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املقدمة:

يف إطار سعيها نحو االرتقاء بالعملية التعليمية، مبا ميكنها يف شغل مكانة متقدمة عىل الخارطة الرتبوية العاملية، حرصت وزارة 

 ) TIMSS 2011 ( الرتبية والتعليم عىل مشاركة أبنائها يف اختبار

)Trends in International Mathematics and Science Study( هو اختصار لـ TIMSS

مبختلف  للطلبة  التحصييل  املســــتوى  لقيـــاس  ســـنوات   4 كل  تعقــــد  دورية  منتظمـــة  شــــاملة  عامليـــة  دراســة  هو 

أنواع املنـــاهج واملامرسات الرتبوية والبيئات املدرســــية، وهو مشـــروع ترشف عليه الرابطة الدولية لتقييم التحصيل الرتبوي 

)International Association for the Evaluation of Educational Achievement / )IEA ومقرها يف أمسرتدام بهولندا 

 )DPC( يف الواليات املتحدة األمريكية ومركز معالجة البيانات )Boston College( ومراكزها التي تتابع هذه الدراسة تتواجد يف

يف هامبورغ بأملانيا.

و يعد TIMSS من أكرث االختبارات دقة من حيث الوقوف عىل املستوى الحقيقي للطلبة يف ماديت العلوم والرياضيات، وهو 

اختبار عاملي تشارك فيه دول عديدة. لذا حرصت وزارة الرتبية والتعليم عىل املشاركة يف هذا االختبار ملقارنة تحصيل أبنائنا يف 

هاتني املادتني بتحصيل أقرانهم يف الدول األخرى، مام يتيح لها النهوض بالعملية التعليمية وتطويرها يف سبيل الوصول إىل الجودة 

املنشودة يف هذا املجال.

 ويتضمن الكتيب الذي بني أيديكم مناذج ألسئلة اختبارات سابقة لـ )TIMSS 2003 , TIMSS 2007( ذات مهارات مختلفة ترتاوح 

بني الفهم املبارش وبني قياس مهارات التفكري العليا من استنتاج وتحليل وتركيب ، وذلك لالطالع عىل هذه النامذج  والتدرب عىل 

كيفية التعامل مع هذا النوع من األسئلة.

 TIMSS نتطلع أن تكونوا جزءاً من فريق عمل

للتواصل :

إدارة التقويم واالمتحانات

 02 / 4089921

أو عىل الربيد االلكرتوين 

 timss.uae@moe.gov.ae



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 4

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

المغناطيس القوي يعمل على فصل خليط من 

الزجاج الشفاف والزجاج ذو اللون األخضر
الكوب الورقي والكوب البالستيكي

المسامير الحديدية والمسامير المصنوعة من مادة األلمنيوم

الرمل والملح

أ
ب
ج

د

Physical Science

Classification and
composition of matter

Conceptual 
Understanding

C



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

5أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

جبال مغطاة بالثلوج

بركة جبلية

جدول 
صغير

نهر
قديم

محيط هائل

المياه األشد ملوحة تتمثل في

المحيط الهائل
البركة الجبلية

النهر القديم

الجداول الصغيرة

أ
ب
ج

د

Earth Science 

Earth›s structure and
physical features

Conceptual 
Understanding

A

انظر إلى الشكل اآلتي،



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 6

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

إذا قمت بالتخلص من المواد اآلتية،

 أي هذه المواد تتحلل أسرع؟

القنينة الزجاجية
العلبة المعدنية

القنينة البالستيكية

لب التفاح

أ
ب
ج

د

Physical Science

Chemical change

Conceptual 
Understanding

D



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

7أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

يترجم البشر الرؤية والسمع والتذوق والشم في

الدماغ
الحبل الشوكي

المستقبالت

الجلد

أ
ب
ج

د

Life Science

Structure, function and
life processes in 
organisms

Factual Knowledge

A



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 8

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

يوضح الشكل ثالثة أجسام صلبة ذات حجم واحد وطافية على سطح 
الماء.

A الجسم
B الجسم
C الجسم

جميعها لها نفس الوزن 

أ
ب
ج

د

Physical Science

Forces and motion

Conceptual 
Understanding

B

A الجسم
B الجسم

C الجسم

أي هذه األجسام لها وزن أكبر؟



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

9أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

ما الذي يغطي معظم سطح األرض؟

المياه
الصخور العارية

األراضي الزراعية

المدن

أ
ب
ج

د

Earth Science

Earth›s structure and
physical features

Factual Knowledge

A



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 10

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

إذا أخذ الجسم كمية من الطعام أكثر من حاجته، فإن

معدل التنفس يبدأ بالتسارع
الجسم يفقد وزنه

تزيد سرعة ضربات القلب

الطعام يخزّن على شكل دهون

أ
ب
ج

د

 Life Science

Structure, function 
and life processes in 
organisms

Conceptual 
Understanding

D



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

11أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

أحافير الديناصورات التي عاشت قبل عدة ماليين من السنين يمكن 
العثور عليها في

مياه المحيطات
البرك الثلجية

جذوع األشجار

صخور األرض

أ
ب
ج

د

Earth Science

Earth processes, 
cycles and history

Factual Knowledge

D



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 12

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

أي من هذه النباتات تنمو لتكون مصدرًا للغذاء؟

األرز
التبغ

األوركيد

القطن

أ
ب
ج

د

 Life Science

Human health

Factual Knowledge

A
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Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

13أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

 في كل عام تدور األرض مرة واحدة حول

المريخ
الشمس

القمر

باقي الكواكب

أ
ب
ج

د

Earth Science

Earth in the solar 
system and universe

Factual Knowledge

B



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 14

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

أجرى خالد اختبارًا على أربعة أنواع من الصخور لمعرفة درجة 
صالبتها. قام بحك هذه الصخور بقطعة من الفوالذ لمدة دقيقة.

 ثم قام برسم هذه الصخور قبل وبعد عملية الحك.

ضع دائرة حول رمز أصلد الصخور التي اختبرها خالد.

أ ب ج د

Earth Science

Earth›s structure and
physical features

Reasoning and 
Analysis

D

قبل عملية الحك

بعد عملية الحك



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

15أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

ما الذي يحدث للماء عندما يغلي؟

يتغير لونه
يزيد وزنه

يتحول إلى بخار ماء

يتوقف عن تكوين الفقاعات

أ
ب
ج

د

Physical Science

Physical states and 
changes in matter

Conceptual 
Understanding

C



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 16

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

كيف يكون غسل اليدين وسيلة للحماية من األمراض؟

يتم التخّلص من الجراثيم
تبدو يداك جميلتان

يحمي جلدك من الجفاف

يجعل يداك دافئتان

أ
ب
ج

د

Life Science

Human health

Conceptual 
Understanding

A



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

17أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

جبال مغطاة بالثلوج

بركة جبلية

جدول 
صغير

نهر
قديم

محيط هائل

ارسم سهمًا على مجرى النهر القديم ليوضح اتجاه تدفق الماء.

Earth Science

Earth processes, 
cycles and history

Conceptual 
Understanding



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 18

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

أي من اآلتي يحتمل أن يؤثر على طولك عند البلوغ؟

طول واِلديك
طول إخوانك وأخواتك

لون شعرك

وزنك

أ
ب
ج

د

Life Science

Reproduction and 
Heredity

Conceptual 
Understanding

A



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

19أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

إلى أين يذهب الهواء عندما يتنفسه اإلنسان؟

القلب
المعدة

الرئتين

الكبد

أ
ب
ج

د

Life Science

Structure, function 
and life processes in 
organisms

Factual Knowledge

C



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 20

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

أي أجزاء النبات تأخذ كمية أكبر من الماء؟

A الجزء
B الجزء

C الجزء

D الجزء

أ
ب
ج

د

Life Science

Structure, function 
and life processes in 
organisms

Conceptual 
Understanding

D

A الجزء

B الجزء

C الجزء

D الجزء



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

21أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

في أوقات مختلفة من اليوم المشمس، تتكون ظل الشجرة بأطوال 
مختلفة كما هو موضح في الشكل اآلتي.

أي األشكال تشير إلى الظل المتكون في منتصف النهار ) 12 ظهرًا (؟

Earth Science

Earth in the solar 
system and universe

Conceptual 
Understanding

C

أ ب ج د هـ



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 22

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Light

Factual Knowledge

D

الضباب والسحب
المطر والثلج

السحب و الثلج

ضوء الشمس والمطر

أ
ب
ج

د

أي مما يلي يكونان معًا قوس المطر؟



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

23أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Types, characteristics 
and classification of 
living things

Conceptual 
Understanding

B

أي الحيوانات اآلتية ال تضع البيض؟

الدجاج
الكالب

الضفادع

السالحف

أ
ب
ج

د



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 24

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Earth›s structure and
physical features

Conceptual 
Understanding

C

A الطبقة
B الطبقة

C الطبقة

الطبقات الثالث لها نفس الحرارة

أ
ب
ج

د

A

B

C

يوضح الشكل الطبقات الرئيسية الثالث لألرض.

ما الجزء األشد حرارة؟
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Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

25أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

hysical states and 
changes in matter

Conceptual 
Understanding

A

عندما تقوم بعمل فقاعات الصابون، ما الذي يوجد في هذه الفقاعات؟

هواء
صابون

ماء

ال شيء

أ
ب
ج

د



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 26

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Earth in the solar 
system and universe

Factual Knowledge

D

األرض
المريخ

القمر

الشمس

أ
ب
ج

د

أي من اآلتي يعتبر األشد في الحرارة؟
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Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

27أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Structure, function 
and life processes in 
organisms

Reasoning and 
Analysis

C

مباشرة قبل وبعد جريك في سباق الـ 50 مترًا، تم أخذ نبضك ومعدل 
تنفسك. 

ما التغيرات التي تتوقع أن تحصل عليها؟

ب
ال تحدث تغيرات في النبض ولكن معدل التنفس في تناقصأ

يزيد النبض ولكن ال توجد تغييرات في معدل التنفس
ج

د
يزيد النبض ومعدل التنفس

يحدث تناقص في كل من النبض ومعدل التنفس
ال تحدث تغيرات في كليهماهـ
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Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 28

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science 

Changes in 
environment

Changes in 
environment

اكتب ما يحدث للنباتات واألسماك في النهر عند قيام المصانع بإلقاء 
كميات هائلة من الماء الساخن في النهر.
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Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

29أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Forces and motion

Reasoning and 
Analysis

D

تم وضع الطوبة نفسها على كفة ميزان بثالث طرق مختلفة.

ما الذي يشير إليه الميزان؟

ب
الميزان )1 ( يشير إلى الوزن األكبرأ

الميزان )2 ( يشير إلى الوزن األكبر
ج

د
الميزان )3 ( يشير إلى الوزن األكبر

كل الموازين تشير إلى نفس الوزن

1 2 3



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 30

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science 

Ecosystems

Factual Knowledge

D

القط
الكلب

األسد

األرنب

أ
ب
ج

د

أي الحيوانات اآلتية يتغذى على النباتات فقط؟



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

31أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Energy types, sources 
and conversions

Conceptual 
Understanding

B

مصدر الطاقة المتجدد هو المصدر الذي ال ينفذ.
أي مصادر الطاقة اآلتية تمثل هذا النوع؟

ب
فرن الفحم المستخدم في تدفئة المنزلأ

الطاحونة الهوائية التي تضخ الماء للمزرعة
ج

د
موقد الكيروسين المستخدم في إضاءة الغرفة

شاحنة الديزل المسافرة على الطريق



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 32

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Earth›s structure and
physical features

Factual Knowledge

B

ما الغاز المنتشر في الهواء حولنا والذي نحتاجه للتنفس والحياة؟

ب
النتيروجينأ

األكسجين
ج

د
ثاني أكسيد الكربون

الهيدروجين
بخار الماءهـ



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

33أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Earth›s structure and
physical features

Factual Knowledge

E

الكميات الكبيرة من المعادن كالحديد واأللمنيوم يمكن العثور عليها في

ب
األشجار الميتةأ

الماء
ج

د
عظام الحيوانات

آبار النفط
الصخورهـ



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 34

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Heat and temperature

Conceptual 
Understanding

A

أعطى ماجد بعض التفسيرات للسبب في أن مادة صنع األباريق 
والمقالي غالبًا من النحاس.

أي األسباب اآلتية صحيحة؟

ب
النحاس موصل جيد للحرارةأ

النحاس ينصهر بسهولة
ج

د
النحاس يصعب تشكيله

النحاس يذوب في الماء الساخن



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

35أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Structure, function 
and life processes in 
organisms

Conceptual 
Understanding

D

األسنان التي يستخدمها الناس في طحن الطعام تم تصنيفها في الشكل 
بالرقم 

22
1

33

4 األسنان العلوية

األسنان السفلية

4

44

33

2
1

2

ب
1 فقطأ

3 فقط
ج

د
1 و 2

3 و 4



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 36

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Development and life 
cycle of organisms

Factual Knowledge

D

أي الحشرات اآلتية مقترنة مع طور البلوغ الصحيح لها ؟ 

ذبابة المنزلبعوضةجرادةفراشة

أب ج د



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

37أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Structure, function 
and life processes in 
organisms

Conceptual 
Understanding

لعب سليم لعبة كرة القدم األمريكية وشعر بحرارة شديدة.

اذكر شيئًا واحدَا يقوم به جسم سليم لتنخفض حرارة جسمه.



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 38

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Diversity, adaptation, 
and natural selection

Factual Knowledge

B

أي األشجار اآلتية تنمو في الغابات االستوائية المطيرة؟

أب

ج د



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

39أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Development and life 
cycle of organisms

Conceptual 
Understanding

 يزيد طول األطفال ووزنهم في مرحلة انتقالهم من الطفولة إلى البلوغ. 
صف تغيرًا فيزيائيًا آخرًا يحدث في أجسام األطفال عند البلوغ. 



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 40

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Classification and
composition of matter

Reasoning and 
Analysis

في الجدول اآلتي تم مقارنة خصائص ثالث أنواع من المواد.
المواد الثالث : ) خشب ، حجر،حديد (

عرّف المواد الثالث بكتابة رقمها في الفراغات اآلتية.

 الخشب هو المادة رقم: ..............................................................

الحجر هو المادة رقم: ..............................................................

الحديد هو المادة رقم: ..............................................................

الخاصية

تغوص في الماء
تشتعل بسهولة

تنجذب إلى المغناطيس

المادة 1

نعم
ال
نعم

المادة 2

ال
نعم
ال

المادة 3

نعم
ال
ال



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

41أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Properties and uses 
of water

Reasoning and 
Analysis

 قنينة زجاجية مملوءة بالماء ومغلقة بإحكام تم وضعها في بيت الثلج 
طوال الليل، وفي الصباح وجدت القنينة مكسورة.

لماذا يؤدي تجميد الماء إلى كسر القنينة الزجاجية؟ 



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 42

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Electricity and 
magnetism

Conceptual 
Understanding

C

 أي األشكال السابقة تشير إلى حالة التنافر بين مغناطيسين؟

الشكل 1  S                          N

 S                           N

 S                          N  S                           N

 N                            S  N                           S

 N                            S

 N                            S

الشكل 2

الشكل 3

الشكل 4

ب
الشكلين 1 و 3أ

الشكلين 2 و 3
ج

د
الشكلين 1 و 4

األشكال 4،3،2،1



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

43أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Physical states and 
changes in matter

Reasoning and 
Analysis

الشكل أعاله يوضح صندوقًا يحتوي على مادة قد تكون في الحالة 
الصلبة أو السائلة أو الغازية. هذه المادة وضعت في صندوق أكبر من 

حجم الصندوق األول أربع مرات.

ب. فسّـر إجابتك.

انظر إلى األشكال اآلتية والتي توضح كيف تظهر أنواع المواد 
باختالفها عند وضعها في صندوق أكبر.

أ. تعرّف على الشكل الذي يوضح كاًل من : المادة الصلبة ، المادة 
السائلة ، المادة الغازية.

اكتب كلمة ) الصلبة، السائلة ، الغازية (، في الفراغ المجاور لكل 
شكل، بحيث تستخدم كل كلمة مرة واحدة فقط.



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 44

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Earth›s structure and
physical features

Conceptual 
Understanding

B

عثرت ليلى على أربع صخور من نفس المادة في مجرى النهر. هذه 
الصخور لها أشكال وأحجام مختلفة.

أي الصخور من المحتمل أن تكون محمولة ألبعد مسافة أسفل النهر؟ 

أب

ج د



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

45أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Types, characteristics 
and classification of 
living things

Factual Knowledge

A

4321

أي من اآلتي يعتبر من الحشرات؟

ب
1 و 3 فقطأ

1 و 4 فقط
ج

د
2 و 4 فقط

3 و4 فقط



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 46

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Human health

Conceptual 
Understanding

يحمي الناس أنفسهم من التعرض ألشعة الشمس بكميات كبيرة.
اذكر شيئًا واحدًا من التي قد يتعرض له جسم اإلنسان إذا لم يحميه 

من هذه األشعة.



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

47أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Types, characteristics 
and classification of 
living things

Factual Knowledge

A

أي المجموعات اآلتية تتألف من الكائنات الحية فقط؟

ب
األرنب، البذور، العصفورةأ

البذور، العصفورة، الرياح
ج

د
البركان، الشمعة، األرنب

الرياح، الشمعة، البركان



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 48

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Structure, function 
and life processes in 
organisms

Conceptual 
Understanding

اكتب سببين لتفسير حاجة جسم اإلنسان إلى الجلد.

السبب 1 :

السبب 2 :



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

49أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Electricity and 
magnetism

Conceptual 
Understanding

C

توضح األشكال مصابيح كهربائية متصلة بالبطارية.
أي المصابيح اآلتية ستكون مضاءة؟

أب ج د



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 50

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Development and life 
cycle of organisms

Conceptual 
Understanding

كلب

ضفدع

إنسان

حوت

فراشة

عصفور

 بعض الكائنات الحية في الشكل أعاله تتكاثر بالوالدة وتتكون صغارها 
في داخل جسم األم. واألخرى تتكون صغارها من خالل  البيض الذي 

تضعه األم ويفقس خارج جسمها.
في الجدول اآلتي ، اكتب أسماء الكائنات الحية التي تنتمي لكل 

مجموعة.

الكائنات الحية التي تتكاثر بالوالدةالكائنات الحية التي تتكاثر بالبيض



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

51أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Classification and
composition of matter

Factual Knowledge

الكثير من األشياء مصنوعة من المعادن مثل: )النحاس، الحديد 
والذهب (. ذلك ألن المعادن لها خصائص نافعة.

         
أ. اذكر اسم شيء واحد مصنوع من المعدن.

ب. ما خصائص المعادن التي تجعلها نافعة لصناعة هذه األشياء؟



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 52

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Earth processes, 
cycles and history

Reasoning and 
Analysis

D

درجة الحرارة العظمى

A المدينة

 B المدينة

 C المدينة

 D المدينة

ال

نعم

ال

نعم

10 ْC 

20 ْC

-10 ْC

-15 ْC

25 ْC

30 ْC

-1 ْC

  5 ْC

تكون الغيوم في السماءدرجة الحرارة الصغرى

الجدول أعاله يوضح بعض المعلومات عن حالة الطقس ألربع مدن 
مختلفة خالل 24 ساعة . 

في أي مدينة يتوقع تكوّن الثلج؟

ب
المدينة  Aأ

B  المدينة
ج

د
C  المدينة

D  المدينة



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

53أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Earth›s structure and
physical features

Reasoning and 
Analysis

B

انظر إلى الشكل أعاله.

 ما أفضل موقع لنمو المحاصيل؟

ب
الموقع  Aأ

B  الموقع
ج

د
C  الموقع

D  الموقع

جبال

صحراء

نهر

شاطئ

A

B

C D



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 54

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Earth in the solar 
system and universe

Factual Knowiedge

C

 شاهدت سهى القمر مكتماًل.

ما المدة الزمنية التقريبية المستغرقة لتكوّن القمر المكتمل في المرة 
التالية ؟

ب
أسبوع واحدأ

أسبوعان
ج

د
شهر واحد

سنة واحدة



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

55أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Reproduction and 
heredity

Factual Knowiedge

B

نبات يحمل أزهارًا صفراء . 

ما أفضل تفسير للون األصفر لألزهار؟

ب
لون أشعة الشمس تكسب األزهار اللون األصفرأ

لون أزهار األبوين كان باللون األصفر
ج

د
كان الجو دافئًا في وقت إزهار النبات

الجو ممطر وبشكل يومي



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 56

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Diversity, adaptation, 
and natural selection

Reasoning and 
Analysis

D

عادًة الحيوانات تمتلك مميزات جسدية تساعدها على العيش في أماكن 
معينة. انظر إلى الشكل أعاله. هذا الحيوان يعيش في الصحراء الحار.

ما الخصائص الجسدية التي يمتلكها هذا الحيوان ليساعده على فقد 
الحرارة؟

ب
غطاء الجسم من الفرو السميكأ

الذيل الكثيف
ج

د
العينان الصغيرتان

األذنان الكبيران



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

57أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Ecosystems

Factual Knowledge

C

الشكل أعاله يوضح بركة وبعض الكائنات الحية التي تعيش فيها 
وحولها. جميع هذه الكائنات تعتمد على بعضها في الغذاء. 

أي األشياء اآلتية قد تحصل صغار الضفادع منها على غذائها ؟

الشمس

الطحالب النباتية

مالك الحزين

السمكةصغار الضفدع  

ب
الشمسأ

السمكة
ج

د
الطحالب النباتية

مالك الحزين



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 58

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Earth processes, 
cycles and history

Conceptual 
Understanding

في يوم حار رطب، يكون الهواء محمل بكميات كبيرة من بخار الماء. 
ما الذي يحدث لبخار الماء المنتشر في الهواء عندما يصبح الهواء 

باردًا؟



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

59أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Types, characteristics 
and classification of 
living things

Conceptual 
Understanding

هل النباتات كائنات حية أم غير حية؟

) اختر مربعًا واحدًا فقط (

 كائنات حية

 كائنات غير حية

فسر إجابتك.



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 60

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Human health

Factual Knowledge

أصيب ماجد بنزلة برد. خالل أسبوع أصيب عدد من أصدقائه كذلك 
بنزلة البرد.

اذكر طريقتين نقل من خاللهما ماجد العدوى ألصدقائه.

.1

.2



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

61أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Development and life 
cycle of organisms

Conceptual 
Understanding

D

كيس من األرز

أرز

يرقة

تم العثور على عدد من اليرقات في كيس من األرز.

 ما أفضل تفسير لسبب تكوّن اليرقات في الكيس؟

ب
تكونت اليرقات من الماء الموجود في الكيسأ

تكونت اليرقات من الهواء الموجود في الكيس
ج

د
تكونت من األرز نفسه

تكونت من البيض الذي وضعته الحشرات



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 62

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Classification and
composition of matter

Factual Knowledge

D

أي األشياء اآلتية تذوب في الماء؟

ب
برادة الحديدأ

نشارة الخشب
ج

د
الرمل

السكر



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

63أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Chemical change

Conceptual 
Understanding

A

أي النشاطات اآلتية ينتج عنها تكوّن مادة مختلفة؟

ب
تم ترك المسمار في الخارج وتعرّض للصدأأ

وقعت الزجاجة وتحطمت إلى قطع صغيرة
ج

د
الضمادة المطاطية تمددت حتى تقطعت

تم بري قلم الرصاص إلى نقطة محددة



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 64

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Physical states and 
changes in matter

Conceptual 
Understanding

صف اختالفًا واحدًا بين المواد الصلبة والمواد السائلة.



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

65أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Forces and motion

Factual Knowledge

B

أي من اآلتي يؤدي إلى تكون قوة طاردة لألجسام عن بعضها البعض؟

ب
الجاذبية األرضيةأ

القوة المغناطيسية
ج

د
كاًل من الجاذبية األرضية والقوة المغناطيسية

ال الجاذبية األرضية وال القوة المغناطيسية



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 66

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Classification and
composition of matter

Factual Knowledge

D

أي الجمل اآلتية صحيحة عن األجسام؟

ب
جميع األجسام المعةأ

جميع األجسام صلبة
ج

د
جميع األجسام خشنة

جميع األجسام لها كتلة



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

67أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

 Earth Science

Use and conservation 
of natural resources

Factual Knowledge

C

تستخدم المعادن في الكثير من الصناعات كالمجوهرات، الطباشير 
والخرسانات. 

من أين نحصل على المواد التي تستخدم في صناعة هذه األشياء؟

ب
الهواءأ

الخشب
ج

د
الصخور

المحاصيل الزراعية



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 68

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Light

Conceptual 
Understanding

هناك خطآن واردان في ظل الرجل المتكون في الشكل أعاله.
اكتب الخطأين الواردين في الشكل.



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

69أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Chemical change

Conceptual 
Understanding

B

يوضح الشكل اآلتي أربع شموع متماثلة. كل واحدة منها مغطاة بوعاء 
زجاجي ذات أحجام مختلفة. 

أي الشموع تنطفئ أخيرًا؟

أب

ج د



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 70

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Ecosystems

Conceptual 
Understanding

انتقلت سامية إلى منزل جديد. أرادت زراعة عدد من النباتات في 
مناطق مختلفة من حديقة منزلها.

تعلم سامية أن النباتات تحتاج إلى ضوء الشمس لكي تنمو.
لماذا تحتاج النباتات إلى ضوء الشمس لكي تنمو؟

تحتاج النباتات كذلك إلى الماء لتنمو.
اذكر شيئًا آخرًا تحتاج إليها النباتات لتنمو جيدًا.

تتبعاألسئلة عن موضوع الحديقة.

الحديقة
التعليمات : األسئلة اآلتية حول موضوع الحديقة.

لإلجابة عن هذه األسئلة، يمكنك أن تستعين بأية صورة تظهر
في صفحات الجزء الخاص بموضوع الحديقة.



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

71أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Earth in the solar 
system and universe

Reasoning and 
Analysis

يوضح الشكل اآلتي مخططًا لمنزل وحديقة سعاد. هنالك أربع مناطق
في الحديقة يمكن لسعاد زراعة بعض النباتات فيها.

) المناطق 3،2،1 و4 (.

أي جهة من منزل سعاد ستصل إليها أكبر كمية من أشعة الشمس 
صباحًا؟

) اختر مربعًا واحدًا فقط (

  جهة الشرق ) المنطقة 3 (

  جهة الغرب ) المنطقة 4 (

فسر إجابتك.

 

شمال

غربشرق

المنطقة3

بركة
المنطقة 2

المنطقة 4

المنطقة 1

أشجار البلوط

المنزل
جنوب

تتبعاألسئلة عن موضوع الحديقة.

الحديقة )تابع(



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 72

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Ecosystems

Reasoning and 
Analysis

أرادت سعاد أن تزرع كل منطقة بأنواع مختلفة من المحاصيل 
الزراعية. وقامت بجمع صور لنباتاتها المفضلة وبحثت في كمية 

الضوء التي تحتاجها كل نبتة لتنمو بشكل جيد. ثم قامت بوضع هذه 
الصور في سجل كما هو موضح في الشكل اآلتي.

أرادت سعاد أن تزرع الورد في المنطقة 1 تحت أشجار البلوط. 
صديقتها سارة لم توافقها الرأي وأخبرتها بأن الورد لن ينمو بشكل 

جيد في المنطقة 1.

 اكتب سبب هذا التفسير لسارة.

حاجة النبات إلى الضوء لينمو بشكل جيدحاجة النبات إلى الضوء لينمو بشكل جيد

شمس الظهيرة

شجيرة

نبات الطماطم

خنشار

ورد

الظل

شمس يوم كاملشمس الصباح

جزء من الظلشمس يوم كامل

تتبعاألسئلة عن موضوع الحديقة.

الحديقة )تابع(



TIMSS 2003
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Content Domain

Key

Fourth Grade
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Cognitive Domain

Main Topic

73أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

المنطقة 1

المنطقة 2

المنطقة 3

المنطقة 4

شمال

غربشرق

المنطقة3

بركة
المنطقة 2

المنطقة 4

المنطقة 1

أشجار البلوط

المنزل
جنوب

Earth Science

Ecosystems

Reasoning and 
Analysis

 انظر إلى المعلومات المتعلقة بكل نبات في سجل الصور الخاص بسعاد 
ومخطط حديقتها في الشكل أعاله. 

اكتب أسماء النباتات في الصندوق اآلتي حسب المنطقة المناسبة 
لنموها فيها.

 

تتبعاألسئلة عن موضوع الحديقة.

الحديقة )تابع(



TIMSS 2003
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Content Domain

Key

Fourth Grade
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Cognitive Domain
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أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 74

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Structure, function 
and life processes in 
organisms

Reasoning and 
Analysis

قامت سعاد بزراعة حديقتها. بعد عدة أشهر، الحظت نمو بعض 
النباتات التي لم تقم بزراعتها، وهي تعلم أن النباتات تنمو من خالل 

البذور. جمعت سعاد بعض بذور إحدى هذه النباتات. 
النبتة وبذورها موضحان في الشكل اآلتي. 

ما السبب المحتمل لوجود هذه البذور في حديقة سعاد؟ 

النباتالبذور

تتبعاألسئلة عن موضوع الحديقة.

الحديقة )تابع(



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
Science

Cognitive Domain

Main Topic

75أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science 

Development and life 
cycle of organisms

Conceptual 
Understanding

الحظت سعاد أن الحشرات قامت بتناول أوراق شجيرات الورد كما هو 
موضح في الشكل اآلتي.

 

حشرات

قررت سعاد استخدام المبيدات الحشرية للتخلص من الحشرات. قالت 
صديقتها سارة بأن المبيدات الحشرية قد تقضي على الحشرات األخرى 

المهمة في إزهار بعض نباتات الحديقة.

لماذا تعتبر بعض الحشرات مهمة في عملية إزهار النباتات؟

نهاية أسئلة الحديقة

الحديقة )تابع(



TIMSS 2003

Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Key

Fourth Grade
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Cognitive Domain

Main Topic

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 76

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

ذهب كل من أحمد وجمال إلى متجر لأللبسة لشراء قميص برتقالي 
اللون.

في طريق العودة إلى البيت، قاما بفتح الكيس لعرض القميص البرتقالي 
الجديد على أحد أصدقائهما.

لكنهما تفاجآ بأن القميص كان يبدو أحمر اللون و ليس برتقاليا.

ظن أحمد أنه حدث التباس عند تسليمهما القميص، في حين اعتقد جمال 
بأن لون القميص بدا مختلفا ألن ضوء الشمس يختلف عن اإلضاءة 

الموجودة في المتجر. لذلك قررا إجراء تحقيق لمعرفة من منهما على 
صواب.

في المتجر

تبدأ األسئلة حول الضوء واللون على الصفحة التالية.

في طريق العودة إلى البيت

الضوء واللون
التعليمات : األسئلة اآلتية حول الضوء واللون.

لإلجابة عن هذه األسئلة، يمكنك أن تستعين بأية صورة تظهر في 
صفحات الجزء الخاص بالضوء واللون.



TIMSS 2003
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77أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2003 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

الضوء واللون )تابع(

Physical Science

Reasoning

1

تحقيق حول القميص الجديد

أحضر أحمد وجمال مصباحا وأربعة لمبات ملونة )بيضاء وحمراء 
وصفراء وخضراء(. ثم أحضرا القميص الجديد الذي اشترياه ونظرا إليه 

تحت كل لمبة من اللمبات. تظهر الصور أدناه نتيجة ما شاهداه.

أ. صف نتائج تحقيق أحمد وجمال حول القميص الجديد.

تتبعاألسئلة حول الضوء واللون على الصفحة التالية.

القميص الجديد تحت ضوء لمبات ملونة مختلفة

اللمبة البيضاء

يبدو أحمرا

اللمبة الحمراء

يبدو أحمرا

اللمبة الصفراء

يبدو برتقاليا

اللمبة الخضراء

يبدو أسودا



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 78

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

ب. هل تم إعطاء أحمد وجمال القميص الخطأ في المتجر؟
)امأل خانة واحدة.(

 نعم
 ال

فسّـر إجابتك اعتمادا على نتائج التحقيق الذي قاما به.

ج. ماذا كان لون ضوء اللمبة في المتجر؟

اإلجابة: ------------------------------------------------------------------------------

Physical Science

Reasoning

1

الضوء واللون )تابع(

تتبعاألسئلة حول الضوء واللون على الصفحة التالية.



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

79أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

أ. اشرح نتائج تحقيق أحمد وجمال حول القميص األبيض.

ب. كيف سيكون لون القميص األبيض برأيك تحت ضوء لمبة زرقاء؟

اإلجابة: ------------------------------------------------------------------------------

Physical Science

Reasoning

1

الضوء واللون )تابع(

تجربة على قميص أبيض

تساءل كل من أحمد وجمال عن كيفية ظهور ألوان قمصان أخرى تحت 
أضواء مختلفة. فأحضرا قميصا أبيضا ونظرا إليه مرة تحت كل لمبة من 

اللمبات. تظهر الصور أدناه ما شاهداه.

القميص األبيض تحت ضوء لمبات ملونة مختلفة

اللمبة الخضراء

يبدو أخضرًا

اللمبة الحمراءاللمبة الصفراء

يبدو أحمرًا

اللمبة البيضاء

يبدو أبيضًا يبدو أصفرًا

تتبعاألسئلة حول الضوء واللون على الصفحة التالية.



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 80

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

أحضر أحمد وجمال بعد ذلك قميصا آخر. وبدا القميص أزرقا تحت 
اللمبة البيضاء.

ماذا سيكون لون القميص تحت ضوء لمبة زرقاء برأيك؟

اإلجابة: ------------------------------------------------------------------------------

اشرح إجابتك اعتمادا على نتائج التحقيق الذي قام به أحمد وجمال.

؟
Physical Science

Reasoning

2

نهاية قسم الضوء واللون.

اللمبة 
البيضاء

يبدو أزرقا

اللمبة
الزرقاء

الضوء واللون )تابع(



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

81أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Applying

1

C

أي من الحيوانات اآلتية لديه أسنان تشبه أسنان اإلنسان؟

الغزال
األسد
القرد
الكلب

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 82

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Applying

1

A

بعض الناس لديهم شعر أملس وبعضهم لديهم شعر مجعّد. 

ما الذي يؤدي إلى والدة بعضهم بشعر مجعّد وبعضهم اآلخر بشعر 
أملس؟

نوع شعر الوالدين
نوع شعر إخوانهم وأخواتهم

لون شعرهم

لون بشرتهم

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

83أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Applying

1

C

أي العبارات اآلتية المتعلقة بسلسلة الغذاء المبينة أعاله صحيحة؟

فئران الحقل تأكل الجراد والعشب
الجراد يأكل العشب و فئران الحقل

الثعابين تأكل فئران الحقل

الثعابين تأكل العشب

أ
ب
ج

د

الثعبانفأر الحقلالجرادةالعشب



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 84

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Reasoning

1

أخبر كمال صديقته صفية أنه بواسطة أكل الفاكهة يمكنه الحصول على 
كل ما يحتاجه من تغذية للبقاء بصحة جيدة. وتعتقد صفية أن كمال 

سيحتاج لتناول أنواع أخرى من األطعمة أيضا.
من منهما على صواب؟

)امأل خانة واحدة(

 كمال
 صفية

اشرح إجابتك.



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

85أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Applying

1

تم ربط وشاح إلى سارية من أجل قياس شدة الرياح كما يظهر أدناه.

اكتب األرقام 1 و 2 و 3 و 4 بالترتيب الصحيح معتمدا على قوة 
الهواء من األقوى إلى األضعف.

اإلجابة: .................، .................،.................، .................

1 2 3 4



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 86

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Applying

1

B

انظر إلى الرسوم األربعة.

ما الصور التي تعرض أشياء غير حية؟

األشجار

النار

النهر

البذور

األشجار والنار
النار والنهر

النهر والبذور

البذور واألشجار

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

87أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Knowing

1

B

لدى حيوان ست أرجل.

ما المرجح أن يكون هذا الحيوان؟

عنكبوت
ذبابة

سحلية

أم أربع وأربعين

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 88

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Knowing

2

يشير الرسم أدناه إلى دورة الحياة لدى حشرة العثة.
اكتب اسم كل من األطوار في الخانات المخصصة لذلك. لقد تم إكمال 

خانة لمساعدتك.

حشرة العثة البالغة



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

89أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Knowing

1

D

من أين تستمد النباتات الطاقة لصناعة الغذاء؟

الهواء
التربة

الماء

أشعة الشمس

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 90

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Knowing

1

A

يضرّ التدخين الجسد بطرق عديدة.
ما العضو األكثر تضررًا؟

الرئة
الكلية

الكبد

المعدة

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

91أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Reasoning

1

A

لدى طارق ثالث كرات متشابهة في الشكل والحجم.
وضع طارق الكرات الثالث في وعاءٍ زجاجي مملوء بالماء، فالحظ أن 

الكرة )x( تعوم لكن الكرتين ٌ)Y( و)Z( تغوصان.

ماذا يمكنه اإلستنتاج بخصوص وزن الكرة )x( مقارنة 
بالكرتين )Y( و)Z(؟

Zو Y أخّف من x
Zو Y أثقل من x

Z وأثقل من Y أخّف من x
Z وأخّف من Y أثقل من x

أ
ب
ج

د

x

ZY



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 92

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Applying

1

المصباح في الدائرة المبيّنة أدناه ال يتوهج.

أحد األسباب الممكنة هو انكسار المصباح.
أعط سببًا آخرا لعدم توهّج المصباح.

المصباح

البطارية



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

93أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Reasoning

1

D

مع سارة مزيج من برادة الحديد والرمل تريد فصلهما عن بعضهما.
كيف يمكنها القيام بذلك؟

خضّ المزيج، لجعل برادة الحديد تطفو على السطح
إضافة الماء الى المزيج، ليذوب الرمل في الماء

تمرير المزيج في منخل، ليبقي الرمل في المنخل

تمرير مغناطيس فوق المزيج، لجذب برادة الحديد

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 94

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Knowing

1

C

أي من اآلتي يعمل فقط بواسطة الكهرباء؟

المركب الشراعي
الدراجة النارية

مروحة السقف

المحرّك البخاري

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

95أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Applying

1

See scoring guide

وضعت معّلمة ليلى صحنًا من الماء على حافة نافذة مشمسة. حين 
نظرت ليلى إلى الصحن في أواخر النهار، كان كل الماء قد اختفى.

اشرح سبب اختفاء الماء.



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 96

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Applying

1

B

مع سهير ثالثة مكعبات من الثلج ذات أحجام مختلفة، وثالثة أوعية 
متشابهة تماما. وضعت سهير كل مكعب ثلج في وعاء يحتوي على 

نفس الكمية من الماء، كما يظهر في الرسم.

ماذا يحدث لمكعبات الثلج عندما يتم وضعها في الماء؟

المكعب 3
المكعب 1المكعب 2

المكعبات رقم 1 و 2 و 3 تغوص
المكعبات رقم 1 و 2 و 3 تطفو

المكعب رقم 1 يطفو والمكعبان رقم 2 و 3 يغوصان

المكعبان رقم 1 و 2 يطفوان والمكعب رقم 3 يغوص

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

97أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Knowing

1

C

ما الذي يغطي معظم سطح األرض؟

الرمل
األشجار

الماء

الجبال

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 98

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Applying

1

C

يوضح الجدول أدناه المسافة بين الشمس وأربعة كواكب في النظام 
الشمسي .

المسافة التقريبية
عن الشمس
)مليون كم(

األرض

150

المريخ

230

عطارد

58

زحل

1.400

أ. ما الكوكب األقرب للشمس؟

ب. أي تلك الكواكب األربعة األكثر احتماال بوجود أدنى معدل درجة 
حرارة لسطحه؟

األرض
المريخ

عطارد

زحل

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

99أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Knowing

1

B

أية مجموعة من مجموعات الحيوانات اآلتية تعتبر كلها من الثدييات؟

البطة، النسر، الببغاء
الفأر، القرد، الخفاش 

الفراشة، النملة،البعوضة

التمساح، الثعبان، السلحفاة

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 100

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

 Life Science

Reasoning

1

هل يمكن لشجرة سنديان ونبتة تبَّاع الشمس أن تنتجا معا شجرة 
سنديان تثمر أزهار تباع الشمس؟

)امأل خانة واحدة.(

  نعم
  ال

فسر إجابتك.

شجرة سندياننبتة تباع الشمس



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

101أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Reasoning

2

تظهر الصورتان أعاله جمجمتين لحيوانين:
الجمجمة 1 والجمجمة 2.

أحدهما تغذى على النباتات فقط بينما اآلخر لم يأكل سوى فصائل أخرى 
من الحيوانات.

عرّف أية جمجمة تابعة لكل من الحيوانين.

الحيوان الذي تغذى على النبات لديه الجمجمة.....................................................
الحيوان الذي أكل فصائل أخرى من الحيوانات لديه الجمجمة ................... 

فسر إجابتك معتمدا على معلوماتك حول األسنان.

الجمجمة 2 الجمجمة 1



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 102

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

 Life Science

Knowing

1

C

جرح طالل إصبعه. واحتاج جسده لطاقة من أجل التئام الجرح. 

من أين سيحصل على الطاقة إللتئام الجرح؟

من الضمادة التي وضعها على الجرح
من المرهم المطهّر الذي وضعه على الجرح

من الطعام الذي أكله

من الماء الذي شربه

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

103أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Knowing

1

الثلج والسائل حالتان مختلفتان من حاالت الماء . ُتستخدم كل حالة من 
حاالت الماء بطريقة مختلفة.

اكتب استخدامًا واحدًا من استخدامات اإلنسان لكل من الحالتين.

الثلج:

السائل:

السائلالسائل



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 104

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Reasoning

1

A

تم تثبيت حبّات فول على مسطرة معدنية بواسطة الزبدة كما في الشكل 
أعاله، وتم تسخين المسطرة من طرف واحد.

 في أي ترتيب سوف تتساقط حبات الفول؟

المسطرة المعدنية

الشمعة

حبات الفول

1 و 2 و 3 و 4 و 5
5 و 4 و 3 و 2 و 1

1 و 3 و 5 و 4 و 2

تتساقط كلها في نفس الوقت

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

105أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Applying

1

حين تنفخ في الماء بواسطة قشة، تتشّكل الفقاعات وتعلو على سطح 
الماء.

 ما سبب صعود الفقاعات إلى سطح الماء؟



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 106

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Applying

1

B

ما السبب الرئيسي الذي يسمح لنا برؤية القمر؟

يعكس القمر الضوء المنبعث من األرض
يعكس القمر الضوء المنبعث من الشمس

ينتج القمر ضوءه بذاته

القمر أكبر حجما من النجوم

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

107أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Knowing

1

أ. اكتب اسم فصلين من فصول السنة

الفصل 1: ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

الفصل 2: ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

ب. اكتب اختالفا واحدا في الطقس بين الفصلين اللذين ذكرتهما.



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 108

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Knowing

1

B

ما الحيوان الذي يكون هيكله العظمي خارج جسمه؟

القطة
النملة

األفعى السمكة

بأ

دج



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

109أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Knowing

1

قد تقع بذور نبتة ما في مكان بعيد جدًا عنها.
صف إحدى طرق حدوث ذلك.



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 110

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Applying

1

A

ما أفضل مصدر للفيتامينات واألمالح المعدنية؟

الفاكهة والخضار
الخبز واألرز والمعكرونة

الحليب ومشتقاته
اللحم والسمك والدواجن

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

111أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Applying

2

الطائر كائن حي والسحاب ليس كائنًا حيًا.
اذكر سببين لتصنيفك للطائر ككائن حي وللسحاب ككائن غير حي.

.1

.2

الطائرالسحاب



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 112

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Reasoning

1

لدى كل من فادي وفدوى بذرة لتبَّاع الشمس ُاخذت من النبتة ذاتها. 
أخذ كل منهما وعاءان مماثالن ووضعا التراب فيهما. ثم زرعا بذرة في 
كل وعاء. اعتنى فادي بأحد الوعائين في بيته، واعتنت فدوى بالوعاء 

اآلخر في بيتها.
بعد مرور بعض الوقت، قاما بمقارنة النبتتان والحظا وجود فرق كبير 

في نموهما، كما يظهر في الرسوم أدناه.

صف إحدى الطرق التي من الممكن أن يكون فادي اّتبعها في اإلعتناء 
بنبتته بشكل مختلف عما فعلت فدوى.

نبتة فادينبتة فدوى



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

113أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

 Physical Science

Applying

1

B

يتشابه شكل األجسام الثالثة أدناه وحجمها.

خشبحديدبوليستيرين

أي العبارات الخاصة بوزن األجسام هي األكثر صحة؟

الجسم الخشبي هو األثقل
الجسم الحديدي هو األثقل

جسم البوليستيرين هو األثقل.

لألجسام الثالثة نفس الوزن.

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 114

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

 Physical Science

Knowing

1

D

في أي مثال يتحرّك جسم ما بفعل قوة الجاذبية؟

فتاٌة تضرب كرة بواسطة مضرب
ولد يدفع صندوقا على األرض

فتاٌة تدّق مسمارا على الجدار

ولد يقع من فوق شجرة على األرض

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

115أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Reasoning

1

يعرض الجدول أدناه مصدر الطاقة لبعض الكائنات الحية.

اكتب اسم كائن حي واحد من الجدول السابق في كل مستطيل
)تشير األسهم إلى تدفق الطاقة.(

الكائنات الحية

األفاعي 

الخنافس

النسور 

أشجار السنديان

العظاءات )السحالي( 

أشجار السنديان

الخنافس

مصدر الطاقة

الثدييات الصغيرة، الطيور والضفادع

األوراق

الثدييات الصغيرة، الزواحف الصغيرة واألسماك

سنديان الشمس

الحشرات



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 116

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Applying

1

A

ما الرسم الدائري الذي يشير إلى نسبة توزيع اليابسة والماء
على األرض؟

بأ

دج

الماء

الماء

الماء

الماء اليابسة
اليابسة

اليابسة
اليابسة



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

117أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Applying

1

D

ما السبب األكثر احتمااًل لوجودها في الطبقة الصخرية؟

يبين الشكل أدناه بعض األحافير المحارية التي تم العثور عليها        
في طبقةٍ صخرية لسفح جبلي.

عاشت المحارات على اليابسة في قديم الزمان
تدوم األحافير وقتًا أطول حين تتكوّن في الجبال

ترك البشر األصداف على سفح الجبل

كانت الطبقة الصخرية في الماضي جزءًا من قعر البحر

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 118

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

 Physical Science

Applying

1

مع أمينة مجموعة من الكرات في وعاء زجاجي، كما يظهر أدناه.

هذه الكرات لها نفس الحجم لكنها مصنوعة من معادن مختلفة.
اذكر خاصية يمكن أن تطبقها أمينة لفصل الكرات الحديدية 

عن بعضها البعض ضمن مجموعات مختلفة.



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

119أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

 Physical Science

Applying

1

تتواجد المادة في إحدى الحاالت التالية: الصلبة أوالسائلة أوالغازية عند 
درجات الحرارة العادية.

يشير الجدول أدناه إلى بعض األنواع من المواد التي تم تجميعها حسب 
حالتها.

سجّل حالة كل مجموعة في العمود الثالث من الجدول.

المجموعة

1

2

3

الماء والعصير

الهواء واألوكسجين

الصخر والذهب

الحالةالمادة



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 120

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science 

Knowing

2

الماء مورد طبيعي موجود على األرض يُستخدم في الحياة اليومية.
اذكر موردا طبيعيا آخرًا  يُستخدم في الحياة اليومية.

صف مجاالت استخدام هذا المورد.



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

121أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science 

Applying

1

C

هناك عدة أنواع من الصحاري.
ما الصفة المشتركة بينها؟

شتاء دافئ
صيف طويل

هطول أمطار خفيفة

درجات حرارة منخفضة لياًل ونهارًا

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 122

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Knowing

1

B

إنّ صغار )الجنادب( تبدّل غشاءها الخارجي مع نمو جسدها.
أي من الحيوانات اآلتية يبدّل غشاءه الخارجي مع نمو جسده أيضا؟

الضفدع
الثعبان

السمك

اإلنسان

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

123أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Knowing

2

 See scoring guide

انظر إلى صورة الهيكل العظمي البشري أعاله.
اكتب سببين من أسباب احتياج اإلنسان إلى هيكل عظمي.

السبب 1:

السبب 2:



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 124

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Knowing

1

A

ما الطائر الذي يمكن أن يأكل الثدييات الصغيرة؟

بأ

دج



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

125أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Knowing

2

تم اكتشاف حيوان جديد يعيش في البحار. ويعتقد أنه إما من األسماك 
وإما من الثدييات.

اذكر صفة من صفات األسماك وصفة من صفات الثدييات من أجل 
معرفة فصيلة ذلك الحيوان.

أ. صفة من صفات األسماك:

ب. صفة من صفات الثدييات:



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 126

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Knowing

1

C

قاست سناء كمية السكر التي يمكنها أن تذوب في كأس من الماء البارد 
وفي كأس من الماء الفاتر وفي كأس من الماء الساخن. 

ماالذي الحظته سناء بشكل واضح؟

أذاب الماء البارد معظم كمية السكر
أذاب الماء الفاتر معظم كمية السكر

أذاب الماء الساخن معظم كمية السكر

أذاب الماء البارد والماء الفاتر والماء الساخن نفس الكمية من السكر

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

127أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Physical Science

Applying

1

من الممكن لسائل ما أن يتحول إلى غاز أو إلى مادة صلبة.

أ. كيف يمكنك تحويل سائل إلى غاز؟

ب. كيف يمكنك تحويل سائل إلى مادة صلبة؟



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 128

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Knowing

1

يجب على الناس عدم الشرب من مياه المحيطات أو البحار مباشرة.
اذكر السبب.



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

129أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Knowing

1

اذكر إحدى اإلختالفات التي تميز الشمس عن القمر.



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 130

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Knowing

1

B

أي الكائنات الحية اآلتية تقوم بصنع غذائها مستخدمة ضوء الشمس؟

السحلية
الشجرة

األيل )الظبي(

الصقر

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

131أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Reasoning

1

هنالك سلحفاة عمالق يعيش على جزيرة، وهو الذكر الوحيد المتبقي من 
هذه الفصيلة المميزة من السالحف العمالقة.

هل بإمكان هذا السلحفاة التكاثر كي ال ينقرض هذا النوع من السالحف؟
)امأل خانة واحدة.(

  نعم
  ال

فسر إجابتك.



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 132

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Reasoning

1

C

من النادر أن نجد في البرك الصخرية )وهي عبارة عن حفر في الصخر 
تمتلئ بمياه المحيط عند حدوث المد( الطحالب البحرية التي تعيش في 

المحيطات.
يريد أربعة تالميذ معرفة ما إذا كانت الطحالب البحرية ال تنمو في تلك 
البرك الصخرية بسبب شدة ملوحة الماء. ولهذا، قام كل منهم بتجربة 

للتأكد من صحة هذا القول. وتشير الصور أدناه إلى التجارب التي قاموا 
بها.

أية تجربة من التجارب األربع تعتبر األفضل للتأكد من أن الطحالب 
البحرية ال يمكنها النمو في مياه المحيط شديدة الملوحة؟

بأ

دج

تجربة محمد

لتران من مياه 

المحيط

لتران من المياه 
العذبة باإلضافة 
إلى 50 غرام 

من الملح

لتران من المياه 
العذبة باإلضافة 
إلى 50 غرام 

من الملح

لتر واحد
 من مياه
المحيط

لتران من 

مياه المحيط

لتران من 

مياه المحيط

لتران من 

المياه العذبة

لتران من 

مياه المحيط

تجربة سليم

تجربة مريم

تجربة سامية



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

133أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Life Science

Knowing

1

C

أي الحيوانات اآلتية يمكنها أن تعيش في الصحراء ؟

الدب

السحلية

السرطان

النمر

بأ

دج



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 134
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Life Science

Reasoning

1

D

تشير الصورتان أعاله إلى نوعين من البذور.

 كيف يتم انتشار هذه البذور؟

بالتفتح على سطح األرض
باإللتصاق على الحيوانات

عن طريق أكلها من قبل الحيوانات

بواسطة الرياح

أ
ب
ج

د
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Physical Science

Knowing

1

C

أي المواد اآلتية قابلة للصدأ؟

رقاقات الخشب
مصاصات عصير بالستيكية

مسامير الحديد

الكرات الزجاجية

أ
ب
ج
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Physical Science

Applying

1

B

تشير الصور أعاله إلى ثالثة أنواع مختلفة من المساحيق ينظر إليها 
عبر عدسة مكبرة.

 أي المساحيق يكثر احتمال كونها خليطا؟

المسحوق 3المسحوق 2المسحوق 1

المسحوقان 1 و 2 فقط
المسحوقان 1 و 3 فقط

المسحوقان 2 و 3 فقط

المساحيق 1 و 2 و 3

أ
ب
ج

د
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Physical Science

Applying

1

A

أي مكعبات الثلج اآلتية سوف يستغرق ذوبانها أطول وقت؟

دجبأ
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Earth Science

Reasoning

1

تمّ إيقاف بعض السيارات خارجا طوال الليل. في الصباح، لوحظ أنها 
كانت مبللة بالرغم من أنه لم يسقط المطر.

ما مصدر هذه المياه؟
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Earth Science

Applying

1

C

يعتقد العلماء أن المحيطات كانت تغطي قديما جزءا كبيرا من اليابسة 
الحالية.

أي األشياء اآلتية التي عثر عليها على اليابسة دفعت بالعلماء إلى هذا 
االفتراض؟

المياه الجوفية
التربة الرملية

أحافير األسماك

البحيرات المالحة

أ
ب
ج

د



Item ID Subject Grade Block Block Seq

Content Domain

Cognitive Domain

Maximum Points

Key

Fourth Grade
Science

TIMSS 2007

أسئلة تدريبات TIMSS - الصف الرابع - العلوم 140

حقوق الطبع والنشر© 2007 - الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي )IEA(. جميع الحقوق محفوظة

Earth Science

Knowing

1

يعتبرالخشب من الموارد التي يستعملها اإلنسان. 

اذكر استخدامين اثنين للخشب.

.1

.2
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