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

العالمة املناسبة. إذا كتب الطالب عدد إجابات أكثر مّما ُطِلب 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(.
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الموضوع 1: األنظمة البيئّية

يتم إنتاج الديزل البيولوجي من النباتات/من الزيوت النباتية/من البذور، بينما يتم مفتوح1  = 2
إنتاج الوقود الـ"عادي" من النفط الخام/من النفط.

إجابة تتطّرق إلى مصدر نوع وقود واحد فقط.  = 1

كل إجابة أخرى  = 0

2—0

إجابة تتطّرق إلى الميزَتْين التاليَتْين:مفتوح2  = 2
• ثة/ساّمة أو أنه غير ساّم.	 الديزل البيولوجي ال يحتوي على مواّد ملوِّ

• الديزل البيولوجي ال يرفع تركيز الـ CO2 )ثاني أوكسيد الكربون( في الهواء.	

إجابة تتطّرق إلى ميزة واحدة فقط.   = 1

إجابات أخرى  = 0

2—0

إجابة تتطّرق إلى الخوف من تدمير مساحات طبيعية أو غابات.مفتوح3  = 2

إجابة تتطّرق فقط إلى ارتفاع أسعار الغذاء أو كل إجابة أخرى  = 0

2 ،0

إجابة تشمل حسنَتْين تتطّرقان إلى إنتاج الديزل البيولوجي من طحالب مفتوح4  = 2  أ. 
البحر وتشرحهما.     

أمثلة:     

كمية الزيت التي يمكن إنتاجها من طحالب البحر التي ُتَرّبى في البرك   —
هي كمية كبيرة، وذلك ألن تكاثر الطحالب في البرك سريع.

كمية الزيت السنوية التي يمكن إنتاجها من الطحالب التي ُتَرّبى في   —
البرك هي كمية كبيرة، وذلك ألنه ميكن تربيتها في البرك طيلة أيام 

السنة.

ال يوجد تأثير على ارتفاع أسعار الغذاء ألنه إلنتاج الزيت يتم   —
استخدام طحالب ال ُتْسَتخدم للتغذية. 

إجابة تشمل حسنة واحدة وشرًحا مالئًما.  = 1   

إجابة تشمل ِذْكر حسنة واحدة، أو حسنَتْين دون شرح، أو إجابات أخرى.  = 0   

2—0

إجابة تتطّرق إلى التكلفة العالية إلنتاج الديزل البيولوجي من طحالب مفتوح  = 2  ب. 
البحر.    

أمثلة:    

تكاليف إنتاج الديزل البيولوجي من طحالب البحر عالية جًدا.  —

تكلفة تربية طحالب البحر عالية.  —

تكاليف بناء برك التربية وتشغيلها عالية.  —

كل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0
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في سنة 2006مفتوح5  = 2 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0

إجابة بـ"نعم" )سامي على حق( وشرح يعتمد على احتمال استمرار  مفتوح  = 2  ب. 
الزيادة/االرتفاع في اّتجاه الرسم البياني.     

مثال:    

سامي على حّق، ألنه حسب المعطيات التي في الرسم البياني، ابتداًء   —
من سنة 2005 طرأ ارتفاع ملحوظ على كميات الديزل البيولوجي 

الذي ُأْنِتج في الواليات المتحدة. إذا استمر هذا االرتفاع، فمن 

المعقول أنه حتى سنة  2012 ستصل كمية الديزل البيولوجي الذي 

سُيْنَتج في الواليات المتحدة إلى مستوى يفوق الـ 2،000 مليون لتر 

في السنة. 

أو  

إجابة بـ"ال" )سامي ليس على حّق(، أو أنه ال يمكن أن نعرف، وشرح   

يتطّرق إلى وجود عوامل أخرى يمكن أن تغّير اّتجاه االرتفاع.

أمثلة:  

سامي ليس على حّق، ألنه من المحتمل أن يطرأ انخفاض على إنتاج   —
الديزل البيولوجي في المستقبل بسبب انخفاض في كمية البذور.

ال يمكننا أن نعرف، ألنه من المحتمل أن يطرأ انخفاض على إنتاج   —
الديزل البيولوجي بسبب إيجاد كميات كبيرة من النفط.

كل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0

اإلجابة الصحيحة: )3(مغلق6  = 2

2000 2007

שנה

"ג)
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كل إجابة أخرى  = 0

2 ،0

 سعر بذور الّصويا للّتغذية
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%0.4مفتوح7  = 2 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0

إجابة تشمل طريقة منطقية لزيادة نسبة المياه العلوية )المياه العذبة المتوفرة(.   مفتوح  = 2 ب. 

أمثلة:     

تحلية مياه البحر، أو َوْصف أي وسيلة أخرى لتحويل مياه البحر إلى   —
مياه عذبة 

ذوبان الكتل الجليدية   —

زيادة ضّخ )َسْحب( المياه الجوفية   —

تجميع مياه األمطار   —

كل إجابة أخرى  = 0   

مالحظة: ال ُتْقبل اإلجابة التي تتطّرق إلى التوفير في المياه.

2 ،0

 ج1.   2 = إجابة تتطّرق إلى االرتفاع/الزيادة في نسبة المياه أو في كمية المياه في      مفتوح

        البحار والمحيطات.

   0 = كل إجابة أخرى

2 ،0

ج2.  2 = إجابة تتطّرق إلى أحد األضرار المحتملة التالية: مفتوح

1.   إغراق مناطق معينة أو ارتفاع في مستوى سطح المحيطات والبحار

2.   تغيير في نسبة الملوحة في المحيطات والبحار ُيلحق الضرر بالكائنات 
الحية في هذه البيئة  

3.   إلحاق الضرر ببيت التنمية الخاص بالكائنات الحية التي تعيش في بيئة 
الكتل الجليدية

أمثلة:   

—   المياه التي مصدرها من الكتل الجليدية التي ستنصهر ستتدفق 
أساًسا إلى البحار/المحيطات، حيث تمتزج مع المياه المالحة، 

ونتيجة لذلك يتضرر بيت التمنية الخاص بالكائنات الحية التي تعيش 

هناك.

—   مستوى مياه البحر/سطح البحر سيرتفع، والمياه قد ُتْغرق مدًنا 
على امتداد الشواطئ. 

مالحظة: ال ُتْخَصم درجات إذا استعمل الطالب المصطلح "ذوبان"/   
"إذابة" بداًل من المصطلح "انصهار".

  0 = كل إجابة أخرى 

2 ،0
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الموضوع 2: أنظمة تكنولوجّية وُمْنَتجات

إجابة تشمل تفسيَرْين:مفتوح8  = 2

تفسير يتطّرق إلى تقليل تبّخر المياه عن طريق الري مباشرًة إلى الجذور.   .1

تفسير يتطّرق إلى كمية مياه َمْحسوبة بما يتالءم مع ظروف التربة ونوع النبتة.   .2

أمثلة: 

رّي ُمَحْوَسب بواسطة أنابيب التنقيط وُمَعيَّر حسب حاجات النبتة، ولذلك هذا   —
الرّي يقلّل من تبذير المياه/يساهم في التوفير في المياه. 

في الرّي الُمَحْوَسب بواسطة أنابيب التنقيط، تتغلغل المياه بالقرب من جذور   —
النبتة وبذلك يقّل تبذير المياه.   

في الرّي الُمَحْوَسب بواسطة أنابيب التنقيط، مدى تبّخر المياه إلى الهواء قليل،   —
ألنه يتم إدخال المياه إلى داخل التربة في منطقة الجذور فقط.  

مالحظة: يجب قبول اإلجابة التي تتطرق إلى سيئات طريقة رّي أخرى. 

تفسير واحد صحيح أو إجابتان تتطّرقان إلى نفس التفسير.     = 1

كل إجابة أخرى  = 0

2—0

إجابة تشمل حسنة واحدة من الحسنات التالية: مفتوح9  = 2

األلومنيوم أخّف وزًنا من الفوالذ )الكتلة النوعية لأللومنيوم أصغر من الكتلة   —
النوعية للفوالذ(. 

األلومنيوم ال يصدأ.  —

األلومنيوم أرخص من الفوالذ.  —

كل إجابة أخرى   = 0

2 ،0 
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إجابة تتطّرق بشكل صحيح إلى المشكلة التكنولوجية.مفتوح10  = 2 أ. 

أمثلة:      

م يوسف كوركينيت ال َيْفِقد سائُقُه السيطرة عليه نتيجة  كيف سُيَصمِّ  —
لسرعة عالية؟ 

م الكوركينيت بحيث ال َيِصل إلى  كيف يجب على يوسف أن ُيَصمِّ  —
سرعة عالية؟  

مالحظة: يجب قبول أيًضا اإلجابات الغير مصوغة كأسئلة.

كل إجابة أخرى     = 0   

2 ،0

إجابة تتطّرق بشكل صحيح إلى حل المشكلة.مفتوح  = 3 ب. 

أمثلة:    

إضافة عجلة/عجالت مساِعَدة للمحافظة على ثبات الكوركينيت  —

أن ُيضاف للكوركينيت مكبح يدوي أو رجلّي/مظلّة )براشوت( خلفية   —
قابلة للفتح. 

بناء كوركينيت من مادة ثقيلة أو تركيب عجالت خشنة أكثر )لزيادة   —
االحتكاك(  

مالحظة: يجب قبول فقط اإلجابة التي يتطّرق فيها الحل إلى املشكلة المذكورة     
في البند "أ".  

كل إجابة أخرى   = 0   

3 ،0

إجابة تشمل حسنة واحدة وسيئة واحدة الستعمال الورق،مفتوح11  = 2

أمثلة:  

حسنة:  

التوفير في الورق.  —

نان من نقل معلومات سرّية.  الورق والحبر ُيمكِّ  —

إعادة استعمال الورق )ُتْقَبل أيًضا اإلجابة: استحداث الورق(  —

سيئة:  

ال يمكن تخزين معلومات لمدة طويلة.  —

1 = إجابة تشمل حسنة فقط أو سيئة فقط. 

0 = كل إجابة أخرى 

مالحظة: اإلجابة المأخوذة من النص الّظاهر في السؤال ُتعتبر إجابة غير صحيحة،   
 مثال:

اللون يبهت وخالل 24 ساعة ينمحي ُكلِّّيًا.  —

2—0
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מחוון למבחן 55 במדע וטכנולוגיה לכיתה ח, 
נוסח ב', התש"ע - מחוון לאינטרנט-עדכון

 دليل اإلجابات لالمتحان 55 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الثامن،

الصيغة ب، 2010 - دليل اإلجابات لإلنترنت-حتديث

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

إجابة تشمل ِذْكر صفَتْين مع الشرح لكل منهما. مفتوح12  = 3 
أمثلة: 

الّشرحالّصفة

ِذْكر صفة تتطّرق إلى توصيل 

 الحرارة

أمثلة: 

عازلة للحرارة/تْسُخن ببطء/  —
لونها فاتح  

لكي ال يشعر السابحون/المتنزهون 

بحرارة عالية في كفات أرجلهم 

ِذْكر صفة تتطّرق إلى الراحة/نعومة 

 َملَْمس المادة  

أمثلة:

لّينة/ملساء/بدون نتوءات  —

لكي يشعر َمن يسير عليها بنعومة 

الَملَْمس/كي ال تسبب ألًما

ِذْكر صفة تتطرق إلى ُصمود المادة 

أمثلة:  

قوّية/ال تتفّتت/ال تصدأ  —

 لكي تصمد أمام ظروف البيئة 

)مياه/رطوبة/رياح/ملوحة/رذاذ يحتوي 

على ملح(

ِذْكر صفة تتطّرق إلى منع تجّمع 

 المياه

مثال:  

ماّصة للمياه  —

لكي ال تتكون أنقوعات )تجّمعات مياه(

ِذْكر صفة تتطرق إلى منع االنزالق 

أمثلة: 

خشنة، بلورّية  —

لكي ال تنزلق أقدام السابحين/المتنزهين 

في البحر

 مالحظات: —  يجب قبول فقط اإلجابة التي تشمل شروًحا تالئم الّصفات التي 

       َذَكَرها الطالب. 

      —  إذا َذَكر الطالب اسم مادة بداًل من ِذْكر ِصَفة، لكنه َذَكر في الشرح 

       ِصَفَة هذه المادة وشرح شرًحا صحيًحا، فاإلجابة ُتْعَتَبر صحيحة.   

إجابة صحيحة واحدة  = 2

كل إجابة أخرى  = 0

3 ،2 ،0
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55-MAD-010-8B-SOF-P-net-idkun ,15:14,09/05   55-04-08-02-01-02-009-010-04

מחוון למבחן 55 במדע וטכנולוגיה לכיתה ח, 
נוסח ב', התש"ע - מחוון לאינטרנט-עדכון

 دليل اإلجابات لالمتحان 55 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الثامن،

الصيغة ب، 2010 - دليل اإلجابات لإلنترنت-حتديث

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

املوضوع 3: املواّد، مبنى، ِصفات وعملّيات

إجابة تتطّرق إلى تأثير ارتفاع درجة الحرارة على زيادة حركة الُجَسْيمات، وإلى مفتوح13  = 2
زيادة وتيرة االنتشار الناتجة عن ذلك.

أمثلة:  

ع/ يرفع/ يزيد من سرعة حركة الُجَسْيمات. ارتفاع  ارتفاع درجة الحرارة ُيَسرِّ  —
سرعة حركة الُجَسْيمات يزيد من وتيرة عملية االنتشار/اختالط الغاَزْين ببعضهما. 

إجابة تتطّرق فقط إلى تأثير ارتفاع درجة الحرارة على زيادة حركة الُجَسْيمات.  = 1

مثال:  

الُجَسْيمات تتحرك بسرعة أكبر.    —

كل إجابة أخرى  = 0

مالحظة: اإلجابة التي ال تشمل المصطلح "ُجَسْيمات" ُتعَتبر إجابة غير صحيحة.  

مثال:   

—   ارتفاع درجة الحرارة يزيد من عملية االنتشار. 

2—0

ُجَسْيمات املاّدة موجودة في حركة دائمة.مغلق14 اإلجابة الصحيحة:  )4(   = 2

كل إجابة أخرى.   = 0

2 ،0

على ضغط الغاز على جدران الوعاءمغلق15 اإلجابة الصحيحة:  )3(   = 2

كل إجابة أخرى.   = 0

2 ،0
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מחוון למבחן 55 במדע וטכנולוגיה לכיתה ח, 
נוסח ב', התש"ע - מחוון לאינטרנט-עדכון

 دليل اإلجابات لالمتحان 55 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الثامن،

الصيغة ب، 2010 - دليل اإلجابات لإلنترنت-حتديث

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

إجابة تشمل اسَمي المادَتْين: الزنك والبروم.مفتوح16  = 2 أ. 

أمثلة:           

ب بروميد الزنك يتحلّل بواسطة اإللكتروليزا إلى زنك وبروم.  المركَّ  —

بروميد الزنك يتحلّل إلى زنك وبروم.  —

زنك + بروم  —

بجانب إلكترود واحد نحصل على بروم، وبجانب اإللكترود اآلخر   —
نحصل على زنك. 

إجابة تتطّرق إلى الحصول على مادَتْين بدون ِذْكر اسميهما.   = 1   

كل إجابة أخرى   = 0   

2—0

ب من عنصَرْين، أو إجابة تتطّرق مفتوح إجابة تتطّرق إلى أن بروميد الزنك ُمَركَّ  = 3  ب. 
إلى أن العنصر هو مادة ال يمكن تحليلها إلى مواد أبسط.    

أمثلة:    

بما أن مادة بروميد الزنك تحلّلت إلى عنصَرْين/مادَتْين مختلفَتْين إًذا   —
ب وليس عنصًرا. فهي ُمَركَّ

ألن العنصر هو مادة ال تتحلّل إلى مواد أبسط/إلى مواد أخرى.    —

كل إجابة أخرى    = 0   

3 ،0

إجابة تشمل صفَتْين من الصفات التالية:مفتوح17  = 2

—   صلبة )في درجة حرارة الغرفة(

موصلة للكهرباء/توجد فيها إلكترونات حرة   —

موصلة للحرارة  —

قابلة للتطريق وللشد    —

المعة/لمعان معدني   —

ًبا مع األوكسجين ن ُمَركَّ َتَتَأْكَسد/ُتَكوِّ  —

تتحول إلى أيون موجب في التفاعالت الكيماوية  —

إجابة تشمل صفة واحدة من بين الصفات المذكورة أعاله.  = 1

إجابات أخرى  = 0

2—0

حسب عدد البروتونات فقطمغلق18 اإلجابة الصحيحة: )1(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ،0
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מחוון למבחן 55 במדע וטכנולוגיה לכיתה ח, 
נוסח ב', התש"ע - מחוון לאינטרנט-עדכון

 دليل اإلجابات لالمتحان 55 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الثامن،

الصيغة ب، 2010 - دليل اإلجابات لإلنترنت-حتديث
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السؤال

العالمات العالمة مبوجب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

غاز األوكسجين/األوكسجينمفتوح19  = 2 أ1. 

كل إجابة أخرى  = 0   

مالحظة: ال ُتْقَبل اإلجابة "غاز" كإجابة صحيحة.   

2 ،0

الزئبقمفتوح  = 2 أ2. 

كل إجابة أخرى   = 0   

2 ،0

اإلجابة الصحيحة:  )3(  كتلة الّنواجت ُمساوية لكتلة أوكسيد الّزئبق الّتي مغلق  =2  ب.  

كانت في بداية الّتجربة.            

كل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0

ب.مغلق اإلجابة الصحيحة:  )3(  تغيير كيميائّي، ألّنه مّت حتليل ُمَركَّ  =2 ج.  

كل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0

احلجم هو املكان الّذي حتتلّه املاّدة.مغلق20 اإلجابة الصحيحة:  )2(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ،0

أكبر من عدد البروتونات.مغلق21 اإلجابة الصحيحة:  )3(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ،0
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املمكنة

املوضوع 4: الطاقة والتفاعل )التأثير املتبادل(

اإلجابة الصحيحة:  )3( على جميع الّتّفاحاتمغلق22  = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ،0

2 = اإلجابة الصحيحة: )4( قّوة االحتكاك مغلق23

كل إجابة أخرى  = 0

2 ،0

اإلجابة الصحيحة: )4( الكرة األرضّية والعربة والّرصيف.مغلق24  =2 أ.  

كل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0

اإلجابة الصحيحة: )3( القّوة الّتي تؤثِّر بها روضة على العربة ُمساوية للقّوة مغلق  =2  ب.  

                 الّتي تؤثِّر بها العربة على روضة.

كل إجابة أخرى  = 0   

2 ،0

اإلجابة الصحيحة:  )1( مغلق25 עיפרון2 = 

כדור הארץ

كل إجابة أخرى  = 0

2 ،0 قلم رصاص

الكرة األرضية
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 دليل اإلجابات لالمتحان 55 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الثامن،

الصيغة ب، 2010 - دليل اإلجابات لإلنترنت-حتديث
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املمكنة

املوضوع 5: اخللّية - وحدة بناء ووظيفة أساسّية في الكائنات احلّية

نسيجمغلق26 اإلجابة الصحيحة:  )3(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ،0

اجلدارمغلق27 اإلجابة الصحيحة:  )1(   = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2 ،0
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املوضوع 6: املاء في أجسام الكائنات احلّية )موضوع اختياري( 

انخفاض في عملّية َنْتح املياه من األوراقمغلق28 اإلجابة الصحيحة:  )1(   = 3

كل إجابة أخرى  = 0

3 ،0

إجابة تشمل شرًحا صحيًحا لكل واحدة من المالءمَتْين:مفتوح29  = 3 أ. 

النشاط في ساعات الليل:   •   
شرح يتطّرق إلى أن درجات الحرارة في الليل منخفضة أكثر منها في 

النهار، لذلك فإن اليربوع يفقد في ساعات الليل كمية ماء أقّل.  

مثال:  

درجة الحرارة في الليل منخفضة أكثر منها في النهار، ولذلك فإّن   —
اليربوع ال يحتاج إلى تبريد جسمه، وهكذا يوفر في الماء.

مالحظة: يجب قبول أيًضا اإلجابة التي تتطّرق إلى العرق على أنه وسيلة   

لتبريد الجسم.

إفراز كمية صغيرة من البول املرّكز:  •   
شرح يتطّرق إلى أن اليربوع يفقد كمية قليلة من الماء في البول.

أمثلة:  

ز ويحتوي على كمية قليلة من الماء،  البول الذي يفرزه اليربوع مركَّ  —
لذلك فهو ال يفقد كميات كبيرة من الماء مع البول.

إذا أفرز اليربوع القليل من البول، فهو يوفر في الماء.  —

إجابة تشمل شرًحا لمالَءمة واحدة فقط.    = 2   

إجابات أخرى   = 0   

3 ،2 ،0

موازنة سليمة للماء هي حالة تكون فيها كمية الماء التي يستوعبها الجسم مفتوح  = 3  ب. 
مساوية لكمية الماء التي يفرزها الجسم/التي تخرج من الجسم.   

كل إجابة أخرى   = 0   

مالحظة: اإلجابة التي تتطرق إلى كمية الماء التي في الجسم، وليس   
 لالستيعاب واإلخراج، ُتْعَتبر إجابة غير صحيحة.

مثال:

يحتوي الجسم على كمية الماء التي يحتاجها، ليس أكثر من الالزم   —
وليس أقل من الالزم.  

3 ،0
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إجابة تتطّرق إلى أّن نبتة بدون أوراق تفقد كمية قليلة جًدا من الماء في عملية مفتوح30  = 3
 النتح، وتستهلك كمية قليلة من الماء.

أمثلة:

—   أشجار بدون أوراق تفقد ماًء أقّل.

بما أن إفراز المياه في عملية النتح يتم بشكل أساسّي من األوراق، لذلك إذا   —
كان للنبتة عدد أوراق أقّل، فعملية النتح تكون أقّل، وفقدان الماء يكون أقّل.

أشجار بدون أوراق تستهلك/تستوعب كمية ماء أقّل.  —

كل إجابة أخرى  = 0

3 ،0
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كان هدف التجربة فحص فيما إذا كان هناك ماء في بذور الحمص/في مفتوح31  = 3  أ. 
الحمص/في البذور.    

0 = كل إجابة أخرى   

3 ،0

إجابة تشمل تشخيص وظيفة الوعاء رقم 2 كضابط للتجربة، َوَوْصًفا مفتوح  = 3  ب. 
لوظيفة ضابط التجربة في هذه التجربة.    

أمثلة:            

شريف ليس على حّق، ألن وظيفة الوعاء رقم 2 هي الفحص فيما إذا   —
كانت ستظهر قطرات ماء في الوعاء حتى وإن لم تكن فيه بذور حمص.    

شريف ليس على حّق، ألن الوعاء رقم 2 ُيْسَتْعَمل كضابط للتجربة،   —
فهو ال يحتوي على بذور، ولذلك يمكن أن نثبت بأن مصدر المياه التي 

في الوعاء رقم 1 هو من بذور الحمص فقط.

أخطأ شريف، ألنه إذا ُوِجد ماء في الوعاء رقم 1، فكيف يمكنهم أن   —
يعرفوا بالتأكيد أن مصدر هذا الماء من البذور؟ 

مالحظة: إجابة تصف وظيفة الضابط للتجربة بدون استعمال   

المصطلح "ضابط" ُتعَتبر صحيحة.

إجابة تتطرق إلى أن وظيفة الوعاء رقم 2 هي أنه ضابط للتجربة، بدون شرح.     = 2   
كل إجابة أخرى    = 0   

3 ،2 ،0

إجابة بالّنفي، وشرح يتطّرق إلى أنه ال يمكن أن نطّبق ما تعلّمناه من النتائج مفتوح  = 3  ج. 
التي حصلنا عليها في التجربة على بذور الحمص على بذور من أنواع أخرى.   

أمثلة:      

ال، ألنه من المحتمل أن الماء موجود في بذور الحمص فقط، وغير   —
موجود في بذور أخرى. 

ال، ألنه ال يمكننا أن نعرف حسب بذور الحمص ماذا سيحدث في بذور   —
أخرى. 

ال، ألنه يجب أن نجري التجربة في كل مرة على بذور من نوع آخر.   —
التجربة على بذور الحمص ال تعني أننا سنحصل على نفس النتيجة 

عند إجراء التجربة على بذور أخرى. 

مالحظة: يجب قبول أيًضا اإلجابة اإليجابية والشرح الذي يتطرق إلى   
 الحاجة بإجراء تجارب متكّررة على بذور من أنواع مختلفة.

مثال:

نعم، لكن شريطة أن نجري التجربة في كل مّرة على نوع آخر من البذور.  —
إجابة بدون شرح أو كل إجابة أخرى  = 0  

3 ،0 
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املوضوع 7: التكاثر والتطّور في الكائنات احلّية )موضوع اختياري(

من درجة الحرارة 20º C حتى درجة الحرارة 28º Cمفتوح32  = 3 أ. 
كل إجابة أخرى  = 0   

3 ،0

معدل الزيارات 1،100 تقريًبا/1،100مفتوح  = 3 ب. 
كل إجابة أخرى   = 0   

3 ،0

إجابة تتطّرق إلى اتجاه آِخذ باالرتفاع في عدد زيارات النحل حتى درجة حرارة مفتوح  = 3  ج. 
،28º C 24 حتىº C 24، وإلى اتجاه آِخذ باالنخفاض من درجة الحرارةº C   

أو    
إجابة تتطّرق إلى أنه في درجة الحرارة 24º C عدد زيارات النحل هو      

األكبر، وهو يقل في درجة حرارة أعلى أو أقّل.   

أمثلة:     
كلّما ارتفعت درجة الحرارة، ارتفع عدد زيارات النحل حتى درجة   —

الحرارة 24º C. بعد درجة الحرارة هذه عدد الزيارات يقّل. 

في درجة الحرارة 24º C، عدد الزيارات يكون األعلى. إذا كانت درجة   —
الحرارة عالية بالنسبة للنحل، أو منخفضة بالنسبة للنحل، فإن عدد 

زيارات النحل سيكون أقّل.

مالحظة: اإلجابة الصحيحة يجب أن تتطّرق إلى مجال درجات الحرارة   
الذي يظهر في الرسم البياني. 

   2 =  إجابة تتطّرق فقط إلى جزء من الرسم البياني: إلى االتجاه اآلخذ باالرتفاع 
   أو إلى االتجاه اآلخذ باالنخفاض أو إلى القمة. 

     مثال: 

كلّما كانت درجة الحرارة أقرب إلى 24º C، يمكن أن نرى أّن عدد   —
زيارات النحل أكبر.  

  0 =  كل إجابة أخرى

3 ،2 ،0

اإلجابة الصحيحة:  )2( لكي يزداد عدد زيارات الّنحل وتزيد كّمّية احملصول.مغلق  = 3 د. 
كل إجابة أخرى  = 0   

3 ،0

إجابة تتطرق إلى العالقة التي بين التلقيح بواسطة النحل وبين اإلخصاب مفتوح  = 3  هـ. 
والحصول على ثمار/بذور/غذاء.    

مثال:     

الّنقص في النحل قد يقلّل من تلقيح النباتات التي يرّبيها اإلنسان/النباتات   —
التي ُتزودنا بالفواكه والخضزوات، مّما سيقلّل إخصاب األزهار وسيقلّل 

كميات الثمار والبذور، أي يؤّدي إلى تقليل كمية الغذاء النباتي في العالم.

  1 =   إجابة تتطرق إلى جزء من العالقة بين التلقيح بواسطة النحل وبين
      اإلخصاب والحصول على ثمار وبذور.

    مثال: 

إذا لم يكن هناك نحل، فلن تتم عملية تلقيح النباتات.  —
  0 =  كل إجابة أخرى 

3 ،1 ،0
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إجابة تشمل مثااًل ُيْذكر فيه اسم الحيوان وأيًضا كيف تظهر لديه ازدواجية الصورة مفتوح33  = 3
 الجنسية.

أمثلة:

الحيوان: الطاووس  — 
َكر يوجد ذيل ريش فخم/متعدد  التعبير عن ازدواجية الصورة الجنسية: للذَّ

األلوان/طويل.

الحيوان: األيل  — 
َكر توجد قرون متشعبة. التعبير عن ازدواجية الصورة الجنسية: للذَّ

الحيوان: الديك  — 
َكر يوجد ُعْرف/ُعْرف أحمر. التعبير عن ازدواجية الصورة الجنسية: للذَّ

مالحظة: يجب قبول كل مثال صحيح الزدواجية الصورة الجنسية لدى الحيوانات.   

إجابة ُيْذَكر فيها اسم صحيح لحيوان دون ِذْكر كيف تظهر لديه ازدواجية الصورة   = 0
الجنسية، أو كل إجابة اخرى.

3 ،0

التأشير على )2(، وشرح يتطّرق إلى ميزات التكاثر الاّل جنسي، أو إلى ميزات مفتوح34  = 3
الكائنات التي تتكاثر تكاثًرا ال جنسًيا.

 

أمثلة:  

ليس كل َنْسل بحاجة إلى خليَتْين، هناك تكاثر من خلية واحدة.    —

في التكاثر الاّل جنسي ال يوجد والدان/َذَكر وأنثى. التكاثر يتم بواسطة فرد   —
واحد.

يتم التكاثر الاّل جنسي بواسطة فرد واحد فقط/بواسطة جزء من جسم فرد   —
واحد. 

الكائنات التي تتكاثر بواسطة التكاثر الاّل جنسي ال تحتاج إلى خاليا جنس   —
لكي تتكاثر. 

مالحظة: إذا أّشر الطالب على )1( أو لم يؤّشر على أي إجابة إطالًقا، لكنه كتب   
شرًحا صحيًحا، يجب إعطاؤه عالمة كاملة. 

التأشير إلى )2( بدون شرح مناسب، أو كل إجابة أخرى.   = 0

3 ،0


