  10،  8، 

؛ يقارن ويرتب الكسور )الكلمات، األعداد، النماذج(بين التمثيالت المختلفة للكسور العشرية يربط   .2

يدور الكسور العشرية؛ ويجمع ويطرح الكسور العشرية  ؛يربط بين الكسور والكسور العشريةالعشرية و

 حتى منزلتين عشريتين(
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 القياس والهندسة

. مشكال والحجووفهم العالقات بين األ تصوراعدنا الهندسة في ، تسأجسام ذات أشكال وأحجام مختلفة تحيط بنا

 .كمي لصفات األجسام والظواهر )مثل: الطول والزمن( تحديدأما القياس فهو عملية 

 القياس والهندسة كما يأتي: موضوعييتوزع 

  ( 15القياس) % 

  ( 15الهندسة) % 

، مسطرة لقياس الطول؛ تنفيذ حسابات الطولعلى استعمال اليجب أن يكون الطالب في الصف الرابع قادرا 

أشكال  ات؛ حساب محيطتالمستطيال اتمساح مستخدًماوحساب مساحات أشكال  الكتلة، الحجم والزمن؛

كما يجب أن يكون قادرا على تحديد خصائص ومميزات الخطوط  ، ويستعمل المكعبات لحساب الحجم.مضلعة

، يطلب من المكاني يتكامل مع دراسة الهندسةوألن الحس  .األبعاداألشكال ثنائية وثالثية  منوعدد والزوايا 

الهندسية واستعمالها الطلبة وصف ورسم أشكال هندسية متعددة. كما يجب أن يكونوا قادرين على تحليل العالقات 

 الهندسية. األشكالحول استنتاجات  للحصول على

 القياس

 السنتيمترات، األمتار، الكيلومترات(. الملليمترات) يجمع ويطرح األطوالويقدر، ويقيس،  .1

(؛ (، والزمن )بالدقائق والساعاتواللتر )الملليلتر الحجمويجمع ويطرح الكتل )الغرام والكيلوغرام(،  .2

 .نازويقرأ األيختار أنواع وأحجام الوحدات المناسبة و

زاء من اة بمربعات أو أجمغطأشكال  ات، ومساحالمستطيالت اتالمضلعات، مساح اتيجد محيط  .3

 .المربعات، وأحجام مملوءة بمكعبات

 الهندسة

بين الحجوم يقارن  ؛ومنفرجة حادةئمة، وزوايا زوايا قاو ،ويرسم مستقيمات متوازية ومتعامدةيميز  .1

 النسبية للزوايا.

مثلثات،  دائرة،) االبعاد ثنائية أشكال إلنشاء، متضمنة تماثل خطي ودوراني تعمل خصائص بسيطةيس .2

 .، ومضلعات(أشكال رباعية

أشكال  مكعبات، متوازيات مستطيالت،لوصف أشكال ثالثية األبعاد )يستعمل خصائص بسيطة  .3

 ، وعالقتها باألشكال الثنائية التي تمثلها.وكرات(، واالختالف بينها مخروطية، أسطوانات،
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 البيانات

ق متعددة لعرض المعلومات توفر طر إلى يومنا هذا المعلومات فيالسريع للبيانات في مجتمع  أدى االنتشار

على بيانات ممثلة  والمقاالت المنشورة والصحف، والمجالت والكتب والمراجعحتوي االنترنت تعاده ما  .الكمية

 طرقوتوفر  معرفة أن الرسوم البيانية تساعد على تنظيم البيانات وتصنيفهال. يحتاج الطلبة برسوم بيانية وجداول

 .لمقارنة البيانات

 :موضوعين رئيسينمحتوى البيانات من  يتكون مجال

 ( 10قراءة البيانات وعرضها) %. 

  ( 10ومقارنة البيانات )تفسير ودمج %. 

. وتكوين استنتاجات بأشكال مختلفةالبيانات  وعرضقراءة  عنا قادرين على طلبة الصف الرابع أن يكونو

 أسئلة ذات عالقة. عنإلجابة من البيانات المعروضة واستخدام البيانات من مصدر واحد أو أكثر ل

  قراءة البيانات وعرضها 

 .، والتمثيل بالصور واألعمدة والتمثيل بالخطوط والقطاعات الدائريةيقرأ البيانات من الجداول  .1

 يكّون أو يكمل الجداول والتمثيل بالصور واألعمدة والخطوط والقطاعات الدائرية. .2

 تفسير البيانات ودمجها ومقارنتها

 .األسئلة التي تتعدى القراءة المباشرة للبيانات عنستخدمها لإلجابة ييانات والب فسري  .1

أو أكثر  قارن البيانات من مصدرين أو أكثر، ويتوصل إلى استنتاجات معتمدا على مجموعتينيودمج ي .2

 .من البيانات
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 الصف الثامن  – مجاالت محتوى الرياضيات

االختبار  عالماتلوالنسب المئوية المستهدفة  2023راسة تيمس في دمجاالت الرياضيات ( 3) رقم يبين الجدول 

موضوعات رئيسة وكل موضوع رئيس يتكون من عدد من يتكون من لكل منها. كل مجال من مجاالت المحتوى 

 .الوزن لكل موضوع من هذه المواضيع. يتم تخصيص نفس المواضيع الفرعية

 مجاالت المحتوى للصف الثامن بحسب 2023في دراسة تيمس فة النسب المئوية المستهدتوزيع : ( 3رقم )الجدول 

 النسب المئوية مجاالت محتوى الرياضيات

 %30 األعداد

 %30 الجبر

 %20 الهندسة والقياس

 %20 البيانات واالحتماالت

 

في الصف الثامن من  موضوع، يمكن تقييم محتويات كل ل في رياضيات الصف الرابعكما هو الحا

. كما أنه من المتوقع أن الفقرةبما يتناسب مع طبيعة يس المعرفة أو التطبيق أو التفكير رات التي تقخالل الفق

تقل نسبته عن  ب أن يكون ما ال. يجسياقات متعددة ضمنمذكورة  مجاالت المحتوىالفقرات التي تغطي كون ت

 .محدد وفي مجال االستقصاء وحل المسألة % من األسئلة دون سياق15

 داألعدا

 :ثالثة مواضيععلى في الصف الثامن لألعداد المخصصة % 30 نسبة الـيتم توزيع 

 ( 10األعداد الصحيحة)%. 

 (10سور العشرية )الكسور والك%. 

 (%10والنسب المئوية ) ، النسباتالتناسب. 

د ق طلبة الصف الثامن ان يكون ، يفترضفي الصف الرابعالمتعلق باألعداد مجال المحتوى استنادا على 

عداد النسبية ما يتعلق بمفهوم األعداد الكلية والعمليات باإلضافة لتطوير فهمهم لألقدراتهم بشكل متقدم في طوروا

. وعلى الطلبة أن يكونوا قادرين على فهم وإجراء العمليات (والكسور والكسور العشرية )األعداد الصحيحة

من الحياة اليومية وتتطلب القدرة  امهمً  اجزءً  ةية والعشريالكسور العاد تعد. األعداد الصحيحةبالحسابية المتعلقة 

فهم الطلبة للكميات التي تمثلها الرموز المستخدمة فيها. والعمليات الحسابية المتعلقة بهذه الكسور  إجراءعلى 

ات بين التفسيرعلى الطلبة أن يكونوا قادرين على تمييز الفروقات ، ومختلفة بصيغيمكن تمثيل العدد النسبي 

 ةكما عليهم أن يكونوا قادرين على تطبيق النسب. التفكيرالمختلفة لألعداد النسبية والتحويل بينها واستخدامها في 

 ألعداد الكلية.على االتناسب والنسب المئوية و
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    األعداد الصحيحة

األعداد  يميزو ويستخدمها المضاعفات والعوامل ويجد؛ عليها خصائص األعداد والعمليات يميز ويستخدم .1

  الجذر التربيعي لألعداد الكلية.يجد و عند رفعها لعدد صحيح موجبالصحيحة  األعداد ويحباألولية 

 ط األعداد باستخدام نماذج متعددةعلى خ والموقع جمع وطرح أعداد موجبة وسالبة، بما في ذلك الحركة .2

 (. ن الحرارة، والربح والخسارةازميمثل: )

 الكسور والكسور العشرية

مقارنة وترتيب الكسور والكسور العشرية وتحديد الكسور المتكافئة في وتمثيالت مختلفة  صيغ ستخدمي .1

 والكسور العشرية.

صحيح الكسور والكسور العشرية على عدد  ويقسمالعشرية، الكسور والكسور  يجمع ويطرح ويضرب .2

 .موجب

 والنسب المئوية ،التناسب النسبة و

 (.على الخرائط س الرسميي، مقات)مثل: المعدال يحدد التناسب والنسب للكميات .1

 والكسور العشرية. ،لمئوية والكسوربين النسب اويحول فيما النسب المئوية؛  يطبق أو يجد .2

 الجبر

 :موضوعينالمخصصة للجبر على % 30تتوزع النسبة 

 ( 20التعابير والعمليات والمعادالت)%. 

 ( 10العالقات واالقترانات)%. 

ط والعالقات في كل مكان حولنا. وعلى الطلبة أن يكونوا قادرين على استخدام النماذج تتواجد األنما  

ويمكن القيم فيها. قادرين على إعادة ترتيب الصيغ وتعويض الجبرية والتعبير عن العالقات جبريا. وأن يكونوا 

يمكن استخدام  ل ثابت.المعادالت الخطية لحساب القيم التي تتغير بمعدأن يمتد إدراكهم المفاهيمي ليشمل 

 عند اختالف متغير آخر مرتبط به. المعادالت الخطية وغير الخطية البسيطة لوصف ما سيحدث لمتغير

 التعابير والعمليات والمعادالت

 إيجاد قيمة تعبير أو معادلة عند إعطاء قيم المتغيرات. .1

 لعدد ما لصحيحة الموجبةا ، وحساب القوةضربأو طرح أو عمليات جمع تتضمن جبرية  تعابيرتبسيط  .2

 ومقارنة التعابير لتحديد إذا ما كانت متكافئة.

 .ما مسألة لتمثيلكتابة التعابير والمعادالت والمتباينات  .3

 والتحقق من صحة الحل.، لمتغيرين اآلنية المعادالت الخطيةنظام حل المعادالت والمتباينات الخطية و .4
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 العالقات واالقترانات

أو رسوم بيانية أو بالكلمات؛ يميز خصائص ثيالت لمعادالت خطية في جداول تميفسر ويربط ويكون  .1

 .والمقطع الصاديالمعادالت الخطية بما في ذلك الميل 

أو رسوم بيانية أو سيطة )مثال التربيعية( في جداول يفسر ويربط ويكون تمثيالت لمعادالت غير خطية ب .2

 باستخدام الكلمات أو التعابير الجبرية. ليات،خطية وغير خطية أو متتا اأنماطً بالكلمات؛ يعمم 

 الهندسة والقياس

 واحد:  موضوعيتكون مجال الهندسة والقياس في الصف الثامن من  

 ( 20الهندسة والقياس%) 

الصف الثامن ينبغي على طلبة  بحيث في الصف الرابع اتم تقييمه التي والقياساتلتوسع في فهم األشكال ا يتم

 اتوالمساح اتالمحيط حسابوخصائص العديد من األشكال ثنائية وثالثية األبعاد ليل من تح واأن يتمكن

مبنية على العالقات الهندسية، مثل التطابق والتشابه  م. وكذلك يجب أن يتمكنوا من إعطاء تفسيراتووالحج

 ونظرية فيثاغورس..

 الهندسة والقياس

المستقيمة دم العالقات بين الزوايا على الخطوط أنواع الزوايا وأزواج المستقيمات ويستخويتعرف يرسم  .1

؛ يقرأ ويمثل النقاط على هذه األشكال وأطوال أضالعهاقياسات زوايا  ويتعرف علىهندسية الشكال األو

 المستوى البياني.

خلية للمثلثات مثل: مجموع الزوايا الدابعاد ويستخدم خصائصها الهندسية )ثنائية األ األشكال يتعرف على .2

( وكذلك حساب األطوال والمساحات واستخدام الساقين ة، وخصائص المثلثات متساويال الرباعيةواألشك

 نظرية فيثاغورس.

والمثلثات مختلفة األضالع ومتطابقة الضلعين ومتطابقة األضالع وقائمة  ثنائية األبعاد الدوائر مالحظة: تشمل األشكال

المعين وأشكال رباعية أخرى وكذلك مضلعات أخرى بما ومستطيالت وأشباه المنحرفات ومتوازيات األضالع والالزاوية 

 في ذلك األشكال الخماسية والسداسية والثمانية والعشارية.

ويستخدم  ( في المستوى؛ يتعرفعكاس، الدوراناالنسحاب، االننتائج التحويالت الهندسية )يحدد  .3

 طابقة والمتشابهة. خصائص المثلثات والمستطيالت المت

؛ ويربط بين صائصها لحساب مساحة السطح والحجماألشكال ثالثية األبعاد ويستخدم خ لىيتعرف ع .4

 األشكال ثالثية األبعاد واألشكال الثنائية التي تمثلها.

 واألسطوانة والكرة.ط والمخرو ل ثالثية األبعاد المنشور والهرممالحظة: تشمل األشكا
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  البيانات واالحتماالت

 :موضوعين رئيسينات واالحتماالت من البيان محتوى يتكون مجال

 ( 15البيانات )% 

 ( 5االحتماالت %) 

، الخطوط، القطاعات الدائرية والتمثيل البيانات )مثل التمثيل باألعمدة طرق عرض دعميتم بشكل متزايد  

ة (. يجب أن يتمكن الطلبة في الصف الثامن من قراءالمخططات البيانية)مثل  جديدة أخرى بأشكال( بالصور

باإلحصاءات ة. من المهم أن يكون طلبة الصف الثامن ملمين المرئي المخططاتواستخالص المعنى المهم من 

لمفاهيم  معرفةويجب أن يتمكنوا من تنظيم وتمثيل البيانات. كما يجب أن يكون لديهم  .لبياناتاالساسية لتوزيع ا

 .االساسية االحتماالت

 البيانات 

 (اجراء مقارنات وعمل استنتاجات: أكثر )مثلالبيانات من مصدر أو  يفسر .1

جميع ما ورد في الصف الرابع  تشمل التمثيالاألسئلة. ت عنمساعدة في اإلجابة مثل البيانات لليم ونظي .2

 المدرج التكراري)الجداول، والتمثيل بالصور واألعمدة والخطوط والقطاعات الدائرية( باإلضافة إلى 

 .المخططات البيانيةتباعدة وواألعمدة المتالصقة والم والتمثيل بالنقط وشكل االنتشار

 .والقيم المتطرفة التباعدأثر  ؛ يتعرفلمتوسط والوسيطار فسيم وستخديب وسيح لخص توزيع البيانات؛ي .3

 االحتماالت

التناسب بين النواتج مثل رمي حجر النرد اعتمادا على ال النظري لحوادث بسيطة ومركبة )حدد االحتمي .1

 (.نتائج التجربةاعتمادا على االحتمال التجريبي ) ويقدركيس( بلون معين من  أو سحب كرة

 استعمال اآللة الحاسبة في الصف الثامن 

. يتوفر في دراسة تيمسسيتم السماح لطلبة الصف الثامن باستعمال اآللة الحاسبة الموجودة على شاشة اختبار 

، + ( واشارة الجذر التربيعي، واشارة السالب. ولن يسمح  -، ×  ،)÷ هذه اآللة العمليات األساسية األربعة 

ة استعمال اآللال يؤثر اجماال تم تطوير فقرات الرياضيات بحيث للطلبة بإحضار آالتهم الحاسبة الخاصة. 

 حاالت نادرة تتطلب فيها الفقرة حساب الجذر التربيعي. باستثناء .على إجابات الطلبة إيجاباالحاسبة سلبا أو 
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 لصفين الرابع والثامنلفي الرياضيات  المهارات العقلية تمجاال

فقرات  عنمن أجل اإلجابة بشكل صحيح  سيتم التقييم على أساسه طلبة لمعرفة محتوى الرياضيات الذييحتاج ال

طوات . ويشمل ذلك القدرة على اختيار وتنفيذ الخعقليةمهارات ولكنهم بحاجة أيضا المتالك دراسة تيمس اختبار 

وصف هذه  إن .للحقائق المؤكدةمبررات  وإعطاء، بناء افتراضات منطقية طبيق المعرفة لحل المسائلوت

 العقليةويؤكد على أن الدراسة تغطي المهارات  2023دراسة تيمس  ا هاما في تطوير تقييمالمهارات يلعب دور

 المحتوى والتي تم تحديدها مسبقا. تالالزمة عبر مجاال

معرفتها، بينما يركز لواإلجراءات التي يحتاج الطلبة  والمفاهيم الحقائق، المعرفةيغطي المجال األول 

أما المجال  في مواقف متعددة.المفاهيم  وأدراكعلى قدرة الطلبة على تطبيق المعرفة  التطبيقالمجال الثاني 

ه إلنشاء وتبرير حلول بة استخدامهجي الذي يتعين على الطلفيتضمن التفكير المنطقي المن التفكيرالثالث وهو 

 .لمسائل، ووضع االستدالالت والتعامل مع العالقات المركبة بين عناصر الرياضياتل

بدرجات متفاوتة عندما يعرض الطلبة مهاراتهم  والتفكيرالمعرفة والتطبيق يتم التدرب على مهارات 

الكفاءات في توفير دراسة تيمس بار الخت العقليةتشمل هذه المهارات  .ية والتي تتعدى المعرفة بالمحتوىالرياض

مثل: استخدام الرموز والتمثيل ) وتمثيل الموقف رياضيا أو الحل االستراتيجيةالتي تدعم الحجج الرياضية 

 .مثل المسطرة واآللة الحاسبة ، وبناء نموذج رياضي يمثل المسألة واستعمال األدوات(البياني

، حيث تصنف كل فقرة بتحديد مجال واحد من الصفين الثالث في المهارات العقلية جاالتتستعمل م

المجاالت الثالث المالئمة لها. ينعكس االختالف في العمر والخبرة للطلبة على وزن العالمة بين الصفين الرابع 

ثل كل مجال من كل مجال من مجاالت المحتوى سيشمل بعض الفقرات التي تم(. 1.4انظر الجدول ) والثامن

 التفكيرفقرات تحت عنوان المعرفة والتطبيق و . على سبيل المثال، مجال األعداد يحتوي علىةالعقليالمجاالت 

 وكذلك بقية مجاالت المحتوى.

 المهارات العقليةلكل مجال من مجاالت  المخصصةالنسب المئوية المستهدفة للعالمات  (4رقم )يبين الجدول  

 للصفين الرابع والثامن

في  للصفين الرابع والثامن المهارات العقليةلكل مجال من مجاالت  المخصصةالمئوية المستهدفة للعالمات النسب  (: توزيع4)الجدول 

 2023اختبار دراسة تيمس 

 النسبة المئوية عقليالمجال ال

 الصف الثامن الصف الرابع 

 %35 %40 المعرفة

 %40 %40 التطبيق

 %25ٍ %20 التفكير
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صنفت الفقرات بناء على وقد . عقليالخاصة بكل مجال  العقليةارات أنواع المه اآلتيةتصف األجزاء 

 . عقليلضمان تغطية شاملة لكل مجال  العقليةالمهارات 

 المعرفة

بالمهارات اإللمام بالمفاهيم الرياضية والطالقة  يحتاج الىالمواقف الرياضية  في تفكيرال تطبيق الرياضيات أو إن

التي يستطيع الطالب تذكرها والمفاهيم التي يدركها تزداد قدرة الطالب على حل زادت المعلومات كلما الرياضية. 

 المسائل.

دون الوصول إلى أساس المعرفة التي تمكن الطلبة من سيجد الطلبة التفكير الرياضي الهادف مستحيال 

تشمل الحقائق المعرفة  .العالقات المكانيةد والتعابير بالرموز واعدوالتعرف على االاسترجاع الحقائق األساسية 

لرياضيات باإلضافة إلى المفاهيم والخصائص الرياضية التي تشكل أساس التفكير ل التي توفر اللغة األساسية

 الرياضي.

ها العديد األساس الرياضي المطلوب لحل المسائل وبخاصة تلك التي يواجه   االجراءات الرياضيةتمثل 

من الخطوات  استذكار مجموعة الرياضية القة في اجراء العملياتتتضمن الطمن الناس في حياتهم اليومية. 

على الطلبة أن يكونوا دقيقين في استخدام مجموعة من العمليات الحسابية واألدوات في المهام وكيفية القيام بها. 

في جميع تعد جزءا من خطوات الحل محددة  إجراءات. عليهم أيضا مالحظة أن هناك المتكررة والروتينية

  .بعينهاوليست خاصة بمسائل لمسائل، ا

تذكر التعريفات، المصطلحات، خصائص األعداد، وحدات القياس، الخصائص الهندسية، ي تذكري

 ( a + a + a    ,ab   =b  ×a=   3 )مثل: رموزال

من  يميز الكميات المتكافئة رياضيا، يقرأ البياناتالتعابير، الكميات، األشكال.  يتعرف األعداد، عرفي

 والجداول والنصوص والمصادر األخرىالرسوم البيانية 

 ، التعابير، الكميات، واألشكال حسب خصائص محددة.يرتب ويصنف األعداد رتبي

واألعداد الصحيحة  ، الكسور العشريةريجري العمليات الحسابية على األعداد الكلية، الكسو حسبي

 ت الجبرية المعالجا. ينفذ خوارزميةال إلجراءاتل اباستعما
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 التطبيق

هذا المجال. المحور األساسي لحل المسألة ويشكل التطبيقات الرياضية في مواقف متعددة.  يتضمن مجال التطبيق

واالستراتيجيات واألدوات المناسبة لحل المسائل. معظم المسائل تعبر عن مواقف على الطالب اختيار العمليات 

معرفة رياضية من . في هذه المسائل يحتاج الطلبة تطبيق الحل نفيذبل تتتطلب إعادة صياغتها رياضيا قحياتية 

يشكل تمثيل األفكار الرياضية  المفاهيم الرياضية البتكار التمثيالت. إدراكوالمهارات واإلجراءات أو  الحقائق

هناك مسائل  وتعد القدرة على ابتكار التمثيالت أساسية للنجاح في المبحث.محور التفكير الرياضي واالتصال، 

هندسية  أشكالأو معادالت أو اقترانات أو  ن معنية بأسئلة رياضية بحتة مثل تعابير عددية أو جبريةقد تكوأخرى 

أو مجموعة بيانات إحصائية. في مثل هذه المسائل قد يعطى تمثيل رياضي ويطلب من الطالب تفسير التمثيل أو 

 مكافئ لحل المسألة.تكوين تمثيل 

 لحل المسائلوالفعالة واالستراتيجيات واألدوات المناسبة  اتعملييحدد ال يحدد

 والعمليات المناسبة لحل المسائل. االستراتيجيات ينفذ ينفذ

 يمثل
يمثل البيانات في جداول ورسومات بيانية؛ يبتكر المعادالت والمتباينات واألشكال الهندسية 

 عالقة رياضية معطاة  لموقف اوافئة والرسومات لنمذجة حلول المسألة؛ وينشئ تمثيالت مك

 التفكير

التي يمكن  المتكررةعلى األنماط  ء قاعدة بناء. ويشمل استقرا المنطقي والمنظمالتفكير  ةالمهار هذه تتضمن

 أو طرق الحل وأثباتعند توضيح  التفكير. يمكن أيجاد الدالئل لعمليات االستنتاج العاماستخدامها للوصول إلى 

على عند تحليل أو تعميم عالقات رياضية.   التفكير الطالبمن  يطلب .ودليلعلى أساس معلومة  التبناء استدال

عند التفكير بمسائل  يمكن االعتماد عليهاالتفكير  موجودة في مجالال العقليةمن المهارات العديد أن  من رغمال

لى م الرياضيات مع إمكانية تأثيرها عواحدة من هذه المهارات تعطي نتائج قيمة في تعل، فان كل معقدة وحلها

كما  .التخمينات وإعطاءالقدرة على مالحظة  على سبيل المثال يتضمن التفكير. طرق تفكير المتعلمين بشكل عام

 وضع استنتاجات منطقية مبنية على افتراضات محددة وقوانين وتبرير النتائج. يتضمن 

 داد والتعابير والكميات واألشكالالعالقات بين األعيصف أو يستعمل  وأيحلل  يحلل

 المرتبطة بها.يربط بين عناصر المعرفة المختلفة، والتمثيالت والخطوات  يركب

 يكون العبارات التي تمثل العالقات بجمل أوسع وأكثر شموال. يعمم

 يعطي حجج رياضية لدعم حل أو استراتيجية. يبرر



17 
 

  



18 
 

 

 الفصل الثاني

 2023  تيمس العلوم لدولية فيللدراسة ا لتقييما عملإطار 

االبتكارات في العلوم والتكنولوجيا وأعادت تشكيل تجارب حياتنا بشكل مستمر، مثل توفر الماء النظيف، شّكلت 

والطعام الذي نتناوله، وجودة الهواء الذي نتنفسه، والمطاعيم، والدواء، والتشخيص الطبي باألدوات المتوفرة، 

 لتي نستخدمها، وأشياء كثيرة.وطرق التواصل والمواصالت ا

ً ربما أكثر من أي  يعيش األطفال اآلن في مراحل الدراسة األساسية في عالم متطور علمياً وتكنولوجيا

جيل سابق. فلديهم فرص ال حدود لها لالنخراط باألنشطة والتجارب والمعلومات التي تشبع فضولهم نحو العالم 

 ه.بومكانهم 

مدارس األساسية بهذا الفضول لدى الطلبة واهتماماتهم، ويبدأ مع الطلبة الصغار يهتم تعليم العلوم في ال 

 باالستقصاء المنظم حول العالم الذي يعيشون فيه.

يمكنهم المناقشة حول أنفسهم وعالمهم  التعليم األساسيومع تطّور فهمهم للعلوم، فإن الطلبة في مرحلة 

التمييز بين الحقائق  من يمكنهمواطنين على ثقافة ومعرفة وعلم م مدّعمة بالمعلومات، وعندما يكبرون يصبحون

 القواعد العلمية للمسائل االجتماعية واالقتصادية والبيئية. ويدركون، من غيرهاالعلمية 

مهن العلوم والتقنية والهندسة لمواكبة قيادة االبتكارات في العالم على المؤهلين  فيهناك طلب متزايد 

)مثل، الحد من أثر نشاط اإلنسان على البيئة، وزيادة قدرة الوصول للمياه  كوكب األرض الضرورية لحل مشاكل

النظيفة واألطعمة المغذية، وتهيئة الجيل القادم لطرق العالج( تنمية االقتصاد، وتحسين نوعية الحياة. ولتحيق هذه 

 دمة في هذه المجاالت.متق وتمكينهم من الدخول في دراساتالطلبة  إعدادالمطالب، من المهم جداً 

 :للصفين الرابع والثامن 2023 راسة تيمسالتقييم الختباري العلوم في د عمل يهذا الفصل إطار يقدم 

  الصف الرابع -الدراسة الدولية في العلوم 

  الصف الثامن -الدراسة الدولية في العلوم 

في كل دورة من دورات انعقادها ن الرابع والثام للصفينيتم اعداد اطار اختبار العلوم في دراسة تيمس 

هي الدورة الثامنة  2023سنوات، فإن دورة  ةعب؛ ولما كان طول الدورة أر1995وقد نفذت الدورة األولى عام 

 للدراسة.
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. لكن حدث هناك 2019 دراسةفي  يشبه االطار الذي استخدم 2023عمل تقييم دراسة تيمس إطار 

تعليمية كنتيجة لتقارير واألهداف المل ر الععلوم للدول المشاركة وأطمناهج التحديث طفيف ليعكس التغير في 

 .2019موسوعة لدراسة تيمس لعام 

م. لقد تم تحديث إطار 2019يكتمل في هذه الدورة التحول إلى التقييم الرقمي اإللكتروني والذي بدأ عام 

اسب البيئة اإللكترونية، بما في ذلك من تطور ين 2023دراسة تيمس العمل لمبحث العلوم ليعكس ما ستكون عليه 

 االستفادة من االبتكارات المبنية على التكنولوجيا لنصل لتقييم استقصائي في العلوم.  

 من خالل: –اإللكتروني –فوائد التقييم الرقمي في   2023دراسة تيمس  ستستثمر

  ةتقنياً لتشجيع مشاركة الطلب المطورةدمج مجموعة متنوعة من الفقرات . 

 المشاركة في تطبيق المهارات العلمية وما تعلموه من  ةحاكاة العالم الواقعي والمختبر، حيث يمكن للطلبم

 العلمية.والتجارب المحتوى إلجراء األبحاث 

  باستخدام سيناريوهات تفاعلية تهيئ الطلبة لالستجابة بطرق تكيفية في  التفكيرعمليات تحسين أداة قياس

 العلمية. المسائل

 ي هم فمع فقرات االختبار، لمعرفة المزيد حول كيفية انخراط ةلمعلومات حول كيفية تفاعل الطلبجمع ا

 استراتيجياتهم لتقديم االختبار. المفاهيم الخاطئة لديهم، وما العلوم، وما تعلم

 تفاصيل أكثر ألنواع الفقرات التفاعلية الجديدة وأنواع  يقدم 2023دراسة تيمس  فيالعمل  إطار

الستخدام فقرات على حل  2019عام المبادرة التي بدأت في أنه يصف ابة المخطط لها. كما االستج

 (.Problem solving and inquiry taskالمسألة واالستقصاء )

 :2023في دراسة تيمس  إطار عمل تقييم العلومتنظيم 

 اتقييمه اضيع التي سيتمتحدد المووالمحتوى،  تمجاال. 

 تقييمها. التي سيتمالتفكير  اتتحدد عمليو، ةت المهارات العقليمجاال 

مجاالت المحتوى ومجاالت لالمخصصة االختبار  لعالماتالمئوية المستهدفة  نسبال (5رقم )الجدول يبين 

 .  2023في دراسة تيمس  للصفين الرابع والثامن المهارات العقلية 
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مجاالت المحتوى ومجاالت المهارات العقلية  للصفين الرابع لاالختبار المخصصة  تلعالماالمستهدفة (: توزيع النسب المئوية 5) الجدول رقم

 .  2023والثامن في دراسة تيمس 

 الصف الرابع

 النسب المئوية المحتوى مجاالت

 %45 األحياء

 %35 لفيزياءا

 %20 علوم األرض

 الصف الثامن

 النسب المئوية المحتوى مجاالت

 %35 األحياء

 %20 الكيمياء

 %25 الفيزياء

 %20 علوم األرض

 

 النسب المئوية مجاالت المهارات العقلية

 الصف الثامن الصف الرابع 

 %35 %40 المعرفة

 %35 %40 التطبيق

 %30 %20 يركالتف

 

هناك يعة وصعوبة تدريس العلوم لكل صف. المحتوى للصفين الرابع والثامن، مما يعكس طب تختلف مجاالت

 األحياء في الصف الرابع مقارنة مع الصف الثامن. ىعلتركيز أكبر 

كمحويين منفصلين ولهما تركيز أكبر مقارنة مع الصف في الصف الثامن، يتم تقييم الفيزياء والكيمياء 

كمحتوى واحد )الفيزياء(. في مجال محتوى علوم األرض للصفين الرابع والثامن  المحتويينالرابع الذي يقيم فيه 

 عليه في الصف الرابع. يكيز نفسه، لكن األهداف في الصف الثامن أكثر تطوراً مما هفإن لهما التر

الثالثة )المعرفة، التطبيق، التفكير( هي نفسها في كال الصفين، يشمل مجموعة من  العقليةالمجاالت 

 .المتضمنة في تعلم العلوم العقليةالعمليات 

مهارات  المهام. وتشمل هذه الرئيسة تجارب العلمية في مبحث العلوم أيضاً ال 2023دراسة تيمس  ستقيم

طريقة البحث العلمي واالستقصاء، والتي ت عد من من خاللها الطلبة  ة التي يستخدميمن الحياة اليومية والدراس

 العلوم. أساسيات

أ طر تم التركيز بشكل متزايد على التجارب العلمية واالستقصاء في مناهج العلوم الحالية، والمعايير و

 التقييم في العديد من البلدان.
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ع والثامن واحداً أو أكثر في العلوم للصفين الراب  2023دراسة تيمس بعض الفقرات في اختبار ستقيم 

العلمية  المهام. مع ذلك سيتم تقييم ت المهارات العقليةمجاالوالمحتوى  تالعلمية المهمة مع مجاالالممارسات من 

 (.PSIs) واالستقصاء ألةمسبشكل أساسي من خالل حل ال

 ( يجري الطلبة استقصاء واستقراء موسع في مجال محتوىPSIs) ة واالستقصاءلفي فقرات حل المسأ

 العلمية. الممارساتيندمجون بواحدة أو أكثر من  بحيث، ما

لصفين الرابع ل 2023مجاالت محتوى العلوم في دراسة تيمس يقدم القسمان التاليان من هذا الفصل 

، والذي يطبق على كال الصفين. ويختتم الفصل بوصف للتجارب ت المهارات العقليةمجاالثامن، يليه وصف وال

 العلمية.
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 مجال محتوى العلوم ــ الصف الرابع

: األحياء، الفيزياء، وعلوم في ثالثة مجاالت محتوى رئيسة للصف الرابعدراسة تيمس يتحدد محتوى العلوم في 

الت المحتوى الثالثة في تقييم امجلالمخصصة النسب المئوية المستهدفة  ( توزيع6م )رق الجدوليبين األرض. 

 .2023دراسة تيمس العلوم في 

 بحسب مجاالت المحتوى للصف الرابع. 2023في دراسة تيمس النسب المئوية المستهدفة توزيع : (6رقم )الجدول 

 النسب المئوي مجال المحتوى للصف الرابع

 %45 األحياء

 %35 فيزياءال

 %20 علوم األرض

مواضيع عدة موضوعات رئيسة، وكل موضوع يتضمن بدوره  يتضمن كل مجال من مجاالت المحتوى

. يتم وصف كل موضوع بشكل أكبر من خالل أهداف محددة تمثل تقييم معرفة الطالب المتوقعة، قدراته، فرعية

 ومهاراته لكل موضوع.

دف وزناً متساوياً تقريباً من حيث عدد فقرات التقييم. تهدف األفعال تقييم الصف الرابع، يعطى كل هعند 

 اختصارالمستخدمة في األهداف إلى تقديم نموذجي ألداء الطلبة المتوقع في الصف الرابع. ولكن ال يقصد بها 

معرفة، الثالث )ال العقليةمحدد. يمكن تقييم كل هدف باالعتماد على أي من المجاالت  عقلياألداء على مجال 

(. بعض األهداف تشمل معلومات إضافية. تظهر األمثلة التوضيحية بعد "على سبيل المثال" والتفكيرالتطبيق، 

. )على سبيل المثال، تدعم العظام الجسم، وتأخذ الرئتان مع االعضاءالرئيسة في الحيوان  الوظائفمثل ربط 

الت الجسم(. في بعض الحاالت، المعلومات الهواء، يضخ القلب الدم، تهضم المعدة الطعام، تحرك العض

اإلضافية تشير إلى غاية الهدف المناسب لطلبة الصف الرابع ويظهر بعد "أي" التفسيرية، مثل "التعرف على أن 

)أي  المادة يمكن أن تتغير من حالة إلى أخرى عن طريق التسخين أو التبريد، وصف التغيرات في حالة الماء

 .غليان، والتكاثف(ار، التجّمد، الاالنصه

 األحياء

توفر دراسة األحياء في الصف الرابع فرصة للطلبة لالستفادة من فضولهم الفطري ويبدأ الطالب في فهم العالم 

 :ع يضامو ةخمس على في دراسة تيمساألحياء  يشتمل مجال محتوى البيولوجي)الحي( من حوله

 الخصائص والعمليات الحيوية في الكائنات الحية 

  الحياة، التكاثر، والوراثةدورة 

 تفاعل الكائنات الحية مع بيئتها 

 النظام البيئي 

 صحة اإلنسان 
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حول الخصائص العامة للكائنات  معرفيةأن يتمكنوا من بناء قاعدة لغاية الصف الرابع يتوقع من الطلبة 

ً على دراية الحية، كيف تعمل، وكيف تتفاعل مع كائنات حية أخرى ومع بيئاتها. ويجب أن يكون الطلب ة أيضا

بمفاهيم العلوم األساسية المتعلقة بدورات الحياة، الوراثة، وصحة اإلنسان التي ستؤدي في مراحل دراسية الحقة 

 عن كيفية عمل جسم اإلنسان.عمقًا إلى فهم أكثر 

 الخصائص والعمليات الحيوية في الكائنات الحية

 تطلبه الكائنات الحية للعيش:االختالفات بين الكائنات الحية وغير الحية وما ت .1

A.  ،النمو والتطور، والتعرف على الكائنات الحية وغير الحية ووصفها )أي، أن الكائنات الحية يمكنها التكاثر

 األشياء غير الحية ال يمكنها ذلك(.بينما  االستجابة للمؤثرات، وتموت،و

B. عناصر الغذاء، الماء، والبيئة التي تعيش  الغذاء أوو)أي، الهواء،  تحديد ما تتطلبه الكائنات الحية للعيش

 فيها(. 

 ة للكائنات الحية:ائية والسلوكية للمجموعات الرئيسالخصائص الفيزي .2

A.  ،يقارن بين الخصائص الجسدية والسلوكية التي تميز المجموعات الرئيسة للكائنات الحية )أي، الحشرات

زهرة( ويميز مجموعة الحيوانات الفقارية من الزواحف، والنباتات المواألسماك، والثدييات، والطيور، و

 الحيوانات غير الفقارية.

B.  الثدييات، والطيور، وأمثلة ألعضاء المجموعات الرئيسة للكائنات الحية )أي، الحشرات،  يعطييحدد أو

 الزواحف، والنباتات المزهرة(.واألسماك، و

 للكائنات الحية: الرئيسة وظائف التراكيب  .3

A.  القلب والرئة تأخذ الهواء، وفي الحيوانات بوظائفها )أي، العظام تدعم الجسم،   سةالرئيربط التراكيب

 العضالت تحرك الجسم(.والمعدة تهضم الطعام، ويضخ الدم، 

B.  في النباتات بوظائفها )أي، الجذور تمتص الماء والعناصر الغذائية ويثبت النبتة،  الرئيسة ربط التراكيب

أزهار بتالت والغذاء، والعناصر الغذائية، ويدعم النبتة وينقل الماء،  الساقواألوراق تصنع الغذاء، و

 األزهار تنتج البذور، والبذور تنتج نباتات جديدة(.والزهرة تجذب الملقحات، 

 دورة الحياة، التكاثر، والوراثة

 مراحل دورات الحياة، والفروقات بين دورات الحياة للنباتات والحيوانات المألوفة: .1

A. التكاثر، ونشر البذور(.والنمو التطور، وحل دورة حياة نباتات مزهرة )أي، اإلنبات، تحديد مرا 

B. ضفدع، وإنسان، وقوليات، وبقارن، دورات الحياة لنباتات وحيوانات مألوفة )أي، أشجار، ويتعرف، ي

 فراشات(.و
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 استراتيجيات الوراثة والتكاثر:  .2

A. عها إلنتاج سالالت تشبه آبائها، التمييز بين الخصائص يتعرف ان النباتات والحيوانات تتكاثر مع نفس أنوا

لون الشعر( ولون العيون، ولون البتالت، وللنباتات والحيوانات التي ورثتها من آبائها )أي، عدد البتالت، 

 طول شعر اإلنسان(ووتلك التي ال تورث )أي، األغصان المكسورة من الشجرة، 

B. دد السالالت التي تنجو وتعيش ) أي، النباتات تنتج بذور كثيرة، يحدد ويصف استراتيجيات مختلفة لزيادة ع

 وتعتني الثدييات بصغارها(

 الكائنات الحية، البيئة، وتفاعلها

 السمات الجسدية أو السلوكيات للكائنات الحية التي تمكنها من البقاء في بيئتها: .1

A. يها ووصف كيف تساعد هذه السمات ربط السمات الفيزيائية للنباتات والحيوانات بالبيئات التي تعيش ف

طبقة شمعية، وجذور عميقة تساعد النبات للعيش في بيئة وعلى البقاء على قيد الحياة )أي، الساق السميك، 

 قليلة الماء، والتلّون للحيوان يساعد في التمويه واالختفاء من المفترسات(.

B. ه السلوكيات أن تساعدها للبقاء )أي، ربط سلوكيات الحيوانات بالبيئة التي تعيش فيها ووصف كيف لهذ

 الهجرة أو السبات تساعد الحيوان للبقاء على قيد الحياة عندما يندر الطعام(.

 استجابة الكائنات الحية للظروف البيئية: .2

A. ومدى توفر الضوء(.ةالتعرف ووصف كيف تستجيب النباتات للظروف البيئية )أي، كمية الماء المتوفر ، 

B. الحرارة، وتجيب مختلف الحيوانات للتغيرات للظروف البيئية )أي، الضوء، التعرف ووصف كيف تس

الخطر(، التعرف ووصف كيف يستجيب الجسم البشري للتغيرات البيئية وكيف يتفاعل لألنشطة الجسدية و

 )مثل التمارين الرياضية(.

 تأثير اإلنسان على البيئة: .3

A. لبيئة )أي، تأثير سلبي على تلوث الهواء والماء، التعرف أن سلوك اإلنسان له أثر سلبي وإيجابي على ا

وتأثير إيجابي في الحد من تلوث الهواء والماء(، وتقديم وصف عام وأمثلة على أثر التلوث على كل من 

 النباتات، والحيوانات.واإلنسان، 

 النظام البيئي

 النظم البيئية المشتركة .1

A. األسود( بالنظم البيئية والضفادع، وائمة الخضرة، ربط النباتات والحيوانات المشتركة )أي، النباتات د

 المراعي(.والبرك، و)أي، الغابات، 

 العالقات في سالسل غذائية بسيطة: .2
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A.  ،الهواء، والماء لتزود الطاقة لعمليات الحياة )أي، النمو والتعرف ان النباتات تحتاج )الشمس( الضوء

تأكل النباتات وحيوانات أخرى للحصول على الحركة، والتكاثر(، ويوضح أن الحيوانات وواإلصالح، 

الحركة، وتعويض التلف و الطعام الذي تحتاجه لتوفر الطاقة الالزمة لعمليات الحياة )أي، النمو واإلصالح

 والتكاثر(.

B. ة غذائية بسيطة باستخدام نباتات وحيوانات من النظم البيئية المألوفة )أي، الغابات، سليكتب نموذج لسل

 نهر، والمحيط(.الوالصحراء، و

C.  ،يصف دور الكائنات الحية في كل جزء في السلسلة الغذائية البسيطة )أي، النباتات تنتج غذائها بنفسها

 بعض الحيوانات تأكل نباتات، بينما حيوانات أخرى تأكل حيوانات تتغذى على النباتات(. 

D. وفرائسها ويصف العالقة بينهما. ةيحدد المفترسات الشائع 

 لنظام البيئي:التنافس في ا .3

A. أي، الطعام،  دروايدرك ويشرح أن بعض الكائنات الحية في النظام البيئي تتنافس مع بعضها من أجل الم(

 .المكان(والضوء، و

 صحة اإلنسان

 طرق المحافظة على صحة جيدة:   .1

A. نظيف توالتمارين المنتظمة، ، وصحة الجيدة )أي، الغذاء المتوازنوصف السلوكيات اليومية التي تعزز ال

وضع واقي من الشمس(، التعرف على مصادر األطعمة الشائعة المدرجة والنوم لوقٍت كاٍف، واألسنان، 

 الحبوب(والخضار، وفي الغذاء المتوازن )أي، الفواكه، 

B.  ،السعال(، والعطاس، وربط انتقال األمراض المعدية الشائعة باالتصال البشري أو التقارب )أي، المالمسة

الحفاظ على مسافة وغسل اليدين، وعض طرق منع انتقال المرض )مثل، المطعوم، تحديد أو وصف ب

 (.ىمن األشخاص المرض مناسبة

 الفيزياء

من الظواهر الفيزيائية التي يالحظونها في حياتهم اليومية يمكن تفسيرها من  في الصف الرابع عدديتعلم الطلبة 

 محتوى الفيزياء للصف الرابع هي: خالل استيعاب المفاهيم الفيزيائية العلمية. وحدات

 تصنيف وخصائص المادة والتغيرات على المادة 

 أشكال الطاقة وتحوالتها 

 القوة والحركة 
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فهم لحاالت المادة )الصلبة، السائلة، والغازية( وكذلك التغيرات طلبة الصف الرابع  لدىيجب أن يكون 

الكيمياء والفيزياء في الصفوف المتوسطة والعليا. في هذا الشائعة في حالة وشكل المادة، هذا يشكل أساساً لدراسة 

ً أشكال ومصادر الطاقة الشائعة واستخداماتها العملية، وفهم المفاهيم  المستوى، يجب أن يعرف الطلبة أيضا

األساسية عن الضوء، الصوت، الكهرباء، والمغناطيسية. تؤكد دراسة القوى والحركة على فهم القوى من حيث 

 لحركات التي يمكن للطلبة مالحظتها، مثل أثر الجاذبية والدفع والسحب.صلتها با

 هاتصنيف وخصائص المادة وتغيرات

 :لهاحالة المادة والخصائص المختلفة  .1

A.  ،السائلة لها حجم ثابت وليس لها وتحديد ووصف حاالت المادة الثالث )أي، الصلبة لها شكل وحجم ثابت

 ال شكل ثابت(.شكل ثابت، والغازية ليس لها حجم و

 الخصائص الفيزيائية كأساس لتصنيف المادة: .2

A.  ،حالة المادة، والحجم، ويقارن ويرتب األشياء والمواد على أساس خصائصها الفيزيائية )أي، الوزن/الكتلة

 قابليتها لتنجذب من المغناطيس(.وقابليتها للطفو أو الغرق في الماء، وقابليتها لنقل الحرارة أو الكهرباء، و

 الحظة: الطلبة في الصف الرابع ليس من المتوقع منهم أن يميزوا بين الوزن والكتلة.[]م

B.  تحديد خصائص المعادن )أي، توصيل الكهرباء وتوصيل الحرارة( وربط هذه الخصائص باستخدامات

 وعاء طبخ حديدي(.والمعادن )أي، أسالك الكهرباء النحاسية، 

C.  ،أي التنخيل( ً الجذب والتبخير، والفلترة، ووصف أمثلة على المخاليط وكيف يمكن فصلها فيزيائيا

 بالمغناطيس(.

 الجذب والتنافر المغناطيسي: .3

A. .يتعرف أن للمغناطيس قطبين وان األقطاب المتشابهة تتنافر واألقطاب المختلفة تتجاذب 

B. ام المعدنية.يتعرف أنه يمكن استخدام المغناطيس لجذب بعض األجس 

 التغيرات الفيزيائية المالحظة في الحياة اليومية: .4

A.  يحدد التغيرات الملحوظة في المادة التي ال ينتج عنها مواد جديدة مختلفة بالخصائص )أي الذوبان، تحطيم

 علبة ألمنيوم(.

B. الماء )أي،  يتعرف أن المادة يمكن أن تتغير من حالة ألخرى بالتسخين والتبريد، يصف التغيرات في حالة

 التبخر، والتكاثف(.والغليان، والتجمد، واالنصهار، 

C.  ،التحريك، وتحطيم ويحدد طرق زيادة سرعة إذابة مادة صلبة بكمية معروفة من الماء )أي، زيادة الحرارة

المواد الصلبة ألجزاء صغيرة(، يميز بين التراكيز القوية والتراكيز الخفيفة لمحلول بسيط )أي، تحلية 

 بمكعب واحد مقابل مكعبين من السكر(. الماء
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 التغيرات الكيميائية الملحوظة في الحياة اليومية: .5

A.  يحدد التغيرات الملحوظة في المواد التي ينتج عنها مواد جديدة بصفات مختلفة )أي، التحلل، مثل فساد

 الصدأ(.واالحتراق، واألطعمة، 

 اشكال الطاقة وانتقال الطاقة

 دامات الطاقة:المصادر الشائعة واستخ .1

A.  ،الغاز(، ويتعرف أننا نحتاج والبترول، والفحم، والرياح، والشالالت، وتحديد مصادر الطاقة )أي، الشمس

 اإلضاءة، وتشغيل األجهزة الكهربائية.والتدفئة، والصناعة، والطاقة للحركة والنقل، 

 الضوء والصوت في الحياة اليومية: .2

A. االنعكاس، وألوان قوس الشمس( مع سلوك الضوءو، الظل، يربط الظواهر الفيزيائية الشائعة )أي 

B.  .يربط الظواهر الفيزيائية الشائعة )أي، اهتزاز األجسام والصدى( مع إنشاء وسلوك الصوت 

 انتقال الحرارة: .3

A.  يصف ما سيحدث عندما يتالمس جسم ساخن وجسم بارد )أي، أن حرارة الجسم الساخن تنقص وحرارة

 الجسم البارد تزداد(.

 لكهرباء واألنظمة الكهربائية البسيطة:ا .4

A.  ،يتعرف أن الطاقة الكهربائية في الدارة الكهربائية يمكن أن تتحول إلى أشكال أخرى من الطاقة )أي

 صوت(.وضوء، وحرارة، 

B. .)يشرح أن النظام الكهربائي البسيط )أي، مصباح يدوي( يتطلب دارة كهربائية كاملة )غير مقطوعة 

 القوة والحركة 

 وى الشائعة وحركة األجسام:الق .1

A. .يحدد أن الجاذبية هي القوة التي تسحب األجسام إلى األرض 

B.  يتعرف أن القوة )أي، الدفع والسحب( قد تؤثر على الجسم وتغير اتجاهه، يقارن أثر هذه القوى )الدفع

أن قوة لى جسم، ويتعرف والسحب( بنقاط قوة مختلفة باالتجاه نفسه أو اتجاهين متعاكسين يؤثران ع

عمل ضد اتجاه الحركة )أي، االحتكاك يعمل ضد الدفع والسحب مما يؤدي إلى صعوبة نقل تاالحتكاك 

 الجسم على السطح(.

 اآلالت البسيطة .2

A.  ،التروس والمسننات، والمنحدرات( تساعد في والبكرات، ويتعرف أن اآلالت البسيطة )مثل الرافعات

تغير وتغير المسافة، وتقلل كمية القوة المطلوبة، وسهل، جعل الحركة أسهل )أي، تجعل رفع األشياء أ

 اتجاه القوة(.
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 علوم األرض

علوم األرض هو دراسة األرض ومكانها في النظام الشمسي، وفي الصف الرابع يركز على دراسة الظواهر 

ً لعلوم مالحظتها في حياتهم اليومية. بينما ال يوجد صورة واحدة لما يش ةوالعمليات التي يمكن للطلب كل منهجا

األرض ينطبق على جميع البلدان. بشكل عام تعتبر الوحدات الثالث المدرجة في هذا المجال مهمة للطلبة في 

 الصف الرابع ليفهموا خالل تعلمهم عن الكوكب الذي يعيشون عليه ومكانه في النظام الشمسي:

 خصائص األرض الفيزيائية، المصادر، وتاريخها 

 طقس األرض ومناخها 

 األرض في النظام الشمسي 

في هذا المستوى، يجب أن يكون لدى الطلبة بعض المعارف العامة حول خصائص تركيب وفيزيائية سطح 

ن على وصف بعض عمليات األرض ياألرض. ويجب أن يكون الطلبة قادراألرض، وحول استخدام أهم موارد 

الله هذه التغيرات. طلبة الصف الرابع أيضاً من حيث التغيرات الملحوظة وفهم اإلطار الزمني الذي حدثت خ

يجب أن يوضحوا بعض الفهم عن مكان األرض في النظام الشمسي مبني على المالحظات ألنماط التغير على 

 األرض وفي السماء.

 خصائص األرض الفيزيائية، الموارد، والتاريخ

 الخصائص الفيزيائية لنظام األرض .1

A. بسة والمياه بنسب غير متساوية )الماء أكثر من اليابسة( ومحاطة يدرك أن سطح األرض يتكون من اليا

 يصف مكان وجود المياه العذبة ومكان المياه المالحة.وبالهواء، 

 مصادر األرض: .2

A.  ،الغابات، والتربة، والرياح، ويحدد بعض مصادر األرض التي تستخدم في الحياة اليومية )مثل، الماء

 ن(الغاز الطبيعي، والمعادوالنفط، و

B.  ،يشرح أهمية استخدام مصادر األرض المتجددة وغير المتجددة بشكل معتدل )مثل الوقود األحفوري

 الماء(.والغابات، و

 تاريخ األرض: .3

A.  ،يدرك أن الرياح والمياه تغير المناظر الطبيعية لألرض وأن بعض ميزات األرض )مثل، الجبال

 الل وقت طويل.خ ببطءمجاري األنهار( تنتج من التغيرات التي تحدث و
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B.  يدرك أن بعض أحافير الحيوانات والنباتات التي عاشت على األرض قبل فترة طويلة وجدت في صخور

وجليد، ساهمت بإجراء استنتاجات بسيطة حول التغيرات على سطح األرض من موقع وجود هذه األحافير 

 أو المستحاثات.  

 طقس األرض ومناخها 

 طقس ومناخ األرض: .1

A. تشكل الندى ولتغيرات على حالة الماء حسب أحداث الطقس الشائعة )مثل، تشكل الغيوم، تطبيق معرفة ا

 المطر(.والثلج، وتبخر المسطحات المائية، و

B.  يصف كيف أن الطقس يمكن أن يختلف بحسب الموقع الجغرافي )أي التغيرات اليومية في درجة الحرارة

 السحب، والرياح(.وج، والرطوبة ويمكن أن يختلف شكل هطول األمطار أو الثل

C.  يصف كيف يمكن أن يتغير معدل درجة الحرارة وهطول األمطار مع الموسم والموقع، يدرك أن معدل

درجة الحرارة على األرض قد ازداد خالل القرن الماضي وبعض تأثيرات هذه الزيادة على خصائص 

ازدادت واألنهار جفت، وت، جبال الجليد انصهرواألرض الفيزيائية )مثل، مستويات المحيطات زادت، 

 مساحة الصحراء(. 

 األرض في النظام الشمسي

 األجسام في النظام الشمسي وحركاتها: .1

A.  يصف النظام الشمسي بأنه الشمس والكواكب التي تدور حولها، يدرك أن لألرض قمراً يدور حولها

 ويظهر القمر من األرض بأشكال مختلفة من أوقات الشهر.

 المتعلقة بحركتها التي تظهر على األرض: حركة األرض واألنماط .2

A.  يشرح عالقة دوران األرض حول محورها بنشوء الليل والنهار، ويوظف تغيرات ظهور الظل خالل

 النهار كدليل على هذا الدوران.

B.  يدرك أن الفصول في نصفي الكرة األرضية الشمالي والجنوبي مرتبطان بحركة األرض السنوية حول

 ألرض(.الشمس )وميل محور ا
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 مجال محتوى العلوم ــ الصف الثامن

 (7) يبين الجدول رقم: األحياء، الكيمياء، الفيزياء، وعلوم األرض. مولعللأربعة مجاالت محتوى رئيسة  يوجد

 .2023 دراسة تيمس لمجاالت األربعة لتقييم العلوم في لالنسب المئوية المستهدفة 

 بحسب مجاالت المحتوى للصف الثامن 2023في دراسة تيمس تهدفة النسب المئوية المس ( : توزيع7جدول )

 النسب المئوية مجال المحتوى للصف الثامن

 %35 األحياء

 %20 الكيمياء

 %25 الفيزياء

 %20 علوم األرض

 

تضمن ي رئيسوكل موضوع  الرئيسة يتضمن كل مجال من مجاالت المحتوى العديد من الموضوعات 

من خالل أهداف محددة تمثل مزيد من التفصيل بكل موضوع يتم وصف  مواضيع الفرعيةواحدة أو أكثر من ال

تقييم الصف الثامن كل  وفيفي كل موضوع.  هاقييموالتي يتم ت الطلبةوالقدرات والمهارات المتوقعة من معرفة ال

يل األداء هدف يخصص له وزن متساوي تقريباً. األفعال المستخدمة في صياغة األهداف يقصد منها تمث

معين. يمكن أن يقيم  عقليالنموذجي المتوقع من طلبة الصف الثامن، ولكن ال يقصد بها قصر األداء على مجال 

 (.والتفكيرالتطبيق، و)المعرفة،  ةالثالث العقليةكل هدف اعتماداً على كل من المجاالت 

 األحياء

التي تعلموها في الصفوف األساسية، ويطوروا سية اعلى المعرفة العلمية األسفي الصف الثامن  الطلبةيبني  

 فهمهم للعديد من مفاهيم األحياء الهامة. مجال علم األحياء يشمل على ستة مواضيع:

 الخصائص والعمليات الحيوية في الكائنات الحية. 

 الخاليا ووظائفها. 

  ،التكاثر، والوراثةودورة الحياة. 

  ،التكيف، واالنتخاب الطبيعيوالتنوع. 

 البيئي النظام. 

 صحة اإلنسان. 

المفاهيم التي يتم تعلمها في كل من هذه الوحدات تعتبر أساسية إلعداد الطلبة لمزيد من الدراسات المتقدمة. 

 من المتوقع من طلبة الصف الثامن أن يفهموا عالقة التركيب بالوظيفة في الكائنات الحية.
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فة الخلية ولعمليات التمثيل الضوئي والتنفس الخلوي. لتركيب ووظي اأساسيً  اويجب أن يكون لديهم أيضاً فهمً 

ً لما بعده، دراسة متقدمة لألحياء الجزيئية والوراثة  في هذا المستوى، دراسة التكاثر والوراثة يبني أساسا

الجزيئية. تعلم مفاهيم التكيف واالنتخاب الطبيعي يعطي األساس لفهم التطور. وفهم عمليات وتفاعالت النظام 

يعد أساسياً للطلبة للبدء في التفكير بكيفية تطوير حلول لكثير من التحديات البيئية. أخيراً، تطوير فهم مبني  البيئي

 تحسين ظروف حياتهم وحياة اآلخرين. منعلى أساس علمي لصحة اإلنسان يمكن الطلبة 

 الخصائص والعمليات الحيوية في الكائنات الحية

 للكائنات الحية: الرئيسة ية االختالفات بين المجموعات التصنيف .1

A.  للكائنات الحية )أي، النباتات،  الرئيسة يحدد الخصائص المميزة التي تميز بين المجموعات التصنيفية

 األسماك، والحشرات(.والبرمائيات، والزواحف، والطيور، والثدييات، والفطريات، والحيوانات، و

B. ات تصنيفية رئيسية وتصنيفها )أي، النباتات، التعرف على الكائنات الحية التي تعد أمثلة لمجموع

 األسماك، والحشرات(.والبرمائيات، والزواحف، ولطيور، وا الثدييات،والفطريات، والحيوانات، و

 :الرئيسة تركيب ووظيفة أنظمة األعضاء  .2

A.  جسم ألجهزة ال الرئيسة المعدة، والدماغ( والمكونات و)مثل الرئتين،  الرئيسة تعريف وتحديد األعضاء

 الجهاز الهضمي( في جسم اإلنسان.و)مثل، الجهاز التنفسي، 

B.  في جسم اإلنسان والحيوانات الفقارية األخرى الرئيسة وأجهزة الجسم  الرئيسةيقارن ويباين بين األعضاء

 )مثل، الرئتين عند البشر بالمقارنة بالخياشيم في األسماك(.

C.  في استدامة الحياة )مثل، األعضاء المشاركة في  ة الرئيسوأجهزة الجسم  الرئيسة يشرح دور األعضاء

 الدورة الدموية والتنفس(.

 العمليات الحيوية عند الحيوانات: .3

A.  يتعرف على االستجابات عند الحيوانات التي تعمل على الحفاظ على استقرار ظروف الجسم تحت تأثير

الشعور بالعطش عند والتمرين، التغيرات الداخلية والخارجية )مثل، زيادة معدل ضربات القلب أثناء 

 )االرتعاش عند البردوالتعرق عند الحرارة، والشعور بالجوع عند الحاجة إلى الطاقة، والجفاف، 

 الخاليا ووظائفها

 تركيب ووظائف الخاليا: .1

A. .يشرح أن الكائنات الحية مكونة من خاليا تقوم بوظائف الحياة والتكاثر باالنقسام 

B.  أي، جدار الخلية، غشاء الخلية، النواة، السيتوبالزم، البالستيدات  يسة الرئيحدد تراكيب الخاليا(

 الخضراء، الفجوة، والميتوكندريا( ويصف الوظائف األساسية لهذه التراكيب.
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C. .يتعرف أن جدار الخلية والبالستيدات تميز الخاليا النباتية عن الخاليا الحيوانية 

D.  ،ن من مجموعة من الخاليا متخصصة التركيب والوظيفة.األعضاء، واألجهزة تتكوويوضح أن األنسجة 

 عمليات التمثيل الضوئي والتنفس الخلوي: .2

A.  ،الماء، وثاني أكسيد الكربون، ويصف العملية األساسية للتمثيل الضوئي )أي، التي تتطلب الضوء

 والكلوروفيل، وينتج عنها الجلوكوز/السكر، وتطلق األكسجين(.

B. فس الخلوي )أي، التي تتطلب األكسجين والجلوكوز/السكر، وتنتج الطاقة، يصف العملية األساسية للتن

 وتطلق ثاني أكسيد الكربون والماء(.

 دورات الحياة، التكاثر، والوراثة

 دورات الحياة وأنماط التطور: .1

A.  ،يقارن بين دورات الحياة وأنماط النمو والتطور ألنواع مختلفة من الكائنات الحية )مثل، الثدييات

 الحشرات، والنباتات(.والبرمائيات، ويور، الطو

 التكاثر الجنسي والوراثة في النباتات والحيوانات: .2

A.  يدرك أن التكاثر الجنسي يحتاج إخصاب خلية البويضة بالحيوان المنوي إلنتاج سالالت تشبه آبائها ولكن

 لجينية لسالالتها.غير متطابقة الشبه، يربط وراثة الصفات في الكائنات الحية بنقلها بالمورثات ا

B. مض النووي حيدرك أن صفات الكائن الحي مشفرة في الDNA يدرك أن الحمض النووي ،DNA  هو

 معلومات وراثية توجد في الكروموسومات داخل النواة لكل خلية.

C. .تعلمة  يميز بين الخصائص الموروثة والخصائص المكتسبة أو الم 

 التنوع، التكيف، واالنتخاب الطبيعي

 أساس لالنتخاب الطبيعي: التنوع ك .1

A.  يدرك أن التنوع في الخصائص الجسدية والسلوكية بين األفراد في مجتمع حيوي يعطي بعض األفراد ميزة

 في البقاء على قيد الحياة ونقل خصائصها لسالالتها.

B. .)يربط بقاء األنواع أو انقراضها بنجاحها في بيئة متغيرة )االنتخاب الطبيعي 

 في الحياة بمرور الزمن:أدلة على التغيرات  .2

A.  يتوصل الستنتاجات حول األزمنة النسبية ألنواع مختلفة من الكائنات الحية ومجموعات من الكائنات الحية

 .أحفوريهوجدت على األرض باستخدام دالئل مستحاثات 

B.  حدثت في يصف كيف أن التشابه واالختالف بين األنواع الحية والمستحاثات يقدم دليالً على التغيرات التي

 قدم دليالً على أصل مشترك.تالكائنات الحية عبر الزمن، ويدرك أن درجة التشابه في الخصائص 
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 النظام البيئي

 انتقال الطاقة في النظام البيئي: .1

A. .يحدد ويعطي أمثلة عن المنتجات والمستهلكات والمحلالت، وينشئ أو يفسر مخطط شبكة غذائية 

B. ئي )أي، انتقال الطاقة من المنتجات للمستهلكات، وأن جزء صغير من يصف انتقال الطاقة في النظام البي

 الطاقة ينتقل من مستوى لمستوى تالي(، ينشئ أو يفسر هرم غذائي.

 دورة الماء، األكسجين، والكربون في النظم البيئية: .2

A. لتربة ا يصف دور الكائنات الحية في دورة الماء عبر النظام البيئي )مثل، تمتص النباتات الماء من

 وتأخذ الحيوانات الماء وتطلقها خالل التنفس و إخراج الفضالت(.وتخرجها من األوراق 

B.  يصف دور الكائنات الحية في دورة األكسجين والكربون في النظام البيئي )أي، النباتات تأخذ ثاني أكسيد

ن الكربون في خالياه، الكربون من الهواء وتطلق األكسجين في الهواء كناتج لعملية التمثيل الضوئي وتخز

 وتأخذ الحيوانات األكسجين من الهواء وتطلق ثاني أكسيد الكربون في الهواء كناتج لعملية التنفس(.

 العالقات بين مجموعات الكائنات الحية في النظام البيئي: .3

A. أمثلة على التنافس بين المجموعات أو الكائنات الحية في النظام البيئي. يعطييصف و 

B.  مثلة على االفتراس في النظام البيئي.أ يعطيويصف 

C.  أمثلة على التكافل )مثل، التطفل والتعايش( بين المجموعات في النظام البيئي )مثل تلقيح  يعطيويصف

 األزهار من الطيور أو الحشرات، وتتطفل القراد على الغزالن أو الماشية(

 العوامل التي تؤثر على حجم السكان في النظام البيئي: .4

A. امل التي تؤثر على نمو النباتات والحيوانات، ويحدد العوامل التي تحد من حجم السكان )مثل، يصف العو

 الجفاف، والمنافسة(.ومصادر الطعام، والمفترسات، والمرض، 

B.  ،الصيد، وإدخال سكان جدد، ويتوقع كيف أن التغيرات في النظام البيئي )مثل التغيرات في تزويد الماء

 على المصادر المتوفرة وعلى التوازن بين السكان. الهجرة( يمكن أن تؤثرو

 أثر اإلنسان على البيئة: .5

A.  ،حماية ويصف ويشرح كيف أن السلوك البشري )مثل، إعادة زراعة الغابات وتقليل تلوث الهواء والماء

 األنواع المهددة باالنقراض( يمكن أن يكون له آثار إيجابية على البيئة.

B. حرق الوقود وي )مثل، مخلفات مياه المصانع تدخل لمصادر المياه، يصف ويشرح كيف للسلوك البشر

 ويعطياألحفوري الذي يطلق غازات الدفيئة والتلوث للهواء( أن يكون لها أثار سلبية على البيئة، يصف 

أمثلة على أثر تلوث الهواء، الماء، والتربة على اإلنسان، النباتات، والحيوانات )مثل، تلوث الماء يمكن أن 

 قلل من الحياة النباتية والحيوانية في النظام البيئي(.ي
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 صحة اإلنسان 

 أسباب األمراض وانتقالها والوقاية منها ومقاومتها: .1

A.  ،يصف أسباب العدوى الفيروسية والبكتيرية والطفيلية الشائعة وانتقالها والوقاية منها ) مثل، االنفلونزا

 ريا(الكزاز، والمالو، 19كوفيدوااليدز، والحصبة، و

B.  يصف دور جهاز المناعة في الجسم في مقاومة المرض وتحفيز الشفاء )مثل، األجسام المضادة التي في

الدم تقاوم العدوى وتحارب كريات الدم البيضاء العدوى(، يدرك أن المضادات الحيوية يمكن أن تساعد 

تصبح أقل فاعلية عندما  جهاز المناعة على السيطرة على عدوى البكتيريا، وأن المضادات الحيوية قد

 تتغير البكتيريا.

 أهمية النظام الغذائي، التمارين الرياضية، وخيارات نمط الحياة األخرى: .2

A.  على الصحة والوقاية من يشرح أهمية النظام الغذائي، التمارين الرياضية، ونمط الحياة في الحفاظ

 سرطان الرئة(.وان الجلد، سرطوالسكري، وارتفاع ضغط الدم، ومثل، أمراض القلب، األمراض )

B.  ،المعادن، ويحدد المصادر الغذائية ودور العناصر الغذائية في نظام غذائي صحي )مثل، الفيتامينات

 الكربوهيدرات، والدهون(.والبروتينات، و

 الكيمياء

علم المفاهيم إلى ما بعد تطوير فهم الظواهر اليومية حيث تمتد إلى تفي الصف الثامن للكيمياء  الطلبةتمتد دراسة 

ً في المستقبل. يتضمن  والمبادئ األساسية الالزمة لفهم التطبيقات العلمية للكيمياء وإجراء دراسات أكثر تقدما

 :رئيسة يعضامجال الكيمياء ثالثة مو

 تكوين المادة 

 خصائص المادة 

 التغير الكيميائي 

لتركيب الجسيمي للمادة. وتتضمن هذه يركز تكوين المادة على تمييز العناصر، المركبات، والمخاليط وفهم ا

م للعناصر. ً استخدام الجدول الدوري كمبدأ منّظِّ ، فإن مجال خصائص المجهريعلى المستوى و الوحدة أيضا

المادة يركز على التمييز بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة وفهم خصائص المخاليط والمحاليل 

لتغير الكيميائي تركز على خصائص التغيرات الكيميائية والحفاظ على وخصائص األحماض والقواعد. دراسة ا

 المادة خالل التغيرات الكيميائية.
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 تكوين المادة

 تركيب الذرات والجزيئات:   .1

A.  ،يصف الذرات على أنها مكونة من جسيمات أصغر )أي، الكترونات ذات شحنة سالبة تحيط بالنواة

 ة ونيوترونات بدون شحنة(.والنواة تحتوي بروتونات ذات شحنة موجب

B.  يصف تركيب المادة من حيث الجسيمات )أي، الذرات والجزيئات( ويصف الجزيئات بأنها مجموعة من

 (.H2O,O2,CO2الذرات )مثل، 

 المركبات، والمخاليط:والعناصر،  .2

A.  ،مركبات( المركبات، والمخاليط، ويميز بين المادة النقية )أي، العناصر والويصف الفروقات بين العناصر

 والمخاليط )المتجانسة، وغير المتجانسة( على أسس التركيب والتكوين.

 للعناصر: يجدول الترتيب الدور .3

A. ر مرتبة حسب يدرك أن الجدول الدوري هو ترتيب للعناصر المعروفة، يدرك ويصف أن العناص

 رات كل عنصر.ذالبروتونات في نواى 

B.  ،التفاعل( يمكن توقع نشاطه التفاعلي من موقعه في ويدرك أن خصائص العنصر )أي، فلز أو غير فلز

الجدول الدوري )أي، الصف، أو الترتيب، والعمود، أو المجموعة/العائلة( وأن العناصر في نفس 

 المجموعة تشترك في بعض الخصائص.

 خصائص المادة

 الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة: .1

A.  للمادة.يميز بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية 

B.  ،توصيل والذوبان، ونقطة الغليان، ويربط استخدام المواد بخصائصها الفيزيائية )مثل، نقطة االنصهار

 الحرارة(.

C.  ،االشتعال(.ويربط استخدام المواد بخصائصها الكيميائية )مثل، القابلية للصدأ 

 الخصائص الفيزيائية والكيميائية كأساس لتصنيف المادة: .2

A. ل ً نقطة االنصهار أو ولخصائص الفيزيائية التي يمكن اثباتها أو قياسها )مثل، الكثافة، يصنف المواد وفقا

 توصيل الحرارة والكهرباء(.والخواص المغناطيسية، والذوبان، والغليان، 

B.  ،القابلية لالشتعال(.ويصنف المواد وفقاً لخصائصها الكيميائية )مثل، التفاعل 

 المخاليط والمحاليل: .3

A. تخدام الطرق الفيزيائية لفصل المخاليط الى مكوناتها.يشرح كيف يمكن اس 
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B.  ،سائلة، أو غازية ذائبة( مذابة في مادة مذيبة ويربط تركيز ويصف المحاليل من حيث حالتها )أي، صلبة

 المحلول بكميات المذاب والمذيب الموجودة.

C.  ،عدل ذوبان المحاليل.التحريك، ومساحة السطح المالمس للمذيب على مويشرح كيف تؤثر درجة الحرارة 

 خصائص األحماض والقواعد: .4

A.  كأحماض أو قواعد بناًء على خصائصها )مثل، األحماض لها درجة ً يتعرف على المواد المتداولة يوميا

، األطعمة الحمضية لها طعم حامض عادة، القواعد عادة ال تتفاعل مع المعادن، ملمس 7حموضة أقل من 

 القواعد زلق(.

B.  في اللون. ااألحماض والقواعد تتفاعل مع الكواشف وتحدث تغيرً يدرك أن كالً من 

C. .يدرك أن األحماض والقواعد تعادل بعضها 

 التغير الكيميائي

 خصائص التغيرات الكيميائية: .1

A.  يفّرق بين التغيرات الكيميائية والفيزيائية من حيث تحول )تفاعل( مادة نقية واحدة أو أكثر )متفاعالت( إلى

 ة )منتَجات(.مواد نقية مختلف

B.  ،تكون وانتاج غاز، ويحدد ويصف األدلة على حدوث تغير كيميائي )مثل، تغيرات درجة الحرارة

 تغير اللون، أو انبعاث ضوء(.والرواسب، 

 المادة والطاقة في التفاعالت الكيميائية: .2

A. فاعل موجودة في يدرك أن المادة ت حفظ خالل التفاعل الكيميائي وأن جميع الذرات الموجودة في بداية الت

 نهاية التفاعل، ولكن تم إعادة ترتيها لتكون مواد جديدة.

B.  يدرك أن بعض التفاعالت الكيميائية تطلق طاقة )حرارة( بينما تفاعالت أخرى تمتص طاقة. ويصنف

ق التعادل، وخلط المواد في عبوة تبريد كيميائية( إما إلطالوالتفاعالت الكيميائية الشائعة )مثل، االحتراق، 

 حرارة أو امتصاص طاقة )حرارة(.

C.  يدرك أن التفاعالت الكيميائية تحدث بمعدالت مختلفة وأن معدل التفاعل يمكن أن يتأثر بتغيير الظروف

 درجة الحرارة، والتركيز(.و، )أي، مساحة السطح التي تحدث فيها التفاعالت

 الروابط الكيميائية: .3

A. ب بين الذرات في المركب أن الكترونات الذرات مشتركة في يدرك أن الرابطة الكيميائية تنتج عن التجاذ

 هذا الترابط.
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 الفيزياء

كما هو الحال في مبحث الكيمياء، تتعدى دراسة الطلبة للفيزياء في الصف الثامن إلى ما هو أبعد من فهم األساس 

الضرورية لفهم التطبيقات العملية العلمي للمشاهدات اليومية الشائعة لتعلم العديد من المفاهيم الفيزيائية المركزية 

 :رئيسة عيضاللفيزياء أو إلجراء دراسة متقدمة الحقة في تعلمهم. يتضمن مجال الفيزياء خمسة مو

 حاالت المادة وتغيراتها 

 تحوالت الطاقة ونقلها 

 الضوء والصوت 

 الكهرباء والمغناطيسية 

 الحركة والقوة 

على وصف العمليات التي تتعلق بالتغيرات بحاالت المادة يتوقع من طلبة الصف الثامن أن يكونوا قادرين 

وربط حالة المادة بالمسافة والحركة عبر الجسيمات. ويجب أن يكونوا قادرين على تحديد أشكال مختلفة من 

الطاقة، ووصف تحوالت بسيطة للطاقة، وتطبيق مبادئ حفظ الطاقة الكلي في مواقف عملية، وفهم الفرق بين 

ً أن يعرف الطلبة في هذا المستوى بعض الطاقة الحرار ية )الحرارة( ودرجة الحرارة. من المتوقع أيضا

الخصائص األساسية للضوء والصوت، وربط هذه الخصائص بالظواهر المالحظة والمشاهدة، وحل مسائل 

على  عملية متعلقة بسلوك الضوء والصوت. في مواضيع )وحدات( الكهرباء والمغناطيس، يجب أن يكون الطلبة

دراية بالتوصيل الكهربائي للمواد المعروفة الشائعة، مرور التيار في الدارات الكهربائية، والفرق بين الدوائر 

البسيطة والدوائر المتوازية. ويجب أن يكونوا قادرين على وصف خصائص واستخدامات المغانط الدائمة 

ل معرفة أنواع وخصائص القوة وكيف تعمل اآلالت شميوالمغانط الكهربائية. فهم الطلبة للحركة والقوة يجب أن 

البسيطة. وعليهم فهم مبادئ الضغط والكثافة وان يكونوا قادرين على التنبؤ بالتغيرات النوعية في الحركة التي 

 تعتمد على القوى المؤثرة على الجسم.

 الحالة الفيزيائية والتغيرات في المادة  

 سائلة، والغازية:حركة الجزيئات في المواد الصلبة، ال .1

A.  يدرك أن الذرات والجزيئات في المادة تتحرك باستمرار ويدرك االختالفات في الحركة النسبية والمسافة

السائلة، والغازية، يطبق المعرفة حول الحركة والمسافة بين الذرات وبين الجزيئات في المواد الصلبة، 

الكثافة، والشكل، والسائلة، والغازية )أي، الحجم، ووالجزيئات لشرح الخصائص الفيزيائية للمواد الصلبة، 

 وقابلية االنضغاط(.
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B.  يربط التغيرات في درجات الحرارة للغاز بالتغيرات في حجمه و/أو ضغطه والتغيرات في معدل سرعة

جسيماته، وربط التمدد في المواد الصلبة والسائلة بتغير درجة الحرارة من حيث متوسط التباعد بين 

 الجسيمات.

 التغيرات في حالة المادة: .2

A.  ،زيادة لالتكاثف، والتسامي( كنتيجة والتبخر، والغليان، والتجمد، ويصف التغيرات في الحالة )أي، الذوبان

 أو نقصان الطاقة الحرارية، يشرح أن الكتلة تبقى ثابتة أثناء تغيرات الحالة. 

B. ح، ودرجة حرارة المحيط بها(.يربط معدل تغير الحالة بالعوامل الفيزيائية )مثل، مساحة السط 

 تحول الطاقة ونقلها

 أشكال الطاقة وحفظ الطاقة: .1

A.  ،الحرارية، والكهربائية، والصوت، والضوء، والكامنة، ويحدد أشكال مختلفة للطاقة )مثل، الحركية

 الكيميائية(.

B.  لتحريكها، يصف تحوالت الطاقة التي تحدث في العمليات المشتركة )مثل، االحتراق في محرك السيارة

 والتمثيل الضوئي، وإنتاج الطاقة الكهرومائية(، يدرك أن الطاقة الكلية لنظام مغلق محفوظة.

 نقل الطاقة الحرارية والتوصيل الحراري للمواد: .2

A. .يدرك أن درجة الحرارة تبقى ثابتة أثناء تغيير الحالة 

B. حرارة اقل تبريداً  يى جسم ذة ذات درجة حرارة أعلى إليربط نقل الطاقة الحرارية من جسم أو منطق

وتسخيناً، يدرك أن األجسام الساخنة تبرد واألجسام الباردة تسخن حتى تصل الى نفس درجة حرارة 

 محيطها.

C. .يقارن التوصيل الحراري النسبي لمختلف المواد 

 الضوء والصوت     

 خصائص الضوء: .1

A.  ،انعكاس، وبر أوساط مختلفة، انتقاله عويصف أو يحدد الخصائص األساسية للضوء )أي، السرعة

امتصاص، وتحليل الضوء األبيض لمكونات ألوان الضوء(، يربط ظهور ألوان األجسام وانكسار، و

 بانعكاس أو امتصاص الضوء.

B.  يحل مسائل عملية التي تتعلق بانعكاس الضوء عن مرايا مستوية وتكون الظالل، يفسر مخططات أشعة

 بسيطة لتحديد مسار الضوء.

 صوت:خصائص ال .2
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A.  يصف أو يحدد بعض الخصائص األساسية للصوت )مثل، ظاهرة الصوت الناتجة عن االهتزازات(، التي

تتميز بشدة ودرجة الصوت )السعة(، والنغمة )التردد(، والتي تنعكس وتمتص من السطح، وله سرعة 

 نسبية عبر أوساط مختلفة، وهو دائما أبطأ من الضوء(.

B. سما الرعد بعد رؤية البرق( بخصائص الصوت.ولصدى، يربط الظواهر الشائعة )مثل، ا 

 الكهرباء والمغناطيسية

 الموصالت ومرور التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية: .1

A.  يصنف المواد إلى موصلة للكهرباء أو عازلة، يحدد مكونات أو مواد الكهرباء التي يمكن أن تستخدم في

 رة الكهربائية الكاملة.االد

B.  البيانية التي تمثل الدوائر الكاملة.يحدد األشكال 

 خصائص واستخدامات المغانط الدائمة والمغانط الكهربائية: .2

A.  الجذب/التنافر، وشدة قوة المغناطيس تختلف متعاكسينيربط خصائص المغانط الدائمة )أي، له قطبين ،

 بحسب المسافة( باستخداماتها اليومية )مثل، بوصلة االتجاهات(.

B. حسب التيار، وعدد لفات ونوع بتنفرد بها المغانط الكهربائية )أي، أن القوة تختلف  يصف الخصائص التي

المعدن في قلب الملف، ويمكن أن تتحكم في تشغيل المغناطيس، ويمكن تبديل األقطاب( ويربط خصائص 

 مصنع التدوير(.والمغانط الكهربائية باستخداماتها في الحياة اليومية )مثل، جرس الباب، 

 والقوة الحركة

 الحركة: -1

A. السرعة مع الزمن.في تسارع كتغير يتعرف على سرعة الجسم كتغير في الموقع )المسافة( مع الزمن وال 

 القوى الشائعة وخصائصها: -2

A.  ،الطفو( يتعرف ويصف الوزن والمرونة، واالحتكاك، ويصف القوى الميكانيكية الشائعة )مثل، الطبيعية

 بأنه قوة بسبب الجاذبية.

B. لقوى لها مقدار واتجاه، وأن لكل قوة مؤثرة هناك قوة مساوية لها ومعاكسة، يتعرف ويصف يدرك أن ا

 )أو أقمار(. ىخرأكب ااالختالف في قوة الجاذبية على جسم ما عندما يوجد على كو

 تأثير القوى: -3

A.  ،البكرات، والتروس(.واألذرع المائلة، ويصف عمل اآلالت البسيطة )مثل، الرافعات 

B.  الطفو والغرق من حيث اختالف الكثافة وتأثير قوة الطفو.يشرح عمليات 
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C.  يصف الضغط من حيث القوة والمساحة، يصف التأثيرات المتعلقة بالضغط )مثل، ضغط الماء يزداد مع

 يتمدد البالون عند نفخه(.والعمق، 

D.  القوى المؤثرة يتوقع التغيرات النوعية أحادية البعد في الحركة )السرعة واالتجاه( لجسم ما بناًء على

عليه، يتعرف ويصف كيف تؤثر قوة االحتكاك على الحركة )مثل، منطقة التالمس بين األسطح يمكن أن 

 تزيد من االحتكاك وتعيق الحركة(.

 علوم األرض

الموضوعات المتناولة في تدريس وتعليم علوم األرض تندرج ضمن مجاالت الجيولوجيا، علم الفلك، األرصاد 

 لوجيا )الماء(، وعلوم المحيطات، وترتبط بمفاهيم علم األحياء والكيمياء والفيزياء.الجوية والهيدرو

على الرغم من عدم تدريس مباحث منفصلة في علوم األرض تغطي كل هذه الموضوعات في جميع 

اسية موضوعات علوم األرض في مناهج العلوم الدربالبلدان، إالّ أنها من المتوقع أن يتم تضمين الفهم المتعلق 

 التي تغطي الفيزياء وعلم األحياء أو في مباحث منفصلة مثل الجغرافيا والجيولوجيا.

مهمة لطلبة الصف تكون  التيمهمة عالميا والموضوعات ال 2023لدراسة تيمس يحدد إطار عمل العلوم 

 :نحو اآلتيوتكون الموضوعات على ال الثامن لفهم ما يتعلق بالكوكب الذي يعيشون عليه وموقعه في الكون

 بنية األرض وخصائصها الفيزيائية 

 عمليات األرض، دوراتها، وتاريخها 

 موارد األرض، استخداماتها، والحفاظ عليها 

 األرض في النظام الشمسي والكون 

يتوقع من طلبة الصف الثامن أن يكون لديهم بعض المعرفة العامة حول الخصائص الفيزيائية والتركيبية 

لطبقات التركيبية والغالف الجوي. ويجب أن يكون لدى الطلبة فهم لمفاهيم العمليات، لألرض. بما في ذلك ا

الدورات، واألنماط، بما في ذلك العمليات الجيولوجية التي حدثت عبر تاريخ األرض. دورة الماء، وأنماط 

ا، وربط هذ الطقس والمناخ. يجب على الطلبة إظهار المعرفة بموارد األرض واستخدامها والمحافظة عليه

المعرفة بحلول عملية لقضايا إدارة الموارد. في هذا المستوى دراسة األرض والنظام الشمسي يتضمن فهم كيف 

 ترتبط الظواهر المالحظة بحركة األرض والقمر. ويصف خصائص األرض والقمر والكواكب األخرى.

 بنية األرض والخصائص الفيزيائية

 بنية األرض وخصائصها الفيزيائية: .1
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A.  يصف بنية األرض ) أي، القشرة، والعباءة، واللب الداخلي، واللب الخارجي( والخصائص الفيزيائية لهذه

 األجزاء المميزة.

B.  ،الماء، وبخار الماء(، والمياه ويصف توزيع الماء على األرض من حيث حالتها الفيزيائية )مثل، الجليد

 العذبة مقابل المياه المالحة.

 ألرض وظروف الغالف الجوي:مكونات الغالف الجوي ل .2

A.  الموجودة )أي، الرئيسة يدرك أن الغالف الجوي لألرض هو خليط من الغازات، ويحدد النسب لمكوناته

بخار الماء، وثاني أكسيد الكربون(، يربط هذه المكونات بعمليات الحياة اليومية واألكسجين، والنيتروجين، 

 التمثيل الضوئي(.ود الكربون )مثل، عمل رئة اإلنسان، التي تشمل األكسجين، بخار الماء، وثاني أكسي

B.  .)يربط تغيرات الظروف الجوية بتغير االرتفاع عن مستوى سطح البحر )أي، درجة الحرارة والضغط 

 عمليات األرض ودوراتها وتاريخها

 العمليات الجيولوجية: .1

A. بركانية، تحول الرواسب إلى يصف العمليات العامة التي تدخل في دورة الصخور )مثل، تبريد الحمم ال

 صخور بفعل الحرارة والضغط، التجوية والتعرية(.

B.  يحدد أو يصف التغيرات على سطح األرض )مثل، تشكل الجبال( الناتجة عن الحداث الجيولوجية الكبرى

 )مثل، التجلد، حركة الصفائح التكتونية وما يتبع الزالزل واالنفجارات البركانية(.

C. ير والوقود األحفوري، يستخدم الدليل من السجل األحفوري لشرح كيف تغيرت البيئة يشرح تكوين األحاف

 على مدى فترات زمنية طويلة.

 دورة مياه األرض: .2

A.  يصف عمليات دورة الماء على األرض )أي، التبخر، التكاثف الى غيوم، نقل وهطول المطر( والتعرف

 على الشمس كمصدر طاقة لدورة الماء.

B. سحب وتدفق المياه في دوران المياه العذبة وتجديدها على سطح األرض.يصف دور حركة ال 

 الطقس والمناخ: .3

A.  ،الهطول على شكل مطر أو ثلج، والرطوبة، ويميز بين الطقس )أي، التغيرات اليومية في درجة الحرارة

 الغيوم، والرياح( والمناخ )أي، أنماط الطقس النموذجية طويلة األجل في منطقة جغرافية(.

B. سر بيانات أو خرائط أنماط الطقس لتحديد أنواع المناخ، يربط المناخ والتغيرات الموسمية في أنماط يف

 الجغرافيا(.والطول، والطقس بعوامل عالمية ومحلية )مثل، خط العرض، 

C.  ،التغيرات ويحدد أو يصف األدلة على التغيرات المناخية )مثل، التغيرات المتعلقة بالعصور الجليدية

 ة باالحتباس الحراري(.المتعلق
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 موارد األرض، استخداماتها والمحافظة عليها

 إدارة موارد األرض: .1

A. أمثلة على موارد األرض المتجددة وغير المتجددة. يعطي 

B.  ،الطاقة والمياه المتدفقة، والرياح، ويناقش مزايا وعيوب مصادر الطاقة المختلفة )مثل، ضوء الشمس

 الغاز، والطاقة النووية(.وحم، الفوالنفط، والحرارية الجوفية، 

C.  ،إعادة وإعادة استخدام، ويصف طرق الحفاظ على موارد األرض وطرق إدارة النفايات )مثل، الترشيد

 التدوير(.

 استخدام األرض والمياه: .2

A.  ،التعدين( على وقطع األشجار، ويشرح كيف تؤثر األساليب الشائعة في استخدام األرض )مثل، الزراعة

 د المائية.األرض والموار

B.  يشرح أهمية حفظ الماء، ويصف طرق ضمان إتاحة المياه العذبة لألنشطة البشرية )مثل، تحلية وتنقية

 المياه(.

 األرض في النظام الشمسي والكون 

 الظواهر المرصودة على األرض الناتجة عن تحركات األرض والقمر: .1

A. ( األبراج ومثل، الفصول المختلفة، يصف تأثير دوران األرض السنوي حول الشمس، مع ميل محورها

 المختلفة المرئية في أوقات مختلفة من السنة(.

B.  يدرك أن المد والجزر ناتجة عن جاذبية القمر، ويربط أطوار القمر والخسوف إلى المواقع النسبية

 القمر، والشمس.ولألرض، 

 القمر، والكواكب:واألرض، والنجوم، والشمس،  .2

A. يشرح أن ووء والحرارة لكل عضو في نظام المجموعة الشمسية، يدرك أن الشمس نجم وتزود الض

الشمس والنجوم األخرى تنتج ضوئها الخاص بها، ولكن بقية الكواكب في النظام الشمسي يمكن رؤيتها 

 ألنها تعكس الضوء من الشمس.

B. يقارن بعض السمات المادية لألرض مع تلك الخاصة بالقمر والكواكب األخرى )مثل، وجود وتكون 

فترة والجاذبية، بعدها عن الشمس، والكتلة، ووجود ماء، ودرجة حرارة السطح،  متوسطوالغالف الجوي، 

 قدرتها على تهيئة وسائل الحياة(، يدرك أن قوة الجاذبية تبقي الكواكب واألقمار في مداراتها.والدوران، 
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 لعلوم للصفين الرابع والثامنفي ا العقلية المهارات مجاالت

 تهممن الطلبة عند مواجه ةالتفكير المتوقعات عمليمجاالت المهارات العقلية تصف  2023تيمس  في دراسة

، يعالج قدرة الطالب على التذكر، التعرف، يصف، ويقدم أمثلة من المعرفة. المجال األول، المسائل العلمية

، يركز على التطبيقاني، المفاهيم، واإلجراءات الضرورية ألساس متين في العلوم. المجال الثوالحقائق، 

استخدام هذه المعرفة لمقارنة، وتصنيف مجموعات األشياء أو المواد، يربط المعرفة في مفاهيم العلوم بسياق 

، يشمل استخدام الدليل والفهم العلمي للتحليل،  التفكيرالمجال الثالث،   محدد، يولد تفسيرات، ويحل مسائل عملية.

ً و  في مواقف غير مألوفة وسياقات معقدة. التركيب، والتعميم، وغالبا

ختلف بين تفي الصفين، ومع ذلك، فإن النسب المئوية المستهدفة لكل منهما  ةالثالث المجاالتتستخدم هذه 

الخبرة التعليمية، واتساع وعمق الفهم لدى الطلبة في مستويات صفية و، العقليةالرابع والثامن وفقاً لزيادة القدرة 

مجال في  للفقراتمعرفة أعلى في الصف الرابع، في حين ان النسبة المئوية ال في مجالات أعلى. نسبة الفقر

التفكير تكون أعلى في الثامن مقارنة بالصف الرابع. في حين أن هناك بعض التسلسل الهرمي في عمليات 

يحتوي على  عقليجال (، كل مالتفكيرإلى لتطبيق إلى اة )من المعرفة عقليعبر ثالثة مجاالت  المهارات العقلية

للعالمات النسب المئوية المستهدفة  ( توزيع8يبين الجدول رقم )عناصر تمثل مجموعة كاملة من الصعوبة. 

 الثالثة في الصفين الرابع والثامن.  العقليةالمجاالت  مجال منلكل  المخصصة

للعالمات المخصصة لمجاالت المهارات العقلية  2023اختبار دراسة تيمس  النسب المئوية المستهدفة في توزيع :(8الجدول رقم)

 2023في دراسة تيمس  لصفين الرابع والثامنل

 النسب المئوية مجاالت المهارات العقلية

 الصف الثامن الصف الرابع                                                                          

 %35 %40 المعرفة

 %35 %40 التطبيق

 %30 %20 التفكير

 

بالنسبة للصفين الرابع والثامن، يتضمن كل مجال محتوى فقرات تم تطويرها لمعالجة كل من المجاالت 

، كما هو والتفكيرالثالثة. على سبيل المثال، يشمل مجال محتوى علم األحياء فقرات المعرفة، التطبيق،  العقلية

 .ضمن كل مجال العقلية المهاراتفصيل اآلتية بمزيد من التالحال في مجاالت المحتوى األخرى. تصف األقسام 
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 المعرفة

 ،المفاهيم، واألدواتوالعمليات، وبالحقائق، العالقات والروابط،  ةلبالفقرات في هذا المجال معرفة الطتقيم 

 العقليةطة رسمه للمشاركة بنجاح في األنش ةالمعرفة الواقعية الدقيقة والواسعة تشكل األساس الذي يمكن للطلبو

 األكثر تعقيداً الضرورية لالكتشاف العلمي.

 يتعرف

يحدد الخصائص أو المميزات لكائن حي وتحديد أو بيان الحقائق، العالقات، والمفاهيم، 

يحدد االستخدامات المناسبة لألدوات العلمية واإلجراءات، ومواد، وعمليات، ومعين، 

 المقاييس.والوحدات، وات، االختصاروالرموز، وويدرك ويستخدم المفردات، 

 يصف
التراكيب، ووظائف كائنات حية ومواد، والعالقات ويصف أو يحدد وصف الخصائص، 

 المواد، والعمليات والظواهر.وبين الكائنات الحية، 

 أمثلة يعطي
المواد، والعمليات التي تمتلك بعض الخصائص وأمثلة على الكائنات الحية،  يعطي

 ق أو المفاهيم مع أمثلة مناسبة.المحددة، ويوضح الحقائ

 التطبيق

العالقات، وتتطلب الفقرات في هذا المجال من الطلبة أن يشاركوا في تطبيق المعرفة بالحقائق العلمية، 

 العلوم. تعليم وتعلماألدوات، والطرق في سياق يكون شائعاً في والمفاهيم، والعمليات، و

 /يصنف يقارن/

العمليات، والمواد، والف بين مجموعات الكائنات الحية، يحدد أو يصف التشابه واالخت

الكائنات الحية، والعمليات القائمة والمواد، وويميز، ويصنف، أو يفرز األشياء الفردية، 

 على الخصائص والمميزات.

 يربط
يربط معرفة مفهوم العلم األساسي، بخصائص مستنتجة أو مالحظة، أو سلوك، أو استخدام 

 كائنات الحية، أو المواد.األشياء، أو ال

 يفسر نماذج
يستخدم مخططاً أو نموذجاً آخر إلثبات المعرفة بمفاهيم العلوم، ليبين عملية، أو دورة، أو 

 عالقة، أو نظام، أو إليجاد حلول لمشاكل علمية.

 يفسر معلومات
يستخدم المعرفة بمفاهيم العلوم ليفسر معلومات لنصوص، أو جداول، أو صور، أو 

 مات. رسو

 يقدم أو يحدد شرح لمالحظة أو ظاهرة طبيعية باستخدام مفهوم أو مبدأ علمي. يشرح
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 التفكير

، اتاستنتاج إلى لووصالويل البيانات والمعلومات األخرى، تتطلب العناصر في هذا المجال من الطلبة تحل

زيد من التطبيقات المباشرة الفرضيات وتصميم النماذج العلمية واالستقصاء. وعلى النقيض من الم تطويرو

مجال سياقات أقل شيوعاً أو هذا الللحقائق والمفاهيم العلمية المتمثلة في المجال التطبيقي، قد تتضمن الفقرات في 

 نطوي على أكثر من نهج أو استراتيجية.تهذه الفقرات قد  عنأكثر تعقيداً. اإلجابة 

 يتنبأ

ء معطياً معلومات عن االستقصاء. يستعمل ها عن طريق االستقصانيمكن اإلجابة عأسئلة 

الظروف الفيزيائية  في أدلة علمية وفهم المفاهيم لعمل استنتاج حول آثار التغيرات

والبيولوجية أو حول النتائج لموقف مرن. وصياغة افتراضات قابلة لالختبار على أساس 

 لومات.الفهم للمفاهيم والمعارف من التجربة، المالحظة، و/أو التحليل للمع

 يصمم

أسئلة علمية أو اختبار  عنيطور نماذج، يخطط الستقصاء أو إجراءات مناسبة لإلجابة 

ف أو يتعرف خصائص االستقصاء المصمم جيداً من حيث المتغيرات لتكون فرضية، يص

قابلة للقياس والتحكم وعالقات السبب والنتيجة، ويصمم خطة تطبق المبادئ العلمية 

 لحل مسألة. والتقنيات المناسبة

 يقيم

يقيم التفسيرات البديلة، يوزن المزايا والعيوب ليصل لقرار حول المواد والعمليات  البديلة، 

يقيم النماذج من حيث مزاياها ومحدداتها، يقيم نتائج االستقصاء فيما يتعلق بكفاية البيانات 

 .لدعم االستنتاجات، ويقيم خطط التصميم من حيث معايير النجاح والقيود

 يتوصل لنتيجة

يقوم بعمل استدالالت صحيحة على أساس المالحظات، الدليل، و/أو فهم المفاهيم العلمية، 

واستخالص االستنتاجات المناسبة التي تتناول األسئلة والفرضيات، ويظهر الفهم للسبب 

 والنتيجة.

 يحلل

، وأنماط البيانات يحدد عناصر المشكلة العلمية ويستخدم المعلومات، المفاهيم، العالقات

 األسئلة ويحل مسائل. عنذات الصلة، لإلجابة 

 يجيب عن األسئلة التي تتطلب النظر في عدد من العوامل المختلفة أو المفاهيم المرتبطة. يركب

 يعمم

أو الظروف الموجودة، ويطبق االستنتاجات  التجربة الراهنةيقوم بعمل استنتاجات تتعدى 

 على المواقف الجديدة.

 .ستنتاجاتاالحلول للمسائل، وويستخدم الدليل والفهم العلمي لدعم التفسيرات المنطقية،  يبرر
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  2023دراسة تيمس لعام العلمية في  الممارسات

يتم تطوير المعرفة العلمية من خالل االستقاء الدقيق للعالم الطبيعي باستخدام مفاتيح تطبيق العلوم لإلجابة عن 

ب أن يصبح طلبة العلوم بارعين في هذه الممارسات ليطوروا المعرفة ويفهموا المبادئ أسئلة وحل مسائل. يج

ً من تطوير الفهم عن كيفية إجراء االكتشافات  العلمية. واالنخراط في الممارسات العلمية يمكن الطالب أيضا

تي تعتبر أساسية لجميع العلمية وتوسيع وفهم وتقدير طبيعة العلم والمعرفة العلمية. الممارسات العلمية، وال

قة تخصصات العلوم، تدمج المهارات من الحياة اليومية والدراسة في المدرسة التي يستخدمها الطلبة بطري

على تقييم مجموعة من الممارسات العلمية في سياق أهداف  دراسة تيمسعمل منهجية إلجراء البحث العلمي. ت

تقديم هذه الممارسات أدناه كقائمة مرتبة، صعوبة البحث العلمي  . بينما يتمت العقليةالمحتوى العلمي والمجاال

 وتنفذ بطريقة تكرارية. ةتعني أن عملية توظيفها في الواقع، في أغلب األحيان غير ثابت

 ناًء على المالحظات والنظرياتبطرح أسئلة : 1 ممارسة

ً ما تؤدي إلى مشاهدة الظواهر في العالم الطبيعي، عند النظر إليها من ناحية نظرية  علمية، غالبا

تساؤالت علمية. هذه األسئلة تستخدم لصياغة فرضيات قابلة للقياس تؤدي الى تطوير االستقصاء المصمم 

 ها.نللمساعدة في اإلجابة ع

 : تصميم االستقصاء وتوليد الدليل2 ممارسة

يها من أجل توليد يتطلب اختبار الفرضيات تصميم وتنفيذ استقصاء منهجي وتجارب ممكن السيطرة عل

أدلة لدعم أو دحض الفرضية. ينشئ العلماء نماذج لربط نظرياتهم بالخصائص التي يمكن مالحظتها أو قياسها 

ا، والمعدات واإلجراءات الالزمة لجمع األدلة، والقياسات التي يتعين همن أجل تحديد األدلة التي سيتم جمع

 تضمينها واستبعادها من نماذجهم. تسجيلها. يتخذون خيارات حول العوامل التي يجب

 : التعامل مع البيانات3 ممارسة

حالما يتم جمع البيانات، يقوم العلماء بتلخيصها بأنواع متعددة من العروض المرئية وأطر وصفية أو 

 تفسيرية من البيانات ويستكشفون العالقات بين المتغيرات.
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 أسئلة البحث عن: اإلجابة 4 ممارسة

ً الى جنب مع نظرياتهم ونماذجهم، لدعم أو يستخدم العلماء  األدلة من المالحظات واالستقصاء، جنبا

 ادلتهم، وإجاباتهم.ودحض الفرضية واإلجابة على األسئلة. كما يدركون محدودية استقصائهم، 

 : تقديم الحجج من األدلة5 ممارسة

يرات وتبرير ودعم منطقية تفسيراتهم يستخدم العلماء األدلة جنباً الى جنب مع المعرفة العلمية لبناء تفس

 واستنتاجاتهم، وتوسيع استنتاجاتهم لمواقف جديدة.

بتقييم الممارسات العلمية في المقام األول باستخدام مسائل حل المشكالت العلمية  تقوم دراسة تيمس

PSIsمارسات ، والتي يجري فيها الطلبة استقصاء وبحث موسع، وبذلك يشارك في واحدة أو أكثر من الم

 أيضاً واحدة أو أكثر من الممارسات العلمية. تيمسالعادية في  فقرات األسئلةومع ذلك، يمكن أن تتضمن  العلمية.
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 المشاركة األردنية في دراسة تيمس

 

، حيث 1999بدأت المشاركة األردنية في الدراسة الدولية تيمس للمرة األولى في عام 

ثامن، ومنذ ذلك التاريخ واألردن يشارك في شاركت عينة ممثلة من طلبة الصف ال

 دورات الدراسة جميعها.

لتكون في الصفين الرابع والثامن ومن  2023مشاركتنا في دراسة تيمس لعام وتأتي 

مدرسة للصف  225مدرسة للصف الرابع و  224المتوقع أن يشارك في الدراسة 

 .شاركة الكترونيةالثامن، كما أن هذه المشاركة تختلف عن سابقاتها بأنها م

ولتوضيح تعليمات االختبار العامة واعطاء نماذج من نمط األسئلة االختبارية، فإن 

( يبين 2( يبين نموذج الختبار الصف الرابع، في حين أن الملحق رقم )1الملحق رقم )

 نموذج الختبار الصف الثامن.
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  الرابع الصفاختبار ( 1رقم )ملحق 
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 اختبار الصف الثامن( 2ملحق رقم )
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 البشرّيةاملركز الوطني لتنمية املوارد 

ةجاءت تسمية املركز الوطني لتنمية املوارد   1995في منتصف عام  البشري 

طويرالوطني للبحث و  )املركز عمل هام  امتداًدا مل ربوي  الت 
 
الذي كان قد  (الت

ون ( من قان11) املادةإلى  استناًدا 1990بها منذ عام  بدأ نشاطاته واستمر  

 .1987( لسنة 30كنولوجيا رقم )الت  املجلس األعلى للعلوم و 

هات وانسجاما مع وج  ةالجديدة لعمل املركز في تنمية املوارد  الت  فقد  البشري 

ربوي  دعم عملياتإلى  ه لتشمل باإلضافةمهام   ع املركز منظور وس  
 
طوير الت الت 

ة خرى تندرج ضمن الفلسفة جوانب أ ةطوير املوارد ة لتالعام  الوطني   .البشري 

 املركز: مهامّ 

 عليمي بمستوياته وأشكاله  إجراء ظام الت  قة بالن 
 
راسات والبحوث املتعل

الد 

دة ودعمها عليم العالي و ، ويشمل ذلك املتعد  عليم و الت  دريب املنهي الت 
الت 

قني.و   الت 

 راسات إجراء ودعم
قةالد 

 
نواتج نظم    بارتباط ، وإقامة املشاريع املتعل

عليم و  دريب بقطاعات العمل واالستخدامالت 
، وذلك بإنشاء نظام إدارة الت 

ة.  معلومات املوارد البشري 

  جارب و دعم
جديد في املجاالت الت  ة .الت  ربوي 

 
 الت

 .ناتها ونواتجها ربوي ومكو 
 
طوير الت  تقييم عناصر خطط  الت 

 طوير في مجاالت دعم خطط ومشاريع ليم وأنواعه ومستوياته عالت   الت 

ة و ظم والبرامج واويشمل ذلك الن  املختلفة،  سهيالت   ملوارد البشري 
 
الت

عليمية و  ة .الت  دريبي 
 الت 

  ة في األمور ة والخارجي  سات والهيئات املحلي  تقديم االستشارات للمؤس 

قة بمهام  املركز.
 
 واملجاالت املتعل

 ،نسيق سم الت  ةمن خالل الجهات الر  ة املعني  سات والهيئات ي  ، مع املؤس 

ة و  ة واإلقليمي  مات املحلي 
 
ة لتوفير املساعدات واملساهمات واملنظ ولي  الد 

عليمي بمجاالته وأنواعه ومستوياته املختلفة. ظام  الت   لتطوير الن 

، وإلدراجكم ضمن قائمة بريد ونشاطاته ملزيد من املعلومات عن املركز

الي:املركز ، يرجى الكتا
ّ
 بة إلى العنوان  الت

 البشرّيةرئيس املركز الوطني لتنمية املوارد 
 5340356فاكس :  –( الجبيهة 560: ) ص.ب

  –عّمان 
ّ

 األردن

أو يمكنكم زيارة موقع املركز  على شبكة االنترنت على العنوان   

 اآلتي:

www.nchrd.gov.jo 

 


