
 

                          
1 )רביתדוברי ע(ע "תש',  נוסח א–' במדע וטכנולוגיה לכיתה המבחן 

��ن ������ ا������ وا����ء �� ا���م ��
	 ا����� �  2010 -ا�

  )יתרבי עדובר(ע " התש–' אנוסח  - ' לכיתות היהוגולמדע וטכנבב "חן המיצמב

 'ד לאשכול בבתי הספר המשתייכים' ר לתלמידי כיתות ה הועבבמדע וטכנולוגיהב החיצוני "מבחן המיצ

ות ההתפלגויות של תשובות התלמידים שנבחנו בכל שאלה ושאלה  במסמך זה מוצג.2010אפריל בחודש 

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

תלמידים שנבחנו בכיתות המותאמות . בכיתות הרגילותבחנו וכוללים אך ורק התלמידים שנ, המבחן

  .הוצאו 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. בו על השאלההתשובה ואחוז התלמידים שלא השי

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

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

תשובה התלמידים שהשיבו אחוז , )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(ככל שאחוז המשיבים נכונה גבוה יותר , ככלל

גם אם  ( נכוןה 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  

  وا�����$ ا��#"�� وزارة
      



 

                          
2 )רביתדוברי ע(ע "תש',  נוסח א–' במדע וטכנולוגיה לכיתה המבחן 

  'אנוסח  - ' הלכיתות  דע וטכנולוגיהמב "מיצ
  

�/ى  -ز�, ا+*�"�ت ا�)'ال
�"�
 ا�

1ع ا�)'ال� 

  1 السؤال
وظيفة . المروحة الكهربائية هي منظومة تكنولوجية

المنظومة التكنولوجية هي تزويد اإلنسان بحاجة بشرية 
  ).حاجة من حاجات اإلنسان(

  

ما هي الحاجة البشرية الّتي تُوفِّرها المروحة   .أ
  الكهربائية؟

ية من عدة أجزاء، كما المروحة الكهربائية مبن   .ب
سم التّوضيحير في الرظْهي.  

إلى جانب كّل جزء من األجزاء التّالية  �  َأشِّر ب  
 المروحة أو ضروريا لتشغيلإذا كان ضروريا 

   . المستَخْدمألمان

  

  . أ

  ا����4�5 % ا����3

0 64% 
2 29% 

 %6  	� �����ا

  . ب

  ا����4�5 % ا����3

0 10% 
1 20% 
2 70% 

 %0 	� �����ا
  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 
�� � �	��
  ا����ن



 

                          
3 )רביתדוברי ע(ע "תש',  נוסח א–' במדע וטכנולוגיה לכיתה המבחן 

�/ى  -ز�, ا+*�"�ت ا�)'ال
�"�
 ا�

1ع ا�)'ال� 

  2 السؤال
  .في أيام الصيف نُشَغِّل المروحة الكهربائية أو المكَيف

 واحدة للمكَيف مقارنةً بالمروحة حسنةًاُذْكُر   .أ
  .الكهربائية

ةً بالمروحة  واحدة للمكَيف مقارنسيئةًاُذْكُر   .ب
   .الكهربائية

  . أ

 ا����4�5 % ا����3
0 43% 
2 54% 

 %3 	� �����ا
  . ب

 ا����4�5 % ا����3
0 37% 
2 57% 

 %6 	� �����ا
  

3 

 

 

 

3 

 
�� � �	��
  ا����ن

  3 السؤال
  .يحتاج الغواص إلى وسائل تكنولوجية لكي يغوص

  

  

تَظْهر في الجدول ما اُكْْتُب إلى جانب كّل وسيلة تكنولوجية 
  .هي الحاجة الّتي تُوفِّرها

  

  . أ

 ا����4�5 % ا����3
0 15% 
2 81% 

 %4 	� �����ا

  . ب

 ا����4�5 % ا����3
0 43% 
2 51% 

 %6 	� �����ا
  

2 

 

 

 

 

3 

 
�� � �	��
  ا����ن

  4 السؤال
  .لمنْتَجاتا من كثير على أمامك الّذي الشِّعار يظْهر
    :عليها يظْهر الّتي المنْتَجات أن نَفْهم أن يمكن الشِّعار

 

  .للكسر قابلة منْتَجات هي  �1
   .تَبلى مواد من تُصنَع  �2

  .المواصفات شارة تَحمل منْتَجات هي  ����3
   ).مدورة (مستَحدثة مواد من تُصنَع  �4

  

  ا����4�5 % ا+*�"�

1 5% 
2 8% 
3 64% 
4 21% 

 %1 	� �����ا

  

  

3  
�� � �	��
  ا����ن



 

                          
4 )רביתדוברי ע(ע "תש',  נוסח א–' במדע וטכנולוגיה לכיתה המבחן 

�/ى  -ز�, ا+*�"�ت ا�)'ال
�"�
 ا�

1ع ا�)'ال� 

  5 السؤال
  ).تَدوير(أشِّر على الجملة الّتي تَصف عملية استحداث 

 الخفيفة المشروبات قناني بالستيك نَصهر  ����1
  .بالستيكية كراسي منه ونَصنَع

 كثيرة مرات نفسها الكرتون صناديق نَستَعمل  �2
  .زراعية منتوجات تعبئةل

 حديدية بِسالسل لسيارات قديمة عجالت نَربط  �3
    .لألطفال ُأرجوحات منها ونعمل

 ري أجل من براميل في األمطار مياه نَجمع    �4
   .عامة حدائق  

   

  ا����4�5 % ا+*�"�

1 61% 
2 20% 
3 9% 
4 8% 

 %2 	� �����ا
  

3  
�� � �	��
  ا����ن

اقْرأ قطعة المعلومات التّالية ثم أجِب عن األسئلة 
  .الّتي تليها 8–6

 تَحت حجرٍب في جولة تعليمية ووجدوا خاللها خَرج طالّ
غطاء . متَعدد األرجل األسودو )أم أربعة وأربعين(أربعينية 

جدا ويمكِّنُها من التّحرك بسرعة، دقيقٌ  األربعينيةجسم 
عندما تَشْعر . لكنّه يسبب لها أيضا فُقْدان الماء والجفاف

تتغذّى . بالخطر، تَدخُل فورا إلى شقٍّ داخل األرض
  .األربعينية غالبا على دود األرض الموجود داخل التُّراب

 يمد األرجل األسودسدتَعم عدد أرجله قد  بهذا االسم ألن
عندما يشْعر بالخطر، يلُفُّ جسمه .  رجال150ًيصل إلى 

يتغذّى متَعدد . مثل الرفّاص ويفْرز مادة ذات رائحة كريهة
  .األرجل األسود على بقايا الثّمار والنّباتات

  

� و��دة    ���� �أ� �
��  ا	��



 

                          
5 )רביתדוברי ע(ע "תש',  נוסח א–' במדע וטכנולוגיה לכיתה המבחן 

�/ى  -ز�, ا+*�"�ت ا�)'ال
�"�
 ا�

1ع ا�)'ال� 

  6 السؤال
  .ة المعلوماتأكْمل الجدول حسب قطع

  جدول معطيات عن األربعينية وعن متَعدد األرجل األسود

  

  .أ

 ا����4�5 % ا����3
0 34% 
2 62% 

 %4 	� �����ا
  . ب

 ا����4�5 % ا����3
0 44% 
2 49% 

 %6 	� �����ا
  . ج

 ا����4�5 % ا����3
0 24% 
2 71% 

 %5 	� �����ا
  .د

 ا����4�5 % ا����3
0 17% 
2 76% 

 %7 	� �����ا
  

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

� و��دة ���� �أ� �
��  ا	��

  7 السؤال
ب أن يقوموا بإجراء بحث عن طَلَبت المعلّمة من الطّالّ

  . البيئة الحياتية الّتي تَحت الحجر
معطَيات عن البيئة الّتي تَحت  بمن أجل ذلك، جمع الطّالّ

عن البيئة الّتي حوله، وسجلوها في الجدول الحجر و
  :التّالي

  

ب المعطَيات الّتي في أي فَصٍل في السنة جمع الطّالّ  .أ
  في الجدول؟

  .اشْرح إجابتك

  .غطاء جسم األربعينية دقيق جدا .ب
  حسب قطعة المعلومات، ما الضرر في ذلك؟  .1
 الّذي ما والجدول، ماتالمعلو قطعة حسب  .2

 على الحياتية بيئتها في األربعينية يساعد
   كيف؟ الضرر؟ ذلك مواجهة

  .أ

 ا����4�5 % ا����3
0 38% 
2 55% 

 %7 	� �����ا

  1. ب

 ا����4�5 % ا����3
0 30% 
2 61% 

 %8 	� �����ا

  2. ب

 ا����4�5 % ا����3
0 69% 
2 19% 

 %13 	� �����ا
  

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

� و��دة ���� �أ� �
��  ا	��



 

                          
6 )רביתדוברי ע(ע "תש',  נוסח א–' במדע וטכנולוגיה לכיתה המבחן 

�/ى  -ز�, ا+*�"�ت ا�)'ال
�"�
 ا�

1ع ا�)'ال� 

  8 السؤال
لكي نَعرف أي حيوانات موجودة تَحت حجرٍ ما، يجِب قَلْب 

  .  وعدم إدخال اليد تَحت الحجربِحذَرٍ شديدالحجر 

  لماذا يجب أن نكون حذرين؟ 

  

 ا����4�5 % ا����3
0 23% 
3 70% 

 %7 	� �����ا
  

� و��دة  2���� �أ� �
�ا	���  

  9 السؤال
 باح الكهربائيصجزء من أجزاء الم مصنوع ) اللّمبة(أي

  من مادة عازلة؟

  

  ناء الزجاجياإل  ����1

  سلْك التَّوهج  �2

3�  باح الكهربائيصلَب الملَو    

4�  باح الكهربائيصقاعدة الم  

   

*�"�ا+   ا����4�5 % 

1 75% 
2 10% 
3 7% 
4 7% 

 %1 	� �����ا

  

  

2 �  ا	��اد وا	$�#
  

  

  10 السؤال
  أي غاز من الغازات التّالية ضروري لحدوث احتراق؟

  ثاني أوكسيد الكربون  �1

  النّيتروجين  �2

    الهيليوم  �3

  األوكسجين  ����4

    

  ا����4�5 % ا+*�"�

1 13% 
2 8% 
3 6% 
4 73% 

 %1 ����ا	� �
  

2 �  ا	��اد وا	$�#

  
  



 

                          
7 )רביתדוברי ע(ע "תש',  נוסח א–' במדע וטכנולוגיה לכיתה המבחן 

�/ى  -ز�, ا+*�"�ت ا�)'ال
�"�
 ا�

1ع ا�)'ال� 

  11 السؤال
ب على الطّاولة ثالثة وضع الطّالّ. ب تجربةًأجرى طُالّ

 اتيا في الحجم والشّكل ومألوها بكمأوعية متشابهة تمام
درجة حرارة الماء في كل وعاء كانت . متَساوية من الماء

سم التّوضيحير في الرظْهذ. مختلفة، كما ي دعلك، وضعوا ب
  .في كّل وعاء قطعة جليد بنفس الحجم

  

  

  

  ما اسم العملية الّتي سيمر بها الجليد؟   .أ

  تَجمد  �1

  انْصهار  ����2

  تَكَثُّف  �3

  تَبخُّر  �4

    في أي وعاء ستَحدث العملية بأكبر سرعة؟  .ب

   .  إجابتكاشْرح

 بماء درجة حرارته ب كّل وعاءلماذا مَأل الطّالّ  .ج
   ؟مختلفة

  . أ 

  ا����4�5 % ا+*�"�

1 9% 
2 79% 
3 5% 
4 6% 

 %1 	� �����ا

  . ب

 ا����4�5 % ا����3
0 26% 
2 71% 

 %3 	� �����ا

  . ج

 ا����4�5 % ا����3
0 44% 
2 48% 

 %8 	� �����ا
  

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

�  ا	��اد وا	$�#

  
  



 

                          
8 )רביתדוברי ע(ע "תש',  נוסח א–' במדע וטכנולוגיה לכיתה המבחן 

�/ى  -ز�, ا+*�"�ت ا�)'ال
�"�
 ا�

1ع ا�)'ال� 

   12 السؤال
ب وعاء مفتوحا فيه ماء على وضع طالّفي فصل الصيف 

ب كمية الماء في الوعاء كّل يوم، قاس الطّالّ. حافّة الشُّباك
ب المعطَيات الّتي جمعوها عرض الطّالّ. خالل خمسة أيام

مٍ بيانيسفي ر  .    

أي رسم من الرسوم البيانية التّالية يصف بشكٍل   .أ

ة الماء الّتي كانت في الوعاء صحيح التّغيير في كمي

  خالل األيام الخمسة؟

  

  

   . إجابتكاشْرح  .ب

  . أ 

  ا����4�5 % ا+*�"�

1 7% 
2 7% 
3 74% 
4 9% 

 %4 	� �����ا

  . ب

 ا����4�5 % ا����3
0 32% 
2 55% 

 %13 	� �����ا
  

2  

  

  

  

  

  

3  

�  ا	��اد وا	$�#

  
  



 

                          
9 )רביתדוברי ע(ע "תש',  נוסח א–' במדע וטכנולוגיה לכיתה המבחן 

�/ى  -ز�, ا+*�"�ت ا�)'ال
�"�
 ا�

1ع ا�)'ال� 

  13 السؤال
 نم مواد مدير مصنع ِلصناعة الطّناجر احتار من أي

  .المفَضل صنْع جِسم الطّنجرة ويديها

  

  

 جِسماقْتَرِح من أي مادة من المفَضل صنْع   .أ
   .الطّنجرة

   ).تَطَرق إلى صفة المادة(اشْرح إجابتك   
  . الطّنجرةيديضل صنْع اقتَرِح من أي مادة من المفَ  .ب

   ).تَطَرق إلى صفة المادة(اشْرح إجابتك   

  . أ

 ا����4�5 % ا����3
0 30% 
2 68% 

 %2 	� �����ا

  . ب

 ا����4�5 % ا����3
0 32% 
2 65% 

 %3 	� �����ا
  

2  

  

  

  

  

2  

�  ا	��اد وا	$�#

  

  14 السؤال
  .أمامك جدول فيه أسماء مواد مختلفة

 إلى جانب كّل مادة إذا كانت مادة �شارة ضع إ . أ
  .وقود أم ال

  

أ الّتي الوقود مواد بين تُفَرق واحدةَ صفةً اُكْتُب  .ب
   .إليها شَرتَ  

  . أ

 ا����4�5 % ا����3
0 4% 
1 6% 
2 18% 
3 71% 

 %1 	� �����ا

  . ب

 ا����4�5 % ا����3
0 43% 
2 46% 

 %11 	� �����ا
  

1 

 

 

 

 

 

3 

�  ا	��اد وا	$�#
  



 

                          
10 )רביתדוברי ע(ע "תש',  נוסח א–' במדע וטכנולוגיה לכיתה המבחן 

�/ى  -ز�, ا+*�"�ت ا�)'ال
�"�
 ا�

1ع ا�)'ال� 

  15 السؤال
. في أحد أيام الصيف الحارة سبح راني في البحر الميت

بعد أن خرج راني من البحر جلس عدة دقائق تحت أشعة 
طبقة ملح تَكَو ه إلى أننَت على جلدهالشّمس، وعندها انْتَب .  

  :طبقة الملح تَكَونت بِسبب

  . مياه البحر الّتي كانت على الجلدتَبخُّر  ����1

  . مياه البحر الّتي كانت على الجلدتَكَثُّف  �2

  . الملح الّذي كان على الجلدانْصهار  �3

   . الملح الّذي كان على الجلدذَوبان  �4

  

  ا����4�5 % ا+*�"�

1 62% 
2 14% 
3 8% 
4 15% 

 %0 	� �����ا
  

3  �  ا	��اد وا	$�#

 

  

  16 ا�ّ)'ال
  ما هي وظيفة عظام الجمجمة؟

  تَمكين الرأس من الحركة  �1
  نَقْل المعلومات إلى الدماغ  �2

  استيعاب محفِّزات من البيئة  �3

  حماية الدماغ من اإلصابات  ����4

   

  ا����4�5 % ا+*�"�

1 6% 
2 8% 
3 2% 
4 84% 

 %1 	� �����ا
  

ن، ()�آ&، ا���� 2
�+*& و��دة 

&,��-  

  

  17 السؤال
  أي غاز تَستَوعبه الخاليا خالل عملية التّنفُّس؟ 

  النّيتروجين  �1
  األوكسجين  ����2
  الهواء  �3
  ثاني أوكسيد الكربون  �4

  

  

  

  

  

  

  ا����4�5 % ا+*�"�

1 2% 
2 86% 
3 6% 
4 5% 

 %0 	� �����ا
  

ن، ()�آ&، ا���� 1
�+*& و��دة 

&,��-  

  



 

                          
11 )רביתדוברי ע(ע "תש',  נוסח א–' במדע וטכנולוגיה לכיתה המבחן 

�/ى  -ز�, ا+*�"�ت ا�)'ال
�"�
 ا�

1ع ا�)'ال� 

  18 السؤال
  على ماذا تُساعد كثافة خاليا الجلد في جسمنا؟

  على الحماية من دخول الجراثيم  ����1

  على استيعاب األوكسجين في الجسم  �2

  على الحماية من البرد  �3

4�  طوبة من الجوعلى استيعاب الر  

  

  ا����4�5 % ا+*�"�

1 66% 
2 17% 
3 9% 
4 7% 
 %1 � �����ا	
  

ا����ن، ()�آ&،   2
�+*& و��دة 

&,��-  

  

  19 السؤال
فيما يلي مخَطَّط يصف عدد وسائل النّقل في مدينة 

  .2005 – 1965في السنوات ما بين " نرجس"

  

 في سنة" نرجس"كَم كان عدد وسائل النّقل في مدينة   .أ
   ؟1975

في " نرجس"النّقل في مدينة صفْ ما حدث لعدد وسائل   .ب
   .2005 – 1965السنوات ما بين 

كيف، حسب رأيك، أثّر التّغيير الّذي طرأ على عدد   .ج

 انتشار أمراض الجهاز التّنفّسيوسائل النّقل على 

  ؟ "نرجس"بين سكّان مدينة 

  .اشْرح إجابتك

قل  عدد وسائل النِّلتَقْليلاقْتَرِح طريقتَين ممكنَتَين   .د
   .الّتي تَسير على الشّوارع

  

  

  . أ

 ا����4�5 % ا����3
0 14% 
2 83% 

 %2 	� �����ا

  . ب

 ا����4�5 % ا����3
0 21% 
1 74% 

 %5 	� �����ا

  . ج

 ا����4�5 % ا����3
0 50% 
2 39% 

 %11 	� �����ا

  . د

 ا����4�5 % ا����3
0 22% 
1 25% 
2 43% 

 %10 	� �����ا
  

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

ا����ن، ()�آ&، 
�+*& و��دة 

&,��-  
 

  



 

                          
12 )רביתדוברי ע(ע "תש',  נוסח א–' במדע וטכנולוגיה לכיתה המבחן 

�/ى  -ز�, ا+*�"�ت ا�)'ال
�"�
 ا�

1ع ا�)'ال� 

  20 السؤال

 خاطيبِسائٍل م كْسولَس(جِلْد األسماك مسائل أم.(  

  :يساعد السائل المخاطي األسماك على

  .إيجاد الغذاء في الماء  �1

  .التَّنفُّس في الماء  �2

  .حرك في الماءالتَّ  ����3

   .التَّكاثُر في الماء  �4

   

  ا����4�5 % ا+*�"�

1 5% 
2 19% 
3 66% 
4 8% 

 %2 	� �����ا
  

2 �  ��	� ا	4�5��ت ا	+�

  

  21 السؤال
ب تَصنيف قائمة أسماء حيوانات طَلَبت المعلّمة من الطّالّ
  . إلى مجموعتَين مختلفتَين

سماء إلى المجموعتَين اقْتَرحت هديل تَصنيف هذه األ
  :التّاليتَين

   حيوانات نباتية -" أ"المجموعة 
   حيوانات تعيش في البحر -" ب"المجموعة 

  . اشْرح ما هي المشكلة في هذا التّصنيف

  

 ا����4�5 % ا����3
0 50% 
2 37% 

 %13 	� �����ا
  

2 �  ��	� ا	4�5��ت ا	+�

  

  

  22 السؤال
مجموعات كبيرة من قناديل البحر في أشهر الصيف تَظْهر 

  .في شواطئ البالد) المدوزة(

أي جملة من الجمل التّالية تَصفُ مميزا حياتيا لقنديل 
  البحر؟

  .ِلقنديل البحر جِسم على شَكل جرس  �1

2�  قنديل البحر هو حيوان ال فقري.  

  .قنديل البحر تَفْتَرِسه السالحف والدالفين  �3

   .ل البحر يأكل السرطانات واألسماكقندي  ����4

  

  ا����4�5 % ا+*�"�

1 19% 
2 43% 
3 8% 
4 25% 

 %4 	� �����ا
  

2 �  ��	� ا	4�5��ت ا	+�

  



 

                          
13 )רביתדוברי ע(ע "תש',  נוסח א–' במדע וטכנולוגיה לכיתה המבחן 

�/ى  -ز�, ا+*�"�ت ا�)'ال
�"�
 ا�

1ع ا�)'ال� 

  23 السؤال
ب الصفّ الخامس للقيام بمشاهدة في الساحة من خَرج طُالّ

  .أجل جمع معلومات عن الغُراب
ب بناء على بها الطّالّفي الجدول التّالي تَجِد جمالً كَتَ

  . المشاهدة
 يمكن معطى بجانب كّل جملة، إذا كانت �ضع إشارة 

  .جمعه بواسطة المشاهدة أم ال
  .يجِب وضع إشارة واحدة فقط بجانب كّل جملة: انْتَبِه

  

  

 ا����4�5 % ا����3
0 36% 
1 28% 
2 34% 

 %2 	� �����ا
  

  	4�5��ت ا	+����	� ا 3

  

  24 السؤال
" أ"، الوعاء  وعاءينبأخذ الطّالّ. ب تجربةًأجرى طُالّ
مأل . متَساويان  شكل وحجمللوعاءين". ب"والوعاء 

ثم .  بكمية متَساوية من نَفْس نوع التُّربةالوعاءينب الطّالّ
زرعوا في كّل وعاء عددا متَساويا من بذور الفاصولياء 

  . بِريها بكمية متَساوية من الماءوقاموا
 15في مكانٍ فيه درجة الحرارة " أ"ب الوعاء وضع الطّالّ
  .درجة مئوية
في مكانٍ فيه درجة الحرارة " ب"ب الوعاء وضع الطّالّ

  . درجة مئوية25
  ما هو هدف التّجربة؟  .أ

  .فَحص تأثير الري على درجة الحرارة  �1

  .ة الحرارة على إنبات البذورفَحص تأثير درج  ����2

  .فَحص تأثير درجة الحرارة على نوع التُّربة  �3

   .فَحص تأثير شكل الوعاء على درجة الحرارة  �4

  . أ

  ا����4�5 % ا+*�"�

1 9% 
2 73% 
3 11% 
4 4% 

 %3 	� �����ا

  1. ب

 ا����4�5 % ا����3
0 34% 
2 58% 

 %9 	� �����ا

  2. ب

 4�5ا���� % ا����3
0 49% 
2 38% 

 %13 	� �����ا
  

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

�  ��	� ا	4�5��ت ا	+�

  



 

                          
14 )רביתדוברי ע(ע "תש',  נוסח א–' במדע וטכנולוגיה לכיתה המבחן 

�/ى  -ز�, ا+*�"�ت ا�)'ال
�"�
 ا�

1ع ا�)'ال� 

  25 السؤال
أي عملية من العمليات التّالية تَحدث في النّبتة في المرحلة 

  الّتي تأتي بعد نضوج الثّمار؟

  انْتشار البذور  ����1

  إنْبات البذور  �2

  ظُهور البراعم  �3

  تَفَتُّح األوراق  �4

   

�ا+*�"   ا����4�5 % 

1 60% 
2 17% 
3 11% 
4 10% 

 %2 	� �����ا
  

3 �  ��	� ا	4�5��ت ا	+�
  

  26 السؤال
  : أمامك رسم توضيحي يصف تجربة

  

  ما هو العامل الّذي تم فَحص تأثيره في هذه التّجربة؟

  نوع البذور  �1

  نوع المياه  ����2

  كمية المياه  �3

  ورعدد البذ  �4

  

  ا����4�5 % ا+*�"�

1 8% 
2 76% 
3 9% 
4 4% 

 %3 	� �����ا
  

2 �  ��	� ا	4�5��ت ا	+�

  

  27 السؤال
   .اُكْتُب أمثلة على ثالثة أنواع من الرواسب

  

  

  

   

 ا����4�5 % ا����3
0 10% 
1 7% 
2 76% 

 %7 	� �����ا
  

ة ا:ر8ّ�� ا	65 2
  وا	�5ن

  



 

                          
15 )רביתדוברי ע(ע "תש',  נוסח א–' במדע וטכנולוגיה לכיתה המבחן 

�/ى  -ز�, ا+*�"�ت ا�)'ال
�"�
 ا�

1ع ا�)'ال� 

  28 السؤال
 سقَطَت نفس كمية األمطار مختلفتَينعلى قطْعتَي أرض 

  .في نفس الوقت
تَغَلْغَلَت المياه بسرعة، وفي القطعة " أ"في قطعة األرض 

  . تَجمعت المياه" ب"
ماذا يمكن أن يكون التّفسير ِلتَجمع المياه على قطعة 

  طعة وليس على ق" ب"األرض 
  ؟"أ"األرض 

 ذرات التُّربة في قطْعتَي مبنىتَطَرقْ في إجابتك إلى (
    .)األرض

   

 ا����4�5 % ا����3
0 59% 
1 24% 

 %16 	� �����ا
  

2  �ا	65ة ا:ر8ّ�
  وا	�5ن

  

  29 السؤال
  ما هي العملية الّتي يتكون خاللها النّدى؟ 

  .تَبخُّر قَطَرات الماء إلى الهواء  �1

  .نُزول بخار الماء من الغيوم  �2

  .تَكَثُّف بخار الماء على مسطَّح بارد  ����3

   .إفراز قَطَرات الماء من النّباتات  �4

  

  ا����4�5 % ا+*�"�

1 20% 
2 15% 
3 52% 
4 7% 

 %5 	� �����ا
  

3  �ا	65ة ا:ر8ّ�
  وا	�5ن

  

  30 السؤال
  ما هي األتموسفيرا؟

  األرضية الكرة منها ركَّبتَتَ الّتي الصخور طبقة  �1

  األرضية بالكرة تُحيط الّتي الغيوم طبقة  �2

  األرضية الكرة سطح تَكْسو الّتي المياه طبقة  �3

  األرضية بالكرة تُحيط الّتي الهواء طبقة  ����4

  

  ا����4�5 % ا+*�"�

1 9% 
2 10% 
3 21% 
4 56% 

 %4 	� �����ا
  

3  �ا	65ة ا:ر8ّ�
  وا	�5ن

  



 

                          
16 )רביתדוברי ע(ע "תש',  נוסח א–' במדע וטכנולוגיה לכיתה המבחן 

�/ى  -ز�, ا+*�"�ت ا�)'ال
�"�
 ا�

1ع ا�)'ال� 

  31 السؤال
  .ب ثالثة أنواع من الصخور وفحصوا صفاتهاجمع طُالّ

  .ب بعض النّتائج في الجدول الّذي أمامككَتَب الطّالّ

  . أكْمل النّتائج النّاقصة في الجدول

  

  . أ

 ا����4�5 % ا����3
0 58% 
2 38% 

 %4 	� �����ا

  . ب

 ا����4�5 % ا����3
0 44% 
2 52% 
 %4 � �����ا	

  . ج

 ا����4�5 % ا����3
0 32% 
2 64% 

 %4 	� �����ا
  

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 �ا	65ة ا:ر8ّ�
  وا	�5ن

  

  


