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 S042054السؤال التاسع عشر  -1

 .أو األمراض التى تسببها فيروسات( األمراض الفيروسية): هدف السؤال -2

 :السؤال باللغة العربية -3

 
 

 

 

 

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 
 

 أى من األمراض التالية يسببها فيروس؟
 .القرحة -أ
 .المالريا -ب
 .السل -ج
 .االنفلونزا -د
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 :معلومات السؤال -5
المجال  قم المفردةر 

 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S042054 Biology 
 (أحياء)

Knowing 
 (معرفه)

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

D (د) 1 

 :إحصائيات السؤال -6

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االستجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 416 6.14 7216 7612 6 6.14 666 سنغافورة

 16. 6616 612. 614. 614 6616 664 المتوسط الدولي

 717 2617 112 716 712 2617 .16 مصر

 416 2417 .11 417 417 2417 274 األردن

 .71 612. 6417 4717 416 612. 272 غانا

 من الطالب على البديل أ% 712اختار نسبة 
 من الطالب على البديل ب% 716ة اختار نسب
 من الطالب على البديل ج% 112اختار نسبة 

 من الطالب على البديل د       % 2617اختار نسبة 
 وكان البديل الصحيح د

 .غير موجود بالمنهج من الرابع إلى الثالث اإلعدادى: موضوع السؤال
 .التفسير

 ت القوميحة  حد األمحراض الفيروسحية ارتفاع مستوى اإلجابة لزيادة الوعى الصححى والحمحال 
وكححح لك ازديحححاد الحححوعى لحححدى الحكومحححة فيمثلحححه فحححى وزارة الصححححة فحححى خطحححورة الفيروسحححا ت وعالقتهحححا 

 .بالناتج القومى
 :إرشادات عالجية -7
 .عرض صور أو فيديو لمسببا ت األمراض المختلفة -
 التركيز فى التقويم على أسئلة المزاوجة والتصنيف  -
 ( ض التالية فى مكانها المناسب من الجدول ع كل من األمرا)
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 أمراض كائنا ت أولية أمراض مكتسبة أمراض معدية
   

 :أسئلة مشابهة -8
 أى األمراض التالية يسببها كائن أولى؟ -.
 .القرحة -أ
 .المالريا -ب
 .السل -ج
 .االنفلونزا -د
 أى األمراض التالية يسببها البكتريا؟ -7
 االنفلونزا -د  السل -ج  المالريا -ب   اإليدز                -أ

 تسبب مرض الماليا ؟التالية الكائنا ت الحية التالية أيًا من 
 البكتريا -.

 الفيروسا ت -7

 الطحالب  -4

 الفطريا ت -6
 ا كر أحد  األمراض الفيروسية وو ح كيفية انتقال العدوى
 ا كر أحد  األمراض البكتيرية وو ح كيفية انتقال العدوى
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 S042043ن  السؤال العشري -1

 (.انتقال وسريان الطاقة خالل شبكات الغذاء): هدف السؤال -2

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

 
 

 :معلومات السؤال -5
المجال  رقم المفردة

 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S042043 Biology 
 (أحياء)

Applying 
 (تطبيق)

CR (مقال) See 
scoring 
guide 

 (أنظر الدليل)

1 
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 :إحصائيات السؤال -6

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 21 .2 24 .. 4.

نسبة 
التحقق 

. 

 4714 16. 7614 .41 612 7412 12.. 666 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

66. 712 7414 .711 717 6.11 ..1. 4.17 

 612. 617. 6114 . 74 412. . 167 مصر

 6716 214 67 .1. 414 6416 7 274 األردن

 17.. 6712 4211 717 14. .1.. 417 272 غانا

 .من الطلبة من اإلجابة بشكل صحيح على السؤال % 612.تمكن 
 :دليل التصحيح -6
 

 S042043البند  اإلجابة الكود
 اإلستجابة الصحيحة 
 ك الرسم وال يوجد أى اسهم خطأثالث اسهم صحيحة رسم ت فى  ل 11
 .الرسم يحتوى على سهمين صحيحين وال يوجد اسهم خاطئة 11
11  
 اإلجابا ت غير الصحيحة 

 األسهم متجه إلى االتجاه الخطأ 01
 .من المستهلك إلى المنتج
 .من المحلل إلى المنتج

 .من المحلل إلى المستهلك
 .م خطأالرسم يحتوى على سهم صحيح وال يوجد أسه 01
إجابا ت أخرى غير صحيحة تشمل الشطب، المحو، خارج المو وع، غير مقروء،  07

 .مشت ت
 اإلجابة المتروكة 
 فراغ 77
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 .موجود بالصف الرابع فى الترم الثانى الوحدة الثانية: موضوع السؤال

 .التفسير
 .عدم التركيز على مفهوم الطاقة عند تغ ية كائن حى على آخر-
 .لتلقين لالمتحانالحفظ وا -
 .عدم وجود أسئلة على انتقال وسريان الطاقة خالل شبكا ت الغ اء -
 .عدم التركيز بأن كمية الطاقة تقل من مستوى إلى آخر أثناء سريانها من كائن آلخر -
 :ارشادات عالجية -7

 االستعانة بصور كائنا ت حية والطلب من التالمي  تكوين سالسل غ ائية وشبكة غ اء -1

 .المي  بالتوصيل بين مجموعة من الكائنا ت الحية لتكوين شبكة غ ائيةيقوم الت -1
 .استخراج سالسل غ ائية من داخل شبكة غ ائية -1
وتركيب الكرو ت لتكوين سالسل غ ائية  Puzzleاالستعانة بأسئلة ترتيب وك لك  -1

 وتو يح مسارا ت انتقال الطاقة

 ومائية وبرية الطلب من التالمي  أمثلة مختلفة لسالسل غ ائية صحراوية -5
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وتركيحححب الكحححرو ت انتقحححال وسحححريان الطاقحححة خحححالل شحححبكا ت  Puzzleوكححح لك  PPtإ حححافة عحححروض 
 .الغ اء

إ افة أسئلة تبدأ من كيف يحصل اإلنسان على طاقته والنبا ت والحيوان وك لك مقدار الطاقة 
 .ال ى يسرى من كائن آلخر

 :أسئلة مشابهة -8
 .الطاقة بين النبا ت األخ ر، الجراد، الفط عليك رسم أسهم مناسبة تشير التجاه انتقال

 .السهم المبين فى الرسم يشير التجاه انتقال الطاقة من الشمس إلى النبا ت األخ ر: مالحظة

 
 
 

 
 بلامن شبكة الغ اء المو حة في الشكل المق -1
  ل غ ائيةثالثة سالس اكتب 

 ا كر مثال سلسلة غ ائية بحرية  -1

 وأخرى صحراوية
 سلسلة غ ائية ت الحية التالية لتحصل على رتب الكائنا -1

 ثعبان -كائنا ت محللة  – نبا ت القمح –بومة  –فأر 
 

 

 المنتجات

 المستهلكات

 المحلاّلت

 الشمس
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 لكل جزء من أجزاء الخلية وظائف محددة S022126السؤال الحادى والعشرين    -1
 (.ُعضيات( )الوظائف المختلفة لعضيات الخلية) : الهدف من السؤال -2

 :السؤال اللغة العربية -3
 

 
 

 

 

 

 

 :ال باللغة اإلنجليزيةالسؤ  -4

 
 

 ما هى الوظيفة األساسية لمادة الكلوروفيل لدى النباتا ت؟
 .امتصاص الطاقة ال وئية -أ
 .تفكيك ثانى أكسيد الكربون -ب
 .جعل أوراق النباتا ت سامة للحشرا ت -ج
 .وقاية النباتا ت من األمراض -د
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 :معلومات السؤال -5

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
 عرفىالم

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S022126 Biology 
 (أحياء)

Knowing 
 (معرفه)

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

A (أ) 1 

 :إحصائيات السؤال -6

عدد  الدولة
 العينة

نسبة 
االستجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 4 6.4 717 4. 44 44 667 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

641 7.16 7.16 7.12 21. .616 7 

 412 7716 717. 716. 6716 6716 144 مصر

 414 7714 .71 417 64 64 .27 األردن

 414 7.17 6. 617. 6614 6614 264 غانا

 

الطلبحححة إلحححى اإلجابحححة الصححححيحة، وتوزعححح ت اجابحححا ت الطلبحححة علحححى البحححدائل األخحححرى % 1551توصحححل 
 .ساوية تقريباً الخاطئة بنسب مت

تؤشر ه ه النسبة المتدنيحة لججابحة الصححيحة إلحى  حعف وا حح لحدى الطلبحة فحى تعحرف مكونحا ت 
 .الخلية ووظائفها

قد يكون السبب فى ه ه النسبة المتدنية أن الطلبة يتعاملون مع المادة العلمية على مستوى الحفظ 
ن االستفادة منها فى مو حوعا ت أخحرى ولالمتحان فقط، دون اهتمام باستيعاب المادة وتمثلها ليمك

 .أو البناء عليها لتطوير معرفة أخرى
 .موجود بالمنهج بالصف الرابع والثانى الثانوى: مو وع السؤال
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 .التفسير
انخفاض درجا ت الطلبة الستعمال كلمحة صحيغة الكلوروفيحل فحى المحنهج بحداًل محن محادة محع  

 . يا ت الخليةعدم استيعاب الطلبة لع/ أننى ال اتفق فى  لك
 :إرشادات عالجية -7
 .بصيغة الكلوروفيل/ استبدال كلمة مادة -
 الخ.. الفجوة الغ ائية والعصارية -النواة -.و ع أسئلة متماثلة مثل وظيفة الجدار الخلوى -
أو الححححححححححححروف االلكترونيحححححححححححة /  (Puzzle)عمل نما ج لع يا ت الخلية يقوم الطالب بتركيبها  -

Puzzle مححداده بالتغ يححة المرتححدة يححتم تركيبهححا واإل بعححد  Feed backجابححة عليهححا فححى وقحح ت محححدد واغ
 .والتدرج فى مستوياتها من السهل إلى المعقد تدريجيًا مع مراعاة نموهم وقدراتهم. اإلجابة مباشرة

مهد للدرس بت كير الطلبة أن الخلية تمثل وحدة التركيب والوظيفة فى جسم الكائن الححى،  -
لكائنححا ت الحيححة كافححة تتكححون مححن خليححة واحححدة أو عححدد مححن الخاليححا قححد وبالتححالى فححجن أجسححام ا
 .يصل إلى الباليين

اعرض لوحة تو ح تركيب الخلية، و كحر الطلبحة أن الخليحة تتركحب محن مكونحا ت أساسحية  -
لكححل منهححا وظيفححة محححددة، وأن الخاليححا تتكححون مححن المكونححا ت نفسححها تقريبححًا مهمححا اختلفحح ت 

 .حجومها وأشكالها
 .ًا فيديويًا أو برنامجًا حاسوبيًا عن الخلية وناقش الطلبة فيما شاهدوهاعرض شريط -
اطلححب إلححى مححن يرغححب مححن الطلبححة عمححل جححدول علححى السححبورة يت ححمن المكونححا ت األساسححية  -

 .للخلية ووظيفة كل منها باختصار
كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة، وكتابة أسحئلة مماثلحة لتعميحق فهمهحم عحن  -

 .لخلية ووظائف مكوناتها، وقوم إجاباتهما
 :أسئلة مشابهة قد يتكرر فيها الخطأ -8
 ما وظيفة الميتوكندريا فى الخلية؟ -1
 .بناء البروتين -أ
 .توليد الطاقة -ب
 .اختزان الف ال ت -ج
 .حفظ المادة الوراثية -د
 ما وظيفة البالستيدا ت الخ راء فى الخلية النباتية؟ -1
 .صنع الغ اء -أ
 .توليد الطاقة -ب
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 .اختزان الف ال ت -ج
 .الدفاع عن الخلية -د
 ما وظيفة الشبكة االندوبالزمية فى الخلية؟ -1
 .توليد الطاقة -أ 
 .صنع الغ اء -ب 
 .تحزين المواد الغ ائية والف ال ت -ج 
 .نقل المواد -د -د 
 الفجوا ت العصارية؟ما وظيفة  -1

 .توليد الطاقة -أ 
 .صنع الغ اء -ب 
 .الف ال تزين المواد الغ ائية و تح -ج 
 .نقل المواد -د 
  أيًا من الع يا ت التالية توجد في الخلية النباتية وال توجد في الخلية الحيوانية ؟ -5

 .النواة -أ 
 .السيتةبالوم -ب 
 .الجدار الخلوي -ج 
 .الشبكة االندوبالزمية -د 
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 S032385الثانى والعشرون السؤال  -1

 (.خواص الحيوانات الثديية) :هدف السؤال -2

 :السؤال باللغة العربية -3
 
 

 

 

 

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 
 ما هى الميزة التى ال تملكها إال الثدييا ت؟

 .عيون تميز األلوان -أ
 .غدد تفرز الحليب -ب
 .لد يمتص األكسجينج -ج
 .أجساد تحميها الحراشف -د
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 :معلومات السؤال -5

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

لية الدرجة الك مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S032385 Biology 
 (أحياء)

Knowing 
 (معرفه)

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

B (ب) 1 

 :إحصائيات السؤال -6

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االستجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 417 17.. 614. 6417 711. 6417 667 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

641 64 .4.6 64 .7 ..11 .16 

 414 .711 2. 6417 716. 6417 144 مصر

 416 .41. 214 2717 711 2717 .27 األردن

 714 7717 7.16 4.16 416. 4.16 264 غانا

 من الطالب على البديل أ% 716.اختار نسبة 
 من الطالب على البديل ب% 6417اختار نسبة 
 من الطالب على البديل ج% 2.اختار نسبة 

 من الطالب على البديل د       % .711نسبة اختار 
 وكان البديل الصحيح ب

 التفسير
 .عدم فهم المعلوما ت األساسية المقدمة مرئيًا أو سمعيًا أو حتى فى الصحف والمجال ت -
 .تغير اهتماما ت الطلبة واالهتمام بنواحى محددة والبعد عن المجاال ت العلمية -
 :إرشادات عالجية -7
 .ة عن خصائص الثدييا تعرض مادة فيلمي -
 .عمل مقارنا ت بين الثدييا ت، والمجموعا ت األخرى من الحيوانا ت -
 (.التعرف على الحيوان من خالل صفاته)أو ( من أنا؟)التركيز فى التقويم على أسئلة األلغاز  -
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 :أسئلة متشابهة -8
 ؟البرمائيا ت ما هى الميزة التى ال تملكها إال -
 .عيون تميز األلوان -أ
 .مغطى الجسم بشعر -ب

 .جلد يمتص األكسجين -ج
 .أجسام تحميها الحراشيف -د
 

 S032035السؤال الثالث والعشرون   -1

 (.طرق تحديد صلة القرابة بين الناس) : هدف السؤال -2

 :السؤال باللغة العربية -3
 
 

 

 

 

 
 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4
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 ة بين شخصين؟أى من الطرق التالية أف ل طريقة لتحديد صلة قراب
 .مقارنة فصيلة دم كل منهما -أ
 .مقارنة خط اليد -ب
 .مقارنة جيناتهما -ج
 .مقارنة بصما ت أصابعهما -د
 
 :معلومات السؤال  -5

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S032035 Biology 
 (أحياء)

Knowing 
 (معرفه)

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

C (ج) 1 

 :إحصائيات السؤال  -6

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االستجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 417 .41 6714 16. 7111 6714 667 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

644 6617 6714 714 6617 717 .14 

 411 416. 6614 114 4.16 6614 142 مصر

 14. .71 7614 414 4417 7614 .27 األردن

 11. 616 612. 716. 6417 612. 264 غانا

 من الطالب على البديل أ% 4.16اختار نسبة 
 من الطالب على البديل ب% 114اختار نسبة 
 من الطالب على البديل ج% 6614اختار نسبة 

 من الطالب على البديل د       % 416.اختار نسبة 
 بديل الصحيح جوكان ال
 .التفسير

 . عف المعلوما ت العلمية بالمجتمع -1
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 .تطبيق المعلوما ت فى حل مشاكل المجتمع applicationعدم  -1
نشحححر الحححوعى بأهميحححة المعلومحححا ت العلميحححة فحححى النهحححوض بحححالمجتمع وححححل المشحححكال ت  -1

 .الوراثية
يححتم إ ححافة هحح ه المعلومححة فححى مححنهج الصححف الثالححث اإلعححدادى وعححدم التركيححز علححى  -1

 .حفظ والتلقينال
 

 :إرشادات عالجية -7
 .عند شرح الجزء الخاص بالوراثة التركيز على أهمية الوراثة وتطبيقاتها -

 .التأكيد على الصفا ت الوراثية والصفا ت المكتسبة
 .التأكيد على صلة القرابة ال يمكن اثباتها إال من خالل الجينا ت
 .توريثها توجيه الطالب للعنل البحثي للتعرف على الجينا ت وطرق

توجد  في منهج الصف الثالث االعددي الصفا ت الوراثية والصفا ت المكتسبة وكيفية توريث 
 .  الجينا ت فال بد من تدعيم محتوى منهج الصف الثاني االعداي بها وخاصة في وحدة التكاثر

  :أسئلة مشابهة -8
 :هيدل على أنفي أنه والده فه ا  هيشتبطفل مجهول النسب مع رجل أ ا تشابه ت فصيلة دم 

 .الرجل هو والد الطفلأن من المؤكد  -أ 
 .ليس من المؤكد أن يكوون الرجل هو والد الطفل -ب 
 .ال يمكن أن يكون الرجل هو والد الطفل -ج 
 .فصائل الدم ليس لها عالقة صفا ت مكتسبة ال يمكن توريثها -د 
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 S032258السؤال الرابع والعشرون  -1

 (.الدهونتأثير الصفراء على هضم / عالقة) :هدف السؤال -2

 السؤال باللغة العربية -3

 
 

 
 

 

 

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 
 .تخزن المرارة المادة الصفراء وهو سائل يساهم فى ه م الدهن

 أى من األنواع التالية من الغ اء يجب أن يتفاداها شخص ثم استئصال مرارته؟
 .الفاكهة -أ
 .الحبوب -ب
 .الجبنة -ج
 .الخ ار -د
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 :لسؤالمعلومات ا -5
المجال  رقم المفردة

 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S032258 Biology 
 (أحياء)

Knowing 
 (معرفه)

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

C (ج) 1 

 :إحصائيات السؤال -6

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االستجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 روكمت

 د ج ب أ

 417 .41 2412 417. 616 2412 667 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

644 7417 416 7.14 7417 216 .17 

 . 617. 4614 4616 714. 4614 147 مصر

 414 212 6416 7714 214 6416 .27 األردن

 717 7411 4414 7414 612. 4414 267 غانا

 ل أمن الطالب على البدي% 714.اختار نسبة 
 من الطالب على البديل ب% 4616اختار نسبة 
 من الطالب على البديل ج% 4614اختار نسبة 

 من الطالب على البديل د       % 617.اختار نسبة 
 وكان البديل الصحيح ج

 .الصف الرابع االبتدائى الوحدة األولى الترم الثانى :موضوع السؤال
 .التفسير

 .ة البشرعدم ربط المفاهيم العلمية بحيا -
 .الحفظ والتلقين -
 .نظام األسئلة -
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 :إرشادات عالجية -7
 .عند شرح الجزء الخاص بح مكونا ت الغ اء للتركيز على األمثلة الخاصة بكل مجموعة غ ائية -
 .عند التقويم التركيز على أسئلة المزاوجة للتأكد من حفظ األمثلة -

ستئصال مرارتهم وعمحل ححوار معهحم عحن األشخاص المر ى ال ين تم ا/ زيادة بعض المستشفيا ت
 .سبب المرض

 .نوع األكل ال ى يتناوله بعد العملية الجراحية -
 .ما ال ى تتوقع حدوثه إ ا أكل ت طعام يحتوى على دهون -

مهحححد للحححدرس بمناقشحححة الطلبحححة بالتركيحححب العحححام ألجسحححام الحيوانحححا ت الفقاريحححة، والححح ى يتمثحححل  -
محححددة، وبأع ححاء عححدة يتكححون منهححا كححل جهححاز، بححأجهزة مختلفححة يقححوم كححل منهححا بوظححائف 

 .ولكل ع و وظيفة محددة
 كحححر الطلبحححة بمحححا درسحححوه عحححن التكيفحححا ت فحححى أجسحححام الكائنحححا ت الحيحححة تبعحححًا لدرجحححة تطورهحححا  -

و ححح لهححم أن أع ححاء معينححة فححى أجسححام كائنححا ت . ولخصححائص البيئححا ت التححى تعححيش فيهححا
 .فى الشكل والتركيب مختلفة قد تقوم بالوظيفة نفسها، لكنها تكون مختلفة

اعحححرض للطلبحححة شحححريطًا فيحححديويًا أو برنامجحححًا حاسحححوبيًا عحححن حيحححاة حيوانحححا ت فقاريحححة مختلفحححة،  -
وناقشحهم فيمحا شحاهدوه عححن أوجحه الشحبه واالخححتالف بحين تركيحب أع ححاء معينحة فحى أجسححام 

 .ه ه الحيوانا ت ووظائفها
لكائنحا ت الحيحة اعرض لوحا ت تو ح اختالف شكل وتركيب أع حاء مختلفحة فحى أجسحام ا -

 .تقوم بالوظيفة نفسها، وناقش الطلبة فى محتواها
اطلب إلى الطلبة محن خحالل العمحل فحى مجموعحا ت إعحداد تقريحر محوجز عحن وظيفحة معينحة  -

التغ يححة، اإلبصححار، التححنفس، الحركححة، وتحديححد األجهححزة واألع ححاء : فححى جسححم الحيححوان مثححل
هم االسحححتفادة محححن امكانحححا ت المكتبحححة اطلحححب إلحححي. التحححى تحححؤدى هححح ه الوظيفحححة فحححى حيوانحححا عحححدة

 .واالنترن ت فى عملهم، ثم عرض ما توصلوا إليه لزمالئهم
كلف مجموعا ت الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثحة السحابقة، وكتابحة أسحئلة مماثلحة لتعميحق  -

قحححدرتهم علحححى المقارنحححة بحححين أع حححاء أجسحححام الكائنحححا ت الحيحححة المختلفحححة محححن حيحححث الشحححكل 
 .، وقوم إجاباتهموالتركيب والوظيفة

 :أسئلة مشابهة -8
 .............أغ ية بها كميا ت محدودة من الشخص المصاب بمرض السكر البد أن يتناول 

 .الكربوهيدرا ت -.

 .البروتينا ت -7

 .الدهون -4
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 .الفيتامينا ت -6

 ........الشخص المصاب بالسمنة ال بد أن يتناول أغ ية بها كميا ت محدودة من 
 .الكربوهيدرا ت -.

 .البروتينا ت -7

 .لدهونا -4

 .الفيتامينا ت -4

 ما الع و عند السمكة ال ى يقوم بالوظيفة نفسها التى تقوم بها الرئتان عند األرنب؟ -5
 .الفم -أ
 .األنف -ب
 .الخياشيم -ج
 .الزعانف -د
 ا جزء الجسم عند السحلية ال ى يقوم بالوظيفة نفسها التى يقوم بها الريش عند الحمامة؟ -1
 .المخالب -أ
 .ال يل -ب
 .األرجل -ج
 .الحراشف -د
 ما الحيوان ال ى يماثل نمط األسنان عنده نمطها عند البقرة؟  -1
 .النمر -أ
 .الغزال -ب
 .الدجاجة -ج
 .التمساح -د
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 S032606السؤال الخامس والعشرون   -1

 (يتكون جسم الكائن من أجهزة والتى تتكون من أعضاء): هدف السؤال -2

 :السؤال باللغة العربية -3
 فى جسم اإلنسان من أع اء عدةيتكون الجهاز الواحد 

 
 

 

 

 

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 
 

 أى من األجهزة الع وية التالية يتكون من القلب واألوردة والشرايين والشعيرا ت؟
 .الجهاز التناسلى -أ
 .الجهاز الع لى -ب
 .الجهاز اإلخراجى -ج
 .الجهاز الدورى -د
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 :معلومات السؤال -5

 المجال رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S032606 Biology 
 (أحياء)

Knowing 
 (معرفه)

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

D (د) 1 

 :إحصائيات السؤال -6

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االستجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 .41 1414 711 614 14. 1414 661 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

641 221. 616 .414 617 221. .1. 

 17. 7112 714 7714 416. 7112 147 مصر

 16. .7.1 7 7214 717. .7.1 261 األردن

 14. 6414 7. 716. 4714 6414 261 غانا

 :توزع ت اجابا ت الطلبة عن بدائل اإلجابة وفق النسبة المئوية اآلتية
 %.1151 -أ
 %.1151 -ب
 %.551 -ج
 %.5750 -د

، فى ححين (د)من الطلبة أجابوا اجابة صحيحة عن السؤال والمتمثلة بالبديل % 5750ويالحظ أن 
 .توزع ت اجابا ت بقية الطلبة على البدائل الثالثة األخرى الخاطئة بنسب مختلفة

تؤشر هح ه النتحائج إلحى  حعف وا حح لحدى الطلبحة فحى أساسحيا ت علحم األحيحاء، وحتحى فحى مسحتوى 
 .المعرفة العلمية العامة واألساسية
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 .1فى الصف الخامس االبتدائى ترم ثانى الوحدة : موضوع السؤال
 .التفسير

غمححوض ( ممححا شححكل)انخفححاض درجححا ت الطححالب لوجححوده كلمححة ع ححوية مقترنححة بححاألجهزة  
 (.لبس حدوث)
 :إرشادات عالجية -7

 .تنوع وتعدد األسئلة المرتبطة بالجهاز واألع اء التى تكونه -1
 .تدرج األسئلة فى مستوياتها من المدرك والمحسوس إلى المجرد ومن السهل للصعب -1
 .تركيب وتغ ية مرتدة مباشرة بعد حل األسئلةelectronic Puzzle عمل كرو ت  -1
 .فيديو/ Multimedya PPtعمل 
رس بالطلححب إلححى الطلبححة مححن خححالل العمححل فححى مجموعححا ت عمححل جححدول مححن عححدة مهححد للححد -

. أعمحححدة وكتابحححة اسحححم جهحححازين محححن أجهحححزة جسحححم اإلنسحححان يختارونهحححا فحححى أعلحححى كحححل عمحححود
اطلب إليهم كتابة أسماء مكونا ت ه ا الجهاز فى العمود، ثم عرض ما توصلوا إليحه علحى 

 .وناقش اجاباتهم. زمالئهم
يححب جسححم اإلنسحححان، واطلححب إلححى الطلبححة تسححمية مكونححا ت كحححل اعححرض لوحححا ت تو ححح ترك -

 .جهاز وتحديدها على اللوحة
اعححرض شححريطًا فيححديوًا أو برنامجححًا حاسححوبيًا يو ححح تركيححب أجهححزة جسححم اإلنسححان المختلفححة  -

 .ووظائف أجزائها، ثم نظم نقاشًا فى الصف حوله
ة مماثلححة لتعميححق معححرفتهم كلححف الطلبححة اإلجابححة عححن األسححئلة الثالثححة السححابقة، وكتابححة أسححئل -

 .بتركيب أجهزة جسم اإلنسان، وقوم إجاباتهم
 أسئلة مشابهة قد يتكرر فيها الخطأ -8
 :الكلية والحالب والمثانة أع اء توجد فى أى من األجهزة اآلتية -1
 .اله مى -أ
 .التناسلى -ب
 .البولى -ج
 .العصبى -د
 :الدماغ واألعصاب توجد فى أى من األجهزة اآلتية -1
 .البولى -أ
 .الع لى -ب
 .اله مى -ج
 .العصبى -د
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 :المعدة والمرئ واألمعاء توجد فى أى من األجهزة اآلتية -1
 .البولى -أ
 .اله مى -ب
 .الع لى -ج
 .العصبى -د
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 S032015السؤال السادس والعشرون   -1

 :هدف السؤال -2

 :السؤال باللغة العربية -3
 
 

 

 

 

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 
 
 .موجودة فى الخاليا النباتية ولكن غير موجودة فى الخاليا الحيوانية( ع ية)تركيبة  سم

 :معلومات السؤال  -5
المجال  رقم المفردة

 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S032015 Biology 
 (أحياء)

Knowing 
 (معرفه)

CR (مقال) See scoring 

guide ( أنظر
 (الدليل

1 
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 :إحصائيات السؤال -6

عدد  الدولة
 العينة

 متروك 21 .2 24 1. 7. .. 4.

نسبة 
التحقق 

. 

 2711 4 411. 614 .61 416 414 .711 .61. 661 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

641 7417 117 .16 414 616 412 7717 7614 4716 

 .671 414. 617. 416 411. 4 12. 7716 4212 144 مصر

 4617 417. 44 714 7 416 414 416 4.11 261 األردن

 4411 74 4.17 716 17.. 4 416 617. 414. 261 غانا

 . من الطلبة من اإلجابة بشكل صحيح على السؤال% .671تمكن 
 
 :دليل التصحيح -7

 32015S0البند  اإلجابة الكود

 اإلجابة صحيحة 
 (الكلوروفيل ) الكلوروبالس ت  11
 خلوى الجدار ال 11
 الفجوة العصارية 11
 اجابا ت أخرى صحيحة 17
 االستجابة غير الصحيحة 
الغشحاء –ي كر تراكيب او ع يا ت اخرى توجحد فحى الخليحة الحيوانيحة مثحل النحواة / يسمى  01

 ...................... .السيتوبالزم  –الميتوكندريا -البالزمى

 وال ى ال يعتبر من تراكيب او ع يا ت الخليةيحدد االختالف بين الحيوانا ت والنباتا ت  01
 .المحو أو عالما ت ليس لها معنى وخارج المهمة/ إجابة أخرى خطأ تت من الشطب 07
 ال توجد إجابة 
 فراغ 77
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 (.مقارنة بين الخاليا الحيوانية والنباتية)  :هدف السؤال
 .1دة موجود بمنهج الصف الرابع الترم الثانى الوح: مو وع السؤال

 .التفسير
 .قد ت يف غموض لدى الطلبة( ع ية)وا حة فى المنهج ولكن إ افة كلمة تركيبه  
 :إرشادات عالجية -8
 .عمل مقارنة بين الخلية النباتية والحيوانية -
 .رسم الخليتين واستخراج الفرق بينهما من الرسم -
 .استبدال كلمته ع ية -
 :أسئلة مشابهة -9

 .لية النباتية والحيوانيةأ كر فرقًا واحدًا بين الخ
 
 



 (107) 

 S032310 السابع والعشرون السؤال -1
 :هدف السؤال -2

 :السؤال باللغة العربية -3

 يمكن بالتجربة التوصل إلى معرفة جديدة
 
  

 

 

 

 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4

 
 

 .التمثيل ال وئى/ يتم إنتاج الغ اء واألكسجين لدى النباتا ت الخ راء خالل التخليق
 .التمثيل ال وئى هى الكلوروفيل/ المواد الالزمة فى عملية التخليقاحدى 

 .التمثيل ال وئى/ ا كر عاملين أخرين  روريين فى عملية التخليق
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 :معلومات السؤال -5
المجال  رقم المفردة

 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S032310 Biology 
 (أحياء)

Knowing 
 (معرفه)

CR (مقال) See 
scoring 
guide 

 (أنظر الدليل)

2 

 :إحصائيات السؤال -6

S032310A 

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 21 27 .2 24 1. 4. 7. .. 4.

نسبة 
التحقق 

. 

 4717 416 211 4 414 717 414 417 .41. 617. .771 661 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

641 4111 214 1 .17 417 714 ... 417 .717 7.16 741. 

 7216 16.. 7616 414 414 4 .41 14. 416 117 44 144 مصر

 2.16 214 2. 416 417 .41 4 714 211 16.. 6116 261 األردن

 7716 4. 112. 416 17. 414 .41 414 112 117 4716 261 غانا

 

 : ملحوظة 
. الهما له نفس الكود يمكن استخدام اجابة واحدة من االجابتين منفصلة عن االخرى وك

فان االجابة . ا ا تشابه ت اجابتين . يمكن استخدامها مرة واحدة  4.-7.-..-4.االجابا ت 
فعلى سبيل المثال لو كان ت االجابة االولى ثانى اكسيد الكربون والثانية .  21الثانية تاخ  الكود 

ى اجابة واحدة فانها تاخ  لو اعط.  21والثانية تاخ  الكود  ..الهواء فان االولى تاخ  الكود
 . 11الكود 
 S0البند  اإلجابة الكود

 اإلجابة صحيحة 
  وء الشمس او ال وء  11
 كسيد الكربون أثانى  11
 الماء 11
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 S0البند  اإلجابة الكود

 ( اني أكسيد الكربونثتقبل كججابة صحيحة بالرغم من عدم  كر  )الهواء  11
 إجابا ت أخرى صحيحة  17

 االنزيما ت : مثل
 ر الصحيحةاالستجابة غي 
 .غاز االكسجين 01
 .خرى مشابهةأجابا ت إى أو أكربوهيدرا ت  -النشا -الجلوكوز -السكر 01
 التربة أو ما يشبه  لك 01
 .المحو أو عالما ت ليس لها معنى وخارج المهمة/ إجابة أخرى خطأ تت من الشطب 07
 ال توجد إجابة 
 فراغ 77
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فقححط مححن الطلبححة إلححى % 557ثرة فححى نمححو النبححا ت، توصححل تجربححة عححن العوامححل المححؤ  السححؤال ت ححمن

اإلجابة الصحيحة، علمًا بأن السؤال ت حمن رسحومًا تو حيحية  ا ت عالقحة، وبالتحالى كحان يفتحرض 
 .بالطلبة وبمجرد تفكير بسيط فى السؤال، التوصل إلى اإلجابة الصحيحة
عامحل محع التجحارب المخبريحة تؤشر ه ه النسبة المتدنية إلى  عف وا حح جحدًا لحدى الطلبحة فحى الت

سحححواء بتصحححميم التجربحححة أو وصحححفها أو اسحححتخالص نتحححائج منهحححا، ممحححا يوجحححب علحححى المعلمحححين ايحححالء 
األنشطة العملية والتجارب المخبرية اهتمامًا خاصًا باعتبارها ركنًا أساسيًا فى دراسة المحواد العلميحة 

 .واستيعابها
 .1ابع الترم الثانى الوحدة موجود بمنهج الصف الر : محتوى السؤال/ موضوع 
 .الحفظ والتلقين -التمثيل ال وئى/ ليس وغموض فى كلمة التخليف التفسير

 :إرشادات عالجية -7
 .PPTعمل كرو ت الكترونية وعروض  -
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 .زيادة التجارب المعملية على أثر ال وء والماء فى عملية البناء ال وئى  -
عححد - اد األدوا ت وتححدوين مالحظححاتهم يوميححًا مشححاركة الطححالب العقليححة فححى عمححل التجححارب واغ

 .على مثل ه ه التجارب
مهد للدرس بمناقشة الطلبة فى مفهوم التجربة العلمية وأهميتها فى دراسة العلحوم، بخاصحة  -

 .ما يتعلق بالتوصل إلى معرفة جديدة، واثبا ت أو فر ية معينة أو نفيها
بحر، أو شحاهدوا عر حًا لهحا اطلب إلحى الطلبحة  كحر تجحارب علميحة مهمحة أجروهحا فحى المخت -

دعهححم يحح كروا وصححفًا مختصححرًا لكححل تجربححة، بمححا فححى  لححك الهححدف منهححا، والنتححائج التححى . فيححه
 .ظهر ت

اعححرض شححريطًا فيححديويًا أو برنامجححًا حاسححوبيًا يت ححمن إجححراء تجححارب علميححة علححى مسححتوى  -
 .المدرسة أو الجامعة أو مراكز البحث العلمى، وناقش الطلبة فيما شاهدوه

ب إلى الطلبة من خالل العمل فى مجموعا ت اقتراح مشحكلة معينحة، أو و حع فر حية اطل -
 .معينة، ثم تصميم تجربة  ا ت عالقة بها، وعرض ما توصلوا إليه لزمالئهم

كلححححف الطلبححححة اإلجابححححة عححححن السححححؤالين السححححابقين لتعميححححق فهمهححححم بالتجربححححة العلميححححة، وقححححوم  -
 .إجاباتهم

 أسئلة مشابهة قد يتكرر فيها الخطأ -8
 : باستخدام المواد اآلتية، صف تجربة تو ح أهمية الماء فى نمو النبا ت -1

 .ب ور، ماء، تربة، أصص صغيرة     
 :باستخدام المواد اآلتية صف تجربة تو ح تأثير ال وء فى نمو النبا ت -1

 .ب ور، ماء، تربة، أصص صغيرة     
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 S032122السؤال الثامن والعشرون  -1
 (.د سكان العالمزيادة عد): هدف السؤال -2

 :السؤال باللغة العربية -3

 يتغير عدد سكان الدول والمدن بنسب مختلفة
 
 

 
 

 

 

 
 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4
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 سنة المنصرمة 1511التالي إلى النمو السكاني في العالم خالل يشير الرسم البياني 
 
 
 
 
 
 

 :ت السؤالمعلوما -5
 1111و  1111بين عامي ا كرأحد االسباب التي جعل ت عدد السكان يرتفع 

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S032122 Biology 
 (أحياء)

Knowing 
 (معرفه)

CR (مقال) See 
scoring 
guide 

 (أنظر الدليل)

1 

 :ات السؤالإحصائي -6

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 21 .2 24 1. 4.

نسبة 
التحقق 

. 

 7714 616 7.14 4616 714. 4 7714 661 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

641 7714 .14 6 7416 7614 .714 7616 

 7.16 716. 4.17 7611 14. 417 7.14 142 مصر

 7416 411 7.16 714. 716 416 .741 261 األردن

 414 217. 4716 76 14. 417 416 261 غانا

يعد التغير فى عدد سكان بلد ت من جدواًل عرض ألنواع عدة من البيانحا ت  ا ت العالقحة، توصحل 
فقط من الطلبة إلى اإلجابة الصحيحة، مما يؤشر إلى  عف كبير جدًا فحى مهحارة قحراءة % 1151

 .الجداول وكل من مهارتى االستنتاج والتنبؤ
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لمتدنية تعود إلى عدم تعود الطلبة التعامل كما يجب مع الجداول واألشحكال فحى ولعل ه ه النسبة ا
غرفة الصف أو فى االمتحانا ت، وقد يعود عدم التعود ه ا إلى عدم اهتمام المعلمين بتطوير هح ه 

علمحححًا بحححأن الطلبحححة يتعر حححون ألشحححكال مختلفحححة محححن الجحححداول والبيانحححا ت فحححى . المهحححارا ت عنحححد الطلبحححة
ة نتيجحححة التوسحححع المتزايحححد فحححى اسحححتخدامها للتعبيحححر األسحححهل واألو حححح عحححن النتحححائج حيحححاتهم اليوميححح

 .والعالقا ت فى مختلف مجاال ت المعرفة

 :دليل التصحيح -7
مكن اعتبار االجابة صحيحة ا ا ارتبط ت بو وح بالحفاظ على حياة البشر او تقليل اعداد ي

ارتفاع  –النظافة والتطهير  –ء الغ ا –الدواء  –ويعود  لك لتحسين العاية الصحية .الموتى 
 .................................................. .مستويا ت المعيشة 

ارتفاع مستويا ت التصنيع او  -ا ا اعط ت اجابة التطور العلمى و التكنولوجيا*  -
 (.الناس ) الصناعة وتؤثر مباشرة فى زيادة معدل االحياء 

االجابة التى .  24يا او ما شابه  لك فانها تاخ  الكودا ا كان ت االجابة فقط التكنولوج* -
  .2ت كر فقط زيادة اعداد المواليد تاخ  الكود

 S032122البند  اإلجابة الكود

 اإلجابة صحيحة 
معححدل الوفيححا ت ومححا شححابه  وتنححاقص الخححدما تاالجابححة الصحححيحة المتعلقححة بزيححادة إعطححاء  11

  لك
 التطور في مجال الصحة: أمثلة
 الوفيا ت عن المواليد تناقص

 تحسن ظروف المعيشة
 تحسن العمل في المستشفيا ت 

 االهتمام بالصحة
 زيادة أعدد المواليد مما الأدى إلى زيادة معدل النمو السكاني

 اجابا ت أخرى صحيحة 17
 اجابا ت خاطئة 
 ىإلحح التطححرقوعححدم  والتكنولوجيححا والصححناعة ومححا شححابه  لححكاالشححارة إلححى التطححور العلمححي  01

 انتاج المواليد زيادة
 :مثل
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 S032122البند  اإلجابة الكود

 يرجع سبب  لك إلى تطور التكنولوجيا
 االكتشافا ت الحديثة
 الثورة الصناعية
  زيادة المصانع

االشارة إلى زيحادة معحدل المواليحد فقحط دون التطرقحق إلحى نقحص معحدل الوفيحا ت أو تحسحن  01
 ظروف المعيشة

 :أمثلة
 كل فرد ينتج أعداد من البشر كل عام

 تزوج مبكرًا ويبدأون في انتاج المواليداألفراد ت
 .المحو أو عالما ت ليس لها معنى وخارج المهمة/ إجابة أخرى خطأ تت من الشطب 07
 التوجد إجابة 
 فارغ 77

-  
 .غير موجود بالمناهج من الصف الرابع وحتى الثالث اإلعدادى: موضوع السؤال
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 .التفسير
يحف المعلومحا ت اإلحصحائية فحى العلحوم والمنحاهج عدم اعتيحاد الطلبحة علحى التعامحل وتوظ  -

 .الدراسية
 .عدم ورود أسئلة فى كل المناهج بمثل الجداول واإلحصاءا ت المختلفة -

 :إرشادات عالجية -8
 .تعدد األسئلة والتنوع فيها -
تححدريب الطححالب علححى اسححتنتاج العالقححا ت الريا ححية بححين المنححاهج العلميححة وتحويلهححا إلححى  - 

 ..حصاءا ت تقسم الظواهر العلميةجداول ريا ية واغ 
ربحححط الطححححالب والمنححححاهج والمححححدارس بححححالظواهر البيئيححححة وتفسححححيرها ريا ححححيًا ووصححححفها فححححى   -

 .جداول
 

مهد للدرس بعرض بور بوين ت لجحداول إحصحائية فحى مجحاال ت مختلفحة، مثحل عحدد سحكان،  -
تولدة محن عدد طلبة، عدد موظفين، مقدار الدخل القومى، عدد مركبا ت، مقدار الطاقة الم

ناقش مع الطلبة الهحدف . أنواع وقود مختلفة، ُبعد كواكب المجموعة الشمسية عن الشمس
 .من كل جداول، وكيفية تنظيمه وقراءته

اطلب إلحى الطلبحة م حمون جحداول درسحوها فحى كتحب المباححث المختلفحة ومحدى اسحتفادتهم  -
 .منها

لتوصحل إلحى اسحتنتاجا ت معينحة ناقش الطلبة فى كيفية االسحتفادة محن بيانحا ت الجحداول فحى ا -
 .أو التنبؤ بأمور  ا ت عالقة

اطلب إلى الطلبة من خالل العمل فى مجموعا ت الرجوع إلى المكتبة واالنترنح ت، واختيحار  -
ثححم . جححدول معححين، وكتابححة فقححرة تصححف مححا يعر ححه مححن بيانححا ت، ومححا يمكححن اسححتنتاجه منححه

 .أطلب إليثه معرض ما توصلوا إليه لزمالئهم
ًا فححى اإلحصححاء ليلعححرض للطلبححة كيفيححة االسححتفادة مححن الجححداول والرسححوم است ححف مختصحح -

 .البيانية فى تمثيل البيانا ت المختلفة، وتسهيل الوصول إليها واالستفادة منها
كلححف الطلبححة اإلجابححة عححن السححؤالين السححابقين، لتعميححق فهمهححم بمفهححوم الجححداول وأهيمتهححا،  -

 .وقوم إجاباتهم

 :ا الخطأأسئلة مشابهة قد يتكرر فيه -9
شححهر، فسححر األسححباب المحتملححة  11يمثححل الجححدول اآلتححى التغيححر فححى عححدد سححكان مدينححة خححالل  -1

 .له ا التغير
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 عدد السكان باآلالف السنة
1711 111 
1715 111 
1701 115 
1705 115 
1711 111 
1715 151 
1771 115 

اعتمححادًا علححى الجححدول التححالى . مدينححة عححدد سححكانها مئححة ألححف نسححمة، يححزداد سححكانها بعححدد ثابحح ت -1
بعحد  عحدد العينحةال ى يمثل التغير فى عدد السكان على مدى خمس سنوا ت، تنبحأ كحم سحيكون هح ا 

 .خمس سنوا ت أخرى
 (باآلالف)عدد السكان 
111 
111 
111 
111 
111 
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 :السؤل باللغة العربية -3
 عدد سكان العالم فى تغير مستمر -

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :السؤال باللغة اإلنجليزية -4
 



 (171) 

 
 :معلومات السؤال -5

 

نوع  المستوى المعرفى المجال المعرفي رقم المفردة
 السؤال

مفتاح 
 االجابة

الدرجة 
الكلية 
 للسؤال

S032620 Biology (أحياء) Reasoning 
 (استدالل)

MCQ 
اختيار )

من 
 (متعدد

A 1 
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 :إحصائيات السؤال -6

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االستجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 417 6 7416 7216 6712 6712 676 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

641 4414 4414 7214 76 .417 716 

 716 .41. 7614 6.11 2.6. 216. 172 مصر

 17. 711 416. 7716 7.16 7.16 264 األردن

 617 7417 7417 7416 7412 7412 277 غانا

 :توزع ت إجابا ت الطلبة عن بدائل وفق النسب المئوية اآلتية
 %1051    -أ
 %1157      -ب
 %1151     -جح
 %1151   -د

، وأن (أ)عن السحؤال والمتمثلحة بالبحديل فقط من الطلبة أجابوا إجابة صحيحة % 1051ويالحظ أن 
 (.ب)أكبر نسبة إجابة خاطئة كان ت مرتبطة بالبديل 

 .تؤشر ه ه النتيجة إلى  عف وا ح لدى الطلبة فيما يتعلق بمفهوم سكانى أساسى
كما تؤشر نسب االجابا ت الخاطئة بشكل عام على وجود  عف لحدى نسحبة محن الطلبحة فحى قحراءة 

 .الرسوم البيانية
نتحححائج كهححح ه تؤشحححر إلحححى  حححرورى التأكيحححد علحححى اسحححتيعاب الطلبحححة لمفحححاهيم أساسحححية فحححى الحيحححاة، إن 

ومثالها مشكلة االنفجار السكانى الحالية وأسبابها وتأثيراتها على حياة كل من األفحراد والمجتمعحا ت 
اهتمامحًا وعلى البيئة المحلية والعالميحة، كمحا تؤشحر إلحى  حرورة مسحألة إجحادة قحراءة الرسحوم البيانيحة 

 .خاصًا بالحرص على تعريض الطلبة لنما ج مختلفة منها حيثما أمكن
 .التفسير
عححدم تعححود الطححالب علححى التعامححل مححع الجححداول والرسححوما ت البيانيححة وتحويححل المعلومححا ت   -

 .العلمية إلى إحصاءا ت بعد ايجاد واستنتاج العالقا ت الريا ية بينها
 .االعتماد على الحفظ والتلقين -
 .م ورود األسئلة فى المناهج عليها وتدريب الطالب عليهاعد -
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عدم اعتماد العلم كاستراتيجية لتطحوير المجتمحع واالهتمحام بالعلمحاء والبحاحثين ولكحن يحتم  -
االهتمححام الشححكلى ولححيس الم ححمون وتغيححر السياسححا ت العقليححة المرتبطححة بالمنححاهج مححن فتححرة 

 .ألخرى
لحى مسحئول إلحى أدنحى مسحئول حيحث يمكحن تحويحل المفاهيم الخاطئة عن السحكان محن أع -

 .القوة السكانية لقوة اقتصادية  اربة مثل الصين واالستفادة من كل البشر فى التنمية
 :إرشادات عالجية -7
 .تعدد األسئلة والتنوع فيها -
تححدريب الطححالب علححى اسححتنتاج العالقححا ت الريا ححية بححين المنححاهج العلميححة وتحويلهححا إلححى  - 

حصاءا ت تقسم الظواهر العلميةجداول ريا ية   ..واغ
ربحححط الطححححالب والمنححححاهج والمححححدارس بححححالظواهر البيئيححححة وتفسححححيرها ريا ححححيًا ووصححححفها فححححى   -

 .جداول
مهد للدرس بالطلب إلى الطلبحة  كحر تغيحرا ت مهمحة ححدث ت علحى مسحتوى العحالم فحى العقحود  -

 .دد سكان العالمتقّبل إجاباتهم، وركز على ما يتعلق بالتزايد المتسارع فى ع. األخيرة
أطلححب إلححى الطلبححة مححن خححالل العمححل فححى مجموعححا ت كتابححة مححا يعتقححدون أنهححا أسححباب التزايححد  -

توصحححل ممحححا يعر حححونه إلحححى أبحححرز . المتسحححارع فحححى عحححدد سحححكان العحححالم فحححى القحححرون األخيحححرة
 .أسباب ه ا التزايد

ن أطلحححب إلحححى مجموعحححا ت الطلبحححة الرجحححوع إلحححى موقحححع دائحححرة اإلحصحححاءا ت العامحححة فحححى األرد -
عححدد السححكان، عححدد الطلبححة، عححدد : وتعححرف التغيححر عبححر السححنين فححى األردن فححى أمححور مثححل

 .السياح، الدخل القومى
أطلب إلحى مجموعحا ت الطلبحة اقتحراح أمثلحة محن الحيحاة تت حمن عالقحا ت بحين متغيحرا ت كمحا  -

ناقشححهم فححى . فححى نححص سححؤال التغيححر فححى عححدد سححكان العححالم، وتمثيححل هحح ه العالقححا ت بيانيححاً 
اتهم وتوصل معهم إلى األسلوب الصحيح فى تمثيل البيانا ت بيانيًا، وفحى كيفيحة قحراءة إجاب

 .الرسوم البيانية بشكل صحيح
كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثحة السحابقة، وكتابحة أسحئلة مماثلحة لهحا لتعميحق فهمهحم  -

 .جاباتهمبالتغيرا ت السكانية فى العالم، وبكيفية قراءة الرسوم البيانية، وقوم إ
 :أسئلة مشابهة قد يتكرر فيها الخطأ -8
مدينة عدد سكانها نصف مليون نسمة انتشحر فيهحا وبحاء قاتحل أدى إلحى انخفحاض عحدد سحكانها  -1

أى الرسحوم البيانيحة اآلتيحة هحو األف حل لتو حيح . فى غ ون ستة شهور إلى أربعمائة ألحف نسحمة
 التغير فى عدد سكان ه ه المدينة؟  
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أى الرسحوم البيانيحة اآلتيحة هحو . الميالدية األولحى كحان عحدد سحكان العحالم يتزايحد بحبطءفى القرون  -

 األف ل لتو يح التغير فى عدد سكان العالم آن اك؟
 

 
 ما المقصود بمصطلح االنفجار السكانى العالمى؟ -1
 .كثرة عدد المدن الكبيرة فى العالم -أ
 .سهولة انتقال الناس فى العالم -ب
 .دد سكان العالم بشكل كبيرتزايد ع -ج
 .ظهور عدد كبير من الدول الجديدة الصغيرة -د

أى الرسوم البيانية اآلتية هو األف ل لتو يح التغير فى عدد سكان العالم خالل السنوا ت الح 
 األخيرة؟ 111
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