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تعليمات عامة للمصّححين

في جميع أسئلة االمتحان، إذا لم يكتب الطالب أو لم يؤّشر على إجابة، فيجب إعطاؤه عالمة صفر )0(.  *

في األسئلة المفتوحة )كتابة إجابة( يجب تقييم اإلجابة بناًء على التعليمات المفّصلة في دليل اإلجابات وتسجيل الترميز المناسب.  * 
  إذا كتب الطالب عدد إجابات أكثر مّما ُطلب منه، ُتْفَحص اإلجابات المطلوبة فقط وبحسب ترتيب كتابتها.

في األسئلة المغلقة إذا أّشر الطالب على أكثر من إجابة واحدة، فيجب إعطاؤه عالمة صفر )0(.  * 

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

بيئّية 1: منظومات  الموضوع 

ثة، تسبب األمراض وخطرة،مفتوح1 اإلجابة تتطرق إلى اعتبار المياه العادمة كمياه ملوَّ  = 2 
مثال:

حتوي املياه العادمة بكتيريا تسبب أمراًضا خطيرًة للحيوانات وللنباتات،   �
ولذلك ال ميكن استعمالها قبل تنقيتها.

مالحظة: يجب أيًضا قبول اإلجابة التي تتناول املستوى العالي لالستهالك   
ثها. البيولوجي لألوكسجني في املياه العادمة، دون ذكر مستوى تلوُّ

إجابة غير صحيحة.  = 0

2  ,0

إجابتان صحيحتان:مفتوح2  = 2

للرّي في الزراعة/للبستنة )للحدائق(.  �

لتعبئة ِبَرك تربية األسماك.  �

مالحظة: يجب قبول اإلجابة التي تتطرق إلى إعادة املياه إلى األودية أو إلى البحر.

إجابة واحدة صحيحة أو إجابات غير صحيحة.  = 0

2  ,0

ُسمِّي المقياس "االستهالك البيولوجي لألوكسجين" ألنه يدل على كمية مفتوح3  = 2
األوكسجين التي تستهلكها البكتيريا عند تحليل المواد العضوية التي في الماء.

إجابة غير صحيحة.  = 0

2  ,0
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מחוון למבחן 55 במדע וטכנולוגיה לכיתה ח, נוסח ב', 
מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

 دليل اإلجابات لالمتحان 55 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الثامن، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

إجابة تشمل أربعة ظروف من  الظروف الخمسة التالية:مفتوح4  = 3

إستعمال مياه احلنفية.  �
.20˚C درجة حرارة الغرفة كانت  �

فحص استمر خمسة أيام.  �
كمية املياه في كل قنينة كانت ثابتة )250 مللتر(.  �

إجراء الفحص في الظالم.  �
إجابة تشمل ثالثة ظروف.  = 2

إجابة تشمل أقل من ثالثة ظروف، أو إجابات غير صحيحة.  = 0

3  ,2  ,0

إجابة تتطرق إلى الحاجة إلى المحافظة على ظروف موحدة عند اجراء تجربة علمية مفتوح5  = 3
 كي نتأكد أن عاماًل واحًدا فقط هو العامل المؤثر،

مثال:
في التجربة العلمية من املهم تغيير العامل الذي يتم فحصه فقط، وإبقاء بقية   �

العوامل ثابتة.  
فقط إذا غيرنا عاماًل واحًدا � العامل املراد فحصه � فإننا نستطيع أن نستنتج   �

أن االختالف في النتائج ينتج منه، وليس من عوامل أخرى.
استعمال المصطلح "َعْزُل ُمتََغيّرات"، بدون شرح.  = 1

إجابة غير صحيحة.  =0

مالحظة: اإلجابة التي تتطرق إلى عزل املتغير غير املتعلق )املتغير املؤثر( كضابط/  
مقارنة، ُتعدُّ إجابة غير صحيحة.

3  ,1  ,0

اإلجابة الصحيحة: )1( القنّينة رقم 1مغلق6  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0
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מחוון למבחן 55 במדע וטכנולוגיה לכיתה ח, נוסח ב', 
מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

 دليل اإلجابات لالمتحان 55 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الثامن، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

مستوى تنقية متوسط. مفتوح7   = 2 أ. 

إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0

إجابة تتطرق إلى أنه من الممنوع استعمال هذه المياه لَِرّي حقل الخس ألن مفتوح  = 2 ب. 
مستوى تنقيتها متوسط/ألن مستوى االستهالك البيولوجي لألوكسجين 

عاٍل/ألن المياه ليست جيدة أو ليست نظيفة بما فيه الكفاية/ألن جودتها 
منخفضة.

إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0

إجابة تتطرق إلى أنه من المسموح رّي أشجار الزينة بهذه المياه ألن مستوى مفتوح  = 2 ج. 
تنقيتها متوسط/مستوى االستهالك البيولوجي مالئم/المياه جيدة أو نظيفة 

بما فيه الكفاية.
إجابة بدون شرح أو إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0

3 = إجابة تتطرق إلى صعوبة استغالل المياه الجوفية،مفتوح8

مثال:   

بسبب تلّوث املياه اجلوفية.  �
بسبب َتَلُّح املياه اجلوفية.  �

ألن احلفر أحياًنا باهظ الثمن وغير ُمْجٍد من ناحية اقتصادية.  �
كنًا في جميع احلاالت )الُعمق، مبنى  ألن الوصول إلى املياه اجلوفية ليس ُمْ  �

الصخور، التضاريس وغيرها(.
إجابة غير صحيحة.  = 0

3  ,0
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מחוון למבחן 55 במדע וטכנולוגיה לכיתה ח, נוסח ב', 
מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

 دليل اإلجابات لالمتحان 55 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الثامن، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

وُمْنَتجات تكنولوجّية  2: منظومات  الموضوع 

إجابة تشمل أفضلية واحدة صحيحة لأللومنيوم بالمقارنة مع الفوالذ،مفتوح9  = 2 
مثال:

األلومنيوم أخّف من الفوالذ.  �
األلومنيوم  أرخص.  �
األلومنيوم ال يصدأ.  �

األلومنيوم  أسهل للتّصنيع )للُمعاجلة(.  �

إجابة غير صحيحة.  = 0

2  ,0

إجابة تشمل تعريًفا صحيًحا  للمشكلة ومصوغة بصيغة سؤال،مفتوح10  = 2  أ1. 
مثال:

كيف يمكن بناء دراجة هوائية ُتَسهِّل السياقة في حالة الصعود؟   �   
كيف يمكن بناء دراجة هوائية ُتَقلِّل الجهد عند السياقة في حالة     �

الصعود؟  
مالحظة: ُتْقبَل أيًضا اإلجابة التي لم ُتصغ كسؤال.   

مثال:   
"الركوب في حالة الصعود يتطلب جهًدا كبيًرا وهناك راكبو دراجات    

يستصعبون ذلك".
إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0

إجابة تتطرق إلى الحاجة لتقليل المجهود عند السياقة في حالة الصعود.مفتوح  = 2 أ2. 
مثال:   

لتسهيل الركوب في حالة الصعود.  �   
تقليل الجهد المبذول عند الركوب في حالة الصعود.  �   

إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0

إجابة تشمل حاًل تكنولوجًيا منطقيًا للمشكلة،مفتوح  = 2  ب. 
مثال:

تركيب منظومة غيارات )ُتروس( في الدراجة الهوائية.  �   
تصغير العجلة الخلفية للدراجة الهوائية.  �   

تركيب ُمَحرِّك ُمساعد.  �   
تقليل وزن الدراجة الهوائية.  �   

إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0
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מחוון למבחן 55 במדע וטכנולוגיה לכיתה ח, נוסח ב', 
מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

 دليل اإلجابات لالمتحان 55 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الثامن، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

إجابة تتطرق إلى أفضلية واحدة لمصابيح التوّهج  بالمقارنة مع مصابيح الفلورسنت،   مفتوح11  = 2
 أو إلى سيئة واحدة من سيئات مصابيح الفلورسنت بالمقارنة مع مصابيح التوهج،

مثال:
مصابيح التوّهج أرخص/ مصابيح الفلورسنت أغلى ثمنًا.  �

مصابيح التوّهج ُتضيء فوًرا/ مصابيح الفلورسنت تضيء ببطء.  �
مصابيح التوّهج سهلة االستعمال.  �

مصابيح التوّهج أصغر.  �
مصابيح التوّهج مالئمة ألجسام اإلضاءة، بأحجام مختلفة.  �

الضوء املنبعث من مصابيح التوّهج أكثر لطافًة للبيئة )أقل إبهاًرا للبََصر(.  �
مصباح الفلورسنت الذي ينكسر يطلق مواد خطرة.  �

إجابة غير صحيحة.  = 0

2  ,0

إجابة تشمل حلَّيْن منطقيَّيْن:مفتوح12  = 3

حلول عامة، كجدران عازلة أو حلول ملموسة كجدران لونها أبيض.  �
حلول تتطرق إلى مبنى البيت، إلى موقعه )على تلة( وإلى"اجتاهات الرياح"   �

بالنسبة له.

إجابة تشمل حاًل واحًدا فقط، أو حلَّيْن يمثاّلن مبدأً متماثاًل )مطابًقا(،  = 2 
مثال:

بيوت خشبية ومصنوعة من مادة عازلة.  �

إجابات غير صحيحة.  = 0

مالحظة: إجابات تتطرق إلى أغراض/أجهزة داخل البيت ُتَعدُّ إجابات خاطئة.

3  ,2  ,0

إجابة تتطرق إلى متانة الوتر أو مرونته، وتشمل تعلياًل صحيًحا،مفتوح13  = 2 
مثال:

املادة املصنوع منها وتر القوس )خيط القوس( يجب أن تكون مرنة كي يكون    �
شّد الوتر من أجل إطالق السهم ْمكنًا.

املادة املصنوع منها وتر القوس يجب أن تكون متينة كي ال ينقطع الوتر عند   �
إطالق السهم.

إجابة صحيحة بدون تعليل أو إجابة صحيحة وتعليل غير صحيح.  = 1

إجابة غير صحيحة.  = 0

2—0
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 دليل اإلجابات لالمتحان 55 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الثامن، الصيغة ب
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رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

والعملّيات الّصفات  المبنى،  المواّد،   :3 الموضوع 

اإلجابة الصحيحة: )3( ُكتْلة الُجَسيْمات.مغلق14  = 2

كل إجابة أخرى.  = 0

2  ,0

االستنتاج هو أن ُجَسيْمات الغاز تتحرك في جميع الجهات.مفتوح15  = 2

إجابة غير صحيحة.  = 0

2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )4( مغلق16  = 2

كل إجابة أخرى.  = 0

2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )2(  مغلق17  = 2 أ. 

كل إجابة أخرى.  =0   

2  ,0

إجابة تتطرق إلى العالقة العكسية التي بين درجة حرارة الماء وبين المدة مفتوح  = 2 ب. 
 الزمنية لذوبان السكر،

مثال:

كلّما ارتفعت درجة حرارة الماء، قلّت المدة الزمنية لذوبان السكر.   �   

كلّما انخفضت درجة حرارة الماء، ازدادت المدة الزمنية لذوبان السكر.   �   

كلّما ازدادت سخونة الماء، قلّت المدة الزمنية لذوبان السكر.  �   

إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0

إجابة تتطرق إلى وجود عالقة بين حركة ُجَسيْمات الماء و/أو ُجَسيْمات مفتوح  = 2 ج. 
 السكر وبين درجة حرارة الماء،

مثال:

تتحرك الُجَسيْمات بسرعة أكبر في الحرارة.   �   

حركة الُجَسيْمات تتعلق بدرجة الحرارة � عندما تكون درجة الحرارة    �   
مرتفعة تكون حركة ُجَسيْمات الماء و ُجَسيْمات السكر أسرع.  

عندما تكون درجة حرارة الماء أعلى، تكون حركة الُجَسيْمات أسرع    �   
منها في المياه الباردة.   

إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0

ر َيْحُدث َتَغيُّر فيزيائي، أّما في االحتراق َفيَْحُدث مغلق18 اإلجابة الصحيحة: )4( في التَّبخُّ  = 2 
                َتَغيُّر كيماوي.

كل إجابة أخرى.  = 0

2  ,0



מדינת ישראל
משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة  التربية

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين

המזכירות הפדגוגית 
אגף המפמ"רים

 מבחן 55 במדע וטכנולוגיה לכיתה ח )8( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في العلوم والتكنولوجيا للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    7 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
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מחוון למבחן 55 במדע וטכנולוגיה לכיתה ח, נוסח ב', 
מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

 دليل اإلجابات لالمتحان 55 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الثامن، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

إجابة تشمل ِصَفتَيْن من الصفات التالية:مفتوح19  = 2

تتوفر في حاالت املادة الثالث بدرجة حرارة الغرفة.  �
هي مواد عازلة )رديئة التوصيل للكهرباء، ما عدا الكربون(.  �

هي مواد رديئة التوصيل للحرارة، ما عدا الكربون.  �
ال توجد فيها إلكترونات حرة.  �

قابلة للكسر والتفتيت )في حالة الصالبة(.  �
ال تلمع.  �

مالحظة: ال ُتْقبل اإلجابة: "هي ليست معادن".

إجابة تشمل صفة واحدة فقط.  = 1

إجابات غير صحيحة.  = 0

2—0

ب، وتشمل تعلياًل صحيًحا، مفتوح20 إجابة تتطرق إلى أن كلوريد النحاس هو ُمَركَّ  = 2 أ. 
مثال:

التحليل الكهربائي هو عملية فيها يتم تحليل مركبات إلى العناصر التي   �     
تركبها.  

َنتََجت ماّدتان تختلفان بصفاتهما عن صفات كلوريد النحاس.  �   
َنتََجت نواتج تختلف عن المادة األصلية.  �   

إجابة صحيحة بدون تعليل أو إجابة صحيحة وتعليل غير صحيح أو إجابة   = 1  
غير صحيحة وتعليل صحيح.

إجابة غير صحيحة.  = 0  

2—0

اإلجابة الصحيحة: )4(  كّل أيون كلور سالب "أعطى" إلكتروًنا إلى اإللكترود  مغلق  = 2 ب. 
ة كلور إضافيّة َفنَتَج ُجَزيء كلور.  الموَجب وارتبط ِبَذرَّ   

كل إجابة أخرى.  =0   

2  ,0

إجابة تتطرق إلى عملية التحليل الكيماوي بمساعدة تيار كهربائي،مفتوح  = 2 ج. 
مثال:   

التحليل الكهربائي.  �   
ب بواسطة تيار كهربائي. تحليل ُمَركَّ  �   

إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0
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מיצ"ב    8 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
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מחוון למבחן 55 במדע וטכנולוגיה לכיתה ח, נוסח ב', 
מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

 دليل اإلجابات لالمتحان 55 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الثامن، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

اإلجابة الصحيحة: )2( الُجَسيْمات ُمَرتَّبة بشكل ُمنْتََظم.مغلق21  = 2

كل إجابة أخرى.  = 0

2  ,0

كان هدف التجربة فحص إْن كانت هناك فروق في مقدار ارتفاع درجة حرارة مفتوح22  = 2 أ. 
معادن مختلفة، أو إن كانت هناك معادن مختلفة َتْسُخن نتيجة مرور تيار 

كهربائي.

إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0

نحاس � 80; حديد � 20; ألومنيوم � 70مفتوح  = 2 ب. 

خطأ واحد أو أكثر.  = 0  

2  ,0

إجابة تذكر النحاس وشرًحا يشمل تطرًقا إلى أن مدى ارتفاع درجة حرارة مفتوح  = 2 ج. 
النحاس عاٍل مقارنة بمدى ارتفاع درجة حرارة الحديد واأللومنيوم، أو إجابة 

 تتطرق إلى أن النحاس هو أفضل موصل كهربائي، 
مثال:

النحاس، ألنه يوصل حرارة أكثر من المعدَنيْن اآلخرين.  �   

النحاس، ألنه أفضل موصل للكهرباء.  �   

إجابة صحيحة بدون شرح أو إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0

إجابة تتطرق إلى التوصيل الحراري  لمواد جيدة التوصيل للحرارة، مقارنة  مع مفتوح23  = 2
 التوصيل الحراري لمواد عازلة/مواد رديئة التوصيل للحرارة،

مثال:

املعدن هو موصل جيد للحرارة، ولو كانت مقابض أدوات الطبخ  مصنوعة   �
منه، ملا أمكن  َحْمل الوعاء وهو ساخن، وأّما البالستيك واخلشب فموصالن 

رديئان للحرارة، لذلك فإْن كانت املقابض مصنوعة منهما فإنها لْن َتْسُخن/
َتْسُخن ببطء شديد.

إجابة تتطرق إلى المعدن فقط أو إلى البالستيك والخشب فقط، دون مقارنة بينها،  = 1

مثال:  

اخلشب هو موصل حرارة رديء وهو يسخن ببطء.  �

كي ال تكون ملتهبة وكي يكون اإلمساك بها مكنًا.  �

إجابة غير صحيحة.  = 0

2—0
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מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

 دليل اإلجابات لالمتحان 55 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الثامن، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

الُمَتباَدل( )الّتأثير  والّتفاعل  الّطاقة   :4 الموضوع 

اإلجابة الصحيحة: )3( المغناطيس "أ" والكرة األرضيةمغلق24  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )2( الكرة األرضية والطاولةمغلق25  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )4( قوة تعمل )تؤثر( على جسم وتقاوم حركتهمغلق26  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )2( مغلق27  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0

الحّية الكائنات  في  األساسّية  والوظيفة  البناء  الخلّية - وحدة   :5 الموضوع 

اإلجابة الصحيحة: )3( ذّرات، ُجَزيئات، ُعضيّات، خليّةمغلق28  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )4( جميع الكائنات الحيّة مبنيّة من خاليا.مغلق29  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0

اختيار 
موضوع

1 = اختيار الموضوع: الماء في أجسام الكائنات الحيةمغلق

2 = اختيار الموضوع: التكاثر والتطور في الكائنات الحية

2—1
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מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

 دليل اإلجابات لالمتحان 55 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الثامن، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

الحّية الكائنات  أجسام  الماء في   :6 الموضوع 

إجابة تشمل ِذْكر النباتات الثالث التالية:مفتوح30  = 2 أ. 
بطيخ )ثمرة(  —   

ملفوف )أوراق(  –   
جزر )جذر(  —   

خطأ واحد أو أكثر، أو إجابات غير صحيحة.  = 0  

2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )3(  من البذور.مغلق  = 3 ب. 
كل إجابة أخرى.  =0   

3  ,0

اإلجابة الصحيحة: )2( رطوبة الهواء ودرجة حرارة الهواء.مغلق31  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )4( توزيع فائض الحرارة من الجسم.مغلق32  = 3

كل إجابة أخرى.  =0

3  ,0

إجابات صحيحة في كل األيام األربعة:مفتوح33  = 2 أ. 
يوم األحد � سليمة  �   

يوم االثنين � سالبة  �   
يوم الثالثاء � موجبة  �   
يوم األربعاء � سالبة  �   

خطأ واحد أو أكثر، أو إجابات غير صحيحة.  = 0  

2  ,0

إجابة تتطرق إلى أّن راني َفَقَد الكمية األكبر من الماء في عملية إفراز العرق.مفتوح  = 3 ب. 

إجابة غير صحيحة  = 0  

3  ,0

إجابة تشمل سببًا منطقيًا لالرتفاع في نسبة العرق، مفتوح  = 3  ج.  
مثال:

نشاط جسماني.  �   

طقس حار.  �   

مرض.  �   

انفعال.  �   

إجابة غير صحيحة.  = 0  

3  ,0
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 دليل اإلجابات لالمتحان 55 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الثامن، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

الحّية الكائنات  في  والّتطور  الّتكاُثر   :7 الموضوع 

اإلجابة الصحيحة: )3( بواسطة الَعصافير مغلق34  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0

إجابة تتطرق إلى أن كل األوصاف هي  مظاهر من مظاهر المغازلة/التلميح التي مفتوح35  = 3
تظهر لدى الّذكر.

مالحظة: يجب قبول إجابات تتطرق إلى االتصال بين الحيوانات.

إجابة غير صحيحة.  = 0

3  ,0

اإلجابة الصحيحة: )1(  النّباتات التي ُتلَقَّح بواسطة الّرياح.مغلق36  = 2 أ. 

كل إجابة أخرى.  =0   

2  ,0

إجابة تتطرق إلى أن كمية كبيرة من ُحبَيْبات اللقاح  تزيد من احتماالت التلقيح مفتوح  = 3 ب. 
الناجح، و/أو أن قسًما كبيًرا من ُحبَيْبات اللقاح يذهب ُسدى.

إجابة غير صحيحة.  = 0  

3  ,0

إجابة تتطرق إلى أن الزهرة مالئمة للتلقيح بواسطة الحشرات أو الطيور، وتعليل مفتوح37  = 3
صحيح يعتمد على واحدة من صفات الزهرة على األقل )اللون، الرائحة، الشكل أو 

 المنظر، الرحيق(، 
مثال:

تتوفر في الزهرة عوامل َجْذب للحشرات: الزهرة ذات ألوان، تبعث رائحة    �  
وفيها رحيق.  

إجابة صحيحة بدون تعليل أو إجابة صحيحة وتعليل غير صحيح.  = 2

إجابة غير صحيحة.  = 0

3  ,2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )1( َعَدد كبير من الخاليا الجنسيّة، األنثوّية والّذكرّية.مغلق38  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )3( َتْمكين النّباتات من التّكاثر بواسطة التّكاثر الاّل جنسّي.مغلق39  = 3

كل إجابة أخرى.  =0

3  ,0


