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مقدمة :
االختبارات هى أحد وسائل تقويم تحصيلل اطالي ل طأتد يد ميى ميدق تحقيج ايواتم اطيتتأم اط يت د
وإعداد هيه االختبيارات يتت يد عأيى مة وعي ميى اطحيدوا تحيددها مواريةات اطورني االمتحاالي
وهييى تبييدع اطت ني تييلى محتييوق اط ييادم اطدراسييل ت ييا يتلي وي مييى خبييدات واط ييتويات اط تد لي
اط الأول نلاس ا ى هها االختبار .
أوالً :مجاالت المحتوى الدراسي التى تقيسها الورقة االمتحانية:
تتضمن الورقة االمتحانية المجاالت التالية:
المجال األول :العلوم الفيزيائية :ويمثل بالوحدة األولى "الطاقة"

" وتتضمن كل منهما على :

بالنسبة للوحدة األولى( :الضوء)

المعياااار األول :الموجاااا والطاقاااة  :يع ررالتلميذ و ررمتمياد ررلت ق ررأناتلماأو ررالتما مل د ررأتمي م يد ررأتمل يقأمد ررأت
ملسيخنل دأ:تلمميتو صت ذىت ت

لمناستلألمل:تلمضمء .ت

لمناستلمثأ ى:تاؤيالتلألجسألتلم ذم ال .ت

لمناستلمثأمث:تلم غ أايسيال .ت

لمناستلمالبع:تلم غ أايسيالتملمكدابيال .ت
بالنسبة للوحدة الثانية( :المخاليط)

المعياااار الثااااني :التركيااا الجزيئاااي والااا رل للماااادة:تملم ررميتو ر صت ذررىتالتويعررالتلميذ وررمت ذ ررىت
مجزيئيتملممايتمذ أنة ت
لمياكوبتل ت
لمناستلألمل:تلم خذمط.ت ت

لمناستلمثأ ى:تلم ذمل .ت

المجااال الثااانى :علااوم الحياااة :ويمثاال بالوحاادة الثالثااة "التااوزان ال يئااى" وي ااتمل علااى المعااايير

التالية:
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المعيار الثالث :الكائنات الحية وال يئة:ملمميتو صت ذىتالتيادلتلميذ ومتاثاتلمعالورالتلم يبأنمرالتنرولت
لمكأئ أتتلم يالتمبوئأيدأتلمانيعيال ت

لمناستلألمل:تلمعالوأتتلمغملئيالتنولتلمكأئ أتتلم يال .ت

لمناستلمثأ ي:تلميملزلتلمنوئىت .ت

ثانياً :المستويات المعرفية التى تقيسها الورقة االمتحانية:
يقيستلمماوالتل ي أ يالتلم سيميأتتلم عافيالتبأم سبتلميأميال :ت
%40

 .1الت كر

لميمكات:تلسياجأعتامتلسين أءتلم عافالتلمعذ يالتلمييتسنقتمذاأمبتنالسيدأ.

مثال:تاكت المصطلح العلمي لكل مما يأتي  :ا ت
1رتلم ملنتلميىتي جمبتمذ غ أايست .ت

2رت الوالتغملئيالتنولتكأئ أتتوذيدلتفودأتلمكأئلتلم ىتكأئ أًتآخات.ت ت
 .2الفهم

ت

%40

ت

تتتتتتلمادلت:تيققنتبهت ذيالت قذيالتياذبت لتلماأمبتإنالكتلمعالوأتتتنولتلألشيأءتامتي نونتياسواتمه
ثألت :ت

وضح الس

العلمى فى كل من :

 -1يس ىتلم أءت موبت ألت.

 -2اىتلممللتلماوفت لتخاللتلم شماتلمثالثىت .ت

ت.3تالتط يق والمستويات العليا ت %20ت

تتتلميانوقت:ت ذيالت قذيالتيياذبتوناةتلماأمبت ذىتلسيخنللتامتيانوقتلم عافالتلمعذ يالتلميىتيلتتتتتتتتتت
يعذ دأتفيت ملوفتجنونةتامت لت سأئلتجنونةت ت

مثال  :كوفتي ك كتزيأنةتومةتلم غ أايستلمكدابىت؟ ت
المستويات العليا

ت

تت

يققنتندأت ذيأتت قذيالتيياذبتوناةتلماأمبت ذىتلمي ذولت–تلمياكوبت–تلميقميلتمذقضأيأت
تتتتتتتتامتلم مضم أتتلمعذ يالتمكممكتلمقناةت ذىتإقنلات كلت ذىتق التلم أنةتلمعذ يال ت
مثال  :ت أتمملتماوالتنيضأءتي ظاتلمودأت لتخاللتواعالتزجأجتنايقأميالت؟ت ت
ت
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ثالثاً :توزيع درجات الفصل الدراسي األول:
مفقأًتمذقالاتلممزلاىت313تمعألت2011تفإلتيمزيعتلمناجأتتيكملتك أتوذى:
الدرجة الكلية للفصل الدراسى األول ( )100درجة موزعة كاآلتى:
أوال  :المواد االساسية
(  ) 40درجة االنشطة الصفية ويتضمن :
تتتتتتتتتتت()10تناجأتتمذيقمي أتتلمشاديالت .ت
تتتتتتتتتتت()20تناجالتمأل شاالتلميعأم يالتلم قأ بالتمذ أنةت .ت
تتتتتتتتتتت()10تناجأتتمذ ضماتملمسذمك.ت

ت 60درجة االختبارات التحريرية و تتضمن :تت
()20تناجالتلخيبأات قفتلماقلتلمنالسىت(.تقماةت قغاةت لتلخيبأات دأيالتلماقلت)
()40تناجالتلخيبأات دأيالتلماقلتلمنالسىت قس التكأميأمىت:ت ت

(ت32ت)تناجالتت خيبأات دأيالتلماقلتلمنالسىتلمي اياى.ت ت

(ت8ت)تناجأتتمالخيبأاتمذع ذىت(خ ستناجالتلخيبأات دأيالتلماقلتلمنالسىتلألمل) .ت
االجمالى  100درجة
رابعاً :زمن اإلجابة على الورقة االمتحانية:
لمز لتلم خقصتمإلجأبالتسأ التم قفتشأ ذالتموتتلم الجعال.
خامساً :تحليل األهداف المتضمنة لمنهج العلوم للصف الخامس االبتدائي:
يشرري لت ر دصتلمقررفتلمخررأ ستل نيررنلئيتفررىتلماقررلت لمن لاسرريتلألمل تمعررألت/2016ت2017ت ذررىت
لألهنللتلميأميال :ت
أهداف الوحدة األولى" :الطاقة"
 -1وجاىتيجأابتبسياالتيمضحتبعضتخقأئصتلمضمء .ت
 -2يقأالتنولتلألجسألتلمشاأفالتملم عي التنيجأابت ذيال .ت
 -3ياساتيكملتلمظالل.

 -4ياساتاؤيالتلألجسألتلم عي التبأممللت خيذاال.
 -5ياساتاؤيالتلألجسألتبأممللت خيذاالت لتخاللتلألجسألتلمشاأفالتلم ذم ال.
 -6ويعالتلألضملءتلألمميالتملمثأ ميالتمخذطتلألضملء.

 -7وجاىتيجأابت سي يأجتخملصتلم غ أايستلمانيعى.
 -8يق فتبعضتلم ملنتابقأًتمقأنذويدأتمذي غ ط.
 -9ويعالتاه يالتلمنمقذالتمياكوندأ.
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-10ويعالتلألثاتلم غ أايسىتمذييأاتلمكدابىت(لم غ أايستلمكدابى).

تتتتتت-11توجاىتيجأابتميعالتاسأست لتلمنو أ م.
أهداف الوحدة الثانية" :المخاليط"
خذمطتما مل هتميااحتا ثذالتمكلت مع .ت
ت
 -1ويعالت ادملتلم
 -2ي وزتنولتلم خأميطتلم خيذاال.

 -3وجاىتيجأابت ذيالتماقلتلم خأميط.
 -4ويعالتالتلم ذملت خذمط.

 -5وجاىتيجأابت ذيالتنولتلم ملنت لت وثتلمممبأل.
 -6يسي يصتلمعمل لتلم ؤثاةتفىت ذيالتلمممبأل.

 -7يشأاكتمييعأملت عتز الئهتفىتلم ع ل.
أهداف الوحدة الثالثة " :التوازن البيئي"
 -1تويعالتلمعالوأتتلمغملئيالتنولتلمكأئ أتتلم يال .ت

 -2يعاىتا ثذالتمعالوالتل فيالستفىتلم بأيأتتملم ومل أت.

 -3ويعالتبعضتااقتلمنفأعت لتلم استضنتل فيالستمنىتلمكأئ أتتلم يال.
 -4يسي يصتاثاتل فيالست ذىتلميمزللتلمنوئى.
 -5يعاىتا ثذالتمكأئ أتت يالت يا ال.

 -6ي ننتاثاتلميا لت ذىتلميملزلتلمنوئى.

 -7ي ننتا ثذالتمكأئ أتت يالتييغمىتبأمياال.
 -8يسي يصتل ضالاتلميىتيقوبتلمعأئلت يوجالتلمياال.
 -9يقناتاه يالتلمعذلتفىت يأي أ.

سادسا ً  :أنواع األسئلة المتضمنة في الورقة االمتحانية
انواع االسئلة :
-1
تتنوع األسئلة إلى :

ات–تاسئذالت مضم يال.ت ت

بت-تاسئذالت قأميالتبسياالت(تملتتلإلجأبالتلمققواةت).ت ت

 -2عدد اسئلة الورقة االمتحانية :

ييض لتلمماوالتل ي أ يالتلابعالتلسئذالتلجبأايالتمكلتسؤللتث أ يالتناجأتت.
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سابعا ً  :فقرات السؤال ودرجة الصعوبة :
 -1و لا يتيايوبتفقالتتلمسؤللتلممل رنتيايوبرأًتيقرأ نيأًت سربتلميرناجتفريت سريميأتتلمقيرأستلم اذمبرهت
مناجالتلمقعمبالت .ت

 -2ويض لتلمسؤللتلممل نتفقالتت لتاكثات لتم نةت لتم نلتتلمكيأبتلم ناسيت.
ثامنأ  :الشروط الواجب توافرها في الورقة االمتحانية :
 -1التيكملتلألسئذالتملض التلمقيأغالتلمذغميالت لت وثتنوالتل ماأظتممضمحتلم عأ ي.
 -2التيكملتمذسؤللتلممل نتإجأبالت ننةت عتلمبعنت لتل
 -3قيأغالتلألسئذالتقيأغالت ذ يالتنويقالت.

ي أ تت.

 -4التي يميتقيغالتلمسؤللت ذىت قاذ أتتامت اأهيلت ذ يالتيلتنالسيدأتفيتلمكيأبت.
 -5توجبتمضعتناجالتمكلتسؤللتفيتلمماوالت.

 -6نلتيكالاتلمسؤللتامتقيأغيهتبقماةتاخاىتم استلمجزئيالتفىتل ي ألتلممل نت.
 -7نلتيض ولتلمماوالتل ي أ يالتلسئذالتييعذقتبأم عذم أتتمل شاالتل ثالئيالت.

تاسعا ً  :مستويات القياس وتوزيع الدرجات
ييض لتلمماوالتل ي أ يالت سبالت سيميأتتلمقيأستميمزيعتناجأيدأتمكلتم نةت لتم نلتت ت
لم دصتك أتهمت مضحتنجنملتلم ملقاأتت ت
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جدول مواصفات مادة العلوم للصف الخامس اإل تدائى إلمتحان الفصل الدراسى األول
للعام الدراسى  2017/2016م
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المحتول
الوحدة األولى  :الطاقة
الوحدة الثانية :المخاليط
الوحدة الثالثة :التوازن ال يئى
مجموع درجات االختبار التحريرل

فهم

الكلية

درجة العملى

8

المجموع الكلى

40

المئوية

ملحوظة  :ورقة االسئلة هى نفس ورقة اجابة التلمي وال يجي فى كراسة منفصلة .
مكتب مستشار العلوم

أعضاء اللجنة

أ .موندا ع د الرحمن

أ.م .د .المعتز باهلل زين الدين محمد
د خالد محمد سيد احمد

مدير عام تنمية مادة العلوم
أ .يسرل فؤاد سويرس

رئيس اللجنة

أ0د مجدل رج اسماعيل
املشرف على قسم تطوير االمتحانات
أ.م .د .هبة اهلل عدىل

مدير املركز
أ  .د جمدى حممد أمني
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