
 
 

   - 1 -  الطّنجرة
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   الطّنجرة
    
  للمعلّم  

  
  
    :املهمة وصف  .1

يقومون  . تيار طنجرة مالئمةخالب مبساعدته على ا ويقوم الطّ،لوالدهر يريد شراء طنجرة متا  
ا ات معادن واستناديفحصون صف ،بات تامرطلّمتحسب  الطّنجرة يففات املرغوبة  الصبتعريف

 املعدن اذلك خيتارون بدائل هلذكو  .للطّنجرة  املطلوبنحص خيتارون املعدف الاىل هذإ
وحيدكلفة هلذه البدائلدون الت . ب على قائمة صفات ة حيصل الطالّيف القسم الثاين من املهم
  .ادة املذهالئمها ه تأي االستخداماتروا  وعليهم أن يقر،ة جديديةمعدنادة مل

  
    :  املفحوصةهاراتامل  .2

       
  تنظيم معلومات يف قائمة 
   نيفتص 
 تعليل 
  معرفةتطبيق 
 إعطاء تفسري 
  عملية التصميم 
 مقارنة 
    معرفة 

    
    : ا ةاملهم قتتعلّ نهاجاملمن  مواضيع  .3

    : وطاقة مواد - مركزي موضوع  
  )1.7.1(  استخداماتعمليات و ،صفات:  يف اليابسةةطبيعي موارد 
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    : املهمة يف األسئلة نوع  .4
   مفتوحة أسئلة  

  
    : اجليل  .5

   سادس - خامس صفوف  
  
    :املطلوب العمل طابع  .6

  فردي عمل  
  
    :ةاملهم مدة  .7

  )واحد درس (دقيقة 45  
  
    : كزيرم نشاط  .8

   إجابة على أسئلة معلومات،قراءة قطع  
  
9.  مساعدةمواد :     

   أدوات كتابة  
  

    :عةنتيجة ائية متوقّ  .10
مة َء مال،ة صفات معادنف معر:وضوع املعادنمب املامإالطالب فيها ظهر ة يئلإجابات على أس  

    خبصوص استخدام املعادناألفضللول احل إختيار ،لفةتخمالستخدامات  صفات املعادن
  

    : مريرقة التيطر  .11
ىل إا  استناد،ة بشكل مستقلألسئلة وجييب على اوراق املهمأم على  طالب من املعلّحيصل كلّ  
  . ة بانتهاء العمل عليهاأوراق املهمعلم  جيمع امل .وراقألرشادات يف اإلا

  
    ستعمال بني صفات املواد، وامن املهم تعليم الطّالب التمييز بني أمساء املواد و:   مالحظة

  .، صلب وإخل، قوي مثل قاسٍبشكلٍ صحيح صطلحات            م
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1
  جدول مهارات مقابل اسئلة

  
  أسئلة  مهارات

  1  ج صفات املُنتمتييز: عملية التصميم

  20 - 17، 2  )صفات(تصنيف 

  20 - 14، أ12، 9، 7 – 3  تطبيق معرفة

  10، 8  اختيار احلل األفضل: عملية التصميم

  ب10  إعطاء تفسري

  11  مقارنة

  أ12  تعريف متطلّبات: عملية التصميم

  ب12  تعليل

  13  معرفة

  16 – 14  تج تعريف صفات مواد ومالءمتها للمن: عملية التصميم

  20 – 17  تنظيم معلومات يف قائمة

  20 - 17  طلّب والصفةاملالءمة بني املت: لية التصميمعم
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   الطّنجرة
   إجابات  

  
  رطنجرة تام:  قسم أ

  
يرغب يف شراء طنجرة تصمد لفترة .   لوالده إلعداد شورباته الفاخرة جديدةتامر يريد شراء طنجرة
 ثقيلة، لكي يكون سهالً رفعها عندما تكون الطّنجرةمن املهم أالّ تكون .  طويلة وال خترب بسرعة

  ، لكي يكون يف وسع تامر أن يشتريها غالية الثمنكذلك من املهم أالّ تكون .  أيضامليئة 
  . الذي وفّرهخصيصروف الشاملمن 

  
  
  ؟ تامر أن تتوفّر يف الطّنجرةالّيت يريدها تطلّباتاملما هي     .1
  

  . تخربال / طويلة لفترة  تصمد ، رخيصة،خفيفة الوزن   
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1
 متيز صفات وهنالك املعادن، لكلّ مشتركة صفات هنالك. املعدن من مصنوعة الطّناجر غالبية  .2

  .املعادن بعضفقط 
جبانب  x وضع ،)الزئبق عدا ما (املعادن لكلّ املشتركة فاتالصأحط بدائرة  التايل اجلدول يف  

املعادن لكلّ املشتركة ريغ فاتالص:  
  
  
  

  موصلة للحرارة

  
  
  تنجذب
  للمغناطيس

  
  
  المعة

  
  

  موصلة جيدة
  للكهرباء

  
  تسمع صوتاً

 معدنياً عندما ينقر
  عليها
  

  
  

  
  ثقيلة

  

 
  
  

  موصلة للكهرباء
  

  
  

  
  تصدأ

  

  
  
  
  صلبة

  

  
  

  ال تنجذب
  للمغناطيس

  
  

  
  
  خفيفة
  

  

 
 

 صفراء

 
 

 
 

 قابلة للتطريق
 

 
 
 لينة
 
 

  
  
  ال تصدأ

  
  

  
            

  . الطّالب  غري مطلوبة مناملعرفةا، كلّ املعادن تصدأ بشكلٍ أو بآخر، إالّ أنّ هذه ليعم:  مالحظة*
  .  صحيحة بته، تعترب إجابدائرة "صدأت" أحاط الطّالب الكلمةإذا       

  
  
  
  

X  

X X X 

X  

X X  X X 
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    :7 - 3جب على األسئلة  وأالتالية القطعةإقرأ 
   اليت للطّنجرة مالءمة األكثر هو منها أي يقرر لكي ،يعرفهاالّيت  عادنامل صفات بفحص يقوم تامر

  . عنها يبحث
 فاتالص. له املميزة الصفات كلّ منها كل جبانب أكتب.  اليت فحصها تامرعادنامل قائمة أمامك

لةمالكلمات خمزن يف سج.  
  
   ، الوزنخفيف  ثقيل،  ،غال  رخيص،  لمغناطيس،ل ينجذب  يصدأ،  ،لين  قاسٍ،  :كلمات زنخم

    .أمحر-ذهيب هلون  للكهرباء، ممتاز موصل  ،ا نسبيواطئة  انصهارهحرارة درجة
  
  . مرات ةعد صفة كلّ استخدام ميكن! إنتبه

  
   صفات                  دنامع        

 
  ثقيل ،رخيص ،للمغناطيس ينجذب ،يصدأ ،قاسٍ   حديد    .3
  
           انصهارهحرارة درجة ، خفيف الوزن،رخيص ،لين      ديرقص    .4

  واطئة                                                  
    
  قاسٍ ،رخيص ، الوزنخفيف   ألومنيوم    .5
  
  أحمر-ذهبي لون ،ثقيل ،رخيص ،للكهرباء ممتاز موصل    حناس    .6
  
7.    اٍلغ ،ثقيل ،للكهرباء ممتاز موصل    ةفض  
  

              
  . الطّالب  غري مطلوبة مناملعرفةهذه و بآخر، إالّ أنّ  كلّ املعادن تصدأ بشكلٍ أ،اليعم:  مالحظة*

   . صحيحة ن أخرى غري احلديد، تعترب إجابتهعادإىل جانب م "يصدأ"الطّالب إذا كتب       
  
  
      

     باتطلّتمل هو األكثر مالءمةً  معدنأي  ،7- 3يف األسئلة أعاله يت فحصتها وفقًا لصفات املعادن الّ .8
    تامر؟     
     ألومنيوم 
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1
     :كهذه صفات ثالث سجل. ناجرط لتصنيع ةالئمغري م معينة معادن لدى فاتالص بعض  .9

  من غالء الثّ،ثقل الوزن،  صدأ،ليونة ،واطئةدرجة حرارة انصهار    
    
  

 من مصنوعة طنجرة يوجد ال تامر حارة يف زليةناملَ واتألدا حانوت يف هأن لنفترض  .أ  .10
 خرآ معدن أي . أخرى معادن من مصنوعة طناجر يوجد لكن ،اخترته الذي املعدن  
   يف قائمة    اًميكن أيضا تسجيل معدن ليس موجود (ها؟ؤشرا تامر يود اليت الطّنجرة سيالئم  

     ).3             املعادن اليت يف صفحة 
   حديد  .ج         نحاس  .ب        ال يصدأ فوالذ  .أ         
  

    التي صفات  توجد بعض ال المذكورة أعالهالمعادن الثالثة كّل واحد منل  :اختيارك إشرح  .ب  
  .ل الحرارةوتوصيالبة  الص،عرالس: يبحث عنها تامر             

    
  .إلجابات منطقية معلّلة بشكٍل جيد بشكٍل مستقل، وإعطاء نقاط إجابة أخرىيجب فحص كّل   

   
  

   خر؟آ معدن من مصنوعة طنجرة اخترت عندما تتنازلْ  بالطّنجرةطلوبةمعن أي صفة   .11
         

  :10  على الجواب أن يالئم الجواب في السؤال     
  ).ديدالحإذا اختار الطاّلب (ال تصدأ  ،) النحاس والحديدإذا اختار الطاّلب (خفيفة الوزن     

        
  

    حال؟ بأي عنها نازلالت ميكنك وال ،الطّنجرة يف تكون أن جيب أي صفة  .أ  .12
   عالية هادرجة حرارة انصهار / للحرارة موصلة    

  
 غير موصلة للحرارة ال تنقل الحرارة إلى الطّعام الّذي في داخلها، فال ينضج  طنجرة:علّل  .ب  

  .الطعام    
  . تنصهر أثناء الطهيواطئة انصهار طنجرة ذات درجة حرارة      
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  .ةسبيك هوالذي و ،)نريوسطة ( الّذي ال يصدأالفوالذ من اليوم صنعي الطّناجر من كثري
  

     ؟ةالسبيك يه ما  .13
  معادن عدة من خليط  

  
  

    :ناجرط نتاجإل مالئما جتعالنهاللتني  يصدأ الّذي ال لفوالذل صفتني سجلْ  .14
    جداقاسٍ عالية، ه، درجة حرارة انصهاررخيص ،يصدأ ال ،حرارةلل موصل   
  

    :ناجرط إلنتاج الئم بسببها هو غري ماليتو يصدأ الّذي ال لفوالذل واحدة صفة سجل  .15
  ثقيل  

  
  

 سمكلوصول إىل الفوالذ ل معاجلة  تتم،يصدأ الفوالذ الذي ال من ناجرط تصنيع عملية اللخ .16
8(ا ق جدرقي

10
   عليها؟ التغلّب املعاجلة هذه تفَهدالفوالذ يف  أي صفة .)ملم 

   ليالثق وزنه   
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1

   املعدن اجلديد :قسم ب
  
عه فوجدوا صفاته اخلرباء فحص  .تيمبوكتو يف منجم يف جديد معدن على رثد موصل أنجي  

  . نسبياواطئة انصهاره حرارة ودرجة قليالً المع ،طريققابل للت ثقيل، للحرارة، جيد موصل للكهرباء،
    .املعدن نادر جدا ومن الصعب استخراجه

   .مامك استعماالت ممكنة للمعدن اجلديدتظهر يف القائمة اليت أ
  كتب يف العمود املناسب أي صفات مالئمة وأي صفات غري أمن بني الصفات اليت وجدها اخلرباء، 

  .االستخداماتمن مالئمة لكل واحد 
  
  
 صفات غري مالئمة  صفات مالئمة  اإستخدامات ممكنة للمعدن  

  طناجرإنتاج   .17
  موصل للحرارة،
  قابل للتطريق

  درجة حرارة
  ،واطئة هانصهار
  ، ثقيلنادر

  إنتاج جموهرات  .18
  ، المع،قابل للتطريق

  نادر
ال توجد صفات غري 

  مالئمة

  جات  صغرية يف معالرقائقإنتاج   .19
  واسيباحل

دموصل جي  
  ، قابلللكهرباء
  للتطريق

  درجة حرارة
  واطئة هارانصه

  إنتاج أسالك كهرباء  .20

  جيدموصل 
  موصل للكهرباء،

  للحرارة جيد
  ،)يتعلّق باالستخدام(

  قابل للتطريق

  نادر، موصل جيد
  يتعلّق(للحرارة 
  ،)باالستخدام

  حرارة انصهاردرجة
  يتعلّق( واطئة

  ،)باالستخدام
  ثقيل
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   الطّنجرة
  مرشد تقييم  

  
  

 سؤال  عالمة
 رقم

 وزن  مهارات
5  4  3  2  1  0  

1  

  
: عملية التصميم

  متييز صفات املنتج
  

x1 
 3كتب 

 متطلّبات
  صحيحة

     صحيحنيبنيمتطلّكتب   
كتب 

متطلّب 
  واحد

مل جيب أو 
كتب 

 متطلّبات
خاطئة 
  فقط

 x2  )صفات(تصنيف   2
ىل اا أشار صحيح

 صفة يف 15
  اجلدول  

 أشار
 صحيحا

  إىل 
12-14 
  ةصف

 11-7 إىل  صحيحاأشار
  ةصف

 أشار
 صحيحا

  إىل 
4-6 

 صفات

 أشار
 صحيحا

  إىل
 1 -3 

 صفات

مل جيب أو 
يشر إىل  مل

 أي صفة
  صحيحة

 x1  تطبيق معرفة  *3

 اصحيح كتب
كلّ الصفات 

  املميزة 
 ) 5 ما جمموعه(

 كتب
اصحيح 

  صفات4
  صفات 3 اصحيح كتب

 كتب
 ايحصح
  نيصفت

 كتب
اصحيح 
صفة 
  واحدة

مل جيب 
 أومل

أي يكتب 
 ةصف

  صحيحة

 x1  تطبيق معرفة  *4

 اصحيح كتب
كلّ الصفات 

  املميزة 
  )4 ما جمموعه(

  صفات 3 اصحيح كتب  
 كتب
اصحيح 
  نيتصف

 كتب
اصحيح 
ة صف

  واحدة

مل جيب 
أومل 

أي يكتب 
صفة 

  صحيحة
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1
 سؤال  عالمة

 رقم
 وزن  مهارات

5  4  3  2  1  0  

 x1  تطبيق معرفة  *5

 اصحيح كتب
كلّ الصفات 

  املميزة 
  )3 ما جمموعه(

    نيت صفاصحيح كتب  

 كتب
اصحيح 
ة صف

  واحدة

مل جيب 
أومل 

أي يكتب 
صفة 

  صحيحة

 x1  تطبيق معرفة  *6

 اصحيح كتب
كلّ الصفات 

  املميزة 
  )4 ما جمموعه(

  صفات 3 اصحيح كتب  
 كتب
اصحيح 
  نيتصف

 كتب
اصحيح 
ة صف

  واحدة

مل جيب 
أومل 

أي يكتب 
صفة 

  صحيحة

 x1  تطبيق معرفة  *7

 اصحيح كتب
كلّ الصفات 

  املميزة 
  )3 ما جمموعه(

    نيتصف اصحيح كتب  

 كتب
اصحيح 
ة صف

  واحدة

مل جيب 
أومل 
 أي يكتب
ة صف

  صحيحة

8  
  :عملية التصميم

          أجاب صحيحا x1 اختيار احلل األفضل
كتب 

معدنا آخر 
 أو مل جيب

9  

  
  تطبيق معرفة

x1 
 صفات 3كتب 
    ني مالئمتنيتصفكتب     ئمةمال

كتب 
صفة 
 واحدة
  مالئمة

مل يكتب 
أي صفة 
صحيحة 
 أو مل جيب

  أ10
  :عملية التصميم

          أجاب صحيحا x1 اختيار احلل األفضل

كتب 
معدنا غري 
مالئم  أو 
  مل جيب

 ب10

  :عملية التصميم
اختيار احلل 

األفضل، اعطاء 
  تفسري

x1   اعلّل صحيح    
ء من تطرق فقط إىل جز

الصفات ذات الصلة كتعليل، 
  أو مل يفصل  

    

مل جيب أو 
تطرق إىل 

صفات 
ليست 

 ذات صلة
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 سؤال  عالمة
 رقم

 وزن  مهارات
5  4  3  2  1  0  

           أجاب صحيحا x1  مقارنة  11

مل جيب أو 
كتب 
صفة 

  أخرى 

  أ12
 عملية ،تطبيق معرفة
تعريف : التصميم
  متطلّبات

x1 اأجاب صحيح          

مل جيب أو 
  كتب 
صفة 
  أخرى

    ا  علّل صحيحx1   تعليل ب12
إجابة مصاغة بشكلٍ مبهم أو 

      جزئي

مل جيب أو 
أعطى 
  تعليالً 
غري / آخر 
منطقي  

           أجاب صحيحا x1  معرفة  13

مل جيب أو 
أخطأ يف 

كلّ 
  اإلجابات

14  

  تطبيق معرفة، عملية
تعريف : التصميم

صفات مواد 
  ومالءمتها للمنتج

x1 
كتب صفتني 
     كتب صفة صحيحة واحدة    صحيحتني

 جيب أو مل
أخطأ يف 

كلّ 
  اإلجابات

  
15  

تطبيق معرفة، عملية 
تعريف : التصميم

صفات مواد 
  ومالءمتها للمنتج

x1 اأجاب صحيح          

مل جيب أو 
أخطأ يف 

كلّ 
  اإلجابات

16  

تطبيق معرفة، عملية 
تعريف : التصميم

صفات مواد 
  ومالءمتها للمنتج

x1 اإجابة مبهمة أو جزئية    أجاب صحيح       

مل جيب أو 
أخطأ يف 

كلّ 
  اإلجابات
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1
 سؤال  عالمة

 رقم
 وزن  مهارات

5  4  3  2  1  0  

17# 

، )صفات(تصنيف 
تطبيق معرفة، عملية 

مالءمة : التصميم
بني متطلّبات 

وصفة، إكمال 
 معلومات يف جدول

x1 

 اصحيح عبأ
صفتني مالئمتني 
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