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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.

 מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התשע"א, מחוון לאינטרנט

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصّف اخلامس،

الصيغة "ب"، 2011، دليل اإلجابات لإلنترنت
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املوضوع 1: املواّد والطاقة

مغلق1
8

4 4
8

0

– +
اإلجابة الصحيحة: )1(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

توصيل الكهرباءمغلق2 اإلجابة الصحيحة: )2(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

النحاسمغلق3 اإلجابة الصحيحة: )3(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

الفحممغلق4 اإلجابة الصحيحة: )1(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0
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3 = إحدى اإلمكانيَتْين التاليَتْين:مفتوح5

•  الصفة: اجلذب/االجنذاب/ينجذب إلى املغناطيس/املغناطسّية	

الطريقة: إجابة تشمل التطّرق إلى العملية التي يجب تنفيذها بواسطة 

 املغناطيس، وليس فقط إلى مجّرد استعمال املغناطيس،

مثال: 

الصفة: املغناطيسّية   - 

الطريقة: تقريب املغناطيس من المخلوط.

•  الصفة: الذوبان في املاء/امللح يذوب في املاء/الذوبان 	

الطريقة: إجابة تشمل التطّرق إلى هاَتي العملّيَتْين - إضافة ماء إلى املخلوط 

 وأيًضا الترشيح )التصفية(، 

مثال:

الصفة: إذابة امللح في املاء.  — 
الطريقة: َوْضع ماء وتصفية.

مالحظات:   

اإلجابة التي تتطّرق إلى فصل املخلوط بحسب لون املاّدَتْي ُتعتبر إجابة   -

صحيحة.

إذا ُذِكَرت صفة غير صحيحة ولكن خالل وصف الطريقة ُكِتَبت صفة صحيحة   -

وطريقة صحيحة ُتْعتَبر اإلجابة صحيحة،

مثال:  

الصفة: سائل  — 
الطريقة: أن نضع ماًء على املخلوط كي يذوب امللح وبعد ذلك نصّفي.

ِذْكر صفة صحيحة وطريقة غير صحيحة أو ِذْكر صفة غير صحيحة وطريقة   = 1
صحيحة )أْي ال يوجد في وصف الطريقة ِذْكر لصفة صحيحة( أو ِذْكر صفة 

"الذوبان" وكتابة عملية صحيحة واحدة فقط في الطريقة.

مالحظة: اإلجابة التي ُكتبت فيها صفة صحيحة، لكّن الطريقة ال تشمل تفصيل   

 العملية التي يجب القيام بها لفصل املخلوط، حتصل على عالمة جزئية،

مثال: 

الصفة: احلديد ينجذب إلى املغناطيس.  - 

الطريقة: فصل املخلوط بواسطة مغناطيس.

كل إجابة أخرى  = 0

3 ,1 ,0
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2 = إجابة تشمل التطّرق إلى كون األحذية مصنوعة من ماّدة عازلة )غير موصلة مفتوح6
 للكهرباء(، وإلى كون جسم اإلنسان موصاًل للتيار الكهربائّي،

مثال:

جسم اإلنسان موصل للكهرباء واحلذاء غير موصل، ولذلك إذا انتعلنا حذاًء   -

فلن نتكهرب.

إجابة تشمل التطّرق إلى كون األحذية مصنوعة من ماّدة عازلة )غير موصلة   = 1
 للكهرباء(، أو إلى كون جسم اإلنسان موصاًل للتيار الكهربائّي،

مثال:

ألّن القسم السفلي من احلذاء مصنوع من املّطاط، واملّطاط هو ماّدة عازلة،   -

ولذلك التكهرب غير ممكن.

كل إجابة أخرى، بما في ذلك اإلجابات التي اسُتعمل فيها مصطلح علمّي غير   = 0
 صحيح، 

مثال: 

احلذاء َيْفِصل الكهرباء.  -

2—0

في حالة الصالبةمفتوح7  = 1 أ. 

0 = كل إجابة أخرى، مبا في ذلك اجلليد.  

1 ,0

1 = في حالة السيولةمفتوح ب. 

0 = كل إجابة أخرى  

1 ,0

1 = في القياس رقم 10/العاشرمفتوح ج. 

.100°C 0 = كل إجابة أخرى، مبا في ذلك  

1 ,0

ر املاء )من غير الضروري مفتوح إجابة مع شرح يشمل التطرق إلى تبخُّ  = 3  د. 
ر"(،   استعمال املصطلح "تبخُّ

مثال:

ال، كمية املاء التي في الوعاء َصُغَرت، ألّن جزًءا من املاء تبّخر.  —

ال، ألّن جزًءا من املاء تبّخر في نهاية التجربة.  —

ال، ألّن جزًءا من املاء حتّول إلى غاز في القياس رقم 10.  —

0 = إجابة مع شرح غير صحيح أو إجابة بدون شرح.  

3 ,0 
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مغلق8

)جدول(

اإلجابات الصحيحة:

ماّدة مّرت بعملّية ُمعاَلجةماّدة طبيعّيةاسم الماّدة

تراب الحديد

السّكر

النفط

زيت الزيتون

حجر كلسّي

اإلشارة إلى خمس إجابات صحيحة  = 2

اإلشارة إلى أربع أو ثالث إجابات صحيحة  = 1

اإلشارة إلى أقّل من ثالث إجابات صحيحة  = 0

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

2—0

كالهما ُموِصالن للكهرباء.مغلق9 اإلجابة الصحيحة: )4(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

قضيب المعدنمغلق10 اإلجابة الصحيحة: )3(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0
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املوضوع 2: الكرة األرضية والكون

اإلجابات الصحيحة:مفتوح11 أ. 

80  .1

50  .2

10  .3

اإلشارة إلى ثالث إجابات صحيحة  = 2

اإلشارة إلى أقّل من ثالث إجابات صحيحة  = 0

2 ,0

ج رقم 3مفتوح الصلصال/في األنبوب الُمَدرَّ  = 1 ب. 

كل إجابة أخرى   = 0  

1 ,0

اإلجابة الصحيحة:  )3(  توجد عالقة بين نوع التربة الذي في القمع وبين مدى مغلق  = 2  ج. 
        َتَغلُْغل الماء.

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0

د.    2 = ِذْكر التربة الصلصالية والتطّرق إلى مدى التغلغل القليل عبرها / إلى وتيرة   مفتوح

  التغلغل البطيئة للماء عبرها / إلى القدرة العالية على جتميع املياه.

   0 = كل إجابة أخرى

2 ,0

ِذْكر سبَبْين يشمالن التطّرق إلى المشكلة في كمية المياه المتوفرة، مثال: قلّة مفتوح12  = 2
 األمطار، الضّخ الزائد، تبذير المياه و/أو اإلساَءة إلى جودة المياه،

مثال: 

ث مصادر املياه/ضّخ مياه املجاري إلى مصادر املياه، وازدياد ملوحة املياه  تلوُّ  —
اجلوفية.

ر مصادر املياه، ُتعتبر إجابة صحيحة، مالحظة: اإلجابة التي تتطرق إلى تبخُّ  

مثال:  

درجة احلرارة في البالد عالية ولذلك تتبّخر املياه.  —

ِذْكر سبب واحد صحيح أو سبَبْين أحدهما تعميم، والثاني مثال لهذا التعميم،   = 1 
مثال: تبذير المياه وغسل السيارات بواسطة خراطيم المياه )النبريج(.

مالحظة: إذا َكَتب الطالب أكثر من سبَبْي، يتّم فحص السبَبْي األول والثاني فقط.

0 = كل إجابة أخرى

2—0
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ن الندىمغلق13 اإلجابة الصحيحة:  )4(  تكوُّ  = 2 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0

إجابة تشمل التطّرق إلى عملية التكاثف،مفتوح  = 2  ب. 
 مثال:

ألن بخار املاء الذي في الهواء يتكاثف على القنينة وعلى األوراق أيًضا،   - 

وهكذا يتكّون الندى.

ق الصحيح للمصطلح "تكاُثف"، ولكن لم    مالحظة: اإلجابة التي تشمل التطرُّ    
ُيذكر فيها هذا املصطلح بشكل صريح، ُتْعَتَبر إجابة صحيحة. 

0 = كل إجابة أخرى  

مالحظة: اإلجابة التي َتِصف بشكل صحيح عملية التكاثف، لكنه مّت فيها      

استعمال ملصطلح علمّي غير صحيح، ُتعتبر إجابة غير صحيحة، 

   مثال:

 -   عندما ندخل قنينة إلى ثالجة تتراكم عليها قطرات ماء ألّن بخار املاء الذي 

في الثالجة يتجمد، ونفس العملية حتدث أيًضا في الندى.

2 ,0

اإلجابة الصحيحة: )3( مغلق14  = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

َأْكَملَت الكرة األرضّية دورة واحدة حول الشمس.مغلق15 اإلجابة الصحيحة: )4(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0
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الصيغة "ب"، 2011، دليل اإلجابات لإلنترنت

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
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املوضوع 3: عالم الكائنات احلّية

ِذْكر واحدة من الميزات الثالث التالية وَنْسخ الجملة المناسبة أو جزء منها:  مفتوح16  = 2
• تغذية/غذاء/تتغّذى - للمرجانة أذرع صيد متسك بواسطتها كائنات حية 	

صغيرة تعيش في البحر وتتغّذى عليها.

• التكاثر/التناسل - تتكّون هذه املستعمرة ببطء خالل ماليي السني. 	

• احلركة - للمرجانة أذرع صيد متسك بواسطتها كائنات حية صغيرة.	

كل إجابة أخرى، بما في ذلك األكل.    = 0

3 ,0

 2 = الفئة: الزواحف؛ اسم الحيوان: أفعى البحر/سلحفاة البحرمفتوح17
الفئة: الثديّيات )الحيوانات اللبونة(؛ اسم الحيوان: الدولفين 

1 = ِذْكر فئة واحدة صحيحة واسم حيوان ينتمي إلى الفئة نفسها.

كل إجابة أخرى  = 0

2—0

في الشعاب المرجانّية تعيش حيوانات مختلفة.مغلق18 اإلجابة الصحيحة: )4(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

الخياشيممغلق19 اإلجابة الصحيحة: )2(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

مغلق20

)جدول(

اإلجابات الصحيحة:

اسم النبتة
القسم من النبتة الذي نأكله

األزهارالثمرةاألوراقالجذر

الجزر

الخيار

الخّس

القرنبيط

البندورة

3 = اإلشارة إلى خمس إجابات صحيحة

اإلشارة إلى أربع أو ثالث إجابات صحيحة  = 2

اإلشارة إلى إجابَتْي صحيحَتْين  = 1

اإلشارة إلى إجابة واحدة صحيحة فقط  = 0

مالحظة: اإلشارة إلى أكثر من إجابة بالنسبة لنفس النبتة ُتعتبر إجابة غير   
صحيحة.

3—0
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ِذْكر ميزَتْين من الميزات الثالث التالية:مفتوح21  = 3

• منقار 	

• ريش	

• عظام جوفاء	

ِذْكر ميزة صحيحة واحدة فقط، أو ميزة واحدة صحيحة وأخرى غير صحيحة.  = 1

مالحظة: إذا َكَتب الطالب أكثر من ميزَتْي، يتّم فحص الميزَتْين األولى والثانية   
فقط.

كل إجابة أخرى  = 0

3 ,1 ,0

التنفُّسمغلق22 اإلجابة الصحيحة: )4(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

مغلق23
اإلجابة الصحيحة: )1(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0
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املوضوع 4: اإلنسان، سلوكه، صّحته وجودة حياته

اإلجابة الصحيحة:  )3( الكتف مغلق24  = 2 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0

2 = حركة دائرية/في جميع االجّتاهات/مثل الهاون )اجلرن واملدّقة - מכתש ועלי(/ مفتوح  ب. 
°360/ في كل اجّتاه/دوران/مستديرة/كروية

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0

الكالسيوممغلق25 اإلجابة الصحيحة: )2(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

جهاز العضالتمغلق26 اإلجابة الصحيحة: )1(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0

تبادل الغازات مع البيئةمغلق27 اإلجابة الصحيحة: )3(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ,0
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املوضوع 5: أنظمة بيئّية وجودة البيئة

اإلجابة الصحيحة:  )2(  النباتّياتمغلق28  = 1 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0  

1 ,0

اإلجابة الصحيحة:  )1(  الُمْفَتِرساتمغلق  = 1 ب. 

كل إجابة أخرى  = 0  

1 ,0

ْبع تفترس مّنة األوراق التي ُتلِْحق مفتوح29 2 = إجابة تشمل التطّرق إلى كون دعسوقة الُبَقع السَّ
الضرر بأشجار البرتقال.

مالحظة: اإلجابة الصحيحة التي لم ُيْذَكر فيها بشكل صريح اسم الشجرة   
)البرتقال( َو/أو اسم المّن )مّنة األوراق(، ُتعتبر إجابة صحيحة،

مثال:    

ْبع تأكل ما ُيَسبِّب أضراًرا. ألن دعسوقة الُبَقع السَّ  -

ْبع تفترس َمّنة األوراق، بدون  إجابة تشمل التطّرق فقط إلى كون دعسوقة الُبَقع السَّ  = 1
التطّرق إلى الضرر الذي ُتسبِّبه َمّنة األوراق ألشجار البرتقال.

كل إجابة أخرى  = 0

2—0

اإلجابة الصحيحة:  )2(  َصُغرمغلق30  = 1 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0  

1 ,0

اإلجابة الصحيحة:  )1(  َكُبرمغلق  = 1 ب. 

كل إجابة أخرى  = 0  

1 ,0

إجابة تشمل التطّرق إلى كون اإلبادة بواسطة دعسوقة البقع السبع هي األفضل مفتوح31  = 4
بات الجامدة  وذلك ألن تكاليفها منخفضة/هي صحّية أكثر/هي غير مضّرة للمركِّ

بات الحّية، أو التطّرق إلى كون اإلبادة بواسطة الرّش مضّرة  في البيئة َو/أو للمركِّ

بات البيئة،  لمركِّ

مثال:  

بواسطة دعسوقة البقع السبع، ألّنه هكذا تكون الثمار عضوّية/صحّية أكثر.  -

مالحظة: اإلجابة التي تشمل التطّرق إلى أّن اإلبادة مباّدة رّش أفضل ألنها   

أبسط/مريحة أكثر، سريعة وناجعة، ُتعتبر إجابة صحيحة. 

كل إجابة أخرى  = 0

4 ,0
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إجابة تشمل التطّرق إلى أّنه من أجل إنتاج الورق علينا قطع األشجار، األمر مفتوح32  = 2 أ. 
الذي يلحق الضرر بالبيئة. 

مالحظة: اإلجابة التي تتطّرق إلى زيادة حجم النفايات ُتعتبر إجابة صحيحة.   

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0 

ب. 2 = إجابة تتطّرق إلى الشكل الذي فيه يكون استعمال الصحون والكؤوس   مفتوح
املصنوعة من نباتات صاحلة لألكل مقلاًّل للضرر بالبيئة،    

مثال:    

الصحون والكؤوس تتحلّل خالل وقت قصير، وبذلك ال تتراكم نفايات   —
كثيرة.

عندما تتحلّل الصحون والكؤوس ال تنطلق مواّد ساّمة.  —

د. النباتات التي ُتصَنع منها الصحون والكؤوس هي مورد ُمَتجدِّ  —

الصحون والكؤوس ُتستعمل كغذاء للحيوانات.  —

 0 = كل إجابة أخرى

   مالحظة: اإلجابة التي تشمل التطّرق إلى قطع عدد أقّل من األشجار ُتعتبر 
 إجابة غير صحيحة.

2 ,0 

إجابة تشمل التطّرق إلى أهمية إثراء الهواء باألوكسجي َو/أو إلى تقليل كمية ثاني مفتوح33  = 3
أوكسيد الكربون في الهواء، 

مثال:    

الرئات اخلضراء ُتْطِلق األوكسجي و/أو تستوعب ثاني أوكسيد الكربون.  —

كل إجابة أخرى  = 0

مالحظة: اإلجابة التي ال تشمل التطّرق إلى تبادل الغازات ُتعتبر إجابة غير   

صحيحة،

مثال:   

مكان للحيوانات والنباتات  —

مكان لطيف ميكن االستمتاع بقضاء الوقت فيه  —

ر هواًء نقّيًا للُمُدن/ُتَنّقي/ُتَصّفي الهواء ُتوفِّ  —

ليكون هناك هواء  —

3 ,0
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املوضوع 6: عالم من ُصنع اإلنسان

نةمغلق34 اإلجابة الصحيحة:  )4(  إّنها ُملوَّ  = 2 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0

اإلجابة الصحيحة:  )2(  اختيار المواّد المناسبة لصناعة األحذيةمغلق  = 2 ب. 

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0

كتابة حسنَتْي منطقيَتْي الستخدام احلاسوب في الدراسة، مفتوح35  = 2 أ. 
مثال:   

التوفير في الورق  —

إمكانية الوصول إلى مصادر معلومات متنّوعة/الكثير من املعلومات.  —

ال حاجة ملعدات كثيرة. احلاسوب يرّكز جميع املواّد املطلوبة للدراسة.  —

املشاركة في املنتديات في اإلنترنت  -

بواسطة احلاسوب ميكن القيام بعمليات ال ميكن القيام بها بواسطة الدفتر   —
العادي: حفظ ِملَّفات صوتّية، تخزين معلومات والبحث عن املعلومات 

وتنظيم املواّد املكتوبة.

كتابة حسنة واحدة فقط.  = 1  

مالحظة: إذا َكَتب الطالب أكثر من حسنَتْي، يتّم فحص احلسنَتْي األولى والثانية    

فقط.

كل إجابة أخرى  = 0  

2—0

كتابة سيئَتْي منطقيَتْي الستخدام احلاسوب في الدراسة، مفتوح  = 2 ب. 

مثال:   

تكاليف احلاسوب باهظة/احلاسوب غاٍل.  —

هناك حاجة إلى معرفة ومهارة من أجل استخدام احلاسوب.  —

احلاسوب يستهلك الكهرباء.  —

أحياًنا يحدث أن يتعّطل احلاسوب/مُتَحى منه مواّد/لم حُتَفظ فيه مواّد.   —

وزن احلاسوب أثقل من وزن الدفتر.   —

احلاسوب جهاز ُمشّع.  —

كتابة سيئة واحدة فقط.  = 1  

مالحظة: إذا َكَتب الطالب أكثر من سيئَتْي، يتّم فحص السيئَتْي األولى    

والثانية فقط.

كل إجابة أخرى،  = 0  
مثال:   

ث أكثر. يلوِّ  —

استعمال الورق مريح أكثر.  —

2—0
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 מבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 14
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-011-5B-SOF-p-net-arab ,06:56,23/05  46-04-05-02-01-02-010-011-05

 מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה', 
נוסח ב', התשע"א, מחוון לאינטרנט

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصّف اخلامس،

الصيغة "ب"، 2011، دليل اإلجابات لإلنترنت

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات 

املمكنة

اإلجابة الصحيحة:  )2(  الساعةمغلق36  = 2 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0  

2 ,0

إجابة تشمل التطّرق إلى ميزَتْي من بي امليزات التالية:مفتوح  = 2 ب. 

• بات املنظومة التكنولوجية تعمل بالضرورة مًعا وبتنسيق كامل.	 مركِّ

• بات املنظومة التكنولوجية يؤّثران على عملها. 	 سيئة أو نقص في أحد مركِّ

• في املنظومة التكنولوجية تتّم عمليات إدخال وإخراج.	

إجابة تشمل التطّرق الصحيح إلى ميزة واحدة فقط.   = 1  

مالحظة: إذا َكَتب الطالب أكثر من ميزَتْي، يتّم فحص امليزَتْي األولى والثانية    

فقط.

كل إجابة أخرى، تشمل اإلجابات: "ُتظهر معلومات" َو "تستهلك طاقة".  = 0  

2-0


