تقرير حىل نىاتج احملتىي املعريف ملعايري اختبار  TIMSSللصف الرابع  /علىم
ومدي حتققها يف مناهج العلىم

(املحتوى الذي ًحتاج إلى إثراء في منهج العلوم للصف الرابع)

احملىر

الصفات الفيزيائية
والسموكية

لممجموعات الرئيسة

احملتىي املعريف املطلىب يف اختبارات TIMSS
النىاتج التعليمية

يميز بين الحيوانات الفقارية والحيوانات الالفقارية

مالحظات
انناتج وارد في انصف
انخامس

من الكائنات الحية

 .1يربط بين انتقال األمراض المعدية واالتصال بين
الناس مثل  :الممس والعطس والسعال

األحياء

الوقاية من األمراض  .2يتعرف عوارض اإلصابة بالمرض مثل  :ارتفاع
المعدية وأعراضيا
وطرق انتقاليا

درجة ح اررة الجسم و السعال و آالم المعدة

 .3يحدد أو يشرح بعض طرق الوقاية ومنع األمراض
من االنتقال مثل غسل اليدين وتجنب االختالط

مع األشخاص المصابين بالمرض.

نواتج جذيذة

تابع  /نىاتج احملتىي املعريف ملعايري اختبار  TIMSSللصف الرابع  /علىم
ومدي حتققها يف مناهج العلىم
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احملىر
تصنيف المواد
اعتمادا عمى
ً
خصائصيا
الفيزيائية

احملتىي املعريف املطلىب يف اختبارات TIMSS
النىاتج التعليمية

.1يقارن ويصنف المواد عمى أساس خصائصيا الفيزيائية (
الوزن  /الكتمة  ،الحجم  ،الحالة الفيزيائية  ،القدرة عمى توصيل
الكيرباء والح اررة  ،قابمية الطفو أو الغوص في الماء )

العلىم

الفيزيائية

الح اررة ) ويربط ىذه الخصائص باستخدامات الفمزات .

 .2يتعرف عمى بعض األمثمة من المخاليط ويوضح طريقة

 .2يصف تغيرات الحالة الفيزيائية لمماء ( االنصيار  ،التجمد ،
الغميان  ،التبخر  ،التكثيف )

درجة الح اررة  ،التحريك  ،مساحة السطح )

المذيب .

واستخداماتيا
الضوء والصوت

في الحياة اليومية

وبعض طرائق
الفصل
انناتج  1ورد في
انصفين انثاني
وانثانث بشكم
مبسط

 .3يتعرف طرائق زيادة سرعة ذوبان المواد في كمية من الماء (
 .4يقارن بين تركيز محمولين مختمفين في كمية المذاب أو

مصادر الطاقة

الثالث ماعدا
الكيربائي

بالتسخين أو التبريد .

حياتنا اليومية

وردت في الصف

 .1يتعرف خصائص الفمزات ( التوصيل الكيربائي  ،توصيل

 .1يتعرف عمى أنو يمكن تغيير الحالة الفيزيائية لممادة

نالحظيا في

معظم الخواص

التوصيل

فصل مكوناتيا ( الغربمة  ،الترشيح  ،التبخير  ،المغناطيس )

التغيرات الفيزيائية

مالحظات

يتعرف بعض مصادر الطاقة مثل  :الشمس  ،المياه الجارية ،

الرياح  ،الفحم  ،النفط  ،الغاز  .ويستنتج أن الطاقة تستخدم
لتحريك األجسام والتسخين واإلضاءة .

يتعرف بعض الظواىر الطبيعية ( الظالل  ،االنكسار  ،قوس

قزح ) ويربطيا بسموك الضوء.

انناتجان  3و4
متناوالن في
انصف انسابع
انناتج ورد
صفوف مختهفت
انناتج ورد في
انصف انرابع
مقرر انفصم
انثانث

 .1يتعرف المواد واألجسام التي توصل الكيرباء.

الكيرباء واألجيزة .2يستنتج أن الطاقة الكيربائية يمكن أن تتحول إلى أشكال
الكيربائية

أخرى من الطاقة الضوئية و الصوتية.

البسيطة

 .3يوضح أن األجيزة الكيربائية البسيطة مثل المصباح اليدوي
تتطمب دائرة كيربائية مغمقة حتى تعمل .

اننواتج واردة في
انصف انرابع
في مقرر انفصم
انثانث
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احملىر

احملتىي املعريف املطلىب يف اختبارات TIMSS

العمميات اليومية
والفصمية لألرض

.1يصف كيف يختمف الطقس باختالف الموقع
الجغرافي ( اختالف درجات الح اررة  ،الرطوبة ،

اليطول ( أمطار أو ثموج )  ،السحب  ،الرياح )

متحقق في انصف
األول

.2يصف كيف تتغير درجة الح اررة واليطول
باختالف الفصول والموقع الجغرافي .

علىم

األرض

النىاتج التعليمية

مالحظات

.1يستنتج العالقة بين دوران األرض حول محورىا
حركة األرض

وحدوث الميل والنيار  .ويقدم أدلة عمى دوران

واألنماط التي تنتج

األرض من خالل تغير الظالل خالل اليوم .

عنيا ويمكن

.2يفسر كيفية ارتباط الفصول في نصفي الكرة

مالحظتيا

األرضية الشمالي والجنوبي بحركة األرض السنوية

حول الشمس.

وارد بشكم مبسط في
انصف انرابع

