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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة بحسب مستويات األداء / اإلجابة الصحيحة

العالمات 

الممكنة

الموضوع 1: أنظمة بيئّية وجودة البيئة

متعّدد 1

الخيارات

اإلجابة الصحيحة: )2( المياه ُتسبِّب إنبات البذور. 	=	2

كّل إجابة أخرى 	=	0

2،0

ثان جدران المباني(. مفتوح2 إجابة تتطّرق إلى إطالق السناج أو الدخان )اللَذْين يلوِّ  =	3 أ. 

كّل إجابة أخرى، بما في ذلك إجابة تتطّرق إلى الغازات أو الغازات الساّمة   =	0  

بدلاً من الدخان أو السناج، مثال:  

ُتطلق السّيارات غازات ساّمة، وفي حالة عدم وجود سّيارات، فإّن الغازات لن   -
 تلّوث الجدران. 

ا خاطئاًا، بموجبه  )شرح: إجابات كهذه ل ُتْقَبل، وذلك ألّنها تعكس فهماً

الغازات الساّمة التي تلوِّث الهواء هي مصطلح مرادف للسناج.(

3،0

متعّدد 

الخيارات

نسبة السّكان الذين يعانون من أمراض جهاز التنفُّس  اإلجابة الصحيحة: )3(   =	3 ب. 

ستنخفض. 

كّل إجابة أخرى  =	0  

3،0

متعّدد 3

الخيارات

ث المياه الجوفّية. اإلجابة الصحيحة: )1( ألّن النفايات المدفونة فيها ل ُتلوِّ 	=	2

كّل إجابة أخرى 	=	0

2،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة بحسب مستويات األداء / اإلجابة الصحيحة

العالمات 

الممكنة

إجابة تتطّرق إلى إحدى اإلمكانّيات التالية:مفتوح4  =	2 أ. 

إعادة الستعمال  -

تقليص )كّمّية( النفايات 	-

الستحداث )التدوير( 	-

تقليص إنتاج البالستيك 	-

ث الهواء أو البيئة في أعقاب إنتاج البالستيك أو في أعقاب حرق  منع تلوُّ 	-
نفايات البالستيك. 

مثال:

إعادة استعمال البالستيك سيساعد على عدم إنتاج المزيد من البالستيك.     -
ألّنه بهذه الطريقة نرمي كّمّيات أقّل من البالستيك.   -

ألّنه بهذه الطريقة ُيْمِكُننا استحداث )تدوير( البالستيك الذي نجمعه.   -
ألّنه بهذه الطريقة ُنْنِتج كّمّية أقّل من البالستيك.  -

كّل إجابة أخرى، مثال:   =	0  

ألن البالستيك يلّوث الهواء.   - 
)شرح: صحيح أّنه في هذه اإلجابة توجد عالقة بين البالستيك وبين 

ث، لكّنها ل تدّل على فهم هذه العالقة. ِذْكر إنتاج البالستيك مثالاً أو  التلوُّ

ث كان يمكن أن يدّل على فهم العالقة.( حرقه كعوامل ُمسبِّبة للتلوُّ

2،0

2	= إجابة تتطّرق إلى أّن الكرتون يفنى خالل فترة زمنّية أقصر بالمقارنة مع مفتوح ب. 

البالستيك أو إلى أّن البالستيك يفنى خالل فترة أطول بالمقارنة مع الكرتون.

كّل إجابة أخرى  =	0 	

2،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة بحسب مستويات األداء / اإلجابة الصحيحة

العالمات 

الممكنة

الموضوع 2: المواّد والطاقة، وعاَلم ِمن ُصنع اإلنسان

كتابة المعدن أو اإلشارة إلى المعدن وشرح يتطّرق إلى التوصيل الكهربائّي مفتوح5  =	2  أ. 

أو إلى نقل الكهرباء أو إلى تمرير الكهرباء أو إلى عدم عزل الكهرباء. 

ق الكهرباء بدلاً من توصيل الكهرباء،  مالحظة: الشرح الذي يتطّرق إلى تدفُّ   

ا.   ا صحيحاً ُيعتبر شرحاً

كّل إجابة أخرى، بما في ذلك كتابة المعدن أو اإلشارة إلى المعدن مع شرح   =	0  

غير صحيح، أو كتابة المعدن أو اإلشارة إلى المعدن بدون شرح، مثال:

المعدن، ألّنه بهذا الشكل يمكن أن يصابوا بضربة كهرباء.  -

)شرح: اإلجابة ل تتطّرق إلى التوصيل الكهربائّي.(   

المعدن، ألّنه ماّدة موصلة.   -
)شرح: الشرح ل يتطّرق إلى التوصيل الكهربائّي.(  

2،0

متعّدد 

الخيارات

اإلجابة الصحيحة: )1( ألّن المعدن غير قابل لالشتعال.  =	2 ب. 

كّل إجابة أخرى  =	0  

2،0

متعّدد 6

الخيارات

اإلجابة الصحيحة: )4( عليهما َصْهر الثلج.  	=	2

كّل إجابة أخرى 	=	0

2،0

متعّدد 7

الخيارات

اإلجابة الصحيحة: )1( مصدر كهرباء. 	=	3

كّل إجابة أخرى 	=	0

3،0

الُمذيب: الماء1.	مفتوح8 	=	2

الُمذاب: الدهان )الصلب( 	

كّل إجابة أخرى  	=	0

2،0

متعّدد 

الخيارات

ر الـماء، وبقي الدهان. 2.	 اإلجابة الصحيحة: )3( َتَبخَّ 	=	2

كّل إجابة أخرى 	=	0

2،0

متعّدد 9

الخيارات

نه. اإلجابة الصحيحة: )1( ألّن وتيرة استغالله أسرع من وتيرة تكوُّ 	=	2

كّل إجابة أخرى 	=	0

2،0
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رقم 
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العالمات 
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الحرارة، األوكسجين أ1.	مفتوح10 	=	2
كّل إجابة أخرى 	=	0

2،0

ا اإلجابات: ماّدة قابلة لالشتعال، ماّدة سريعة أ2.	مفتوح ماّدة قابلة لالحتراق )ُتقبل أيضاً 	=	2
االشتعال، ماّدة وقود.( 

كّل إجابة أخرى، بما في ذلك ماّدة إشعال. 	=	0

2،0

إجابة بـ"نعم"، وشرح يتطّرق إلى أّن المعدن موصل للحرارة، مفتوح  =	3  ب. 

أو يكفي وجود حرارة )مصدر حرارة( لكي يؤّدي إلى الحتراق، أو إلى 

اشتعال الورقة، مثال:

نعم، ألّن المعدن موصل للحرارة.  -   

نعم، ألّنه من شّدة الحرارة ستشتعل الورقة.   -   

كّل إجابة أخرى  =	0  

3،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة بحسب مستويات األداء / اإلجابة الصحيحة

العالمات 

الممكنة

إجابة تتطّرق إلى التوفير في المياه. مفتوح11  =	2 أ. 

كّل إجابة أخرى  =	0 	

2،0

إكمال الُجمل كما يلي: مفتوح  =	3  ب. 

يتكّون الندى خالل عملّية تتغيَّر فيها حالة الماّدة للماء من الحالة الغازّية إلى 

 الحالة السائلة.

هذه العملّية ُتسّمى تكثُّف أو تكاُثف. 

إكمال صحيح للجملة األولى مع كتابة اسم عملّية غير صحيحة  =	2 	

كّل إجابة أخرى  =	0  

3،2،0

إجابة تتطّرق إلى أّن ضوء الشمس ضرورّي إلنتاج الغذاء أو إلنتاج الطاقة مفتوح  =	3 ج. 

أو لحدوث عملّية التركيب الضوئّي، مثال:  

بدون ضوء الشمس ال تستطيع النبتة إنتاج الغذاء.   -
إجابة ُتْذَكر فيها العالقة بين ضوء الشمس والغذاء بدون شرح يتعلّق بإنتاج   =	2  

الغذاء، مثال:

ألّنه بدون ضوء الشمس ال يوجد غذاء للنبتة.   - 
)شرح: اإلجابة تدّل على الفهم بأّن هناك عالقة بين ضوء الشمس وبين 

الغذاء للنبتة، لكّنها ل تدّل على أّن التلميذ يعرف بأّن النبتة ُتنتج غذاء ها 

بمساعدة الضوء.(

كّل إجابة أخرى، مثال: 	=	0

ر(. ألّنه بدون ضوء الشمس ال يمكن للنباتات أن تنمو )تتطوَّ  - 
)شرح: اإلجابة عاّمة ول تدّل على الفهم بأّن النباتات بحاجة إلى ضوء 

الشمس لكي ُتنتج غذاء.(

ألّن النبتة ُتْنتج غذاًء من الشمس.  - 
ا خاطئاًا، بموجبه ضوء  )شرح: إجابات كهذه ل ُتقبل ألّنها تعكس فهماً

الشمس هو غذاء النباتات.(

3،2،0

كتابة من المتطّلبات اإللزامّية وشرح يتطّرق إلى أّن الَمَيالن إلى األسفل مفتوح  =	3 د. 

ضرورّي لكي يصل الماء إلى النبتة أو إلى جذور النبتة. 

كّل إجابة أخرى، بما في ذلك كتابة من المتطّلبات المرغوب فيها وشرح  	=	0
صحيح أو شرح صحيح بدون كتابة من المتطّلبات اإللزامّية أو من المتطّلبات 

المرغوب فيها.

3،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة بحسب مستويات األداء / اإلجابة الصحيحة

العالمات 

الممكنة

إجابة بـ"نعم"، وشرح يتطّرق إلى أّن الزيت يطفو على الماء، مثال:  مفتوح12 	=	3

نعم، ألّن الزيت يطفو على املاء. 	-
نعم، ألّن املاء يرفع الزيت إلى أعلى وعندها يصل الزيت إلى الفتيل. 	-

نعم، ألّنه إذا أضافت الكثير من املاء، فإّن املاء سيسّبب َطْفو الزيت وارتفاعه.   	-
ا  مالحظة: الشرح الذي يتطّرق إلى أّن الزيت أخّف من الماء ُيعتبر شرحاً 	

ا. صحيحاًاً

كّل إجابة أخرى 	=	0

3،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة بحسب مستويات األداء / اإلجابة الصحيحة

العالمات 

الممكنة

الموضوع 3: الكرة األرضّية والَكْون

متعّدد 13

الخيارات

ر المياه من البحر اإلجابة الصحيحة: )4( َتَبخُّ 	=	2

كّل إجابة أخرى 	=	0

2،0

متعّدد 14

الخيارات

اة بمياه في الحالة السائلة. اإلجابة الصحيحة: )3( معظم مساحتها ُمَغطَّ 	=	2

كّل إجابة أخرى 	=	0

2،0

اإلشارة إلى اإلجابات الصحيحة كما يلي:مغلق15

صحيحةالجملة
غير 

صحيحة

بدون الغالف الجّوّي ل يمكن وجود حياة على سطح 

الكرة األرضّية.

ا باّتاًا دخول أشّعة الشمس إلى  الغالف الجّوّي يمنع منعاً

الكرة األرضّية.  

تركيبة الغالف الجّوّي للكرة األرضّية مماثلة لتركيبة 

الغالف الجّوّي لكواكب سّيارة أخرى.

ن ِبغاِلِبيَِّتِه من غاز  الغالف الجّوّي للكرة األرضّية ُمكوَّ

النيتروجين.

الغالف الجّوّي هو الهواء الُمحيط بنا. 

اإلشارة إلى خمس إجابات صحيحة 	=	4

اإلشارة إلى أربع إجابات صحيحة 	=	3

اإلشارة إلى ثالث إجابات صحيحة 	=	2

مالحظة: اإلشارة إلى إجابَتْين بالنسبة لنفس الجملة ُتعتبر إجابة غير صحيحة.

اإلشارة إلى إجابَتْين صحيحَتْين أو أقّل 	=	0

4،3،2،0

متعّدد 16

الخيارات

اإلجابة الصحيحة: )3( ألّن الكرة األرضّية تدور حول محورها. 	=	2

كّل إجابة أخرى 	=	0

2،0

متعّدد 17

الخيارات

اإلجابة الصحيحة: )4( السنة 	=	2

كّل إجابة أخرى 	=	0

2،0

متعّدد 18

الخيارات

اإلجابة الصحيحة: )2( كانت أملس من الصخور األخرى. 	=	2

كّل إجابة أخرى 	=	0

2،0
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة بحسب مستويات األداء / اإلجابة الصحيحة

العالمات 

الممكنة

اإلشارة إلى اإلجابة الصحيحة - )1( النباتات التي َزَرَعتها في التربة الرملّية. - وشرح مفتوح19 	=	3
يتطّرق إلى أّن الماء يتغلغل في التربة الرملّية بسرعة أو إلى أّن الماء يتغلغل في 

التربة الصلصالّية ببطء، مثال:

ألّنه في التربة الرملّية توجد ُحَبْيبات أكبر، لذلك يتغلغل الماء فيها بسرعة أكبر.  -
ألّنه في التربة الصلصالّية من الصعب على الماء أن يتغلغل.  -

مالحظة: يجب أن يظهر في الشرح المصطلح "تغلغل".

كّل إجابة أخرى، مثال:  	=	0

ألّن الماء في التربة الرملّية يرسب بسرعة أكبر.  - 
)شرح: في هذا السؤال على التالميذ أن يعرفوا صفات التربة الرملّية والتربة 

الصلصالّية، أن يفهموا بأّن الصفة ذات الصلة )רלוונטית( هي التغلغل وأن 

يستعملوا المصطلح العلمّي الصحيح - "التغلغل". لذلك، اإلجابة التي تتطّرق 

إلى رسوب الماء لن ُتْقَبل.( 

ألّن الماء يتغلغل في التربة الرملّية.  - 
)الشرح ل يتطّرق إلى وتيرة التغلغل.(

3،0

اإلشارة إلى اإلجابة الصحيحة - )3( ثاني أوكسيد الكربون - وكتابة أحد مفتوح20 	=	3
العوامل لرتفاع تركيز ثاني أوكسيد الكربون، مثال:   

المصانع  -
)كثرة( السّيارات   -

َقْطع األشجار   -
الحرائق   -

ارتفاع عدد سّكان العالم  -

كّل إجابة أخرى 	=	0

3،0
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  הרשות הארצית 
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 מחוון למבחן פנימי במדע	וטכנולוגיה 
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رقم 

السؤال

نوع 

السؤال
العالمة بحسب مستويات األداء / اإلجابة الصحيحة

العالمات 

الممكنة

الموضوع 4: عاَلم الكائنات الحّية

ا على شكل الـِمْنقارمغلق21 ذكر الغرنوق واإلشارة إلى اإلجابة الصحيحة: )2( اْعِتماداً  =	2 أ. 

كّل إجابة أخرى  =	0 	

2،0

ذكر الماء أو البحيرة وإجابة تتطّرق إلى األغشية )أغشية السباحة في مفتوح 	=	3 ب.	
الرجلَْين أو في األصابع(، مثال:  

ألنه يوجد لها جلد يربط بني األصابع. 	-

كّل إجابة أخرى، مثال: 	=	0

ألّنه يوجد لها جلد بني األرجل.  - 
)شرح: صحيح أّن الشرح يتطّرق إلى الجلد الذي في الرجلَْين، ورّبما 

قصد التلميذ أغشية السباحة، ولكنه لم يدقِّق من الناحية العلمّية ولم 

ز إجابته في كفتي الرجلَْين أو األصابع.( يركِّ

3،0

متعّدد 22

الخيارات

اإلجابة الصحيحة: )4( األجزاء الثالثة للجسم  	=	3

كّل إجابة أخرى 	=	0

3،0

متعّدد 23

الخيارات

اإلجابة الصحيحة: )1( هل يوجد للجزء قشرة وبذور؟ 	=	2

كّل إجابة أخرى 	=	0

2،0

متعّدد 24

الخيارات

اليربوع الذي يعيش في الصحراء يختبئ داخل الجحور  اإلجابة الصحيحة: )3(  	=	2
في ساعات النهار. 

كّل إجابة أخرى 	=	0

2،0

متعّدد 25

الخيارات

اإلجابة الصحيحة: )4(   =	2

كّل إجابة أخرى 	=	0

2،0
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السؤال
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السؤال
العالمة بحسب مستويات األداء / اإلجابة الصحيحة

العالمات 

الممكنة

كتابة شرَطْين من الشروط التالية:مفتوح26 	=	2

درجة حرارة مالئمة أو تدفئة أو حرارة  -

رطوبة  -

شّدة الضوء أو الضوء أو إضاءة )صحيحة(   -

احلماية من اآلفات )احلشرات الضاّرة( أو احلماية من احليوانات أو احلماية   -
من األضرار الطبيعّية

كّل إجابة أخرى، بما فيها كتابة شرَطْين متشابَهْين مثل:  =	0

تدفئة  -
درجة حرارة مالئمة  -

2،0

متعّدد 27

الخيارات

ر التجربة عّدة مّرات. اإلجابة الصحيحة: )2( أن ُيَكرِّ 	=	2

كّل إجابة أخرى 	=	0

2،0
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العالمات 

الممكنة

الموضوع 5: اإلنسان، ُسلوُكه، صّحته وجودة حياته

متعّدد 28

الخيارات

اإلجابة الصحيحة: )1( عن َمْفَصل عظام الجمجمة  =	2 أ. 

كّل إجابة أخرى  =	0 	

2،0

إجابة تتطّرق إلى أّن َمْفَصل عظام الجمجمة ليس ُمَعّدااً للحركة، مفتوح 	=	3  ب.	
ة للحركة، مثال: أو إلى أّن المفاصل الثالثة األخرى ُمَعدَّ

ألّنه ال يتحّرك مثل بقّية املفاصل.   -

كّل إجابة أخرى  =	0 	

3،0

مغلق29
َرْسم العمود الذي ُحذف حّتى ارتفاع 20 مّرة تنفُّس في الدقيقة وإكمال   =	2 أ. 

األسماء التالية: فادي، رائد، سليم، كما هو مفّصل في الرسم البيانّي التالي:

שם התלמיד:

קה
בד

ת 
מו

שי
הנ

ר 
ספ

מ

מספר הנשימות בדקה של תלמידי כיתה ה'
בזמן ישיבה במנוחה

שם התלמיד: שם התלמיד:
בועז ניל י גלעד

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26

كّل إجابة أخرى  =	0 	

2،0

إكمال الجملة، كما هو مفّصل أدناه:مغلق  =	2 ب. 

س. أراد التالميذ أن يفحصوا تأثير المجهود الجسمانّي على عدد مّرات التنفُّ   

كّل إجابة أخرى  =	0 	

2،0

كتابة سليم وإكمال الجملة، كما هو مفّصل أدناه:مفتوح  =	3 ج. 

ألّنه أثناء الركض، عدد مّرات التنفُّس يرتفع، ويستهلك الجسم كّمّية أكبر من    

غاز األوكسجين وُيطِلق كّمّية أكبر من غاز ثاني أوكسيد الكربون.

كّل إجابة أخرى  =	0 	

3،0

س في الدقيقة لتالميذ الصّف الخامس   عدد مّرات التنفُّ

أثناء الجلوس في حالة استراحة

قة
قي

د
ال
ي 

 ف
س

ُّ نف
لت
 ا
ت

ّرا
م
د 

د
ع

اسم التلميذ:

         سليم      
اسم التلميذ:

           رائد      
اسم التلميذ:

          فادي      


