
 

 للصف الثامن / علىم  TIMSSعايري اختبار نىاتج احملتىي املعريف ملتقرير حىل 
  مناهج العلىم  ومدي حتققها يف 

 (منهج العلوم للصف الثامنفي  املحتوى الذي ًحتاج إلى إثراء) 
 

  TIMSSاحملتىي املعريف املطلىب يف اختبارات 

 النواتج التعليمية املحور 
 التحقق فيمدى 

 لوممنهج الع

 األحياء

تزكيت ووظيفت 

األجهزة 

 الزئيست 

 .ٚزؼشف األعٓضح انشئٛغخ ٔيكَٕبرٓب ٔيٕلؼٓب فٙ عغى اإلَغبٌ 1

.ٚمبسٌ ثٍٛ األعٓضح انًٕعٕدح فٙ عغى االَغبٌ يغ األعٓضح 2

 انًٕعٕدح فٙ انفمبسٚبد األخشٖ .

.ٕٚػح دٔس األعٓضح فٙ اعزذايخ انحٛبح يضم : األعٓضح انزٙ رزؼًٍ 3

 انذيٕٚخ ٔانزُفظانذٔسح 

ٔاسد فٙ  1انُبرظ 

 انظف انزبعغ

التكبثز الجنسي 

والىراثت في 

النببتبث 

 والحيىانبث 

ٌ   ٚزؼشف.1 انزكبصش انغُغٙ ٚزؼًٍ اخظبة ثٕٚؼخ ثٕاعطخ حٕٛاٌ  أ

 ٚزطبثك يؼٓىيُٕ٘ إلَزبط عٛم ٚشجّ اٜثبء ٔال 

ٛخ يٍ ٚشثؾ ٔساصخ انظفبد فٙ انكبئُبد انحٛخ ثبَزمبل انًبدح انٕساص.2

 .اٜثبء ئنٗ األثُبء

  .انظفبد انًكزغجخ  ًٔٚٛض ثٍٛ انظفبد انًٕسٔصخ .3

ٔاسد فٙ  1انُبرظ 

 انظف انزبعغ

األحبفيز دليل 

على التغيزاث 

في الحيبة على 

األرض على مز 

  العصىر

انطٕل انُغجٙ نهفزشح انضيُٛخ انزٙ ٔعذد فٛٓب يغًٕػخ يٍ ٚغزُزظ  .1

 الل األحبفٛش  انكبئُبد انحٛخ ػهٗ األسع يٍ خ

ٚظف انزشبثّ ٔاالخزالف ثٍٛ إَٔاع انكبئُبد انحٛخ ٔأٌ  األحبفٛش  .2

رمذو انذنٛم ػهٗ انزغٛشاد انزٙ حذصذ فٙ انكبئُبد انحٛخ ػهٗ يش 

 .انؼظٕس 

 . ٚفغش أٌ دسعخ انزشبثّ فٙ انظفبد دنٛم ػهٗ أٌ األطم يشزشن   .3

انُٕارظ ٔاسدح فٙ 

انظف انضبَٙ ٔنكٍ 

 ثشكم يجغؾ

ل التي العىام

تؤثز على تعداد 

الكبئنبث الحيت 

في النظبم 

 البيئي

ٚحذد انؼٕايم انزٙ رزحكى ثؼذد انكبئُبد انحٛخ يضم انًشع  .1

 ٔانحٕٛاَبد انًفزشعخ ٔيظبدس انغزاء ٔانغفبف 

، يظبدس انًٛبِ) ٚزٕلغ كٛف ًٚكٍ نهزغٛشاد فٙ انُظبو انجٛئٙ .2

سد انًزٕفشح ٔثبنزبنٙ انًٕا فٙ  انزأصٛش (انزغٛشاد انغكبَٛخ ، انٓغشح 

 .ػهٗ انزٕاصٌ فٙ انُظبو انجٛئٙ 

يٕعٕد فٙ 

 5ٔ 4انظفٕف   ) 

( ٔنكٍ ثشكم  6ٔ 

 ثغٛؾ

مسبببث 

األمزاض 

وطزائق 

انتقبلهب 

ومقبومتهب 

 والىقبيت منهب

. ٚزؼشف يغججبد األيشاع انشبئؼخ ٔؽشق اَزمبنٓب ٔانٕلبٚخ يُٓب  .1

اإلٚذص ) مض انًُبػخ يضم األَفهَٕضا  ٔانحظجخ ٔانًالسٚب ٔفٛشٔط َ

 ()HIV ) 

 .ٚظف دٔس انًُبػخ فٙ انغغى فٙ يمبٔيخ انًشع ٔانشفبء يُّ   .2

انُبرغبٌ ٔاسداٌ  

 فٙ انظف انزبعغ 

فٙ يٕػٕع 

 طحزُب

أهميت النظبم 

،  الغذائي

 وممبرست

التمبرين 

، الزيبضيت 

وأسلىة الحيبة 

في المحبفظت 

 على الصحت

غزائٛخ فٙ انُظبو انغزائٙ ٚزؼشف يظبدس انغزاء ٔدٔس انؼُبطش ان

انفٛزبيُٛبد ، انًؼبدٌ ، انجشٔرُٛبد ، انكشثْٕٛذساد ، ) انظحٙ 

انُبرظ  ٔاسد فٙ  (.انذٌْٕ 

 انظف انزبعغ
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  مناهج العلىم  ومدي حتققها يف 
 (في منهج العلوم للصف الثامن )املحتوى الذي ًحتاج إلى إثراء 

 

  TIMSSاحملتىي املعريف املطلىب يف اختبارات 

 النواتج التعليمية املحور 
مدى التحقق في 

 منهج العلوم

 الكيمياء

تركيب الذرات 
 والجزيئات

 

 ٚظف انغضٚئبد ػهٗ أَٓب يكَٕخ يٍ رساد يضم 

H2O     ،O2      ،CO2 

انُبرظ  ٔاسد فٙ 

انظف انغبدط 

انضبيٍ فٙ ٔانظف 

 انفظم انضبنش

خواص األحماض 
 والقواعد

. ًٚٛض انًٕاد انزٙ ٚغزخذيٓب ٕٚيٛبً ئنٗ أحًبع ٔلٕاػذ 1

اػزًبداً ػهٗ خٕاطٓب ) األحًبع : ؽؼًٓب حًؼٙ ، رزفبػم 

. انمٕاػذ :  ؽؼًٓب يش ، راد  7ألم يٍ  pHيغ انفهضاد ، 

 ( 7أكجش يٍ  pHيهًظ طبثَٕٙ ، ال رزفبػم يغ انفهضاد ، 

. ٚزؼشف األحًبع ٔانمٕاػذ انزٙ رزأصش ثبنكٕاشف ٔٚؼطٙ 2

 كالً يُٓب نًَٕب يخزهفًب .

 . ٚزؼشف أٌ األحًبع ٔانمٕاػذ ٚؼبدل كم يُٓب اٜخش .3

 2انُبرغبٌ أ 
ٔاسداٌ فٙ انظف 

 انغبدط ثشكم يجغؾ

المادة والطاقة في 
التفاعالت 
 الكيميائية

 

. ٚزؼشف أٌ انًبدح رحفظ خالل انزفبػم انكًٛٛبئٙ ) لبٌَٕ 1

حفظ انًبدح ( . ٔأٌ انزساد انًٕعٕدح فٙ ثذاٚخ انزفبػم ٚغت 

أٌ ركٌٕ يٕعٕدح فٙ َٓبٚخ انزفبػم ٔنكُٓب رزشرت ثشكم 

 يخزهف نزكٌٕ انًٕاد انغذٚذح.

. ٚزؼشف ػهٗ أٌ ثؼغ انزفبػالد انكًٛٛبئٛخ رُزظ ؽبلخ ) 2

 ٔثؼؼٓب ًٚزض ؽبلخ . حشاسح أٔ ػٕء (

. ٚظُف انزفبػالد انكًٛٛبئٛخ انشبئؼخ ) االحزشاق ، انزؼبدل ، 3

 انطجخ ( ئنٗ رفبػالد ؽبسدح أٔ يبطخ نهحشاسح .

 2انُبرغبٌ أ 
ٔاسداٌ فٙ انظف 

 انغبدط ثشكم يجغؾ

 الروابط الكيميائية

ٚزؼشف أٌ انشٔاثؾ انكًٛٛبئٛخ رزكٌٕ ثغجت انمٕٖ ثٍٛ انزساد 

 ، ٔأٌ ئنكزشَٔبد انزساد رذخم فٙ ْزِ انشٔاثؾ فٙ انًشكت

انُبرظ ٔاسد فٙ 

انظف انضبيٍ 

انفظم انذساعٙ 

 انضبنش
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  TIMSSاحملتىي املعريف املطلىب يف اختبارات 

 النواتج التعليمية املحور 
مدى التحقق في 

 منهج العلوم

 الفيزياء

 تغيرات حالة المادة

 

انكزهخ أصُبء انزغٛشاد انفٛضٚبئٛخ يضم ػذو  رغٛش ٚفغش عجت 

 رغٛش انحبنخ ، رٔثبٌ انًٕاد انظهجخ ، انزًذد انحشاس٘ .

انُبرظ ٔاسد فٙ 

 خبيظ     انانظف 

 الضوء خصائص

 

ٚحم يشبكم ػًهٛخ رزؼًٍ اَؼكبط انؼٕء ػٍ انًشاٚب .1

 انًغزٕٚخ ٔركٌٕ انظالل .

.ٚغزخذو يخططبد األشؼخ نزحذٚذ يغبس انؼٕء ٔيٕلغ 2

فٙ انؼذعبد ٔانًشاٚب ) انظٕس انحمٛمٛخ انظٕس انًزكَٕخ 

 فمؾ (

 

 ٔاسد فٙ  1انُبرظ 

انظف انشاثغ ثشكم 

 ثغٛؾ

  عذٚذ 2انُبرظ 

 خصائص الصوت

 

ٚزؼشف ثؼغ انخٕاص انشئٛغخ نهظٕد ) ٚحزبط ئنٗ .1

ٔعؾ يبد٘ نالَزمبل ، االَؼكبط ٔااليزظبص ، انغشػخ 

 انُغجٛخ فٙ األٔعبؽ انًخزهفخ (

شثؾ انظٕاْش انطجٛؼٛخ انًؼشٔفخ )يضم انظذٖ( ٚ .2

 ثخٕاص انظٕد 

 

ٔاسد فٙ   1انُبرظ 

انظف انغبدط 

 ثشكم ثغٛؾ

 عذٚذ  2انُبرظ 

 تأثيرات القوى

 

. ٚظٓش يؼشفخ أعبعٛخ ثكٛفٛخ ػًم اٜالد انجغٛطخ ) 1

 انشٔافغ ٔانغطح انًبئم  ) انًُحذس ( 

 . ٚفغش انؼغؾ يٍ حٛش انمٕح ٔانًغبحخ2

. ٚزؼشف انؼٕايم انزٙ رإصش ثبنؼغؾ يضم انؼغؾ انغٕ٘ 3

ٚمم ثضٚبدح االسرفبع ، ػغؾ انًبء ٚضداد ثضٚبدح انؼًك ، 

 انغبص انًٕعٕد فٙ ثبنٌٕ .ٔاألدنخ ػهٗ ػغؾ 

. ٚفغش انطفٕ ٔانغٕص اػزًبداً ػهٗ اخزالف انكضبفخ ، 4

 ٔٚزؼشف ػهٗ رأصٛش لٕح انطفٕ

 

فٙ  ٔاسد 1انُبرظ 

 انظف انزبعغ

 

ٔاسدح  4-2انُٕارظ 

 فٙ انظف انضبيٍ

انفظم انضبَٙ 

 ٔانضبنش

 



 
 
 

 علىم  للصف الثامن / TIMSSعايري اختبار نىاتج احملتىي املعريف مل/ تابع 
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  TIMSSاحملتىي املعريف املطلىب يف اختبارات 

 النواتج التعليمية املحور 
مدى التحقق في 

 منهج العلوم

 انغٕٛنٕعٛب

ظواهر يمكن 
مالحظتها عمى 
 األرض ناتجة 
حركات األرض 

 قمروال

 

. ٚمبسٌ ثٍٛ رأصٛش دٔساٌ األسع حٕل يحٕسْب 1

ٕٔٚػح كٛف ،  بً بً ٔدٔسآَب حٕل انشًظ عُٕٚ ً ٕٚيٛ  

 سؤٚخ األثشاط فٙ انغًبء  فٙ  ٚإصش دٔساٌ األسع 

أٌ انًُبؽك انجؼٛذح ػٍ خؾ االعزٕاء ُٚزظ . ٚفغش 2

 يٛم يحٕس فٛٓب رغٛشاد انفظٕل ثغجت انزذاخم ثٍٛ 

   خ نألسع حٕل انشًظ .ٔانذٔسح انغُٕٚاألسع 

ٚحذس ثغجت عبرثٛخ  انز٘ انًذ ٔانغضس . ٚزؼشف 3

انمًش ، ٔاٌ يشاحم أٔعّ انمًش ٔانكغٕف ٚكٌٕ 

  ثغجت يٕالغ كم يٍ انشًظ ٔاألسع ٔانمًش .

رى رُبٔنّ فٙ  1انُبرظ 

 6- 5-4انظفٕف  

مميزات األرض 
والقمر والكواكب 

 األخرى

 

نألسع ) انغالف  خٚمبسٌ ثؼغ انًًٛضاد انفٛضٚبئٛ .1

انغٕ٘ ، دسعخ انحشاسح ، انًٛبِ ، انجؼذ ػٍ انشًظ 

يمٕيبد انحٛبح ( يغ انمًش ، يذح انذٔساٌ ، 

 ٔانكٕاكت األخشٖ.

ٚزؼشف أٌ لٕح انغبرثٛخ رحبفظ ػهٗ ثمبء انكٕاكت . 2

ٔاأللًبس فٙ يذاسارٓب ، كًب أٌ لٕح انغبرثٛخ 

 رغحت األعغبو ئنٗ عطح األسع .

شكم انُٕارظ ٔاسدح ث

انظف يجغؾ فٙ 

 انضبيٍ

 


