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تعليمات عامة للمصّححين

في جميع أسئلة االمتحان، إذا لم يكتب الطالب أو لم يؤّشر على إجابة، فيجب إعطاؤه عالمة صفر )0(.  *

في األسئلة المفتوحة )كتابة إجابة( يجب تقييم اإلجابة بناًء على التعليمات المفّصلة في دليل اإلجابات وتسجيل الترميز المناسب.  * 
  إذا كتب الطالب عدد إجابات أكثر مّما ُطلب منه، ُتْفَحص اإلجابات المطلوبة فقط وبحسب ترتيب كتابتها.

في األسئلة المغلقة إذا أّشر الطالب على أكثر من إجابة واحدة، فيجب إعطاؤه عالمة صفر )0(.  *

מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה, נוסח ב'
מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الخامس، الصيغة ب 
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

والّطاقة المواّد 

الدائرة "أ"مفتوح1

إجابة واحدة من اإلجابات التالية:   = 1

يجب إضافة بطارية.  -  

يجب إضافة مصدر كهرباء.  -  

يجب إضافة مصدر طاقة.  -  

مالحظة: يجب قبول إجابة صحيحة أيًضا إذا كانت مصوغة بصيغة الّسلب،    
مثال: "ال توجد بطارية".

إجابة غير صحيحة.  = 0

1  ,0

الدائرة "ب"مفتوح

إجابة واحدة من اإلجابتَيْن التاليتَيْن:   = 1

يجب إغالق المفتاح الكهربائي.  -  

يجب إغالق الدائرة الكهربائية.  -  

إجابة غير صحيحة.  = 0

1  ,0

الدائرة "ج"مفتوح

يجب استبدال خيط القطن بسلك مصنوع من مادة موصلة للكهرباء، أو ِذْكر أسماء    = 1
مواد موصلة للكهرباء، مثال: سلك نحاس و/أو حديد، ألومنيوم.

إجابة غير صحيحة.  = 0

مالحظة: إذا كتب الطالب "خيط من قطن" فقط، فيجب عدم قبول إجابته.

1  ,0
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה, נוסח ב'
מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الخامس، الصيغة ب 
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

اإلجابة الصحيحة: )2( َفوانيس الَجيْبمغلق2  = 2 أ. 
كل إجابة أخرى.  = 0  

2  ,0

إجابة تشمل تعليلَيْن يتناوالن نقص األوكسجين أو َتلَوُّث الهواء أو األمان أو مفتوح   = 2 ب. 
استعمال وسيلة ال تستوجب الحمل باأليدي،

مثال:   
تتوفر في المنجم كمية محدودة من األوكسجين، ولذلك يجب  -    

استعمال وسيلة إضاءة ال تستهلك األوكسجين.  
عندما نستعمل فقط فانوس الجيب ال ينطلق سناج ودخان/ثاني    -   

أوكسيد الكربون/غازات سامة تؤدي إلى الشعور باالختناق.  
جميع وسائل اإلضاءة ما عدا الفانوس قد تسبب حريًقا في المنجم.  -   

الشموع، المصابيح التي تعمل بالغاز أو النفط يجب حملها باأليدي.    -   
يمكن وضع الفانوس على الرأس، واأليدي تبقى حرة.  

تعليل واحد صحيح أو تعليالن يتناوالن نفس العامل )نقص في األوكسجين   = 1  
ث الهواء أو األمان، أو استعمال وسيلة ال تستوجب الحمل باأليدي(. أو َتلَوُّ

إجابات غير صحيحة.  = 0  

2—0
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 מבחן 45 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה )5( — נוסח ב'
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה, נוסח ב'
מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الخامس، الصيغة ب 
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

اإلجابة الصحيحة: )2( من الّصحنمغلق3  = 2 أ. 
كل إجابة أخرى.  = 0  

2  ,0

إجابة تبين ضرورة المحافظة على ظروف موحدة ما عدا العامل الذي ُيراد مفتوح   = 2 ب. 
فحصه، أو إجابة تتناول مبدأ عزل المتغيرات،

مثال:   
لكي تكون جميع ظروف التجربة متساوية، ما عدا شكل الوعاء.  -   

من أجل عزل بقية المتغيرات، ولفحص سرعة )وتيرة( تبخر الماء    -   
بحسب ِكبَر فتحة الوعاء.  

مالحظة: يجب أيًضا قبول إجابات تفصل الظروف،  
مثال:   

كي تكون درجة حرارة متماثلة لجميع األوعية.  -   
كي تكون هناك ظروف ضوء/حرارة متماثلة لجميع األوعية.  -   

إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0

إجابة ِبنََعم، وشرح يبين التناسب الطردي بين ِكبَر فتحة الوعاء وبين سرعة مفتوح   = 2 ج. 
)وتيرة( التبخر،

مثال:   
نتائج التجربة تالئم فرضية الطالب، ألنها تبين أنه كلّما ازداد ِكبَر    -   

فتحة الوعاء، ازدادت سرعة )وتيرة( التبخر، أو بالعكس.  
نعم، ألنه تبّخرت من كل وعاء كمية مختلفة من الماء.  -   

نعم، ألنه بقيت في كل وعاء كمية مختلفة من الماء.  -   
نعم، ألن الوعاء رقم 2، الذي َفتَْحتُه هي األكبر، تبخرت منه أكبر كمية    -   

من الماء.   
إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )2( َمنْع َتْزويد الَموِقد باألوكسجين.مغلق4  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )1( ُبخار الماء الّذي في الهواء.مغلق5  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה, נוסח ב'
מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الخامس، الصيغة ب 
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

إجابة تشمل صفتَيْن من الصفات التالية:مفتوح6   = 2

قساوة، توصيل حراري، توصيل كهربائي، بريق أو لمعان، نغمة معدنية،    -  
صالبة، قابلية للتطريق.  

إجابة َتْذُكر صفة واحدة صحيحة.  = 1

إجابات غير صحيحة.  = 0

2—0

اإلجابة الصحيحة: )3( َتْحويل الُكتْلة النُّحاسيّة من َصلِْب إلى ساِئل.مغلق7  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0

في الكأس "أ"، وشرح يتطرق إلى تكون ترسبات أو إلى حقيقة كون الرمل ال مفتوح8   = 2 أ. 
يذوب في الماء،

مثال:   
في الكأس "أ"، ألن الرمل رسب، ولذلك نرى ترسبات في الكأس.  -   

في الكأس "أ"، ألن الرمل ال يذوب/ال يختلط في الماء.  -   
مالحظة: يجب قبول اإلجابة التي َتْذُكر الكأس غير الصحيحة مع شرح    

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

2  ,0

في الكأس "ب"، وشرح يتناول ذوبان الملح في الماء،مفتوح   = 2 ب. 
مثال:   

في الكأس "ب"، ألن الملح يذوب/يختلط في الماء، ولذلك يبدو   -    
السائل صافيًا.  

إجابة تتطرق فقط لعدم تكون الترسبات،  = 1  
مثال:   

في الكأس "ب"، ألننا ال نرى فيها ترسبات.  -   
مالحظة: يجب قبول اإلجابة التي َتْذُكر الكأس غير الصحيحة مع تعليل    

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

2—0
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה, נוסח ב'
מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الخامس، الصيغة ب 
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

الحّية الكائنات  عالم 

إجابة تشمل تكيَُّفيْن )تالؤَميْن(،مفتوح9  = 2

مثال:  

جسم احلرباء دقيق.  -

جسم احلرباء مرن.  -

أرجل احلرباء طويلة.  -

أصابع أرجل احلرباء متكنها من مسك األغصان.  -

ذنب احلرباء طويل وميكنها من التعلُّق على األغصان.  -

لسان احلرباء طويل ولزج )الصق(.  -

عينا احلرباء بارزتان.  -

َتَكيُّف واحد صحيح فقط، أو َتَكيُّف واحد صحيح وَتَكيُّف واحد آخر غير صحيح.  = 1

إجابات غير صحيحة.  = 0

2—0

اإلجابة الصحيحة: )2( ُمْفتَِرَسة.مغلق10  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0

تأشير اإلجابة )1(، وشرح يتناول التخفي كجهاز حماية،مفتوح11  = 2

مثال:  

تغيير لون اجللد يساعد احلرباء على التخفي/االختباء، وهكذا حتمي نفسها   -
من عدو في بيئتها. 

تأشير اإلجابة )1( دون شرح، أو إجابة غير صحيحة )2 أو 3( مع شرح صحيح   = 1
يتطرق إلى  التخفي كجهاز حماية.

كل إجابة الشرح فيها ال يتطرق إلى التخفي كجهاز حماية.  = 0

2—0

تغذية.مفتوح12   = 1 أ. 
إجابة غير صحيحة.  = 0  

1  ,0

َتَضُع الحرباء بيًضا.مفتوح   = 1 ب. 
إجابة غير صحيحة.  = 0  

1  ,0
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה, נוסח ב'
מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الخامس، الصيغة ب 
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

تأشير اإلجابة )2(، وشرح يتناول الحاجة إلى المقارنة/الضابط للتجربة،مفتوح13  = 2

مثال:  

اقتراح املجموعة "ب" مالئم أكثر ألنه وبهذا الّشكل ُتْصبِح املقارنة ممكنة بني   -
تكاثر احلرباء في الصحراء وبني تكاثرها في احلرش. 

ألنه وبهذا الشكل ميكن معرفة أين تتكاثر احلرباوات أكثر- في احلرش أم في   -
الصحراء. 

تأشير اإلجابة )2( دون شرح، أو مع شرح غير صحيح.  = 0

مالحظة: اإلجابة )1( مع شرح صحيح ُتَعّد إجابة صحيحة.

2  ,0

الضوء/الحرارة/درجة حرارة.مفتوح14  = 2

إجابة غير صحيحة.  = 0

مالحظة: يجب عدم قبول اإلجابة "شمس" بدون "ضوء".

2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )3( ُحبَيْبات اللّقاحمغلق15  = 2 أ. 

كل إجابة أخرى.  = 0   

2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )2( ِثمارمغلق  = 2 ب. 

كل إجابة أخرى.  = 0   

2  ,0

ورقة/ساق.مفتوح16  = 2 أ. 

إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0

جذر.مفتوح  = 2 ب. 

إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0

ساق.مفتوح  = 2 ج. 

إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0
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משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة  التربية

ראמ"ה   
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למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين

המזכירות הפדגוגית 
אגף המפמ"רים

 מבחן 45 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה )5( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في العلوم والتكنولوجيا للصف اخلامس - الصيغة ب
מיצ"ב    7 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה, נוסח ב'
מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الخامس، الصيغة ب 
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

والكون األرضّية  الكرة 

االستهالك البيتي الذي فيه أكبر استهالك للماء هو تنظيف المرحاض.مفتوح17  = 2 أ1. 

إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0

إجابة تتطرق إلى طريقة التوفير بالماء في المراحيض، أو إجابة تتناول مفتوح  = 2 أ2. 
استعمال الماء مرة أخرى،

مثال:   

تقليل حجم الماء في وعاء تنظيف المرحاض بواسطة   -    
إدخال قنينة.  

استعمال أوعية تنظيف للمرحاض فيها مقياسان للكمية )ثنائي الكمية(.  -    

استعمال مياه االستحمام لتنظيف المرحاض.  -   

إنزال نصف كمية الماء الموجودة في وعاء تنظيف المرحاض.  -   

إجابة غير صحيحة.  = 0  

مالحظة: إذا كتب الطالب استعمااًل بيتيًا غير صحيح في بند رقم 1، وتطرق بشكل   
صحيح إلى طريقة التوفير باملاء في هذا االستعمال في بند رقم 2، فيجب إعطاء 

عالمة على بند رقم 2. 

2  ,0

إجابة تتطرق إلى استعمال بيتي مالئم، وشرح يشمل الفرق بين استهالك مفتوح  = 2 ب. 
الماء في الصيف وبين استهالك الماء في الشتاء في هذا االستعمال البيتي،

َرّي الحدائق. االستهالك في الشتاء أقل بسبب األمطار، وفي الصيف    -   
االستهالك أكبر.  

الغسيل. في الصيف نغسل المالبس بوتيرة أكبر.  -    

الغسيل. المالبس في الشتاء تشغل حيًِّزا أكبر، مثال المعاطف     -   
والجرازي، ولذلك يجب تشغيل الغسالة مرات أكثر.  

الشرب. في الصيف حار أكثر، ولذلك نشرب كميات أكبر من الماء.  -   

االستحمام. نستحم في الصيف أكثر مما نستحم في الشتاء/الشتاء    -   
بارد، لذلك من الممتع البقاء في الحمام تحت الماء الساخن مدة أطول.  

مالحظة: ُتْقبَل أي إجابة منطقية مع شرح صحيح.   

إجابة بدون شرح أو إجابة غير صحيحة   = 0  

2  ,0
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 מבחן 45 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה )5( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في العلوم والتكنولوجيا للصف اخلامس - الصيغة ب
מיצ"ב    8 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה, נוסח ב'
מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الخامس، الصيغة ب 
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

إجابتان صحيحتان: مفتوح18  = 2

تغلغلت املياه في التربة/ التربة امتصت املياه.  -

تبخرت املياه/ حرارة الشمس جففت املياه.  -

إجابة واحدة صحيحة.  = 1

مالحظة: يجب قبول إجابة تتناول جريان الماء إلى أماكن منخفضة أكثر، مثال: "جرت 
المياه إلى البحر أو إلى أماكن أكثر انخفاًضا".

إجابات غير صحيحة.  = 0

2—0

اإلجابة الصحيحة: )1( ُبخار ماء من الهواء والّذي تكاَثف على النّباتات.مغلق19  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0

إجابة تتطرق إلى درجة قساوة حجارة الصوان، أو إلى أنه يمكن القص بواسطة مفتوح20  = 2
حجر صوان حاد،

مثال:  

درجة قساوة حجر الصوان عالية.  -

مالحظة: يجب قبول اإلجابة التي َتْذُكر أن حجر الصوان قد ينكسر، وعندما ينكسر تنتج 
أطراف حادة.

إجابة غير صحيحة.  = 0

2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )4( القساوة.مغلق21  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0



מדינת ישראל
משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة  التربية

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين

המזכירות הפדגוגית 
אגף המפמ"רים

 מבחן 45 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה )5( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في العلوم والتكنولوجيا للصف اخلامس - الصيغة ب
מיצ"ב    9 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה, נוסח ב'
מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الخامس، الصيغة ب 
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

البيئة بيئية وجودة  منظومات 

إجابة تتطرق إلى عامل ُمْحتََمل يؤثر على كمية الماء في األنقوعة،مفتوح22  = 1

مثال:  

كمية األمطار.  -  

سرعة أو وتيرة تبخر الماء.  -  

درجات حرارة عالية تزيد من سرعة تبخر الماء.  -  

إجابة غير صحيحة.  = 0

1  ,0

إجابة واحدة من اإلجابتَيْن التاليتَيْن:مفتوح23  = 2

َرّش المبيدات التي تضر بمياه األُنقوعة.  -  

تطوير وبناء في األماكن المفتوحة التي يوجد فيها أنقوعات الشتاء.  -  

إجابة غير صحيحة.  = 0

2  ,0

ِذْكر التربة الطينية، وشرح يتناول العالقة بين التغلغل ونوع التربة التي تتكون مفتوح24  = 2
عليها األنقوعة،

مثال:  

تربة طينية. في التربة الرملية يتغلغل الماء بسرعة وال تتكون أنقوعة.  -  

تربة طينية. في التربة الطينية يكاد ال يتغلغل الماء، فتتجمع مياه األمطار على    -  
سطحها ولذلك تتكون أنقوعة.  

إجابة بدون شرح أو إجابة غير صحيحة.  = 0

2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )4( الُمبيدات َتُضّر بالّشراغيف )الّدعاميص( الّتي في األُنقوعة.مغلق25  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0



מדינת ישראל
משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة  التربية

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين

המזכירות הפדגוגית 
אגף המפמ"רים

 מבחן 45 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה )5( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في العلوم والتكنولوجيا للصف اخلامس - الصيغة ب
מיצ"ב    10 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה, נוסח ב'
מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الخامس، الصيغة ب 
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

إجابة تشمل تطرًقا إلى حماية بيوت التربية/حماية الكائنات الحية/حماية القيم مفتوح26  = 2
 الطبيعية،

مثال:

منع انقراض الكائنات الحية التي تعيش في األنقوعة.  -  

المحافظة على قدرة الكائنات الحية التي في األنقوعة على الحياة.  -  

المحافظة على األنقوعة كبيت تربية لكائنات حية.  -  

إجابة غير صحيحة.  = 0

2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )3( مغلق27  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0

إجابة تتناول تكيًُّفا واحًدا لمبنى جسم الطيور المائية للحركة في الماء،مفتوح28  = 2

مثال:  
يوجد للطيور المائية أغشية سباحة بين أصابع أرجلها.  -  

يوجد للطيور المائية أرجل في الجزء الخلفي من الجسم.  -  
يوجد للطيور المائية شكل هيدرودينامي.  -  
يوجد للطيور المائية ريش مكسو بالدهن.  -  

إجابة غير صحيحة.  = 0

2  ,0



מדינת ישראל
משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة  التربية

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين

המזכירות הפדגוגית 
אגף המפמ"רים

 מבחן 45 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה )5( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في العلوم والتكنولوجيا للصف اخلامس - الصيغة ب
מיצ"ב    11 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה, נוסח ב'
מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الخامس، الصيغة ب 
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

اإلنسان ُصْنع  عالم من 

طري/مرن/ال ينكسر/غير سام/خفيف.مفتوح29  = 2 أ. 
مالحظة: ُتْقبَل أي إجابة منطقية أخرى.  

إجابة غير صحيحة.  = 0  

2 ,0 

غير نفاذ للماء/ قوي/يصمد/يصمد أمام الرياح/خفيف.مفتوح  = 2 ب. 
مالحظة: يجب قبول، أيًضا، إجابة تتطرق إلى قضيب )عامود( المظلة،  

مثال: "غير قابل للكسر".  
إجابة غير صحيحة.  = 0  

2 ,0 

شفاف/غير قابل للكسر.مفتوح  = 2 ج. 
إجابة غير صحيحة.  = 0  

2 ,0 

إجابة تتطرق إلى أن البالستيك ال يتحلل/يتعفن/يفنى، وإلى أن فضالت الطعام مفتوح30  = 3
تتحلل/تتعفن/تفنى خالل فترة زمنية قصيرة.

إجابة غير صحيحة.  = 0

3  ,0

إجابة تتطرق إلى العالقة بين َتلَوُّث الهواء نتيجًة لحرق البالستيك وبين صعوبة مفتوح31  = 3
التنفس،

مثال:  

في عملية حرق البالستيك تنطلق للهواء غازات سامة تسبب ضرًرا لجهاز  التنفس.  -  

حرق البالستيك يؤدي إلى تلوث الهواء الذي يسبب صعوبة في التنفس.  -  

أثناء االحتراق ينطلق دخان وسناج ُيعيقان التنفس.  -  

إجابة غير صحيحة.  = 0

3  ,0

إجابة تتطرق إلى أنه يمكن التقليل في استعمال أكياس النايلون البالستيكية مفتوح32  = 2
بواسطة استعمالها مرة أخرى، أو بواسطة استعمال بدائل ُتْستَْعَمل لمرات عديدة/

تفنى، أو التوقف عن إنتاج/بيع أكياس النايلون البالستيكية.
مثال:  

يمكن استعمال الكيس نفسه عدة مرات.  -  

يمكن استعمال كيس من القماش ُيستعمل لمراٍت كثيرة.  -  

يمكن استعمال أكياس ورق.  -  

يمكن استعمال علبة ُتستعمل لمراٍت كثيرة.  -  

إجابة غير صحيحة.  = 0

2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )2( ماّدة خام ُمْستَْحَدثة.مغلق33  = 1

كل إجابة أخرى.  =0

1  ,0
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 מבחן 45 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה )5( — נוסח ב'
دليل اإلجابات لالمتحان في العلوم والتكنولوجيا للصف اخلامس - الصيغة ب
מיצ"ב    12 املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
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מחוון למבחן 46 במדע וטכנולוגיה לכיתה ה, נוסח ב'
מחוון לאינטרנט, התשס"ט, 2009

دليل اإلجابات لالمتحان 46 في العلوم والتكنولوجيا، الصف الخامس، الصيغة ب 
دليل اإلجابات لإلنترنت، 2009

رقم 
السؤال

نوع 
األداءالسؤال الصحيحة وتفصيل مستويات  اإلجابة 

مجال 
الترميز

اإلنسان، سلوكه، صحته وجودة حياته

إجابة تتطرق إلى الضرر الذي تسببه الشمس،مفتوح34  = 2

مثال:  

ضرر للجلد/ضرر للعينين/فقدان سوائل/جفاف.  -  

إجابة غير صحيحة.  = 0

مالحظة: يجب عدم قبول إجابة تتناول فقط األشعة القوية، بدون نتائجها.

2  ,0

اإلجابة الصحيحة: )4( كانت مياُه البحر باردًة وكان الّرمُل دافئًا.مغلق35  = 2

كل إجابة أخرى.  =0

2  ,0

إجابة تتناول وظيَفتَيْن من الوظائف التالية:مفتوح36  = 2

االستقرار.  -  

الحركة.  -  

حماية األعضاء الداخلية.  -  

إجابة واحدة صحيحة.  = 1

إجابات غير صحيحة.  = 0

2—0

إجابة تتطرق إلى إحدى وظائف الغضروف التالية:مفتوح37  = 2

منع االحتكاك بين الفقرات.  -  

حماية الفقرات من اإلصابة.  -  

منع االرتجاجات.  -  

الفصل بين الفقرات.  -  

إجابة غير صحيحة.  = 0

2  ,0

تصفية الهواء من الُجَسيْمات الصلبة.مفتوح38  = 2 أ. 

إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0

إجابة تتناول وظيفة واحدة مما يلي:مفتوح  = 2 ب. 

زيادة رطوبة للهواء/ترطيب الهواء.  -   

تنظيف الهواء بواسطة لَْصق/اصطياد الُجَسيْمات الصغيرة التي فيه.  -   

تسخين الهواء.  -   

إجابة غير صحيحة.  = 0  

2  ,0


