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*******
مقدمة :
االختبارات هى أحد وسائل تقويم تحصيل الطالب للتأكد من مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة وإعداد هذه االختبارات يعتمد
على مجموعة من الشروط تحددها مواصفات الورقة االمتحانية وهى تبرز العالقة بين محتوى المادة الدراسية بما يتضمنه
من خبرات والمستويات المعرفية المطلوب قياسها فى هذا االختبار .
أوالً :مجاالت المحتوى الدراسى التى تقيسها الورقة االمتحانية:
تتضمن الورقة االمتحانية المجاالت التالية:

المجال األول :العلوم الفيزيائية :ويمثل بوحدة "المادة" وتتضمن المعايير التالية:

المعيار األول :تركيب وخواص المادة :أن يعرف التلميذ تركيب وخواص المادة
الدرس األول :أدوات القياس.

الدرس الثانى :حاالت المادة وتحوالتها.

المعيار الثانى :التركيب الجزيئى والذرر للمذادة :والذذ يذنص ىلذى أن يعذرف التلميذذ التركيذب
الجز ء والذر للمادة

الدرس الثالث :العناصر من حولنا.

المعيار الثالث :التفاعالت الكيميائية :أن يتعرف التلميذ التفاىالت الكيميائية
الدرس الرابع :التغيرات الفيزيائية والكيميائية.

المجال الثانى :علوم األرض والفضاء :ويمثل بوحدة "الكون" ويشتمل على المعايير التالية:

المعيار األول :الكون :والذ ينص ىلى أن يعرف التلميذ مكونات الكون ويصف الدوران
واالنماط الكونية

الدرس األول :النجوم والكواكب.
الدرس الثانى :حركة الشمس واألرض.

الدرس الثالث :حركة القمر.
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المعيار الثانى :األرض ويمثله:

الدرس الرابع :الغالف الغازى والطقس.
ثانياً :المستويات المعرفية التى تقيسها الورقة االمتحانية:
تقيس الورقة االمتحانية المستويات المعرفية بالنسب التالية:


التركر . % 40

التركر  :استرجاع أو استدعاء المعرفة العلمية التي سبق للطالب دراستها 0

مثال  :أكمل العبارات التالية :

1ذ تتميز المادة بأن لها . ............... ، .............. ، ............
2ذ التغير الفيزيائى هو تغير فى  ..........وليس فى . ............

3ذ تعتمد النباتات الخضراء ىلى غاز  ................فى القيام بعملية البناء الضوئى .

الفهم . % 40

الفهم  :يقصد به عملية عقلية تطلب من الطالب إدراك العالقات بين األشياء أو تحديد تفسير له.
مثال  :فسر مايلى :

1ذ ىناصر الحديد والنحاس واأللومنيوم موصلة جيدة للح اررة .
2ذ حدوث ظاهرة المد والجذر.

التطبيق والمستويات العليا % 20

.

التطبيق  :ىملية ىقلية تتطلب قدرة الطالب ىلى استخدام أو تطبيق المعرفة العلمية التى تم تعلمها
مثال :

في مواقف جديدة أو حل مسائل جديدة.

مارا يحدث عند ؟

رفع درجة ح اررة قطعة من الثلج .

المستويات العليا :

يقصد بها ىمليات ىقلية تتطلب قدرة الطالب ىلى التحليل – التركيب – التقويم للقضايا
أو الموضوىات العلمية وكذلك القدرة ىلى إصدار حكم ىلى صحة المادة العلمية.

مثال:
لديك مخبار مدرج وماء كيف يمكن استخدام هذه االدوات لتقدير حجم ميدالية ؟
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ثالثاً :توزيع درجات الفصل الدراسى األول:
وفقاً للقرار الوزارى  313لعام  2011فإن توزيع الدرجات يكون كما يلى:
الدرجة الكلية للفصل الدراسى األول ( )100درجة موزعة كاآلتى:
أوال  :المواد االساسية
(  ) 40درجة االنشطة الصفية ويتضمن :
( )10درجات للتقويمات الشفهية .
( )20درجة لألنشطة التعاونية المصاحبة للمادة .
( )10درجات للحضور والسلوك.

 60درجة االختبارات التحريرية و تتضمن :
( )20درجة اختبار نصف الفصل الدراسى  (.صورة مصغرة من اختبار نهاية الفصل )
( )40درجة اختبار نهاية الفصل الدراسى مقسمة كالتالى :

(  ) 32درجة الختبار نهاية الفصل الدراسى التحريرى.

(  ) 8درجات لالختبار للعملى (خمس درجة اختبار نهاية الفصل الدراسى األول).
االجمالى  100درجة
رابعاً :زمن اإلجابة على الورقة االمتحانية:
الزمن المخصص لإلجابة ساىة ونصف شاملة وقت المراجعة.
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خامساً :تحليل األهداف المتضمنة لمنهج العلوم للصف الرابع االبتدائى:
أهداف الوحدة األولي  :المادة
 -1يوضح أن الحجوم المتساوية من المواد المختلفة لها كتل مختلفة .
 -2يذكر خواص العناصر .

 -3يستنتج خواص العناصر من حيث البريق – التوصيل الكهربي والح اررة واالنصهار.

 -4يستنتج تحوالت المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة ومن الحالة السائلة إلذى الحالذة الغازيذة
والعكس.

 -5يحسب حجوم األجسام الصلبة .
 -6يقارن بين الفلزات والالفلزات .

-7يصنف العناصر إلى فلزات وال فلزات .
أهداف الوحدة الثانية  :الكون
 -1يحدد أهمية المد والجذر من حيث انتاج الكهرباء – تنظيف الشواطىء – تنظيف القنوات المائية.
 -2يعدد األجهزة المستخدمة في قياس ىوامل الطقس .
 -3يذكر مكونات المجموىة الشمسية .

 -4يذكر مكونات الغالف الغاز لألرض .

-5يفسر تعاقب الليل والنهار .

 -6يفسر تعاقب فصول السنة األربعة .
 -7يستنتج أطوار القمر .

 -8يوضح أهمية التنبؤ بالطقس .

 -9يستنتج وجود قوى تجاذب بين األجرام السماوية .

 -10يقارن بين حجم كواكب المجموىة الشمسية .

 -11يرتب الكواكب حسب بعدها ىن الشمس وحسب حجمها .
سادسا ً  :أنواع األسئلة المتضمنة في الورقة االمتحانية .
 -1انواع االسئلة :
تتنوع األسئلة إلى :

أ – أسئلة موضوىية

ب  -أسئلة مقالية بسيطة ( ذات اإلجابة القصيرة )
جذ  -أسئلة مصورة ىلى ان تتضمن قضايا أو مشكلة تتناسب مع قدرات الطالب وتثير تفكيره .
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 -2عدد اسئلة الورقة االمتحانية :
تتضمن الورقة االمتحانية اربعة اسئلة اجبارية لكل سؤال ثمانية درجات .
سابعا ً  :فقرات السؤال ودرجة الصعوبة :
 -1ي ارىذذي ترتيذذب فق ذرات الس ذؤال الواحذذد ترتيب ذاً تصذذاىدياً حسذذب التذذدرج فذذي مسذذتويات القيذذاس
المطلوبه ودرجة الصعوبة .

 -2يتضمن السؤال الواحد فقرات من أكثر من وحدة من وحدات الكتاب المدرسي .
ثامنا ً  :الشروط الواجب توافرها في الورقة االمتحانية :
 -1أن تكون األسئلة واضحة الصياغة اللغوية من حيث دقة االلفاظ ووضوح المعاني .
 -2أن يكون للسؤال الواحد إجابة محددة مع البعد ىن االحتماالت .
 -3صياغة األسئلة صياغة ىلمية دقيقة .

 -4أن تحتو صيغة السؤال ىلى مصطلحات أو مفاهيم ىلمية تم دراستها في الكتاب .
 -5يجب وضع درجة لكل سؤال في الورقة .

 -6ىدم تكرار السؤال أو صياغته بصورة أخرى لنفس الجزئية فى االمتحان الواحد .
 -7ىدم تضمين الورقة االمتحانية اسئلة تتعلق بالمعلومات واالنشطة االثرائية .
تاسعا ً  :مستويات القياس وتوزيع الدرجات :
تتضمن الورقة االمتحانية نسبة مستويات القياس وتوزيع درجاتها لكل وحدة من وحدات
المنهج كما هو موضح بجدول المواصفات :
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جدول مواصفات مادة العلوم للصف الرابع اإلبتدائى

الفصل الدراسى األول للعام الدراسى  2017/2016م
تركر

المحتو

%40

%40

تطبيق و مستويات عليا
% 20

الدرجة

النسبة

6

6

4

16

%50

6

6

4

16

%50

12

12

8

32

% 100

الوحدة األولى  :المذذادة
الوحدة الثانية  :الكذذذذون
مجموع درجات االختبار التحرير

فهم

الكلية

درجة العملى

8

المجموع الكلى

40

المئوية

ملحوظة  :ورقة االسئلة هى نفس ورقة اجابة التلمير وال يجيب فى كراسة منفصلة .
مكتب مستشار العلوم

أعضاء اللجنة

أ .موندا عبد الرحمن

أ.م .د .المعتز باهلل زين الدين محمد

مدير عام تنمية مادة العلوم
أ .يسر فؤاد سويرس

د خالد محمد سيد احمد
رئيس اللجنة

أ0د مجد رجب اسماعيل
املشرف على قسم تطوير االمتحانات
أ.م .د .هبة اهلل عدىل

مدير املركز
أ  .د جمدى حممد أمني
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