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 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصّف اخلامس،

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.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجات

العالمات 

املمكنة

املوضوع 1: املواّد والطاقة، وعاَلم من ُصْنع اإلنسان

متعّدد 1

اخليارات 
2 = اإلجابة الصحيحة: )2( أّنها ُتستعَمل إلنتاج الطاقة.

كل إجابة أخرى  = 0

2,0

متعّدد 2

اخليارات 
1 = اإلجابة الصحيحة: )2( صخرة تحتوي على الحديد

كل إجابة أخرى  = 0

1,0

متعّدد 3

اخليارات
1 = اإلجابة الصحيحة: )4( سّكر

كل إجابة أخرى  = 0

1,0

متعّدد 4

اخليارات
2 = اإلجابة الصحيحة: )3( 

كل إجابة أخرى  = 0

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' 3
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-013-5B-SOF-p-net-arab ,14:26,22/04  46-04-05-02-01-02-012-013-04

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

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصّف اخلامس،

الصيغة "ب"، 2013

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجات

العالمات 

املمكنة

هو مسامّي/)فيه( مسامات/ثقوب )صغيرة(مفتوح5  = 1 أ. 

كّل إجابة أخرى  = 0

1,0

ر العرق/املاء/السوائل،مفتوح ق"، وشرح يتطّرق إلى تبخُّ إجابة تتطّرق إلى عملّية "التعرُّ  = 3  ب. 

مثال:

ق العملية: التعرُّ  — 
الشرح: ألن العرق يتبّخر من اجللد. 

العملية: إفراز العرق  — 
ر وهكذا يبرد اجلسم.  الشرح: ألّن السوائل تخرج من أجسامنا، تتبخَّ

ق العملية: التعرُّ  — 
الشرح: ألّنه في الـ"إي-كوِلْر" تتبّخر القطرات من اجلانب اخلارجّي، 

وهكذا تبرد املياه التي في الداخل. 
ق" بدون شرح أو مع شرح ال يتطّرق إلى عملّية  إجابة تتطّرق إلى عملّية "التعرُّ  = 2

 التبّخر أو مع شرح اْسُتعمل فيه مصطلح علمّي غير صحيح.

مثال: 

العملية: العرق 	—	
 الشرح: ألّن اجلسم يفرز قطرات ماء، وهكذا يبرد.

ق إلى تبخُّر العرق.( )شرح: كتابة "العرق" بدون التطرُّ

ر العرق العملّية: تبخُّ 	—	
 الشرح: ألّن العرق يتكاثف على اجللد وهكذا يبرد اجلسم. 

ر العرق"، وشرح اْسُتعمل فيه مصطلح علمّي غير  )شرح: كتابة "تبخُّ

صحيح - "يتكاثف" بدالاً من "يتبّخر".(

أو: 

إجابة ينقصها اسم العملّية أو أّنه ُكِتَبت فيها عملّية غير صحيحة مع شرح   
ر العرق/املاء/السوائل،    صحيح يتطّرق إلى تبخُّ

مثال:

العملّية: )غير مذكورة(       — 
ُـّر العرق يبّرد اجلسم.  الشرح: تبخ

0 = كّل إجابة أخرى، مبا في ذلك كتابة عملّية غير صحيحة مع شرح يتطّرق إلى 
ر فقط،   العرق فقط أو إلى التبخُّ

مثال: 

العملّية: تبريد 	— 
الشرح: ألّن َعَرَقنا يخرج عن طريق اجللد.

العملّية: تبريد 	— 
د اجلسم.	 ر ُيَبرِّ الشرح: التبخُّ

3,2,0



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' 4
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-013-5B-SOF-p-net-arab ,14:26,22/04  46-04-05-02-01-02-012-013-04

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

 دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصّف اخلامس،

الصيغة "ب"، 2013

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجات

العالمات 

املمكنة

 5

)تتمة(

شرح يتطّرق إلى أّن املاء يتبّخر وأيًضا إلى أّن امللح يبقى/إلى أّن طبقة مفتوح  = 2 ج. 

ر،  بات احلجرّية تبقى/ال تتبخَّ  الترسُّ

مثال:

املاء يتبّخر وامللح يبقى على األنابيب.	 	—	
 أو:

ر،   التطّرق إلى أّن املاء فقط يتبخَّ

مثال:

ر.	 فقط املاء يتبخَّ 	—	
)شرح: الكلمة "فقط" تتطّرق بشكل غير مباشر إلى أّن امللح بقي.(

ق  بات احلجرّية تتكّون بدل التطرُّ ق إلى أّن طبقة الترسُّ مالحظة: ال ُيْقَبل التطرُّ  	
ر.  إلى أّنها تبقى/ال تتبخَّ

1 = شرح صحيح لكن صياغته غير دقيقة من الناحية العلمّية أو شرح يتطّرق 
بات  ق إلى أن امللح يبقى/إلى أّن طبقة الترسُّ إلى أّن املاء يتبّخر بدون التطرُّ

ر،    احلجرّية تبقى/ال تتبخَّ

مثال:

—	ألن املاء جّف وبقي امللح فقط.	
ر".( ر املاء بلغة غير علمّية - "جّف" بدالاً من "تبخَّ ق إلى تبخُّ 				)شرح: التطرُّ

املاء تبّخر.	 	—
بات  ق إلى أّن امللح يبقى/إلى أن ّطبقة الترسُّ )شرح: ال يوجد تطرُّ 	

ر.( احلجرّية تبقى/ ال تتبخَّ

بات احلجرّية. 	 ر وهكذا تكّونت طبقة الترسُّ ألن املاء تبخَّ 	—
بات احلجرّية" بدالاً من "بقيت طبقة  )شرح: كتابة "تكّونت طبقة الترسُّ 	

بات احلجرّية/لم تتبّخر".( الترسُّ

كّل إجابة أخرى  = 0

2—0

اإلجابات الصحيحة:مغلق د. 

ال ُيساِعدُيساِعدالمعطى

َوْزن الـ"إي-كوِلْر"

كّمّية الكهرباء التي يستهلكها ُمَكيِّف الهواء 

حجم الـ"إي-كوِلْر" 

اإلشارة إلى ثالث إجابات صحيحة  = 2

اإلشارة إلى إجابَتْي صحيحَتْي أو أقّل  = 0

مالحظة: اإلشارة إلى اإلجابَتْي املمكنَتْي بالنسبة لنفس العمل ُتْعَتَبر إجابة   

غير صحيحة.

2,0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجات

العالمات 

املمكنة

متعّدد 6

اخليارات
اإلجابة الصحيحة: )3(  الملعقة المعدنّية  = 1 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0  

1,0

توصيل احلرارة/التوصيل احلرارّي مفتوح  = 1 ب. 
مالحظة: اإلجابات "َنْقل احلرارة" /"توصيل احلرارة والبرودة" ُتعتبر إجابات    

صحيحة.

كّل إجابة أخرى، مبا في ذلك "توصيل البرودة" و"توصيل".   = 0

1,0

اإلجابات الصحيحة:مغلق7

صحيحة
 غير 

صحيحة

في الدائرة الكهربائّية المغلقة يمّر تّيار كهربائّي. 

الدائرة الكهربائّية التي فيها ماّدة عازلة َمْوصولة بأحد ُقْطَبي 
البطارّية هي دائرة كهربائّية مغلقة.

في كل دائرة كهربائّية مغلقة يجب أن يكون مفتاح تشغيل. 

اإلشارة إلى ثالث إجابات صحيحة  = 2

اإلشارة إلى إجابَتْي صحيحَتْي أو أقّل  = 0

مالحظة: اإلشارة إلى اإلجابَتْي املمكنَتْي بالنسبة لنفس اجلملة ُتْعَتَبر إجابة غير   

صحيحة.

2,0

متعّدد 8

اخليارات 
ْفو على الماء 1 = اإلجابة الصحيحة: )1( الطَّ

كل إجابة أخرى  = 0

1,0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجات

العالمات 

املمكنة

اإلجابات الصحيحة:مفتوح9

وحدات القياس للجهازجهاز القياسالُمعطى

درجة الحرارة في بيت الكلب 
مقياس حرارة/ثرمومتر/

ميزان حرارة

درجات حرارة مئوية/درجات 

حرارة/مئوية/سيلزيوس/

فهرنهايت/كالفين

لْب   غرام/كغم )كيلوغرام(/ميليغرامميزانكّمّية الغذاء الصَّ

َحْجم الماء 

مخبار مدّرج /كأس قياس/

أداة قياس/أنبوب اختبار/أداة 

ُرِسَمت عليها خطوط قياس

* اإلجابات التالية ال ُتْقبل:  

    "مقياس مطر" َو "وعاء عليه 

   إشارات/أرقام".

ب( سم3 )سنتيمتر ُمكعَّ

كتابة أربع إجابات صحيحة  = 2

كتابة ثالث إجابات صحيحة  = 1

كتابة إجابَتْي صحيحَتْي أو أقّل  = 0

2—0

متعّدد 10

اخليارات

20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

0 1 2 3
המרחק בין המגנט לסיכות (ס"מ)

נט
מג

 ל
כו

מש
שנ

ת 
כו

סי
 ה

פר
מס اإلجابة الصحيحة: )2(    = 1 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0  

1,0

حديد/نيكل/كوبلت/فوالذمفتوح  = 1 ب. 

كّل إجابة أخرى  = 0

1,0

متعّدد 

اخليارات

ر. ِكن الفحص إذا كانت النتائج َنْفُسها تتكرَّ اإلجابة الصحيحة: )3(  ألّنه هكذا ُيْ  = 2 ج. 

كل إجابة أخرى  = 0  

2,0

متعّدد 

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )1(  كلّما كانت املسافة بي املغناطيس والدبابيس أكبر،    = 3 د. 

َذب عدد دبابيس أقّل إلى املغناطيس.          اْنَ

كل إجابة أخرى  = 0  

3,0

المسافة بي المغناطيس والدبابيس )سم(

س
طي

نا
غ
م
لل
ت 

َذَب
ْنَ

 ا
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با
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د
ع
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجات

العالمات 

املمكنة

اإلشارة إلى )1(، وشرح يتطّرق إلى أّن المقبض )اليد( المصنوع من الخشب مفتوح11  = 2
عازل للكهرباء/غير موصل للكهرباء أو إلى أّن المقبض المصنوع من النحاس 

ا المقبض المصنوع من الحديد موصالن للكهرباء/غير عازلَْين للكهرباء،   وأيضاً

مثال: 

مقبض خشب، ألّن اخلشب عازل للكهرباء.	 	—

مقبض خشب، ألّن احلديد والنحاس موصالن للحرارة وللكهرباء. 	—

مالحظات:   

ا َذَكر  ا صحيحاً إذا لم ُيِشر التلميذ إلى اإلجابة الصحيحة )1(، َوكَتب شرحاً  .1
ا يتطّرق إلى كون كّل من النحاس  فيه اسم املاّدة "خشب" أو إذا َكَتَب شرحاً

واحلديد موصلَْي للكهرباء، ُتْعَتبر اإلجابة صحيحة.  

التطّرق إلى َنْقل/مترير الكهرباء بدالاً من توصيل الكهرباء ُيْعَتبر إجابة    .2
صحيحة. 

كّل إجابة أخرى، بما في ذلك تأشير صحيح بدون شرح أو تأشير صحيح مع   = 0
شرح غير صحيح.   

أو:  

ق إلى الكهرباء،   تأشير صحيح مع شرح يتطّرق إلى العزل/التوصيل، بدون التطرُّ   
مثال:

مقبض خشب، ألّن اخلشب غير موصل. 	—

مقبض خشب، ألّن اخلشب عازل. 	—

أو:  

تأشير صحيح/غير صحيح وشرح يتطّرق إلى أّن النحاس فقط أو الحديد فقط   
 موصالن للكهرباء، 

مثال: 

مقبض خشب، ألن احلديد موصل للكهرباء.	  —

2,0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجات

العالمات 

املمكنة

إجابة بـ "ال"، وشرح يتطّرق إلى أّن األوكسجين هو شرط ضرورّي لالحتراق/ مفتوح12  = 3
 للحرق/لالشتعال/للنار، 

مثال:

ال، ألّنه ال يوجد أوكسجني في الفضاء ولكي يحدث َحْرق، يجب أن يكون  	—
هناك أوكسجني. 

ال، ألّنه بدون أوكسجني ال يوجد نار.		 	—

مالحظة: إجابة بـ "نعم" وشرح يتطّرق إلى أّنه في المركبة الفضائّية توجد   
صهاريج أوكسجين تجعل الحرق ممكناًا، ُتْعَتبر إجابة صحيحة.  

إجابة بـ "ال" وشرح يتطّرق إلى أّنه في الفضاء ال يوجد أوكسجين، بدون التطّرق   = 2
إلى أن وجود األوكسجين هو شرط ضرورّي لالحتراق/ للحرق/لالشتعال/للنار،

مثال:  

ال، ألنه ال يوجد في الفضاء أوكسجني.  	—

كّل إجابة أخرى، بما في ذلك إجابة بـ "ال" وشرح ال يتطّرق إلى أّن وجود   = 0
 األوكسجين هو شرط ضرورّي لالحتراق/ للحرق/لالشتعال/للنار،

مثال:

ال، ألّنه ال ميكن حدوث احتراق في الفضاء.  	—

ق إلى األوكسجين.( )شرح: ال يوجد تطرُّ   

أو:  

إجابة بـ "ال" وشرح كامل لكنه يتطّرق إلى الهواء بدالاً من األوكسجين،     
مثال: 

ال، ألّنه في الفضاء ال يوجد هواء، وهكذا ال ميكن إشعال نار، ألّن النار حتتاج  	—
إلى هواء.	

3,2,0

 2 = تكملة حالَتِي الماّدة الصحيحَتْين:مفتوح13
 من حالة الماّدة غاز/الغازّية إلى حالة الماّدة سائل/السائلة/السيولة

وأيًضا التأشير/كتابة "تكاُثف" في اسم العملّية.

كّل إجابة أخرى.  = 0

2,0
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العالمات 

املمكنة

املوضوع 2: الكرة األرضّية والكون

متعّدد 14

اخليارات

1 = اإلجابة الصحيحة: )1( دورة واحدة للقمر حول الكرة األرضّية

كل إجابة أخرى  = 0

1,0

 موجود في أّيامنا )غير مذكور في السؤال( له صلة بأبحاث مفتوح15
ّ
ِذْكر تطوير تكنولوجي  = 1

الفضاء، مثال: تيليسكوب، مكوك فضائي، قاعدة إطالق، سفينة فضائّية، محّطة 

فضاء، حذاء جاذبّية، مركبة أبحاث فضائّية.

كّل إجابة أخرى  = 0

1,0

1 = الخدش بالظفر/الحفر بالظفر/الظفرمفتوح16

كّل إجابة أخرى، بما في ذلك "الخدش باإلصبع".  = 0

1,0

متعّدد 17

اخليارات

2 = اإلجابة الصحيحة: )4( ستزداد األشّعة الضاّرة للشمس.

كل إجابة أخرى  = 0

2,0

متعّدد 18

اخليارات

3 = اإلجابة الصحيحة: )3( تآُكل الصخور

كل إجابة أخرى  = 0

3,0
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العالمات 

املمكنة

اإلجابات الصحيحة:مفتوح19  = 2 أ. 

98)%( ،0)%(  .1      
0.03)%( ،21)%(  .2      

كّل إجابة أخرى  = 0

2,0

توضيحات بالنسبة إلى اللغة العلمّية المطلوبة في البند "ب": مفتوح

ق إلى ثاني أوكسيد الكربون: عند التطرُّ

أفعال مقبولة: "تستوعب"، "تأخذ"، "ُتدِخل"، "حتصل على"  —
أفعال غير مقبولة: "تأكل"، "تشرب"، "تتنّفس"، "تستنشق"، "متتّص"، "تنّظف"،   —

"ترشح/تصّفي"، "جتمع"

ق إلى األوكسجين: عند التطرُّ

أفعال مقبولة: "ُتْطِلق"، "تعطي"، "ُتْنِتج"، "ُتعيد"، "ُتْخِرج"  —
أفعال غير مقبولة: "تزفر"، "تضيف"  —

3,2,0

َبْي التالَيْي: ق إلى املركِّ شرح يشمل التطرُّ  = 3 ب. 

إطالق األوكسجي )بواسطة النباتات(  —
/إنتاج الغذاء/إنتاج السكريّات/إنتاج الطاقة،    

ّ
عملية التركيب الضوئي  —

مثال:

أطلقت النباتات األوكسجني أثناء عملّية التركيب الضوئّي. 	—
ألّن النباتات عندما ُتْنِتج الغذاء تطلق األوكسجني. 	—

النباتات متتّص ثاني أوكسيد الكربون وتطلق األوكسجني أثناء  	—
 عملّية التركيب الضوئّي. 

)شرح: يشمل الشرح استعمال مصطلح غير علمّي - "امتصاص 

ثاني أوكسيد الكربون" بدالاً من "استيعاب ثاني أوكسيد الكربون" لكّنه 

ا، ولذلك يعتبر إجابة صحيحة.( َبْي املطلوَبْي أيضاً يشمل املركِّ

ق إلى إطالق  ق إلى عملّية التركيب الضوئّي بدون التطرُّ شرح يتطرَّ  = 2  
األوكسجي، أو شرح يتطّرق إلى استيعاب ثاني أوكسيد الكربون وإطالق 

ق إلى عملية التركيب الضوئي،     األوكسجي بدون تطرُّ

مثال:

ا. ألن النباتات عملت تركيًبا ضوئّيً 	— 
ق إلى إطالق األوكسجي.( )شرح: ال يوجد تطرُّ

ألن النباتات تأخذ ثاني أوكسيد الكربون وتطلق األوكسجني.  	—
كل إجابة أخرى، مبا في ذلك شرح يتطّرق فقط إلى إطالق األوكسجي، بدون   = 0  

 التطّرق إلى عملّية التركيب الضوئي/استيعاب ثاني أوكسيد الكربون،  

مثال:

ألّن النباتات تطلق األوكسجني. 	— 
ق إلى استيعاب ثاني أوكسيد الكربون أو إلى عملّية   )شرح: بدون تطرُّ

التركيب الضوئي.( 

ألّن النباتات تستوعب ثاني أوكسيد الكربون. 	— 
ق إلى إطالق األوكسجي أو إلى عملّية التركيب الضوئي.(  )شرح: بدون تطرُّ
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجات

العالمات 

املمكنة

3 = دورة المياه/دورة الماء )في الطبيعة(مفتوح20

كل إجابة أخرى  = 0

3,0

متعّدد 21

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )4(  كّمّية الماء في الكأس "ب" كانت أكبر من كّمّية الماء    = 1 أ. 

         في الكأس "أ".

كل إجابة أخرى  = 0  

1,0

شرح يتطّرق إلى أّنه في التجربة التي أجرتها املعلّمة كان هناك فرق في ِكَبر مفتوح  = 3 ب. 

احُلَبْيبات/في الُبعد بي ُحَبْيبات التربَتْي اللَتْي في الكأَسْي، وفي التجربة 

التي أجراها فادي كان هناك فرق في ِكَبر الُكرات/في الُبعد بي الُكرات التي 

في الكأَسْي.

أو:   

شرح ُيقاِرن بشكل واضح وصريح بي الكأس "أ" والكأس "ج" أو بي الكأس    

 "ب" والكأس "د"،

مثال: 

ر  ر بالتربة الصلصالّية، والُكرات الكبيرة ُتذكِّ الُكرات الصغيرة ُتذكِّ 		—
بالتربة الرملّية.

ألّنه في الكأس "أ" يوجد تربة صلصالّية، والتغلغل غير ممكن عن طريقها،  		—
واألمر نفسه في الكأس "ج".

كل إجابة أخرى  = 0  

3,0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجات

العالمات 

املمكنة

املوضوع 3: عاَلم الكائنات احلّية

احلشراتمفتوح22  = 2 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0

2,0

ِذْكر إحدى الصفات املمّيزة التالية:مفتوح  = 2 ب. 

3 أجزاء اجلسم )الرأس، الصدر، والبطن(  —

6 أرجل   —

كل إجابة أخرى  = 0

2,0

مفتوح23
ِذْكر "التنفُّس"، وشرح يتطّرق إلى أّنه في المغارة ال يوجد أوكسجين )كاٍف(   = 3

 )للتنفُّس(،  

مثال:

س، ألّنه ال يوجد أوكسجني في املغارة. التنفُّ 	—

س ثاني أوكسيد الكربون بداًل  س، ألّن الكالب قصيرة القامة، وستتنفَّ التنفُّ 	—
من األوكسجني.	

ِذْكر "التنفُّس" بدون شرح أو مع شرح ال يتطّرق إلى أّنه في المغارة ال يوجد   = 2
 أوكسجين )كاٍف( )للتنفُّس(، أو مع شرح غير صحيح،   

مثال: 

س، ألّنه يوجد الكثير من ثاني أوكسيد الكربون وال ميكن تنّفسه.  التنفُّ 	—

ق إلى األوكسجي.(   )شرح: ال يوجد تطرُّ

كل إجابة أخرى، بما في ذلك ذكر ميزة حياتّية غير صحيحة مع شرح صحيح،    = 0 
مثال:

أْن يتنّفس، ألّنه ال يوجد أوكسجني في املغارة.  	—	
)شرح: "أْن يتنّفس" ليس ميزة حياتّية، بل "التنفُّس"(

س داخل املغارة. املوت، ألّنه ال يوجد للكالب أوكسجني للتنّفُّ 	—	
)شرح: "املوت" ليس ميزة حياتّية، بل "التنفُّس".(

3,2,0
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حراشفمفتوح24  = 2 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0

2,0

إجابة تتطّرق إلى احلماية )من اإلصابات/اجلفاف/احليوانات املفترسة(، مفتوح  = 2  ب. 
مثال:

احلماية 	—
تزحف على األرض واحلراشف حتمي جلدها من االحتكاك واخلدوش. 	 	—

احلراشف حتمي أجسامها من فقدان كمّية كبيرة من املاء.  	—
هكذا تستصعب احليوانات األخرى أكلها. 	—

كل إجابة أخرى، مبا في ذلك اإلجابة "المحافظة" أو إجابات تتطّرق إلى   = 0
ب/تغلغل املياه، أشعة الشمس  احلماية من عوامل غير متعلقة باألمر مثل: تسرُّ

والبرد. 

2,0

متعّدد 25

اخليارات

2 = اإلجابة الصحيحة: )2( 

كل إجابة أخرى  = 0

2,0

متعّدد 26

اخليارات
2 = اإلجابة الصحيحة: )3(     

كل إجابة أخرى  = 0

2,0

متعّدد 27

اخليارات
2 = اإلجابة الصحيحة: )1(         

كل إجابة أخرى  = 0

2,0

الثمرة/الثمارمفتوح28  = 2

كل إجابة أخرى   = 0

2,0

متعّدد 29

اخليارات

2 = اإلجابة الصحيحة: )1( هل يوجد لهذا احليوان ريش؟

كل إجابة أخرى  = 0

2,0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
توجيهات لتحديد الدرجات

العالمات 

املمكنة

املوضوع 4: اإلنسان، سلوكه، صّحته وجودة حياته

)مفصل( محوري/محورمفتوح30  = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2,0

متعّدد 31

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )2( أْن تتناَول مضاّدات حيوّية.  = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2,0

ث إلى جهاز مفتوح32 ِذْكر "رامي" وشرح يتطّرق إلى دخول دّخان )السجائر(/هواء ملوَّ  = 2
 التنفُّس،

مثال: 

رامي، ألّن األشخاص املوجودين بجانب املدّخنني ُيْدخلون إلى رئاتهم دّخان  	—
السجائر.

رامي، ألّن الشخص غير املدّخن من احملتمل أن يستنشق الدّخان. 	—
رامي، ألّن دّخان السجائر ينتشر وأشخاص آخرون أيًضا يتنّفسونه. 	—

ا. ا صحيحاً ن سلبّي" ُتْعَتبر شرحاً مالحظة: كتابة "تدخين سلبّي"/"مدخِّ  

ِذْكر "هديل" مع شرح صحيح أو ِذْكر "رامي" مع شرح يتطّرق إلى دخول الدخان/   = 0
ث إلى الجسم بدون التطّرق إلى جهاز التنفُّس.   الهواء الملوَّ

مثال:

نعيم، ألّن الدخان ميكن أن يدخل أيًضا إلى جسم َمن ال يدّخن.  	— 
)شرح: ال يوجد تطّرق إلى جهاز التنفُّس.(

2,0

اإلجابات الصحيحة:مغلق33  = 2

تركيز األوكسجي في الهواء الذي في داخل البالون كان أصغر من تركيز     .1
األوكسجي في الهواء الذي خارج البالون.

تركيز ثاني أوكسيد الكربون في الهواء الذي في داخل البالون كان أكرب من   .2
تركيز ثاني أوكسيد الكربون في الهواء الذي خارج البالون.

كل إجابة أخرى  = 0

2,0

متعّدد 34

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )2( لَْمس طنجرة ساخنة  = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2,0

متعّدد 35

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )4( كربوهيدرات  = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2,0

متعّدد 36

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )3( أن يأكل املزيد من اللحوم.  = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2,0
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املمكنة

املوضوع 5: أنظمة بيئّية وجودة البيئة

متعّدد 37

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )1( ملعقة البالستيك.  = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2,0

متعّدد 38

اخليارات

1 = اإلجابة الصحيحة: )3( 

كل إجابة أخرى  = 0

1,0

الزواحفمفتوح39  = 2

كل إجابة أخرى  = 0

2,0

كتابة ضرَرْين محتملَْين مختلَفْين،  مفتوح40  = 2 
مثال:

تشويه املنظر الطبيعّي 	— 
ضجيج االنفجارات

ُبه الغبار ث الهواء الذي يسبِّ تلوُّ 	— 
إحلاق الضرر ببيوت التنمية للحيوانات/للنباتات

س صعوبة في التنفُّ 	— 
استغالل مورد طبيعّي قابل للفناء )لالنتهاء(

كتابة ضرر محتمل واحد فقط أو كتابة إجابَتْين تتطّرقان إلى نفس الضرر،    = 1 
مثال:

يهدم بيوت التنمية للحيوانات 	— 
يهدم بيوت التنمية للنباتات

مالحظة: إذا ُكِتب أكثر من ضرَرْين، يجب فحص فقط أّول ضرَرْين ُكتبا.  

ث/توسيخ البيئة" و"إلحاق الضرر بالبيئة".  كل إجابة أخرى، بما في ذلك "تلوُّ  = 0

2—0
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متعّدد 41

اخليارات

اإلجابة الصحيحة: )2(  النهر  = 2 أ. 

كل إجابة أخرى  = 0  

2,0

شرح يتطّرق إلى العالقة بي َكّفَتي َقَدَمي هذا احليوان وبي السباحة/احلياة مفتوح  = 1 ب. 
في املاء أو يتطّرق إلى األغشية )أغشية السباحة(/اجللد الذي يربط بي 

 األصابع في َقَدَمي هذا احليوان،  

مثال:

بسبب َكّفَتي َقَدميه ميكنه أن يسبح.  	—

ألنه يوجد له أغشية في القدَمنْي. 	—

كل إجابة أخرى،  = 0 
مثال:

ألنه في َقَدميه اخللفّيَتنْي األصابع موصولة ببعضها.   — 
)شرح: التطّرق إلى "أصابع موصولة" بدالاً من األغشية )أغشية 

السباحة( / اجللد الذي يربط بي األصابع.(

1,0


