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 S042150السؤال الحادى عشر  -1
 هدف السؤال الموارد المتجددة وغير المتجددة -2
 السؤال باللغة العربية -3
 

 
 

 

 

 

 

 

 أى الموارد التالية غير متجدد؟

 .النفط -أ

 .الرمل -ب

 .الخشب -ج

 .األوكسيجين -د
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السؤال باللغة االنجليزية  -4  

 

 

 

 

معلومات السؤال -5  

 

احصاءات السؤال  -6  

 الدولة
عدد 

 العينة

نسبة 

االجابة 

 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 .29 5596 .59 5.95 6.95 6.95 666 سنغافورة

 .59 5.95 5594 5.95 6494 6494 662 المتوسط الدولي

 296 56 5.95 5.96 5695 5695 .3. مصر

 .29 93. 5294 5.94 6.95 6.95 53. األردن

 95. 594. 5596 .29. 95.. 95.. .5. غانا

 التعليق على نتائج السؤال -7
 

جال المعرفيالم رقم المفردة مفتاح  نوع السؤال المستوى المعرفى 
 االجابة

الدرجة الكلية 
 للسؤال

S042150  Earth Science 

 (علوم األرض)
Knowing (معرفه) MCQ 

اختيار من )
 (متعدد

A (أ) 1 
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 ؤال فى المحتوى موضوع الس-8
فىىم اهىى ال  حلا االىىىا حة فىحالىىا فىىىم حلبىىا حل ح ىىف حة فىىىىحام فىىم حل بىىى  حلى ح ىىم حل ىىى هم  

 .حلواىة حألخل ة
االرشادات العالجية -9  
 

 .فوضلح ا هوم حلاوح ى حلغل  افجىىة وا هوم حله ط
 .الث أن حله ط او حل ف و  حلخ م

 .ا فجىىهفوضلح ش وط فكولن حل ف و  فم   طن حأل ض وبعو 
 

 األسئلة المشابهه  -11
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 S022078عشر  الثانىالسؤال  -1
  األرض والقمر والشمس فى الفضاء الخارجى هدف السؤال -2
 السؤال باللغة العربية -3
 

 
 

 

 

 

 

 

دقائق، فى حين يتطلب وصول الضوء من القمر إلى األرض بنفس  4يتطلب وصول الضوء من الشمس إلى األرض 

 .ثانية ..5السرعة 

 ما هو السبب؟
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 السؤال باللغة االنجليزية  -4

 

 

 

 

 

 

 معلومات السؤال  -5

 

 

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

S022078 Earth Science 

 (علوم األرض)
Applying (تطبيق) CR (مقال) See scoring 

guide (نظر الدليلأ) 
1 
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 احصاءات السؤال -6

 الدولة
عدد 

 العينة
 متروك .. 5. 2. .5 52

نسبة 

 5التحقق 

 .6 93. 5395 95. 596 2 .6 .66 سنغافورة

 6596 696. 6. .69 .9. 293 6596 .63 المتوسط الدولي

 296. .9.. .669 695 93. .29 296. 65. مصر

 6496 5696 3296 695 .59 2 6496 55. األردن

 .59 .539 3693 96. .59 2 .59 63. غانا

 

 التعليق على نتائج السؤال  -7

 

 :موضوع السؤال فى المحتوى-8
حلا ىى فا  ىىلن حأل ض وحلواىى  وحلشىىاف فىىم حلبىىا حل  لىىث حفعىىىحىإل فىىم حلاعالواىى   ح   حالىىا حلفىى م  

 .حألو  حلواىة حل  هلا
 دليل السؤال باللغة العربية  -9

 : االاظا
 .ا حلبالاا فشا  حلا  فا  لن حلشاف وحلوا  إلم حأل ضحة فج  

ط لا  أهه  وحضاا ان إج  ا حلطالب وك ه  أعظم ( 44)وفو   حلاو  ها حلضاهلا لكوى  
حلا  فا حلاولولا ف فخىم لفغطلا حلا  فا حل لهلا : ا  فا لالشاف ضاهلا فم إج     حلطال ا

حلا  فا حلفم لجب اع ففه  . فكون ا  فا فو ل لاحلا  فا حلاولولا ة لالزم أن فكون ىقلوا ولكن 
عىم )ام أك   ا  فا إلم حلشاف أو أبغ  ا  فا إلم حلوا  اف عىم وجوى لغ   او واا 

 (.حلالعب فم حلالغا أو غاوض فم حلالغا
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 S022078البند  اإلجابة الكود
 حة فج  ا حلبالاا 
اىىن حأل ض ك هىى ن ضىىاه   أو فشىىل  عالىىم أك ىى  ا ىى فا لىىر ض أو أبىىغ  ا ىى فا لالواىى   44

 ب حاا
 .حلوا  حق ب لر ض ان حلشاف: أا الا
 .االلون كلالو اف  454وحلشاف ف عى  744444حلوا  ل عى * 
 .حلضوء لأخذ وق  أطو  ألن حلشاف أ عى  ك ل  ان حلوا  إلم حأل ض* 
 .حلوا  ق لب جىح  ان حأل ض* 

 إج     أخ إل بالاا  44
 ح ج     غل  حلبالاا 
لشل  لالا  فا ولكن حلفوضلح ة لشل  لفىأ ل  ا ى فا حلشىاف وحلواى  عالىم وقى  ح ىفغ ح   44

 .وبو  حلضوء لر ض
 .حلا  فا طولالا جىح  : أا الا

 .ألن حلا  فا ك ل ة جىح   لههم
أو ح فىىىحى حلضىىوء ( اىىن حلشىىاف)لشىىل  فوىىط إلىىم حلفىىأ ل  حلاىى ف ط  ط لعىىا و ىى عا حلضىىوء  44

 (.غالا حألوزون)ان حلغالا حلجوإل  إلم حلوا  أو حافب ص حلضوء
 :أا الا
 .ألن حلوا  أق ب إلم حلشاف ولعكف حلضوء إلم حأل ض* 
 .ألن حهفو   حلضوء أ  ع* 
 .إهه ه ف حلضوء ان حلشاف لكن لجب أن لب  إلم حلوا  أوة  * 
أشىعا فىو   ه  ىجلا وحأل ض لىىله  غىالا حألوزون افىم ( UV)حلشاف ف عث أشعا * 

 .حألشعالااله  ان اذه 
 .حلوا  للف له غالا حألوزون* 

إج  ىىى   أخىىى إل غلىىى  بىىىالاا فشىىىا  حلشىىىطبن حلااىىىون خىىى    حلاوضىىىوعن غلىىى  اوىىى وءن  44
 .اشف 

 ف حغ 44
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 دليل السؤال باللغة االنجليزية -11
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 اإلرشادات العالجية -11
 .فوضلح أن   عا حلضوء    فا 
 ىىى فا  ىىىلن حلشىىىاف وحأل ض وجىىىوى كىىى  اىىىن فوضىىىلح أن حلا ىىى فا  ىىىلن حأل ض وحلواىىى  وحلا 

 .حلشاف وحأل ض وحلوا  فم حل  حغ
 األسئلة المشابهه  -12
 



 734 

 S032120عشر  الثالثالسؤال  -1
 ( الوقاية البيئية باستخدام التكنولوجيا ) تسرب البترول فى المحيطات هدف السؤال -2
 السؤال باللغة العربية -3
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

فوىىى فىىم عالىىم  ىى ل  حلا ىى   . ح ىىفخىحم حلعالىىوم وحلفكهولوجلىى   فلهىى  لوق لىىا  حل لاىىااهىى ط طىى   عىىىة لىىفم 
فبالم أهوحع جىلىة ان حل ال فلط حلذإل ل فخىم  كأكل ف حلوا اا ق  الا لالفالا   هولا  عىى طا اى  

 .فم حأل ض با كلا لاكن ح فخىحم حلعالوم وحلفكهولوجل  لا  حلاشكالفلن حل لافلن حلف للفلن
 . و  فم حلاالط  ف  ب حل ف -أ

 .حةاف  ف حلا ح إل حله فل عن ح ف  ع  ه  ا   هم أك لى حلك  ون فم حلجو -ب
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 السؤال باللغة االنجليزية  -4
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 معلوماات السؤال  -5
 

 

 احصاءات السؤال  -6

 الدولة
عدد 

 العينة
 متروك .. 2. .5 55 52

نسبة التحقق 

5 

 3595 .49 .39. .359 .29 .9. 294. .66 سنغافورة

 .5.9 3.96 3.93 5593 .59 .59 .529 .63 المتوسط الدولي

 694 .29. 6.95 5 2 595 .59 65. مصر

 56 .5.9 .549 .69 2 695 .9. 55. األردن

 .59 5.96 95.. .9. 2 296 596 .6. غانا

 

 التعليق على نتائج السؤال  -7

فعالم   ل  حلا    إن  عض حلطى   . فوجى ط   عىة ل فخىم فله  حلعالم وحلفكهولوجل  لاا لا حل لاا
م بىىه عا أكلىى ف حلوا اىىا حل ال ىىفلكلا طىىو    الىىث ففاالىى    ىىهولا عهىىىا  حلاىل ىىا حلا ىىفخىاا فىى
با كلا لاكن أن ل فخىم حلعالم وحلفكهولوجل  لا  اشكالا ف  ب حله ط إلم . فىفن فا  حأل ض

 .حلاالط  
 
فوىىط اىىن حلطال ىىا إلىىم إج  ىىا بىىالاا عىىن اىىذح حل ىىبح ن عالاىى    ىىأن إج  ىى   % 44فوبىى   

 :ن لكفب حلط لب وحاىة اهه ن وان ذلطبالاا عىة حعفاى   الث لك م أ
 .فطول  ك اه   الا ىقلوا فاالل  حله ط -
 .ش ط حله ط ان حلا ء -

 .اع لجا حله ط  اوحى فاالاله -

 .بهف ه قال  ه ط  فجولا ازىو  -

 .فطول  اوحى لبه عا حل  ن فو وم فأ ل  حةبطىحم   لبخو  أو حلج    حلجاللىلا -

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

S032120A 
S032120B 

Earth Science 

 (علوم األرض)
Applying (تطبيق) CR (مقال) See scoring 

guide ( أنظر

 (الدليل

1 
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إلم ضعا وحضح جىح  لىإل حلطال ا فم حقف حح  فبش  حله  ا حلافىهلا لإلج     حلبالاا
 .االو  لالاشكال 

إن هف ال كهذه ف فوجب فطول  أ  للب حلفى لف  الث ف حعم   ط حلاع فا حلعالالا حلاع وضا 
فم حلكف ب حلاى  م   لوحقف حلال فمن  ا  فم ذلط حلوحقف حلع لامن اف إف اا حل  با لالطال ا 

حلاجفاع   حلاخفال ان وحقف حح االو  له ن  خ با فالط لال اث فم حلاشكال  حلفم فع هم اهه  
 .حلاالو  حلفم ف ف لى ان حلفوىم حلعالام وحلفكهولوجم حلاع ب 

فى كتاب الصف الثانى االعدادى الوحدة الثالثة الدرس الثانى موضوع السؤل فى المحتوى  -8

 االنقراض 

 

 دليل السؤال باللغة العربية -9

 : االاظا
ب أن فبىىىىها  شىىىىك  وحضىىىىح حلو ىىىىلالا وحلعااللىىىىا ولكىىىىون اىىىى ف ط ح ج  ىىىىا حلبىىىىالاا لجىىىى

اىىىى اكىى ن )   ىىفخىحم حلعالىىوم أو حلفكهولوجلىى  وحة ىىفج     حلفىىم فوىى   اىى  لافىى   أن فوىىوم  ىىه ا ىى  
 (.44)ة لكون اه  ب لالكوى حلبالح ولجب أن فعطم كوى ( حل ف و 
 

 S032120Aالبند  اإلجابة الكود
 حة فج  ا حلبالاا 
لالا أو عااللىىا لاكىىن ح ىىفخىحاه  لفاىلىىى أو فجالىىف أو فشىىف  أو فااللىى  أو جاىىف لىىذك  و ىى 44

 ( حلزل )حل ف و  
 :أا الا
 (.حل ف و )أن فوضح حألجهزة حلاعلوا لفجالف حلزل  * 
 .حلاضخ   ف فف حلزل  لش ط حلزل  ألعالم* 
 .حلفوطل   وح طا ا ىة اهظ ا* 

( ف كل هىى ن طاللهىى ن فوبىىلاله )  حلزلىى  لىىذك  و ىىلالا أو عااللىىا لفا ىىلن فكهولوجلىى  خزحهىى  44
 :أا الا
 .وضف خزحه   حلزل   اوحاط ازىوجا* 
 .لجب أن لكون لالخزحه   خزحه   اه بالا لالزل  وحلا ء حلذإل  ه ابم* 
 .فطول  ا ىة أقوإل لال  ن ة فهك     لبخ  أو حل الل* 
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 S032120Aالبند  اإلجابة الكود
 ح فج     بالاا أخ إل 44
 .لوجلافعطم ف  ل ح  غ اضا أو غل  عالالا أو فكهو  44

 :أا الا
 .كن ا لب   وة ف  ع إلم حلبخ  -
 .هو  حلزل    لط ا ح  ان حل  ن -
 .حبالح حل  ن -
 .فوالل  كالا حلزل  حلفم فاااله  حلخزحه   -
 .ح فخىحم حلفكهولوجل  ة ف ىحى حلزل  عهىا  لط وح فو   طح حلا ء -
 (.إزحلا حلزل )حلفخالص ان حلزل   -

فشىىىا  حلشىىىطبن حلااىىىون خىىى    حلاوضىىىوعن غلىىى  اوىىى وءن  إج  ىىى   أخىىى إل غلىىى  بىىىالاا 44
 .اشف 

 ف حغ 44
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 دليل السؤال باللغة االنجليزية  -01
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 االرشادات العالجية  -00

اهى لالى ف  ىجج حء اه قشىا ع اىا عىن بىه عا حلىه طن اىن الىث أاالفىه وح ىفخ حجه وهوالىه  -
 .وحلاشكال  حلا ف طا  عاالل   ح فخىحاه

لىىىلول  أو   ه اجىى   ا  ىىو ل   عىىن حلاشىىكال  حلا ف طىىا  عااللىى   ح ىىفخىحم حعىى ض شىى لط   ف -
حله ط كوقوى لال وحخ  ان الث حافا   ف ى  ه إلىم الى ه حلاالطى  ن أو حلا ف طىا  عااللى   
هواله  و  طا ه قال  حله ط ان الث حافا   فع ض اىذه حلهى قال  لاىوحىث ف ى ب ف ى ب 

 .ا  ش اىوههظم اه قشا لالطال ا ع. حله ط ان خزحه فه 

حطالب إلم حلطال ا ان خال  حلعا  فم اجاوع   حل جوع إلم حلاكف ىا أو حةهف هى  وكف  ىا  -
 فو لىىى  عىىىن أاىىىىحث ك ىىى إل ف ىىى    فىىىم فىىىىف  اوىىى ىل  ك لىىى ة اىىىن حلىىىه ط إلىىىم الىىى ه حل اىىى  

 . أو حلاالطن وا  لهفل عن ذلط ان ىا   لالال ة حل ا لا

 .ال ه حلاالط   عالم حلال ة حل ا لا ه قش حلطال ا فم اىإل فأ ل  حله ط حلاف  ب إلم -

شىىىجف حلطال ىىىا عالىىىم حقفىىى حح االىىىو  عالالىىىا أو فكهولوجلىىىا لاشىىىكالا ف ىىى ب حلىىىه ط إلىىىم الىىى ه  -
اك هلا فط لوه   .حلاالط  ن وه قشهم فم جىوحا  وح 

كالا حلطال ىا ح ج  ىا عىن حأل ىاالا حل ال ىا حل ى  وا لفطىول  قىى فهم فىم حقفى حح االىو  عالالىا  -
 .الا عالم ا فوإل حلاجفاف وحلع لمن وقوم إج   فهموفكهولوجلا لاشكال   ل

فوضلح لالفالالذ أن اه ط أ االا فعفاى عالم حلف كل  وحلفط ل  وأن ح ج     ا فواا  
 .وف ف ط   ة فهف  

 

 األسئلة المشابهه  -01

حلف حكم حلاف   ع لاله  ل   حلبال ا حلافخال ا عىن حلاهفجى   حلاخفال ىا ا ى  حلا ك ى   حلوىلاىا  -4
ة حلكه   الا وحةلكف وهلا واكوه فه ن لا   اشكالا  لالا ع لالان بىا كلىا لاكىن وحألجهز 

 .أن ل فخىم حلعالم وحلفكهولوجل  فم ا  اذه حلاشكالا
 .با كلا لاكن أن ل فخىم حلعالم وحلفكهولوجل  فم ا  اشكالا حلط قا فم حلع لم -2

ا  فالىىىوث بىىىا كلىىىا لاكىىىن أن ل ىىىفخىم حلعالىىىم وحلفكهولوجلىىى  فىىىم اىىى  حلاشىىىكال  حلا ف طىىى -3
 .حل لاا هفلجا عاالل   حاف ح  حلوقوى حألا و إل
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 s032120Bعشر الرابع السؤال  -1
الوقاية البيئية باستخدام )   CO2االحتباس الحراراى الناتج عن ارتفاع نسبة هدف السؤال -2

 التكنولوجيا 
 السؤال باللغة العربية -3
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
فقتد تتم علتى ستبيل المثتال تصتميم أنتواع جديتدة متن . وم والتكنولوجيتا  فياتا لوقايتة  البيئتةهناك طرق عدة يتم استتخدام العلت

البالستيك التىى يستتخدم  كيكيتاس القمامتة قابلتة للتلتل بستاولة بعتد طمرهتا فتى األرض صتل كيتل يمكتن استتخدام العلتوم 

 .والتكنولوجيا لحل المشكلتين البيئتين التاليتين

 .طاتتسرب البترول فى المحي -أ

 .االحتباس الحرارى الناتج عن ارتفاع  نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الجو -ب

 

 



 777 

 

 السؤال باللغة االنجليزية  -4
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 معلومات السؤال  -5

 

 احصاءات السؤال  -6

 الدولة
عدد 

 العينة
 متروك .. 5. 2. .5 .5 55 52

نسبة 

التحقق 

5 

 .349 .49 94.. 596 .559 95. 596. 95. 96. .66 سنغافورة

 596. 74.. .69. .69 .49 593 . .69 696 .63 المتوسط الدولي

 5.96 5.96 .6 .59 .69 2 5595 95. 294 65. مصر

 3696 5.95 .359 3 .59 293 5496 . 495 55. األردن

 696 66 5394 296 5 2 693 .29 2 .6. غانا

 

 التعليق على نتائج السؤال  -7

 

الدرس  الثانية فى كتاب الصف الثانى االعدادى الوحدة موضوع السؤل فى المحتوى  -8

  الثانى

 

 

 

 دليل السؤال باللغة العربية -9

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

S032120A 
S032120B 

Earth Science 

 (علوم األرض)

Applying (تطبيق) CR (مقال) See scoring 
guide ( أنظر

 (الدليل

1 



 774 

 : االاظا
لجب أن فشل  ح ج  ا حلبالاا  وضوح إلم حلو ىلالا أو حلعااللىا وفكىون افبىالا  فط لى  

( إزحلا   هم أك ىلى حلك  ىون: )حلعالوم أو حلفكهولوجل  وحةج     حلفم فو   ا  فاف   أن فووم  ه ا  
وح ج  ىى   حلاعفاىىىة عالىىم حألهشىىطا ( 44)وى ة فكىىون ك فلىىا لالكىىوى حلبىىالح ولجىىب أن فعطىىم كىى

حل  ىلىىىا ا ىىى  ز حعىىىا حألشىىىج   أو عىىىىم ح ىىىفخىحم حلجىىى زوللن لىىىن لعطىىىم ضىىىا ن  ىىىىون   ىىىط وحضىىىح 
 . فط ل  حلعالوم وحلفكهولوجل 

 

 S032120Bالبند  اإلجابة الكود
 حة فج  ا حلبالاا 
لالفواللىىى  اىىىن  ىىى هم أك ىىىلى )فوضىىىلح  ىىىىحا  حلط قىىىا حل ىلالىىىا حلا ىىىفخىاا فىىىم و ىىى ا  حلهوىىى   44

 (.حلك  ون حله فل ان حاف ح  حلوقوى
 :أا الا
 .حل ل  ح  حلفم فعا    لكه   ء* 
 .ح فخىحم حلط قا حلشا لا حلذإل فوف  حلا ح ة* 
 .ح فخىحم ا  عال  حلط قا حلهوولا حلفم فهفل حلكه   ء* 

لفواللىى   ىى هم )حلىى  .. لفطىىو ح  فىىم فكهولوجلىى  و ىى ا  حلا كىىان حلابىى هف حلوقىىوىفوضىىلح ح 44
 (أك لى حلك  ون

 :أا الا 
 .ح فخىحم وقوى أك   قى ة عالم حلا  * 
 .ح فخىحم فالف  ك ل ة لالاب هف* 

 حج     أخ إل بالاا 44
 ح ج     غل  حلبالاا 
ولكىىن  ىىىون إعطىى ء (  ىىلى حلك  ىىونفواللىى  كالىىا  ىى هم أك)فوىى   فوىىط اىى  فافىى   أن فوىىوم  ىىه  44

 .حلو لالا أو حلط لوا
 :أا الا
 .حلج ى ط لوا لعىم وضف حلازلى ان   هم أك لى حلك  ون فم حلجو -

لىىىذك  ز ع حألشىىىج   ولوضىىىح اع ففىىىه لالعالقىىىا  ىىىلن حله ىىى   و ىىى هم أك ىىىلى حلك  ىىىون حلىىىذإل  44
 وجل لأخذه ان حلجو ىون ح فخىحم اعالوا   عالالا وغل  بالاا عن حلفكهول

 :أا الا
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 S032120Bالبند  اإلجابة الكود
 .ازلى ان حألشج   لفجهب فىا   أو زاا حل وف* 

لوضىىح اع ففىىه )لىىذك  فوىىط عىىىم ح ىىفخىحم حل ىىل  ح  أو حلجىى زوللن أو حلوقىىوى أو اىى  شىى  ه  42
  لعالقىىا  ىىلن  ىى هم أك ىىلى حلك  ىىون فىىم حلجىىو وحافىى ح  حلوقىىوى حلا ىى إل ولكىىن  ىىىون فط لىى  

 (.اعلن لالعالوم أو حلفكهولوجل 
 :أا الا
 .وقا عن ح فخىحم حل ل  ح حلف -

إج  ىىى   أخىىى إل غلىىى  بىىىالاا فشىىىا  حلشىىىطبن حلااىىىون خىىى    حلاوضىىىوعن غلىىى  اوىىى وءن  44
 .اشف 

 ح ج  ا حلاف وكا 
 ف حغ 44
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  االنجليزية ليل السؤال باللغة د -01
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 العالجية  تاألرشادا -11
 
 .وجوى هظ م اذه حأل االا فم اه ال حلعالوم وفم حةخف   ح  
 .وة فعفاى عالم حألهشطا فوط. ه لا أو حل هولاحلش 

 

 األسئله المشابهه  -12
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 s032663عشر  الخامسالسؤال  -1
 معرفة ميل األرض على فصول السنه هدف السؤال -2
 السؤال باللغة العربية -3

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 السؤال باللغة االنجليزية  -4
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 752 

 

 

 اعالوا   حل بح   -5
 

 احصاءات السؤال  -6 

 الدولة
عدد 

 العينة

نسبة 

االجابة 

 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 .29 5596 .9. 5.93 6. 6. .66 سنغافورة

 .59 5.95 4 3.96 3.95 3.95 634 المتوسط الدولي

 5 .5.9 95. 3596 .6 .6 .3. مصر

 .59 .559 695 5. .569 .569 .6. األردن

 593 .9. . .639 5.93 5.93 .6. غانا

 

 التعليق على نتائج السؤال  -7
 
 :إلموضوع السؤال فى المحتو-4
 .فم كف ب حلبا حل ح ف حة فىحام حل ب  حلى ح م حألو  
 
 حة ش ىح  حلعالجلا -4

 حأل االا  حلاش  هه  -44
 
 
 
 
 
 
 

رقم 
 المفردة

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال المستوى المعرفى المجال المعرفي
 للسؤال

S032663 Earth Science 

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

 (متعدد

A (أ) 1 
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 S032660عشر  السادسالسؤال  -1
 اماكن وجود المياه العذبه والمالحة على سطح األرضهدف السؤال -2
 السؤال باللغة العربية -3
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 على األرض؟( غير المالحة)ياه العىبة أين تتواجد معظم الم

 .المحيطات -أ

 .األناار -ب

 .البحيرات -ج

 .أرض القطبين الجليديه -د
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 السؤال باللغة االنجليزية  -4

 

 

  معلومات السؤال -6

  احصاءات السؤال -.

 الدولة
عدد 

 العينة

نسبة 

االجابة 

 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

 د ج ب أ

 296 6.95 .5.9 5595 493 6.95 .66 سنغافورة

 596 3594 293. 3596 94. 3594 632 المتوسط الدولي

 5 5595 94. 66 94. 5595 33. مصر

 594 .6.9 5695 .. .559 .6.9 .6. األردن

 96. 5.95 .559 3595 595. 5.95 .6. غانا

 التعليق على نتائج السؤال  -7
 
 .غل  اوجوى فم اه ال ا ىة حلعالوم :موضوع السؤال فى المحتوى-8
 
 

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

S032660 Earth Science ( علوم

 (األرض
Knowing (معرفه) MCQ ( اختيار من

 (متعدد
D (د) 1 
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 األرشادات العالجية  -9
 .ل ألاالفهوضف اذح حلاوضوع فم حلاه ا 
 .ألض   حقف ح أن لكون ازوى   لخ حاط حلاضلاا 
 .وعا  او  ها  لن وجوى ك  ان حلال ه حلعذ ا وحلا لاا 
 .وكل لا فاول  حلال ه حلا لاا إلم ال ه عذ ه 
وأاالىىىا فوحجىىىى اعظىىىم حلالىىى ه عالىىىم  ىىىطح حأل ض فىىىم بىىىو ة الىىى ه ا لاىىىا أو الىىى ه عذ ىىىا  

 .افجاىة
 

 األسئلة المشابهه  -11
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 S032555عشر السابع السؤال  -1
  (تلوث  التربة )تأثير زيادة األسمدة على االنتاجية الزراعية هدف السؤال -2
 السؤال باللغة العربية -3

 
 

 

 

 

 

ضيفت لكل قسيمه  كميه مختلفة من السماد 7 متساوية قسائم 44تم تقسيم قطعة ارض زراعيه إلى  427  ُ 7 أً

 غ ِرس بكل قسي

7                                                                           الجدول التالي يبين كمية السماد التي أ ضيفت لكل قسيمه وكمية المحصول من كٍل منها7  مه نبات األرز 437

                            (تفكير\تعليل) 

  

رقم 

 القسيمة

4 2 3 7 5 4 4 4 4 44 

كمية 

السماد 

المضافة 

 (كغم)

4 34 54 44 44 44 444 424 474 444 

المحصول 

 (كغم)

474 473 4772 2577 2472 2472 2472 2474 4474 4777 

 

 محصول األرز ؟ وجد تفسيراً لتأثير كمية السماد على أ, تمعن بالمعطيات التي بالجدول
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  السؤال باللغة االنجليزية -7

 

 

                                                                       

  معلومات السؤال -5
 

 

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

S032555 Earth Science 

 (علوم األرض)
Reasoning 

 (استدالل)
CR (مقال) See scoring 

guide ( أنظر
 (الدليل

1 



 754 

  لسؤالأحصاءات ا -6

 الدولة
عدد 

 العينة
 متروك .. 5. 2. .5 .5 55 52

نسبة 

التحقق 

5 

 52 52 .29. 694 5.95 295 696. 493 .5.9 .66 سنغافورة

 .69. 3296 .69. 395 .539 596 94. 696 .49 .63 المتوسط الدولي

 .9. 95.. 6.95 .9. .559 296 394 94. 95. 34. مصر

 5493 .569 6295 .9. 95.. 594 3 .59 394 .6. األردن

 96. .549 3293 94. 93. 295 .59 5 .29 .6. غانا

 

  التعليق على نتائج السؤال -.

 

 موضوع السؤال فى المحتوى  -8
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 دليل السؤال باللغة العربية  -9

فإن الدرجة ستعطى لإلجابات التي تصف تأثير السماد على , " التوضيح"بالرغم من أن المطلوب في السؤال هو : مالحظة 

 7 محصول األرز بناء على المعلومات في الجدول

 مناطق الموجودة على جدول البياناتتوضيح يشير بوضوح للثالث 

 (447)يزيد كلما زاد مستوى السماد للحد القياسي ( النمو)محصول األرز ( 4

 (444 – 44)يتعاظم فوق المعدل المثالي للسماد ( النمو)محصول األرز ( 2

 (444)يقل كلما زاد معدل السماد عد المستوى األمثل له ( النمو) محصول األرز ( 3

 :أمثلة 

لن يوجد كمية كافية من 7 وحدة  444  - 44يجب أن تكون بين7 لكن ما يلبس حتى يقل , ول األرز يزيد لفترة محص

 7المغذيات في المستويات األقل و في المستويات العليا السماد يمكنه أن يقتل النباتات

دى محدد من المخصبات هذا يثبت أن م7 لكن إضافة كمية كبيرة سيقللها, إضافة مخصبات سيزيد محاصيل األرز 

 سيكون أفضل

 ال تخصم درجات للخطأ أو عدم وجود الوحدات 7 اإلجابات قد تكون كمية أو نوعية : مالحظة 

غير كامل أو ( 3أو  4)للمخصبات لكن شرح مناطق ارتفاع أو انخفاض المخصبات ( المدى) اإلشارة إلى الحد األمثل 

 غير صحيح

 :أمثلة 

 الصحيحة للسمادفقط يجب إضافة الكمية 

 أكثر من ذلك ستبدأ النباتات في النفوق7  444- 44أفضل مستوى للسماد يكون بين 

 محصول األرز سيزيد للحد األقصى له

( 2)لكن وصف المنطقة المثلى , اإلشارة إلى محاصيل األرز المنخفضة في وجود نسبة السماد المرتفعة و المنخفضة 

 7غير مكتملة أو غير صحيحة

 : أمثلة

 أيضا الكمية القليلة جدا تنتج كمية أرز أقل7 كمية السماد الكبيرة تنتج أرز أقل

 كمية األرز ستقل, إذا وضعت كمية كبيرة جدا 7 األرز سينمو أكثر , كلما وضعت كمية من السماد أكثر 

 (  2و  4عدم توضيح الفقرات ) ذكر زيادة كمية المحصول مع زيادة كمية السماد فقط 

 :أمثلة 

 تزيد مع زيادة السماد ألن النبات يحتاج إليه لينمو

 (  2و  4عدم توضيح الفقرات ) ذكر موت نباتات األرز مع كمية السمات الكبيرة  فقط 

 :أمثلة 

 سيموت النبات, عند وضع كمية كبيرة من السماد 
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 دليل السؤال باللغة االنجليزية  -01
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 االرشادات العالجية  -00

 

 األسئلة المشابهه  -01

 .عالم حلجىحو  حل ل هلا فم حأل االاحلفى لب  
 .اوضوع حلفالوث اوضوع ا م ه جو إض ففه لالاه ال 
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 S032019Aعشر الثامن السؤال  -1
 هدف السؤال  -2
 السؤال باللغة العربية -3

 
 
 

 

 

 

 

 

  السؤال باللغة االنجليزية -6
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 معلومات السؤال  -5

 

 

 احصاءات السؤال  -6

 

 التعليق على نتائج السؤال  -7

 

 

 

 

 

 موضوع السؤال فى المحتوى  -8

ىالمستوى المعرف المجال المعرفي رقم المفردة الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال 
 للسؤال

S032019A Earth Science 

 (علوم األرض)
Applying (تطبيق) CR (مقال) See scoring 

guide ( أنظر
 (الدليل

1 
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 عربيةدليل السؤال باللغة  ال -9

 

 

 أي بدون( العامل) العملية اسم تحتوي التي اإلجابات,  تفسير على اإلجابة تشتمل أن البد الدرجة على للحصول:  ملحوظة

 الرمز تيخى و خاطئة تحتسب مفاجئ نشاط نتيجة تدميرية قوى أي( . 2.) الرمز تحمل و خاطئة تعتبر  إضافي تفسير

 التدريجية التجوية يةعمل نتيجة تعتبر ال أناا حيث, ( 5.)
 

 

 

 

 

 .فع لا عااللا فلزل الا أو ع ا   م فوضلح كلا لاكهه أن ل  ب حلفجولا
 :أا الا

 اىى حلبخو  و حهكا شه  هفلجا فغل  ى جا حلا ح ة ف
 فجاف حلا ء في حلبخو  و فجاىا  اا  لبىي إلم ف ف  حلبخو 
  ووط حلا ء في اوحجها حلبخو  ل  ب ف ف  أجزحء اهه 
 ا وب حل ل ح خال  حلبخو  ل  ب ف ف  أجزحء اهه 
 حألاط   ف  ب ف ف  لالبخو    طء 

 أن ف  ب حه ب   حلبخو حهه   حلجاللى أو حلا ء لاكهه  
 عهىا  لفىف  حلا ء أعالم اج إل ف هه لاا  فف   حلبخو  خال  ق ع اذح حلاج إل
 هاو حله  ف   في شوو  حلبخو 

 الصحيحة اإلجابة

 أخرى صحيحة إجابات

  صحيحة غير إجابات

 ف الا عااللا فلزل الا حو ع ا  ىون ف  ل  إض في
 :أا الا

 فوشل  -لطوف ا لا ح –أاط    – ل ح  –فآك  

 (للف هفلجا عااللا حلفجولا حلفى لجلا)ح ش  ة إلم قوة اىا ة هفلجا هش ط ا  جئ 
 :أا الا

 (حلاط قا)حلبخو  لاكهه  أن فف ف     فخىحم قوة حلط   

  المهمة خارج و معنى لها ليس عالمات أو  المحو/  الشطب تشمل) أخرى صحيحة غير إجابات

 إجابة توجد ال

 فراغ
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  دليل التصحيح باللغة االنجليزية  -01
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 األرشادات العالجية  -00

 

 

 األسئلة المشابهه  -01
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 S0322516عشر الثامن السؤال  -1
 هدف السؤال  -2
 السؤال باللغة العربية -3

 

 
 

 

 

 

 السؤال باللغة االنجليزية -4
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 مات السؤال معلو -5

 

 احصاءات السؤال -6

 
 التعليق على نتائج السؤال  -7

 
 موضوع السؤال فى المحتوى -8
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 دليل التصحيح باللغة العربية  -9
 

 

 البيئة على المدى بعيد التيثير( 55 كود) االيجابية/  المتعادلة أو( 52 كود) السلبية اإلجابتين لكال الدرجة تعطى:  مالحظة

 تعتبر اإلنسان على تيثير أو األشجار فقد إلى فقط تشير إجابات(.  الخ,  جوي غالل,  ماء,  أرض,  اتحيوان/نباتات)
.صحيحة غير  

   اإلجابة من الصحيح الجزء انتفاء عنه نتج إىا إال صحيحة غير اإلجابة تعتبر فال,  فقط واحد اثر المطلوب
 

 

,  الجوي الغالف تغيرات,  التربة تجريف,  الحيوان/  النبات موطن فقد مثل) البيئة على سلبي تأثير ذكر

 (الخ,  األمطار سقوط في تغيرات,  التصحر

 : أمثلة

 تموت و بيتها ستفقد الحيوانات بعض

 األشجار على يتغذى أن إلى يحتاج بعضها الن الحيوانات في تؤثر أن يمكنها

 آخر لمكان تنتقل أو ستموت الحيوانات

 التربة بتجريف الرياح و األمطار ستقوم لذا الماء تمتص أشجار توجد لن

 المعتاد من أكثر فيضانات هناك سيكون

 أخرى مرة الكربون أكسيد ثاني تستهلك لن األشجار الن حراري احتباس إلى ستؤدي

 األكسجين لتمنح كافية أشجار هناك يعد لن

 المنطقة في األمطار قللسي األشجار جميع قطع عند

 األشجار بدون كالصحراء المنطقة ستبدو

 أنواع بعض موطن زيادة,  النبات حياة توازن في تغير, 7مثل) البيئة على ايجابي أو متعادل تأثير ذكر

 (الخ,  النباتات/  الحيوانات

 : أمثلة

 اتالنبات و الحيوانات أنواع لبعض مأوي هناك سيكون األشجار جميع قطع عند

 اآلن هناك النمو تستطيع النباتات من مختلفة أنواع

 فقط األشجار فقد ذكر

 : أمثلة

 ستختفي الواقع في األشجار كل

 مجددا لتنمو طويلة فترة ستأخذ األشجار

 غير البيئة على المدى بعيد التأثير)  فقط  األرض تطهير أو لألخشاب اإلنسان باستخدام يتعلق تأثير ذكر

 (واضح

 : أمثلة

 الحطب من الكثير هناك سيكون

 التجارية األعمال و,  األسواق,  للمنازل متسع هناك سيكون

 األوراق و المنازل مثل ألشياء المستقبل في كافية أشجار هناك يكون لن
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 دليل التصحيح باللغة االنجليزية  -01
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 ألرشادات العالجية ا -11
 

 األسئلة المشابهه  -12


