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 :الملخص

( TIMSSف على مدى تضمين متطلبات االتجاهات العالمية في دراسات الرياضيات والعلوم )هدفت الدراسة إلى التعر

في محتوى مقرر العلوم للصف  الاايي المتوس،، ودد استددم الباث  المنجج  الوفيي  من الل  سسلو  تحلي  المحتوى من سج  

راسفففية جميعجا الواردي في كتابي العلوم للصففف  تكون مجتمع الدراسفففة وعينتجا من الموضفففوعات الدتحقيق سهداف الدراسفففة، و

( المعتمدي في مدار  المرثلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في طبعت   الاايي بالمرثلة المتوسفطة )فص  سو  وفص  اان(

لت إلى بطادة تحلي  TIMSSم، وتمالت سداي الدراسفففة في دا مة متطلبات معفففرو  )0203هـفففففففف/3441الحدياة  محتوى، (، وُثوِّ

وبعد التأكد من ففففدق سداي الدراسفففة واباتجا، وإجراء عملية التحلي ت توففففلت الدراسفففة إلى سن تضفففمين بُعد المحتوى )ا ثياء، 

الكيميفاء، الييييففاء، علم ا رف( في مقرر العلوم جففاء بنسفففففففي متيفاوتففةت ثيف  جفاء مجففا  ا ثيففاء في المرتبففة ا ولى بنسففففففبففة 

(، وفي المرتبفة الافالافة جفاء مجفا  الكيميفاء بنسففففففبة %13.21لافاييفة مجفا  الييييفاء بنسففففففبفة )(، وجفاء في المرتبفة ا41.31%)

(، وجفاء بُعفد العمليفات المعرفيفة )المعرفة، %5.32(، بينمفا جفاء مجفا  علوم ا رف في المرتبفة ا اليري بنسففففففبفة )33.54%)

(، وجاء مجا  %15,33عرفة وبلغت يسفففففبت  )التطبيق، االسفففففتدال ( بنسفففففي متوسفففففطةت ثي  جاء في المرتبة ا ولى مجا  الم

(، وفي %03,50(، في ثين ث  في المرتبة الاالاة مجا  التطبيق وكايت يسففبت  )%11,50االسففتدال  في المرتبة الاايية بنسففبة )

ضفففففوء تلت النتا ج توفففففف  الباث  إلى مجموعة من التوففففففيات من سهمجا إجراء مراجعة لمحتوى مقررات العلوم في المملكة 

 (.TIMSSلعربية السعودية، بحي  تتضمن متطلبات االتجاهات العالمية في دراسات الرياضيات والعلوم )ا

، مقرر علوم للص  الاايي (TIMSS)متطلبات االتجاهات العالمية في دراسات الرياضيات والعلوم  ،تقويم :الكلمات المفتاحية

 المتوس،.
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Evaluation of the Science Textbook for the Second Intermediate Grade in Light of the 

Requirements of Global Trends in Mathematics and Science Studies (Timss) 

Student: Abdullah bin Aied Suhaib AI Shabwa  Al-Qahtany. 

Abstract: 

 The current study aimed to identify the extent to which the requirements of global trends in 

mathematics and science studies (TIMSS) are included in the science course content for the second 

intermediate grade. The researcher used the descriptive approach through the method of content 

analysis in order to achieve the objectives of the study The study population and its sample consist 

of all the subjects inclnded in the two science books for the second grade in the intermediate stage 

(first semester and second semester).These two books are Accredited in middle intermedidte 

schools in the Kingdom of Saudi Arabia in its modern edition 1443 AH / 2021 AD .The study tool 

was the list of project requirements (TIMSS) and it was converted into a content analysis card. 

After confirming its validity and reliability and. performing the analysis process, The result found 

that the content dimensions including (biology, chemistry, physics, earth science) came in varying 

proportions. The field of biology ranked first with a rate of (43.53%). Physics came in second 

place with a rate of (31.03%). In the third place came the field of chemistry with a rate of (15.94%), 

while the field of earth sciences ranked last with (9.50%), The cognitive processes dimension 

(knowledge, application, inference) came in medium proportions; Where the field of knowledge 

ranked first, with a percentage of (39.16%), The field of inference came in second place with a 

rate of (33.92%), while the application field came in third place with a percentage of (26.92%), In 

light of these results, the researcher reached a set of recommendations The most important of 

which is a review of the content of science courses in the Kingdom of Saudi Arabia and, includes 

the requirements of the International Trends in Mathematics and Science Studies (TIMSS). 
 

Keywords: Calendar, Requirements for global trends in mathematics and science studies 

(TIMSS), Intermediate second grade science course. 
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 قدمة:الم .1

يحت  موضففففففو  تنتيم محتوى المناهج والبرامج التعليمية مكايةة كبيرية لدى مدططي المناهج ومصففففففمميجا، وتيداد ه   

ر معرفي، ل ا يتجر في ه ا الع -على وج  الدصفو -المكاية  صفر ال   يعيعف ، وما يمتاب ب  من تقدم علمي وتطور تقني وتيج 

 ويكون دادراة على تحقيق االهداف المنعودي. ،لكي يواكي التطورات والتغيرات ،جلياة سهمية تطوير المنجج بعك  مستمر

متعففففففابكة من القيم اليلسففففففيية  وعمليفة تطوير المنفاهج ليسففففففت با مر الجين الميسففففففورت كون المناهج مرتب، بمجموعة 

مقومات( عديدية  –بصية عامة  –واالجتماعية والسياسية واالدتصادية والتربوية التي يلتيم بجا المجتمعت وكما سن للعملية التربوية 

لتعليمية، اما : معرفة الصا ص الطي  البيولوجية والنيسية واالجتماعية، ومناهج التعليم ومحتوا ، والطرا ق التربوية والوسا   

والمعلم مسفففير للعملية التعليمية، ووسفففا   التقويم من فحوففففات واالتبارات، وارداري التربويةت فمن ه   المقومات كلجا متياعلة 

ومتدااللة، وينعكس ه ا الوضففففع على المناهج باعتبارها ثجر ا سففففا  ولُي  العملية التعليميةت ومن ام بدس التسففففا   المل  كي  

 (.31،  0233ه   التياعلت إن لم تدضع للتدطي، والتطوير؟ وإلى من يستند التطوير؟ )فض  هللا،  تواكي المناهج

ويما  تدريس العلوم مكايةة كبيري في البريامج الدراسي للمراث  التعليمية المدتلية، ويسعى إلى اكتسا  الطل  المعرفة 

مية المناسفففبة، واسفففتمرارية التعلم ال اتي، واقة المتعلم بنيسففف ، وشفففعور  العلمية، وتنمية التيكير العلمي والميو  واالتجاهات العل

 (.43،  0233بتحقيق ال ات، وذلت من الل  ديام  بالنعاطات العلمية، والتجار  العملية )عطيو، 

وهف ا يعنى سن المنفاهج بوجف  عام( ومناهج العلوم بوج  الا  مطالبة بمثداغ تغييرات واضففففففحة مسففففففتمري في طبيعتجا 

محتواهفات لف ا ينبغي للمنفاهج سن تتسففففففم بفالمرويفة، وإيجفاد منفاهج متنوعفة ومتعدديت لمواججة االثتياجات المتيايدي والمتنوعة، و

علوي على ذلت يتطلي التطوير المسفففتمر للمناهج من الل  تطوير الدط، باسفففتمرار يتماشفففى مع تطوير الحياي المتسفففارعة في 

 (01،  0222م المعافر )راجي، العال

فينبغي للمناهج الدراسفففففية تيويد الطل  بالمجارات اللبمة للنجام في مجتمعاتجم وعملجم في القرن الحاد  والععفففففرين، 

وتعرييجا، وتلت  TIMSSوفي ه ا السفياق سفعت العديد من المسسفسفات المعنية بالتعليم إلى ففيارة سطر جديدي لتحديد متطلبات 

ا سسفففاسفففية ا، كما سن ما تعفففمل  المناهج من كايري ومتجددي على الدوام المجارات ، ومن ام فمن التطوير الدا م لمناهج التعليم يعد سمرة

ا لتطور المعرففة من يفاثيفة، وتطور علدفة الطل  بفالمجتمع من يفاثيفة سالرى )شففففففلبي،  ر طبقفة مجفارات ال بفد وسن يتغير ويُطو 

0234  ،4.) 

ويم باسفتددام المعايير العالمية وتطوير المناهج في ضو جات إذ تعد ه   ولقد سبربت تلت الحركات ارففلثية ضفروري  التق

المعايير محكات سسفففاسفففية لضفففمان الجودي في العملية التعليمية لتدريس العلوم، فجي تقدم التقويم الحقيقي لجودي ما يعرف  الطالي 

ا على سدا ف ، وجودي برامج العلوم وتفدريسففففففجفا، وجودي الكتفي الد راسففففففية في تقديم الدبرات المربية )الطناو ، ومفا يكون دفادرة

0223  ،32 .) 
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في المملكة العربية السعودية تكمن في الحصو  على بيايات شاملة  TIMSSويرى الباث  سن سهمية تطبيق االتبار 

نجج في مما ينعكس على مدى فاعلية الم TIMSSومقاريتجا دولية ا، وتبيُّن مدى شمو  محتوى مقررات العلوم على متطلبات 

عملية التعليم، وك لت القدري على ديا  مدى التقدم في تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم بالمقارية مع الدو  ا الرى، ومتابعة 

 .المسارات النسبية للتعليم والتعلم للوفو  إلى سهم وسفض  الوسا   المسدية إلى تعليم سفض 

 :مشكلة الدراسة .1.1

 :الحالية من الل  مجموعة من العواهد تمالت فيما يأتي يبع ارثسا  بمعكلة الدراسة 

(ت 0233فقد سشفففارت العديد من الدراسفففات وا دبيات ومنجا )الطاطبة، نتائج وتوصييييات الدراسيييات والبحوب ال يييابقة:  -أوًل 

والتي تجتم  TIMSS( إلى ضفففع  مسفففتوى مجارات ومتطلبات 0232(ت )الدروففففي، 0230(ت )موسفففى، 0232)العفففدييات، 

تدريي الطل  على اسفففتددام االسفففتقصفففاء العلمي في ث  المعفففكلت واتداذ القرارات في ما يواجججم من معفففكلت، وتطبيق ب

للمعرفة العلمية في المواد  الحياتية، وذلت لدى الطل  في المراث  الدراسففية المدتلية بعففك  عام، والمرثلة المتوسففطة بعففك  

مية تلت المجارات لدى الطل  رعداد مواطن دادر على التياع  مع سفراد الفا ، كما سوفففففففت ه   الدراسففففففات بضففففففروري تن

 المجتمع والتعاون معجم، ومواججة التروف والمستجدات كلجا التي تواجج  في القرن الحاد  والععرين.

عرف على للت سجرى الباث  مقابلت شدصية مع بعض معرفي ومعلمي العلوم بالمرثلة المتوسطةالمقابالت الشخصية:  -ثانيًا

، ودفد سكدت يتا ج تلت TIMSSمفدى توافر بعض المجفارات اللبمفة لطل  الصفففففف  الافايي المتوسفففففف،، وبفا الص متطلبفات 

ه  االالتبارات المقدمة ) المقفابلت وجود ضففففففع  لفدى الطل  في تلت المجارات، ومن ا سففففففخلة التي طرثت الل  المقابلة:

 - ت االسففتقصففاء والتيكير ومجارات التعام  مع المعلومات والوسفففا ، والتكنولوجيا؟للطل  من الل  مقرر العلوم تقيس مجارا

 ه  المقررات -ه  مقرر العلوم يتضفففمن ارسفففتراتيجيات التدريسفففية التي يمكن سن تنمي مجارات ث  المعفففكلت لدى الطل ؟ 

وى مقرر ه  محت -، المتعددي والتكنولوجيا؟ الدراسففية تتضففمن ا يعففطة التي تقدم للمتعلمين تنمية مجارات المعلومات والوسففا 

 العلوم يتضمن تنمية مجارات التيكير العليا لدى الطل ؟ 

لدى طل  الصفف  الاايي  TIMSS وتبين سن معتم من شففملتجم تلت المقابلت سفادوا بوجود ضففع  في مسففتوى متطلبات

لمعلمين في تقديم طرق تدريس تقليدية )التلقين( في المتوسففف،، ودد يرجع ه ا الضففففع  إلى دصفففور المقررات الدراسففففية وسدلة ا

 .ساناء التدريس والتركيي على الجوايي المعرفية فق،

ويمكن تحديد معفكلة الدراسفة في السفسا  الر يس ا:تي: ما مدى تضمين متطلبات دراسات االتجاهات العالمية للرياضيات 

 س،.في محتوى مقرر العلوم للص  الاايي المتو TIMSSوالعلوم 

 :أسئلة الدراسة .1.1

التي يجي سن يتضمنجا محتوى مقرر  TIMSSما متطلبات االتجاهات العالمية في دراسفات الرياضفيات والعلوم  ال ياال اوول:

 العلوم في المملكة العربية السعودية للص  الاايي المتوس،؟
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 و  والاايي( بالمرثلة المتوسفففطة لبُعد محتوى ما مدى تضفففمين محتوى مقرر العلوم للصفف  الاايي بيصفففلي  )ا ال يياال الناني:

 (؟ TIMSSالعلوم )ا ثياء، والكيمياء، واليييياء، وعلوم ا رف( بمتطلبات معرو  )

لعمليات اما مدى تضففمين محتوى مقرر العلوم للصفف  الاايي بيصففلي  )ا و  والاايي( بالمرثلة المتوسففطة لبُعد  ال يياال النالث:

 (؟TIMSSبمتطلبات معرو  )لتطبيق، واالستدال ( المعرفية )المعرفة، وا

 أهداف الدراسة:  .1.1

 سعت الدراسة إلى تحقيق ا هداف ا:تية:

التي يجي سن يتضففففمنجا محتوى مقرر  TIMSSتحديد متطلبات االتجاهات العالمية في دراسففففات الرياضففففيات والعلوم  -3

 العلوم في المملكة العربية السعودية للص  الاايي المتوس،.

المتوافري في مقرر العلوم للص   TIMSS متطلبات االتجاهات العالمية في دراسفات الرياضيات والعلومالتعرف على  -0

 الاايي المتوس، لبُعد محتوى العلوم )ا ثياء، والكيمياء، واليييياء، وعلوم ا رف(.

توافري في مقرر العلوم للصفف  المTIMSSمتطلبات االتجاهات العالمية في دراسففات الرياضففيات والعلوم التعرف على  -1

 الاايي المتوس، لبُعد العمليات المعرفية )المعرفة، التطبيق، االستدال (.

 

 :أهمية الدراسة .1.1

 تتض  سهمية الدراسة فيما يأتي: 

 اوهمية النظرية: .1.1.1

 طلبات صففية عامة ومتتُماِّ  ه   الدراسففة اسففتجابةة للتجاهات التربوية الحدياة التي تناد  بتضففمين المجارات الحدياة ب

TIMSS  ات إذ سدى التراكم المعرفي والنمو المتيايد في المعرفة اريسففففايية إلى مجور العديد من القضفففففايا الصففففوفففففة

والمجارات التي يجمت عن ه ا التطور في الموضفففوعات العلمية والسفففياسفففية واالجتماعيةت مما يسفففتوجي مواكبة تلت 

 الموضوعات.

 والتي من سسففففففمى مدرجاتجا تدريج جي ( جديد( دادر( على مواججة الحياي 0212لمملكة تتيق ه   الدراسففففففة مع ر ية ا ،

الحدياة ليتسففنى ل  التياع  بوعي( مع التطورات الحضففارية العالمية في الميادين جميعجا، وتكوين الوعي اريجابي ال   

ن التحقق من ددري مقررات العلوم في يواج  ب  الطل  فففنوف الحدااة والقضففايا العصففريةت ل ا كان من ا همية بمكا

 مواججة القضايا المعافري ومستجدات التطوير والتحدي ، ودد تعارك ه   الدراسة في تحقيق ذلت.

 اوهمية التطبيقية:. 1.1.1

  تقديم سدوات بحاية من إعداد الباث ت تتما  في دا مة( بمتطلباتTIMSS  الواجي تضفففمينجا في المرثلة عينة الدراسفففة

 الحالية.

 تيت  هف   الفدراسففففففة مجاالت عديدي للبحوغ المسففففففتقبلية التي تجتم بمتطلبات  دفدTIMSS  والتأكيد على تضففففففمين تلت

 المجارات في مقررات العلوم.
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  ،االسفففتيادي من يتا ججا في تدطي، مقررات العلوم بعفففك  عام، ومقررات العلوم في المرثلة المتوسفففطة بصفففية الاففففة

 يم مقررات العلوم للمرثلة المتوسطة وتطويرها.واستددام النتا ج فيما بعد في تصم

 :حدود الدراسة .1.1

 :يقتصر تعميم نتائج الدراسة الحالية على المحددات اآلتية

 ادتصرت الدراسة على متطلبات االتجاهات العالمية في دراسات الرياضيات والعلوم الحدود الموضوعية : (TIMSS) في

للبُعدين :البُعد االو  محتوى العلوم )ا ثياء، والكيمياء،  TIMSSسففف، لمتطلبات محتوى مقرر العلوم للصففف  الاايي المتو

 واليييياء، وعلوم ا رف(، والبُعد الاايي العمليات المعرفية )المعرفة، التطبيق، االستدال (.

 :(. 3441طُبِّقت الدراسة الل  اليص  الدراسي الاايي من العام الجامعي ) الحدود الزمانية  

 صطلحات الدراسة:م .1.1

( "سي  عملية منتمة لجمع المعلومات وتحليلجا وتيسيرها باستددام سدوات مدتليةت وذلت 43،  0231عرف  سبو علم ) التقويم:

 لتحديد الدرجة التي يحقق بجا الطل  ا هداف التربوية".

في مقرر العلوم  TIMSSتوافر متطلبات  ويعرف الباث  التقويم إجرا يةا في الدراسة الحالية بأي  عملية الكع  عن درجة

 للص  الاايي المتوس، بالمملكة العربية السعودية من الل  بُعد  المحتوى والعمليات المعرفية.

 :TIMSSمتطلبات 

TIMSS هو االتصففففار لكلمة Trends of the International Mathematics and Science Studies وتعني ،

(، بأيجا: 333،  0222  الدراسففففي للرياضففففيات والعلوم، ودد عرفجا )عبد السففففلم و الرون، االتجاهات العالمية في التحصففففي

"البنية المعرفية ا سفففاسفففية الواجي توافرها في محتوى مناهج العلوم للصفففيوف المدتلية والتي تتما  في بُعدين، هما: المحتوى، 

 والعمليات المعرفية".

 اإلطار النظري:  .1

  (:(TIMSSوالعلوم ة في دراسات الرياضيات التجاهات الدولي. 1.1

( وتعني Trends of the International Mathematics and Science Studies( هي االتصار لـ)TIMSSإن كلمة )

( بتقييم تحصي  الطل  في الرياضيات والعلوم TIMSS, 2011دراسة التوججات الدولية للرياضيات والعلوم، وتجتم دراسة )

ا الليية واسعة ثو  توافر موارد المدرسة، وجودي في الص  الر ع فيجا سيضة ابع والاامن إلى جايي معطيات التحصي ، وتُجم 

( الدو   المعاركة بيرفة رير مسبودة TIMSSمناهج التعليم والتدريس، كما تيود دراسة التوججات الدولية للرياضيات والعلوم )

 ,Mullis & othersيات والعلوم مع معلومات تجريبية ثو  سيادات التدريس )لقيا  التقدم في التحصي  التعليمي في الرياض

2009, p2.) 
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وهي دراسفة عالمية تجدف إلى التركيي على السفياسفات والنتم التعليمية، ودراسة فاعلية المناهج المطبقة وطرق تدريسجا، 

ة تحت لعلوم والرياضفففيات وتعل مجا، وتتم ه   الدراسفففوالتطبيق العلمي لجا، وتقييم التحصفففي ، وتوفير المعلومات لتحسفففين تعليم ا

 International (IEA) Association for Evaluation ofإشففففففراف المنتمفففة الفففدوليفففة لتقييم التحصففففففيففف  التربو  )

Educational Achievement( ومقرها سمسفتردام بجولندا. وتُني   دراسفة )TIMSS ك  سربع سفنوات في مادتي الرياضيات )

 (.3،  3412م )العمرايي، والعلو

  (:TIMSS)مفهوم متطلبات . 1.1

يقصد بجا مجموعة من الموافيات المعيارية التي ثددتجا الجمعية الدولية لتقييم التحصي  التربو  في ضوء دراسة التوججات 

ودها لتي ييترف وج(، والتي تستددم في كاير من الدو  لقيا  مستوى تحصي  الطلبة واTIMSSالدولية للرياضيات والعلوم )

في مقرر العلوم للص  الرابع ا ساسي، وتعم  ه   المتطلبات الاة سبعاد ر يسة: بُعد المحتوى، بُعد العمليات المعرفية، بُعد 

العلوم للص  الاايي  مقررتضمين  االستقصاء العلمي، وتقا  في ه   ا دوات من الل  ا دوات المصممة للكع  عن مدى

  .TIMSS متوس، لمتطلبات

ا عن كياءات الطلبة في العلوم والرياضيات، وتجتم ك لت بالعوام  المساعدي في  "TIMSSكما تقدم دراسة " ا فريدة منتورة

ا لترجمة يتا ج  التحصي  من اتجاهات المتعلمين يحو دراسة المادي، وسيادات بيخة التعلم التي تستددم في التدريست مما يعد مصدرة

  (.302،   0234فة مسار التغير في الدبرات التعليمية. )السيد، التحصي  الدراسي ومعر

 (:TIMSSأهداف مشروع الـ). 1.1

( هو مقارية تحصي  الطل  في العلوم والرياضيات في سيتمة تربوية متباينة TIMSSإن الجدف العام من المعاركة في دراسة ) 

ى مستوى التحصي  في تلت ا يتمة وديا  مدى تأاير مجموعة من في الليياتجا الاقافية واالدتصادية واالجتماعيةت للتعرف عل

 العوام  ا الرى في مستويات التحصي .

من عبد السففففففلم  سورد  كل وفقةا لما  (TIMSS) ويمكن إجما  سهداف دراسففففففة التوججات الدولية للرياضففففففيات والعلوم

(ت عبد السلم و الرون 32 - 45     -هـ  3412ت المدلفي )(Mullis & others, 2008, p: 10)(ت 051،   0233)

وذلت على  (Sarah, 2002, p: 37)(ت 0م،    0225(، مكتي التربية العربي لدو  الدليج )332 - 333م،      0222)

 النحو ا:تي:

إعطاء جميع الدو  المعفففاركة في الدراسفففة فرففففةة لقيا  التحصفففي  العلمي في مادتي الرياضفففيات والعلوم، ومقاريت   -

 .دو  المعاركةبال

 .إبراب ا بمات والمعكلت التعليمية التي تتجر الل  عملية التعلم والافة في الدو  النامية -

إثداغ التكام  والرب، بين مجاالت العلوم: )الحياي، وا رف، والبيخة، والكيمياء، واليييياء( من جايي، واالسفففتقصفففاء  -

 .العلمي والعمليات المعرفية من جايي  الر

 .بالاقافة العلمية للطالي ثتى يُسه   لدالو  العصر القادم لمواكبت  وفجم  والتياع  مع  واربدا  من اللل االرتقاء  -

 .إعطاء سثكام فاددة وثيادية لسلبيات وإيجابيات الوضع الراهن لك  يتام تعليمي معارك -
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 العلوم من سج  تطوير تعليمإمداد ك  دولة معفففففاركة بمصفففففادر ارية لتحلي  يتا ج التحصفففففي  في مادتي الرياضفففففيات و -

 .المادتين

بناء ففوري واضفحة وثية عن التغيرات والصفعوبات في تدريس الرياضيات والعلوم، والمساعدي على إمجار القضايا  -

 .الجديدي المرتبطة بججود التطوير في مجا  المناهج وطرق التدريس وتدريي المعلم

ي في الدولة المعفاركة مع الوضع العالمي في ضوء المعايير التي التعرف على مدى ملءمة المناهج الدراسفية الموجود -

 .(TIMSS) ثددتجا دراسة التوججات الدولية للرياضيات والعلوم

تعلم المعلمين ومدير  المدار  للكاير من الدرو  عن يتم ارداري اليصففففففلية والمدرسففففففية من الل  المعففففففاركة مع  -

 .سدرايجم في الدو  المعاركة

 .معرفة مدى جودي التعليم ال   يتلقا  سبنا هم مقاريةة بغيرهم من الدو  ا الرى تمكن ا:باء من -

 .تنمية القدري على التسا   واليضو  المعرفي لدى الطل  -

تنمية روم المعفاركة المجتمعية بين المدرسففة من جايي، وبين ا سفري ومسسففسففات المجتمع المديي من جايي  الرت لما  -

 .الطالي وبيخت  وثيات  لجا من دور في تعكي  وجدان

هو البعد عن مجرد القيا  الكمي لتحصي  التلمي  في مادي  TIMSSويتض  مما سبق سن الجدف ا ساسي لمعرو  

العلوم، والوفو  إلى مقيا  دولي عالمي لقيا  االتجاهات والسلوكيات والمعارف والمجارات في المجاالت جميعجا بصية 

 الافة.عامة، وفي تعليم العلوم بصية 

 (:TIMSSأهمية دراسة التجاهات الدولية للرياضيات والعلوم ). 1.1

( من سهم الدراسات التي تساعد الدو  المعاركة فيجا على تقويم TIMSSتعد دراسة التوججات الدولية للرياضيات والعلوم ) 

جم العالم ال   يحي، بجم، ومساعدتجم على عنافر العملية التعليمية جميعجا من الل  ر ية عالمية، وك لت مساعدي الطل  على ف  

  .(332،   0222بناء تيكيرهم )عبد السلم، 

إذ  سهميةة كبيرية للدو  المعاركة بجات TIMSSسن لدراسة ( Mullis & others, 2013, p 4)و الرون  موليس ويعير

 .مر الودت في الصيوف المدتلية توفر معلومات ديمة تساعد الدو  على متابعة تعليم وتقييم الرياضيات والعلوم على

ويييد من سهمية ه   الدراسة سيجا تقدم معلومات شاملة عن المناهج والطل  والمعلمين والممارسات التدريبية والبيخة 

، 0233المدرسية، وتربطجا بمستوى التحصي  الدراسي في مادتي الرياضيات والعلوم في عدد من الدو  )وباري التربية والتعليم، 

 3.)  

 (:110، 0233القراميطي،  ت شحادي و34 -31، 0233ما يأتي )الطاطبة،  (TIMSS) ومن سبرب الممييات لدراسة

  إمداد ك  دولة معفففار كة بمصفففادر  ارية( لتحلي  يتا ج التحصفففي  في المواد المسفففتجدفة، والتي سفففتُسفففجم في عملية تطوير

 .فة، والنتام التعليمي بصية عامةوتحسين التعليم والتعلم في العلوم والرياضيات بصية الا

  إعطاء الدو  جميعجا فرففةة لقيا  التحصي  العلمي في مادتي الرياضيات والعلوم، ومقاريت  بالدو  ا الرى المعار كة في

 .الدراسة عالمية ا سو عربية ا
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 اعد على لتي تسففتوفير فففوري ثية عن المتغيرات والصففعوبات في تدريس العلوم والرياضففيات من الل  االسففتبايات ا

 .إمجار القضايا الجديدي المرتبطة بججود التطوير في مجا  المناهج وطرا ق التدريس وتدريي المعلم

  دراسفة اليروق بين سيتمة التعليم الوطنية في الدولة المعاركة بغرف المساعدي على تحسين التعليم والتعلم، وذلت على

 .مستوى العالم

 يم العلمية والرياضية جميعجا التي سبق لجم دراستجات لتطوير سدا جمتعويد الطل  على تطبيق المياه. 

( سيجا تدضع لمرادي عام من الارج الججة المني ي للدراسة يعرف بمرادي الجوديت إذ TIMSSدراسة ) ك لت ما يميي

ْتجا الججة المنتمة، وه ا يمكن  يييد من مصدادية النتا جت بحي  يتأكد من تنيي  الدراسة وتطبيقجا وفقةا لما يرد في ا دلة التي سعد 

تلفي س  الل  في التطبيق، فمن سهداف الدراسة مالة سيجا توفر بيايات للمقارية بين الدو  المعاركة فيجات ول لت ينبغي توثيد 

ي راء المناسمروف التطبيق وإجراءات ، وه ا ما يقوم ب  مرادي الجودي ثي  يبلغ عن س  إالل  في التطبيقت لكي يُت د  ارج

 (.3،  0233ثو  بيايات الدولة المدلة بعروط التطبيق )وباري التربية والتعليم، 

( سفب  لجا دوٌر TIMSS( سن توججات الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات )5-3، 0233،وسكد )العمرايي و الرون

راس   ة في تطوير سيتمة( وممارسات( تعليمي ة في كاير من كبيٌر في تطوير السياسات والممارسات التعليمي ةت فقد سسجمت ه   الدِّ

ا من البيايات المتعلِّقة بمتغيرات الطالي والمعلم والبيخة  راس ة يطادةا واسعة م الدِّ الدو ، وبدافة الدو  المعاركة فيجات إذ تقدِّ

ا في تح  سين مستوى سداء النتام التعليمي.المدرسي ة، كما تقدم عوام  مجم ة جد ة

 

 .نهجية وإجراءات الدراسةم. 1

 منهج الدراسة:. 1.1

استددمت الدراسة المنجج الوفيي )تحلي  المحتوى(ت من سج  تحقيق سهدافجات كون ا سلو  هو سيسي ا ساليي للتعام  مع  

سداية  ىإجراءات الدراسة الحاليةت وذلت للوفو  إلى استنتاجات تساعد على تطوير المحتوى ال   تدرس ، ويعد تحلي  المحتو

للوف  المنتم والكييي للمحتوى التاهر لمضمون االتصا ، كما يُستددم في تصوير ا وضا  االجتماعية واالدتصادية والسياسية 

 .(002،   0220القا مة في المجتمع )عبيدات، 

   :مجتمع الدراسة. 1.1

ن مجتمع الدراسفة من الموضفوعات الدراسفية جميعجا الواردي في مقرر العلوم للص  الاايي بالمرثلة المتوسطة )فص  سو   تكو 

( بالمملكة العربية السففعودية في طبعت  الحدياة  ا مقسففمةة إلى )02والبالغ عددها ) م،0203هـففففففف/3441وفصفف  اان( ( 3( موضففوعة

 (:3وثدات، كما هي بالجدو  ردم )

 ( مجتمع الدراسة1جدول )

 الفصل الدراسي الناني الفصل الدراسي اوول

 ان الوثديعنو الوثدي
عدد 

 اليصو 

عدد 

 الدرو 
 عنوان الوثدي الوثدي

عدد 

 اليصو 

عدد 

 الدرو 

 4 0 0سججيي جسم اريسان  الرابعة 4 0 دراسة المادي ا ولى
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 4 0 النباتات وموارد البيخة الدامسة 3 0 المادي والطادة الاايية

 الاالاة
 سججيي

 3جسم اريسان 
 3 0 جاتالطادة الحرارية والمو السادسة 4 0

 

 عينة الدراسة:. 1.1

 (.3تكويت العينة من مجتمع الدراسة كل  كما هو موض  بالجدو  ردم ) 

 خطوات بناء أداة الدراسة:. 1.1

 اتُّب عت الدطوات ا:تية:  

 TIMSSالدراسفففة النترية: ثي  سعد  الباث  دراسفففة يترية رطار الدراسفففة الدولية السفففادسفففة للرياضفففيات والعلوم  -3

سففففففدر  المركي الوطني للقيا  في المملكة العربية السفففففعودية، والدراسفففففات والبحوغ التربوية وا:دا   ال   2019

(، ودراسففففففة )الطاطبة والعليمات، 0232التربوية المرتبطة بج ا الموضففففففو ، ما : دراسففففففة )العففففففدييات والدطيي، 

 (.0202(، ودراسة )الدل ، 0235(، ودراسة )ثمدان، 0233

بصفففورتجا ا ولية: إذ اعتُمد بعفففك  سسفففا ( وكام ( على متطلبات معفففرو   (TIMSS) ت معفففرو متطلبا دا مة إعداد -0

TIMSS  لمادي العلوم، ثي  تضفففففمنت بُعدين، هما: بُعد محتوى العلوم وينقسفففففم إلى سربعة مجاالت فرعية، وهي )علم

ة الاة مجاالت فرعية، وهي )المعرف الحياي والكيمياء واليييياء وعلوم ا رف(، وبُعد العمليات المعرفية: وينقسفففم إلى

 والتطبيق واالستدال (.

د ت الصففوري ا ولية لقا مة متطلبات الدراسففة الدولية للرياضففيات والعلوم  -1 ، بحي  تضففمنت القا مة TIMSS 2019سُع 

 ( متطلبةا فرعي ةا موبعةة على بُعدين ر يسين، كا:تي:345)

 اء، الكيمياء، اليييياء، علم ا رف(.بُعد المحتوى: ويتضمن سربعة مجاالت )ا ثي 

 .) بُعد التيكير: ويتضمن الاة مجاالت )المعرفة، التطبيق، االستدال 

عت القا مة  الصففوري النجا ية للقا مة: -4 بعد إجراء التعديلت التي سشففار إليجا السففادي المحكمون والمتعلقة بالصففيارةت ُوضفف 

 (.0معرو  في فورتجا النجا ية من بُعدينت هما كما بالجدو  )في فورتجا النجا يةت وتكويت دا مة متطلبات ال

 محتوى العلوم والعمليات المعرفيةببُعَديه:  (TIMSS) متطلبات مشروع التعريف بقائمة (1) رقم جدول

 م
 أبعاد معايير

 المحتوى

عدد المعايير 

 الرئي ة

عدد المعايير 

 الفرعية

 أبعاد معايير

 المعرفية العمليات

ر عدد المعايي

 الرئي ة

عدد المعايير 

 الفرعية

 32 4 المعرفة 13 3 علوم ا ثياء 3

 5 3 التطبيق 04 1 الكيمياء 0

 30 2 االستدال  13 3 اليييياء 1
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 م
 أبعاد معايير

 المحتوى

عدد المعايير 

 الرئي ة

عدد المعايير 

 الفرعية

 أبعاد معايير

 المعرفية العمليات

ر عدد المعايي

 الرئي ة

عدد المعايير 

 الفرعية

 00 4 ا رف علوم 4

 13 33 المجمو 

 333 33 المجمو 

 

لت دا مة متطلبات دراسففففففة  أداة الدراسيييييية )بطاقة تحليل المحتوى(: إعداد إلى بطادة تحلي  محتوى، ودد  TIMSS 2019ُثوِّ

فق مجموعة من الدطوات، وهي:  سارت عملية إعداد سداي تحلي  المحتوى و 

 تجدف عملية التحلي  تحديد  مدى تضففمين محتوى مقرر العلوم للصفف  الاايي من التعليم المتوسفف، تحديد الهدف من التحليل :

 ببُعدي  )المحتوى والعمليات المعرفية(. TIMSSطلبات معرو  بيصلي  )ا و  والاايي( بالمملكة العربية السعودية مت

 :شففملت عينة التحلي  الموضففوعات الدراسففية جميعجا الواردي في مقرر العلوم للصفف  الاايي من التعليم  تحديد عينة التحليل

(، ويوضفف  الجدو  م0202/0203المتوسفف، بيصففلي  )ا و  والاايي( بالمملكة العربية السففعودية والمطبق للعام الدراسففي )

 وثدات المقرر موضع التحلي .

 محتوى مقرر العلوم للصف الناني من التعليم المتوسط توصيف (1) رقم جدول

 م

 محتوى الفصل الدراسي الناني محتوى الفصل الدراسي اوول

 الدروس الفصول  وحدات المقرر
فقرات 

 الوحدة
 الدروس الفصول وحدات المقرر 

فقرات 

 الوحدة

 33 4 0 سججيي جسم اريسان 33 4 0 سة الماديدرا 3

 33 4 0 النباتات وموارد البيخة 53 3 0 المادي والطادة 0

 33 4 0 سججيي جسم اريسان 1
الطادة الحرارية 

 والموجات
0 3 310 

 033 34 3 المجموع 033 31 3 المجموع

 

 تعد فخات التحلي  في ه   الدراسة هي متطلباتحديد فئات التحليل :(  ت معروTIMSS.) 

 للتوففففففف  إلى تقدير كمي ليخات التحلي  ال بد من وجود وثدات يمكن االسففففففتناد إليجا في تعداد ه   التحلييل تحيدييد وحيدة :

 اليخات، ودد اتُّد ت اليقري كوثدي تحلي  يستند إليجا في رفد فخات التحلي .

 يت الضواب، ا:تية::  ج  ضب، عملية تحلي  المحتوىت رعضوابط عملية التحليل تحديد 

تحديد التحلي  في إطار المحتوى العلمي لمقرر العلوم للص  الاايي من التعليم المتوس، بمستوييجا )ا و  والاايي(  -

 بالمملكة العربية السعودية، مع استبعاد اليجر  والمقدمات وسسخلة الوثدات.
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مقاطع المكتوبة التي تتضمن فكري واثدي بما تحتوي  من اعتماد اليقري الكاملة كوثدي تحلي ، ويقصد باليقري الكاملة ال -

 سشكا ، وفور، وجداو ، وتعليقات متصلة ب .

 استددام الجداو  المعدي لرفد النتا ج وتكرار وثدي التحلي  وفخات  لمحتوى مقرر العلوم. -

  :ج وطرق تدريس العلوم ُعرضففت بطادة تحلي  المحتوى على عدد من المدتصففين والدبراء في المناهصييدأ أداة الدراسيية

( من المعففففرفين التربويين ومعلمي العلوم، واسففففتُييد من  را جم وملثتاتجم ثو  فففففيارة فقرات ا داي وددتجا 30وعدد )

وملءمتجات لتحقيق سهداف الدراسففففففة، وإجراء التعديلت ثسففففففي ملثتاتجم، ودد سورد المحكمون بعض الملثتات كان 

لبعض اليقرات، وثف ف بعض المتطلبات لتكرارها، وبناءة على  راء المحكمين الرجت معتمجفا يتعلق بفمعفادي الصففففففيفارفة 

 ا داي بصورتجا النجا ية.

  :بجدف التحقق من ابات بطادة تحلي  المحتوىت اسفففففتُددمت طريقةُ التحلي  عبر ا فرادت إذ دام الباث  ثبات أداة الدراسييييية

)ماجسفففتير في مناهج وطرق التدريس( وذو  اء وهو طاليبكالوريو  في تدصفففص ا ثي وباث   الر ثافففف  على مسه 

البري تربويفة كبيري في تدريس مناهج العلوم بالمرثلة المتوسففففففطة، بتحلي  محتوى مقرر العلوم، وذلت بعد تعريي  بأهداف 

ودد ، ،عملية التحلي  وطبيعتجا وضفففففوابطجا، وتدريب  على كييية إجراء عملية التحلي  لمقرر العلوم للصففففف  الاايي متوسففففف

بت النسبة المخوية التياق المحلل ين )الباث  والمحل  ا:الر( باستددام معادلة كوبر، وهي:  عدد مرات االتيـــــــــــاق  ُثس 

يسبة االتيـــــــــــــاق =                                         

  322ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.35،   3555عدد مرات االتياق + عدد مرات عدم االتياق )ماضي وعامان، 

 ( قيم معامالت النبات: نتائج ثبات تحليل المحتوى بين مرتَي التحليل1جدول رقم )

 معامل النبات التفاأ مجال التفكير معامل النبات أالتفا مجال المحتوى

 2.52 5 العمليات المعرفية 2.53 03 علم ا ثياء

 2.33 33 التطبيق 2.54 34 الكيمياء

 233 31 علم اليييياء

 2.32 31 االستدال 

 2.53 31 علم ا رف

 2.33 معام  ابات مجا  التيكير 2.50 معام  ابات مجا  المحتوى

 2.52 ابات التحلي  الكليمعام  

 

(، وهي ديم مرتيعة وفففففففالحة 2.52ويلثظ سن ديم معفامف  ابات التحلي  لمقرر العلوم للصفففففف  الاايي متوسفففففف، بلغت )

  رراف البح  العلمي.
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ية دتمت عملية تحلي  محتوى مقرر العلوم للصففف  الاايي من التعليم المتوسففف، بالمملكة العربية السفففعو إجراءات عملية التحليل:

 ( على سسا  سداي التحلي  المعدي ل لت مسبقةا وفق الدطوات ا:تية:TIMSSفي ضوء متطلبات معرو  )

  الحصفففو  على سثدغ طبعة من مقرر العلوم المقرري على طلبة الصففف  الاايي من التعليم المتوسففف، باليصفففلين الدراسفففيين

 م(.0200))ا و  والاايي( بالمملكة العربية السعودية في العام الدراسي 

 .دراءي ك  بند من بنود استماري التحلي  على ثدي بعناية تامة، وفجم ما يتضمن  ويعمل  من عنافر فرعية 

   دراءي ك  موضففو  من موضففوعات المقرر بأكمل  دراءي متأيية، ام تطبيق وثدي اليقريت إذ دُر  ت ك  فقري على ثدي للكعفف

 ( وثسا  تكراراتجا.TIMSS)عن مدى تضمنجا سو عدم تضمنجا لمتطلبات معرو  

  اسفففتاناء مقدمة المقرر وا سفففخلة الواردي في يجاية الوثداتت وذلت لكويجا سسفففخلة تقيس تحقيق ا هدافت وبالتالي تما  بيادي

 في التكرارات المحسوبة.

  وضففع علمة )√((  في المكان المناسففي داال  االسففتماري، فمذا كايت متطلبات معففروTIMSSمتضففمنةة توضففع ع ) لمة

 في الاية رير متضمن.)√( في الاية متضمن، وإذا كايت المعايير رير متضمنة توضع علمة )√( 

 ( تيريغ يتا ج التحلي ، وذلت بحسففا  عدد مرات ما تحقق من معايير في بريامجSPSS وعدد ما لم يتحقق والنسففبة المخوية )

 ل لت.

 

 خطوات إجراء الدراسة:. 1.1

 في تنيي  الدراسة الحالية: اتبع الباث  الدطوات ا:تية  

االطل  على ا د  التربو  والدراسفففات السفففابقة المتعلقة بالموضفففو  ومراجعتجا وتحليلجات فقد سُجر  مسففف  للدراسفففات  -3

العربية وا جنبية ذوات الصففففلة باسففففتددام المسفففف  ارلكتروييت وذلت بغرف االسففففتيادي منجا في تكوين الدليية النترية 

 منجا في بناء ا دوات وللمساعدي في تحلي  النتا ج وتيسيرها.للبح ، واالستيادي 

( التي ينبغي توافرها في محتوى مقرر العلوم للصفف  الاايي المتوسفف، بالمملكة TIMSSإعداد دا مة بمتطلبات معففرو  ) -0

 الل  إيجاد معام  العربية السفففعوديةت ودد ُثكِّمت بجدف التأكد من ففففدق المحتوى لجا، كما تم التأكد من ابات القا مة من

 االتياق بين محلل ين.

 ( إلى سداي تحلي  المحتوى وفق مقيا  انا ي: )متضمن، رير متضمن(.TIMSSتحوي  دا مة متطلبات معرو  ) -1

م(، وإجراء المعالجة ارثصفففففا ية 0200تحلي  مقرر العلوم للصففففف  الاايي المتوسففففف، بالمملكة العربية السفففففعودية للعام ) -4

 من عملية التحلي . للبيايات المستدلصة

 سُجر  التحلي  ارثصا ي لنتا ج تحلي  المحتوى وتيسيرها والتعليق عليجا. -3

 فيارة التوفيات في ضوء يتا ج الدراسة، ومن ام ادترام بعض الدراسات المكملة لمجا  الدراسة الحالية. -3

 

 اوساليب اإلحصائية:. 1.1

 ايات الدراسة:استُدد مت ا ساليي ارثصا ية ا:تية في معالجة بي 

 التكرارات: ثي  استُدل صت مجموعات ت كرار ك  ديمة. -س



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

بت النسبة المخوية لتكرار ك  ديمة. -   النسي المخوية: ثي  ُثس 

معادلة كوبر: استُدد مت ه   المعادلة لحسا  يسبة االتياق بين المحلل ين: الباث  والمحل  ا:الرت س  لحسا  معام   -ج

في استماري تحلي  المتطلبات في محتوى مقرر العلوم المقرري على طل  الص  الاايي ابات سداي الدراسة التي تتما  

 المتوس،.

 

 مناقشتها ونتائج ال .1

 عرف يتا ج الدراسة ومنادعتجا، ولتسجي  عرضجا ومنادعتجا، فقد يتمت كا:تي:

 TIMSSات الدولية للرياضيات والعلوم النتائج المتعلقة بال ياال اوول  اليي ينص على: مما متطلبات دراسة التوجه -أوًل 

 التي يجب أن يتضمنها محتوى مقرر العلوم في المملكة العربية ال عودية للصف الناني متوسط؟م. 2019

لإلجابة عن السسا  راجع الباث  ا دبيات والدراسات والبحوغ السابقة ذوات الصلة بموضو  الدراسة، والتي تطردت 

، ك لت االطل  على ارطار النتر  للدراسة الدولية السابعة TIMSSلوم في ضوء متطلبات دراسة إلى تحلي  محتوى مناهج الع

TIMSS 2019 ( دت دا مة متطلبات دراسة (، والمتعلقة بمجا  المحتوى TIMSSالتي سفدرها المركي الوطني للقيا ت إذ ُثدِّ

  وكايت في فورتجا النجا ية على النحو ا:تي. وتحكيمجا،الواجي توافرها في مناهج العلوم للص  الاايي المتوس، 

تعلق بمجال المحتوى في مقرر العلوم ي( فيما TIMSS( متطلبات التجاهات العالمية لدراسات الرياضيات والعلوم )1جدول )

 للصف الناني متوسط

 عدد المتطلبات الفرعية عدد المتطلبات الرئي ة المحتوى

 13 3 ا ثياء

 04 1 الكيمياء

 13 3 يييياءال

 00 4 علم ا رف

 333 33 المجمو 

 

سما فيما يدص مجا  العمليات المعرفية فقد اط لع الباث  على ا دبيات المرتبطة ورجع إلى الدراسففففففات السففففففابقة ذوات 

 (، ك لت اطلعTIMSSالصفلة بموضفو  الدراسفة، والتي تناولت تحلي  محتوى العلوم والرياضيات في ضوء متطلبات دراسة )

(، والتي سفففدرها المركي الوطني للقيا ت TIMSS 2019على ارطار النتر  للدراسففة الدولية السففابعة للرياضففيات والعلوم )

دِّدت دففا مففة متطلبففات ) (، المتعلقففة بمجففا  العمليففات المعرفيففة الواجففي توافرهففا في مقرر العلوم للصفففففف  الاففايي TIMSSإذ ثففُ

والجدو  ا:تي يبين دا مة المتطلبات الدافففة ببُعد العمليات  ،جا ية على النحو ا:تيوتحكيمجا، وكايت في فففورتجا الن المتوسفف،

 المعرفية في مقرر العلوم للص  الاايي المتوس،.
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( فيما يتعلق بمجال العمليات المعرفية في TIMSS( متطلبات التجاهات العالمية لدراسات الرياضيات والعلوم )1) جدول

 متوسط مقرر العلوم للصف الناني

 عدد المتطلبات الفرعية عدد المتطلبات الرئي ة العمليات المعرفية

 32 4 المعرفة

 5 3 التطبيق

 30 2 االستدال 

 13 33 المجمو 

 

ما مدى تضيييييمين محتوى مقرر العلوم للصيييييف الناني  واليي ينص على: النتائج المتعلقة باإلجابة عن ال ييييياال الناني  -ثانيًا

لبات بمتط )اوحياء، والكيمياء، والفيزياء، وعلوم اورض( بالمرحلة المتوسييييطة لبُعد محتوى العلوم اني()اوول والن بفصييييليه

 (؟TIMSS) مشروع

ولإلجابة عن ه ا السفففسا  اسفففتُدد مت اسفففتماري تحلي  محتوى مقرر العلوم للصففف  الاايي من التعليم المتوسففف، بيصفففلي  )ا و  

د ت لج ا الغرف، وُثلِّ  TIMSSوالاايي( في ضفففوء متطلبات معفففرو  ) )ا و ، والاايي( محتوى المقرر بيصفففلي  (، والتي سُع 

بت التكرارات والنسبة المخوية لك  مجا  من مجاالت المحتوى كما بالجدو  )  (.2وُثس 

والكيمياء، والفيزياء، وعلوم  )اوحياء، ( التكرارات والن ب المئوية والترتيب لمجالت المحتوى7) رقم جدول

 )اوول والناني(. للصف الناني المتوسط بفصليه العلوم المتضمنة في مقرر رض(او

 ما ينبغي تضمينه الترتيب الن بة المئوية التكرارات مجالت المحتوى م

 %13 3 %41.31 323 ا ثياء 3

 %02 1 %33.54 12 الكيمياء 0

 %03 0 %13.21 20 اليييياء 1

 %02 4 %5.32 00 علوم ا رف 4

  - ٪322 010 لمجموعا 3

 

منت في مقرر العلوم للصففف  الاايي المتوسففف، بيصفففلي  )ا و  2يتضففف  من جدو  ) ( سن المجاالت ا ربعة لبُعد المحتوى دد ضفففُ

 والاايي( بنسي مدتلية.
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 )اوحياء والكيمياء والفيزياء وعلوم بين واقع محتوى المجالت اوربعة مقارنة (1) رقم شكل

 وما ينبغي تضمنه بالمحتوى )اوول والناني( بمقرر علوم الصف الناني المتوسط بفصليه (TIMSS) بمعايير اورض(

(، بينما جاء مجا  علوم %41.31( سن مجا  ا ثياء جاء في المرتبة ا ولى بنسففففبة )3يتضفففف  من الجدو  السففففابق والعففففك  )

مقرر العلوم للصفففف  الاايي المتوسفففف، بيصففففلي  (، ولمعرفة مدى تضففففمين محتوى %5.43ا رف في المرتبة ا اليري بنسففففبة )

)ا و  والاايي( بالمملكة العربية السففعودية للمجاالت ا ربعة بعففك  تيصففيليت اسففتُدر جت التكرارات والنسففبة المخوية والترتيي 

 ليقرات ك  مجا  من المجاالت ا ربعة كما يأتي:

 متطلبات مشروع في اوحياء -المجال اوول (TIMSS):  

( مدى تضففمين محتوى مقرر الصف  الاايي المتوسفف، بيصفلي  )ا و  والاايي( بالمملكة العربية السففعودية 3دو  )يوضف  ج

 (.TIMSSلمجا  ا ثياء في متطلبات معرو  )

( تضمين محتوى مقرر العلوم للصف الناني المتوسط بفصليه )اوول والناني( في المملكة العربية ال عودية 8جدول رقم )

 (TIMSSحياء( في متطلبات مشروع ))لمجال او

المتطلبات 

 الرئي ة
 التكرارات المتطلبات الفرعية

الن بة 

 المئوية
 الترتيب

 

الصا ص  -3

المدلودات 

الحية، 

 0.52 1 تحديـد الصا ـص الكا نـات الحيـة. -3

 اوول

 0.52 1 في ضوء الصا صجا. تصني  الكا نـات الحيـة -0

 2.50 3 اريسان. الر يسة في جسم ا ججيي تحديد -1

 32.35 33 دور سججيي الجسم الر يسة في استدامة الحياي. شرم -4

0.00%
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المتطلبات 

 الرئي ة
 التكرارات المتطلبات الفرعية

الن بة 

 المئوية
 الترتيب

والعمليات 

 .الحيوية

التعرف على فور تكي  الحيوايات مع التغيرات المدتلية  -3

 الستمرار الحياي.
3 4.53 

 4.53 3 الجسم المدتلية. التعرف على ثاالت -3

  14.33 13 المجمو 

 

الدليا،  -0

 ووما يجا.

 

 3.53 0 التعرف على مكويات الدليا. -3

 
 1.53 4  الحيوايية. النباتية والدليا الدليا التمييي بين -0

 3.54 3  وا عضاء. التعرف على وثدي بناء ا يسجة -1

 3.53 0 الضو ي في النبات وف  عملية التماي  -0

  31.33 34 المجمو 

 

دورات  -1

 ،الحياي

التكاار، 

 الورااة.

 2.55 3 ة.الحي الكا نات  يوا  المقارية بين دورات الحياي المدتلية -3

 النالث

 0.52 1 استنتاج العلدة بين ا الصا  والتكاار.  -0

 1.53 4 تتبع ايتقا  الصيات الورااية من ا:باء إلى ا بناء. -1

 التعرف على سفمات الكا ن الحي المعيري فـففففففي الحمـففففففض -4

 (.DNAبـ  ) النـوو  الدـا 

3 3.54 

 3.53 0  تمييي الدصا ص المورواة من الدصا ص المكتسبة. -3

  33.34 33 المجمو 

التنو ،  -4

والتكي ، 

واالالتيار 

 الطبيعي.

 ا فراد بالنسبة االتلف الدصا ص بين التعرف على سهمية -3

 للقدري على التكي .
- 2 

 الخامس

في  اريجابي وايقراضجا بالنجام ا ا يو رب، بقاء -0

 متغيري. بيخة
3 2.55 

التعرف على الطو  النسبي من الودت من الل  ا دلة  -1

 ا ثيورية.
3 2.55 

مقارية بين ا جنا  وا ثافير وداللتجا على التغيرات التي  -4

 تحدغ عبر اليمن.
0 3.53 

  1.53 4 المجمو 

 

 

  تدفق الطادة من الكا نات المنتجة إلى المستجلكة في وف -3

 البيخي.  النتام
3 2.55 

 الرابع
التعرف على دور الكا نات الحية في دوري الماء  -0

 البيخي. النتام الل  من

0 3.53 
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المتطلبات 

 الرئي ة
 التكرارات المتطلبات الفرعية

الن بة 

 المئوية
 الترتيب

 

 

 

ا يتمة  -3

 البيخية.

ا وكسجين مـن الل   وفـ  دور الكا نـات الحيـة فـي دوري -1

 البيخـي. النتـام

0 3.53 

الكربـون مـن الل   ور الكا نـات الحيـة فـي دوريوفـ  د -4

 البيخـي. النتـام

1 0.52 

 2.55 3 في النتام البيخي.  االفترا  ذكر سمالة على -3

تقديـم سمالة على التكافـ  بيـن مجموعـات الكا نـات الحيـة فـي  -3

 البيخي. النتـام

3 2.55 

 0.52 1 باتات والحيوايات.تعداد العوام  التي تسار في يمو الن -2

 2 - البيخـي. التنبـس بكيييـة ثـدوغ تغيـرات فـي النتـام -3

 2 - التعرف على  اار السلوكيات اريجابية لإليسان في بيخت . -5

 2 - التعرف على  اار السلوكيات السلبية لإليسان في بيخت . -32

 2.55 3 .بيان سضرار التلوغ على الكا نات الحية -33

  31.33 34 المجمو 

 

فحة  -3

 اريسان.

ا. -3  1.53 4 التعرف على سسبا  ا مراف ا كار شيوعة

 الناني

ا.  -0  1.53 4 التعرف على طرق ايتقا  عدوى ا مراف ا كار شيوعة

ا. -1  0.52 1 استنتاج سب  الوداية من ارفابة با مراف ا كار شيوعة

ججاب المناعة في الجسم في مقاومة التعرف على دور  -4

 المرف وتعييي العياء.

1 0.52 

التعرف على سهميـة ممارسـة الرياضـة فـي الحيـام علـى  -3

 الجسم.

0 3.53 

التعرف على المصادر الغ ا ية وسدوار العنافر الغ ا ية في  -3

 فحي. الحصو  على يتام ر ا ي

0 3.55 

  32.31 33 المجمو 

%322 323 الكلي لمتطلبات مجا  ا ثياءالمجمو     

 

دد تضففمن  مقرر العلوم للصفف  خصييائص المخلوقات الحية، والعمليات الحيوية  من الل  الجدو  السففابق يلثظ سن بند

ن بند %14.33الاايي المتوسفففف، في اليصففففلين الدراسففففيين )ا و  والاايي( بنسففففبة ) مِّ بنسففففبة  صييييحة اإلن ييييان(، في ثين ضففففُ

ن بند(، 32.30%)  (،%33.34بنسبة )دورات الحياة، التكاثر، الوراثة  وُضمِّ
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ن بند  مِّ ا من الجدو  السفففابق سن بند %1.53بنسفففبة ) التنوع والتكيّف والنتخاب الطبيعي بينما ضفففُ (، ومن الملثظ سيضفففة

ن بنسفففففبة ) اونظمة البيئية مِّ العلوم للصففففف  الاايي (، كما كايت هناك بنود فرعية كايري رير متضفففففمنة في مقرر %31.33ضفففففُ

 المتوس، بيصلي  )ا و  والاايي(.

يوضفف  الجدو  ا:تي مدى تضففمين محتوى مقرر العلوم للصفف   :(TIMSS) متطلبات مشييروع الكيمياء في -المجال الناني -

الاايي المتوسفففف، في اليصففففلين الدراسففففيين )ا و  والاايي( بالمملكة العربية السففففعودية لمجا  الكيمياء في متطلبات معففففرو  

(TIMSS.) 

بات متطل فيربية السعودية في المملكة الع )لمجال الكيمياء( محتوى مقرر العلوم للصف الناني بُعد تضمين (9) رقم جدول

 (TIMSS) مشروع

المتطلبات 

 الرئي ة
 التكرارات المتطلبات الفرعية

الن بة 

 المئوية
 الترتيب

 

 

تكوين  -3

 المادي.

 3.33 1 وف  تركيي ال ري. -3

 الاايية

 3.33 1 الجسيمات. وف  بنية المادي من ثي  -0

220. 3 الجييخات كمجموعة من ال رات.  وف  -1  

 3.33 1 المقارية بين العنافر، والمركبات، والمدالي،. -4

 0.22 3 التعرف على ا سا  العلمي لبناء الجدو  الدور . -3

  05.21 33 المجمو  

 

 

 

الصا ص  -0

 المادي.

 

 

 

 3.43 0 التمييي بين الدوا  الييييا ية والكيميا ية للمادي. -3

 ا ولى

 3.43 0 د بدصا صجا الييييا ية.رب، استددامات الموا -0

 0.22 3 رب، استددامات المواد بدوافجا الكيميا ية. -1

 3.33 1 تصني  المواد وفقةا للدصا ص التي يمكن إاباتجا سو دياسجا. -4

 32.33 4  تصني  المواد وفقةا لدصا صجا الكيميا ية. -3

ى مدالي، إلشرم كييية استددام الطرق الييييا ية ليص  ال -3

  مكوياتجا.
0 3.43 

 0.22 3 في م يي. ال ا بة وف  المحالي  من ثي  المواد -2

 0.22 3  رب، تركيي المحلو  بكميات الم ا  والم يي. -3

شرم كييية تأاير درجة الحراري في المعد  ال   ي و  في   -5

 الم ا . 
- 2 

220. 3 الصا صجـا. تمييي المواد على سسـا  -32  

ريتاج  معرفة سن ا ثماف والقواعد تتياع  مع الكواش  -33 

  تغيرات سلوان مدتلية.
3 0.22 
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المتطلبات 

 الرئي ة
 التكرارات المتطلبات الفرعية

الن بة 

 المئوية
 الترتيب

  43.33 33 المجمو  

 

 

التغير  -1

 الكيما ي.

 3.43 0 التعرف على دال   ثدوغ التغير الكيميا ي. -3

 الاالاة

 0.22 3 التعرف على طبيعة تياعلت ا كسدي. -0

 0.22 3 مية المادي تحيظ الل  التياع  الكيميا ي.إدراك سن ك -1

التعرف على سن الـ رات جميعجا الموجـودي فـي بدايـة التياعـ   -4

 موجـودي فـي يجايـة التياعـ .
3  0.22 

طادـة، بينمـا  إدراك سن بعـض التياعلت الكيميا يـة تطلـق -3

 تمتصجـا. ا الرى
3 0.22 

 0.22 3 لية. مدت بمعادالت الكيميا ية تحدغ تياعلتال التوف  إلى سن -3

التعرف على سن معد  التياع  يتأار بتغير التروف التي يحدغ  -2

 في ملجا.
- 2 

التعرف على الرابطة الكيميا ية التي تنتج عن التجاذ  بين  -3

 ال رات في المركي.
3 0.22 

  03.30 3 المجمو  

%322 12 جا  الكيمياءالمجمو  الكلي لمتطلبات م    

 

دد تضفمن  مقرر العلوم للص  الاايي المتوس، بيصلي  )ا و  والاايي(  خصيائص المادة من الل  الجدو  السفابق يلثظ سن بند

ن بند %43.33بنسففبة ) مِّ ن بند %05,21بنسففبة )تكوين المادة ( في المرتبة ا ولى في ه ا المجا ، في ثين ضففُ مِّ التغير (، وضففُ

 (.%03.30بنسبة ) ئيالكيميا

 متطلبات مشيروع الفيزياء في -المجال النالث (TIMSS):   يوض  الجدو  ا:تي مدى تضمين محتوى مقرر العلوم للص

 (.TIMSSالاايي المتوس، بيصلي  )ا و  والاايي( بالمملكة العربية السعودية لمجا  اليييياء في معايير )

للصف الناني المتوسط بفصليه )اوول والناني( في المملكة العربية ال عودية ( تضمين محتوى مقرر العلوم 11جدول رقم )

 (TIMSS)لمجال الفيزياء( في متطلبات مشروع )

المتطلبات 

 الرئي ة
 التكرارات المتطلبات الفرعية

الن بة 

 المئوية
 الترتيب

 

الحاالت  -3

والتغيرات 

 الييييا ية.

 5.20 2 ي المادي وهي في ثركة اابتة.التعرف على ال رات والجييخات ف -3

 ا و 

 3.54 3 رب، التغيرات في درجة ثراري الغاب بالتغيرات في ثجم .  -0

وف  التغيرات في الحالة الناتجة عن بيادي الطادة الحرارية سو  -1

 يقصايجا.
1 4.32 

 3.33 4 رب، معد  تغير الحالة بالعوام  المادية. -4
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المتطلبات 

 الرئي ة
 التكرارات المتطلبات الفرعية

الن بة 

 المئوية
 الترتيب

 31.35 32 الصا ص التغيرات الييييا ية.التعرف على  -3

  42.03 05 المجمو  

 

 

تحوالت  -0

 الطادة، ويقلجا.

 

 3.54 3 التعرف على سيوا  الطادة المدتلية. -3

 الاايي

 3.11 3 التعرف على سمالة لتحوالت الطادة. -0

مرادبة التغير في درجة الحراري في ساناء ال وبان والغليان  -1

 والتجمد.
3 3.15 

 3.33 4 إدراك العلدة بين درجة ثراري المادي وثالتجا. -4

 3.54 3  التعرف على سيوا  يق  الطادة الحرارية. -3

التعرف على سن الطادة الحرارية تنتق  من منطقة ثرارتجا عالية  -3

 إلى منطقة ثرارتجا سد .
1 4.32 

  11.11 04 المجمو  

 

 

الضوء،  -1

 والصوت.

 

 4.32 1 للضوء.  تحديد الدصا ص ا ساسية -3

 الاال 

 0.23 0 التعرف على مكويات الضوء ا بيض. -0

 0.23 0 رب، اللون التاهر لألشياء بالضوء المنعكس سو الممتص لجا. -1

ث  المعكلت العملية التي تعم  ايعكا  الضوء من المرايا  -4

  التل . الطا ري وتعكي 
3 3.15 

 3.15 3 البسيطة لتحديد مسار الضوء.  ا شعة سير مدططاتتي -3

 0.23 0 التعرف على ماهية الصوت. -3

 3.33 4 وفـ  الدصا ـص ا ساسية للصـوت. -2

 3.33 4  الصوت. رب، التواهر العا عة بدصا ص -3

  03.15 35 المجمو  

 

الكجرباء،  -4

 والمغناطيسية.

 2 - فيلجا بالكجرباء.تصني  المواد ثسي تو -3

 الرابع

 2 -  تحديد مكويات الدا ري الكجربا ية. -0

 2 - تحديد الرسومات البيايية التي تما  الدوا ر الكاملة. -1

 2 - وف  العوام  التي تسار في التيار الكجربا ي. -4

 2 - التعرف على ماهية المجا  المغناطيسي.  -3

 2 -  س الكجربا ي.ذكر الصا ص المغناطي -3
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المتطلبات 

 الرئي ة
 التكرارات المتطلبات الفرعية

الن بة 

 المئوية
 الترتيب

 2 -  باالستددامات اليومية. الصا ص المغناطيس الكجربا ي رب، -2

  2 2 المجمو  

 

 

  القوى، -3

 والحركة.

 2 - المقارية بين السرعة والتسار .  -3

الرابع 

 مكرر

العا عة )ما : الجاذبية واالثتكاك،  وف  القوى الميكاييكية -0

 المروية، الطيو(. 
- 2 

 2 -  التعرف على الوبن ووفي  كقوي بسبي الجاذبية. -1

االتصففففففففففا ،  ودففففوى عففففدم االتصففففففففففا  الففففتففففيففففريففففق بففففيففففن -4

  الجاذبية. االثتكاك، ما :
- 2 

 2 - واالتجا . معرفة سن القوى لديجا المقدري -3

إدراك سيفف  لكفف  دوي هنففاك دوي رد فعفف  مسفففففففاويففة لجففا في المقففدار  -3

  ا .ومعاكسة لجا في االتج
- 2 

 2 - ا:لة البسيطة.  وف  كييية عم  -2

 2 - وف  الضغ، من ثي  القوي والمساثة.  -3

 2 -  بالضغ،. المتعلقة ا:اار وف  -32

 2 - التعــرف علــى كيييــة تأايــر دــوي االثتكاك في الحركــة. -33

  2 2 المجمو  

%322 20 ءالمجمو  الكلي لمتطلبات مجا  الييييا    

 

الحالت  يتضف  من الجدو  السفابق سن محتوى مقرر العلوم للص  الاايي المتوس، بيصلي  )ا و  والاايي( دد تضمن بند

ن بند%42.03بنسففففففبة )والتغيرات الفيزيائية  مِّ تحولت الطاقة، ونقلها  ( وتأتي في ترتيبجا ا و  في ه ا المجا ، في ثين ضففففففُ

ا من الجدو  السابق سن بند %03.15بنسبة )الضوء، والصوت  بند (، وُضمِّن%11.11بنسبة ) الكهرباء  (، ومن الملثظ سيضة

رير متضفمنة في محتوى مقرر العلوم للصف  الاايي المتوس، سواء في اليص  الدراسي ا و   القوى والحركةو والمغناطي يية

 سم الاايي.

 علوم اورض في معايير -المجال الرابع (TIMSS:)   الجدو  ا:تي مدى تضمين محتوى مقرر العلوم للص  يوض

الاايي المتوس، في اليصلين الدراسيين ا و  والاايي بالمملكة العربية السعودية لمجا  )علوم ا رف( في متطلبات 

(TIMSS.) 
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ودية ربية ال ع( تضمين محتوى مقرر العلوم للصف الناني المتوسط بفصليه )اوول والناني( في المملكة الع11جدول رقم )

 (TIMSS)لمجال علوم اورض( في متطلبات مشروع )

المتطلبات 

 الرئي ة
 التكرارات المتطلبات الفرعية

الن بة 

 المئوية
 الترتيب

بنية تركيي  -3

 ا رف،

 والصا صجا

 الييييا ية.

 5.25 0 ا رف. التعرف على هيك  -3

 الاايي

 5.25 0 رف.الييييا ية لطبقات ا  معرفة الدصا ص -0

 4.33 3 الييييا ية. وف  توبيع الميا  على ا رف من ثي  ثالتجا -1

 5.25 0 التعرف على مكويات الغلف الجو  لألرف. -4

 4.33 3 رب، تغيرات التروف الجوية بتغيرات االرتيا . -3

213.1 3 المجمو     

 

عمليات،  -0

ودورات، 

 وتاريخ

 ا رف.

 

 2 - العامة التي تعارك في دوري الصدور.وف  العمليات  -3

 الاال 

 2 - تحديـد التغيـرات التـي تطـرس علـى سـط  ا رف. -0

 2 - شرم تعكي  الحيريات والودود ا ثيور . -1

 2 - التعرف على العمس كمصدر للطادة لدوري الماء. -4

 وف  دور ثركة السحا  وتدفق الميا  في تجدد الماء على -3

 ا رف. سط 
- 2 

 2 - الطقـس والمنـاخ. التمييـي بيـن -3

 2 - تيسير البيايات سو الرا ، سيماط الطقس لتحديد سيوا  المناخ. -2

الرب، بين المناخ والتغيرات الموسمية في سيماط الطقس وبين  -3

 والمحلية. العوام  العالمية
- 2 

 2 - ة.المناالي على التغيرات ا دلة تحديد -5

  2 - المجمو  

 

ا رف في  -1

النتام العمسي، 

 والكون.

 

 31.34 1 وف   اار دوري ا رف السنوية ثو  العمس. -3

 ا و 

 5.25 0 إدراك العلدة بين عمليتي المد والجير والجاذبية للقمر. -0

رب، مراث  القمر والكسوف بالموادع النسبية لألرف والقمر  -1

 والعمس.
0 55.2  

 31.34 1 التعري  بالعمس. -4

مقارية بعض الدصا ص الطبيعية لألرف مع الصا ص القمر  -3

 وريرها من الكواكي.
4 33.32 

  31.31 34 المجمو  
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المتطلبات 

 الرئي ة
 التكرارات المتطلبات الفرعية

الن بة 

 المئوية
 الترتيب

استددام  -4

موارد، 

ا رف، 

 وثيتجا.

 2 - المتجددي ورير المتجددي. ا رف التعرف على موارد -3

الاال  

 2 - يات مصادر الطادة المدتلية وسلبياتجا.التعرف على إيجاب -0 مكرر

 2 - استنتاج طرق الحيام على موارد ا رف وطرق إداري النيايات. -1

  2 - المجمو  

%322 00 المجمو  الكلي لمتطلبات مجا  علوم ا رف    

 

اايي( دد دراسيين )ا و  واليتض  من الل  الجدو  الاايي سن محتوى مقرر العلوم للص  الاايي المتوس، في اليصلين ال

ن بند%31.34بنسففبة )اورض في النظام الشييم ييي، والكون  تضففمن بند مِّ بنية  ( وهي سعلى يسففبة في ه ا المجا ، في ثين ضففُ

ا من الجدو  السابق سن بند %13.13بنسبة )تركيب اورض، وخصيائصها الفيزيائية  عمليات، ودورات،  (، ومن الملثظ سيضة

ق إليجما في محتوى مقرر العلوم للص  الاايي كيلك استخدام موارد، اورض، وحفظها وتاريخ اورض،  رير متضمنة ولم يُتطر 

 المتوس، في اليصلين )ا و  والاايي(.

ومن وججة يتر الباث  يمكن تيسفير ه   النتيجة بأن محتوى مقرر العلوم للص  الاايي دد تناو  العديد من االستكعافات 

يعجا على بند فرف اليرضفففففيات العلميةت ل ا يجد سن ه ا التبرير تناو  مقرر ه   البنود بصفففففوري مناسفففففبة من والتي اثتوت جم

الل  سسفففخلة التيسفففير الموجودي في يجاية اسفففتكعفففافات المقرر، سما بالنسفففبة لبنود التكام  والتركيي، والتحلي  وترجمة البيايات، 

الل  سسفخلة االتبر فجمت، وسسفخلة التيسفير الموجودي في يجاية االسفتكعافات، سما بند والتعميم العلمي، فنجد سن المقرر تناولجا من 

 التصميم والتدطي،، وبند التقييم فمن محتوى المقرر تناو  ه   البنود بصوري واضحة في استكعافات المقرر المدرسي.

(، 0233)الطاطبة والعليمات، (، 0235(، )ثمدان، 0202وتتيق يتا ج الدراسففففففة مع يتا ج دراسففففففات ك  من: )الدل ، 

ا في محتوى مقرر العلوم وعدم تضففففففمن  لمحتوى متطلبات 0232)العففففففدييات والدطيي،  (، وهي التي ترى سن هناك دصففففففورة

جا الواردي في المعفففرو ، الاففففة سن هناك موضفففوعات في متطلبات معفففرو  )TIMSSمعفففرو  ) ( TIMSS( بالنسفففي سييسففف 

دورات  -في اليصفففلين الدراسفففيين )ا و  والاايي(، ومن تلت موضفففوعات )ا يتمة البيخية الداففففة بالتحلي  لم تأت  في المقرر 

ي ا رف تركي -والكجرومغناطيسففففففية  -القوى والحركة  -التغيرات الكيميا ية  -الحيفاي والتكاار اللجنسففففففي في الكا نات الحية 

والنتام العففمسففي والكون(، في الودت ييسفف  جاءت وا رف  -ومصففادر ا رف  -والعمليات ا رضففية  -والصففيات الييييا ية 

ات(، والنبات -ججاب الدوران والمناعة  -الصوت  -موضوعات في المقرر بيصلي  رير متضمنة في سداي التحلي ، منجا )الموجات 

ربية من اللغة العويعيو الباث  ه   النتا ج إلى سن المسليين للنسففففففدة ا فففففففلية المعدي باللغة اريجلييية وهي التي ترجمت إلى 

 (.TIMSSالل  شركة العبيكان لألبحاغ والترجمة ربما يكويون دد اعتمدوا معايير سالرى رير متطلبات معرو  )

كما يتضفففف  من عرف يتا ج السففففسا  الاايي سن درجة تحقيق مقرر العلوم في المملكة للصفففف  الاايي متوسفففف، لمتطلبات 

ت مقارية بالنسففي التي ثددتجا الجمعية الدولية لتقييم التحصففي  التربو  متوسفطةالمحتوى جاءت بنسففي  TIMSS 2019دراسفة 

(IEA،ويعيو الباث  سبي ذلت إلى عدم وجود درو  في المقرر تحقق ه   المتطلبات ،) 
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كما في مجا  )علم ا رف( ثي  ال يوجد س  در  في المقرر سفففففواء في اليصففففف  الدراسفففففي ا و  سم الاايي الدم ه ا  

 TIMSSا تتضففففففمن سجياءة منجا، سو وجود درو  تندرج تحت ه   المتطلبات ولكنجا رير مطلوبة في دراسففففففة المجا ، سو سيج

 ات الب رية ومراث  ثياي اريسان.، كما في درو  النباتات اللب رية والنبات2019

 مقرر العلوم للصييف النانيمحتوى  ما مدى تضييمين وهو ال   ينص على: النالث، ال يياال عن النتائج المتعلقة باإلجابة -ثالنًا

بمتطلبييات  السييييييتييدلل( )المعرفيية، التطبيق، بييالمرحليية المتوسييييييطيية لبُعييد العمليييات المعرفييية )اوول والنيياني( بفصييييييليييه

  (؟TIMSS) مشروع

ولإلجابة عن ه ا السسا  استُدد مت سداي تحلي  محتوى مقرر العلوم للص  الاايي من التعليم المتوس، في ضوء متطلبات 

بت التكرارات TIMSS  )معرو د ت لج ا الغرف، وُثلِّ  محتوى المقرر بيصلي  )ا و ، والاايي( وُثس  (، وهي التي سُع 

 والنسبة المخوية لك  مجا  من مجاالت المحتوى كما بالجدو  ا:تي:

ل( المتضمنة في المحتوى )المعرفة، التطبيق، الستدل التكرارات والن ب المئوية والترتيب لمجالت (11) رقم جدول

 محتوى مقرر العلوم للصف الناني المتوسط بفصليه )اوول والناني(

 الترتيب الن بة المئوية التكرار مجال العمليات المعرفية

 3 %15.33 330 المعرفة

 1 %03.50 22 التطبيق

 0 %11.50 52 االستدال 

  ٪322 033 المجمو 
 

اة لبُعد العمليات المعرفية التي دد تضفففمنجا محتوى مقرر العلوم للصففف  الاايي من يتضففف  من الجدو  السفففابق سن المجاالت الال

 التعليم المتوس، بيصلي  )ا و  والاايي( جاءت بنسي مدتلية.

 

بمتطلبات  الستدلل( -التطبيق  - )المعرفة مقارنة بين واقع مجالت العمليات المعرفية (1) رقم شكل

 وما ينبغي تضمنه بالمحتوى )اوول والناني( لعلوم للصف الناني المتوسط بفصليهبمحتوى مقرر ا (TIMSS) مشروع
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(، وجاء مجا  االسفففتدال  في المرتبة الاايية بنسفففبة %15,33ثي  جاء في المرتبة ا ولى مجا  المعرفة وبلغت يسفففبت  )

معرفة مدى تضففففففمين محتوى مقرر (، ول%03,50(، في ثين ث  في المرتبة الاالاة مجا  التطبيق وكايت يسففففففبت  )11,50%)

العلوم للصف  الاايي المتوسف، في اليصفلين الدراسفيين )ا و  والاايي( بالمملكة العربية السعودية لبُعد العمليات المعرفية بمجا  

 :المعرفة بعك  تيصيليت استُدر جت التكرارات والنسبة المخوية والترتيي ليقرات ك  مجا  من المجاالت الالاة كما يأتي

 متطلبات مشييييروع في )المعرفة( بعد العمليات المعرفية -المجال اوول (TIMSS:)  يوضفففف  الجدو  ا:تي مدى تضففففمين

محتوى مقرر العلوم للصفففف  الاايي المتوسفففف، بيصففففلي  )ا و  والاايي( بالمملكة العربية السففففعودية لبُعد العمليات المعرفية 

 (.TIMSSبمجا  المعرفة في متطلبات معرو  )

( تضمين محتوى مقرر العلوم للصف الناني المتوسط بفصليه )اوول والناني( في المملكة العربية ال عودية 11ل رقم )جدو

 (TIMSSلبعد العمليات المعرفية بمجال المعرفة في متطلبات مشروع )

المتطلبات 

 الرئي ة
 التكرارات المتطلبات الفرعية

الن بة 

 المئوية
 الترتيب

 الت كر. -3
 30.32 34 فيارة عبارات وثقا ــق وعلدــات ومياهيم علمية فحيحة. -3

 الاال 
 32.23 30 ذكر الدصا ــص العامة لبعض الكا نــات والمــواد. -0

  01.03 03 المجمو  

 التعري  -0

 ارجرا ي.

 33.33 32 طرم تعاري  علمية. -3

 الاايي
ميــة، التعرف على اســتددامات الميــردات العل -0

 والوثــدات، والمقاييــس. واالالتصارات، والرمــوب،
31 33.33 

  03.25 12 المجمو  

 

 الوف . -1

 3.51 32 وف  تركيي الكا نــات الحيــة. -3

 ا و 
 3.13 3 تحديد وما ــ  الكا نــات الحيــة. -0

 1.32 4 تحديد العلدات بيــن الكا نــات الحيــة والمــواد. -1

 32.23 30 وف  العمليــات والتواهــر. -4

  03.32 10 المجمو  

تقديم  -4

 ا مالة.

 3.51 32 علـى الكا نـات التـي تمتلـت الصا ـص محـددي. تقديم سمالة -3
 الرابع

 30.32 34 .علـى المـواد والعمليـات التـي تمتلـت الصا ـص محـددي تقديم سمالة -0

  03.41 04 المجمو  

  ٪322 330 لمجموع النهائي لمجال المعرفةا 
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يتضففف  من الجدو  السفففابق سن محتوى مقرر العلوم للصففف  الاايي المتوسففف، في اليصفففلين الدراسفففيين )ا و  والاايي( 

( %03.32ة )بنسب الوصف بالمملكة العربية السفعودية دد تضفمن مجا  المعرفة بنسي مدتليةت إذ تناو  محتوى مقرر العلوم بند

(، كمففا جففاء %03.25في المرتبففة الاففاييففة بنسففففففبففة ) التعريف اإلجرائيبنففد  سعلى يسففففففبففة في هفف ا المجففا ، في ثين جففاءوهي 

 (.%03.41في المرتبة الرابعة وا اليري بنسبة ) تقديم اومنلة (، بينما جاء بند%01.03في المرتبة الاالاة بنسبة ) التيكر بند

 متطلبات مشيييروع في التطبيق() بعد العمليات المعرفية -المجال الناني (TIMSS:) (  مدى تضففففمين 34يوضففف  جدو )

محتوى مقرر العلوم للصففففف  الاايي المتوسففففف، في اليصفففففلين الدراسفففففيين )ا و  والاايي( بالمملكة العربية السفففففعودية لبُعد 

 (.TIMSSالعمليات المعرفية بمجا  التطبيق في متطلبات معرو  )

العلوم للصف الناني المتوسط في الفصلين الدراسيين )اوول والناني( في المملكة ( تضمين محتوى مقرر 11جدول رقم )

 (TIMSSالعربية ال عودية لبُعد العمليات المعرفية بمجال التطبيق في متطلبات مشروع )

المتطلبات 

 الرئي ة
 التكرارات المتطلبات الفرعية

الن بة 

 المئوية
 الترتيب

المقارية،  -3

 والتصني ،

 لتباين.وا

 32.15 3 مقارية مجموعــات الكا نــات الحيــة. -3

 3.45 3 تصنيـ  الكا نـات الحيـة. -0 الاايي

 1.52 1 القا مـة علـى الدصا ـص. تمييي العمليات -1

  02.23 33 المجمو  

 الرب،. -0

 2.25 3 ربــ، المعرفــة بميجــوم العلــم ا ساسي. -3

 0.32 0 الكا نات الحية في ثياتنا اليومية.استددام  -0 الرابع

 3.35 4 تومي  المواد وا شياء في استدداماتنا اليومية. -1

  33.33 30 المجمو  

استددام  -1

 الاال  35.43 33 ثلو  لمعكلت العلم. استددام رسم( بياييٍّ ريجاد -3 النموذج.

  35.43 33 المجمو  

تيسير  -4

 المعلومات.
ـتددام العلدة العلمية ريجاد ث  يتضمن التطبيق المباشر اسـ -3

 للمياهيم.
30 33.33 

الرابع 

 مكرر

  33.33 30 المجمو  

شرم بعض التواهر الطبيعيــة ما  دوري )الماء، الكربون،  -3 العرم. -3

 ا كسجين(.
 ا و  03.33 00

  03.33 00 المجمو  
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المتطلبات 

 الرئي ة
 التكرارات المتطلبات الفرعية

الن بة 

 المئوية
 الترتيب

  ٪111 22 المجموع النهائي لمجال التطبيق 

 

يتضفف  من الل  الجدو  السففابق سن محتوى مقرر العلوم للصفف  الاايي المتوسفف، بيصففلي  )ا و  والاايي( بالمملكة العربية 

( %03.32سففبة )بنالشيير   السففعودية دد تضففمن مجا  التطبيق بنسففي مدتليةت إذ تناو  في اليصففلين الدراسففيين لمقرر العلوم بند

بنسففففففبففة دففدرهففا المقييارنيية والتصيييييينيف والتبيياين في المرتبيية النييانييية  بنففد ثين جففاءوهي سعلى يسففففففبففة في هفف ا المجففا ، في 

تف ييييييير  ، وبندالربط(، وجفاء بنفد %35.43في المرتبفة الافالافة بنسففففففبفة دفدرهفا ) اسييييييتخيدام النمو  وجفاء بنفد  (،02.23%)

 (.%33.33في المرتبة الرابعة بالنسبة ييسجا وهي ) المعلومات

 متطلبات مشيييروع في )السيييتدلل( ت المعرفيةبعد العمليا -المجال النالث (TIMSS:)  يوضففف  الجدو  ا:تي مدى تضفففمين

محتوى مقرر العلوم للصفف  الاايي المتوسفف، في اليصففلين الدراسففيين )ا و  والاايي( بالمملكة العربية السففعودية لبعد العمليات 

 (.TIMSSالمعرفية بمجا  التحلي  واالستدال  في متطلبات معرو  )

العلوم للصف الناني المتوسط بفصليه )اوول والناني( في المملكة العربية ال عودية ( تضمين محتوى مقرر 11رقم ) جدول

 (.TIMSSفي متطلبات مشروع )لبعد العمليات المعرفية بمجال الستدلل 

المتطلبات 

 الرئي ة
 التكرارات المتطلبات الفرعية

الن بة 

 المئوية
 الترتيب

 30.12 30  تحلي  المعـكلة إلى عنافرها ا ولية. -3  .التحلي -3 
 الاايي

 2.00 2 المعكلة. تحلي  المعلومـات لحـ  -0

  35.35 35 المجمو  

 

 التركيي. -0 

ارجابة عــن ا سخلة التــي تتطلــي النتــر فــي عــدد مــن  -3

 العوامــ . 
3 3.33 

 الرابع

 2.00 2 ت معابجة.تطبيق االستنتاجات في ثاال -0

  30.12 30 المجمو  

التصميم،  -1

 واالكتعاف.

 0.23 0 تحديد الطــ، للستقصاءات لإلجابة عــن ا سخلة العلميــة. -3

 3.03 3 إمكايية االتبــار اليرضيــات. -0 الاال 

ا مــن  -1 ا جيــدة التنبس بدصا ــص االكتعافات المصممــة تصميمــة

  لتــي يتعيــن دياســجا والتحكــم بجــا.ثيــ  المتغيــرات ا
1 1.25 

  31.4 31 المجمو  
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المتطلبات 

 الرئي ة
 التكرارات المتطلبات الفرعية

الن بة 

 المئوية
 الترتيب

تقويــم التيســيرات البديلــة فــي الميايــا والعيــو  التداذ القــرار  -3 التقييم. -4

 ا ما .
3 3.33 

 الساد 
تقويــم يتا ــج االكتعافات فيمــا يتعلــق بكيايــة البيايــات لدعم  -0

  الستنتاجات.تقييم ا
0 0.23 

  2.00 2 المجمو  

استدل   -3

 النتا ج.

 استدل  االستنتاجات المناسـبة. -3
30 30.12 

الرابع 

 مكرر

  30.12 30 المجمو  

 الدامس 32.13 32  جديــدي. ثاالت تطبيــق االستنتاجات على -3 التعميم. -3

  32.13 32 المجمو  

 ا و  04.24 04  دلة لدعــم معقوليــة التيســيرات لح  المعــكلت.اســتددام ا  -3 التبرير. -2

  04.24 04 المجمو  

  ٪111 52 المجموع النهائي لمجال الستدلل 

 

يلثظ من الجدو  السففففابق سن محتوى مقرر العلوم للصفففف  الاايي المتوسفففف، في اليصففففلين الدراسففففيين )ا و  والاايي( 

( %04.24سبة )بن التبرير دد تضمن مجا  االستدال  بنسي مدتليةت إذ تناو  محتوى مقرر العلوم بند بالمملكة العربية السعودية

التصييييييميم ( في المركي الافايي، كما جاء بند %35.35بنسففففففبفة ) التحلييلوهى سعلى يسففففففبفة في هف ا المجفا ، في ثين جفاء بنفد 

في المركي الرابع بنسفففففبة متسفففففاوية النتائجم  مالتركيبم وماسيييييتخال (، ك لت تسفففففاوى بندا %31.4بنسفففففبة ) والكتشييييياف

في المركي السفاد  وا الير بنسبة  التقييم، بينما جاء بند (%32.13في المركي الدامس بنسفبة ) التعميم(، وجاء بند 30.12%)

(2.00%.) 

يين )ا و  سففففويمكن تيسففففير ه   النتا ج بأن محتوى مقرر العلوم للصفففف  الاايي من التعليم المتوسفففف، في اليصففففلين الدرا

والاايي( دد تضففففمن مبدس العففففرم المنطقي العملي من الل  سسففففخلة االتبر فجمت، وهي التي تناولت ه ا البند بصففففوري جيدي، سما 

بالنسففففبة للبنود ا الرى في ه ا المجا  فقد تناولجا محتوى المقرر من الل  سسففففخلة االتبر فجمت، وسسففففخلة التيسففففير الموجودي في 

كاافة المحتوى المعرفي في المقرر، وك لت إلى  لموضففففففوعفات، ك لت يعيو الباث  ه   النتيجة إلىيجفايفة كف  موضففففففو  من ا

اثتوا   على يعففففاطات تمجيدية وتجار  اسففففتجللية، ووجود التجار  العملية التي تددم مجا  التطبيق بعففففك  كبير. وتتيق ه   

 (.0222النتيجة مع يتا ج دراسة )عبد السلم و الرين، 
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 :الدراسة ومقترحات توصيات. 1

 . توصيات الدراسة:1.1

 :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فإنها توصي باآلتي

تومي  يتا ج ه   الدراسففة في تطوير مقرر العلوم للصفف  الاايي المتوسفف، بالمملكة العربية السففعودية، وذلت بمراعاي  -3

عففة وى ا ربإعففادي التوابن في محتوى المقرر للتركيي على البنود التي لم يتضففففففمنجففا محتوى المقرر بمجففاالت المحت

)ا ثيفاء، واليييياء، والكيمياء، وعلوم ا رف(، ومراعاي البنود اليرعية التي لم يتضففففففمنجا المقرر بحي  يتم التركيي 

 في مجا  ا ثياء على:

 التنو ، والتكي ، واالالتيار الطبيعي. متطلبات رئي ة: -

 دري على التكي .: التعرف على سهمية االالتلف بين ا فراد بالنسبة للقمتطلبات فرعية -

 : ا يتمة البيخية.متطلبات رئي ة -

 التنبس بكييية ثدوغ تغيرات في النتام البيخي. -: متطلبات فرعية -

 التعرف على  اار السلوكيات اريجابية لإليسان في بيخت . -                  

 التعرف على  اار السلوكيات السلبية لإليسان في بيخت . -                  

 :تم التركيز في مجال الكيمياء علىي

 التغير الكيميا ي. متطلبات رئي ة: -

 : التعرف على سن معد  التياع  يتأار بتغير التروف.متطلبات فرعية -

 يتم التركيز في مجال الفيزياء على:

 : الكجرباء، والمغناطيسية.متطلبات رئي ة -

 تصني  المواد ثسي توفيلجا بالكجرباء. - متطلبات فرعية: -

  تحديد مكويات الدا ري الكجربا ية. -                                 

 تحديد الرسومات البيايية التي تما  الدوا ر الكاملة.  -                   

 وف  العوام  التي تسار في التيار الكجربا ي. -                   

 يسي.التعرف على ماهية المجا  المغناط -                   

  ذكر الصا ص المغناطيس الكجربا ي. -                  

  باالستددامات اليومية. الصا ص المغناطيس الكجربا ي رب، -                  

 : القوى، والحركة.متطلبات رئي ة -        

 المقارية بين السرعة والتسار . -متطلبات فرعية:  -        

 .العا عة وف  القوى الميكاييكية -                           

  التعرف على الوبن ووفي  كقوي بسبي الجاذبية. -                           

  الجاذبية.  االثتكاك، االتصا ، ما : ودوى عدم االتصا  التيريق بين -                           



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 واالتجا . معرفة سن القوى لديجا المقدري -                           

  إدراك سي  لك  دوي هناك دوي رد فع  مساوية لجا في المقدار ومعاكسة لجا في االتجا . -                           

 ا:لة البسيطة. وف  كييية عم  -                           

 وف  الضغ، من ثي  القوي والمساثة. -                          

  بالضغ،. المتعلقة ا:اار وف  -                          

 التعــرف علــى كيييــة تأايــر دــوي االثتكاك في الحركــة. -                         

 :يتم التركيز في مجال علوم اورض على        

 عمليات، ودورات، وتاريخ ا رف. متطلبات رئي ة: -       

 لعمليات العامة التي تعارك في دوري الصدور.وف  ا -: متطلبات فرعية -       

 تحديـد التغيـرات التـي تطـرس علـى سـط  ا رف. -                          

 شرم تعكي  الحيريات والودود ا ثيور . -                         

 التعرف على العمس كمصدر للطادة لدوري الماء. -                         

 ا رف. وف  دور ثركة السحا  وتدفق الميا  في تجدد الماء على سط  -                        

 .الطقـس والمنـاخ التمييـي بيـن -                        

 تيسير البيايات سو الرا ، سيماط الطقس لتحديد سيوا  المناخ. -                       

 والمحلية. المناخ والتغيرات الموسمية في سيماط الطقس وبين العوام  العالميةالرب، بين  -                       

 المناالية. على التغيرات ا دلة تحديد -                       

 استددام موارد ا رف، وثيتجا. متطلبات رئي ة:  -   

 المتجددي ورير المتجددي. ا رف التعرف على موارد - متطلبات فرعية: -   

 التعرف على إيجابيات مصادر الطادة المدتلية وسلبياتجا. -                     

 استنتاج طرق الحيام على موارد ا رف، وطرق إداري النيايات. -                     

االسففففتيادي من يتا ج الدراسففففة في إجراء تطوير شففففام  لمحتوى مقرر العلوم للصفففف  الاايي المتوسفففف، في المملكة، مع  -0

 (.TIMSSوري ا ال  بعين االعتبار التركيي على جايبي المحتوى والعمليات العقلية التي تتعلق بمعرو  )ضر

 بحيث يتم التركيز في مجال المعرفة على:

 : تقديم ا مالة.متطلبات رئي ة -

 علـى الكا نـات التـي تمتلـت الصا ـص محـددي. تقديم سمالة -: متطلبات فرعية -

 .علـى المـواد والعمليـات التـي تمتلـت الصا ـص محـددي يم سمالةتقد -                

 بحيث يتم التركيز في مجال التطبيق على:

 : تيسير المعلومات.متطلبات رئي ة -

 اســتددام العلدة العلمية ريجاد ث  يتضمن التطبيق المباشر للمياهيم. -: متطلبات فرعية -

 بحيث يتم التركيز في مجال الستدلل على:
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 : التقييم.متطلبات رئي ة -

 .تقويــم التيســيرات البديلــة فــي الميايــا والعيــو  التداذ القــرار ا ما  -: متطلبات فرعية

  تقويــم يتا ــج االكتعافات فيمــا يتعلــق بكيايــة البيايــات لدعم تقييم االستنتاجات. -                

  ي لتحلي  مقرر العلوم ا الرى، وللصفففيوف المدتلية في ضفففوء متطلبات معفففرواالسفففتيادي من سداي التحلي  المعد -1

((TIMSS. 

 :مقترحات الدراسة. 1.1

 :في ضوء يتا ج الدراسة يقترم الباث  إجراء الدراسات ا:تية

مقارية محتوى مقرر العلوم للص  الاايي المتوس، مع محتوى مقررات العلوم في الدو  التي سثربت مراتي عالية  -3

 (.TIMSSج الدراسة الدولية لمعرو  )في يتا 

مناهج العلوم مما يتوافق مع المعايير والتوججات والمعروعات العالمية في ه ا المجا  في ضوء  راء القا مين عداد إ -0

 على العملية التعليمية، من معلمين وموججين وريرهم.

 (TIMSS). بناء وتجريي فاعلية وثدات دراسية مبنية وفق متطلبات معرو   -1

 

 :المراجع. 1

 . المراجع العربية:1.1

 دار فادر. ،، بيروت1(. لسان العر ، ط3555ابن منتور، جما  الدين )

 .دار الميسري للطباعة والنعر ،(. تقويم التعلم، االردن0231سبو علم، رجاء محمود )

ايير (. تحلي  محتوى كتا  العلوم اليلسطيني للص  الرابع ا ساسي في ضوء مع0203سبو كمي ، ربا السيد محمد )

"TIMSS-2019333، 3،  4". مجلة طبنة للدراسات العلمية ا كاديمية: المركي الجامعي سي الحوا  بريكة، مج - 

322 . 

(. االتجاهات العالمية الحدياة في التقويم، اجتما  البراء التطوير لنتم االمتحايات في البلد 0223بركات، محمد الليية )

 .ربية والاقافة والعلومالعربية، مصر، المنتمة العربية للت

 - 0233(. "مدى تحقق متطلبات معرو  التوججات الدولية لدراسة الرياضيات والعلوم 0233الحصان، سمايي بنت محمد )

TIMSS  في مقرر علوم الص  ا و  إلى الرابع االبتدا ي في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية. "مجلة اليرداء

 .310 - 333: 3،  33عمادي البح  العلمي مج -يسايية: جامعة اليرداء للبحوغ والدراسات ار

(. درجة توفر المياهيم العلمية في مقرر العلوم في مرثلة التعليم ا سفففففاسفففففي على ضفففففوء متطلبات 0235ثمدان، سفففففامر )

 .53-33، 303،   43مجلة جامعة البع  للعلوم اريسايية: جامعة البع ، مج TIMSS .االتبار
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(. تحلي  محتوى سد  ا طيا  في ضففوء معايير ا د  في التصففور ارسففلمي، الرياف، 3553يعمة هللا إسففماعي  )ثويجي، 

 مكتبة الملت عبد العييي.

(. "تحلي  محتوى كتا  العلوم للص  الاامن ا ساسي في سلطنة عمان في 0232الدروفي، هدى بنت سي  بن ثارغ )

 تة، مستة، رسالة ماجستير." جامعة مس(TIMSS)ضوء متطلبات معرو  

في  TIMSS -2015(. تقويم محتوى كتا  العلوم للصفففف  الرابع ا سففففاسففففي في ضففففوء متطلبات 0233الطاطبة، محمد )

 ا ردن، جامعة    البيت، الميرق، رسالة ماجستير رير منعوري.

ا رديية للصففففففيين الرابع والاامن (. المجارات الحياتية المتضففففففمنة في محتوى كتابي العلوم 0202الدل ، تجايي محمد ط  )

-مجلة جامعة الحسففين بن طل  للبحوغ: جامعة الحسففين بن طل   الدولية. TIMSS ا سففاسففيين في ضففوء متطلبات

 .0،  3البح  العلمي والدراسات العليا، مج عمادي

تجا  يحو مادي العلوم لدى (. سار سيموذجي داييا  ومكاراي في اكتسا  المياهيم العلمية واال0222راجي، بيني ثميي )

 .رير منعوري، بغداد، كلية التربية، جامعة بغداد دكتورا تلمي ات الص  الدامس االبتدا ي، 

(. الممارسففات التقويمية لمعلمي الرياضففيات 0233اليعبي،  ما  سثمد، ملكاو ،  ما  رضففا، ومقداد ، ربى محمد فدر  )

. المجلة الدولية لألبحاغ TIMSS 0233دراسفة الدولية للرياضيات والعلوم والعلوم في العينة ا رديية المعفاركة في ال

 .343- 333، 0،  40كلية التربية، مج -التربوية: جامعة ارمارات العربية المتحدي 

 ، القاهري، الجيخة العامة للكتا .0(. دواعد البح  االجتماعي، ط0234بيدان، عبد البادي )

 ، القاهري: العربي للنعر والتوبيع.0مضمون في الدراسات ارعلمية، ط(. تحلي  ال0233سالم، يادية )

 .، دبي: دار القلم4(. المنجاج: ميجوم  وتصميم  وتنيي   وفيايت ، ط0232السويد ، الليية والدليلي، يوس  )

ات التدريسفففففية (. "فاعلية بريامج تدريبي دا م على يموذج مكاراي لتنمية الممارسففففف0234السفففففيد، علياء علي عيسفففففى علي )

" دراسففففففات عربية في التربية وعلم النيس: رابطة التربويين TIMSSلمعلمي العلوم وسارها في سداء تلمي هم الالتبار 

 .302: 4، ج43العر   

(. مسفتوى تحصي  طلبة المملكة العربية السعودية في الرياضيات والعلوم وفق 0233شفحادي، فواب والقراميطي، سبو اليتوم )

الحلو   -مقارية بالدو  ا الرى من وججة يتر المعلمين والمعففففففرفين: ا سففففففبا   TIMSSدراسففففففات الدولية يتا ج ال

 .110(، 335)3مصر،  -سساليي التطوير. مجلة التربية )جامعة ا بهر(  -والعلج 

اامن ا ساسي في (. "تقويم محتوى كتي الرياضيات ا رديية والقطرية للص  ال0232العفدييات، سسفي  عبد الرثمن راشفد )

 .دراسة مقارية" رسالة ماجستير. الجامعة الجاشمية، اليرداء TIMSS: ضوء معايير
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(. مدى مراعاي كتا  العلوم للصفف  الاامن ا سففاسففي بسففلطنة عمان للموضففوعات 0233العففعيلي، علي، والمييد ، يافففر )

 .للعلوم اريسايية واالجتماعية، بح  مقبو  للنعر في مجلة جامعة العاردة TIMSSالتي يعملجا االتبار 

في مناهج العلوم بالتعليم ا ساسي في مصر". المجلة  TIMSS (. "إطار مقترم لدمج متطلبات0234شلبي، يوا  محمد )

 .4: 32،  1التربوية الدولية المتدصصة: المجموعة الدولية للستعارات والتدريي، مج

 –ركة المملكة في دراسة االتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات هـفففففف(. "تقرير عن معفا3412العفمرايي، ففال  علوان )

 .مركي التميي البحاي في تطوير العلوم والرياضيات، جامعة الملت سعود ،". الرياف0222

(. إضففاءات ثو  يتا ج دو  الدليج في 0233العففمرايي، فففال  والعففمرايي، سففعيد والبرفففان، إسففماعي  والدروايي، بكي  )

)تقرير مدتصر(. جامعة الملت سعود: مركي التميي  TIMSS 2015جات الدولية في العلوم والرياضيات دراسفة التوج

 البحاي في تطوير العلوم والرياضيات.

 (. تحلي  المحتوى في العلوم اريسايية، القاهري، دار اليكر العربي.0224طعيمة، رشد  )

وم مدال  لتطوير مناهج العلوم بالمرثلة ارعدادية بمجلد (. معايير محتوى مناهج العل0223الطناو ، عيت مصطيى )

المستمر العلمي التاسع "معودات التربية العلمية في الوطن العربي" الجمعية المصرية للتربية العملية عين شمس 

 .32القاهري،  :

 ، القاهري، دار العروق.1(. تحلي  المحتوى في بحوغ ارعلم، ط0231عبد الحميد، محمد )

 دار اليكر العربي. ،، القاهري1(. "تدريس العلوم ومتطلبات العصر". ط 0233السلم، عبد السلم مصطيى )عبد 

(، يموذج 0222عبد السلم، عبد السلم مصطيى وببيدي محمد دريي وسثمد عبد الغني سبو العي، ومحمد رشد  سبو شامة )

، مجلد المستمر العلمي (TIMSS) ء متطلبات معرو مقترم لتطوير منجج العلوم بمرثلة التعليم االبتدا ي في ضو

يوليو، الجمعية المصرية للتربية العلمية،  13-05الحاد  ععر: التربية العلمية... إلى سين؟، المنعقد الل  اليتري 

 .ارسماعيلية

الرابع والاامن من (. مقارية محتوى كتي العلوم للصففيين 0233عبد هللا، عيي شففديد محمد، والدفراو ، يرمين محمد ثمد  )

": دراسفففة تحليلية مقارية. المجلة TIMSS 0233التعليم ا سفففاسفففي في مصفففر والبحرين في ضفففوء معايير "معفففرو  

 . 032-023، 4،  35المصرية للتربية العلمية: الجمعية المصرية للتربية العلمية، مج

 ر اليهراء للنعر.(. المدال  إلى البح  في العلوم السلوكية، دا0230العساف، فال  محمد )

 .، الرياف: مكتبة الرشد0(. طرق تدريس العلوم بين النترية والتطبيق، ط0233عطيو، محمد يجيي )

(. مدى مراعاي كتا  العلوم للصف  الاامن ا سفاسفي بسلطنة عمان للموضوعات التي 0233العفعيلي، ياففر المييد  ) يعل

 جامعة العاردة للعلوم اريسايية واالجتماعية.(، بح  مقبو  للنعر في مجلة TIMSSيعملجا االتبار )
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(. تقييم كتي الرياضيات والتمارين المطوري للصيوف من ا و  ثتى الرابع االبتدا ي في المملكة 0233الغامد ، منى سفعد )

(. مجلة العلوم التربوية، TIMSS 2015العربية السفففعودية في ضفففوء دراسفففة التوججات الدولية للرياضفففيات والعلوم )

 جامعة ا مير سطام بن عبد العييي.

(. "دور المعلم في تطوير المناهج في ضوء سسلو  النتم". مجلة القراءي والمعرفة: جامعة 0233فض  هللا، محمد اليات  )

 .330 - 31: 323الجمعية المصرية للقراءي والمعرفة.   -كلية التربية  -عين شمس 

 النترية والتطبيق، القاهري، عالم الكتي.(. المناهج بين 0222اللقايي، سثمد ثسين )

 /https://www.etec.gov.saالمركي الوطني للقيا ، هيخة تقويم التعليم والتدريي بالمملكة العربية السعودية 

( تحلي  مقارن في TIMSS – PIRLS- PISAهـ(. "دراسات التقويم الدولية واسعة النطاق )3413المدلفي، توفيق سثمد )

 مكتي التربية العربي لدو  الدليج. ،منجج والمحتوى وتضميناتجا الاقافية. " الريافا هداف وال

 ,TIMSSم(. "التوججات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم )0225مكتي التربية العربي لدو  الدليج، الرياف )

2011.) 

سرا يلية للص  الرابع ا ساسي في ضوء (. "تقويم محتوى كتي العلوم اليلسطينية وار0230موسى، فال  سثمد عطية )

 دراسة مقارية". رسالة ماجستير. ريي، الجامعة ارسلمية، (TIMSS): معايير

" في فلسفففطين لمعايير 4-3(. مدى تضفففمن محتوى منجاج رياضفففيات المرثلة ا سفففاسفففية الدييا "0203يصفففار، علي محمد )

، 4،  31للعلوم التربوية والنيسففففففية: جامعة سم القرى، مج. مجلة جامعة سم القرى TIMSSدراسففففففة التوججات الدولية 

333 - 343. 

في محتوى  TIMSS(. مدى تضمين البعد المعرفي لمتطلبات 0203هاد ، ماجدي فبام، وفبر ، داود عبد السلم )

ة والنيسية، يكتا  العلوم للص  الساد  االبتدا ي. مجلة العلوم التربوية والنيسية: الجمعية العرادية للعلوم التربو

 343 ،33 -52 . 

 .34،   ۰۱، مجلد 0(. تحلي  المحتوى، المجلة العربية للمعلومات، تويس،  0232الجبا لي، ثسن )

(. تقويم المدرجات التعليمية لدى الطالبات المعلمات بكلية التربية الرياضية للبنات بالقاهري في 0225هدى يور الدين محمد )

 .رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة ثلوان ضوء معايير جودي التدريس،

(. "التوججات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم "مركي الدراسات 0233وباري التربية والتعليم، الرياف )

 واالالتبارات الدولية.
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(" وكالة التطوير TIMS -2007ت )(. "الدراسة الدولية في العلوم والرياضيا0222وباري التربية والتعليم، الرياف )

 التربو .
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