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 اءــــاألحي

المستوى  موضوع السؤال رقم المفردة م
 المعرفى

 نوع السؤال
مفتاح 
 االجابة

الدرجة 
الكلية 
 للسؤال

نسبة 
التحقق 

1 

1.  S032693A التبرير تنوع شبكات الغذاء في البيئات المختلفة CR 
نموذج 
 إجابة

1 1.41 

2.  S032693B التبرير سالسل الغذاء CR 
نموذج 
 إجابة

1 2.42 

2.  S032695 التبرير تأثير المد والجزر على الكائنات البحرية CR 
نموذج 
 إجابة

2 
تمكن 

1% 

..  S032697 التطبيق الحياة في المحيطات CR 
نموذج 
 إجابة

2 1.42% 

5.  S042009 المعرفة عملية الهضم MCQ C 1 ..41% 

..  S042313 
المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة 

 .وعالقتها باألمراض المعدية
 CR يقالتطب

نموذج 
 إجابة

1 
5.4. %
 من

..  S042059 التركيب الكيميائي للغذاء 
 

  MCQ المعرفة
ناقص 
 احصاء

 

..  S042011 
ثبات درجة حرارة جسم االنسان بتغير 

 الظروف المناخية
 CR التطبيق

نموذج 
 إجابة

1 

.42 %
من 
 .السؤال

1.  S042028 المعرفة مفهوم االخصاب في التكاثر الجنسي MCQ C 1 

.142 %
 نم

 

1..  S042001 
تصنف الكائنات الحية تبعًا لخصائص 

 محددة
 .MCQ B 1 2.4 المعرفة

11.  S022115 
العالقة بين عملية التنفس والبناء 

 الضوئي
 MCQ D 1 ..45 التبرير

12.  S022106 
الكائنات الحية على األرض في تطور 

 مستمر
 MCQ C 1 المعرفة

ناقص 
 احصاء

12.  S022150 قالتطبي بناء الكائنات الحية MCQ A 1 .24. 

1..  S022289 
العالقة بين نشاط الجسم والطاقة 

 المستهلكة
 CR التبرير

نموذج 
 إجابة

2 24. 

15.  S042013 
دور وأهمية الجهاز العصبي في نقل 

لى الجسم  .المعلومات من وا 
 MCQ B 1 ..45 المعرفة

1..  S042006 

يتعرف األعضاء المختلفة المكونة 
 .للجهاز الهضمى فى اإلنسان

 

 MCQ C 1 5.41 فةالمعر 
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 موضوع السؤال رقم المفردة م
المستوى 
 المعرفى

 نوع السؤال
مفتاح 
 االجابة

الدرجة 
الكلية 
 للسؤال

نسبة 
التحقق 

1 

1..  S042310 التبرير العوامل المؤثرة في نمو النباتات CR 
نموذج 
 إجابة

2 2.45 

1..  S042052 التطبيق مشكالت زيادة السكان في المدن CR 
نموذج 
 إجابة

2 24. 

11.  S042054 المعرفة األمراض الفيروسية والظامراض البكتيرية MCQ D 1 ..45 

2..  S042043 

خالل شبكات  انتقال وسريان الطاقة)
 (.الغذاء
 

 CR التطبيق
نموذج 
 إجابة

1 1.4. 

21.  S022126 
 (الوظائف المختلفة لعضيات الخلية)

 
 .MCQ A 1 .54 المعرفة

22.  S032385 
 (.خواص الحيوانات الثديية)

 
 MCQ B 1 ..42 المعرفة

22.  S032035 (طرق تحديد صلة القرابة بين الناس.) المعرفة MCQ C 1 ..42 

2..  S032258 المعرفة اجهزة جسم االنسان تركيب MCQ C 1 2.4. 

25.  S032606 
مستويات التعضي في أجسام الكائنات 

 الحية
 .MCQ D 1 514 المعرفة

2..  S032015 
 (.مقارنة بين الخاليا الحيوانية والنباتية)

 
 CR المعرفة

نموذج 
 إجابة

1 .241 

2..  S032310 
دور التجارب فى اكتساب معلومات )

 (.جديدة
 CR المعرفة

ذج نمو 
 إجابة

2 5.4. 

2..  S032122 المعرفة النظرية السكانية والزيادة السكانية CR 
نموذج 
 إجابة

1 214. 

21.  S032620 التبرير تغير عدد سكان العالم باستمرار MCQ A 1 1.4. 

 
سمممؤااًل فمممى مجمممال علمممم األحيممماءع شمممملت مجممماالت فرعيمممة عمممن بنممماء جسمممم ( 92)تضممممنت الدراسمممة 

لياتممم  الحيويمممة وصمممحت  ووراثتممم ع وعمممن تركيمممب الخليمممة ووظائفهممماع اإلنسمممان ووظمممائف أعضمممائ  وعم
وخصمممائص الكائنمممات الحيمممة وتصممممنيفها وتطورهممما ودورات حياتهممماع وعممممن األنظممممة البيئيمممة والتنمممموع 

 .والتكيف واالنتخاب الطبيعى
 :وقد توزعت أسئلة الدراسة فى هذا المجال تبعًا للمستويات المعرفية المختلفة كما يأتى

 (.7)ع التبرير (4)التطبيق  ع(64)المعرفة 
 (64)واسئلة االختيار من متعدد( 61)سئلة المقال أ: كما تنوعت األسئلة كما يلى
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ظهر ضعف واضح لدى الطلبة فى مختلف أنماط األسئلةع بخاصة المقاليمة منهماع وتلمل التمى فمى 
ة التمممى مسمممتوى التطبيمممق والتحليممملع كمممما ظهمممر ضمممعف نسمممبى فمممى بعمممض جوانمممب المعرفمممة األساسمممي

 .تشكل قاعدة للمهارات العقلية األخرى
وقمممد يعمممود السمممبب فمممى همممذا الضمممعف إلمممى عمممدم تركيمممز المعلممممين علمممى توضممميح المفممماهيم  

األساسية فى المادة وتوظيفهاع وعمدم االهتممام كمما يجمب بقمراءة األشمكال والرسموم البيانيمة وتطموير 
ى عممدم اهتمممام الطلبممة بقممراءة األسممئلة بتممأن إضممافة إلمم. مهممارات التحليممل والتفسممير واالسممتنتاج والتنبممؤ

عطاء اإلجابة حقها من الوضوح والتفصيل والشمولية  .ودقة وا 
 
 



 47 

 
     Sp32693مقدمة السؤال االول  

 تتنوع شبكات الغذاء فى البيئات المختلفة 
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ط الفاصل أمامل مقطع عرضي لمنطقة المد والجزر على طول شاطئ المحيط ما بين الخ.  

.                          الرسم ُيبّين بعض الكائنات الحّية  التي تعيش في هذه المنطقة . بين المد وبين الجزر 
                                    (  تفكير\تعليل) 
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 S032693Aتتنوع شبكات الغذاء فى البيئات المختلفة    : السؤال األول -1

 .تنوع شبكات الغذاء فى البيئات المختلفة: هدف السؤال -2
  :السؤال باللغة العربية -3

 
  

 

 

 

 

 

 
( نباتممات وحيوانممات)يبممين الشممكل امتممى مقطعممًا عرضمميًا فممى المحمميطع تعمميش كائنممات حيممة  

عديممدة فممى المنمماطق المختلفممة مممن المحمميط وهممى تعتمممد فممى بقائهمما حيممة علممى بعضممها وعلممى طاقممة 
 .الشمس
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إنهمممما تعمممميش جميعهمممما فممممى منطقممممة الحيمممماة . أدنمممماه( نباتممممات وحيوانممممات)ئمممممة الكائنممممات الحيممممة اقممممرأ قا

 .الشاطئية
 الوصف الكائن الحى
 كائنات مجهرية تقوم بعملية البناء الضوئى العوالق النباتية
 حيوانات مجهرية تتغذى على العوالق النباتية العوالق الحيوانية

 ذى على أسمال صغيرةأسمال متوسطة الحجم تتغ سمل التن
 أسمال كبيرة تتغذى من العوالق البحرية سمل الرنكة
 أسمال كبيرة تتغذى على أسمال أخرى سمل القرش
 حيوان ثديي يتغذى على العوالق الحيوانية الحوت

 
أكمل شبكة الغذاء على المخطط التمالى لتشممل جميمع الكائنمات الحيمة المواردة فمى الجمدول  - أ

 .السابق



 76 

 كائن حى واحد فى كل دائرة أكتب اسم
تممم وضممع أسممماء ثالثممة كائنممات حيممة . المعلومممات المعطمماة لممل عممن كممل كممائن حممى سمموف تسمماعدل

 .تدل األسهم على اتجاه تدفق الطاقة عبر شبكة الغذاء. على الشبكة لمساعدتل
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 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4
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 S032693Aالبند  اإلجابة الكود

 اإلجابة صحيحة 
 استكمال الشبكة الغذائية بوضع الكائنات الحية المناسبة  في الموضع الصحيح 67
 االستجابة غير الصحيحة 
 وضع  عكسي لسمكة القرش والرنجة 67كما في الكود رقم    77

 .المحو أو عالمات ليس لها معنى وخارج المهمة/ إجابة أخرى خطأ تتضمن الشطب 72
 ال توجد إجابة 
 فراغ 22
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 :معومات السؤال -5
المجال  رقم المفردة

 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة  مفتاح االجابة نوع السؤال
الكلية 
 للسؤال

S032693A 
 

Biology 
 (أحياء)

Reasoning 
 (استدالل)

CR (مقال) See 
scoring 
guide 

 (أنظر الدليل)

1 

 :إحصاءات السؤال -6
S032693A 

 الدولة
عدد 
 العينة

 مترول 1. .. .1
نسبة 
التحقق 

1 

 .24. .14 1245 242 .24. .5. سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

.2. .145 .4. ..41 .41 .145 

 1.41 41. 41.. .114 1.41 125 مصر

 2.42 2 5142 41. 2.42 2.. األردن

 .124 1141 .554 .14 .124 55. غانا

  
حيحع فممى حممين كانممت هنممال فقممط مممن الطلبممة إلممى إكمممال شممبكة الغممذاء بشممكل صمم% 6642توصممل 

إن نتممائك كهممذه تعنممى ضممرورة اهتمممام المعلمممين بالتأكيممد . أخطمماء مختلفممة فممى إجابممات بقيممة الطلبممة
علممى الطلبممة أن يعتممادوا قممراءة األسممئلة بدقممة وتممأن بالدرجممة األولممىع وتعنممى ضممرورة تركيممز المعلمممين 

غمذاء يابسمة ومماء وبأشمكال على توضيح مفهوم شبكات الغذاءع وتمرين الطلبمة علمى بنماء شمبكات 
 .مختلفة

الكتاب المدرسى الصف الرابع االبتدائى الفصل : موضوع السؤال فى المحتوى -7
 الدراسى الثانى

 .لماذا ينخفض أداء الطالب على اإلجابة على السؤال؟
لمممم يمممتم وضممموح الفكمممرة حيممم  أن التلميمممذ لمممم يفهمممم العالقمممة بمممين الكائنمممات الحيمممة فمممى انتقمممال الطاقمممة 

 .ذائيةالغ
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 :إرشادات عالجية -7
 .إعطاء أكثر من مثال لشبكات الغذاء -
 .توضيح أهمية وجود بدائل لكل نوع من الكائنات المستهلكة والكائنات المنتجة للغذاء-
اعرض فيلما فيديويًا أو برنامجًا حاسوبيًا عن الحياة فى عالم البحار والعالقات بين الكائنات الحية  -

أطلب إليهم تحديد مستويات الكائنات فى سالسل الغذاء المختلفة التى . ه مع الطلبةفيهاع وناقش محتوا
 .شاهدوها
كلممف الطلبممة مممن خممالل العمممل فممى مجموعممات إعممداد جممداول شممبيهة بالجممدول المموارد فممى سممؤال  -

االمتحممانع بحيمم  تضممم كائنممات حيممة تعمميش علممى اليابسممة أو فممى نهممر أو فممى المحمميطع ثممم إعممداد 
 .مل جميع الكائنات التى أوردوها فى الجدولع ناقشهم فيما توصلوا إلي شبكات غذاء تش

أطلب إلى مجموعات الطلبة الرجوع إلى المكتبة أو شبكة االنترنتع وكتابة أكبر عدد ممكن من  -
أطلمب إلميهم عمرض مما . األمثلة على كل مستوى ممن مسمتويات سالسمل الغمذاء فمى عمالم البحمار

 .توصلوا إلي  لزمالئهم

مجموعات الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة وكتابة أسئلة مماثلة لها بحي  تشمل كلف  -
الصممحراءع المنطقممة القطبيممةع الغابممة االسممتوائيةع : كائنممات حيممة تعمميش فممى بيئممة يختارونهمماع مثممل

 .بركةع منطقة عشبيةع أطلب إليهم عرض األسئلة على زمالئهم ومناقشتهاع ثم قوم إجاباتهم

 ئلة مشابهة قد يتكرر فيها الخطأأس -8
 :أكمل شبكة الغذاء على المخطط أدناه لتشمل جميع الكائنات الحية امتية

 .عوالق نباتيةع عوالق حيوانيةع سمل التنع سمل القرشع أسمال صغيرةع طيور بحرية

 
 أى الكائنات الحية امتية تمثل أساس شبكة الغذاء فى البحار؟ -6

 .النباتيةع العوالق الحيوانيةع الحيتانع الدالفينع الطيور البحريةسمل القرشع العوالق 
 أى الكائنات الحية امتية تمثل مستهلكات أولية فى شبكة الغذاء فى البحار؟ -9

 .الحيتانع سمل التنع العوالق الحيوانيةع العوالق النباتيةع الدالفين
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 S032693Bالسؤال الثانى   -1
 هدف لسؤال -2

 ربيةالسؤال باللغة الع -3
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وضح ما الذى . فى سنة من السنوات قل عدد أسمال التونة من جراء صيد األسمال الجائر -ب
 .تتوقع حدوث  لفصيلة أسمال القرش وفسر إجابتل

 :دليل التصحيح -4

العتممماد االجابممة الصممحيحة يجممب ان تتضمممن تفسمميرقائم علممى فهممم  واضممح : ملحوظممة هامممة * 
ممممع االخمممذ فمممى االعتبمممار وجمممود مصمممادر غذائيمممة متعمممددة السممممال القمممرش وان  للشمممبكة الغذائيمممة 

اعتماد االجابة الصحيحة سيعطى لالجابات التى توضح العالقة الغذائيمة الصمحيحة بمين سممل 
وأن اعطممماء اجابمممة اخمممرى بمممدون تفسمممير سمممتكون .  .1القمممرش و التونمممة كمممما همممو وارد فمممى البنمممد 

ان االجابمات التمى تشمير فقمط المى انقمراض اسممال القمرش .   ..خاطئة كمما همى وارد فمى البنمد
وقمممد تممرد اجابمممات اخممرى توضمممح الفهممم الخممماطئ للشمممبكة .  1.خاطئممة كمممما هممى واردة فمممى البنممد 
يمكمن ان يسمتفاد منهما   11فى مثل هذه الحاالت وفمى البنمد . الغذائية كما هو وارد فى الفقرة أ 

 .ئية ومتوافقا معها اذا كان التفسير قائم على فهم الشبكة الغذا
  S02693B البند اإلجابة الكود

 اإلجابة صحيحة 
يممذكر ان عممدد القممروش سمميقل مممع تفسممير ذلممل وارتباطمم  المباشممر بسمممل التونممة وعممدم * 67

 االخذ فى االعتبار وجود مصادر غذائي  اخرى اسمل القرش 
 :امثل   66

  اعداد سمل القرش ستقل 

 ود اسمال تونة تتغذى عليهااعداد سمل القرش ستقل لعدم وج 

 قد تموت اسمال القرش لنقص الغذاء 

 قد تجوع اسمال القرش انقص كمية الغذاء مما يؤدى الى هالكها 

  تظل اعداد القرش ثابتة كما هى دون زيادة او نقص 
 توجد اجابات اخرى صحيحة  62
 االستجابة غير الصحيحة 
هممى دون اعطمماء تفسمميريعتمد علممى العالقممات يممذكر ان اعممداد القممرش سممتزيد او تبقممى كممما  77

 .الغذائية الموضحة بالشبكة الغذائية
 :أمثلة 

 اعداد سمل القرش ستظل ثابتة كما هى دون أدنى زيادة او نقص 
 

الممممذى يوضممممح الفهممممم الخمممماطئ ( ال وجممممود لمممم  ) يممممذكر فقممممط ان سمممممل القممممرش سممممينقرض  76
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 للعالقات الغذائية
 .المحو أو عالمات ليس لها معنى وخارج المهمة/ بإجابة أخرى خطأ تتضمن الشط 72
 ال توجد إجابة 
 فراغ 22

 :معلومات السؤال -5

 رقم المفردة
المجال 
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

 مفتاح االجابة نوع السؤال
الدرجة الكلية 

 للسؤال

S032693B Biology 
 (أحياء)

Reasoning 
 (استدالل)

CR (مقال) See 
scoring 

guide ( أنظر
 (الدليل

1 

 :إحصاءات السؤال -6
S032693B 

 الدولة
عدد 
 العينة

 مترول 1. 1. .. 11 11 .1
نسبة 
 1التحقق 

 .4.. 241 .14 242 .24 .14 2245 .54. .5. سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

.21 2542 1.4. 241 24. .4. 1.41 11 ..4. 

 2.42 1.42 2541 .4. .4. 41. 5 2541 125 مصر

 .514 41. .224 41. 45. 245 .114 .2.4 2.. األردن

 .124 5.42 1.45 42. .14 . 1 .114 55. غانا

  
 موضوع السؤال فى المحتوى -7
الصممف الثممانى اإلعممدادى فممى االنقممراض فممى الوحممدة الثالثممة الفصممل الدراسممى األولع فممى ) 

ى الوحممدة الثالثممة الصممف الخممامس االبتممدائى فممى العوامممل التممى تممؤدى عممدم اتممزان النظممام البيئممى فمم
 (.الفصل الدراسى األول

 :ارشادات عالجية -8
مهمممد للمممدرس بعمممرض شمممريط فيمممديوو أو برنمممامك حاسممموبي عمممن كائنمممات حيمممة فمممى بيئاتهممما  -

الطبيعيةع وناقش الطلبة فيما شاهدوهع بخاصة ما يتعلق بعوامل البيئة المختلفة التى تمؤثر 
 .فى أعداد هذه الكائنات ونمط معيشتها

 .طلبة عوامل البيئة التى تؤثر فى الكائنات الحيةع الطبيعية منها والحيويةحدد مع ال -
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اطلممب إلممى الطلبممةع مممن خممالل العمممل فممى مجموعمماتع اختيممار نمموع مممن الحيوانممات الفقاريممة  -
اطممل . مممثاًلع وتحديممد عوامممل البيئممة الرئيسممة المممؤثرة فممى معيشممة أفممراد هممذا النمموع وتكاثرهمما

بى أو سملبى فمى همذه العوامملع وتبيمان انعكماس ذلمل علمى إليهم افتراض حدو  تغير ايجما
 .أفراد النوع الذى اختاروهع ثم ناقش ما توصلوا إلي 

اطلممب إلممى مجموعممات الطلبممة الرجمموع إلممى اإلحصمماءات الرسمممية أو إلممى االنترنممت لتعممرف  -
الماشميةع الطيمورع : التغيرات فى أعداد أنمواع معينمة ممن الحيوانمات فمى األردنع وممن ذلمل

اطلب إلي  تمثيل هذه التغيرات على شكل رسموم بيانيمةع ثمم ناقشمهم فيمما . حيوانات البريةال
 .عملوه

صف العالقة بين التغيمر فمى أعمداد األرانمب فمى منطقمة عشمبية يتمأثر نممو األعشماب فيهما  -
 .من سنة ألخرى بكميات األمطار التى تهطل على المنطقة

بمات اتجم  النماس لقطمع أشمجارها وبنماء صف التغيمر فمى ممدى تلمو  الهمواء فمى منطقمة غا -
 .مصانع مكانها

صف التغير فى مياه شاطئ بحر تتزايد أعداد السياح القادمين إلي  وتتزايد عمليمات صميد  -
 .األسمال منها

كلمممف مجموعمممات الطلبمممة اإلجابمممة عمممن السمممؤالين السمممابقينع وكتابمممة أسمممئلة مماثلمممة لتعميمممق  -
 .حيةع وبقراءة الرسوم البيانيةع وقوم اجاباتهمفهمهم بأثر عوامل البيئة فى الكائنات ال

 .عدم وضوح معنى الصيد الجائر لألسمال:  تقديم تفسير لماذا ينخفض أداء الطالب
 .التالميذ غير مدركة العالقة بين الكائنات الحية فى السلسلة الغذائية

  Power Point استخدام العروض االيضاحية التى توضح شبكة العالقات الغذائية باستخدام الم
 .إلدرال العالقة بين الكائنات البحرية

 . إعطاء أمثلة متنوعة ومتعددة للبيئات البحرية وشبكات الغذاء بها
 أسئلة مشابهة -9
مما . فى منطقة تكثير فيها الغزالنع تعرضت النباتمات لموجهمة صمقيع شمديدة تسمببت فمى اتالفهما -

 فى تلل المنطقة؟ التأثير األكثر احتمااًل على قطعان الغزالن
 .تتحول إلى حيوانات مفترسة -أ

 .تقل أعدادها بشكل كبير -ب
 .تتكيف أجسامها لتحمل نقص الغذاء -ج
 .تكتفى بشرب الماء فقط بدل الغذاء -د
يبين الرسم البيانى عدد الفيلة فى منطقة معينة على مدى فتمرة ممن المزمنع أى العواممل امتيمة  -9

 خالل هذه الفترة؟ سبب للتغير فى عدد الفيلة
 .ثوران بركانى -أ

 .تلو  البيئة -ب
 .الصيد الجائر -ج
 .احتراق الغابات -د
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 S032695:السؤال الثالث  -1
 .تأثير المدر والجذر على الكائنات البحرية: هدف السؤال  -2

 :السؤال باللغة العربية  -3
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 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 
تملممل الكائنممات التممى تعمميش فممى منطقممة المممد والجممزر تكيفممات خاصممة تسمممح لهمما بمواجهممة أثممر المممد 

 .والجزر
اختمممر كائنممما يعممميش فمممى منطقمممة الممممد والجمممذر حمممدد ميمممزة فيزيائيمممة أو سممملول خممماص يتحلمممى بممم  همممذا 

 .الكائن
السممملول يسممماعدان فمممى بقممماء الكمممائن علمممى قيمممد الحيممماة رغمممم  ثمممم اشمممرح كيمممف أن تلمممل الميمممزة أو ذلمممل

 .الجذر
 :...................اسم الكائن

 :..................أو السلول/ الميزة
 :..................الشرح

 
 :دليل التصحيح باللغة العربية -5

لوارد فى الرس للثقة الكاملة فى االجابة الصحيحة البد ان تعرف الكائن الحى ا: ملحوظة هامة 
المخطط واصفا سلوك  ويوضح ان سلوك  يساعده فى البقاء حيا على االقل مرة واحدة مع 

نقص الماء و الغذاء والتعرض للمفترسين , الجزر) انخفاض مستوى سطح الماء فى البحر 
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وفيما يلى قائمة بالسلوكيات المتوقعة من كل كائن حى ومدى ( . وتأثير الملوحة واالمواج  
كل الكائنات الحية لديها تراكيب خيشومية خاصة .يف الكائن الحى مع الجزر لينجو بحيات  تك

ويمكن ايضا اتبار (. االكسجين وثانى اكسيد الكربون مع قليل من الماء )لتبادل الغازات 
 . ذلل اجابة صحيحة ( اعتبار)

 الكود

 (S032695)البند  اإلجابة 

 اإلجابة صحيحة 
67 
 . ئن الحى واصفا سلوك  ومفسرا اياهايتعرف الكا 97

 :أمثلة 
شقائق النعمان مرتبطة جدا قريبة جدًا من بعضها البعض لتجنب نقص المياه والملوحة واالفتراس أو *
 لتقليل مساحة السطح المعرض أو تختبئ في الصخور لتجنب حركة األمواج( تعيش في مجموعات) 
غلب على نقص المياه وتجنب االفتراسع أو تكون حول سرطان البحرتستطيع الحفر فى الرمال للت* 

 جسمها قشرة صلبة لتجنب حركة االمواج واالفتراس والتغلب على المياه
الرخويات لها اصداف وقد تلتصق بالصخور وتكون قريبة من بعضها وتقلل من معدل األيض * 
نشاط الذو تقوم بهأ وتستطيع نظرًا لتوقفها عن الحركة وانخفاض ال( هدم الغذاء للحصول على الطاقة)

 .تخزين المياه داخل أصدافها
سرطان البحر العاب  تدفن نفسها في الرمال أو في الشقوقع ذات أرجل للتنقلع تزحف إلى آماكن * 

 .تجمع المد وداخل الصخور للبح  عن الغذاء
ى باألشوال نجوم البحر تلتصق بالصخور ذات أقدام أنبوبية بها أدوات لاللتصاق وجسمها مغط* 

 .لتجنب االفتراس والتغلب على نقص المياه وحركة األمواج
 إجابات أخرى صحيحة 92
 االستجابة غير صحيحة 
77 
 

 . يتعرف الكائن الحى من المخطط مع ذكر سلوك  بدون توضيح أو توضيح  بشكل غير مالئم. 

 إجابات أخرو غير مكتملة 76
 .عدم تفسير سلوك  أو يفسره تفسيرًا خاطئًا صحيحا يتعرف الكائن الحى من المخطط مع  77
 .المحو أو عالمات ليس لها معنى وخارج المهمة/ إجابة أخرى خطأ تتضمن الشطب 72
 ال توجد إجابة 
 فراغ 22
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 :اإلنجليزيةدليل التصحيح باللغة  -6
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  :معلومات السؤال -7
المجال  رقم المفردة

 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة السؤال نوع
 للسؤال

S032695 Biology 
 (أحياء)

Reasoning 
 (استدالل)

CR (مقال) See 
scoring 

guide ( أنظر
 (الدليل

2 

 :إحصائيات السؤال – 8

 :تعليق على نتائج السؤال -9
من الطلبة من % 241من الطلبة من اإلجابة بشكل صحيح على السؤال بينما تمكن % 1تمكن 

 .من السؤال( درجة واحدة)اإلجابة على 
 : موضوع السؤال فى المحتوى -11

غير موجود فمى منماهك  ممع وجمود فكمرة عمن مفهموم الممد والجمذر والسمبب فقمط فمى منماهك الصمف 
 .ة الثانيةالرابع الفصل الدراسى األول الوحد

 :االقتراح أو التعديل -11 
عطاء أكثر من مثال لتوضيح الفكرة  .تضمين المحتوى تأثير المد والجذر على الكائنات الحية وا 

 .عمل فيديوهات لتوضيح الفكرة
 .تقديم تفسير لماذا  ينخفض أداء الطالب

رة الكائنمات الحيمة علمى وقمد. لعدم تضمين المنهك عن المد والجذر وتأثيرهم على الكائنات البحريمة
 .التكيف على المد والجذر

 (مستوى المد والجذر هنا فى مصر ضعيف)سواحل مصر  

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 79 71 19 11 29 21

نسبة 
التحقق 

1 

نسبة 
تحقق 
الهدف 

2 

 2.41 5.42 . 42. 2142 42. 1541 .4. 2.45 .5. سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

.21 1.4. .4. 1.42 14. 2.42 1.42 1. 2.4. 11 

 1 241 .124 .224 .554 . 242 . 1 .12 مصر

 1145 2.45 .4. .224 42.. 141 41. .4. 11 2.. األردن

 .4. 41. 1.41 2142 .2.4 . 41. . .4. 55. غانا
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 .وبالتالى تأثيرها على الكائنات الحية غير واضح 
 

 S032697: السؤال الرابع  -1
 الحياة فى المحيطات :هدف السؤال  -2
 السؤال باللغة العربية -3

 

 
  

 

 

 

 
 :ة اإلنجليزيةالسؤال بالغ -4

 
تعميش فمى أعمماق المحيطمات مقارنمة بتلمل ( النباتيمة والحيوانيمة)من الكائنات فصيلة وجد أن هنال 

ويتوجمب علمى الكائنمات التمى تعميش فمى أعمماق . التى تعيش فى المناطق القريبة ممن سمطح الميماة
 .المحيط أن تتكيف مع الظروف المحيطة بها
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يز بها أعماق المحيطات والتى من أجلها يصعب جدًا لمعظمم سم اثنين من تلل الظروف التى تتم
 .النباتات والحيوانات العيش هنال

 :بالغة العربية دليل التصحيح -5
( 12 -12 -11-.1) االكواد وأن . كل من االجابتين لها كود خاص بها : * ملحوظة هامة 

وعلى .  1.ثانية تأخذ كود فان االجابة ال. لو تشابهت اجابتين . يمكن استخدامها مرة واحدة 
لو االجابة ذكرت أن ضوء الشمس ال يمكن ان يصل الى اعماق البحرو ان  ال : سبيل المثال 

ثم  .1ثم ان االجابة االولى التى تاخذ كود رقم .يوجد ضوء كافى الجراء عملية البناء الضوئى  
 . 1.االجابة الثانية التى تاخذ الكود رقم 

 .    11دة فقط فان االجابة الثانية هى الصحيحة التى تاخذ كود رقم لو اعطيت اجابة واح* 
 32697S0البند  اإلجابة الكود

 اإلجابة صحيحة 
 .يذكر نقص الضوء  67
 .يذكر نقص الحرارة  66
 يذكر الضغط العالي 69
 يذكر نقص الطعام 61
 إجابات أخرى صحيحة 62

 زيادة الملوحة في األعماق
 ثة من البراكين في أعماق المحيطاتغازات سامة منبع

 االستجابة غير الصحيحة 
. فممى ميمماه االعممماق ( الهممواء و ثممانى اكسمميد الكربممون ) يممذكر فقممط نقممص مسممتويات االكسممجين  77

 .واال يعمم ذلل فى االعماق البعيدة للمحيطات 
 :أمثلة *

 .ال يوجد االكسجين الكافى لتنفس االسمال 
 االكسجين فى بعض المناطق اال ان  ال يمكن تعميم ذلل  بالرغم من نقص مستويات*

 .و الذى يعزى سبب  بوضوح تام الى اختالف اعماق البحار و المحيطات 
 (.االكسجين بزيادة الضغط ونقص الحرارة / يزداد التشبع بالغاز )

ان تغيممر تركيممز االكسممجين علممى اعممماق تتممراوح مممن .يممزداد تركيممز االكسممجين كلممما قممل العمممق 
يعممممود سممممبب  الممممى هضممممم وتكسممممير المممممواد العضمممموية فممممى االعممممماق اسممممفل . متممممر 6777 – 677

 .المنطقة التى يصل اليها الضوء التى تحمل  وتخلط  بمياه المحيط العميقة 
 .ان االجابة التى تشير فقط لنقص مستويات االكسجين تعتبر خاطئة * 
اعماق متوسطة ممن المحميط  مزيد من االجابات التى تصف نقص مستويات االكسجين على*

 . 62كما هو وارد فى كود 
  

 (.معين كما فى اعماق المحيط / ليس بشكل محدد ) يذكر فقط المفترسين وما شاب   76
 

 .المحو أو عالمات ليس لها معنى وخارج المهمة/ إجابة أخرى خطأ تتضمن الشطب 72
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 32697S0البند  اإلجابة الكود

 ال توجد إجابة 
 فراغ 22

 :نجليزيةدليل التصحيح باللغة اإل  -6
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 :معلومت لسؤال -7

 

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S032697 Biology 
 (أحياء)

Applying 
 (تطبيق)

CR (مقال) See 
scoring 
guide 

 (أنظر الدليل)

2 

 :إحصائيات السؤال -8

 جداول 2
S032697A 

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 79 71 71 19 13 12 11 11

نسبة 
التحقق 

1 

 5242 42. 2241 .14 1245 .14 145 .4. 545 2142 .5. سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

.21 2.41 24. 54. 241 145 5 2 214. 1.45 224. 

 1.42 1541 5242 .4. 42. .4. 141 .4. .24 11 125 مصر

 245. 1142 2241 242 . .24 242 1 42. 2141 2.. األردن

 542 2141 41.. 142 .14 .4. 142 . 145 141 55. غانا

 

 .من الطلبة من اإلجابة بشكل صحيح على السؤال % 1.42تمكن 
 

S032697B 

 الدولة
عدد 
 العينة

 ED مترول 1. 1. .. 11 12 12 11 .1

نسبة 
التحقق 

1 

 .24. 245 .14 2.41 .14 .114 145 141 42. 41. 1.42 .5. سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

.21 .4. .42 .41 142 142 .45 241 2242 224. .45 2.41 

 1141 42. .224 .5.4 541 245 .4. 241 .4. 245 541 125 مصر

 .224 2 .1.4 2.41 545 42. .14 1.41 541 41. 1.42 2.. األردن

 41. .154 .2.4 42.. 45. .14 . 2 . 142 1 55. غانا
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 من اإلجابة بشكل صحيح على السؤال من الطلبة% 1141تمكن 
 

 :االقتراح والتعديل -9
استخدام التكنولوجيا فى عمل أبحا  تتعلق بخصائص البيئات المائية والكائنات الحية وتكيفها 

 .مع تلل الحياة
 : موضوع السؤال فى المحتوى - 11

 .غير موجود فى المناهك  الحالية
ديم تحت مسمى تكيف الكائنات البحرية مع كانت موجودة فى مناهك أولى إعدادى الق 

 .ظروف المياه المالحة
 .تقديم تفسير لماذا  ينخفض أداء الطالب

 .لعدم وجوده فى المناهك 
 (.المالحة أو العذبة)عدم وضوح فكرة خصائص البيئات المائية  
 .تكييف الكائنات الحية مع تلل الخصائص 
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 S042009   السؤال الخامس -1
 .عملية الهضم( تحويل المواد المعقدة إلى بسيطة) : هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3

 
  

 

 

 

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 
 

ما هو . فى الكائنات الحيةع تتفكل الجزيئات المعقدة والمركبة لتصبح جزيئات صغيرة وبسيطة
 اسم هذه العملية؟

 .اإلخراج -أ 
 .متصاصاال -ب 

 .الهضم -ج 

 .الدورة الدموية -د 
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 :معلومات السؤال -5

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

 الدرجة الكلية للسؤال مفتاح االجابة نوع السؤال

S042009 Biology 
 (أحياء)

Knowing 
 (معرف )

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

C 1 

 :إحصائيات السؤال -6

 الدولة
عدد 
 العينة

النسبة 
 حيحةالص

 نسبة االستجابة على البدائل

 مترول

 د ج ب أ

 41. 241 242. .4. 1.41 242. .5. سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

.2. 5142 2. 124. 5142 1241 2 

 41. 541 41.. .124 1.42 41.. 121 مصر

 2 .4. 41.. 42. 12 41.. ... األردن

 142 .1.4 .24. .114 1242 .24. 1.. غانا

 
 :ادات عالجيةإرش -7
لتوضيح الهدف من عملية ( كالمكعبات)عند شرح الهضم التركيز على النماذج الملموسة  -

 .الهضم كمحاولة تمرير مجموعة من المكعبات مجمعة خالل حلقة تم تمريرها بعد تفكيكها
 .عرض فالش تعليمى يوضح العملية -

 من الطالب على البديل أ% 1.42اختار نسبة 
 من الطالب على البديل ب% ..12اختار نسبة 
 من الطالب على البديل ج% 41..اختار نسبة 

 من الطالب على البديل د       % 541اختار نسبة 
 وكان البديل الصحيح ج

 : موضوع السؤال فى المحتوى -8
فى منهك الصمف الرابمع االبتمدائى الفصمل الدراسمى الثمانى الوحمدة األولمى فمى ممنهك الصمف الثمانى 

 .الوحدة األولىالثانوى 
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 .تفسير لماذا  ينخفض أداء الطالب
 : إرشادات عالجية -9
 .عدم وضوح السؤال. الموضوع فى المنهك ليست بالشكل األمثل 

 :أسئلة مشابهة -11
 ما هو اسم هذه العملية؟. فى الكائنات الحيةع يتم التخلص من نواتك هدم الغذاء الضارة -1
 .اإلخراج -أ 
 .االمتصاص -ب 

 .الهضم -ج 

 .ة الدمويةالدور  -د 

في الكائنات الحية يتم انتقال  الطعام المهضوم من األمعهاء الدقيقة بعد اكتمال الهضم إلى  -2
 الدم وتوزيع  في جميع أجزاء الجسمع ما هو اسم هذه العملية؟ 

 .اإلخراج -أ 
 .االمتصاص -ب 

 .الهضم -ج 

 .الدورة الدموية -د 

بوظيفة النقل بمساعدة انقباض في الكائنات الحية يتم سريان الدم في اتجاه معين ليقوم  -2
 ما هو اسم هذه العملية؟. وانبساط عضلة القلب

 .اإلخراج -أ 
 .االمتصاص -ب 

 .الهضم -ج 

 .الدورة الدموية -د 
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 S042313   سادسالسؤال ال -1
 (.عالقة المناعة باألمراض المعديه: )هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3
 
  

 

 

 

 

 :ليزيةالسؤال باللغة اإلنج -4

 
أصيب أحد صديقي  بالمرض فى حين لم . لعب محمد مع صديقين ل . يشكو محمد من األنفلونزا

 .يصب امخر
 ما هو السبب المحتمل لعدم إصابة أحد صديقى محمد باألنفلونزا؟
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 :دليل التصحيح باللغة العربية -5

 32313S0البند  اإلجابة الكود

 اإلجابة صحيحة 
 .رة وغير مباشرة الى الجهاز المناعى لالنسان يشير بصورة مباش 67

 :أمثلة *
 .لقد تم تطعيم  سابقا-9. هو مصاب اصال بالبرد -6
 .لدي  جهاز مناعى قوى وسليم  -1

 .يذكر ان  لم يكن على اتصال وثيق أو اتخذ اجراءات وقائية من قبل  -6 66
 : أمثلة 

 . عطسلقد غسل يدي  بعد ال.   *لم يدع كي  يعطس علي  *
ممن المحتممل أن جسمده لمم يلممس جسمم كيم  .    *لم يدع لعاب  أو رذاذه يسقط عليم  *
 .لقد بقى ابعد من اصدقائ  عن  .*

 االستجابة غير الصحيحة 
 .يشير الى كون  يتمتع بالصحة أم عدم اصابت  بالمرض بسهولة * 77

 : أمثلة 
 .لمرض بسهولة ان  يتمتع بصحة جيدة وقوى الحتمال عدم اصابت  با -6

 .يشير الى تناول  غذاء صحى ومتوازن  76
 :أمثلة 

 .من المحتمل تناول  غذاء متوازن  -6
مممن الحتمممل تناولمم  كميممات كبيممرة مممن الفواكمم  الممت تحتمموى علممى فيتامينممات تقيمم  مممن  -9

 .المرض او االصابة ب  
 .ارج المهمةالمحو أو عالمات ليس لها معنى وخ/ إجابة أخرى خطأ تتضمن الشطب 72
 ال توجد إجابة 
 فراغ 22
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 :دليل التصحيح باللغة اإلنجليزية -6

 

 :معلومات السؤال -7

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S042313 Biology 
 (أحياء)

Applying 
 (تطبيق)

CR (مقال) See 
scoring 

guide ( أنظر
 (الدليل

1 
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 :إحصائيات السؤال -8

 الدولة
عدد 
 العينة

 مترول 1. 1. .. 11 11 .1

نسبة 
التحقق 

1 

 41.. .4. .1.4 142 .14 . 2.45 .2.4 .5. سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

.2. 2.4. 2245 14. 24. 141 1. 1542 .24. 

 .5.4 1542 2241 141 41. . .2.4 2241 .12 مصر

 141. 41. 1145 .4. 41. 45. .224 .. ... األردن

 .1.4 .54. .24. .4. .4. 42. .4. 2 1.. غانا

 .من الطلبة من اإلجابة بشكل صحيح على السؤال % .5.4تمكن 
 : موضوع السؤال فى المحتوى -9

يتواجد فى المناهك الصف الثال  اإلعدادى الفصل الدراسمى الثمانى الوحمدة الثانيمة بعنموان المناعمة 
 .بيعية والمناعة المكتسبةالط
 :إرشادات عالجية -11
عند شرح المناعة وطرق انتقال المرضى أفضل استخدام لعب األدوار أو التمثيل مشهد يوضح  -

 .طرق الوقاية وطرق اإلصابة من األمراض الفيروسية
 عرض فيديو يوضح طرق الوقاية واإلصابة من األمراض الفيروسية -

العالقة بين أنواع الغذاء وصحة اإلنسان والعالقة بين الغذاء تضمن بعض وحدات المنهك 
 (.زيادة مناعة اإلنسان)ومقاومت  لألمراض المعدية 

 .التوعية بخطر طرق الطهى المصرى التى تساعد على فقدان الفيتامينات الموجودة فى الغذاء
 .الخطر الذى يحد  من حفظ الغذاء لفترات طويلة فى الثالجات

 :شابهةأسئلة م -11
أصيب أحمد أخوي  فى حسين لم . لعب خالد مع أخوي . يشكو خالد من الجديرى المائى -1

 .يصب امخر
 ما هو السبب المحتمل لعدم إصابة أحد أخوى خالد؟

أصيب أحد أخوي  فى حسين لم يصب . لعب خالد مع أخوي . يشكو خالد من الحصبة -2
 .امخر

 أخوى خالد؟ ما هو السبب المحتمل لعدم إصابة أحد
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 S042059   سابعالسؤال ال -1
 (.والتركيب الكيميائى للغذاء( )مكونات الغذاء) : هدف السؤال  -2
 السؤال باللغة العربية -3

 
  

 

 

 

 

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 
 أى من األغذية التالية يحتوى على أعلى نسبة من البروتينات؟

 األرز -أ
 .التمر -ب
 .رالجز  -ج
 .الدجاج  -د
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 :معلومات السؤال -5

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S042059 Biology 
 (أحياء)

Knowing 
 (معرف )

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

D 1 

 :إحصائيات السؤال -6

 الدولة
عدد 
 العينة

النسبة 
 الصحيحة

 جابة على البدائلنسبة االست

 متروك

 د ج ب أ

 41. 45.. 1545 141 ...2 5... .5. سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

.2. .2.. 2.42 1..2 2.45 .24. 14. 

 .4. 5.42 .1.4 11.5 1..1 2..5 121 مصر

 .4. 241. .1.4 .2 .1.4 2.1. ... األردن

 145 2.45 25 .2.4 11.2 5..2 1.. غانا

 
 : ال فى المحتوىموضوع السؤ  -7
 .فى مناهك الصف األول الثانوى التركيب الكيميائى للخلية 
 .وغير متواجد التركيب الكيميائى للغذاء 

 .تفسير لماذا  ينخفض أداء التالميذ
 .عدم ربط بين المعلومات بالواقع

 .تغير اهتمامات الطالب
 .اتىغير واضح المعلوم أن البروتين الحيوانى أكثر من البروتين النب

 :عالجية إرشادات -8
 .عمل خريطة لمكونات الغذاء الجيد 
 .وأنواع الغذاء الذى يحتوى على كل مكون 
 .عمل جدول في  أمثلة ألنواع من الغذاء ونسبة كل مكون 



 677 

 (.فيتامينات -دهون -كربوهيدرات -بروتين)من مكونات الغذاء  

من )األلغاز  -ء المختلفة مثل التوصلالتركيز على التدريبات التى تميز بين مجموعات الغذا -
 (.أنا
 .عرض العاب فالشية توضح الفرق بين مجموعات الغذاء المختلفة -
 :أسئلة مشابهة -9
 (أ)التالية يحتوى على أعلى نسبة من فيتامين  األغذيةأى  -1 
  .األرز -أ

 .التمر -ب

 .الجزر -ج
 .الدجاج -د
 بة من الكربوهيدراتأى األغذية التالية يحتوى على أعلى نس -2
 األسمال -د      (عيش الغراب)فطر المشروم -ج الدجاج    -ب   .البطاطى -أ
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 S042011   ثامنالسؤال ال -1
 .تأثير حرارة الجو على حرارة الجسم: هدف السؤال -2
 السؤال باللغة العربية -3

 
  

 

 

 

 

   :السؤال باللغة اإلنجليزية -4
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درجة حرارة الجسد عند سكان المناطق ذات المناخ الحار مقارنة بمعدل ما الفرق بين معدل 
 درجة حرارة الجسد عند سكان المناطق ذات المناخ البارد؟

 (اختر خانة واحدة) -أ
 .أعلى فى مناطق المناخات الحارة      
 .أدنى فى مناطق المناخات الحارة      
 .األمر شبي  فى مناطق المناخين     
 .ر إجابتلفس  -ب   
 :دليل التصحيح باللغة العربية -5

 : .1التفسيرات التى ستذكر مايلى ستأخذ كود رقم : ملحوظة هامة 
درجة حرارة الجسم تظل ثابتة عند  –ب ..........          االنسان من ذوات الم الحار أ و  -أ

 ................بمقياس فهرنهايت أو  .1.4مئوية أو  .2
داخل مدى صغير من درجات الحرارة / النسان يعمل بكفاءة تامة من خالليظل جسم ا –ج 
 يشير الى العرق وانكماش الخاليا و الى اخره –د ...... . أو

االجابات التى تشير الى العرق  و  -هم . طريقة للحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة / كألية 
 . ..االنكماش دون تسير تأخذ كود رقم 

 . .1لسؤال غير صحيح ولكن المفهوم العلمى سليم فانها تاخذ كود رقم لو رقم ا –و 
 32111S0البند  اإلجابة الكود

 اإلجابة صحيحة 
درجممة حممرارة جسممم االنسممان ثابتممة مممع تغيممر المنمماطق المناخيممة مممع تفسممير محممدد كممما ذكممر فممى  67

 . الملحوظات السابقة 
 :أمثلة 

 ر لذا ال يعتمد على المناخ لتعديل درجة حرارت ينتمى االنسان الى ذوات الدم الحا – 6
 .متساوية لدى جميع البشر/ درجة حرارة الجسم واحدة  -9
ثابتمة ممع اخمتالف المنماطق المناخيمة الن حمرارة الجسمم لهما /  درجة حرارة الجسمم متسماوية  -1

 .درجات متشابهة 
 .سامهم  يعرق الناس فى المناطق المناخية الحارة لحفظ درجة حرارة اج -6
يعرق الناس فمى المنماطق المناخيمة الحمارة لحفمظ درجمة حمرارة اجسمامهم ثابتمة بينمما يحتماج  – 6

 .الناس فى المناطق الباردة الرتداء مالبس ثقيلة
   

 ال يوجد 66
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 االستجابة غير الصحيحة 
ا ام غيممر واضممحة تماممم) درجممة حممرارة حسممم االنسممان واحممدة فممى كممال المنطقتممين الحممارة و البمماردة 77

 (.ذلل 
 :أمثلة 
 اعتقد ان درجة الحرارة تظل ثابتة الن جسم االنسان ال يتغيربسبب درجة الحرارة فقط* 
 .درجة حرارة الجسم ال تتاثر بالبيئة المحيطة  *
 العرق* 
النممماس فمممى المنممماطق الحمممارة يجعلمممون اجسممممهم بممماردة بينمممما سمممكان المنممماطق البممماردة يجعلمممون *

  .اجسامهم اكثر دفئا 

 .درجة حرارة االنسان اعلى فى المناطق الحارة بتفسير أو بدون تفسير 76
 :أمثلة 
 (.المناخ ) دافئة بسبب حرارة الجو / درجة حرارة الجسم والدم ثابتة * 
 .ارتفاع حرارة الجو يؤدى الى ارتفاع حرارة الجسم ايضا *
سمممم والعكمممس صمممحيح فمممى ارتفممماع درجمممة حمممرارة الجمممو يمممؤدى الرتفممماع متوسمممط درجمممة حمممرارة الج*

 .المناطق الباردة 
 

 .درجة حرارة جسم االنسان باردة فى المناطق الحارة سواء بتفسير او بدون   79
 :امثلة 

فى المناطق الحارة اجسامنا تحتاج المى ان تتكيمف ممع درجمة حمرارة الجمو بماطالق الحمرارة امما *
 .عدم فقد الحرارة فى المناطق الباردة فان اجسامنا ايضا تتكيف مع البيئة ب

 . يحتاج سكان المناطق الحارة لجعل درجة اجسامهم باردة لذلل ال يشعرون بحرارة الجو* 
 .المحو أو عالمات ليس لها معنى وخارج المهمة/ إجابة أخرى خطأ تتضمن الشطب 72
 ال توجد إجابة 
 فراغ 22
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 :دليل لتصحيح باللغة اإلنجليزية -6
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 :معلومات السؤال -7
المجال  رقم المفردة

 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S042011 Biology 
 (أحياء)

Applying 
 (تطبيق)

CR (مقال) See 
scoring 

guide ( أنظر
 (الدليل

1 

 :إحصائيات السؤال -8

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 79 72 71 71 11

نسبة 
التحقق 

1 

 2.42 2 .4. 1.42 .254 1242 2.42 .5. افورةسنغ

المتوسط 
 الدولي

.2. 1.41 2141 224. 1.42 .41 54. 1.41 

 42. 45. .14 2245 .2.4 2542 42. .12 مصر

 1.42 2 145 .2 .4.. 1.45 1.42 ... األردن

 241 2545 .4. 1.42 2.42 1142 241 1.. غانا

 .يح على السؤال من الطلبة من اإلجابة بشكل صح% 42.تمكن 

  :موضوع السؤال فى المحتوى -9
موجود في مناهك الصف الخامس االبتدائي الفصل الدراسي الثاني الوحدة الثانية درس الجهاز 

 (ذوات الدم الحار)الدورو والصف االول الثانوو 
وتوجد في المنهك الصف االول االعدادو الفصل الدراسي الثاني والصف الثاني االعدادو 

 صل الدراسي االول حي  يدخل الماء في تركيب بالزما الدم ويتميز بارتفاع حرارت  النوعية الف
 .فكرة ذوات الدم البارد وذوات الدم الحار غير واضحة عند التالميذ

 :إرشادات عالجية -11
 .عرض فيديو يوضح المقصود بثبات درجة حرارة الجسم فى الثديات والطيور -
ماذا يحد  إذا ارتفعت درجة حرارة )ذا يحد  لو أثناء التقويم مثل التركيز على سؤال ما -

 (. مئوية؟   .2عن ( انخفضت( )أجسادنا
 :االقتراحات والتعديل

 .إضافة ذوات الدم البارد وذوات الدم الحار إلى مناهك العلوم 
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عطاء أمثلة   .وما الفرق بينهم وا 
 :أسئلة مماثلة -11

لجسد عند رجل يستحم بماء حار مقارنة بمعدل درجة حرارة ما الفرق بين معدل درجة حرارة ا
 الجسد عند رجل يستحم بماء بارد فى نفس الوقت؟

 .أعلى مع الماء الحار -

 .أدنى مع الماء البارد -

 .األمر شبي  مع المائين -

 .فسر إجابتل
 
 
 


