
1  
 

  שנות לימוד 10כלים שלובים  ןחבממבנה ודגם 

  "أدوات ُمدمجة"مبنى وشرح عن امتحان 
  

  : مدة اإلمتحان

  .ساعتین

  : مبنى اإلمتحان

  .نقطة 60مجموع النقاط لالمتحان : في ھذا النموذج فصلین

  .أسئلة ُمغلقة من كافة مواد التعلیملھذا الموضوع –الفصل األول 

نقطة من  40بحیث تستطیع تجمیع حتى ،التجمیعبطریقة . سؤال 20في ھذا القسم 

50.  

  .مفتوحةأسئلة  –الثانيالفصل 

نقاط لكل  10ا، على الطالب اختیار سؤالین واإلجابة عنھم. أسئلة 3في ھذا القسم 

  .نقطة 20سؤال، المجموع 

 . یحصل الطالب على قطع قصیرة، وعلیھ اإلجابة عن األسئلة التي تلي ھذه القطع

  

    .ال توجد:  مسموح بھا مواد مساعدة
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  أمثلة ألسئلة اإلمتحان–الفصل األول 

  

 )نقطة واحدة(؟ ما ھي التكنو لوجیا .1

 .ُمحیط طبیعي  .أ 

، بواسطة إضافة جھاز یعمل في العالم ویحل التغییرمجال یتم التعبیر عنھ عن طریق   .ب 

 .المشكلة التي ألجلھا تم اختراُعھ

 .طریقة لفحص الُمعطیات  .ج 

لمجال أو موضوع ُمعین، ُمنظم ویعتمد على حقائق، مشاھدات أو  تعلُّم ودراسة منھجیة  .د 

 .تجارب التي یتم تلخیُصھا لقوانین، قواعد ونظریات

 

أكتب بجانب كل كلمة ھل لھا عالقة بالعلم أم . أمامك عدة كلمات لھا عالقة بالعلم أو التكنولوجیا .2

 )نقطتین(: بالتكنولوجیا

 ________________ -المیكروویف   .أ 

 ____________ - محمولھاتف   .ب 

 ______________ - كرة أرضیة  .ج 

 ______________ - حاسوب نقال  .د 

  

 أحط بدائرةاقرأ القطعة و". كیف ننجح في اإلمتحان"أمامك القطعة التالیة في موضوع  .3
 )نقاط 4. (تُدل على سؤالالتي  كلماتال

  .مروا مرة واحدة على كل المواد التي تعلمتموھا وافحصوا

 لدیكم كل المواد الالزمة؟ھل تتوفر   . أ

 ھل كل المواد مفھومة بالنسبة لكم؟ ھل توجد أسئلة غیر محلولة؟  . ب

خالل مروركم على المواد، من المفضل التأشیر بواسطة قلم بارز مصطلحات ومفاھیم، جمل 

بعد أن . عملیة التأشیر ھذه ستوضح لكم التسلسل الھرمي للمواد. أساسیة، عناوین رئیسیة وثانویة

كیف نقوم بذلك؟ كیف ننجح؟ . رتبتم كافة المواد، ابدأوا بالدراسة ومراجعة المواضیع المختلفة

الطریقة السطحیة والمفضل عدم استخدامھا ھي التلخیص فحسب، ومن ثم العودة لقراءة 

  .التلخیص عدة مرات
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ارطة أشر إلى الترتیب الصحیح لبناء خ. حتى نبني خارطة مصطلحات، یجب تنفیذ عدة خطوات .4
 )نقاط 5: (للخطوة األخیرة) 5(للخطوة األولى وحتى الرقم ) 1(من الرقم . المصطلحات

  

  . تحدید المصطلح المركزي

  . قراءة أعمق وتعیین مصطلحات ھامة –قراءة ثانیة 

بمساعدة أسھم وكلمات ربط،  والتي ُتبرز العالقة بین  –الربط بین المصطلحات 

  . المصطلحات

  . تنظیم المصطلحات الثانویة

  .سطحیة/ قراءة سریعة  –قراءة أولى 

  

  )نقاط 4: (قم بمقارنة ثالثة ممیزات في الجدول التالي. أمامك صور ألفعى وفیل. 5

  

  

  

  

  

  

      

      

      

 

 )نقطة واحدة. (في السؤال السابق أكتب فقرة مقارنة، تصف بند واحد من الجدول المعطى .6

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  
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 )نقطة واحدة: (ھي) مفاھیم(خارطة مصطلحات  .7

 .أداة بیانیة لعرض معلومات أو مراحل تعلیم  .أ 

 .ركب من مصطلحات في مجال تخصص ُمعینمخطط م  .ب 

 . أداة لبناء عالقات ھامة بین مصطلحات بمساعدة أقوال معینة  .ج 

 .كل اإلجابات صحیحة  .د 

  

 )نقاط 3. (الئم بین العمود أ والعمود ب. أمامك جدول یصف مراحل البحث العلمي .8

  

  عمود أ

  المرحلة في العملیة

  عمود ب

  وصف المرحلة

  . اجابة ممكنة للمشكلة التي أثارھا الباحث. أ  تنفیذ البحث. 1

  ___: ُیناسب الرقم –أ 

صیاغة المشكلة في البحث العلمي، التي نرید حّلھا بمساعدة البحث . ب  موضوع البحث. 2

  ___  : ُیناسب الرقم –ب . ألمر الذي أثار فضول الباحثفیما یتعلق با

  سؤال البحث. 3
  . تحدید مجموعة البحث، المتغیرات وتجمیع الُمعطیات. ج

  ___: ُیناسب الرقم –ج

  فرضیة البحث. 4
تحدید األسئلة التي تنشأ بعد دراسة خلفیة علمیة أو التي تنشأ بعد . د

  ___: ُیناسب الرقم –د. مشاھدة ظواھر طبیعیة

  نتائج البحث. 5
  . تأكید أو رفض لفرضیات البحث. ھـ

  ___: ُیناسب الرقم –ھـ 

  ُملخص واستنتاجات. 6
وصف دقیق، نوعي وكمي للمشاھدات أو التجارب العلمیة . و

  ___  : ُیناسب الرقم –و  .وتحلیلھا
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  أمثلة ألسئلة اإلمتحان –الفصل الثاني 

  

  

  )نقاط 10. (اقرأ النص التالي وأجب عن األسئلة التي تلیھ

 

ففي عملیة التطویر . التكنولوجیا ھي مشكلة معینة أو الحاجة البشریةإن العامل الرئیسي لتطویر "

  ".التكنولوجي والبحث العلمي ُتطبق معرفة من مجاالت مختلفة

  تطویر قلب اصطناعي:  مثًال

. فروت، وھو مصنوع من مادتي التیتانیوم والبالستیك - حجم القلب االصطناعي كحجم ثمرة جریب 
وظیفة الجھاز أن یقوم بعمل الُبطینین في . ة ویزن كیلوغرام واحدویعمل بواسطة مضخة كھربائی

  .القلب، وبإمكانھ العمل في الجسم البشري لمدة طویلة

  

 )نقاط 5. (قلب اصطناعي: على أیة حاجة یجیب الحل   .أ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

  

  ) نقاط 5. (اذكر مجالي معرفة إثنین، نحتاجھم لتطویر ھذا الجھاز  .ب 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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  )نقاط 10. (اقرأ النص التالي وأجب عن األسئلة التي تلیھ

  ضد اختطاف األطفال" إیتوران"

 عامًا، بعد أن ُذعر والداھا 11ُزرعت رقاقة إلكترونیة صغیرة في ذراع دانیال دوفال، ابنة الـ 
  .من اختطاف فتاتین بعمر العشرة سنوات، في بریطانیا

  . ھذه الرقاقة اإللكترونیة سُتمكن والدیھا من تحدید موقعھا على خریطة محوسبة

وفقًا ألقوال والدي دانیال، كان حادث اختطاف وقتل الفتاتین في بریطانیا، السبب وراء قرارھم 
لذا . نا أن نعمل حتى تشعر ابنتنا مئة بالمئة بأمانبعد قتل الفتاتین فكرنا، ماذا بإمكان: "الحاسم

عندما ُتسرق سیارة فیھا ُرقاقة . قررنا أن الرقاقة اإللكترونیة ستمنحھا الحمایة القصوى
إذًا لما ال التكنولوجیا ذاتھا حتى ُنحدد مكان األطفال . إلكترونیة، ُیمكن تحدید موقعھا بسھولة

  ".المخطوفین؟

داء في بریطانیا، وقد أعربت عدة تنظیمات لحمایة حقوق الطفل عن كان لقرار العائلة أص

وبرأیھم یجب توعیة األطفال بما یتعلق بالمخاطر التي قد تواجھھم . احتجاجھا على ھذه الفكرة
  . وعدم ربطھم بأجھزة، وبالتالي قد نضر بخصوصیتھم

  

 )نقطتین(؟ "إیتوران"على أیة حاجة یجیب جھاز الـ   . أ
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

  

) نقاط 4. (فكرة زراعة رقاقة إلكترونیة عند بني البشر یؤیداعرض تفسیر واحد   . ب
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

  

) نقاط 4. (فكرة زراعة رقاقة إلكترونیة عند بني البشر ضداعرض تفسیر واحد   . ج
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

  


