
 TIMSS2019لدراسةالتدريب التخصصي
في العلوم للصف الثامن

: إعداد وتنفيذ 

إدارة االختبارات الوطنية والدولية وإدارة المناهج



اللقاءنتاجات 

 ة المتحدةلى أهمية المشاركة في الدراسات الدولية وربطها باألجندة الوطنية لدولة اإلمارات العربيإالتعرف

 سئلة دراسةأاألداء وأنواع مكونات ومجاالت ومستويات التعرف إلىTIMSS.

 إطار تقييم العلوم لدراسة معايير إلى التعرفTIMSS2019وربطها مع الكتب المدرسية.

 أسئلة على التدريبTIMSS2015 المنظمةمن قبل المصرح بها.

 أسئلة المدرسية التي تحاكي الكتب من إلى أسئلة التعرفTIMSS.

 تعبئة استبانة معلم العلومهمية ألى إالتعرف.

 التعلّممصادر إلى التعرف.



يةمشاركة دولة اإلمارات العربية المتحدة في الدراسات الدولأهمية 

الدولةمتخذي القرار في الوزارة بمعلومات عن جودة التعليم في تزويد •

طلبة قدرات ومهارات أداء الالنظم واآلليات لقياس اتخاذ القرارات المناسبة لوضع •

هارات ملتطوير وإتاحة الفرصة العالمي، على المستوى ومقارنتهم بأداء نظرائهم 

الموهوبينالطلبة 

التعليمالتنافسية العالمية في تحقيق •



مؤشرات األجندة الوطنية 

في 
اإلمارات العربية المتحدةدولة 



نتائج طلبة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
TIMSS 2015في دراسة 

8الصف –العلوم 

2015دولة اإلمارات عام 

2015دولة اإلمارات عام 

العلوم     حالياً معدل 

477هو 8للصف 

21ترتيبنا 



2021رؤية 
اإلمارات العربية المتحدة في لدولة 
8العلوم للصف –TIMSSدراسة 

2021رؤية 

لكي نكون من أفضل       

دولة في العلوم 15

مراكز6علينا أن نتقدم 

2021رؤية 



المستوى المطلوب ألداء 

(نقطة510) الطلبة 

477اإلمارات 

415: المدارس الحكومية

8للصف TIMSS 2015مستويات األداء الدولية في العلوم 



استبانة

ورقية

TIMSSمكونات دراسة 

الطالب المدرسة

استبانة

إلكترونية

العلوممعلم

استبانة

إلكترونية

اختبار إلكتروني        

واختبار ورقي



ومأهمية تعبئة استبانة معلم العل



علوممعلميلدىوالمهنيةاألكاديميةبالجوانبالمتعلقةالمعلوماتجمععلىتركزاالستبانةهذه

.التدريسإزاءالمعلمومواقفالتعليميةوالممارساتالصفيةوالمصادرالثامنالصف

لذلك،TIMSSدراسةفيسيشاركونالذينالطلبةعينةمنجزءً ليكونصفكاختيارتمأنهوبما

يرجىلذلك،دةالمتحالعربيةاإلماراتدولةفيالتعليمواقعتوضيحفياجدً مهمدورإلجاباتكسيكون

وأنحيحة،صالبياناتجميعتكونوأنوصدقبأمانةاالستبانةتعبئةالمستهدفينالعلوممعلميمن

.التعليميةوالبيئةالتعليميالواقعتعكس

ومأهمية تعبئة استبانة معلم العل



مالحظات من الدورات السابقة للدراسة

.االستبانةتعبئةفيالعلوممعلميبعضجديةعدم•

بأنهباعإنطإلعطاءاألسئلةمعظمفيالجيدةالجوانبالمعلمينبعضيظهر•

.االستبانةعلىاالجابةخاللمنسخطهيظهراآلخروالبعضاألفضل،

.لهالوظيفيالتقييممننوعاالستبانةبأنالمعلمينبعضيعتقد•



ما تتضمنه استبانة المعلم

:التاليةالبنودالمعلماستبانةتتضمن•

(األسئلةمنوغيرهاالعلميالمؤهلالعمر،)المعلمعنمعلومات•

المدرسيةالبيئة•

العلوملمادةكمعلمدوره•

الدراسةفيسيشاركالذيللصفالعلومتدريس•

الدراسةفيالمشاركللصفتدريسهايتمالتيالعلوممواضيع•

الدراسةفيالمشاركللصفالمنزليةالواجبات•

الدراسةفيالمشاركللصفالمدرسيةاالختبارات•

العلوممواضيعلتدريساستعدادهمدى•



أمثلة على األسئلة 

بانة التي تتضمنها است

معلم العلوم



أمثلة على األسئلة 

بانة التي تتضمنها است

معلم العلوم



أمثلة على األسئلة 

بانة التي تتضمنها است

معلم العلوم



أمثلة على األسئلة 

بانة التي تتضمنها است

معلم العلوم



أمثلة على األسئلة 

بانة التي تتضمنها است

معلم العلوم



أمثلة على األسئلة 

بانة التي تتضمنها است

معلم العلوم













، حيث كانت جميع SwiftAssessإلكتروني تدريبي من خالل نظام TIMSSتم عقد اختبار 

والمصرح استخدامها من قبل المنظمة الدولية TIMSS2015أسئلة االختبار من أسئلة اختبار 

IEA . راج جميع األسئلة موضوعية، وذلك لسهولة تصحيحها إلكترونيًا وسرعة اخوكانت

.  متنوعة مقالية وموضوعيةeTMSS2019النتائج، علما بأن أسئلة اختبار 

، سوف يكون متاح للطلبة الصف الثامن 2019يناير ولغاية األول من مايو 27اعتبار من 

، بحيث يتمكن الطالب SwiftAssessعلى منظومة TIMSSالتدريب على فقرات متنوعة من 

.  من التدريب عليها أكثر من مرة، لوحده أو باشراف معلم العلوم

(Mock Exam)التدريبي TIMSSاختبار 



في االختبار إرسال تقرير للمدرسة بعد االختبار يبين نتائج الطلبة وأدائهموسيتم 

.دى الطلبةبشكل مفصل  بحيث يمكن للمدرسة التعرف على نقاط القوة والضعف ل

د طلبتهم بناء على هذه النتائج يتوجب على معلمي العلوم بمعالجة نقاط الضعف عن

اسة إلى إطار تقييم العلوم لدرالرجوع بإشراف مدير المدرسة ومنسق العلوم، ب

TIMSS التعلموالكتب المدرسية ومصادر.

(Mock Exam)التدريبي TIMSSاختبار 



 TIMSSعن دراسة نبذة 



TIMSSالتعريف بدراسة 

TIMSS  هي اختصـار لـ
Trend in International Mathematics and Science Study

.  ماالتجاهات الدولية في الرياضيات والعلودراسة 

التربوييلالتحصلتقييمالدوليةالهيئةعليهاتشرف
(IEA)إدارةتقومحيثالمشاركة،الدولمعبالتعاون

يةالتربوزارةفيوالدوليةالوطنيةاالختبارات
الحكوميةالمدارسفيالدراسةبتطبيقوالتعليم

.والخاصة

8و 4اختبار لطلبة الصفين 

يات استبانات لكل من مدير المدرسة ومعلمي الرياض

.والعلوم والطلبة وأولياء األمور

.الرياضيات والعلوم

ورقي أو إلكتروني

فيالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةشاركت

:دورتين
TIMSS TIMSSو2011 2015

.(1995منذسنواتأربعكلالدراسةتعقد)

يفلهاالثالثةالدورةفيحاليا  الدولةتشارك
(TIMSS ـلالسابعةالدورةهذهتمثلحيث،(2019

TIMSSدولة60منأكثرفيهاوتشارك.



TIMSSمجاالت دراسة 

هي الموضوعات التي سيتم 

TIMSSدراسة تقييمها في 

وعمليات التفكيرمجموعة المهارات هي 

TIMSSالتي سيتم تقييمها في دراسة 

مجال المعرفة أو البُعد االدراكيمجال المحتوى



الصف الرابع  النشاط 

دقيقة 45 الرياضياتأسئلة

دقيقة 15 استراحة

دقيقة 45 العلومأسئلة

قائق10 اراالختببعدإلكترونيةالطالباستبانة

دقيقة 15 استراحة

دقيقة 30 ورقيةالطالباستبانة

زمن االختبار وتعبئة االستبانة

TIMSSسيعقد اختبار 
أبريل 22في الفترة من 

2019مايو 2إلى 

على أن تختار المدرسة 

يوم واحد ضمن هذه الفترة 

لتطبيق االختبار 

العلوم والرياضيات ) 

(واالستبانة الورقية



TIMSS 2019سئلة أأنواع 



اإلجابة وأسئلة ذاتالمفتوحة األسئلة تتنوع بين أسئلة 

قاط واس، سحب اختر إجابتكوالموضوعية مثل القصيرة 

...  ، اختر من قائمة 

سار أسئلة ذات مهام لحل المشكالت والتحقق واالستف
:  وهي اختصار اً لــ  ( PSI)أسئلة وتسمى 

Problem Solving  and Inquiry  tasks

النوع الثاني النوع األول 

TIMSS 2019سئلة أأنواع 



سيتم تدريب الطلبة على هذه األسئلة يوم االختبار قبل إجراء االختبار









  PSIأسئلة

 ياتية العمليات والمهارات الحطبيق تللطلبة تحاكي العالم الواقعي حيث يمكن أسئلة

.اعلية جذابةتفبرمجتها بطريقة العلوم من خالل إجراء تجربتين تّم والمعرفة لحل مسائل 

 تالية بحيث من الخطوات المتتفاعلية، تتكون من سلسلة سيناريوهات تجربة تتضمن كل

.المسألةفي النهاية إلى حل المشكلة أو تقود الطلبة 



المنظمةالمصرح بها من TIMSSالتدريب على أسئلة 













TIMSS 2019إطار تقييم العلوم لدراسة 



TIMSS2019تقييم العلوم إطار يحتوي 

سيتم تقييمها العلوم التي مواضيع على 

للصف الرابع والثامن، TIMSS2019في دراسة 

وجميع هذه المواضيع متضمنة في مناهج دولة 

.اإلمارات العربية المتحدة



8العلوم للصف في eTIMSS 2019لدراسة  مجاالت المحتوى 

8للصف مجاالت المحتوى في العلوم 

مجاالت المحتوى 

Content Domains

النسب المئوية

Percentages

%35أحياء

% 20كيمياء

% 25فيزياء

% 20علوم األرض 



8في العلوم للصف eTIMSS 2019مجاالت المعرفة أو البُعد االدراكي لدراسة  

8للصف العلوم البُعد المعرفي في 

البُعد المعرفي

Cognitive Domains

النسب المئوية

Percentages

% 35المعرفة

% 35التطبيق

% 30االستدالل/ التعليل 



eTIMSSالمحاور العلمية المطلوبة الصف الثامن  2019

الكيمياء 

خصائص المادة 

تركيب المادة 

ية التغيرات الكيميائ

الفيزياء 

الحاالت الفيزيائية 
والتغيرات في المادة 

تحوالت الطاقة وانتقالها 

القوى والحركة 

الكهرباء والمغناطيسية 

الضوء والصوت 

علوم 
األرض

األحياء
ة خصائص الكائنات الحي  
والعمليات الحيوية التي

تقوم بها 

دورة حياة الكائنات الحية، 
التكاثر، وعلم الوراثة 

الخاليا ووظائفها 

األنظمة البيئية

التشابه : التنوع الحيوي 
واالختالف، التكيُّف 
واالنتخاب الطبيعي 

صحة االنسان 

األرض تركيب 

:وخصائصها الفيزيائية

العمليات الطبيعية  
لألرض ودورات 

وتاريخهااألرض 

لألرض الطبيعية الموارد 
وطرائق استخدامها 

المحافظة عليها 

في النظام األرض 

والكون الشمسي 











TIMSS 2019البُعد اإلدراكي أو المعرفي في دراسة 



 TIMSS2019ربط معايير إطار تقييم العلوم لدراسة 
مع الكتب المدرسية



جميعتغطي وثيقة العلوم لوزارة التربية والتعليم 
TIMSS 2019النواتج التعليمية الخاصة بدراسة 

أو مجاالت العلوم تم توزيع المحاور 
كل محاورفي الكتب الدراسية لتغطي 

من الصف الخامس  TIMSSدراسة 
إلى الصف الثامن











TIMSSاألحياء محور 

خصائص الكائنات الحيَّة والعمليات الحيوية التي تقوم بها
:  ات الحيةبين المجموعات التصنيفية الرئيسة للكائنالفرق 1.

يحدد فالمشتركةالرئيسةالخصائص-أ النباتات،:مثال)الحيةللكائناتالرئيسةالتصنيفيةالمجموعاتليُعر ِّ

(والحشراتالبرمائياتاألسماك،الزواحف،الطيور،الثدييات،الفطريات،الحيوانات،

الحيوانات،اتات،النب:مثال)الحيةللكائناتالرئيسةالتصنيفيةالمجموعاتضمنالحيةالكائناتمنأمثلةويصن ِّفيميز-ب

.(والحشراتالبرمائيات،األسماك،الزواحف،الطيور،الثدييات،الفطريات،



TIMSSاألحياء محور 

خصائص الكائنات الحيَّة والعمليات الحيوية التي تقوم بها
:  ات الحيةبين المجموعات التصنيفية الرئيسة للكائنالفرق 1.

يحدد فالمشتركةالرئيسةالخصائص-أ النباتات،:مثال)الحيةللكائناتالرئيسةالتصنيفيةالمجموعاتليُعر ِّ

(والحشراتالبرمائياتاألسماك،الزواحف،الطيور،الثدييات،الفطريات،الحيوانات،

الفطريات،وانات،الحيالنباتات،:مثال)الحيةللكائناتالرئيسةالتصنيفيةالمجموعاتضمنالحيةالكائناتمنأمثلةويصن ِّفيميز-ب

.(والحشراتالبرمائيات،األسماك،الزواحف،الطيور،الثدييات،

السابع الصف 

األحياء 

مقدمة عن الحيوانات: 7الوحدة 

الالفقاريات / الفقاريات/ ما الحيوانات 

اتمقدمة عن النبات: 9الوحدة 

التنوع النباتي 



TIMSSاألحياء محور 

خصائص الكائنات الحيَّة والعمليات الحيوية التي تقوم بها
:  ات الحيةبين المجموعات التصنيفية الرئيسة للكائنالفرق 1.

يحدد فالمشتركةالرئيسةالخصائص-أ الحيوانات،اتات،النب:مثال)الحيةللكائناتالرئيسةالتصنيفيةالمجموعاتليُعر ِّ

(والحشراتالبرمائياتاألسماك،الزواحف،الطيور،الثدييات،الفطريات،

الفطريات،وانات،الحيالنباتات،:مثال)الحيةللكائناتالرئيسةالتصنيفيةالمجموعاتضمنالحيةالكائناتمنأمثلةويصن ِّفيميز-ب

.(والحشراتالبرمائيات،األسماك،الزواحف،الطيور،الثدييات،
السابع الصف 

األحياء 

مقدمة عن الحيوانات: 7الوحدة 

الالفقاريات / الفقاريات/ ما الحيوانات 

اتمقدمة عن النبات: 9الوحدة 

تكاثر النبات / التنوع النباتي 



TIMSSاألحياء محور 

خصائص الكائنات الحيَّة والعمليات الحيوية التي تقوم بها
:الحيةووظيفة األجهزة الحيوية الرئيسة للكائناتتركيب . 2

ضاء ومكونات نظم األع( الرئة، المعدة، الدماغ: مثال)يُحدد مكان األعضاء الرئيسة لألجهزة الحيوية ووظائفها -أ

.في جسم اإلنسان( الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي: مثال)الرئيسة 

.الفقارياتوسائراإلنسانفيالحيويةواألجهزةالرئيسةاألعضاءبينويقابليقارن-ب

الحياة،واستدامةالداخلياالتزانتحقيقفيالحيويةواألجهزةالرئيسةالحيويةاألعضاءدوريفسر-ج

.الدمويةوالدورةالتنفسعمليةفيالمنوطةاألعضاءمثل



TIMSSاألحياء محور 

خصائص الكائنات الحيَّة والعمليات الحيوية التي تقوم بها
:الحيةووظيفة األجهزة الحيوية الرئيسة للكائناتتركيب . 2

ضاء ومكونات نظم األع( الرئة، المعدة، الدماغ: مثال)يُحدد مكان األعضاء الرئيسة لألجهزة الحيوية ووظائفها -أ

.في جسم اإلنسان( الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي: مثال)الرئيسة 

.الفقارياتوسائراإلنسانفيالحيويةواألجهزةالرئيسةاألعضاءبينويقابليقارن-ب

األعضاءلمثالحياة،واستدامةالداخلياالتزانتحقيقفيالحيويةواألجهزةالرئيسةالحيويةاألعضاءدوريفسر-ج

.الدمويةوالدورةالتنفسعمليةفيالمنوطة

الثامن  الصف 

األحياء 

الهضم واإلخراج : 6الوحدة 

اإلخراجيالجهاز / الجهاز الهضمي

الجهاز الدوري والجهاز : 7الوحدة 

التنفسي 



TIMSSاألحياء محور 

خصائص الكائنات الحيَّة والعمليات الحيوية التي تقوم بها
:الحيةووظيفة األجهزة الحيوية الرئيسة للكائناتتركيب . 2

ضاء ومكونات نظم األع( الرئة، المعدة، الدماغ: مثال)يُحدد مكان األعضاء الرئيسة لألجهزة الحيوية ووظائفها -أ

.في جسم اإلنسان( الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي: مثال)الرئيسة 

.الفقارياتوسائراإلنسانفيالحيويةواألجهزةالرئيسةاألعضاءبينويقابليقارن-ب

األعضاءلمثالحياة،واستدامةالداخلياالتزانتحقيقفيالحيويةواألجهزةالرئيسةالحيويةاألعضاءدوريفسر-ج

.الدمويةوالدورةالتنفسعمليةفيالمنوطة

السابع   الصف 

األحياء 

مقدمة عن الحيوانات: 7الوحدة 

الالفقاريات / الفقاريات/ ما الحيوانات 

سلوكيات الحيوانات وتكاثرها : 8الوحدة 

تكاثر الحيوانات 

الثامن  الصف 

األحياء 

الهضم واإلخراج : 6الوحدة 

اإلخراجيالجهاز / الجهاز الهضمي

الجهاز الدوري والجهاز التنفسي : 7الوحدة 

الوراثة ووسائل التكيف : 8الوحدة 



TIMSSاألحياء محور 

خصائص الكائنات الحيَّة والعمليات الحيوية التي تقوم بها
:الحيةووظيفة األجهزة الحيوية الرئيسة للكائناتتركيب . 2

ضاء ومكونات نظم األع( الرئة، المعدة، الدماغ: مثال)يُحدد مكان األعضاء الرئيسة لألجهزة الحيوية ووظائفها -أ

.في جسم اإلنسان( الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي: مثال)الرئيسة 

.الفقارياتوسائراإلنسانفيالحيويةواألجهزةالرئيسةاألعضاءبينويقابليقارن-ب

األعضاءلمثالحياة،واستدامةالداخلياالتزانتحقيقفيالحيويةواألجهزةالرئيسةالحيويةاألعضاءدوريفسر-ج

الثامن  الصف .الدمويةوالدورةالتنفسعمليةفيالمنوطة

األحياء 

الهضم واإلخراج : 6الوحدة 

اإلخراجيالجهاز / الجهاز الهضمي

الجهاز الدوري والجهاز التنفسي : 7الوحدة 



الصف الثامن





الصف السابع



الصف السادس

الصف الثامن



الصف السادس

الصف الثامن



الصف الثامن



الصف السابع



الصف السادس



الصف السادس



الصف السابع

الصف الثامن



الصف الثامن



أمثلة تحاكي أسئلة االختبارات الدولية من الكتب المدرسية



الصف الثامن 















الصف السادس 







استخدام  المخططات البيانية

8-7-6للصفوففي آخر الوحدة بعد دليل الدراسة 



مهارات  الطلبةمبادرة التحول اإللكتروني لتدريب وقياس 

Students Skills- Training & Impact 
measurement



طلبة مرحلتي الصف الرابع والثامن

(ورياضياتعلوم )

eTIMSS 2019دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم 1.

:القمة األولى 
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ة تفاعلية للتدريب و قياس مهارات الطلبعربية إلكترونية منصة•

.لطلبة التعليم العام والنخبةLMSخالل بوابة التعلم الذكي من •



مهارات  الطلبةمبادرة التحول اإللكتروني لتدريب وقياس 

Students Skills- Training & Impact measurement









مصادر التعلم



:مصادر الدعم

www.moe.gov.ae

http://www.moe.gov.ae/








اضغط هنا
لتنزيل الملف







https://www.ixl.com/?partner=google&campaign=1295&adGroup=IXL+-+Misspellings&gclid=Cj0KCQiAhKviBRCNARIsAAGZ7Ce-ec22gkQy7hBhu0X8Wxo47oHagKxOsSNuodFw4Pc-_gOuQHAXNE4aAnyxEALw_wcB
https://www.ixl.com/?partner=google&campaign=1295&adGroup=IXL+-+Misspellings&gclid=Cj0KCQiAhKviBRCNARIsAAGZ7Ce-ec22gkQy7hBhu0X8Wxo47oHagKxOsSNuodFw4Pc-_gOuQHAXNE4aAnyxEALw_wcB


timss@moe.gov.ae

شكراً لكم


