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Item ID: S01_01

Item ID: S01_01
مجال المحتوى :علوم الحياة
موضوع المحتوى :خصائص الكائنات الحيﱠة والعمليات الحيوية التي تقوم بها
البُعد اﻹدراكي :معرفة
رمز اﻹجابة الصحيحة A
Item ID: S01_02

Item ID: S01_02
مجال المحتوى :علوم الحياة
موضوع المحتوى :خصائص الكائنات الحيﱠة والعمليات الحيوية التي تقوم بها
البُعد اﻹدراكي :معرفة
رمز اﻹجابة الصحيحة D
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Item ID: S01_03

Item ID: S01_03
مجال المحتوى :علوم الحياة
موضوع المحتوى :خصائص الكائنات الحيﱠة والعمليات الحيوية التي تقوم بها
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
رمز اﻹجابة الصحيحة A
Item ID: S01_04

Item ID: S01_04
مجال المحتوى :علوم الحياة
موضوع المحتوى :تفاعﻼت الكائنات الحية مع اﻷنظمة البيئية وخصائص كل منهما
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
رمز اﻹجابة الصحيحة A
3

Item ID: S01_05

Item ID: S01_05
مجال المحتوى :العلوم الفيزيائية
موضوع المحتوى :تصنيف وخواص المادة والتغيرات بها
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
اﻹجابة الصحيحة

يرسم سهما ً )خطاً( موجها ً إلى ) 0الصفر( أو إلى العﻼمة الدالة على ) 0الصفر(.
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Item ID: S01_06

Item ID: S01_06
مجال المحتوى :علوم الحياة
موضوع المحتوى :اﻷنظمة البيئية
البُعد اﻹدراكي :التعليل
اﻹجابة الصحيحة

التأثير
اﻹيجابي
X

النشاط البشري

إجابة صحيحة جزئيًا

إعادة غرس أشجار تم قطعها
رمي نفايات المصانع في اﻷنهار
إعادة تدويرعبوات اﻷلومنيوم
X
تجفيف المستنقعات لﻺسكان
استعمال الدرجات الهوائية للتنقل
X
الرمز  : 2يختار  5تأثيرات صحيحة على النحو المبين أدناه.
الرمز  :1يختار  4تأثيرات صحيحة.

إجابة غير صحيحة

الرمز  :0أي إجابة ﻻ تتفق مع معايير الرمز  2و1
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التأثير
السلبي
X
X

Item ID: S01_07

Item ID: S01_07
مجال المحتوى :العلوم الفيزيائية
موضوع المحتوى :القوى والحركة
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
رمز اﻹجابة الصحيحة C
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Item ID: S01_08

Item ID: S01_08
مجال المحتوى :علوم اﻷرض
موضوع المحتوى :تاريخ وعمليات اﻷرض
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
رمز اﻹجابة الصحيحة C
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Item ID: S01_09

Item ID: S01_09
مجال المحتوى :العلوم الفيزيائية
موضوع المحتوى :أشكال وطرق نقل الطاقة
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
رمز اﻹجابة الصحيحة

D
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Item ID: S01_10_A

Item ID: S01_10_A
مجال المحتوى :علوم اﻷرض
موضوع المحتوى :تركيب اﻷرض وخصائصها الطبيعية ومواردها
البُعد اﻹدراكي :التعليل
اﻹجابة الصحيحة

يبين أن الكأس الزجاجي يحتوي على الهواء في داخله )مما منع الماء من
اختراق الكأس الزجاجي(.
أمثلة:
كان الهواء قد احتل الفضاء داخل الكأس الزجاجية فﻼ يمكن للماء اختراقه.
الهواء منع الماء من اختراق الكأس الزجاجي.
ﻷن الكأس الزجاجي يحتوي على الهواء في داخله.
بسبب الهواء.
ضغط الهواء.
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Item ID: S01_10_B

Item ID: S01_10_B
مجال المحتوى :علوم اﻷرض
موضوع المحتوى :تركيب اﻷرض وخصائصها الطبيعية ومواردها
البُعد اﻹدراكي :التعليل
اﻹجابة الصحيحة

 10يبين أن الماء أخذ مكان الهواء الذي خرج من الكأس الزجاجي.
أمثلة:
تسمح عملية قلب الكأس الزجاجي بخروج الهواء من داخله ،و بالتالي
يمكن للماء أن يحل محله.
خرج الهواء و حل الماء محله مما جعل القطن يبتل.
 11يبين أن الهواء خرج.
أمثلة:
ابتل القطن ﻷن اﻵنسة سﻼمة قامت بقلب الكأس الزجاجية مما جعل
الهواء يخرج.
خرج الهواء ،الذي كان بين القطن و الماء ،من الكأس الزجاجية على
شكل فقاعات.
سوف يخرج الهواء.
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Item ID: S01_11

Item ID: S01_11
مجال المحتوى :علوم الحياة
موضوع المحتوى :صحة اﻹنسان
البُعد اﻹدراكي :معرفة
اﻹجابة الصحيحة

 10يشير إلى سرطان الجلد.
أمثلة:
احتمال تضرر الجلد و تشكل السرطان.
يمكن لسرطان الجلد أن يتطور.
يمكنك إما أن تتعرض إلى حروق شمس أو سرطان الجلد.
 11يشير إلى حروق في الجلد أو اسمرار لون البشرة.
أمثلة:
امكانية تعرضهم لحروق شمس بسبب اﻷشعة فوق البنفسجية
الشمسية.
يمكن للجلد أن يحترق أو يدبغ أكثر من الﻼزم.
امكانية ظهور بثور على الجلد.
امكانية تعرضهم لطفح حراري و اسمرار بشرتهم و تقشرها.
تعرضهم لحروق الشمس.
ستحترق.
ستدبغ و تكتسب لونا أكثر سمرةً.
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Item ID: S01_12

Item ID: S01_12
مجال المحتوى :العلوم الفيزيائية
موضوع المحتوى :أشكال وطرق نقل الطاقة
البُعد اﻹدراكي :التعليل
اﻹجابة الصحيحة

 10يذكر مصدر الطاقة .أمثلة:
الطاقة الشمسية )الشمس ،الحرارة ،الضوء( ،الرياح ،المياه ،البخار،
الخشب/الكتلة الحيوية ،الطاقة النووية الحرارية الجوفية.
 11يذكر مكانا ً تحدث فيه عملية تحويل الطاقة .أمثلة:
طاحونة الهواء أو البطارية أو اﻷلواح الشمسية
أو مولد البخار أو محطات الطاقة النووية.
Item ID: S01_13

Item ID: S01_13
مجال المحتوى :العلوم الفيزيائية
موضوع المحتوى :تصنيف وخواص المادة والتغيرات بها
البُعد اﻹدراكي :معرفة
رمز اﻹجابة الصحيحة

A
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Item ID: S07_01

Item ID: S07_01
مجال المحتوى :علوم الحياة
موضوع المحتوى :تفاعﻼت الكائنات الحية مع اﻷنظمة البيئية وخصائص كل منهما
البُعد اﻹدراكي :معرفة
اﻹجابة الصحيحة

10

يربط بين اﻷربعة حيوانات كلها بشكل صحيح.
النظام البيئي
الغابات اﻻستوائية المطيرة

القرد

الصحراء

الجمل

المحيط

الحوت

المراعي

الحمار الوحشي
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اسم الحيوان

Item ID: S07_02

Item ID: S07_02
مجال المحتوى :علوم الحياة
موضوع المحتوى :صحة اﻹنسان
البُعد اﻹدراكي :معرفة

إجابة صحيحة
 10تذكر تناول أغدية أو شرب مشروبات أقل حﻼوة أو نسبة السكر فيها منخفضة.
أمثلة :تناول كميات أقل من السكر ،أو تجنب اﻷشياء الحلوى.
تناول الجزر بدﻻ من الحلوى ،أو اﻻمتناع عن المشروبات الغازية ،وشرب الماء بدﻻ من ذلك.
 11يذكر غسل الفم خارجا مع غسول الفم أو الماء ،مع فلوريد ،الخيط ،أو مضغ العناية باﻷسنان )بدون سكر(
والصمغ.
أمثلة:
استخدام غسول الفم بعد تنظيف اﻷسنان بالفرشاة.
شرب الماء بعد اﻷكل للتخلص من بقايا الطعام.
اشطف فمك بعد كل وجبة.
شرب الماء مع الفلورايد.
يمكن للناس استخدام الفلورايد لتقوية أسنانهم.
يمكنهم تنظيف ما بين أسنانهم بالخيط.
يساعد التنظيف بالخيط على إزالة الطعام العالق ما بين اﻷسنان.
يمكنهم مضغ علكة خالية من السكر بعد اﻷكل.
زيارة طبيب اﻷسنان و تلقي عﻼج الفلورايد.
 12تذكر زيارة طبيب اﻷسنان من دون اﻹشارة إلى أي عﻼج معين.
أمثلة :زيارة طبيب اﻷسنان على فترات منتظمة.
 19إجابات أخرى صحيحة
أمثلة :شرب الحليب.
إجابة غيرصحيحة
 79إجابات غير صحيحة )وهي اﻹجابة المشطوبة أو الممحوة أو العﻼمات الشاردة عن مكان اﻹجابة أو
غير المقروءة أو غير الجدية(.
أمثلة :التوقف عن تناول الوجبات السريعة ،أو المحافظة على أسنانك نظيفة.
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Item ID: S07_03

Item ID: S07_03
مجال المحتوى :العلوم الفيزيائية
موضوع المحتوى :تصنيف وخواص المادة والتغيرات بها
البُعد اﻹدراكي :التعليل
رمز اﻹجابة الصحيحة

C
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Item ID: S07_04

Item ID: S07_04
مجال المحتوى :العلوم الفيزيائية
موضوع المحتوى :أشكال وطرق نقل الطاقة
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
رمز اﻹجابة الصحيحة

A
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Item ID: S07_05

Item ID: S07_05
مجال المحتوى :علوم الحياة
موضوع المحتوى :خصائص الكائنات الحيﱠة والعمليات الحيوية التي تقوم بها
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
إجابة صحيحة
الرمز :20

تذكر أي اثنين من الخصائص المختلفة المدرجة أدناه:

في حاجة إلى الطاقة )الغذاء( ،في حاجة إلى أكسجين )هواء(،
طرحت الفضﻼت )افراز ثاني أكسيد الكربون( ،في حاجة الى الشمس.
إنها تنمو ،تتطور ،وتموت.
إجابة صحيحة جزئيا
الرمز 10

تذكر خاصية واحدة من الخصائص أعﻼه.

إجابة غير صحيحة
إجابات أخرى غير صحيحة )وهي اﻹجابة المشطوبة أو الممحوة أو العﻼمات الشاردة عن مكان اﻹجابة
الرمز 79
أو غير المقروءة أو غير الجدية(
أمثلة:
كﻼهما يأكل ،أو كﻼهما يتحرك كن أو كﻼهما بحاجة إلى الماء.
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Item ID: S07_06

Item ID: S07_06
مجال المحتوى :العلوم الفيزيائية
موضوع المحتوى :تصنيف وخواص المادة والتغيرات بها
البُعد اﻹدراكي :معرفة
اﻹجابة الصحيحة

B
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Item ID: S07_07

Item ID: S07_07
مجال المحتوى :علوم الحياة
موضوع المحتوى :صحة اﻹنسان
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
إجابة صحيحة
20

تشير إلى تعويض الماء التي يفقده الجسم و  /أو إلى أهمية الماء بالنسبة لوظائف الجسم.

أمثلة:
ﻷن أكثر شيء في تركيبة جسمك هو الماء الذي يطرحه جسمك باستمرار ،لذا فأنت بحاجة إلى تعويضه.
نحن بحاجة إلى تعويض الماء الذي يفقده جسمنا يوميا.
لتعويض الماء الذي نفقده كلما مارسنا الكثير من التمارين الرياضية مع التعرق.
يتكون الجسم من الكثير من الماء الذي يفقد بعض منه كل يوم.
لطرح الفضﻼت من الجسم.
11

تشير إلى عدم التعرض للجفاف أو مﻼحظة أعراض الجفاف.

أمثلة:
لذا فأنت ﻻ تتعرض إلى الجفاف /أو لمنع جفاف الفم /أوقد يغمى عليك إن لم تفعل ذلك /أو لمنع الصداع.
إجابة غير صحيحة
79

إجابات أخرى غير صحيحة

)وهي اﻹجابة المشطوبة أو الممحوة أو العﻼمات الشاردة عن مكان اﻹجابة أو غير المقروءة أو غير
الجدية(
أمثلة :إنه شيء جيد و مفيذ لك  /أو ﻷنك ستموت إن لم تشرب الماء /أو ﻷن الجسم في حاجة إلى الماء.
أو تتعرض الرئتان إلى الجفاف  /أوﻹرواء العطش  /أو لمنع اﻹصابة باﻷمراض  /أو لمنحك الطاقة.
ﻻ توجد إجابة
99

فارغة
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Item ID: S07_08

Item ID: S07_08
مجال المحتوى :العلوم الفيزيائية
موضوع المحتوى :تصنيف وخواص المادة والتغيرات بها
البُعد اﻹدراكي :التعليل
رمز اﻹجابة الصحيحة

D
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Item ID: S07_09

Item ID: S07_09
مجال المحتوى :علوم الحياة
موضوع المحتوى :تفاعﻼت الكائنات الحية مع اﻷنظمة البيئية وخصائص كل منهما
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
إجابة صحيحة
الرمز  :20تشير إلى سماكة الفرو  /الشعر أو على زيادة في الوزن أو تغيير في لون الفرو.
أمثلة :يزداد فروها سمكا /أو عندما تشعر الثدييات بالبرودة فإن فروها ينمو /أو نمو المزيد من الفرو.
أو قد تزداد نسبة الدهون في أجسامهم /أو قد يغير اﻷرنب لونه كوسيلة للتمويه.
أو يتغير لون بعض الحيوانات إلى اﻷبيض عند حلول فصل الشتاء.
الرمز  :11تشير إلى تغيير في الجسم مرتبط بحالة السبات أو قد تشير إلى السبات فقط من دون اﻹشارة
إلى تغير معين في الجسم.
أمثلة :نزل درجة حرارة الجسم عند إسبات الحيوان /أو يكون تنفس الحيوانات أكثر بطأ ً عند سباتها.
أو تكون الثدييات في سبات حتى انتهاء فصل الشتاء /أو انها في سبات /أو تخلد إلى النوم حتى الربيع.
إجابة غير صحيحة
الرمز  :79إجابات أخرى غير صحيحة )وهي اﻹجابة المشطوبة أو الممحوة أو العﻼمات الشاردة عن
مكان اﻹجابة أو غير المقروءة أو غير الجدية(.
أمثلة :تشعر بالبرد أكثر /أو تهاجر /أو تجمع الغذاء /أو يمكن للثدييات المغادرة و التوجه إلى مناخ أكثر
دفأً.
ﻻ توجد إجابة
الرمز :99

فارغة
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Item ID: S07_10

Item ID: S07_10
مجال المحتوى :علوم الحياة
موضوع المحتوى :تفاعﻼت الكائنات الحية مع اﻷنظمة البيئية وخصائص كل منهما
البُعد اﻹدراكي :معرفة
رمز اﻹجابة الصحيحة A
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Item ID: S07_11

Item ID: S07_11
مجال المحتوى :العلوم الفيزيائية
موضوع المحتوى :تصنيف وخواص المادة والتغيرات بها
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
إجابة صحيحة
10

اﻷقطاب مؤشرة بشكل صحيح :الشمال ) (Nفي اﻷسفل والجنوب ) (Sفي اﻷعلى.
إجابة غير صحيحة

70

اﻷقطاب مؤشرة بشكل خاطئ :الشمال ) (Nفي اﻷعلى والجنوب ) (Sفي اﻷسفل.

71

اﻷقطاب مؤشرة بشكل خاطئ :الشرق ) (Eوالغرب ).(W

79

إجابات أخرى غير صحيحة )وهي اﻹجابة المشطوبة أو الممحوة(.
ﻻ توجد إجابة

99

فارغة
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Item ID: S07_12

Item ID: S07_12
مجال المحتوى :علوم اﻷرض
موضوع المحتوى :كوكب اﻷرض في النظام الشمسي
البُعد اﻹدراكي :معرفة
رمز اﻹجابة الصحيحة

C
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Item ID: S07_13

Item ID: S07_13
مجال المحتوى :علوم اﻷرض
موضوع المحتوى :الخصائص الطبيعية لﻸرض ومواردها وتاريخها
البُعد اﻹدراكي :معرفة
إجابة صحيحة
20

تبين شيئين مختلفين من اﻷمثلة أدناه:

أمثلة :البر والبحر /.أو اﻷرض و النفط /أو اﻷراضي والغاز الطبيعي /أو المياه والفحم /أو المحيط و الرمال.
اﻹجابة صحيحة جزئيا
10

تذكر شيء واحد من القائمة المشار إليها في الملحوظة أعﻼه.

اﻷمثلة :اﻷرض والصخور /أو اﻷراضي و التربة /أو الصخور و المعادن /أو التربة و الغبار /أو البحار و
المحيطات.
إجابة غير صحيحة
إجابات أخرى غير صحيحة )وهي اﻹجابة المشطوبة أو الممحوة أو العﻼمات الشاردة عن مكان اﻹجابة أو
79
غير المقروءة أو غير الجدية(.
ﻻ توجد إجابة
99

فارغة
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Item ID: S07_14

Item ID: S07_14
مجال المحتوى :علوم اﻷرض
موضوع المحتوى :طقس ومناخ كوكب اﻷرض
البُعد اﻹدراكي :تطبيق
رمز اﻹجابة الصحيحة

C
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