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

 دليل اإلجابات لالمتحان 55 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الثامن،

الصيغة "ب"، 2013

تعليمات عامة للمصّححني

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

في األسئلة متعّددة اخليارات وفي كل بند من بنود األسئلة املغلقة، إذا كتب التلميذ أو أشار إلى أكثر من   *

إجابة واحدة، يجب إعطاؤه العالمة 0 )صفر(.

انتبهوا:  *

في األسئلة املفتوحة، إذا كتب التلميذ اإلجابة الصحيحة وأضاف معلومات غير متعلّقة باملوضوع تتناقض مع   

إجابِتِه وتدّل على عدم الفهم، فسوف ُتْعَتَبر اإلجابة غير صحيحة.
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجات

العالمات 

املمكنة

املوضوع 1: األنظمة البيئّية

ِذْكر الصفَتْين التاليَتْين:مفتوح1 	=	2

عدم وجود ُغَدد َعَرق 	•

)جلد(	سميك/غير متساٍو في ُسْمِكه/توجد فيه نقاط ساخنة/يعيق انتقال احلرارة 	•

ِذْكر واحدة من الصفَتْين أعاله 	=	1

كل إجابة أخرى  =	0

2—0

متعّدد 2

اخليارات

المساعدة في َخْفض درجة حرارة جسمه. اإلجابة الصحيحة: )1(	 	=	2

كل إجابة أخرى 	=	0

2	,0

متعّدد 3

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )2(		آذار 	=	3 أ. 

كل إجابة أخرى 	=	0 	

3	,0

متعّدد 

اخليارات
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اإلجابة الصحيحة: )4(		 	=	3 ب. 

كل إجابة أخرى 	=	0 	
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجات

العالمات 

املمكنة

التأشير على )2(،	وشرح يتطّرق بشكل صحيح إلى تنظيم الحرارة / إلى درجة حرارة مفتوح4 	=	3
جسم الماموث أو شرح يتطّرق بشكل صحيح إلى تنظيم الحرارة / إلى درجة حرارة 

 جسم الفيل مقارنة بالماموث،  	

مثال:

لكي ال يفقد حرارة.  	—

أذنا الفيل الكبيرتان تساعدان على تبريده ألّنه يعيش في مناخ حار، بينما يعيش  	—
املاموث في مناخ بارد ولذلك من املنطقي أن نفترض بأّن أذنيه صغيرتان.

كّل إجابة أخرى، بما في ذلك التأشير على )2(	بدون شرح أو التأشير على	)2(	مع  	=	0
 شرح غير صحيح، 

مثال:

ألّن املناخ في سيبيريا كان بارًدا، ولذلك لم يكن املاموث بحاجة إلى تطوير أذنيه. 	—	

)شرح: التطّرق الى درجة حرارة البيئة فقط، وليس إلى تنظيم احلرارة/ إلى 

درجة حرارة جسم املاموث.(

ألّن الفيل يعيش في مناخ حار وأذناه الطويلتان تساعدانه على إطالق احلرارة.  	—	

)شرح: التطّرق إلى تنظيم حرارة الفيل فقط، بدون التطّرق إلى املاموث.(  

أو:  

تأشير غير صحيح مع شرح صحيح.  

3,0

متعّدد 5

اخليارات

ر والهالوك "مستفيد". الَجَزر ُمتضرِّ اإلجابة الصحيحة: )4(	 	=	2

كل إجابة أخرى 	=	0

2	,0
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6

		

متعّدد 

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )1(		أسماك بيضاء اليركون 	=	2 أ. 

كل إجابة أخرى 	=	0 	

2	,0

ق إلى أّن أسماك مفتوح  ب1. 2=ِذْكر بأّن املشكلة هي "البعوض" /"يرقات البعوض" وشرح يتطرَّ

 اجلمبوزيا تتغّذى على يرقات البعوض، 

مثال:

شكا املواطنون من مشكلة يرقات البعوض التي تتغّذى عليها أسماك اجلمبوزيا.  	—
 

مالحظة:	ِذْكر أّن املشكلة هي ضرر للنباتات املائّية ُيْعَتبر إجابة صحيحة، ولكن شريطة  	

 أن يتطّرق الشرح إلى أّن أسماك اجلمبوزيا تتغّذى على يرقات البعوض، 

مثال: 

شكا املواطنون من أّن النباتات املائّية في البرك تضّررت. إذا أكلت أسماك  	—
اجلمبوزيا يرقات البعوض، فهي لن تأكل النباتات.  

ِذْكر أّن املشكلة هي "البعوض"/"يرقات البعوض" بدون شرح أو مع شرح غير  	=	1
 صحيح، 	

مثال: 

يوجد في املدينة الكثير من البعوض وأسماك اجلمبوزيا تأكل البعوض.     	—	

)شرح: ُكِتَب أّن أسماك اجلمبوزيا "تأكل البعوض" بدلاً من "تأكل يرقات 

البعوض".(

أو:

ِذْكر مشكلة غير صحيحة مع شرح صحيح،  		
مثال:

املشكلة هي احلشرات، ألّنه بحسب الرسم التخطيطّي اجلمبوزيا تأكل يرقات  	—
البعوض التي هي حشرات.

أو :

عدم ِذْكر املشكلة مع شرح صحيح. 	

كل إجابة أخرى، مبا في ذلك ِذْكر أّن املشكلة هي ضرر للنباتات املائّية بدون شرح  	=	0
أو مع شرح غير صحيح. 

2—0

ب2. 2=	إجابة تتطّرق إلى أّنه في اإلبادة البيولوجّية يتّم القضاء فقط على الكائنات الضاّرة، مفتوح

مثال:    

—			اإلبادة البيولوجّية تقضي على الكائنات الضاّرة فقط.  
اإلبادة البيولوجّية تقتل البعوض فقط. 	—

مالحظة: شرح يتطّرق	إلى سّيئات اإلبادة الكيميائّية ُيْعتبر إجابة صحيحة. 	 	 	

كل إجابة أخرى.  =	0

2,0

متعّدد 7

اخليارات

بذور ذات أهداب َشْعرّية تتطاير مع الرياح اإلجابة الصحيحة: )3(	 	=	2

كل إجابة أخرى 	=	0

2	,0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجات

العالمات 

املمكنة

املوضوع 2: المواّد

متعّدد 8

اخليارات

يتكّون أيون. اإلجابة الصحيحة: )3(	 	=	2

كل إجابة أخرى 	=	0

2	,0

متعّدد 9

اخليارات

H
2
SO

4
اإلجابة الصحيحة: )4(	 	=	2

كل إجابة أخرى 	=	0

2	,0

متعّدد 10

اخليارات

الكتلة واحلجم َبِقيا بدون تغيير. اإلجابة الصحيحة: )4(	 	=	2

كل إجابة أخرى 	=	0

2	,0

)غازات(	خاملة/نبيلةمفتوح11 	=	2 أ.	

كل إجابة أخرى 	=	0 	

2,0

متعّدد 

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )1(		أّنه موجود في الطبيعة كذّرات منفردة. 	=	2 ب. 

كل إجابة أخرى 	=	0 	

2	,0

ق إلى تبريد )المحلول(، وشرح يتطّرق إلى إبطاء )سرعة( حركة الُجَسْيمات مفتوح12 التطرُّ 	=	3
)ُجَسْيمات الماء(/إلى تقليل عدد الصطدامات بين الُجَسْيمات )ُجَسْيمات الماء(/إلى 

تقليص الفراغ بين الُجَسْيمات )ُجَسْيمات الماء(/إلى زيادة قوى الجذب بين الُجَسْيمات 

)ُجَسْيمات الماء(. 	

ق إلى تبريد )المحلول( بدون شرح أو مع شرح غير صحيح، التطرُّ 	=	2	
مثال:

تبريد احمللول ألّن السّكر سيذوب بشكل أبطأ. 	—	
ق إلى إبطاء حركة اجُلَسْيمات/إلى تقليل عدد الصطدامات  )شرح: ل يوجد تطرُّ

بني اجُلَسْيمات/إلى تقليص الفراغ بني اجُلَسْيمات/إلى زيادة قوى اجلذب بني 

اجُلَسْيمات.(  

ق إلى التجميد بدلاً من التبريد، مع شرح صحيح.	 كل إجابة أخرى، بما في ذلك التطرُّ  =	0

3,2,0
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اإلجابات الصحيحة:مفتوح13

الماّدة التي ماذا فعلت المعّلمة؟

نتجت 

ما هي العملّية 

التي مّرت بها 

الماّدة؟

 نوع التغيير 

الذي حدث:

ّ
/فيزيائي

ّ
كيميائي

المرحلة األولى:

تسخين مسحوق الكبريت

كبريت/كبريت 

سائل
فيزيائيالتغيير في حالة الماّدة

المرحلة الثانية:

تسخين السائل األصفر

أوكسيد 

الكبريت
كيميائيتأكُسد/احتراق

إكمال تاّم لمرحلََتْين 	=	2

إكمال تاّم لمرحلة واحدة فقط 	=	1

كل إجابة أخرى 	=	0

2—0

كلورمفتوح14 	=	2 أ.	

كل إجابة أخرى، مبا في ذلك اإلجابات: "كلوري" / "كلوريد". 	=	0 	

2,0

ق إلى أّن أيون الكلور )سالب( يعطي مفتوح ِذْكر/التأشير على "املوجب" وشرح يتطرَّ 	=	2 ب.	
إلكتروناًا إلى اإللكترود )املوجب(. 

ر على "املوجب" ولكن الشرح يتطّرق بشكل صريح  مالحظة:	إذا لم َيْذُكر/لم يؤشِّ 	 	
إلى اإللكترود املوجب، تعتبر اإلجابة صحيحة.  

كل إجابة أخرى، مبا في ذلك ِذْكر/التأشير على "السالب" مع شرح صحيح.  =	0 	

2,0
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15

	

إجابة مصوغة على شكل سؤال وتتطّرق بشكل صحيح إلى العالقة )أو إلى مفتوح 	=	3 أ.	
رة/ ن الُفشار )الذُّ رة وبني تكوُّ التأثير( بني القشرة املثقوبة / حالة قشرة بذور الذُّ

ر البذور،   البوبكورن(/تفجُّ

مثال:	

رة  رة )كونها غير مثقوبة( وبني عدد بذور الذُّ ما العالقة بني سالمة قشرة بذرة الذُّ  —
التي حتّولت إلى فشار؟  

رة التي تتحّول  رة يؤثِّر على عدد بذور الذُّ هل إحداث ثقب في قشرة بذور الذُّ  —
إلى ُفشار؟  

كل إجابة أخرى، مبا في ذلك اإلجابة غير املصوغة على شكل سؤال أو اإلجابة   =	0 	
 املصوغة كهدف/ كاستنتاج/ كنتيجة، 

مثال:

الفحص إذا كان من املمكن حتضير الفشار من بذور ذرة مثقوبة.    — 
)شرح: اإلجابة مصوغة كهدف.(

ل إحداث ثقب في القشرة. من أجل حتضير الفشار، من املفضَّ  — 
)شرح: اإلجابة مصوغة كاستنتاج.(

أو:

رة.	 رة بدلاً من حالة قشرة بذور الذُّ إجابة تتطّرق إلى قشرة بذور الذُّ 	 	

3,0
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15

)تتّمة(

بني التالَينْي في سياق بذور ذات قشرة غير نّفاذة أو مثقوبة:   مفتوح ق إلى املركِّ إجابة تتطرَّ 	=	3 ب.	

ن(	األبخرة )تكوُّ 	—

زيادة الضغط داخل البذرة/زيادة حجم البذرة/ارتفاع عدد الصطدامات 	—

مثال:

ل ضغًطا على القشرة غير النّفاذة األمر الذي يؤّدي إلى  ألّن أبخرة املاء ُتَشغِّ 	—
حدوث انفجار. 

ألّنه عندما تكون القشرة مثقوبة، تخرج أبخرة املاء إلى اخلارج، وفي هذه احلالة  	—
ال يتكّون ضغط داخل البذرة.

َبنْي املذكوَرْين أعاله، ق فقط إلى أحد املركِّ إجابة تتطرَّ 	=	2	
مثال:

ألّنه عندما تكون القشرة سليمة )غير مثقوبة(، يكون الضغط بداخلها كبيًرا  	—
 مما يؤّدي إلى االنفجار.

ن أبخرة.( ق إلى تكوُّ )شرح: ل يوجد تطرُّ

ألن البذور ذات القشرة السليمة حفظت املاء، وتبّخر املاء. 	—	
ق إلى زيادة الضغط داخل البذرة/إلى زيادة حجم  )شرح: ل يوجد تطرُّ

البذرة/إلى زيادة عدد الصطدامات.( 

كل إجابة أخرى 	=	0

3,2,0

متعّدد 

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )3(		انطالق أبخرة ماء من الكيس 	=	2 ج. 

كل إجابة أخرى 	=	0 	

2	,0
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ِذْكر "السائل أ"، وشرح بموجبه يجب أْن تكون كثافة الصوديوم أعلى من كثافة السائل مفتوح16 	=	3
 )"أ"(/ كثافة السائل )"أ"( يجب أن تكون أقّل من كثافة الصوديوم،  	

مثال:

السائل "أ"، ألّن كثافة الصوديوم أكبر من كثافة السائل "أ".  	—

كل إجابة أخرى، بما في ذلك ِذْكر "السائل أ" مع شرح ل يتطّرق إلى الصوديوم أو  	=	0
 ِذْكر "السائل ب" مع شرح صحيح أو شرح صحيح بدون ِذْكر أحد السائلَْين، 	

مثال: 

السائل "أ" ، ألّن كثافته أقّل. 	—	
ق إلى الصوديوم.( )شرح: ل يوجد أي تطرُّ

ألن كثافته أقّل من كثافة املاّدة "ب". 	—	
ق إلى كثافة قليلة/كبيرة   مالحظة:	كتابة "خفيف" / "ثقيل"/ "كثيف" بدلاً من التطرُّ

 تعتبر إجابة غير صحيحة،   

مثال:	

السائل "أ"، ألّنه أخّف من الصوديوم.  	—

3,0

متعّدد 17

اخليارات

إضافة 50 بروتوناًا إلى نواة َذّرة النُّحاس. اإلجابة الصحيحة: )1(	 	=	2

كل إجابة أخرى 	=	0

2	,0

متعّدد 18

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )2(		ترتيب الذّرات 	=	2 أ. 

كل إجابة أخرى 	=	0 	

2	,0

ِذْكر الماّدَتْين املتفاعلَتنْي التاليَتنْي:		مفتوح 	=	2 ب.	

		HCl 	•

NaOH 	•

مالحظة:	كتابة أسماء المواد بدلاً من رموزها الكيميائّية ُتْعَتبر إجابة صحيحة.   	 	

كل إجابة أخرى 	=	0 	

2,0

متعّدد 19

اخليارات

ورق ترشيح اإلجابة الصحيحة: )3(	 	=	2

كل إجابة أخرى 	=	0

2	,0

متعّدد 20

اخليارات

ينتقل إلكترون واحد من	َذّرة البوتاسيوم إلى َذّرة اليود. اإلجابة الصحيحة: )2(	 	=	2

كل إجابة أخرى 	=	0

2	,0
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املوضوع 3: الطاقة، القوى واحلركة

متعّدد 21

اخليارات

4	نيوتن اإلجابة الصحيحة: )2(	 	=	2

كل إجابة أخرى 	=	0

2,0

شرح يتطّرق إلى أّن الحتكاك بين المّساحات والزجاج يزداد )عندما يكون الزجاج 22 	=	2
ق إلى أّن الحتكاك بين المّساحات والزجاج يقّل عندما يكون  ا( أو شرح يتطرَّ جاّفاً

			 . الزجاج مبلَّالاً

مالحظة:	الشرح الصحيح يجب أن يتضّمن مصطلح "الحتكاك".	 	

ق إلى زيادة الحتكاك بين السّيارة والشارع  كل إجابة أخرى، بما في ذلك شرح يتطرَّ 	=	0
 بدلاً من زيادة الحتكاك بين المّساحات والزجاج، 	

مثال:

—  ألن املاء يقلِّل من شّدة احتكاك السّيارة.

أو:	 		
إجابة تتطّرق إلى عدم وجود احتكاك بتاتاًا، 

مثال:  

ألّنه عندما يهطل املطر يكون الزجاج أملس؛ وعندها، ال يوجد احتكاك.   —

2,0

متعّدد 23

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )3(	 	=	2

كل إجابة أخرى 	=	0

2,0

اإلجابات الصحيحة:مغلق24

التأشير على )1(	مقياس التّيار "أ" 	.1

التأشير على )1(	المفتاح	1  .2

التأشير على إجابَتْين صحيحَتْين 	=	2

التأشير على إجابة واحدة صحيحة 	=	1

التأشير على إجابات غير صحيحة 	=	0

2—0

متعّدد 25

اخليارات

كّل قّوة منهما ُتساوي 20 نيوتن، والقّوتان ُتؤثِّران باّتاَهنْي   اإلجابة الصحيحة: )4(	 	=	2
ُمتعاكَسنْي.    

كل إجابة أخرى 	=	0

2	,0
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)طاقة(	حرارّيةمفتوح26 	=	2 أ.	

كّل إجابة أخرى 	=	0 	

2,0

احتكاكمفتوح 	=	2 ب.	

كّل إجابة أخرى 	=	0 	

2,0

شرح يتطّرق إلى أن إنتاج/توليد الكهرباء )في محّطات توليد الطاقة( يلّوث الهواء.مفتوح27 	=	2

مالحظات:   

ق إلى أّنه يتّم إنتاج الكهرباء بواسطة )حرق( الوقود، بدون  الشرح الذي يتطرَّ 	.1
ث الهواء ُيْعَتبر إجابة صحيحة،	  التطّرق إلى تلوُّ

مثال: 

ألّنه يتم إنتاج الكهرباء بواسطة حرق الوقود.   —

ن  ث الهواء ويتضمَّ الشرح الذي يتطّرق إلى أّنه يوجد عوامل أخرى تؤّثر على تلوُّ 	.2
 أمثلة على هذه العوامل ُيْعَتبر إجابة صحيحة،

مثال: 

ث البيئة.  ألّنه حّتى إذا استهلكت السّيارات كهرباء، فإن إنتاج السّيارات سيلوِّ  —

ثة مثل: املصانع، السجائر واحلرائق.   ألّنه توجد هناك أشياء كثيرة أخرى ملوِّ  —

ث بدلاً  كل إجابة أخرى، بما في ذلك التطّرق إلى أّن استعمال الكهرباء هو عامل ملوِّ 	=	0
ث،	  من التطّرق إلى أّن إنتاج/توليد الكهرباء هي عامل ملوِّ

مثال: 

ث الهواء.  ألن الكهرباء أيًضا تلوِّ  — 
ق إلى إنتاج/ توليد الكهرباء.( )شرح: ل يوجد تطرُّ

2,0
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ِذْكر "الالمبة ب" مع شرح يتطّرق إلى أنه كلّما كان "تبذير"/"إسراف" الاّلمبة للطاقة مفتوح28 	=	3
 الحرارّية أكبر، كان إنتاجها للطاقة الضوئّية أقل،

مثال:

الالمبة "ب"، ألّنه في الالمبة "أ" اسُتِغلَّت الطاقة الكهربائّية للحرارة أكثر ممّا   —
اسُتغلَّت للضوء، وفي الالمبة "ب" اسُتِغلَّت للضوء أكثر ممّا اسُتِغلَّت للحرارة.
مالحظة: اإلجابة التي ل ُتْذَكر فيها "الاّلمبة ب"	مع شرح صحيح، ُتْعَتَبر إجابة  	

صحيحة، بشرط أن تكون الاّلمبة "ب" مذكورة في الشرح بشكل صريح وواضح.  

كل إجابة أخرى، بما فيها ِذْكر "الالمبة أ" مع شرح صحيح.   =	0

أو: 	

إجابة تتطّرق إلى أّنه في الالمبة "ب" كّل الطاقة الكهربائية تحّولت إلى طاقة ضوئّية / 	
 إلى أّن الالمبة "ب" لم تطلق حرارة بتاتاًا،  	

مثال:

رت" على الضوء.  الالمبة "ب"، ألّن كل طاقتها "َتَبذَّ  —

3,0
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املوضوع 4: األجهزة والعملّيات في الكائنات احلّية

متعّدد 29

اخليارات

ازدياد عدد خاليا الدم احلمراء اإلجابة الصحيحة: )4(	 	=	2

كل إجابة أخرى 	=	0

2	,0

متعّدد 30

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )1(	 	=	2

كل إجابة أخرى 	=	0

2	,0

متعّدد 31

اخليارات

نواة اخللّية اإلجابة الصحيحة: )3(	 	=	2

كل إجابة أخرى 	=	0

2	,0

متعّدد 32

اخليارات

َنْقل الغذاء من األوراق اإلجابة الصحيحة: )1(	 	=	2

كل إجابة أخرى 	=	0

2	,0

َبْين التالَيْين: مفتوح33 ق إلى المركِّ شرح يتطرَّ 	=	3

الدم )دم احلشرات( ل يشارك في نقل األوكسجني.  	—	
ق إلى الهواء بدل األوكسجني.( )ل ُيقبل التطرُّ

في الدم )دم احلشرات( ل يوجد هيموجلوبني/ خاليا دم حمراء. 	—

مثال: 

إذا كان الهواء يصل مباشرًة إلى خاليا احلشرات، فهي ليست بحاجة إلى كريات دم  	—
حمراء لكي َتْنُقل إليها األوكسجني، ولذلك دمها ليس أحمر.

َبْين	أعاله،	 ق إلى أحد المركِّ شرح يتطرَّ 	=	2

مثال: 

ألن األوكسجني ال ميّر في الدم. 	—

دم احلشرات ال َيْنُقل الهواء، ولذلك ال يوجد فيه خاليا دم حمراء. 	—	
ب األول - كتابة "هواء" بدل كتابة "أوكسجني".( ق غير صحيح إلى املركِّ )شرح: تطرُّ

كل إجابة أخرى  	=	0

3,2,0

متعّدد 34

اخليارات

الُدْهِنّيات. اإلجابة الصحيحة: )2(	 	=	2

كل إجابة أخرى 	=	0

2	,0

متعّدد 35

اخليارات

ا على إنتاج األوكسجين. سيكون قادراً اإلجابة الصحيحة: )1(	 	=	2

كل إجابة أخرى 	=	0

2	,0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجات

العالمات 

املمكنة

اإلجابات الصحيحة:مغلق36

صحيحة
غير 

صحيحة

َوْيصالت الرئوّية.
ُ
ينتقل األوكسجين من الُشَعْيرات الدموّية إلى الح

َعْيرات الدموّية إلى الكليَتْين. تنتقل الفضالت من الشُّ

ينتقل ثاني أكسيد الكربون من الُشَعْيرات الدموّية إلى الخاليا.

َعْيرات الدموّية. تنتقل المواّد الغذائّية من األمعاء إلى الشُّ

التأشير على أربع إجابات صحيحة	 	=	3

التأشير على ثالث إجابات صحيحة	 	=	2

التأشير على إجاباَتْين صحيحَتْين أو أقّل	 	=	0

مالحظة: التأشير على اإلجابَتْين الممكنَتْين لنفس العملّية ُيعتبر إجابة غير صحيحة.		 	

3,2,0


