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 علوم األرض( 3)
المستوى  موضوع السؤال رقم المفردة 

 المعرفى

نوع 

 السؤال

الدرجة  مفتاح االجابة

الكلية 

 للسؤال

مستوى 

 التحقق

1.  S032115 المعرفة نسبة المياة على سطح االرض MCQ D 1 40% 

2.  S042405  يتنبا بالظواهر الجوية المرتبطة

 بالطقس
 MCQ c 1 42.4% التطبيق

0.  S022290 التطبيق ات القمر واألرضدور MCQ C 1 48.4% 

4.  S032519 المعرفة التغيرات الكبرى فى البيئة MCQ D 1 9.2% 

5.  S042307 المعرفة تكوين التربة CR 4.8 1 دليل تصحيح% 

6.  S042153 المعرفة تدوير المخلفات CR 5.2 1 دليل تصحيح% 

7.  S022294 المعرفة دورات المياه فى الطبيعة CR 57.6 1 دليل تصحيح% 

8.  S022244 المعرفة مصادر التلوث الجوى MCQ B 1 16.8% 

9.  S042149 التبرير تلوث المياه الجوفية CR 32.7 1 دليل تصحيح% 

13.  S042155 المعرفة الحفاظ على التربة من التعرية CR 6.9 1 دليل تصحيح% 

11.  S042150 التطبيق الموارد المتاحة CR 54.5 1 دليل تصحيح% 

12.  S022078 المعرفة مسافات بين الكواكب والنجومال MCQ A 1 20.6% 

10.  S032120A التطبيق استخدام التكنولوجيا لحماية البيئة CR 6.8 1 دليل تصحيح% 

14.  S032120B التطبيق االحتباس الحرارى CR 19.4 1 دليل تصحيح% 

15.  S032663 التطبيق مدارات الكواكب حول الشمس CR A 1 47% 

16.  S032660 التطبيق المالحة على األرض نسبة المياه MCQ D 1 15.1% 

17.  S032555 المعرفة تأثير السماء على النبات MCQ 9.2 1 دليل تصحيح% 

18.  S032019 A تجوية الصخور الفيزيقية  CR دليل تصحيح   

19.  S032019B تجوية الصخور الكيميائية  CR دليل تصحيح   

23.  S032516 تأثير قطع األشجار  CR دليل تصحيح   

 ممالد فل ممالتعممم لألرمم شلدتسمجلالممترالتعممم ال سألسمم لألمم ل  ممم  ل مم  ل(ل20)ضممت الدراسد مم لت
دتسمل درعترسمممالدر عسعسمم لدرتممالتممالوسل سمماجل دروممطقلدرعمم يل در غمماجل درعس مم ل توسسدت مممجل درتعت ألمم ل

ل.درالت س 
ل: قالت زألالأ  ر لدراسد  ل الهذدلدرتعم لتععمفلررت ت سمالدرتعس س لدرت ترف لكتملسأتا

ل(.1)جل درتحرس ل(7)جل درت عسقل(ل9)درتعس  لل
ل(8)  ر لد  تسمسلت لتتعااأ ل(ل12)  ر لدرتغم لأ:لكتملت  ألالدت  ر لكتملسرا

رممايلدر رعمم ل ممالت ترممقلأ تممم لدت مم ر جل ع م مم لدرتغمرسمم لت  مممل ترمم لدرتممال مماللضممعقل دضمم لظ ممس
درتعس  لدت م س لدرتمالتالمك لل ظ سلأسضمفلضعقل  عال الععملع د ب.لت ت يلدرت عسقل درتف سس

ل.قمألاةلررت مسدالدرعغرس لدت سي
ألاشلتسكسزلأ ممرسبلدرتماسسالكتمملسعمبلألرمالدرتفممهسشلدت م مس ل مالدرتمماةلل رع لتملسف سلهذهلدر تم ج

أل مءلدإلعمعم لحغ مملتم لدر ضم لل درتف مس ل  ت ظسف مجل ألاشلتع سالدر رع لقسدءةلدت  ر لعاق ل تأٍ جل د 
  لإرالضعقل التاسسبلدر رع لألرالحم لدرت مم  لدرتمالتمستع لعأالمكم ل س م شلعسم سم لإضم.ل درالت رس 

رالقاسةل الدرتف سسل درتحرس ل د  ت تمج ل. تحتمجلإرالسع لتعلدرحسمةلدرعترس ل د 
ل
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 S032115 لس عالدرتمءل الدر عسع لع  بلت ترف للاألول السؤال -1

ل س عالدرتمءل الدر عسع لع  بلت ترفلهدف  السؤال-2
 السؤال باللغة العربية -3 

 
 
1-   

 

 

 

 

 

أيلتممم لدر  مممبلدرتمرسممم لأقمممسبلإرمممال  مممع لدرتسممممهلدرعذعممم ل مممالتعتممم لدرتسممممهلدرت عممم اةلألرمممال ممم  ل
لدتسم؟

ل%.111لل-أ

ل%.01للل-ب

ل%.ل01للل-ج

 %.3لللل-ا
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 السؤال باللغة االنجليزية-4

 

معلومات السؤال  -5  

 إحصاءات السؤال  -6

 الدولة
عدد 

 العينة

نسبة 

االجابة 

 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 1.2 55 34.3 5.3 2.2 55 454 سنغافورة

 1.0 41.5 41.5 11.4 4.3 41.5 430 المتوسط الدولي

 1.0 41 35.5 0.0 11.3 41 033 مصر

 1.0 32.5 43.3 13.5 5.4 32.5 043 األردن

 . . . . . . . غانا

 التعليق على نتائج السؤال -7
ل:ت زألالإعمعمالدر رع لأل لعاد  لدإلعمع ل  قلدر  بلدرت  س لدآلتس 

ل%.8.6لل-أ
ل%.10.8لل-ب

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المعرفى المستوى مفتاح  نوع السؤال 
 االجابة

الدرجة الكلية 
 للسؤال

S032115 Earth 
Science 

علوم )
 (األرض

Knowing (معرفه) MCQ ( اختيار

 (من متعدد
D (د) 1 
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ل%.40.0لل-ج
ل%.02.5للل-ا

جل أ ل(ا) غمم لتمم لدر رعمم لأعمممع دلإعمعمم ل ممحسح لألمم لدر ممالد ل درتتتورمم لعمرعمماس ل%ل43 سطحممظلأ ل
ل(.ج)أكعسل  ع لإعمع ل م   لكم التستع  لعمرعاس ل

قلتالالسلدر  مع لدرتتا سم لراعمعممالدر محسح لإرمال عم الضمعقل دضم لعمادفلأل مالدر رعم ل ستمملستعرم
ل.ع ع الدرتمءل الدر عسع 

إ ل تم جلك ذهلتالكالألرالضمس سةلدسمطءلدرتعس م لدرعرتسم لدرعمتم جل ع م م لتمملسمستع لت  مملل
عحسمةلدر رع جلدهتتمتمفل م مفلك   ملتتو لدت مالدرمذيلسعتتمالألرسمالدر رعم ل مالع ممءلتعس م لألرتسم ل

ل.تعس  ل د ع ل تت  أل إضم  لإرالأ لتعم الد  تفماةلت لهذهلدر.لأكوسلألتغمفل ت   مفل
 موضوع السؤال فى المحتوى  -8
 الت  جلدر قلدروم الدإلألادايلدرف  لدراسد الدت  لدر حاةلدت رالدراسالدرسدععلل
ل.كع  د ل رك ل لت عالعالهذهلدرتعر ت (لدرتمء)

ل

ل

 :إرشادات عالجية-9
رت ممح لدرتمالتالمور ملت الرراسالععمسمل تم ذجلرركمسةلدتسضمس جل د رمبلإرمالدر رعم لتغماسسل  مع لد

درك كمممبل"جلأذكمممسلر مممشلأ لدتسملت مممتالأحسم ممممفل%73درتحس ممممالتممم ل ممم  لدتسمل درتمممالتعرممم ل
ل.ت ل  ع لكعسسةلت ل  ح ملتو العمرتحس ما"لدتزسق

تممم لدرتسممممهلألرمممالدتسملت عمممال مممالدرتحس مممماجل همممالتسممممهلتمرحممم ل سمممسل%ل97أكمممالرر رعممم للأ ل
درعمقسممم جل همممالتسممممهلت عمممال مممالدت  ممممسل%ل0  مممع لدرممممل ممممرح لررالمممسبجل أ لدرتسممممهلدرعذعممم لتالمممك ل

 درعحسسدال تحالدتسمجلإضم  لإرالتسمهلتتعتماةلألرمالالمك لورم جل عرسمالألرمالقتمشلدرععمم ل  مال
 .درغمستس لدرتتعتاتس لدرالتمرس ل درع  عس 

دألسملرر رع ل  سدفل ضم س لر   لدتسملت ض لعالك ل م لت مم قلدرعرسمالدرغ عماجل  ضم ل
 .درتسمهلدرعذع لألرال   لدتسملت عالألرالالك لعرسال الهذهلدرت م قر شلأ لتعظشل

كرقلدر رع لت ل ط لدرعتم ل مالتعت ألممالدرسعم ىلإرمالدرتكتعم لأ لد  تس ماجلإلألمادالتغسسمسلألم ل
  بلدرتسمهلدرعذع ل درتمرح ل الدتسا ل  الت م قلس تمس   مملتم لدرعممرشجل  ممق لتمملت  مر دلإرسمال

 . الدر ق

إلعمعمم لألمم لدت مم ر لدروطومم لدر مممعغ ل كتمعمم لأ مم ر لتتمورمم لر ممملرتعتسممقلتعممس ت شلألمم لكرممقلدر رعمم لد
 .ت زىلدرتسمهلألرال   لدتسمجل ق شلإعمعمت ش

لدقتسللألسمل سس  لتضمءةلعر  س لر  لس ض لدرتسمهلدرعزع ل آ سلررتسمهلدرتمر ل
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 أسئلة مشابهة -9
لتمل  ع ل   لدتسملدرتو العمرتمء؟ل-1
ل%.95ل-ألل
ل%.73ل-بل
ل%.45ل-جل
ل%.23ل-الل
لتمل  ع لدرتمءلدرتمر لت لدرتعت ىلدركرالررتسمهلألرال   لدتسم؟ل-2
ل%.97ل-أل
ل%.70ل-بل
ل%.57ل-جل
ل%.20ل-ال
ل: ال؟أس لس عالتعظشلدرتمءلدرعذبلألرال   لدتسمل-0
ل.درعس ل درعحسسدال-أل
ل.در س  ل دت  مسل-بل
ل.تحالدتسمل-جل
ل.التمرس ل درع  عس درغمستس لدرتتعتاتس لدرلل-ال
لت لدرتعت ىلدركرالررتمءلألرال   لدتسم؟لدرتمر أيلدآلتس لدتقسبلإرال  ع لدرتمءل-4
ل%.133للل-أ

ل%.93لل-ب
ل%.73لل-ج
ل%.0للل-ا
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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لS042405دروم الس مألالتعسقلأل دت للع س لتعس  لألرالدرت عاللعمر غالللدر الد ل-1
لدر سد  لهاقلدر الد لتعس  لد تعمهمالدرسسملل ال-2
 عمررو لدرعسعس لدر الد ل-0

 
 

 

 

 

 

 

 

 

يوم االثنين . جميع المدن مبنية على  سهل مستوي. 5و  4من الجهة الشمالية للمدينتين  0و  2, 1تقع المدن .  

                                                                        (تطبيق) .                               تساقطت الثلوج 0و  2اما في المدينتين  1كان الطقس مشمسا في المدينة 

 . في جميع المدن تهب رياح من جهة الشمال

 

 شمال
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و  4ما االحتمال األكبر بالنسبة لحالة الطقس التي ستسود في المدينتين , إذا استمر هبوب الرياح من جهة الشمال

 يوم الثالثاء ؟ 5

o ماطر في كليهما 

o في كليهما مشمس 

o  5وماطر في المدينة  4مشمس في المدينة 

o  5ومشمس في المدينة  4ماطر في المدينة. 

 

 جنوب
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 السؤال باللغة االنجليزية  -4

 

 

 

 معلومات السؤال  -5

 

 
 رقم المفردة

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال المستوى المعرفى المجال المعرفي
 للسؤال

S042405 Earth Science 

 (علوم األرض)
Applying (تطبيق) MCQ ( اختيار من

 (متعدد
C (ج) 1 
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 إحصاءات السؤال  -4

 

 

 الدولة

عدد 

 العينة

نسبة 

االجابة 

 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 1.5 11.4 44.3 11.0 12.1 44.3 450 سنغافورة

 1.0 12.3 45.4 14.4 21.0 45.4 435 المتوسط الدولي

 1.5 21.1 42.4 14 21.5 42.4 031 مصر

 1.0 12.3 41.4 21.3 24.5 41.4 041 األردن

 2.5 10.4 32.3 15.1 25.4 32.3 040 غانا

 التعليق على نتائج السؤال -7
ل:ت زألالدعمعمالدر رع لأل لعاد  لدإلعمع ل  قلدر  بلدرت  س لدآلتس 

ل%.23.8للل-أ
ل%.14لل-ب
ل%...42لل-ج
ل%.21.1لل-ا
جل(ج) غمم لتمم لدر رعمم لأعمممع دلإعمعمم ل ممحسح لألمم لدر ممالد ل درتتتورمم لعمرعمماس ل%ل..42سطحممظلأ ل ل

 ممالحممس لكم ممال  ممع لد تسمممسلدرعمماد  لدت ممسيلدر م  مم لتت ممم س لتغسسعمممفجلتتممملسالالممسلألرممالضممعقل
 دض لأل الدر رع ل مالت عسمقلدرتعس م لدرعرتسم لدر ظسسم لألرمال دقمعلدرحسممةلدرس تسم جل سفمسملعمرتممرال

ع م مم ل أ لتمم لأهممشل.لد هتتمممشلع ممذدلدرعم ممبلأو مممءلتمماسسالدرت ضمم ألمالدرعرتسمم لدرت ترفمم ضممس سةل
ل.أهادقلتاسسالدرعر شلت  سسلت مسدالدر رع ل الت ظسقلدرتعس  لدرعرتس ل الدرحسمةلدرعترس 

ل
 موضوع السؤال فى المحتوى  -8

لت ع ال الت  جلدرعر شلدرغاسشل الدر قلدت  لد ألادايل
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 جية إرشادات عال-9
دألسملرر رع ل  سدفلرحمم ال غمالت ترفم جل تم لذرم ل م سةلر غمال مم شلأ لألم مقلأ لتمم سل

ل.أ لتعتا جل د ربلإرس شل  قلتملسالمها  ا
درحممسدسةجل درضممو لدرعمم يجل درسسممملجل:لذكممسلدر رعمم لعمرع دتمم لدرع سمم لدرتممالتممالوسل ممالدر غمماجل همما

رع دتمم لتممعلععضمم مجل عمرتمممرال   ممال درس  عمم جل  ضمم لر ممشلأ لحمرمم لدر غممالهممال تمممجلتفمألمم لهممذهلد
 .ستك لدرت عاللعحمر لدر غال الت  غ لتعس  لعغسمالهذهلدرع دت 

د ربلإرالدر رع لت ل ط لدرعت ل التعت ألمالد تسمسلأحالدرع دتم لدر ممعغ ل اسد م لتمأوسسهلألرمال
 .د ربلإرس شلد  تفماةلت لدرتكتع لأ لد  تس ال  عمزلدرعت .لحمر لدر غا

 سممماس سمفلأ لعس متعممممفلحم ممم عسمفلس ضممم لكسمممقلست عمممألدرت ت ممم  ل مممالاد مممسةلدتس مممماللدألمممسملالمممسس مفل
 .درع س لعمر غاجل  مق لدر رع ل ستملالمها ه

د تضممقلت ت مممفلعمتس مممالدرع سمم لإلأل مممءلتحمضممسةلألمم لكسفسمم لدرت عمماللعممأح د لدر غمماجل أهتستممال
 . الدرحسمةلدرس تس 

غ جل كتمعممم لأ ممم ر لتتمورممم لر مممملرتعتسمممقلتعمممس ت شلكرمممقلدر رعممم لدإلعمعممم لألممم لدت ممم ر لدروطوممم لدر ممممع
 .وشلق شلإعمعت ش.لعمر غال درع دت لدرتالوسةل ساجل كسفس لدرت عاللعا

ل.سع لتماةلدرعر شلعتماةلدرعوسد سملأل ل سسقلد ت ادشلدر سد  لدر عسعس 
غماشلألرمال تف سسلدر السةلدرع سم لدرتمالت.ل درت عسالألرالأهتس لتعس  لدر غال درت مخل أ عمع ملدرعرتس 

 درترفمز
 أسئلة مشابهة  -01

ل:تملحمر لدر غالدرتت قع لأل ال ع ال س شلعسضمءلق  س ل الدر تمءل-1
ل. غالر سقل-أل
ل.أل د قلسألاس ل-بل
ل.أت مسل-جل
ل.ضعمبلل-ال
ألرمالتممذدلسما ل.ل حظلألما لأ لألت الدرز عمقل مالتغسممالدرضمو لدرعم يل مالت زرمالتم  فمل-2

لذر ؟
ل.دستفمىلدرضو لدرع يل-أل
ل. غالتعتا ل-بل
ل.ه   لأت مسل-جل
ل.سسمللالاساةل-ال
لتمذدلستك  لت لحسك لدر  دءلت لت  غ لذدالضو لتستفعلإرالت  غ لذدالضو لت  فم؟ل-0
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ل.ور جل-أل
ل.سسملل-بل
ل.ضعمبل-جل
ل. س شل-ال
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 S022290 السؤال الثالث -0
 هدف السؤال دورات القمر واألرض تحدد اليوم والشهر والسنة-2
 باللغة العربية  ؤالالس -3

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 طول السنة األرضية يساوى الوقت الذى يستغرقه

 .دوران األرض مرة حول محورها -أ

 .دوران القمر حول األرض مرة واحدة -ب

 .دوران الشمس حول األرض مرة واحدة -ج

 .دوران األرض حول الشمس مرة واحدة -د
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  السؤال باللغة االنجليزية -4

 

 

 ومات السؤال معل -5

 

 احصاءات السؤال -6

 الدولة
عدد 

 العينة

نسبة 

االجابة 

 الصحيحة

 ة على البدائلنسبة االستجاب

 متروك

 د ج ب أ

 1.4 01.0 4.2 3.5 21 01.0 442 سنغافورة

 2.3 52.0 0.0 4.3 25.5 52.0 430 المتوسط الدولي

 1.5 45.4 14.5 0 24.1 45.4 030 مصر

 3 40.1 11.5 4.1 31.1 40.1 051 األردن

 4.5 22.0 10.0 21.0 31.0 22.0 043 غانا

لدرتعرسقلألرال تم جلدر الد ل-7
ل:ت زألالإعمعمالدر رع لأل لعاد  لدإلعمع ل  قلدر  بلدرت  س لدآلتس 

ل%.26.1للل-أ
ل%.9لل-ب

مفتاح  نوع السؤال المستوى المعرفى المجال المعرفي رقم المفردة
 االجابة

الدرجة الكلية 
 للسؤال

S022290 Earth Science 

 (علوم األرض)

Knowing 

 (معرفه)

MCQ ( اختيار من

 (متعدد
D (د) 1 
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ل%.14.5لل-ج
ل%.48.4لل-ال

جل أ ل(ا)تمم لدر رعمم لأعمممع دلإعمعمم ل ممحسح لألمم لدر ممالد ل درتتتورمم لعمرعمماس ل%ل48.4 سطحممظلأ لل
ل(.أ) لأكعسل  ع لإعمع ل م   لكم التستع  لعمرعاس

تالالسلهذهلدر تسع لإرالضعقلرمايلدر رعم ل مالد متسعمبلحغمم قلتعمالتم لأ م مسمالألرم شلدتسمجل
دتتسلدرذيلس تاألالت لدرتعرتس لت  سسلأ مرسبلدرتماسسالعحسمتلتم رالأ م مسمالدرتعس م لدرعرتسم ل

ل.دهتتمتمفل م مفل
 موضوع السؤال فى المحتوى  -8
در حماةلدروم سم لدرف م لدراسد مال(لأ عمالدرغتمس)ت عم ال مالت ممهجللدر مقلدرسدعمعلد عتماد الل

ل.دت  
لدسالمادالألطعس ل-9

دألممسملالممسس مفل سمماس سمفلأ لعس متعمممفلحم مم عسمفلس ضمم لدرعطقمم لعممس لكمم لتمم لدرغتممسل دتسمل درالممتال
ت لحستلا سد لدرغتسلح  لدتسمل ا سد لدتسملح  ل ف  مل ح  لدرالتاجل تملس تجلأل لكم ل

ل.المفلرر قلألتملالمها هوشل ظشل غم.لت لهذهلدرا سدا
د ممتفالتمم لدرر حمممالدرت ضممسحس ل تمم لت ممعمللسممال  تمم ذجلرركممسةلدتسضممس لرت ضممس لا سدالدرغتممسل

 . دتسم

دررسممم ل در  ممممسجلدرف ممم  ل:ل ظمممشلعممما  فلألرمممالدر مممع سةلسحممماالكسفسممم لحممما تلكممم لتممم لدرظممم دهسلدرتمرسممم 
 .دتسعع جلدرك  قجلدر   قجل تأكالت لد تسعمبلدر رع لر ذهلدرتفمهسش

 مممق لتممعلدر رعمم لكسممقلسعمما لر ممملدرغتممسل ممالأ مم دسهلدرت ترفمم جل  ممعبلظ مم سلهممذهلدت مم دسجل درفتممسةل
ت  مم لتع ممشلإرممالتف مم شلكمم لتمم لدرالمم سلدرعسعممال در مم  ل.لدرزت سمم لدرتممالس ممتوسق ملظ مم سلكمم ل مم س

 .در عسس 

تسمجلكرممقلدر رعمم لدإلعمعمم لألمم لدت مم ر لدروطومم لدر مممعغ لرتعتسممقل  ت ممشلعت ضمم ىلا سدالدرغتممسل د
ل. ق شلإعمعمت ش

ل.تغاسشلدرتحت يل التسحر لألتسس لأكعس
إأل مممءلدرت ضمم ىلأهتسمم لأكعممسلت ممت لعمرت  ممعل ممالدرتفمممهسشلعم ممت ادشلدر تمممذجلدرتح ممعتالل

ل.درتاللت ض لا سد لدرغتسل دتسملح  لدرالتا
ل(.تتوس لعمرتطتسذلعأال م  ش)ستك لألت لت سحس لل
 .ف ال درغتسلح  لدتسملأتمشلدرالتات ض لدرفسقل ال سأل لك لت لدرغتسلح  ل ل

 أسئلة مشابهة -01
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ل:درس شلدتسضاله لدرفتسةلدرزت س لدرتالترزشل-1
ل.دتسملرتا سلتسةل دحاةلح  لتح سهمل-أ

ل.دتسملرتا سلتسةل دحاةلح  لدرالتال-ب
ل.درغتسلرسا سلتسةل دحاةلح  لدتسمل-ج
ل.درالتالرتا سلتسةل دحاةلح  لدتسمل-ا
لآلتس لت ض ل عبلحا تلدرف   لدتسعع لألرال   لدتسم؟أيلدرععمسدالدل-2
ل.ا سد لدتسملح  لدرالتال-أ

ل.ا سد لدتسملح  لتح سهمل-ب
ل.ا سد لدرالتالح  لدتسمل-ج
ل.ا سد لدرغتسلح  لدتسمل-ا
لأيلدرععمسدالدآلتس لت ض ل عبلحا تلدررس ل در  مسلألرال   لدتسم؟ل-0
ل.ا سد لدتسملح  لتح سهمل-أ

ل.دتسملح  لدرالتاا سد لل-ب
ل.ا سد لدرغتسلح  لدتسمل-ج
ل.ا سد لدرالتالح  لدتسمل-ا
ل
ل
 

لل
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 S032519السؤال الرابع -0
 هدف السؤال التغيرات الكبرى فى البيئة تؤثر على الحياة البرية-2
 السؤال باللغة العربية -3
 
 

 

 

 

 

 

 

أذكر أثراً واحداً للسد على الحياة البرية . ن مدينةوالرى على نهر بالمقربة م قررت الحكومة بناء سد للكهرباء

 (.الحيوانات والنباتات)
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 السؤال باللغة االنجليزية  -4

 
 

 معلومات السؤال -5

 احصاءات السؤال  -6

 الدولة
عدد 

 العينة
 متروك 00 01 01 10 11 11

نسبة 

التحقق 

1 

 54.0 0.0 24.5 3.5 0.5 1.5 2.1 52.1 442 سنغافورة

 34.4 25.4 24 4.2 11.5 1.4 5.0 20.1 430 المتوسط الدولي

 41.0 14.4 20.2 3.2 5.0 1.2 32.5 0.2 041 مصر

 25.5 11.0 35 3.4 24.2 1.2 11.2 14.4 051 األردن

 12.5 34.0 31.2 3.0 11.0 1 1.5 11.5 043 غانا

 

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال المستوى المعرفى المجال المعرفي رقم المفردة
 للسؤال

S032519  Earth Science 

 (علوم األرض)
Knowing (معرفه) CR (مقال) See 

scoring 
guide 

 (أنظر الدليل)

1 
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 التعليق على نتائج السؤال  -7

 غمم لتمم لدر رعمم لإرممالدإلعمعمم لدر ممحسح ل درتممالتتورممالعممأيلإعمعمم لتحممااةلتعممسمل%ل41.9ت  مم ل
تمممم العتسممممعلدر عمتمممممال:لد ممممتععمالدإلعمعمممممالدرعمتمممم لتمممم لتومممم ل قممممالتممممش.لرتممممأوسسلدسعمممممعالأ ل ممممرعا

ل. درحس د ما
ل: ت لدرتأوسسدالد سعمعس لدرتالدألتعسال حسح 

ل. س  سلدر التزسادفلت لدرتمءلررحس د مالدرتالتعس لعغسعا
 . ست  سلرر عمتمالت اسلاد شلت لدرتمء

 . ت  سلعحسسةلدر التكم مفلرتعسال لدت تم 

ل: لدرتالدألتعسال حسح  ت لدرتأوسسدالدر رعس
 . تغ لت مح لدتسملدرطزت لرتعسال لدرحس د ما

 . تغ لدرتسمهلأ ف لدر العتملسالوسلألرالدرحسمةلدرعسس 

 .ع مءلدر ال ساتسلت مك لدرحس د ما

تالالسلدر  ع لدرتتا سم لراعمعممالدر محسح لإرمالضمعقلكعسمسلرمايلدر رعم ل مالدرت  م لإرمالتحاسمال
 سعا لأ لقر لد مت ادشلهمذدلدرم ت لتم لدت م ر ل.لد ت ادشلتعمعسسلألمت لدر تم جلعاق لا  لدررع ءلإرا

ت مت عبلهمذهلدر تسعم لت م سسلأ ممرسبلدرتماسساجلعحسمتلسسدألمال.ل ال س  لدر قلرمالا سل مالذرم 
 سللأ  ر لحسمتس لت عسغس لذدالألطق لعت ض ىلدراسالحسوتملأتك  لإ لإوممسةلأل مقلذه مالحم  ل

ل.ت م  لك ذهلت لحس لآل س
 وع السؤال فى المحتوى موض -8
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 دليل التصحيح باللغة العربية -9

لك الدرع الك الدرتعت أل لأل  د لدرع ا
 S06-11 S032519لتأوسسلدر الألرالدرحسمةلدرعسس 

ل حظ
(لدسعمممعالأ ل ممرعا)سعممبلأ لتتضممت لدإلعمعمم لدر ممحسح لتممأوسسدفلتحمماادفلألرممالدرحسمممةلدرعسسمم ل

تمممل)درحس د مممالتتمم ال/لتممالتمم  ل غمم لألرممالأ لدر عمتممما د  ممتعمعمالدرعمتمم لدر.ل متعمممفلألمم لدر مما
 ذكممسلدرممسيل غمم ل(.ل73دركمم ال)تممعلألمماشلتحاسممالتممأوسسل دضمم لت ممح لكأ  ممملدعمعمممال  ممأل(لالمممعا

إذدلأأل مالأكومسلتم ل(.ل79دركم ال)درتحم س لر ات لدإل  م لأسضممفلت مح لكمعمعم ل  مأل/لررتزدسى
الإذدلكم مالدآلوممسلدت مسيلدرتع ممةل سمسلأوسل دحاجلسع الدرك الدرتغمع لت  لإعمعم ل محسح لحتم

ت الت ر بلأوسل دحالرر ال ررعزءلدر  ألهذدلستك لدهتمراجل مرتملتذك سلأوسدفل محسحمفل.ل حسح 
ل.رر ا

 S032519البند  اإلجابة الكود

لإعمع ل حسح ل
سلتوسسل الدرت   جلت اسلدرتمءجلت ا)تذكسلأوسدفل رعسمفلتحاادفلرر الألرالدرحسمةلدرعسس لل13

ل(درخ..لدروذدءج
ل. لس عالتكم لرتعس ل سالدرحس د ما:للأتور 

ل.س عال غ ل الدرتمءل سدءلدر العمر  ع لررحسمةلدرعسس 
ستك لأ لساتسلأتمك لألس لدرحس د مال رذر لقالتتعسملهذهلدرحس د مالدرتمالتعمس ل مال

ل.درتمءلأ لتحتمجلأ لتالسبل لت ت علذر 
ت مماسلدرتمممءجلت مماسل/لتوسممسل ممالدرتمم   )رحسمممةلدرعسسمم لتممذكسلأوممسدفلدسعمعسمممفلرر ممالألرممالدل11

ل(.دروذدءجلدرخ
ل.ستك لرر التغاسشلتمءلأكوسلررحس د مالأتمشلدر ا:للأتور 

ل.در عمتمال الدرت  غ جلسك  لراس ملت اسلاد شلررتمءلرذر ل طلتت ال
ل.درعسك لأتمشلدر ال  قلتك  لتكم مفل مرحمفلرعس لدت تم ل

ا  مممم لدرتع ممممةل مممالدرتمممت ل سمممسلتغعممم  لكمممأوسدفلدسعمعسممممفجل همممذهلذكمممسل  د مممالدرمممسيلر:ل حمممظ
ل.79دإلعمع لتع الدرك ال

ل.إعمع لأ سيل حسح ل19
 دإلعمع لدر  أل
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 S032519البند  اإلجابة الكود

ألماشلإأل ممءلتمأوسسل)ت  ل غ لألرمالأ لدر عمتممالأ لدرحس د ممال م قلتتم الأ لتمملالممعالل73
ل(.تحاا
ل.  ستت رالدرك سعمءل ط لدرتمءل تغت لدت تم ل الدر:لللأتور 

ل.ت اسلدالعمألمالأل لدر ال تغت لدرحس د مال
ل.درتح لأ لألطتمالرسالر ملتع ال  مسجلدرت ت /لإعمع لأ سيل  ألتتضت لدرال بل79
ل سدغل99
 دليل التصحيح باللغة االنجليزية -01
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 ارشادات عالجية -00
 مالت  غم لتممجلتوم ل مالأ للدألسملالمسس مفل سماس سمفلأ لعس متعممفلحم م عسمفلألم لتالمس ىلكعسمسلأ عمزهلدإل  مم 

ل.ت مسلأ لت معشجلأ لأل لكمسو ل عسعس لحاوال الدرت  غ جل  مق لدر رع ل ستملالمها ه
 . مق لدر رع ل الدحتسمعمالدرحسمةلدرعسس لت لحس د مال  عمتمالررعس ل الظس قلدرعس  لدر عسعس 

ل ظمممممممممممشلعر ممممممممممم لأل مممممممممممقلذه مممممممممممال  مممممممممممتعسدملتالممممممممممممسسعلكعمممممممممممسيلقمممممممممممالتغممممممممممممشل مممممممممممالت  غممممممممممم لتعس ممممممممممم جل
 ممق لتمعل.لك دستل عسعس لقالتحاتل س مجل أ عالتأوسسهملألرالتضمسسالدرت  غ ل تغ تممالدرحسممةل س ممأ ل

 .در رع لتأوسسدالدسعمعس ل أ سيل رعس لر ذهلدرتالمسسعلأ لدرك دستلألرالدرحسمةلدرعسس ل الدرت  غ 

أ لدرالمسكمالد ربلإرالدر رع لتم ل مط لدرعتم ل مالتعت ألمماجلتغماسشلتغسسمسدفلألتمملسعمبلألرمالدرحك تممال
 .ألترالقع لدرت  س لإلقمت لتالس ىلد توتمسيلكعسسل الت  غ لتعس  جلوشلألسملتملت  ر دلإرسالرزتط  ش

د رمبلإرمالدر رعم لتم ل مط لدرعتم ل مالتعت ألممالدرسعم ىلإرمالدرتكتعم لأ لد  تس مال كتمعم لتغسسمسلتم عزل
 تايلتأوسسهملألرالدرحسمةلدرعسس لأل لتالمسسعلكعسيلأقستال الدرعمرشجلأ لك دستل عسعس لكعسيلحاوال ساجل

 . الدرت م قلدرتالأقستالأ لحاوال س م

كرممقلدر رعمم لدإلعمعمم لألمم لدت مم ر لدروطومم لدر مممعغ لرتعتسممقل  ت ممشلعتممأوسسلدرتوسممسدالدركعممسيل ممالدرعس مم لألرممال
ل.درحسمةلدرعسس ل س مجل ق شلإعمعمت ش

ل.ألرال  سلدر س ل الأوس عسملدرعمسس لأل لع مءلدر اإضم تالتسةلأ سيل     مفلرألحادتل تت ال
ل. ستك لإأل مءلسحطالإرالدرغسس لدرفسأل  س 

ل.حستلستشلتغاسشل سق لدرعسايلدرذيلتعسملرر  سلع عبلساشلدرعس مالدر عسعس لرا
ل.أسضمفل م سلأع لت ع لدرذيلتأوسلعع مءلدر ا

 اسئلة مشابهه -02
تممأوسسدفل دحممادفلر ممذدلدرومم سد لألرممالدرحسمممةلأكتممبل.لومممسلعسكممم ل ممالت  غمم ل  تممسلأسدضممس ملعمممرحتشلدرعسكم سمم ل-1

ل.درعسس 
دكتمممبلتمممأوسسدفل دحمممادفلرتمممملقمتمممالعمممال.لألترمممالحك تممم لألرمممالتوسسمممسلتعمممسيل  مممسلتممم لت  غممم لإرمممالأ مممسيل-2

ل.درحك ت لألرالدرحسمةلدرعسس ل الأيلت لدرت  غتس 
 ممممءلقمتمممالالمممسك لكعمممسيلعغ مممعلأالمممعمسل معممم لتت  ممم  لدرت ممممح لرط مممتفماةلتممم لأ الممممبلأالمممعمسهمل رعل-0

ل.أكتبلتأوسسدفل دحادفلرتملقمتالعالدرالسك لألرالدرحسمةلدرعسس .لت م عل تعم ل ك س لتكم  م
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 S042307السؤال الخامس -0
 هدف السؤال -2
 السؤال باللغة العربية -3
 
 
 

 

 

 

 

 .اشرح كيف تتكون التربة

  السؤال باللغة االنجليزية -4

 

  معلومات السؤال -5

المعرفي المجال رقم المفردة المستوى  
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S042307 Earth Science 

 (علوم األرض)

Knowing 

 (معرفه)
CR (مقال) See scoring 

guide ( أنظر
 (الدليل

1 
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 احصاءات السؤال -6

 الدولة
عدد 

 العينة
 متروك 00 12 11 11

نسبة 

التحقق 

1 

 40.2 14.4 35.5 15.5 14.4 15.1 450 سنغافورة

 34.0 31.3 31.4 15 14.2 0.5 430 المتوسط الدولي

 24.5 22 51.5 0 13.1 4.5 035 مصر

 51.5 15.0 32.1 11.4 20.3 11.0 041 األردن

 24.2 33 30.2 0.5 11.4 5.3 040 غانا

 

 التعليق على نتائج السؤال  -7

 

 موضوع السؤال فى المحتوى  -8

ل.درتاس الدر قلدر متالد عتاد الدر حاةلدت سسةلدرف  لدراسد الدروم ات ع الدركتمبل
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ل
 دليل السؤال باللغة العربية  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/  النباتات/  العضوية المواد تحلل و( الرمل,  المخلفات,  المعادن) الصخور تفتت من التربة تكون إلى اإلشارة

 الحيوانات

 : أمثلة

 الى تتحلل التي الميتة الحيوانات و النباتات مع تختلط بعدها.  قطع إلى تفتتها و الصخور تكسر عن التربة تتكون

 .مختلفة مغذيات

 التربة تكون هذه,  الرمال مع,  المخلفات,  المتحللة الخضراء األجزاء اختالط عند

 ( الرمل,  المخلفات,  المعادن) الصخور تفتت من التربة تكون إلى اإلشارة

 : أمثلة

 طرية مخلفات لتصبح تفتتها و الصخور تلف

 الطمي و الماء,  الحصى,  الصخور تكون التي المواد من العديد من تتكون التربة

 الحيوانات/  النباتات/  العضوية المواد تحلل من التربة تكون إلى اإلشارة

 : أمثلة

 متحللة مواد من

 المغذية التربة ستكون التي,  المتحللة الحيوانات النباتات طريق عن التربة تتكون

 سماد من تتكون



 434 

 دليل السؤال باللغة االنجليزية  -01

 

 ارشادات عالجية -00
ل".درعر شلدرتت    ل سزسمءلكستسمءلعس ر عسملأحسمء"تزجلدرت مهجلل
ل.درعمشلدراسد ال   لدرعمشألرالتادسلدرف  لدراسد ال لل
ل.عحستلتت  ىل  لتتعتعلكر مل ال حاةل دحاةل ال  مس لدرت  جل

 اسئلة مشابهه -02
لدر الد لألرالهس  لتعسع 

ألعمسةلأل لت عمسلسحت يلألرالكتس لت لدرتسع لألرسالكتس لت لدرتمءل ععال تسةلستس بل س ملل
ل.درت دالدر رع ل الدرتسع 

ل.هلدرترتسذتعلإأل مءلأ  ر لألرالتملسالمهال
ل.أل ل  ىلدرتماةلدرتتس س ل   د  ملدر عسعس ل
ل


