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מחוון למבחן 55 במדע וטכנולוגיה לכיתה ח', 
נוסח ב', התשע"א, מחוון לאינטרנט

 دليل اإلجابات لالمتحان 55 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الثامن،

الصيغة "ب"، 2011، دليل اإلجابات لإلنترنت

تعليمات عامة للمصّححني

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

في األسئلة املغلقة )متعّددة اإلجابات( وفي كل بند من بنود األسئلة املغلقة األخرى )اجلداول( إذا أشار   *

الطالب إلى أكثر من إجابة واحدة، يجب إعطاؤه عالمة صفر )0(.

انتبهوا:  *

في األسئلة املفتوحة، إذا كتب الطالب اإلجابة الصحيحة لكّنه أضاف معلومات غير متعلّقة باملوضوع تتناقض   

مع إجابِتِه وتدّل على عدم الفهم، فسوف ُتعتبر اإلجابة غير صحيحة.
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املوضوع 1: األنظمة البيئية

إجابة تشمل تغييَرْين من هذه التغييرات ونتائجهما: مفتوح1  = 2

التغيير: افتتاح خّط املياه وضّخ املياه من ينابيع اليركون إلى النقب  -

النتيجة: تقليل كمية املياه في النهر   

التغيير: تسريع عملية االستيطان / تطوير الزراعة والصناعة في املنطقة  -

النتيجة: وصول/ضّخ مياه املجاري امللّوثة إلى النهر/ تلويث النهر/ إحلاق   

ع األنواع الضرر بتنوُّ

التغيير: وصول/ضّخ مياه املجاري إلى النهر  -

ع األنواع في النهر ث مياه النهر/ إحلاق الضرر بتنوُّ النتيجة: تلوُّ  

إجابة تشمل تغييًرا واحًدا فقط ونتيجته.  = 1

كل إجابة أخرى، بما في ذلك اإلجابات التي فيها النتيجة ال تتالءم مع التغيير.  = 0

2—0

21 نوًعامفتوح2  = 2 
27 نوًعا

إجابة واحدة صحيحة  = 1

كل إجابة أخرى  = 0

2—0

ع أنواع النباتات المائّية.مغلق3 ث ُيقلِّل َتَنوُّ التلوُّ اإلجابة الصحيحة: )1(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

ِذْكر البشنين والشرح بأن البشنين هو نبات عائم وهو حّساس أكثر للتلّوث، أو ِذْكر مفتوح4  = 2
البشنين والشرح بأن الِحلْفا هو نبات بارز غير حّساس للتلّوث.

كل إجابة أخرى، بما فيها ذكر البشنين ولكن بدون الشرح.  = 0

مالحظة: اإلجابة التي تشمل وصًفا ملبنى النبتة بدون التطّرق إلى العالقة التي بني   

املبنى واحلساسّية للتلّوث، ُتعتَبر إجابة غير صحيحة،
 

مثال:

البشنني األزرق، ألن جذور النبتة وسيقانها مغمورة في قعر )أرضية( النهر   -

واألوراق كبيرة وعريضة.

2 ,0 
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ث مياه النهر مجدًدا، مفتوح5 إجابة تشمل تطّرًقا إلى ضرورة منع إعادة تلوُّ  = 2 
مثال:

ث. االهتمام بأن ال يتجّدد التلوُّ  -

التوّقف عن ضّخ مياه املجاري إلى النهر.  -

احملافظة على جودة املياه.  -

تنقية/تنظيف مياه النهر.    -

كل إجابة أخرى   = 0

مالحظة: اإلجابة التي تتطّرق إلى زراعة النباتات غير احلّساسة للتلويث ُتعتبر   
إجابة غير صحيحة. 

2 ,0

 مغلق6

)جدول(

اإلجابات الصحيحة: أ. 

ب المركِّ
ّ
أحيائي

ّ
ال أحيائي

الحلزونات

البكتيريا

الضوء

النباتات المائّية

الرمل

اإلشارة إلى خمس إجابات صحيحة  = 2

اإلشارة إلى أربع إجابات صحيحة  = 1

اإلشارة إلى ثالث إجابات صحيحة أو أقّل  = 0

ب نفسه ُتْعَتَبر إجابة  مالحظة: اإلشارة إلى اإلجابَتنْي املمكنَتنْي بالنسبة للمركِّ  
غير صحيحة.

2—0

اإلجابة الصحيحة:  )4(  عدد األسماك يقّل وعدد الحلزونات يقّل.مغلق  = 2 ب. 

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0
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2 = إجابة تشمل هَذْين الهدَفنْي:مفتوح7 أ. 

فحص تأثير السماد على كتلة ثمار الفلفل.   -

فحص تأثير السماد على عدد البذور داخل ثمار الفلفل.   -

إجابة تشمل هدًفا واحًدا من بني الهدَفنْيْ املذكوَرْين أعاله.  = 1  

مالحظات:    

*   اإلجابة التي فيها الهدفان مكتوبان مًعا ُتعتبر إجابة كاملة صحيحة.   

**  إذا َكَتب الطالب أكثر من هدَفنْي يتّم فحص الهدَفنْي األّول والثاني فقط.   

كل إجابة أخرى  = 0  

2—0

2 = إجابة َتْذُكر ظرَفنْي صحيَحنْي، مفتوح  ب. 
مثال: 

نوع التربة  -

شّدة الضوء  -

درجة احلرارة  -

كمية املياه للرّي  -

نوع الفلفل  -

عدد النباتات   -

املسافة بني نباتات الفلفل  -

مالحظة: إذا َكَتب الطالب أكثر من ظرَفنْي، يتّم فحص الظرَفنْي األّول والثاني     
فقط.   

إجابة َتْذُكر ظرًفا واحًدا صحيًحا، أو كل إجابة أخرى.   = 0  

2 ,0

2 = إجابة بالنفي، مع شرح يشمل التطّرق إلى نتائج التجربة، مفتوح  ج. 
مثال:

ن عدد أكبر من البذور في ثمار الفلفل. ال، ألّن السماد لم يسّبب تكوُّ  -

صحيح أّن السماد كان السبب في تطّور ثمار كتلتها أكبر، لكنه لم يكن   -

ن عدد أكبر من البذور، ولذلك ميكن االستغناء عنه. السبب في تكوُّ

ن عدد أقّل من ال، ألّنه في املعاجلة التي أضافوا خاللها السماد، َتَكوَّ  - 

البذور. 

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0
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املوضوع 2: املواّد: مبنى، صفات وعملّيات

2 = إجابة تشمل التطّرق إلى زيادة سرعة السباحة. مفتوح8 أ. 

مالحظة: اإلجابة التي تتطّرق بشكل غير مباشر إلى زيادة سرعة السباحة    
ُتعتبر إجابة صحيحة، مثال: إجابة تتطّرق إلى تقليص االحتكاك بني السّباح 

وبني املاء، أو إجابة تتطّرق إلى حتسني اإلجنازات / إلى حتطيم أرقام قياسّية.

كل إجابة أخرى،  = 0   
مثال: 

تسهيل احلركة في املاء  -

شكل هيدروديناميكي  -

إتاحة املجال أمام سباحة أفضل  -

سباحة سهلة   -

2 ,0

إجابة تشمل التطّرق إلى وزن/كتلة السّباح و/أو بدلته.مفتوح  = 3 ب. 

كل إجابة أخرى  = 0  

3 ,0

كّل ماّدة َمْبِنَيّة من نوع واحد من الذّرات.مغلق9 اإلجابة الصحيحة: )2(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

عدد البروتونات في نواة الذّرة / في الذّرةمفتوح10  = 2 أ. 

كل إجابة أخرى، مبا فيها اإلجابات: "عدد البروتونات" َو "عدد البروتونات في   = 0  
املاّدة". 

2 ,0

2 = 80مفتوح ب. 

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0

تحلََّل وانطلقت فقاعات غاز.مغلق11 اإلجابة الصحيحة: )1(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

2 = إجابة َتْذُكر بأّنه حدث تغيير فيزيائي في الزجاج، وشرح يشمل التطّرق إلى ميزة مفتوح12
واحدة على األقّل لهذا التغيير، أو شرح يشمل التطّرق إلى عدم حدوث تغيير 

 كيميائي،

مثال: 

تغيير فيزيائي، ألّن الزجاج َغيََّر شكلَه فقط وليس تركيبه/نوع ُجَسْيماته.  -

تغيير فيزيائي، ألّن ُجَسْيمات الزجاج لم تتغّير.  -

كل إجابة أخرى، بما فيها إجابة صحيحة دون شرح.  = 0

2 ,0
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تّيار كهربائّيمغلق13 اإلجابة الصحيحة: )3(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

إجابة تشمل التطّرق إلى أّن حركة اجلسيمات هي السبب في االختالط، مفتوح14  = 2  أ. 
مثال:

بني جسيمات السائل يوجد فراغ، ومبا أّن جسيمات السائل تتحرك   -

وتنزلق فوق بعضها البعض فهي قد اختلطت ودخلت جسيمات كل ماّدة 

في فراغ املاّدة األخرى.

اختلط السائالن بسبب حركة اجلسيمات.  -

كل إجابة أخرى   = 0  

مالحظة: اإلجابة التي اسُتعمل فيها املصطلح "انتشار" أو "خلط" دون التطّرق    

 إلى حركة اجلسيمات، ُتعتَبر إجابة غير صحيحة،

مثال:   

جسيمات املاء وجسيمات السائل األخضر انتشرت داخل بعضهما البعض   -

واختلطت.

2 ,0

اإلجابة الصحيحة:  )4(  مغلق  = 3 ب. 

ות
בב

ער
הת

 ה
ות

יר
מה

  

הטמפרטורה
درجة الحرارة

ط
ال
خت

ال
 ا
عة

ر
س

كل إجابة أخرى  = 0  

3 ,0

جمغلق15 لتعبئة المبات التوهُّ اإلجابة الصحيحة: )4(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

َتْفِقد الذّرة المتعاِدلة إلكتروًنا.مغلق16 اإلجابة الصحيحة: )1(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

اإلجابة الصحيحة:  )3(  لم تتغّيرمغلق17  = 2 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0

اإلجابة الصحيحة:  )1(  اْنَتَشَرت في كّل َحيِّز الدورق.مغلق  = 2 ب. 

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0

محلول الصودا للشربمغلق18 اإلجابة الصحيحة: )4(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
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الُبْعد بين الُجَسْيمات قابل للتقليص.مغلق19 اإلجابة الصحيحة: )2(   = 3

كل إجابة أخرى  = 0

3 ,0

مغلق20

ب

أ

ج

اإلجابة الصحيحة: )2(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

ب من ماّدَتْينمغلق21 إنتاج مركَّ اإلجابة الصحيحة: )3(   = 3

كل إجابة أخرى  = 0

3 ,0
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املوضوع 3: الطاقة والتفاعل )التأثير املتباَدل(

اإلجابة الصحيحة: )3( مغلق22  = 3

كل إجابة أخرى  = 0

3 ,0

قوة اجلاذبية / قوة جاذبية الكرة األرضّيةمفتوح23  = 2 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0 

اإلجابة الصحيحة:  )2(  تتزايد.مغلق  = 2 ب. 

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0

السهم رقم 2مغلق24 اإلجابة الصحيحة: )2(   = 3

كل إجابة أخرى  = 0

3 ,0

الشمس والكرة األرضّية تجذبان بعضهما البعض بقوى مغلق25 اإلجابة الصحيحة: )1(   = 2 
             متساوية في مقدارها.

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

المواّد العضوّية التي في الخشبمغلق26 اإلجابة الصحيحة: )1(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

من طاقة االرتفاعمغلق27 اإلجابة الصحيحة: )4(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

في الدائرة التي يوجد فيها قضيب سميك وقصير.مغلق28 اإلجابة الصحيحة: )3(   = 3

كل إجابة أخرى  = 0

3 ,0

على أّن اإللكترونات تتحّرك بنفس االّتجاه في الدائرةمغلق29 اإلجابة الصحيحة: )3(   = 3

كل إجابة أخرى  = 0

3 ,0
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املوضوع 4: ظواهر، مباٍن وعملّيات في الكائنات احلّية

إجابة تشمل ميزة حليوان وميزة لنبات مّما يلي:مفتوح30  = 2 أ. 

اليوجلينا اخلضراء هي حيوان: خلية اليوجلينا بدون جدار َو/أو ذات   -

قدرة على احلركة الذاتّية بواسطة سوط.

اليوجلينا اخلضراء هي نبات: اليوجلينا حتتوي على كلوروبالستيدات.  -

إجابة َتْذُكر ميزة واحدة صحيحة حليوان أو لنبات.  = 1  

كل إجابة أخرى  = 0  

2—0

بات الثالثة التالية: سيتوبالزم/سائل خلوّي، غشاء للخلية ونواة.مفتوح إجابة َتْذُكر املركِّ  = 2 ب. 

ب صحيح غير مبنيَّ في الرسم التوضيحي،  مالحظة: يجب أن ُيقبل أيًضا مركِّ    
مثال: ميتوكندريا وريبوسومات.  

بات الثالثة املذكورة أعاله أو إجابة تذكر  َبنْي من بني املركِّ إجابة َتْذُكر مركِّ  = 1  
ًبا واحًدا غير صحيح. َبنْي صحيَحنْي ومركِّ مركِّ

بات  بات، ُتْفحص فقط املركِّ مالحظة: إذا َكَتب الطالب أكثر من ثالثة مركِّ    
الثالثة األولى.  

بات الثالثة املذكورة أعاله، أو كل إجابة  ًبا واحًدا من بني املركِّ إجابة تذكر مركِّ  = 0  
أخرى.

2—0

ن مروًرا مراَقًبا للمواّد.مغلق31 ُيَمكِّ اإلجابة الصحيحة: )4(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

تنظيم حرارة الجسممغلق32 اإلجابة الصحيحة: )4(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0
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 مغلق33

)جدول(

اإلجابات الصحيحة:

بالزما الدمخاليا الدم الحمراءالعملية

نقل األوكسجين

حمل الحرارة من الخاليا

نقل الجلوكوز

نقل الفضالت السائلة

اإلشارة إلى أربع إجابات صحيحة  = 2

اإلشارة إلى ثالث إجابات صحيحة، واحدة منها بالنسبة لنقل األوكسجين  = 1

اإلشارة إلى إجابَتْين صحيحَتْين أو أقّل  = 0

مالحظة: اإلشارة إلى اإلجابَتنْي املمكنَتنْي بالنسبة لنفس العملية ُتْعَتَبر   

إجابة غير صحيحة.

2—0
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اإلجابة الصحيحة:  )1(  درجة حرارة أجسامهم ارتفعت خالل اللعبة مغلق34  = 2  أ. 
        وانخفضت بعد انتهائها.

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0

ن من تهوية الجسم بشكل أفضلمغلق اإلجابة الصحيحة:  )3(  لباس كرة القدم ُيَمكِّ  = 3 ب. 
          من لباس لعبة الكرة األمريكّية.

كل إجابة أخرى  = 0  

3 ,0

 مغلق

)جدول(

اإلجابات الصحيحة: ج. 

النعمالعمل

الراحة في مكان بارد أثناء االستراحات

َخلْع ِقْسم من اللباس أثناء االستراحات لكي يتبّخر العرق

 ُشْرب القليل من الماء فقط، قبل اللعبة، لمنع فقدان الماء

عن طريق العرق

ترطيب الجسم بالماء أثناء االستراحات

اإلشارة إلى أربع إجابات صحيحة  = 3

اإلشارة إلى ثالث إجابات صحيحة  = 2

اإلشارة إلى إجابَتْين صحيحَتْين  = 1

اإلشارة إلى إجابة واحدة صحيحة أو كل إجابة أخرى  = 0

مالحظة: اإلشارة إلى اإلجابَتنْي املمكنَتنْي بالنسبة لنفس العمل ُتعتبر   
إجابة غير صحيحة.

3—0


