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� ���� ا�ا����ما����ن ������ ا����� وا����ء �� ���-2009  

  )דוברי ערבית(ט " התשס-' אנוסח  - 'ב במדעים לכיתות ח"חן המיצמב

בחודש ' ג לאשכול בבתי הספר המשתייכים' ר לתלמידי כיתות חבמדעים הועבב החיצוני "מבחן המיצ

ות ההתפלגויות של תשובות התלמידים שנבחנו בכל שאלה ושאלה ודרוג במסמך זה מוצג. 2009מאי 

, של המבחן' על הישגי התלמידים שנבחנו בנוסח אבהתבסס נתונים אלו חושבו . הקושי של אותה השאלה

תלמידים שנבחנו בכיתות המותאמות הוצאו . בכיתות הרגילותנו וכוללים אך ורק התלמידים שנבח

  .מהניתוח

 

  התפלגות התשובות של התלמידים) א

  :הדיווח לגבי שאלות סגורות ופתוחות נעשה באופן שונה

מוצג אחוז התלמידים שבחרו בכל אחת מאפשרויות ) ברירה-שאלת רב(לגבי כל שאלה סגורה  •

  .התשובה הנכונה בשאלות אלה מודגשת.  על השאלההתשובה ואחוז התלמידים שלא השיבו

רמות הביצוע /שקיבלו כל אחד מהציוניםאחוז התלמידים מפורט  ,עבור השאלות הפתוחות •

אחוז  ,)קיבלו את מלוא הנקודות (מלאהתשובה  אחוז התלמידים שהשיבו: המופיעים במחוון

תשובה למידים שהשיבו אחוז הת, )קיבלו חלק מהנקודות (חלקיתהתלמידים שהשיבו תשובה 

   .ואחוז התלמידים שכלל לא השיבו על השאלה) לא קיבלו כלל נקודות (שגויה

,  יותרה לקלת נחשבשאלהה) 100% -הערך קרוב יותר ל( נכונה גבוה יותר המשיביםככל שאחוז , ככלל

גם אם ( נכון ה שתלמידים רבים השיבו עלישאלה לתנחשב" הקל "שאלהיש להיות ערים לכך ש. ולהפך

  ).השאלה עצמה אינה קלה מבחינת התוכן שלה

  

  רוג הקושיד) ב

 5 - קובצו ל) כמפורט בסעיף א שלעיל( אחוז המשיבים נכונה על כל שאלה, כדי להקל על קריאת הנתונים

 1 כאשר ,"דירוג הקושי של השאלה" זה נקרא דירוג. ) בטבלה שלהלןראו (5- ל1קטגוריות אשר דורגו בין 

  ".קשה "שאלה נחשב ל5 -ו" הקל "שאלהנחשב ל

  

  דירוג הקושי  אחוז המשיבים נכונה

  1   ומעלה85%

65% - 84%  2  

40% - 64%  3  

20% - 39% 4  

  5   ומטה19%

  ה "ראמ
  הרשות הארצית 

  למדידה והערכה בחינוך

  משרד החינוך  
Ministry of Education  

�� ا�
	��� وزارة�
  وا�
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�ى  ��ز�� ا�����ت ا���ال�
����� ا�

�� �ع 
 ا���ال

��ت: 1 ا�!� �ع�$&ْ�َ ��ّ)��  

ت ��
	 ِاْ�َ�أ���
  .ا�ّ���	 ا��

���9ْس �!�
�ى َ��7ث ا�!��5:  �4وآ�1�2ا0/
.-ك ا�+�����ّ*ِ  

�ٍر ����� ه��� ا�
ِدَ���	 ا��������� ،. ا�&����ت ���% ا�$���#، "��� ���! ره

5 ُ/��3ّ&# و���01/�� ,��.�ّ/ٍ	 َ"��َ.-ٍت ,���+ ا������ ه��*� ()����ي.ُ��
1 

:9 وَ(ْ
8���َ. ا����7اض!��� 	���;<) �ري ������� ه��*� اْ<��ِ�ْ) اث ,���+ ا��

��)	 ُ(��ْ!ِ&@ آ��� ا�������A 
 ���% /���0ن آ��� أو أ���Eى، ���ّ�ة �ل�-<���

  .ا�&)� إ�+ أو ا7ود/	 إ�+ إ,د(5 ا�%0�ْ�ُ

Hّ�) 	�ّ��, 	�َ;ِ<ْ�ّا� 	�ّI����&ا� �س ا�
ِدَ�	 ����>7  .ا�&���0/ �1ا<�	 1

 ,���+ و(�$��ّ*ى ا����ء "��� ا����� ا�
��.�ّ/	 ا�����اّد �1)����8 ا�&���0/�� (;���م

M)ِا���:  ا7وآ��3��% ا�&���0/�� �3��)N�5 ا�ّ����ّ��, ،8����(	 ��E-ل. ()�����5

،OPّ<�ّ�� N�*8 َ"5َِ� و�Q�;َ)ُ %� 	&3: �ِRِآ��) �" �  .ا���

 ��
��5ء 1�:S% ا��� 	ا�����اّد، ()����8 ,��ّ��� #��>ُ�ْ)َ  ا�&���0/����/ ا�����اد و1;

	/ّ�.
���Hّ�/ 9. ا�ّ�ْ>ِ;َ�	 �1آ	 َ�ْ
� "� ا�) � ا�
���يّ  ا�;�H3  "� ا��� ا���


�8ُ(�����������3َْ� آ������������ ُ(ْ>َ;�����������Hّ�����������T 8 و������������% 80U�����������1 ّص�����������E   

 ا����� ا�
ِدَ��	  ا����� . ا7<���ك (���1	  �1َِ�ك  و��
&��W	 ا�Rّرا,�	  "��  ���ّ�يّ 

  .ُ�َ��Y5ة ��� ُ(3َّ�+ َ(ْ>ِ;َ�	 ,��ّ�	 َ,ْ&� �ّ�ت

 اS<�5-ك "ُ/3َّ�+ ا�
ِدَ�	 ا���� َ(Z��َث ���3ى ,�+ / ّل ا�*ي ا�ِ�ْ;�س

�ّI����&ا� %�� �\وآ�3��%  �&������Iّ ا اS<�5-ك َ"ْ)[ إّن". �\وآ3

50ُ�ِ5ْ�َ3ْ ا����� ا7وآ��3��% آّ�ّ���	 ُ/َ)�� Qد��)َ  ()�������ّ��, 8	 ��E-ل ا�&���0/��

  .ا�
.�ّ/	 ا���اّد

 �����3ى إ���+ ُ/����U �\وآ��3��% ا�&������Iّ� �-<���5-ك ,��ٍل �����3ى

  ).ا�
.�ّ/	 وا���اّد ا�&���0/ �% آ&��ة آّ�ّ�	 و�Iد أّي (,ٍل (��Zث

 ����3ى  إ��+  ُ/��U �\وآ3��% ا�&�����I -ك�-<�Pa<� 5` ���3ى

  ).ا�
.�ّ/	 وا���اّد ا�&���0/ �% ����	 آّ�ّ�	 و�Iد أّي (�>Z��) `Paث

��ً1	 cّ-ب أ�Iى) %� 8Iأ 	ر:در  �% ��� (��Zث 3ْ�َُ��/ت �;!�� 

	P��a�:  

� �%) �ّ����� (��8 250 ا�ّ�ّ-ب َو9َfَ 1 ر�H ا�;ّ>�>	 "��� 	�ّP<(ا�.  

 150: ا�����  ��% ) �ّ������  (���8  250 ا�ّ��ّ-ب  َو9�fََ  2 ر��H  ;ّ>�>	ا� "�

8�� �ِدَ�	 ��, 	IوR�� 9� 1008�� %� ��� 	�ّP<(ا�.  

  150:ا�����  ��% ) �ّ������  (���8  250 ا�ّ��ّ-ب  َو9�fََ  3 ر��H  ا�;ّ>�>	 "�

8�� �� �% ��R�� 9� 100 8وI	  َ�ُ��Y5ة ���� 	�ّP<(ا�.  

  

 

ت  ��g<�
	�W�1 
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�ى  ��ز�� ا�����ت ا���ال�
����� ا�

�� �ع 
 ا���ال

  . ا�ّ�����1	 1 ا/��	 "��� �ّ>�>��	 آ��8ّ "��� ا7وآ��3��% (�آ���R ا�ّ���ّ-ب ���َس

9َfَّ-ب َو�ا�ّ �:  .�i 20˚Cار(5 درI	 ���g	 �h"	 "� ا�;>

 
:�ً	 �ّ�ًة ا�ّ�ّ-ب َ"َ)[ أّ/م، 1 5T Rآ��) %�� �ّ>�>�	،  آ�8ّ  "� ا7وآ3

  .�ّ>�>	 آ8ّ "� �\وآ3��% ا�&����Iّ� اS<�5-ك ���3ى و3َiَ&�ا

Mj�: 	1��  :ا�ّ��� ا�َ� ول "� >	ُ�َ&�Y ا�ّ�

 Hر�

 ا�;ّ>�>	

�اS<�5-ك ا�&����Iّ�  :�ع ا���

%��1��ّ�$�ام �ّ���( �\وآ3( 

1 ��� 	�ّP<i 5 

2 �ِدَ�����	 ������, + 

��� 	�ّP<i 

400 

3 � + ُ�َ�����Y5ة �����

��� 	�ّP<i  

20 

 
  1 ا�ّ��ال

 تَمر أن قَبل المختلفة حتياجاتلال العادمة المياه استعمال يمنَع لماذا
   التّنْقية بعملية

  البيولوجية؟

  

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 16% 
2 78% 

��&�ا/ H� 6%  

ت  2��g<�
	�W�1 

  2 ا�ّ��ال
  المطَهرة؟ المياه استعماالت هي ما

   استعمالَين اُذْكُر

  

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 18% 
2 75% 

��&�ا/ H� 7%  

ت �> 2��g
	�W�1 

  3 ا�ّ��ال

 أجراها التي التّجربة في توفّرت التي المتماثلَة الظّروف عجمي اُذْكُر
  .الطّالّب

 

  

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 34% 
2 29% 
3 20% 

��&�ا/ H� 17%  

ت  4��g<�
	�W�1 

  4 السؤال
 لجميع ُ����َTِ	 �nوف توفير على الطّالّب حرص لماذا اشْرح

 .التّجربة في نيالقنا

  

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 58% 
1 13% 
3 9% 

��&�ا/ H� 19%  

ت  5��g<�
	�W�1 
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�ى  ��ز�� ا�����ت ا���ال�
����� ا�

�� �ع 
 ا���ال

   5 السؤال
ت الثّالث القناني بين من قنّينة أيمالتّجربة؟ في كَضابِط استُخْد   

    1 رقم القنّينة  ����1

  2 رقم القنّينة  �2
 3 ر�H ا�;ّ>�>	  �3

  

ا�!�2+�1 % ا����0  
1 65% 
2 17% 
3 14% 

��&�ا/ H� 4%  

ت  2��g<�
	�W�1 

  6 السؤال
 االستهالك مستوى في التّغيرات التّالي البياني الرسم يصف

التي لألوكسجين البيولوجي ها تماألودية أحد امتداد على قياس.  

  

 البيولوجي االستهالك مستوى في التّغير اتّجاه صف  .أ
  . البياني الرسم في تَظْهر كما ،الوادي امتداد على لألوكسجين

 االستهالك مستوى ارتفاع في السبب يكون أن يمكن ماذا  .ب
؟4 رقم المقطع في لألوكسجين البيولوجي   

 جداً حساسة وهي العذبة، المياه في النَّيلوفَر نبتة تعيش .ج
 أكبر توجد الوادي من مقاطع أي في. المياه في للتّلوث

   النّبتة؟ هذه إليجاد االحتماالت

  5 المقطع وفي 4 المقطع في  �1
   10 المقطع وفي 2 المقطع في  ����2
  7 المقطع وفي 4 المقطع في  �3

  6 ا��;�9 و"� 2 ا��;�9 "�  �4

  .أ

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 37% 
3 31% 

��&�ا/ H� 33% 

  .ب

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 54% 
3 15% 

��&�ا/ H� 31% 

  .ج

�+�1ا�!2 % ا����0  
1 26% 
2 52% 
3 8% 
4 4% 

��&�ا/ H� 10% 
 

4  
  
  
  
  
  
  
  
5  

  
  
  
  
  
3 

ت ��g<�
	�W�1 

 المائي الغالف (والكَون األرضية الكُرة علوم ― 7 السؤال
  )لألرض

 الكرة صخور طبقات بين كثيرة أماكن في منْتَشرة الجوفية المياه
  لماذا؟. ياهالم هذه جميع استغالل يمكن ال لكن األرضية،

 

  

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 22% 
3 48% 

��&�ا/ H� 30% 
 

ت  3��g<�

	�W�1 
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�ى  ��ز�� ا�����ت ا���ال�
����� ا�

�� �ع 
 ا���ال

  8 السؤال
 في متَماثالن مغناطيسان يظْهر أمامك الذي التّوضيحي الرسم في

 الطّاولة على موجود" أ "المغناطيس). حركة بدون (سكون حالة
   "أ "المغناطيس فوق موجود" ب "والمغناطيس

  ).المغناطيسين بين تالمس يوجد ال(

  

 المغناطيس مع) متَبادل تأثير (تفاعل حالة في الموجودة األجسام
  :هي "ب"
  .فقط الغرفة مصطبة  �1
  .والمصطبة" أ "المغناطيس  �2
  .األرضية والكرة" أ "المغناطيس  ����3
   .فقط األرضية الكرة  �4

  

ا�!�2+�1 % ا����0  
1 3% 
2 23% 
3 57% 
4 13% 

��&�ا/ H� 4% 
 

3  	�ا��

8,Pوا�� 

  9 السؤال
  . الطّاولة على موجود أصيص
  :هي األصيص مع) متَبادل تأثير (تَفاعل حالة في الموجودة األجسام

    .والمصطبة األرضية الكرة  �1

    .والطّاولة األرضية الكرة  ����2

  .فقط األرضية الكرة  �3

   .فقط الطّاولة  �4

  

+�1ا�!�2 % ا����0  
1 8% 
2 74% 
3 5% 
4 10% 

��&�ا/ H� 3% 
 

2  	�ا��
8,Pوا�� 

  10 السؤال

  االحتكاك؟ هو ما

  .بعضهما عن بعيدين جسمين بين) تؤثِّر (تَعمل قوة  �1

  .صلبين جسمين بين فقط) تؤثِّر (تَعمل قوة  �2

  .آخر جسم وكّل الهواء بين فقط) تؤثِّر (تَعمل قوة  �3

 .حركته وتُقاوِم جسم على) تؤثِّر (تَعمل قوة  ����4

 
ا�!�2+�1 % ا����0  

1 9% 
2 16% 
3 9% 
4 63% 

��&�ا/ H� 4% 
 

3  	�ا��

8,Pوا�� 
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�ى  ��ز�� ا�����ت ا���ال�
����� ا�

�� �ع 
 ا���ال

  11 السؤال
 ويبدأ بالمشتريات محملَةً عربةً السوبرماركت في يوسف يدفَع

 وزن. مشترياته مقابِل يدفَع لكي الدفع صندوق باتّجاه بالتّحرك
  .تقريبا يوسف وزن نصف هو المحملَة العربة

  

 على المؤثِّرة القُوى تَصف )3-1( قُوى مخَطَّطات ثالثة أمامك
 جميع صحيح بشكل يصف المخَطَّطات هذه من مخَطَّط أي. العربة
  ؟تَحركها بداية عند العربة على تؤثِّر التي القُوى

 

  

ا�!�2+�1 % ا����0  
1 18% 
2 45% 

3 31% 
��&�ا/ H� 6% 

 

3  	�ا��

8,Pوا�� 

  12 السؤال
  المحلول؟ هو ما
  .ماء دائما يكون أن فيه المذيب على يجِب مخلوط هو  �1
  .مذاب ومن مذيب من مكَون متَجانس مخلوط هو  ����2
  .تَرشيح ورق بواسطة باتهمركِّ إلى فَصلُه يمكن مخلوط هو  �3
 .المذاب من كمية أي فيه نُذيب أن يمكن مخلوط هو  �4

  

ا�!�2+�1 % ا����0  
1 11% 
2 63% 
3 11% 
4 10% 

��&�ا/ H� 5% 
  

 

ا���اد، �&>+،  3

تPA 

  و,���ت
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�ى  ��ز�� ا�����ت ا���ال�
����� ا�

�� �ع 
 ا���ال

  13 لسؤالا

 جسيماته حركةُ تُشَغِّل مغْلَق، إناء في موجودا الغاز يكون عندما
  .اإلناء جدران جميع على متساويا ضغطًا

 فيما الظّاهرة هذه من إليه التَّوصل يمكن الذي االستنتاج هو ما
    الغاز؟ جسيمات حركة باتّجاه يتعلّق

  

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 40% 
2 29% 

��&�ا/ H� 31% 
  

 

ا���اد، �&>+،  4

ت PA

  و,���ت

 

  14 السؤال
  .4–1 التّوضيحية الرسوم أمامك

 الذّري العدد (كربون ذرة يصف الذي التّوضيحي الرسم على أشِّر
  ).6 هو للكربون

 

  

ا�!�2+�1 % ا����0  
1 9% 
2 4% 
3 10% 
4 73% 

��&�ا/ H� 4% 
 

ا���اد، �&>+،  2

ت PA

  و,���ت
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�ى  ��ز�� ا�����ت ا���ال�
����� ا�

�� �ع 
 ا���ال

  15 السؤال
 شاي يوجد األولى الكأس في: كأسين إلى السكّر رائدة أضافت

   يوجد األخرى وفي بارد،
  . ساخن شاي

 كانت السكّر ذوبان حتى مرت التي الزمنية المدة أن رائدة الحظَت
  .الكأسين بين مختلفة
 الماء، حرارة بدرجة يتعلّق ذلك في السبب أن رائدة خَمنَت

  .تخمينها صحة تفحص كي تجربة إلجراء وخطَّطَت
 200 و سكَّر ملعقة منها كلٍّ في ووضعت كؤوس 4 رائدة أخذت

  .مختلفة حرارة درجات ذات ماء مكَعب سنتيمتر

  :التّالي الجدول في مبينة التّجربة نتائج
   الماء حرارة درجة الكأس رقم

 بالدرجات(
 )المئوية

 الزمنية المدة
 السكّر لذوبان

 90 12 1 )بالثّواني(

2 24 45 

3 40 30 

4 80 15 

 في المبينة النّتائج يصف التّالية البيانية الرسوم من رسم أي .أ
  الجدول؟

   التّجربة؟ من االستنتاج هو ما  .ب
______________________________________  

  . للمادة الجسيمي المبنى على بناء التّجربة نتائج اشْرح  .ج

  

  .أ

!�2+�1ا� % ا����0  
1 24% 
2 55% 
3 4% 
4 8% 

��&�ا/ H� 9% 

  

  .ب

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 29% 
2 40% 

��&�ا/ H� 31% 

  

  .ج

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 42% 
2 18% 

��&�ا/ H� 40% 

 

3  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3  

  
  
  
  
  
  
  
5 

ا���اد، �&>+، 

ت  PA

  و,���ت
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�ى  ��ز�� ا�����ت ا���ال�
����� ا�

�� �ع 
 ا���ال

  16 السؤال
 للكهرباء؟ الموصلَة غير المواد تُسمى ماذا

  

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 22% 
2 60% 

��&�ا/ H� 18% 
 

ا���اد، �&>+،  3

ت  PA

  و,���ت

 

  17 السؤال
  ؟"الخاملَة الغازات "هي ما

  .أخرى عناصر مع تتفاعل عناصر  �1

  .أخرى عناصر مع تتفاعل ال عناصر  ����2

  .موجبة أيونات إلى تتحول عناصر  �3

  .سالبة أيونات إلى حولتت عناصر  �4

 

  

����ا0 ا�!1�+�2 %   
1 11% 
2 70% 
3 8% 
4 5% 

��&�ا/ H� 6% 
 

ا���اد، �&>+،  2

ت PA

  و,���ت

 

  18 السؤال
  .الموجب األيون تَصف التي الجملة على أشِّر

  .البروتونات لعدد مساوٍ فيه اإللكترونات عدد  �1

  .لبروتوناتا عدد من أكبر فيه اإللكترونات عدد  �2

  .البروتونات عدد من أصغر فيه اإللكترونات عدد  ����3

 

  

ا�!�2+�1 % ا����0  
1 16% 
2 24% 
3 53% 

��&�ا/ H� 7% 
 

ا���اد، �&>+،  3

ت PA

  و,���ت
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�ى  ��ز�� ا�����ت ا���ال�
����� ا�

�� �ع 
 ا���ال

  19 ا�t3ّال

 الجرافيت من إلكترودين خاللها أدخلوا تجربةً، طالّب أجرى
. النّحاس كلوريد من أزرق محلول داخل إلى ببطّارية موصولَين

  :التّجربة يصف التّالي التّوضيحي الرسم

  

 النّحاس من موجبة أيونات على النّحاس كلوريد محلول يحتوي
  .الكلور من سالبة وأيونات

  :ظاهرتان حدثَت معينة، فترة بعد

 منه وانبعثت أصفر لونه غاز تَكَون الموجب اإللكترود حول  .1
  .قوية رائحة

 إلى يميُل بنّي بِلَون طالء تَكَون السالب اإللكترود حول  .2
  .االحمرار

  التّجربة؟ في الموصوفة العملية هي ما  .أ

   مركَّب؟ أم مخلوط عنصر، هي النّحاس كلوريد مادة هل  .ب

  . الطّالّب أجراها التي التّجربة إلى استنادا إجابتَك علّل       

 حول حدثت التي النّتيجة تُفَسر التّالية جملال من جملة أي  .ج
   الموجب؟ اإللكترود

 اإللكترود من إلكترونًا" استَوعب "سالب كلور أيون كّل  �1
  . كلور جزيء إلى وتَحول الموجب

 السالب اإللكترود إلى إلكترونًا" أعطى "سالب كلور أيون كّل  �2
  .  كلور جزيء إلى وتَحول

 اإللكترود من إلكترونًا" استَوعب "سالب كلور أيون ّلك  �3
   وارتبط السالب

  . كلور جزيء فَنَتَج إضافية كلور بِذَرة
 الموجب اإللكترود إلى إلكترونًا" أعطى "سالب كلور أيون كّل  ����4

 .كلور جزيء فَنَتَج إضافية كلور بِذَرة وارتبط

  .أ

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 49% 
2 18% 

��&�ا/ H� 34% 

  

  .ب

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 27% 
1 30% 
2 19% 

��&�ا/ H� 24% 

  

  .ج

ا�!�2+�1 % ا����0  
1 14% 
2 19% 
3 20% 
4 36% 

��&�ا/ H� 11% 
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ا���اد، �&>+، 

ت PA

  و,���ت
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�ى  ��ز�� ا�����ت ا���ال�
����� ا�

�� �ع 
 ا���ال

  20 السؤال
 الطّناجر، (الطّبخ أدوات) أيادي (مقابض إنتاج يتم لماذا اشْرح

 .المعدن من وليس الخشب من أو البالستيك من) الكفاكير المقالي،

  

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 21% 
1 28% 
2 23% 

��&�ا/ H� 28% 
 

ا���اد، �&>+،  4

ت PA

  و,���ت

 

  21 السؤال
 الـ القرن منْتَصف في جاول، جيمس يدعى إنجليزي عاِلم أجرى

 جاول استَعمل. كهربائية دائرة في موصلَة مواد على تجارب ،19
 نَفْس األسالك ولهذه مختلفة معادن من مصنوعة أسالكًا تجاربه في

   من سلكًا جاول لفّ تجربة، كّل في. بالضبط والسمك ونَفْس الطّول
 السلك ووصل) تيرموميتر (الحرارة درجة مقْياس حول آخر معدنٍ
 الكهربائية الدوائر في البطّاريات جميع كانت. ةمغلق كهربائية بدائرة
 جاول وجد. الزمنية المدة ِلنَفْس التّجارب جميع وأجرِيت القوة بنَفْس
ة األسالك حرارة درجة بأنالتّجارب جميع في ارتفعت المعدني.  
 الحرارة درجة ارتفاع مدى بين جاول قارن التّجارب، إحدى في

  :التّالي المخَطَّط في مبينة التّجربة نتائج .معادن لثالثة

  

  :التّالي الجدول في التّجربة نتائج اعرِض  .أ
  المعدن نوع

 

  المعدن حرارة درجة
  )المئوية بالدرجات(

1.   

2.  

3.  

  . جاول أجراها التي التّجربة هدف كان ماذا  .ب
 من التّجربة ههذ في فُحصت التي المعادن من معدن أي من  .ج

  كهربائية؟ ِلمدفَأة تسخين جسم صناعة المفَضل

 .إجابتَك اشْرح

  .أ

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 9% 
2 74% 

��&�ا/ H� 17% 
  .ب

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 38% 
2 38% 

��&�ا/ H� 25% 
  .ج

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 36% 
2 40% 

��&�ا/ H� 24% 
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���اد، �&>+، ا
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  و,���ت
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�ى  ��ز�� ا�����ت ا���ال�
����� ا�

�� �ع 
 ا���ال

  22 السؤال
 يشَغُِّل الصعود حالة في دراجتَه يسوقُ الذي الهوائية الدراجة سائق
 سياقة حالة في يشَغِّلُها التي بالقوة مقارنةً الدواسات على أكبر قوة

 حالة في الدراجة سياقة). مستَقيم مسطَّح (السهل في الدراجة
ذْل تَتَطَلَّب عودالصاجات سائقو وهناك كبير، مجهود بجِدون دري 

  .ذلك في كبيرةً صعوبةً

  .القطعة في الموصوفَتَين والحاجة المشْكلة عرف  .أ

: المشْكلة تعريف  .1

___________________________   

: الحاجة تعريف  .2*

_____________________________                       

 .ِاْ�َ�ِ�ح "�0ًة واi ًة ِ�َ)I���<0) w8ّ� 0ِ�ْ�ُ% �5*� ا��0Uْ�ُ	  .ب

  1.أ

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 19% 
2 52% 

��&�ا/ H� 29% 

  

  2.أ

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 43% 
2 22% 

��&�ا/ H� 34% 

  

  .ب

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 37% 
2 27% 

��&�ا/ H� 37% 

  

 

3  
  
  
  
  
  
  
  
  
4  

  
  
  
  
  
  
  
4 

ت ��g<�

 	�I���<0)

ت� و�>�

  23 السؤال
 مرور عند. تَوهج سلْك وبداخلها الزجاج من مصنوعة التّوهج المبة
 الضوء فَينْشُر فورا السلْك يتَوهج التّوهج سلْك في كهربائي تيار

  .والحرارة
 بمواد مليء زجاج أنبوب من مصنوعة فهي الفلورسنت المبة أما

 يمر عندما الضوء تَبعث) بالزجاج خاص وطالء غاز (خاصة
  . كهربائي تيار عبرها

  . التّوهج المبة" عمر "من بكثير أطْول الفلورسنت المبة" عمر"
  .التّوهج المبة من أغلى الفلورسنت المبة

  

 التّوهج، المبة من نجاعةً أكثر سنتالفلور المبة أن من الرغم على
  . التّوهج المبات يستعملون الكثيرون زال ما

  .كثيرا مطلوبة زالت ما التّوهج المبات ِلكَون واحدا سببا اُذْكُر

 

  

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 20% 
2 54% 

��&�ا/ H� 27% 
 

ت  3��g<�

 	�I���<0)

ت� و�>�
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�ى  ��ز�� ا�����ت ا���ال�
����� ا�

�� �ع 
 ا���ال

  24 السؤال
 بلدة إقامة البيئة، جودة كثيرا تهمهم ممن شخاص،أ مجموعة قَررت
 مكَيفات تركيب عدم المجموعة قَررت كما.  البالد جنوب في جديدة

  .الكهرباء في التّوفير أجل من وذلك البلدة، بيوت في

 فيها العيش من األشخاص تُمكِّن بيوت بناء لطريقة حلَّين اقْتَرِح
  .مكَيفات بدون

 

  

��ا�-� ا�!1�+�2 %   
0 23% 
2 31% 
3 14% 

��&�ا/ H� 33% 
 

ت  4��g<�

 	�I���<0)

ت� و�>�

  25 السؤال
  .السهام إلطالق قَوسا رنا صنَعت

             

 يصنع التي المادة في تتوفّر أن يجب التي الضرورية الصفة هي ما
 السهام إطالق رنا تستطيع لكي) القوس خيط (القوس وتَر منها

   صنَعتْه؟ الذي القوس بواسطة

 .إجابتَك علّل

  

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 14% 
1 19% 
2 38% 

��&�ا/ H� 29% 
 

ت  3��g<�

 	�I���<0)

ت� و�>�

  26 السؤال
 كان الماضي، في. شعبية مواصالت وسيلة هي الهوائية الدراجات

 أما. الهوائية الدراجة هيكل منها عصن التي الرئيسية المادة الفوالذ
 الدراجة هيكل منها يصنَع التي الرئيسية المادة هو فاأللومنيوم اليوم،

  . الهوائية

 كمادة بالفوالذ مقارنةً األلومنيوم بها يتميز واحدةً أفضليةً اُكْتُب
  .الهوائية الدراجة لصنْع

 

  

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 16% 
2 45% 

��&�ا/ H� 38% 
 

ت  3��g<�

 	�I���<0)

ت� و�>�
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�ى  ��ز�� ا�����ت ا���ال�
����� ا�

�� �ع 
 ا���ال

  27 السؤال
  :التّالية الجمل بين من الصحيحة الجملة على أشِّر

  .خاليا من مبنية فقط البكتيريا  �1
  .خاليا من مبنية النّباتات غالبية  �2
  .خاليا من مبنية الحية الكائنات جميع  ����3

 .خاليا من مبنية فقط الحيوانات  �4

  

ا�!�2+�1 % ا����0  
1 5% 
2 8% 
3 75% 
4 3% 

��&�ا/ H� 9% 
 

2 
 

 

 	��aا�  

  
 

  28 السؤال
 منها تُبنى التي المركِّبات ترتيب تم التّالية، البنود من بند أي في

   ؟الكبير إلى الصغير من أي تصاعديا ترتيبا الخلية
  خلية ذرات، جزيئات، عضيات،  �1
  خلية جزيئات، ضيات،ع ذرات،  �2
  خلية عضيات، ذرات، جزيئات،  �3

 خلية عضيات، جزيئات، ذرات،  ����4

  

ا�!�2+�1 % ا����0  
1 13% 
2 14% 
3 22% 
4 41% 

��&�ا/ H� 10% 
 

3 	��aا� 

  29 السؤال
لماء قاسن مختبرٍ في عيعم استيعاب راني جسم في الماء وإفراز .

رِية القياس ُأجدام، أربعة  لمالقياس ظروف كانت يوم كّل وفي أي 
  :القياسات من معطيات التّالي الجدول يعرض. مختلفة

  

 في الماء موازنَة هل الجدول في األخير السطر في أكْمل  .أ
 )فاِئضة (موجبة: كانت األيام من يوم كّل في راني جسم

  ).متَوازِنَة (سليمة أو )ناقصة (ساِلبة
 أكبر سببت) عرق إفراز أو بول، إفراز تنفّس، (عملية أي  .ب

  األسبوع؟ أيام بين من الماء إفراز في التّغيرات
 في تَغَيرات تُسبب أن الممكن من كان التي العوامل هي ما  .ج

  ؟"ب "البند في ذَكَرتَها التي الماء إفراز عملية

  .أ

��!�2+�1ا� % ا��-  
0 45% 
2 27% 

��&�ا/ H� 28% 
  
  
  .ب

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 16% 
3 63% 

��&�ا/ H� 21% 
  
  
  .ج

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 36% 
3 32% 

��&�ا/ H� 33% 
  
  
  

4  
  
  
  
  
  
  
  
  
3  

  
  
  
  
  
  
4  

ا��ء "� 
ت <j3م ا�0Iأ

  ا�)�	
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�ى  ��ز�� ا�����ت ا���ال�
����� ا�

�� �ع 
 ا���ال

  30 السؤال
  النّبتة؟ في يالت) الخشبي النّسيج (الخشب أنابيب وظيفة هي ما
  .النّبتة أقسام جميع إلى الثّغور من واألمالح الماء نَقْل  �1
  .النّبتة أقسام جميع إلى الجذور من واألمالح الماء نَقْل  �2
  .الجذور إلى الثّغور من غذائية مواد نَقْل  �3
  .الجذور إلى األوراق من وماء سكّريات نَقْل  ����4

  

ا�!�2+�1 % ا����0  
1 9% 
2 65% 
3 14% 
4 4% 

��&�ا/ H� 9% 
  

ا��ء "�   2
ت <j3م ا�0Iأ

 ا�)�	

  31 السؤال
  لَحمية أغصان للصبار. صحراوية نبتة هو الصبار

 الصبار الصفتان هاتان تُساعد كيف اشْرح .أشْواك هي وأوراقها
  الصمود على
  .الجفاف ظروف في
  : لَحمية األغصان  •

  : واكأشْ هي األوراق    •

  

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 29% 
2 25% 
3 10% 

��&�ا/ H� 36% 
  
  

  

ا��ء "�   4
ت <j3م ا�0Iأ

  ا�)�	

  32 السؤال
 أقسام في الموجودة الماء كمية فحص أجل من بحثًا هديل أجرت
 الجدول في المبينة النّتائج على وحصلَت مختلفة، ِلنباتات مختلفة
  :التّالي

  

 يمكن والتي الجدول، في تَظْهر نباتات ثالث أسماء ذْكُراُ  .أ
 كتلة وحدة من (أقسامها من الماء من كمية أكبر استخالص

  :النّباتات أسماء ).متساوية
 أقسام من قسم أي من هديل، أجرتْه الذي البحث نتائج بِحسب  .ب

  الجافّة؟ المواد من كمية أكبر على سنَحصل أدناه النّبتة
  البذور من   ����3            الجذور من  �1
  الثّمار من   �4         األوراق من  �2

  .أ

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 18% 
2 71% 

��&�ا/ H� 12% 

  

  .ب

ا�!�2+�1 % ا����0  
1 10% 
2 11% 
3 54% 
4 19% 

��&�ا/ H� 5% 

  

  

  
  

2  
  
  
  
  
  
  
3  

ا��ء "� 
ت <j3م ا�0Iأ

  ا�)�	
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�ى  ��ز�� ا�����ت ا���ال�
����� ا�

�� �ع 
 ا���ال

  33 الالسؤ
  اللّقاح؟ حبيبات من كميات أكبر تُنْتج النّباتات أي  .أ

  .الرياح بواسطة تُلَقَّح التي النّباتات  ����1

  .االصطناعي التّلقيح بواسطة تُلَقَّح التي النّباتات  �2

  .الحشرات بواسطة تُلَقَّح التي النّباتات  �3

  .يالذّات التّلقيح بواسطة تُلَقَّح التي النّباتات  �4

  . اختيارك علّل  .ب

  .أ

ا�!�2+�1 % ا����0  
1 37% 
2 29% 
3 14% 
4 17% 

��&�ا/ H� 3% 

  .ب

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 50% 
3 19% 

��&�ا/ H� 31% 
  

4  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5  

 �Tا��0
وا����ر "� 
ت ا�)�	<j ا�0

  34 السؤال
 في لشّتاءا لظروف مالءما البطاطا من جديدا صنفًا باحثون طَور

  .إسرائيل

 الصفات على يحافظوا لكي الباحثون يفعله أن يجب الذي ما
    قادمة؟ كثيرة ألجيال الصنْف بهذا الخاصة

  
  .الجنسي التّكاثر بواسطة التّكاثر من النّباتات تَمكين  �1

  .االصطناعي التّلقيح بواسطة التّكاثر من النّباتات تَمكين  �2

  .الالّجنسي التّكاثر بواسطة التّكاثر من النّباتات تَمكين  ����3

  .الذّاتي التّلقيح بواسطة التّكاثر من النّباتات تَمكين  �4

  

ا�!�2+�1 % ا����0  
1 13% 
2 36% 
3 27% 
4 20% 

��&�ا/ H� 5% 
  
  

4   �Tا��0
وا����ر "� 
ت ا�)�	<j  ا�0

  35 السؤال
 شاهدوها، زهرة عن بانفعال وتحدثوا رحلة من طالّب عاد

  :التّالي النّحو على ووصفوها

 رحيق على تحتوي المع، أصفر لونْها الكأس، تُشْبه كبيرة، الزهرة"
  ".رائحة منها وتفوح

هرة؟ هذه تالئم تلقيح نوع أليالز   

  .إجابتك علّل

  

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 24% 
2 8% 
3 35% 

��&�ا/ H� 32% 
  
  
  

3  �Tا��0
وا����ر "� 

<j  ت ا�)�	ا�0



             
)דוברי ערבית(ט "תשס',  נוסח א–וגיה לכיתה ח מבחן במדע וטכנול  17 

�ى  ��ز�� ا�����ت ا���ال�
����� ا�

�� �ع 
 ا���ال

  36 السؤال*
ز التّالية األوصاف من أياإلخصاب تمي ؟فقط الخارجي   

  .والذّكرية األنثوية الجنسية، الخاليا من كبير عدد  ����1

  .واألنثى الذّكر بين تالمس حدوث  �2

  .البرية الحيوانات غالبية عند يحدث اإلخصاب  �3

  .أنسال توالُد عملية حدوث  �4

  

  

ا�!�2+�1 % ا����0  
1 52% 
2 17% 
3 16% 
4 12% 

��&�ا/ H� 4% 
  
  

3  �Tا��0
وا����ر "� 
ت ا�)�	<j ا�0

  37 السؤال
 عصارية، كروية،: متشابهة ثمار توجد الغابة أشجار من ِلكَثير
 يوجد الغالب، في. بنفسجي –أحمر ولونها الرائحة عديمة حلوة،
  .صلبة قشرة اتذ صغيرة واحدة بِذْرة الثّمرة داخل
  . األشجار عن تَسقُط ال الثّمار هذه

   األشجار؟ هذه بذور نَشْر يتم كيف

  الرياح بواسطة  �1

  الفَراش بواسطة  �2

   العصافير بواسطة  ����3

 النّمل بواسطة  �4

  

ا�!�2+�1 % ا����0  
1 47% 
2 11% 
3 32% 
4 6% 

��&�ا/ H� 3% 
  
  
  
  
  

4   �Tا��0
وا����ر "� 

ت <j  ا�)�	ا�0

  38 السؤال
  :حية كائنات وصفات لسلوكيات أوصافٌ أمامك

  .األنثى أمام ذيله يفرش طاووس  –
  .نقيقًا وتُصدر حلقها تنفخ ضفدع  –
  .ملَونة أسماك  –

  األوصاف؟ هذه 9��I بين المشْترك هو ما

  

��ا�!�2+�1 % ا��-  
0 22% 
3 57% 

��&�ا/ H� 21% 
  

3  �Tا��0
� وا����ر "

ت ا�)�	<j ا�0

 . נמצאו לא מספקות מבחינה פסיכומטרית ולפיכך נפסלו ולא נכללו בחישוב הציונים36- ו2א22שאלות * 
  


