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املقدمة
يعد التقويم عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعليمية؛ فبواسطته يتم احلكم على فاعلية العملية التعليمية وقددراا
على حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة ،كما يتم عن طريقه حتسني وتطوير عناصدر العمليدة التعليميدة املختلفدة نملدرا ملدا
يوفره من معلومات وما يقدمه من مؤشرات وبيانات مهمة عن جوانب القوة ونقاط الضعف يف هذه العناصر .
ورغم تعدد أمناط التقويم الرتبوي إل أن التقويم املستمر يعترب من أبرز هذه األمناط ألنده يسداعد الطالدب يف معرفدة مدد
تقدمه ،ويعرف أولياء األمور مبستو اإلجنداز الدذي قققده أبندا هم ،كمدا يدزود املعلدم مبعلومدات مهمدة حدول تقددم تعلدم
الطلبة وحتقيقهم األهداف التعلمية أول بأول ،مما يساعده يف ختطيط التدريس بطريقدة أفضدل اددف إ حتسدني الندات
التعلمي ،وحتقيق جودة التعليم.
وهذه الوثيقة تعد دليل إرشادي للمعلدم يف كيفيدة التعامدل مدع آليدة التقدويم املسدتمر ملدادة العلدوم ،فهدي تقددم إطدارا نملريدا
موجزا ملفهوم التقويم املستمر واملفاهيم املرتبطة به ،ومبادئه وأسسه ،ومراحله وخطواته .كما أهندا تدوفر للمعلدم إطدارا
مرجعيا لكيفية تنفيذ أدوات التقويم املستمر من خالل توضيح آليات تنفيدذ هدذه األدوات واملواصدفات الفنيدة الالزمدة
عند إعدادها وتنفيذها ،باإلضافة إ آليات رصد الدرجات وإعداد تقارير األداء .لذا تعد وثيقة تقويم تعلم الطلبدة
يف مادة العلوم من األدوات املهمة يف تطبيق احلصة الدراسية بفاعلية ،وإجناح العملية التعليمية ،فكان لزامدا علدى املعلدم
الطالع عليها وقراءاا بإمعان لتحقق الستفادة املرجوة.
وقد روعي يف بنائها لتشمل جمموعة أدوات التقويم والتقييم ملادة العلوم للصفوف ( )8-5املكونة من أهدف مادة العلدوم
وعبددارات سأسددتطيعس اخلاصددة لددا ،ودليددل التوجيدده .كمددا تتضددمن الوثيقددة طريقددة تقدويم األهددداف ورصددد الدددرجات
وأدوات التقويم املستمر اخلاصة باملادة ،وكيفية توزيع الددرجات علدى حمداور اتتدو وأدوات التقدويم ،وقدد روعدي يف
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حتديدها تكاملها مع السالسل العاملية املعتمدة يف املنهاج .وستقدم كذلك هذه الوثيقدة بعدا األمثلدة علدى كدل ندوع مدن
أنواع األسئلة ومنوذج للورقة المتحانية لكل هناية فصل دراسي يف كل صف دراسي متضمنة مناذج اإلجابة.
ونأمل من املعلم ،بضرورة الطالع على ما ورد يف الوثيقدة العامدة لتقدويم تعلدم الطلبدة للصدفوف ( )12-1مدن تشدريعات
وأسس تنملم عملية تقويم تعلم الطلبة ،واليت ترتبط بتقويم تعلم الطلبة يف املادة الدراسية ،فهي مبثابة اإلطار العام الذي
قدد نملام تقويم تعلم الطلبة ،وقدد ضوابط ومعايري جناح الطلبة ،وغريها من املواضيع ذات العالقة بتقويم أدائهم.
كمايرجى من املعلم دراسة هذه الوثيقة والستفادة مما جاء فيها يف التخطيط لعمليات التقويم املستمر اليومية الديت يقدوم
لا ،وإثرا ها خبرباته وجتاربه يف جمال التقويم مبا يثري عملية التعليم والتعلم ،ويرتقي مبستويات الطلبة يف اطار اتددات
والضوابط املعتمدة يف الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة.
وتتكون هذه الوثيقة من محسة فصدول حيدث يتنداول الفصدل األول املصدطلحات املرتبطدة بدالتقويم املسدتمر ،واملبدادئ
العامة يف التقويم املستمر ،ومراحل وخطوات التقويم املستمر ،وأخريا تقارير األداء .أما الفصل الثاني فيتناول التعريف
بأدوات التقويم املستمر ،وتوزيع الدرجات ،ومواصدفات امتحدان هنايدة الفصدل الدراسدي األول والثداني و منداذج ألندواع
األسئلة  ،أما الفصل الثالث فيتضمن الدليل اإلرشادي لكيفيدة اسدتخدام عبدارات أسدتطيع  ،والفصدل الرابدع واألخدري
فيتضددمن املالحددق( مندداذج لددبعا أدوات التقدويم كاألعمددال الشددفوية والواجبددات املنزليددة واألسددئلة القصددرية واألنشددطة
العملية والختبارات القصرية واختبدارات هنايدة الفصدل الدراسدي وعبدارات أسدتطيع ) ،أمدا الفصدل الرابدع فيتضدمن
أدوات التقويم املستمر يف مادة العلوم للصفوف ( ،)8-5أما الفصل اخلامس فيشمل املالحق واملرفقات.
سائلني املو العلي القدير للجميع التوفيق.
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وثيقة تقويم تعلم الطلبة ملادة العلوم
للصفوف ()8-5

 الفصل األول 
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أولا  :املصطلحات واملفاهيم الواردة يف الوثيقة:
التقويم املستمر)(Continuous Assessment

مفهوم التقويم املستمر:
هددو التق دويم املددنملم خددالل مسددار عمليدديت التعلدديم والددتعلم ،الددذي يهدددف إ تشددخيا مددواطن القددوة والضددعف يف أداء
املتعلمني والرتقاء بأدائهم  ،وتفعيل س مبدأ املتعلم حمور العملية التعليميةس ،والرتكيز على عملية التعلم من خدالل تكامدل
املهددارات واملعددارف واملعلومددات وتطبيقااددا املختلفددة وتنميددة القدددرات العقليددة العليددا للمددتعلم وتزويددده مبجموعددة مددن
املهارات والكفايات ،وحتديد الصعوبات اليت يواجهها كل منهم أثناء عملية التعلم ،واختداذ مدا يلدزم مدن أسداليب العدالج،
ومساعدة املتعلم يف التعرف على قدراته وإمكاناته وتنميتها واقرتاح سبل ووسائل حتسينها إ أقصى حد ممكن ،ومن
ثم إصدار حكم واقعي قدد مستو أداء الطالب يف هناية كل صف دراسدي ،كمدا أن هدذا الندوع مدن التقدويم يسدهم يف
الكشف عن جوانب القوة والضعف يف الربندام التعليمدي )املدنه  ،طدرو وأسداليب التددريس و أداء املعلدم ..،ا )
بغرض مراجعة مكوناته وتعديله وتطويره ويتضمن التقويم املستمر نوعني يكمل أحدمها األخر مها:

أ) التقويم التكويين(البنائي)): (Formative Assessment
هددو التقدويم الددذي يددالزم عمليددة التدددريس اليوميددة  ،و يهدددف إ تزويددد املعلددم واملددتعلم بنتدائ األداء باسددتمرار  ،وذلددك
لتحسددني العمليددة التعليميددة  ،أي أندده يسددتخدم للتعددرف علددى نددواحي القددوة والضددعف  ،و مددد حتقيددق األهددداف ،
والستفادة من نتائ التقويم ومن التغذية الراجعة يف تعديل املسار حنو حتقيق هذه األهداف  ،وتطوير عملية التعلديم فهدو
جزء ل يتجزأ من عملية التدريس والتعلم وبذلك يسدهم يف عمليدة حتسدني الدتعلم مدن خدالل تدوفري التغذيدة الراجعدة.كما
يطلق على هذا النوع من التقويم التقويم من أجل التعلم (.)Assessment for learning
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وإجرائيا ،فإن هذا النوع من التقويم يتطلدب أنشدطة متعلقدة مبهدارات وأهدداف املدادة ،مدن أجدل التعدرف علدى مسدتو
الطالب ،وإعطائه التغذية الراجعة املناسبة ،حبيث يتم تعزيز جوانب القوة لديده ،ومعاةدة جواندب الضدعف ،بالطريقدة
املناسبة اليت يراها املعلم يف إطار تطويروتنويدع طدرو التددريس ،ول يهددف لرصدد الدرجدة بشدكل هندائي .وممدا ينبغدي
النتباه إليه:
 استخدام التقدويم التكدويين كدأداة حبدث للحصدول علدى أكدرب قددر ممكدن مدن املعلومدات حدول مدد تعلدم الطلبدة ومدا
يستطيعون عمله وماذا قتاجون من أجل التغلدب علدى الفجدوة بدني مسدتواهم احلدايل ومدا هدو متوقدع مدنهم ومطلدو
حتقيقه من األهداف التعليمية.
 الرتكيز علدى الطلبدة دون املسدتو يف التحصديل أثنداء تنفيدذ الددرس .وميكدن للمعلدم أن يقدوم بتفريدد التعلديم حبيدث
يندم الطالدب يف مهمدات تعليميدة تتناسدب مدع حاجاتده ،وقدراتده اخلاصدة ،ومسدتوياته املعرفيدة والعقليدة ،ومندط
تعلمه لتحقيق األهداف ،من خالل األنشطة أو طريقة التدريس أو األدوات واملواد التعليميدة ا  ،...وبدذلك يدتم
إتاحة الفرصة لكل طالب التقدم يف حتصيله الدراسي وتعلمه.
 توظيف التقويم التكويين إلثارة دافعية الطلبة وإلتزامهم بالتعلم واشراكهم يف تعلمهم مما يؤدي إ تغيري ثقافة املتعلم حندو
حتقيق النجاح يف تعلمه.
 التنويددع يف تدددريبات األنشددطة والواجبددات البيتيددة مبددا يتناسددب مددع مسددتويات الطلبددة يف حتقدديقهم ألهددداف الدددرس ،
حبيث يكلف كل طالب بإعداد ما يتناسدب مدع مسدتواه،ويتم تددرريا رفدع مسدتو هدذه األنشدطة مدع حتسدن أداء
الطالب ،من خالل تقديم الدعم الالزم ومسداعدته علدى احدراز التقددم يف تعلمده ليصدل يف النهايدة إ مسدتو األداء
املطلو حتقيقه والتخطيط هلذه األنشطة مسبقا يف خطة التحضري.
 تقديم التغذية الراجعة املباشرة ألعمال الطلبة،وعدم الكتفاء بالتصحيح وإعطاء الدرجة.
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) التقويم اخلتامي(التجميعي) ()Summative Assessment
هو التقويم الذي يهدف لقياس تعلم الطلبة أي اصددار حكدم علدى مدد جنداح املدتعلم يف اسدتيفاء معدايري التقدويم لقيداس
أهداف التعلم بنهاية تدريس وحدة معينة أو جمموعة دروس أو خمرجات تعلم حمددة خالل الفصدل الدراسدي أو بنهايدة
الفصل الدراسي ويستخدم إلعطاء الدرجة النهائية لقياس األداء ولتوفري بيانات ومؤشرات لختاذ القدرار لنقدل املدتعلم
ملسدتو جديدد أو املرحلدة التاليددة مدن التعلديم أو خترجده مددن التعلديم املدرسدي ،وبدذلك تعتددرب صدحة وموثوقيدة التقدويم
اخلتامي ذات أمهية قصو فهو يصمم لتقديم الددليل للطالدب وويل أمدره وغدريهم مدن الرتبدويني عدن املسدتو التحصديلي
احلقيقددي للطالددب  ،وتقدددم هددذه املؤشددرات علددى هيئددة درجددات أو رمددوز أو تقددارير تشددري إ مسددتو جددودة الددتعلم
( (Assessment of learningلدد الطالدب .والتقدويم اخلتدامي يسدمح باسدتخدام أدوات تقدويم متنوعدة
لقياس أهداف التعلم اتددة وبذلك فهو يوفر معلومات ذات قيمة تشخيصية وبنائية لتعلم الطالب ،وإجرائيا فإن هذا
النوع من التقويم يتطلب أنشطة تقوميية متعلقة مبهدارات وأهدداف املدادة ،مدن أجدل قيداس مدد الدتعلم  ،ورصدد درجدة
(مستو ) الطالب واليت تعكس مستو حتصيله الدراسي أهداف التعلم  /أهداف املدادة  ،ول يعداد تطبيقده إل بعدذر
مقبول .وينبغي التنبيه هنا إ ما يأتي:
 يتم تنفيذ تقويم التعلم للمخرجات أو األهداف التعليمية للمادة باستخدام أدوات التقويم املتنوعة اتددة يف الوثيقة .
 ل بد أن يعد املعلم لنفسه خطة لتنفيذ هذا النوع من التقويم املستمر.
 ل يسمح بإعادة تطبيق أدوات هذا النوع من التقويم على الطالب نفسه بعد تنفيذها إل لعذر رمسي ،ولبدد أن تعدد
وتنفذ بصورة تضمن حتقيق الصدو والثبات واملوضوعية.
 تسجل الدرجة اليت قصل عليها كل طالب يف هذه املرحلة يف سجل الددرجات املوجدود عندد كدل معلدم  ،ثدم تسدلم
األداة إ الطالب لالستفادة من املالحملات الواردة فيها  ،ثم تعاد للمعلم حلفملها يف ملف الطالب.
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 يقدوم املعلددم يف ضددوء مؤشددرات التقدويم اخلتددامي باإلضددافة إ املعلومددات الدديت قصددل عليهددا عددن الطالددب مددن التقدويم
التكويين بإعداد اخلطط العالجية و اإلثرائية املتنوعة لدف حتسني وتطوير التعلم.
 ضرورة إعالم الطلبة بآليات التقدويم واألدوات الديت سديقوم الطالدب لدا ،ومعدايري كدل أداة تقومييدة مندذ بدايدة الفصدل
الدراسي.

العالقة بني التقويم التكويين والتقويم اخلتامي كمكونني للتقويم املستمر:
ميكن وصف عملية التقويم املستمر للطلبة على أهنا مزي من التقويم التكويين الذي يهدف إ الستفادة من التغذية
الراجعة يف بناء مهارات التعلم وتطوير وحتسني مستويات أداء الطلبة ،ومتكينهم من املعلومات واملعارف واملهارات
الالزمة لتحقيق أهداف تعلم مادة العلوم خالل عملية التدريس اليومية ،ومن التقويم اخلتامي للحكم على مد التعلم.
ويوضح الشكل اآلتي هذه العالقة:

التقومي املس متر طوال العام
التقومي التكويين ل ألهداف التعلادلرميية
ايس

التقومي اخلتايم ل ألهداف املنهتية

التقويم الذاتي(Self- assessment):
مشاركة الطلبة يف حتديد مستويات وحمكدات بغدرض تطبيقهدا علدى أعمداهلم  ،وإصددار أحكدام تتعلدق مبدد حتقديقهم

هلذه اتكات واملستويات.

تقويم األقران(peer- assessment) :

قيام مجاعة صغرية غري متجانسة مدن املتعلمدني بالتعداون الفعلدي لتقدويم عمدل أجندزه أحدد أعضدائها أو جمموعدة أخدر ،
وذلك لتحقيق هددف أو أهدداف مرسدومة يف إطدار اكتسدا معدريف أو اجتمداعي يعدود علديهم مجاعدة وأفدرادا بفوائدد
تعليمية متنوعة أفضل مما يعود عليهم من خالل تقويم املعلم هلم.
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ملف أعمال الطالب(Portfolio) :
هو عبارة عن ملف وثائقي يتم فيه حفظ مناذج من األنشطة الصفية وأعمال الطالب املتنوعة ،الديت تقييمهدا مدن قبدل
املعلم واليت تشري إ مستو أدائه وتوضح مد اكتسابه ألهداف التعلم ،وقفظ هذا امللف يف أي مكدان يف املدرسدة
مع حتديد ملف واحد لكل طالب يف مجيع املواد الدراسدية ،ويعتدرب هدذا امللدف مرجعدا للمعلدم وملددير املدرسدة ولدويل
األمر ،ولغريهم من املتابعني ملستو الطالب وبيان مد تقدم تعلمه ،مع ضرورة اطالع و األمدر علدى هدذا امللدف مدرة
واحدة على األقل شهريا.

الفحا والتدقيق(Moderation) :
يعرف الفحا والتدقيق بأنه عمليدة املتابعدة الديت تدتم للتأكدد مدن التطبيدق السدليم ألدوات التقدويم املسدتمر ،ومصدداقية
الدرجات املعطاة للطلبة يف ضوء املعايري واملواصفات الفنية الواردة يف وثائق تقويم تعلم الطلبة  ،وينقسم ا  :الفحدا
والتدقيق املستمر  ،والفحا والتدقيق النهائي.
الفحا والتدقيق
النهائي

املستمر

 الفحا والتدقيق املستمر:
هو عملية املتابعة املستمرة خالل العام الدراسي اليت تتم للتأكد من تطبيق املعلمني ألدوات التقويم تطبيقا دقيقا وثابتا ،
يضمن املوضوعية واملصداقية يف تقييم أداء مجيع الطلبة وفق الضوابط واملواصفات الفنية الواردة يف وثائق تقويم تعلم
الطلبة يف املواد الدراسية.ينفذ الفحا والتدقيق املستمر من قِبل املعلمني داخل املدرسة أو املعلم األول أو املشرف
أو عضو التقويم يف املديرية التعليمية باتافملة أو يف املديرية العامة للتقويم الرتبوي.
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أهداف الفحا والتدقيق املستمر:
يهدف الفحا والتدقيق املستمر طوال العام الدراسي للصفوف ( )12 – 1إ :
 -1التأكد من التطبيق السليم ألدوات التقويم املستمر لضمان الدقة والثبات .
 -2التأكد من فهم املعلمني لعملية التقويم املستمر واّطالعهم على وثائق التقويم.
 -3تقديم املقرتحات اخلاصة مبعاةة أوجه القصور يف التقويم.
 -4متابعة خطة املعلمفي تقويم تعلم الطلبة .
 -5تطوير املمارسات التى يقوم لا املعلمون لتقويم أداء الطلبة.
 -6تطوير فهم املعلمني ملعايري التقويم يف أدوات التقويم املختلفة.
 -7التأكد من مصداقية وموضوعية الدرجات املعطاه للطلبة.

الفحا والتدقيق النهائي:
يقصد بالفحا والتدقيق النهائي عملية املتابعة الديت تدتم يف هنايدة كدل فصدل دراسدي للتأكدد مدن تطبيدق معلمدي الصدف
الثاني عشر أدوات التقويم املستمر بصورة صحيحة وفق املعايري واملواصفات الفنية الواردة يف وثائق تقدويم تعلدم الطلبدة
يف املواد الدراسية ،وتنفذ من قبل اتافملات التعليمية بإشراف املديرية العامة للتقويم الرتبوي .

أهداف الفحا والتدقيق النهائي:
يهدف الفحا والتدقيق النهائي إ :
 -1الطالع على ملفات أعمال الطلبة والتحقق من توافر األدلة على أدوات التقويم املستمر اتددة يف وثيقة تقويم تعلدم
الطلبة يف كل مادة دراسية .
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 -2التحقق من مطابقدة أدوات التقدويم املسدتمر للمواصدفات الفنيدة واملعدايري الدواردة بوثدائق تقدويم تعلدم الطلبدة لضدمان
املصداقية والعدالة يف تقويم األداء على مستو مجيع طلبة الصف الثاني عشر.
 -3التأكد من دقة رصد املعلم للدرجات وتعديلها إن لزم.
 -4رصد املالحملات الفنية اخلاصة بتطبيق املعلمني ألدوات التقويم املستمر يف الستمارة املخصصة.
 -5رصد جوانب المناء املهين املقرتحة للمعلمني يف جمال التقويم الرتبوي يف اةزء املخصا بالستمارة.
(انملر دليل الفحا والتدقيق).

ثانيا :مبادئ عامة يف التقويم املستمر:
ينبغي من مجيع املعنيني يف احلقل الرتبوي ،أثناء تنفيذهم ومتابعتهم للتقويم املستمر ،مراعاة ما يأتي :
 .1ممارسة عملية التقويم بشكل مستمر أثناء التعلم اليومي ،والعمل على تطوير مسدار تعلدم الطلبدة بنداء علدى مدا يدتم
اكتشافه من جوانب القوة والضعف لديهم.
 .2ربط عمليات التقويم بأهداف التعلم اخلاصة بكل مادة دراسية.
 .3إتاحة الفرصة للمعلم يف توظيف أدوات التقويم املتنوعة واتددة يف وثيقة تقويم تعلم الطلبة يف كل مادة دراسية مبا
يتناسب مع طبيعة كل هدف من اهداف التعلم.
 .4مراعاة جوانب التعلم املختلفة لد الطالب وتنمية فكره الناقد ،وقدراته البتكارية ،ومهاراته اإلبداعية.
 .5الستفادة من اسرتاتيجيات التعليم والتعلم املختلفة و املتعددة يف عمليات التقويم املختلفة .
 .6تشجيع التقويم الذاتي ،وذلك بإتاحة الفرصة للطالب يف تقويم بعا أعماله بنفسه ،واحلكم على مستو أدائده يف
اكتسابه ألهداف وخمرجات الدرس أو وحدة معينة.
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 .7مراعاة الفروو الفردية بني الطلبة ،مع الهتمام باجمليدين دراسيا  ،وتطوير قددراام مدن خدالل أنشدطة تسداعدهم
على اإلجادة و اإلبداع .
 .8تقديم املساعدة املناسبة للطلبة الذين مل قققدوا مسدتو اإلجنداز املطلدو  ،ممدن يعدانون مدن صدعوبات يف الدتعلم ،أو
طلبة الرتبية اخلاصة وفق معطيات كل حالة وظروفها.
 .9تقديم التغذية الراجعة الفورية واملستمرة على أعمال الطالب ومشاركاته املتنوعة.
 .10ارتباط التقويم بعملييت التعليم والتعلم.
 .11الهتمام بتطبيق كل من التقويم التكويين (التقويم من أجل التعلم) واخلتامي (تقويم التعلم) بشكل متوازن.
 .12تفعيددل دور األسددرة يف عمليددات التوجيدده واملتابعددة ،وإشددراكها يف تنفيددذ الددربام اإلثرائيددة والعالجيددة املقرتحددة،
وتزويدها باألهداف التعلمية املطلوبة ،ومبعلومات دقيقة عن مد تقدم أبنائها وعن الصعوبات اليت يواجهوهنا.
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ثالثا :مراحل وخطوات التقويم املستمر :
املعلم الفعال هو الذي سيتأكد مدن أن مجيدع الطلبدة قدد أسدندت إلديهم مهدام تدوفر هلدم الفدر الضدرورية للتطبيدق النداجح
للمعرفة واملهارات والجتاهات اليت يصادفوهنا.
التقويم اةيد يوفر أساليب متكن من معرفة ما إذا كان الطلبة يستطيعون القيام لذه األشدياء بنجداح أم ل .هدذا ول ميكدن
فصل التقويم واستخداماته اليت وضعت من أجلده عدن عمليديت الدتعلم والتعلديم .ومدن املفيدد أخدذ عمليدة التقدويم ضدمن
املراحل الرئيسية األربع اآلتية:

 -1التخطيط للتقويم:
ردب أن تكددون لددد املعلمدني فكددرة واضددحة عمدا رددب علددى الطلبددة تعلمده يف الددربام الدديت ططوهندا هلددم .وهددذا أمددر
ضروري للدتعلم الفعدال والتقدويم الفعدال ،وهدذا يعدين أن عمليدة التخطديط ردب أن تأخدذ يف العتبدار املعرفدة واملهدارات
والجتاهددات الدديت رددب معاةتهددا يف املددادة املنهجيددة املناسددبة ،إضددافة إ خددربات الطلبددة السددابقة واحلاليددة ،وقدددراام
وطاقاام الكامنة واحتياجاام الفردية.
عند التخطيط للتقويم على املعلم تتبع السرتاتيجيات التالية:


يقوم املعلم أو جمموعة من املعلمني الذين يدرسون املنه يف املدرسة بإعداد خطدة لسدرتاتيجية تقدويم الطلبدة وذلدك
لتقويم مستو أداء الطلبة حول خمرجات التعلم وفقا لسالسل العلوم.

 يراعي املعلم عند إعداد اخلطة اختيار أدوات التقويم املناسبة لتقويم مد حتقق خمرجات التعلم للمادة الدراسية لد الطلبة.


عند توظيف أدوات التقويم رب الرتكيدز علدى عناصدر الدتعلم (املعرفدة – التطبيدق  -السدتدلل) وعددم الهتمدام
بعنصر دون اآلخر.



على املعلم تفعيل املالحملة الصفية أثناء توظيف أدوات التقويم املختلفة.



تتم ترمجة اخلطة لتقويم أداء مجيع الطلبة يف استمارة (بطاقة) رصد الدرجات واملتابعة اليومية.
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 -2جعل التقويم جزءاا رئيسياا من املمارسات الطبيعية أثناء تنفيذ األنشطة اليومية:
رب أل تستحوذ أو تشوه عملية التقويم عملييت التعلم والتعليم ،بدل ردب أن تشدكل جدزءاا طبيعيداا مدن األنشدطة الصدفية
قدر المكان ،ويعين ذلك أن عملية التقويم رب أن تنفذ يف األماكن املالئمة يف أثناء التعلم .ويدتم حتديدد الدزمن املناسدب
اعتماداا على عوامل مثل  :استعداد الطلبة ،وطبيعة األهداف اليت يتم تقوميها  .ويف بعا األحيدان تدتم عمليدة التقدويم يف
هناية املوضدوع أو الوحددة ،ويف أحيدان أخدر يف وقدت مبكدر مدن عمليدة الدتعلم .وميكدن للنشدطة التعليميدة أن تسدهم يف
التقويم ،ويعتمد تطوير التقويم يف الصف بشكل جزئي على معرفة ما تسهم به املمارسات احلالية ،وما يبنى عليها.
وادف عملية التقويم يف أثناء التعليم إ مايلي:
 تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة حول أعماهلم السابقة مثل إعادة الواجب الصفي الكتابي ،أو مراجعة درس سابق.
 توضيح ما يتوقع من الطلبة تعلمه ،أو القيام به نتيجة لواجب أو درس تعلموه.
 معرفة مد حتسن الطلبة يف حتصيلهم من خالل (طرح األسئلة ،وإعطاء مهمات وواجبدات ،الطدالع علدى األنشدطة
الكتابية)
 توفري تغذية راجعة إرابية للطلبة وهم يعملون مثل( :الثناء على العمل ،كتابة تعليق على عمل أو واجب صفي)
يقوم املعلم بتقويم الطالب معتمداا على ما يفعله أو يكتبه أو يقوله ويتبع املعلم يف سبيل ذلك ما يأتي:
يصدر حكماا حول الكيفية اليت حقق لا الطالب األهداف املطلوبة خالل فرتة التقرير أو خالل الفصل الدراسي.
حتديد املطلو من الطالب كي يصل إ املستو اتدد لإلجناز.
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 -3رصد وتسجيل تقدم الطلبة بطريقة مناسبة:
تعترب عملية الرصد ضرورية ملساعدة املعلمني على حتديد احتياجات الطلبة ،وإلعطائهم التغذية الراجعدة حدول تقددمهم
بشكل عام ،كتابة التقارير ألولياء األمور ،أو تقويم فعالية الربام وطرو التدريس .ورب أن تكون عمليدة الرصدد قابلدة
للتنفيذ وأن يقوم املعلم برصد ما سيكون مفيداا فقط.
سوف تتضمن الشواهد املستخدمة لوضع األحكام ،أو التقديرات حول مد تقدم الطلبة معلومات يتم احلصول عليهدا يف
أثناء تنفيذ األنشطة اليومية يف غرفة الصف ،ومعلومات مستقاة من مهارات التقويم اليت يضعها املعلم وميكدن أن يسدتخدم
املعلم أحد الطرائق اآلتية يف الرصد أو التسجيل:


أمناط خمتلفة من قوائم الفحا تشتق بشدكل مباشدر مدن خمرجدات الدتعلم وأهدافده ،وتركدز علدى عددد مدن النقداط
الرئيسة.



ملفات أعمال الطلبة اليت قد حتتوي على مالحملات خمتصرة حول تقدم الطلبة فيما يتعلق بنوات (خمرجدات) عمليدة
التعلم ،إضافة إ معلومات عن التعزيز والتحصيل واحتياجات التطوير.



مناذج التقويم الذاتي اليت تتيح للطلبة املشاركة يف عملية تقويم أنفسهم .فالطلبة هم مصدر املعلومات حدول اخلدربات
السابقة ،والقدرات احلالية ،واحلاجات املستقبلية ،وبإمكاهنم مساعدة املعلم على التشخيا ،والعالج والتقويم.



ورمبا رد املعلمون أن استخدام ملف أعمال الطالب ،الذي يضم مناذج من أعماله مثل األسئلة القصرية والواجبدات
املنزلية واملشاريع والختبارات القصرية ،ونسخ من قوائم الفحا والتقويم الذاتي ،ذا فائدة يف مجع األدلة.
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رابعا:تقارير األداء (والتقارير الوصفية):
يتم فيها رصد مستو أداء التلميذ  ،وذلك على النحو اآلتي:

 -تقرير وصفى أول يف منتصف الفصل الدراسي األول.

 تقرير مبستو أداء الطالب يف هناية الفصل الدراسي األول. -تقرير وصفى ثان يف منتصف الفصل الدراسي الثاني.

 -تقرير ختامي ةميع املواد مبستو أداء الطالب يف هناية العام الدراسي.

و مما ينبغي على املعلم النتباه له ما يأتي :

 -1يقسم العام الدراسي يف الصفوف (  ) 8 – 5إ فصلني دراسيني  ،يتم يف منتصف كل منهما إرسال تقرير وصفي لويل األمر
عن مستو أداء ابنه .
 -2تكون النهاية الكرب ةميع املواد الدراسية يف الصفوف ( 100 )8-5درجة ،والنهاية الصغر  50درجة.
 -3قدد إجناز الطالب يف هناية كل فصل دراسي حبسا درجاته يف أدوات التقويم املختلفة ،وقدد إجنازه يف هناية العام
الدراسي حبسا متوسط درجاته اليت حصل عليها يف الفصلني الدراسيني.

 -4يعرب عن إجناز الطالب يف بطاقة تقرير األداء الفصلية بالدرجة والرمز.

 -5يتم حتديد مستو الطالب يف الصفوف (  ، ) 8 – 5يف مجيع املواد الدراسية على النحو التايل :
نطاو الدرجات

احلروف الدالة على مستو األداء

وصف املستو

%100 - %90

أ

ممتاز
جيد جدا

%89 - %80
%79 - %65

ج

جيد

%64 - %50

د

مقبول

أقل من %50

هد

قتاج إ مساعدة
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وثيقة تقويم تعلم الطلبة ملادة العلوم
للصفوف ()8-5

 الفصل الثاني 
معايري النجاح يف حتقيق األهداف التعليمية ملادة العلوم

عبارات أستطيع
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معايير النجاح في تحقيق األهداف التعليمية
لمادة العلوم للصفين الخامس والسادس
الفصل الدراسي األول

عبارات أستطيع
يونيو 2018
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مقدمة
توضح هذه الوثيقة معايير نجاح الطالب لدعم عملية تقويم وتقييم التقدم الذي يحرزه الطلبة في مادة العلوم لكل صف ومن صف إلى آخر في مادة العلوم للصفين
الخامس والسادس للفصل الدراسي األول متمثلة في "عبارات أستطيع" .وهناك وثيقة منفصلة للفصل الدراسي الثاني .وتقدم هذه الوثيقة إرشادات تفصيلية حول
كيفية استخدام عبارات "أستطيع" بفعالية داخل الغرف الصفية.

ترتبط عبارات "أستطيع" بالمحتوى الذي تغطيه الكتب الدراسية للصفين الخامس والسادس ،كما تتبع نفس بنية الوحدة.
عبارات "أستطيع" الخاصة بالمعرفة والفهم:
تتضمن كل وحدة عبارات "أستطيع" تتناول األهداف التعليمية الخاصة بالمعرفة والفهم من دليل المعلم.
عبارات "أستطيع "الخاصة باالستقصاء العلمي:
تم إعداد عبارات "أستطيع" لألهداف التعليمية الخاصة باالستقصاء العلمي لكل فصل دراسي بالكامل وليس لكل وحدة ،وهذا نظرا لضرورة دعم عمليتي
التدريس والتعلم في جميع الوحدات من خالل االستقصاء العلمي لدعم تطوير مهارات الطلبة بفعالية .تقدم هذه الوثيقة مزيدا من المعلومات لتوضيح التقدم
والتطور في األهداف التعليمية الخاصة باالستقصاء العلمي وعبارات "أستطيع "خالل الفصول الدراسية والصفوف المختلفة.
تتضمن العديد من األهداف التعليمية أكثر من عبارة واحدة من عبارات "أستطيع" ،وفي بعض األحيان يكون الهدف من ذلك هو تسهيل فهم كل من هذه
العبارات على الطالب وتسهيل العمل على تحقيقها داخل الوحدة .وفي حاالت أخرى ،ترد عبارات "أستطيع" في صورة تدريجية لتعكس األهداف التعليمية التي
سيتم تناولها أكثر من مرة خالل الوحدات بهدف تعزيز وتوسيع المعرفة والفهم والمهارات .كما تتناول عبارات "أستطيع " بشكل كامل في كل صف جميع
األهداف التعليمية الواردة في دليل المعلم لذلك الصف .اطلع على وثيقة معايير تحقيق األهداف التعليمية للصفين الخامس والسادس :للحصول على مزيد من
المعلومات حول مدى ارتباط عبارات "أستطيع" باألهداف التعليمية.
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الصف الخامس ،الفصل الدراسي األول
المعرفة والفهم لكل وحدة
األهداف التعليمية
 ١استقصاء نمو النبات
 ١-١البذور
5Bp2

يعرف أن النباتات تتكاثر.

معايير النجاح :عبارات "أستطيع"



أستطيع أن أشرح لماذا تتنج النباتات بذورا.

 ٢-١كيف تنمو البذور؟
5Bp4

يستقصي مدى حاجة البذور إلى الماء والدفء لإلنبات وعدم حاجتها للضوء.



أستطيع أن أالحظ تأثير الماء على البذور وأصفه.

 ٣-١استقصاء عملية اإلنبات
5Bp4

يستقصي مدى حاجة البذور إلى الماء والدفء لإلنبات وعدم حاجتها للضوء.

 ٤-١ماذا يحتاج النبات كي ينمو؟
 5Bp1يعرف أن النبات يحتاج إلى الطاقة الضوئية لكي ينمو.



أستطيع أن أخطط وأكمل استقصاء يوضح ما تحتاجه البذور لكي تنبت.



أستطيع أن أصف الطرق المختلفة التي يمكن أن تتغير بها النباتات عندما يتم االحتفاظ بها في الظالم.

 ٥-١النبات والضوء
5Bp1

يعرف أن النبات يحتاج إلى الطاقة الضوئية لكي ينمو.



أستطيع أن أشرح لماذا تحتاج النباتات للضوء لكي تنمو.

 ٢دورة حياة النباتات الزهرية
 ١-٢لماذا تحتوي النباتات على أزهار؟
 5Bp2يعرف أن النباتات تتكاثر.



 ٢-٢كيف تنتشر البذور؟
 5Bp3يالحظ كيف يمكن أن تنتشر البذور بطرق متنوعة.



أستطيع أن أشرح معنى نشر البذور



أستطيع أن أشرح لماذا تنتشر البذور.

أستطيع أن أشرح لماذا تمتلك العديد من النباتات أزهارا.

 ٣-٢طرق أخرى النتشار البذور
5Bp3

يالحظ كيف يمكن أن تنتشر البذور بطرق متنوعة.
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أستطيع أن أصف كيف يمكن أن تنتشر البذور بعدة طرق.
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٤-٢أجزاء الزهرة
 5Bp6يالحظ أن النباتات تنتج أزهارا تحتوي على أعضاء ذكرية وأنثوية؛ حيث أن البذور تتشكل
عندما تقوم حبوب اللقاح من عضو التذكير بتخصيب البويضة (األنثوية).



أستطيع أن أحدد جزء الزهرة الذي يصنع حبوب اللقاح.



أستطيع أن أحدد جزء الزهرة الذي يتلقى حبوب اللقاح



أستطيع أن أسمي األجزاء الذكرية واألنثوية في الزهرة

 ٥-٢التلقيح
5Bp5

يعرف أن الحشرات والرياح تلقح بعض األزهار.

5Bp6

يالحظ أن النباتات تنتج أزهارا تحتوي على أعضاء ذكرية وأنثوية؛ حيث أن البذور تتشكل
عندما تقوم حبوب اللقاح من عضو التذكير بتخصيب البويضة (األنثوية).



أستطيع أن أشرح كيف تساعد الحشرات بعض النباتات على التكاثر.



أستطيع أن أشرح كيف تساعد الرياح بعض النباتات على التكاثر.



أستطيع أن أصف ما تفعله األجزاء الذكرية واألنثوية في الزهرة



أستطيع أن أصف كيف تساعد حبوب اللقاح البذور على أن تتشكل.

 ٦-٢استقصاء التلقيح
5Bp5

يعرف أن الحشرات والرياح تلقح بعض األزهار.



أستطيع أن أشرح لماذا تجذب بعض األزهار الحشرات.



أستطيع أن أصف كيف تجذب بعض األزهار الحشرات.

 ٧-٢دورة حياة النبات
5Bp7

يتعرف أن النباتات الزهرية ذات دورة حياة تشتمل على التلقيح ،واالخصاب ،وإنتاج البذور،
وانتشارها ،واإلنبات.



أستطيع أن أصف دورة حياة النباتات المزهرة.



أستطيع أن أسمي مراحل دورة حياة النباتات المزهرة.



أستطيع أن أصف مراحل دورة حياة النباتات المزهرة.

 ٣حاالت المادة
 ١-٣التبخر
5Cs1

يعرف أن التبخر يحدث عندما تتحول المادة السائلة إلى غازية.



أستطيع أن أسمي التغيير من المادة السائلة إلى المادة الغازية الذي يحدث عند تعرضها لدرجة حرارة أقل
من درجة الغليان.

 ٢-٣لماذا يعد التبخر مفيدا؟
5Cs6

يعرف أن معدل التبخر يتأثر بعوامل مثل درجة الحرارة وحركة الهواء.



أستطيع أن أصف التبخر.



أستطيع أن أعطي أمثلة عن التبخر الذي أراه حولي.

 ٣-٣استقصاء التبخر
5Cs6

يعرف أن معدل التبخر يتأثر بعوامل مثل درجة الحرارة وحركة الهواء.
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أستطيع أن أقترح طرق لتبخر المواد السائلة بشكل أسرع.
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 ٤-٣استقصاء التبخر من المحلول
5Cs1

يعرف أن التبخر يحدث عندما تتحول المادة السائلة إلى غازية.



أستطيع أن أشرح أين يذهب السائل عندما يتبخر

5Cs5

يعرف أنه عند تبخر مادة سائلة من محلول ،فإن المادة الصلبة تظل باقية.



أستطيع أن أشرح كيف يمكن استعادة المادة الصلبة من محلول.

 ٥-٣التكثيف
5Cs2

يعرف أن التكثيف يحدث عندما تتحول مادة غازية إلى مادة سائلة وأنه عكس التبخر.

5Cs3

يعرف أن الهواء يحتوي على بخار ماء وعند مالمسة سطح بارد فإنه قد يتكثف.



أستطيع أن أسمي العملية التي هي عكس التبخر.



أستطيع أن أشرح لماذا تظهر المادة السائلة في بعض األحيان على سطح بارد ومن أين تأتي.



أستطيع أن أصف التكثيف.

 ٦-٣دورة الماء
5Cs7

يعرف أن التبخر والتكثيف هما جزء من دورة الماء.



أستطيع أن أصف الدور الذي تلعبه عملية التبخر في دورة الماء



أستطيع أن أصف الدور الذي تلعبه عملية التكثيف في دورة الماء



أستطيع أن أشرح كيف يمكن أن يسبب بخار الماء العالق في الهواء األمطار أو الثلج.

 ٧-٣الغليان
5Cs4

يعرف أن درجة غليان الماء هي  ،100 °Cوأن درجة انصهار الجليد هي .0° C



أستطيع أن أحدد درجة غليان الماء.

 ٨-٣االنصهار
5Cs4

عرف أن درجة غليان الماء هي  ،100 °Cوأن درجة انصهار الجليد هي .0° C



أستطيع أن أحدد درجة انصهار الجليد.

 ٩-٣من مخترع تدريج درجة الحرارة؟
5Cs4

عرف أن درجة غليان الماء هي  ،100 °Cوأن درجة انصهار الجليد هي .0° C
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أستطيع أن أقول ما هو تدريج مقياس ميزان الحرارة الذي أستخدمه عندما أحدد درجة الحرارة.
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االستقصاء العلمي خالل الفصل الدراسي األول
األهداف التعليمية

معايير النجاح :عبارات "أستطيع"

5Ep1

يعرف أن العلماء قد جمعوا بين األدلة والتفكير اإلبداعي القتراح أفكار جديدة وتفسيرات
للظواهر.



أستطيع أن أتحدث عن كيفية استخدام العلماء األدلة والتفكير اإلبداعي لتجربة شيء جديد.

5Ep2

يستخدم المالحظة والقياس الختبار التنبؤات وإيجاد الروابط.




أستطيع أن أضع مالحظات الختبار التنبؤات.
أستطيع أن أضع قياسات الختبار التنبؤات.

5Ep3

يتنبأ بما سيحدث بناء على المعرفة العلمية والفهم ،ويقترح كيفية اختبار تلك التنبؤات
ويتواصل بشأنها مع اآلخرين.



أستطيع أن أستخدم معرفتي العلمية لوضع التنبؤات.

5Ep4

يستخدم الفهم والمعرفة لتخطيط كيفية إجراء اختبار عادل.



أستطيع أن أستخدم معرفتي العلمية لتخطيط أي المتغيرات تكون ثابتة إلجراء اختبار عادل.

5Ep5

يجمع األدلة الكافية الختبار فكرة.



أستطيع أن أشرح سبب عدم كفاية قياس واحد أو مالحظة واحدة فقط كدليل لإلجابة عن سؤال علمي.

5Ep6

يحدد العوامل الواجب أخذها بعين االعتبار في مختلف السياقات.



أستطيع أن أحدد المتغير الذي قد يؤثر على االستقصاء.

5Eo1

يقوم بالمالحظات ذات الصلة



أستطيع أن أالحظ وأحدد ما هو مجدي من أوجه التشابه واالختالف والتغييرات.

5Eo2

يقيس الحجم ،ودرجة الحرارة ،والوقت ،والطول ،والقوة.



أستطيع أن أستخدم األدوات لعمل القياسات الدقيقة.

5Eo3

يناقش الحاجة إلى إجراء مالحظات وقياسات متكررة.



أستطيع أن أتحدث مع اآلخرين لتحديد الحاجة إلى تكرار مالحظة أو قياس ما.



أستطيع أن أرسم مخطط بياني باألعمدة بشكل منظم ودقيق

5Eo4

يعرض النتائج في صورة تمثيل بياني باألعمدة والتمثيل الخطي.



أستطيع أن أحدد مواضع النقاط على محاور معدة مسبقا



أستطيع أن أرقم المحاور وأحدد مواضع النقاط.

5Eo5

يقرر ما إذا كانت النتائج تدعم التنبؤات أم ال.



أستطيع أن أحدد متى تتفق النتائج مع التنبؤات أو تخالفها.

5Eo6

يبدأ بتقييم النتائج المتكررة.



أستطيع أن أستخدم النتائج المتكررة القتراح القياسات التي قد تكون غير صحيحة.

5Eo7

يتعرف إلى األنماط الموجودة في البيانات ،ويضع تنبؤات منها.



أستطيع أن أجد األنماط في النتائج.

5Eo8

يقترح تفسيرات باالستعانة بالفهم والمعرفة العلمية.



أستطيع أن أستخدم معرفتي العلمية لشرح األنماط الموجودة في النتائج.

5Eo9

يفسر البيانات ،ويحدد ما إذا كانت كافية للتوصل إلى استنتاج.



أستطيع أن أجيب عن أسئلة حول البيانات المجمعة من استقصاء ما.



أستطيع أن أكتب استنتاج لشرح ما حدث في استقصاء ما.
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الصف السادس ،الفصل الدراسي األول
المعرفة والفهم لكل وحدة
األهداف التعليمية

١

معايير النجاح :عبارات "أستطيع"

جسم اإلنسان

١-١أعضاء الجسم
6Bh1

يستخدم األسماء العلمية لبعض أعضاء أجهزة الجسم الرئيسية (الدماغ ،القلب ،الرئتين،
الكليتين ،المعدة ،األمعاء).



أستطيع أن أسمي على األقل ستة من األعضاء الرئيسية في الجسم.

6Bh2

يحدد مواضع األعضاء الرئيسية في الجسم (الدماغ ،القلب ،الرئتين ،الكليتين ،المعدة ،األمعاء).



أستطيع أن أصف أين توجد على األقل أربعة من األعضاء الرئيسية في الجسم.

٢-١القلب
6Bh1

يستخدم األسماء العلمية لبعض أعضاء أجهزة الجسم الرئيسية (الدماغ ،القلب ،الرئتين،
الكليتين ،المعدة ،األمعاء).



أستطيع أن أسمي األجزاء الثالثة الرئيسية في الجهاز الدوري.

6Bh2

يحدد مواضع األعضاء الرئيسية في الجسم (الدماغ ،القلب ،الرئتين ،الكليتين ،المعدة ،األمعاء).



أستطيع أن أصف أين توجد في الجسم ثالثة من األجزاء الرئيسية بالجهاز الدوري.

6Bh3

يصف الوظائف األساسية ألعضاء الجسم الرئيسية (الدماغ ،القلب ،الرئتين ،الكليتين،
المعدة ،األمعاء).



أستطيع أن أصف وظيفة ثالثة من األجزاء الرئيسية بالجهاز الدوري.

6Bh4

يشرح مدى أهمية وظائف األعضاء الرئيسية (الدماغ ،القلب ،الرئتين ،الكليتين ،المعدة ،األمعاء).



أستطيع أن أشرح ما يمك ن أن يحدث إذا توقف العضو الرئيسي في الجهاز الدوري عن العمل بشكل سليم.

٣-١

دقات القلب والنبض

تركز هذه الوحدة على مهارات االستقصاء العلمي التالية:
 6Ep6يحدد العوامل المرتبطة بموقف محدد.
 6Eo2يقرر متى تكون هناك ضرورة للتحقق من المالحظات والقياسات عن طريق التكرار إلعطاء بيانات أكثر موثوقية.
 6Eo3يستخدم الجداول والتمثيل البياني باألعمدة والتمثيل الخطي لعرض النتائج.
 6Eo4يعقد مقارنات.
 6Eo5يقيم النتائج المتكررة.
 6Eo6يحدد األنماط في النتائج والنتائج التي ال تبدو مالئمة للنمط.
 6Ep2يجمع األدلة والبيانات الختبار األفكار بما في ذلك التنبؤات.
 6Ep4يتنبأ ما سيحدث بناء على المعرفة العلمية والفهم.
 6Ep7يختار األدوات التي يجب استخدامها.
 6Eo1يقوم بعمل مجموعة متنوعة من المالحظات والقياسات ذات الصلة باستخدام أدوات بسيطة بشكل صحيح.
 6E07يستخدم النتائج الستخالص االستنتاجات وتقديم المزيد من التنبؤات.
 6Eo9يحدد ما إذا كانت األدلة تدعم تنبؤ ما ،مبينا كيف.
يرجى اإلشارة إلى الجدول "االستقصاء العلمي خالل الفصل الدراسي األول" لالطالع على عبارات أستطيع المناسبة والمرتبطة بهذه المهارات.
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 ٤-١الرئتان والتنفس
يستخدم األسماء العلمية لبعض أعضاء أجهزة الجسم الرئيسية (الدماغ ،القلب ،الرئتين،
6Bh1
الكليتين ،المعدة ،األمعاء) .يستخدم األسماء العلمية لبعض أعضاء أجهزة الجسم الرئيسية.
يحدد مواضع األعضاء الرئيسية في الجسم (الدماغ ،القلب ،الرئتين الكليتين ،المعدة،
6Bh2
األمعاء).
يشرح مدى أهمية وظائف األعضاء الرئيسية (الدماغ ،القلب ،الرئتين ،الكليتين ،المعدة،
6Bh4
األمعاء).
يصف الوظائف األساسية ألعضاء الجسم الرئيسية (الدماغ ،القلب ،الرئتين ،الكليتين،
6Bh3
المعدة ،األمعاء).
 ٥-١الجهاز الهضمي
يستخدم األسماء العلمية لبعض أعضاء أجهزة الجسم الرئيسية (الدماغ ،القلب ،الرئتين،
6Bh1
الكليتين ،المعدة ،األمعاء).
يحدد مواضع األعضاء الرئيسية في الجسم (الدماغ ،القلب ،الرئتين الكليتين ،المعدة،
6Bh2
األمعاء).
يصف الوظائف األساسية ألعضاء الجسم الرئيسية (الدماغ ،القلب ،الرئتين ،الكليتين،
6Bh3
المعدة ،األمعاء).
يشرح مدى أهمية وظائف األعضاء الرئيسية (الدماغ ،القلب ،الرئتين ،الكليتين ،المعدة،
6Bh4
األمعاء).
 ٦-١ما وظيفة الكليتين؟
يستخدم األسماء العلمية لبعض أعضاء أجهزة الجسم الرئيسية (الدماغ ،القلب ،الرئتين،
6Bh1
الكليتين ،المعدة ،األمعاء).
يحدد مواضع األعضاء الرئيسية في الجسم (الدماغ ،القلب ،الرئتين الكليتين ،المعدة،
6Bh2
األمعاء).
يصف الوظائف األساسية ألعضاء الجسم الرئيسية (الدماغ ،القلب ،الرئتين ،الكليتين،
6Bh3
المعدة ،األمعاء).
يشرح مدى أهمية وظائف األعضاء الرئيسية (الدماغ ،القلب ،الرئتين ،الكليتين ،المعدة،
6Bh4
األمعاء).
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أستطيع أن أسمي األعضاء التي نستخدمها للتنفس.



أستطيع أن أصف أين توجد في الجسم األعضاء التي نستخدمها للتنفس.



أستطيع أن أشرح ما يمكن أن يحدث إذا توقفت األعضاء التي نستخدمها للتنفس عن العمل بشكل سليم



أستطيع أن أصف حركة الهواء عندما نتنفس.



أستطيع أن أسمي عضوان من األعضاء الرئيسية للجهاز الهضمي.



أستطيع أن أصف أين يوجد في الجسم عضوان من األعضاء الرئيسية للجهاز الهضمي.



أستطيع أن أصف وظيفة عضوان من األعضاء الرئيسية للجهاز الهضمي.



أستطيع أن أشرح ما يمكن أن يحدث إذا توقفت أعضاء الجهاز الهضمي عن العمل بشكل سليم



أستطيع أن أسمي العضو الذي يصنع البول.



أستطيع أن أصف أين يوجد في الجسم العضو الذي تصنع البول.



أستطيع أن أشرح لماذا يًصنع البول.



أستطيع أن أشرح ما يمكن أن يحدث إذا توقفت األعضاء التي تصنع البول عن العمل بشكل سليم
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 ٧-١ما وظيفة الدماغ؟
يستخدم األسماء العلمية لبعض أعضاء أجهزة الجسم الرئيسية (الدماغ ،القلب ،الرئتين،
6Bh1
الكليتين ،المعدة ،األمعاء).



أستطيع أن أسمي العضو الرئيسي في الجهاز العصبي.

6Bh2

يحدد مواضع األعضاء الرئيسية في الجسم (الدماغ ،القلب ،الرئتين الكليتين ،المعدة،
األمعاء).



أستطيع أن أصف أين يوجد في الجسم العضو الرئيسي في الجهاز العصبي.

6Bh3

يصف الوظائف األساسية ألعضاء الجسم الرئيسية (الدماغ ،القلب ،الرئتين ،الكليتين،
المعدة ،األمعاء).



أستطيع أن أصف العديد من الوظائف التي يمكن أن يقوم بها العضو الرئيسي في الجهاز العصبي.

6Bh4

يشرح مدى أهمية وظائف األعضاء الرئيسية (الدماغ ،القلب ،الرئتين ،الكليتين ،المعدة،
األمعاء).



أستطيع أن أصف ما يمكن أن يحدث إذا توقف العضو الرئيسي في الجهاز العصبي عن العمل بشكل.

 ٢الكائنات الحية في البيئة

١-٢

السالسل الغذائية في موطن طبيعي محلي

6Be3

يعرف أنه يمكن استخدام السالسل الغذائية لتمثيل العالقات الغذائية في المواطن الطبيعية،
ويعرض ذلك بالنص والمخططات.

6Be6
يستكشف ويُكون سالسل غذائية في مواطن طبيعية معينة.
 ٢-٢السالسل الغذائية تبدأ بالنباتات
6Be3

يعرف أنه يمكن استخدام السالسل الغذائية لتمثيل العالقات الغذائية في المواطن الطبيعية،
ويقدم ذلك بالنص والمخططات.

6Be5

يعرف ويفهم المصطلحات "كائن منتج" و"كائن مستهلك" و"مفترس" و"فريسة".

6Be4

المنتجة) ،التي تستخدم الطاقة
يعرف أن السالسل الغذائية تبدأ بالنباتات (الكائنات ُ
من الشمس.



أستطيع أن أصنع سلسلة غذائية لتوضيح أن نوع من الحيوانات يتغذى على نوع من النباتات.



أستطيع أن أصنع سالسل غذائية يمكن أن توجد في موطن طبيعي ما.



أستطيع أن أصنع سلسلة غذائية تتضمن على األقل ثالثة أنواع من الحيوانات والنباتات وأشرح ماذا
تعرض هذه السلسلة.



أستطيع أن أستخدم الكلمة العلمية الصحيحة للنبات األخضر في سلسلة غذائية وأن أشرح سبب استخدام
هذه الكلمة.



أستطيع أن أشرح لماذا تتضمن دائ ًما السالسل الغذائية نباتات خضراء.



أستطيع أن أشرح من أين تحصل النباتات الخضراء على الطاقة.

 ٣-٢الكائنات الحية المستهلكة في السالسل الغذائية
6Be5
6Be3
6Be6

يعرف ويفهم المصطلحات "كائن منتج" و"كائن مستهلك" و"مفترس" و"فريسة".



يعرف أنه يمكن استخدام السالسل الغذائية لتمثيل العالقات الغذائية في المواطن الطبيعية،
ويعرض ذلك بالنص والمخططات.
يستكشف ويكون سالسل غذائية في مواطن طبيعية معينة.
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أستطيع أن أستخدم الكلمات العلمية الصحيحة لوصف أجزاء السلسلة الغذائية.
أستطيع أن أصنع مختلف السالسل الغذائية التي تتضمن على األقل ثالثة أنواع من الحيوانات والنباتات
وأشرح ماذا تعرض هذه السالسل.
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 ٤-٢السالسل الغذائية في المواطن الطبيعية المختلفة
6Be3

يعرف أنه يمكن استخدام السالسل الغذائية لتمثيل العالقات الغذائية في المواطن الطبيعية،
ويعرض ذلك بالنص والمخططات.



أستطيع أن أسمي أجزاء السلسلة الغذائية بالكلمات العلمية الرئيسية.

6Be5

يعرف ويفهم مصطلحات "كائن ُمنتج" و"كائن مستهلك" و"مفترس" و"فريسة".



أستطيع أن أشرح الكلمات العلمية الرئيسية ألجزاء السلسلة الغذائية.

6Be6

يستكشف ويُكون سالسل غذائية في مواطن طبيعية معينة.



أستطيع أن أصنع سالسل غذائية لمختلف المواطن الطبيعية وأن أشرح لما هي مختلفة.

٥-٢

إزالة الغابات

6Be1

يستكشف اآلثار السلبية واإليجابية لإلنسان على البيئة ،على سبيل المثال فقدان األنواع
وحماية المواطن الطبيعية.

6Be2

يستكشف عددا من طرق العناية بالبيئة ،مثل إعادة التدوير والحد من الفضالت والتقليل من
استهالك الطاقة وعدم رمي المخلفات وتشجيع اآلخرين على العناية بالبيئة.

٦-٢



أستطيع أن أقترح على األقل طريقتين العتناء اإلنسان بالغابات.

يستكشف اآلثار السلبية واإليجابية لإلنسان على البيئة ،على سبيل المثال فقدان األنواع
وحماية المواطن الطبيعية.



أستطيع أن أصف على األقل طريقتين يتسبب بهما اإلنسان في تلوث الهواء.



أستطيع أن أصف على األقل مشكلتين يسببهما تلوث الهواء.

األمطار الحمضية

6Be1

يستكشف اآلثار السلبية واإليجابية لإلنسان على البيئة ،على سبيل المثال فقدان األنواع
وحماية المواطن الطبيعية.

 ٨-٢إعادة التدوير
يستكشف عددا من طرق العناية بالبيئة ،مثل إعادة التدوير والحد من الفضالت والتقليل من
6Be2
استهالك الطاقة وعدم رمي المخلفات وتشجيع اآلخرين على العناية بالبيئة.

٩-٢



أستطيع أن أصف على األقل مشكلتين يسببهما قطع الغابات.

تلوث الهواء

6Be1

٧-٢



أستطيع أن أعطي على األقل سببين لقيام اإلنسان بقطع الغابات.



أستطيع أن أصف كيف يصنع اإلنسان األمطار الحمضية.



أستطيع أن أصف على األقل مشكلتين تسببهما األمطار الحمضية.



أستطيع أن أصف على األقل طريقتين يمكن من خاللهما أن تساعد عملية إعادة التدوير البيئة.

االعتناء بالبيئة

يستكشف عددا من طرق العناية بالبيئة ،مثل إعادة التدوير والحد من الفضالت والتقليل من
6Be2
استهالك الطاقة وعدم رمي المخلفات وتشجيع اآلخرين على العناية بالبيئة.
 ٣تغييرات المادة
 ١-٣التغيرات القابلة للعكس والتغيرات غير القابلة للعكس
6Cc1

يميز بين التغيرات القابلة للعكس والتغيرات غير القابلة للعكس
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أستطيع أن أصف على األقل طريقتين للعناية بالبيئة وأن أشرح تأثيريهما.



أستطيع أن أصف على األقل اثنين من التغييرات التي تحدث في المواد القابلة للعكس.



أستطيع أن أصف على األقل اثنين من التغييرات التي تحدث في المواد غير القابلة للعكس.
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 ٢-٣خلط المواد الصلبة وفصلها
6Cc2

يستكشف كيف يمكن خلط المواد الصلبة وكيف يمكن فصلها مرة أخرى.



أستطيع أن أصف طريقتين لفصل خليط من المواد الصلبة.

 ٣-٣المواد القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان
6Cc3

يصف ويبدأ بشرح التغيرات التي تحدث عند إضافة بعض المواد الصلبة إلى الماء.

6Cc5

يستكشف كيفية ذوبان بعض المواد الصلبة في الماء لتشكل محاليل ،وأنه على الرغم من أن
المادة الصلبة لم تعد مرئية إال أنها ال تزال موجودة.

٤-٣



أستطيع أن أصف التغييرات التي تحدث عند خلط مواد مختلفة بالماء.



أستطيع أن أصف معنى كلمتي قابل للذوبان وغير قابل للذوبان.



أستطيع أن أسمي على األقل مادتين ينتجان مخلوط صافي عند إضافتهما للماء

فصل المواد غير القابلة للذوبان

6Cc4

يستكشف كيف يمكن فصل المواد الصلبة عن طريق الترشيح الذي يشبه الغربلة وذلك
عندما ال تذوب أو تتفاعل مع الماء.



أستطيع أن أصف كيف يمكن فصل المواد غير القابلة للذوبان عن الماء

6Cc3

يصف ويبدأ بشرح التغيرات التي تحدث عندما ت ُضاف بعض المواد الصلبة إلى الماء.



أستطيع أن أصف الفرق بين المحلول والمعلق.

6Cc5

يستكشف كيفية ذوبان بعض المواد الصلبة في الماء لتشكل محاليل ،وأنه على الرغم من أن
المادة الصلبة لم تعد مرئية إال أنها ال تزال موجودة.



أستطيع أن أفسر لماذا يعتبر محلول السكر أو الملح خليطا.

6Cc3

يصف ويبدأ بشرح التغيرات التي تحدث عندما ت ُضاف بعض المواد الصلبة إلى الماء.



أستطيع أن أشرح كيف تذوب بعض المواد في الماء.

٥-٣

المحاليل

 ٦-٣كيف نجعل المواد الصلبة تذوب أسرع؟
يستكشف كيفية ذوبان بعض المواد الصلبة في الماء لتشكل محاليل ،وأنه على الرغم من أن
6Cc5
المادة الصلبة لم تعد مرئية إال أنها ال تزال موجودة.
 ٧-٣كيف يؤثر حجم الحبيبات على الذوبان؟
6Cc5

يستكشف كيفية ذوبان بعض المواد الصلبة في الماء لتشكل محاليل ،وأنه على الرغم من أن
المادة الصلبة لم تعد مرئية إال أنها ال تزال موجودة.
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أستطيع أن أصف طريقة واحدة لتغيير سرعة ذوبان المواد.



أستطيع أن أصف على األقل ثالث طرق لتغيير سرعة ذوبان المواد.
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االستقصاء العلمي خالل الفصل الدراسي األول
األهداف التعليمية

معايير النجاح :عبارات "أستطيع"

6Ep1

يدرس كيف قام العلماء بجمع أدلة من المالحظة والقياس مع التفكير اإلبداعي القتراح أفكار
جديدة وتفسيرات للظواهر.



أستطيع أن أتحدث عن المالحظات أو القياسات التي استخدمها العلماء القتراح أفكار جديدة أو تفسيرات
جديدة.

6Ep2

يجمع األدلة والبيانات الختبار األفكار بما في ذلك التنبؤات.



أستطيع أن أقدم مالحظات تفصيلية الختبار األفكار والتنبؤات.

6Ep4

يتنبأ بما سيحدث بناء على المعرفة العلمية والفهم.



أستطيع أن أشرح المعرفة العلمية التي استخدمتها لتكوين التنبؤات.

6Ep5

يختار األدلة التي عليه جمعها الستقصاء سؤال ،ويتأكد من جمع األدلة الكافية.



أستطيع أن أشرح ما أحتاج مالحظته أو قياسه في استقصاء ما.
أستطيع أن أصف عدد المرات التي أحتاجها إلجراء مالحظة أو قياس للحصول على أدلة كافية.

6Ep6

يحدد العوامل المرتبطة بموقف محدد.



أستطيع أن أحدد المتغيرات التي ينبغي التحكم بها في استقصاء ما.

6Ep7

يختار األدوات التي يجب استخدامها.



أستطيع أن أقول ما هي المتغيرات التي يمكن أن أقيسها في استقصاء ما وما هي األدوات التي سأحتاجها.

يقوم بعمل مجموعة متنوعة من المالحظات والقياسات ذات الصلة باستخدام أدوات بسيطة
بشكل صحيح.
يقرر متى تكون هناك ضرورة للتحقق من المالحظات والقياسات عن طريق التكرار إلعطاء
بيانات أكثر موثوقية.



أستطيع أن أقوم بمجموعة من المالحظات أو القياسات ذات الصلة باستخدام األدوات بشكل صحيح.



أستطيع أن أحدد المالحظات أو القياسات غير الدقيقة.



أستطيع أن أستخدم جدول لتسجيل النتائج المتكررة.
أستطيع أن أرسم مخطط بياني باألعمدة بشكل منظم ودقيق
أستطيع أن أرسم رسوم بيانية منظمة ودقيقة على محاور معدة مسبقا.



أستطيع أن أحدد أوجه التشابه واالختالف بين النتائج التي توصلت إليها والنتائج التي توصل إليها
اآلخرون.
أستطيع أن أستخدم النتائج المتكررة لشرح القياسات غير الدقيقة.

6Eo1
6Eo2



6Eo3

يستخدم الجداول والتمثيل البياني باألعمدة والتمثيل الخطي لعرض النتائج.

6Eo4

يعقد مقارنات.

6Eo5

يقيم النتائج المتكررة.



6Eo6

يحدد األنماط في النتائج والنتائج التي ال تبدو مالئمة للنمط.



أستطيع أن أجد األنماط في النتائج وأحدد النتائج التي ال تبدو مالئمة للنمط.

6Eo7

يستخدم النتائج الستخالص االستنتاجات وتقديم المزيد من التنبؤات.



أستطيع أن أستخدم النتائج التي توصلت إليها الستخالص االستنتاجات والتنبؤات الجديدة.

6Eo8

يقترح ويقيم تفسيرات للتنبؤات باستخدام المعرفة العلمية والفهم ويوصلها لآلخرين بوضوح.



أستطيع أن أكون تنبؤات واستخدم معرفتي العلمية لشرح أسبابي بوضوح.

6Eo9

يحدد ما إذا كانت األدلة تدعم تنبؤ ما ،مبينا كيف.



أستطيع أن أبرر ما إذا كانت النتائج التي توصلت إليها تدعم تنبؤاتي أم ال.




وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5
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مقدمة
تعرض هذه الوثيقة تدرج "عبارات أستطيع" في مادة العلوم للصفين الخامس والسادس للفصل الدراسي الثاني .وهناك وثيقة منفصلة للفصل الدراسي األول.
توضح هذه الوثيقة معايير نجاح الطالب لدعم عملية تقويم وتقييم التقدم الذي يحرزه الطلبة في مادة العلوم لكل صف ومن صف إلى آخر في مادة العلوم متمثلة
في "عبارات أستطيع" .وتقدم هذه الوثيقة إرشادات تفصيلية حول كيفية استخدام عبارات "أستطيع" بفعالية داخل الغرف الصفية.
ترتبط عبارات "أستطيع" بالمحتوى الذي تغطيه الكتب الدراسية للصفين الخامس والسادس ،كما تتبع نفس بنية الوحدة.

عبارات "أستطيع" الخاصة بالمعرفة والفهم:
تتضمن كل وحدة عبارات "أستطيع" تتناول األهداف التعليمية الخاصة بالمعرفة والفهم من دليل المعلم.

عبارات "أستطيع "الخاصة باالستقصاء العلمي:
تم إعداد عبارات "أستطيع" لألهداف التعليمية الخاصة باالستقصاء العلمي لكل فصل دراسي بالكامل وليس لكل وحدة ،وهذا نظرا لضرورة دعم عمليتي
التدريس والتعلم في جميع الوحدات من خالل االستقصاء العلمي لدعم تطوير مهارات الطلبة بفعالية .تقدم هذه الوثيقة مزيدا من المعلومات لتوضيح التقدم
والتطور في األهداف التعليمية الخاصة باالستقصاء العلمي وعبارات "أستطيع "خالل الفصول الدراسية والصفوف المختلفة.
تتضمن العديد من األهداف التعليمية أكثر من عبارة واحدة من عبارات "أستطيع" ،وفي بعض األحيان يكون الهدف من ذلك هو تسهيل فهم كل من هذه
العبارات على الطالب وتسهيل العمل على تحقيقها داخل الوحدة .وفي حاالت أخرى ،ترد عبارات "أستطيع" في صورة تدريجية لتعكس األهداف التعليمية التي
سيتم تناولها أكثر من مرة خالل الوحدات بهدف تعزيز وتوسيع المعرفة والفهم والمهارات .كما تتناول عبارات "أستطيع " بشكل كامل في كل صف جميع
األهداف التعليمية الواردة في دليل المعلم لذلك الصف .اطلع على وثيقة معايير تحقيق األهداف التعليمية لمادة العلوم للصفين الخامس والسادس :للحصول على
مزيد من المعلومات حول مدى ارتباط عبارات "أستطيع" باألهداف التعليمية.
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الصف الخامس ،الفصل الدراسي الثاني
عبارات "أستطيع" الخاصة بالمعرفة والفهم لكل وحدة
األهداف التعليمية

معايير النجاح :عبارات أستطيع

 4الطريقة التي نرى بها األشياء
 1-4انتقال الضوء من مصدر
5Pl6

يعرف أننا نرى مصادر الضوء ألن الضوء ينتقل من المصدر وينفذ إلى أعيننا.



أستطيع أن أشرح لماذا يمكننا رؤية مصادر الضوء.

5Pl7

يعرف أن األشعة الضوئية يمكن أن يختلف انعكاسها تبعًا الختالف األسطح (بما في ذلك
المرايا) وأنه عندما ينفذ الضوء المنعكس إلى أعيننا ،فإننا نرى االجسام.



أستطيع أن أشرح كيف يمكننا رؤية األجسام.

 2-4المرايا
5Pl7

يعرف أن األشعة الضوئية يمكن أن يختلف انعكاسها تبعًا الختالف األسطح (بما في ذلك
المرايا) وأنه عندما ينفذ الضوء المنعكس إلى أعيننا ،فإننا نرى االجسام.



أستطيع أن أعطي المصطلح العلمي لما يحدث عندما يسقط شعاع ضوئي على مرآة.

5Pl8

يستكشف لماذا يتغير اتجاه الشعاع الضوئي عندما ينعكس عن سطح.



أستطيع أن أصف ما يحدث لشعاع ضوئي عندما يسقط على مرآة.

 3-4رؤية ما خلفك
5Pl7

يعرف أن األشعة الضوئية يمكن أن يختلف انعكاسها تبعًا الختالف األسطح (بما في ذلك
المرايا) وأنه عندما ينفذ الضوء المنعكس إلى أعيننا ،فإننا نرى االجسام.



أستطيع أن أصف استخداماتنا للمرايا في الحياة اليومية.



أستطيع أن أشرح لماذا يمكنني أن أرى جسم ما في المرآة.

5Pl8

يستكشف لماذا يتغير اتجاه الشعاع الضوئي عندما ينعكس عن سطح.



أستطيع أن أصف ماذا يحدث التجاه شعاع ضوئي عندما ينعكس عن سطح ما.

 4-4ما األسطح التي تعكس الضوء بشكل أفضل؟
5Pl7

يعرف أن األشعة الضوئية يمكن أن يختلف انعكاسها تبعًا الختالف األسطح (بما في ذلك
المرايا) وأنه عندما ينفذ الضوء المنعكس إلى أعيننا ،فإننا نرى االجسام.



سا واض ًحا وبعضها ال.
أستطيع أن أشرح لماذا تعطي بعض األسطح انعكا ً



سا واض ًحا عندما ننظر إلى بعض األسطح.
أستطيع أن أصف لماذا ال نرى انعكا ً

 5-4تغير اتجاه الضوء
5Pl8

يستكشف لماذا يتغير اتجاه الشعاع الضوئي عندما ينعكس عن سطح.
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أستطيع أن أصف زاوية الشعاع الضوئي عند انعكاسه عن سطح ما.



أستطيع أن أستخدم كرة ألوضح لماذا يتغير اتجاه الضوء عندما ينعكس عن سطح ما.
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األهداف التعليمية

معايير النجاح :عبارات أستطيع

 5الظالل
 1-5انتقال الضوء في خطوط مستقيمة
5Pl1

يالحظ أن الظالل تتكون عندما يتم حجب الضوء المنتقل من مصدر.



أستطيع أن أشرح لماذا يمكن أن تحجب بعض األجسام الضوء.

 2-5ما المواد التي تسمح بمرور الضوء؟
5Pl1

يالحظ أن الظالل تتكون عندما يتم حجب الضوء المنتقل من مصدر.



أستطيع أن أقارن بين الظالل التي تكونها المواد المختلفة.

5Pl5

يستكشف كيف أن المواد المعتمة ال تسمح بمرور الضوء خاللها وأن المواد الشفافة تسمح
بمرور الكثير من الضوء من خاللها.



أستطيع أن أستخدم درجات الظل لتقسيم المواد إلى مجموعات وأصف خصائص كل مجموعة.

 3-5الصور الظل ّية ودمى الظل
5Pl1

يالحظ أن الظالل تتكون عندما يتم حجب الضوء المنتقل من مصدر.



أستطيع أن أشرح كيف يشبه الظل الجسم الذي يحجب الضوء وكيف يختلف عنه.

 4-5ما الذي يؤثر على حجم الظل؟
5Pl2

يستقصي كيف يتأثر حجم الظل بموضع الجسم.



أستطيع أن أشرح كيف يغير موضع جسم ما حجم ظله.



أستطيع أن أجد نمط في النتائج لشرح كيف يرتبط حجم الظل بموضع الجسم.

 5-5استقصاء أطوال الظل
5Pl3

يالحظ أن طول الظالل وموضعها يتغير طوال النهار.



أستطيع أن أصف كيف يتغير الظل في أوقات مختلفة من النهار.



أستطيع أن أصف لماذا يتغير الظل في أوقات مختلفة من النهار.

 6-5قياس شدة الضوء
5Pl4

يعرف أن شدة الضوء قابلة للقياس



أستطيع أن أصف طريقة لقياس شدة الضوء.

 7-5كيف قاس العلماء الضوء وفهموه؟
يركز هذا الموضوع على مهارات االستقصاء العلمي التالية:


 5Ep1يعرف أن العلماء قد جمعوا بين األدلة والتفكير اإلبداعي القتراح أفكار جديدة وتفسيرات للظواهر.

 5Eo1 يقوم بالمالحظات ذات الصلة.
يرجى الرجوع إلى جدول "االستقصاء العلمي في الفصل الدراسي الثاني" لالطالع على عبارات "أستطيع" المناسبة ذات الصلة بهذه المهارات.
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األهداف التعليمية

معايير النجاح :عبارات أستطيع

 6حركات األرض
 1-6الشمس واألرض والقمر
يستكشف من خالل النمذجة أن الشمس ال تتحرك حول األرض ،وأن السبب في رؤيتها تتحرك
5Pb1
ظاهريا يرجع إلى دوران األرض حول محورها.
 2-6هل تتحرك الشمس؟



أستطيع أن أصنع نموذج لعرض كيف يدور القمر حول األرض بينما تدور األرض حول الشمس.

يستكشف من خالل النمذجة أن الشمس ال تتحرك حول األرض ،وأن السبب في رؤيتها تتحرك
ظاهريا يرجع إلى دوران األرض حول محورها.



أستطيع أن أستخدم نموذج لشرح لماذا تبدو الشمس وكأنها تتحرك عبر السماء.

5Pb2

يعرف أن األرض تدور حول محورها مرة واحدة كل  24ساعة.



أستطيع أن أحدد المدة الزمنية التي تستغرقها األرض للدوران حول محورها مرة واحدة.

5Pb1

يستكشف من خالل النمذجة أن الشمس ال تتحرك حول األرض ،وأن السبب في رؤيتها تتحرك
ظاهريا يرجع إلى دوران األرض حول محورها.



أستطيع أن أستخدم نموذج لتوضيح كيف تدور األرض حول نفسها وأن أصف محورها.

5Pb1

 3-6دوران األرض حول محورها

 4-6شروق الشمس وغروبها
5Pb2

يعرف أن األرض تدور حول محورها مرة واحدة كل  24ساعة.



أستطيع أن أشرح طول النهار وكيف يؤدي دوران األرض إلى شروق الشمس وغروبها.

 5-6دوران األرض حول الشمس
5Pb3

يعرف أن األرض تستغرق سنة لتدور حول الشمس.



أستطيع أن أحدد المدة الزمنية التي تستغرقها األرض لتدور حول الشمس.

 6-6استكشاف النظام الشمسي
5Pb4

ويتعرف على اكتشافاتهم.
الشمسي والنجوم،
يبحث في حياة العلماء الذين اكتشفوا النظام
ّ
ّ



أستطيع أن أسمي عالمين على األقل من العلماء الذين اكتشفوا النظام الشمسي ،وأصف ما اكتشفاه.




أستطيع أن أصف ما اكتشفه العالم إيدوين هابل.
أستطيع أن أسمي أهم األدوات التي يستخدمها العلماء لدراسة النجوم ووصفها.

 7-6استكشاف النجوم
5Pb4

ويتعرف على اكتشافاتهم.
الشمسي والنجوم،
يبحث في حياة العلماء الذين اكتشفوا النظام
ّ
ّ
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االستقصاء العلمي في الفصل الدراسي الثاني
األهداف التعليمية

معايير النجاح :عبارات أستطيع

يعرف أن العلماء قد جمعوا بين األدلة والتفكير اإلبداعي القتراح أفكار جديدة وتفسيرات
للظواهر.



أستطيع أن أتحدث عن كيفية استخدام أكثر من عالم األدلة والتفكير اإلبداعي للوصول إلى شيء جديد.

5Ep2

يستخدم المالحظة والقياس الختبار التنبؤات وإيجاد الروابط.



أستطيع أن أستخدم معرفتي العلمية لشرح المالحظات والقياسات.

5Ep3

يتنبأ بما سيحدث بناء على المعرفة العلمية والفهم ،ويقترح كيفية اختبار تلك التنبؤات
ويتواصل بشأنها مع اآلخرين.



أستطيع أن أتنبأ مستخد ًما المعرفة العلمية وأن أشرح كيف يمكنني اختبار تنبؤاتي.

5Ep4

يستخدم الفهم والمعرفة لتخطيط كيفية إجراء اختبار عادل.



أستطيع أن أستخدم معرفتي العلمية لتخطيط أي المتغيرات ينبغي تغييرها وأيها ينبغي قياسه أو مالحظته
وأيها ينبغي أن يبقى كما هو إلجراء اختبار عادل.

5Ep5

يجمع األدلة الكافية الختبار فكرة.



أستطيع أن أفسر متى يكون لدي مالحظات أو قياسات كافية لإلجابة عن سؤال علمي.

5Ep6

يحدد العوامل الواجب أخذها بعين االعتبار في مختلف السياقات.



أستطيع أن أحدد بعض المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على استقصاء ما.

يقوم بالمالحظات ذات الصلة.



أستطيع أن أقوم بمالحظات واعية ومفيدة لتحديد أوجه التشابه أو االختالفات الطفيفة أو التغييرات.

5Eo2

يقيس الحجم ،ودرجة الحرارة ،والوقت ،والطول ،والقوة.



أستطيع أن أستخدم مجموعة من األدوات إلجراء قياسات دقيقة.

5Eo3

يناقش الحاجة إلى إجراء مالحظات وقياسات متكررة.



أستطيع أن أفسر متى أحتاج لتكرار القياس أو المالحظة للتحقق من النتائج.

5Eo4

يعرض النتائج في صورة تمثيل بياني باألعمدة والتمثيل الخطي.



أستطيع أن أرسم جدول منظم وتمثيل بياني باألعمدة يتسم بالدقة.
أستطيع أن أرسم تمثيل خطي على محاور معدة مسبقًا.

5Ec1

يقرر ما إذا كانت النتائج تدعم التنبؤات أم ال.



أستطيع أن أشرح كيف تتفق النتائج مع تنبؤ ما أو تخالفه.

5Ec2

يبدأ بتقييم النتائج المتكررة.



أستطيع أن أستخدم النتائج المتكررة لتحديد األخطاء الموجودة في األدلة.

5Ec3

يتعرف إلى األنماط الموجودة في البيانات ،ويضع تنبؤات منها.



أستطيع أن أجد أنماط في البيانات وأن أستخدمها لوضع تنبؤ جديد

5Ec4

يقترح تفسيرات باالستعانة بالفهم والمعرفة العلمية.



أستطيع أن أستخدم معرفتي العلمية لشرح األنماط الموجودة في النتائج.

5Ec5

يفسر البيانات ،ويحدد ما إذا كانت كافية للتوصل إلى استنتاج.



أستطيع أن أستخدم بيانات استقصاء ما للتوصل إلى استنتاج.



أستطيع أن أفسر ما إذا كانت البيانات المتاحة كافية للتوصل إلى استنتاج أم ال.

5Ep1

5Eo1
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الصف السادس ،الفصل الدراسي الثاني
عبارات "أستطيع" الخاصة بالمعرفة والفهم لكل وحدة
معايير النجاح :عبارات أستطيع

األهداف التعليمية
 4القوى والحركة
 1-4الكتلة والوزن
6Pf1

يميز بين قياس الكتلة بالكيلوغرام ) (kgوقياس الوزن بالنيوتن) ، (Nعلى أن يأخذ في اعتباره
أن الكيلوغرام ) (kgمستخدم في حياتنا اليومية.




أستطيع أن أصف الفرق بين الكتلة والوزن.
أستطيع أن أصف الخطأ الشائع في استخدام مصطلح الوزن في حياتنا اليومية.

6Pf2

يعرف وحدات القوة والكتلة والوزن ويستخدمها ويحدد االتجاه الذي تعمل فيه القوى.



أستطيع أن أسمي وحدات الوزن والكتلة وأستخدمها.

 2-4كيف تعمل القوى؟
6Pf2

يعرف وحدات القوة والكتلة والوزن ويستخدمها ويحدد االتجاه الذي تعمل فيه القوى.



أستطيع أن أحدد اتجاه القوى.



أستطيع أن أرسم مخطط القوى ألبين اتجاه القوى المؤثرة على جسم ما.




أستطيع أن أصف قوتين تؤثران على جسم ما.
أستطيع أن أصف معنى القوى المتوازنة والقوى غير المتوازنة.

 3-4القوى المتوازنة والقوى غير المتوازنة
6Pf2

يعرف وحدات القوة والكتلة والوزن ويستخدمها ويحدد االتجاه الذي تعمل فيه القوى.

 4-4تأثيرات القوى
6Pf2

يعرف وحدات القوة والكتلة والوزن ويستخدمها ويحدد االتجاه الذي تعمل فيه القوى.



أستطيع أن أصف كيف تستطيع قوة ما تغيير حركة جسم ما أو شكله.



أستطيع أن أستخدم مفاهيم الطاقة والحركة لوصف "الشغل".

 5-4القوى والطاقة
6Pf3

يفهم معنى الطاقة أثناء الحركة.



أستطيع أن أصف كيف يستمر جسم ما في الحركة على الرغم من توقف مصدر القوة المؤثرة عليه
عن دفعه.

 6-4االحتكاك
6Pf4

يعرف االحتكاك (بما في ذلك مقاومة الهواء) كقوة يمكن أن تؤثر على سرعة تحرك األجسام
وتؤدي في بعض األحيان إلى توقف حركتها.



أستطيع أن أسمي القوة التي توقف سطحين من االنزالق بين بعضهما البعض.



أستطيع أن أصف أمثلة من الحياة الواقعية لقوى بين سطحين ينزلقان بين بعضهما البعض.

 7-4استقصاء االحتكاك
6Pf4



يعرف االحتكاك (بما في ذلك مقاومة الهواء) كقوة يمكن أن تؤثر على سرعة تحرك األجسام
وتؤدي في بعض األحيان إلى توقف حركتها.
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أستطيع أن أصف الفرق في االحتكاك بين جسم ما وأسطح مختلفة.

معايير النجاح :عبارات أستطيع

األهداف التعليمية
 8-4مقاومة الهواء
6Pf4

يعرف االحتكاك (بما في ذلك مقاومة الهواء) كقوة يمكن أن تؤثر على سرعة تحرك األجسام
وتؤدي في بعض األحيان إلى توقف حركتها.



أستطيع أن أصف معنى مقاومة الهواء



أستطيع أن أصف تأثيرات القوى على مظلة تهبط إلى األرض.

 5المواد الموصلة والمواد العازلة للكهرباء
 1-5ما المواد الموصلة للكهرباء؟
6Pm1

يستقصى كيف أن بعض المواد أفضل في توصيل الكهرباء من غيرها.



أستطيع أن أسمي مادة واحدة موصلة للكهرباء.



أستطيع أن أسمي ثالث مواد عازلة للكهرباء على األقل.

 2-5هل الماء يوصل الكهرباء؟
6Pm1



يستقصى كيف أن بعض المواد أفضل في توصيل الكهرباء من غيرها.

أستطيع أن أستقصي المياه النقية والمالحة ألعرف أيهما أفضل لتوصيل الكهرباء.

 3-5هل توصل المعادن المختلفة الكهرباء بنفس الكفاءة؟
6Pm2



يستقصي كيف أن بعض المعادن تع ّد موصالت جيدة للكهرباء وأن معظم المعادن األخرى ليست
كذلك.

أستطيع أن أستقصي أي المعادن أفضل توصيال للكهرباء من غيرها.

 4-5اختيار المواد المناسبة لألجهزة الكهربائية


أستطيع أن أشرح لماذا تستخدم المعادن في األسالك الكهربائية.



أستطيع أن أشرح لماذا يستخدم البالستيك في تغطية األسالك الكهربائية.

يمثل الدوائر المتصلة على التوالي باستخدام الرسومات والرموز الكهربائية الشائعة.




أستطيع أن أحدد رموز خمسة مكونات في الدوائر الكهربائية على األقل.
أستطيع أن أرسم رموز خمسة مكونات في الدوائر الكهربائية على األقل.

 6-5تغيير مكونات الدائرة الكهربائية
سمك األسالك وعدد
و
طول
ذلك
في
بما
الكهربائية
الدوائر
على
تغييرات
إجراء
يتنبأ ويختبر تأثيرات
ُ
6Pm4
المكونات وأنواعها.



أستطيع أن أتنبأ ثم استقصي ما يحدث عند إجراء تغيير على عدد الخاليا في دائرة كهربائية ما.

يمثل الدوائر المتصلة على التوالي باستخدام الرسومات والرموز الكهربائية الشائعة.



أستطيع أن أستخدم الرموز لرسم مخطط الدائرة الكهربائية.

6Pm3

يعرف سبب استخدام المعادن في الكابالت واألسالك وسبب استخدام البالستيك في تغطية األسالك
والمقابس والمفاتيح الكهربائية.

 5-5رموز الدائرة الكهربائية
6Pm5

6Pm5

 7-5إضافة مكونات مختلفة إلى الدائرة الكهربائية
6Pm4

سمك األسالك وعدد
يتنبأ ويختبر تأثيرات إجراء تغييرات على الدوائر الكهربائية بما في ذلك طول و ُ
المكونات وأنواعها.

6Pm5

يمثل الدوائر المتصلة على التوالي باستخدام الرسومات والرموز الكهربائية الشائعة.
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أستطيع أن أتنبأ ثم استقصي ما يحدث عند إجراء تغيير على أحد مكونات دائرة كهربائية ما.



أستطيع أن أرسم مخططات واضحة للدوائر الكهربائية الخاصة بي.

معايير النجاح :عبارات أستطيع

األهداف التعليمية
 8-5طول وسمك السلك في الدائرة الكهربائية
6Pm4

سمك األسالك وعدد
يتنبأ ويختبر تأثيرات إجراء تغييرات على الدوائر الكهربائية بما في ذلك طول و ُ
المكونات وأنواعها.




أستطيع أن أتنبأ ثم استقصي ما يحدث عند إجراء تغيير على طول السلك في دائرة كهربائية ما.
سمك السلك في دائرة كهربائية ما.
أستطيع أن أتنبأ ثم استقصي ما يحدث عند إجراء تغيير على ُ

 9-5كيف اخترع العلماء البطاريات؟
يركز هذا الموضوع على مهارات االستقصاء العلمي التالية:
 6Ep1 يدرس كيف قام العلماء بجمع أدلة من المالحظة والقياس مع التفكير اإلبداعي القتراح أفكار جديدة وتفسيرات للظواهر.
يرجى الرجوع إلى جدول "االستقصاء العلمي في الفصل الدراسي الثاني" لالطالع على عبارات "أستطيع" المناسبة ذات الصلة بهذه المهارات.
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االستقصاء العلمي في الفصل الدراسي الثاني
األهداف التعليمية

معايير النجاح :عبارات أستطيع

يدرس كيف قام العلماء بجمع أدلة من المالحظة والقياس مع التفكير اإلبداعي القتراح أفكار
جديدة وتفسيرات للظواهر.



أفكارا وتفسيرات جديدة.
أستطيع أن أتحدث عن كيف أن أكثر من عالم قاموا بتطوير
ً

6Ep2

يجمع األدلة والبيانات الختبار األفكار بما في ذلك التنبؤات.



أستطيع أن أقوم بعمل قياسات دقيقة الختبار األفكار والتنبؤات.

6Ep3

يناقش كيفية تحويل األفكار إلى ص ْيغَة يمكن اختبارها.



أستطيع أن أتحدث إلى اآلخرين عن كيفية تحويل فكرة ما إلى سؤال يمكن اختباره.



أستطيع أن أستخدم فكرة ما لتكوين أسئلة يمكن اختبارها.

6Ep4

يتنبأ بما سيحدث بناء على المعرفة العلمية والفهم.



أستطيع أن أشرح كيف استخدمت معرفتي العلمية للتنبؤ.

6Ep5

يختار األدلة التي عليه جمعها الستقصاء سؤال ،ويتأكد من جمع األدلة الكافية.



أستطيع أن أشرح كيف حددت عدد األدلة الكافية التي أحتاج إلى جمعها في استقصاء ما.

6Ep6

يحدد العوامل المرتبطة بموقف محدد.



أستطيع أن أحدد جميع المتغيرات التي يجب مراقبتها في استقصاء ما.

6Ep7

يختار أي األدوات التي يجب استخدامها.



أستطيع أن اختار األدوات التي تسمح لي بعمل قياسات دقيقة في استقصاء ما.

6Eo1

يقوم بعمل مجموعة متنوعة من المالحظات والقياسات ذات الصلة باستخدام أدوات وأجهزة
بسيطة بشكل صحيح.



أستطيع أن أقوم بعمل مالحظات وقياسات ذات صلة مستخد ًما مجموعة من األدوات.

6Eo2

يقرر متى تكون هناك ضرورة للتحقق من المالحظات والقياسات عن طريق التكرار إلعطاء
بيانات أكثر موثوقية.



أستطيع أن أقول لماذا أخطط لتكرار القياسات أو المالحظات في استقصاء ما.

6Eo3

يستخدم الجداول والتمثيل البياني باألعمدة والتمثيل الخطي لعرض النتائج.



أستطيع أن أخطط وأن أرسم جدول منظم وتمثيل بياني باألعمدة يتسم بالدقة.

6Ec1

يعقد مقارنات.



أستطيع أن أقارن النتائج وألخص أوجه التشابه واالختالف المهمة.

6Ec2

يقيم النتائج المتكررة.



أستطيع أن أستخدم النتائج المتكررة ألشرح أي القياسات أكثر موثوقية وأيها أقل موثوقية.

6Ec3

يحدد األنماط في النتائج والنتائج التي ال تبدو مالئمة للنمط.



أستطيع أن أشرح كيف حددت النتائج التي ال تالئم نمط ما.

6Ec4

يستخدم النتائج الستخالص االستنتاجات وتقديم المزيد من التنبؤات.



أستطيع أن أستخدم نتائجي الستخالص االستنتاجات وتقديم تنبؤات جديدة.

6Ec5

يقترح ويقيم تفسيرات للتنبؤات باستخدام المعرفة العلمية والفهم ويوصلها لآلخرين بوضوح.



أستطيع أن أستخدم معرفتي العلمية إلعطاء أسباب واضحة لقبول تنبؤات اآلخرين أو رفضها.

6Ec6

يحدد ما إذا كانت األدلة تدعم تنبؤ ما ،مبينا كيف.



أستطيع أن أشرح كيف قررت ما إذا كانت نتائجي تدعم تنبؤاتي.

6Ep1
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معايير النجاح في تحقيق األهداف التعليمية
لمادة العلوم للصفين السابع والثامن
الفصل الدراسي األول

عبارات أستطيع
فبراير 2019
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مقدمة
تعرض هذه الوثيقة تدرج "عبارات أستطيع" في مادة العلوم للصفين السابع والثامن للفصل الدراسي األول ،وهناك وثيقة منفصلة للفصل الدراسي الثاني .توضح
هذه الوثيقة معايير نجاح الطالب لدعم عملية تقويم وتقييم التقدم الذي يحرزه الطلبة في مادة العلوم لكل صف ومن صف إلى آخر في مادة العلوم متمثلة في
"عبارات أستطيع" .وتقدم هذه الوثيقة إرشادات تفصيلية حول كيفية استخدام عبارات "أستطيع" بفعالية داخل الغرف الصفية.
ترتبط عبارات "أستطيع" بالمحتوى الذي تغطيه الكتب الدراسية للصفين السابع والثامن ،كما تتبع نفس بنية الوحدة.

عبارات "أستطيع" الخاصة بالمعرفة والفهم:
تتضمن كل وحدة عبارات "أستطيع" تتناول األهداف التعليمية الخاصة بالمعرفة والفهم من دليل المعلم.

عبارات "أستطيع "الخاصة باالستقصاء العلمي:
تم إعداد عبارات "أستطيع" لألهداف التعليمية الخاصة باالستقصاء العلمي لكل فصل دراسي بالكامل وليس لكل وحدة ،وهذا نظرا لضرورة دعم عمليتي
التدريس والتعلم في جميع الوحدات من خالل االستقصاء العلمي لدعم تطوير مهارات الطلبة بفعالية .تقدم هذه الوثيقة مزيدا من المعلومات لتوضيح التقدم
والتطور في األهداف التعليمية الخاصة باالستقصاء العلمي وعبارات "أستطيع "خالل الفصول الدراسية والصفوف المختلفة.
تتضمن العديد من األهداف التعليمية أكثر من عبارة واحدة من عبارات "أستطيع" ،وفي بعض األحيان يكون الهدف من ذلك هو تسهيل فهم كل من هذه
العبارات على الطالب وتسهيل العمل على تحقيقها داخل الوحدة .وفي حاالت أخرى ،ترد عبارات "أستطيع" في صورة تدريجية لتعكس األهداف التعليمية التي
سيتم تناولها أكثر من مرة خالل الوحدات بهدف تعزيز وتوسيع المعرفة والفهم والمهارات .كما تتناول عبارات "أستطيع " بشكل كامل في كل صف جميع
األهداف التعليمية الواردة في دليل المعلم لذلك الصف .اطلع على وثيقة عبارات أستطيع لمادة العلوم للصفين السابع والثامن :للحصول على مزيد من المعلومات
حول مدى ارتباط عبارات "أستطيع" باألهداف التعليمية.
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الصف السابع ،الفصل الدراسي األول
عبارات "أستطيع" الخاصة بالمعرفة والفهم لكل وحدة
األهداف التعليمية
حية
 1النبات واإلنسان ككائنات ّ
 1-1أعضاء النبات
7Bp1

يتعرف إلى مواضع األعضاء الرئيسية للنباتات الزهرية ويعرف وظائفها ،مثال :الجذر
والساق والورقة.

معايير النجاح :عبارات أستطيع



أستطيع أن أسمي األعضاء الرئيسية للنباتات الزهرية وأحدد مواضعها.



أستطيع أن أصف وظائف األعضاء الرئيسية للنباتات الزهرية.

 2-1األزهار
7Bp2

يفهم التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية ،بما في ذلك التلقيح واإلخصاب وتكوين البذور
وانتشارها.



أستطيع أن أصف الجزء الذكري في الزهرة مستخد ًما الكلمات العلمية الصحيحة.



أستطيع أن أصف الجزء األنثوي في الزهرة مستخد ًما الكلمات العلمية الصحيحة.



أستطيع أن أشرح سبب وجود بتالت ذات ألوان زاهية في بعض األزهار وخروج رائحة قوية منها.

 3-1التّلقيح
7Bp2

يفهم التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية ،بما في ذلك التلقيح واإلخصاب وتكوين البذور
وانتشارها.



أستطيع أن أذكر الكلمة العلمية للخاليا الجنسية.



أستطيع أن أصف أين توجد الخاليا الجنسية الذكرية واألنثوية في النباتات الزهرية.



أستطيع أن أصف عملية التلقيح.



أستطيع أن أصف عملية اإلخصاب في النباتات الزهرية.



أستطيع أن أصف كيف تتكون البذور.

 4-1اإلخصاب
7Bp2

يفهم التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية ،بما في ذلك التلقيح واإلخصاب وتكوين البذور
وانتشارها.

 5-1الثمار
7Bp2

يفهم التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية ،بما في ذلك التلقيح واإلخصاب وتكوين البذور
وانتشارها.



أستطيع أن أصف كيف تتطور الثمرة.



أستطيع أن أصف السمات التي تساعد على انتشار البذور في ثمرتين على األقل.



أستطيع أن أشرح لماذا يعتبر انتشار البذور مفيدًا.

 6-1أجهزة جسم اإلنسان
7Bh2

يتعرف إلى مواضع األجهزة الرئيسية في جسم اإلنسان ويعرف وظائفها .يمكن استخدام
مصادر ثانوية.

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5


 أستطيع أن أصف وظائف الجهاز الهضمي والدوري والعصبي والتنفسي.

أستطيع أن أسمي األعضاء الرئيسية في الجهاز الهضمي والدوري والعصبي والتنفسي وأحدد مواضعها.
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األهداف التعليمية
 7-1الهيكل العظمي لإلنسان
يستكشف دور الهيكل العظمي والمفاصل ومفهوم العضالت الهيكلية.
7Bh1

معايير النجاح :عبارات أستطيع


أستطيع أن أصف وظائف الهيكل العظمي لإلنسان.



أستطيع أن أسمي العظام التي تحمي الدماغ والقلب والرئتين.

 8-1المفاصل
يستكشف دور الهيكل العظمي والمفاصل ومفهوم العضالت الهيكلية.
7Bh1



أستطيع أن أشرح معنى مصطلح المفصل.



أستطيع أن أصف مختلف أنواع المفاصل وأحدد أين توجد في الجسم.



أستطيع أن أصف كيف تعمل أجزاء المفاصل م ًعا.

 9-1العضالت
7Bh1

يستكشف دور الهيكل العظمي والمفاصل ومفهوم العضالت الهيكلية.



أستطيع أن أصف وظائف العضالت.



أستطيع أن أشرح كيف تعمل أزواج العضالت م ًعا.

 10-1دراسة جسم اإلنسان
7Bh3

يبحث في عمل العلماء الذين يدرسون جسم اإلنسان.



أستطيع أن أصف عمل مختلف العلماء الذين يدرسون جسم اإلنسان.

 2حاالت المادة
 1-2المواد الصلبة والسوائل والغازات
7Cs1

يوضح كيف يمكن استخدام نظرية جزيئات المادة لتفسير خواص المواد الصلبة والسائلة
والغازية ،بما في ذلك تغيرات المادة ،وضغط الغاز ،واالنتشار.



أستطيع أن أعطي مثاال على كل حالة من حاالت المادة الثالثة.



أستطيع أن أصف خواص كل حالة من حاالت المادة الثالثة.

 2-2نظرية الجزيئات
7Cs1

يوضح كيف يمكن استخدام نظرية جزيئات المادة لتفسير خواص المواد الصلبة والسائلة
والغازية ،بما في ذلك تغيرات المادة ،وضغط الغاز ،واالنتشار.



أستطيع أن أشرح معنى مصطلح الجزيئات.



أستطيع أن أصف كيفية ترتيب الجزيئات في المواد الصلبة والسائلة والغازية.



أستطيع أن أشرح كيف يؤثر ترتيب الجزيئات على خواص المواد الصلبة والسائلة والغازية.

 3-2تغير الحالة
7Cs1

يوضح كيف يمكن استخدام نظرية جزيئات المادة لتفسير خواص المواد الصلبة والسائلة
والغازية ،بما في ذلك تغيرات المادة ،وضغط الغاز ،واالنتشار.



أستطيع أن أسمي حاالت المادة الثالث للماء.



أستطيع أن أسمي العمليات التي يتم من خاللها تغيير الماء من حالة إلى أخرى.



أستطيع أن أصف العمليات التي يتم من خاللها تغيير الماء من حالة إلى أخرى.



وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5
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 4-2تفسير تغيرات الحالة
7Cs1

يوضح كيف يمكن استخدام نظرية جزيئات المادة لتفسير خواص المواد الصلبة والسائلة
والغازية ،بما في ذلك تغيرات المادة ،وضغط الغاز ،واالنتشار.

معايير النجاح :عبارات أستطيع


أستطيع أن أشرح تأثير التسخين والتبريد على الجزيئات.



أستطيع أن أستخدم نظرية الجزيئات لتفسير التغييرات في حالة المادة.

 5-2االنتشار
7Cs1

يوضح كيف يمكن استخدام نظرية جزيئات المادة لتفسير خواص المواد الصلبة والسائلة
والغازية ،بما في ذلك تغيرات المادة ،وضغط الغاز ،واالنتشار.



أستطيع أن أشرح معنى مصطلح االنتشار.



أستطيع أن أستخدم نظرية الجزيئات لتفسير االنتشار في المواد السائلة والغازية.

 6-2استقصاء االنتشار
7Cs2

يوضح كيف تؤثر العوامل بما في ذلك درجة الحرارة والتركيز وحجم الجزيء على معدل
االنتشار.



أستطيع أن أصف كيف تؤثر العوامل المختلفة على االنتشار.



أستطيع أن أستخدم نظرية الجزيئات لتفسير كيف تؤثر العوامل المختلفة على االنتشار.

 7-2ضغط الغاز
7Cs1

يوضح ك يف يمكن استخدام نظرية جزيئات المادة لتفسير خواص المواد الصلبة والسائلة
والغازية ،بما في ذلك تغيرات المادة ،وضغط الغاز ،واالنتشار.



أستطيع أن أستخدم نظرية الجزيئات لوصف ما الذي يسبب ضغط الغاز.



أستطيع أن أستخدم نظرية الجزيئات لتفسير كيف تؤثر العوامل المختلفة على ضغط الغاز.

 3الطاقة
 1-3استخدام الطاقة
7Pe1

يفهم أن الطاقة ال تفنى وال تستحدث من عدم وهي دائما ً محفوظة.



أستطيع أن أشرح لماذا نحتاج إلى الطاقة.



أستطيع أن أسمي مختلف أنواع إمدادات الطاقة.

 2-3المخازن الكيمائية للطاقة
7Pe2

يتعرف إلى أنواع الطاقة وطرق تحول الطاقة المختلفة.



أستطيع أن أعطي أمثلة على المخازن الكيميائية للطاقة.

 3-3مخازن أخرى للطاقة
7Pe2

يتعرف إلى أنواع الطاقة وطرق تحول الطاقة المختلفة.



أستطيع أن أسمي نوع الطاقة المختزنة في جسم ممدد أو مضغوط.



أستطيع أن أسمي نوع الطاقة المخزنة في جسم تم رفعه إلى األعلى.



أستطيع أن أحدد مخازن الطاقة التي يُعتمد عليها في مختلف أنشطة الحياة اليومية.

 4-3طاقة الحركة
7Pe2

يتعرف إلى أنواع الطاقة وطرق تحول الطاقة المختلفة.

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5



أستطيع أن أسمي نوع الطاقة الموجودة في جسم متحرك.



أستطيع أن أشرح كيف يمكن زيادة أو خفض طاقة األجسام المتحركة.
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 5-3الطاقة الحرارية

معايير النجاح :عبارات أستطيع

7Pe2

يتعرف إلى أنواع الطاقة وطرق تحول الطاقة المختلفة.



أستطيع أن أسمي نوع الطاقة المخزنة في الماء الساخن.

7Pe4

يحدد ويصف عمليات انتقال الطاقة الحرارية (الحرارة) المتمثلة في التوصيل والحمل
الحراري واإلشعاع.



أستطيع أن أصف ماذا يحدث لمخازن الطاقة في جسم ساخن موضوع في محيط أكثر برودة.

 6-3نقل الطاقة

7Pe2

يتعرف إلى أنواع الطاقة وطرق تحول الطاقة المختلفة.



أستطيع أن أشرح معنى مصطلح تحول الطاقة.



أستطيع أن أصف طرق تحول الطاقة المختلفة.

 7-3توصيل الحرارة
7Pe4

يحدد ويصف عمليات انتقال الطاقة الحرارية (الحرارة) المتمثلة في التوصيل والحمل
الحراري واإلشعاع.



أستطيع أن أشرح معنى مصطلح التوصيل الحراري.



أستطيع أن أستخدم نظرية الجزئيات لتفسير التوصيل الحراري.

 8-3الحمل الحراري
7Pe4

يحدد ويصف عمليات انتقال الطاقة الحرارية (الحرارة) المتمثلة في التوصيل والحمل
الحراري واإلشعاع.



أستطيع أن أشرح معنى مصطلح الحمل الحراري.



أستطيع أن أستخدم نظرية الجزئيات لتفسير الحمل الحراري.

 9-3اإلشعاع
7Pe4

يحدد ويصف عمليات انتقال الطاقة الحرارية (الحرارة) المتمثلة في التوصيل والحمل
الحراري واإلشعاع.



أستطيع أن أشرح معنى مصطلح اإلشعاع.



أستطيع أن أصف األسطح القادرة على امتصاص اإلشعاع واألسطح القادرة على عكس اإلشعاع.

 10-3األشكال المتغيرة للطاقة
7Pe2

يتعرف إلى أنواع الطاقة وطرق تحول الطاقة المختلفة.



أستطيع أن أصف أنواع الطاقة المختلفة.



أستطيع أن أسمي أنواع الطاقة قبل وبعد تحول الطاقة في سياق الحياة اليومية.

 11-3حفظ الطاقة
7Pe1

يفهم أن الطاقة ال تفنى وال تستحدث من عدم وهي دائما ً محفوظة.



أستطيع أن أذكر مبدأ حفظ الطاقة.

 12-3كيف نستخدم الطاقة
7Pe3

يستخدم ما يعرفه عن مصادر الطاقة ،بما في ذلك الوقود األحفوري ومصادر الطاقة
المتجددة ليفكر في احتياجات الطاقة عالميًا ،بما في ذلك البحث في مصادر ثانوية.

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5



أستطيع أن أعطي مثال على األنشطة البشرية التي تحتاج إلى مصدر للطاقة.



أستطيع أن أستخدم البحث للمقارنة بين الطاقة المستخدمة في مختلف الدول.
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 13-3الوقود األحفوري
7Pe3

يستخدم ما يعرفه عن مصادر الطاقة ،بما في ذلك الوقود األحفوري ومصادر الطاقة
المتجددة ليفكر في احتياجات الطاقة عالميًا ،بما في ذلك البحث في مصادر ثانوية.

معايير النجاح :عبارات أستطيع


أستطيع أن أعطي أمثلة على الوقود األحفوري.



مصدرا للطاقة.
أستطيع أن أصف كيف يعتبر الوقود األحفوري
ً

 14-3موارد الطاقة المتجددة وغير المتجددة
7Pe3

يستخدم ما يعرفه عن مصادر الطاقة ،بما في ذلك الوقود األحفوري ومصادر الطاقة
المتجددة ليفكر في احتياجات الطاقة عالميًا ،بما في ذلك البحث في مصادر ثانوية.



أستطيع أن أشرح االختالف بين مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة.



أستطيع أن أعطي أمثلة على مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة.

 4الخاليا والكائنات الحية
 1-4خصائص الكائنات الحية
7Bc1

يحدد الخصائص السبعة للكائنات الحية ويربطها بمجموعة كبيرة من الكائنات الحية في
ً
نطاقا.
البيئة المحلية والبيئة األوسع



أستطيع أن أذكر الخصائص السبعة للكائنات الحية.



أستطيع أن أصف كيف ترتبط الخصائص السبعة بمجموعة من الكائنات الحية.

 2-4الكائنات الدقيقة
7Bc2

يعرف دور الكائنات الدقيقة في تحلل المواد العضوية ،وإنتاج الغذاء واألمراض ،بما في ذلك
عمل لويس باستور.



أستطيع أن أصف ما هي الكائنات الدقيقة.



أستطيع أن أعطي أمثلة على مجموعات الكائنات التي يمكن وصفها بالكائنات الدقيقة.

 3-4الكائنات الدقيقة والتحلل
7Bc2

يعرف دور الكائنات الدقيقة في تحلل المواد العضوية ،وإنتاج الغذاء واألمراض ،بما في ذلك
عمل لويس باستور.



أستطيع أن أشرح لماذا يتحلل الغذاء.



أستطيع أن أصف الظروف التي تسرع تحلل الغذاء أو تبطئه ،وأشرح السبب.

 4-4الكائنات الدقيقة والغذاء
7Bc2

يعرف دور الكائنات الدقيقة في تحلل المواد العضوية ،وإنتاج الغذاء واألمراض ،بما في ذلك
عمل لويس باستور.



أستطيع أن أشرح دور الكائنات الدقيقة في صنع الزبادي والجبن.



أستطيع أن أشرح دور الكائنات الدقيقة في صنع الخبز.

 5-4الكائنات الدقيقة واألمراض
7Bc2

يعرف دور الكائنات الدقيقة في تحلل المواد العضوية ،وإنتاج الغذاء واألمراض ،بما في ذلك
عمل لويس باستور.



أستطيع أن أصف كيف ساعدنا عمل لويس باستور في فهم أن الكائنات الدقيقة تسبب أمراض معدية.



أستطيع أن أسمي ثالثة أنواع من الكائنات الدقيقة التي تسبب األمراض.



أستطيع أن أصف كيف يمكن عالج بعض األمراض التي تسببها البكتيريا.

 6-4الخاليا النباتية
7Bc3

يحدد تركيب كل من الخاليا النباتية والحيوانية باستخدام مجهر ضوئي بسيط و/أو مجهر
حاسوبي.
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أستطيع أن أحدد التركيب األساسي للخاليا النباتية.



أستطيع أن أصف التركيب األساسي للخاليا النباتية.
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معايير النجاح :عبارات أستطيع

 7-4الخاليا الحيوانية
7Bc3

يحدد تركيب كل من الخاليا النباتية والحيوانية باستخدام مجهر ضوئي بسيط و/أو مجهر
حاسوبي.

7Bc4

يقارن بين تركيب الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية.



أستطيع أن أحدد التركيب األساسي للخاليا الحيوانية.



أستطيع أن أصف التركيب األساسي للخاليا الحيوانية.



أستطيع أن أحدد التركيب الخلوي الذي يوجد في كل من الخاليا النباتية والحيوانية.



أستطيع أن أحدد التركيب الخلوي الذي قد يوجد في الخاليا النباتية وال توجد في الخاليا الحيوانية.

 8-4الخاليا واألنسجة واألعضاء
7Bc5
7Bc6

يربط تركيب بعض الخاليا المشتركة بوظائفها .يمكن استخدام المصادر الثانوية.
لتكون األنسجة واألعضاء والكائنات الحية.
يفهم أنه يمكن تجميع الخاليا ّ



أستطيع أن أسمي ثالثة أنواع مختلفة من الخاليا وأصف وظائفها.



أستطيع أن أشرح كيف يالءم تركيب األنواع الثالثة المختلفة من الخاليا وظائفها.



أستطيع أن أشرح العالقات بين الخاليا واألنسجة واألعضاء والكائنات الحية.

 5األرض
 1-5الصخور والمعادن والتربة
7Ce1

يالحظ ويصنف أنواع مختلفة من الصخور والتربة.



أستطيع أن أصف االختالفات بين الصخور والمعادن والتربة.

 2-5التربة
7Ce1

يالحظ ويصنف أنواع مختلفة من الصخور والتربة.



أستطيع أن أصف مكونات التربة.



أستطيع أن أصف كيفية تأثير كمية الصلصال والرمل الموجودة في التربة على خواصها.

 3-5الصخور النارية
7Ce1

يالحظ ويصنف أنواع مختلفة من الصخور والتربة.



أستطيع أن أشرح كيف تتكون الصخور النارية.



أستطيع أن أشرح سبب وجود بلورات كبيرة في بعض الصخور النارية وبلورات صغيرة في البعض
األخر.

 4-5الصخور الرسوبية
7Ce1

يالحظ ويصنف أنواع مختلفة من الصخور والتربة.

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5



أستطيع أن أشرح كيف تتكون الصخور الرسوبية.



أستطيع أن أشرح كيف تختلف الصخور الرسوبية عن الصخور النارية في الشكل.
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 5-5الصخور المتحولة
7Ce1

يالحظ ويصنف أنواع مختلفة من الصخور والتربة.

معايير النجاح :عبارات أستطيع


أستطيع أن أشرح كيف تتكون الصخور المتحولة.



أستطيع أن أصنف الصخور إلى ثالثة أنواع بمالحظة خواصها.

 6-5األحافير
7Ce3

يفحص األحافير ويدرس السجل األحفوري.



أستطيع أن أشرح كيف تتكون األحافير.



أستطيع أن أفحص األحافير وأقوم بالمالحظات والمقارنات.

 7-5السجل األحفوري
7Ce3

يفحص األحافير ويدرس السجل األحفوري.



أستطيع أن أشرح معنى السجل األحفوري.

7Ce4

يناقش السجل األحفوري كدليل لتقدير عمر األرض.



أستطيع أن أصف نوعية المعلومات التي يقدمها لنا السجل األحفوري عن الحياة على األرض.

 8-5بنية األرض وعمرها
7Ce2

يبحث النماذج البسيطة للبنية الداخلية لألرض.

7Ce5

يتعلم حول أحدث التقديرات لعمر األرض.



أستطيع أن أصف بنية األرض.



أستطيع أن أصف كيف تغير سطح األرض مع مرور الوقت.



أستطيع أن أصف كيف حسب العلماء عمر األرض.

 9-5المقياس الزمني الجيولوجي
7Ce5

يتعلم حول أحدث التقديرات لعمر األرض.



أستطيع أن أقترح سبب جدوى تقسيم تاريخ األرض إلى عصور وحقب.



أستطيع أن أشرح لماذا ال تتساوى أعمار جميع الصخور القريبة من األرض.

 6معلومات حول األرض وما حولها
 1-6الليل والنهار
7Pb1

يصف كيف أن حركة األرض تسبب ،ظاهريا ،الحركة اليومية للشمس والحركة اليومية
والسنوية للنجوم.



أستطيع أن أشرح لماذا تبدو الشمس وكأنها تتحرك عبر السماء خالل النهار.

 2-6السماء ذات النجوم
7Pb1

يصف كيف أن حركة األرض تسبب ،ظاهريا ،الحركة اليومية للشمس والحركة اليومية
والسنوية للنجوم.



أستطيع أن أشرح لماذا تبدو النجوم وكأنها تتحرك عبر السماء خالل الليل.



أستطيع أن أشرح لماذا نرى أنماط مختلفة من النجوم في السماء في أوقات مختلفة من السنة.

 3-6الكواكب المتحركة
7Pb2

يصف حركة الكواكب والشمس وموضعهم النسبي في النظام الشمسي.

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5



أستطيع أن أذكر الكواكب الموجودة في نظامنا الشمسي حسب ترتيبها من الشمس.



أستطيع أن أصف مدارات الكواكب الموجودة في نظامنا الشمسي.
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 4-6رؤية النجوم والكواكب
7Pb2
7Pb4

معايير النجاح :عبارات أستطيع

يصف حركة الكواكب والشمس وموضعهم النسبي في النظام الشمسي.



أستطيع أن أشرح لماذا نصف الشمس بأنها نجمنا المحلي.

يفهم أن الشمس والنجوم األخرى هي مصادر للضوء وأننا نرى الكواكب واألجسام األخرى
نتيجة الضوء المنعكس.



مصدرا للضوء وأيها ال.
أستطيع أن أذكر أي األجسام في نظامنا الشمسي تعتبر
ً



أستطيع أن أشرح كيف نرى الكواكب.

 5-6ثورة في علم الفلك
7Pb3

يناقش تأثير أفكار واكتشافات كوبرنيكوس وغاليليو وعلماء العصر الحديث.



أستطيع أن أصف كيف غير عمل كوبرنيكوس وغاليليو طريقة تفكيرنا في النظام الشمسي.

 400 6-6سنة من علم الفلك
7Pb3

يناقش تأثير أفكار واكتشافات كوبرنيكوس وغاليليو وعلماء العصر الحديث.

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5
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أستطيع أن أتحدث عن بعض االكتشافات التي توصل لها علماء الفلك حول العالم.

االستقصاء العلمي في الفصل الدراسي األول
األهداف التعليمية

معايير النجاح :عبارات أستطيع


أستطيع أن أتحدث عن سبب أهمية األسئلة العلمية.



أستطيع أن أتحدث عن سبب أهمية األدلة العلمية.



أستطيع أن أتحدث عن سبب أهمية التفسيرات العلمية.
أستطيع أن أقارن تنبؤاتي بالنتائج.

7Ep1

يتمكن من التحدث عن أهمية األسئلة واألدلة والتفسيرات باستخدام األمثلة التاريخية
والمعاصرة.

7Ep2

يضع التنبؤات ويراجعها مقابل الدليل



7Ep3

يقترح األفكار التي قد يتم اختبارها.



أستطيع أن أستخدم المعرفة العلمية القتراح أفكار واختبارها.



أستطيع أن أخطط الستقصاء ما.

7Ep4

يحدد ُخ َطط عامة إلجراء استقصاءات مع مراعاة أي من المتغيرات يجب التحكم بها أو
تغيرها أو مالحظتها.



أستطيع أن أقترح أي المتغيرات سيتم التحكم بها.



أستطيع أن أقترح أي المتغيرات سيتم تغييرها.



أستطيع أن أقترح أي المتغيرات سيتم مالحظتها.

7Ep5

يضع التنبؤات بالرجوع إلى الفهم والمعرفة العلمية السابقة.



أستطيع أن أستخدم الفهم والمعرفة العلمية لوضع تنبؤات صحيحة.

7Ep6

يحدد الدالئل المناسبة لتجمعيها وأساليب الجمع المناسبة.



أستطيع أن أشرح عدد القياسات أو المالحظات المطلوب جمعها لإلجابة على سؤال علمي.

7Ep7

يختار األدوات واألجهزة المناسبة ويستخدمها بشكل صحيح.



أستطيع أن اختار األجهزة المناسبة ألخذ القياسات أو إجراء المالحظات.



أستطيع أن أستخدم الجهاز الذي اخترته بالطريقة الصحيحة.

7Eo1

يقوم بالمالحظات الدقيقة بما في ذلك أخذ القياسات.



أستطيع أن أقوم بمالحظات موثوقة وأن أجمع قياسات دقيقة.



أستطيع أن أرسم جدول واضح (بما في ذلك وضع عناوين واضحة للصفوف أو األعمدة).

7Eo2

يعرض النتائج في صورة جداول وتمثيل بياني باألعمدة والتمثيل الخطي.



أستطيع أن أرسم تمثيل بياني باألعمدة (بما في ذلك المحاور المعنونة).



أستطيع أن أرسم تمثيل خطيًا (بما في ذلك المحاور المعنونة).

7Eo3

يستخدم المعلومات من مصادر ثانوية.



أستطيع أن أستخدم الكتب والفيديوهات واإلنترنت وغيرها من المصادر إليجاد المعلومات.

7Ec1

يتوصل إلى االستنتاجات من البيانات المجمعة ،بما في ذلك االستنتاجات الممثلة في صورة
رسم بياني أو مخطط أو جدول بيانات.

7Ec2

يتعرف إلى النتائج والمالحظات التي ال تالئم النمط ،بما في ذلك النتائج الممثلة في صورة
رسم بياني أو مخطط أو جدول بيانات.

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5



أستطيع أن أصف ماذا تعرض البيانات المجمعة من استقصاء ما.



أستطيع أن أصف ما تعرضه البيانات المجمعة من الرسوم البيانية أو المخططات أو جدول البيانات.



أستطيع أن استخدم الفهم والمعرفة العلمية لتفسير األنماط في النتائج.



أستطيع أن أحدد النتائج والمالحظات التي ال تالئم نمطا ً ما.
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7Ec3

يفكر في تفسيرات للتنبؤات مستعينًا بالمعرفة العلمية والفهم ويوصلها لآلخرين.

7Ec4

يعرض االستنتاجات باستخدام أساليب مختلفة.

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

معايير النجاح :عبارات أستطيع


أستطيع أن أستخدم الفهم والمعرفة العلمية القتراح تفسيرات لما قد يحدث في استقصاء ما.
أستطيع أن أوصل التفسيرات لآلخرين بوضوح مستعي ًنا باللغة العلمية.



أستطيع أن أستخدم طر ًقا مختلفة لعرض استنتاجات استقصاء ما.
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الصف الثامن ،الفصل الدراسي األول
عبارات "أستطيع" الخاصة بالمعرفة والفهم لكل وحدة
معايير النجاح :عبارات أستطيع

األهداف التعليمية
 1النباتات
 1-1التمثيل الضوئي
8Bp1

يستكشف حاجة النباتات إلى ثاني أكسيد الكربون والماء والضوء للتمثيل الضوئي حتى
تصنع الكتلة الحيوية واألكسجين ويستخدم المعادلة اللفظية للتمثيل الضوئي.



أستطيع أن أشرح معنى مصطلح التمثيل الضوئي.



أستطيع أن أذكر ما الذي تحتاج إليه النباتات في عملية التمثيل الضوئي.



أستطيع أن أذكر ما الذي تصنعه النباتات خالل التمثيل الضوئي.

 2-1األوراق
8Bp3

يصف كيفية مالءمة تركيب الورقة للقيام بالتمثيل الضوئي.



أستطيع أن أصف كيفية مالءمة سطح ورقة النبات للقيام بالتمثيل الضوئي.



أستطيع أن أصف كيفية مالءمة الجزء الداخلي من الورقة للقيام بالتمثيل الضوئي.

 3-1المزيد حول التمثيل الضوئي
8Bp1

يستكشف حاجة النباتات إلى ثاني أكسيد الكربون والماء والضوء للتمثيل الضوئي حتى
تصنع الكتلة الحيوية واألكسجين ويستخدم المعادلة اللفظية للتمثيل الضوئي.



أستطيع أن أكتب معادلة لفظية لوصف عملية التمثيل الضوئي.



أستطيع أن أشرح من أين يأتي النشا المخزن في النباتات.

 4-1استقصاء التمثيل الضوئي
8Bp1

يستكشف حاجة النباتات إلى ثاني أكسيد الكربون والماء والضوء للتمثيل الضوئي حتى
تصنع الكتلة الحيوية واألكسجين ويستخدم المعادلة اللفظية للتمثيل الضوئي.



يصف امتصاص وانتقال الماء واألمالح المعدنية في النباتات الزهرية .يفهم أهمية الماء
واألمالح المعدنية لنمو النبات.



أستطيع أن أصف الوظائف المختلفة لجذور النباتات.

يصف امتصاص وانتقال الماء واألمالح المعدنية في النباتات الزهرية .يفهم أهمية الماء
واألمالح المعدنية لنمو النبات.



أستطيع أن أصف كيفية انتقال الماء واألمالح المعدنية في النباتات.

يصف امتصاص وانتقال الماء واألمالح المعدنية في النباتات الزهرية .يفهم أهمية الماء



أستطيع أن أشرح سبب تحسن المحاصيل عند إضافة األسمدة إلى التربة.

أستطيع أن أصف كيفية تأثير التغير في شدة الضوء على التمثيل الضوئي.

 5-1الجذور
8Bp2

 6-1نقل الماء واألمالح المعدنية
8Bp2

 7-1األمالح المعدنية للنباتات
8Bp2

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5
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واألمالح المعدنية لنمو النبات.

معايير النجاح :عبارات أستطيع


أستطيع أن أسمي نوعين من األمالح المعدنية المهمة للنباتات وأصف أهميتها.

 8-1النباتات والماء
8Bp2

يصف امتصاص وانتقال الماء واألمالح المعدنية في النباتات الزهرية .يفهم أهمية الماء
واألمالح المعدنية لنمو النبات.



أستطيع أن أعطي أربعة أسباب لحاجة النباتات إلى الماء.



أستطيع أن أصف كيف يدخل الماء إلى النباتات ويخرج منها.

 2العناصر والمركبات
 1-2الذرات
8Cp2

يفهم أن العناصر تتكون من ذرات.



أستطيع أن أشرح معنى مصطلح الذرات.



أستطيع أن أصف كيف العالقة بين الذرات والعناصر.



أستطيع أن أعطي أمثلة على العناصر.

 2-2الذرات والعناصر
8Cp1

يصف تركيب الذرة.



أستطيع أن أصف األنواع الثالثة للجسيمات التي تتكون منها الذرة.



أستطيع أن أصف تركيب الذرة.



أستطيع أن أصف بعض خواص الجسيمات الثالثة المكونة للذرة.

 3-2الجدول الدوري
8Cp3

عنصرا في الجدول الدوري ويقارن بين تركيبها.
يعطي الرموز الكيميائية ألول عشرين
ً

8Cp4

يصف األنماط في المجموعات والدورات.



أستطيع أن أصف الغرض من الجدول الدوري.



عنصرا في الجدول الدوري.
أستطيع أن أعطي الرموز الكيميائية ألول عشرين
ً



أستطيع أن أحدد العناصر الموجودة في نفس المجموعة أو الدورة في الجدول الدوري.



أستطيع أن أشرح ترتيب العناصر في نفس المجموعة أو الدورة في الجدول الدوري.



أستطيع أن أصف مواضع الفلزات والالفلزات في الجدول الدوري.

 4-2المزيد حول تركيب الذرة

8Cp3

عنصرا في الجدول الدوري ويقارن بين تركيبها.
يعطي الرموز الكيميائية ألول عشرين
ً

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5



أستطيع أن أشرح ما يخبرنا به العدد الذري والعدد الكتلي عن أعداد البروتونات والنيوترونات
واإللكترونات في الذرة.



أستطيع أن أستخدم العدد الذري والعدد الكتلي ألرسم مخطط يعرض تركيب الذرة.



أستطيع أن أصف االختالف في تركيب الذرات المختلفة.
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 5-2خواص المجموعة األولى
8Cp4

يصف األنماط في المجموعات والدورات.

معايير النجاح :عبارات أستطيع


أستطيع أن أعطي أسماء لبعض العناصر في المجموعة األولى في الجدول الدوري.



أستطيع أن أصف كيف تتغير خواص العناصر عند االتجاه لألسفل في المجموعة األولى.
أستطيع أن أحدد نم ًطا في التركيب اإللكتروني لعناصر المجموعة األولى.




 6-2خواص بعض المجموعات األخرى

8Cp4

يصف األنماط في المجموعات والدورات.



أستطيع أن أعطي أسماء لبعض العناصر في المجموعة السابعة في الجدول الدوري.



أستطيع أن أصف كيف تتغير خواص العناصر عند االتجاه لألسفل في المجموعة السابعة.
أستطيع أن أحدد نم ًطا في التركيب اإللكتروني لعناصر المجموعة السابعة.



أستطيع أن أعطي أسماء لبعض العناصر في المجموعة الثامنة.



أستطيع أن أحدد نم ًطا في التركيب اإللكتروني لعناصر المجموعة الثامنة.



 7-2المركبات
8Cp6

يشرح مفهوم المركبات.



أستطيع أن أشرح معنى مصطلح المركب.



أستطيع أن اعطي مثاال ألصف كيف تختلف خواص المركب عن خواص العناصر الت يتكون منها.

 8-2الصيغ الكيميائية
8Cp6

يشرح مفهوم المركبات.



أستطيع أن أذكر المعلومات التي تشير لها الصيغة الكيميائية لمركب ما.

8Cp7

يذكر أسماء بعض المركبات الشائعة بما في ذلك األكاسيدات والهيدروكسيدات
والكلوريدات والكبريتات والكربونات.



أستطيع أن أسمي المركب الممثل في صيغة كيميائية.

 9-2المركبات والمخاليط
8Cp5

يميز بين العناصر والمركبات والمخاليط.



أستطيع أن أعطي مثاال للعنصر والمركب والمخلوط.



أستطيع أن أصف اختالفين بين المركب والمخلوط.

 2-10المزيد حول المخاليط
8Cp5

يميز بين العناصر والمركبات والمخاليط.



أستطيع أن أعطي مثالين للمخاليط في حياتنا اليومية.

 3الضوء
 1-3كيف ينتقل الضوء؟
8Pl1

تكون الظالل والظواهر األخرى بناء على انتقال الضوء في خطوط مستقيمة.
يفسر ّ
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أستطيع أن أصف مسار الضوء من مصدر الضوء.
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8Pl2

يصف كيفية رؤية األجسام غير المضيئة.

معايير النجاح :عبارات أستطيع


أستطيع أن أصف االختالف بين األجسام المضيئة وغير المضيئة.



أستطيع أن أشرح كيف نرى األجسام المضيئة وغير المضيئة.

 2-3كيف تتكون الظالل؟
8Pl1

تكون الظالل والظواهر األخرى بناء على انتقال الضوء في خطوط مستقيمة.
يفسر ّ



أستطيع أن أصف األشياء الثالثة المختلفة التي قد تحدث عندما يصطدم الضوء بجسم ما بناء على
المادة المصنوع منها.



أستطيع أن أشرح كيف تتكون الظالل.



 3-3كيف تتكون االنعكاسات؟
8Pl3

يصف االنعكاس عند سطح مستو ويستخدم قانون االنعكاس.



أستطيع أن أشرح لماذا أرى انعكاسي في المرآة ،وليس في لوح ورقي.



أستطيع أن أرسم مخطط لعرض كيف ينعكس الضوء من المرآة مع كتابة البيانات.



أستطيع أن أذكر وأستخدم قانون االنعكاس.

 4-3كيف ينكسر الضوء؟
8Pl4

يستقصي االنكسار عند الحد الفاصل بين الهواء والزجاج أو الهواء والماء.



أستطيع أن أشرح معنى مصطلح االنكسار.



أستطيع أن أرسم مخطط لعرض كيف يتغير شعاع الضوء عندما يدخل في مادة شفافة ويخرج منها.

 5-3طيف الضوء األبيض
8Pl5

يفسر تشتت الضوء األبيض.



أستطيع أن أشرح سبب تكون قوس المطر.



أستطيع أن أشرح سبب حدوث التشتت.

 6-3الضوء الملون
8Pl6

يفسر إضافة لون وطرحه وامتصاص الضوء الملون وانعكاسه.



أستطيع أن أشرح كيف تصنع المرشحات ألوانا َ مختلفة من الضوء األبيض.



أستطيع أن أذكر األلوان األساسية للضوء.



أستطيع أن أصف ماذا يحدث عند خلط لونين أو ثالثة من األلوان األساسية للضوء معًا.
أستطيع أن أشرح سبب اختالف ألوان األجسام.



 4الغذاء والهضم
 1-4المجموعات الغذائية
8Bh1

يحدد مكونات النظام الغذائي المتوازن ووظائف المجموعات الغذائية المتنوعة .يمكن
استخدام مصادر ثانوية.
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أستطيع أن أذكر األنواع السبعة المختلفة للمجموعات الغذائية.
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 2-4النظام الغذائي المتوازن
8Bh1

8Bh2

يحدد مكونات النظام الغذائي المتوازن ووظائف المجموعات الغذائية المتنوعة .يمكن
استخدام مصادر ثانوية.

يفهم تأثيرات أشكال النقص الغذائي.

معايير النجاح :عبارات أستطيع


أستطيع أن أشرح معنى النظام الغذائي المتوازن.



أستطيع أن أصف وظائف بعض الفيتامينات والمعادن.



أستطيع أن أشرح سبب حاجتنا التباع نظام غذائي متوازن.



أستطيع أن أصف تأثير عدم تناول كمية كافية من مجموعة غذائية معينة.



أستطيع أن أصف تأثير عدم تناول كمية كافية من فيتامينات أو أمالح معدنية معينة.



أستطيع أن أصف تأثير تناول كمية كبيرة جدًا من مجموعة غذائية معينة.

 3-4الهضم واالمتصاص
8Bh3

يتعرف إلى أعضاء القناة الهضمية ويعرف وظائفها (بما في ذلك الفم واألسنان والمريء
والمعدة واألمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة وفتحة الشرج) .يمكن استخدام مصادر ثانوية.



أستطيع أن أصف ماذا يحدث في القناة الهضمية.



أستطيع أن أشرح الغرض من عمليتي الهضم واالمتصاص.

 4-4الجهاز الهضمي لإلنسان
8Bh3

يتعرف إلى أعضاء القناة الهضمية ويعرف وظائفها (بما في ذلك الفم واألسنان والمريء
والمعدة واألمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة وفتحة الشرج) .يمكن استخدام مصادر ثانوية.



أستطيع أن أسمي أجزاء الجهاز الهضمي (القناة الهضمية واألعضاء المرتبطة بها).



أستطيع أن أذكر أجزاء القناة الهضمية التي تتم فيها عمليتي الهضم واالمتصاص.



أستطيع أن أصف وظائف أجزاء الجهاز الهضمي.

 5-4األسنان
8Bh3

يتعرف إلى أعضاء القناة الهضمية ويعرف وظائفها (بما في ذلك الفم واألسنان والمريء
والمعدة واألمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة وفتحة الشرج) .يمكن استخدام مصادر ثانوية.



أستطيع أن أصف كيف تساعد األسنان في عملية الهضم.



أستطيع أن أسمي األنواع األربعة ألسنان اإلنسان.



أستطيع أن أصف وظائف األنواع األربعة المختلفة لألسنان.

 5تغيرات المادة
 1-5التغيرات الفيزيائية والكيميائية

8Cc1

يستخدم المعادالت اللفظية ليصف المواد المتفاعلة والمواد الناتجة للتفاعالت الشائعة،
بما في ذلك األكسدة والتفاعالت مع األحماض .ويمكن استخدام مصادر ثانوية.



أستطيع أن أشرح االختالف بين التغيرات الفيزيائية والتغيرات الكيميائية.



أستطيع أن أحدد المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في معادلة لفظية لتفاعل كيميائي.



أستطيع أن أستخدم معادلة لفظية لوصف تفاعل كيميائي.



وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5
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 2-5االحتراق
8Cc1

يستخدم المعادالت اللفظية ليصف المواد المتفاعلة والمواد الناتجة للتفاعالت الشائعة،
بما في ذلك األكسدة والتفاعالت مع األحماض .ويمكن استخدام مصادر ثانوية.



تغيرا كيميائيًا.
أستطيع أن أشرح لماذا يعتبر االحتراق
ً
عنصرا ما.
أستطيع أن أستخدم معادلة لفظية لوصف التفاعل الذي يحدث عند احتراق
ً



أستطيع أن أقارن بين خواص المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في تفاعل كيميائي.



 3-5المزيد حول االحتراق
8Cc1

يستخدم المعادالت اللفظية ليصف المواد المتفاعلة والمواد الناتجة للتفاعالت الشائعة،
بما في ذلك األكسدة والتفاعالت مع األحماض .ويمكن استخدام مصادر ثانوية.



أستطيع أن أستخدم معادلة لفظية لوصف التفاعل الذي يحدث عند احتراق الفحم.



أستطيع أن أستخدم معادلة لفظية لوصف التفاعل الذي يحدث عند احتراق الهيدروجين.



أستطيع أن أشرح لماذا يعتبر االحتراق تفاعل أكسدة.

 4-5التفاعالت مع األحماض
8Cc1

يستخدم المعادالت اللفظية ليصف المواد المتفاعلة والمواد الناتجة للتفاعالت الشائعة،
بما في ذلك األكسدة والتفاعالت مع األحماض .ويمكن استخدام مصادر ثانوية.



أستطيع أن أستخدم معادلة لفظية لوصف التفاعل بين الفلزات واألحماض.



أستطيع أن أستخدم معادلة لفظية لوصف التفاعل بين الكربونات واألحماض.



 5-5إعادة ترتيب الذرات
8Cc3

يصف حفظ الكتلة في التفاعالت الكيميائية.



أستطيع أن أشرح ما يحدث في التفاعالت الكيميائية باستخدام المعادالت اللفظية ومبدأ الحفاظ على
الكتلة.

 6-5المزيد حول حفظ الكتلة
8Cc3

يصف حفظ الكتلة في التفاعالت الكيميائية.

8Cc1

يستخدم المعادالت اللفظية ليصف المواد المتفاعلة والمواد الناتجة للتفاعالت الشائعة،
بما في ذلك األكسدة والتفاعالت مع األحماض .ويمكن استخدام مصادر ثانوية.



أستطيع أن أستخدم المعلومات الموجودة في معادلة لفظية لتفسير نتائج غير متوقعة.

 7-5الكشف عن التفاعالت الكيميائية
8Cc1

يستخدم المعادالت اللفظية ليصف المواد المتفاعلة والمواد الناتجة للتفاعالت الشائعة،
بما في ذلك األكسدة والتفاعالت مع األحماض .ويمكن استخدام مصادر ثانوية.



أستطيع أن أستخدم الدالئل البصرية أثناء تفاعل كيميائي لمساعدتي في تحديد المواد الناتجة.

 8-5الصدأ
8Cc2

يصف التفاعالت الكيميائية غير المفيدة ،مثل الصدأ.
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أستطيع أن أصف كيف يتكون الصدأ.



أستطيع أن أصف لماذا ال يعتبر الصدأ تفاعال مفيدًا.



أستطيع أن أصف الظروف المطلوبة لحدوث الصدأ.



أستطيع أن أصف كيف يمكن حماية الحديد من الصدأ.
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 6قياس الحركة
 1-6السرعة
8Pf1

يحسب السرعة

المتوسطة.



أستطيع أن أشرح معنى مصطلح السرعة.



أستطيع أن أحسب السرعة المتوسطة باستخدام المسافة المقطوعة والزمن المستغرق.

 2-6التحقق من السرعة
8Pf1

يحسب السرعة المتوسطة.



أستطيع أن أحسب السرعة المتوسطة لجسم ما باستخدام القياسات المجمعة خالل استقصاء ما.

 3-6حساب السرعة
8Pf1

يحسب السرعة المتوسطة.



أستطيع أن أستخدم المعادالت لحساب السرعة أو الزمن أو المسافة.

 4-6أنماط الحركة
8Pf2

يفسر الرسوم البيانية البسيطة للمسافة /الزمن.



أستطيع أن أفسر رس ًما بيانيًا للمسافة/الزمن لوصف كيف يتحرك جس ًما ما.



أستطيع أن أخطط رس ًما بيانيًا للمسافة/الزمن لعرض كيف يتحرك جس ًما ما.



 5-6تطبيقات على الرسوم البيانية للمسافة/الزمن
8Pf2

يفسر الرسوم البيانية البسيطة للمسافة /الزمن.



أستطيع أن أرسم رس ًما بيانيًا للمسافة/الزمن لتوضيح كيف يتحرك جس ًما ما.



أستطيع أن أستخدم رس ًما بيانيًا للمسافة /الزمن لحساب المسافة المقطوعة خالل فترة زمنية محددة
والزمن المستغرق لقطع مسافة ما.

 6-6عزم دوران القوة
8Pf4

يعرف أن القوى يمكن أن تتسبب في دوران جسم حول المحور ويفهم مبدأ عزم القوة.



أستطيع أن أشرح متى يكون للقوة عزم دوران.



أستطيع أن أعطي أمثلة على كيفية استخدام عزم الدوران في الحياة اليومية.

 7-6مبدأ عزم القوة
8Pf4

يعرف أن القوى يمكن أن تتسبب في دوران جسم حول المحور ويفهم مبدأ عزم القوة.



أستطيع أن أصف طريقتين لزيادة عزم دوران القوة.



أستطيع أن أشرح مبدأ عزم القوة.

 8-6حساب عزم القوة
8Pf4

يعرف أن القوى يمكن أن تتسبب في دوران جسم حول المحور ويفهم مبدأ عزم القوة.
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أستطيع أن أناقش سبب أهمية طرح أسئلة بسيطة بحيث يمكن اختبارها.



أستطيع أن أناقش سبب أهمية جمع األدلة للمساعدة في اإلجابة على سؤال علمي.



أستطيع أن أناقش سبب أهمية اقتراح أكثر من تفسير واحد للمساعدة في اإلجابة على سؤال علمي.



أستطيع أن أناقش سبب أهمية التفكير بطرق مختلفة للمساعدة في اإلجابة على سؤال علمي.



أستطيع أن أضع التنبؤات التي تختبر التفسيرات المختلفة.



أستطيع أن أقيم تنبؤاتي باستخدام األدلة.

8Ep3

يختار األفكار ويحولها إلى صيغة يمكن اختبارها.



أستطيع أن اختار األفكار وتحويلها إلى صيغ يمكن اختبارها.

8Ep4

يخطط االستقصاءات الختبار األفكار.



أستطيع أن أخطط استقصاءا علميا صحيحا الختبار األفكار.



أستطيع أن أحدد المتغيرات المهمة في استقصاء ما.

8Ep5

يحدد المتغيرات المهمة ،ويختار المتغيرات المطلوب تغييرها والتحكم فيها وقياسها.



أستطيع أن أقرر أي المتغيرات سيتم التحكم بها.



أستطيع أن أقرر أي المتغيرات سيتم قياسها.

8Ep6

يتنبأ بما سيحدث بناء على المعرفة العلمية والفهم.



أستطيع أن أشرح المعرفة العلمية التي استخدمتها ألجعل تنبؤاتي صحيحة.

8Ep7

يحدد القياسات والمالحظات الضرورية واألدوات التي يلزم استخدامها.



أستطيع أن أحدد القياسات والمالحظات المطلوبة ،وأشرحها.



أستطيع أن أختار األدوات المناسبة ألخذ القياسات وإجراء المالحظات ،وأشرح سبب اختياري.

8Ep8

يحدد الجهاز المطلوب استخدامه ويقيم المخاطر في المختبر أو في الميدان.



أستطيع أن أتعرف على األخطار التي ينطوي عليها استقصاء ما يتم في داخل المختبر أو



أستطيع أن أختار الجهاز المناسب الذي يقلل من األخطار ،وأشرح سبب اختياري.

8Eo1

يأخذ قياسات دقيقة وبطريقة صحيحة.



أستطيع أخذ القياسات بالمستوى المناسب من الدقة.

8Eo2

يقوم بمالحظات وقياسات كافية لتقليل الخطأ وللحصول على نتائج أكثر موثوقية.



أستطيع أن أكرر المالحظات والقياسات لتصبح نتائجي أكثر موثوقية.

8Eo3

يستخدم مجموعة من األدوات بطريقة صحيحة.



أستطيع أن أستخدم مجموعة من األدوات بالطريقة الصحيحة.


8Eo4

يناقش المخاطر ويضبطها لنفسه ولآلخرين.

ي أو على األخرين أثناء إجراء
أستطيع أن أناقش كيف يمكن ضبط المخاطر التي قد تؤثر عل ّ
االستقصاءات.



علي أو على األخرين أثناء إجراء االستقصاءات.
أستطيع أن أضبط المخاطر التي قد تؤثر
ّ

8Eo5

يختار الطريقة األنسب لتمثيل النتائج في جداول ورسوم بيانية.



أستطيع أن أختار الطريقة األنسب لتمثيل النتائج في جداول ورسوم بيانية.

8Ec1

يقوم بعمليات حسابية بسيطة.



أستطيع أن أقوم بعمليات حسابية بسيطة.

8Ep1

يناقش أهمية تنمية األسئلة التجريبية التي يمكن استقصاؤها ،عن طريق جمع األدلة وتطوير
التفسيرات واستخدام التفكير اإلبداعي.
يختبر التفسيرات بوضع التنبؤات ثم تقييمها من خالل األدلة العلمية.

8Ep2

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

62

خارجه.

معايير النجاح :عبارات أستطيع

األهداف التعليمية
8Ec2

يحدد الحاالت واألنماط في النتائج (االرتباطات) ويصفها.



أستطيع أن أحدد الحاالت واألنماط في النتائج وأصفها.

8Ec3

يقارن النتائج بالتنبؤات.



أستطيع أن أقارن النتائج الفعلية المستخلصة من االستقصاءات بالنتائج المتنبئ بها

8Ec4

يحدد النتائج االستثنائية ويقترح كيفية تحسين الالستقصاءات.



أستطيع أن أحدد النتائج والمالحظات التي ال تالءم نمط ما أو ال تتبع حالة ما.



أستطيع أن أقترح كيف يمكن تحسين االستقصاءات.

8Ec5

يفسر البيانات من مصادر ثانوية.



أستطيع أن أفهم البيانات من مصادر ثانوية ،مثل الكتب واإلنترنت ،وأشرحها.

8Ec6

يناقش النتائج ويفسرها باالستعانة بالفهم والمعرفة العلمية .ويتواصل بشأنها مع اآلخرين.



أستطيع أن أستخدم الفهم والمعرفة العلمية لمناقشة النتائج وأشرحها.



أستطيع أن أتواصل بوضوح مع اآلخرين بشأن النتائج مستخد ًما اللغة العلمية.

8Ec7

يتوصل إلى االستنتاجات ويعرضها على اآلخرين بالطرق المناسبة.



أستطيع أن أتوصل الستنتاجات صحيحة من مجموعة من النتائج.



أستطيع أن أعرض استنتاجاتي بالطرق المناسبة.
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الغرض من هذه الوثيقة
 دعم استخدام مجموعة أدوات التقويم والتقييم لمادة العلوم للصفوف من الخامس إلى الثامن :عبارات
"أستطيع".
 شرح كيف يمكن استخدام عبارات "أستطيع" للصفوف من الخامس إلى الثامن أثناء الدروس لتقويم
وتقييم التقدم الذي يحرزه الطلبة وإشراكهم في عملية التعلم الخاصة بهم.
 توضيح تقدم عبارات "أستطيع" في االستقصاء العلمي.
 تقديم وتمثيل مجموعة من تقنيات التقويم التكويني التي يمكن استخدامها لمالحظة التقدم الذي يحققه
الطالب وتطويره.
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مقدمة في التقويم والتقييم للصفوف من الخامس إلى الثامن
لتحقيق تعليم وتعلم فاعلين ال بد من وجود ترابط منطقي بين المنهج الدراسي وأساليب التدريس

والتقويم:

التقويم
عملية التعرف على ما تعلمه الطلبة

المنهج الدراسي

أساليب التدريس

المعرفة والفهم والمهارات المطلوبة

التقنيات التي تساعد في حدوث عملية
التعلم

في الغرفة الصفية ،تحدد األهداف التعليمية المذكورة في دليل المعلم كال من المنهج واألنشطة الواردة فيه ،كما
يوفر دليل المعلم وكتاب الطالب مجموعة كبيرة من أساليب التدريس التي يمكن االستعانة بها في تعليمهم .وتقدم
لك هذه الوثيقة التوجيه بشأن تقويم تعلم الطلبة باستخدام عبارات "أستطيع" في مادة العلوم للصفوف من الخامس
إلى الثامن.

التقويم في الصفوف من الخامس إلى الثامن
يُستخدم التقويم الختامي والتقويم التكويني بشكل مستمر في الصفوف من الخامس إلى الثامن.
يستخدم التقويم الختامي في نهاية فترة التعلم لتلخيص ما أنجزه الطلبة .وقد يكون هذا التقويم عبارة عن اختبار
يتم إجراؤه في نهاية الموضوع أو في نهاية الفصل الدراسي بحيث تكون نتائج التقويم الختامي مفيدة من النواحي
اآلتية:
 إلبالغ الطلبة بالتقدم الذي أحرزوه.
 الطالع المعلمين اآلخرين على التقدم الذي أحرزه الطالب مع انتقاله عبر الصفوف.
 لتقديم التغذية الراجعة ألولياء األمور.
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أما التقويم التكويني يمثل دورة التقويم اليومي التي تستخدمها في الغرفة الصفية لمعرفة ما إذا كان الطلبة قد
تقدما لتحقيقها.
حققوا األهداف التعليمية أو أنهم يحرزون ً
التقييم
التقويم

التغذية الراجعة

األدلة

التعلم

المنهج الدراسي

أساليب التدريس

ويتضمن التقويم التكويني تقويم الطلبة على مدار الدروس باستخدام استراتيجيات مثل طرح األسئلة والمناقشة
والمالحظة والتقويم الذاتي وتقويم األقران .وتقدم هذه التقويمات أدلة للتقييم التخاذ القرارات التي تساعد كل
طالب على إحراز تقدم .استمرار التقييم يساعدك على تحديد التعلم الذي يجب تسهيله بعد ذلك في الدرس الحالي
أو الدروس الالحقة .كما أنه يعطى التغذية الراجعة للطلبة بشأن ما يحتاجون القيام به لتحسين معرفتهم وفهمهم
نظرا ألثرها اإليجابي على عملية التعلم .وقد
ومهاراتهم .هذه التغذية الراجعة جزء هام من التقويم التكويني
ً
أظهرت مجموعة كبيرة من األبحاث أن التغذية الراجعة تشرك الطلبة في عملية تعلمهم وتمثل استراتيجية
تدريس فعالة للغاية (بالك ووليام  ،1998بالك وآخرون ،2003 .كالرك  ،2008هاتي  ،2009وليام .)2011
معايير النجاح في الصفوف من الخامس إلى الثامن
يمكنك إشراك الطلبة بشكل أكبر في عملية تعلمهم من خالل توضيح ما تريد منهم تحقيقه في الدرس .ووضع
عبارات واضحة لما تريد من الطلبة أن يحققوه باسم معايير النجاح .وتتيح مشاركة معايير نجاح الدرس مع
الطلبة لهم الفرصة للتفكير بأنفسهم بشأن ما يحتاجون للقيام به لتلبية هذه المعايير .كما أنه يمنحهم الفرصة لتقييم
ما إذا كانوا قد حققوا معايير النجاح خالل الدرس والتفكير في كيفية تحسين عملهم .وهذا ما يعرف باسم التقويم
أيضا من أجل تقويم االقران حيث يالحظ الطلبة عمل زمالئهم لتقييم ما
الذاتي .كما يمكن استخدام معايير النجاح
ً
إذا كانوا قد حققوا معايير النجاح وتقديم اقتراحات حول كيف يمكنهم تحسين تعلمهم .ويمكن أن يساعد تشجيع
الطلبة على التفكير في تعلمهم على زيادة التحفيز واإلنجاز .كما أنه يعلم الطلبة مهارات التحليل والتقييم عالية
المستوى التي سيحتاجون إليها لكي يصبحوا طالب متعلمين بفعالية مدى الحياة (بلوم وآخرون .)1956
تم تصميم عبارات "أستطيع" للصفوف من الخامس إلى الثامن الستخدامها كمعايير نجاح (في تقويم وتقييم تعلم
الطلبة) .وهي مكتوبة بلغة واضحة مألوفة للطلبة بحيث يمكن مشاركتها بسهولة معهم .ومن الطرق المتبعة
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لمشاركة عبارات "أستطيع" ان يتم عرضها للطلبة على السبورة والتحدث عنها في بداية الدرس .حيث يساعد
ذلك الطلبة على تذكر ما يحاولون تحقيقه أثناء الدرس وسوف يتيح ذلك لك الرجوع مرة أخرى إلى عبارات
"أستطيع" عند تقديم التغذية الراجعة للطلبة.
النظرية التي يستند إليها التقويم التكويني
باختصار ،يمكن تعريف التقويم بأنه تكويني عندما يكون:
"استخراج األدلة حول إنجاز الطالب وتفسيرها واستخدامها من جانب المعلمين أو الطلبة أو زمالئهم
التخاذ القرارات بشأن الخطوات التالية في التعليمات التي من المحتمل أن تكون أفضل (أو يكتشف أنها أفضل)
من القرارات التي كانوا سيتخذونها في غياب تلك األدلة( ".بالك ووليام)2009 ،
يرتبط التقويم التكويني بالنظريات البنائية التي تقرر أن الطلبة يبنون معرفتهم من خالل مقارنة التعلم
الجديد مع خبراتهم السابقة وفهمهم (ديوي  .)1933وهذا يتناقض مع فكرة أن الطلبة عبارة عن أوعية فارغة في
انتظار أن يقوم المعلم بتعبئتها بالمعرفة.
وتؤكد النظرية البنائية االجتماعية لفيجوتسكي ( )1978إضافة إلى ذلك على أهمية التفاعالت مع اآلخرين
لتطوير الطلبة .يدعم ذلك عملية التقويم التكويني للتعلم الذي يجري تقييمه ومناقشته من خالل المعلم والطالب معًا
لتمكين تحقيق أقصى درجة من التقدم .كما أنه يعزز قيمة التعلم من خالل المناقشة في الغرفة الصفية وتقويم
األقران.
في  1998أجرى بالك ووليام مراجعة لبحث عن التقويم .وخلص عملهم المؤثر ،داخل الصندوق األسود
( )Inside the black boxإلى ما يلي:
 االختبارات التي يضعها المعلمون بصفة عامة تشجع على التعلم السطحي الذي كان يركز على
التذكر وليس الفهم.
 لم يفكر المعلمون بصورة نقدية في أسئلة االختبار التي استخدموها لذا كان التأمل فيما كان يجري
تقويمه قليالً.
 كان هناك الكثير من التركيز على الدرجات والمستويات ولم ينال التعلم سوى القليل من التركيز.
 كان التركيز على المنافسة بين الطلبة أكثر من التطوير الشخصي.
ونتيجة لذلك ،اقترح بالك ووليام أنه يجب على المعلمين القيام باألمور اآلتية:
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 التشجيع على المناقشة البناءة داخل الغرفة الصفية.
 توفير الفرص للطلبة للتعلم من بعضهم.
 تقييم تقويماتهم وتوضيح ما يجب على الطلبة عمله لتحقيق النجاح.
قدما في تعلمهم.
 تقديم التغذية الراجعة للطلبة لمساعدتهم في المضي ً
 إيجاد طرق للطلبة لتحمل مسؤولية تعلمهم.
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عبارات "أستطيع" لمادة العلوم للصفوف من الخامس إلى الثامن
الغرض من عبارات "أستطيع"
تحدد األهداف التعليمية ما نريد من الطلبة معرفته أو فهمه أو التمكن من عمله .وتوضح عبارات "أستطيع"
نتائج ذلك التعلم .ويتمثل الغرض من عبارة "أستطيع" في تقديم مثال لما قد يقوله الطلبة عندما يحققون هدف تعلم
محدد على سبيل المثال:
الصف الخامس ،الفصل الدراسي األول
األهداف التعليمية

معايير النجاح :عبارة "أستطيع"

 1-1البذور



 5Bp2يعرف أن النباتات تتكاثر.

أستطيع أن أشرح لماذا تنتج النباتات البذور.

بما أن عبارات "أستطيع" تصف ما يتوقع من الطلبة تحقيقه بنهاية فترة التعلم ،يمكن استخدامها كمعايير نجاح.
فهي مكتوبة بلغة مألوفة للطلبة لذا يمكن مشاركتها مع الطلبة للسماح لهم بمعرفة ما تريد منهم تحقيقه بنهاية
النشاط أو الدرس أو مجموعة الدروس .سيشجع ذلك عملية التقويم الذاتي :وسيفكر الطلبة أكثر بشأن تعلمهم
ويكونوا أكثر وعيًا بتقدمهم.
توفر عبارات "أستطيع" للصفوف من الخامس إلى الثامن إطارات عمل قياسية يمكن لجميع المعلمين الرجوع
إليها للتحقق من تقدم طلبتهم .فهي تتيح مقارنة التقدم الذي يحرزه كل طالب بالتقدم المتوقع لكل صف دراسي.
تنقسم عبارات "أستطيع" لكل فصل دراسي إلى تلك العبارات المتعلقة بصورة رئيسية بالمعرفة والفهم وتلك
المتعلقة بالمهارات (االستقصاء العلمي).
عبارات "أستطيع" الخاصة بالمعرفة والفهم
تم تصميم عبارات "أستطيع" الخاصة بالمعرفة والفهم بحيث تتطابق الموضوعات واألنشطة في دليل المعلم
وكتاب الطالب؛ فهي توضح النتائج المتوقعة من الطلبة المشاركين في أنشطة الكتاب لكل وحدة.
يوجد على األقل عبارة "أستطيع" واحدة لكل هدف تعلم خاص بالمعرفة والفهم مذكور في دليل المعلم.
توجد أكثر من عبارة "أستطيع" واحدة لبعض األهداف التعليمية .في بعض الحاالت ،يكون الهدف من ذلك هو
تقسيم هدف التعلم متعدد األجزاء إلى جزئيات أيسر مناالً؛ وهو ما يجعل عبارات "أستطيع ،أقرب لفهم الطلبة،
فضالً عن أنه ييسر تقويم مدى التقدم في تعلم الهدف .على سبيل المثال:
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الصف الخامس ،الفصل الدراسي األول
 2-4أجزاء الزهرة

 5Bp6يالحظ أن النباتات تنتج أزهارا تحتوي على أعضاء 
ذكرية وأنثوية؛ حيث أن البذور تتشكل عندما تقوم حبوب

اللقاح من عضو التذكير بتخصيب البويضة (األنثوية).


أستطيع أن أحدد جزء الزهرة الذي يصنع حبوب اللقاح.
أستطيع أن أحدد جزء الزهرة الذي يتلقى حبوب اللقاح.
أستطيع أن أسمي األجزاء الذكرية واألنثوية في الزهرة.

في حاالت أخرى ،يعكس وجود أكثر من عبارة "أستطيع" واحدة لبعض األهداف التعليمية حقيقة أن بعض
المفاهيم يعاد استخدامها وتطويرها بشكل أكبر مع تقدم الطلبة داخل الصفوف .ونتيجة لذلك ،تظهر بعض
األهداف التعليمية أكثر من مرة داخل الصف الواحد .وعند تكرار هدف تعليمي ما ،تعكس عبارات "أستطيع"
المقابلة التقدم المتوقع في فهم الطلبة عبر الصف ،على سبيل المثال:
الصف الخامس ،الفصل الدراسي األول
 4-2أجزاء الزهرة
 5Bp6يالحظ أن النباتات تنتج أزهارا تحتوي على أعضاء ذكرية
وأنثوية؛ حيث أن البذور تتشكل عندما تقوم حبوب اللقاح من
عضو التذكير بتخصيب البويضة (األنثوية).



أستطيع أن أحدد جزء الزهرة الذي يصنع حبوب اللقاح.



أستطيع أن أحدد جزء الزهرة الذي يتلقى حبوب اللقاح.



أستطيع أن أسمي األجزاء الذكرية واألنثوية في الزهرة.

 5-2التلقيح
 5Bp6يالحظ أن النباتات تنتج أزهارا تحتوي على أعضاء ذكرية
وأنثوية؛ حيث أن البذور تتشكل عندما تقوم حبوب اللقاح من
عضو التذكير بتخصيب البويضة (األنثوية).



أستطيع أن أصف ما تفعله األجزاء الذكرية واألنثوية في الزهرة



أستطيع أن أصف كيف تساعد حبوب اللقاح البذور على أن تتشكل.

عبارات "أستطيع" الخاصة باالستقصاء العلمي
توضح عبارات "أستطيع" الخاصة باالستقصاء العلمي النتائج المتوقعة من الطلبة بنهاية كل فصل دراسي
(وليس في نهاية كل وحدة) .فحتى نتيح لمهارات االستقصاء العلمي أن تتطور تدريجيًا بمرور الوقت ،يتعين أن
يجري التدريب عليها وتطويرها خالل دروس عديدة في كل فصل دراسي .وسوف تظهر الفرص في وحدات لم
تذكر فيها األهداف التعليمية الخاصة باالستقصاء العلمي المذكورة في دليل المعلم .يمكنكم االطالع على عبارات
"أستطيع الخاصة باالستقصاء العلمي في الجداول الواردة في نهاية كل فصل دراسي.
ال ينبغي عليك تقويم انجاز الطلبة لكل عبارة من عبارات "أستطيع" الخاصة باالستقصاء العلمي في كل مرة
تكون فيها هذه العبارات متصلة بالدرس .بدال من ذلك ،حدد دروس معينة ستركز فيها على تقويم ما إذا كان
الطلبة قد أنجزوا عبارات "أستطيع" المحددة الخاصة باالستقصاء العلمي.
نظرا ألن هذه الوحدات تركز على
بعض الوحدات ال تحتوي على أي أهداف تعلم خاصة بالمعرفة والفهم .وهذا ً
تطوير مهارات االستقصاء العلمي في سياق المعرفة والفهم السابقين لدى الطلبة .حينما يحدث ذلك ،تتم اإلشارة
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إلى األهداف التعليمية الخاصة باالستقصاء العلمي للوحدة .يمكن إيجاد عبارات "أستطيع" المتوافقة في الجدول
الخاص بعبارات أستطيع لكل موضوع والمرفقة بكل فصل دراسي
وتظهر األمثلة التالية كيف يتوقع أن تتطور مهارة محددة على مدار الوقت:
عبارات "أستطيع" الخاصة باالستقصاء العلمي لمهارة جمع األدلة:
الصف

األهداف التعليمية

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

5

 5Ep6يحدد العوامل الواجب
أخذها بعين االعتبار في مختلف
السياقات.



أستطيع أن أحدد المتغير الذي قد
يؤثر على االستقصاء.



أستطيع أن أحدد بعض المتغيرات
التي يمكن أن تؤثر على استقصاء
ما.

6

 6Ep6يحدد العوامل المرتبطة
بموقف محدد.



أستطيع أن أحدد المتغيرات التي
ينبغي التحكم بها في استقصاء ما.



أستطيع أن أحدد جميع المتغيرات
التي يجب مراقبتها في استقصاء ما.

7

 7Ep4يحدد ُخ َط ًطا عامة إلجراء
استقصاءات مع مراعاة أي من
المتغيرات يجب التحكم بها أو
تغييرها أو مالحظتها.



أستطيع أن أخطط استقصاء.





أستطيع أن أقترح المتغيرات التي
سيتم التحكم بها.

أستطيع أن أستخدم معرفتي العلمية
وفهمي ألخطط استقصاء.





أستطيع أن أذكر المتغيرات التي
سيتم تغييرها.

أستطيع أن أشرح المتغيرات التي
سيتم التحكم بها.





أستطيع أن أذكر المتغيرات التي
سيتم مالحظتها.

أستطيع أن أشرح المتغيرات التي
سيتم تغييرها.



أستطيع أن أشرح المتغيرات التي
سيتم مالحظتها.

8

 8Ep5يحدد المتغيرات المهمة؛
ويختار المتغيرات المطلوب
تغييرها والتحكم فيها وقياسها.



أستطيع أن أحدد المتغيرات المهمة
في استقصاء ما.



أستطيع أن أحدد جميع المتغيرات
المهمة في استقصاء.



ستطيع أن أقرر أي المتغيرات سيتم
التحكم بها.





أستطيع أن أقرر أي المتغيرات سيتم
قياسها.

أستطيع أن أشرح المتغيرات التي
سيتم التحكم بها ولماذا سيتم تغير
متغيرا بعينه.
ً



أستطيع أن أختار المتغيرات التي
ينبغي قياسها وأشرح كيف سيتم
قياسها.

يمكنك من خالل األمثلة الواردة أعاله معرفة أن بعض األهداف التعليمية الخاصة باالستقصاء العلمي
وعبارات "أستطيع" المرتبطة بها متشابهة أو أحيانًا حتى تكون متماثلة في الفصول الدراسية والصفوف
المختلفة .وهذا للسماح بالتعزيز الفعال وتطوير المهارات.
توفر الجداول الموجودة بالصفحات التالية أمثلة لألنشطة التي قد تستخدمها لتقييم "عبارات" أستطيع"
الخاصة باالستقصاء العلمي .سوف يساعدك ذلك في معرفة التقدم المتوقع في مهارات الطلبة والسياقات التي
يمكن تطبيقها وتقييمها فيها .فهي ليست قوائم نهائية ويجب عليك السعي إلى توفير فرص منتظمة لممارسة
وتقويم المهارات عبر الفصول الدراسية والصفوف.
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أمثلة استخدام عبارات "أستطيع" لالستقصاء العلمي
مالحظة:

تعد األنشطة المذكورة أدناه أمثلة فقط .فهي مختارة لمساعدتك في معرفة التقدم المتوقع في مهارات االستقصاء العلمي للطلبة والسياقات التي يمكن تطبيقها وتقييمها فيها.
ومع ذلك ،يجب عليك السعي إلى توفير فرص منتظمة لممارسة وتقويم االستقصاء العلمي عبر الفصول الدراسية والصفوف.

األهداف التعليمية لالستقصاء العلمي

األنشطة الممكنة للتقييم التكويني

معايير النجاح :عبارات "أستطيع"

الصف الخامس الفصل الدراسي األول
 5Ep1يعرف أن العلماء قد جمعوا بين األدلة والتفكير
اإلبداعي القتراح أفكار جديدة وتفسيرات للظواهر.
 5Ep2يستخدم المالحظة والقياس الختبار التنبؤات
وإيجاد الروابط.
 5Ep3يتنبأ ما سيحدث بناء على المعرفة العلمية
والفهم ،ويقترح كيفية اختبار تلك التنبؤات ويتواصل
بشأنها مع اآلخرين.
 5Ep4يستخدم الفهم والمعرفة لتخطيط كيفية إجراء
اختبار عادل.
 5Ep5يجمع األدلة الكافية الختبار فكرة.
 5Ep6يحدد العوامل الواجب أخذها بعين االعتبار في
مختلف السياقات.
 5Eo1يقوم بالمالحظات ذات الصلة



أستطيع أن أتحدث عن كيفية استخدام العلماء األدلة والتفكير
اإلبداعي لتجربة شيء جديد.


أستطيع أن أضع مالحظات الختبار التنبؤات.

في الوحدة الثالثة ،وصف كيف اخترع كل من غابرييل فهرنهايت وأندرس
سيلزيوس ولورد كلفن مقاييس لدرجات الحرارة.
في الوحدة الثالثة ،التحقق من صحة تنبؤ عبر مالحظة وقياس أي كوب
يفقد ماء أكثر عن طريق التبخر.



أستطيع أن أضع قياسات الختبار التنبؤات.



أستطيع أن أستخدم معرفتي العلمية لوضع التنبؤات .

في الوحدة الثالثة ،تنبؤ أي وعاء سيتبخر منه ماء أكثر وفقا لمساحة
السطح.



أستطيع أن أستخدم معرفتي العلمية لتخطيط أي المتغيرات تكون
ثابتة إلجراء اختبار عادل

في الوحدة الثانية ،التخطيط الختبار موضوعي للتحقق من تأثير شكل البذور
على انتشارها ،وبوجه خاص تحديد المتغيرات التي ستبقى ثابتة مثل سرعة
الرياح على أساس المحاكاة.



أستطيع أن أشرح سبب عدم كفاية قياس واحد أو مالحظة واحدة
فقط كدليل لإلجابة عن سؤال علمي.

في الوحدة الثانية ،شرح سبب أهمية مالحظة أكبر قدر ممكن من الزهور
البرية في أماكن مختلفة لمعرفة أكثر األلوان شيوعا.



أستطيع أن أحدد المتغير الذي قد يؤثر على االستقصاء.

في الوحدة األولى ،تحديد متغير قد يؤثر على معدل نمو النبات مثل درجة
الحرارة.



أستطيع أن أالحظ وأحدد ما هو مجدي من أوجه التشابه واالختالف
والتغييرات.

في الوحدة الثالثة ،المقارنة بين أكواب ماء مغطاة وغير مغطاة تركت في
مكان دافئ طوال الليل.



أستطيع أن أستخدم األدوات لعمل القياسات الدقيقة.

في الوحدة الثانية ،استخدام شريط متري لقياس مسافة انتقال البذور مع
الرياح ،واستخدام ساعة ايقاف لقياس الزمن الذي تستغرقه البذور لتسقط.

 5Eo2يقيس الحجم ،ودرجة الحرارة ،والوقت ،والطول،
والقوة.
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في الوحدة الثالثة ،استخدام أدوات القياس لقياس حجم المياه في استقصاء
تبخرها.
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األهداف التعليمية لالستقصاء العلمي

معايير النجاح :عبارات "أستطيع"

 5Eo3يناقش الحاجة إلى إجراء مالحظات وقياسات
متكررة.



 5Eo4يعرض النتائج في صورة تمثيل بياني باألعمدة
والتمثيل الخطي.

األنشطة الممكنة للتقييم التكويني

أستطيع أن أتحدث مع اآلخرين لتحديد الحاجة إلى تكرار مالحظة أو
قياس ما.

في الوحدة الثالثة ،مناقشة لماذا يساعد تكرار استقصاء درجة انصهار الثلج
على معرفة سبب انصهار الثلج دائما عند درجة الحرارة نفسها.



أستطيع أن أرسم مخطط بياني باألعمدة بشكل منظم ودقيق.



أستطيع أن أحدد مواضع النقاط على محاور معدة مسبقا.

في الوحدة الثانية ،رسم مخطط بياني باألعمدة يوضح أعداد األنواع
المختلفة من البذور المجمعة خالل فترة المشي بالجوارب دون أحذية.
في الوحدة الثالثة ،تحديد النقاط على محاور معينة لتوضيح كمية الماء التي
تبخرت بمرور الزمن.
في الوحدة الثالثة ،ترقيم المحاور ورسم النقاط لتوضيح كيفية تغير درجة
حرارة الثلج أثناء انصهاره.



أستطيع أن أرقم المحاور وأحدد مواضع النقاط.



أستطيع أن أحدد متى تتفق النتائج مع التنبؤات أو تخالفها.

في الوحدة األولى ،التحقق هل تنبت البذور الصغيرة أسرع من الكبيرة،
والمقارنة بين النتائج التنبؤات.



أستطيع أن أستخدم النتائج المتكررة القتراح القياسات التي قد تكون
غير صحيحة.

في الوحدة الثالثة ،النظر في النتائج المتكررة الستقصاء تبخر سوائل
مختلفة للتحقق هل تبدو إحدى هذه النتائج خاطئة أم ال.

 5Ec3يتعرف إلى األنماط الموجودة في البيانات ويضع
تنبؤات منها.



أستطيع أن أجد األنماط في النتائج.

في الوحدة الثانية ،مالحظة عدد من السبالت والبتالت واألسدية الكرابل
بزهور مختلفة ،وتحديد األنماط بينها.

 5Ec4يقترح تفسيرات باالستعانة بالفهم والمعرفة
العلمية.



أستطيع أن أستخدم معرفتي العلمية لشرح األنماط الموجودة في
النتائج.

في الوحدة الثالثة ،شرح نمط كمية تبخر الماء من بركة على مدار يوم.

 5Ec1يقرر ما إذا كانت النتائج تدعم التنبؤات أم ال.
 5Ec2يبدأ بتقييم النتائج المتكررة.


 5Ec5يفسر البيانات ويحدد ما إذا كانت كافية للتوصل
إلى استنتاج.



أستطيع أن أجيب عن أسئلة حول البيانات المجمعة من استقصاء
ما.
أستطيع أن أكتب استنتاج لشرح ما حدث في استقصاء ما.

في الوحدة األولى ،استخدام البيانات إلجابة أسئلة عن نمو نبات الخس.
في الوحدة األولى ،استخدام البيانات عن سرعة إنبات بذور ذات أحجام
مختلفة للتوصل الستنتاجات.

الصف الخامس الفصل الدراسي الثاني
 5Ep1يعرف أن العلماء قد جمعوا بين األدلة والتفكير
اإلبداعي القتراح أفكار جديدة وتفسيرات للظواهر.



أستطيع أن أتحدث عن كيفية استخدام أكثر من عالم األدلة والتفكير
اإلبداعي للوصول إلى شيء جديد.

في الوحدة السادسة ،وصف كيف قام جاليليو بجمع أدلة حول نموذج
كوبرنيكوس للنظام الشمسي باستخدام تليسكوب.

 5Ep2يستخدم المالحظة والقياس الختبار التنبؤات
وإيجاد الروابط.



أستطيع أن أستخدم معرفتي العلمية لشرح المالحظات والقياسات.

في الوحدة الخامسة ،شرح هل تدعم نتائج االستقصاء توقعات حول ما إذا
كانت المواد معتمة أو شبه شفافة أو شفافة.

 5Ep3يتنبأ ما سيحدث بناء على المعرفة العلمية
والفهم ،ويقترح كيفية اختبار تلك التنبؤات ويتواصل
بشأنها مع اآلخرين.



مستخدما المعرفة العلمية وأن أشرح كيف يمكنني
أستطيع أن أتنبأ
ً
اختبار تنبؤاتي.

في الوحدة الرابعة ،توقع أنواع األسطح التي تعكس الضوء على نحو أفضل،
بناء على المعرفة المسبقة بخصائص المواد ،وشرح كيفية استقصاء
التنبؤات .



أستطيع أن أستخدم معرفتي العلمية لتخطيط أي المتغيرات ينبغي تغييرها
وأيها ينبغي قياسه أو مالحظته وأيها ينبغي أن يبقى كما هو إلجراء اختبار
عادل.

في الوحدة الخامسة ،تحديد المتغيرات التي ينبغي تغييرها ومراقبتها عند
تخطيط استقصاء يهدف إلى مقارنة شدة الضوء من مصادر مختلفة.



أستطيع أن أفسر متى يكون لدي مالحظات أو قياسات كافية لإلجابة

في الوحدة الخامسة ،الحكم على ما إذا كانت األدلة التي تم جمعها من

 5Ep4يستخدم الفهم والمعرفة لتخطيط كيفية إجراء
اختبار عادل.
 5Ep5يجمع األدلة الكافية الختبار فكرة.
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األهداف التعليمية لالستقصاء العلمي

معايير النجاح :عبارات "أستطيع"
عن سؤال علمي.

 5Ep6يحدد العوامل الواجب أخذها بعين االعتبار في
مختلف السياقات.

األنشطة الممكنة للتقييم التكويني
استقصاء عن انتقال الضوء عبر أنبوب من الورق المقوى كافية الستنتاج
كيفية انتقال الضوء أم ال.



أستطيع أن أحدد بعض المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على استقصاء
ما.

في الوحدة الخامسة ،تحديد العامل الثابت والعامل المتغير عند استقصاء
الظالل.



أستطيع أن أقوم بمالحظات واعية ومفيدة لتحديد أوجه التشابه أو
االختالفات الطفيفة أو التغييرات.

في الوحدة الخامسة ،مالحظة التغيرات في الظالل بناء على المسافة التي
تفصلها عن مصدر الضوء.

 5Eo2يقيس الحجم ،ودرجة الحرارة ،والوقت ،والطول،
والقوة.



أستطيع أن أستخدم مجموعة من األدوات إلجراء قياسات دقيقة.

في الوحدة الخامسة ،استخدام مسطرة لقياس حجم الظالل ،وساعة لقياس
الوقت ،وجهاز قياس ضوئي لقياس شدة الضوء.

 5Eo3يناقش الحاجة إلى إجراء مالحظات وقياسات
متكررة.



أستطيع أن أفسر متى أحتاج لتكرار القياس أو المالحظة للتحقق من
النتائج.

في الوحدة الخامسة ،مناقشة ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من قياسات
الظالل الستخالص استنتاجات حول العوامل التي تؤثر على حجم الظل.

 5Eo1يقوم بالمالحظات ذات الصلة

 5Eo4يعرض النتائج في صورة تمثيل بياني باألعمدة
والتمثيل الخطي.



 أستطيع أن أرسم جدول منظم وتمثيل بياني باألعمدة يتسم
بالدقة.
ً
مسبقا.
أستطيع أن أرسم تمثيل خطي على محاور معدة

في الوحدة الرابعة ،رسم مخطط بياني باألعمدة لتوضيح أفضل األسطح التي
تعكس الضوء.
في الوحدة الخامسة ،رسم مخطط بياني لحجم الظل حسب المسافة التي
تفصل دمية الظل عن مصدر الضوء.



أستطيع أن أشرح كيف تتفق النتائج مع تنبؤ ما أو تخالفه.

في الوحدة الرابعة ،شرح ما إذا كانت نتائج استقصاء حول مدى انعكاس
الضوء عبر المصادر المختلفة تتوافق مع التنبؤات.



أستطيع أن أستخدم النتائج المتكررة لتحديد األخطاء الموجودة في
األدلة.

في الوحدة الخامسة ،تكرار قياسات أحجام الظل والمسافات للتحقق من
األخطاء في األدلة.

 5Ec3يتعرف إلى األنماط الموجودة في البيانات ويضع
تنبؤات منها.



أستطيع أن أجد أنماط في البيانات وأن أستخدمها لوضع تنبؤ جديد.

في الوحدة السادسة ،تنبؤ مكان سقوط الظل في األسابيع المقبلة بناء على
األنماط الموضحة في النتائج.

 5Ec4يقترح تفسيرات باالستعانة بالفهم والمعرفة
العلمية.



أستطيع أن أستخدم معرفتي العلمية لشرح األنماط الموجودة في
النتائج.

في الوحدة السادسة ،استخدام نموذج لشرح نمط طول النهار مقارنة
بالموقع على األرض.

 5Ec1يقرر ما إذا كانت النتائج تدعم التنبؤات أم ال.
 5Ec2يبدأ بتقييم النتائج المتكررة.




أستطيع أن أستخدم بيانات استقصاء ما للتوصل إلى استنتاج.
أستطيع أن أفسر ما إذا كانت البيانات المتاحة كافية للتوصل إلى
استنتاج أم ال.

 5Ec5يفسر البيانات ويحدد ما إذا كانت كافية للتوصل
إلى استنتاج.

في الوحدة الرابعة ،استقصاء مدى جودة انعكاس الضوء من األسطح
المختلفة للتوصل إلى استنتاج حول االنعكاس.
في الوحدة الرابعة ،الحكم على ما إذا كانت البيانات المجمعة من استقصاء
مدى جودة انعكاس الضوء من األسطح المختلفة كافية للتوصل إلى
استنتاجات.

الصف السادس الفصل الدراسي األول
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األهداف التعليمية لالستقصاء العلمي

معايير النجاح :عبارات "أستطيع"

 6Ep1يدرس كيف قام العلماء بجمع أدلة من المالحظة
والقياس مع التفكير اإلبداعي القتراح أفكار جديدة
وتفسيرات للظواهر.
 6Ep2يجمع األدلة والبيانات الختبار األفكار بما في ذلك
التنبؤات.
 6Ep4يتنبأ ما سيحدث بناء على المعرفة العلمية
والفهم.



أستطيع أن أتحدث عن المالحظات أو القياسات التي استخدمها
العلماء القتراح أفكار جديدة أو تفسيرات جديدة.

في الوحدة األولى ،وصف مالحظات وتجارب وليام هارفي ،وكيف أدت إلى
فهم جديد للجهاز الدوري.



أستطيع أن أقدم مالحظات تفصيلية الختبار األفكار والتنبؤات.

في الوحدة األولى ،اختبار كيفية تغيير معدل نبض القلب عند ممارسة
الرياضة والمقارنة بتنبؤ ما.



أستطيع أن أشرح المعرفة العلمية التي استخدمتها لتكوين التنبؤات.

في الوحدة األولى ،توقع كيف يتغير معدل نبض القلب عند ممارسة الرياضة
استنادا إلى المعرفة بالجهاز الدوري.

أستطيع أن أشرح ما أحتاج مالحظته أو قياسه في استقصاء ما.

في الوحدة الثالثة ،شرح المالحظات والقياسات التي يجب إجرائها عند
استقصاء إذابة السكر في الشاي.
في الوحدة الثالثة ،اختيار عدد عينات السكر المختلفة المطلوب اختبارها
لجمع أدلة كافية حول كيفية تأثير حجم الحبيبات على ذوبانها.


 6Ep5يختار األدلة التي عليه جمعها الستقصاء سؤال،
ويتأكد من جمع األدلة الكافية.

األنشطة الممكنة للتقييم التكويني



أستطيع أن أحدد عدد المرات التي أحتاجها إلجراء مالحظة أو قياس
للحصول على أدلة كافية.



أستطيع أن أحدد المتغيرات التي ينبغي التحكم بها في استقصاء ما.

في الوحدة األولى ،تحديد المتغيرات التي ينبغي التحكم بها عند استقصاء
العوامل التي تؤثر على معدل نبض القلب.



أستطيع أن أقول ما هي المتغيرات التي يمكن أن أقيسها في
استقصاء ما وما هي األدوات التي سأحتاجها.

في الوحدة الثالثة ،اختيار المعدات المناسبة الستقصاء كمية السكر التي
يمكن أن تذوب في الشاي ،وتحديد المتغيرات التي يجب قياسها.

 6Eo1يقوم بعمل مجموعة متنوعة من المالحظات
والقياسات ذات الصلة باستخدام أدوات بسيطة بشكل
صحيح.



أستطيع أن أقوم بمجموعة من المالحظات أو القياسات ذات الصلة
باستخدام األدوات بشكل صحيح.

في الوحدة الثالثة ،استخدام ساعة إيقاف ومهارات المالحظة عند استقصاء
انصهار الجليد.

 6Eo2يقرر متى تكون هناك ضرورة للتحقق من
المالحظات والقياسات عن طريق التكرار إلعطاء بيانات
أكثر موثوقية.



أستطيع أن أحدد المالحظات أو القياسات غير الدقيقة.

في الوحدة األولى ،تحديد وفحص قياسات معدل نبض القلب غير المؤكدة في
القراءات المتكررة.

 6Ep6يحدد العوامل المرتبطة بموقف محدد.
 6Ep7ي يختار األدوات التي يجب استخدامها.

 6Eo3يستخدم الجداول والتمثيل البياني باألعمدة
والتمثيل الخطي لعرض النتائج.

 6Ec1يعقد مقارنات.
 6Ec2يقيم النتائج المتكررة.



أستطيع أن أستخدم جدول لتسجيل النتائج المتكررة.



أستطيع أن أرسم مخطط بياني باألعمدة بشكل منظم ودقيق.

فييي الوحيييدة الثالثييية ،اسيييتخدام جيييدول لجميييع النتيييائج المتكيييررة للوقيييت اليييذي
يستغرقه السكر ليذوب في الماء.
في الوحدة الثانية ،رسم مخطط بياني باألعمدة لمقارنة تلوث الهواء في
مواقع مختلفة.
في الوحدة األولى ،رسم مخطط بياني لعرض نتائج كيفية اختالف معدل
نبض القلب بعد فترة من ممارسة الرياضة.



أستطيع أن أرسم رسوم بيانية منظمة ودقيقة على محاور معدة
مسبقا.



أستطيع أن أحدد أوجه التشابه واالختالف بين النتائج التي توصلت
إليها والنتائج التي توصل إليها اآلخرون.

في الوحدة الثانية ،تسجيل أوجه التشابه واالختالف بين نبتة تم ريها بمياه
نقية ونبتة تم ريها بعصير الليمون.



أستطيع أن أستخدم النتائج المتكررة لشرح القياسات غير الدقيقة.

في الوحدة األولى ،شرح لماذا قد تكون قياسات معدل نبض القلب في
القراءات المتكررة غير مؤكدة.
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األهداف التعليمية لالستقصاء العلمي

معايير النجاح :عبارات "أستطيع"

 6Ec3يحدد األنماط في النتائج والنتائج التي ال تبدو
مالئمة للنمط.
 6Ec4يستخدم النتائج الستخالص االستنتاجات وتقديم
المزيد من التنبؤات.

 6Ec5يقترح ويقيم تفسيرات للتنبؤات باستخدام المعرفة
العلمية والفهم ويوصلها لآلخرين بوضوح.
 6Ec6يحدد ما إذا كانت األدلة تدعم تنبؤ ما ،مبينا كيف.

األنشطة الممكنة للتقييم التكويني



أستطيع أن أجد األنماط في النتائج وأحدد النتائج التي ال تبدو مالئمة
للنمط.

في الوحدة األولى ،تحديد نمط بين وزن الجسم ووزن الدماغ ،والحيوانات
التي ال تتناسب مع النمط.



أستطيع أن أستخدم النتائج التي توصلت إليها الستخالص
االستنتاجات والتنبؤات الجديدة.

في الوحدة الثالثة ،استخالص استنتاج حول تأثير حجم الحبيبات على معدل
ذوبانها ،واستخدامها لتكوين توقع آخر حول سرعة تذويب المسحوق
الناعم.



أستطيع أن أكون تنبؤات واستخدم معرفتي العلمية لشرح أسبابي
بوضوح.

في الوحدة الثانية ،تنبؤ تأثير المياه الحمضية على نمو النباتات ،واستخدام
المعرفة باألمطار الحمضية لشرح األسباب بوضوح.



أستطيع أن أبرر ما إذا كانت النتائج التي توصلت إليها تدعم تنبؤاتي
أم ال.

في الوحدة األولى ،تنبؤ معدل دقات قلب حيوانين مختلفي الحجم ،واستخدام
البحث إليجاد أدلة للتحقق من هذا التوقع.

الصف السادس الفصل الدراسي الثاني
 6Ep1يدرس كيف قام العلماء بجمع أدلة من المالحظة
والقياس مع التفكير اإلبداعي القتراح أفكار جديدة
وتفسيرات للظواهر.



أفكارا
أستطيع أن أتحدث عن كيف أن أكثر من عالم قاموا بتطوير
ً
وتفسيرات جديدة.

في الوحدة الخامسة ،وصف إسهامات كل من الساسانيون وجالفاني وفولتا
في تطوير البطاريات الحديثة.

 6Ep2يجمع األدلة والبيانات الختبار األفكار بما في ذلك
التنبؤات.



أستطيع أن أقوم بعمل قياسات دقيقة الختبار األفكار والتنبؤات.

في الوحدة الرابعة ،قياس الوقت الذي تستغرقه الصناديق لالنزالق عبر لوح
مائل الختبار التوقعات.



أستطيع أن أتحدث إلى اآلخرين عن كيفية تحويل فكرة ما إلى سؤال
يمكن اختباره.

في الوحدة الخامسة ،مناقشة كيفية تحويل فكرة سطوع المصباح في دائرة
كهربية إلى سؤال.



أستطيع أن أستخدم فكرة ما لتكوين أسئلة يمكن اختبارها.

في الوحدة الخامسة ،وضع أسئلة يمكن اختبارها عن تأثير إضافة مكونات
مختلفة للدائرة الكهربائية.

 6Ep4يتنبأ بما سيحدث بناء على المعرفة العلمية
والفهم.



أستطيع أن أشرح كيف استخدمت معرفتي العلمية للتنبؤ.

في الوحدة الخامسة ،استخدام المعرفة العلمية لشرح سبب خطورة وضع
مفك البراغي في المقبس والسكين في محمصة الخبز.

 6Ep5يختار األدلة التي عليه جمعها الستقصاء سؤال،
ويتأكد من جمع األدلة الكافية.



أستطيع أن أشرح كيف حددت عدد األدلة الكافية التي أحتاج إلى
جمعها في استقصاء ما.

في الوحدة الرابعة ،شرح سبب مالئمة تكرار قياس الفترة الزمنية التي
يستغرقها صندوق لالنزالق عبر لوح مائل.



أستطيع أن أحدد جميع المتغيرات التي يجب مراقبتها في استقصاء
ما.

في الوحدة الخامسة ،تحديد المتغيرات التي يلزم مراقبتها عند استقصاء
العوامل التي تؤثر على سطوع المصباح.



أستطيع أن اختار األدوات التي تسمح لي بعمل قياسات دقيقة في
استقصاء ما.

في الوحدة الخامسة ،اختيار واستخدام المقياس المتعدد لقياس التغييرات في
التيار الكهربائي عند تغيير مكونات الدائرة الكهربائية.



مستخدما
أستطيع أن أقوم بعمل مالحظات وقياسات ذات صلة
ً
مجموعة من األدوات.

في الوحدة الرابعة ،مراقبة كيفية هبوط مظلة ،واستخدام معدات لقياس
االرتفاع عند اإلقالع والوقت الذي تستغرقه المظلة للهبوط.

 6Ep3يناقش كيفية تحويل األفكار إلى ص ْيغَة يمكن
اختبارها.

 6Ep6يحدد العوامل المرتبطة بموقف محدد.
 6Ep7يختار األدوات التي يجب استخدامها.
 6Eo1يقوم بعمل مجموعة متنوعة من المالحظات
والقياسات ذات الصلة باستخدام أدوات بسيطة بشكل
صحيح.
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األنشطة الممكنة للتقييم التكويني

 6Eo2يقرر متى تكون هناك ضرورة للتحقق من
المالحظات والقياسات عن طريق التكرار إلعطاء بيانات
أكثر موثوقية.



أستطيع أن أقول لماذا أخطط لتكرار القياسات أو المالحظات في
استقصاء ما.

في الوحدة الخامسة ،شرح فوائد تكرار القياس عند اختبار قدرة مختلف
المعادن على توصيل الكهرباء.

 6Eo3يستخدم الجداول والتمثيل البياني باألعمدة
والتمثيل الخطي لعرض النتائج.



أستطيع أن أخطط وأن أرسم جدول منظم وتمثيل بياني باألعمدة
يتسم بالدقة.

في الوحدة الرابعة ،تسجيل بيانات االحتكاك في جدول وعرض البيانات على
مخطط بياني باألعمدة.



أستطيع أن أقارن النتائج وألخص أوجه التشابه واالختالف المهمة.

في الوحدة الخامسة ،المقارنة بين مختلف المعادن من حيث قدرة كل منها
على توصيل التيار الكهربائي باستخدام المقياس المتعدد وتلخيص النتائج.



أستطيع أن أستخدم النتائج المتكررة ألشرح أي القياسات أكثر
موثوقية وأيها أقل موثوقية.

في الوحدة الرابعة ،تفسير موثوقية سلسلة نتائج الوقت الذي يستغرقه
المنطاد للهبوط على األرض.



أستطيع أن أشرح كيف حددت النتائج التي ال تالئم نمط ما.

في الوحدة الخامسة ،تحديد نمط المواد التي تعتبر موصالت وتلك التي تعتبر
عوازل وتحديد المواد التي ال تالئم النمط.



أستطيع أن أستخدم نتائجي الستخالص االستنتاجات وتقديم تنبؤات
جديدة.

في الوحدة الخامسة ،استخدام نتائج استقصاء عن الموصالت والعوازل
للتوصل إلى استنتاجات ،وتنبؤ ما إذا كانت المياه المقطرة والمياه المالحة
توصل الكهرباء بناء على تلك االستنتاجات.



أستطيع أن أستخدم معرفتي العلمية إلعطاء أسباب واضحة لقبول
تنبؤات اآلخرين أو رفضها.

في الوحدة الرابعة ،استخدام المعرفة العلمية لتقييم تنبؤات أخرى عن
االحتكاك على األسطح المختلفة.



أستطيع أن أشرح كيف قررت ما إذا كانت نتائجي تدعم تنبؤاتي.

في الوحدة الخامسة ،شرح إذا ما كانت نتائج االستقصاء عما إذا ما كانت كل
المعادن موصالت جيدة للكهرباء بدرجة متساوية تدعم التنبؤ.

 6Ec1يعقد مقارنات.
 6Ec2يقيم النتائج المتكررة.
 6Ec3يحدد األنماط في النتائج والنتائج التي ال تبدو
مالئمة للنمط.
 6Ec4يستخدم النتائج الستخالص االستنتاجات وتقديم
المزيد من التنبؤات.
 6Ec5يقترح ويقيم تفسيرات للتنبؤات باستخدام المعرفة
العلمية والفهم ويوصلها لآلخرين بوضوح.
 6Ec6يحدد ما إذا كانت األدلة تدعم تنبؤ ما ،مبينا كيف.
الصف السابع الفصل الدراسي األول



أستطيع أن أتحدث عن سبب أهمية األسئلة العلمية.

 7Ep1يتمكن من التحدث عن أهمية األسئلة واألدلة
والتفسيرات باستخدام األمثلة التاريخية والمعاصرة.



أستطيع أن أتحدث عن سبب أهمية األدلة العلمية.



أستطيع أن أتحدث عن سبب أهمية التفسيرات العلمية.

 7Ep2يضع التنبؤات ويراجعها مقابل الدليل.



أستطيع أن أقارن تنبؤاتي بالنتائج.

في الوحدة الثانية ،التنبؤ بكيفية تأثير درجة حرارة الماء على معدل انتشار
الحبر أو الصبغة ومقارنة النتائج الفعلية بالتنبؤات.

 7Ep3يقترح األفكار التي قد يتم اختبارها.



أستطيع أن أستخدم معرفتي العلمية القتراح أفكار واختبارها.

في الوحدة الرابعة ،استخدام المعرفة العلمية القتراح الظروف التي يمكن استقصائها والتي
يمكن أن تجعل نمو الكائنات الدقيقة بطيئًا أو سريعًا

 7Ep4يحدد ُخ َط ًطا عامة إلجراء استقصاءات مع
مراعاة أي من المتغيرات يجب التحكم بها أو تغييرها أو
مالحظتها.

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5



أستطيع أن أخطط الستقصاء ما.



أستطيع أن أقترح أي المتغيرات سيتم التحكم بها.



أستطيع أن أقترح أي المتغيرات سيتم تغييرها.

في الوحدة الرابعة ،مناقشة كيف تمكن لويس باستور من تفسير أحد
األمراض التي تصيب دودة القز ،وأهمية األسئلة واألدلة التي استخدمها في
تفسيره.
في الوحدة الخامسة ،مناقشة مدى أهمية األسئلة واألدلة والمالحظات
العلمية عن األحافير في شرح كيف تغيرت الخيول على مدار ماليين
السنوات.

في الوحدة الرابعة ،تخطيط استقصاء حول كيفية يتأثر التحلل بدرجة
الحرارة بما في ذلك أي المتغيرات يتم التحكم فيها وتغيرها ومالحظتها.
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معايير النجاح :عبارات "أستطيع"


 7Ep5يضع التنبؤات بالرجوع إلى الفهم والمعرفة
العلمية السابقة.
 7Ep6يحدد الدالئل المناسبة لتجمعيها وأساليب الجمع
المناسبة.
 7Ep7يختار األدوات واألجهزة المناسبة ويستخدمها
بشكل صحيح.
 7Eo1يقوم بالمالحظات الدقيقة بما في ذلك أخذ
القياسات.

 7Eo2يعرض النتائج في صورة جداول وتمثيل بياني
باألعمدة والتمثيل الخطي.

 7Eo3يستخدم المعلومات من مصادر ثانوية.

أستطيع أن أقترح أي المتغيرات سيتم مالحظتها.



أستطيع أن أستخدم الفهم والمعرفة العلمية لوضع تنبؤات صحيحة.

في الوحدة الرابعة ،وضع التنبؤات حول مدى تأثير درجات الحرارة
المختلفة على نمو العفن على الخبز باستخدام الفهم والمعرفة العلمية عن
الميكروبات لدعم التنبؤات.



أستطيع أن أشرح عدد القياسات أو المالحظات المطلوب جمعها
لإلجابة على سؤال علمي.

في الوحدة الثانية ،تحديد درجات الحرارة المختلفة التي يمكن استخدامها
الستقصاء كيف تؤثر درجة الحرارة على معدل انتشار الحبر أو الصبغة.



أستطيع أن اختار األجهزة المناسبة ألخذ القياسات أو إجراء
المالحظات.



أستطيع أن أستخدم الجهاز الذي اخترته بالطريقة الصحيحة.

في الوحدة األولى ،عند استقصاء أفضل نوع من األجنحة لتثبيت نموذج
الثمرة في الهواء ،يتم اختيار واستخدام الجهاز المناسب لقياس أبعاد الثمرة
وتحديد الفترة الزمنية المستغرقة لسقوطها.



أستطيع أن أقوم بمالحظات موثوقة وأن أجمع قياسات دقيقة.

في الوحدة األولى ،أخذ القياسات الدقيقة للفترة الالزمة لسقوط نموذج
لثمار مختلفة الحجم من ارتفاع معين.



أستطيع أن أرسم جدول واضح (بما في ذلك عناوين واضحة
للصفوف أو األعمدة).



أستطيع أن أرسم تمثيل بياني باألعمدة (بما في ذلك المحاور
المعنونة).



أستطيع أن أرسم تمثيل خطي (بما في ذلك المحاور معنونة).

في الوحدة الثانية ،عند استقصاء كيف تؤثر درجة الحرارة على االنتشار،
وتسجيل الفترة الالزمة لتلون الماء في جدول تسجيال واض ًحا ،ورسم
النتائج بدقة إلنشاء تمثيل خطي.
في الوحدة الثالثة ،رسم تمثيل بياني باألعمدة لعرض بيانات حول الطاقة
المستخدمة في الدقيقة الواحدة عند ممارسة المشي والجري واألنشطة
األخرى.



أستطيع أن أستخدم الكتب وأفالم الفيديو واإلنترنت وغيرها من
المصادر إليجاد المعلومات.

في الوحدة الخامسة ،استخدام الكتب المرجعية واإلنترنت للتعرف على
معتقدات العلماء حول كيف تكونت األرض.



أستطيع أن أصف ماذا تعرض البيانات المجمعة من استقصاء
ما.



أستطيع أن أصف ما تعرضه البيانات المجمعة من الرسوم
البيانية أو المخططات أو جدول البيانات.

في الوحدة الرابعة ،تفسير ورسم االستنتاجات المجمعة من تمثيل خطي
لبيانات استقصاء مقارنة تحلل ورق الشجر في حقائب شبكية مختلفة الحجم
مدفونة في التربة.



أستطيع أن أستخدم الفهم والمعرفة العلمية لشرح األنماط في
النتائج.

 7Ec1يتوصل إلى االستنتاجات من البيانات المجمعة،
بما في ذلك االستنتاجات الممثلة في صورة رسم بياني
أو مخطط أو جدول بيانات.

 7Ec2يتعرف إلى النتائج والمالحظات التي ال تالئم
النمط ،بما في ذلك النتائج الممثلة في صورة رسم بياني
أو مخطط أو جدول بيانات.

األنشطة الممكنة للتقييم التكويني



أستطيع أن أحدد النتائج والمالحظات التي ال تالئم نمطا ما.


 7Ec3يفكر في تفسيرات للتنبؤات مستعينًا بالمعرفة
العلمية والفهم ويوصلها لآلخرين.

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5



أستطيع أن أستخدم الفهم والمعرفة العلمية القتراح تفسيرات
لما قد يحدث في استقصاء ما.
ً
مستعينا باللغة
أستطيع أن أوصل التفسيرات لآلخرين بوضوح
العلمية.

في الوحدة الرابعة ،تحديد نتيجة ال تالئم النمط الموضح على تمثيل خطي
لبيانات استقصاء مقارنة تحلل ورق الشجر في حقائب شبكية مختلفة الحجم
مدفونة في التربة.
في الوحدة الثالثة ،استخدام الفهم والمعرفة واللغة العلمية لشرح النتائج
الممكنة عند استقصاء التوصيل والحمل الحراري واإلشعاع في الحاويات
المختلفة.

83
Cambridge Assessment International Education 2018

األهداف التعليمية لالستقصاء العلمي
 7Ec4يعرض االستنتاجات باستخدام أساليب مختلفة.

معايير النجاح :عبارات "أستطيع"


األنشطة الممكنة للتقييم التكويني

ً
طرقا مختلفة لعرض استنتاجات استقصاء ما.
أستطيع أن أستخدم

في الوحدة الثالثة ،عرض االستنتاجات بأكثر من طريقة بعد مراقبة تجارب
عرض عن التوصيل (على سبيل المثال ،استخدام تفسير كتابي واستخدام
المخططات البيانية).

الصف السابع الفصل الدراسي الثاني


أستطيع أن أستخدم األمثلة التاريخية والمعاصرة ألشرح سبب أهمية
األسئلة العلمية.



أستطيع أن أستخدم األمثلة التاريخية والمعاصرة ألشرح سبب أهمية
األدلة العلمية.



أستطيع أن أستخدم األمثلة التاريخية والمعاصرة ألشرح سبب أهمية
التفسيرات العلمية.

في الوحدة السابع ة ،مناقشة أهمية األسئلة واألدلة والتفسيرات في اكتشاف
ثقب طبقة األوزون في الثمانينات.
في الوحدة السابعة ،بحث ومناقشة شبكة غذائية ألحد المواطن الطبيعية في
عمان ،واالستفادة من األسئلة الجيدة واألدلة الموثوقة إليجاد المعلومات
واستخدام التفسيرات الواضحة لعرض النتائج.



أستطيع أن أقارن تنبؤاتي بالنتائج وأقترح تفسيرات ألي اختالفات.

في الوحدة السابعة ،مقارنة التنبؤات التي يتم وضعها قبل إجراء استقصاء
بيئي بالنتائج الفعلية واقتراح أسباب وجود أي اختالفات.



أستطيع أن أشرح المعرفة العلمية التي استخدمتها القتراح أفكار
يمكن اختبارها

في الوحدة السابعة ،استخدام الفهم والمعرفة العلمية القتراح سؤال يمكن
استكشافه باستخدام استقصاء بيئي.



أستطيع أن أخطط استقصاء.



أستطيع أن أقترح المتغيرات التي سيتم التحكم بها.



أستطيع أن أذكر المتغيرات التي سيتم تغييرها.

في الوحدة التاسعة ،استخدام الفهم والمعرفة العلمية لتخطيط استقصاء
لقياس القوة المطلوبة لسحب األجسام المختلفة ،بما في ذلك شرح
المتغيرات التي سيتم التحكم فيها أو تغييرها أو مالحظتها.



أستطيع أن أذكر المتغيرات التي سيتم مالحظتها.

 7Ep5يضع التنبؤات بالرجوع إلى الفهم والمعرفة
العلمية السابقة.



أستطيع أن أناقش المعرفة العلمية التي استخدمتها لوضع تنبؤات
صالحة.

في الوحدة التاسعة ،وضع تنبؤ حول مدى مدى تأثير زيادة كتلة الحجر
على االحتكاك ،وشرح هذا التنبؤ باستخدام الفهم والمعرفة العلمية.

 7Ep6يحدد الدالئل المناسبة لتجمعيها وأساليب الجمع
المناسبة.



أستطيع أن أختار األساليب الصحيحة لجمع القياسات أو المالحظات
الكافية.

في الوحدة التاسعة ،تحديد كيفية جمع القياسات الكافية إليجاد الوقت الالزم
لسقوط مختلف األجسام على األرض.



أستطيع أن أختار أفضل جهاز إلجراء القياسات أو المالحظات
المطلوبة.

في الوحدة الثامنة ،اختيار األجهزة واألدوات إلعداد دائرة كهربية سليمة،
واستخدامها الختبار ما إذا كانت المواد توصل الكهرباء.



أستطيع أن استخدم الجهاز الذي اخترته لجمع القياسات الدقيقة أو
المالحظات الصحيحة.



أستطيع أن أقوم بمالحظات تفصيلية وأن أخذ قياسات دقيقة.

في الوحدة التاسعة ،استخدام الموازين وأجهزة قياس القوة إليجاد كتلة
ووزن مجموعة مختلفة من األجسام.



أستطيع أن أنشأ جدول واضح مع مراعاة جميع السمات المناسبة.



أستطيع أن أنشأ تمثيل بياني باألعمدة دقيق مع مراعاة جميع
السمات المناسبة.

في الوحدة السابعة ،استكمال تمثيل بياني باألعمدة لعرض عدد األشخاص
المصابين بورم المالني في مختلف واليات أستراليا.
في الوحدة التاسعة ،رسم تمثيل خطي لعرض النتائج المجمعة من استقصاء

 7Ep1يتمكن من التحدث عن أهمية األسئلة واألدلة
والتفسيرات باستخدام األمثلة التاريخية والمعاصرة.

 7Ep2يضع التنبؤات ويراجعها مقابل الدليل.
 7Ep3يقترح األفكار التي قد يتم اختبارها.
 7Ep4يحدد ُخ َط ًطا عامة إلجراء استقصاءات مع
مراعاة أي من المتغيرات يجب التحكم بها أو تغييرها أو
مالحظتها.

 7Ep7يختار األدوات واألجهزة المناسبة ويستخدمها
بشكل صحيح.
 7Ep7يختار األدوات واألجهزة المناسبة ويستخدمها
بشكل صحيح.
 7Eo2يعرض النتائج في صورة جداول وتمثيل بياني
باألعمدة والتمثيل الخطي.

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5
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أستطيع أن أنشأ تمثيل خطي دقيق مع مراعاة جميع السمات
المناسبة ،بما في ذلك استخدام المقياس المحسوس.

األنشطة الممكنة للتقييم التكويني
االحتكاك.
في الوحدة العاشرة ،عرض االختالفات بين نوعين في جدول.

معايير النجاح :عبارات "أستطيع"



أستطيع أن أستخدم الكتب وأفالم الفيديو واإلنترنت وغيرها من
الموارد إليجاد المعلومات المفيدة ذات الصلة.

في الوحدة الحادية عشر ،بحث نوع النبات الذي ينمو جيدًا في مختلف
أنواع التربة.



أستطيع أن أشرح ما تعرضه البيانات المجمعة من استقصاء ما.



أستطيع أن أشرح ما تعرضه البيانات المجمعة من المخططات أو
الرسوم البيانية أو جداول البيانات.



أستطيع أن أستخدم الفهم والمعرفة العلمية ألشرح األنماط في
النتائج وأن أحدد النتائج التي ال تالئم النمط.

في الوحدة السابعة ،استخالص االستنتاجات من مخطط بياني يعرض مدى
تغير اإلنسان خالل األلفي سنة الماضية.
في الوحدة التاسعة ،استخدام الفهم والمعرفة العلمية الستخالص
االستنتاجات من مخطط بياني باألعمدة لعرض النتائج المجمعة من
استقصاء االحتكاك وتحديد أي نتائج ال تالئم النمط.
في الوحدة الحادية عشر ،استخدام البيانات الموجودة في جدول لشرح نوع
المسحوق األكثر فعالية في تحييد األحماض.



أستطيع أن أستخدم الفهم والمعرفة العلمية ألقترح تفسيرات صحيحة
لما قد يحدث في استقصاء ما.



أستطيع أن أوصل تفسيراتي لآلخرين شفهيا أو كتابيا مستخدما اللغة
العلمية المناسبة.

في الوحدة التاسعة ،تفسير التنبؤات في استقصاء الوقت الذي تستغرقه
األجسام المختلفة لتسقط على األرض ،بطريقة شفهية أو كتابية باستخدام
المصطلحات العلمية الصحيحة.
في الوحدة التاسعة ،استخدام الفهم والمعرفة العلمية القتراح تفسيرات
للعوامل التي تجعل البذور تسقط ببطء.



أستطيع أن أستخدم الطرق المناسبة لعرض االستنتاجات المستخلصة
من استقصاء ما بوضوح.

في الوحدة العاشرة ،استخدام الصور أو رسوم المالحظة مع تحديد البيانات
عليها لدعم االستنتاجات حول مجموعات الالفقريات التي تنتمي لها مختلف
الالفقريات.

 7Eo3يستخدم المعلومات من مصادر ثانوية.

 7Ec1يتوصل إلى االستنتاجات من البيانات المجمعة،
بما في ذلك االستنتاجات الممثلة في صورة رسم بياني
أو مخطط أو جدول بيانات.

 7Ec3يفكر في تفسيرات للتنبؤات مستعينًا بالمعرفة
العلمية والفهم ويوصلها لآلخرين.

7Ec4يعرض االستنتاجات باستخدام أساليب مختلفة.

الصف الثامن الفصل الدراسي األول
 8Ep1يناقش أهمية تنمية األسئلة التجريبية التي يمكن
استقصاؤها ،عن طريق جمع األدلة وتطوير التفسيرات
واستخدام التفكير اإلبداعي.



أستطيع أن أناقش سبب أهمية طرح أسئلة بسيطة بحيث يمكن
اختبارها.



أستطيع أن أناقش سبب أهمية جمع األدلة للمساعدة في اإلجابة على
سؤال علمي.



أستطيع أن أناقش سبب أهمية اقتراح أكثر من تفسير واحد

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

في الوحدة األولى ،مناقشة أي األسئلة حول الثغور يمكن اختبارها وأيها ال
يمكن اختبارها ،وأشرح سبب أهمية اختيار أسئلة االستقصاء بدقة.
في الوحدة الثالثة ،مناقشة التفسيرات المختلفة لكيفية إدراك األلوان،
وتفسير سبب أهمية األخذ في االعتبار طرق التفكير المختلفة.
في الوحدة الخامسة ،مناقشة سبب أهمية جمع األدلة الختبار التفسيرات
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معايير النجاح :عبارات "أستطيع"
للمساعدة في اإلجابة على سؤال علمي.

األنشطة الممكنة للتقييم التكويني
المختلفة للتغيرات الظاهرة في الكتلة أثناء التفاعالت الكيميائية (على سبيل
المثال فقدان الكتلة عند إضافة كربونات الكالسيوم إلى دورق يحتوي على
حمض الهيدروكلوريك؛ وزيادة الكتلة عندما يتم تسخين الماغنيسيوم في
بوتقة).



أستطيع أن أناقش سبب أهمية التفكير بطرق مختلفة للمساعدة في
اإلجابة على سؤال علمي.



أستطيع أن أضع التنبؤات التي تختبر التفسيرات المختلفة.

 8Ep2يختبر التفسيرات بوضع التنبؤات ثم تقييمها من
خالل األدلة العلمية.



أستطيع أن أقيم تنبؤاتي باستخدام األدلة.

في الوحدة الثالثة ،وضع تنبؤات حول كيف يتغير حجم الظالل على مدار
اليوم ،وتقييم هذه التنبؤات.
في الوحدة التاسعة ،وضع تنبؤات الختبار التفسيرات المختلفة لكيف يتغير
تردد اهتزاز المسطرة.

 8Ep3يختار األفكار ويحولها إلى صيغة يمكن
اختبارها.



أستطيع أن أختار األفكار وأحولها إلى صيغ يمكن اختبارها.

في الوحدة األولى ،التفكير في عامل قد يؤثر على معدل انتقال المياه في
ساق الكرفس ،وتخطيط استقصاء الختبار الفكرة.

 8Ep4يخطط االستقصاءات الختبار األفكار.



أستطيع أن أخطط استقصاءا علميا صحيحا الختبار األفكار.

في الوحدة األولى ،تخطيط استقصاء لتحديد ما إذا كانت هناك عالقة بين
شدة الضوء ومعدل التمثيل الضوئي.

 8Ep5يحدد المتغيرات المهمة؛ ويختار المتغيرات
المطلوب تغييرها والتحكم فيها وقياسها.



أستطيع أن أحدد المتغيرات المهمة في استقصاء ما.



أستطيع أن أقرر أي المتغيرات سيتم التحكم بها.



أستطيع أن أقرر أي المتغيرات سيتم قياسها.

في الوحدة األولى ،تحديد أي المتغيرات ينبغي وضعها في االعتبار في
استقصاء مع دل حدوث عملية التمثيل الضوئي ،وأي المتغيرات سيتم التحكم
فيها أو تغييرها أو قياسها.



أستطيع أن أشرح المعرفة العلمية التي استخدمتها ألجعل تنبؤاتي
صالحة.

في الوحدة األولى ،استخدام المعرفة العلمية لدعم التنبؤات الموضوعة
حول كيفية تغير معدل حدوث عملية التمثيل الضوئي عند اختالف شدة
الضوء.



أستطيع أن أحدد القياسات والمالحظات المطلوبة ،وأشرحها.



أستطيع أن أختار األدوات المناسبة ألخذ القياسات وإجراء
المالحظات ،وأشرح سبب اختياري.

في الوحدة األولى ،اختيار كيفية قياس معدل حدوث عملية التمثيل الضوئي
في استقصاء مستعينًا بنبات مائي.
في الوحدة الثالثة ،اختيار األداة المناسبة إلظهار كيف تغير الظالل حجمها
بحسب موضع الشمس في السماء.



أستطيع أن أتعرف على األخطار التي ينطوي عليها استقصاء ما يتم في داخل المختبر
أو خارجه.



أستطيع أن أختار الجهاز المناسب الذي يقلل من األخطار ،وأشرح سبب اختياري.

 8Eo1يأخذ قياسات دقيقة بطريقة صحيحة.



أستطيع أن أخذ القياسات بالمستوى المناسب من الدقة.

في الوحدة األولى ،أخذ القياسات الدقيقة لكتلة نباتات األصص الستقصاء
كمية الماء التي تفقدها النباتات خالل عدد من األيام.

 8Eo2يقوم بمالحظات وقياسات كافية لتقليل الخطأ
وللحصول على نتائج أكثر موثوقية.



أستطيع أن أكرر المالحظات والقياسات لتصبح نتائجي أكثر
موثوقية.

في الوحدة األولى ،تحديد عدد مرات جمعع النتعائج ععن شعدة الضعوء إلعطعاء
نتائج موثوقة في استقصاء معدل حدوث عملية التمثيل الضوئي



أستطيع أن أستخدم مجموعة من األدوات بالطريقة الصحيحة.

في الوحدة السادسة ،استخدام مجموعة من األدوات الستقصاء حركة
األجسام.

 8Ep6يتنبأ بما سيحدث بناء على المعرفة العلمية
والفهم.
 8Ep7يحدد القياسات والمالحظات الضرورية
واألدوات التي يلزم استخدامها.

 8Ep8يحدد الجهاز المطلوب استخدامه ويقيم المخاطر
في المختبر أو في الميدان.

 8Eo3يستخدم مجموعة من األدوات بطريقة صحيحة.

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

في الوحدة األولى ،تحديد المخاطر المتعلقة باختبار وجود النشا في ورقة شجر.
في الوحدة الخامسة ،اختيار الجهاز المناسب لتقليل المخاطر عند استقصاء ما يحدث عند
احتراق الماغنسيوم وشرح أسباب االختيار .في الوحدة السادسة ،تقييم المخاطر ذات الصلة
بالجري أو ركوب الدرجات عند أخذ القياسات لحساب السرعة.
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علي أو
أستطيع أن أناقش كيف يمكن ضبط المخاطر التي قد تؤثر
ّ
على األخرين أثناء إجراء االستقصاءات.

 8Eo4يناقش المخاطر ويضبطها لنفسه ولآلخرين.

في الوحدة الخامسة ،مناقشة وتنفيذ احتياطات السالمة عند احتراق قطعة
صغيرة من شريط المغنسيوم وعند اختبار الكشف عن غاز الهيدروجين.



علي أو على األخرين أثناء
أستطيع أن أضبط المخاطر التي قد تؤثر
ّ
إجراء االستقصاءات.



أستطيع أن أختار الطريقة األنسب لتمثيل النتائج في جداول ورسوم
بيانية.

في الوحدة األولى ،اختيار أفضل طريقة لعرض النتائج المجمعة من
استقصاء معدل حدوث عملية التمثيل الضوئي ،حتى يتمكن أي شخص أخر
من فهمها بسهولة.

 8Ec1يقوم بعمليات حسابية بسيطة.



أستطيع أن أقوم بعمليات حسابية بسيطة.

في الوحدة السادسة ،حساب سرعة عداء باستخدام الصيغة التالية:
السرعة = المسافة المقطوعة  /الزمن المستغرق.

 8Ec2يحدد الحاالت واألنماط في النتائج (االرتباطات)
ويصفها.



أستطيع أن أحدد الحاالت واألنماط في النتائج وأصفها.

في الوحدة األولى ،االستعانة بالنتائج لتحديد ما إذا كان هناك ارتباط بين
شدة الضوء ومعدل حدوث عملية التمثيل الضوئي.

 8Ec3يقارن النتائج بالتنبؤات.



أستطيع أن أقارن النتائج الفعلية المستخلصة من االستقصاءات
بالنتائج المتنبئ بها.

في الوحدة الرابعة ،مقارنة النتائج المتنبأ بالنتائج الفعلية الستقصاء
االمتصاص باستخدام أنابيب الديلسة للسكر والنشا.



أستطيع أن أحدد النتائج والمالحظات التي ال تالءم نمط ما أو ال تتبع
حالة ما.



أستطيع أن أقترح كيف يمكن تحسين االستقصاءات.

في الوحدة األولى ،تحديد النتائج االستثنائية في البيانات الستقصاء تأثير
الحرارة على فقدان الماء في النباتات.
في الوحدة األولى ،التفكير في التغييرات في الخطةعند القيام باستقصاء
معدل حدوث عملية التمثيل الضوئي.



أستطيع أن أفهم البيانات من مصادر ثانوية ،مثل الكتب واإلنترنت،
وأشرحها.

في الوحدة الثانية ،تفسير المعلومات الواردة في الجدول الدوري والصور
لتحديد العناصر التي تصنف كفلزات والعناصر التي تصنف كالفلزات.



أستطيع أن أستخدم الفهم والمعرفة العلمية لمناقشة النتائج
وأشرحها.

في الوحدة الثالثة ،استخدام المعرفة العلمية والفهم واللغة العلمية لتفسير
كيف ولماذا يتغير حجم الظالل بحسب موضع الشمس في السماء.



مستخدما
أستطيع أن أتواصل بوضوح مع اآلخرين بشأن النتائج
ً
اللغة العلمية.



أستطيع أن أرسم االستنتاجات الصحيحة من مجموعة من النتائج.



أستطيع أن أعرض استنتاجاتي بالطرق المناسبة.

 8Eo5يختار الطريقة األنسب لتمثيل النتائج في جداول
ورسوم بيانية.

 8Ec4يحدد النتائج االستثنائية ويقترح كيفية تحسين
الالستقصاءات.

 8Ec5يفسر البيانات من مصادر ثانوية.

 8Ec6يناقش النتائج ويفسرها باالستعانة بالفهم
والمعرفة العلمية .ويتواصل بشأنها مع اآلخرين.

 8Ec7يتوصل إلى االستنتاجات ويعرضها على اآلخرين
بالطرق المناسبة.

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

في الوحدة األولى ،كتابة استنتاج من استقصاء معدل حدوث عملية التمثيل
الضوئي.
في الوحدة الثالثة ،رسم مواضع أشعة الضوء المنبعثة من منشور ثالثي
على مخطط بياني معنون.
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الصف الثامن الفصل الدراسي الثاني


أستطيع أن أشرح سبب أهمية طرح أسئلة بسيطة حتى يمكن
اختبارها.



أستطيع أن أشرح سبب أهمية جمع األدلة للمساعدة في اإلجابة عن
سؤال علمي.



أستطيع أن أشرح سبب أهمية اقتراح أكثر من تفسير للمساعدة في
اإلجابة عن سؤال علمي.



أستطيع أن أشرح سبب أهمية التفكير بطرق مختلفة للمساعدة في
اإلجابة عن سؤال علمي.

في الوحدة السابعة ،تفسير سبب أهمية جمع األدلة الكافية الكتشاف تأثير
ممارسة األنشطة البدنية على معدل التنفس.
في الوحدة التاسعة ،مناقش ة األفكار المختلفة لكيفية قياس تردد االهتزازات
وتفسير سبب أهمية وضع مختلف طرق التفكير في االعتبار.
في الوحدة الحادية عشر ،تحويل األفكار حول التفاعل بين األحماض
والماغنسيوم إلى أسئلة يمكن استقصائها ،وتفسير سبب أهمية وضع أسئلة
لالستقصاءات بدقة.



أستطيع أن أضع تنبؤات تفصيلية تختبر تفسيراتي.



أستطيع أن أقيم تنبؤاتي مستعينا باألدلة الموثوقة.

في الوحدة الحادية عشر ،وضع تنبؤات عن معدل التفاعل عند إضافة قطع
مختلفة الحجم من كربونات الكالسيوم وحمض الهيدروكلوريك ،واستخدام
النتائج كأدلة لتقييم التنبؤات.

 8Ep3يختار األفكار ويحولها إلى صيغة يمكن
اختبارها.



أستطيع أن أختار األفكار ذات الصلة وأحولها إلى أسئلة علمية
صالحة يمكن اختبارها.

في الوحدة الحادية عشر ،تحديد فكرة عن التفاعل بين األحماض
والمغنسيوم وتحويلها إلى سؤال علمي يمكن اختباره.

 8Ep4يخطط االستقصاءات الختبار األفكار.



أستطيع أن أستخدم الفهم والمعرفة العلمية لتخطيط استقصاء صالح.

في الوحدة الحادية عشر ،استخدام الفهم والمعرفة العلمية لتخطيط
استقصاء في التفاعل بين األحماض والمغنيسيوم.

 8Ep5يحدد المتغيرات المهمة؛ ويختار المتغيرات
المطلوب تغييرها والتحكم فيها وقياسها.



أستطيع أن أحدد المتغيرات المهمة في استقصاء ما.



أستطيع أن أقرر المتغيرات التي سيتم التحكم فيها وتغييرها.



أستطيع أن أقرر المتغيرات التي سيتم قياسها.

في الوحدة األولى ،تحديد المتغيرات المهمة في استقصاء التفاعل بين
الحمض والمغنيسيوم ،وتفسير المتغيرات التي سيتم التحكم فيها وأيها سيتم
تغييره ،وتفسير المتغيرات التي سيتم قياسها وكيف سيتم قياسها.



أستطيع أن أشرح نوع الفهم والمعرفة العلمية التي استخدمتها ألضع
تنبؤات صالحة يمكن اختبارها.

في الوحدة الثامنة ،استخدام الفهم والمعرفة العلمية للتنبؤ بكيفية اختالف
نتائج إحدى دراسات فعالية ديدان األرض في تقليل حموضة التربة في
الفصول شديدة الجفاف.

 8Ep1يناقش أهمية تنمية األسئلة التجريبية التي يمكن
استقصاؤها ،عن طريق جمع األدلة وتطوير التفسيرات
واستخدام التفكير اإلبداعي.

 8Ep2يختبر التفسيرات بوضع التنبؤات ثم تقييمها من
خالل األدلة العلمية.

 8Ep6يتنبأ بما سيحدث بناء على المعرفة العلمية
والفهم.

 8Ep7يحدد القياسات والمالحظات
واألدوات التي يلزم استخدامها.

الضرورية

يحدد األجهزة واألدوات المطلوب استخدامها
ّ 8Ep8
ويقيم المخاطر في المختبر أو خارج المختبر.



أستطيع أن أختار أنسب القياسات والمالحظات وأن أفسر اختياري.



أستطيع أن أختار أنسب األدوات ألخذ القياسات والقيام بالمالحظات
وأن أفسر اختياري بناء على الفهم العلمي.



أستطيع أن أتعرف إلى المخاطر األساسية في االستقصاءات التي تتم
داخل المختبر وخارجه ،وأن أقيم هذه المخاطر.



أستطيع أن أختار أنسب األدوات واألجهزة المطلوب استخدامها
لتقليل المخاطر وأن أفسر اختياري.

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

في الوحدة الثانية عشر ،اختيار ما هو مطلوب قياسه والمواد واألدوات
التي ينبغي استخدامها عند استقصاء أفكار عن المغناطيسات الكهربائية
وتفسير اختياراتي.

في الوحدة الثامنة ،تحديد المخاطر الرئيسية عند تحضير بلورات كبريتات
النحاس.
في الوحدة الحادية عشر ،تحديد األجهزة المطلوب استخدامها للحفاظ على
السالمة أثناء استقصاء تأثير إضافة مزيد من العوامل المحفزة على معدل
التفاعل.
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 8Eo1يأخذ قياسات دقيقة بطريقة صحيحة.

األنشطة الممكنة للتقييم التكويني



أستطيع أن أخذ القياسات وأن أصل إلى المستوى الصحيح من الدقة.

في الوحدة التاسعة ،قياس تردد االهتزازات الصادرة عن مسطرة مثبتة من
أحد طرفيها.



أستطيع أن أقوم بمالحظات وقياسات كافية ألجعل نتائجي موثوقة.

في الوحدة الحادية عشر ،تكرار قياس تغير درجات الحرارة لعدد كافي من
المرات للحصول على نتائج موثوقة الستقصاء التفاعل بين الحمض
والماغنيسيوم.



أستطيع أن أستخدم مجموعة كبيرة من األدوات للحصول على نتائج
موثوقة.

في الوحدة الثامنة ،تحضير كبريتات الزنك وكبريتات النحاس باستخدام
أجهزة التسخين والتبخر والترشيح.



أستطيع أن أناقش أفضل الطرق لضبط المخاطر أثناء االستقصاءات
التي قد تؤثر علي وعلى اآلخرين.



أستطيع أن أضبط المخاطر الرئيسية أثناء االستقصاءات التي قد
تؤثر علي وعلى اآلخرين.



أستطيع أن أفسر طبيعة المخاطر وكيف يمكن ضبطها.

في الوحدة الثامنة ،تحديد وضبط المخاطر ذات الصلة بتحضير األمالح
باستخدام المعادن واألحماض.
في الوحدة الحادية عشر ،مناقشة المخاطر واحتياطات السالمة الستقصاء
تأثير إضافة مزيد من العوامل المحفزة على معدل التفاعل لتفكيك فوق
أكسيد الهيدروجين.
في الوحدة الحادية عشر ،مناقشة المخاطر واحتياطات السالمة الستقصاء
تأثير درجة الحرارة على معدل التفاعل بين المعادن واألحماض.


 8Eo5يختار الطريقة األنسب لتمثيل النتائج في جداول
ورسوم بيانية.

أستطيع أن أختار الطريقة األنسب لعرض النتائج المختلفة باستخدام
الجداول والرسوم البيانية.



أستطيع أن أفسر اختياري للجداول والرسوم البيانية.

في الوحدة السابعة ،اختيار أفضل أنواع الرسوم البيانية لعرض نتائج
استقصاء تأثير ممارسة األنشطة البدنية على معدل النبض.
في الوحدة العاشرة ،شرح كيفية تنظيم البيانات في جدول حتى يمكن
بسهولة مالحظة إذا كانت هناك عالقة بين متوسط كتلة أنثى أحد الحيوانات
ومتوسط فترة الحمل.

 8Ec1يقوم بعمليات حسابية بسيطة.



أستطيع أن أقوم بعمليات حسابية بسيطة وأن أعرضها وأفسرها
بوضوح.

في الوحدة التاسعة ،القيام بعمليات حسابية تتعلق بتردد االهتزازات.
في الوحدة الحادية عشر ،حساب التغيير في درجة الحرارة على التفاعالت
الطاردة والماصة للحرارة.

 8Ec2يحدد الحاالت واألنماط في النتائج (االرتباطات)
ويصفها.



أستطيع أن أحدد وأصف بوضوح الحاالت واألنماط في النتائج من
الجداول والرسوم البيانية.

في الوحدة السابعة ،تفسير كيف يقدم استقصاء عن طيور الطنان دليال على
االرتباط بين كتلة الجسم وكتلة القلب.



أستطيع أن أقارن النتائج الفعلية المجمعة من االستقصاءات بالنتائج
المتنبأ بها ،وأن أفسر ما إذا كانت هناك اختالفات كبيرة بينها.

في الوحدة الثانية عشر ،وضع تنبؤات حول التغير في قراءة األميتر عند استخدام أعداد
مختلفة من المصابيح في الدوائر الكهربية وتفسير االختالفات الكبيرة بين التنبؤات والقراءات
الفعلية.



أستطيع أن أحدد القياسات والمالحظات والنتائج األخرى التي ال تالئم
نمطا ما أو أن أتبع حالة.



أستطيع أن أقترح كيفية تخطيط االستقصاءات وإجرائها بصور
مختلفة ألجعلها أكثر موثوقية.

في الوحدة الحادية عشر ،تحديد أي نتائج استثنائية في استقصاء تأثير
درجة الحرارة على معدل التفاعل.
في الوحدة الحادية عشر ،الق يام باستقصاء مبدئي لقياس معدل التفاعل بين
سلفات الصوديوم وحمض الهيدروكلوريك ،ثم تعديل االستقصاء حتى
ثيو َ
يكون أكثر فعالية.

 8Eo2يقوم بمالحظات وقياسات كافية لتقليل الخطأ
وللحصول على نتائج أكثر موثوقية.
 8Eo3يستخدم مجموعة من األدوات بطريقة صحيحة.

 8Eo4يناقش المخاطر ويضبطها لنفسه ولآلخرين.

 8Ec3يقارن النتائج بالتنبؤات.

 8Ec4يحدد النتائج االستثنائية ويقترح تحسينات
لالستقصاءات.
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األهداف التعليمية لالستقصاء العلمي

معايير النجاح :عبارات "أستطيع"

 8Ec5يفسر البيانات من مصادر ثانوية.

 8Ec6يناقش النتائج ويفسرها باالستعانة بالفهم
والمعرفة العلمية .ويتواصل بشأنها مع اآلخرين.

 8Ec7يتوصل إلى االستنتاجات ويعرضها على اآلخرين
بالطرق المناسبة.

األنشطة الممكنة للتقييم التكويني



أستطيع أن أعلق على البيانات من مصادر ثانوية وأفسرها مثل
الكتب واإلنترنت عن طريق الكتابة أو التحدث إلى اآلخرين.

في الوحدة السابعة ،تفسير بيانات االستقصاء لمقارنة معدل التنفس في
قمل الخشب.



أستطيع أن أستخدم الفهم والمعرفة العلمية لمناقشة وتفسير النتائج
بوضوح مستعينا باللغة العلمية المناسبة.



أستطيع أن أستخدم أساليب متعددة كي أتواصل مع اآلخرين بشأن
نتائجي ،مثل رسم األشكال والمخططات أو الكتابة أو التحدث وغير
ذلك.

في الوحدة التاسعة ،مناقشة نتائج استقصاء اهتزازات المسطرة المثبتة من
أحد طرفيها.
في الوحدة التاسعة ،كتابة عبارات تصف المالحظات في االستقصاءات
لتوضيح كيفية انتقال الموجات الصوتية.
في الوحدة التاسعة ،استخدام صور الموجات الصوتية (التتبعات) للتواصل
مع اآلخرين بشأن التغيير في األصوات.



أستطيع أن أرسم وأفسر االستنتاجات الصحيحة من مجموعة من
النتائج.



أستطيع أن أعرض استنتاجاتي بوضوح باستخدام مجموعة من
الطرق المناسبة.

في الوحدة الثامنة ،البحث في معلومات عن األمالح وعرض النتائج بطريقة
شيقة ،على سبيل المثال ،بعمل ملصق أو إعطاء حديث قصير أو تقديم
عرض الشرائح.
في الوحدة الحادية عشر ،شرح أسباب التغير في معدل التفاعل عند تغيير
مساحات سطح حرق الحديد.
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تقييم اإلنجاز مقابل عبارات "أستطيع"
التقويم التكويني عبارة عن عملية مستمرة؛ فكل تفاعل تقوم به مع الطالب سيخبرك ً
قليال عما يعرفه أو كيف
يفكر .حتى المالحظات الدقيقة للغاية كلغة الجسد أو التغيرات في تعبيرات الوجه ستعطيك بعض المعلومات،
ولكن طرح األسئلة على الطلبة والتحدث إليهم سيسمح لك بتركيز تقييمك على ما تحتاج لمعرفته حول التقدم تجاه
تحقيق األهداف التعليمية.
عند التخطيط للدروس ،يجب أن تحرص ع لى توفير عدد من المناسبات التي تتيح لك تقويم وتقييم ما يتعلمه أو
يفهمه الطلبة أو ما يستطيعون القيام به تجاه عبارات "أستطيع" ذات الصلة وتجاه األهداف التعليمية .يمكن أن
تكون هذه المناسبات عند أي لحظة خالل الدرس ،ويجب أن تطلعك عن مدى التقدم في درسك الحالي ودروسك
الالحقة.
استخدام عبارات "أستطيع" واألهداف التعليمية سويا
الهدف من عبارات "أستطيع" هو مساعدتك في تقويم ما إذا كان قد تم تحقيق األهداف التعليمية .مع ذلك ،فقد تم
كتابة عبارات "أستطيع" للطلبة وتم التعبير عنها بصورة أكثر بساطة عن األهداف التعليمية المركز عليها من
المعلم .يعني ذلك أحيانًا أنه قد تم حذف المعلومات من عبارة "أستطيع" ألن تضمينها سيمكن الطلبة من إنجاز
ً
فضال عن فهم المدلول بالضرورة.
عبارة "أستطيع" من خالل ذكر المعلومات المتضمنة في الصياغة
أيضا إلى األهداف التعليمية .سيوفر ذلك
لذلك ،عندما تخطط لفرص تقييم وتقويم لدروسك ،يتعين عليك الرجوع
ً
أي معلومات إضافية تحتاج إليها لتقويم ما إذا كان الطالب يفهم المدلول بشكل كامل .على سبيل المثال:
الصف السادس ،الفصل الدراسي األول
 9-2االعتناء بالبيئة


 6Be2يستكشف عددا من طرق العناية بالبيئة ،مثل إعادة التدوير
والحد من الفضالت والتقليل من استهالك الطاقة وعدم رمي
المخلفات وتشجيع اآلخرين على العناية بالبيئة.

أستطيع أن أصف على األقل طريقتين يمكن من خاللهما أن
تساعد عملية إعادة التدوير البيئة.

بعض طرق االعتناء بالبيئة مذكورة في الهدف التعليمي السابق (إعادة التدوير والحد من الفضالت والحد
من استهالك الطاقة وعدم رمي المخلفات وتشجيع اآلخرين على العناية بالبيئة) ولكنها غير مذكورة في
عبارات "أستطيع" ذات الصلة .يقدم هذا الهدف التعليمي إرشادات حول األمثلة التي يمكن أن تناقشها في
الدروس والتي قد يصفها الطلبة ،ال تلقن عبارة "أستطيع" أو تصف أوصاف الطلبة ،وينبغي كذلك االهتمام
باألمثلة األخرى ذات الصلة.
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التخطيط الختيار عبارات "أستطيع" التي سيتم تقويمها
يجب مشاركة عبارات "أستطيع" (على سبيل المثال ،من خالل عرضها على السبورة) والتحدث عنها في أي
نشاط أو درس مع الطلبة .سيساهم ذلك في تمكين الطلبة من تقويم تقدمهم أو تقدم اآلخرين مقارنةً بهم -ويعد ذلك
دائما ،مشاركة عبارات "أستطيع" في بداية الدرس.
ً
عنصرا أساسيًا للتقييم التكويني .من المالئم ،غالبًا وليس ً
ومن البدائل الممكنة لمشاركة عبارات "أستطيع" مع الطلبة في الصفوف من الخامس إلى الثامن العمل مع الطلبة
إلنشاء عبارة "أستطيع" على مستوى الفصل لنشاط معين قام الطلبة بتنفيذه .تتطلب هذه العملية تقويم الذات
واألقران وإشراك الطلبة بشكل أكبر في تعلمهم.
تقدم عبارات "أستطيع" للصفوف من الخامس إلى الثامن إطار عمل للتقويم .ولكن ،عندما تخطط لدرس،
ستحتاج إلى مراعاة كيفية تحقيق أقصى استفادة منها وكذلك موائمتها لتلبية متطلبات الدرس والطلبة.
اختيار عبارات "أستطيع" المطلوب تقويمها في درس ما

من األفضل مشاركة عدد صغير فقط من عبارات "أستطيع" مع الطلبة في كل درس .قد تؤدي مشاركة العديد
من العبارات إلى حدوث ارتباك وتقويم ذاتي أقل كفاءة للتقدم .لذلك ،ستحتاج إلى اختيار عبارات "أستطيع"
بعناية إلجراء التقويم وفقًا لها في كل درس ،خاصة وأنه قد تم تصميم معظم الموضوعات كي يتم توزيعها على
عدد من الدروس.
على سبيل المثال ،عند النظر إلى دليل المعلم الخاص بالصف السادس ،ستجد أن الموضوع " 3-1دقات القلب
والنبض" مقسم إلى  12هدف تعليمي مختلف خاص باالستقصاء العلمي:
 6Ep2 يجمع األدلة والبيانات الختبار األفكار بما في ذلك التنبؤات.
بناء على المعرفة العلمية والفهم.
 6Ep4 يتنبأ بما سيحدث ً
 6Ep6 يحدد العوامل المرتبطة بموقف محدد.
 6Ep7 يختار األدوات التي يجب استخدامها.
 6Eo1 يقدم مجموعة متنوعة من المالحظات والقياسات ذات الصلة باستخدام أدوات بسيطة بشكل
صحيح.
 6Eo2 يقرر متى تكون هناك ضرورة للتحقق من المالحظات والقياسات عن طريق التكرار إلعطاء
بيانات أكثر موثوقية.


 6Eo3يستخدم الجداول والتمثيل البياني باألعمدة والتمثيل الخطي لعرض النتائج.

 6Ec1 يعقد مقارنات.
 6Ec2 يقيم النتائج المتكررة.
 6Ec3 يحدد األنماط في النتائج والنتائج التي ال تبدو مالئمة للنمط.
 6Ec4 يستخدم النتائج الستخالص االستنتاجات وتقديم المزيد من التنبؤات.
 6Ec6 يحدد ما إذا كانت األدلة تدعم تنبؤ ما ،مبينًا كيف.
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ال ينبغي أن تحاول تقويم ما إذا كان الطلبة قد حققوا عبارات "أستطيع" الخاصة باالستقصاء العلمي في كل
مرة يكون لها صلة بموضوع الدرس .في الموضوع  3-1دقات القلب والنبض ،قد تقرر التركيز على تقويم
األهداف التعليمية المذكورة في الجدول التالي ،وتقسيمها إلى دروس وفقًا لمراحل االستقصاء .وسوف تحتاج
لتخطيط األهداف التعليمية األخرى الخاصة باالستقصاء العلمي  3-1دقات القلب والنبض في موضوعات
أيضا تقويم األهداف التعليمية  3-1دقات القلب والنبض مرة أخرى في
أخرى من الدروس .وعليك
ً
موضوعات أخرى لتقويم ما إذا كان بإمكان الطلبة تطبيق مهاراتهم في نطاق مختلف السياقات.
الصف السادس ،الفصل الدراسي األول
 1-3دقات القلب والنبض

تخطيط العمل االستقصائي
 6Ep4يتنبأ ما سيحدث بناء على المعرفة العلمية والفهم.
 6Ep6يحدد العوامل المرتبطة بموقف محدد.
 6Ep7يختار األدوات التي يجب استخدامها.

أستطيع أن أشرح المعرفة العلمية التي استخدمتها لتكوين
التنبؤات.
أستطيع أن أحدد المتغيرات التي ينبغي التحكم بها في استقصاء
ما.
أستطيع أن أقول ما هي المتغيرات التي يمكن أن أقيسها في
استقصاء ما وما هي األدوات التي سأحتاجها.

الحصول على األدلة والنظر فيها
 6Eo2يقرر متى تكون هناك ضرورة للتحقق من المالحظات
والقياسات عن طريق التكرار إلعطاء بيانات أكثر موثوقية.
 6Ec2يقيم النتائج المتكررة.
عرض النتائج والتفكير في األدلة
 6Eo3يستخدم الجداول والتمثيل باألعمدة والتمثيل الخطي
لعرض النتائج.
 6Ec3يحدد األنماط في النتائج والنتائج التي ال تبدو مالئمة
للنمط.

أستطيع أن أحدد المالحظات أو القياسات غير الدقيقة.
أستطيع أن أستخدم النتائج المتكررة لشرح القياسات غير
الدقيقة.
أستطيع أن أستخدم جدول لتسجيل النتائج المتكررة.
أستطيع أن أرسم مخطط بياني باألعمدة بشكل منظم ودقيق
أستطيع أن أرسم رسوم بيانية منظمة ودقيقة على محاور معدة
مسبقا.
أستطيع أن أجد األنماط في النتائج وأحدد النتائج التي ال تبدو
مالئمة للنمط.

بالطبع ،إذا وجدت أن معرفة الطلبة لديك وفهمهم تتطور بسرعة أكثر ،فبإمكانك تغيير خططك لتكثيف هذه
المفاهيم في دروس أقل.
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التكييف مع عبارات "أستطيع"

قد تقرر تكييف كلمات بعض عبارات "أستطيع" للصف الخامس إلى الثامن كي تتالءم مع أنشطة أو دروس
محددة.
على سبيل المثال ،انظر الهدف التعليمي وعبارة أستطيع أدناه بخصوص المعرفة العلمية والفهم:
الصف الخامس ،الفصل الدراسي الثاني 4-5
 4-5ما الذي يؤثر على حجم الظل؟
يستقصي كيف يتأثر حجم الظل بموضع الجسم.



أستطيع أن أشرح كيف يغير موضع جسم ما حجم ظله.



أستطيع أن أجد نمط في النتائج لشرح كيف يرتبط حجم الظل
بموضع الجسم.

بإمكانك إعادة صياغة عبارات "أستطيع" التالية لتشتمل على أشياء معينة سوف تركز عليها في درسك؛ على
سبيل المثال:
 أستطيع أن أشرح كيف يغير موضع دمية الظل حجم الظل.
 أستطيع أن أجد نمط في النتائج يساعد على شرح ارتباط حجم الظل بموضع دمية الظل.
تأمل أهداف مهارات التعلم الخاصة باالستقصاء العلمي في عبارات "أستطيع" التالية:
الصف الخامس ،الفصل الدراسي األول:
أهداف تعلم االستقصاء العلمي
 5Ep6يحدد العوامل الواجب أخذها بعين االعتبار في مختلف
السياقات.

"معيار النجاح :عبارة "أستطيع


أ ستطيع أن أحدد المتغير الذي قد يؤثر على االستقصاء.

إذا كنت تخطط لنشاط معين يركز على ما تحتاجه النباتات لتنمو ،يمكنك إعادة صياغة عبارة "أستطيع" على
النحو التالي:
 أستطيع أن أحدد المتغير الذي يؤثر على مدى جودة نمو النباتات.
وضوحا بالنسبة للطلبة ،ويحثهم على التركيز على العوامل المطلوبة
من شأن ذلك أن يجعل التعلم المتوقع أكثر
ً
لنمو النباتات.
اختيار متى يتم تقويم عبارات "أستطيع" في الدرس

أيضا إلى تحديد متى ستقوم عبارات "أستطيع" مختلفة في درسك .ستكون أجزاء مختلفة من درسك أكثر
ستحتاج ً
فرصا
مالئمة لتقويم بعض عبارات "أستطيع" عن غيرها .على سبيل المثال ،فإن مقدمة وتمهيد الدرس قد يوفرا
ً
جيدً لتقويم الطلبة في عبارات أستطيع الخاصة بالمعرفة والفهم ولكن قد يكون النشاط الرئيسي بمثابة وقت جيد
لتقويم الطلبة في عبارة "أستطيع" الخاصة باالستقصاء العلمي.
عندما تختار إجراء تقويم في درس ما ،قد يعتمد ذلك على طرق التقييم التي تقرر استخدامها .على سبيل المثال،
يمكنك استخدام المناقشة على مستوى الفصل في بداية أحد الدروس كي تحصل على لمحة مبدئية عن المعرفة
السابقة عند طالب الفصل بطريقة تؤدي إلى تغيير اتجاه الدرس ،ثم تستخدم طرح األسئلة على أفراد أو
مجموعات أثناء النشاط الرئيسي لوضع تقويمات أكثر تفص ً
يال لفهم كل طالب.
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التقنيات الخاصة بالتقويم والتغذية الراجعة
ينطوي التقويم التكويني على تقويم إنجازات الطلبة وتقييم األدلة لتحديد الخطوات التالية وتقديم التغذية الراجعة
للطلبة .هناك العديد من التقنيات المختلفة لتقييم إنجازات الطلبة (بخالف تقييم أعمالهم الكتابية) وجمع األدلة بشأن
ما إذا كان الطلبة قد حققوا عبارات "أستطيع" .يحدد هذا الجزء مجموعة من الطرق التي يمكن استخدامها لتقويم
التحصيل وتقديم التغذية الراجعة.
التقويم
الوصف

التقنية
تقويم المعلم

يمكنك طرح أسئلة مغلقة لمعرفة ما إذا كان الطالب يعرف معلومات محددة ،على سبيل المثال" ،ماذا تسمى عملية التحول من

طرح األسئلة

الحالة السائلة إلى الحالة الغازية؟"
غالبا تكون األسئلة المفتوحة أكثر فعالية في التقويم من األسئلة المغلقة ألنها تقدم فرصا لمعرفة فهم الطلبة بشكل أكبر ،على
سبيل المثال" ،لماذا تختفي برك المياه الصغيرة في يوم مشمس؟" أو "ما هي الظروف األفضل لتجفيف المالبس ،ولماذا؟".
المناقشة

يمكن أن توفر المناقشة على مستوى الفصل فرصا لتقويم عدد محدود من األفراد .بدال من ذلك يوفر لك السماح للطلبة بإجراء
مناقشة في مجموعات فرصا لتقويم مزيد من األفراد .يمكنك اختيار التركيز على عدد من األفراد في مجموعات مختلفة أو
استكمال تقويم أكثر تفصيال لجميع األفراد في مجموعة واحدة .يمكنك طرح أسئلة لألفراد بطريقة مباشرة ،أو تطوير التفكير
الجماعي من خالل طرح مزيد من األسئلة للمناقشة.

المالحظة

تعتبر المالحظة تقنية فعالة بصورة خاصة لتقويم المهارات .وسيتضح ما يستطيع الطلبة فعله وما ال يستطيعون فعله بصورة
مستقلة أو كجزء من مجموعة عند مالحظة كيف يتصرف الطلبة تجاه االستقصاء العلمي.
يمكن استخدام المالحظة أيضا لتقويم ثقة الطلبة في قدراتهم الخاصة .ويتضح مدى شعور الطالب بالثقة من تعبيرات الوجه ولغة
الجسد ونبرة الصوت .ولكن ،تذكر أن الثقة ليست بالضرورة مقياس جيد للفهم.

رفع اليدين

يعتبر الطلب من الطلبة رفع أيديهم طريقة شائعة االستخدام .ولكن ،لكي تنجح ،من الضروري تجنب اختيار أول طالب (طالب)
يرفع يده لإلجابة عن السؤال .تشير األدلة على أن منح الطلبة الوقت للتفكير قبل رفع أيديهم يساهم في تكوين استجابات أفضل
وأكثر .وقد يكون الطلب من الطلبة مناقشة أفكارهم مع أحد الزمالء قبل الرد طريقة فعالة أيضا.

عدم رفع اليدين

هذا بديل "لرفع اليدين" .امنح الطلبة الوقت للتفكير في السؤال أو مناقشته مع أحد الزمالء .ال يرفع الطلبة أيديهم .بدال من ذلك،
تختار أنت من يجيب على السؤال.
تمكنك هذه الطريقة من تقويم المعرفة والفهم لدى طالب محددين ممن لم تتمكن حتى اآلن من تقويمهم خالل األنشطة السابقة.

/بطاقات

يشبه ذلك "عدم رفع اليدين" ،ولكنك تختار طالب بشكل عشوائي من خالل أخذ ملصق/بطاقة من وعاء يحتوي على ملصق/بطاقة
يحمل اسم كل طالب .من خالل عدم إرجاع الملصقات إلى الوعاء أثناء الدرس ،تستطيع ضمان حصول العديد من الطلبة المختلفين
على فرصة لإلجابة.

ملصقات
األسماء

أوافق  /ال أوافق /
لست متأكدا

قدم عبارة للطلبة واشرح لهم أن لديهم ثالثة اختيارات" :أوافق"" ،ال أوافق" و"لست متأكدا" .اطلب منهم رفع أيديهم لتحديد
اختياراتهم .يمكن التوسع في ذلك من خالل سؤال الطلبة ذكر عن سبب إلجاباتهم.

تلميحات
إيجابية/محايدة/سلبية

اطلب من الطلبة استخدام تلميحات إيجابية أو محايدة أو سلبية محددة كي تبين كيف يشعر الطلبة تجاه تعلمهم أو فهمهم أو ثقتهم.
تعتبر هذه الطريقة غالبا أكثر فعالية إذا أوجدت نوعا من الخصوصية من خالل سؤال الطلبة أن يغمضوا أعينهم.
يشجع ذلك النشاط التقويم الذاتي أيضا.

أخبرني ما الذي قاله
شخص آخر

تعتبر هذه الطريقة فعالة للتشجيع على االستماع أثناء النقاشات الجماعية .إذا كان الطلبة يعرفون أنك من المحتمل أن تسألهم عما
قاله شخص آخر ،فستزيد احتمالية مشاركتهم .سيتضح مستوى فهم الطلبة من طريقة استجابتهم.

فرز البطاقات

قدم للطلبة مجموعة من البطاقات واطلب منهم فرزها أو ترتيبها أو مطابقتها اعتمادا على السياق .يستطيع الطلبة تقويم زمالئهم
وتقديم تغذية راجعة.
يمكنك أن تطلب من الطلبة لصق بطاقاتهم المرتبة على ورقة أو في كتبهم .سيمكنك ذلك من تقويم عملهم بعد الدرس وكذلك من
خالل المالحظة أثناء الدرس.

السبورات
الصغيرة

البيضاء

غالبا ما يشعر الطلبة ب سعادة عند الكتابة على السبورات البيضاء الصغيرة أكثر من الكتابة على الورق ألنه سيكون من السهل
إجراء التغييرات أو تصحيح األخطاء إذا غير الطلبة رأيهم .من خالل سؤال الطلبة رفع لوحاتهم البيضاء الصغيرة ،تستطيع تقويم
جميع الطلبة وتقديم تغذية راجعة فورية لألفراد.
يمكن استخدام الورقة كبديل ،ولكن التقنية ستكون أكثر فعالية إذا شعر الطلبة أن بإمكانهم تغيير األشياء إذا ما غيروا رأيهم .ومن
المفيد أن توضح للطلبة أن شكل العمل ليس ضروريا والتأكيد عليهم أنه لن يتم وضع درجات إلجاباتهم.
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الوصف

التقنية
األشكال /الصور

الطلب من الطلبة رسم أشكال أو صور مع تحديد البيانات عليها تمكن المعلم من الحصول على معلومات حول فهم الطلبة أكثر من
الطلب منهم الكتابة

اختبار اختيار من
متعدد

يمكن استخدام اختبار اختيار من متعدد قصير أو إجابات صواب/خطأ لتقويم معرفة الطلبة وفهمهم .ويستطيع الطلبة استخدام
السبورات البيضاء الصغيرة أو رفع بطاقات صواب/خطأ لإلجابة عن األسئلة ،بدال من استخدام ورقة اإلجابة التحريرية الرسمية.

التقويم الذاتي
إشارات المرور

الوجوه
أخبر زميل

اطلب إلى الطلبة كتابة أو تحديد عبارة "أستطيع" المالئمة أعلى ورقة اإلجابة .وفي نهاية الدرس ،اطلب إلى الطلبة أن يعلقوا
على ما تعلموه ويستخدموا قلم رصاص لرسم دائرة بجوار العبارة :أخضر لعبارة "أستطيع أن أفعلها بنفسي" ،أصفر لعبارة
"أستطيع أن أفعلها بمساعدة قليلة" وأحمر لعبارة "أحتاج إلى كثير من المساعدة ألفعلها".
كبديل "إلشارات المرور" اطلب إلى الطلبة رسم وجه سعيد أو وجه بدون تعبيرات أو وجه حزين بدال من إشارات المرور.
اطلب إلى كل طالب أن يخبر زميله بما تعلمه في الدرس.

أكثر شيء مفيد

اطلب إلى كل طالب أن يخبر زميله عن أكثر شيء مفيد تعلمه في الدرس.

أكثر نقطة محيرة

اطلب إلى كل طالب أن يخبر زميله عن أكثر شيء حيره في الدرس.

قوائم التعلم

قدم للطلبة قائمة باألشياء المطلوب أن يشتمل عليها عملهم .ثم يضعوا عالمة أمام األشياء التي يقوموا بتضمينها أو عندما ينهون
أعمالهم.

ساللم التعلم

كسلم ،مع وضع عبارة "أستطيع" األقل طلبا في األسفل ووضع عبارة "أستطيع"
قدم للطلبة تسلسل لعبارات "أستطيع" مرتبة ُ
األكثر طلبا في األعلى .اطلب إلى الطلبة وضع عالمة على السلم الذي يعتقدون أنه يمثل مستوى تعلمهم.

تقويم األقران
العروض التوضيحية

اطلب من مجموعة من الطلبة أن يقدموا عروض تقديمية قصيرة غير رسمية أو طويلة والتي سيقضون بعض الوقت في
تحضيرها وإعدادها .يالحظ الطلبة اآلخرون العروض التوضيحية ثم يقدموا تغذية راجعة بناءة .يتمثل النهج المفيد في سؤال
المالحظين أن يقولوا شيئا واحدا أحبوه في الع رض وطريقة واحدة يمكن من خاللها تحسين العرض التوضيحي .شجع المالحظين
على طرح أسئلة لمقدمي العرض التوضيحي .ستكشف األسئلة واألجوبة أدلة على الفهم.

التحدث إلى الزمالء

يمكن أن يكون التحدث إلى الزمالء عبارة عن ثنائيات رسمية وغير رسمية في الفصل .يستطيع الطلبة مناقشة األفكار مع
زمالئهم ،ووضع أسئلة ،وتقويم أعمال بعضهم أو حتى تقديم الدعم.

أوافق  /ال أوافق /
لست متأكدا ولماذا

عند أخذ اإلجابات أو التغذية الراجعة من الطلبة ،اطلب من اآلخرين توضيح ما إذا كانوا يوافقون أو ال يوافقون أو غير متأكدين.
اختر طالب لتقديم أسباب إلجاباتهم .ستشكل أي أسباب مقدمة لعدم الموافقة أو عدم التأكد تحديا للفهم األصلي للطلبة

قوائم التعلم

يستخدم الطلبة قوائم التقويم الذاتي لألشياء المطلوب إدخالها في أعمالهم لتقويم عمل بعضهم البعض.

ساللم التعلم

يستخدم الطلبة ساللم التقويم الذاتي لتقويم عمل بعضهم البعض.
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التغذية الراجعة
جزء ال يتجزأ من التقويم
يعتبر تقييم تقدم الطلبة والتغذية الراجعة البناءة الالحقة حول تحصيلهم وتقدمهم
ً
التكويني .إلشراك الطلبة في تعلمهم ،قدر اإلمكان ،احرص على تقديم التغذية الراجعة التي توفر للطلبة فهم أي
من عبارات "أستطيع" تم تحصيلها وما الذي لم يتم تحصيله ،وما الذي يحتاج إلى المراجعة أو القيام به بعد ذلك
إلحراز تقدم .يمكن تقديم التغذية الراجعة بشكل شفهي أو مرئي أو كتابي مع مراعاة اآلتي:
 التغذية الراجعة الشفهية تتراوح من المدح إلى النقد البناء حول نشاط عملي أو عمل معين.
 يمكن أن تتألف التغذية الراجعة المرئية من تلميحات إيجابية أو ابتسامة أو غمز أو غيرها من
تعبيرات الوجه .ويمكن استخدامها لتشجيع الطلبة أثناء المهام العملية أو كاستجابة للمشاركات
الشفهية من الطلبة.
 تنطوي التغذية الراجعة الكتابية على إعطاء درجات أو كتابة تعليقات على عمل الطالب .يجب أن
يكون أي تعليق مالئم للطالب كي يقرأه كما يتعين عليك توفير الوقت للطلبة لمراجعة أعمالهم
والتغذية الراجعة المكتوبة.
فيما يلي بعض التقنيات لتقديم التغذية الراجعة:
التقنيات

الوصف

نجمتان وأمنية

هو أسلوب يعرفه الطلبة للتغذية الراجعة البناءة .النجمتان عبارة عن شيئين قام الطالب بعملهم بصورة
جيدة .واألمنية عبارة عن شيء ما يحتاج الطالب إلى تحسينه في المرة القادمة.
يمكن استخدام هذه التقنية أيضا عندما يقدم الطالب تغذية راجعة أثناء تقويم األقران.

الخطوات التالية

"الخطوات التالية" هي ما يحتاج الطالب للقيام به كي يتحسن.

الجوائز

يمكن تحفيز الطلبة بتقديم الجوائز ،مثل استخدام وجوه مبتسمة في التغذية الراجعة المكتوبة أو الملصقات.
يمكن طباعة عبارات "أستطيع" على الملصقات ومنحها للطلبة عند تحصيلهم لهذه العبارات .سيساعد ذلك
الطلبة على فهم ما حص لوه .يمكن أخذ هذه الملصقات إلى المنزل كي يراها اآلباء أو لصقها بجوار األعمال
ذات الصلة.

سجل "أستطيع"

يمكنك استخدام سجل لتقدم الطلبة من خالل عبارات "أستطيع" كحافز للتغذية الراجعة .يجب حفظ هذه
السجالت بصورة خاصة ،على سبيل المثال ،في دفتر العلوم الخاص بالطالب.
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التقويم في نهاية الموضوع
يمكن استخدام جميع تقنيات التقويم في الجزء السابق كتقويم تكويني لإلبالغ عن تعلم مستقبلي أو كتقويم ختامي
لتلخيص معرفة الطلبة وفهمهم ومهاراتهم .وفي نهاية الموضوع ،قد تكون األنشطة التالية مفيدة بصورة خاصة
للتقويم الختامي:
 المشروعات
 العروض التوضيحية
 االختبارات أو األسئلة القصيرة.
تعتبر عبارات "أستطيع" نقاط مرجعية مفيدة للتخطيط ألسئلة االختبار القصير أو لتذكير الطلبة بالتعلم الذي
يجب عليهم السعي إلثباته في المشروع أو العرض التوضيحي.
دليل اإلنجازات
يجب عليك السعي لالحتفاظ بدليل إلنجازات الطلبة وتقدمهم عبر وصف كل فصل دراسي .يوجد العديد من
الطرق إلجراء ذلك ،من التقييمات الرسمية إلى كتابة المالحظات غير الرسمية التي تسجل مالحظات الغرفة
الصفية.
ومن الطرق المفيدة لتسجيل تقدم كل فرد وضع عالمة على عبارات "أستطيع" في قائمة فحص في نهاية دفاتر
العلوم الخاصة بهم .يساهم ذلك في خلق حافز مفيد لمحادثات التغذية الراجعة مع الطلبة.
تعتب ر ملفات اإلنجاز أداة أخرى مفيدة .وهي عبارة عن تشكيالت انتقائية من أعمال الطلبة بهدف تسجيل تقدمهم
على مدار الوقت .يمكن تخزينها في صورة مادية أو إلكترونية ويجب أن تشتمل على مجموعة متنوعة من
أعمال الطلبة مثل األعمال المكتوبة والرسومات وإدخال دفتر المالحظات اليومية والتقويم الذاتي والتسجيالت
الصوتية والصور ومقاطع الفيديو .ومن المفيد تضمين بعض المعلومات مع كل قطعة عمل للتوضيح:
 الصف والفصل الدراسي ،على سبيل المثال ،الصف الخامس الفصل الدراسي األول
 السياق ،على سبيل المثال" ،يوضح هذا المخطط البياني أن  ....قد صنف بشكل صحيح أجزاء الزهرة
وشرح بشكل صحيح مهمة كل جزء".


عبارة (عبارات) "أستطيع" التي تم إنجازها ،على سبيل المثال" ،أستطيع أن أجد جزء الزهرة الذي
يصنع حبوب اللقاح" .و"أستطيع أن أجد جزء الزهرة الذي يستقبل حبوب اللقاح" و"أستطيع أن أسمي
األعضاء الذكرية واألنثوية في الزهرة".
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يمكن استخدام ملفات اإلنجازات بطرق مختلفة ولمشاهدين مختلفين:
 يمكنك منح المسؤولية للطلبة إلنشاء ملفات اإلنجاز الخاصة بهم .سيشجعهم ذلك على إظهار إنجازاتهم
دائما بتضمين أفضل أعمالهم،
وتقدمهم وزيادة مشاركتهم في تعلمهم .يجب تشجيع الطلبة على أال يقوموا ً
أيضا تقديم فرص للطلبة لمشاركة ملفات إنجازاتهم مع غيرهم
بل على اختيار أمثلة تثبت تقدمهم .يمكنك
ً
من الطلبة لزيادة التشجيع على التقويم الذاتي وتقويم -األقران.
 يمكنك استخدام ملفات اإلنجازات باعتبارها دليل رسمي بصورة أكبر لمدى تقدم الطلبة لتوضيح كيفية
إنجازهم لعبارات "أستطيع" ولمشاركتها مع اآلباء و/أو المعلم التالي لطالبك .قد تتضمن ملفات اإلنجاز
من هذا النوع قوائم فحص عبارة "أستطيع" و/أو مذكرات مالحظات.
 ويمكنك استخدام ملفات اإلنجازات كأداة تغذية راجعة لتوفير حافز للمحادثات الثنائية مع الطلبة حول
إنجازاتهم وتقدمهم وما يمكنهم القيام بهم للتحسين.

أمثلة للتقويم التكويني في السياق
 في هذا الجزء ستجد أمثلة مفصلة حول كيفية إجراء التقويم والتقييم في الغرفة الصفية بناء على عبارات
"أستطيع" .وتوضح األمثلة كيف يمكن استخدام تقنيات التقويم المختلفة المذكورة أعاله وكيف يمكن
لتقي يماتك أن تساهم في توفر المعلومات التخاذ قرارات تتعلق بالخطوات التالية للتعليم والتعلم .بالطبع،
أيضا تقديم تغذية راجعة للطلبة بشكل فردي ومخصص إلنجازاتهم أثناء الدرس.
يجب عليك ً
 ترتبط األمثلة بأنشطة من دليل المعلم وكتب الطالب وتتضمن مثالين لكل صف ،أحدهما قائم على
عبارات "أستطيع" الخاصة بالمعرفة والفهم األخر على عبارات "أستطيع" الخاصة باالستقصاء العلمي.
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الصف الخامس
مثال  :1المعرفة والفهم
الموضوع  6-3دورة الماء
الهدف التعليمي (األهداف التعليمية)


 5Cs7يعرف أن التبخر والتكثيف هما جزء من دورة الماء.

عبارات أستطيع


أستطيع أن أصف الدور الذي تلعبه عملية التبخر في دورة الماء.



أستطيع أن أصف الدور الذي تلعبه عملية التكثيف في دورة الماء.



أستطيع أن أشرح كيف يسبب بخار الماء الموجود في الهواء األمطار أو الثلج.

التقويم والتقييم

[طرح األسئلة :رفع اليدين]
يطبق هذا الموضوع هدف التعلم السابق الخاص بالتبخر والتكثيف على دورة الماء .ابدأ درسك بنشاط قصير
لضمان التأكد من فهم الطلبة لعمليتي التبخر والتكثيف .اطلب من الطلبة مشاركة أمثلة يومية عن التبخر
والتكثيف مع بقية الزمالء في الفصل .وعليك كذلك حث الطلبة على وصف العمليات ذات الصلة ،على سبيل
المثال:
 "كيف تعرف أن هذا مثال على التبخر؟"" -لماذا ترى عالمات التكثيف على مرآة دورة المياه بعد االستحمام؟"

[التحدث إلى الزمالء ،المالحظة ،العمل التحريري]
بعد مناقشة دورة الماء مع طالب الفصل ،اطلب من الطلبة العمل في أزواج إلعداد وصف شفهي لدورة الماء
باستخدام الصورة الموجودة في كتاب الطالب .وعلى كل زوج من الطلبة عرض الوصف الذي أعداه أمام زوج
آخر.
يتوالى الطلبة اإلجابة على سؤال من األسئلة الواردة في كتاب الطالب شفويًا .يتناقش الطلبة ويعملون على تسوية
اختالفات الرأي قبل كتابة إجابتهم.
تجول في الفصل أثناء المناقشات بين أزواج الطلبة الثنائية ،الحظ المفاهيم الخاطئة وناقشها معهم.

[أوافق/ال أوافق/لست متأكدًا ،مناقشة]
أذكر عبارات ذات صلة بدورة الماء ،واطلب من الطلبة توضيح ما إذا كانوا يتفقون أم ال يتفقون معها أم إذا كانوا
أيضا بعض العبارات دون توضيح الغرض منها
غير متأكدين .شجع الطلبة على مشاركة استداللهم .أذكر
ً
لتحري الفهم وتحفيز النقاش ،على سبيل المثال:
 "تتبخر كميات أكبر من المياه في األيام العاصفة". "يتكون الثلج عندما تتكاثف األمطار"." -تضيف األمطار مياه جديدة إلى موارد المياه في العالم".
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الخطوات التالية:

 إذا كان الطالب يواجه صعوبة في فهم دور عمليتي التبخر والتكثيف في دورة الماء ،اطلب منه مشاهدة
فيديو أو رسوم متحركة مبسط يصف دورة الماء .اسمح للطالب أن يشاهد فيلم الفيديو /الرسوم المتحركة
عدة مرات بحسب ما يحتاج ،ثم:
 يستخدموا ملصقات معدة مسبقًا لتصنيف صورة بسيطة تمثل دورة الماء. يقدموا الموسيقى التصويرية التوضيحية الخاصة بهم أثناء تشغيل فيلم الفيديو /الرسوم المتحركةدون صوت (إيقاف وبدء تشغيل فيلم الفيديو /الرسوم المتحركة على النحو المناسب للتمكين من
وصفها).
فهما كامال لدور عمليتي التبخر والتكثيف في دورة الماء،
 إذا كنت التزال غير متأكدًا من فهم أحد الطلبة ً
اطلب منه سرد قصة "يوم في حياة جزيء ماء" .يمكنهم تمثيل القصة على ورقة كرتونية أو ملصق
مشروح".
 إذا كان الطلبة متأكدون من فهمهم ،اطلب منهم توقع كيف يتشكل الندى والضباب وإجراء البحوث ذات
الصلة ،وعرض النتائج التي توصلوا إليها على الفصل.
مثال  :2االستقصاء العلمي
الموضوع  :3-3استقصاء التبخر

األهداف التعليمية


 5Eo2يقيس الحجم ودرجة الحرارة والوقت والطول والقوة.



 5Eo4يعرض النتائج في صورة تمثيل بياني باألعمدة والتمثيل الخطي

عبارات "أستطيع"


أستطيع أن أستخدم األدوات لعمل القياسات الدقيقة.



أستطيع أن أحدد مواضع النقاط على محاور معدة مسبقًا.

التقويم والتقييم

في النشاط 3-3أ ،يستقصي الطلبة تبخر الماء في موقعين مختلفين .قبل بدء االستقصاء ،أعط كل زوج (أو
مجموعة صغيرة) بطاقات توضح رسوم أو صور لما يلي:
 دورق قياس حجمه 1000mLبتدريج 2mL مخبار مدرج حجمه  250mLبتدريج كل 25mL كأس زجاجي حجمها 250mLغير مدرج دورق مخروطي حجمه  250mLغير مدرجاطلب من الطلبة تحديد أوجه التشابه واالختالف بين هذه االوعية .عندما يستوعب الطلبة أن جميع معدات القياس
يمكن استخدامها لقياس الحجم ،اطلب منهم مناقشة بطاقاتهم وترتيبها وفقًا لمدى دقتها في قياس  225mLمن
الماء.
ناقش الترتيب واطرح اسئلة متابعة مع اختيار الطلبة الذين لم تالحظهم أثناء مناقشة التصنيف ،فقد تسأل مثال:
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 "إذا كانت التدرجات على الكأس تمثل  ،50mLما األحجام التي يمكنك قياسها؟ ما مدى دقةقياساتك؟
" -إذا كنا سنقيسه  ،165mLهل يمكننا استخدام دورق القياس؟"

[المالحظة ،شركاء المحادثة ،العمل التحريري]
الحظ الطلبة وهم يأخذون القياسات من أجل النشاط 3-3أ ،وتحقق هل يقرأون القياسات بدقة أم ال.
بعد أن يأخذ الطلبة جميع القياسات ،اطلب منهم تحديد نقاط على محاور معدة سابقًا (مع توضيح أسماء المحاور)
واشرح ما تشير إليه النتائج .يتعاون الطلبة في إكمال هذا النشاط ،ويناقشون عملهم مع شريك محادثة .تحرك بين
الطلبة وهم يحددو ن النقاط وراقب عملهم واستمع لمناقشاتهم .استخدم األسئلة المفتوحة للتعامل مع المشكالت
واألخطاء وتقصي استيعابهم للنتائج.
الخطوات التالية

فرصا لمزيد من التدريب العملي.
 إذا عانى طالب من صعوبة في قراءة األحجام خالل النشاط 3-3أ ،قدم
ً
بوسعك أن تطلب منه استخدام أجهزة قياس ذات تدرج أسهل في بادئ األمر .اطرح أسئلة ترسخ
استيعاب الطلبة ،على سبيل المثال:
 ما الذي تمثله كل درجة على المقياس؟ كيف تعلم ذلك؟ إذا كان السائل الذي تقيس حجمه بين درجتين على المقياس .ما القياس الذي تعتقد أنه القياسالصحيح؟ لماذا؟
 إذا عانى طالب من صعوبة في تحديد نقاط على المحاور المعدة مسبقًا ،قم بذلك أمامه .احرص على
التأكيد على كيفية التوصل إلى قيمة كل درجة على كل محور.
 إذا أحسن الطلبة استيعاب كيفية تحديد نقاط على المحاور المعدة مسبقًا ،اطلب منهم حل ورقة العمل 3-
 3التي تتضمن تسمية المحاور والتوصيل بين النقاط لتكوين تمثيل بياني خطي.
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الصف السادس
مثال  :1المعرفة والفهم
الموضوع  :7-2األمطار الحمضية
األهداف التعليمية
 6Be1ناقش اآلثار اإليجابية والسلبية للبشر على البيئة مثل انقراض األنواع وحماية المواطن الطبيعية.

عبارات أستطيع


أستطيع أن أصف كيف يصنع اإلنسان األمطار الحمضية.



أستطيع أن أصف على األقل مشكلتين تسببهما األمطار الحمضية.

التقويم والتقييم

[طرح األسئلة ،الصور/الرسوم البيانية ،طرح األسئلة :الطلبة ال يرفعون أياديهم لإلجابة  /تكتب أسماؤهم على
عصي]
اربط هذا الموضوع بالموضوع  ،6-2تلوث الهواء ،الذي يتناول الغازات التي تسبب التلوث ،واطلب من الطلبة
أن يتوقعوا اآلتي:
 "ما الذي قد يحدث عندما يسقط المطر عبر هواء ملوث؟"بمجرد شرحك لطريقة تكون المطر الحمضي عن طريق الموضوع  7-2األمطار الحمضية من محتوى الكتاب،
تحقق من استيعاب الطلبة بأن تطلب منهم تسمية مخطط بياني يشبه المخطط الوارد في كتاب الطالب .اطرح
أسئلة مختلفة مثل:
 ما الذي يسبب األمطار الحمضية؟ كيف تأتي الغازات الملوثة في الهواء؟ -ما الذي يمكن أن يفعله البشر لتقليل األمطار الحمضية؟

[المناقشة ،تقييم األقران]
بعد أن يستقصي الطلبة آثار األمطار الحمضية على النباتات والمباني ،اطلب منهم أن يعملوا في مجموعات
قصيرا عنها .وتشارك كل مجموعة عرضها التقديمي
عرضا توضيحيًا
ويناقشوا آثار األمطار الحمضية ثم يعدوا
ً
ً
مع الصف .شجع الطلبة على طرح األسئلة وإبداء آرائهم عن العروض.
[أوافق/ال أوافق/لست متأكدًا]
لتقويم االستيعاب العام للطلبة فيما يتعلق بعبارتي "أستطيع" ،اطلب منهم اإلجابة على عدد من العبارات بقول
"أوافق" أو "ال أوافق" أو "لست متأكدًا.
ابدأ بعبارات تركز على أسباب األمطار الحمضية مثل:
 "تسبب الغازات الطبيعية في الهواء األمطار الحمضية". "تطلق أنواع الوقود الحفري غازات ملوثة عندما تحترق". "تحلل األمطار ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين أثناء سقوطه خالل هواء ملوث".وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5
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ثم استخدم عبارات تركز على آثار األمطار الحمضية ،على سبيل المثال:
 "تتسبب األمطار الحمضية في زيادة نسبة حمضية البحيرات حتى تصير غير مالئمة للكائناتالحية".
-

"تتضرر جميع المباني من األمطار الحمضية".

عبارات أستطيع

صورا للضرر الواقع على المباني
 إذا عانى طالب من صعوبة في تحديد آثار األمطار الحمضية ،أره
ً
وصورا لمواطن طبيعية بها أشجار متوقفة النمو أو ميتة.
والتماثيل،
ً
 إذا انطبق على طالب ما عبارتي "أستطيع" في مرحلة مبكرة ،اطلب منه تصميم ملصق يشرح تكوين
األمطار الحمضية وآثارها بهدف عرضه في منطقة يلتقي فيها طالب المدرسة.
مثال  :2االستقصاء العلمي
الموضوع  :7-1ما وظيفة الدماغ؟

األهداف التعليمية


 6Ec3يحدد األنماط في النتائج والنتائج التي ال تبدو مالئمة للنمط.

عبارات "أستطيع"


أستطيع أن أجد األنماط في النتائج وأحدد النتائج التي ال تبدو مالئمة للنمط.

التقويم والتقييم

[طرح األسئلة ،فرز البطاقات ،زمالء المحادثة]
ً
نشاطا في الصف وفقًا لورقة العمل  7-1أعط كل طالب مجموعة من بطاقات مرسوم عليها حيوانات تطابق
نفذ
الموجودة في ورقة العمل .اطلب منه الطلبة اإلمساك ببطاقة واإلجابة على كل من األسئلة التالية:
اعرض الجدول الذي يظهر الوزن الكلي لحيوانات مختلفة ووزن أدمغتهم (من ورقة العمل) .اطلب من الطلبة
أن يعملوا في أزواج لترتيب مجموعات البطاقات في صفين ،أحدها مرتب حسب وزن الجسم واآلخر تحته
مباشرة مرتب حسب وزن الدماغ .يتناوب الطلبة في قول أي حيوان يأتي تاليًا في الترتيب ولماذا .تنقل بينهم
واسألهم:
 "هل تالحظون ًنمطا ما؟"
نفذ نشاط صفي بناء على ورقة العمل  .7-1اعط كل طالب مجموعة من البطاقات التي تحمل صور حيوانات
تتطابق مع ورقة العمل.
 أي من بين حيواناتك هو األثقل وزنًا؟ أي من بين حيواناتك يمتلك الدماغ األكبر؟ثم اطرح السؤال التالي:
" -لماذا تعتقد أن حيوانك يمتلك الدماغ األكبر؟

[زمالء المحادثة ،المناقشة]
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يحدد الطلبة ،بالتعاون مع زمالئهم ،النمط الموجود والنتيجة التي ال تناسب النمط فيما يبدو .أجر مناقشة
مع الصف لمشاركة اآلراء .اطلب من الطلبة تحديد أسباب اختيارهم لكل حيوان.
أخبرهم بأسماء حيوانات مألوفة أخرى واطلب منهم اقتراح موقع لها في ترتيب أوزان الدماغ مع ذكر
السبب.
الخطوات التالية

 إذا عانى الطلبة من صعوبة في تحديد األنماط استعن بنشاط "أعثر على العنصر المختلف" .اعطهم
مجموعات من الصور أو األرقام أو الكلمات واطلب منهم إيجاد العنصر الذي ال يالئم النمط .قد تكون
هذه العناصر حيوانات أو نباتات أو مواد أو قياسات .اختر بعض المجموعات التي قد تحتوي على أكثر
من عنصر مختلف مثل "ضفدعة وسمكة وحوت وقطة ودبور" ،حيث يمكن اختيار أكثر من عنصر
مختلف ألسباب متنوعة.
 إذا أحسن طالب استيعاب نمط العالقة بين وزن الجسم ووزن الدماغ:
 تحداهم لإلجابة عن األسئلة في آخر ورقة العمل  :7-1أي حيوان لديه أكبر دماغ بالنسبة لوزنجسمه؟ كيف توصلت لهذه اإلجابة؟
 اطلب منهم توقع األنماط واستقصائها في السمات الجسدية األخرى مثل طول ذراع اإلنسان مقارنةبطوله.
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الصف السابع
مثال  :1المعرفة والفهم
الموضوع  :3-6الكواكب المتحركة
األهداف التعليمية


7Pb2يصف حركة الكواكب والشمس وموضعهم النسبي في النظام الشمسي.

عبارات أستطيع


أستطيع أن أصف مدارات الكواكب في نظامنا الشمسي.

التقويم والتقييم

[تقييم األقران]
بعد مناقشة الكواكب وترتيبها من الشمس ومدار كل كوكب ،اطلب من الطلبة ممارسة الدرس "بتمثيل" حركات
الكواكب األقرب إلى الشمس في مجموعات من خمسة طالب .يستخدم الطلبة مخطط النظام الشمسي الموجود
في كتاب الطالب لمساعدتهم .يقوم الطالب الذي يلعب دور األرض بالمالحظة أثناء العرض ،وبعدها يصف
الطلبة مالحظتهم إلى المجموعة.
يجتمع أفراد مجموعتين معًا ويتبادلون األدوار في أن يالحظ كل منهم اآلخر .قدم "قائمة تعلم" بالمالحظات
أمورا يجب التحقق منها ،مثل:
والتغذية الراجعة .ينبغي أن تتضمن هذه القائمة
ً
 هل تظل الشمس في مكانها؟ -هل كانت الكواكب في ترتيبها الصحيح من الشمس؟

[أوافق/ال أوافق/لست متأكدًا ،المخططات البيانية/الصور ،المالحظات]
اطلب من الطالب الذي قام بدور األرض أن يوضح كيف الحظ اختالف مواضع كواكب عطارد والزهرة
والمريخ .بعد كل عبارة ،اسأل الطلبة اآلخرين عن رأيهم ،هل يوافقون أم ال يوافقون أم أنهم غير متأكدون .ادع
بعض الطلبة لشرح اختيارهم.
بعد مناقشة مواضع الكواكب من حيث بعدها عن األرض ،وسبب تسمية كوكب الزهرة في بعض األحيان "بنجم
المساء" أو "نجم الصباح" ،اطلب من الطلبة العمل في أزواج لرسم وتسمية مواضع كواكب عطارد والزهرة
والمريخ من حيث بعدها عن األرض في وقت معين من السنة .تنقل بين الطلبة أثناء عملهم في أزواج ،راقبهم
واطرح عليهم األسئلة وناقش حاالت سوء الفهم.
الخطوات التالية

فهما كامال للحركة النسبية للكواكب في النظام الشمسي،
 إذا كنت التزال غير متأكدًا من فهم أحد الطلبة ً
اعطه خمس دوائر ورقية مكتوب عليها "الشمس"" ،عطارد"" ،الزهرة"" ،األرض"" ،المريخ" ،ثم
اطلب منه استخدام ورقة العمل ( 3-6أ) بيانات الكواكب لمساعدته في ترتيب الكواكب وتحريكها حول
الشمس .ويمكن أن يلتقط الطلبة سلسلة من الصور وعرضها بالترتيب.
 إذا كان الطلبة متأكدون من فهمهم:
 oاطلب منهم عمل نموذج مصغر للنظام الشمسي باستخدام الكرات والخرز في مكان مفتوح
كبير ،بعدها يمكنهم توضيح هذا النموذج لبقية الطلبة.
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 oاذكر اسم عالم فلك ووضح للطلبة كيف يمكنهم اإلطالع على معلومات عنه ،واطلب منهم كتابة
فقرة قصيرة يشرحون فيها كيف ساهم هذا العالم في فهمنا للنظام الشمسي .يمكن فيما بعد
عاما من الفلك.
مشاركة أثناء شرح الموضوع  5-6ثورة في علم الفلك أو الموضوع ً 400 6-6
مثال  :2االستقصاء العلمي
الموضوع  :2-3المخازن الكيميائية للطاقة
األهداف التعليمية


 7Eo1يقوم بالمالحظات الدقيقة بما في ذلك أخذ القياسات.

عبارات أستطيع


أستطيع أن أقوم بمالحظات موثوقة وأخذ قياسات دقيقة.




أستطيع أن أرسم جدول واضح (يتضمن عناوين واضحة للصفوف أو األعمدة).
أستطيع أن أرسم تمثيل بياني خطي دقيق (يتضمن محاور معنونة).

التقويم والتقييم

[التحدث إلى الزمالء :عدم رفع اليدين]
وضح أنك ستقوم باستقصاء معدل إمداد الشمعة الماء بالطاقة (نشاط  .)2-3استخدم مخططات بيانية معدة مسبقًا
تشبه تلك الموجودة في النشاط  ،2-3ولكن بتغيير شيء واحد في كل مخطط ،على سبيل المثال:
 مالمسة ميزان الحرارة الجزء األسفل من الكأس. استبعاد المؤقت.اعط أزواج الطلبة مخطط بياني واحد أو أكثر .اطلب من كل طالب إخبار زميله بما يعتقد أنه خطأ في إعداد التجربة ،ثم اختر
طالب يصفون األخطاء ويشرحون ما ينبغي تغيره للحصول على نتائج موثوقة.

[المالحظة والعمل التحريري وطرح األسئلة]
الحظ الطلبة أثناء قيامهم بأخذ القياسات في النشاط  ،2-3وتحقق مما إذا كانوا يأخذونها بدقة ويسجلونها في جدول واضح.
بمجرد انتهاء الطلبة من جمع القياسات ،اطلب منهم عرض النتائج في صورة تمثيل خطي .يتعاون الطلبة في أزواج لالنتهاء من
ذلك ويناقشون عملهم .تنقل بين الطلبة أثناء قيامهم برسم هذا التمثيل الخطي والحظ عملهم واستمع إلى المناقشات الجارية
بينهم .استخدم األسئلة المفتوحة لحل المشكالت والتعامل مع األخطاء.
-

"كيف حددت طريقة تسمية المحاور التي رسمتها؟ هل واجهت أي مشاكل في وضع البيانات على التمثيل
الخطي؟"

الخطوات التالية


إذا كان أحد الطلبة يواجه صعوبة في قراءة درجات الحرارة ،وفر له ميزان حرارة سهل القراءة وامنحه فرص لمزيد
من الممارسة .اطرح أسئلة تدعم فهم الطلبة ،على سبيل المثال:
-



"ما الذي يشير إليه كل قسم على ميزان الحرارة؟"
"تأتي درجة حرارتك بين قسمين .في رأيك ،كيف ينبغي أن يكون قياس درجة حرارتك؟ ولماذا؟"

إذا كان الطلبة متأكدين من فهمهم لكيفية أخذ قياسات درجة الحرارة بدقة ،اطلب منهم تكرار أخذ المزيد من القياسات
في النشاط  ،2-3على سبيل المثال ،كل  30ثانية بدال من  60ثانية.
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الصف الثامن
مثال  :1المعرفة والفهم
الموضوع  :1-1التمثيل الضوئي
األهداف التعليمية


 8Bp1يستقصي حاجة النباتات إلى ثاني أكسيد الكربون والماء والضوء للتمثيل الضوئي حتى تصنع الكتلة الحيوية واألكسجين
ويستخدم المعادلة اللفظية للتمثيل الضوئي.

عبارات أستطيع


أستطيع أن أشرح معنى مصطلح التمثيل الضوئي.



أستطيع أن أذكر ما الذي تحتاج إليه النباتات في عملية التمثيل الضوئي.



أستطيع أن أذكر ما الذي تصنعه النباتات خالل عملية التمثيل الضوئي.

التقويم والتقييم

[طرح األسئلة والمناقشة]
أطلب من الطلبة كتابة أو لصق عبارات "أستطيع" في أعلى عملهم ،حيث سيتم استخدامها في نهاية الدرس.
قيم مدى استيعاب العمل المنجز خالل الصف السابع بأن تطلب من الطلبة مالحظة نبات ما .استخدم طريقتي طرح األسئلة والمناقشة
الستخالص خصائص الكائنات الحية التي تظهر على النبات .ومن أمثلة األسئلة التي يمكن طرحها:
-

"هل يتحرك النبات؟ هل سيبدو النبات كما هو خالل أسبوع؟ وإذا تغير حجمه خالل أسبوع هل تعتبر هذه حركة للنبات؟"

-

"هل يستخدم النبات الغذاء؟"

بعد إثبات أن جميع الكائنات الحية تتغذى وتتنفس ،يمكن طرح مزيد من األسئلة مثل:
-

"في رأيك ،كيف يحصل النبات على غذائه؟"

هذه فرصة للتأكد من عدد الطلبة الذين يعرفون بالفعل التمثيل الضوئي.

[فرز البطاقات ،السبورات البيضاء الصغيرة ،المناقشة]
بعد مناقشة مخطط التمثيل الضوئي الموجود في كتاب الطالب ،وزع على المجموعات الثنائية من الطلبة بطاقات سابقة اإلعداد ،توضح كل
منها مصطلح علمي يتعلق بالتمثيل الضوئي .يستخدم الطلبة هذه المصطلحات لتكوين جمل عن التمثيل الضوئي ،وتسجيلها على السبورات
البيضاء .ناقش الجمل التي كونها الطلبة كصف وحدد أي أخطاء بها.

[األسئلة ،المناقشة]

اآلن اطلب من الطلبة إعداد النشاط  ،1-1أو إذا كان مألوفًا لهم استنادًا إلى العمل السابق عليه خالل الصف
السابع في ورقة العمل  1-2كيف يؤثر الضوء على نمو النباتات ،ناقشه معهم .في كلتا الحالتين ،أطرح أسئلة
تتأكد بها من فهم الطلبة لدور الضوء في التمثيل الضوئي ،على سبيل المثال:
 "هل سبق لك أن رأيت نبات ًا على حافة نافذة؟ هل تنحني نحو الضوء أو بعيدًا عنه؟ ما سبب لذك فيرأيك؟"
 قد يتحول لون النباتات المنزلية الموجودة بعيدًا عن النوافذ إلى اللون األصفر؟ لماذا قد يحدثذلك؟"

[صواب أم خطأ ،السبورات البيضاء الصغيرة]
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اعط الطلبة بعض عبارات صواب أم خطأ حول التمثيل الضوئي .يستخدم الطلبة السبورات البيضاء الصغيرة
ويكتبون في أحد جانبيها العبارات الصحيحة وفي الجانب اآلخر العبارات الخاطئة .يحمل كل طالب إجابته في
نفس الوقت حتى تتمكن من الحصول على إجابات فردية وتحديد الطلبة الذين يواجهون صعوبات.
يمكن أن تتضمن العبارات:
 تجذب األوراق الضوء( .خطأ) تمتص األوراق الضوء( .صواب) يمتص النبات الماء عبر الجذور( .صواب) يمتص النبات الماء عبر األوراق( .خطأ)[التقويم الذاتي :إشارات المرور]
اطلب من الطلبة الرجوع إلى عبارات أستطيع ورسم دائرة ملونة إلى جانب كل عبارة (دائرة خضراء لما
"أستطيع أن أفعله بنفسي" ،دائرة صفراء لما "أستطيع أن أفعله مع القليل من المساعدة" ودائرة حمراء "أحتاج
الكثير من المساعدة لكي أفعله").
الخطوات التالية

 إذا واجه أحد الطلبة صعوبة في:
صحيحا واطلب منهم إعادة كتابته بطريقتهم
 فهم معنى مصطلح التمثيل الضوئي ،اعطهم تعريفًاً
الخاصة ،وتحقق مما كتبوه لتحديد أي حاالت سوء فهم.
 تذكر ما يحصل عليه النبات وما يصنعه أثناء التمثيل الضوئي ،اطلب من الطلبة رسم مخطط بيانيمن كتاب الطالب لنبات يقوم بالتمثيل الضوئي .ويضيف الطلبة أسهم عليها بيانات بلون واحد
لألشياء التي يحصل عليها النبات (ثاني أكسيد الكربون والماء) ،وبلون مختلف لألشياء التي
يصنعها البنات (األكسجين والغذاء).

 إذا حقق الطلبة جميع عبارات "أستطيع" ،اطلب منهم قراءة ورقة العمل  1-1تجربة فان هيلمونت

ومحاولة اإلجابة على األسئلة .الحظ أن الطلبة قد يحتاجون إلى المساعدة في بعض من هذه األسئلة .إذا
كان هناك وقت ًا كافيًا ،يمكنهم شرح تجربة فان هيلمونت إلى بقية الطلبة.
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مثال  :2االستقصاء العلمي
الموضوع  :2-5االحتراق
األهداف التعليمية


 8Eo4يناقش المخاطر ويضبطها لنفسه ولآلخرين.

عبارات أستطيع


أستطيع أن أناقش كيف يمكن ضبط المخاطر أثناء االستقصاءات التي قد تؤثر علي وعلى اآلخرين.



أستطيع أن أضبط المخاطر أثناء االستقصاءات التي قد تؤثر علي وعلى اآلخرين.

التقويم والتقييم

[تقويم األقران :العروض التوضيحية]
جرب حرق شيئ ًا ما في الهواء ،على سبيل المثال ،صوف الحديد أو شرائح خشبية رقيقة دون وصفها للطلبة في
الفصل ،اتخذ جميع احتياطات األمن والسالمة المناسبة (على سبيل المثال :استخدام ملقط بطول الذراع ،عدم
النظر إلى اللهب ،استخدام كمية صغيرة من المادة ،ابقاء الطلبة على مسافة بعيدة بما يكفي ،ارتداء وسيلة لحماية
العين ،وضع حصير مضاد لالحتراق على السطح.
قسم الطلبة الى مجموعات ثنائية واطلب من كل مجموعة ان تعد عرضا توضيحيا عن األخطار المترتبة عن
تجربة األحتراق وكيف يمكن الحد من هذه األخطار .خالل العرض بإمكان المجموعات األخرى تقديم تغذية
راجعة للمجموعات التي تؤدي العرض بهدف أثراء عرضهم وتطويره .يمكن أن يكون هذا باخيار موطن قوة
لكل عرض واقتراح للتحسين.

[التحدث إلى الزمالء]
اشرح للطلبة إجراءات النشاط  2-5وصف احتياطات األمن والسالمة شفهيًا ،بما في ذلك عدم استخدام أكثر من
 2cmمن شريط الماغنيسيوم.
يحصر الطلبة ألنفسهم ولآلخرين طرق ضبط المخاطر في االستقصاءات ،ويتحققون من االحتياطات التي كتبها
اآلخرون ويناقشونها قبل بدء العمل التطبيقي.

[المالحظة]
أثناء العمل التطبيقي ،تنقل بين الطلبة والحظهم ،وتحقق تحديدًا من أنهم يتخذون اإلجراءات المناسبة لضمان
سالمتهم وسالمة الطلبة اآلخرين الذين يعملون على مقربة منهم.
الخطوات التالية

 إذا واجه أحد الطلبة صعوبة في معرفة كيفية ضبط المخاطر في استقصاء حرق شريط المغنيسيوم،
وزع عليهم قائمة باحتياطات األمن والسالمة ذات الصلة باالستقصاء واطلب منهم كتابة شرح وتفسير
لكل عنصر بالقائمة.
 إذا كان الطلبة متأكدون من فهمهم لكيفية ضبط المخاطر ،وبالفعل قاموا بضبط تلك المخاطر في العمل
التطبيقي ،اطلب منهم إعداد ملصق صفي يقدم إرشادات حول المخاطر المحتملة حتى تؤخذ بعين
االعتبار أثناء إجراء أي استقصاء وطرق ضبطها.
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ملخص النقاط الرئيسية

سوف تساعدك النقاط الواردة أدناه على تحقيق التناسق بين المنهج الدراسي واساليب التدريس والتقويم والذي
يعد حيويًا للتدريس والتعلم الفعال:
 يعد التقويم التكويني عملية متواصلة من التقويم والتقييم والتغذية الراجعة بشأن التقدم الذي يحققه الطلبة
في التعلم فهو يشرك الطلبة في عملية تعلمهم ويطلعهم على التعلم المستقبلي.
 يمكنك استخدام عبارات "أستطيع" لمساعدتك على تقويم الطلبة إزاء األهداف التعليمية خالل األنشطة
التعليمية والتدريسية اليومية.
 إن مشاركة عبارات "أستطيع" المألوفة للطالب مع الطلبة يجعلهم على وعي بما يهدفون إليه .كما أنه
يشركهم في عملية تعلمهم الخاصة ،وال سيما عندما يتم تشجيعهم على استخدام التقييم الذاتي وتقييم
األقران.
 يوجد العديد من التقنيات التي يمكنك استخدامها للتقويم .يعد طرح األسئلة والمناقشة مع الطلبة
أمورا فعالة بصورة خاصة.
والمالحظة
ً
 تقييمك يحدد احتياجات األفراد ويبلغ بالخطوات التالية التي يجب اتخاذها خالل الدرس الحالي والدروس
الالحقة.
بناء ة وتساعد الطلبة على معرفة ما حققوه أو فعلوه جيدًا وما يحتاجون للقيام
 تعد التغذية الراجعة الفعالة ً
به اآلن للتحسين أو تحقيق تقدم.
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معجم المصطلحات الرئيسية
التقويم – عملية التعرف على ما تعلمه الطلبة
المنهج الدراسي – المعرفة والفهم والمهارات المطلوبة
التقويم التكويني – التقييم اليومي الذي تستخدمه في الغرفة الصفية لمعرفة ما إذا كان الطلبة حققوا أو يحققون
تقدما تجاه الهدف/األهداف التعليمية .ويتكون التقويم التكويني من عنصرين رئيسيين هما:
ً
 التقييم -اتخاذ قرارات بناء على التقويم أو التقييم الذاتي أو تقويم األقران الذي يطلعنا على الخطوات
التالية لتمكين الطالب من إحراز تقدم.
 التغذية الراجعة -التواصل البناء مع الطلبة بشأن ما يحتاجون إلى القيام به للتحسن
هدف التعلم – عبارة عن شيء ما من المتوقع أن يعرفه الطلبة ويفهمونه أو يتمكنون من القيام به
علم طرق التدريس – الطرق التي تستخدمها للمساعدة في حدوث عملية التعلم
تقويم األقران – التفكير في عمل شخص آخر وتقديم اقتراحات بشأن كيف يمكنه تحسينه
التقويم الذاتي – التفكير في عملك الخاص أو التقدم والتفكير في كيفية التحسين
معايير النجاح أو عبارات "أستطيع" – عبارات واضحة بشأن ما تريد من الطلبة إنجازه
التقويم الختامي – التقويم المستخدم في نهاية فترة التعلم لتلخيص ما حققه الطلبة.
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وثيقة تقويم تعلم الطلبة ملادة العلوم
للصفوف ()8-5

 الفصل الرابع



أدوات التقويم املستمر
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أول :إرشادات مهمة للمعلم يف عملية التقويم:
 ارجع إ أهداف التعلم اخلاصة باملادة ،واخرت األدوات املناسبة لتحقيق هذه املخرجات (ميكن الستعانة
باستمارة متابعة األداء).
 اخرت من خالل مادتك هدفا واحدا أو أكثر خالل احلصة الدراسية ،واخرت ما يناسب من أدوات وأنشطة من
أجل حتقيق ذلك ،ول تنسَ أن تضع مالحملاتك على النشاط ،كتغذية راجعة ،لتوضيح مد تقدم املتعلم يف ذلك
اهلدف  ،وميكنك القيام بتعديل طرو تدريسك يف ضوء تلك التغذية الراجعة ،كما ميكنك وضع اخلطط اليت تراها
مناسبة إلخراج املتعلم من الضعف ،ليستمر يف التعلم ويكون على استعداد بشكل دائم لستقبال تعلم جديد.
 ميكنك تثبيت درجة التقويم اخلتامي يف سجل املتابعة ،وأما درجة التقويم التكويين فال ميكنك تثبيتها ،وإذا
وضعت الدرجة فيكون ألجل املتابعة والتغذية الراجعة فقط ،وميكن توضيح ذلك من خالل املثال اآلتي:

التقويم التكويين

اهلدف

التقويم اخلتامي

ان ميثددددل الطالددددب مراحددددل منددددو

اعطاء انشطة صفية كتابية  +املالحملة بعد تقوميه تكوينيا يدتم تقوميده ختاميداا

النبددات باسددتخدام األعمدددة

الصددفية  +واجبددات منزليددة إلعطدداء

لقيدددداس مددددد حتقيددددق الطالددددب

البيانية.

الطالدددب الفرصدددة إلكتسدددا مهدددارة

للهددددف بإعطائددده درجدددات مدددن

رسددم مراحددل منددو النيددات باسددتخدام

خددالل أداتددي الختبددار القصددري

األعمددددة الببانبدددة ولكتشددداف نقددداط

والواجبات املنزلية.

القدوة والضددعف لديده مددن أجدل تطدوير
وحتسني أدائه
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 وهكذا يستمر املعلم يف متابعة مستو أداء الطالب يف أهداف التعلم وصول إ هناية الفصل أو العام لتكتمل
عملية احلصول على الدرجات لكل متعلم وبالتايل التعرف على مستواه ومد إجنازه.
 إن التقرير الوصفي الذي يُرسل لويل األمر حول مستو أداء ابنه /ابنته يبنى على املعلومات املستقاة من نتائ التقويم
املستمر بنوعيه التكويين واخلتامي .
 وهكذا يستمر املعلم يف متابعة مستو أداء الطالب يف أهداف التعلم وصولا إ هناية الفصل أو العام لتكتمل
عملية احلصول على الدرجات لكل متعلم وبالتايل التعرف على مستواه ومد إجنازه.

ثانيا:األهداف اخلاصة مبادة العلوم للصفوف (:)8-5
إن اهلدف من تعليم وتعلم مادة العلوم يف الصفوف املختلفة هو توفري التطدوير املتعاقدب للمعرفدة والفهدم اخلدا باملفداهيم
العلمية وكذلك تطوير كماا متنوعاا من املهارات والديت متكّدن الطلبدة مدن البحدث يف جمدال البيئدة اتيطدة  .فمدنه الصدف
اخلامس مثالً يبنى على أساس إطار املفاهيم اليت تأسسدت يف الصدفوف السدابقة  ،فدبعا جمدالت اتتدو معدادة مدن
الصف الرابع مثال  ،ولكنها بتوسع وأخر جديدة إضافتها ،يضاف إ ذلك إن املعرفة والفهم للفكار العلمية تكدون
معززة وموسعة لتتناسب مع النمو املعريف للطلبة وقدراام يف املراحل العمرية املختلفة.مبعنى أن حمتدو مدنه العلدوم يف
أي صف يرتابط مع األفكار الرئيسة ملنه العلوم يف الصفوف السدابقة والالحقدة للصدف املعدين .وتشدكل األهدداف يف
مادة العلوم اتور األساسي للتعليم والدتعلم والديت ينبغدي علدى املعلدم مراعاادا عندد التخطديط للتددريس وكدذلك عندد
التخطيط للتقويم لتحديد أداة التقويم املناسبة لقياس األداء املناسب من خالل النشاط املناسب ،وهذه األهدداف أو
املخرجات ينبغي الرجدوع إليهدا مدن خدالل أدلدة املعلدم يف الصدفوف املختلفدة ،أو مدن خدالل الددليل اإلرشدادي جملموعدة
أدوات التقويم والتقييم ملادة العلوم للصفوف (.)8-5
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توفر وثيقة عبارات س أستطيعس األهداف التعليمية اخلاصة ملادة العلوم (اليت ينبغدي تقوميهدا)  ،و عبدارات أسدتطيع
املرتبطة بتلك األهداف وكيفيدة اسدتخدامها أثنداء التددريس  ،و جمموعدة مدن تقنيدات التقدويم التكدويين الديت ميكدن
استخدامها ملالحملة التقدم الذي قققه الطالب.

ثالثا :عناصر التقويم (مستويات التعلم) ملادة العلوم:
إن العناصر والقددرات الديت يتطلدب مدن الطلبدة إظهارهدا خدالل عمليدة التقدويم هدي يف األسداس ترمجدة للهدداف
اخلاصة اتددة لتدريس كل جزء من أجزاء املقرر الدراسي ملادة العلوم يف كل صف ،الديت بددورها تدرتجم األهدداف
العامة خالل مراحل التعليم.
ويعددد التحصدديل الدراسددي الشددغل الشدداغل الددذي تسددعى األنملمددة التعليميددة إ جتويددده مددن خددالل تط دوير أدوات
التشخيا والعالج  ،والستفادة من جتار الدول يف ذلك خاصة اجملالت اليت متتاز بعاملية املعرفة واملهارة الديت ميكدن
حتقيقها من خالل تدريس مادة العلوم .ومن هذا املنطلق حرصدت وزارة الرتبيدة والتعلديم يف السدلطنة علدى السدتفادة
من التجار العاملية يف جمدال مراقبدة التحصديل الدراسدي مدن ذلدك الشدرتا ضدمن مشدروع الدراسدة الدوليدة لتقدويم
التحصيل يف العلوم والرياضيات (  )TIMSSيف عام 2007م اليت تلتقي بصورة مباشرة ضمن املستويات املعرفيدة
( املعرفة والتطبيق والستدلل )  ،ويعتمد عليها تقويم أداء الطلبة حالياا يف مادتي العلوم والرياضيات يف السلطنة .لدذا
سيتم تقويم طلبة الصفوف ( )8-5يف مادة العلوم يف املستويات املعرفية اآلتية:
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أ -املعرفة (:)Retrieving
القدرة
.1الستدعاء

جمال التقويم
تقديم أو حتديد بيانات دقيقة عن احلقائق العلمية و العالقات
والعمليات و املفاهيم و تعيني خصائا أو خوا كائنات حية و مواد و
عمليات حمددة.

.2التعريف

تقديم أو حتديد تعريفات للمصطلحات العلمية  ،و التعرف على
املفردات العلمية و الرموز و الختصارات و الوحدات واملوازين يف
السياقات املناسبة و استخدامها.

.3الوصف

وصف الكائنات احلية و املواد الفيزيائية و عمليات العلوم اليت توضح
عمليا املعرفة باخلوا و البنية و الوظيفة و العالقات.

.4التوضيح بواسطة األمثلة

دعم أو توضيح البيانات اخلاصة باحلقائق أو املفاهيم باستخدام األمثلة
املناسبة  ،و التعرف على أو تقديم أمثلة حمددة توضح معرفته باملفاهيم
العامة.

.5استخدام األدوات
واإلجراءات

التعبري عن املعرفة باستخدام أجهزة العلوم و املعدات و األدوات
واإلجراءات و أجهزة القياس و املوازين.
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 -التطبيق (: )Applying

من املتوقع من الطلبة تطبيق املفاهيم العلمية يف جمموعة من السياقات .وقد يشمل ذلك على :
جمال التقويم

القدرة

.1املقارندددددة واملغدددددايرة حتديدد أو وصدف أوجده الشدبه و الخدتالف بدني جمموعدات مدن الكائندات احليددة أو
والتصنيف

املدددواد أو العمليدددات  ،و متييدددز أو تصدددنيف أو تنملددديم األشدددياء املنفدددردة و املدددواد و
الكائنات احلية و العمليات اليت تقوم على اخلصائا و اخلوا .

.2اسدددتخدام النمددداذج استخدام التخطيط البياني أو النماذج للتوضيح عمليدا لسدتيعا مفهدوم علمدي مدا
أو الرسدددددددددددددددومات أو بنية أو عالقة أو عملية أو نملام بيوةي أو فيزيدائي أو دورة ( مثدل شدبكة الغدذاء ،
البيانيدددددددة إلثبدددددددات

املعرفة

الدائرة الكهربائية  ،دورة املاء  ،النملام الشمسي  ،البنية الذرية).

 .3إرددداد العالقدددة بدددني إراد العالقة بني املعرفدة مبفهدوم بيدوةي أو فيزيدائي أساسدي و بدني مدا هدو مراقدب أو
املعرفددددددة واملفهددددددوم مستنت من اخلوا أو السلو أو استخدام األشياء أو الكائنات احلية أو املواد.

العلمي

.4تفسري املعلومات

تفسري املعلومات النصية أو اجملدولة أو البيانية على ضوء مفهوم أو قاعدة علمية.

.5إراد حل

حتديددد أو اسددتخدام عالقددة أو معادلددة أو صدديغة إلرداد حددل كيفددي أو كمددي يتعلددق
بالتطبيق أو التوضيح العملي املباشر للمفهوم.

.6شددددرح املالحملددددات تقديم أو حتديد شرح ملالحملة أو ظاهرة علمية و التوضيح العملي لستيعا مفهوم
واألفكار العلمية

علمي أساسي أو قاعدة أو قانون أو نملرية .
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ج -الستدلل (:)Combining
القدرة

جمال التقويم

.1حتليل املشكالت

حتليل املشاكل لتحديد العالقات املناسبة و املفاهيم وخطوات حل املشكالت و
تطوير و شرح اسرتاتيجيات حل املشكالت.

.2التكامل -الرتكيب



تقديم حلول للمشاكل اليت حتتاج إ الهتمام بعدد من العوامل املختلفة أو املفاهيم
ذات العالقة.

.3الفرضية -التنبؤ



و اةمع و الربط بني املفاهيم اليت تنتمي إ أقسام خمتلفة من أقسام العلوم



والتوضيح العملي لستيعا املفاهيم املتحدة و األفكار من خالل جمالت العلوم



واملكاملة بني املفاهيم الرياضية أو اإلجراءات عند حل مسائل العلوم.



دم املعرفة مبفاهيم العلوم مع املعلومات املستقاة من التجار أو املالحملات
لتستخدم يف صياغة أسئلة ميكن اإلجابة عنها عن طريق الستقصاء.



و صياغة الفرضيات مثل الفرتاضات القابلة لالختبار باستخدام املعرفة املتوفرة
من مالحملة أو حتليل املعلومات العلمية و استيعا املفاهيم



و التنبؤ بتأثري التغريات اليت تطرأ على الملروف البيولوجية أو الفيزيائية على ضوء
الدليل و الفهم العلمي
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.4التصميم -التخطيط

 تصميم أو ختطيط الستقصاءات املناسبة لإلجابة على األسئلة العلمية أو اختبار
الفرضيات.


وصف أو التعرف على خصائا الستقصاءات ذات التصميم اةيد فيما تا
باملتغريات املراد قياسها و ضبطها.

 و العالقات السببية و التأثريية  ،و اختاذ القرار حول القياسات أو اإلجراءات اليت
تتبع يف تنفيذ الستقصاءات .
.5الستنتاج



القدرة على استخال معلومات منوذجية مرتبطة بالبيانات املتوفرة.

 وصف ما تشري إليه(اجتاهات) البيانات و الستيفاء أو الستقراء من البيانات أو
املعلومات املعطاة.
 تقديم استنتاجات فعالة اعتمادا على األدلة و  /أو استيعا مفاهيم العلوم.
 الوصول إ الستنتاج املناسب الذي اطب األسئلة أو الفرضيات ويوضح عمليا
الفهم للسبب و التأثري أو النتيجة.
.6التعميم

الوصول إ استنتاج عام يتعد ظروف التجربة أو الملروف املعطاة و تطبيق
الستنتاجات على احلالت املستجدة و وضع صيغ تعرب عن العالقات الفيزيائية.
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.7التقييم

 التفكري يف حماسن و مساوئ اختاذ القرار حول العمليات البديلة واملواد و املصادر و
التفكري يف العوامل العلمية و الجتماعية لتقويم تأثري العلوم و التقانة على األنملمة
البيولوجية و الفيزيائية .
 تقويم شروح البدائل واسرتاجتيات حل املشكالت و احللول.
 تقويم نتائ الستقصاء مع وضع قدرة استخال البيانات يف العتبار من اجل دعم
الستنتاجات املتوصل إليها.

.8التربير

استخدام الدليل و الفهم العلمي لدعم التفسريات وتربير الشروح و حلول املشكالت
وإقامة احلجة لدعم جانب املعقولية يف حلول املشكالت أو الستنتاجات املتوصل
إليها من الستقصاءات أو الشروح العلمية.

ويالحظ أن املسدتويات السدابقة وعناصدرها هدي نفدس العناصدر والقددرات يف الدراسدة الدوليدة لتقدويم التحصديل يف
العلوم والرياضيات ) ، (TIMSSمع اختالف بسيط يف عناصر مستو التطبيق حيدث دجمدت املسدتويات احلاليدة
كالً من قدرتي التنفيذ والتحديد املتضمنة يف مستويات الدراسة الدولية للعلوم والرياضديات ))TIMSS 2015
يف قددددرة حدددل مشدددكالت حياتيدددة-حقيقيدددة ،إذ يتكدددون مسدددتو املعرفدددة يف هدددذه الدراسدددة مدددن التدددذكر والتعدددرف
والتصددنيف/الرتتيب واحلسددا والسددتخراج والقيدداس ويتكددون مسددتو التطبيددق مددن التحديددد والتمثيل/النمذجددة
والتنفيذ ،ويتكون مستو الستدلل من التحليل والرتكيب والتقويم واستخال النتائ والتعميم والتربير.
وميكن تبسيط العالقة بني هذه العناصر واملستويات املعرفية لبلوم بالشكل اآلتي:
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الستدلل

تصنيف بلوم

التطبيق
املعرفة

تصنيف بلوم املعدل

رابعا:األنشطة واألساليب:
يتضمن كتا الطالب ودليل املعلم  ،وكتا النشاط جمالت وأنشطة ترتبط بدراسة مادة العلوم مبا ققق أهدداف
الستقصدداء العلمددي والددذي يقددوم عليدده منهدداج سالسددل العلددوم ،ورددب اعتبارهددا مصدددر خددربات الددتعلم حبيددث ميكددن
للمعلمني استخدامها ،كما أنه رب عليهم استخدام أنشطة متنوعة يف تقدديم وتددريس املقدرر .إن خدربات الدتعلم الديت
تارها املعلم رب أن تصدمم حبيدث تشدمل املعدارف واملفداهيم األساسدية الديت تتطلبهدا املدادة ،وردب أن تدوفر أيضدا
الفدر للطلبدة لتطدوير مهدارات الستقصداء العلمددي ،ومدن املهدم مالحملدة أنده لدديس هندا حاجدة لتزويدد الطالدب بكددل
األنشطة والتمارين اليت حتمل نفدس اهلددف يف كتدا الطالدب أو قدد تكدون متضدمنة يف دليدل املعلدم ،لدذلك يدتم اختيدار
األنشطة والتمارين اليت حتقق األهداف مبا يتناسب مع مستو الطلبة وبناء علدى الفدروو الفرديدة ،مدع إعطداء الطالدب
الفرصة والكمية الكافية حلل أسئلة ومتارين متنوعة إلكسابه املهارة املرتبطة باألهداف التعليمية.
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خامسا :الوزن النسيب ألدوات التقويم:
إن استخدام أدوات تقويم متعددة ةمع املعلومات حول املستو التحصيلي للطلبة يف مواد العلوم؛ كالمتحانات
والختبارات القصرية واألعمال الشفوية و الواجبات املنزلية واألسئلة القصرية واألداء العملي واملشروع يسمح باختاذ
قرار موضوعي حول إجنازهم.


إن أدوات التقويم املستخدمة يف تقويم أداء الطلبة يف مادة العلوم يف الصفوف ( )8-5خالل الفصل الدراسي
الواحد ينبغي أن تغطي األوزان التالية:



الصفوف

امتحان هناية الفصل

أدوات التقويم املستمر

8-5

40

60

حيث تشرت هذه األدوات يف تشكيل الدرجة النهائيدة املعدربة عدن مسدتو إجنداز الطالدب يف مدادة العلدوم (100
درجة) موزعة يف الصفوف ( )8-5حسب اةدول اآلتي:

العرض الشفوي

احلوار الشفوي

الواجبات املنزلية

املشروع
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األنشطة العملية

8-5

5

5

5

األسئلة القصرية

الصفوف

الختبارات القصرية

األعمال الشفوية

5

10

10

20

123

امتحان
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الفصل
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جمموع الدرجات

أدوات
التقويم

أدوات التقويم املستمر

100

سادسا :التخطيط ألدوات التقويم :
ل لتخطيط أمهية كبرية يف التقويم وهو ذو فائدة على الطالب واملعلم ،فالتخطيط ينملم اةهود ملساعدة الطلبة للتعلم
والرتقاء مبستواهم ،كما أن التخطيط املسبق واملدروس يساعد املعلم على الرتقاء املهين بالستفادة من التغذية
الراجعة وتطوير خطته التدريسية وحتقيق املخرجات.
إن التخطيط السليم لتطبيق أدوات التقويم قتم على املعلم إراد نوع من التوازن بني الوزن النسيب تتو ووحدات
وفصول املقرر وتنويع أدوات التقويم عند تقويم أداء الطلبة وعلى املعلم وضع املخطط الذي يراه مناسباا وفق قدرات
طلبته والوزن النسيب الذي تشكله املخرجات/األهداف التعليمية املراد حتقيقها من خالل تدريس كل وحدة دراسية
مع التأكيد على أمهية تنويع أدوات التقويم املختلفة ألن اهلدف من طريقة التقويم هو التأكد من أن كل هدف/خمرج قد
أعطي القدر الكايف من التقويم يف خمتلف مستويات التعلم حتى يكون املعلم على ثقة بأن التقرير الذي يعده عن إجناز
الطالب يتميز بالصدو واملوضوعية.
وحتى تكون خطة التقويم عملية ودقيقة نقرتح على املعلم النقاط اآلتية:
 -1الطالع على الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة ووثيقة تقويم تعلم الطلبة ملواد العلوم اللتني تتضمنان كل ما يتعلق بالتقويم
من اسرتاتيجيات وإرشادات وكيفية تنفيذ أدوات التقويم.
 -2مساعدة املعلم زمالءه الذين يدّرسون املنه يف املدرسة بالتخطيط لتقويم تعلم الطلبة من خالل خرباته السابقة
يف تدريس املادة ،وعمل خطة فصلية أو سنوية لتكون ضمن اخلطة السنوية لتوزيع املنه الواردة يف دفاتر
التحضري.
 -3مراعاة الربط املناسب بني املخرجات التعليمية وطرو التدريس املناسبة وأدوات التقويم املختارة لقياس اكتسا
الطلبة للقدرات املعتمدة للمادة وفقاا ملستويات التعلم الثالثة.
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124

 -4الرتكيز على مستويات التعلم (املعرفة والتطبيق والستدلل) لتعكس النسبة املقررة يف املادة وعدم الهتمام
مبستو دون آخر عند توظيف أدوات التقويم.
 -5يقدم املشرفون الرتبويون واملعلمون األوائل الدعم الالزم للمعلم لتفعيل خطة التقويم ،والتأكد من حتديد معايري
واضحة لإلجناز حتى ميكن احلكم على نوعية أداة التقويم مقابل أداء الطالب وفقاا لتوصيف وثيقة التقويم للمادة.
 -6توظيف خطة التقويم يف املواقف التعليمية ومتابعة ورصد إجناز الطلبة من خالل أدوات التقويم املستمر وتوثيق
ذلك.
ليتذكر املعلم أنه عندما يوظف أدوات التقويم أثناء عملية التدريس اليومية فإنه ميارس تقوميا تكوينيا مستمرا،
وهذا ل يعين أن هنتم برصد الدرجات بني فرتة وأخر  ،ولكن املهم هو استمرارية متابعة تقويم كل أداة وتدريب الطلبة
عليها ،للوصول إ قناعة مناسبة حول املستو احلقيقي للطالب ،ومن ثم رصد الدرجة املناسبة يف ضوء التغذية
الراجعة املستمرة ،فالتقويم والتدريس عمليتان متكاملتان.

سابعا :آلية متابعة و تقويم أداء الطالب :
إن التخطيط للتقويم يف مواد العلوم يعتمد على إراد التوازن املناسب يف عدد مرات تقويم كل أداة مع الوزن النسيب
لكل من مكونات اتتو ومستويات التعلم ،وهنا عدة خطوات ينبغي على املعلم األخذ لا ،وهي:
 )1توضيح متطلبات وثيقة تقويم أداء الطلبة ملادة العلوم لطلبته ،وشرح آلية تقسيم الدرجات لكل أداة من أدوات التقويم
املستخدمة لتقوميهم ،حبيث يكون الطالب على دراية مبا هو مطلو منه يف بداية الفصل الدراسي.
 )2التعرف على مستويات طلبته يف الصف من خالل ملف أعمال الطالب و النتائ التحصيلية للعام الدراسي املنصرم
أوالختبار التشخيصي لتحديد املستو أو من خالل توظيف املالحملة اليومية وتفعيل األنشطة الصفية ،فهذا

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

125

يساعد املعلم على التعرف على نقاط القوة والضعف لد طلبته ،ويتم ذلك يف بداية الفصل الدراسي احلايل لتحديد
مستويات طلبته.
 )3متابعة خمطط التقويم الذي أعده املعلم من خالل توزيع درجات كل أداة من أدوات التقويم وعدد مرات تطبيقها و
توزيعها على وحدات املنه .
 )4رصد درجات أدوات التقويم املستمر لطلبته باستمرار وعدم النتملار إ هناية الفصل الدراسي.
 )5إعداد تقارير عن مستو أداء الطالب مرتني يف الفصل الدراسي الواحد ،األول وصفي يف منتصف الفصل
الدراسي والثاني ختامي عن مستو األداء يف هناية الفصل الدراسي.
 )6وضع أنشطة عالجية للطلبة الضعاف بالتعاون مع بقية املعلمني وبإشراف من املعلم األول أو املشرف ،ومتابعة تلك
األنشطة بني فرتة وأخر وذلك طوال الفصل الدراسي.
واخلطوات التالية توضح آلية معاةة الضعف عند الطلبة:
أ -حتديد نقاط الضعف اليت يعاني منها الطلبة بعد تدريس مُخرج ما ،فالواجبات أو التفاعل خالل احلصة ميكن أن
يسرتشد لا املعلم يف التعرف على الضعف.
 التخطيط إلعطاء الطلبة الذين هم حباجة للمتابعة أنشطة تتناسب معهم من أجل معاةة الضعف ،أو اكتسااملخرج الذي مل يستطيعوا اكتسابه خالل احلصة الدراسية ،وذلك من خالل الستفادة من بند تفريد التعليم الوارد
يف دليل املعلم.
ج -ينبغي على املعلم تقديم التغذية الراجعة لكل طالب.
د -على املعلم إعطاء هذه اجملموعة واجبات ،ويتابع تصحيح تلك الواجبات يف اليوم التايل ،ويتابع مد التحسن
لديهم ،ويتأكد من احتياجهم للمساعدة من عدمه ،وهنا ميكنه الستفادة من تعليم األقران لبعضهم ،بأن يوجه
الطالب إ زميل له متفوو حتصيليا ،ليوضح بعا النقاط وبأسلوبه ليساعد زميله.
وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5
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هد  -مبا أن املعلم أكثر دراية من غريه بطلبته ،فيمكنه استخدام ما يشاء من طرو ليعاجل طلبته الذين هم حباجة ملتابعة.


على املعلم رصد درجات كل أداة من أدوات التقويم املستمر لكل وحدة بعد النتهاء من تدريسها مباشرة وعدم
تركها لنهاية الفصل الدراسي.

والنماذج اآلتية توضح املخططات املقرتحة لعملية تقويم الطلبة من خالل توزيع درجات كل أداة من أدوات
التقويم وعدد مرات تطبيقها وتوزيعها على وحدات منه مادة العلوم للصفوف اخلامس والسادس.
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منوذج مقرتح ملخطط تقويم الطلبة من خالل توزيع درجات كل أداة من أدوات التقويم وعدد مرات تطبيقها
وتوزيعها على وحدات منه مادة العلوم يف الصف اخلامس للفصل الدراسي األول
أدوات التقويم املستمر(60درجة)

الوزن النسيب

الوحدة

عنوان الوحدة

نمو النباتات
استقصاء ّ

%24

األعمال الشفوية
العرض

الشفوي
األو
الثانية
الثالثة

دورة حياة النباتات

احلوار الشفوي

األنشطة العملية

األسئلة القصرية

الختبارات
القصرية

هناية

الفصل

10


%33

الواجبات

املشروع

األداء العملي

امتحان











13



المزهرة
حاالت المادة

اجملموع

% 43

%100
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5

5


5
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5

10


5

5

10
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10

40

 من خالل اةدول السابق و الذي يوضح عدد مرات رصد الدرجات ألدوات التقويم املستمر ملادة العلوم للصف اخلامس فانه رب مراعاة النقاط التالية:
 اللتزام بعدد مرات التقويم لكل أداة حبيث تتوزع عدد مرات التقويم على كل وحدات املنه الدراسي.
 تشري العالمة ( )ا عدد مرات التقييم لكل طالب.
 يقيم الطالب يف أداة العرض الشفوي واملشروع مرة واحدة خالل الفصل الدراسي الواحد.
 يف بعا أدوات التقويم يتم أخذ املتوسط وذلك من خالل مجع درجات األداة وتقسيمها على عدد مرات التقويم.
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منوذج مقرتح ملخطط تقويم الطلبة من خالل توزيع درجات كل أداة من أدوات التقويم وعدد مرات تطبيقها وتوزيعها
على وحدات منه مادة العلوم يف الصف السادس للفصل الدراسي األول
أدوات التقويم املستمر(60درجة)
الوحدة

عنوان الوحدة

الوزن النسيب

األو

جسم االنسان

%27

األعمال الشفوية
العرض

الشفوي

الثانية
الثالثة

الكائنات الحية في

احلوار الشفوي

األنشطة العملية

األسئلة القصرية

الختبارات
القصرية

هناية

الفصل

11


%40

الواجبات

املشروع

األداء العملي

امتحان
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البيئة
تغيرات المادة

اجملموع

% 33

%100
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5

5


5
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5

10


5

5

10
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40

 من خالل اةدول السابق و الذي يوضح عدد مرات رصد الدرجات ألدوات التقويم املستمر ملادة العلوم للصف اخلامس فانه رب مراعاة النقاط التالية:
 اللتزام بعدد مرات التقويم لكل أداة حبيث تتوزع عدد مرات التقويم على كل وحدات املنه الدراسي.
 تشري العالمة ( )ا عدد مرات التقييم لكل طالب.
 يقيم الطالب يف أداة العرض الشفوي واملشروع مرة واحدة خالل الفصل الدراسي الواحد.
 يف بعا أدوات التقويم يتم أخذ املتوسط وذلك من خالل مجع درجات األداة وتقسيمها على عدد مرات التقويم.
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منوذج مقرتح ملخطط تقويم الطلبة من خالل توزيع درجات كل أداة من أدوات التقويم وعدد مرات تطبيقها وتوزيعها
على وحدات منه مادة العلوم يف الصف السابع للفصل الدراسي األول
عنوان الوحدة

الوزن النسيب

النبات واإلنسان
ككائنات حية

%19

الثانية

حاالت المادة

%13

الثالثة

الطاقة

% 25

الرابعة

الخاليا والكائنات الحية

%15

اخلامسة

األرض

%17

السادسة

األرض وما حولها

%11

اجملموع

%100

الوحدة

األو
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أدوات التقويم املستمر(60درجة)
األعمال الشفوية
العرض الشفوي احلوار الشفوي

الواجبات املشروع

األداء العملي
األنشطة العملية

امتحان
األسئلة القصرية الختبارات القصرية

هناية

الفصل
8
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 من خالل اةدول السابق و الذي يوضح عدد مرات رصد الدرجات ألدوات التقويم املستمر ملادة العلوم للصف السابع فانه رب مراعاة النقاط التالية:
 اللتزام بعدد مرات التقويم لكل أداة حبيث تتوزع عدد مرات التقويم على كل وحدات املنه الدراسي.
 تشري العالمة ( )ا عدد مرات التقييم لكل طالب.
 يقيم الطالب يف أداة العرض الشفوي واملشروع مرة واحدة خالل الفصل الدراسي الواحد.
 يف بعا أدوات التقويم يتم أخذ املتوسط وذلك من خالل مجع درجات األداة وتقسيمها على عدد مرات التقويم.

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

133

منوذج مقرتح ملخطط تقويم الطلبة من خالل توزيع درجات كل أداة من أدوات التقويم وعدد مرات تطبيقها وتوزيعها
على وحدات منه مادة العلوم يف الصف الثامن للفصل الدراسي األول
عنوان الوحدة

الوزن النسيب

النباتات

%27

الثانية

العناصر والمركبات

%18

الثالثة

الضوء

% 11

الرابعة

الغذاء والهضم

%11

اخلامسة

تغيرات المادة

%16

السادسة

الحركة وعزم القوة

%17

اجملموع

%100

الوحدة

األو
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أدوات التقويم املستمر(60درجة)
األعمال الشفوية
العرض الشفوي احلوار الشفوي

الواجبات املشروع

األداء العملي
األنشطة العملية

امتحان
األسئلة القصرية الختبارات القصرية

هناية

الفصل
11
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 من خالل اةدول السابق و الذي يوضح عدد مرات رصد الدرجات ألدوات التقويم املستمر ملادة العلوم للصف الثامن فانه رب مراعاة النقاط التالية:
 اللتزام بعدد مرات التقويم لكل أداة حبيث تتوزع عدد مرات التقويم على كل وحدات املنه الدراسي.
 تشري العالمة ( )ا عدد مرات التقييم لكل طالب.
 يقيم الطالب يف أداة العرض الشفوي واملشروع مرة واحدة خالل الفصل الدراسي الواحد.
 يف بعا أدوات التقويم يتم أخذ املتوسط وذلك من خالل مجع درجات األداة وتقسيمها على عدد مرات التقويم.
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ثامنا :أدوات التقويم املستمر :
صممت أدوات التقويم املستمر اخلتامي (واليت يرصد هلا درجدات) لتنفيدذها بعدد جدزء مدن املقدرر أو فدور اكتمدال تعلدم
جمموعة من األهداف ،وتؤد يف أي وقت ويف أي حمتو للمنه  ،مع األخذ يف العتبار أن تقويم الطلبدة ختاميًدا يكدون عقدب
حصوهلم على الفر الكافية لتلقي املعلومات الضرورية ،واكتمال أهداف املعرفة والفهم وأهداف الستقصاء العلمي.

 -1التعريف بأدوات التقويم املستمر يف مادة العلوم:
وهنا رب تعريف الطلبة منذ بداية الفصل الدراسي باألدوات اليت سوف تستخدم ةمع املعلومات حول املعارف

واملهارات املتوقع منهم اكتسالا خالل دراستهم للمقرر الدراسي يف كل صف ،ومعايري التقويم اليت سوف حتدد درجة

إجنازهم للمخرجات التعليمية من خالل كل أداة لتحقيق الغرض التجميعي(اخلتامي) أو التكويين البنائي للتقويم .كما رب
على املعلم أن طط ختطيطاا شام ًال عند تطبيقه للدوات حبيث يراعي املخرجات أو األهداف واملستويات وعدد مرات

التقويم ،وقد متت إضافة مالحق ألمثلة توضيحية لكل أداة من أدوات التقويم اخلتامي ضمن مرافق الوثيقة ليسرتشد لا

املعلم  ،باإلضافة ألمثلة تقنيات التقويم التكويين يف الدليل اإلرشادي.
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* يتم توزيع الدرجات على أدوات التقويم املستمر يف الصفوف ( )8 -5على النحو التايل:
أدوات التقويم املستمر

الدرجات

األعمال الشفوية

10

 العرض الشفوي ( 5درجات) :تقوم ختاميًا مرة واحدة وفق معايري ول جتزأ درجتها

الواجبات املنزلية

5

واجبان منزليان لكل منهما مخس درجات .يتم التقويم مرتني خالل الفصل الدراسي.

األسئلة القصرية

10

سؤالن قصريان يف كل فصل دراسي ،درجة كل منها(  5درجات).

األنشطة العملية

10

يتم التقويم مرتني خالل كل فصل الدراسي ويؤخذ املتوسط.

اختبارات قصرية

20

اختباران يف كل فصل دراسي لكل اختبار ( 10درجات)

املشاريع

5

يتم التقويم مرة واحدة خالل الفصل الدراسي.

امتحان هناية الفصل

40

يعد يف هناية الفصل الدراسي على مستو املدرسة أو اتافملة أو الوزارة.

اجملموع

100
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ويقوّم املعلم طلبته يف مادة العلوم باستخدام أدوات متنوعة يف التقويم التكويين بصورة مستمرة ،بينما يتم تقويم الطلبة يف التقويم
اخلتامي عرب األدوات اآلتية:

 1-8األعمال الشفوية :Oral work
هي إحد طرو التفكري اةمداعي املوجهدة الديت تسداعد علدى تنميدة القددرة التعبرييدة عندد الطالدب ،إ جاندب الثقدة
بالنفس والقدرة على اإلصغاء واحلوار وإبداء الرأي واحرتام الرأي اآلخر .وقد يتضمن طرح األسئلة شفويًا للحصول علدى
إجابة مباشرة كما قدث أثناء املقابلة واليت تتم بني طرفني أو أكثر (إما بني املعلم و الطالب أو بدني املعلدم وجمموعدة مدن الطلبدة
أو بني الطالب وزميله أو بني الطالب وجمموعة من الطلبة) وكذلك العروض الشفوية.

 :1-1-8احلوار الشفوي:
يتم تطبيق هذه األداة من خالل مواقف تعليمية تعلمية خمتلفة للحصول على استجابات شدفوية مدن الطلبدة حدول قضدية
أو موضوع ما ،وعادة ما يدتم بدني طدرفني أو أكثدر ،وميكدن للمعلدم السدتعانه بوثيقدة عبدارات أسدتطيع يف تقدويم الطلبدة يف هدذه
األداة ،مع األخذ يف العتبار الشروط التالية:


تقيس خمرجات أو أهداف املنه الدراسي.



قد تتضمن األسئلة القصرية الشفوية واليت تتطلب إجابة حمددة وسريعة.



تكون مصاحبة للممارسات التدريسية اليومية وتكون يف اةو الطبيعي للحصة.



ميكن أن يطرح السؤال أو الفكرة من طالب إ طالب آخر.



ميكن أن تستهدف يف كل مرة فئة حمددة من طال الفصل.



إعطاء الطالب تغذية راجعة.
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مراعاة مستويات التعلم املختلفة أو عناصر التقويم املختلفة ومراعاة الفروو الفردية.
ويوفر الدليل اإلرشادي املرفق يف الفصل الرابع من هذه الوثيقة مزيددا مد ن اسدرتاتيجيات التقدويم وتقنياتده الديت ميكدن
استخدامها يف احلوار الشفوي.

وظائف احلوار الشفوي متعددة منها:


نستخدم احلوار يف حتديد مد توافر متطلبات التعلم الالزمة لتعلم موضوع الدرس اةديد.



توجيه الطلبة إ استكشاف املعلومات عن طريق الشرح املباشر من قبل املعلم.



تعد إحد األساليب الرئيسية ملعرفة مد فهم الطلبة ملا تعلموه أثناء الدرس ولتصحيح األخطاء.



تعد إحد األساليب اليت يستخدمها املعلم للربط بني نقاط الدرس بعضها البعا .



تسهم أنواع معينة من األسئلة بشكل فعال يف تنمية أنواع التفكري املختلفة لد الطلبة.



تنمية مهارات املناقشة واحلوار لد الطلبة .



تشجيع الطلبة على طرح األسئلة بأنفسهم وفيما بينهم وبذلك تنمى لديهم القدرة على التسا ل.

و ينبغي على املعلم القيام مبا يأتي:


إعداد أسئلة حوارية متنوعة من مستويات التعلم املختلفة (معرفة -تطبيق -استدلل)مرتبطة باهلدف التعليمي.



تكوين أسئلة تتناول أمناط خمتلفة من األسئلة املوضوعية واملقالية اليت حتقق املهارات والقدرات املختلفة بني الطلبة.



كتابة تلك األسئلة احلوارية يف ورقة ،تساعده يف الوصول إ حتقيق ما خطط له من تنفيذ احلصة الدراسية  :من
أساليب وطرائق تدريسية وأدوات تقويم تكويين مستمر.

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

139



توجيه تلك األسئلة اليت قام بإعدادها (قبل البدء يف حصته الدراسية لبد من التخطديط) جملموعدة مدن طلبتده ولديس
الكل ألنه هنا ميارس تقويم تكويين مستمر من خالله يستكشف نقداط القدوة فيعززهدا ويثريهدا ونقداط الضدعف فيعددهلا
ويعاةها.



كتابة مالحملات خمتصرة عن طلبته الذين قام بتحديدهم يف خطته اليومية للحصة الدراسية ،وهذا سيساعده يف
تقييمه النهائي هلؤلء الطلبة فيما بعد ،وكذلك يفيده يف القيام بالتغذية الراجعة لنفسه ولطلبته.



تكرار تلك اخلطوات يف احلصا القادمة واستهداف طلبة آخرون مع متابعته للطلبة الذين رصد مالحملته عن
أدا هم يف أداة األسئلة الشفوية وهكذا....



التحقق من املستو املتوقع لطلبته وبعد تدريبهم على املهارات والقدرات اليت تناسبهم  ،و طّط يف تقوميه اليومي
باستهداف جمموعة من طلبته لرصد الدرجات.



تكرار العملية ةميع طلبته ول بد من تقديم التغذية الراجعة هلم  .ولذا قد قام بتقوميهم يف هذه األداة للمرة األو .



تكرار اخلطوات مرة أخر ليقيم فيها طلبته للمرة الثانية ليصل بعدها حلكم هنائي عن أداء الطلبة يف هذه األداة.

* ويتم تقويم هذه األداة مرتني خالل الفصل الدراسي الواحد وحسا متوسط الدرجتني ،وتكون درجة احلوار الشفوي
من مخس درجات يف كل مرة.
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 :2-1-8العرض الشفوي:
يعرف العرض الشفوي /التقديم بأنه تقديم كالم معد أو عرض فكرة أو شرح موضوع ما ،كما يعدد العدرض الشدفوي مدن
أشكال التقويم اليت يوظفها املعلم من أجل إكسا الطلبة مهدارات احلدوار والتعبدري واملواجهدة وتنميدة الشخصدية اإلرابيدة
لديهم .ويتم تقويم املعلم لطلبته يف هذه األداة مرة واحدة خالل الفصل الدراسي الواحد على أن تكدون درجدة العدرض
الشفوي يف الصفوف ( )8-5من مخس درجات  ..ولتفعيل هذه األداة بصورة حتقق الغرض الذي وجددت ألجلده لبدد
من مراعاة الشروط اآلتية:


التخطيط املسبق واملدروس يف تنفيذ هذه األداة وذلك من خدالل حتديدد بعدا املواضديع املقرتحدة للطلبدة وإعطداء
الطلبة حرية الختيار ،وحتديد تاريخ تنفيذها مبا يتناسب مع سري املنه كما هو موضح يف استمارة املواضيع املقرتحة
للعرض الشفوي ومعايري تقييم األداة يف امللحق (.)1



تدريب الطلبة على العرض الشفهي قبل تقوميهم وذلك من خالل مناقشة الطلبة يف معايري التقييم .



أن ل تزيد مدة العرض عن مخس دقائق.



أن ققق موضوع العرض أهداف تعلم املادة اليت درسها.



ميكن الستفادة من مواضيع سحتدث عنس الواردة يف دليل املعلم كمقرتحات للعرض الشفوي.



ميكن أن تكون املادة املعروضة مقدمة أو متهيد ملوضوع جديدد سيشدرحه املعلدم يف حصدته أو مدادة إثرائيدة ملدا سدبق
دراسته  ،وبإمكان املعلم الستفادة من األفكار الدواردة يف الددليل اإلرشدادي املرفدق يف الفصدل الرابدع مدن هدذه الوثيقدة
لتطبيق اسرتاتيجيات التقويم وتقنياته اليت ميكن استخدامها يف العرض الشفوي.



إعداد معايري بكيفية منح الدرجة بصورة عادلة بني الطلبة.

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

141

وميكن للمعلم الستعانة مبعايري لكيفية منح الدرجة بصورة عادلة بني الطلبة كما هو موضح أدناه:
الدرجة

5

معيار الدرجة


عرض األفكار بطريقة سلسة و متسلسلة



توظيف وسائل العرض



الرد على الستفسارات بدقة



اللتزام بالزمن اتدد له



وضوح لغة العرض والصوت

4

ققق أربعة معايري من املذكورة أعاله

3

ققق ثالثة معايري من املذكورة أعاله

2

ققق معيارين من املذكورة أعاله

1

ققق معياراا واحدًا من املعايري املذكورة أعاله
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 2-8الواجبات املنزلية (:)Homework
هي تعينات من املقرر الدراسي ،قدددها املعلدم ويكلدف الطالدب بأدائهدا يف أوقدات فراغده يف املندزل أو املدرسدة
دون إشددراف املعلددم علددى أن يراعددي املعلددم مناسددبتها ملسددتو كددل طالددب ،وأن يقددوم بتصددحيحه بدقددة وتعريددف كددل طالددب
بأخطائه أول بأول ،والواجبات اليت حتديدها يف دليل املعلم ميكن للمعلم توظيفها كأداة تقويم تكويين مستمر  ،أمدا الواجدب
اخلتامي الذي يتم رصد درجاته فيقوم املعلم بإعداده بنفسه .
ولتحقيق املرجو منها على املعلم مراعاة اآلتي:


ارتباطها بأهداف املنه .



تقيس مجيع مستويات التعلم املختلفة (معرفة ،تطبيق ،استدلل)



تنوعها بني األسئلة املوضوعية واملقالية.



رب أن ل تتجاوز نسبة التخمني يف األسئلة املوضوعية (الختيار من متعدد ،املزاوجة ،الصوا واخلطأ... ،
ا ) عن الربع (.)%25



مراعااا للفروو الفردية بني الطلبة واختالفها بني جمموعة من الطلبة وأخر .



تعريف الطلبة باملخطط الزمين املقرتح لتقييمهم.



مناقشة الطلبة فيها وتقديم تغذية راجعة تساعدهم على حتسني وتطوير أدا هم.



رب أن يكون الواجب املنزيل خمطط له وأن تكون طريقة أداءه واضحة للطلبة من خالل التعليمات الديت يقددمها املعلدم،

ولبد أن يركز املعلم على دور الواجبات يف التعلم وعلى مد مناسبة مقدار الواجب لطلبته.
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وينبغددي علددى املعلددم أن يقدددم للطلبددة سلسددلة مددن الواجبددات (تق دويم تكدويين) قبددل تطبيقهددا لرصددد الدددرجات (تق دويم
ختامي) .عندما يقرر أن يقيم طلبته يف هدذه األداة وفقدا خلطتده التدريسدية ينبغدي عليده أن يعدد تكليفدا منزليدا مراعيدا فيده
الشرتاطات أعاله .إن اإلعداد اةيد ألسئلة الواجبات املنزلية من حيث تنوعها يف مستويات التعلم املختلفدة والصدياغة
اةيدة هلا ،ثم مناقشة طلبته فيها وتقديم التغذية الراجعة املناسبة تشعر طلبته بأمهية هدذه الواجبدات والتدأثري اةيدد هلدا يف
تطوير حتصيلهم الدراسي.
يستخدم املعلم الكثري من الواجبات املنزلية التكوينية بصورة مستمرة كجزء من عملية التعلم والذي يكون فيها تعديل
معارف ومهارات الطالب ،وتعدديل طريقدة تددريس املعلدم أحدد أهدداف هدذه الواجبدات املنزليدة التكوينيدة بالسدتفادة مدن
التغذية الراجعة ،بينما يستخدم املعلم واجبني منزليني ختاميني يف الفصل الدراسي لقياس التقدم يف حتصيل طلبته .
تستخدم يف الواجب املنزيل (الذي يرصد درجات له) أنواع األسئلة الواردة يف الوثيقة حبيث يتكون كدل واجدب مندزيل
ختامي (اليت ترصد درجات هلا) من ثالثة إ أربعة مفردات تقيس أهدافاا مكتمل تعلّمها ومينح الطلبة الددرجات إلجدابتهم
على كل مفردة بدون أنصاف حسب الدرجة العملمدى للمفدردة ،مثدال الددرجات ( ، )2 ،1 ،0وكدل مفدردة تقديس هددفا
واحدا فقط (ل توضع مفردة تقيس عدة أهداف) والتأكيد على أن املفردة الواحدة ل تتضدمن عددة جزئيدات تقديس املهدارة
نفسها .وتكون درجة الواجب املنزيل الواحد  5درجات  ،ثم جتمع درجدة الدواجبني اخلتداميني ويؤخدذ املتوسدط مدن 5
درجات.
* مرفق منوذج مقرتح لواجب منزيل للصف اخلامس بامللحق رقم (.)2
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 3 -8األسئلة القصرية للصفوف (:)8-5
أداة تقويم تستخدم أثناء احلصة الدراسية للتأكدد مدن اكتسدا الطالدب للمعلومدات واملعدارف واملهدارات ،وتتكدون مدن
سؤال أو سؤالني  ،وريب عنها الطالب كتابيااحتت اشراف املعلم ،وتقيس هدفاا تعليمياحمددا.
يستخدم املعلم الكثري من األسئلة القصرية التكوينية بصورة مستمرة كجزء من عملية التدريس والذي يكون فيها تعدديل
معارف ومهارات الطالب وتعديل طريقة تدريس املعلم أحد أهداف هذه األسئلة القصرية التكوينية بالستفادة مدن التغذيدة
الراجعة .وميكدن أن تسدتخدم يف األسدئلة القصدرية أندواع األسدئلة املختلفدة الدواردة يف هدذه الوثيقدة ،وعلدى املعلدم ان طدط
مسبقا للتقويم اخلتامي للسئلة القصرية اخلتامية (اليت ترصد هلا درجات).
وفيما يلي بعا التوجيهات اهلامة واليت رب مراعاااعند تطبيق أداة السؤال القصري:
 يتكون السؤال القصري اخلتامي من سؤال أو سدؤالني أو جمموعدة مدن املفدردات تدرتاوح بدني ثدالث إ أربدع مفدردات يف
موضوع واحد فقط حمدد ،ويتم الجابة عنها كتابيا حتت اشراف املعلم.
 املدة الزمنية للسؤال القصري ل تتجاوز عشر دقائق .
 درجددة السددؤال القصددري الواحددد ( )5درجددات علددى أن يقدديم الطالددب يف هددذه األداة مددرتني خددالل الفصددل الدراسددي
الواحد.
 تستخدم يف األسئلة القصرية اخلتامية (اليت ترصد درجات هلا) أنواع األسئلة املختلفة الواردة يف الوثيقة ،ومينح الطلبة
الدددرجات إلجددابتهم علددى كددل مفددردة بدددون أنصدداف حسددب الدرجددة العملمددى للمفددردة ،الدددرجات (، ) 2 ،1 ،0
ورب أن ل تتجاوز نسبة التخمني يف األسئلة املوضوعية (الختيدار مدن متعددد ،املزاوجدة ،الصدوا واخلطدأ... ،
ا ) عن الربع (.)%25
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 يفضل إعداد أكثر من منوذج للسؤال القصري للصف الواحد.
 كل مفردة تقيس هدفا واحدا فقط (ل توضع مفردة تقيس عدة أهداف) والتأكيد على أن املفردة الواحددة ل تتضدمن
عدة جزئيات تقيس نفس املهارة

.

 يتم اإلعالن للطلبة مسبقا عن موعد السؤال القصري.
 مينع إعادة السؤال القصري ةميع طال الصف إل يف حالت خاصة ومبوافقة املعلم األول .
 يعطى الطالب تغذية راجعة كتابية مباشرة عن أدائه يف السؤال القصري فور النتهاء من تصحيحه.
 توظيف املخططات والرسومات يف سياو األسئلة القصرية كلما أمكن ذلك.
 وضع منوذج إجابة للسؤال القصري مع معايري التصحيح.
* مرفق منوذج مقرتح لسؤال قصري للصف السادس بامللحق رقم (.)3
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 4-8األداء العملي للصفوف ( )8-5والقائم على الستقصاء العلمي :
يعد األداء العملي مسة من مسات تدريس العلوم التطبيقية ،وهو من طرو التعلم النشطة من األنشطة العلمية العملية
والتجار املخربية (أنشطة اخلربة املباشرة؛ كما تعرف بعا األحيان) ،حيث يقوم لا الطالب حتت إشراف وتوجيه
املعلم خالل املمارسات الطبيعية للحصة الدراسية ليتم تطبيقها يف العامل احلقيقي ،ورمبا يكون املخترب املدرسي والبيئة
املادية اتيطة بالطالب أنسب البيئات لتحقيق ذلك.ويؤد األداء العملي بشكل فردي أو مجاعي وتسعى أنشطة اخلربة
املباشرة إ حتقيق جمموعة من األهداف منها:
 تشجيع وتعزيز طرو التفكري العلمي.
 تطوير مهارات العلم األساسية واملتكاملة.
 التدر على مهارات حل املشكالت والستقصاء والستكشاف العلمي.
 جعل الملواهر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية أكثر واقعية من خالل اخلربات احلية.
 التحقق من احلقائق واملبادئ املدروسة.
 تشجيع املالحملة الدقيقة وتسجيل املالحملات حبر .
 تطوير املهارات اليدوية.
 زيادة التحصيل العلمي والحتفاظ باملادة العلمية ملدة أطول.
 تنمية الجتاهات وامليول العلمية والتأثري اإلرابي يف اجتاهات الطلبة حنو العلوم.
 تعزيز العالقات الجتماعية والعمل التعاوني كما تتيح فر التعلم الذاتي.
 اإليفاء مبتطلبات الختبارات العملية.
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األنشطة العملية للصفوف (:)8-5
هي عبارة عن جمموعة من األنشطة العلمية العملية والتجار املخربية اةماعية تنفذ يف املدرسة سدواء يف غرفدة العلدوم
أو املخترب أو خارج املدرسة يف رحلة أو زيارة علمية ،وهي أحد طرو التعلم اةماعي الفاعلة لستقصداء واستكشداف
مبادئ وقوانني العلم ،وتعمل على بث روح األلفة والتعاون بني الطلبة.
وفيما يلي بعا التوجيهات اخلاصة بأداة األنشطة العملية:


التخطيط املسبق واملدروس يف تنفيذ هذه األداة وميكن الستعانه باةدول املقرتح لتوزيع األنشطة العملية على
الطلبة كما يف امللحق (.)4

 تطبيق األنشطة العملية يف جمموعات يتم تغيريها بني احلني واألخر مما يضمن تبادل املعلومات.
 تغيري أدوار الطلبة داخل اجملموعة الواحدة خالل النشاط العملي بني احلني واآلخر.
 اتباع خطوات ومهارات الستقصاء العلمي يف تنفيذ األنشطة العملية .
 تدريب الطلبة على التعامل مع األدوات وتداول املواد بطريقة آمنة وصحيحة مع توضيح األسبا العلمية وراء ذلك.
 حسب طبيعة النشاط تكون حصة النشاط العملي داخل الصف أو خارجده وداخدل املدرسدة أو خارجهدا لطدالو
حرية التفكري واإلبداع وطرح األسئلة واملناقشات العلمية.
 يتم تقويم الطالب يف األنشطة العملية مبالحملته ومتابعته أثناء أدائه للنشاط من خالل الرتكيز علدى جمموعدة مدن قددرات
الستقصاء العلمي (مرفق معايري تقويم األنشطة العملية).
 تقوم هذه األداة مرتني خالل الفصل الدراسي الواحد؛ ومن األفضل تقويم الطالب يف جمموعيت عمل خمتلفتني.
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 توظيف الستمارة املرفقة ضمن امللحق ( )5لتقييم أداء الطالب يف األنشطة العملية مرتني ومجدع درجاتده يف اتداولتني
وأخذ املتوسط من ( )10درجات.
 كتابددة أمسدداء الطلبددة يف األمدداكن اتددددة وتقدديم اجملموعددة يف اسددتمارة واحدددة ثددم يددتم تفريدغ درجددة كددل طالددب يف سددجل
الدرجات .
 إعطاء الطلبة نسخ من معايري تقويم قدرات األنشطة العملية القائمة على الستقصاء العلمي وباستمارة تقيديم األنشدطة
ليكون على اطالع وواستعداد ملا يقوم به.
 وعند تقييم املعلم للنشطة العملية يتم العتماد على معايري التقييم اخلاصة بقدرات الستقصاء العلمي حبيث يقيم
الطالب كما يلي:


مجع األفكار واألدلة :درجة ملعيار واحد على األقل.



التخطيط لالستقصاء العلمي 3 :درجات لثالثة معايري على األقل.



احلصول على األدلة وعرضها 3 :درجات لثالثة معايري على األقل.



النملر يف األدلة ومقارنته 3 :درجات لثالثة معايري على األقل.

 ميددنح الطلبددة الدددرجات يف النشددطة العمليددة بدددون أنصدداف حسددب الدرجددة العملمددى للمعيددار ،مثددال الدددرجات (،1 ،0
.)2،3

وفيما يلي نستعرض مهارات وقدرات الستقصاء العلمي املستخدمة يف تقييم األنشطة العملية للصفوف (:)8-5
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قدرات و مهارات الستقصاء العلمي املستخدمة يف تقييم األنشطة العملية للصف اخلامس
القدرات واملهارات

(مهارات الستقصاء العلمي ) يكون الطالب قادراا على:

مجع األفكار واألدلة

 -يعرف أن العلماء قد مجعوا بني األدلة والتفكرب البداعي لقرتاح ألفكار جديدة وتفسريات للملواهر.

 -يستخدم املالحملة والقياس لختبار التنبؤات واراد الروابط.

الدرجة

1

األمن والسالمة .يطلع الطلبة على أنه سيقوم بتقييمهم

3

 -رمع األدلة الكافبة لختبار فكرة.

 -يعطى الطالب الفرصة الكافية لالعتماد على نفسه مع

 بقوم بأخذ القياسات املختلفة كاحلجم،درجة احلرارة ،الوقت ،الطول والقوة. -يناقش احلاجة إ إجراء مالحملات وقياسات متكررة.

3

 يتعرف ا األمناط املوجودة يف البيانات ويضع تنبؤات منها. -يقرتح تفسريات بالستعانه يالفهم واملعرفة العلمية.

 يفسر البيانات وقدد ما إذا كانت كافية للتوصل إ استنتاج.150

 على املعلم أن قدد اجملموعة اليت سيقوم بتقييمها مناألنشطة العملية.

 يقرر ما إذا كانت النتائ تدعم التنبؤات أم ل. -يبدأ بتقييم النتائ املتكررة.

تقديم بعا اإلرشادات خالل مراحل تنفيذ النشاط.

خالل التخطيط املسبق وتنمليم توزيع الطال على

يعرض النتائ يف صورة متثيل بياني باألعمدة والتمثيل اخلطي.
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 بعد التدريب واإلطالع يقوم بالتقييم (وقد يتطلب طلبةالتعامل والتنفيذ بشكل املرجو منهم يف الصفوف العليا).

 -يقوم باملالحملات ذات الصلة.

النملر يف األدلة ومقارنتها

بعد ذلك يف هذه السلوكيات والقدرات.

الصف اخلامس أكثر تدريبا ودعما ليتمكنوا بعد ذلك من

 -قدد العوامل الواجب أخذها بعني العتبار يف خمتلف السياقات.

-

الدراسي األول على القدرات والسلوكيات الصحيحة

الكيميائية وتشغيل األجهزة املختلفة ومراعاة قواعد

 -يقرتح كيفية اختبار تلك التنبؤات ويتواصل بشأهنا مع اآلخرين.

احلصول على األدلة وعرضها

 -ينبغي على املعلم أن يدر طلبته يف بداية الفصل

واآلمنة حول التعامل مع األدوات وتداول املواد

 -يتنبأ مبا سيحدث بناءً على املعرفة العلمية والفهم.

التخطيط لالستقصاء العلمي  -يستخدم الفهم واملعرفة لتخطيط كيفية إجراء اختبار عادل.

اإلرشادات

3

قدرات و مهارات الستقصاء العلمي املستخدمة يف تقييم األنشطة العملية للصف السادس
( مهارات الستقصاء العلمي ) يكون الطالب قادراا على:

القدرات واملهارات
مجع األفكار واألدلة

الدرجة

 -ينبغي على املعلم أن يدر طلبته يف بداية الفصل

 يدرس كيف قام العلماء جبمع األدلة من املالحملة والقياس مع التفكري البداعي لقرتاح أفكار جديدةوتفسريات للملواهر.

1

 -مجع األدلة والبيانات لختبار األفكار مبا يف ذلك التنبؤات.

التخطيط لالستقصاء العلمي

 -قدد العوامل املرتبطة مبوقف حمدد.

3

أكثر موثوقية.

العليا).

3

تقديم بعا اإلرشادات خالل مراحل تنفيذ النشاط.

خالل التخطيط املسبق وتنمليم توزيع الطال على

األنشطة العملية.

 -يقيم النتائ املتكررة.

 -قدد األمناط يف النتائ  ،والنتائ اليت ل تبدو مالئمة للنمط.

 -يستخدم النتائ لستخال الستنتاجات وتقديم املزيد من التنبؤات.

يقرتح ويقيّم تفسريات للتنبؤات باستخدام املعرفة العلمية والفهم ،وتوصيلها لآلخرين بوضوح.

 -قدد ما إذا كانت األدلة تدعم تنبؤ ما ،مبينًا كيف.
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 يعطى الطالب الفرصة الكافية لالعتماد على نفسه مع -على املعلم أن قدد اجملموعة اليت سيقوم بتقييمها من

 -يعقد مقارنات.

-

 بعد التدريب واإلطالع يقوم بالتقييم (وقد يتطلب طلبةمن التعامل والتنفيذ بشكل املرجو منهم يف الصفوف

 -يستخدم اةداول والتمثيل البياني باألعمدة والتمثيل اخلطي لعرض النتائ .

النملر يف األدلة ومقارنتها

بعد ذلك يف هذه السلوكيات والقدرات.

الصف السادس أكثر تدريبا ودعما ليتمكنوا بعد ذلك

 -يقوم بعمل جمموعة متنوعة من املالحملات والقياسات ذات الصلة باستخدام أدوات بسيطة بشكل صحيح.

احلصول على األدلة وعرضها

واآلمنة حول التعامل مع األدوات وتداول املواد
األمن والسالمة .يطلع الطلبة على أنه سيقوم بتقييمهم

 تار األدوات اليت رب استخدامها. -يقرر متى تكون هنا ضرورة للتحقق من املالحملات والقياسدات عدن طريدق التكدرار إلعطداء بياندات

الدراسي األول على القدرات والسلوكيات الصحيحة

الكيميائية وتشغيل األجهزة املختلفة ومراعاة قواعد

 -يتنبأ مبا سيحدث بناءً على املعرفة العلمية والفهم.

 -تار األدلة اليت عليه مجعها لستقصاء سؤال ويتأكد من مجع األدلة الكافية.

اإلرشادات
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3

قدرات و مهارات الستقصاء العلمي املستخدمة يف تقييم األنشطة العملية للصف السابع
( مهارات الستقصاء العلمي ) يكون الطالب قادراا على:

القدرات واملهارات
مجع األفكار واألدلة

التخطيط لالستقصاء العلمي

 يتمكن من التحدث عن أمهية األسئلة واألدلة والتفسريات باستخدام األمثلة التار يةواملعاصرة

احلصول على األدلة وعرضها

النملر يف األدلة ومقارنتها

الدرجة

 -ينبغي على املعلم أن يدر طلبته يف بداية الفصل

1

 يضع التنبؤات ويراجعها ويضع الدليل عليها.-

يضع خطة عامة إلجراء الستقصاء مع مراعاة أي من املتغريات رب التحكم لا أو تغريها أو
مالحملتها.

واآلمنة حول التعامل مع األدوات وتداول املواد
األمن والسالمة .يطلع الطلبة على أنه سيقوم بتقييمهم

بعد ذلك يف هذه السلوكيات والقدرات.

3

-

يضع التنبؤات بالرجوع للفهم واملعرفة العلمية السابقة.

-

قدد الدلئل املناسبة لتجميعها وأساليب اةمع املناسبة.

-

يقوم باملالحملات الدقيقة مبا فيها أخذ القياسات.

-

يعرض النتائ يف صور وجداول ومتثيل بياني باألعمدة.

-

يستخدم املعلومات من مصادر ثانوية وخمتلفة.

-

يتوصل لالستنتاجات من البيانات اجملمَعة.

-

يتعرف للنتائ واملالحملات اليت ل تالئم النمط.

-

يفكر يف التفسريات للتنبؤات مستعينًا باملعرفة العلمية والفهم ويوصلها لآلخرين.

-

يعرض الستنتاجات باستخدام أساليب خمتلفة.
152

 بعد التدريب واإلطالع يقوم بالتقييم (وقد يتطلب طلبةالصف السابع أكثر تدريبا ودعما ليتمكنوا بعد ذلك من
التعامل والتنفيذ بشكل املرجو منهم يف الصفوف العليا).

 يعطى الطالب الفرصة الكافية لالعتماد على نفسه معتقديم بعا اإلرشادات خالل مراحل تنفيذ النشاط.

تار األدوات واألجهزة املناسبة ويستخدمها بشكل صحيح.
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الدراسي األول على القدرات والسلوكيات الصحيحة

الكيميائية وتشغيل األجهزة املختلفة ومراعاة قواعد

يقرتح األفكار اليت قد يتم اختبارها.

-

اإلرشادات

 -على املعلم أن قدد اجملموعة اليت سيقوم بتقييمها من

3

3

خالل التخطيط املسبق وتنمليم توزيع الطال على

األنشطة العملية.

قدرات و مهارات الستقصاء العلمي املستخدمة يف تقييم األنشطة العملية للصف الثامن
( مهارات الستقصاء العلمي ) يكون الطالب قادراا على:

القدرات واملهارات
-

مجع األفكار واألدلة

واستخدام التفكري اإلبداعي.
-

التخطيط لالستقصاء العلمي

-

احلصول على األدلة وعرضها

-

النملر يف األدلة ومقارنتها

-

الدرجة

ناقش أمهية تنمية األسئلة التجريبية اليت ميكن استقصا ها عن طريق مجع األدلة وتطوير التفسريات
ترب التفسريات بوضع التنبؤات ثم تقييمها من خالل األدلة العلمية.

 -ينبغي على املعلم أن يدر طلبته يف بداية الفصل

1

قدد القياسات واملالحملات الضرورية واألدوات اليت يلزم استخدامها.

بعد ذلك يف هذه السلوكيات والقدرات.

3

يناقش املخاطر ويضبطها لنفسه ولآلخرين.

تقديم بعا اإلرشادات خالل مراحل تنفيذ النشاط.

3

يقوم بعمليات حسابية بسيطة.

قدد احلالت واألمناط يف النتائ ويصفها.
قدد النتائ الستثنائية ويقرتح كيفية حتسني الستقصاءات

يفسر البيانات من مصادر ثانوية وخمتلفة.

يناقش النتائ ويفسرها بالستعانة بالفهم واملعرفة العلمية

يتوصل لالستنتاجات ويعرضها على اآلخرين بالطرو املناسبة

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()6-5

 على املعلم أن قدد اجملموعة اليت سيقوم بتقييمها منخالل التخطيط املسبق وتنمليم توزيع الطال على

األنشطة العملية.

تار الطريقة األنسب لتمثيل النتائ يف جداول ورسوم بيانية.

يقارن النتائ بالتنبؤات.

الصف الثامن أكثر تدريبا ودعما ليتمكنوا بعد ذلك من

 -يعطى الطالب الفرصة الكافية لالعتماد على نفسه مع

يأخذ قياسات دقيقة بطريقة صحيحة.

يستخدم جمموعة من األدوات بطريقة صحيحة.

 بعد التدريب واإلطالع يقوم بالتقييم (وقد يتطلب طلبةالتعامل والتنفيذ بشكل املرجو منهم يف الصفوف العليا).

قدد اةهاز املطلو استخدامة ويقيم املخاطر يف املخترب أو يف امليدان.
يقوم مبالحملات وقياسات كافية لتقليل اخلطأ واحلصول على نتائ أكثر موثوقية.

واآلمنة حول التعامل مع األدوات وتداول املواد
األمن والسالمة .يطلع الطلبة على أنه سيقوم بتقييمهم

طط الستقصاءات لختيار األفكار.

يتنبأ مبا سيحدث بناء على املعرفة العلمية والفهم.

الدراسي األول على القدرات والسلوكيات الصحيحة

الكيميائية وتشغيل األجهزة املختلفة ومراعاة قواعد

تار األفكار وقوهلا إ صيغة ميكن اختبارها.

قدد املتغريات املهمة ،و تار املتغريات املطلو تغيريها والتحكم فيها وقياسها.

اإلرشادات

3

 5-8الختبارات القصرية للصفوف (:)8-5
هي أداة تقويم يقوم بإعدادها املعلم كي يتم تطبيقها يف هناية جزء من اتتو املقرر أو موضوع معني أو فصل أو وحدة
دراسية خالل الفصل الدراسي وتتطلب مواصفات خاصة.
وينبغي األخذ يف العتبار الشروط اآلتية عند إعدادها:


عدد الختبارات يف الفصل الدراسي الواحد :اثنني.



الدرجة الكلية لكل اختبار 10 :درجات



زمن اإلجابة :ل يتجاوز  20دقيقة.



توضح الدرجة العملمى لكل سؤال يف ورقة الطالب بشكل واضح.



احلل يف الورقة نفسها.



غري مسموح باستخدام اآللت احلاسبة للصفوف  ،6-5ويسمح استخدامها للصفوف . 8-7



حتقق أهداف املنه الدراسي.



كل مفردة تقيس هدفا واحدا فقط (ل توضع مفردة تقيس عدة أهداف) والتأكيد على أن املفردة الواحدة ل تتضمن
عدة جزئيات تقيس نفس املهارة.



ل يوجد تبويب للمفردات يف ورقة الطالب حسب نوع املفردة (إ مفردات اختيار من متعدد ... ،ا )



تراعى عناصر التعلم حبيث يضمن املعلم أن الختبارات القصرية تضمنت ما نسبته  %40املعرفة و  %40التطبيق
و %20الستدلل.
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يتكون الختبار من  8-6مفردات :مفردتني اختيار من متعدد ختصا هلا درجتان (حبيث تكون إحد املفردات
معرفة واملفردة األخر تطبيق يف اختبار واستدلل يف الختبار اآلخر)  ،و 8درجات ألنواع األسئلة األخر (اإلجابة
بعدد واحد أو كلمة واحدة ،إكمال الفراغ أو العبارة ،الصوا واخلطأ أو نعم ول مع التفسري أو بدونه ،الرتتيب
والسلسلة ،املزاوجة ،إضافة معلومات إ شبكة أو جدول أو شكل ،التفسري).



تراعي الفروو الفردية للطلبة من خالل تنوع مستويات التعلم وأنواع األسئلة.



رب أن ل تتجاوز نسبة التخمني يف األسئلة املوضوعية (الختيار من متعدد ،املزاوجة ،الصوا واخلطأ) عن الربع
(.)%25



يعد املعلم مواصفات الختبار وورقة الختبار القصري ومنوذج اإلجابة.



توظيف املخططات والرسومات يف سياو األسئلة واإلجابات كلما أمكن ذلك.



يشتمل منوذج اإلجابة على عمود لرمز اهلدف وعنصر التقويم (املستويات املعرفية)مقابل رقم السؤال.



تصحح إجابات الطلبة ومتنح درجات ( ،)2 ،1 ،0فقط ول تعطى أنصاف يف الدرجات.



تكون مصاحبة للممارسات التدريسية اليومية يف احلصة الدراسية لدف تشجيع الطلبة على استمرارية التعلم.



يعطى الطالب تغذية راجعة مباشرة عن أدائه يف الختبار القصري فور النتهاء من تصحيحه.



وبعد النتهاء من وضع الختبار القصري ،على املعلم األول أو املشرف مراجعته والتأكد من مد صالحيته ،وأن
مفرداته استوفت عدد الدرجات املخصصة لعناصر التقويم (مستويات التعلم)  ،وعلى أن املفردة تقيس اهلدف
املكتو رمزه /واكتمال منوذج اإلجابة مبواصفاته السابقة.
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مينع إعادة الختبار القصري ةميع طال الصف إل يف حالت خاصة و مبوافقة إدارة املدرسة ومشرف املدادة ،وفدق
استمارة خاصة مرفقة يف امللحق (.)9

واةدول التايل يوضح ملخا ملواصفات الختبار القصري.
للصفوف ()8-5

مواصفات الختبار
عدد املفردات

8–6

درجة املفردة

درجة أو درجتان

جمموع درجات عنصر
التقويم (املستو املعريف)
استخدام احلاسبة
الدرجات حسب نوع
املفردة

 4معرفة 4 ،تطبيق 2 ،استدلل
مينع استخدام اآللة احلاسبة للصفوف  ،6-5ويسمح استخدامها للصفوف 8-7

أ) مفردتني اختيار من متعدد ( درجتني)
 مفردة معرفة يف كل اختبار.
 مفردة تطبيق أو استدلل (إذا كانت تطبيق يف الختبار األول فستكون
استدلل يف الختبار الثاني والعكس صحيح)
)  8درجات للنواع األخر (اإلجابة بعدد واحد أو كلمة واحدة ،إكمال
الفراغ أو العبارة ،الصوا واخلطأ أو نعم ول مع التفسري أو بدونده  ،الرتتيدب
والسلسددلة ،املزاوجددة ،إضددافة معلومددات إ شددبكة أو جدددول أو شددكل،
التفسري)
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و اةداول املقرتحة اآلتية تساعد املعلم يف إعداد مواصفات الختبار القصري للصفوف (:)8-5
جدول مواصفات الختبار القصري األول:

عنصر التقويم

نسبة الدرجة

درجة مفردات

درجة األنواع

الختيار من متعدد األخر من املفردات

اجملموع

املعرفة

%40

1

3

4

التطبيق

%40

1

3

4

الستدلل

%20

-

2

2

اجملموع

%100

2

8

10

جدول مواصفات الختبار القصري الثاني:
عنصر التقويم

نسبة الدرجة

درجة مفردات

درجة األنواع

الختيار من متعدد األخر من املفردات

اجملموع

املعرفة

%40

1

3

4

التطبيق

%40

-

4

4

الستدلل

%20

1

1

2

اجملموع

%100

2

8

10
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واملخطط اآلتي يوضح كيفية توزيع الدرجات لالختبار القصري ملادة العلوم للصفوف (:)8-5

خمطط توزيع درجات (منوذج إجابة) لالختبار القصري ملواد العلوم للصفوف ()8-5

املعرفة

التطبيق

أ

سؤال موضوعي (اختيار من متعدد)

الستدلل

السؤال األول

املفردة

اإلجابة

رقم اهلدف

رقم السؤال

عنصر التعلم

ب
ج
د
أ

السؤال الثاني

سؤال موضوعي (اختيار من متعدد)

ب
ج
د

اجملموع ( 10درجات)

4

2 4

من خالل املخطط أعاله ،نالحظ أن األسئلة تنقسم إ قسمني:

 أسئلة اختيار من متعدد ،وهلا (درجتان) حيث يضع املعلم مفردتان ولكل مفردة درجة.

 أنواع أخر من األسئلة  ،وهلا(  8درجات) ،وميكن أن يتكون من سؤالني أو ثالثة أسئلة قد تتفرع إ
جزئيات.

* مرفق منوذج مقرتح لختبار قصري للصف السادس يف امللحق رقم (.)10
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 6-8املشروع للصفوف (:)8-5
املشروع هو أداة تقويم تعتمد على العمل اإلجرائي املهاري والستقصائي للوصول إ نتائ وتفسريات علمية ،يقوم
فيه الطالب أو جمموعة من الطلبة بدراسة ظاهرة أو مشكلة ما ،حبيث رمعون حوهلا املعلومات من مصادر خمتلفة
للتوصل إ النتائ واخلروج بفكرة ،أو حل مقرتح ،أو خطة حمددة ،أو توصيات معينة ،ثم كتابة تقرير حول سري العمل يف
املشروع ونتائجه ،وادف املشاريع إ تنمية قدرات الستقصاء العلمي ومهاراته إ جانب تنمية العمل اةماعي
والتعاوني ،ومن املناسب يف الصفوف( )8-5أن يزود الطالب بصفحة موضح عليها بعا التعليمات ملساعدته عند
تنفيذ املشدروع ،وآلية تصحيح املشروع لتعريف الطالب بطريقة تقدير درجاته

وسيتم اعتماد األنشطة العملية والتجار الواردة يف كتا الطالب ويف كتا النشاط العملية كمشاريع للصفوف ()8-5
ويتم تقويم هذه األداة مرة واحدة فقط كتقويم ختامي خالل الفصل الدراسي الواحد.
علددى املعلددم أن يعطددي فرصددة للطالددب ليقددوم بدالتخطيط والعمددل وإعددداد التقريددر ويددتم التخطدديط هلددا مبشدداركة املعلددم
والطلبددة وقددد يددرت للطلبددة احلريددة يف اختيددار املشددروع وبنهايددة املشددروع يندداقش املعلددم الطلبددة حددول مددا قدداموا بدده إ جانددب
املالحملات والنتائ اليت توصلوا إليها .

ومير املشروع خبطوات رئيسية هي:
.1اختيار موضوع املشروع.
 .2وضع خطة عمل املشروع.
 .3إعداد أدوات العمل يف املشروع.
 .4تنفيذ املشروع وتقويم نتائجه.
 .5كتابة تقرير حول خطوات املشروع وتنفيذه والنتائ اليت التوصل إليها.
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ضوابط تطبيق املشروع:


التخطيط املسبق واملدروس يف تنفيذ هذه األداة من خالل إعداد خمطدط لتوزيدع املشداريع (األنشدطة العمليدة) علدى
جمموعات الطلبة (ل يزيد عن  5طال ) حبيث يتم اختيار األنشطة العملية والتجار من قبل الطلبة وحتدت إشدراف
املعلم.



ميكن للمعلم أن يقرتح جمموعة من املواضيع و تار الطالب أحدها لعمل املشروع ،وميكن السدتفادة مدن أوراو العمدل
الواردة يف دليل املعلم كمقرتحات للمشاريع.



تشجيع املشاريع الطلبةية اةماعية مع وجو ظهور دور كل طالب فيها حبيث يتناسب عدددهم مدع عمدل املشدروع
ول يزيد عن مخسة ،أو يتم تنفيذها بشكل فردي.



أن يطلع الطالب على استمارة تقويم املشروع للتعرف على املعايري اخلاصة بتقييم املشروع قبل التنفيذ.



يقوم املعلم بتدريب الطلبة على مهارة تنفيذ املشاريع (األنشطة العملية)وكتابة التقارير فيها من خدالل النشداط العملدي
األول  ،حبيث يستثنى هذا النشاط العملي من اخليارات املتاحة للطلبة عند اختيارهم للمشاريع.



اجراء املشروع داخل املدرسة أو خارجها حتت اشراف املعلم وفق خطة تراعي الوقت واةهد.



يسمح للطلبة باختيار جتار بديلة كمشروع سواء بشكل فردي أو مجاعي بشرط حتقيق املخرجات التعليمية.



يقوم كل طالب بكتابة تقرير منفصل وبشكل فردي للمشروع وفقا للنموذج الوارد ضمن مالحق الوثيقة ،على أن يتم
تسليم التقرير للمعلم خالل أسبوع من تاريخ إجراء املشروع العلمي (تتفق تقارير الطلبة يف النتائ والبيانات اليت
احلصول عليها وختتلف يف طريقة عرض تلك النتائ وطريقة تفسريها وحتليلها).
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مراعدداة اهلدددف مددن املشددروع يف تنميددة قدددرات الستقصدداء العلمددي ومهاراتدده إ جانددب تنميددة العمددل اةمدداعي
والتعاوني.



يبني إجرائية العمل من خالل مجع املعلومات وحتليلها وتفسريها ووضع احللول املناسبة للعالج أو التطوير.



توظيف املعارف واملفاهيم املقررة على الطالب وحتقيقه ملخرجات منه العلوم للصف املعين .



متابعة املعلم ألدوار الطلبة أثناء تنفيذ املشروع (النشاط العملي)ومناقشتهم وتقديم التغذية الراجعة هلم.



يعطي الطالب فرتة كافية إلجناز املشروع  ،وعلى املعلم حتديد تاريخ حمدد لتسليم املشروع  ،وعدم قبول املشاريع بعد
ذلك التاريخ.



ميكن استخدام خامات ومصادر البيئة املتوفرة اتيطة بالطالب.



على املعلم التأكد من استيفاء املشاريع املقدمة للشروط اليت تعكس إجرائية خطوات العمل.



ميكن للمعلم إرجاع املشروع للطالب يف هناية الفصل الدراسي.



عدم تكليف الطالب بشراء أدوات أو وسائل باهضة الثمن أو املسامهة بأي مبلغ مايل.



مراعاة قواعد األمان والسالمة يف تنفيذ املشروع.



كتابة تقرير قصري حول املشروع بشكل فردي من قبل كل طالب.
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تقويم املشروع:
ل بد أن يتم تقويم املشروع بشدكل موضدوعي ويدتم ذلدك مدن خدالل معدايري تعكدس األداء املتوقدع كاملعدايري اتدددة يف
جدول معايري تقويم املشاريع واملوضحة يف الصفحة التالية ،على أن يتم تفريغ الددرجات يف اسدتمارة تقريدر املشدروع كمدا
هو موضح بامللحق رقم (.)11
يتم تقويم املشروع من خالل قياس معايري الستقصاء العلمي(مجع األفكار واألدلة  -التخطديط لالستقصداء العلمدي
 احلصول على األدلة وعرضها  -النملر يف األدلة ومقارنتها).من املناسب أن يزود الطالب جبدول معايري تقويم املشروع والذي يتضمن املعايري املطلدو حتقيقهدا يف كدل قددرة عندد
تنفيذ املشدروع .
* وميكن الستقادة من أوراو العمل واألنشطة الواردة يف دليل املعلم وكتا النشاط العملية مما يسهل علدى الطالدب
كتابة بنود التقرير من خالل الجابة على األسئلة الواردة فيها.
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جدول معايري تقويم املشاريع للصف اخلامس
القدرات واملهارات

( مهارات الستقصاء العلمي ) يكون الطالب قادراا على:

الدرجة

 يعرف أن العلماء قد مجعوا بني األدلة والتفكرب البداعي لقرتاح ألفكار جديدةمجع األفكار واألدلة

وتفسريات للملواهر.

1

 يستخدم املالحملة والقياس لختبار التنبؤات واراد الروابط. يتنبأ مبا سيحدث بناءً على املعرفة العلمية والفهم. يقرتح كيفية اختبار تلك التنبؤات ويتواصل بشأهنا مع اآلخرين.التخطيط لالستقصاء العلمي  -يستخدم الفهم واملعرفة لتخطيط كيفية إجراء اختبار عادل.

3

 رمع األدلة الكافبة لختبار فكرة. قدد العوامل الواجب أخذها بعني العتبار يف خمتلف السياقات. يقوم باملالحملات ذات الصلة.احلصول على األدلة وعرضها

 بقوم بأخذ القياسات املختلفة كاحلجم،درجة احلرارة ،الوقت ،الطول والقوة. -يناقش احلاجة إ إجراء مالحملات وقياسات متكررة.

3

 يعرض النتائ يف صورة متثيل بياني باألعمدة والتمثيل اخلطي. يقرر ما إذا كانت النتائ تدعم التنبؤات أم ل. يبدأ بتقييم النتائ املتكررة.النملر يف األدلة ومقارنتها

 يتعرف ا األمناط املوجودة يف البيانات ويضع تنبؤات منها. يقرتح تفسريات بالستعانه يالفهم واملعرفة العلمية. -يفسر البيانات وقدد ما إذا كانت كافية للتوصل إ استنتاج.
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جدول معايري تقويم املشاريع للصف السادس
القدرات واملهارات

( مهارات الستقصاء العلمي ) يكون الطالب قادراا على:

الدرجة

 -يدرس كيف قام العلماء جبمع األدلة من املالحملة والقياس مع التفكري البداعي لقرتاح

مجع األفكار واألدلة

أفكار جديدة وتفسريات للملواهر.

1

 مجع األدلة والبيانات لختبار األفكار مبا يف ذلك التنبؤات. -يتنبأ مبا سيحدث بناءً على املعرفة العلمية والفهم.

التخطيط لالستقصاء العلمي

 تار األدلة اليت عليه مجعها لستقصاء سؤال ويتأكد من مجع األدلة الكافية. -قدد العوامل املرتبطة مبوقف حمدد.

3

 تار األدوات اليت رب استخدامها. يقوم بعمل جمموعة متنوعة من املالحملات والقياسات ذات الصلة باستخدام أدواتبسيطة بشكل صحيح.
احلصول على األدلة وعرضها  -يقرر متى تكون هنا ضدرورة للتحقدق مدن املالحملدات والقياسدات عدن طريدق التكدرار

3

إلعطاء بيانات أكثر موثوقية.
 يستخدم اةداول والتمثيل البياني باألعمدة والتمثيل اخلطي لعرض النتائ . يعقد مقارنات. -يقيم النتائ املتكررة.

النملر يف األدلة ومقارنتها

 قدد األمناط يف النتائ  ،والنتائ اليت ل تبدو مالئمة للنمط. يستخدم النتائ لستخال الستنتاجات وتقديم املزيد من التنبؤات.-

يقرتح ويقيّم تفسريات للتنبؤات باستخدام املعرفة العلمية والفهم ،وتوصيلها لآلخرين بوضوح.

 قدد ما إذا كانت األدلة تدعم تنبؤ ما ،مبينًا كيف.وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()6-5
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جدول معايري تقويم املشاريع للصف السابع
القدرات واملهارات

( مهارات الستقصاء العلمي ) يكون الطالب قادراا على:

الدرجة

 -يتمكن من التحدث عن أمهية األسئلة واألدلة والتفسريات باستخدام األمثلة التار ية

مجع األفكار واألدلة

واملعاصرة

1

 يضع التنبؤات ويراجعها ويضع الدليل عليها. يقرتح األفكار اليت قد يتم اختبارها. -يضع خطة عامة إلجراء الستقصاء مع مراعاة أي من املتغريات رب التحكم لا أو

التخطيط لالستقصاء العلمي

تغريها أو مالحملتها.
 -يضع التنبؤات بالرجوع للفهم واملعرفة العلمية السابقة.

3

 قدد الدلئل املناسبة لتجميعها وأساليب اةمع املناسبة. تار األدوات واألجهزة املناسبة ويستخدمها بشكل صحيح. يقوم باملالحملات الدقيقة مبا فيها أخذ القياسات.احلصول على األدلة وعرضها  -يعرض النتائ يف صور وجداول ومتثيل بياني باألعمدة.

3

 يستخدم املعلومات من مصادر ثانوية وخمتلفة. -يتوصل لالستنتاجات من البيانات اجملمَعة.

النملر يف األدلة ومقارنتها

 يتعرف للنتائ واملالحملات اليت ل تالئم النمط. يفكر يف التفسريات للتنبؤات مستعينًا باملعرفة العلمية والفهم ويوصلها لآلخرين. -يعرض الستنتاجات باستخدام أساليب خمتلفة.
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جدول معايري تقويم املشاريع للصف الثامن
القدرات واملهارات

مجع األفكار واألدلة

(مهارات الستقصاء العلمي) يكون الطالب قادراا على:

 يناقش أمهية تنمية األسئلة التجريبية اليت ميكن استقصا ها عن طريق مجع األدلةوتطوير التفسريات واستخدام التفكري اإلبداعي.
 -ترب التفسريات بوضع التنبؤات ثم تقييمها من خالل األدلة العلمية.

الدرجة

1

 تار األفكار وقوهلا إ صيغة ميكن اختبارها. -طط الستقصاءات لختيار األفكار.

 -قدد املتغريات املهمة ،و تار املتغريات املطلو تغيريها والتحكم فيها وقياسها.

التخطيط لالستقصاء العلمي  -يتنبأ مبا سيحدث بناء على املعرفة العلمية والفهم.
 -قدد القياسات واملالحملات الضرورية واألدوات اليت يلزم استخدامها.

3

 قدد اةهاز املطلو استخدامة ويقيم املخاطر يف املخترب أو يف امليدان. -يأخذ قياسات دقيقة بطريقة صحيحة.

 -يقوم مبالحملات وقياسات كافية لتقليل اخلطأ واحلصول على نتائ أكثر موثوقية.

احلصول على األدلة وعرضها  -يستخدم جمموعة من األدوات بطريقة صحيحة.

3

 -يناقش املخاطر ويضبطها لنفسه ولآلخرين.

 تار الطريقة األنسب لتمثيل النتائ يف جداول ورسوم بيانية. -يقوم بعمليات حسابية بسيطة.

 قدد احلالت واألمناط يف النتائ ويصفها. -يقارن النتائ بالتنبؤات.

النملر يف األدلة ومقارنتها

 قدد النتائ الستثنائية ويقرتح كيفية حتسني الستقصاءات -يفسر البيانات من مصادر ثانوية وخمتلفة.

 -يناقش النتائ ويفسرها بالستعانة بالفهم واملعرفة العلمية

 -يتوصل لالستنتاجات ويعرضها على اآلخرين بالطرو املناسبة
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وعند تقييم املعلم للطالب يف املشروع عليه مراعاة الشروط اآلتية:
يلزم كل طالب بكتابة تقرير فردي حول املشدروع موظفدا البندود اخلاصدة مبهدارات وقددرات املشدروع دون النقدل مدن



أعضاء الفريق  ،ويف حالة نقله من زمالئه فانه لقصل على الدرجات الكاملة واخلاصة بالتقرير.


يناقش املعلم مع الطلبة حول ما قاموا به يف تنفيذ املشروع واملالحملات والنتائ اليت توصلوا إليها.



أن يطلع الطالب على استمارة تقويم املشروع حتى يكون على بينه باملعايري اليت سيقّيم على أساسها.

 عند تقييم املعلم للمشروع يف ت قرير الطالب يتم العتماد على معايري التقييم اخلاصة باملشروع حبيث يقيم الطالب كما يلي:


مجع األفكار واألدلة :درجة ملعيار واحد على األقل.



التخطيط لالستقصاء العلمي 3 :درجات لثالثة معايري على األقل.



احلصول على األدلة وعرضه 3 :درجات لثالثة معايري على األقل.



النملر يف األدلة ومقارنتها 3 :درجات لثالثة معايري على األقل.

* مرفق منوذج مقرتح ملشروع يف مادة العلوم للصف السادس يف امللحق ()12
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 7-8امتحان هناية الفصل الدراسي للصفوف (:)8 -5
أداة تق دويم ختاميددة يددتم إعدددادها علددى مسددتو الددوزارة (تكليددف إحددد امل دديريات التابعددة إلحددد اتافملددات
بإعداده) و يتم تطبيقها يف هناية الفصل الدراسي ،وتتطلب هذه المتحانات مواصدفات تفصديلية يدتم بنائهدا مركزيدا علدى
مستو الوزارة حبيث تأخذ يف العتبار حتديد خمرجات أو أهدداف املدنه و مسدتويات الدتعلم مقروندة بداألوزان النسدبية
لكل مستو و نوع األسئلة وعددها و عدد اةزئيات وعدد املفردات.
* التخطيط إلعداد المتحانات:
وحتى حتقق أداة المتحانات أغراضها التقوميية فإن على معدها أن يراعي النقاط التالية:
 -1ما هي املعلومات املتوفرة يف وثيقة املواصفات حول أداة التقويم اليت يود املعلم إعدادها؟ فعلدى سدبيل املثدال ،مداذا
ذكر عن زمن المتحان؟ ما هي املعلومات املتوفرة عن نطاو العناصر والقدرات اليت ينبغي أن يغطيها المتحدان؟
ما هي الدرجة النهائية لالمتحان؟ كيف ستوزع الدرجات عرب عناصر المتحان؟ كيف ستوزع الدرجات عدرب
وحدات املنه ؟
 -2أن ل يفقد معد المتحان ر يته جتاه املرحلة الدراسية اليت يستهدفها المتحان .إننا نتعامل مدع امتحاندات ملراحدل
عمرية معينة وملستويات متباينة .ينبغدي أن يكدون المتحدان مناسدبا للغدرض الدذي أعدد مدن أجلده .إن المتحدان
ليس مصمما للتمييز بني الطلبة من أجل القبول يف مؤسسات التعليم العايل .لقد صمم المتحان حبيث نتعرف على
ما يعرفه الطالب وما ميكنه القيام به يف مادة العلوم وفق قدراته وإمكانياته يف مرحلة مبكرة من تعلمه للعلوم.
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 -3عند تأكد املعد من مواصفات المتحان ،فان املرحلة التالية هي البدء يف صدياغة األسدئلة للمجدالت الديت يدود أن
تقيسها هذه األسئلة بدقة .هل يود أن يقيس املعرفة والفهم أم القدرة على حل املشكالت؟ وما هي القدرات اليت
يود قياسها؟
 -4أن رمع املصدادر الديت قتاجهدا لتسداعده يف إعدداد األسدئلة .ويتأكدد أول ان يصدطحب معده وثيقدة املواصدفات.
ستذكره هذه الوثيقة بنوعية السلو الذي سيحا عليه السدؤال الدذي يقدوم بإعدداده .أن يقدوم ثانيدا جبمدع املصدادر
األخر الديت ستسداعده يف اسدتنباط األفكدار مثدل الكتدب الدراسدية للطالدب ومنداذج األسدئلة .أن ل يقدوم بنسدخ
األسئلة مباشرة من مصادر أخر  .أن يستخدم أسئلة هذه املصادر للوصول إ األفكار فقط.
 -5اآلن ميكنه أن يبدأ يف إعداد األسئلة .ويتأكد أهنا سوف تقيس فعالً خمرج التعلم املطلو قياسه وينبغدي أن يكتدب
السؤال بطريقة تبني للطلبة ما ينبغي عليهم فعله بوضوح .كما ينبغي أن تتسم لغة السدؤال بالوضدوح وعددم الغمدوض.
وينبغي أل يصمم السؤال بطريقة تسبب للطالب إرباكا ،كما ينبغي أن يكون السؤال يستحق فعال أن يُسأل.
 -6أن يكون صورة واضحة عن نا وسياو السؤال ،وقاول أن يضع السؤال بطريقة هلا عالقة خبربات ومواقدف احليداة
الواقعية اليت ميكن أن يرجع هلا الطالب .ول قاول اصطناع مواقدف وسدياقات أكادمييدة مفتعلدة وبعيددة عدن إدرا
الطالب ،وقاول أن رعل السؤال مثريا لهتمام الطلبة وحمفزا هلدم .ويتدذكر أن األسدئلة الديت تقددم املثدال اةيدد هلدا
تأثري على الطريقة اليت يتبعها املعلمون يف التدريس.
 -7ميكن أن تغين الرسومات عن آلف الكلمات .إن السؤال ليس امتحاناا يف القراءة والتفسري .ويتذكر معد المتحان
أن الطلبة أمامهم وقت حمدد ألدائه .ويتأكد من أن الرسومات بسيطة ومباشرة وواضحة .وأن يوضح أجزاء
الرسم كلما كان ذلك مناسبا.
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 -8كم عدد الدرجات اليت ستخصا للسؤال؟ ميكن للمعد أن يقدرر بشدان ذلدك مدن خدالل األخدذ يف العتبدار نوعيدة
األجوبة اليت يتوقدع أن يقددمها الطلبدة .إذا تطلدب السدؤال مدن الطالدب ذكدر نقطتدني أساسديتني ،فدان ذلدك يدرجح أن
السؤال يستحق أن ختصا له درجتان .على معدد السدؤال أن يفكدر يف إعدداد دليدل لتصدحيح السدؤال وفدق معدايري
حمددة لإلجابة املتوقعة من الطلبة وذلك يف نفس الوقت الذي يقوم فيه بإعداد كل سؤال.
 -9أن يعرض سؤاله على بعا املختصني ،وينملر إن كانوا يوافقون على أن السؤال يتسم باملصداقية من حيدث متطلبدات
املعرفة والفهم .هل يوافقون على تصنيفه للسؤال؟ وأن يعيد صياغة السؤال حسب املالحملات الديت يتلقاهدا مدنهم
بعد التفاو على صحتها.
 -10أن ينملر إ المتحان بصورة كلية .هل يبدو المتحان بأنه سيشجع الطلبة على التفكري اإلبداعي؟ هل هو من ندوع
المتحانات اليت ستجعل املعلمني يدركون بشدكل جيدد املسدتويات الديت يتوقدع أن قققهدا الطلبدة يف هدذه املرحلدة مدن
دراستهم للعلوم .إذا مل يكن األمر كذلك ،عليه أن يقوم مبراجعة المتحان وقدد اجملالت اليت ميكن حتسينه فيها.
 -11أن يقوم بإعداد جدول يوضح كيدف تتناسدب األسدئلة مدع العناصدر والقددرات .وأن يتأكدد مدن أن المتحدان يلديب
املتطلبات املدذكورة يف وثيقدة املواصدفات ،ويتسدم بالصددو مدن حيدث أنده يقديس مدا وضدع لقياسده ،وبالتدايل عندد
إعداد أي امتحان ينبغي أن إعداد خمططاا واضحاا يبني تفاصيل األسئلة املعدة.
 -12ينبغي أن يرافق إعداد أي امتحان منوذج إجابة حيث يشكل الدليل الذي يف ضوئه تتم عملية التصحيح وينبغي أن
يتضمن هذا النموذج بيانات واضحة حول مجيع اإلجابات العلمية الصحيحة املتوقع أن ريبها الطلبة لكل

سؤال/جزئية/مفردة سواء للسئلة املوضوعية أو املقالية.باإلضافة إ ذلك فإن األسئلة املقالية وبالتحديد تلك اليت
تتطلب إجابات مفتوحة فإن على معدها أن قدد معايري اإلجابات املتوقعة واليت على أساسها يتم تقدير الدرجة.
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إن النوعية اةيدة للسئلة وبالتايل المتحانات ل ميكن حتقيقها بني يوم وليلة ،حيث إندك حتصدد مدا تزرع.وهندا تكمدن
أمهية العمل اةماعي للمعلمدني يف املدرسدة أو قطداع مدن املددارس أو اتافملدة يف إعدداد أمنداط خمتلفدة مدن األسدئلة يف
العناصر والقدرات املختلفة حيث ميكن من خالل مناقشتها ورمبا جتريبها على عينة من الطلبة ثم حتليلهدا ومناقشدتها

مره أخر للوصول إ نوعيات جيدة ميكن بعد ذلك توثيقها عن طريق إنشاء بنو مصغرة للسئلة .وميكدن أن تغدذ

هذه البنو بصفة مستمرة أثناء العام الدراسدي وبالتدايل تكدوين قاعددة منتقداة مدن األسدئلة ميكدن اسدتغالهلا ألغدراض

التقويم البنائي (التكويين) لتشخيا املستو التحصيلي للطلبة وبالتايل حتديد احللول الالزمدة لتحسدني عمليدة التعلديم
والتعلم بصفة عامة ،كما ميكن استخدامها ألغراض التقويم اخلتامي لدف إصدار أحكام حول املسدتو التحصديلي

للطلبة من خالل رصد اإلجناز اتقق .وميكن أن يستفاد من الدربام احلاسدوبية يف إنشداء هدذه البندو وذلدك لتسدهيل
عملية فرز األسئلة والرجوع إليها.

مواصفات الورقة المتحانية ملادة العلوم للصفوف ( )8-5
 ورقة امتحانيه واحدة مكونة من  10أسئلة.

 درجة المتحان (  40درجة )
 زمن اإلجابة :ساعة

 يتم إعدادها على مستو املدرسة /اتافملة/املنطقة التعليمية /الوزارة.
 مجيع املفردات إلزامية.
 تزداد صعوبة األسئلة تدررياا.
 توضح الدرجة العملمى لكل سؤال يف ورقة الطالب بشكل واضح.
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 مينع استخدام اآللة احلاسبة يف الصفوف  ، 6-5ويسمح اسدتخدامها للصدفوف  ، 8-7وقدد يتطلدب اسدتخدام املسدطرة
واملنقلة أو ورو مربعات.

 احلل يف الورقة نفسها.
 كل مفردة تقيس هدف واحد فقط (ل توضع مفردة تقيس عدة أهدداف) والتأكيدد علدى أن املفدردة الواحددة ل تتضدمن
عدة جزئيات تقيس نفس املهارة.
 ل يوجد تبويب للمفردات يف ورقة الطالب حسب نوع املفردة (إ مفردات اختيار من متعدد ... ،ا )
 يتكون الختبار من( 8مفردات) اختيار من متعدد ولكل مفردة درجة واحدة (ثالث مفردات معرفة ،و ثالث مفردات
تطبيق ،ومفردتني استدلل) وهذه املفردات ميكن أن توضع يف أي مكان يف ورقة المتحان ولن يكون هنا قسم
منفصل ألسئلة الختيار من متعدد ،و(  32درجة) للنواع األخر من املفردات (اإلجابة بعدد واحد أو كلمة
واحدة ،إكمال الفراغ أو العبارة ،الصوا واخلطأ أو نعم ول بدون أو مع التفسري ،الرتتيب والسلسلة ،املزاوجة ،إضافة
معلومات إ شبكة أو جدول أو شكل ،التفسري ..ا )
 األسئلة املوضوعية من منط الختيار من متعدد يكون لكل مفردة أربع بدائل على األقل.
 تستحق بعا األسئلة ذات اإلجابات القصرية درجة أو درجتني ،ويتألف كل سؤال من مفردة أو أكثر.
 صا لسؤال أو سؤالني من األسئلة ذات اإلجابات الطويلة  3أو  4درجات ،ويتألف كل سؤال من مفردة أو أكثر.


تتوزع األسئلة ككل يف الورقة المتحانية على عناصر التعلم وفق النسب اآلتية:

عنصر التعلم

املعرفة

التطبيق

الستدلل

النسبة

% 40

% 40

% 20
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واةدول التايل يوضح توزيع الدرجات التفصيلية للصفوف ()8-5على عناصر التقويم.



عنصر التقويم

نسبة الدرجة

درجة مفردات

درجة األنواع األخر

اجملموع

الختيار من متعدد

من املفردات

املعرفة

%40

3

13

16

التطبيق

%40

3

13

16

الستدلل

%20

2

6

8

اجملموع

%100

8

32

40

على واضع المتحان إعداد خمطط توزيع درجات الورقة اإلمتحانية ومنوذج الجابدة ملدواد العلدوم (الشدبكة)
للتأكد من مطابقتها للمواصفات املوضوعة.

* مرفق منوذج مقرتح لختبار هناية الفصل الدراسي األول يف مادة العلوم للصف اخلامس يف امللحق ()13

وفيما يلي مواصفات الورقة المتحانية للصفوف ( )8-5للفصل الدراسي األول:
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 -1مواصفات الورقة المتحانية للصف اخلامس – الدور األول/الدور الثاني
أولا :الفصل الدراسي األول:
األسئلة ذات اإلجابات القصيرة
والطويلة %80

أسئلة االختيار من متعدد %20
الوحدة

الوزن
النسبي

المعرفة

التطبيق

االستدالل

%40

%40

%20

المجموع

المعرفة

التطبيق

االستدالل

%40

%40

%20

المجموع
المجموع

األولى

%24

1

1

-

2

3

3

2

8

10

الثانية

%33

1

1

1

3

4

4

2

10

13

الثالثة

% 43

1

1

1

3

6

6

2

14

17

المجموع

%100

3

3

2

8

13

13

6

32

40

مالحظة :
تم تخصيص  8درجات ألسئلة االستقصاء العلمي والتي تم تحدييدها فيي سيؤالين مين أسيئلة
االمتحان والمحسوبة ضمن األسئلة ذات االجابات القصيرة والطويلة في الجدول السابق.
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ثانيًا :الفصل الدراسي الثاني:
األسئلة ذات اإلجابات القصيرة
والطويلة %80

أسئلة االختيار من متعدد %20
الوحدة

الوزن
النسبي

المعرفة

التطبيق

االستدالل

%40

%40

%20

المجموع

المعرفة

التطبيق

االستدالل

%40

%40

%20

المجموع
المجموع

الرابعة

%29

1

1

-

2

4

4

1

9

11

الخامسة

%35

1

1

1

3

4

4

3

11

14

السادسة

% 36

1

1

1

3

5

5

2

12

15

المجموع

%100

3

3

2

8

13

13

6

32

40

مالحظة :
تم تخصيص  8درجات ألسئلة االستقصاء العلمي والتي تم تحدييدها فيي سيؤالين مين أسيئلة
االمتحان والمحسوبة ضمن األسئلة ذات االجابات القصيرة والطويلة في الجدول السابق.
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 -2مواصفات الورقة المتحانية للصف السادس – الدور األول/الدور الثاني
أولا :الفصل الدراسي األول:
األسئلة ذات اإلجابات القصيرة
والمفتوحة %80

أسئلة االختيار من متعدد %20
الوحدة

الوزن
النسبي

المعرفة

التطبيق

االستدالل

%40

%40

%20

المجموع

المعرفة

التطبيق

االستدالل

%40

%40

%20

المجموع
المجموع

األولى

%27

1

1

-

2

4

3

2

9

11

الثانية

%40

1

1

1

3

5

6

2

13

16

الثالثة

% 33

1

1

1

3

4

4

2

10

13

المجموع

%100

3

3

2

8

13

13

6

32

40

مالحظة :
تم تخصيص  8درجات ألسئلة االستقصاء العلمي والتي تم تحديدها فيي سيؤالين مين أسيئلة
االمتحان والمحسوبة ضمن األسئلة ذات االجابات القصيرة والطويلة في الجدول السابق.
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ثانيًا :الفصل الدراسي الثاني:
األسئلة ذات اإلجابات القصيرة
والمفتوحة %80

أسئلة االختيار من متعدد %20
الوحدة

الوزن
النسبي

المعرفة

التطبيق

االستدالل

%40

%40

%20

المجموع

المعرفة

التطبيق

االستدالل

%40

%40

%20

المجموع
المجموع

الرابعة

%53

2

1

1

4

7

7

3

17

21

الخامسة

%47

1

2

1

4

6

6

3

15

19

المجموع

%100

3

3

2

8

13

13

6

32

40

مالحظة :
تم تخصيص  8درجات ألسئلة االستقصاء العلمي والتي تم تحديدها في سؤالين من أسيئلة
االمتحان والمحسوبة ضمن األسئلة ذات االجابات القصيرة والطويلة في الجدول السابق.
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 -3مواصفات الورقة المتحانية للصف السابع – الدور األول/الدور الثاني
أولا :الفصل الدراسي األول:
األسئلة ذات اإلجابات القصيرة
والمفتوحة %80

أسئلة االختيار من متعدد %20
الوحدة

الوزن
النسبي

المعرفة

التطبيق

االستدالل

%40

%40

%20

المجموع

المعرفة

التطبيق

االستدالل

%40

%40

%20

المجموع
المجموع

األولى

%19

1

1

-

2

3

2

1

6

8

الثانية

%13

1

-

-

1

1

2

1

4

5

الثالثة

% 25

1

1

-

2

3

3

2

8

10

الرابعة

%15

-

1

-

1

2

2

1

5

6

الخامسة

%17

-

-

1

1

2

2

1

5

6

السادسة

%11

-

-

1

1

2

2

-

4

5

المجموع

%100

3

3

2

8

13

13

6

32

40

مالحظة :
تم تخصيص  10درجات ألسئلة االستقصاء العلمي والتي تم تحديدها في سؤالين من أسيئلة
االمتحان والمحسوبة ضمن األسئلة ذات االجابات القصيرة والطويلة في الجدول السابق.
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ثانيًا :الفصل الدراسي الثاني:
األسئلة ذات اإلجابات القصيرة
والمفتوحة %80

أسئلة االختيار من متعدد %20
الوحدة

الوزن
النسبي

المعرفة

التطبيق

االستدالل

%40

%40

%20

المجموع

المعرفة

التطبيق

االستدالل

%40

%40

%20

المجموع
المجموع

السابعة

%29

1

1

1

3

4

4

1

9

12

الثامنة

%10

1

-

-

1

1

1

1

3

4

التاسعة

% 18

-

1

-

1

2

3

1

6

7

العاشرة

%25

1

1

-

2

3

3

2

8

10

الحادي
عشر

%18

-

-

1

1

3

2

1

6

7

المجموع

%100

3

3

2

8

13

13

6

32

40

مالحظة :
تييم تخصيييص  10درجييات ألسييئلة االستقصيياء العلمييي والتييي تييم تحديييدها فييي سييؤالين ميين
أسئلة االمتحان والمحسوبة ضمن األسيئلة ذات االجابيات القصييرة والطويلية فيي الجيدول
السابق.
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 -4مواصفات الورقة المتحانية للصف الثامن – الدور األول/الدور الثاني

أولا :الفصل الدراسي األول:

األسئلة ذات اإلجابات القصيرة
والمفتوحة %80

أسئلة االختيار من متعدد %20
الوحدة

الوزن
النسبي

المعرفة

التطبيق

االستدالل

%40

%40

%20

المجموع

المعرفة

التطبيق

االستدالل

%40

%40

%20

المجموع
المجموع

األولى

%27

1

1

-

2

4

4

1

9

11

الثانية

%18

1

-

-

1

2

2

1

5

6

الثالثة

% 11

-

1

-

1

2

1

1

4

5

الرابعة

%11

-

-

1

1

1

2

1

4

5

الخامسة

%16

-

-

1

1

2

2

1

5

6

السادسة

%17

1

1

-

2

2

2

1

5

7

المجموع

%100

3

3

2

8

13

13

6

32

40

مالحظة :
تم تخصيص  10درجات ألسئلة االستقصاء العلمي والتي تم تحديدها في سؤالين من أسيئلة
االمتحان والمحسوبة ضمن األسئلة ذات االجابات القصيرة والطويلة في الجدول السابق.
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ثانيًا :الفصل الدراسي الثاني:
األسئلة ذات اإلجابات القصيرة
والمفتوحة %80

أسئلة االختيار من متعدد %20
الوحدة

الوزن
النسبي

المعرفة

التطبيق

االستدالل

%40

%40

%20

المجموع

المعرفة

التطبيق

االستدالل

%40

%40

%20

المجموع
المجموع

السابعة

%18

1

-

-

1

2

2

2

6

7

الثامنة

%11

-

1

-

1

2

2

-

4

5

التاسعة

%9

-

-

1

1

1

1

1

3

4

العاشرة

% 15

-

-

1

1

2

2

1

5

6

الحادي
عشر

%23

1

1

-

2

3

3

1

7

9

الثانية
عشر

%24

1

1

-

2

3

3

1

7

9

المجموع

%100

3

3

2

8

13

13

6

32

40

مالحظة :
تييم تخصيييص  10درجييات ألسييئلة االستقصيياء العلمييي والتييي تييم تحديييدها فييي سييؤالين ميين
أسئلة االمتحان والمحسوبة ضمن األسيئلة ذات االجابيات القصييرة والطويلية فيي الجيدول
السابق.
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تاسعا :الستمارات اخلاصة بأدوات التقويم املستمر وخمططات توزيدع درجدات الورقدة اإلمتحانيدة ملدواد
العلوم (الشبكة) للصفوف (:)8-5

 -1استمارة متابعة ورصد أداء الطلبة يف أدوات التقويم ملادة العلوم للصفوف (.)8-5
 -2خمطط توزيع درجات الورقة المتحانية ملواد العلوم (الشبكة) للصفوف (.)8-5
 -3خمطط منوذج اإلجابة ملواد العلوم للصفوف ()8-5
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 -1استمارة متابعة ورصد أداء الطلبة يف أدوات التقويم ملادة العلوم للصفوف ()8-5

المتوسط ()5

المجموع ()10

2
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المتوسط ()10

1

المجموع

5

5

5

5

10

10

10

10

()20

5

5

المجموع ()10

م

اسم الطالب

الشفوي الشفوي

المشروع

الحوار العرض

5

المجموع

الواجبات
المنزلية

األسئلة القصيرة

االنشطة العملية

االختبارات
القصيرة

امتحان نهاية الفصل

األعمال الشفوية

60

40

المجموع الكلي

أدوات اتقويم المستمر

100

 -2خمطط توزيع درجات الورقة اإلمتحانية ملواد العلوم (الشبكة) للصفوف()8-5
السؤال املفردة

1

أ

2

ج
أ

عنصر التعلم

الوحدة/الفصل

(وفق حمتو املقرر) املعرفة

التطبيق

الستدلل

اهلدف

التعليمي

الصفحة

ج

.
.

.
.

 -3خمطط منوذج اإلجابة ملواد العلوم للصفوف ()8-5
رقم
السؤال
األول

الثاني

المفردة

اإلجابة

الدرجة

معلومات
اخرى

أ
ب
ج
أ
ب
ج

.
.
.
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مستوى
رقم الهدف
التعلم

الموضوع

الوحدة

عاشرا  :أنواع األسئلة يف التقويم اخلتامي ألدوات :األسئلة القصرية والواجبات املنزلية والختبارات القصرية
وامتحان هناية الفصل الدراسي:

مالحملة :كل سؤال يقيس هدفاا واحدًا فقط.

( )1اختيار من متعدد ) نسبة التخمني ل تزيد عن الربع  %25أي  4خيارات على األقل(
وينا السؤال فيها بتملليل الشكل  /األشكال ميني اإلجابة/اإلجابات الصحيحة.
الصف :الخامس

الموضوع :البذور

الهدف ورمزه5Bp2 :
الشكل المقابل يوضح بذرة الفول .إلى ماذا يشير الرمز ( )Aالموضح على الشكل؟
(ظلل الدائرة المرسومة بجوار اإلجابة الصحيحة)




 الندبة
 غالف البذرة

الجنين
مخزون الغذاء

][1

اإلجابة:
الجنين

( ) 2اإلجابة بكلمة واحدة أو بعدد واحد من درجة أو درجتني (وميكن صياغة املفردة من درجتني للسدؤال الدذي
قل يف خطوتني ودرج ة للسئلة املباشرة واملسائل اليت حتل يف خطوة واحدة).

أ) مفردة بدرجة واحدة( :الجابة بكلمة واحدة)
الصف :الخامس
الهدف ورمزه5Bp4:

الموضوع :كيف تنمو البذور

][1

من أين تحصل البذور على الطاقة الالزمة لإلنبات؟
اإلجابة:

معلومات إضافية

من مخزون الغذاء

-
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مفردة بدرجة واحدة( :الجابة بعدد واحد)
الصف :الخامس

الموضوع :الغليان

الهدف ورمزه5Cs1:
يمثلل المخطلط البيلاني المقابلل درجلات غليلان
بعض المواد.
مللللاهي درجللللة غليللللان المللللادة (ب) بالدرجللللة
السيليزية؟
][1
.......................................................

اإلجابة:

معلومات إضافية

150

) مفردة بدرجتني :
الصف :الخامس

الموضوع :ماذا يحتاج النبات كي ينمو.

الهدف ورمزه5Bp1:

أذكراثنين من العناصر الالزمة لنمو النبات
................................................................ -1
................................................................ -2

][2

اإلجابة:

معلومات إضافية

العناصر الالزمة لنمو النبات:

 درجتللللين :عنللللد كتابللللة عنصللللرينصحيحين.
 درجلللة :عنلللد كتابلللة عنصلللر واحلللدصحيح.
 -صفر :عند كتابة عناصر خاطئة.

 -1الماء
 -2الهواء
 -3الضوء
 -4الدفء (يكتفى بذكر عنصرين فقط)
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( ) 3إكمال الفراغ أو العبارة من درجة أو درجتني:
أ) مفردة بدرجة واحدة:
الصف :الخامس
الهدف ورمزه5Cs4:

الموضوع :االنصهار

][1
اكمل العبارة اآلتية:
عندما تتحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة يطلق على هذه العملية بـ ..................
اإلجابة:

معلومات إضافية

االنصهار

-

) مفردة بدرجتني :
الموضوع :حاالت المادة
الصف :الخامس
الهدف ورمزه5Cs7،5Cs4 :
امأل الفراغات في الشكل التالي باستخدام الكلمات التالية:
التبخر

ينصهر

يتكثف

يتجمد

][2
اإلجابة:

معلومات إضافية
 درجتيييين :اذا كانييييت جميييييع الكلمييييات فيييييأماكنها بشكل صحيح.
 درجيية واحييدة :اذا كانييت كلمتييين فقييط فييياماكنها بشكل صحيح.
 صفر :اذا كانت اجابة واحدة صيحيحة فقيطأو جميع االجابيات خاطئية أو تيرك السيؤال
بدون اجابة.
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( )4الصوا واخلطأ أو نعم ول (نسبة التخمني ل تزيد عن الربع ( )% 25ويتكون من نوعني:
(أ) عبارتي صوا وخطأ بدون تفسري من درجة واحدة :

يف هذا النوع من األسئلة لبد أن تكون العبارات من نفس املوضوع وحتقق نفس اهلدف.

الموضوع :الرئتان والتنفس
الصف :السادس
الهدف ورمزه6Ep4 :
ضع عالمة ( )أمام كل عبارة من العبارات في الجدول التالي:
صواب

العبارة

][1

خطأ

الشهيق هو دخول الهواء الى الرئتين
يزداد حجم الرئتين اثناء عملية الزفير

اإلجابة:

معلومات إضافية
العبارة

صواب

الشهيق هو دخول الهواء الى الرئتين

خطأ



يزداد حجم الرئتين اثناء عملية الزفير



 درجللة واحللدة :فللي حالللة االجابللة علللىالعبارتين بشكل صحيح.
 صفر :في حاللة اجابلة واحلدة صلحيحةأو االجابتين خاطئتين.

( ) ثالث أو أربع عبارات صوا وخطأ بدون تفسري من درجتني :
الموضوع :القلب
الصف :السادس
الهدف ورمزه6Bh3 :
ضع عالمة ( )أمام كل عبارة من العبارات في الجدول التالي:
العبارة

صواب

يقوم القلب بضخ الهواء إلى جميع أنحاء الجسم.
يدق القلب ب ُمعدَّل أسرع عند ممارسة الرياضة.
يوضح معدل نبضات قلبك مدى سرعتك في ممارسة الرياضة.

يمكنك معرفة عدد دقات قلبك باستشعارالنبض.
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خطأ

اإلجابة:

معلومات إضافية
صواب

العبارة
يقوم القلب بضخ الهواء إلى جميع أنحاء الجسم.

خطأ

 درجتين :فلي حاللة االجابلة عللىاألربع عبارات بشكل صحيح.



يدق القلب بمعدل أسرع عند ممارسة الرياضة.



يوضلح معلدل نبضلات قلبلك ملدى سلرعتك فلي
ممارسة الرياضة.

 درجللة واحللدة :فللي حالللة االجابللةعلللى ثللالث عبللارات أو عبللارتين
بشكل صحيح.



يمكنك معرفة عدد دقات قلبك باستشعار النبض



 صفر :في حالة اجابة واحدة فقطصلللللحيحة أو فلللللي حاللللللة جميلللللع
االجابات خاطئة.

(ج) عبارة صوا وخطأ واحدة مع التفسري من درجة واحدة :
(تعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة على العبارة مع تفسريها الصحيح ،ول تعطى أي درجة يف حالة التفسري خطأ
مع إجابة صحيحة للعبارة)
يف هذذا النوع من األسئلة لبد من اجابة الطالب على جزئي السؤال للحصول على الدرجة.
الصف :الخامس

الموضوع :استقصاء عملية االنباتت

الهدف ورمزه5Bp4:
أجب بنعم أو ال مع التفسير:

هل يتأخر إنبات بعض البذور في فصل الشتاء؟



نعم

 ال

فسر اجابتك؟ [1] ...............................................................................................
اإلجابة:

معلومات إضافية

نعم
بسبب انخفض درجة الحرارة.

 درجللة واحللدة :عنللد اجابللة الطالللب بللنعممع التفسير الصحيح.
 صفر :في حاللة االجابلة بلال حتلى وانكان التفسير صحيح.
 صللفر :فللي حالللة االجابللة بللـنعم ولكللنالتفسير خاطيء.
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( )5الرتتيب والسلسلة؛
اليت تتضمن أربعة أعداد أو حروف أو كلمات أو عبارات أو عناصر معطاة ،ويكون هلذا النوع من املفردات درجة
واحدة لرتتيبها بصورة صحيحة.
الصف :الخامس
الهدف ورمزه5Bp2:

الموضوع :كيف تنمو البذور

أكتب الترتيب الصلحيح لمراحلل إنبلات البلذرة خلالل
دورة حياة النبات الموضح في الشكل المقابل؟ ][1

اإلجابة:

معلومات إضافية
 درجةةةةةة واحةةةةةدة :اذا كانلللللت االجابلللللةصللحيحة بالكامللل مللن خللالل الترتيللب
الصحيح للمراحل األربعة.
 صللللفر :فللللي حالللللة أي ترتيللللب غيللللرصحيح.

()6املزاوجة:

(أ) املفردة من درجة واحدة :عنصرين يف العمود األول يقابله  3خيارات على األقل يف العمود الثاني.
الصف :الخامس
الهدف ورمزه5Cs4 :

الموضوع :من مخترع ميزان الحرارة

صل كل عالم في العمود األيمن بميزان الحرارة الذي اخترعه:
العالم
سيلزيوس
كيلفن
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اإلجابة:

معلومات إضافية
ميزان الحرارة
يقيس درجة غليان الماء عند 373o
يقيس درجة غليان الماء عند 212o
يقيس درجة غليان الماء عند 100o

العالم
سيلزيوس
كيلفن

 درجة واحلدة :فلي حاللة الخطلينموصولين بصورة صحيحة.
 صللفر :فللي حالللة خللط واحللد فقللطموصول بصورة صحيحة.
 صفر :في حالة خطين موصولينبصورة خاطئة.

( )املفردة من درجتني :ثالثة عناصر على األقل يف العمود األول يقابله  4خيارات أو ثالثة خيارات على األقل يف

العمود الثاني (درجتني للتوصيل الصحيح بالكامل ،ودرجة لتوصيل الكل صحيح ما عدا واحدة خاطئة)
الصف :الخامس

الموضوع :أجزاء الزهرة

الهدف ورمزه5Bp6 :
صل بخط بين الجزء من الزهرة ووظيفته:
الوظيفه

الجزء
3

يستقبل غبار الطلع

4

جذب الحشرات

5

حماية برعم الزهرة

اإلجابة:

][2
معلومات إضافية

3

يستقبل غبار الطلع

4

جذب الحشرات

5

حماية برعم الزهرة

 درجتين :لتوصيل كل جلزء فلي العملوداأليمللن بشللكل صللحيح مللع مايقابللله فللي
الطرف األيسر.
 درجللة واحللدة :لتوصلليل جللزئين بشللكلصحيح.
 صللفر :لتوصلليل جللزء واحللد فقللط بشللكلصحيح أو جميع التوصيالت خاطئة.
-
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()7إضافة معلومات إ شبكة أو شكل:

( وقد تتضمن كذلك إكمال جداول أو إضافة تسميات يف الشكل (من درجة أو درجتني)
الصف:السادس
الهدف ورمزه6Bh1:

الموضوع :الجهاز الهضمي

سم أجزاء الجهاز الهضمي الموضح بالرسم ،مستخدما الكلمات في الصندوق:

][2
اإلجابة:

معلومات إضافية
 درجتان :في حالة كتابة جميع األجزاءاألربعة بشكل صحيح على الشكل.
 درجللة واحللدة :فللي حالللة كتابللة جللزئينصحيحين على الشكل.
 صلللفر :فلللي حاللللة كتابلللة جلللزء واحلللدصلللللحيح فقلللللط أو اذا كانلللللت جميلللللع
األجزاء خاطئة.
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()8التفسري:

(قد يتطلب عددًا من األسطر أو فراغاا كبريًا لكتابة إجابة طويلة حلد ما) ،ويكون هلذا النوع من املفردات درجة واحدة).
الصف:السادس
الهدف ورمزه6Bh4:

الموضوع :الرئتان والتنفس

فسر :العملية التي يمثلها الشكل المقابل لها أهمية في
ضربات القلب والنبض.
][1
..........................................................................
..........................................................................

A

B

اإلجابة:

معلومات إضافية

ألنها توفر االكسجين الهام للجسم.

 درجة واحلدة :فلي حاللة كتابلة التفسليربشكل صحيح.
 صللفر :فللي حالللة عللدم كتافللة التفسلليرالمطلوب.
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وثيقة تقويم تعلم الطلبة ملادة العلوم
للصفوف ()8-5

 الفصل اخلامس 
املالحق واملرفقات 
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امللحق ()1

استمارة املواضيع املقرتحة للعرض الشفوي ومعايري تقييم األداة
املواضيع املقرتحة

التاريخ املقرتح

للعرض الشفوي

للعرض
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معايري التقييم
اسم الطالب

عرض األفكار بطريقة توظيف وسائل
العرض

سلسة و متسلسلة

196

الرد على

الستفسارات بدقة

اإللتزام بالزمن
اتدد له

وضوح لغة

العرض والصوت

الدرجة

ملحق ()2

منوذج مقرتح لواجب منزيل للصف اخلامس

5

 -1وجدت منى ومريم ثالث زهرات في حديقة منزلهما كما هي موضحة باألشكال اآلتية:

أ -ما رقم الزهرة التي تحتوي على أعضاء أنثوية فقط؟
..............................................................

[]1

ب -سم األجزاء المشار إليهما بالرموز ) (Aو ).(B

[]2

)....................................................... )A
)........................................................ )B
[]1

ثمارا؟
ج -اكتب دليال على أن الزهرة رقم ( )3تنتج ً

..........................................................................................................
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 -2يوضللح الجللدول اآلتللي نتللائج استقصللاء نمللو ( )5نبتللات مللن الفللول طولهللا قبللل بدايللة
التجربة ( 5سم).

أي من النتائج اآلتية صحيحة؟ (ظلل إجابتين صحيحتين)
 النبتتان ) (Bو ) (Cلهما نفس الطول.
 يقل طول النبتة كلما زادت كمية الماء.
 يزداد طول النبتة كلما زادت كمية الماء.
 طول النبتة ) (Cضعف طول النبتة ).(A
 تضاعف طول النبتة ) (Eثالث مرات الطول األصلي.

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

198

[]1

منوذج اجابة الواجب املنزيل للصف اخلامس
رمق
السؤال

املفردة

1

أ

1

ب

) :(Aكربلة

الإجابة

تطبيق

أجزاء
الزهرة

معرفة

أجزاء
الزهرة

تطبيق

أجزاء
الزهرة

استدالل ماذا تحتاج
النباتات
كي تنمو

ادلرجة

معلومات اخرى

1

-

5Bp6

2

درجتللللللين :لكتابللللللة
الجلللللللزئين بشلللللللكل
صحيح.
درجللة :لكتابللة جللزء
واحد صحيح.

5Bp6

ج

النها تحتوي على مبيض.

1

-

5Bp6

-

 يزداد طول النبتلة كلملا زادتكمية الماء.
 طول النبته )(Cضلعف طلولالنبته ).(A

1

درجلللللللة  :لتحديلللللللد
الخبلللللللللللللللللللللللللللارين
الصحيحن.
صلللفر :عنلللد تحديلللد
خيار واحد صحيح.

5Bp1
5Eo6

( :(Bبتالت

2

مس توى
رمق الهدف
التعمل

موضوع
ادلرس

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5
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ملحق ()3

منوذج مقرتح لسؤال قصري للصف السادس

5

 -1الشكل اآلتي يمثل تجربة ترشيح لمحلول ملحي واألرز:

أ .هل سينفصل األرز عن المحلول الملحي عند سكبه في الجزء ()A؟
(ظلل الدائرة المرسومة بجوار اإلجابة الصحيحة)



نعم

 ال

فسر إجابتك؟ [1] ...............................................................................................
[]1
ب -كيف ستفصل المحلول المتجمع في الكأس ()B؟
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ج -مانوع المادة الموجودة في الكأس ()B؟
(ظلل الدائرة المرسومة بجوار اإلجابة الصحيحة)



مذاب



مذيب



مخلوط



محلول

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5
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][1

 -2صل بخط بين العمود (أ) وما يناسبه من العمود (ب).
العمود ( أ)

العمود ( ب)

ماء  +ملح

ال يذوب

ماء  +رمل

يذوب

ماء  +سكر

يذوب

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

][2
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منوذج اجابة السؤال القصري للصف السادس
رمق
السؤال

املفردة

1

أ

الإجابة
نعم

ادلرجة

معلومات اخرى

1

 للحصللللللللول علللللللللالدرجللللللة البللللللد أن
يكلللللللون االختيلللللللار
والتفسلللللللللللللللللللللللللللير
صحيحان.
 اذا أجللللاب الطالللللببال يمنح صفر.
 اذا أجللللاب الطالللللببللنعم وكللان التفسللير
خطأ يمنح صفر.

ألن المحلول يمر عبر ورقة
الترشيح.

ب

ج

2

-

التبخير ---تكثيف

محلول

العمود(أ)

العمود(ب)

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

مس توى
رمق الهدف
التعمل
6Cc4

تطبيق

موضوع
ادلرس
فصلللللللللللللل
المللللللللللللواد
الغير قابللة
للذوبان

1

 يمللنح الدرجللة عنللدذكر العمليتين.

6Ep4

استدالل فصلللللللللللللل
المللللللللللللواد
الغير قابللة
للذوبان

1

 درجللة :عنللد اختيللاراالجابة الصحيحة.
 صللفر :عنلللد تظليللللاجابتين.

6Cc5

تطبيق

فصلللللللللللللل
المللللللللللللواد
الغير قابللة
للذوبان

6Cc5

معرفة

فصلللللللللللللل
المللللللللللللواد
الغير قابللة
للذوبان

2

 درجتلللين :لتوصللليلكل جزء فلي العملود
(أ) بشللللكل صلللللحيح
ملللللع مايقابلللللله فلللللي
العمود (ب).
 درجلللة واحلللدة :فللليحالللللللللللة توصلللللللللليل
الطالب لجزئين فقلط
بشكل صحيح .
 صلللللفر :فلللللي حاللللللةتوصللللللليل الطاللللللللب
لجللللزء واحللللد فقللللط
بشكل صحيح.
202

ملحق ()4

جدول مقرتح لتوزيع طالب الصف ( )...على األنشطة العملية
عناوين التجار العملية

أمساء الطلبة يف اجملموعة

تاريخ التنفيذ
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4
-5
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استمارة تقويم أداء الطلبة يف األنشطة العملية للصف اخلامس

عنوان التجربة أو الستكشاف  ) ................................. ( :التاريخ .....................:
أعضاء اجملموعة:

اسم الطالب  ................................. 1اسم الطالب................................... 2

اسم الطالب .................................. 3اسم الطالب................................... 4
اسم الطالب .................................. 5اسم الطالب...................................6
ط1

ط2

ط3

ط4

يعددرف أن العلمدداء قددد مجعددوا بددني األدلددة والتفكددرب البددداعي لقددرتاح ألفكددار جديدددة

وتفسريات للملواهر.

1

يستخدم املالحملة والقياس لختبار التنبؤات واراد الروابط.
التخطيط لالستقصاء العلمي

ط5

مجع األفكار واألدلة

المهـــارات (معايير التقييم)

ط6

القـــدرات

الدرجة

الدرجة

يتنبأ مبا سيحدث بناءً على املعرفة العلمية والفهم.
يقرتح كيفية اختبار تلك التنبؤات ويتواصل بشأهنا مع اآلخرين.
يستخدم الفهم واملعرفة لتخطيط كيفية إجراء اختبار عادل.

3

رمع األدلة الكافبة لختبار فكرة.
قدد العوامل الواجب أخذها بعني العتبار يف خمتلف السياقات.
احلصول على األدلة وعرضها

يقوم باملالحملات ذات الصلة.
بقوم بأخذ القياسات املختلفة كاحلجم،درجة احلرارة ،الوقت ،الطول والقوة.
يناقش احلاجة إ إجراء مالحملات وقياسات متكررة.

3

يعرض النتائ يف صورة متثيل بياني باألعمدة والتمثيل اخلطي.

النملر يف األدلة ومقارنتها

يقرر ما إذا كانت النتائ تدعم التنبؤات أم ل.
يبدأ بتقييم النتائ املتكررة.
ييتعرف ا األمناط املوجودة يف البيانات ويضع تنبؤات منها.

3

يقرتح تفسريات بالستعانه يالفهم واملعرفة العلمية.
يفسر البيانات وقدد ما إذا كانت كافية للتوصل إ استنتاج.

اجملمددددوع

10

* تستخدم هذه الستمارة لتقييم أداء الطالب يف األنشطة العملية مرتني خالل الفصل الدراسي وقسب املتوسط من ()10درجات
وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5
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ملحق ()6

استمارة تقويم أداء الطلبة يف األنشطة العملية للصف السادس

عنوان التجربة أو الستكشاف  ) ................................. ( :التاريخ .....................:
أعضاء اجملموعة:

اسم الطالب  ................................. 1اسم الطالب................................... 2

اسم الطالب .................................. 3اسم الطالب................................... 4
اسم الطالب .................................. 5اسم الطالب...................................6

تار األدلة اليت عليه مجعها لستقصاء سؤال ويتأكد من مجع األدلة الكافية.
قدد العوامل املرتبطة مبوقف حمدد.

3

تار األدوات اليت رب استخدامها.
احلصول على األدلة وعرضها

يقوم بعمل جمموعة متنوعة من املالحملات والقياسات ذات الصلة باستخدام أدوات
بسيطة بشكل صحيح.
يقرر متى تكون هنا ضرورة للتحقدق مدن املالحملدات والقياسدات عدن طريدق التكدرار

3

إلعطاء بيانات أكثر موثوقية.
يستخدم اةداول والتمثيل البياني باألعمدة والتمثيل اخلطي لعرض النتائ .

النملر يف األدلة ومقارنتها

يعقد مقارنات.
يقيم النتائ املتكررة.
قدد األمناط يف النتائ  ،والنتائ اليت ل تبدو مالئمة للنمط.
يستخدم النتائ لستخال الستنتاجات وتقديم املزيد من التنبؤات.

3

يقرتح ويقيّم تفسريات للتنبؤات باستخدام املعرفة العلمية والفهم ،وتوصيلها لآلخرين بوضوح.

قدد ما إذا كانت األدلة تدعم تنبؤ ما ،مبينًا كيف.

اجملمددددوع

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5
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ط1

التخطيط لالستقصاء العلمي

يتنبأ مبا سيحدث بناءً على املعرفة العلمية والفهم.

ط2

مجع األدلة والبيانات لختبار األفكار مبا يف ذلك التنبؤات.

ط3

أفكار جديدة وتفسريات للملواهر.

1

ط4

يدرس كيف قام العلماء جبمع األدلة من املالحملة والقياس مع التفكري البداعي لقرتاح

ط5

مجع األفكار واألدلة

المهـــارات (معايير التقييم)

ط6

القـــدرات

الدرجة

الدرجة

ملحق ()7

استمارة تقويم أداء الطلبة يف األنشطة العملية للصف السابع

عنوان التجربة أو الستكشاف  ) ................................. ( :التاريخ .....................:
أعضاء اجملموعة:

اسم الطالب  ................................. 1اسم الطالب................................... 2

اسم الطالب .................................. 3اسم الطالب................................... 4
اسم الطالب .................................. 5اسم الطالب...................................6

يضع خطة عامة إلجراء الستقصاء مع مراعاة أي من املتغريات رب التحكم لا أو
التخطيط لالستقصاء العلمي

تغريها أو مالحملتها.

3

يضع التنبؤات بالرجوع للفهم واملعرفة العلمية السابقة.
قدد الدلئل املناسبة لتجميعها وأساليب اةمع املناسبة.
تار األدوات واألجهزة املناسبة ويستخدمها بشكل صحيح.
يقوم باملالحملات الدقيقة مبا فيها أخذ القياسات.

احلصول على األدلة وعرضها

يعرض النتائ يف صور وجداول ومتثيل بياني باألعمدة.

3

يستخدم املعلومات من مصادر ثانوية وخمتلفة.
يتوصل لالستنتاجات من البيانات اجملمَعة.

النملر يف األدلة ومقارنتها

يتعرف للنتائ واملالحملات اليت ل تالئم النمط.
يفكر يف التفسريات للتنبؤات مستعينًا باملعرفة العلمية والفهم ويوصلها لآلخرين.

3

يعرض الستنتاجات باستخدام أساليب خمتلفة.

اجملمددددوع

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()6-5
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ط1

يقرتح األفكار اليت قد يتم اختبارها.

ط2

 -يضع التنبؤات ويراجعها ويضع الدليل عليها.

ط3

مجع األفكار واألدلة

واملعاصرة

1

ط4

يتمكن من التحدث عن أمهية األسئلة واألدلة والتفسريات باستخدام األمثلة التار ية

ط5

المهـــارات (معايير التقييم)

ط6

القـــدرات

الدرجة

الدرجة

ملحق ()8

استمارة تقويم أداء الطلبة يف األنشطة العملية للصف الثامن

عنوان التجربة أو الستكشاف  ) ................................. ( :التاريخ .....................:
أعضاء اجملموعة:

اسم الطالب  ..................... 1اسم الطالب.................. 2اسم الطالب.................... 3

اسم الطالب ...................... 4اسم الطالب .................. 5اسم الطالب.....................6
ط1

ط2

ط3

ط4

ط5

ط6

القـــدرات

المهـــارات (معايير التقييم)

الدرجة

الدرجة

 -يناقش أمهية تنمية األسئلة التجريبية اليت ميكن استقصا ها عن طريق مجع األدلة

مجع األفكار واألدلة

واستخدام ا
لتفسريات
اإلبداعي .خالل األدلة العلمية.
لتفكريثم تقييمها من
لتنبؤات
لتفسريات بوضع ا
-وتطوير اترب ا

1

 تار األفكار وقوهلا إ صيغة ميكن اختبارها.طط الستقصاءات لختيار األفكار.
قدد املتغريات املهمة ،و تار املتغريات املطلو
التخطيط لالستقصاء العلمي

وقياسها)7.
ملحق (
تغيريها والتحكم فيها

يتنبأ مبا سيحدث بناء على املعرفة العلمية والفهم.
استمارة إعادة اختبار 3قصري
قدد القياسات واملالحملات الضرورية واألدوات اليت يلزم استخدامها.

….………..………………………..………………..
احملافظة التعليمية
قدد:اةهاز املطلو استخدامة ويقيم املخاطر يف املخترب أو يف امليدان.
اسم املدرسة:يأخذ قياسات دقيقة بطريقة صحيحة.
…….……..……………..……………...……………..

الصف…………..………….….………………………………….. :
يقوم مبالحملات وقياسات كافية لتقليل اخلطأ واحلصول على نتائ أكثر موثوقية.

احلصول على األدلة وعرضها

يستخدم جمموعة من األدوات بطريقة صحيحة.

3

…………..…..….……………..……………..……………..
املادة:
يناقش املخاطر ويضبطها لنفسه ولآلخرين.

….………..…..………………………………………..
عدد الطلبة :تار الطريقة األنسب لتمثيل النتائ يف جداول ورسوم بيانية.

معلم املادة :يقوم بعمليات حسابية بسيطة.
….………...…..……….………………………………..
قدد احلالت واألمناط يف النتائ ويصفها.

تاريخ االختبارالقصري األصلي……………..………..…………………….. :
يقارن النتائ بالتنبؤات.

……..……...………….……………………..
تاريخ
لقصريو:يقرتح كيفية حتسني الستقصاءات
االختباراالستثنائية
إعادة قدد النتائ
3
النملر يف األدلة ومقارنتها
لقصري:وخمتلفة.
من امصادر ثانوية
أسباب إعادة يفسر البيانات
………..…….….…..……………….……..
االختبار
يناقش النتائ ويفسرها بالستعانة بالفهم واملعرفة العلمية

….…..…………………………………………………….…….
يتوصل لالستنتاجات ويعرضها على اآلخرين بالطرو املناسبة

….……..………………………………………………….…….
اجملمددددوع
10
وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()6-5

ملحق ()9

استمارة إعادة اختبار قصري
احملافظة التعليمية….………..………………………..……………….. :
اسم املدرسة…….……..……………..……………...…………….. :

الصف…………..………….….………………………………….. :
املادة…………..…..….……………..……………..…………….. :

عدد الطالب….………..…..……………………………………….. :

معلم املادة….………...…..……….……………………………….. :

تاريخ االختبارالقصري األصلي……………..………..…………………….. :
تاريخ إعادة االختبارالقصري……..……...………….…………………….. :
أسباب إعادة االختبار القصري………..…….….…..……………….…….. :

….…..…………………………………………………….…….
….……..………………………………………………….…….
….…………..…………………………………………….…….
….……………..………………………………………….…….
….……………..………………………………………….…….

اسم مدير املدرسة

اسم املشرف الرتبوي

التوقيع

التوقيع

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()6-5
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منوذج مقرتح الختبار قصري للصف السادس
 -1أي السالسل الغذائية اآلتية توجد في المحيطات؟

10
][1

(ظلل الدائرة بجوار اإلجابة الصحيحة)

 -2يمثل الشكل المقابل عملية التنفس .أجب عن األسئلة اآلتية:
أ -أكمل الجدول اآلتي بكتابة اسم العملية التي تتم في كل
من األشكال ( )Aو (:)B
A
اسم العملية

B
[]1

ب -فسر :العملية التي يمثلها الشكل لها أهمية في ضربات القلب والنبض.

[]1

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

209

 -3من خالل الشكل المقابل ما رمز العضو الذ ي يقوم
بتخزين الطاقة وتفتيت المواد الضارة بالجسم:
(ظلل الدائرة بجوار اإلجابة الصحيحة)
A

B

C

D

[]1
][2

 -4صل بخط بين العضو ووظيفته في جسم اإلنسان:

العضو

الوظيفة

االسنان
تفتيت الطعام حتى يمكن نقله عبر الدم

االمعاء

دفع الطعام من الفم الى المعدة

المريء

مضغ الطعام وتفتيته

القلب
المعدة
الكبد

 - 5يمثل الجدول اآلتي عدد نبضات القلب لمجموعة من طالب الصف السادس أثناء ممارسلة
حصة الرياضة المدرسية.
اسم الطالب

أحمد

سالم

حمد

خالد

عدد نبضات القلب

70

74

69

80

مثل باألعمدة البيانية عدد نبضات القلب لكل طالب على الرسم البياني اآلتي.
وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5
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][2

 -6لديك الكائنات الحية التالية:
الدولفين
160

الكائن الحي
كتلة الجسم (كجم)

الكنغر
35

البومة
1

رتب الكائنات السابقة حسب الزيادة في كتلة الدماغ في المستطبالت اآلتية من األقل كتلة الى األكبر كتلة.
الدولفين

البومة

الكنغر

االكبر

األقل

 -7من خالل الشكل البياني المقابل أي الكائنات الحية أكبر في
الحجم؟
...........................................................................
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منوذج اجابة االختبار القصري للصف السادس
رمق
السؤال

املفردة

الإجابة

ادلرجة

معلومات اخرى

مس توى
رمق الهدف
التعمل

موضوع
ادلرس

1

-

1

 درجللة :عنللد اختيللاراالجابة الصحيحة.
 صللفر :عنلللد تظليللللاجابتين.

6Be6

تطبيق

السالسيييييييييل
الغذائييية فييي
المييييييييييواطن
الطبيعييييييييييية
المختلفة

2

أ

1

 درجللللة :عنللللد ذكللللرالعمليتللللللين بشللللللكل
صحيح.
 صلللفر  :عنلللد ذكلللرعملية واحدة فقط أو
كتابلللللة اي اجابلللللات
خاطئة.
 درجللة واحللدة :فلليحاللة كتابلة التفسلير
بشكل صحيح.
 صللللفر :فللللي حالللللةعللدم كتافللة التفسللير
المطلوب.
 درجة :عند اختيلاراالجابة الصحيحة.
 صللفر :عنللد تظليلللاجابتين.

6Bh1

معرفة

الرئتلللللللللان
والتنفس

2

 درجتلللين :لتوصللليلكل جزء فلي العملود
(أ) بشللللكل صلللللحيح
ملللللع مايقابلللللله فلللللي
العمود (ب).
 درجلللة واحلللدة :فللليحالللللللللللة توصلللللللللليل
الطالب لجزئين فقلط
بشكل صحيح .
 صلللللفر :فلللللي حاللللللةتوصللللللليل الطاللللللللب
لجللللزء واحللللد فقللللط
بشكل صحيح.

اسم
العملية

ب

3

4

-

A

B

الشهيق

الزفير

ألنهلللا تلللوفر االكسلللجين الهلللام
للجسم.

1

B

-

العمود(أ)

1

العمود(ب)
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6Bh1

تطبيق

الرئتلللللللللان
والتنفس

6Bh3

معرفة

جسلللللللللللللللم
االنسان

6Bh3

معرفة

أعضللللللللاء
الجسم

رمق
السؤال

املفردة

5

-

6

-

الإجابة

معلومات اخرى

ادلرجة

مس توى
رمق الهدف
التعمل

2

 -درجتلللللين :إذا مثًلللللل 6Eo3

الدولفينالكنغر البومة

1

 درجةةةة واحةةةدة :اذاكانللللللللت االجابللللللللة
صللللحيحة بالكامللللل
ملن خلالل الترتيلب
الصحيح.

الكائن الحي رقم ()4

1

الطالب أربعة أعملدة
صحيحة.
 درجللللللللة :إذا مثًلللللللللالطالب ثالثة أعملدة
أو عمللللودين بشللللكل
صحيح.
 صللللللللفر :إذا مثًلللللللللالطاللب عمللود واحللد
فقلللللط أو للللللم يرسلللللم
المخططفي األصل.

6Bh3

تطبيق

موضوع
ادلرس
أعضاء
الجسم

استدالل مللا وظيفللة
الدماغ.

صفر :في حالة أي
ترتيللللللللللب غيللللللللللر
صحيح.
7

 درجةةةة واحةةةدة :اذاكانللللللللت االجابللللللللة
صللللحيحة بالكامللللل
ملن خلالل الترتيلب
الصحيح.
 صفر :في حالة أيترتيللللللللللب غيللللللللللر
صحيح.
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 6Bh4استدالل دقللللللللللللللات
,6Eo3
القللللللللللللللب
والنبض

مجمييييوع الييييدرجات فييييي المشييييروع
ترصييييد ميييين  10ثييييم تقسييييم علييييى 2
لرصد الدرجة النهائية من 5

ملحق ()11

استمارة تقرير املشروع

10

عنوان املشروع____________________________ :

5

اسم الطالب____________________________________________ :
الصف _______________ :التاريخ_________________________ :

 -1مجع األفكار واألدلة ( :درجة واحدة)
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

 -2التخطيط لالستقصاء العلمي 3( :درجات)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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 -3احلصول على األدلة وعرضها3( :درجات)
......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

 -4النملر يف األدلة ومقارنتها 3( :درجات)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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ملحق ()12

10

منوذج لتقرير حول املشروع يف مادة العلوم للصف السادس

5
5

عنوان املشروع  :كيفية زيادة فعالية مسحوو الغسيل يف تنمليف املالبس
اسم الطالب________________________________________ :
الصف _____________ :التاريخ_______________________ :

املشكلة:
تقلوم أم عللي بغسلل المالبلس بالملاء البلارد ،وجلدت أن كميلة مسلحوق الغسليل التلي وضلعتها فلي الملاء ال
إهدارا لمسحوق الغسيل وأن المالبس ليست نظيفة كما ينبغي .كيف يمكنك
تذوب بالكامل قالت إن ذلك يعد
ً
مساعدة أم علي في حل هذه المشكلة لزيادة فعالية مسحوق الغسيل في تنظيف المالبس؟

 -1مجع األفكار واألدلة ( :درجة واحدة)

1

اقترح أن سبب عدم ذوبان مسحوق الغسيل في الماء هو درجة حرارة الماء( .درجة)

 -2التخطيط لالستقصاء العلمي( :درجتان)

3

قمت باستخدام المواد واألدوات التالية( :درجة)
مسحوق غسيل -وعاء قياس -كأس زجاجي -موقد بنسن -حامل ثالثي القوائم -سلك شبكي -مقياس
حرارة – ساعة ايقاف.
العامل الذي قمت باستقصاءه في هذا المشروع هو الوقت الالزم لذوبان مسحوق الغسيل.
والعامل الذي قمت بتغييره هو درجة حرارة الماء.
والعوامللل التللي تللم تثبيتهللا  :كميللة مسللحوق الغسلليل الذائبللة وكميللة المللاء التللي يللذوب فيهللا المسللحوق.
(درجة)
يختار األدلة التي عليه جمعها لالستقصاء (درجة)
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 -3احلصول على األدلة وعرضها 3( :درجات)

3

قمت بتدوين النتائج في الجدول اآلتي:

(درجة) (لعرض النتائج في الجدول)
(درجة) لتكرار النتائج وعدد المحاوالت.
(درجة) للرسم البياني

 -4النملر يف األدلة ومقارنتها 3( :درجات)

3

الحظت من خالل النتائج التي حصلت عليها أنه كلما زادت درجة الحرارة قل الزمن الالزم لذوبان
مسحوق الغسيل( .درجة)
مما يؤكد ما اقترحته قيل البدأ في خطوات المشروع( .درجة)
من خلالل النتلائج الحظلت أنله عنلد درجلة الحلرارة  40سليليزية كلان الوقلت اللالزم للذوبان مسلحوق
الغسيل  40ثانية وبعد ذلك بدأ الوقت يقل بشكل منتظم وبمعدل  10ثواني كلما زادت درجة الحلرارة
 10درجة سيليزية( .درجة)
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ملحق ()13

منوذج مقرتح المتحان هناية الفصل الدراسي األول

40

ملادة العلوم للصف اخلامس

اسم الطالب________________________________ :
الصف___________________________________ :

السؤال األول:
أ -الشكل المقابل يوضح بذرة الفول .إلى ماذا يشير الرمز ( )Aالموضح على الشكل؟
(ظلل الدائرة المرسومة بجوار اإلجابة الصحيحة)
 الندبة
 الجنين
 غالف البذرة
 مخزون الغذاء

][1

][2

ب -اذكراثنين من العناصر الالزمة لنمو النبات.
.................................................................... -1
..................................................................... -2
ج -هل يتأخر إنبات بعض البذور في فصل الشتاء؟
(ظلل الدائرة المرسومة بجوار اإلجابة الصحيحة)
 ال
 نعم
فسر إجابتك...............................................................................................

السؤال الثاني:
أ -الترتيللب الصللحيح لمراحللل إنبللات البللذرة خللالل دورة
حياة النبات الموضح في الشكل المقابل هو:
(ظلل الدائرة المرسومة بجوار اإلجابة الصحيحة) ][1
4،3،2،1 



2،3،1،4


1،4،2،3 

2،4،3،1

ب  -من أين تحصل البذور على الطاقة الالزمة لإلنبات؟ ][1
.....................................................................................................................
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][1

السؤال الثاالث( :االستقصاء العلمي)
أجرى طالب الصف الخامس استقصاء عن نمو النبات كما يوضحه الشكل اآلتي:

وقاما بسقيها بنفس كمية الماء يوميا وبعد أسبوعين الحظوا نمو النبات وسجلوا مالحظاتهم في الجدول اآلتي:
المجموعة األولى

المجموعة الثانية

األوراق

خضراء

صفراء

الساق

أخضر -قوي

أصفر -ذابل

متوسط طول النبات ))cm

)(30 cm

)(8 cm

أ -ما العامل الذي تم اختباره في هذا االستقصاء؟
]1[ .....................................................................................................................
ب -في أي من المجموعتين نما النبات بشكل أفضل؟........................................................
أعط ً
دليال على إجابتك]1[ .............................................................................................
ج -مثل باستخدام المخطط البياني متوسط طول النبات في كل مجموعة على الرسم البياني اآلتي:
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][2

السؤال الرابع:
يوضح الشكل المقابل أجزاء الزهرة.
أ -الجللزء الللذي تتكللون فيلله البويضللات فللي الشللكل المقابللل يشللار إليلله
بالرقم:
(ظلل الدائرة المرسومة بجوار اإلجابة الصحيحة)
2
1
4
3
][1
ب -ماذا تتوقع أن يحدث عند إزالة الجزء المشار إليه بالرقم ( )1على الشكل السابق؟

][1

.............................................................................................................................

ج  -صل بخط بين الجزء من الزهرة ووظيفته:

][2

الجزء

الوظيفة

3

يستقبل غبار الطلع

4

جذب الحشرات

5

حماية برعم الزهرة

السؤال الخامس:
نبات الكوسة له نوعان من الزهور زهرة أنثى وزهرة ذكر.
تتكون الزهور الذكر من أجزاء ذكرية فقط .والشكل المقابل يوضح
صورة لزهرة ذكر.
][1

أ -ما هي األجزاء الموجودة في الزهرة الذكر؟
(ظلل الدائرة المرسومة بجوار اجابة واحدة فقط صحيحة)
 المتك والخيط
 المبيض والخيط
 الميسم والقلم
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تابع السؤال الخامس:
ب -يقوم جزء من الزهرة الذكر بتلقيح الزهرة األنثى .أكمل العبارة اآلتية:
تقوم حبوب اللقاح الناتجة من الزهرة الذكر بتلقيح  ...................الزهرة األنثى.

][1

ج  -تقوم الزهرة الذكر بتلقيح الزهرة األنثى .مما ينتج عنه ثمرة الكوسة كما هو موضح في الشكل اآلتي:

ماذا يسمى الجزء المشار إليه بالرمز( (Aعلى الشكل السابق؟

][1

...........................................................................

السؤال السادس:
أ -يوضح الشكل المقابل أحد أنواع بذور األشجار .الطريقة التي تنتشر
بها هذه البذور هي:
][1
(ظلل الدائرة المرسومة بجوار االجابة الصحيحة)
 اإلنسان



المياه



الرياح



الحشرات

ب -تعد المراحل اآلتية لدورة حياة إحدى النباتات .ولكنها موضوعة بترتيب خاطيء.
 1ـ التخصيب 2ـ اإلنبات  3ـ النمو  4ـ نثر البذور  5ـ التلقيح  6ـ إنتاج البذور
رتب تلك المراحل بشكل صحيح بكتابة أرقامها في أماكن الفراغ على المخطط اآلتي:
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][1

ج -تقوم بعض الحشرات بتلقيح الزهور في الليل .برأيك ما هي صفات الزهور التي تقوم بتلقيحها؟
(يكتفى بذكر صفتبن فقط)
....................................................................................................................................

][2

....................................................................................................................................

د -ضع عالمة ( )أمام كل عبارة من العبارات في الجدول التالي:
صواب

العبارة

][1
خطأ

األزهار التي يتم تلقيحها بواسطة الحشرات تنتج رحيقا عذبا
األزهار التي يتم تلقيحها بواسطة الرياح تكون زاهية األلوان.

السؤال السابع:
أ -الشكل المقابل يوضح ميزان حرارة تم وضعه في غرفة الصف .ما درجة
حرارة هذه الغرفة بالدرجة السيليزية؟
(ظلل الدائرة المرسومة بجواراالجابة الصحيحة)



19o

20o 



21o



22o

][1

ب -لديك مكعبان من الثلج متسلاويان فلي الحجلم ،األول لملاء مقطلر والثلاني
لمللاء البحرايهمللا سينصللهر أوال؟ (ضللع عالمللة ( )بجللوار المكعللب الللذي
تختاره)



مكعب ثلج من
الماء المقطر



مكعب ثلج من
ماء البحر

فسر إجابتك
........................................................................................................................
.........................................................................................................................

][1

ج -يريد سعيد زيادة سرعة تجفيف المالبس ،اذكر طريقتين تساعده على ذلك .

………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
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][2

السؤال الثامن:
أ -ما مقدار درجة تجمد الثلج على مقياس الحرارة السيليزي؟
.........................................................................................................

][1

ب -أمامك عدة أوعية مختلفة تحتوي على كميات متسلاوية ملن الملاء ،أي هلذه األوعيلة يتبخلر
منه كمية كبيرة من الماء عند تعرضه لنفس الفترة الزمنية للهواء؟
(ظلل الدائرة المرسومة أسفل االجابة الصحيحة)
][1









ج -ضع عالمة ( )أمام كل عبارة من العبارات في الجدول التالي:
صواب

العبارة
 -1نقطة غليان الماء النقي هي  100oدرجة سليزية.

][2
خطأ



 -2جزيئات الماء عند تبريدها تتحول إلى غاز.



 -3تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية يطلق عليها تبخر
 -4يتبخر الماء في األجواء الباردة أكثر من األجواء الدافئة.




السؤال التاسع:
أ -المنحنى الذي يمثل العالقة بين سرعة تبخر الماء ودرجة الحرارة هو:
(ظلل الدائرة المرسومة أسفل االجابة الصحيحة)
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][1

ب -أجب عن األسئلة التي تلي الشكل اآلتي:

 -1ماذا يحدث لبخار الماء عندما يالمس سطحا باردا؟
...................................................................................................................................

 -2توجد المادة ( م ) في الحالة .............................................................................
 -3ما اسم العملية س؟ ........................................................................................
 -4ما اسم العملية ص؟ ........................................................................................

][1
][1
][1
][1

السؤال العاشر( :استقصاء علمي)
قام خالد بتغطية كأس به ماء ساخن بغطاء من القصلدير ثلم وضلع
فوقه مكعبات من الثلج كما بالشكل المقابل:
أ -أي من األرقام يشيرالى الموقع الذي تتكون فيه قطرات ماء
بكمية أكبر؟
][1
.........................................................................
ب  -تنبأ بما يحدث لقطرات الماء عند إزالة مكعبات الثلج.
[1] .........................................................................................................................
ج -ماذا تتوقع أن يحدث عند إزالة الجزء المشار إليه بالرقم ( )1على الشكل السابق؟
[1] ..........................................................................................................................................
د -تنخفض درجة حرارة المريض بالحمى عند وضع قطعة قماش مبللة بالماء على جبهته .فسر ذلك

[1] ..........................................................................................................................................
.انتهت األسئلة
تمنياتنا لكم بالتوفيق
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نموذج اجابة امتحان الفصل الدراسي األول لمادة العلوم للصف الخامس
رقم
السؤال

رقم
الهدف

مستوى
التعلم

الموضوع

الوحدة

معرفة

البذور

األولى

معرفة

المفردة

اإلجابة

الدرجة

معلومات اخرى

أ

الجنين

1

 أكثلللر ملللن اجابلللة واحلللدةصفر.
 أقبلل أي اشللارة تلدل علللىاإلجابة الصحيحة.

5Bp2

ب

العناصللللللر الالزمللللللة لنمللللللو
النبات:
 -1الماء
 -2الهواء
 -3الضوء
 -4الدفء
(يكتفى بذكر عنصرين فقط)

2

 لكلللللل عنصلللللر صلللللحيحدرجة.

5Bp1

ج

نعم
بسلللبب انخفلللاض درجلللة
الحرارة.

األول

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

1

 درجللة واحللدة :عنللد االجابللة 5Bp4بنعم مع التفسير الصحيح.
 صفر :في حاللة االجابلة بلالحتلللللى وان كلللللان التفسلللللير
صحيح.
 صفر :في حاللة االجابلة بلـبنعم ولكن التفسير خاطيء.
 يمكللن قبللول اإلجابللة :بسللببقلة الحرارة
225

تطبيق

ملللاذا يحتلللاج النبلللات األولى
كي ينمو.

استقصاء عملية اإلنبات األولى

تابع نموذج اجابة امتحان الفصل الدراسي األول لمادة العلوم للصف الخامس
رقم
السؤال

المفردة
أ

اإلجابة
2،3،1،4

الدرجة

معلومات اخرى

1

 أكثلللر ملللن اجابلللة واحلللدةصفر.
 أقبلل أي اشللارة تلدل علللىاإلجابة الصحيحة.

الثاني

رقم
الهدف

مستوى
التعلم

الموضوع

الوحدة

5Bp2

تطبيق

كيف تنمو البذور

األولى

ب

من مخزون الغذاء.

1

-

5Bp4

معرفة

كيف تنمو البذور

األولى

أ

الضوء أو شدة اإلضاءة.

1

-

5Bp4

استدالل

النباتات والضوء

األولى

ب

 -المجموعة األولى

2

 درجتلللللين :عنلللللد اجابلللللةالطاللللللب عللللللى جزئلللللي
السؤال بشكل صحيح.

5Eo6

استدالل

النباتات والضوء

األولى

 االوراق خضلللللراء-السلللللاقاخضر قلوي -متوسلط طلول
النبته 30 cm

الثالث

 درجة واحلدة :عنلد اجابلةالطاللللللب عللللللى الجلللللزء
األول فقلللللللللللط بشلللللللللللكل
صحيح.
 صفر :في حالة الخطأ فيالجللللزء األول وصللللحيح
في الجزء الثاني أو خطلأ
فلللللللللي الجلللللللللزئين األول
والثاني.
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تابع نموذج اجابة امتحان الفصل الدراسي األول لمادة العلوم للصف الخامس
رقم
السؤال

المفردة

اإلجابة

ج

الدرجة

معلومات اخرى

2

 درجتللللللين :عنللللللد رسللللللمالمخططللللللللات البيانيللللللللة
للمجملللللللوعتين األوللللللللى
والثانية بشكل صحيح.

رقم
الهدف
5Eo4

مستوى
التعلم

الموضوع

الوحدة

تطبيق

النباتات والضوء

األولى

 درجة عند رسم المخطلطالبيلللللللللللللاني ألحلللللللللللللدى
المجمللللللللوعتين بشللللللللكل
صحيح.

تابع
الثالث

 صلللفر :فلللي حاللللة رسلللمالمخططللللللللللين بشللللللللللكل
خاطىء.

أ

2

1

 أكثلللر ملللن اجابلللة واحلللدةصفر.
 أقبلل أي اشللارة تلدل علللىاإلجابة الصحيحة.

1

-

الرابع
ب

يتوقلللف أنتلللاج حبلللوب اللقلللاح
أوال يحدث تخصيب.
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5BP6

5BP6

معرفة

استدالل

أجزاء الزهرة

التلقيح

الثانية

الثانية

تابع نموذج اجابة امتحان الفصل الدراسي األول لمادة العلوم للصف الخامس
رقم
السؤال

المفردة
هـ

تابع
الرابع

الخامس

اإلجابة
الجزء

الوظيفه

3

يستقبل غبار الطلع

4

جذب الحشرات

5

الدرجة

معلومات اخرى

2

 درجتللللين :لتوصلللليل كلللللجللزء فللي العمللود األيمللن
بشلللللللكل صلللللللحيح ملللللللع
مايقابلللللله فلللللي الطلللللرف
األيسر.
 درجلللة واحلللدة :لتوصللليلجزئين بشكل صحيح.
 صللللفر :لتوصلللليل جللللزءواحلد فقللط بشللكل صللحيح
أو جميللللللع التوصلللللليالت
خاطئة.

حماية برعم الزهرة

رقم
الهدف

مستوى
التعلم

الموضوع

الوحدة

5Bp6

تطبيق

أجزاء الزهرة

الثانية

أ

المتك والخيط.

1

 أكثلللر ملللن اجابلللة واحلللدةصفر.
 أقبلل أي اشللارة تلدل علللىاإلجابة الصحيحة.

5Bp6

تطبيق

التلقيح

الثانية

ب

تقوم حبلوب اللقلاح الناتجلة ملن
الزهرة الذكر بتلقيح كربلة
الزهرة األنثى.

1

 اذا ذكللللر مبلللليض يعطللللىالدرجة.

5Bp6

معرفة

التلقيح

الثانية

ج

بذور

1

5Bp6

معرفة

التلقيح

الثانية
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تابع نموذج اجابة امتحان الفصل الدراسي األول لمادة العلوم للصف الخامس
رقم
السؤال

المفردة
أ

اإلجابة
الرياح

ب

السؤال
السادس

ج

 -1تكون زاهية اللون.
 -2تحتللللللوي علللللللى رحيللللللق ذو
رائحة.
 -2بتالت برائحة زكية.

د

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

رقم
الهدف

مستوى
التعلم

الموضوع

الوحدة

معرفة

كيف تنتشر البذور

الثانية

دورات حياة النبات

الثانية

الثانية

الثانية

الدرجة

معلومات اخرى

1

 أكثلللر ملللن اجابلللة واحلللدةصفر.
 أقبلل أي اشللارة تلدل علللىاالجابة الصحيحة .

5Bp3

1

 درجةةة واحةةدة :اذا كانللتاالجابة صحيحة بالكامل
مللللللن خللللللالل الترتيللللللب
الصلللللللللللحيح لجميلللللللللللع
المراحل.

5Bp2

معرفة

2

 درجتللللللين :عنللللللد ذكللللللرترتيلب
حاللة أي
صفر:
صحيح.
فليبشكل
عاملين
صحيح .ذكللر عامللل
غيرللة  :عنللد
 درجواحد فقط.
 صللفر:عند عللدم ذكللر أيمن العوامل.
 درجللة واحللدة :فللي حالللةاالجابللة علللى العب لارتين
بشكل صحيح.
 صللفر :فلللي حالللة اجابلللةواحلللللللللدة صلللللللللحيحة أو
االجابتين خاطئتين.

5Bp5

استدالل

استقصاء التلقيح

5Bp5

تطبيق

استقصاء التلقيح

1

 صلللفر:عند علللدم ذكلللر229العوامل.
أي من

تابع نموذج اجابة امتحان الفصل الدراسي األول لمادة العلوم للصف الخامس
رقم
السؤال

المفردة
أ

ب

السؤال
السابع

اإلجابة
 22oسيليزية

مكعب ثلج من
ماء البحر

ج
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5Cs4

تطبيق

من مخترع ميزان
الحرارة

تطبيق

حاالت المادة

الدرجة

معلومات اخرى

1

 أكثلللر ملللن اجابلللة واحلللدةصفر.
 أقبلل أي اشللارة تلدل علللىاإلجابة الصحيحة.

1

 -درجللللللة واحللللللدة :عنللللللد 5Cs3

ألن الملللح يجعللل الللثلج ينصللهر
عند درجات حرارة أقل.

 -1حركة الهواء.
 -2درجة الحرارة

رقم
الهدف

مستوى
التعلم

2

االجابللة بللنعم مللع التفسللير
الصحيح.
 صللفر :فللي حالللة االجابللةبال حتى وان كان التفسلير
صحيح.
االجابلة
حاللةلل عامللل
فليلدة لكل
صفر:واحل
 -درجللةلللنعم ولكللللن التفسللللير
بللللـ بل
صحيح.
خاطيء.
 يمكن قبول اإلجابة :بسببقلة الحرارة.
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5Cs1

معرفة

الموضوع

الوحدة
الثالثة

الثالثة

لماذا يعد التبخر مفيدا

الثالثة

تابع نموذج اجابة امتحان الفصل الدراسي األول لمادة العلوم للصف الخامس
رقم
السؤال

معلومات اخرى

رقم
الهدف

مستوى
التعلم

 درجةةةةةةةةة :اذا كانللللللللتاالجابة صحيحة

5Cs4

معرفة

ملللن مختلللرع ميلللزان
الحرارة

ب

1

 أكثلللر ملللن اجابلللة واحلللدةصفر.
 أقبلل أي اشللارة تلدل علللىاإلجابة الصحيحة.

5Cs6

معرفة

التبخير

الثالثة

ج

2

 درجتللللللين :فللللللي حالللللللةاالجابللللة علللللى األربللللع
عبارات بشكل صحيح.

5Cs1

معرفة

التبخير من محلول

الثالثة

المفردة
أ

السؤال
الثامن

اإلجابة
 0oدرجة سيليزية

.

الدرجة
1

-

 درجللة واحللدة :فللي حالللةاالجابللللللة علللللللى ثللللللالث
عبللللللارات أو عبللللللارتين
بشكل صحيح.
صللللفر :فللللي حالللللة اجابللللة
واحلللدة فقلللط صلللحيحة أو
فللي حالللة جميللع االجابللات
خاطئة.
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الموضوع

الوحدة
الثالثة

تابع نموذج اجابة امتحان الفصل الدراسي األول لمادة العلوم للصف الخامس
رقم
السؤال

اإلجابة

المفردة
أ

ب1-

السؤال
التاسع

يتكثف

استدالل

التبخر

الثالثة

معرفة

التكثيف

الثالثة

الدرجة

معلومات اخرى

1

 أكثلللر ملللن اجابلللة واحلللدةصفر.
 أقبلل أي اشللارة تلدل علللىاالجابة الصحيحة .

5Eo7

1

 درجةةةةةةةةة :اذا كانللللللللتاالجابة صحيحة

5Cs2

-

.

 درجةةةةةةةةة :اذا كانللللللللتاالجابة صحيحة

5Cs6

تطبيق

التبخر

الثالثة

5Cs4

تطبيق

االنصهار

الثالثة

5Cs6

تطبيق

التبخر

الثالثة

ب2-

الحالة السائلة

1

ب3-

انصهار

1

 درجة :اذا كانت االجابةصحيحة

ب4-

تبخر

1

 درجة :اذا كانت االجابةصحيحة

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

رقم
الهدف

مستوى
التعلم

الموضوع

الوحدة

-
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تابع نموذج اجابة امتحان الفصل الدراسي األول لمادة العلوم للصف الخامس
رقم
السؤال

السؤال
العاشر

اإلجابة

المفردة

رقم
الهدف

مستوى
التعلم

الموضوع

الوحدة

تطبيق

التبخر

الثالثة

التبخر

الثالثة

التكثيف

الثانية

الدرجة

معلومات اخرى

أ

رقم ()2

1

 أكثلللر ملللن اجابلللة واحلللدةصفر.
 أقبلل أي اشللارة تلدل علللىاالجابة الصحيحة .

5Eo7

ب

تقل قطرات الماء

1

 درجةةة واحةةدة :اذا كانللتاالجابة صحيحة

5Cs6

تطبيق

ج

يتوقف تكثف الماء

1

 أو أي اجابللة تعطللي نفللسالمعنى.

5Cs3

استدالل

د

الن قطعللللة القمللللاش المبللللللة
تسلاعد عللى الجبلين السلاخن
تسللللاغد علللللى التبخللللر ممللللا
يساعد على تبريد الجسم.

1

 درجةةة واحةةدة :اذا كانللتاالجابة صحيحة

5Cs6

استدالل
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233

دور التبخر في تبريد
الجسم.

الثالثة

ملحق ()14

مناذج ألسئلة مادة العلوم للصف السابع للفصل الدراسي األول
 -1يوضح الشكل خلية الشعيرة الجذرية عند رؤيتها بالميكروسكوب.

أ
ب

(أ) حدد تركيب األجزاء المسماة (أ) و (ب) على المخطط.
أ
ب

][2

(ب) ما هو تركيب الخلية الذي عادة ما يوجد في الخاليا النباتية وغير موجود في خلية الشعيرة
الجذرية السابقة؟

][1
(ج) أكتب وظيفة واحدة لخلية الشعيرة الجذرية؟

][1

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5
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 -2يوجد في الفضاء نجوم وكواكب وأجسام أخرى.
اسم الجسم
كوكب المريخ
القمر
بوالريس
سيريوس

نوع الجسم
كوكب
قمر طبيعي
نجم
نجم

(أ) استخدم هذا الجدول لتحديد مصدري الضوء في الفضاء.
(ظلل الدائرة المرسومة بجوار اإلجابتين الصحيحتين)
 المريخ

القمر

بوالريس

سيريوس
][1

(ب) يمكن أن يرى البشر كوكب المريخ من األرض.
) (iاشرح إمكانية رؤية المريخ في السماء بالليل.

][1
) (iiما هو الكوكب األقرب إلى الشمس؟
][1
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 -2يوضح الشكل اآلتي بعض العضالت والعظام في الذراع.

عضلة
عظمة
س

(أ) المفصل (س) يسمح بالحركة في اتجاه واحد.
ما نوع المفصل (س)؟
][1
(ب) العظام جزء من نظام الهيكل العظمي.
من وظائف نظام الهيكل العظمي أنه يسمح بالحركة.
اكتب وظيفة أخرى لنظام الهيكل العظمي.
][1
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 -3جميع هذه األشياء تحول الطاقة إلى أنواع مفيدة من الطاقة.
اكتب النوع المفيد لناتج الطاقة في كل مثال مما يلي:

][3
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 -5أي حالة من حاالت المادة تتمتع بقوة التجاذب األكبر بين جزيئاتها؟
(ظلل الدائرة المرسومة بجوار االجابة الصحيحة)
الصلبة



السائلة



الغازية
][1

(ب) يضع أيمن كمية صغيرة من الماء في طبق مسطح.

يترك الطبق في الخارج.
بعد فترة قل حجم الماء في الطبق.
) (iاشرح ما حدث لجزيئات الماء.

][2
) (iiماذا يفعل أيمن ليجعل حجم الماء يقل بصورة أسرع؟
][1
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 -6أكمل المخطط التالي لتوضيح حفظ الطاقة:
 80جول من الطاقة الضوئية
 200جول من الطاقة الكهربائية
 -------------جول من الطاقة الحرارية

 60جول من الطاقة الضوئية
 -----جول من الطاقة الكهربائية 40جول من الطاقة الحرارية
][1

 -7يوضح المخطط اآلتي جهازا عضويا رئيسيا:

( )iاذكر اسم العضو (أ)
][1

( )iiما اسم الجهاز العضوي؟
][1
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 -8يستخدم زياد بعض المشروبات من الثالجة.
يستقصي الفترة الزمنية التي تستغرقها المشروبات لتصبح بدرجة حرارة الغرفة.
يريد أن يكتشف مدى تأثير حجم المشروب في هذه الفترة.
(أ) ما العامل الذي يغيره زياد؟
][1
(ب) ما العامالن اللذان يالحظهما زياد؟
1
2

][2

(ج) ما العامل الذي ينبغي أن يتحكم فيه زياد؟
][1
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 -9نبات يسمى بلسم الهيمااليا ينتج قرنات البذور .تنفجر هذه القرنات وتنتشر البذور في كل
االتجاهات.
(أ) وجد عمار  164بذرة على األرض حول نبات بلسم الهيمااليا .ثم قام بقياس المسافة
الباعدة بين النبات وكل بذرة من البذور.
الجدول التالي يوضح النتائج التي توصل إليها عمار.
المسافة الباعدة بين
البذرة والنبات
بالسنتيمتر

50-0

100-51

150-101

200-151

250-201

300-251

عدد البذور

55

45

30

25

7

2

( )iارسم مدرج تكراري لعرض هذه النتائج.

عدد البذور

المسافة الباعدة بين البذرة والنبات
بالسنتيمتر
][3
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( )iiكم عدد البذور التي تبعد عن النبات بأكثر من  200سم؟
..................................................................................................................................
][3

(ب) لم تنتشر البذور على مسافات متساوية من النبات.
يوضح المخطط التالي أين يجد عمار البذور حول النبات:
الشمال

 34بذرة

 79بذرة
الشرق

الغرب

النبات
 40بذرة

 11بذرة

الجنوب

يستنتج عمار أن أكثر البذور موجودة في القسم الشمالي الشرقي حيث أن الرياح هبت من
الجنوب الغربي .ثم يقوم يجمع مزيد من األدلة ليحدد ما إذا كان هذا االستنتاج صحيح أم ال.
ما هما الدليالن اللذان يدعمان هذا االستنتاج؟
ضع عالمة ) (بجانب المربعين الصحيحين.
يوجد دائما الكثير من البذور بالقرب من النبات.
عندما تهب الرياح من الجنوب الشرقي ،يوجد أقل عدد من البذور في
القسم الجنوبي الشرقي.
عند عدم هبوب الرياح ،تتواجد البذور بأعداد متساوية في كل قسم.
دائما ما توجد مزيد من الحبوب في الشمال الشرقي.
][1
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(ج) ) (iاذكر اسم عملية انتشار البذور بعيدا عن البنات
][1
) (iiاقترح سببا واحدا يجعل هذه العملية مفيدة.
][1
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منوذج الجابة
رقم
السؤال

المفردة

اإلجابة

الدرجة

معلومات أخرى

(أ)

أ -جدار (الخلية)

2

كل إجابة صحيحة =
درجة واحدة

ب -غشاء (الخلية)

السؤال
األول

7Bc3

(ب)

البالستيدات الخضراء

1

(ج)

امتصاص الماء  /األمالح
المعدنية

1

ال تقبل اإلجابة :يمتص
الفيتامينات

7Bc5

1

درجة واحدة مقابل
إجابتين صحيحتين

7Pb4

(أ)

السؤال
الثاني

رقم
الهدف

بوالريس

سيريوس

7Bc3

(ب) ()i

ضوء الشمس المنعكس من
كوكب المريخ

1

7Pb4

(ب)
()ii

عطارد

1

7Pb2
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الموضوع

الوحدة

الخاليا والكائنات
الحية

الرابعة

الخاليا والكائنات
الحية

الرابعة

الخاليا والكائنات
الحية

الرابعة

األرض وما حولها
األرض وما حولها
األرض وما حولها

السادسة
السادسة
السادسة

رقم
السؤال

السؤال
الثالث

معلومات اخرى

المفردة

اإلجابة

الدرجة

(أ)

مفصل رزي

1

(ب)

الدعم  /الحماية

1

أقبل اإلجابة يصنع
الخاليا الدموية /
النخاع العظمي

3

ست إجابات صحيحة =
 3درجات

رقم
الهدف

الموضوع

الوحدة

7Bh1

النبات واإلنسان
ككائنات حية

االولى

7Bh1

النبات واإلنسان
ككائنات حية

االولى

أربع أو خمس إجابات
صحيحة = درجتان
إجابتان أو ثالث
إجابات صحيحة =
درجة واحدة

السؤال
الرابع

أقبل كلمة حرارة بدل
حراري
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7Pe2

الطاقة

الثالثة

رقم
السؤال

المفردة
(أ)

اإلجابة

الدرجة
الصلبة

السائلة

معلومات أخرى

رقم
الهدف

1

الغازية

7Cs1
(ب)
()i

أي إجابتين من اإلجابات التالية

2

تكتسب الجزيئات الطاقة  /الطاقة
الحركية لدى (بعض) الجزيئات أكبر
 /تتحرك (بعض) الجزيئات أسرع.

حاالت المادة

الثانية

ال تقبل اإلجابة لغليان المياه
أقبل اإلجابة انتشار الجزيئات
في الهواء.
أقبل كلمة (جسيمات) الماء بدال
من الجزيئات.

تغلبت الجزيئات على قوة التجاذب
بينها ( /الفكرة أن) الروابط الموجودة
بين الجزيئات قد تكسرت.

السؤال
الخامس

الموضوع

الوحدة

ينبغي منح درجة واحدة على
األقل مقابل كلمة جزيئات.

7Cs1

حاالت المادة

الثانية

انتشرت الجزيئات بعيدا عن بعضها
البعض (في المرحلة الغازية)
التبخر  /يتحول الماء إلى غاز /
يتحول الماء إلى بخار

(ب)
()ii

أي إجابة من اإلجابات التالية:

1

يزيد درجة الحرارة
يستخدم كمية أقل من المياه

7Cs1

يستخدم طبق أوسع
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حاالت المادة

الثانية

رقم
السؤال
السؤال
السادس
السؤال
السابع

المفردة

اإلجابة

 120جول من الطاقة الحرارية

الدرجة

معلومات أخرى

رقم
الهدف

1

درجة واحدة مقابل
إجابتين صحيحتين

7Pe1

 100جول من الطاقة الكهربائية

الموضوع

الطاقة

)(i

القلب

1

7Bh2

)(ii

الجهاز الدوري

1

7Bh2

النبات واإلنسان
ككائنات حية

(أ)

حجم (المشروب)

1

7Ep4

الطاقة

الوحدة

الثالثة

االولى
الثالثة

أقبل اإلجابة بأي ترتيب
كل إجابة صحيحة =
درجة واحدة
السؤال
الثامن

(ب)

درجة حرارة (المشروب)
الفترة الزمنية
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7Ep4
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الطاقة

الثالثة

رقم
السؤال

المفردة

السؤال
الثامن

(ج)

اإلجابة

الدرجة

معلومات اخرى

رقم
الهدف

الموضوع

الوحدة

أي إجابة من اإلجابات التالية:
درجة حرارة المشروب البارد
في البداية
درجة حرارة الغرفة
نوع المشروب

1

7Ep4

نوع  /حجم  /المادة المصنوع
منها الحاوية
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الطاقة

الثالثة

رقم
السؤال

المفردة

اإلجابة

الدرجة

معلومات اخرى

)( (iأ)

 6أعمدة مرسومة بشكل
صحيح.

3

ستة أعمد صحيحيه = 3
درجات

)( (iiأ)

9

1

(ب)

وضع عالمة في المربعين
الثاني والثالث

1

)( (iج)

انتشار (البذور)

1

(ج)
)(ii

أي إجابة من اإلجابات التالية:

1

رقم
الهدف

أربعة أو خمسة أعمد
صحيحيه = درجتان
عمودان أو ثالثة أعمدة
صحيحة = درجة واحدة

7Eo2

الموضوع

النبات واإلنسان
ككائنات حية

الوحدة

االولى

عمود واحد صحيح =
صفر

السؤال
التاسع

7Eo3
كالهما صحيحة = درجة
واحدة

7Bp2

فكرة استعمار مناطق جديدة

7Bp2

فكرة تقليل التنافس
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النبات واإلنسان
ككائنات حية

االولى
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النبات واإلنسان
ككائنات حية

االولى

ملحق ()15
مناذج ألسئلة مادة العلوم للصف الثامن للفصل الدراسي األول
 -1يلعب خالد رياضة كرة القدم.
كثيرا.
ليحافظ على لياقته يتبع نظام غذائي خاص ويتمرن ً
(أ) لتحسين قوته ،يأكل خالد الكثير من الدجاج.
( )iاذكر اسم المادة المغذية األساسية الموجودة في الدجاج.
][1
( )iiاشرح كيف تساعد هذه المادة المغذية على تحسين قوة خالد.
][1
(ب) استعدادًا لمباراة كرة القدم ،يتناول خالد الكثير من النشويات مثل المعكرونة.
اشرح أهمية تناول خالد الكثير من النشويات قبل المباراة.
][2

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

250

 -2تمزج مريم أضواء مختلفة األلوان.
تستخدم ثالثة مصابيح بنفس شدة الضوء.
تستخدم مرشحا أزرق ومرشحا أحمر ومرشحا أخضر.
تجعل الضوء المنبعث من المصابيح الثالثة يتداخل.

أزرق

أخض
ر

أحمر

(أ) أكمل العبارات التالية
اختر األجابة من بين هذه الكلمات
سماوي

أصفر

أروجواني

أبيض

 .iعند تداخل اللون األزرق مع اللون األخضر ،يتكون لون .----------------------------

[ ]1

 .iiعند تداخل اللون األحمر مع اللون األزرق ،يتكون لون .----------------------------

[ ]1

(ب )

تطفئ مريم الضوء األزرق.

ماذا يحدث للون الضوء عند النقطة X؟
][1
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 -3يستقصي سمير كيف يؤثر الضوء على عملية التمثيل الضوئي.
هذا هو الجهاز الذي يستخدمه.
يمكن تحريك أنبوب الغليان بعيدًا عن المصباح

كأسة ماء

أنبوب
غليان
ماء

مصباح

نبات مائي

مسطرة مترية

(أ) اكتب المعادلة اللفظية لعملية التمثيل الضوئي.

←

][2

يعد سمير فقاعات الغاز التي سببها النبات المائي في دقيقة واحدة.
يفعل ذلك مع النبات المائي ويضعه على مسافات مختلفة من المصباح.
ها هي النتائج التي توصل إليها.
المسافة الباعدة بين المصباح والنبات
المائي بالسنتيمتر

عدد فقاعات الغاز في دقيقة واحدة

5

60

10

30

15

20

20

15

25

20

30

10
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(ب )

حدد البيانات وارسم المنحنى األنسب

حددنا النقاط الثالثة األولى كمثال لك.

عدد الفقاعات
في دقيقة
واحدة

المسافة بالسنتيمتر
][3

(ج) يعتقد سمير أن واحدة من نتائجه خاطئة.
أكمل العبارات التالية لتوضح كيف يمكن أن تحدد أن النتيجة قد تكون خاطئة.
النتيجة التي ربما تكون خاطئة هي النتيجة الخاصة بالمسافة  --------------------------------سم
نظرا ألن ----------------------------------------------------------------------------
(د) أكمل االستنتاج.
كلما بعد النبات المائي عن المصباح كلما  --------------الضوء
يجعل ذلك معدل التمثيل الضوئي .-------------
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[ ]2

 -4ترسم فاطمة مخطط المسافة بداللة الزمن لرحلة سيارة.

المسافة
بالكيلومتر

الزمن بالدقيقة

(أ) ما المسافة التي قطعتها السيارة بعد  8دقائق؟
(ظلل الدائرة المرسومة بجوار االجابة الصحيحة)



 4كم

(ب )



 6كم



 8كم



 10كم

[]1

تعتقد فاطمة أن السيارة تسير بسرعات مختلفة.

اشرح لما تعتقد فاطمة ذلك بالنظر إلى شكل المخطط.

][1
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 -5توازن أميرة مسطرة على محور ارتكاز.
 12سم

مسطرة

 6سم

محور ارتكاز
أ

2
نيوتن

(أ) احسب حجم القوة (أ).
القوة (أ)
=

نيوتن

][2

(ب) ما الجهاز الذي يمكن أن تستخدمه أميرة لقياس القوة؟
][1

 -6يعكس الماء الضوء.
يوضح المخطط التالي بعض المسارات التي قد يسلكها الضوء.
ج

أ

ب

الهواء
الماء
ه
ـ
د

ما هو الحرف الذي يشير إلى شعاع الضوء المنعكس؟
(ظلل الدائرة المرسومة بجوار االجابة الصحيحة)



أ



ب





ج

د



هـ
][1
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 -7يمثل المخطط التالي تركيب ذرة البورون.

جسيم ص
جسيم س

سم الجسيمين
الجسيم ص ------------------------------------
الجسيم س -------------------------------------
[]2
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منوذج اإلجابة
رقم
السؤال

السؤال
األول

المفردة

اإلجابة

الدرجة

أ)(i

البروتين

1

أ)(ii

العضالت أساسها البروتين /
البروتين عنصر أساسي للنمو /
البروتين مطلوب للتعافي

1

(ب)

أي إجابتين من اإلجابات التالية

2

معلومات اخرى

تجاهل اإلجابة يزود الجسم
بالطاقة

رقم
الهدف

الموضوع

الوحدة

8Bh1

الغذاء والهضم

الرابعة

8Bh1

الغذاء والهضم

(فكرة) احتوائها على
الكربوهيدرات
تتحلل إلى سكريات  /جلوكوز

8Bh1
أقبل اإلجابة تستخدم كوقود

تزود الجسم بالكثير من الطاقة
مطلوبة للتنفس
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الغذاء والهضم

الرابعة

الرابعة

رقم
السؤال

السؤال
الثاني

الضوء

الثالثة
الثالثة
الثالثة

المفردة

اإلجابة

الدرجة

أ)(i

سماوي

1

8Pl6

أ)(ii

أرجواني

1

8Pl6

الضوء

(ب)

يتغير اللون إلى اللون األصفر

2

8Pl6

الضوء

(أ)

ماء  +ثاني أكسيد الكربون ←
جلوكوز  +أكسجين

معلومات اخرى

رقم
الهدف

الموضوع

الوحدة

المواد المتفاعلة = درجة
واحدة

2

المواد الناتجة = درجة واحدة

8Bp1

النباتات

األولى

أقبل اإلجابة كربوهيدرات /
سكر بدال من جلوكوز
جميع النقاط محددة بشكل
صحيح = درجتان

السؤال
الثالث

نقتطان محددتان بشكل صحيح
= درجة واحدة

(ب)
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المنحنى صحيح (يجب أال يمر
المنحنى بالنقطة المنفردة) =
درجة واحدة

258

8Eo5

النباتات

األولى

رقم
السؤال

السؤال
الثالث

الدرجة

المفردة

اإلجابة

(ج)

النتيجة التي ربما تكون خاطئة هي
النتيجة الخاصة بالمسافة  25سم
نظرا ألنها (الفكرة) غير محددة على
ً
نفس المنحنى  /ليست من نفس نمط
النقاط األخرى.

(د)

(أ)
السؤال
الرابع

(ب)

ال تخصم درجات إذا استندت
اإلجابة على خطأ ارتكبه
الطالب في النقطة (ب)

2

كلما بعد النبات المائي عن المصباح
كلما قل  /أصبح خافتًا الضوء
يجعل ذلك معدل التمثيل الضوئي
يقل.

 6كم
 10كم

 4كم
 8كم

(فكرة أن) الخط له درجات /
مستويات انحدار /معدالت ميل
ختلفة

وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

معلومات اخرى

رقم
الهدف

8Ec4

الموضوع

النباتات

الوحدة

األولى

أقبل اإلجابة أبطأ

2

1
1

8Ec2

أكثر من إجابة = صفر
أقبل فكرة أن الخط أحيانًا يكون
مستويًا وأحيانًا مائال
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8Pf2
8Pf2

النباتات

األولى

الحركة وعزم القوة السادسة
الحركة وعزم القوة السادسة

رقم
السؤال

المفردة

اإلجابة

(أ)

 24 = 12 × 2أو أ × = 6
 24مقابل درجة واحدة

السؤال
الخامس

السؤال
السابع

حساب عزم القوة = درجة
واحدة
2

إجابة صحيحة  4نيوتن =
درجتان

 4نيوتن

(ب)
السؤال
السادس

الدرجة

معلومات اخرى

جهاز قياس القوة /نيوتن متر/
ميزان زنبركى

1

ج

1

أكثر من حرف = صفر

2

أقبل
س = نيترونات و ص =
بروتونات = درجة واحدة

(أ)

جسيم ص = النيترون
جسيم س = البروتون
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رقم
الهدف

8Pf3

8Ep8
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الموضوع

الوحدة

الحركة وعزم القوة السادسة

الحركة وعزم القوة السادسة

8Pl3

الضوء

8Cp1

العناصر والمركبات

الثالثة

الثانية



وثيقة تقويم تعلم الطلبة لمادة العلوم للصفوف ()8-5

حبمد اهلل
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