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 S042028السؤال التاسع   -1
 .مفهوم اإلخصاب فى التكاثر الجنسى :هدف السؤال -2
 السؤال باللغة العربية -3
 
  

 

 

 

 

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 
 .أى مما يلى يتكون مباشرة بعد االخصاب؟

 .البويضة -أ 
 .المنى -ب 

 (.الزيجوت)الالحقة  -ج 

 .الجنين -د 
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 :معلومات السؤال -5

المجال  دةرقم المفر 
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S042028 Biology 
 (أحياء)

Knowing 
 (معرفه)

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

C 1 

 :إحصائيات السؤال -6
 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة اإلجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 565 5963 7766 565 969 7766 756 افورةسنغ

 867 5567 57 8366 3566 57 756 المتوسط الدولي

 569 3869 7963 667 3563 7963 957 مصر

 569 8763 5669 8365 8366 5669 675 األردن

 8 3565 7765 8366 8668 7765 679 غانا

 :موضوع السؤال فى المحتوى -7
عادادى الفصال الدراساى الثاانى الوحادة األخيارة ومانهج الصاف موجود فى منهج الصف الثاانى اإ 

 .الثالث اإعدادى الفصل الدراسى الثانى الوحدة الثالثة
 .التفسير

 .ارتفاع المستوى ألنها واضحة الفكرة ومكررة فى مناهج اإعدادى
 :إرشادات عالجية -8
 .عرض فيديو يبين مراحل تكوين الجنين -
 .ل تكون الجنينعرض فالشة تفاعلية لمراح -
 .استخدام الكروت وترتيبها على حسب مراحل تكون الجنين -

 من الطالب على البديل أ% 3563اختار نسبة 
 من الطالب على البديل ب% 667اختار نسبة 
 من الطالب على البديل ج% 7963اختار نسبة 

 من الطالب على البديل د       % 3869اختار نسبة 
 وكان البديل الصحيح ج
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 :أسئلة مشابهة -9
 أى مما يلى يتكون بعد عملية التلقيح؟ -8
 .حبوب اللقاح -ب  .البويضه -أ
 .الجنين -د  .الالقحة -ج
 أى مما يلى يتكون داخل المتك؟ -3
 .حبوب اللقاح -ب  .البويضه -أ
 .الجنين -د  .الالقحة -ج
 أيًا مما يلي يحدث أواًل ؟  -5
 األمشاج تكوين -تكوين الالقحة       ب –أ 
 التلقيح -تكوين الجنين      د –ج 
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   S042001السؤال العاشر      -8
 .تضيف الكائنات الحية: هدف السؤال  -2
 :السؤال باللغة العربية -3
 تصنف الكائنات الحية تبعًا لخصائص محددة 
  

 
  

 

 

 

 

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 
 .سوى رئتيه لتبادل الغازات لنفترض حيوان له حراشف وال يستخدم

 .سمكة -أ 
 .حيوان زاحف -ب 

 .حيوان ثديي -ج 

 .حيوان برمائى -د 
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 :معلومات السؤال -5

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S042001 Biology 
 (أحياء)

Knowing 
 (معرفه)

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

B (ب) 1 

 :حصائيات السؤالإ -6

 عدد العينة الدولة
نسبة االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 565 3865 8563 7563 3666 7563 756 سنغافورة

 569 8966 968 3665 7865 3665 756 المتوسط الدولي

 567 3568 85 3767 5666 3767 955 مصر

 567 3567 ..5 3365 7666 3365 675 األردن

 865 8565 3667 3565 5668 3565 679 غانا

 :توزعت إجابات الطلبة عن بدائل اإجابة وفق النسب المئوية اآلتية
 %.7181 -أ

 %.4282 -ب
 %.77 -ج
 %.4787 -د

فقط من الطلبة توصل إلى اإجابة الصحيحة عن الساؤال  والمتمثلاة بالباديل % 4282ويالحظ أن 
 .وهو سمكة( أ)وأن أكبر نسبة إجابة خاطئة كانت مرتبطة بالبديل  وهو حيوان زاحف ( ب)

تؤشاار هاالن النساابة المتدنيااة للجابااات الصااحيحة إلااى وجااود ضااعف واضااح جاادًا عنااد الطلبااة فيمااا 
 .يتعلق بمعارف علمية أساسية وبديهية فى علم األحياء وحتى فى الحياة العملية

ة العلميااة األساسااية اهتمامااًا خاصااًا كونهااا تمثاال إن نتااائج كهاالن تؤكااد علااى ضاارورة إيااالء المعرفاا
 .األساس اللى يعتمد عليه الطلبة فى بناء معرفة علمية أكثر عمقًا وتخصصاً 
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 :موضوع السؤال فى المحتوى -6
هناك فكارة مبساطة عان تصانيف الحيواناات إلاى فقارياة وال فقارياة بادون التطارق لمميازات كال قسام 

 .عامة داخلية أو خارجيةغير أن الفرق وجود د( مجموعة)
 
 :إرشادات عالجية -7
مهااد للاادرس بتاالكير الطلبااة بمااا درسااون عاان تصاانيف الكائنااات الحيااة  بمااا فااى للااك محاااوالت  -

العلماء عبر التاريخ فى تصنيف الحية تبعًا ألسس بسيطة  مثل تصنيف النباتات تبعاًا للحجام 
 (.أرضية ومائية وهوائية)ئتها أو تصنيف الحيوانات تبعًا لبي( أشجار وشجيرات وأعشاب)

أطلب إلى الطلبة لكر أسماء كائنات حية مختلفة  والعمل علاى تصانيفها فاى مجموعاات تبعاًا  -
طريقة التغلية  مكان المعيشاة  طريقاة التكااثر  وجاود صافة تركيبياة : لصفات يختارونها  مثل

 .معينة فى الجسم

ميتااه واألسااس المعتماادة فااى التصاانيف راجاام ماام الطلبااة مفهااوم التصاانيف فااى علاام األحياااء وأه -
الحديث للكائنات الحية  وضح لهم أن العلمااء يعتمادون أساس عادة متطاورة فاى وضام أنظماة 
التصااانيف وتحاااديثها  ومااان للاااك  الشاااكل الخاااارجى  التركياااب الاااداخلى  التركياااب الكيمياااائى  

 .التطور الجنينى  التركيب الجينى

اء عادد مان الحيواناات أو النباتاات علاى السابورة  اطلب إلاى مان يرغاب مان الطلباة كتاباة أسام -
ثاام اطلااب إلااى الطلبااة تصاانيفها فااى مجموعااات تبعااًا لصاافات عاادة  بحيااث يااتم اختيااار صاافة 
واحاادة فااى كاال ماارة  وأن يالحظااوا كيااف تتغياار الحيوانااات فااى كاال مجموعااة تبعااًا لتغياار الصاافة 

 .التى بنى عليها هلا التصنيف

 .المختبر واطلب إلى الطلبة تصنيف كل منها استفد من العينات المحفوظة فى -

وجااه الطلبااة السااتخدام باارامج حاسااوبية لات عالقااة  لتطااوير مهاااراتهم فااى تصاانيف الكائنااات  -
 .الحية

كلاااف الطلباااة اإجاباااة عااان األسااائلة الثالثاااة الساااابقة لتطاااوير مهااااراتهم فاااى تصااانيف الكائناااات  -
 .الحية  وقوم اجاباتهم

الكائنات الحياة وأهميتاه واألساس التاى يعتماد عليهاا التصانيف راجم مم الطلبة مفهوم تصنيف  -
: لكاااارهم بااااان الحيوانااااات تصاااانف فااااى مجمااااوعتين رئيساااايتين همااااا. الحااااديث للكائنااااات الحيااااة

الالفقاريات والفقاريات  وأن كل مجموعة تضم مجموعات عدة تصنف تبعاًا لخصاائم معيناة 
 .ئيات وزواحف وطيور وثديياتتتصف بها  ومن للك تصنيف الفقاريات إلى أسماك وبرما
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اطلااب إلااى أحااد الطلبااة كتابااة أسااماء عاادد ماان الحيوانااات علااى الساابورة  ثاام أطلااب إلااى الطلبااة  -
تصاانيفها فااى مجموعااات تبعااًا لصاافات عاادة  بحيااث يااتم اختيااار صاافة واحاادة فااى كاال ماارة  وأن 

هاااا هااالا يالحظاااوا كياااف تتغيااار الحيواناااات فاااى كااال مجموعاااة تبعاااًا لتغيااار الصااافة التاااى بناااي علي
 .التصنيف

أكتب أساماء مجموعاات الحيواناات الفقارياة فاى جادول علاى السابورة  واطلاب إلاى الطلباة لكار  -
 .خصائم تتصف بها كل مجموعة منها  تقبل أجاباتهم واكتب المناسب منها فى الجدول

كلف الطلبة من خالل العمل فى مجموعات اإجابة عن األسئلة الثالثة الساابقة وكتاباة أسائلة  -
ماثلااة لهااا لتعميااق فهمهاام للخصااائم العامااة لمجموعااات الحيوانااات الفقاريااة المختلفااة  وقااوم م

 .اجاباتهم
 .ممكن رسم جدول به مجموعة مختلفة من الكائنات وفى القسم اآلخر 
 .طرق مختلفة للتنفس وتبادل الغازات 

 .وطلب التوصيل بين كل كائن وطريقته فى التنفس 
 (تلد أو تبيض)كل كائن وطريقته فى التكاثر وطلب التوصيل بين        
 الطيور تتنفس بالرئات واالناث تضم بيضًا وترقد عليه حتى يفقس   .8
 الثدييات تلد وترضم صغارها وتتنفس الهواء الجوي بالرئتين .3
البرمائيات تتنفس أطوارها الجنينية بالخياشيم ألنها تعيش في الماء بينما األطوار البالغة  .5

 د النها تعيش على اليابسة واإناث تضم البيض بالماءبالرئات والجل
 الزواحف تتنفس الهواء الجوي بالرئتين واإناث تضم بيضًا لات قشرة كلسية أو جلدية .7

 :أسئلة مشابهة قد يتكرر فيها الخطأ -8
إلااااى أى مجموعااااة ماااان الفقاريااااات يتباااام حيااااوان لااااه قلااااب مكااااون ماااان ثااااالث حجاااارات ويتكاااااثر  -7

 بالبيض؟
 .كأسما -أ 
 .زواحف -ب 
 .طيور -ج 
 .ثدييات -د 
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 أى الحيوانات اآلتية من الثدييات؟ -4
 .التمساح -أ 
 .البط -ب 
 .الخفاش -ج 
 .السلحفاة -د 
إلااى أى مجموعااة ماان الحيوانااات يتباام هاالا . حيااوان لااه جلااد رطااب ويباادأ دورة حياتااه فااى الماااء -7

 الحيوان؟
 .الحشرات -أ 
 .البرمائيات -ب 
 .لشريطيةالديدان ا -ج 
 .الزواحف -د 
 تضم بيضًا وترقد عليه حتى يفقس   واإناثمن الحيوانات التالية تتنفس بالرئات  اأي -2

 الحشرات -أ 
 البرمائيات -ب 
 الزواحف  -ج 
 الطيور -د 

 :ما الصفة العامة التى تشترك فيها الحيوانات اآلتية-5 
 .الخفاش  البقرة  الحوت  األسد  القرد

 :جموعتين تبعًا لوجود أوعية الخشب واللحاء أو عدم وجودهاصنف النباتات اآلتية فى م-6 
 .التين  البرتقال  الخنشار  القمح  الفيوناريا  الصنوبر

صنف طالب بعض النباتاات فاى مجماوعتين كماا فاى الجادول اآلتاى  ماا الصافة التاى اعتمادها -1
 فى تصنيفه؟

 .حجم النبات -أ
 .وجود الحزم الوعائية -ب
 .رةوجود غالف البل -ج
 .مكان المعيشة -د
 

 

 4المجموعة  7المجموعة 

 بازيالء سرو

 حمص سنديان

 تين صنوبر
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 S022115السؤال الحادى عشر      -1
 .العالقة بين عملية التنفس والبناء الضوئى :هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3

 العالقات بين الكائنات الحية تؤثر فى مدى إنتشارها
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 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4
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 :سؤالمعلومات ال -5

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S022115 Biology 
 (أحياء)

Reasoning 
 (استدالل)

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

D (د) 1 

 
 :إحصائيات السؤال -6

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 ئلعلى البدا هجابستنسبة اال

 متروك

 د ج ب أ

 567 6663 365 8566 563 6663 777 سنغافورة

 365 5665 765 36 568 5665 759 المتوسط الدولي

 867 7765 8565 5566 569 7765 955 مصر

 567 7567 563 3566 967 7567 675 األردن

 565 5567 8565 5663 967 5567 677 غانا

 .من الطلبة البدائل الخاطئة% 5785الصحيحة  واختار من الطلبة إلى اإجابة % 2685توصل 
تشير النتائج إلى ضعف واضاح لادى الطلباة فاى قاراءة الرساوم التخطيطياة  والاربط باين المتغيارات 

ولعال . التى تعبر عنها  مما يعنى ضارورة  تركياز المعلماين اهتماماًا أكبار بهالا الانمط مان الرساوم
راسااية بالرساام البيااانى حيثمااا أمكاان  وتعااريفهم لنمااالج ماان هاالن تعويااد الطلبااة التعبياار عاان المااادة الد

الرسوم أثناء الحصة الصفية وفى االمتحانات المدرسية يفيد فى تطوير قدراتهم على قاراءة الرساوم 
 .التخطيطية والتوضيحية والبيانية والتعامل مم مختلفة أنماط األسئلة المرتبطة بها بكفاءة أكبر

عااادم إدراك الطلباااة أو اهتماااامهم بضااارورة إعطااااء تفساااير واف لماااا يطلباااه كماااا تؤشااار النتاااائج إلاااى 
 .السؤال  مكتفين بكتابة إجابة موجزة أو مبتورة

هلن النتائج تعنى ضرورة اهتمام المعلمين بتعويد الطلبة التانى فى اإجابة عن األسئلة المقالية  
 .وب من السؤالوكتابة التفسير أو الوصف بالتفصيل المطلوب  وبما يوضح المطل



 771 

 :موضوع السؤال فى المحتوى -7
الرابم االبتدائى التنفس والبناء الضوئى عمليتين منفصلتين ولكن ال توجد العالقة بينهم كعمليتاين  

 .مرتبطتين ومتكاملتين
 .التفسير

 (.العالقة بين العمليتين)عدم وضوح الفكرة  
 .ألن االرتباط بين العمليتين غير واضح فى المنهج 
 .والتركيز كل التركيز على المنهج المدرسى وعدم ربطه بالواقم 
 أسئلة مشابهة -8

 
 
 
 
 

 
 في الشكل المبين وضح العالقة بين احتراق الوقود والتنفس الخلوي : أوال
 كال منهما يستهلك غاز األكسجين وينتج ثاني أكسيد الكربون -أ 

 كاًل منهما يستهلك ثاني أكسيد الكربون وينتج األكسجن -ب 

 .كاًل منهما ضروري يستهلك كمية من بخار الماء الموجود في الهواء -ج 

 .كاًل منهما يستهلك غاز النيتروجين -د 
 في الشكل المبين وضح العالقة بين النباتات الخضراء والكائنالت الحية األخرى: ثانياً 
 النباتات الخضراء تستهلك غاز األكسجين من الهواء وتنافس الكائنات الحية األخرى -أ 

عاان طريااق القيااام بعمليااة  باتااات الخضااراء تعااوض غاااز األكسااجين الموجااود فااي الهااواءالن -ب 
 .البناء الضوئي واللي تستهلكه الكائنات الحية األخرى عن طريق القيام بعملية التنفس

 .النباتات الخضراء تتنفس غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الكائنات الحية األخرى -ج 

 .الكائنات الحية األخرى القيام بعملية البناء الضوئيتستطيم النباتات الخضراء و  -د 

 :التعديل أو االقتراحات
 (.التنفس والبناء الضوئى)عمل خريطة توضح العالقة بين تبادل الغازات فى العمليتين 

 .عمل جدول فيه أنواع الكائنات التى تقوم بعملية التنفس والبناء الضوئى والمشاركة بينهم
 .وبعض النباتات الريفية الغريبة من المدرسة. ق الحيوانرحالت ميدانية لحدائ
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 S022106السؤال الثانى عشر  -1
 :هدف السؤال -2
 السؤال باللغة العربية -3

 الكائنات الحية على األرض فى تطور مستمر 
 
  

 

 

 

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 
 

 ل فترة زمنية؟أى من الحيوانات التالية عاشت على كوكب األرض ألطو 
 .اإنسان -أ

 .الطيور -ب
 .األسماك -ج
 .الزواحف  -د
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 :معلومات السؤال -5
المجال  رقم المفردة

 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S022106 Biology 
 (أحياء)

Knowing 
 (معرفه)

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

C (ج) 1 

 

 ئياتال يوجد احصا
فقاط مان الطلباة .....% فى ساؤال اختياار مان متعادد عان نشااة الكائناات الحياة وتطورهاا  توصال 

 .من الطلبة البدائل الخاطئة....% إلى اإجابة الصحيحة  واختار 
. تشير النتائج إلى ضعف كبيار جادًا لادى الطلباة فاى تعارف مراحال نشااة الكائناات الحياة وتطورهاا

لاى أن هالا الموضاوع يارد فاى صافوف الحقاة  وبالتاالى فلام يتعارض لاه وقد يعود السبب فى للك إ
علمااااًا بااااان بعااااض االهتمااااام بااااالقراءة العامااااة أو بمشاااااهدة الباااارامج الوثائقيااااة علااااى . الطلبااااة مساااابقاً 

التلفزيااون أو الرجااوع إلااى المواقاام لات الصاالة علااى االنترناات كااان ساايفيد فااى توساايم أفااق الطلبااة 
 .البديهيات فى عالم اليوموتزويدهم بمعلومات تعد من 

إن نتاااائج كهااالن توجاااب علاااى المعلماااين تشاااجيم الطلباااة علاااى الرجاااوع إلاااى المكتباااة واالساااتفادة مااان 
الباارامج التلفزيونيااة والمواقاام علااى شاابكة االنترناات التاااى تقاادم معلومااات وأفكااار علميااة توساام مماااا 

ة للساؤال عماا قاد يخطار تعرضه الكتب المدرسية  كماا توجاب علاى المعلماين اتاحاة الفرصاة للطلبا
 .على بالهم من أفكار ومقترحات لات عالقة تثرى معلوماتهم وخبراتهم

 :إرشادات عالجية -6
اعرض للطلبة شريطًا فيديويًا أو برنامجًا حاسوبيًا يعرض لنشاة الحيااة وتطورهاا  وناقشاهم  -

حااال توصااال معهااام إلاااى ماااا يعتقااادن العلمااااء مااان أن ساااطح األرض فاااى المرا. فيماااا شااااهدون
األولى من تكونها كان مغطى بالميان  وأن األشكال البسيطة من الحياة كانت ظهارت فاى 

 .المحيط البدائى
أطلااب إلااى أحااد الطلبااة أن يكتااب علااى الساابورة أسااماء المجموعااات الرئيسااة ماان الكائنااات  -

البااادائيات  الطالئعياااات  : الحياااة وبالترتياااب مااان األبساااط تركيباااًا إلاااى األعقاااد تركيباااًا  وهاااى
 .لفطريات  النباتات  والحيوانات  ثم نظم نقاشًا عن أبرز خصائم كل مجموعةا
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وضح للطلبة أن العلماء توصلوا إلى أدلة عدة تدعم تطور الكائنات الحية ومان للاك أدلاة  -
من علم األحافير  التشريح المقارن  علم وظاائف األعضااء المقاارن  علام األجناة المقاارن 

 .وتركيب المادة الوراثية

ف الطلبة اإجابة عن األسئلة الثالثاة الساابقة  وكتاباة أسائلة مماثلاة لهاا لتعمياق فهمهام كل -
 .بموضوع نشاة الكائنات الحية وتطورها  وقوم إجاباتهم

 :أسئلة مشابهة قد يتكرر فيها الخطأ -7
 ما الكائنات الحية التى ظهرت أواًل على األرض -7

 .الزواحف -أ
 .البكتريا -ب
 .الطحالب -ج
 .األعشاب -د

 أى الكائنات الحية اآلتية توجد أحافيزن فى طبقات الصخور األعلى؟ -4
 .السحالى -أ 

 .األسماك -ب
 .األرانب -ج
 .الضفادع -د

 أي الكائنات الحية التالية سبقت الزواحف في الحياة على سطح األرض؟ -7

 البرمائيات
 الطيور
 الثدييات

 األركيوبتركس
 صر فترة زمنية على األرض؟  أي الفقاريات التالية عاشت أق -2

 األسماك .7

 البرمائيات  .4

 الزواحف .7

 الطيور  .2

 أي النباتات التالية أكثر رقياً  -5
 الطحالب .7
 السرخسيات  .4
 معراة البلور .7
 مغطاة البلور .2
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 S022150السؤال الثالث عشر  -1
 .بناء الكائنات الحية :هدف السؤال -2

 :السؤال باللغة العربية -3
 

 
 

 

 

 

 

 :نجليزيةالسؤال باللغة اإل  -4

 
 :يكون مستوى التنظيم لدى الكائنات الحية من األقل تعقيدًا إلى األكثر تعقيدًا هو كالتالى

 .الخلية  النسيج  العضو  الكائن -أ
 .الخلية  العضو  النسيج  الكائن -ب
 .النسيج  الخلية  العضو  الكائن -ج
 .النسيج  العضو  الخلية  الكائن -د
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 :معلومات السؤال -5
المجال  قم المفردةر 

 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S022150 Biology 
 (أحياء)

Applying 
 (تطبيق)

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

A (أ) 1 

 

 :إحصائيات السؤال -6

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابه على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 567 767 3567 8566 5667 5667 777 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

775 7666 7666 8667 3867 8567 866 

 567 8766 3865 3565 7367 7367 975 مصر

 863 8566 3767 87 7767 7767 675 األردن

 365 966 8663 3668 5968 5968 677 غانا

 أمن الطالب على البديل % 7367اختار نسبة 
 من الطالب على البديل ب% 3565اختار نسبة 
 من الطالب على البديل ج% 3865اختار نسبة 

 من الطالب على البديل د       % 8766اختار نسبة 
 وكان البديل الصحيح أ

 : موضوع السؤال فى المحتوى -7
 .موجود فى منهج الصف الرابم الفصل الدراسى الثانى

 .نوى الوحدة الثانيةموجود فى منهج الصف األول الثا
 .التفسير

  (.مستوى التنظيم)عدم وضوح الفكرة  
 :المقترحات والتعديل

 .تبدل كلمة التنظيم ببناء الكائن الحى 
 .رتب تركيب أو بناء الكائن الحى من البسيط إلى المعقد 
 .يبدأ تركيب وبناء الكائن الحى بالخلية وينتهى إلى الكائن الحى 
 .لكى يتكون الكائن الحى رتب مستويات البناء 
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 :إرشادات عالجية -8
 (.الخرائط اللهنية)استخدام خرائط المفاهيم  -
مثااال طباعاااة صاااورة لتركياااب جسااام اإنساااان مثلهاااا وقصاااها إلاااى قطااام )اساااتخدام لعباااة التركياااب  -

صغيرة تمثل كل قطعة الخلية ثم تجميعهاا لتكاوين عضاو مثال القلاب ثام اساتكمال التجميام لتكاوين 
 (.نسانجسم اإ

الطلب من التالميل أمثلة ألجهزة وعضو داخال كال الجهااز وأمثلاة لابعض األنساجة المعروفاة مثال 
 .اإنساننسيج البشرة في النبات وللنسيج المبطن للفم في 

 :أسئلة مشابهة -9 
 :يكون مستوى التنظيم لدى الكائنات الحية من األكثر تعقيدًا إلى األقل تعقيدًا هو كالتالى -
 .لخلية  النشيج  العضو  الكائنا -أ

 .الخلية  العضو  النسيج  الكائن -ب
 .النسيج  الخلية  العضو  الكائن -ج
 النسيج  العضو  الخلية,الكائن  -د

 ........يتكون النسيج الواحد من مجموعة من
 خاليا متشابهة -8
 خاليا غير متشابهة -3

 األعضاء -5

 األجهزة -7

 تعمل معًا في تناسق تام....... .يتكون جسم الكائن الحي من مجموعة من 
 الخاليا -8
 األنسجة -3

 األعضاء -5

 األجهزة -7
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 S022289السؤال الرابع عشر  -1
 .العالقة بين نشاط الجسم والطاقة المستهلكة  :هدف السؤال -2
 :السؤال باللغة العربية -3

 عندما يحتاج جسم اإنسان إلى طاقة أكبر يزداد نشاط
 جهازى التنفس والدوران

 
  

 

 

 

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 
 .أسرع حين تقوم بالتمارين الرياضية لاشرح لمالا يخفق قلبك بشك
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 دليل التصحيح -5
 : ملحوظة هامة 

االجاباااة الكاملاااة الصاااحيحة يجاااب ان تتضااامن كااال العناصااار التالياااة التاااى تااارتبط بتغيااار معااادل * 
ودور ( النشاااط الباادنى)دريب الباادنى للجساام ضااربات القلااب ماام االحتياجااات الفساايولوجية اثناااء التاا

 :الجهاز الدورى فى للك 
ناواتج هادم )التخلم من الفضالت   -الطاقة  –الغلاء  –يحتاج الجسم لمزيد من االكسجين  –أ 

 .اثناء النشاط البدنى ( الغلاء
( ةزيااادة معاادل سااريان الاادم ليلبااى ويااوفر احتياجااات الجساام ماان الطاقاا)دور الجهاااز الاادورى  –ب 
 .ثناء التدريب البدنى أ

و دور الجهاااز ألااى المتطلبااات الفساايولوجية إشااارت ألا إسااليمة جزئيااا  اإجابااةيمكاان اعتبااار  –ج 
 .الدورى 
 22222S0البند  اإلجابة الكود

 اإجابة صحيحة 
 األجابة تشمل العنصرين األول والثاني 40

 ين أثناء التدريباتالقلب يخفق بسرعة الن الخاليا تحتاج المزيد من األكسج
القلب يخفق بسرعة ألن الخاليا تحتاج المزيد من األكسجين باإضافة إلى التخلم من 

 .الفضالت
 اجابات أخرى صحيحة 41
 اجابات صحيحة نسبياً  
بادون لكار الادورة  –الاى اخارن  –االكساجين  –مزياد مان الطاقاة )االجابة تشمل العنصر أ فقط  70

 (.الدموية 
 :أمثلة 

 .حتاج الجسم لمزيد من االكسجين والطاقة ي*
 .يضخ القلب اسرع ليلبى احتياجات الجسم من االكسجين *

زيادة معدل تدفق الم الى الجسام بادون لكرحاجاة الجسام ) االجابة التى تشمل العنصر ب فقط  77
 ......... (لمزيد من االكسجين والطاقة و الى اخرن   

 :أمثلة 
 زيادة معدل سريان الدم *   يضخ القلب الدم اسرع *

 اإشارة إلى حاجة الخاليا إلى الهواء بداًل من األكسجين  74
 .عند القيام باي نشاط القلب يخفق المزيد من الهواء إلى العضالت
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 22222S0البند  اإلجابة الكود

 إجابات أخرى صحيحة نسبياً  71
 االستجابة غير الصحيحة 
ساااارعة الحركااااات  –التاااانفس بشاااادة  -العماااال الجاااااد )األجابااااة تشاااامل تاااااثير القيااااام بالتاااادريبات  10

 بدون الحديث عن الحاجات الفسيولوجية أو دورة الدم   ( الجسدية
 :مثل

 بسبب التدريبات تدفم جسمك
 بسبب التدريبات يزداد النبض

 كل األشياء تزداد سرعتها عند التدريب بقوة 
 تبدأ في التنفس القوي 

 ال يوجد 17
 .المحو أو عالمات ليس لها معنى وخارج المهمة/ إجابة أخرى خطا تتضمن الشطب 11
 ال توجد إجابة 
 فراغ 11
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 :دليل التصحيح باللغة اإلنجليزية -6
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 :معلومات السؤال -7
 

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S022289 Biology 
 (أحياء)

Reasoning 
 (استدالل)

CR (مقال) See 
scoring 
guide 

 (أنظر الدليل)

2 

 :إحصائيات السؤال -8

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 69 65 89 83 88 85 39 35

نسبة 
التحقق 

8 

نسبة 
تحقق 
الهدف 

3 

 3665 6368 5 669 765 5 863 8567 5668 5 3665 777 سنغافورة

لمتوسط ا
 الدولي

777 663 565 8867 3367 8 869 3567 8969 8368 7566 666 

 367 8966 8366 3763 7365 563 566 967 6 5 367 978 مصر

 6 7968 666 5366 667 565 563 3767 85 563 766 675 األردن

 567 8567 5769 5967 8565 5 563 668 367 5 567 677 غانا

 

لااى اإجابااة الصااحيحة وهااى أن القلااب ياادفم المزيااد ماان الاادم فااى فقااط ماان الطلبااة إ% 482توصاال 
الجساااام فااااى أثناااااء ممارسااااة التمااااارين الرياضااااية  ألن الخاليااااا تحتاااااج إلااااى أكسااااجين أكثاااار  وتنااااتج 

ماانهم تقريبااًا إجابااات صااحيحة متنوعااة % 7181كمااا أجاااب . فضااالت أكثاار يجااب الااتخلم منهااا
 .لكنها غير مكتملة

ف كبير جدًا لدى الطلبة فى توظيف ما درسون من معلومات علمية إن نتائج كهلن تؤشر إلى ضع
عن جسم اإنسان وفى صفوف عدة  فاى حيااتهم اليومياة  مماا يوجاب رباط المعرفاة العلمياة بحيااة 
الطالااب مااا أمكاان ماان خااالل أمثلااة وأنشااطة وتطبيقااات متنوعااة  وماان خااالل حفااز التفاعاال الصاافى 

والبحاااث وطااارح التسااااؤالت والتحااادث عااان تجاااارب  لااادى الطلباااة عااان طرياااق العمااال فاااى مجموعاااات
 .وخبرات حياتية عاشوها

 : موضوع السؤال فى المحتوى -9
 .الوحدة الثانية الفصل الدراسى الثانى( فى الجهاز الدورى)فى الصف الخامس 
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 .الوحدة الثانية الوحدة الثانية الفصل الدراسى الثانى( فى الجهاز التنفسى)فى الصف الرابم 
 .التفسير

 .عدم وضوحها فى المنهج أو التركيز عليها 
 .موجودة كمعلومة هامشية غير واضحة 
 .التلميل غير معتاد على األسئلة المقالية التقليدية فكلمة اشرح غير متعود عليها 

 :إرشادات عالجية -11
ضااافة أسااائلة متعااددة عليهااا فاااى الكتاااب نهايااة الوحااادة  - التركيااز عليهااا فااى المااانهج المدرسااى وا 

 .لموجودة بهاا
 (.Puzzles)كروت حديثة والعاب / PPtإضافة أنشطة غير تقليدية مثل  -
 االستعانة بفناء المدرسة للقيام ببعض التدريبات وتوجيد بعض األسئلة المفتوحة للطالب  -
 تكليف الطالب القيام ببحث مصغر حول الدورة الموية ولحاجات الفسيولوجية للجسم -

الطلباة ممارساة تمارين رياضاى يختاارن أماام زمالئاه  ثام اساالهم  مهد المدرس بالطلاب إلاى أحاد -
اطلاب إلايهم تفساير . ما اللى احتاجه هلا الطلب أكثر مما احتاجون ليمكنه انجاز هالا التمارين

ثااام اساااالهم عماااا يعتقااادون أن زمااايلهم شاااعر باااه مااان تغيااار فاااى جسااامه نتيجاااة أدائاااه . إجابااااتهم
يها  وتوصل معهم إلى أن اإنسان يحتااج إلاى الطاقاة تقبل إجابات الطلبة وناقشهم ف. للتمرين

ليساتطيم القياام بنشااطاته المختلفاة مان تفكيار وكاالم وحركاة عضاالت  اضاافة إلاى اإحسااس 
وضاااح لهااام أن أى نشااااط .  باااالمؤثرات المختلفاااة ولكاااى تنجاااز خالياااا أجهزتاااه المختلفاااة عملهاااا

 .إضافى يقوم به اإنسان يتطلب المزيد من الطاقة

إلااى أحااد الطلبااة أن يكتااب علااى الساابورة معادلااة إنتاااج الطاقااة فااى خاليااا جساام الكااائن اطلااب  -
 .الحي بعملية التنفس الهوائى

 
 C6H12O6 + 6O2         6H2O + 6CO2+ طاقة 

ثم اطلب إليهم تفسيرها  وتوصال معهام إلاى أن نتااج الطاقاة فاى خالياا الجسام يتطلاب وجاود ساكر 
 .صةجلوكوز وأكسجين وأنزيمات خا

اسااال الطلبااة  عااان كيفيااة حصااول خالياااا الجساام علاااى الغلوكااوز الااالزم إنتااااج الطاقااة  تقبااال  -
إجاباتهم وتوصل معهام إلاى أن مصادرن الغالاء الالى يتناولاه اإنساان  وخاصاة الماواد النشاوية 
والسكرية  إل تتحلل هلن المواد فى عملية الهضم إلى سكر الغلوكوز  الالى يماتم مان جادار 

 .لدقيقة وينتقل مم الدم إلى خاليا الجسماألمعاء ا

 أنزيمات
  



 777 

اسااال الطلبااة عاان كيفيااة حصااول الجساام علااى األكسااجين الااالزم إنتاااج هاالن الطاقااة  وتوصاال  -
معهاام إلااى أن اإنسااان يحصاال عليااه ماان الهااواء الجااوى فااى عمليااة الشااهيق  حيااث ياادخل إلااى 

الهم كيااااف يصاااال اساااا. الاااارئتين ومنهمااااا إلااااى الاااادم فااااى الشااااعيرات الدمويااااة المحيطااااة بااااالرئتين
 األكسااااااااااااجين إلااااااااااااى القلااااااااااااب  ولكاااااااااااارهم بمااااااااااااا درسااااااااااااون عاااااااااااان دورة الاااااااااااادم فااااااااااااى الجساااااااااااام  
إل ينتقال األكسااجين ماان الاارئتين إلاى القلااب عاان طريااق األوردة الرئوياة  ثاام يناادفم نتيجااة ناابض 

 (.االورطى)القلب إلى مختلف أنحاء الجسم عبر الشريان األبهر

ان ودورة الاادم فااى الجساام  واطلااب إلااى اعاارض لوحااة توضااح تركيااب جهاااز الاادوران فااى اإنساا -
 .أحد الطلبة أن يتتبم على اللوحة مسار الدم فى دورته

وجاااه الطلباااة للاااربط باااين حاجاااة الجسااام المتزايااادة إلاااى الطاقاااة عناااد قياماااه بااااى نشااااط إضاااافى   -
والزيااادة فاااى جمياام العملياااات المتعلقااة ب نتااااج الطاقااة فاااى الجساام  وخاصاااة فااى عمااال جهاااازى 

 .نالتنفس والدورا

اعرض شريطًا فياديويًا أو برنامجاًا حاساوبيًا عان تركياب جهاازى التانفس والادوران وعملهماا فاى  -
 .جسم اإنسان  وعن دورهما فى عمليات إنتاج الطاقة فى الجسم

استدع طبيبًا أو مرشدًا صحيًا ليعطاى محاضارة عان تركياب جهاازى التانفس والادوران وعملهماا  -
ؤال عان كال ماا يخطار علاى باالهم مان أماور لات عالقاة وصحتهما  واتح للطلباة الفرصاة للسا

 .بالمحافظة على صحة هلين الجهازين

كلف الطلبة اإجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للعملياات الحيوياة لات العالقاة  -
بتااوفير الطاقاااة فاااى جسااام اإنساااان  وخاصاااة ماااا يااارتبط منهاااا بجهاااازى التااانفس والااادوران  وقاااوم 

 .إجاباتهم
 :أسئلة مشابهة قد يتكرر فيها الخطأ -11

 .متر 700فسر لمالا تزداد سرعة تنفسك بعد أن تركض مسافة  -7
تكاااون سااارعة دوران الااادم فاااى جسااامك أكبااار وأنااات ناااائم أم وأنااات تماااارس رياضاااة المشاااى  -4

 .السريم؟ فسر اجابتك

 لمالا تزداد سرعة نبضات قلب اإنسان عندما يركض لمسافة طويلة؟ -7
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 S042013خامس عشر   السؤال ال -1
لى الجسم:هدف السؤال -2  .دور وأهمية الجهاز العصبى فى نقل المعلومات من وا 
 :السؤال باللغة العربية -3

  

 
  

 

 

 

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 
 ُتعرف الخاليا الناقلة للمعلومات با

 .الخاليا الجادية -أ
 .الخاليا العصبية -ب
 .الخاليا الدموية -ج
 .الخاليا الكلوية -د
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 :معلومات السؤال -5
المجال  رقم المفردة

 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S042013 Biology 
 (أحياء)

Knowing 
 (معرفه)

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

B (ب) 1 

 
 :إحصائيات السؤال -6

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 

 لصحيحةا

 نسبة االستجابة على البدائل
 متروك

 د ج ب أ

 568 566 666 66 367 66 777 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

778 6563 763 6563 8769 365 868 

 569 5 8568 6665 567 6665 956 مصر

 566 863 88 6565 867 6565 655 األردن

 365 8368 5663 37 3767 37 656 غانا

 

 من الطالب على البديل أ% ..5اختار نسبة 
 من الطالب على البديل ب% 6665اختار نسبة 
 من الطالب على البديل ج% 8568اختار نسبة 

 من الطالب على البديل د       % 5اختار نسبة 
 وكان البديل الصحيح ب

 .التفسير
المعلوماااات األساساااية واضاااحة ومرتبطاااة بواقااام الطاااالب وحيااااتهم وتحتااال جااازء كبيااار مااان  
 .وحدة الثالثة فى منهج الصف السادسال
 :إرشادات عالجية -7
 .عرض فيديو يوضح وظيفة الخلية العصبية -
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( كتااب ماثالً )كاصطفاف مجموعة من الطالب فى طبور والقيام بتوصيل عرض )لعب األدوار  -
 .موضحًا كيفية انتقال المعلومة خالل الخاليا العصبية( من مكان آلخر من خالل تمريرن بينهم

 
 :أسئلة مشابهة -8
 تعرف الخاليا الناقلة للحساس با -8
 .الخاليا الجادية -أ

 .الخاليا العصبية -ب
 .الخاليا الدموية -ج
 .الخاليا الكلوية -د
 تعرف الخاليا المسئولة عن شعورك بالجوع با -3
 .الخاليا الجادية -أ

 .الخاليا العصبية -ب
 .الخاليا الدموية -ج
 .ةالخاليا الكلوي -د

تعرف الخاليا الناقلة للغالاء واألكساجين والفضاالت الناتجاة عمان احتاراق الغالاء فاي خالياا الجسام 
 .....بالخاليا 

 .الخاليا الجادية   - أ
 .الخاليا العصبية -ب
 .الخاليا الدموية -ج
 .الخاليا الكلوية -د
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 مواقم األعضاء فى تجويف جسم اإنسان S042006  :  السؤال السادس عشر -7

 (.األعضاء المختلفة المكونة للجهاز الهضمى فى اإنسان) :السؤال هدف  -4

 :السؤال باللغة العربية -7
 
 

  

 

 

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4
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                   (معرفة)           ؟                 بالرسم التالي   X  ما هو العضو المشار اليه ب .   
 

 
 

    .الكبد  -أ            
 .   المعدة -ب            
 .   األمعاء الدقيقة  -ج            
 .األمعاء الغليظة -.د             

 :معلوات السؤال -5

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S042006 Biology 
 (أحياء)

Knowing 
 (معرفه)

MCQ 
ر من اختيا)

 (متعدد

C (ج) 1 

 :إحصائيات السؤل -6

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 568 8866 6766 366 566 6766 777 سنغافورة

 566 3766 7567 8868 366 7567 778 المتوسط الدولي

 565 3565 5669 8363 369 5669 975 مصر

 567 5367 5565 8566 366 5565 655 األردن

 569 8966 5765 8666 769 5765 656 غانا
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 :توزعت إجابات الطلبة عن بدائل اإجابة وفق النسب المئوية اآلتية
 %.481 -أ

 %.7484 -ب
 %.5181 -ج
 %.4585 -د

عااء األم( ج)من الطلبة أجابوا إجابة صاحيحة عان الساؤال والمتمثلاة بالباديل % 5181ويالحظ أن 
إن نتيجاة . وهاو األمعااء الغليظاة( د)الدقيقة  وأن أكبر نسابة إجاباة خاطئاة كانات مرتبطاة بالباديل 

 .كهلن تؤشر إلى ضعف واضح لدى الطلبة فى معرفة أمور أساسية تتعلق باجاسمهم وصحتهم
 يوجب هلا الواقم اهتماام أكبار باالتركيز فاى تادريس العلاوم  وعلام األحيااء بخاصاة  علاى المعاارف

 .األساسية والتى قد يعتقد المعلم أنها من البديهيات وأن الطلبة على معرفة جيدة بها
 : موضوع السؤال فى المحتوى -7

 .موجود المنهج الصف الرابم االبتدائى الترم الثانى الوحدة األولى وكللك الصف الثانى الثانوى
 .التفسير

ى التارم الثاانى الوحادة األولاى السؤال واضح ومصاغ جيدًا وموجود بمنهج الصف الرابم فا 
لالمتحان هاو ( التلقين النظرى( )جسم اإنسان)ولكن عدم الربط بين المفاهيم العلمية وواقم الحياة 

 .السبب فى انخفاض درجات الطلبة
 :إرشادات عالجية -2
 .عروض غير تقليدية ألعضاء األجهزة المختلفة -
 .وترتيب وتركيب لألعضاء المختلفة Puzzleعمل  -
 .تنويم األسئلة -  
تؤكااد مناااهج العلااوم  ومناال مرحلااة مبكاارة ماان الدراسااة  علااى تعاارف الطلبااة أجهاازة جساام اإنسااان  -

المختلفة  من حيث موقعها واألعضاء الرئيسة المكوناة لهاا ووظائفهاا الرئيساة  ولمعرفاة أمااكن 
فااى العنايااة وجااود أعضاااء الجساام دور مهاام فااى فهاام الطلبااة لتركيااب الجساام ووظااائف أجزائااه  و 

 بصحة أجسامهم؟
عند عرض هلا الموضوع احارم علاى االساتفادة مان الوساائل التعليمياة المختلفاة  مان لوحاات  -

 .توضيحية وشفافيات ونمولج جسم اإنسان
اعااارض شاااريطًا فياااديويًا أو برنامجاااًا حاساااوبيًا يوضاااح تركياااب جسااام اإنساااان وأشاااكال أعضااااء  -

 .الجسم وحجومها وألوانها ومواقعها
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ليتعاارف الطلبااة مكونااات الجساام ( أرنااب  دجاجااة  ضاافدع  ساامكه)يمكنااك تشااريح حيوانااات مثاال  -
 .الداخلية فى كل منها  مما يساعدهم فى دراستهم لتركيب جسم اإنسان

الدجاجاة  األرناب  : يمكنك أن تطلب إلى الطلبة إحضار عينات من أعضاء جسام حياوان مثال -
افظة فى مرطبانات توضم فى مختبر المدرسة ليعتااد الخروف  الماعز  وحفظها فى سوائل ح

 .الطلبة مشاهدتها وتعرف أشكال أعضاء الجسم المختلفة
عند شرح أى جهاز فى جسم اإنسان  اسال الطلبة تحديد مكان مكوناات الجهااز باإشاارة إلاى  -

 .أماكن وجودها فى أجسامهم
ن تركيااب جساام اإنسااان بانماااط أساائلة عنااد إعااداد أساائلة االمتحانااات المدرسااية أسااال الطلبااة عاا -

متنوعاااة  ومااان للاااك الطلاااب إلااايهم التوفياااق باااين قاااائمتين  تشااامل األولاااى أشاااكااًل ألعضااااء فاااى 
تجاااويف جساام اإنسااان واألخاارى أسااماء هاالن األعضاااء  أو التوفيااق بااين قائمااة تشاامل أسااماء 

ف الجمجماة  تجويا: أعضاء فى تجاويف الجسم وأخرى تشمل أسماء تجاويف الجسام الرئيساية
 .التجويف الصدرى  التجويف البطنى

كلااااف الطلبااااة اإجابااااة عاااان األساااائلة الثالثااااة السااااابقة لتاكيااااد أهميااااة معرفااااة الطالااااب لألعضاااااء  -
 .الموجودة فى تجاويف جسمه من حيث عددها وشكلها وحجمها وموقعها  وقوم اجاباتهم

 أسئلة مشابهة قد يتكرر فيها الخطأ -2
 شير إلى موقم  ي(7)فى الشكل رقم  -7

 :الكبد فى جسم اإنسان  الرقم
 (7) -ج  (4)-ب     (7) -أ
 (5) -ها  (2) -د
    : أحد التالية فى جسم اإنسان يكون مفرداً  -4
 العين -ج الكلية -ب المثانة -أ
 الرئه -ها األلن -د
   : أحد األعضاء التالية فى جسم اإنسان يكون مفرداً  -7
 .الرئة -أ

  .الكلية -ب
 .المثانة -ج
  .الطحال -د
 .البنكرياس -ها
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يمكاان إعااداد أساائلة علااى أعضاااء أخاارى فااي الجهاااز الهضاامى وغياارن ماان األعضاااء  فااي األجهاازة 
 األخري مم توجيه سؤال عن وظيقفة كل عضو من هلن االعضاء
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 S042310السؤال السابع عشر  -1

 .دور وأهمية الضوء والمغليات فى نمو النباتات :هدف السؤال

 :ؤال باللغة العربيةالس -2
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 :السؤال باللغة اإلنجليزية -3
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 :معلومات السؤال -4
 

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S042310 Biology 
 (أحياء)

Reasoning 
 (استدالل)

CR (مقال) See 
scoring 
guide 

 (لأنظر الدلي)

2 

 :إحصائيات السؤال -5

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 69 65 85 35

نسبة 
التحقق 

8 

نسبة 
تحقق 
الهدف 

3 

 5566 69 568 8767 865 3563 5566 777 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

778 5767 3365 367 33 8667 5769 5767 

 3765 5867 8567 5566 368 3668 3765 978 مصر

 59 7866 663 3667 863 3366 59 655 األردن

 668 8963 7363 5665 865 8368 668 656 غانا

منهم تقريبا % 5867من الطلبة إلى اإجابة الصحيحة على السؤال  كما أجاب % 3765توصل 
 إجابات صحيحة متنوعة لكنها غير مكتملة  

 :دليل التصحيح -6
 S042310البند  اإلجابة الكود
 اإستجابة الصحيحة 
  أطاول مان النباتاات فاى الرسام التخطيطاى (4رسام تخطيطاى )ت فى الشكل توقم النباتا 40

 .يعزو إلى كال من الضوء والتغلية( 7)
 :أمثلة
ارتفاع نبات البازالء سوف يكون أعلى فى الحاوية الثانية والطاقة الضوئية سوف تمد * 

 .النباتات بالطاقة والغلاء من التربة سوف يساعد البازالء على النمو
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ساوف يكاون أعلاى  ألن المحتاوى الغالائى  4م نمو النباات فاى الرسام التخطيطاى أتوق* 
 .والضوء يكون أكثر

 إجابة صحيحة جزئية 
التوضايح يعازو إلاى ( 7)يكاون أطاول مان ( 4)احتمال نمو النبات فى الرسم التخطيطى  70

ن يحتاوى علاى احتياجاات أساساية أكثار ماا 4الضاوء أو الغالاء أو ألن الرسام التخطيطاى 
 :أمثلة(.  7)

سوف ينمو أطول ألنه يتاوفر إلياه إضااءة أكبار والنباات يصانم ( 4)الرسم التخطيطى * 
 .الغلاء مستخدمًا الضوء

نبااات البااازالء التااى يسااطم عليهااا الضااوء القااوى سااوف تنمااو أساارع ماان البااازالء التااى * 
 .تتعرض إلى الضوء المعتم

 .ود غلاء أكثر يساعد على النموينمو أسرع لوج( 4)النبات فى الرسم التخطيطى * 
 (.7)يحتوى على احتياجات أساسية أكثر من ( 4)النبات فى الرسم التخطيطى * 

 اإجابة غير الصحيحة 

ألن قلاااة الضاااوء تسااااعد علاااى ( 4)يكاااون أطاااول مااان ( 7)النباااات فاااى الرسااام التخطيطاااى  10
 :أمثلة.  النمو الطويل

 .ساقه طوياًل ألن الضوء معتمنبات البازالء تحت الضوء المعتم ينمو * 
إجاباااات أخااارى غيااار صاااحيحة تشااامل الشاااطب  المحاااو  خاااارج الموضاااوع  غيااار مقاااروء   11

 .مشتت
 ال توجد إجابة 
 فراغ 11
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 .موجود بالمنهج من الرابم إلى السادسغير : موضوع السؤال فى المحتوى -7

 :إرشادات عالجية -1

 (.البيئات المختلفة) ربط المناهج الدراسية بارض الواقم المحيط -
 .وجود زيارات ميدانية لطلبة المدارس بالمزارع أو الحقول-

 تضمين المناهج أن بعض المحاصيل الزراعية قد تساعد فى نمو بلدان وترى كاملة-
 .زيادة وعى الطالب باهمية النباتات البقولية -
 .عرض فالش يوضح أهم العوامل المؤثرة فى نمو النبات -
 .البلور وتوجيه الطالب إلى أهمية الضوء وزراعة البلور فى تربة خصبة زراعة بعض -

التوجااه إلااى حديقااة المدرسااة وزراعااة بعااض الباالور التااي تنمااو مكونااة بااادرات بساارعة حتااى يمكاان 
متابعتها في أقرب وقت وزراعة بعض البالور فاي أصايم مغطاى للتعارف أثار غيااب الضاوء فاي 

 .البلور المنبتة



 725 

 :أسئلة مشابهة -2
 .فى حوض لألسماك الحظ طارق نمو الطحالب الخضراء بسرعة بعد تغيير ماء الحوض -

 .فسر سبب سرعة نمو الطحالب فى حوض السمك
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 زيادة السكان فى المدن تسبب مشكالت عدة S042052السؤال الثامن عشر  -1
 (.المشاكل التى تواجه السكان فى المدن): هدف السؤال -2

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

 
 

تم تشييد مدينة لنصف مليون نسمة  ومن المتوقم أن يرتفم عدد السكان إلى مليون نسمة فى 
 .السنوات العشر المقبلة

 .صف مشكلتين بيئيتين قد تواجههما المدينة بسبب ارتفاع عدد السكان
 :معلومات السؤال -5

 رقم المفردة
المجال 
 المعرفي

توى المس
 المعرفى

 مفتاح االجابة نوع السؤال
الدرجة الكلية 

 للسؤال

S042052 Biology 
 (أحياء)

Applying 
 (تطبيق)

CR (مقال) See 
scoring 
guide 

 (أنظر الدليل)

2 

6-  
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 :إحصائيات السؤال -6

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 69 85 35

نسبة 
التحقق 

8 

نسبة 
تحقق 
الهدف 

3 

 5667 6366 567 8867 7767 5667 777 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

777 3767 5567 3765 8565 5969 3767 

 566 3568 8765 73 8965 566 978 مصر

 8665 5766 566 5967 5663 8665 655 األردن

 568 37 3666 7763 3369 568 656 غانا

كالت فقااط ماان الطلبااة إلااى اإجابااة الصااحيحة والمتمثلااة باالكر مشااكلتين ماان المشاا% 781توصاال 
زيادة تلوث الهاواء  زياادة الضاجيج  زياادة الفضاالت  نقام فاى المااء النظياف  نقام فاى : اآلتية

 .إجراءات التخلم من الفضالت  انتشار األمراض  االزدحام  ونقم المساحات الخضراء
وقد يعود سبب هلا الضعف الواضح لدى الطلباة فاى اإجاباة عان ساؤال كهالا  إلاى تعاودهم حفاظ 

لمياااة ألغاااراض االمتحاااان فقاااط  والضاااعف فاااى أسااااليب التااادريس التاااى يفتااارض أن تاااربط الماااادة الع
المااادة العلميااة بااالواقم الحياااتى  وأن تطااور مهااارات الطلبااة فااى الااربط بااين الساابب والنتيجااة  وفااى 

 .التنبؤ بما سيحدث انطالقًا من قراءة فاحصة للواقم وتطوراته
 

 ناقص جزء من الدليل

 S042052البند  اإلجابة الكود
 االستجابات الصحيحة 
 :يلكر مشكلتين بيئيتين مثل 40

 .تلوث الماء -4.      تلوث الهواء -7

 .ال توجد مساحات -4.   التلوث والعوادم -7
 اإستجابة الصحيحة جزئياً  
 :يلكر مشكلة بيئية واحدة فقط 70

 (يحصح.)المزيد من النفايات المنتجة -4(     غير صحيح.)نقم الغلاء -7: مثل
 (غير صحيح)ال توجد وظائف  -4( صحيح)زيادة انتشار األمراض  -7
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 استجابات غير صحيحة 
إجابات أخرى غير صحيحة تشمل الشطب  المحو  خارج الموضوع  غير مقروء   11

 .مشتت
 اإجابة المتروكة 
 فراغ 11
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 :التفسير
علاى % 700لتى تركاز بادورن الحفظ والتلقين واالعتماد على طرق التدريس التقليدية ا -7 

دور المعلم كملقن للمعلومات وال تستجيب لقدرات وامكانيات والفروق الفردية غاافاًل عان عماد دور 
 .المتلقى فى تعليم نفسه ومشاركته االيجابية فى العملية التعليمية

 :المشكالت البيئية
 .انتشار األوبئة واألمراض -7 
 .O2نقم فى الهواء و  CO2ارتفاع معدالت  -4 
 (.المساحات الخضراء)نقم األشجار والزهور  -7 
 .التشون المعمارى للمدينة ومنشاتها -2 
 إرشادات عالجية -7

مهد للدرس بعرض شريط فياديوي أو برناامج حاساوبي عان واقام الحيااة اليومياة فاى أحيااء  -
 .مدينة كبيرة  وشجم الطلبة على استنتاج أبرز مالمح هلا الواقم

من خالل العمل فى مجموعاات لكار أكبار عادد ممكان مان الخصاائم  اطلب إلى الطلبة -
التاااى ستتصاااف بهاااا هااالن المديناااة والمشاااكالت التاااى ساااتواجهها إلا تضااااعف عااادد ساااكانها 

اطلب إلاى كال مجموعاة . خالل فترة وجيزة لسبب أو آلخر  كالهجرة من الريف إليها مثالً 
 .عرض ما توصلت إليه  ونظم نقاشًا حوله

عاداد قائماة بااكبر عشار اطلب إلى مجمو  - عات الطلبة الرجاوع إلاى المكتباة أو االنترنات  وا 
 . مدن فى العالم وأبرز المشكالت التى تعانى منها

شااجم ماان يرغااب ماان الطلبااة التحاادث عاان مدينااة أو منطقااة يعرفونهااا أو زاروهااا وتتصااف  -
االكتظااظ بانها مكتظة بالسكان  وأن يالكروا أبارز المشاكالت التاى ال حظوهاا فيهاا نتيجاة 

 .السكانى

كلف الطلبة اإجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعمياق فهمهام بواقام المشاكالت الساكانية  -
 .فى العالم  وقوم إجاباتهم

 أسئلة مشابهة قد يتكرر فيها الخطأ -2
 .صف مشكلتين بيئيتين قد تواجههما قريبة أقيم بالقرب منها مصنم كيميائى -7
ا ساااكان العواصااام والمااادن الكبيااارة مقارناااة بساااكان صاااف مشاااكلتين صاااحيتين يعاااانى منهمااا -4

 .الريف

صف كيف تغيرت أساليب االنتاج الزراعى والحيوانى نتيجة للتزايد الكبير فى عدد سكان  -7
 .العالم

 


