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دليل اإلجابات لالمتحان في العلوم والتكنولوجيا للصف اخلامس - الصيغة "ب"
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התש"ע, מחוון לאינטרנט-עדכון

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2010، دليل اإلجابات لإلنترنت-حتديث

تعليمات عامة للمصّححني

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

في األسئلة املفتوحة )كتابة إجابة( يجب تقييم اإلجابة بناًء على التعليمات املفّصلة في دليل اإلجابات وكتابة   *

العالمة املناسبة. إذا كتب الطالب عدد إجابات أكثر مّما ُطلب منه، ُتفحص اإلجابات املطلوبة فقط وبحسب 

ترتيب كتابتها.

في األسئلة املغلقة )متعّددة اإلجابات( إذا أشار الطالب إلى أكثر من إجابة واحدة، يجب إعطاؤه عالمة صفر )0(.  *



מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

 מבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 2
دليل اإلجابات لالمتحان في العلوم والتكنولوجيا للصف اخلامس - الصيغة "ب"

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

46-MAD-010-5B-SOF-p-net-arab-idkun ,13:55,05/05  46-04-05-02-01-02-009-010-04

מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התש"ע, מחוון לאינטרנט

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2010، دليل اإلجابات لإلنترنت

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات اإلجابة الصحيحة وتفصيل مستويات التنفيذ

املمكنة

املوضوع: املواّد والطاقة

جاجّيمغلق1 اإلناء الزُّ اإلجابة الصحيحة: )1(   = 2

كّل إجابة أخرى  = 0

2 ،0

األوكسجينمغلق2 اإلجابة الصحيحة: )4(   = 2

كّل إجابة أخرى  = 0

2 ،0

اإلجابة الصحيحة: )2(  اْنِصهارمغلق3  = 2 أ.   

كّل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0

اإلشارة إلى الوعاء "ج" وشرح يتطرق إلى الفروق في درجات احلرارة بني مفتوح  = 2  ب. 
اجلليد واملاء، أو التطرق إلى كون درجة احلرارة في الوعاء "ج" هي األعلى.   

مالحظة: ُتْقبل أيًضا إجابات تتطرق إلى إذابة الجليد بدل انصهار الجليد.

إجابة بدون شرح، أو كّل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0

إجابة تتطّرق إلى فحص تأثير درجة حرارة املاء على وقت/سرعة انصهار مفتوح  = 2  ج. 
اجلليد، أو إلى أّن دراجة احلرارة هي العامل الذي مت فحص تأثيره في      

التجربة، ولذلك عليها أن تكون مختلفة عن بعضها في كل وعاء.   

أمثلة:

كي نرى في أي وعاء/في أي درجة حرارة ستنصهر قطعة اجلليد   -

بأكبر سرعة.

ألنه إذا كانت درجة احلرارة هي العامل الذي يؤثر على االنصهار،   -

فعليها أن تكون مختلفة عن بعضها في كل وعاء.

مالحظة: ُتْقبل أيًضا إجابات تتطرق إلى ذوبان/إذابة الجليد بداًل من 

انصهار الجليد.

كّل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0
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اإلجابة الصحيحة: )3( مغلق4  = 2 أ.   
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األحد اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس

اليوم

كّل إجابة أخرى  = 0  

2 ،0

ر أو إلى مفتوح إجابة تتطّرق إلى االنخفاض في كمية املاء نتيجًة للتبخُّ  = 2  ب. 
ر. االنخفاض في كمية املاء دون التطرق إلى ظاهرة التبخُّ   

كّل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0
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إجابة تشمل اسم مادة موصلة جّيدة للحرارة، وشرًحا يتطرق إلى صفة مفتوح5  = 2  أ. 
هذه املادة.   

أمثلة:    

معدن أو حديد أو ألومينيوم أو فوالذ أو نيروستا  -

الشرح: 

ألن هذه املادة موصلة جّيدة للحرارة/تسخن.  -

ألن لهذه املادة درجة انصهار عالية/ال تنصهر.  -

مالحظات:   

يجب قبول أيًضا اإلجابة التي تتطّرق إلى صفات أو مواّد أخرى ذات    -

صلة باملوضوع. أمثلة: "ألّن األلومينيوم خفيف، ولذلك يكون حمل 

الطنجرة أسهل" ؛ "ِتْفلون. ألن الطعام ال يلتصق به". 

ال ُتقبل اإلجابة "ُفخار" إذا كان الشرح يتطرق إلى أن الفخار موصل   -

جّيد للحرارة، إاّل إذا َذَكر الطالب بأن الفخار يحفظ احلرارة ملدة 

طويلة.  

إجابة صحيحة لكن بدون شرح، أو كل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0 

إجابة تشمل ِذْكر اسم مادة موصلة رديئة للحرارة، وشرًحا يتطرق إلى  مفتوح  = 2  ب. 
صفة هذه املادة.    

أمثلة:    

بالستيك أو خشب أو مطاط أو سيليكون  -

الشرح: 

ألن هذه املادة موصلة رديئة للحرارة.  -

ألّنه علينا أن نلمس يَدي الطنجرة، ولذلك من املهم أن تكونا موصلَتنْي   -

رديئَتنْي للحرارة.

مالحظة: يجب قبول الشرح بأنه من املهم أن تكون يدا الطنجرة عازلَتنْي   

للحرارة/أن توّفرا احلاجة باحلماية واألمان.

إجابة صحيحة لكن بدون شرح، أو كل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0 
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اإلجابات الصحيحة:مفتوح6 أ. 

اِْسم الماّدة
هل الماّدة هي ماّدة وقود؟

النعم

زجاج

بنزين

حديد

فحم

غاز َطْهي )َطْبخ(

اإلشارة إلى 5 إجابات صحيحة  = 3   

اإلشارة إلى 4 إجابات صحيحة  = 2   

اإلشارة إلى 3 إجابات صحيحة  = 1   

اإلشارة إلى إجابَتنْي صحيحَتنْي أو أقّل، أو إجابات أخرى  = 0   

3-0
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َقة من بني الصفات التالية:  مفتوح صفة واحدة ُمَفرِّ  = 2 ب. 

القابلية لالشتعال )قابلة لالشتعال(  -

حالة املادة  -

اللون  -

الرائحة  -

مالحظات: 

يجب قبول أيًضا اإلجابة التي تشتمل على َوْصف الصفة دون ِذْكر   -

الصفة بوضوح.

أمثلة:  

البنزين وغاز الطهي قابالن لالشتعال، والفحم ليس قاباًل لالشتعال.  -

أحدها سائل، أحدها صلب وأحدها غاز.  -

غاز الطهي في احلالة الغازية واملواد الباقية ليست كذلك.  -

بعض املواد ليست قابلة لالشتعال.  -

يجب فحص اإلجابة في البند "ب" بالتالؤم مع التأشير في البند "أ"   - 

)ال تُخصم عالمات على خطأ مجرور(.

مثال: إذا مت تأشير مادَتنْي فقط بشكل صحيح في البند "أ"، لكن في     

ق بني هاَتنْي املادَتنْي، يجب إعطاء عالمات  البند "ب" ُكتبت صفة ُتفرِّ

على البند "ب".

كّل إجابة أخرى  = 0   

مالحظة: ال ُتْقَبل إجابات تتطّرق إلى استعمال مواد الوقود وال تتطرق   

َقة بني املواد.  إلى الصفة املَُفرِّ

مثال:

ُيستعمل البنزين في حتريك السيارات، ُيستعمل غاز الطهي إليقاد   -  

املوقد، ُيستعمل الفحم إلنتاج الكهرباء في محطة توليد الطاقة.

2 ،0 
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الصيغة ب، 2010، دليل اإلجابات لإلنترنت

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
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املوضوع: عالم الكائنات احلّية

َعَدد األرجلمغلق7 اإلجابة الصحيحة: )2(   = 2

كّل إجابة أخرى  = 0

2 ،0 

ك في الماء.مغلق8 التَّحرُّ اإلجابة الصحيحة: )2(   = 3

كّل إجابة أخرى  = 0

3 ،0

إجابة تتطّرق إلى أّن مجموعَتي التصنيف غير قابلَتْين للمقارنة و/أو إجابة تعطي  مفتوح9  = 2
 مثااًل يفّند ذلك التصنيف. 

أمثلة:  

ال ميكن أن نقارن بني املجموعَتنْي.  -

ألنه رمبا يكون حيوان نباتي يعيش في البحر.  -

كّل إجابة أخرى  = 0

2 ،0

قا إلى التالؤم بين مبنى الجمجمة والتغذية النباتية. مفتوح10 إجابة تشمل تطرُّ  = 2 
أمثلة: 

للحيوان الثديي النباتي ال توجد أنياب/أسنان حاّدة.    -

للحيوان الثديي النباتي توجد طواحين عريضة ومسّطحة.   -

للحيوان الثديي النباتي توجد قواطع أمامية.  -

للحيوان الثديي النباتي توجد فراغات بين القواطع والطواحين.   -

للحيوان الثديي النباتي يوجد فّك طويل نسبًيا.  -

عينا الحيوان الثديي النباتي تقعان على جانبي الرأس.  -

قا إلى العيَنْين أو األسنان أو الفّك، لكن بدون شرح.  إجابة تشمل تطرُّ  = 1 
أمثلة:

حسب األسنان  -

حسب الفّك  -

حسب العيَنْين  -

كّل إجابة أخرى  = 0

2—0 
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  הרשות הארצית 
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התש"ע, מחוון לאינטרנט

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2010، دليل اإلجابات لإلنترنت

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات اإلجابة الصحيحة وتفصيل مستويات التنفيذ

املمكنة

اإلجابة الصحيحة: )2(  َفْحص تأثير درجة احلرارة على إنبات البذور.مغلق11  = 2 أ.   

كّل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0

إجابة تشمل ظرَفنْي متساوَينْي ذوي صلة بالتجربة.مفتوح ب1.  2 =  

أمثلة:    

وعاءان متماثالن )مثال: ِكَبر، شكل، لون وما شابه ذلك(   -

كميتان متساويتان من املاء  -

كميتان متساويتان من التربة  -

درجة حرارة متماثلة  -

نفس نوع البذور  -

نفس العدد من البذور  -

بذور متساوية في الِكَبر  -

بذور لها نفس العمر  -

شّدة/كمية ضوء متساوية  -

       0 =  كّل إجابة أخرى

     مالحظة: ال ُتْقبل اإلجابة "ضوء" كإجابة صحيحة.

2 ،0

نوع التربةمفتوح  ب2. 2 =   

مالحظة: يجب قبول إجابة تشمل ِذْكر اْسَمي نوَعي تربة مختلَفنْي عن        

بعضهما البعض بصفاتهما.      

مثال:      

وعاء واحد منلؤه بالرمل ووعاء آخر بتربة طينية.  -

0 =  كّل إجابة أخرى    

2 ،0

ِاْنتشار البذورمغلق12 اإلجابة الصحيحة: )1(   = 2

كّل إجابة أخرى  = 0

2 ،0
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התש"ע, מחוון לאינטרנט

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2010، دليل اإلجابات لإلنترنت

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات اإلجابة الصحيحة وتفصيل مستويات التنفيذ

املمكنة

2 = إجابة تشمل أسماء مجموعَتْين مختلفَتْين من المنتجات المصنوعة من النباتات   مفتوح13
أو إجابة تشمل أسماء منتَجْين مَصنََّعْين مصنوَعْين من النباتات ويتبعان إلى 

 مجموعَتْين مختلفَتْين.

أمثلة:

الغذاء   -

األثاث  -

المالبس   -

األدوية  -

األلعاب  -

التماثيل  -

الَوَرق  -

الِحبال  -

مستحضرات تجميل  -

إجابة تشمل اسم مجموعة واحدة أو اسم ُمْنَتج واحد  = 1 
أو:

أسماء منتَجْين يتبعان إلى المجموعة نفسها

مثال:

شامبو وصابون  -

أو:

اسم مجموعة واحدة واسم ُمْنَتج يتبع إليها

مثال:

منتوجات تجميل وصابون  -

إجابات أخرى   = 0

مالحظة: ال ُتْقبل إجابة ُذِكر فيها ُمْنَتج لم يعالجه اإلنسان كالخضراوات، الفواكه 

واألزهار.  

2—0
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המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

46-MAD-010-5B-SOF-p-net-arab-idkun ,13:55,05/05  46-04-05-02-01-02-009-010-04

מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התש"ע, מחוון לאינטרנט

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2010، دليل اإلجابات لإلنترنت

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات اإلجابة الصحيحة وتفصيل مستويات التنفيذ

املمكنة

املوضوع: عالم من ُصنع اإلنسان

إجابة تتطرق إلى تبريد جسم اإلنسان. مفتوح14  = 2 أ. 

كّل إجابة أخرى  = 0   

مالحظة: ال ُتْقبل إجابة تتطّرق إلى تهوئة جسم اإلنسان.    

2 ،0

ثالث إجابات صحيحة:مفتوح  = 2 ب. 

الفراش - ضروري  .1

يد احلمل - غير ضرورية   .2

سلك الكهرباء - ضروري  .3

إجابتان صحيحتان  = 1   

إجابة صحيحة واحدة أو إجابات أخرى  = 0   

2—0
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התש"ע, מחוון לאינטרנט

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2010، دليل اإلجابات لإلنترنت

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات اإلجابة الصحيحة وتفصيل مستويات التنفيذ

املمكنة

إجابة َتْذُكر حسنة منطقية واحدة للُمَكيِّف مقارنًة باملروحة.مفتوح15  = 2 أ. 

أمثلة:            

ميكن تشغيله بواسطة جهاز التحّكم عن ُبعد.   -

د فقط.  د، في حني أن املروحة ُتَبرِّ ن أو ُيَبرِّ املكّيف ميكن أن ُيَسخِّ  -

ميكن تعيير )َضْبط( املكّيف على درجة حرارة دقيقة.   -

د مساحة أكبر نسبًيّا مقارنًة باملروحة التي هي  يستطيع املكّيف أن ُيَبرِّ  -

أقّل جناعًة في تبريد مساحات واسعة.

كّل إجابة أخرى    = 0   

2 ،0

إجابة تذكر سيئة منطقية واحدة للُمَكيِّف مقارنًة باملروحة. مفتوح  = 2  ب. 
أمثلة:   

يستهلك الكثير من الكهرباء.  -

تكاليف تركيب املنظومة وصيانتها عالية.  -

يحتاج إلى تركيب خاّص.  -

غير ُمَتَنقِّل.  -

يحتل حّيزا كبيًرا.  -

يلّوث الهواء.  -

يثير الضوضاء.  -

كّل إجابة أخرى   = 0   

2 ،0

التنّفس/لكي يتنّفس/أوكسجنيمفتوح16  = 2 أ. 

كّل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0

ب املياه إلى مفتوح ب املاء/منع َتَسرُّ الرؤية/لكي يرى/حماية العيَننْي من َتَسرُّ  = 2  ب. 
األنف أو الفم.   

كّل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0

َنْصَهر بالستيك قناني المشروبات الخفيفة وَنْصَنع منه   مغلق17 اإلجابة الصحيحة: )1(   = 2
كراسي بالستيكّية.    

كّل إجابة أخرى  = 0

2 ،0
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התש"ע, מחוון לאינטרנט

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2010، دليل اإلجابات لإلنترنت

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات اإلجابة الصحيحة وتفصيل مستويات التنفيذ

املمكنة

التأشير على "ال"، وشرح يتطّرق إلى أن َطْقم األكل ال تتوّفر فيه أي ميزة من ميزات مفتوح18  = 2
المنظومة التكنولوجية. 

     أمثلة:  

بات )أجزاء( الّطْقم ال تعمل بالضرورة مًعا وبتنسيق بينها. ُمَركِّ  —

بات الّطْقم ال يؤّثر على عمل الطقم. أي َعْيب أو ُعْطل في أحد ُمَركِّ  —

كّل إجابة أخرى  = 0

2 ،0
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התש"ע, מחוון לאינטרנט

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2010، دليل اإلجابات لإلنترنت

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات اإلجابة الصحيحة وتفصيل مستويات التنفيذ

املمكنة

املوضوع: الكرة األرضية والكون

تبريد ُبخار الماءمغلق19 اإلجابة الصحيحة: )1(   = 1

كّل إجابة أخرى  = 0

1 ،0

إجابة تشمل ثالثة أنواع من الرواسب من بين األنواع التالية:  مفتوح20  = 2

مطر   -

َبَرد  -

ثلج  -

ندى  -

ضباب  -

إجابتان صحيحتان  = 1

إجابة صحيحة واحدة أو إجابات أخرى  = 0

2—0

إجابة تتطرق إلى ِكَبر الذّرات و/أو كثافتها.   مفتوح21  = 1

     أمثلة:

قطعة األرض "أ" مركبة من ذّرات كبيرة وقطعة األرض "ب" من ذّرات صغيرة.   -  

من احملتمل أن قطعة األرض "ب" مركبة من ذّرات صغيرة وكثيفة، بحيث ال   -
تسمح للمياه بأن تتغلغل داخلها، ولذلك جتّمعت املياه. 

كّل إجابة أخرى  = 0

1 ،0

ِذْكر حجر البازلت وشرح منطقي يتطرق إلى صفات البازلت.مفتوح22  = 2 
أمثلة:

يصمد أمام الماء.  -

يصمد أمام الرياح.   -

ال يفور عند مالمسة الحامض.  -

صلب/متين.  -

ال يمكن خدشه باألظافر.  -

ال يمكن خدشه بالمسمار.  -

ًقا إلى ِصفات الحجر الرملي والتي  مالحظة: يجب قبول اإلجابة التي تشمل تطرُّ  
بسببها من المحّبذ عدم وضع التمثال المصنوع منه في الهواء الطلق.

إجابة صحيحة ولكن بدون شرح أو كّل إجابة أخرى  = 0

2 ،0
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התש"ע, מחוון לאינטרנט

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2010، دليل اإلجابات لإلنترنت

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات اإلجابة الصحيحة وتفصيل مستويات التنفيذ

املمكنة

طبقة الهواء الّتي ُتحيط بالكرة األرضّيةمغلق23 اإلجابة الصحيحة: )3(   = 1

كّل إجابة أخرى  = 0

1 ،0

أ.     2 = إجابتان صحيحتان:مفتوح24

ُيخدش بالظفر: نعم؛ يفور عند مالمسة احلامض: ال   

إجابة صحيحة واحدة أو إجابات أخرى  = 0       

2 ،0

إجابتان صحيحتان:مفتوح  = 2 ب. 

رخو )عجينّي(: ال؛ يفور عند مالمسة احلامض: نعم   

  0 = إجابة صحيحة واحدة أو إجابات أخرى 

2 ،0

2 = إجابتان صحيحتان:مفتوح ج. 

  ُيخدش بالظفر: ال؛ عجينّي: ال 

0 = إجابة صحيحة واحدة أو إجابات أخرى     

2 ،0



מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

 מבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 15
دليل اإلجابات لالمتحان في العلوم والتكنولوجيا للصف اخلامس - الصيغة "ب"

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

46-MAD-010-5B-SOF-p-net-arab-idkun ,13:55,05/05  46-04-05-02-01-02-009-010-04

מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התש"ע, מחוון לאינטרנט

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2010، دليل اإلجابات لإلنترنت

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات اإلجابة الصحيحة وتفصيل مستويات التنفيذ

املمكنة

املوضوع: اإلنسان، سلوكه، صحته وجودة حياته

على الحماية من دخول الجراثيممغلق25 اإلجابة الصحيحة: )3(   = 2

كّل إجابة أخرى  = 0

2 ،0

حماية الّدماغ من اإلصاباتمغلق26 اإلجابة الصحيحة: )2(   = 2

كّل إجابة أخرى  = 0

2 ،0

األوكسجينمغلق27 اإلجابة الصحيحة: )2(   = 2

كّل إجابة أخرى  = 0

2 ،0
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התש"ע, מחוון לאינטרנט

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2010، دليل اإلجابات لإلنترنت

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات اإلجابة الصحيحة وتفصيل مستويات التنفيذ

املمكنة

1 = 1،000 وسيلة نقلمفتوح28 أ. 

كّل إجابة أخرى  = 0   

1 ،0

إجابة تتطّرق إلى اجتاه الزيادة في عدد وسائل النقل.مفتوح  = 1 ب. 

كّل إجابة أخرى  = 0   

1 ،0

إجابة تتطّرق إلى العالقة بني االرتفاع في انتشار عدد حاالت اإلصابة مفتوح  = 2  ج. 
بأمراض اجلهاز التنفسي وبني تلّوث الهواء، أو إلى العالقة بني أمراض     

اجلهاز التنفسي وبني الزيادة في عدد وسائل النقل.   

كّل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0

إجابة تشمل طريقَتنْي لتقليل عدد وسائل النقل التي تسير على الشوارع.  مفتوح  = 2  د. 
أمثلة:        

حتديد أيام السفر   -

َرْفع أسعار الوقود  -

َرْفع أسعار وسائل النقل  -

َمْنع دخول وسائل النقل اخلصوصية إلى األماكن املزدحمة  -

التشجيع على السفر بواسطة القطارات أو احلافالت )الباصات(  -

َدْفع رسوم   -

التشجيع على سفر أكثر من شخص واحد في وسيلة نقل  -

التشجيع على السير على القدَمني  -

التشجيع على استعمال الدراجات الهوائية  -

ثة التقليل من إنتاج وسائل نقل ملوِّ  -

االنتقال إلى السيارات التي تعمل بالكهرباء/بالغاز  -

إجابة صحيحة واحدة أو إجابتان صحيحتان تتطّرقان إلى نفس املبدأ.   = 1   

مثال:            

التشجيع على السفر بواسطة احلافالت )الباصات(  -

التشجيع على السفر بواسطة القطارات  -

إجابات أخرى  = 0   

2—0
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מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התש"ע, מחוון לאינטרנט

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2010، دليل اإلجابات لإلنترنت

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات اإلجابة الصحيحة وتفصيل مستويات التنفيذ

املمكنة

املوضوع: أنظمة بيئية وجودة البيئة

حتت احلجر/حتت حجرمفتوح29  = 2 أ. 

كّل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0

حتت احلجر/حتت حجرمفتوح  = 2 ب. 

كّل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0

دود األرض.مفتوح  = 2 ج. 

كّل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0

بقايا الثمار والنباتات.مفتوح  = 2 د. 

كّل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0

في فصل الصيف، ألن درجة احلرارة في هذا الفصل مرتفعة/األرض مفتوح30  = 2  أ. 
جافة جًدا.   

مالحظة: يجب قبول أيًضا اإلجابَتنْي "اخلريف" و"الربيع" ولكن فقط إذا   
اشتملتا على تطّرق صحيح إلى ظروف البيئة حول احلجر.

إجابة بدون شرح، أو كّل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0

ِذْكر شّدة الضوء، وشرح يشتمل على التطّرق إلى أّن احلجر يحجب أشعة مفتوح  = 2  ب. 
الشمس في جميع فصول السنة.   

أمثلة:            

ألن احلجر يحجب ضوء الشمس طوال الّسنة، دون عالقة بالفصل من   -

السنة.

حتت احلجر هو مكان ُمْظِلم، ألن الضوء ال يدخل عبر احلجر.  -

شّدة الضوء دائًما ضعيفة حتت احلجر.  -

مالحظة: يجب قبول أيًضا اإلجابة التي تتطّرق إلى رطوبة التربة، مع    
شرح مالئم. مثاًل، "األرض التي حتت احلجر تبقى رطبة في الصيف وفي 

الشتاء ألن احلجر مينع تبخر املياه".

كّل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התש"ע, מחוון לאינטרנט

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2010، دليل اإلجابات لإلنترنت

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات اإلجابة الصحيحة وتفصيل مستويات التنفيذ

املمكنة

إجابة تتطّرق إلى إمكانية اإلصابة من كائنات سامة أو إحلاق الّضرر مفتوح31  = 3  أ. 
بكائنات تعيش حتت احلجر.   

أمثلة:   

هناك احتمال بأن ُيصيبنا حيوان ساّم.   -

هناك احتمال بأن نؤذي حيوانات موجودة تحت الحجر/في بيوت   -

التنمية.

كّل إجابة أخرى  = 0   

3 ،0

إجابة تشمل التطّرق إلى احملافظة على بيئة احلياة التي حتت احلجر.مفتوح  = 2 ب. 

مثال:  

ألنه إذا لم ُنِعد احلجر إلى مكانه، فإن الرطوبة/شدة الضوء حتت   -

احلجر تتغير، األمر الذي من احملتمل أن يؤذي الكائنات احلّية التي 

تعيش حتت احلجر.

كّل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0


