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 دليل اإلجابات لالمتحان 55 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الثامن،

الصيغة "ب"، 2012

تعليمات عامة للمصّححني

في جميع أسئلة االمتحان، إذا لم يكتب التلميذ إجابة أو لم ُيشر إلى إجابة، يجب إعطاؤه عالمة صفر )0(.  *

في األسئلة متعّددة اخليارات وفي كل بند من بنود األسئلة املغلقة، إذا أشار التلميذ إلى أكثر من إجابة   *

واحدة، يجب إعطاؤه عالمة صفر )0(.

انتبهوا:  *

في األسئلة املفتوحة، إذا كتب التلميذ اإلجابة الصحيحة وأضاف معلومات غير متعلّقة باملوضوع تتناقض مع   

إجابِتِه وتدّل على عدم الفهم، فسوف ُتعتَبر اإلجابة غير صحيحة.
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

املوضوع 1: األنظمة البيئية

اإلجابة التي تشمل اثنَتْين من الميزات التالية:مفتوح1  = 2

رسالة متثلها مادة واحدة.  —

كّمّية صغيرة من املادة.  —

تنتشر املادة إلى مسافات بعيدة.  —

ممكنة في النهار والليل أيًضا.  —

مالحظة: إذا كتب التلميذ أكثر من ميزَتْين يجب فحص الميزَتْين األولى والثانية فقط.    

اإلجابة التي تشمل ميزة واحدة فقط، أو كل إجابة أخرى.   = 0

2 ,0

2 = اإلجابة التي تشير إلى أن المواد المتطايرة ُتْبِعد/َتْطُرد اليرقات.مفتوح2 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0

بات الثالثة التالية: مفتوح اإلجابة التي تتطّرق إلى المركِّ  = 2 ب. 

املواد املتطايرة   •

جذب الزنبور/العدو/عامل إضافي  •

النتيجة: موت/قتل )اليرقة(   •

مثال:

املواد املتطايرة جتذب الزنبور إلى اليرقة ليقوم بقتلها بواسطة وضع   —
البيوض.

املواد املتطايرة ُتغري عدّو احلشرة لكي يقترب من احلشرة ويقتلها.    —

املواد تدعو عاماًل آخر يقوم بقتل احلشرة الضارة.  —

كل إجابة أخرى،  = 0 
مثال:

املواد تدعو عاماًل يقوم بإبعاد احلشرة الضارة.  —

2 ,0
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السؤال

نوع 

السؤال
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2 = اإلجابة التي تتطّرق إلى المرّكَبْين التالَيْين:  مفتوح3

المادة "أ"/مادة في رد الفعل الفورّي  •

كّمّية المادة  •

مثال:  

كّمّية املادة "أ"  —

في احلالَتْي، أفرزت األوراق كّمّية متشابهة من املادة "أ".   —

رّد فعل األوراق يتشابه من حيث كّمّية املادة املتطايرة في رد الفعل الفورّي.  —

في كّمّية املادة املتطايرة التي ُأفرزت في رد الفعل الفورّي.   —

بات فقط،  اإلجابة التي تتطّرق إلى أحد المركِّ  = 1

      مثال:  

في احلالَتْي أفرزت النبتة مادة متطايرة في رد الفعل الفورّي.  —

كمية املادة التي ُأفرزت.  —

كل إجابة أخرى، مبا في ذلك استعمال لغة غير علمّية، مثال:   = 0

املادة التي ُأْفِرزت نفس الشيء.  —

2—0

2 = اإلجابة التي تحتوي على مقارنة بين رد فعل المجموعة رقم 1، التي َأْفَرَزت المادة مفتوح4
"ب"/مادة في رد الفعل المتأّخر، وبين المجموعة رقم 2 التي لم ُتْفِرز المادة، 

مثال:   

أنه في املجموعة 1 أفرزت األوراق 15 ميكروغرام من املادة "ب"، وفي املجموعة   —

2 لم ُتْفِرز إطالًقا.   

األوراق التي قضتهما اليرقات أفرزت املادة "ب" أيًضا، واألوراق التي مّزقها   —
الباحثون لم ُتْفِرز هذه املادة.

أنه في املجموعة 2 لم ُتْفَرز املواد املتطايرة لرد الفعل املتأّخر، أما في املجموعة   —
1 فقد ُأْفِرَزت. 

فقط األوراق التي قضمتها اليرقات أْفَرَزت املادة "ب".     —

مالحظة: كلمات مثل "فقط" أو "أكثر" تشير إلى مقارنة، ولذلك اإلجابة التي حتتوي   
على مثل هذه الكلمات ُتعَتبر إجابة كاملة. 

0 = كل إجابة أخرى، بما في ذلك اإلجابة التي تتطرق إلى رّد الفعل المتأّخر إلحدى 
 المجموعَتْين فقط بدون مقارنة بينهما، 

مثال:  

األوراق التي مّزقها الباحثون لم ُتْفِرز املادة "ب".   —

األوراق التي قضمتها اليرقات أْفَرَزت املادة "ب".   —

2 ,0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

3 = اإلجابة التي تتطّرق إلى أّن المواد المتطايرة ُتْفَرز من األوراق الُمصابة فقط أو  مفتوح5
إلى أّن المواد المتطايرة ال ُتْفَرز من األوراق السليمة،  

     مثال:

أّنه فقط لألوراق التي أصيبت يوجد رّد فعل.   —

النبتة التي لم ُتَصب ال ترّد.     -

أّن األوراق السليمة ال ُتْفِرز مواد متطايرة/املادَتْي "أ" َو "ب".     —

أّن املواد املتطايرة/أّن املادَتْي "أ" َو "ب" ُتْفَرزان من الورقة فقط بعد إصابتها/  —
ُتْفَرز من الورقة املصابة فقط.

كل إجابة أخرى، مبا في ذلك اإلجابة العاّمة مثل: التجربة صحيحة/دقيقة/علمية/  = 0
 للمقارنة وإلخ.

أو:

إجابة اسُتعملت فيها مصطلحات غير علمّية، 

مثل:   

النبتة التي لم يلمسوها ال ترّد.  — 
)شرح: "يلمسوها" - كتابة بلغة غير علمّية.( 

النبتة غير املعّرضة للخطر، ال ُتْفِرز مواد متطايرة ُتْبِعد احلشرات.  —

3 ,0

اإلجابات الصحيحة:مغلق6

النعماالستنتاج

كّل نبتة تدافع عن نفسها، من الكائنات الحّية التي تضّر بها، 

بواسطة حشرة ُطَفْيِلّية معّينة.   

رة ضرورّي لحدوث رّد الفعل  َقْضم اليرقات ألوراق الذُّ

المتأّخر. 
 

رة تحتوي على مواّد متطايرة تنتشر في الهواء في  أوراق الذُّ

كّل مّرة ُتصاب فيها األوراق.
 

لكثير من النباتات طريقتان للدفاع عن نفسها: مباشرة وغير 

مباشرة.

اإلشارة إلى أربع إجابات صحيحة  = 2

اإلشارة إلى ثالث إجابات صحيحة  = 1

اإلشارة إلى إجابَتْي صحيحَتْين أو أقّل  = 0

مالحظة: اإلشارة إلى اإلجابَتْي املمكنَتْي بالنسبة لنفس االستنتاج ُتعتبر إجابة   
غير صحيحة.

2—0
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متعّدد 7

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )4(  ُمفتِرس أعلى  = 1 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0  

1 ,0

متعّدد 

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )1(  عدد طيور الباز سيزداد.  = 1 ب. 

كل إجابة أخرى  = 0  

1 ,0

3 = اإلجابة التي تتطّرق إلى العالقة بين المتغّيَرْين الظاهَرْين في الرسم البياني: مفتوح8 أ. 
 تركيز/كّمّية األوكسجين المذاب في الماء ودرجة حرارة الماء، 

مثال:

تركيز األوكسجي بالنسبة لدرجة حرارة املاء/بحسب درجة حرارة املاء  —

تأثير درجة حرارة املاء على تركيز األوكسجي املذاب في املاء  —

العالقة بي درجة حرارة املاء وبي تركيز األوكسجي   —

كّمّية األوكسجي في املاء في درجات حرارة مختلفة  —

        مالحظة: يجب ذكر كلمة "املاء" مرة واحدة على األقّل، في سياق درجة
 احلرارة و/أو في سياق تركيز/كّمّية األوكسجي.    

اإلجابة التي تتطّرق إلى العالقة التي بين المتغّيَرْين، بدون ذكر كلمة "الماء"،  = 1   
مثال:  

العالقة بي تركيز األوكسجي وبي درجة احلرارة  —

أو:

اإلجابة التي تتطّرق إلى األوكسجين، بدون ذكر التركيز/الكمية،

مثال:

أوكسجي مذاب في املاء بدرجات حرارة مختلفة  —

تأثير درجة حرارة املاء على ذوبان األوكسجي فيه  —

كل إجابة أخرى، مبا في ذلك وصف عالقة عكسية بي املتغّيَرْين،   = 0  

          مثال:  

تأثير األوكسجي املذاب في املاء على درجة احلرارة   —

درجة حرارة املاء بحسب تركيز األوكسجي املذاب في املاء  —

أو:

التطّرق إلى متغّير واحد فقط، 

مثال:  

ذوبان غاز األوكسجي في املاء  —

أو:

التطّرق إلى املتغّيَرْين، دون التطّرق إلى العالقة بينهما، 

مثال:  

تركيز األوكسجي ودرجة حرارة املاء  —

3 ,1 ,0
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8

)تتّمة(

3 = اإلجابة التي تتطّرق إلى اّتجاه الرسم البيانّي، والتي تصف بشكل صحيح مفتوح ب. 
 العالقة بين كمية األوكسجين المذاب في الماء وبين درجة حرارة الماء، 

مثال:   

كلّما كانت درجة احلرارة أعلى، ذابت كّمّية أقّل من األوكسجي في املاء/  —
قّل تركيز األوكسجي/ قلَّت كمية األوكسجي.     

كلّما كانت درجة احلرارة منخفضة أكثر، كانت كّمّية األوكسجي املذاب في   —
املاء أكبر.

كلّما ارتفعت درجة احلرارة، انخفض تركيز األوكسجي/انخفضت كّمّية األوكسجي.  —

كلّما كان املاء ساخًنا أكثر، انخفض تركيز األوكسجي.    — 

مالحظة: ِذْكر كلمة "الماء" ليس إلزامّيًا. 

كل إجابة أخرى، مبا في ذلك اإلجابات التي اْسُتْعِمل فيها مصطلح علمي غير صحيح،  = 0 
مثال:   

كلّما كانت درجة احلرارة باردة أكثر، كان ذوبان األوكسجي عالًيا أكثر.   —

3 ,0

3 = اإلجابة التي تتطّرق إلى أنه في المياه الساخنة/ إلى أنه في المياه التي درجة مفتوح ج. 
حرارتها عالية تركيز/كّمّية األوكسجين منخفض/منخفضة، 

          مثال:  

لم يكن ما يكفي من األوكسجي في املاء الساخن.  —

اإلجابة التي تتطّرق إلى تركيز/إلى كّمّية األوكسجين فقط، دون التطّرق إلى   = 1     
درجة حرارة الماء، 

مثال:    

بسبب النقص في األوكسجي  —

كل إجابة أخرى، بما في ذلك اإلجابة التي تتطّرق إلى درجة حرارة الماء فقط،   = 0
دون التطّرق إلى تركيز/كّمّية األوكسجين،

     مثال:  

املاء ساخن أكثر مّما يجب.  —

3 ,1 ,0
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العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

املوضوع 2: املواّد

متعّدد 9

اخليارات

النفط يعزل الصوديوم عن الهواء. اإلجابة الصحيحة: )2(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

متعّدد 10

اخليارات

سوف يتبّخر تدريجّيًا. اإلجابة الصحيحة: )4(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

اإلجابة التي تتطّرق إلى المرّكَبْين التالَيْين: مفتوح11  = 3
•    َتساُرع حركة اجُلَسْيمات/زيادة سرعة حركة اجُلَسْيمات

•    ارتفاع في الضغط )ضغط الهواء( أو زيادة املسافة بي اجُلَسْيمات أو 
ْيمات باجلدران 

َ
اصطدام اجُلس

مثال:  
انفجرت العلبة ألن الضغط داخلها ازداد، ألن اجُلَسْيمات تتحّرك بسرعة أكبر   —

في درجات احلرارة العالية.

اإلجابة التي تتطّرق إلى تساُرع حركة الُجَسْيمات فقط،   = 1
       مثال:  

بسبب احلركة السريعة للُجَسْيمات.  —

كل إجابة أخرى،  = 0 
مثال: 

ألن املسافة بي اجُلَسْيمات ازدادت، مّما زاد الضغط داخل العلبة وأّدى إلى   —
انفجارها. 

3 ,1 ,0

اإلجابة التي تذكر أن ذّرة المغنيسيوم َتْفِقد/ُتْعطي إلكتروَنْين.مفتوح12  = 3

اإلجابة التي تذكر أن ذّرة المغنيسيوم َتْفِقد/ُتْعطي إلكترونات، دون ذكر عدد   = 1
اإللكترونات.

كل إجابة أخرى، مبا في ذلك اإلجابة التي َتِصف ما هو األيون املوجب،   = 0

     مثال: 

ذّرة المغنيسيوم تتحّول إلى أيون موجب عندما يصبح عدد البروتونات أكبر من   —
عدد اإللكترونات. 

3 ,1 ,0

اإلجابات الصحيحة:مغلق13  = 2

نشارة خشب/خشب  .1

مسحوق ألومنيوم ناعم/ألومنيوم  .2

ماء  .3

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0
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رقم 

السؤال
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العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

اإلجابات الصحيحة:مغلق14 أ. 

 حالة المادة اسم المادة

0°C في

 حالة المادة 

100°C في

سائلسائلالزئبق

غاز / بخارسائلالكحول

كتابة أربع إجابات صحيحة   = 2  

كتابة ثالث إجابات صحيحة   = 1

كتابة إجابَتْي صحيحَتْي أو أقّل   = 0

2—0

اإلجابة التي َتْذُكر بأّن الكحول مناسب، وشرح يتطّرق إلى أن الكحول يبقى مفتوح  = 3 ب. 
سائاًل/ال يغّير حالته الطبيعية )حالة املادة(،   

مثال:   

مقياس درجة احلرارة الذي يحتوي على كحول مناسب، ألن الكحول يبقى   -
.–66°C سائاًل في درجة حرارة

أو:     

اإلجابة التي َتْذُكر بأّن الزئبق غير مناسب، وشرح يتطّرق إلى التغيير في حالة    
املادة للزئبق من سائل إلى صلب،    

مثال:   

مقياس درجة احلرارة الذي يحتوي على زئبق غير مناسب، ألن الزئبق   -
.–66°C يتحول إلى مادة صلبة/يتجّمد في درجة حرارة

اإلجابة التي َتْذُكر بأّن الكحول مناسب، وشرح يتطّرق إلى التغيير في حالة   = 1  
ل من حالة السيولة إلى حالة الصالبة،  املادة للزئبق دون ِذْكر التحوُّ

مثال:   

الكحول مناسب، ألن الزئبق يتحّول من حالة إلى أخرى، ولذلك ال ميكن أن   -
.–66°C نقيس به درجة حرارة

كل إجابة أخرى، يشمل اإلجابة التي تصف املعطيات التي في اجلدول،   = 0
مثال:   

الكحول، ألن درجة جتّمده هي C°114–، مقابل الزئبق الذي درجة جتّمده   -
 .–39°C هي

3 ,1 ,0 

اإلشارة إلى )1(، وشرح يتطّرق إلى أّن العدد الذّرّي يتحّدد بناًء على )عدد( مفتوح15  = 2
البروتونات )في النواة(. 

كل إجابة أخرى، بما في ذلك اإلشارة إلى )1( فقط أو كتابة شرح صحيح فقط.  = 0

2 ,0 

متعّدد 16

اخليارات

جميع النواجت تختلف عن جميع المواّد المتفاعلة. اإلجابة الصحيحة: )3(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

اإلشارة إلى "ال"، وشرح يتطرق إلى أّن الكتلة ال تتغّير طالما لم ُنِضف إليها أو نقلِّل منها مفتوح17  = 3
 مادة، أو ذكر "قانون حفظ الكتلة"،

مثال: 

ألنه ميكن تغيير الكتلة فقط عندما نضيف إليها ماّدة أو نقلِّل منها ماّدة، وألنه   —
لم ُيْذَكر أنه ُأضيفت إليها ماّدة أو ُقلِّلت منها ماّدة، فكتلة احلجر لم تتغير.  

بسبب وجود قانون حفظ الكتلة.  —

أو:    
اإلشارة إلى "ال"، وشرح يتطّرق إلى أّن الكتلة ثابتة في كل مكان، 

     مثال:   

ألن الكتلة ال تتغّير حتى عندما تتغّير قوة اجلاذبّية )الوزن(.    —

مالحظة: في الفحص يجب التطّرق إلى الشرح فقط.   

كل إجابة أخرى  = 0

3 ,0 

متعّدد 18

اخليارات

3
اإلجابة الصحيحة: )4(  1.8 غم/سم  = 2 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0  
2 ,0

متعّدد 

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )3(  ألّن حجمه قد َكُبر.  = 2 ب. 

كل إجابة أخرى  = 0  
2 ,0

متعّدد 19

اخليارات

24 َذّرة اإلجابة الصحيحة: )1(   = 2
كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

بان التاليان: مفتوح20 ِذْكر اإللكترود السالب، وشرح ُيذَكر فيه بشكل كامل المركِّ  = 3

أيون فضة موجب     •

االجنذاب إلى هذا اإللكترود )السالب(    •

مثال:

السالب، ألّن +Ag /الفضة هو أيون موجب وهو ينجذب إلى اإللكترود السالب.   —

َبْين المذكوَرْين أعاله، إال أّنه ُحذفت  ِذْكر اإللكترود السالب، وشرح يشمل المركِّ  = 1
 إحدى الكلمَتْين "أيون" أو "إلكترود"، 

مثال:

السالب، ألّن األيون املوجب ينجذب إلى السالب.   — 
)شرح: كلمة "إلكترود" غير مذكورة؛ كلمة "الفضة" غير مذكورة.(

السالب، ألّن +Ag موجب وهو ينجذب إلى اإللكترود السالب.  — 
)شرح: كلمة "أيون" غير مذكورة.(

أو:

ِذْكر اإللكترود السالب، وشرح يشمل الكلمَتْي "أيون" و "إلكترود"، إال أّن َوْصف   

َبْي غير كامل، املركِّ
 

مثال:

السالب، ألّن أيون الفضة ينجذب إلى اإللكترود.   — 
)شرح: الكلمتان "أيون" و"إلكترود" مذكورتان، لكّن كلمة "موجب" وكلمة "سالب" 

غير مذكورَتْي(.

كل إجابة أخرى، مبا في ذلك ِذْكر اإللكترود املوجب مع شرح صحيح أو ِذْكر   = 0
اإللكترود السالب وشرح ال يشمل كلمة "أيون" وكذلك ال يشمل كلمة "إلكترود"، أو 

 ِذْكر اإللكترود السالب وشرح غير صحيح، 

 مثال:

السالب، ألّن املوجب ينجذب إلى السالب.   — 
)شرح: الكلمتان "أيون" و"إلكترود" غير مذكورَتْين.(.  

3 ,1 ,0

متعّدد 21

اخليارات

هواء اإلجابة الصحيحة: )2(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

متعّدد 22

اخليارات

اْنِصهار الشوكوالطة اإلجابة الصحيحة: )2(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

متعّدد 23

اخليارات

الكثافة اإلجابة الصحيحة: )3(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

املوضوع 3: الطاقة، القوى واحلركة

اإلجابة التي تتطّرق إلى أّن االحتكاك بين عجالت السيارة وبين الشارع يقّل.مفتوح24  = 3
مالحظة: اإلجابة الصحيحة يجب أن تشمل المصطلح "احتكاك".   

كل إجابة أخرى  = 0

3 ,0 

اإلجابة التي ُتْذَكر فيها قّوتان من الُقوى الثالث التالية:مفتوح25  = 2

قوة االحتكاك  —

G/قوة اجلاذبية/قوة اجلاذبية للكرة األرضية/قوة الكرة األرضية/اجلاذبية  —

قوة الشّد/قوة جذب الكابل الذي ُعلِّقت عليه األرجوحة/القوة التي يؤّثر بها   — 
احلبل على األرجوحة

اإلجابة التي ُتْذَكر فيها قوة واحدة فقط.  = 1

كل إجابة أخرى  = 0

2—0

متعّدد 26

اخليارات

100 نيوتن اإلجابة الصحيحة: )3(   = 2
كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

اإلجابة الصحيحة: أسفل؛ أعلىمغلق27  = 2
كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0 

متعّدد 28

اخليارات

طائرة رّكاب ُتْقِلع. اإلجابة الصحيحة: )4(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

اإلجابة الصحيحة: مفتوح29  = 3 
الطاقة "أ": طاقة حركّية/حركة ←  الطاقة "ب": طاقة حرارّية 

كل إجابة أخرى  = 0

3 ,0 

اإلجابة التي تشمل طريقَتْين من الطرق التالية:مفتوح30  = 2

بات إلى الدائرة. إضافة المبات/ُمَركِّ  —

زيادة طول )إطالة( املوِصل.  —

تضييق املوصل.  —

إخراج بطارية/بطاريَتْي.  —

تغيير نوع املوِصل.  —

اإلجابة التي تشمل طريقة واحدة فقط.  = 1

مالحظة: إذا كتب التلميذ أكثر من طريقَتْين، يجب َفْحص الطريقَتْين األولى   
والثانية فقط. 

كل إجابة أخرى  = 0

2—0
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رقم 

السؤال

نوع 
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العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

متعّدد 31

اخليارات

أّن شّدة التّيار غير كافية. اإلجابة الصحيحة: )1(   = 2
كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

متعّدد 32

اخليارات

الكرة "أ" والكرة "ب" أّثرتا الواحدة على األخرى بقوى  اإلجابة الصحيحة: )3(   = 2 
متساوية في مقدارها.    

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0
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املوضوع 4: األجهزة والعملّيات في الكائنات احلّية

متعّدد 33

اخليارات

ارتفاع في درجة حرارة الجسم اإلجابة الصحيحة: )2(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

متعّدد 34

اخليارات

د شكل الخلّية. الجدار ُيحدِّ اإلجابة الصحيحة: )1(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

متعّدد 35

اخليارات

أن مينع رجوع الدم من الشريان األبهر إلى الُبَطْي األيسر. اإلجابة الصحيحة: )3(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

ميتوكندريامفتوح36  = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

)جهاز( النقل أو )جهاز( الدممفتوح37  = 2

كل إجابة أخرى،  = 0 
مثال:

الشرايي  —

األوردة  —

األوعية الدموّية    —

2 ,0

متعّدد 38

اخليارات

انخفاض في تزويد اخلاليا باألوكسجي اإلجابة الصحيحة: )4(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

اإلجابات الصحيحة:مغلق39

أوردةشرايين
ُشعيرات 

دموّية 

تتسّرب منها الماء والُمذابات المختلفة إلى السائل 

بين-الخلوّي، وبالعكس.

ق الدم  يوجد على امتدادها صّمامات تسمح بتدفُّ

باّتجاه واحد فقط. 

 يتدّفق فيها الدم من القلب إلى الرئَتْين.
جدرانها عضلّية ومرنة، وتتحّمل الضغط الشديد 

للدم الذي يتدّفق فيها. 

3 = اإلشارة إلى أربع إجابات صحيحة

اإلشارة إلى ثالث إجابات صحيحة  = 2

اإلشارة إلى إجابَتْين صحيحَتْين أو أقّل  = 0

مالحظة: اإلشارة إلى أكثر من إجابة واحدة بالنسبة إلى نفس اجلملة، ُتعتبر إجابة   

غير صحيحة. 

3 ,2 ,0


