مقدمة
�إن الدرا�سة الدولية يف الريا�ضيات والعلوم ( )TIMSSهي درا�سة جُترى على امل�ستوى الدويل و ُتعنى بدرا�سة معارف ومهارات وقدرات
الطالب يف الريا�ضيات والعلوم .وهي ت�ستق�صي �إجنازات الطالب يف هاتني املادتني يف جمموعة من دول العامل  .وقد ُ�صممت الدرا�سة لتقي�س
الفروق بني النظم التعليمية الوطنية وتف�سري هذه الفروق وذلك للم�ساعدة يف تطوير وحت�سني تعليم وتعلم الريا�ضيات والعلوم يف جميع �أنحاء
العامل.
كلمة مت�س  TIMSSمبعناها اللفظي هي توجهات الدرا�سات العاملية للعلوم والريا�ضيات
.Trends of the International Mathematics and Science Studies
وهو م�صطلح خمت�صر لدرا�سة �أجريت عن التوجهات العاملية يف العلوم و الريا�ضيات وهي �أداء اختبارات عاملية لتقييم التوجهات يف مدى
حت�صيل الطالب يف العلوم و الريا�ضيات ويتم تقييم الطالب يف ال�صفوف الرابع و الثاين املتو�سط ( ال�صف الثامن).
ولتحقيق العدالة واملو�ضوعية عند مقارنة بيانات الدول امل�شاركة ،يتم �إجراء االختبار يف العلوم والريا�ضيات يف نف�س الوقت يف كل الدول
امل�شاركة يف الدرا�سة .وقد مت الرتكيز منذ الدورة الثالثة الختبارات 2003 TIMSSم على الأ�سئلة التي تقي�س قدرة الطالب على التحليل
والتف�سري وحل امل�شكالت.
ول�ضمان حتقـــــــيق �أعلى قدر من اجلــــودة والدقة الختبارات  TIMSSف�إنه يتـــــم العمـــل على �أن تتطابق جميع �إج��راءات االختبار مع
املعايري املو�ضوعة .وت�شــــمــل تلك الإجـــراءات اخـتـيار ع ّينة الطلــــبة ،وترجمــــة االختبار ،وت�صميم كرا�ساته واال�ستبيانات امل�صاحبة له و�إدارته،
وت�صحيح الإجابات وحتـــلـيل النتائج و�إعداد التقارير النهائية ،وكذلك تنظيم الدورات التدريبية التي تعقد للقائمني على تنفيذ الإجراءات
املذكورة.
ومن خالل تطبيق اختبارات  TIMSSيتم جمع م�صفوفة بيانات عن البيئة التعليمية واملنزلية التي ت�ؤثر يف تعليم وتعلم الريا�ضيات والعلوم
وتنعك�س �آثارها على معدالت حت�صيل الطلبة.
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تاريخ درا�سة :TIMSS
كانت وال تزال العلوم و الريا�ضيات منذ فرتة طويلة ب�ؤرة الدرا�سات من قبل  IEAاجلمعية الدولية لتقييم التح�صيل الرتبوي
The International Association for the Evaluation of Educational Achievement
التي مقرها يف �أم�سرتدام بهولندا  ،فلقد �أ�شرفت عرب ال�سنوات املا�ضية على الكثري من الدرا�سات التي تتعلق بالعلوم والريا�ضيات.
ويعود تاريخ �إجراء �أول درا�سة دولية يف مادة الريا�ضيات للعام  1964وهي الدرا�سة التي ُعرفت با�سم ( ،)FIMSكما مت تقومي �أداء الطالب
يف مادة العلوم �ضمن �ست مواد �أخرى يف عامي  . 1971-1970وظلت كل من الريا�ضيات والعلوم حمل اهتمام وتركيز البحوث الرتبوية الكربى
التي ُنفذت يف الأعوام  1982 – 1980و 1984 –1983على التوايل ويف العام  1984 – 1983قدمت الدرا�سات العاملية الثانية للعلوم ( )SISS
مب�شاركة  24دولة.
ويف عام 1990م قرر االجتماع العام للجمعية الدولية لتقييم التح�صيل الرتبوي القيام بتقومي �أداء الطالب يف مادتي الريا�ضيات والعلوم مع ًا
على نحو دوري كل �أربع �سنوات .و�ش ّكل ذلك القرار بداية الدرا�سات الدولية املو�سعة لقيا�س اجتاهات �أداء الطالب  ،ليبد�أ �إجراء الدرا�سة
الدولية يف الريا�ضيات والعلوم املعروفة با�سم ( )TIMSSوالتي مت تنفيذها لأول مرة يف عام 1995م .وتكرر �إجرا�ؤها بعد ذلك كل �أربع
�سنوات يف عام 1999م  ،ثم يف عام 2003م ثم و�أقيمت �آخر م�سابقة يف �أبريل  ، 2007و�أعلنت النتائج يف �شهر يوليو من العام 2008م.
تطبيق درا�سة :TIMSS
تقوم املنظمة الدولية لتقومي التح�صيل الدرا�سي( )IEAبعدد من الدرا�سات التي تهدف يف معظمها �إىل قيا�س م�ستوى التقدم يف التح�صيل
الدرا�سي يف بع�ض املواد الدرا�سية ب�صفة دورية ,وتعترب الدرا�سة الدولية يف العلوم والريا�ضيات .
)Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS
من �أبرز تلك الدرا�سات ,حيث ي�شارك فيها عدد متزايد من الدول يف كل دورة .وتتميز اختبارات TIMSSب�شموليتها وتقدميها ملعلومات كثرية
حول عنا�صر العملية التعليمية (املنهج ،الطالب ،املعلم ،املدر�سة) واملمار�سات التعليمية والتعلمية ملادتي الريا�ضيات والعلوم.
يتم تنفيذ درا�سة  TIMSSكل �أربع �سنوات لطالب ال�صف الرابع والثاين متو�سط من التعليم العام ،حيث بد�أت �أول دورة لها يف عام 1995م
 ،وكانت دورتها الرابعة عام 2007م  ،وقد �شارك طالب ال�سنة الثامنة (الثاين متو�سط) يف اململكة يف الدورتني الأخريتني للدرا�سة - 2003
 ،TIMSS 2007 TIMSSكما �أن دورتها اخلام�سة �ستتم يف عام 2011م.
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جُتمع معلومات امل�ستهدفني يف درا�سة  TIMSSمن خالل االختبارات واال�ستبانات املعدة لذلك ,حيث يتم توزيع �أ�سئلة االختبارات يف كتيبات
وبرتتيب معني بحيث يحتوي كل كتيب على عينة من �أ�سئلة املادتني ويتم تطبيق جميع الأ�سئلة على طالب كل بلد م�شارك مبا ي�ضمن املقارنة
الدقيقة بني م�ستويات �أداء الطالب امل�شاركني يف الدرا�سة .ويتم �إعادة تطبيق عدد من كتيبات الأ�سئلة على عينة الطالب امل�شاركني يف الدورة
التالية للدرا�سة بهدف قيا�س مقدار التقدم يف التح�صيل واجتاهه يف كل بلد م�شارك� .أما اال�ستبانات امل�صاحبة لالختبارات فهي عبارة عن �أربع
ا�ستبانات ت�شتمل على عدد كبري من الأ�سئلة والعبارات التي ي�ستجيب لها امل�ستهدف �أثناء تطبيق االختبار.
الغر�ض من درا�سة :TIMSS
�إن معرفة املزيد حول املمار�سات الفعالة يف تدري�س الريا�ضيات والعلوم ُيعترب حتدي ًا م�ستمر ًا للرتبويني والباحثني� .إن الغر�ض من الدرا�سة
الدولية للريا�ضيات والعلوم للعام2007م يتمثل يف ا�ستمرار ح�صر اجتاهات الإجنازات التي يحققها طالب ال�صفني الرابع والثاين متو�سط يف
مادتي الريا�ضيات والعلوم .كما �أنها توفر الفر�صة للدول الغري م�شاركة جلمع بيانات حول هذه الدرا�سة للمرة الأوىل .وقد مت من خالل الدرا�سة
الدولية يف الريا�ضيات والعلوم للعام 2003م تقومي طالب ال�صفني الرابع والثاين متو�سط يف مادتي الريا�ضيات والعلوم .وقامت تلك الدرا�سة
بقيا�س اجتاهات �إجنازات طالب ال�صف الثامن للمرة الثانية ،واجتاهات �إجنازات طالب ال�صف الرابع للمرة الأوىل منذ 1995م.
م�شاركة الدول العربية :
وقد لوحظ ت�أخر ترتيب الدول العربية عموما يف نتائج هذه التجربة مقارنة مع الدول الأخرى والتي برز منها بتفوق وا�ضح كل من �سنغافورا ،
تايوان  ،هوجن كوجن  ،الواليات املتحدة  ،قرب�ص وغريها.
حيث مت تطبيق الدرا�سة الأوىل من " "TIMSSيف العام  ،1995ومب�شاركة دولة عربية واحدة هي الكويت .ويف العام  ،1999مت تنفيذ
الدرا�سة مب�شاركة ثالث دول عربية هي الأردن  ،وتون�س  ،واملغرب.
يف العام  ،2003مت تنفيذ درا�سة "التوجهات الدولية يف الريا�ضيات والعلوم 2003م" ومب�شاركة ع�شر دول عربية ،قدم برنامج ()UNDP
متوي ًال خلم�س منها وهي :م�صر ،ولبنان  ،واليمن  ،وفل�سطني  ،و�سوريا ؛ يف حني �شاركت كل من تون�س ،واملغرب  ،والأردن مبنح من البنك الدويل
؛ و�شاركت كل من ال�سعودية  ،والبحرين بتمويل خا�ص منها.
يف العام  2007بد�أ تنفيذ الدرا�سة الدولية الرابعة " ،"2007 TIMSSومب�شاركة �أكرث من  60دولة ،منها خم�س ع�شرة دولة عربية وهي:
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م�صر ،ولبنان  ،واليمن  ،وفل�سطني  ،و�سوريا  ،والأردن  ،واجلزائر ،وجيبوتي  ،وتون�س ،واملغرب  ،وال�سعودية  ،والبحرين  ،وقطر  ،وعمان ،
والكويت .
الفئة امل�ستهدفة :
وحتى تكون اختبارات  TIMSSوما تخل�ص �إليه من نتائج �أداة فاعلة لدى خمططي ال�سيا�سة الرتبوية و�صانعي ومتخذي القرار ،فقد اختارت
الهيئة الدولية لتقييم التح�صيل الرتبوي (� )IEAأن يكون تقييم الطلبة يف نهاية الأربع �سنوات الأوىل� ،أي يف ال�صف الرابع االبتدائي ثم عند
نهاية ال�سنوات الأربع التالية �أي يف ال�صف الثاين املتو�سط من التعليم النظامي.
�أهمية االختبار :
�ستمكن اختبارات  TIMSSالقائمني على التعليم مما يلي:
 -1احل�صول على بيانات �شاملة ومقارنة دولي ًا عن املفاهيم واملواقف التي تعلمها الطلبة يف مادتي العلوم والرا�ضيات يف ال�صفني الرابع االبتدائي
والثاين املتو�سط.
 -2القدرة على قيا�س مدى التقدم يف تعليم وتعلم الرا�ضيات والعلوم باملقارنة مع الدول الأخرى يف نف�س الوقت.
 -3متابعة امل�ؤثرات الن�سبية للتعليم والتعلم يف ال�صف الرابع االبتدائي ومقارنتها مع تلك امل�ؤثرات يف ال�صف الثاين املتو�سط ,حيث �أن جمموعة
التالميذ الذين يتم اختبارهم يف ال�صف الرابع يف دورة ما  ,يتم اختبارهم يف ال�صف الثامن (الثاين املتو�سط) يف الدورة التالية  .جترى
اختبارات  TIMSSدوري ًا كل � 4سنوات.
 -4الو�صول �إىل �أهم و�أف�ضل الو�سائل امل�ؤدية �إىل تعليم �أف�ضل وذلك عرب مقارنة نتائج االختبارات لدينا مع نتائج الدول الأخرى يف �سياق
ال�سيا�سات والنظم التعليمية املطبقة والتي ت�ؤدي �إىل معدالت حت�صيل عالية لدى الطلبة.
الهدف من درا�سة :TIMSS
الهدف العام من م�شروع الـ  TIMSSهو معرفة و مقارنة م�ستوى �أداء حت�صيل طالب ال�صفني الثامن (الثاين املتو�سط) وال�صف الرابع يف
العلوم والريا�ضيات مب�ستوى الأداء العاملي بغر�ض تطوير م�ستوى التعليم للإرتقاء به �إىل م�ستوى اجلودة العاملية من خالل مقارنة نتائج حت�صيل
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طالب بلد ما بطالب دول العامل امل�شاركة يف هذه امل�سابق.
�إن الهدف الرئي�س من هذه الدرا�سة هو مقارنة حت�صيل الطلبة يف العلوم و الريا�ضيات يف �أنظمة تربوية متباينة يف خلفياتها الثقافية و
االقت�صادية و االجتماعية بهدف التعرف على م�ستوى التح�صيل يف تلك الأنظمة  ،وقيا�س مدى ت�أثري جمموعة من العوامل ذات العالقة على
م�ستوى التح�صيل  ،وتطوير الإح�صائيات اخلا�صة ب�أداء الطالب يف املرحلة الت�أ�سي�سية يف مادتي العلوم والريا�ضيات  ،وكذلك تدريب الكوادر
الوطنية يف جمال �إجراء االختبارات القيا�سية وجمع البيانات اخلا�صة ب�أداء العملية التعليمية .
مميزات درا�سة :TIMSS
� -1إعطاء جميع الدول فر�صة لقيا�س التح�صيل العلمي يف مادتي الريا�ضيات والعلوم ومقارنته بالدول الأخرى امل�شاركة يف الدرا�سة عاملي ًا �أو
عربي ًا.
� -2إمداد كل دولة م�شاركة مب�صادر ثرية لتحليل نتائج التح�صيل يف املادتني  ،والتي �ست�سهم يف عملية تطوير و حت�سني تعليم وتعلم املادتني ب�صفة
خا�صة  ،والنظام التعليمي ب�صفة عامة .
 -3بجانب االختبارات التح�صيلية  ،تطلب هذه الدرا�سة من الطلبة واملعلمني ومديري املدار�س ا�ستكمال ا�ستبانات متعلقة بتعليم وتعلم املادتني .
هذه البيانات الناجتة توفر �صورة حية حول املتغريات وال�صعوبات يف تدري�س املادتني  ،وت�ساعد على �إظهار الق�ضايا اجلديدة املرتبطة بجهود
التطوير يف جمال املناهج وطرق التدري�س وتدريب املعلم.
 -4مقارنة امل�ستوى التح�صيلي للعلوم و الريا�ضيات على م�ستوى التح�صيل يف الدول الأخرى .
 -5درا�سة الفروق بني �أنظمة التعليم الوطنية بغر�ض امل�ساعدة على حت�سني تعليم و تعلم العلوم و الريا�ضيات على م�ستوى العامل.
 -6تعويد الطلبة على تطبيق جميع املفاهيم الريا�ضية والعلمية التي در�سوها لتطوير �أدائهم.
 -7تدريب املعلم على �صياغة الأ�سئلة املو�ضوعية التي تتمحور حول املعلومة بحيث ي�ستخدم الطلبة املفاهيم واملهارات اخلا�صة بهذه املعلومة
للو�صول �إىل احلل ال�صحيح.
� -8إك�ساب الطلبة املهارات الريا�ضية و العلمية التي تعتمد على �أ�سلوب التفكري و التحليل والتحدي.
� -9إعادة النظر يف مناهج العلوم و الريا�ضيات مبا يتوافق مع املناهج يف الدول الأخرى .
 -10االهتمام بتطوير طرق التقومي و الرتكيز على التقومي البنائي وقيا�س املهارات املكت�سبة فكريا و عليما و التقليل من �أ�سئلة التذكر واحلفظ.
5

 -11تنوع طرائق التدري�س مبا ي�ساعد على تنمية مهارات التفكري العلمي لدى املتعلمني  .لهذا الربنامج ت�أثري كبري يف �إ�صالح و تطوير اجلهود
املبذولة لرفع م�ستوى تعليم و تعلم الريا�ضيات والعلوم يف العامل  ،حيث �أنه يلبي حاجة جمع البيانات الالزمة  ،للتحكم يف عملية التطوير من
جهة وحت�سني ال�سيا�سات الهادفة لتقييم و توجيه اال�سرتاتيجيات التعليمية اجلديدة من جهة �أخرى .
-12جتذير ثقافة وممار�سات را�سخة يف �إجراء تقييم مو�ضوعي للأنظمة وامل�ؤ�س�سات الرتبوية لدى البلدان امل�شاركة.
-13تقدمي امل�ساعدات الفنية ل�صياغة �سيا�سات وا�سرتاتيجيات لإ�صالح الأنظمة الرتبوية اخلا�صة بكل دولة من الدول امل�شاركة يف نهاية
الدرا�سة.
-14تطوير جهاز من الرتبويني والإداريني والباحثني املدربني وذوي اخلربة يف النواحي الأ�سا�سية من التقييم .مبا يف ذلك �إعداد التقارير،
�إ�ضافة �إىل �أ�صول �سحب العينات ،و�إك�سابهم اخلربة يف تقييم ت�أثري الإ�صالحات وال�سيا�سات الرتبوية با�ستمرار.
قائمة الدول امل�شاركة :
�شاركت يف اختبارات � 2007 TIMSSسبع و�ستون دولة منها خم�س ع�شرة دولة عربية من بينها خم�س من دول جمل�س التعاون اخلليجي .
واجلدول التايل يو�ضح الدول امل�شاركة يف � 2007 TIMSSألربتا ( كندا)  -كولومبيا  -الكويت  -قرب�ص  -التفيا  -جمهورية الت�شيك  -لبنان
 الدامنرك ليتوانيا  -جيبوتي  -ماليزيا  -م�صر  -مالطا  -ال�سلفادور  -مولدوفا – بريطانيا  -منغوليا  -جورجيا  -املغرب � -أملانيا  -هولندا غانا  -نيوزيلندا � -سلوفينيا  -الرنويج  -ال�سويد � -سلطنة عمان � -سورية �-أنتاريو ( كندا )  -تايالند  -تركيا  -تون�س � -أوكرانيا  -البحرين الواليات املتحدة الأمريكية  -البا�سك �أ�سبانيا -اليمن  -البو�سنة والهر�سك  -اجلزائر – بت�سوانا�-أرمينيا  -كولومبيا الربيطانية(كندا) -النم�سا  -بلغاريا  -ا�سرتاليا  -هندورا�س  -فل�سطني  -هوجن كوجن  -قطر  -املجر  -كويبك (كندا) – اندوني�سيا  -رومانيا � -إيران  -رو�سيا
االحتادية � -إ�سرائيل  -ال�سعودية  -ايطاليا � -سكوتالندا – اليابان � -صربيا  -الأردن � -سنغافورة – كازاخ�ستان -جمهورية �سلوفاكيا  -كوريا
 تايبيه (ال�صني) .جاءت امل�شاركة يف االجتاهات الدولية يف درا�سة الريا�ضيات والعلوم ( )TIMSSحر�ص ًا من الدولة على قيا�س ومقارنة م�ستوى طلبتها مع
دول العامل يف هذا املجال  ،ومن ثم كان التعاون مع الرابطة الدولية لتقييم التح�صيل العلمي ( )IEAمن �أجل توفري م�ؤ�شرات دولية موجهة
نحو مهارات الطلبة ومعارفهم ومقارنة ذلك بتوجهات ال�سيا�سات التعليمية يف البلدان امل�شاركة.
ومت �إعالن نتائج اختبارات  2007 TIMSSيف �شهر دي�سمرب  2008وي�ستتبع ذلك �إعداد التقرير الوطني لتلك االختبارات.
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ومن اجلدير بالذكر �أن اململكة العربية ال�سعودية �سوف ت�شارك �أي�ضا يف درا�سة تيم�س  2011والتي �سيعقد االختبار التجريبي اخلا�ص بها يف �سنة
 2010واالختبار الأ�سا�سي لها يف بداية عام .2011
املجاالت الذهنية يف بناء �أ�سئلة TIMSS
 -1جمال املعرفة :
وهي ت�شري �إىل معرفة الطالب للحقائق و املعلومات واملفاهيم والأدوات  ،ويتوقع من الطالب �ضمن هذه املهارة ما يلي :
�أ -اال�ستدعاء والتعرف  :الطالب يكون قادرا على بناء ( �أو التعرف بدقة على ) اجلمل حول احلقائق العلمية  ،والعالقات  ،والعلميات واملفاهيم،
ويتعرف خ�صائ�ص و�صفات معينة يف املخلوقات واملواد والعمليات .
ب -التعريف  :يقدم �أو مييز تعريفات امل�صطلحات العلمية  ،يتعرف وي�ستخدم امل�صطلحات العلمية والرموز واملخت�صرات  ،والوحدات و املقايي�س
يف ال�سياق املنا�سب .
ج -جمال الو�صف  :ي�صف املخلوقات احلية واملواد الطبيعية وعمليات العلم التي تت�ضمن امتالكا للمعرفة باخل�صائ�ص والعمليات والعالقات .
د -جمال التمثيل ( يبني بالأمثلة )  :يدعم �أو يو�ضح جمل احلقائق واملفاهيم ب�أمثلة منا�سبة  ،مييز ويقدم �أمثلة حمددة ليظهر معرفة باملفاهيم العامة .
هـ -يظهر معرفته بالأدوات العلمية ويظهر معرفته بكيفية ا�ستخدام الأجهزة العلمية والعدد والأدوات و�أجهزة القيا�س و�سالمل القيا�س ( نظم
التدريج ) .
 -2جمال التطبيق :
�أ -يقارن ويقابل وي�صنف  :يتعرف وي�صف �أوجه ال�شبه واالختالف بني جمموعات الكائنات احلية  ،واملواد والعمليات  ،مييز وي�صنف �أو يرتب
الأ�شياء واملواد والكائنات احلية  ،والعمليات وفق خ�صائ�ص و�صفات معطاة .
ب -ي�ستخدم النمذجة :ي�ستخدم الر�سوم التو�ضيحية �أو النماذج ليعرب عن فهمة للمفاهيم والبنى والعالقات والعمليات �أو الدورات (مثل دورة
الغذاء والدارة الكهربائية ودورة املاء والنظام ال�شم�سي وبنية الذرة ).
ج -يربط :يربط املعارف املتعلقة باملفاهيم الفيزيائية �أو احليوية بخوا�ص �أو �سلوك �أو ا�ستخدام (ب�صورة ظاهرة �أو م�ستنبطة)للأج�سام �أو
الكائنات احلية �أو املواد.
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د -يف�سر املعلومات  :يف�سر ب�شكل �سليم ومنا�سب املعلومات الن�صية �أو املجدولة �أو املمثلة بالر�سم يف �ضوء املفاهيم واملبادئ العلمية .
هـ -يوجد احللول  :يتعرف وي�ستخدم العالقات العلمية واملعادالت وال�صيغ الريا�ضية لإيجاد احللول الكيفية �أو الكمية مع التوظيف املبا�شر �أو
غري املبا�شر للمفهوم العلمي .
و -ي�شرح  :يقدم �شرحا للمالحظة والظاهرة الطبيعية مبا ي�ؤكد فهمه للمفهوم واملبد�أ والقانون والنظرية العلمية التي خلفها .
 -3جمال التفكري املنطقي :
�أ -يحلل  :يحلل امل�شكالت ليحدد العالقات  ،واملفاهيم واخلطوات املنا�سبة حلل امل�شكلة  ،وي�شرح ا�سرتاتيجيات حل امل�شكلة .
ب -يدمج ويركب  :يوفر حلوال للم�شكالت التي تتطلب االهتمام بعدد من العوامل �أو املفاهيم ذات العالقة  ،يبني روابط �أو �صالت بني املفاهيم
من جماالت علمية خمتلفة  ،يظهر فهما ملا هو م�شرتك بني املجاالت العلمية املختلفة من مفاهيم ومو�ضوعات .
ج -يفرت�ض ويتنب�أ  :يدمج بني معرفة املفاهيم العلمية واملعلومات امل�ستقاة من اخلربة �أو املالحظة لي�صوغ منها �أ�سئلة ميكن الإجابة عليها من
خالل اال�ستق�صاء  ،ي�صوغ افرتا�ضات يف �صورة فر�ضيات قابلة لالختبار من خالل ا�ستخدام املعلومات امل�ستمدة من املالحظة �أو /و حتليل
املعلومات وفهمه للمفاهيم .
العلمية  ،يبني تنب�ؤات ب�ش�أن ت�أثري التغريات يف الظروف البيولوجية �أو الفيزيائية على �ضوء ال�شواهد العلمية وفهمه للمفاهيم .
د -ي�صمم  :ي�صمم �أو يخطط لعمليات اال�ستق�صاء املنا�سبة للإجابة على الأ�سئلة العلمية ،ي�صف �أو يتعرف خ�صائ�ص اال�ستق�صاء العلمي اجليد
بداللة املتغريات الواجب قيا�سها ،واملتحكم فيها ،وعالقة ال�سبب–النتيجة ؛يتخذ قرارات ب�ش�أن القيا�سات �أو الإجراءات التي ت�ستخدم يف
�إجراء عملية اال�ستق�صاء .
هـ -ي�ستخل�ص نتائج  :ير�صد االجتاهات  /الأمناط ( جتمع معني بطريقة مميزة ودالة ) يف البيانات  ،وي�صف �أو يلخ�ص اجتاهات البيانات
�،إجراء عملية اال�ستيفاء الداخلي واخلارجي من البيانات �أو املعلومات املعطاة ؛ ي�صوغ �أو يعطي ا�ستدالالت �صادقة م�ستندة على �شواهد و /
�أو على فهمه ملفاهيم العلم ؛ي�ستخل�ص نتائج ب�ش�أن الأ�سئلة �أو الفر�ضيات ،وتظهر فهما لل�سبب والنتيجة .
و -يعمم  :ي�صوغ ا�ستنتاجات عامة تتخطى ال�شروط التجريبية املعلومة ،ويطبق تلك اال�ستنتاجات يف مواقف جديدة ؛يحدد ال�صيغة العامة
للعالقات الظاهرية .
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هدف الدليل
ميثل حتديد الكفايات مقدمة �ضرورية لنجاح وفاعلية العمليات التعليمية التعلمية يف كافة م�ستوياتها .فالكفايات تت�ضمن ر�ؤية ملا يتوقع من
الطالب اكت�سابه من مهارات ،ولذا فن�شرها والتعريف بها ي�ساعد على توجه جهود وخربات الرتبويني (معلمني و م�شرفني) وطالب نحو ما
تت�ضمنه تلك الكفايات من توقعات .كما ت�ساعد ذوي العالقة بالعملية التعليمية التعلمية على متابعة �سري العملية التعليمية والو�صول �إىل تبني
م�شروعات علمية فاعلة ملراقبة درجة حتقق تلك التوقعات وفق ر�ؤيتهم للعملية التعليمية ودورها يف حتقيق التنمية الوطنية ال�شاملة.
ولذا ميكن القول �أن الهدف من هذا الدليل يتمثل يف تقدمي ترجمة دقيقة لكافيات العلوم املعتمدة �ضمن �إطار عمل الدرا�سة الدولية للعلوم
والريا�ضيات ( )TIMSS 2011لل�صف الرابع االبتدائي ،لتكون متاحة للمعلم وامل�شرف والطالب و�صانع ال�سيا�سة التعليمية.
�أبعاد وجماالت الكفايات
يف �ضوء �إطار العمل لالختبارات الدولية  TIMSS 2011فقد مت �صياغة الكفايات لل�صف الرابع يف بعدين �أ�سا�سيني :
الأول :بعد املادة العلمية �أو املحتوى .والثاين؛البعد الذهني .Cognition
وقد ق�سمت كفايات بعد املادة العلمية �إىل عدة جماالت علمية .واجلدول التايل يبني تلك املجاالت :
جماالت بعد املادة العلمية (كفايات ال�صف الرابع)
م

جمال الكفايات

1

علم احلياة

2

علوم الطبيعة

3

علم الأر�ض
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ومن جهة �أخرى فقد وحد الإطار العام للبعد الذهني يف ال�صفني الرابع والثاين متو�سط ،ويت�ضمن جمموعة من العمليات الذهنية املت�صلة بعملية
تعلم املفاهيم العلمية ،وعند القيام باال�ستق�صاءات العلمية خالل املرحلة االبتدائية واملتو�سطة ق�سم البعد �إىل ثالثة مكونات �أ�سا�سية كما هو
مبني يف اجلدول التايل:
مكونات البعد الذهني للعلوم لل�صفني الرابع والثاين متو�سط

10

م

جمال الكفايات

1

املعرفة

2

التطبيق

3

التفكري املنطقي

كفايات جماالت املادة العلمية
(علوم ال�صف الرابع) TIMSS 2011

كفايات املادة العلمية لل�صف الرابع :
الكفايات التعلمية ملادة العلوم (والتي يتوقع �أن يتقنها الطالب يف ال�صف الرابع قبل جلو�سهم لأخذ اختبار العلوم �ضمن الدرا�سة الدولية للعلوم
والريا�ضيات )TIMSS 2011
 -1علم الأحياء
1 -1خ�صائ�ص الكائنات احلية :
 -1مييز بني املخلوقات احلية والأ�شياء غري احلية ؛ يتعرف على اخل�صائ�ص العامة للمخلوقات احلية والأ�شياء غري احلية (احلركة  ،االحتياجات
ال�ضرورية للتنف�س  ،الغذاء  ،املاء  ،التكاثر  ،النمو  ،اال�ستجابة للم�ؤثرات).
 -2يقارن اخل�صائ�ص الظاهرية وال�سلوكية للمجموعات الرئي�سة للمخلوقات احلية (مثل  :احل�شرات  ،الطيور  ،الثدييات ،النباتات)  ،ويتعرف
�أو يعطي �أمثلة للمخلوقات التي تنتمي لهذه املجموعات.
 -3يربط بني الرتكيب والوظيفة لأع�ضاء ج�سم الإن�سان واملخلوقات احلية الأخرى (مثل :عملية اله�ضم يف املعدة  ،طحن الطعام يف الأ�سنان ،
دعم العظام للج�سم  ،وظيفة الرئة يف التنف�س).
 -4يربط الرتاكيب الأ�سا�سية يف النباتات بوظائفها (مثل :قدرة اجلذور على امت�صا�ص املاء � ،صنع الغذاء يف الأوراق).
 2-1دورة احلياة ،التكاثر  ،علم الوراثة :
 -1يتتبع اخلطوات العامة يف دورة احلياة للنباتات (�إنبات  ،منو،تكاثر،توزيع البذور) .واحليوانات(والدة  ،منو،تكاثر،موت) .
 -2يعرف ويقارن دورة احلياة للكائنات امل�ألوفة لديه (الب�شر  ،الفرا�شات  ،ال�ضفادع  ،النباتات  ،البعو�ض).
 -3يتعرف على العالقة مابني التكاثر والبقاء على قيد احلياة للف�صائل احلية والنباتات واحليوانات من خالل التنا�سل من نف�س النوع و�إنتاج
�سالالت قريبة ال�شبه من مالمح الآباء.
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 3-1التفاعل مع البيئة :
 -1يوائم بني ال�شكل الظاهري للنباتات واحليوانات مع بيئتها التي تعي�ش فيها.
 -2يعطي تعريفات ويقدم �أمثلة خل�صائ�ص ج�سدية و�سلوكية معينة لنباتات وحيوانات ,والتي متكنها من العي�ش بطريقة �أف�ضل يف بيئات معينة,
وتو�ضيح الأ�سباب (مثل :تغري اللون  ،كثافة الفراء  ،البيات ال�شتوي  ،والهجرة).
 -3ي�صف اال�ستجابة اجل�سدية للظروف اخلارجية (احلرارة  ،الربد  ،مواجهة املخاطر) والأن�شطة (الن�شاط احلركي).
 4-1الأنظمة البيئية :
 -1يو�ضح �سبب حاجة النبات لل�شم�س من اجل �صنع غذائها اخلا�ص بينما ت�ستهلك احليوانات النباتات واحليوانات الأخرى كغذاء .
 -2يتعرف على �أن كل النباتات واحليوانات حتتاج �إىل غذاء لتوفري الطاقة من اجل الن�شاط وتوفري املواد الأولية للنمو وتعوي�ض التالف من اخلاليا .
 -3ي�شرح العالقة يف جمتمع حيوي (الغابة  ،امل�ستنقعات) ا�ستنادا اىل ال�سال�سل الغذائية الب�سيطة م�ستخدما العالقات بني النباتات ال�شائعة
واحليوانات واملفرت�سات .
-4يقدم طرق يظهر من خاللها ا�ستطاعة ال�سلوكيات الإن�سانية �إعطاء اثر �سلبي �أو ايجابي على البيئة.
 -5يقدم و�صف و�أمثلة عامة لآثار التلوث على الإن�سان والنباتات واحليوانات وبيئتهم  ،وطرق منع �أو تقلي�ص هذا التلوث.
� 5-1صحة الإن�سان :
 -1يتعرف على الطرق ال�شائعة النتقال الأمرا�ض املعدية (الر�شح  ،الأنفلونزا) ويو�ضح عالمات ال�صحة واملر�ض وطرق الوقاية وعالج
الأمرا�ض.
 -2ي�صف طرق املحافظة على �صحة الإن�سان وت�شمل احلاجة �إىل نظام غذائي متوازن  ،ويو�ضح امل�صادر العامة للغذاء (الفواكه  ،اخل�ضار ،
احلبوب) و�أثر العادات ال�شخ�صية على �صحة الإن�سان (التمارين االعتيادية  ،احلميات الغذائية).
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-1علم الأحياء
 -1الربفازان كائن حي �صغري يعي�ش يف ا�سرتاليا � .أي من بني �صفاته تدل على كونه ثدي؟ (معرفة)
ب .يغذي �صغاره باحلليب.
					
�أ .ي�أكل حيوانات �أخرى.
د .لديه �أغ�شية لل�سباحة يف كفيه رجليه.
					
ج .يبني ع�شا ويبي�ض فيه .
�.2أي من هذه الكائنات الأربع ح�شرات؟

						
�أ 1 .و  3فقط.
						
ج 2 .و  4فقط.

ب 1 .و  4فقط.
د 3 .و  4فقط.
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�.3أي احليوانات التالية ال يبي�ض؟
			
ب .الكالب
�أ .الدجاج			.

			
جـ .ال�ضفادع.

د .ال�سالحف.

�.4أي ال�صفات التالية :من املحتمل جدا �أن جندها لدى ثدييات تفرت�س من قبل ثدييات �أخرى؟ ( معرفة وفهم)
ب� .أ�سنان طويلة وحادة.
�أ .عينان على جانبي الر�أ�س					.
د� .أذنان غري قادرتان على احلركة.
						
ج� .أظافر على الأرجل.
 .5ي�ستخدم الب�شر احلوا�س اخلم�س من خالل ات�صالهم بـ...............
ب .احلبل ال�شوكي.
�أ .الدماغ							.
د .اجللد.
						
جـ .الأع�ضاء امل�ستقبلة.
� .6أي احل�شرات التالية تنطبق مع طورها الأول بعد خروجها من البوي�ضة؟

الإجابة ........................................................................................................................................................................................
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-7

يف الر�سم �أعاله :الأ�سنان التي ي�ستخدمها الإن�سان يف طحن الطعام هي التي يرمز لها بالأرقام:
د 3 .و 4
			
ج 1 .و 2
ب 3 .فقط			
			
�أ 1 .فقط
 -8عندما يرى الإن�سان �شيئا ما .ما الذي ينقل املعلومات من العني �إىل الدماغ؟ (معرفة)
ب .الغدد.
						
�أ .ال�شرايني.
د .الأع�صاب.
						
ج .الع�ضالت.
هـ .الأوردة.
 .9يف�سر الإن�سان الأ�شياء التي يراها ,ي�سمعها  ,يتذوقها وي�شمها بوا�سطة( :معرفة)
		
ج .خاليا الإح�سا�س.
ب .النخاع ال�شوكي			.
�أ .الدماغ			.

د .اجللد.
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 -10ما الذي يحدث للإن�سان �إذا تناول كمية من الطعام �أكرث مما يحتاجه:
ب� .سوف يفقد بع�ض ًا من وزنه.
�أ� .سوف يتنف�س ب�شكل �أ�سرع				.
د� .سوف يقوم اجل�سم بتخزين هذا الطعام على �شكل دهون.
ج� .سوف تزداد نب�ضات قلبه				.
 -11ما هي �أف�ضلية ال�سمع ب�أذنني على ال�سمع ب�أذن واحده فقط ؟ ( تطبيق)

� -12أي من الأجزاء التالية يف النبات ميت�ص �أكرب كمية من املاء؟

						
�أ .اجلزء ( �أ ) الزهور.
						
ج .اجلزء ( جـ ) ال�ساق.
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ب .اجلزء ( ب ) الأوراق.
د .اجلزء ( د ) اجلذور.

 -13يتم نقل الإح�سا�س �إىل الدماغ بوا�سطة( :معرفة)
ب .ال�شرايني والهورمونات
�أ .ال�شرايني والأوردة				
د .الع�ضالت والأوردة
					
ج .الأع�صاب
� -14أين يذهب الهواء عندما يقوم الإن�سان بعملية ال�شهيق؟
ب� .إىل املعدة.
					
�أ� .إىل القلب.
د� .إىل الكبد.
					
ج� .إىل الرئتني.
 .15عند ثني املرفق ،ف�إن العظام والع�ضالت يف الذراع تعمل ك�آلة ميكانيكية ب�سيطة ,هذا اجلهاز ي�شبه؟( تطبيق)
د .رافعة.
				
ج .وتد.
ب .بكرة			.
			
�أ� .سطح منحني.
-16ما هي املادة الها�ضمة املوجودة يف املعدة ؟ وما هو عملها ؟ (معرفة)

-17ما هي مادة اله�ضم التي تتواجد يف الفم وما هو عملها؟ (معرفة)

 -18ع�صارة املرارة هي �سائل يخزَّن يف كي�س املرارة وت�ساعد على ه�ضم الدهنيات� .أي من الأغذية التالية يجب �أن ميتنع
عنها الإن�سان بعد �إزالة كي�س املرارة من ج�سمه؟ (معرفة وتطبيق)
د .اخل�ضار
ج .اجلبنة			
ب .البذور			
�أ .الفواكه			
17

� -19أي الوظائف التالية لي�ست من وظائف الدم؟ (معرفة)
ب .حماية من الأمرا�ض.
						
�أ .ه�ضم الغذاء.
د .نقل الأك�سجني �إىل �أجزاء اجل�سم املختلفة.
				
ج� .إبعاد الف�ضالت من اخلاليا.
� -20أي من بني الأع�ضاء التالية عند الأ�سماك له نف�س وظيفة الرئتني عند الإن�سان ؟ (معرفة)
د .اجللد.
			
ج .اخليا�شيم.
			
ب .القلب.
			
�أ .الكلية.
�.21أي من �أع�ضاء اجل�سم الداخلية التالية ال يتواجد يف البطن؟ (معرفة)
				
ج .املعدة
ب .الكلية			
			
�أ .الكبد
هـ .القلب

د .املثانة البولية

.22كيف ت�ساعد عملية غ�سل اليدين يف املحافظة على ال�صحة؟
ب .تعطي منظر ًا جمي ًال لليدين.
						
�أُ .تزيل اجلراثيم.
دُ .تدفئ اليدين.
					
ج .تقي اليدين من اجلفاف.
 -23قبل البدء يف �سباق العدو لـ  50مرت ،ومبا�شرة بعده ،يقي�سون للمت�سابقني �سرعة التنف�س والنب�ض.ما هي التغيريات
التي تتوقعها ؟ (تطبيق)
ب .ارتفاع يف النب�ض ولكن ال يكون تغيري يف �سرعة التنف�س.
�أ .النب�ض ال يتغري ولكن يكون انخفا�ض يف �سرعة التنف�س		.
د .يكون انخفا�ض يف النب�ض ويف �سرعة التنف�س.
				
ج .يكون ارتفاع يف النب�ض ويف �سرعة التنف�س
هـ .ال يكون تغيري يف �أي منها.

18

 -24ما هي العمليات التي حتدث يف ج�سم الإن�سان والتي متنع ارتفاع درجة حرارته خالل ممار�سة التمارين الريا�ضية؟
(معرفة وتطبيق)

 -25يف اليوم البارد ال تتحرك عادة الأفاعي وت�أكل كميات قليله� ،أو �أنها ال ت�أكل بتاتا .باملقابل ف�إن الطيور تطري وت�أكل
كثريا� .أي من بني اجلمل الآتية ت�شرح ذلك ؟ (معرفة وتطبيق)
�أ .الكائنات احلية التي ذكرت ,درجة حرارة ج�سمها متغرية (ذوات دم بارد) ولكن مبا انه ال يوجد للأفاعي ري�ش ليحافظ على حرارة اجل�سم,
ف�إنها تربد وال ت�ستطيع �أن تتحرك.
ب .على العك�س من الطيور،ف�إن درجة حرارة ج�سم الأفاعي ثابتة (ذوات دم بارد ) وهي بحاجة للدخول يف ال�سبات يف الطق�س البارد.
ج .على العك�س من الأفاعي ،ف�إن درجة حرارة ج�سم الطيور متغرية (ذوات دم بارد) وهي تت�أثر بالربد اقل من الأفاعي.
د .على العك�س من الأفاعي  ،ف�إن درجة حرارة ج�سم الطيور ثابتة (ذوات دم حار) ،وهي بحاجة اىل الغذاء حتى حتافظ على درجة حرارة
ج�سمها ثابتة.
 -26ماذا يحدث عندما تتواجد الكائنات احلية يف حالة �سبات �شتوي ؟ (معرفة)
�أ .التوجد حياة يف �أي جزء من �أجزاء ج�سمها.
ب .تتوقف عن التنف�س.
ج.درجة حرارة ج�سمها تكون عالية مقارنة مع درجة حرارة ج�سمها عندما تكون فعالة.
د .متت�ص طاقة حتى ت�ستخدمها عندما تعود �إىل حالة فعالة.
هـ .ت�ستخدم طاقة اقل مقارنة مع الفرتة التي تكون بها فعالة.
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� -27أي العبارات التالية تف�سر ب�شكل �أف�ضل ،ملاذا تتواجد الثدييات يف املناطق الباردة من العامل بينما ال تتواجد ال�سحايل
فيها؟
( تطبيق  -تفكري)
�أ .لأن الثدييات وال�سحايل تتبع لذوات “الدم احلار” ،لكن للثدييات فرو يحافظ على حرارة اجل�سم.
ب .لأن الثدييات وال�سحايل تتبع لذوات “الدم احلار” ،لكن ال�سحايل تربد �أكرث من اللزوم عندما تب ّدل جلدها.
ج .لأن الثدييات ولي�س ال�سحايل تتبع لذوات “الدم احلار” فتتكيف درجة حرارة ج�سمها لتتنا�سب مع درجة حرارة البيئة.
د .لأن الثدييات ولي�س ال�سحايل تتبع لذوات “الدم احلار” ،فتحافظ على حرارة اجل�سم بوا�سطة ا�ستغالل احلرارة الناجتة يف اجل�سم من
عمليات الأي�ض.

 -28يف �أي �أجزاء النبتة تتكون البذور؟ (معرفة)
ب .الورقة.
�أ .الزهرة				.
د .ال�ساق.
ج .اجلذر				.

 -29يعرف املزارعون منذ زمن بعيد �أن الذره تنمو �أف�ضل يف الرتبة التي دفنت فيها �أ�سماك وحتللت .ماذا ميكن �أن يزود
ال�سمك املتحلل النباتات حتى يح�سن منوها؟ (معرفة  -تطبيق)
ب� .أمالح معدنية.
					
�أ .طاقة.
د� .أك�سجني.
				
ج .بروتينات.
هـ .ماء.
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� -30أدخل رامي م�سمارا اىل جذع �شجرة �صغرية .ا�شرح ملاذا بقي امل�سمار على نف�س االرتفاع عن �سطح الأر�ض حتى بعد 20
�سنة ،على الرغم �أن ال�شجرة منت الرتفاع  22مرت  ( .تطبيق/تفكري)

 -31هنالك نباتات تنمو ب�شكل �أف�ضل عند ر�ش م�سحوق عظام (عظام مطحونة) حول جذورها .ما الذي يوفره م�سحوق
العظام للنباتات والذي ي�ؤدي �إىل منوها ب�شكل �أف�ضل؟ (معرفة/تطبيق)
ب� .أمالح املعدنية
					
�أ .طاقة
د .ثاين اك�سيد الكربون
				
ج .فيتامينات
هـ .ماء
 -32يوجد يف الكائنات احلية �أن�سجة ,ما هو تعريف الن�سيج ؟ (معرفة)
�أ .جمموعة من خاليا ذات تركيب ووظيفة مت�شابهة.
ب .جمموعة خاليا ذات تركيب ووظيفة خمتلفة.
ج .جمموعة ع�ضيات موجودة داخل اخللية.
د .جمموعة مواد تبقى بجوار اخللية.
 -33ما هي الوظيفة الأ�سا�سية للكلوروبال�ستيدات يف خاليا النباتات؟ (معرفة)
�أ .التقاط طاقة ال�ضوء لإنتاج الغذاء.
ب� .إبعاد الف�ضالت عن طريق النقل الفعال.
ج .تكوين طاقة كيميائية من الغذاء.
د .مراقبة �شكل اخللية.
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 -34ما هي الوظيفة الرئي�سية خلاليا الدم احلمراء؟ (معرفة)
�أ .حماربة املر�ض يف اجل�سم.
ب .نقل الأك�سجني اىل جميع �أجزاء اجل�سم.
ج� .إزالة �أول �أك�سيد الكربون من جميع �أجزاء اجل�سم.
د� .إنتاج مواد الزمة لتخرث الدم.
 -35ما هي الوحدة الأ�سا�سية يف �أج�سام الكائنات احلية؟ (معرفة)

� -36أي من الأمور الآتية يحدث �أثناء عملية الإخ�صاب يف احليوانات (معرفة)
�أ� .إنتاج احليوانات املنوية والبوي�ضات.
ب .احتاد احليوان املنوي مع البوي�ضة.
ج .انق�سام البوي�ضة.
د .تطور اجلنني.
� -37أي من العوامل التالية ي�ؤثر على طولك يف امل�ستقبل؟
ب .طول الأ�شقاء وال�شقيقات			.
			
�أ .طول الوالدين.

		
ج .لون ال�شعر.

د .الوزن.

 -38مت معاجلة ذكور جمموعة من احل�شرات ملنع �إنتاج خاليا جن�سية .هل يقلل هذا العالج من جمموعة هذه احل�شرات ؟
(تطبيق/تفكري)
ب .كال  ،لأن ن�سبة الطفرات اجلينية عند االن�سال لن تتغري.
			
�أ .كال ،لأن احل�شرات �ست�ستمر بالتزاوج.
د .نعم  ،لأن الذكور �سوف متوت.
			
ج .نعم ،لأن ن�سبة الإخ�صاب تقل ب�شكل كبري.
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 -39ميكن لالبن �أن يرث �صفات( ...معرفة)
		
�أ .من �أبيه فقط.
ب .من �أمه فقط.
ج .من �أبيه و�أمه �أي�ضا.
د .ال من �أبيه وال من �أمه.
 -40نقوم با�ستعمال مبيدات �ضد احل�شرات حتى ننظم جمموعة احل�شرات وملنع دمار املحا�صيل.
مع مرور الزمن بع�ض املبيدات ت�صبح �أقل ت�أثري ويجب تطوير مبيدات جديدة  .ما هو ال�سبب الأكرث احتماال لت�صبح هذه
املبيدات اقل فعالية مع مرور الزمن ؟ (معرفة/تطبيق)
�أ .احل�شرات التي بقيت على قيد احلياة تعلمت ا�ستعمال املبيدات احل�شرية كم�صدر لغذائها.
ب .احل�شرات التي بقيت على قيد احلياة تنقل الن�سالها مقاومتها للمبيدات احل�شرية.
			
ج .املبيدات احل�شرية ترتاكم يف الرتبة.
د .املبيدات احل�شرية تتجمع يف �أ�سفل ال�سل�سلة الغذائية.
� -41أي جمموعة كائنات حية هي الأخرية التي ظهرت على �سطح الكرة الأر�ضية ( .معرفة)
�أ .الإن�سان.
ب .ح�شرات.
ج� .أ�سماك.
د .زواحف.
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� -42أي من هذه الأ�شجار توجد عادة يف الغابات اال�ستوائية املمطرة؟

2

4

				
�أ1 .

				
ب2 -

1

3

				
ج3-

د4-

�سجل مالحظاتك عما �سيحدث لنباتات و�أ�سماك نهر ما عندما يقوم �أحد امل�صانع ب�سكب كمية كبرية من املاء ال�ساخن
ّ -43
يف ذلك النهر.
 -44الر�سم التو�ضيحي يبني جمموعة مكونة من الفئران ،الثعابني ،ونباتات القمح ماذا يحدث لهذه املجموعة �إذا �أباد
الإن�سان الثعابني ؟ ( تعليل  -تفكري)
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 -45تو�ضح ال�صورة التالية عدد ًا من الكائنات احلية ،بع�ض هذه الكائنات ثديية والبع�ض الآخر يبي�ض .يف اجلدول التايل
اكتب �أ�سماء تلك الكائنات موزعة ح�سب املجموعتني.

كائنات ثديية

كائنات تبي�ض

..............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................
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 -46ما الذي يجعل �أزهار بع�ض النباتات �صفراء اللون؟
�أ� .أ�شعة ال�شم�س تكون تلك الأزهار باللون الأ�صفر.
ب� .أزهار النبتة الأم كانت �صفراء �أ�ص ًال.
ج .كانت تلك الأزهار داكنة ثم حتولت �إىل اللون الأ�صفر.
د .ب�سبب هطول الأمطار كل يوم.
-47

متتلك احليوانات عادة بع�ض املزايا التي ت�ساعدها على العي�ش يف بيئتها .انظر �أعاله� .صورة حيوان يعي�ش يف ال�صحاري
احلارة  .ما امليزة التي حباها اهلل تعاىل لهذا احليوان كي يقي نف�سه من احلرارة ال�شديدة؟
�أ .الفرو ال�سميك
ب .الذيل الكثيف
ج .العينان ال�صغريتان.
د .الأذنان الكبريتان.
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 -48تبني هذه ال�صورة بحرية وبع�ض الكائنات احلية التي تعي�ش فيها ومن حولها .وهذه الكائنات تعتمد على بع�ضها البع�ض
يف غذاءها .من �أين حت�صل ال�ضفادع ال�صغرية (�أبو ذنيبة) على غذائها؟

					
�أ .ال�شم�س.
				
ج .النبتات الطحلبية.

ب .ال�سمك.
د .طائر مالك احلزين.

� -49أي من املجموعات التالية حتتوي على كائنات حية فقط؟
ب .بذرة وع�صفور ورياح.
				
�أ� .أرنب وبذرة وع�صفور.
د .رياح و�شمعة وبركان.
				
ج .بركان و�شمعة و�أرنب.
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 -50الكتمال ال�شبكة الغذائ ّية التي �أمامك ,عليك �إدراج �إحدى الكائنات احل ّية املوجودة يف القائمة يف املكان املنا�سب.
(معرفة/تطبيق)
(تذكر :اجتاه الأ�سهم من م�صدر الغذاء املنتج �إىل الكائن امل�ستهلك)
د� .أرنب
					
ج .ع�شب
				
ب .زهرة
				
�أ .بومة

مالحظة :املق�صود بثدي هو نوع من الثدييات منت�شر يف �شمال �أمريكا ُي�سمى بابن عر�س ،ف�أر اخليل املننت.
� -51أي احليوانات التالية ال ي�أكل غري النباتات؟

�أ .القط			.
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ب .الكلب.

			
ج .الأ�سد.

د .الأرنب.

 -52الكتمال ال�شبكة الغذائ ّية التي �أمامك ,عليك �إدراج �إحدى الكائنات
احل ّية املوجودة يف القائمة يف املكان املنا�سب( .تذكر :اجتاه الأ�سهم من
م�صدر الغذاء املنتج �إىل الكائن امل�ستهلك) (معرفة/تطبيق)

�أ -يرقة
ب -ذرة
ج� -صقر
د� -أفعى

 -53ت�أمل ال�شبكة الغذائ ّية التي �أمامك  ،ماذا يحدث ح�سب ر�أيك ملجموعة الع�صافري من نوع �أحمر ال�صدر �إذا ت�ضرر
ف�سر �إجابتك (معرفة/تطبيق)
حم�صول الذرة خالل �سنة واحدة ّ .
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 -54يعي�ش داخل حقل حنطة ع�شائر من الفئران و الأفاعي،ماذا يحدث لهذا املجتمع �إذا �أباد الإن�سان ع�شرية الأفاعي؟
ف�سر �إجابتك ( .تعليل/تفكري)
ّ
ف�سر �أهمية املُر َكبني التاليني� ( :أ -النبتة ب -ال�ضوء ) يف
� -55أمامك ر�سم حلو�ض �أ�سماك ويف داخله مركبات عديدةّ .
املحافظة على املنظومة البيئ ّية داخل احلو�ض؟ ( تعليل/تفكري)

 -56ما هي النتائج( غري املرغوب بها) ,التي من املمكن �أن حتدث عند �إدخال خملوق من نوع جديد ملنطقة معينة؟ �أعط ّ
مثال ( .تعليل/تفكري)
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 -57ذهب �سليم �إىل املدر�سة وهو م�صاب بالر�شح  ،وبعد عدة �أيام �أ�صيب ن�صف طالب �صفه بالر�شح  .ما ال�سبب الأكرث قبوال
الذي يف�سر �أن بع�ض طالب ال�صف �أ�صيبوا بالر�شح والبع�ض الآخر مل ي�صب به ؟ ( تعليل/تفكري)

 -58ملاذا تعترب الثمار و �أوراق اخل�ضراوات غذاء �صحي ؟ ( معرفة  -تطبيق)

�أ .لأنها حتتوي على كمية مياه عاليه.
ب .لأنها ت�شكل �أف�ضل م�صدر للربوتينات .
ج .لأنها غنية باملواد املعدنية والفيتامينات.
د .لأنها ت�شكل م�صدر جيد للكربوهيدرات.

� -59أي من جمموعات املواد الغذائية التالية ،حتتوي على معظم املواد الغذائية التي يحتاجها الإن�سان ؟ ( معرفة)
�أ .ا�سماك ،حليب وقطع �شوكوالته.
ب .خبز ،خ�ضروات وا�سماك
ج .خ�ضروات ،فواكه وماء
د .حلم ،ا�سماك وخبز
 -60ماذا ي�صنع مب�ساعدة البكترييا ؟ ( معرفة)
�أ .لنب
ب .كرمي
ج� .صابون
د .زيت للطبخ
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 -61يو�سف مري�ض بالأنفلونزا� ،صف طريقة واحدة النتقال العدوى ليو�سف و�إ�صابته باملر�ض( .معرفة /تطبيق)

 -62تناول �أوراق اخل�ضراوات مهم جد ًا ، .ب�سبب كون �أوراق اخل�ضراوات م�صدر ًا مهم ًا ل ( -معرفة)
ج .املعادن			
			
ب .ال�سكريات
�أ .الربوتني (زالل)			

د .الدهون

 -63عند القيام بربنامج ِح ْم َية �صحيح  ،يت�ضمن الربنامج تناول الأغذية التي حتتوي على بروتينات ،ال�سبب لذلك لكون
الربوتينات امل�صدر املهم لــــــ ( :معرفة)
ب� .ألياف لله�ضم.
						
�أ .الطاقة للج�سم.
د .فيتامينات �ضد الأمرا�ض.
				
ج .مواد �أ�سا�س ّية لنمو وبناء اخلاليا.
 -64ما هي الفيتامينات؟ ( معرفة)
					
�أ .مواد محُ للة للغذاء
ج .مواد ُينتجها الإن�سان من الربوتني			.

ب .بكترييا ي�ستوعبها الإن�سان من �أنواع معينة من الأغذية.
د .مواد يحتاجها الإن�سان بكميات قليلة لكي يعمل اجل�سم ب�شكل �صحيح.

( معرفة)
� -65أي من الكائنات احلية التالية عا�ش �أطول مدة زمنية على الأر�ض؟
			
ج -الأ�سماك.
			
ب -الطيور.
			
�أ -الإن�سان.
 -66يف الكائنات احلية  ،م�ستوى التنظيم من الأقل تعقيد ًا �إىل الأكرث تعقيد ًا هو :
ب -خليهُ ،ع�ضو ،ن�سيج ،كائن حي
				
خليه،ن�سيج،ع�ضو،كائن حي
�أ-
ُ
د -ن�سيج ُ،ع�ضو ،خليه ،كائن حي
				
ن�سيج،خليه،ع�ضو ،كائن حي
ج-
ُ
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د -الزواحف.
( تطبيق)

 -67ا�شرح ملاذا ينب�ض قلبك ب�سرعة عندما متار�س متارين ريا�ضية؟

( تعليل/تفكري)

....................................................................................................................................................................................................

ُ -68بنيت مدينة جديدة ل�سكان عددهم ن�صف مليون ن�سمة  ,التوقعات �أن يزداد عدد �سكان املدينة لمِ ليون ن�سمه خالل 10
( تطبيق)
�سنوات �.صف م�شكلتان بيئيتان قد تواجههما املدينة ب�سبب ازدياد عدد ال�سكان؟
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

� -69أي مما يلي يحدث ب�سبب الفريو�سات؟ ( معرفة)
			
ب -املال ريا
			
�أ -قرحة املعدة

ج -مر�ض ال�سل 		

د -الأنفلونزا

 -70يف منطقة ريفية معينة توجد الكثري من الأ�شجار ،قرر �ساكنو املنطقة قطع الأ�شجار بهدف احل�صول على اخل�شب،
أعط ت�أثري ًا واحد ًا بعيد املدى لقرارهم هذا على البيئة؟؟ ( تطبيق)
� ِ
� -71صف طريقة واحده ت�ؤدي �إىل تلوث املياه اجلوفية؟ ( معرفة)
 -72قررت احلكومة بناء �سد على نهر يجري بالقرب من مدينة معينة وذلك بهدف �إنتاج الكهرباء وري املزروعات ،اكتب
ت�أثري ًا واحد ًا ممكن �أن ُي�ؤَديه بناء ال�سد على احليوانات والنباتات باملنطقة؟ ( معرفة)

 -73القلب والأوردة وال�شرايني وال�شعريات الدموية هي مركبات جهاز ( :معرفة)
			
ج -الإفراز
			
ب -الع�ضالت
			
�أ -التكاثر

د -النقل
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 -74اذكر جزء ( ُم ِر ِّكب) معني موجود يف اخللية النباتية وغري موجود باخللية احليوانية ( .معرفة)
 -75الغذاء والأك�سجني َين ُتجان بعملية الرتكيب ال�ضوئي (التمثيل الكلوروفيلي) عند النباتات اخل�ضراء.
الكلوروفيل هو احد العوامل ال�ضرورية حلدوث عملية التمثيل الكلوروفيلي ،اذكر عامالن �إ�ضافيان �ضروريان حلدوث
عملية التمثيل ال�ضوئي �أو الكلوروفيلي؟ (معرفة)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

 -76مت تق�سيم قطعة ار�ض زراعية �إىل  10ق�سائم مت�ساوية� .أًُ�ضيفت لكل ق�سيمة كمية خمتلفة من ال�سماد ُ .غ ِر�س بكل
كل منها ( .تعليل/
ق�سيمة نبات الأرز  .اجلدول التايل يبني كمية ال�سماد التي �أُ�ضيفت لكل ق�سيمة وكمية املح�صول من ٍ
تفكري)
رقم الق�سيمة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

كمية ال�سماد
امل�ضافة (كغم)

0

30

50

60

70

80

100

120

140

160

املح�صول (كغم)

7.1

17.6 26.1 26.2 26.2 26.2 25.4 14.2 8.3

14.4

متعن باملعطيات التي باجلدول ،وجد تف�سري ًا لت�أثري كمية ال�سماد على املح�صول؟
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

 -77ا�شرح ملاذا من املهم �إعادة ت�صنيع مواد النفايات املنزلية ،مثل البال�ستيك ،العلب املعدنية والأوراق ( .تعليل/تفكري)
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 -78ما هو الع�ضو امل�شار �إليه بـ  Xبالر�سم التايل ؟ ( معرفة)
�أ -الكبد.
ب -املعدة.
ج -الأمعاء الدقيقة.
د -الأمعاء الغليظة.

 -79كيف ت�ؤثر عملية قطع الأ�شجار يف املناطق الريفية على البيئة؟

( تعليل/تفكري)

 -80ماذا يتكون مبا�شرة بعد عملية الإخ�صاب؟ ( معرفة)
			
ج -زيجوت (بوي�ضة خم�صبة).
			
ب -حيوان منوي.
		
�أ -بوي�ضة.

د -جنني.

 -81ت�صنّف الكائنات احلية التي ت�ستعمل فقط رئتيها يف عملية تبادل الغازات ( :معرفة)
					
ج -ثدييات.
			
ب -زواحف.
		
�أ� -أ�سماك.

د -برمائيات.

 -82عندما ينمو الأطفال ف�إن طولهم يزداد وكذلك �أوزانهم ،اذكر تغري ًا طبيعي ًا �آخر يحدث يف �أج�سام الأطفال عندما
يبلغون؟
35

 -83عليك ر�سم �أ�سهم منا�سبة ت�شري لإجتاه انتقال الطاقة ما بني :املنتجات و امل�ستهلكات واملحلالت ( تطبيق)
مالحظة :ال�سهم املبني يف الر�سم ي�شري لإجتاه انتقال الطاقة من ال�شم�س �إىل املنتجات.
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 -84املخطط �أدناه يبني منوذجا للعالقات املتبادلة بني كائنات ح ّية معينة .خالل �ساعات اليوم ت�ستوعب الكائنات احلية
�أو تّطلق املواد �أ �أو ب ح�سب املبينّ يف الر�سم ( :تعليل/تفكري)
ب
أ

ب
أ
أ
ب

اخرت الإجابة ال�صحيحة:
�أ .املادة �أ هي ثاين �أك�سيد الكربون واملادة ب هي نيرتوجني.
ب .املادة �أ هي �أك�سجني واملادة ب هي ثاين �أك�سيد الكربون.
ج .املادة �أ هي ثاين �أك�سيد الكربون واملادة ب هي بخار املاء.
د .املادة �أ هي ثاين �أك�سيد الكربون واملادة ب هي �أك�سجني.
37

 -85كيف ميكن املقارنة بني معدل درجة حرارة �أج�سام الأ�شخا�ص القاطنني يف مناخ حار وبني معدل درجة حرارة �أج�سام
الأ�شخا�ص القاطنني يف مناخ بارد؟ ( تطبيق)
اخرت �إجابة واحدة.
�أ .معدل درجة حرارة ج�سم الإن�سان يكون �أعلى لدى الأ�شخا�ص القاطنني يف املناخ احلار.
ب .معدل درجة حرارة ج�سم الإن�سان يكون �أقل لدى الأ�شخا�ص القاطنني يف املناخ احلار.
ج .معدل درجة حرارة ج�سم الإن�سان يكون مت�سا ِو يف املناخني.
وف�سر �إجابتك
ّ

 -86عدد �أنواع الكائنات احل ّية التي تعي�ش يف �أعماق املحيط �أقل بكثري من تلك التي تعي�ش يف مناطق قريبة من �سطح
املحيط ،هذه املخلوقات تالءم نف�سها للظروف ال�سائدة يف �أعماق املحيط.
عدد ظرفني من الظروف ال�صعبة املوجودة يف �أعماق املحيط و التي ُت�شكل �صعوبة �أمام معظم احليوانات والنباتات وال
ّ
متكنها من العي�ش هناك؟ ( تطبيق)
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 -87ميلك �أحمد رزمة من بذور (حبوب) البازالء املتطابقة واملت�شابهة من حيث ال�صفات الوراثية،تنتمي هذه املجموعة من
البذور ل�صنف ينتج نباتات بازالء ذات �ساق طويل .زرع �أحمد �أربع بذور بازالء يف وعاء يف ظروف مبينة يف التخطيط  1وزرع
�أي�ضا �أربع بذور بازالء يف وعاء �آخر يف ظروف مبينة يف التخطيط  2يروى �أحمد البذور يوميا( .تعليل/تفكري)

-88

ما الذي ميكن توقعه بالن�سبة الرتفاع (طول) �ساق نبات البازالء يف التخطيط رقم  1والتخطيط رقم  2؟
39

 -89يف الكائنات احلية ،تتحلل جزيئات كبريه ومعقده �إىل جزيئات �صغريه وب�سيطة  .ماذا ُت�سمى هذه العملية؟
(معرفة)
د .نقل
				
ج .ه�ضم
ب .امت�صا�ص			
			
�أ� .إفراز
� -90أي مما يلي هو الأف�ضل لتحديد �أن �شخ�صان معينان هما قريبان  ( :معرفة)
ب-مقارنة خط الكتابة
�أ -مقارنة نوع الدم					
د -مقارنة الب�صمات
ج-مقارنة اجلينات					

 -91ه�شام م�صاب بالأنفلونزا  ،لعب ه�شام مع �صديقني �.أ�صيب احد الأ�صدقاء بالأنفلونزا بينما مل ي�صب الآخر .ماذا ميكن
( تطبيق)
�أن يكون ال�سبب �أن �أحد الأ�صدقاء مل ي�صب بالأنفلونزا؟

 -92هل النباتات كائنات حية �أم ال ؟
�أ .كائنات حية.
ب .كائنات غري حية.
ف�سر �إجابتك.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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 -93وجدت بع�ض الريقات يف كي�س من الأرز ،اخرت الإجابة الأف�ضل التي ت�شرح �سبب وجود تلك الريقات يف الكي�س.

�أ .تكونت ب�سبب وجود ماء يف الكي�س.
ب .تكونت ب�سبب وجود هواء يف الكي�س.
ج .خرجت تلك الريقات من حبات الأرز نف�سها.
د .خرجت من بي�ض و�ضعته بع�ض احل�شرات.
41

 -2علم الفيزياء
 -94يوجد يف ال�صورة التي يف الأ�سفل �أربع �شمعات حترتق وهي �شمعات مت�شابهة يف احلجم ،مت تغطية كل واحدة منها
بغطاء زجاجي خمتلف احلجم عن الأغطية الأخرى� .أي نوع من ال�شموع الأربع �سوف ت�ستمر ملدة �أطول يف الإ�ضاءة؟

 -95انتقلت عائلة رق ّية �إىل منزل جديد ،و�أرادت رق ّية �أن تزرع بع�ض النباتات يف �أنحاء متفرقة من حديقتهم اجلديدة.
�أ -تعلم رق ّية �أن النباتات حتتاج �إىل ال�ضوء كي تنمو ،ملاذا حتتاج النباتات �إىل ال�ضوء كي تنمو؟
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

ب -حتتاج النباتات �أي�ض ًا �إىل املاء كي تنمو� ،أذكر �شيئ ًا �آخر حتتاج له النباتات كي تنمو؟
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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 -96عند �إ�ضاءة �ضوء ابي�ض على قمي�ص حممد فان القمي�ص يظهر باللون الأزرق  .ملاذا يظهر لون القمي�ص بهذا اللون ؟
�أ .ميت�ص القمي�ص ال�ضوء الأبي�ض ويحول معظمه �إىل ال�ضوء الأزرق .
ب .يعك�س القمي�ص ال�ضوء الأزرق وميت�ص باقي ال�ضوء .
ج .ميت�ص ال�ضوء الأزرق فقط .
د .ي�صدر القمي�ص ال�ضوء الأزرق منه .
 -97طارق وها�شم قاما ببناء م�صباح يدوي حيث ا�ستعمال بطاريات وم�صابيح مت�شابهة وعاك�سة لل�ضوء م�صنوع من
الكرتون كما هو مبني يف الر�سم .
عاك�س ال�ضوء عند طارق م�صنوع كرتون ابي�ض وعند ها�شم عاك�س ال�ضوء م�صنوع من كرتون ا�سود

عندما ن�ضيء امل�صابيح .
�أيهما ي�ضيء ب�شكل �أف�ضل على حائط ُبعده مرتان ؟ م�صباح ها�شم �أم م�صباح طارق؟
ا�شرح �إجابتك
43

 -98ي�ستطيع طاقم �سفينتني االت�صال ببع�ضهما البع�ض عن طريق ال�صراخ.
ملاذا ال ي�ستعمل طاقم ال�سفن الف�ضائية هذه الطريقة لالت�صال بينهما ؟
�أ .الن ال�صوت ينعك�س �أكرث يف الفراغ .
ب .الن ال�ضغط عايل جدا يف ال�سفن الف�ضائية .
ج .الن �سرعة ال�سفن الف�ضائية اكرب من �سرعة ال�صوت
د .لأنه ال يوجد هواء يف الف�ضاء كي ينتقل ال�صوت من خالله.
� -99أرادت بنت �أن تلعب لعبة امليزان مع �أخيها ال�صغري .كتلة البنت  50كغم  ,وكتلة الأخ ال�صغري  25كغم � .أي �صورة �أف�ضل
طريقة ت�ستطيع �أن تلعب فيها البنت ؟

� -100صف تغري طول الزنربك �إذا علقنا بطرفه كتل خمتلفة ؟

44

 -101ما العبارة ال�صحيحة مما يلي:
�أ .كل املواد تلمع.
ب .كل املواد �صلبة.
جـ .كل املواد خ�شنة امللم�س.
د .كل املواد لها كتلة.
� -102أي من الأن�شطة التالية ينتج عنها تكون مادة خمتلفة متام ًا عن �سابقتها؟
�أ .م�سمار يرتك يف الهواء الطلق حتى ي�صد�أ.
ب� .أنبوب زجاجي ي�سقط ويتك�سر �إىل قطع �صغرية.
جـ .مطاط يتمدد حتى ينقطع.
د .قلم ر�صا�ص يربى حتى ي�صبح ذو �سن حادة.
 -103اذكر (مع ال�شرح) اختالف ًا واحد ًا بني املواد ال�صلبة واملواد ال�سائلة؟
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

� -104أي الأ�شياء التالية يذوب يف املاء؟
�أ .برادة حديد.
ب .ن�شارة خ�شب.
جـ .رمل.
د� .سكر.
45

 -105ما الذي يجعل الأ�شياء تتنافر وتبتعد عن بع�ضها البع�ض؟
�أ .اجلاذبية.
ب .املغناطي�سية.
جـ .اجلاذبية واملغناطي�سية مع ًا.
د .ال اجلاذبية وال املغناطي�سية.
 -106تبني ال�صورة م�صباح ًا كهربائي ًا مت تو�صيله ببطارية� .أي امل�صابيح الأربعة �سوف ي�ضيء؟

 -107يتم مقارنة خ�صائ�ص ثالث مواد كما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه .هذه املواد هي اخل�شب و احلجارة و احلديد.

اخلا�صية
تغو�ص يف املاء
حترتق ب�سهولة
جتذب املغناطي�س
46

املادة ()1
نعم
ال
نعم

املادة ()2
ال
نعم
ال

املادة ()3
نعم
ال
ال

 -108عرف املواد الثالث مبلء الفراغات يف الأ�سفل:
اخل�شب  :هو املادة ......................
احلجارة  :هي املادة ....................
احلديد :هي املادة ......................
 -109يتم تعبئة قارورة زجاجية باملاء ثم تغلق وتو�ضع يف ثالجة التجميد (الفريزر) لي ًال .ويف ال�صباح وجدت القارورة
مك�سورة ،كيف ت�سبب املاء املتجمد بك�سر القارورة؟
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

 -110يظهر الر�سم �أدناه �صندوق ًا يحتوي على مادة قد تكون يف حالة �صلبة �أو �سائلة� ،أو غازية.
ثم �أخذت هذه املادة وو�ضعت يف �صندوق �أكرب من ال�سابق ب�أربع مرات.

47

 -111تبني الأ�شكال الثالثة يف الأ�سفل حالة تلك املواد املختلفة عندما تو�ضع يف �صندوق �أكرب.
و�ضح �أي من ال�صناديق الثالثة ميثل احلالة ال�صلبة و�أيها ميثل احلالة الغازية و�أيها ميثل احلالة ال�سائلة؟
(�أكتب كلمة �صلبة � ،سائلة ،غازية يف ال�سطر املوجود �أمام كل �صندوق ا�ستخدم الكلمة مرة واحدة فقط).

ف�سر

�إجابتك.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

 -112قام ريان بتقدمي بع�ض الأ�سباب ل�صنع معظم �أواين املطبخ من النحا�س� .أي من الأ�سباب التالية �أكرث �صحة:
�أ .النحا�س مو�صل جيدة للحرارة.
ب .النحا�س �سهل الذوبان.
جـ .من ال�صعب ت�شكيل النحا�س.
د .النحا�س يتح ّلل يف املاء ال�ساخن.
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 -113يتم و�ضع قطعة الطوب نف�سها على امليزان يف ثالثة �أو�ضاع خمتلفة� .أي الأو�ضاع الثالثة �سوف تكون فيه قطعة
الطوب �أثقل؟

˼1

˻2

˺3

�أ .ال�صورة (  ) 1تظهر �أثقل وزن لقطعة الطوب			.
			
جـ .ال�صورة (  ) 3تظهر �أثقل وزن لقطعة الطوب.

ب .ال�صورة (  ) 2تظهر �أثقل وزن لقطعة الطوب.
د .يف كل ال�صور الثالثة يكون وزن قطعة الطوب ثابتا.

� -114أي من الأ�شياء التالية ت�سبب وجود �ألوان الطيف؟
�أ .ال�ضباب والغيوم						.
جـ .الغيوم واجلليد						.

ب .املطر والثلوج.
د� .أ�شعة ال�شم�س واملطر.

� -115إن م�صدر الطاقة املتجدد ،هو امل�صدر الذي ال ين�ضب� .أي من اخليارات التالية يعطي مثا ًال لذلك امل�صدر؟
ب .طاحونة الهواء التي ت�ضخ املياه للمزارع.
				
�أ .موقد الفحم الذي يعمل على تدفئة املنازل.
د .ال�شاحنة التي تعمل بالديزل.
				
جـ .م�صباح الكريو�سني الذي ي�ضيء الغرف.
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 -116ما الذي يحدث للماء عند غليه؟
						
�أ .يتغري لونه.
					
جـ .يتحول �إىل بخار.

ب .ي�صبح ثقيل الوزن.
د .تختفي الفقاعات من �سطحه.

 -117تظهر لنا ال�صورة التالية ثالثة �أج�سام �صلبة لها نف�س احلجم تطفوا على املاء.

ما هو اجل�سم الأثقل وزن ًا؟
�أ .اجل�سم ( �أ ).
ب .اجل�سم ( ب ).
جـ .اجل�سم ( جـ ).
د .الأج�سام الثالثة مت�ساوية يف الوزن.
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 -3علم الكيمياء
 -118عندما ت�صنع فقاعات ال�صابون  ,ما الذي يوجد بداخل الفقاعات؟
				
ج -ماء
			
ب� -صابون
			
�أ -هواء

د -ال �شيء

 - 119عندما يتحول احلطب �إىل رماد بعد �إ�شعاله ف�أي التغريات ح�صل له ؟
			
�أ -تغري باللون

			
ب -تغري بال�شكل

			
ج -تغري الرائحة

د -جميع ما ذكر

 - 120مياه البحار ماحلة ومياه الأمطار عذبه ف�أين ذهب امللح؟

121ـ عند حرق ال�سكر بالت�سخني نح�صل على مادة �سوداء اللون ؟ (�أجب عن الأ�سئلة الآتية)
 هل تغري لون ال�سكر؟ .................................................................................................................................................................. هل تغري طعم ال�سكر؟ ................................................................................................................................................................. هل تغريت رائحة ال�سكر؟ ............................................................................................................................................................. هل ح�صلت على مادة جديدة؟ ...................................................................................................................................................... هل تختلف �صفات املادة اجلديدة عن املادة الأ�صلية؟ ...................................................................................................................... -هل ميكن �إعادة املادة اجلديدة �إىل �أ�صلها؟ ....................................................................................................................................
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 -122ماذا يحدث للماء عندما يغلي؟
ب -ي�صبح ثقيال
�أ -يتغري لونه
د -يتوقف عن تكوين فقاعات
ج -يتحول �إىل بخار ماء
� - 123أي عبارة �صحيحة لكل الأ�شياء ؟
ب -كل الأ�شياء �صلبة
		
�أ -كل الأ�شياء م�ضيئة
د -كل الأ�شياء لها كتلة
		
ج -كل الأ�شياء خ�شنة
� - 124أي من هذه الأ�شياء �ستذوب يف املاء؟
		
ب -ن�شارة اخل�شب
		
�أ -برادة احلديد

ج -الرمل		

د-ال�سكر

 -125يتحول لون ورق تباع ال�شم�س الأزرق �إىل �أحمر عندما يتم و�ضعه يف �سائل  ,ا�ستناد �إىل هذه املالحظة  ,ماذا ميكن �أن
ن�ستنتج عن هذا ال�سائل ؟
د -ال�سائل عبارة عن حملول ملح
ج -ال�سائل عبارة عن حام�ض
ب -ال�سائل عبارة عن قاعدة
�أ -ال�سائل هو املاء
� -126أي من التايل يعترب مثا ًال لتغري كيميائي ؟
			
ب -ك�سر الزجاج
		
�أ -حرق الورق

52

		
ج� -إذابة ال�شوكوالتة

د -فرم اخل�ضروات

 -4علم الأر�ض
 1-4تركيب الأر�ض وخ�صائ�صها الطبيعية ومواردها :
 -1يتعرف على املواد التي يرتكب منها �سطح الأر�ض (ال�صخور  ،املعادن  ،الرمل) .
 -2يعرف �أن معظم �سطح الأر�ض مغطى باملاء و حتديد مواقع و�أنواع املاء فيها (العذبة �أو املاحلة).
 -3يقدم �أدلة على وجود الهواء وان الهواء يحتوي على ماء(تكوين الغيوم  ،قطرات الندى  ،تبخر البحريات)  ،ويعطي �أمثلة يف ا�ستخدامات الهواء .
 -4يتعرف على الت�ضاري�س العامة للأر�ض (اجلبال  ،الأنهار  ،ال�سهول  ،ال�صحاري) ويربطها باال�ستخدامات الإن�سانية (الزراعة  ،ال�سقي ،
تنمية الأرا�ضي).
 -5يتعرف على امل�صادر الطبيعية للأر�ض والتي ت�ستخدم يف احلياة اليومية (املاء  ،الرتبة  ،الأخ�شاب  ،املعادن) ويربط اخل�صائ�ص الفيزيائية
لهذه امل�صادر با�ستخداماتها وي�شرح �أهمية ا�ستخدام تلك امل�صادر بحكمة .
 2-4عمليات الأر�ض ودوراتها وتاريخها:
 -1ي�صف حركة املاء على �سطح الأر�ض (مثال  :تدفق املاء يف الأنهار �أو تيارات املاء من اجلبال �إىل املحيطات والبحريات) ؛ ويربط ت�شكل
الغيوم والأمطار والثلوج بالتغريات التي تطر�أ على حالة املاء .
� -2صف تغريات يف احلالة اجلوية من يوم �إىل يوم على مدار املو�سم بناء على درجة احلرارة والرطوبة (الإمطار والثلوج)  ،الغيوم  ،والرياح.
 -3يعرف �أن الأحافري املوجودة يف ال�صخور هي بقايا حليوانات ونباتات عا�شت على الأر�ض منذ زمن طويل جدا ويربط وجود هذه الأحافري
بالتغريات التي تطر�أ على �سطح الأر�ض عرب الزمن .
 3-4الأر�ض يف النظام ال�شم�سي :
 -1ي�صف النظام ال�شم�سي كمجموعة من الكواكب (مبا فيها الأر�ض) كلن يدور يف فلك حول ال�شم�س.
 -2يعرف �أن القمر يدور حول الأر�ض وي�صف منازل القمر ويعرف �أن ال�شم�س هي امل�صدر الرئي�سي للحرارة وال�ضوء يف النظام ال�شم�سي .
 -3يربط دالئل دوران الأر�ض حول حمورها وعالقته بال�شم�س (تعاقب الليل والنهار  ،تكون الظل) .
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 -127الهواء عبارة عن خليط من الغازات � .أي من الغازات التالية موجود بكمية اكرب يف الهواء ؟
			
ج .ثاين �أك�سيد الكربون .
			
ب� .أك�سجني .
			
�أ .نيرتوجني .

د .هيدروجني.

� -128أي من الطبقات التي تظهر يف التخطيط الذي �أمامك حتتوي على اكرب كمية من املواد الع�ضوية ؟

			
�أ .طبقة 1
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ب .طبقة 2

			
ج .طبقة 3

د .طبقة 4

-129
يوم االثنني
يوم الثالثاء
يوم الأربعاء

 6قبل الظهر
°15
°15
°15

 9قبل الظهر
°17
°15
°10

 12يف الظهر
°20
°15
°14

 3بعد الظهر
°21
°5
°14

تبني القائمه درجات حراره قي�ست يف مكان معني يف �ساعات خمتلفه من اليوم ملدة � 3أيام .
اين يظهر الإنخفا�ض يف درجة احلراره خالل النهار؟
اخرت االجابه ال�صحيحه :
ج -يوم الثالثاء �صباحا د -يوم الثالثاء م�ساء
ب -يوم االثنني م�ساء
�أ -يوم االثنني �صباحا

 6بعد الظهر
°19
°4
°13

ه -يوم االربعاء م�ساء

 -130ار�سم تخطيط يبني كيف ميكن ملياه البحر �أن ت�صبح �أمطار ًا وت�سقط �سطح الأر�ض ؟

 -131ما هو م�صدر الطاقة لبدء دورة املياه على �سطح الأر�ض ؟
�أ) الرياح .
ب) �أ�شعة ال�شم�س .
ج) الإ�شعاع من الأر�ض .
د) جاذبية ال�شم�س .
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 -132قام تركي بفح�ص مدى �صالبة �أربع �أنواع من ال�صخور عن طريق دلك كل �صخرة بقطعة من الفوالذ القوي .ثم ر�سم
تلك ال�صخور يف �شكلها قبل الدلك وبعده.
ظلل الدائرة املنا�سبة حتت ال�صخرة الأ�شد �صالبة.

-133انظر للر�سم التايل:

توجد املياه الأكرث ملوحة يف:
			
ب .البحرية اجلبلية.
			
�أ .البحر
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جـ .النهر			.

د .اجلداول ال�صغرية

 -134يف �أوقات متفرقة من يوم م�شم�س ،ن�شاهد �شجرة تلقي بظاللها يف �أحوال خمتلفة كما يظهر يف الر�سومات� .أي من هذه
الر�سومات اخلم�س يبني وجود الظل يف منت�صف اليوم (ال�ساعة 12.00ظهر ًا).

� -135أي الطبقات الثالثة �أ�شد حرارة؟
ب .الطبقة ( ب ).
			
�أ .الطبقة ( �أ ).
د .كل الطبقات الثالثة مت�ساوية يف درجة احلرارة.
جـ .الطبقة ( جـ )		.
 -136ما الغاز الذي نحتاجه يف التنف�س من �أجل احلياة؟
							
�أ .النيرتوجني.
						
جـ .ثاين �أك�سيد الكربون.
هـ .بخار املاء.

ب .الأك�سجني.
د .الهيدروجني.
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 -137وجدت ليلى �أربع قطع من ال�صخور من نف�س املادة يف حو�ض النهر .تختلف هذه ال�صخور يف �أ�شكالها و�أحجامها.
�أي من هذه ال�صخور قد تكون ُجلبت من �أعمق مكان يف النهر؟
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