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Item ID: S03_01

Item ID: S03_01
مجال المحتوى :اﻷحياء
موضوع المحتوى :خصائص الكائنات الحيﱠة والعمليات الحيوية التي تقوم بها
البُعد اﻹدراكي :المعرفة
رمز اﻹجابة الصحيحة B
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Item ID: S03_02

Item ID: S03_02
مجال المحتوى :اﻷحياء
موضوع المحتوى :خصائص الكائنات الحيﱠة والعمليات الحيوية التي تقوم بها
البُعد اﻹدراكي :معرفة
اﻹجابة
الصحيحة
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Item ID: S03_03_A

Item ID: S03_03_A
مجال المحتوى :اﻷحياء
موضوع المحتوى :الخﻼيا ووظائفها
البُعد اﻹدراكي :تعليل
إجابة صحيحة
 10ﺗشير بشكل صحيح إلى كﻼ الﺳببين الموضحين أدناه.
• ﺗﺗم إزالة ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون )من الهواء( بواﺳطة هيدروكﺳيد الصوديوم.
• ﺗﺗم إضافة ماء الجير للكشف على اخﺗفاء ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون من الهواء و  /أو ليكون كعامل ﺗحكم
بالنﺳبة ﻷنبوب اﻻخﺗبار رقم 4
أمﺛلة:
أنبوب اﻻخﺗبار  – 1ﺳيعمل هيدروكﺳيد الصوديوم على طرد ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون الموجود فﻲ الهواء.
أنبوب اﻻخﺗبار  – 2يضاف ماء الجير للﺗأكد من خلو الهواء من ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون بعد امﺗصاص
هيدروكﺳيد الصوديوم له.
أنبوب اﻻخﺗبار  -1يمﺗص ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون.
أنبوب اﻻخﺗبار  – 2للﺗأكد من عدم بقاء ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون عندما يصل الهواء إلى الخنافس.
4

أنبوب اﻻختبار  – 1يمﺗص ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون لكﻲ ﻻ يﺗعكر ماء الجير فﻲ أنبوب اﻻخﺗبار .
أنبوب اﻻختبار  – 2يﺳﺗعمل كأنبوب شاهد حﺗى انﺗهاء الﺗجربة.
أنبوب اﻻخﺗبار  – 1يمﺗص ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون.
أنبوب اﻻخﺗبار  – 2يظهر وجود ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون ﻷن اﻷنبوب ﺗعكر فﻲ وجود ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون.
أنبوب اﻻخﺗبار  – 1يمﺗص ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون.
أنبوب اﻻخﺗبار  – 2للكشف على ما ﺗبقى من ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون.
اﻹجابة غير الصحيحة
 79اﻹجابات الخاطئة )وﺗشمل اﻹجابات المشطوب عليها أو الممﺳوحة أو العﻼمات العشوائية أو اﻹجابات
غير القابلة للقراءة أو الخارجة عن مضمون الﺳؤال( بما فﻲ ذلك اﻹجابات الﺗﻲ ﺗكرر ببﺳاطة المعلومات
عن هيدروكﺳيد الصوديوم وماء الجير دون مزيد من الﺗوضيح.
أمﺛلة:
أنبوب اﻻخﺗبار  – 1ﻷن هيدروكﺳيد الصوديوم يمﺗص ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون.
أنبوب اﻻخﺗبار  – 2يﺗحول أنبوب ماء الجير من نقﻲ إلى معكر فﻲ وجود ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون.
عدم اﻹجابة
 99فارغة
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Item ID: S03_03_B

Item ID: S03_03_B
مجال المحتوى :اﻷحياء
موضوع المحتوى :الخﻼيا ووظائفها
البُعد اﻹدراكي :تعليل
إجابة صحيحة
 10ﺗشير إلى ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون و أن الخنافس هﻲ من أطلقﺗه )أﺛناء عملية الﺗنفس الخلوي(.
أمﺛلة:
معكرا .الخنافس هﻲ مصدر ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون حيث أطلقﺗه
ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون جعل أنبوب ماء جير
ً
فﻲ الهواء.
أطلقت الخنافس ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون بﺳبب عملية الﺗنفس الخلوي.
ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون – ﺗنفس الخنافس.
معكرا.
أطلقت الخنافس ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون؛ لذلك أصبح ماء الجير
ً
ﺗﺗنفس الخنافس ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون.
اﻹجابة غير الصحيحة
 79اﻹجابات الخاطئة )وﺗشمل اﻹجابات المشطوب عليها أو الممﺳوحة أو العﻼمات العشوائية أو اﻹجابات
غير القابلة للقراءة أو الخارجة عن مضمون الﺳؤال( بما فﻲ ذلك اﻹجابات الﺗﻲ ﻻ ﺗذكر ﺳوى ﺛانﻲ أكﺳيد
الكربون أو الخنافس.
أمﺛلة:
ﺛانﻲ أكﺳيد الكربون واطﻼقه أﺛناء عملية الﺗنفس الخلوي.
الخنافس.
عدم اﻹجابة
 99فارغة
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Item ID: S03_04

Item ID: S03_04
مجال المحتوى :اﻷحياء
موضوع المحتوى :دورة حياة الكائنات الحية ،التكاثر وعلم الوراثة
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
إجابة صحيحة
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الصفة من والداها )بواﺳطة الجينات (DNA،فﺗولد بﻼ ذيول.
ﺳﺗرث هذه ِ
 10ﻻ مﻊ شرح يبين أن أبناء القطط ِ
أمثلة:
 oإذا لم يكن ﻷي منهما ذيل طويل ،فﻼ يوجد أي ﺳمة يمكن ﺗوريﺛها للقطة من الوالدان.
 oﻷن جيناﺗها ﺗجعلها بذيل قصير.
 oيعود ﺳبب ذلك إلى أن جميﻊ القطط ليﺳت بذيول طويلة ،وبالﺗالﻲ فﻼ يمكنها ﺗوريث جينات لصغارها
لكﻲ ﺗكون ذات ذيول طويلة.
 oحيث ﺗحﺗوي هذه القطط على شفرة "من دون ذيول" فﻲ حمضها النووي ،لذلك فمن المﺳﺗبعد جدا ً أن
يكون للقطط الصغيرة ذيول.
اﻹجابة غير الصحيحة
 70ﻻ مﻊ شرح يشير إلى القطط الصغيرة ومﻼمحها المشﺗركة مﻊ أبويها.
أمﺛلة:
ﻷن الﺛدييات ﺗبدو مﺛل أبويها ،لذا فإن القطط ﺳيكون لديها ذيول.
بما أن لديها ذيول قصيرة ،فمن المؤكد أن ﺗكون ﺳﻼلﺗها بنفس الذيول القصيرة أيضا.
 79اﻹجابات الخاطئة )وﺗشمل اﻹجابات المشطوب عليها أو الممﺳوحة أو العﻼمات العشوائية أو اﻹجابات
غير القابلة للقراءة أو الخارجة عن مضمون الﺳؤال(.
عدم اﻹجابة
 99فارغة
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Item ID: S03_05

أي من الصفات الﺗالية يعﺗبر خاصية ﻷغلب المواد غير
المعدنية؟

Item ID: S03_05
مجال المحتوى :الكيمياء
موضوع المحتوى :خصائص المادة
البُعد اﻹدراكي :معرفة
رمز اﻹجابة
الصحيحة

A
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Item ID: S03_06

Item ID: S03_06
مجال المحتوى :الكيمياء
موضوع المحتوى :خصائص المادة
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
رمز اﻹجابة الصحيحة D
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Item ID: S03_07

Item ID: S03_07
مجال المحتوى :الكيمياء
موضوع المحتوى :خصائص المادة
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
اﻹجابة الصحيحة

ﻻ ،نعم ،نعم ،ﻻ
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Item ID: S03_08

Item ID: S03_08
مجال المحتوى :الفيزياء
موضوع المحتوى :الحاﻻت الفيزيائية والتغيرات في المادة
البُعد اﻹدراكي :تعليل
رمز اﻹجابة الصحيحة C
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Item ID: S03_09

Item ID: S03_09
مجال المحتوى :الفيزياء
موضوع المحتوى :تحوﻻت الطاقة وانتقالها
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
رمز اﻹجابة الصحيحة

B
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Item ID: S03_10
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Item ID: S03_10
مجال المحتوى :الفيزياء
موضوع المحتوى :القوى والحركة
البُعد اﻹدراكي :تعليل
إجابة صحيحة
10

الشكل  Cمﻊ شرح يشير إلى الجﺳم  Xعائم على مﺳﺗوى مﺗدنﻲ ﻷن الﺳائل  Cأقل كﺛافة )من الﺳائل .(A
أو
الشكل  Cمﻊ شرح لﺳبب عدم صحة الشكل .B
أمﺛلة:
الشكل  – Cﻷنه كلما قلت الكﺛافة ازداد الجﺳم غرقاً ،ولهذا الﺳبب كان غرق الجﺳم أعمق.
الشكل – Cكﺛافة أقل.
الشكل - Cكﺛافة الﺳائل  Bأعلى من كﺛافة الﺳائل  .Cعمق الشﻲء كبير جدا ،ينبغﻲ أن يكون أعلى من ذلك بكﺛير.

اﻹجابة غير الصحيحة
 79اﻹجابات الخاطئة )وﺗشمل اﻹجابات المشطوب عليها أو الممﺳوحة أو العﻼمات العشوائية أو اﻹجابات غير القابلة
للقراءة أو الخارجة عن مضمون الﺳؤال(.
عدم اﻹجابة
 99فارغة
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Item ID: S03_11

Item ID: S03_11
مجال المحتوى :الفيزياء
موضوع المحتوى :القوى والحركة
البُعد اﻹدراكي :معرفة
رمز اﻹجابة الصحيحة

D
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Item ID: S03_12_A

Item ID: S03_12_A
مجال المحتوى :علوم اﻷرض
موضوع المحتوى :تركيب اﻷرض وخصائصها الفيزيائية
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
رمز اﻹجابة الصحيحة

C
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Item ID: S03_12_B

Item ID: S03_12_B
مجال المحتوى :علوم اﻷرض
موضوع المحتوى :تركيب اﻷرض وخصائصها الفيزيائية
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
رمز اﻹجابة الصحيحة

A
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Item ID: S03_12_C

Item ID: S03_12_C
مجال المحتوى :علوم اﻷرض
موضوع المحتوى :تركيب اﻷرض وخصائصها الفيزيائية
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
إجابة صحيحة
 10ﺗوضح أن الماء يأﺗﻲ من أعماق اﻷرض حيث درجة الحرارة جد مرﺗفعة
أمﺛلة:
أﺗت المياه من ﺗحت اﻷرض والحرارة ﺗحت اﻷرض ﺗجعل المياه ﺳاخنة.
ﻷنه ﺗحت الطبقة الصخرية ،ﺗوجد )بشكل مباشرأوغير مباشر( الحمم البركانية وهﻲ فﻲ حالة غليان .ويعمل ذلك
على ﺗﺳخين المياه قبل وصولها إلى الﺳطح.
ﺗأﺗﻲ ﺳاخنة ﻷن درجة حرارة الصخور ﺗحت اﻷرض عالية.
ﻷن درجة الحرارة ﺗحت اﻷرض عالية.
اﻹجابة غير الصحيحة
 79اﻹجابات الخاطئة )وﺗشمل اﻹجابات المشطوب عليها أو الممﺳوحة أو العﻼمات العشوائية أو اﻹجابات غير القابلة
للقراءة أو الخارجة عن مضمون الﺳؤال(.
أمﺛلة:
ﺗعمل الشمس على رفﻊ درجة حرارة اﻷرض.
اﻷرض ﺗﺳخن.
ﺗﺗحرك المياه عبر اﻷنابيب.
اﻻحﺗكاك يؤدي إلى رفﻊ درجة حرارة الماء.
عدم اﻹجابة
99

فارغة
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Item ID: S05_01

Item ID: S05_01
مجال المحتوى :اﻷحياء
موضوع المحتوى :صحة اﻹنسان
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
رمز اﻹجابة الصحيحة

C
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Item ID: S05_02
ﻻ تستطيع طيور الجوارح كالنسور البقاء على قيد الحياة في بيئة خالية من النباتات.
اشرح سبب ذلك.

Item ID: S05_02
مجال المحتوى :اﻷحياء
موضوع المحتوى :اﻷنظمة البيئية
البُعد اﻹدراكي :تطبيق

اﻹجابة الصحيحة:
 10ﺗشير إلى الﺳلﺳلة الغذائية .وقد ﺗﺗضمن اﻹشارة إلى الطاقة و  /أو المواد الغذائية كما قد ﻻ ﺗﺗضمنها.
أمﺛلة:
 oﺗﺳﺗمد النﺳور الطاقة والمواد الغذائية من اﻷﺳماك الﺗﻲ ﺗفﺗرﺳها ،والﺗﻲ ﺗﺗغذى بدورها على أﺳماك اﻷخرى،
حيث ﺗأكل هذه اﻷخيرة اﻷعشاب البحرية.
 oﺗصطاد الطيور الجارحة الحيوانات الصغيرة مﺛل الفئران .وﺗﺗغذى ﺗلك الحيوانات الصغيرة على النباﺗات.
 oﺗﺗغذى الفرائس على النباﺗات من أجل البقاء على قيد الحياة بينما النﺳر بحاجة ﻷكل فريﺳﺗه من أجل البقاء.
 oﺗأكل النﺳور الكائنات الحية الﺗﻲ ﺗﺗغذى على النباﺗات.
11

ﺗشير إلى الﺗنفس أو إلى الحاجة إلى اﻷكﺳجين من أجل البقاء.
أمﺛلة :إن النباﺗات ﺗصنﻊ اﻷكﺳجين الذي ﺗﺗنفس منه النﺳور.
ﻻ يمكنه العيش من دون نباﺗات ﻷن النﺳور ﺗحﺗاج لﻸكﺳجين من أجل العيش.

اﻹجابة غير الصحيحة
 70ﺗشير إلى الطيور الجارحة كآكلة للنباﺗات أو إلى حاجﺗها إلى الطاقة و  /أو المواد الغذائية من النباﺗات دون دليل
واضح على الﺳلﺳلة الغذائية.
أمﺛلة:
 oعليهم أكل النباﺗات ﻻحﺗوائها على أدوية للطيور.
 oإنها آكﻼت نباﺗات لذا ﻻ يمكنها البقاء على قيد الحياة من دون نباﺗات.
 oهﻲ بحاجة إلى الفيﺗامينات والمعادن الموجود فﻲ النباﺗات.
 oهﻲ بحاجة إلى الطاقة المﺳﺗمدة من النباﺗات ﻻصطياد فريﺳﺗها.
79

99

إجابات أخرى خاطئة )وﺗشمل اﻹجابات المشطوب عليها أو الممﺳوحة أو العﻼمات العشوائية أو اﻹجابات غير
القابلة للقراءة أو الخارجة عن مضمون الﺳؤال( .أمﺛلة :ﺗعيش على اﻷشجار.
عدم اﻹجابة
فارغة
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Item ID: S05_03

Item ID: S05_03
مجال المحتوى :اﻷحياء
موضوع المحتوى :الخﻼيا ووظائفها
البُعد اﻹدراكي :معرفة
رمز اﻹجابة الصحيحة

D
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Item ID: S05_04

Item ID: S05_04
مجال المحتوى :اﻷحياء
موضوع المحتوى :التنوع الحيوي ،التشابه واﻻختﻼف ،التكيﱡف واﻻنتخاب الطبيعي
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
رمز اﻹجابة الصحيحة

D
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Item ID: S05_05_A & _B
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Item ID: S05_05_A & B
مجال المحتوى :اﻷحياء
موضوع المحتوى :اﻷنظمة البيئية
Item ID: S05_05_A

البُعد اﻹدراكي :تطبيق

اﻹجابة الصحيحة:
 10يشير إلى ﺗراجﻊ فﻲ أعداد اﻷرانب )ﺗقلص أحجامها ،ﺗضاؤلها( وكذلك ﺗناقص فﻲ أعداد قطط اﻷوس )ﺗقلص
أحجامها ،ﺗضاؤلها(.
أمﺛلة:
اﻷرانب – أعدادها ﺗقل ﻷن قطط اﻷوس يفﺗرﺳها أوﻻ يمكنها العﺛور على أي غذاء.
قطة اﻷوس – أعدادها ﺗقل ﻷنه لم يعد هناك عدد كبير من اﻷرانب لﺗﺗغذى عليها.
بين عامﻲ  1996و  2004أصبحت اﻷرانب أقل عددًا.
بين عامﻲ  1996و  2004أصبح قطط اﻷوس أيضا ً أقل عدداً.
اﻹجابة غير الصحيحة
 79اﻹجابات الخاطئة )وﺗشمل اﻹجابات المشطوب عليها أو الممﺳوحة أو العﻼمات العشوائية أو اﻹجابات غير القابلة
للقراءة أو الخارجة عن مضمون الﺳؤال(.
عدم اﻹجابة
 99فارغة

Item ID: S05_05_B

البُعد اﻹدراكي :تعليل

اﻹجابة الصحيحة:
 10ﺗعطﻲ ﺗفﺳيراً واحدا ً محﺗمﻼً كما هو مبين فﻲ الملحوظة أعﻼه.
أمﺛلة:
قلت أعداد قطط اﻷوس ،ﻷن أعداد اﻷرانب الﺗﻲ ﺗﺗغذى عليها قطط اﻷوس لم ﺗعد كافية.
قد يكون قﺗل من قبل الصيادين الذين يﺗقاضون أجوراُ مقابل قﺗل ﺗلك الحيوانات أو من قبل أي صياد يقوم ببيﻊ
فرائها.
يقوم اﻹنﺳان بﺗدمير أوكارها.
الصيادون.
اﻷمراض.
عدد أقل من اﻷرانب.
اﻹجابة غير الصحيحة
 79اﻹجابات الخاطئة )وﺗشمل اﻹجابات المشطوب عليها أو الممﺳوحة أو العﻼمات العشوائية أو اﻹجابات غير القابلة
للقراءة أو الخارجة عن مضمون الﺳؤال(.
عدم اﻹجابة
 99فارغة

25

Item ID: S05_06

Item ID: S05_06
مجال المحتوى :الفيزياء
موضوع المحتوى :تحوﻻت الطاقة وانتقالها
البُعد اﻹدراكي :معرفة
رمز اﻹجابة الصحيحة

C
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Item ID: S05_07

Item ID: S05_07
مجال المحتوى :الفيزياء
موضوع المحتوى :تحوﻻت الطاقة وانتقالها
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
اﻹجابة الصحيحة:
 10الرسم رقم 1مﻊ شرح يﺳﺗند إلى انﺗقال الحرارة من شﻲء ﺳاخن إلى شﻲء بارد.
أمﺛلة:
 oﺗنﺗقل الحرارة من الشﻲء اﻷﺳخن إلى الشﻲء اﻷبرد.
 oﺗنﺗقل الحرارة من المكان اﻷﺳخن إلى المكان اﻷبرد.
 oﻷنه يﺗم ﺗوصيل الحرارة من مكعب حرارﺗه  75درجة ﺳيليزية إلى مكعب حرارﺗه  50درجة ﺳيليزية.
 oﺗدفق الحرارة يﺗم من أعلى درجة إلى أقل درجة.
اﻹجابة غير الصحيحة
 70الرسم رقم  2مﻊ أو بدون ﺗفﺳير.
79

اﻹجابات الخاطئة )وﺗشمل اﻹجابات المشطوب عليها أو الممﺳوحة أو العﻼمات العشوائية أو اﻹجابات غير القابلة
للقراءة أو الخارجة عن مضمون الﺳؤال(.

عدم اﻹجابة
 99فارغة
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Item ID: S05_08_A

Item ID: S05_08_A
مجال المحتوى :الكيمياء
موضوع المحتوى :خصائص المادة
البُعد اﻹدراكي :تعليل
اﻹجابة الصحيحة:
 10ﺗشير إلى:
 (1حجم الماء  /مﺳﺗوى الماء قبل وضﻊ القﻼدة فﻲ الماء.
 (2حجم الماء  /مﺳﺗوى الماء بعد وضﻊ القﻼدة فﻲ الماء.
أمﺛلة :قاﺳت مﺳﺗوى الماء قبل أن ﺗضﻊ القﻼدة فيه ،ﺛم قاﺳﺗه مرة أخرى عندما كانت القﻼدة فيه.
أوﻻ ،الماء دون القﻼدة ،ﺛم الماء مﻊ القﻼدة.
11

يشير إلى قياس ال َفيْض.

أمﺛلة :مﻸت البرميل المرقم حﺗى آخره ،ألقت القﻼدة بداخله ،ﺛم قاﺳت حجم الماء الذي فاض.
اﻹجابة غير الصحيحة
 79اﻹجابات الخاطئة )وﺗشمل اﻹجابات المشطوب عليها أو الممﺳوحة أو العﻼمات العشوائية أو اﻹجابات غير القابلة
للقراءة أو الخارجة عن مضمون الﺳؤال(.
عدم اﻹجابة
 99فارغة
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Item ID: S05_08_B

Item ID: S05_08_B
مجال المحتوى :الكيمياء
موضوع المحتوى :خصائص المادة
البُعد اﻹدراكي :تعليل
اﻹجابة الصحيحة :ﺗم ملء الجدول بشكل صحيح:

سلسلة بدرية

الكثافة
)غ/سم(3
15.4

18

سلسلة فادية

13.1

14

القيراط

النسبة التقديرية
للذهب
75
60
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Item ID: S05_08_C

Item ID: S05_08_C
مجال المحتوى :الكيمياء
موضوع المحتوى :خصائص المادة
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
اﻹجابة الصحيحة
يﺗم حﺳاب كﺗلة الذهب فﻲ كل ﺳلﺳلة بشكل صحيح
نسبة الذهب
التقريبية

ضرب

كتلة القﻼدة
)غ(

تساوي

كتلة الذهب في
القﻼدة )غ(

(%40) 0.4

x

20

=

8

سلسلةبدرية

0.75

x

60

=

45

سلسلة فادية

0.6

x

55

=

33

 9قراط
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Item ID: S05_09

Item ID: S05_09
مجال المحتوى :علوم اﻷرض
موضوع المحتوى :العمليات الطبيعية لﻸرض ودورات اﻷرض وتاريخها
البُعد اﻹدراكي :معرفة
رمز اﻹجابة الصحيحة

A
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Item ID: S05_10

Item ID: S05_10
مجال المحتوى :الفيزياء
موضوع المحتوى :الحاﻻت الفيزيائية والتغيرات في المادة
البُعد اﻹدراكي :معرفة
رمز اﻹجابة الصحيحة C
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Item ID: S05_11

Item ID: S05_11
مجال المحتوى :الفيزياء
موضوع المحتوى :الحاﻻت الفيزيائية والتغيرات في المادة
البُعد اﻹدراكي :تعليل
اﻹجابة الصحيحة:
 10ﺗشير إلى طريقة ﺗدفئة  /غليان  /ﺗبخر الماء فﻲ قوارير )باﺳﺗخدام صفائح الﺗﺳخين الكهربائية( ومراقبة أي من
القوارير بقﻲ بها الملح أو وضﻊ الماء فﻲ القوارير مباشرة على اﻷلواح الكهربائية الﺳاخنة ومراقبة ما إذا بقيت
كمية من الملح أم ﻻ.
أمﺛلة :يمكنه ﺗﺳخين كﻼ القارورﺗين حﺗى يﺗبخر الماء ،وبعد ﺗبخر الماء المالح ،يبقى الملح داخلها.
كان بإمكانه جعل الماء يغلﻲ حﺗى يﺗمكن من رؤية ما قد يﺗبقى من الملح.
يصب الماء من إحدى القارورات على لوح ﺳاخن ،ومن قارورة أخرى على لوح ﺳاخن آخر .ﺗﺗرك اﻷلواح
ﺗﺳخن حﺗى يﺗبخر الماء .بالنظر إلى اللوحﺗين الﺳاخنﺗين يمكنك معرفة أيهما بقﻲ عليها الملح.
11

ﺗشير إلى جعل الماء يغلﻲ داخل قوارير ومراقبة المياه العذبة وهﻲ ﺗغلﻲ فﻲ وقت أقل من المياه المالحة )ﻷن
درجة غليان الماء المالح أعلى من درجة غليان الماء العذب(.
أمﺛلة :ﺳوف ﺗغلﻲ المياه العذبة قبل المياه المالحة.
أعﺗقد أن المياه العذبة ﺳﺗكون أﺳرع فﻲ غليانها على عكس المياه المالحة.

اﻹجابة غير الصحيحة
 70ﺗشير إلى جعل الماء يغلﻲ فﻲ قوارير ومراقبة أي منها يبدأ فﻲ الغليان أوﻻً ،من دون أن يذكر صراحة أن المياه
العذبة ﺗغلﻲ فﻲ وقت أقل من المياه المالحة.
ً
أمﺛلة :كان بإمكانه اﺳﺗخدام اللوح الﺳاخن ومعرفة أي منها ﺳيغلﻲ أوﻻ فيﺗبين له ذلك.
71

ﺗشير إلى طريقة صحيحة )ﺗحديد الماء العذب من الماء المالح( لكن مﻊ اﺳﺗخدام معدات أخرى عدا اللوح الكهربائية
ﺳاخن.
أمﺛلة :يمكننﻲ اﺳﺗخدام الكهرباء لمعرفة وﺗبين اﻷمر .فقط المياه المالحة ﺗوصل الكهرباء.

79

اﻹجابات الخاطئة )وﺗشمل اﻹجابات المشطوب عليها أو الممﺳوحة أو العﻼمات العشوائية أو اﻹجابات غير القابلة
للقراءة أو الخارجة عن مضمون الﺳؤال(.

عدم اﻹجابة
 99فارغة
33

Item ID: S05_12

Item ID: S05_12
مجال المحتوى :الفيزياء
موضوع المحتوى :القوى والحركة
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
اﻹجابة الصحيحة:
 10نعم،و ﺗشير إلى القوتين التاليتين اللﺗين يقﻊ ﺗأﺛيرهما علىاﻷطفال :الجاذبية )نحو اﻷﺳفل( والجدار )نحو اﻷعلى(.
أمﺛلة:
ﺗشد الجاذبية نحو اﻷﺳفل ويدفﻊ الجدار نحو اﻷعلى.
يحملهم الجدار إلى أعلى فﻲ اﺗجاه معاكس لقوة الجاذبية.
الجاذبية والجدار.
 11نعم ،مﻊ اﻹشارة إلى هاتين القوتين على الجدار :وزن )اﻷطفال( )نحو اﻷﺳفل( والجدار  /اﻷرض )نحو اﻷعلى(.
أمﺛلة:
هناك قوﺗين :الوزن نحو اﻷﺳفل والجدار نحو اﻷعلى.
وزنهم والجدار.
34

12

19

نعم ،مﻊ اﻹشارة إلى قوة واحدة :الجاذبية )نحو اﻷﺳفل( أو الجدار  /اﻷرض )نحو اﻷعلى( أو الوزن )نحو
اﻷﺳفل(.
أمﺛلة:
ﻷن ﺗأﺛير الجاذبية يقﻊ عليهم.
من المؤكد أن الجاذبية ﺗﺳحبهم إلى اﻷﺳفل.
الوزن يضغط على الجدار.
يقﻊ ﺗأﺛير الجاذبية عليهم مما يﺳمح لهم بالجلوس .لوﻻ الجاذبية لما ﺗمكنوا من الﺛبات فﻲ مكانهم ﻷن كﺗلﺗهم لن ﺗكون
كافية لذلك.
مﻼحظة :مﻊ هذا الﺳؤال فقط ،إذا أجاب الطالب بإجابة غير صحيحة واحدة أو أكﺛر من إجابة غير صحيحة مﻊ
إجابة واحدة صحيحة ،يعطى الكود .12
إجابة أخرى صحيحة
أمﺛلة :ضغط الهواء .الرياح.

اﻹجابة غير الصحيحة
 70نعم مﻊ شرح يﺗضمن اﻻحﺗكاك فقط.
أمﺛلة :هم ﺛابﺗون على الجدار بﺳبب اﻻحﺗكاك.
71

ﻻ مﻊ أو بدون ﺗفﺳير.
أمﺛلة:
ﻷنه حﺗى ﺗﺗمكن من الجلوس على الجدار يجب أن ﺗنعدم الجاذبية اﻷرضية ،ﻷنها إن وجدت فإنها ﺳﺗﺳحبك إلى
أﺳفل.

79

اﻹجابات الخاطئة )وﺗشمل اﻹجابات المشطوب عليها أو الممﺳوحة أو العﻼمات العشوائية أو اﻹجابات غير القابلة
للقراءة أو الخارجة عن مضمون الﺳؤال(.
أمﺛلة:
مقاومة الهواء.
قوة الهواء.
جهد الجاذبية.
ﺗدفﻊ الجاذبية نحو اﻷعلى.

عدم اﻹجابة
 99فارغة
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Item ID: S05_13

Item ID: S05_13
مجال المحتوى :علوم اﻷرض
موضوع المحتوى :العمليات الطبيعية لﻸرض ودورات اﻷرض وتاريخها
البُعد اﻹدراكي :معرفة

اﻹجابة الصحيحة:
10

يخﺗار العمليات بشكل صحيح
العملية
نزول اﻷمطار

وصف العملية
سقوط قطرات الماء على اﻷرض
حركةالمياهعبرالفراغاتبينالتربةوالطبقات الصخرية.

الترشيح

تحول مياه سطح البحر من سائل إلى غاز

التبخر

تحول المياه في الغﻼف الجوي من غاز إلى سائل

التكثف

اﻹجابة غير الصحيحة
 70ﺗعريف  2أو  3من الظواهر الطبيعية بشكل صحيح.
71

ﺗعريف ظاهرة طبيعية واحدة بشكل صحيح.

79

اﻹجابات الخاطئة )وﺗشمل اﻹجابات المشطوب عليها أو الممﺳوحة أو العﻼمات العشوائية أو اﻹجابات غير القابلة
للقراءة أو الخارجة عن مضمون الﺳؤال(.

عدم اﻹجابة
 99فارغة
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Item ID: S05_14

Item ID: S05_14
مجال المحتوى :علوم اﻷرض
موضوع المحتوى :اﻷرض في النظام الشمسي والكون
البُعد اﻹدراكي :معرفة
رمز اﻹجابة الصحيحة

B
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