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  أصوات وأنغام
    

  للمعلّم 
  
    وصف املهمة  .1

ات نقل معلوم( هواتف من مواد بسيطة ويفحصون بواسطتها جودة اإلرسال يبين الطالب      
يبحثون يف عدد من العوامل اليت تؤثر على جودة اإلرسال . بواسطة مواد خمتلفة) صوتية

بني  الوصل، وخيطمدى شد و  الوصلخيط منها العالقة ما بني املادة اليت صنعوحياولون إجياد 
  .جودة نقل االتصال

  
    املهارات املفحوصة   .2

 تشخيص هدف التجربة 
 إخبار عن نتائج التجربة 
 تشخيص معلومات وترمجتها 
 ختطيط جتربة 
 قراءة جدول وإكمال معلومات يف جدول 
 عزل متغيرات 
 تطبيق معرفة 
 استنتاجات 
 مقارنة 
 إعطاء تفسري 
 تجربة تعريف هدف ال 
 تعليل 
 افتراض 
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  مواضيع يف املنهاج ترتبط املهمة ا  .3
  

  :املواد والطاقة - موضوع مركزي  
     )1.9.1(ظواهر متعلقة بالصوت    

   ، اإليصال، االنعكاس، االبتالع وتغير الصوت ته، مدتهشد:  الصوتيزاتصفات ومم -

 حيزات خمتلفة يف   

   )1.9.2(الصوت والسمع      

 
  :تصالالعلومات واامل - موضوع مركزي  

  
  )3.3.2(أنظمة اتصال  

  
  نوع البنود يف املهمة  .4
  

  أسئلة مفتوحة ومغلقة، بناء مناذج  
  
  اجليل .5
  

  ادس اخلامس والسصفوف  
  
  طابع العمل املطلوب   .6
  

     أزواجعمل يف  
  
  مدة املهمة   .7
  

  ساعة  1.5 – 1: يف البيت  
  تان: يف الصفحص  
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  نشاط أساسي   .8
  

  إجابة عن أسئلةذ سلسلة من التجارب والفحوصات، بناء مناذج، تنفي  
   مواد مساعدة   .9
  

  ):نيطالبموعة مؤلّفة من  ( وللتجربة      لبناء النماذج
  

  ستعمالأحادية اال أو كؤوس بالستيكية  علب جبنة فارغة8 
  ة ثخينة خشبية أو مسامري رفيعة أو إبر) أسناناتنكاش(مساويك  
   متر12 بطول صيدخيط  
   متر12 بطول بنخيط ق 
  متر12 بطول حناسيسلك  
    متر12خيط تطريز بطول  
 شريط عازل 
  )إجباريليس (جهاز راديو  

  
  قلم رصاص وممحاة: للكتابة

  
  

  نتيجة ائية مرجوة  .10
  

  اتف خمتلفة، إجابات عن أسئلة هو4  
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  طريقة التمرير   .11
  

 يف نطاق املدرسة يف  إذا مل يكن هذا ممكنا، ميكن متريرها.تنفّذ بأزواج ةة بيتيمهمة هي مامله  
 كل يبين.  ألزواج مسبقاًالطالبجيب االهتمام بتقسيم . مكان هادئ وواسع، كقاعة رياضية

  . الطالبع على  التعليمات اليت توز ورقة حسب، هواتف ويفحص طريقة عملها4زوج 
  

   ن على يوصى . احلرص على تنفيذ التعليمات بشكل دقيقعلى  الطالبتوجيه من املهمبالتمر
  . للحيلولة دون وقوع خلل ولضمان جودة الئقة يف نقل اإلرسال، اهلواتف يف الصفبناء

من املهم . وعزل املتغيراتحمبذ جدا حتضري الطالب قبل املهمة أيضا يف جمال مهارات البحث   
على سبيل املثال، (ربة علمية وجتربة غري علمية، ولفت االنتباه إىل حمدودية التجربة التمييز بني جت

كذلك، من املهم التمرن مع الطالب ). تأثري عوامل إنسانية مثل حدة الصوت والسيطرة عليه
  .   على قراءة نتائج، استنتاج من جدول، وما شابه

  .البيت أو يف الصف يف ،خالل التجربة عن األسئلة الطالبجييب   
  مك   س" تأثري املتغير إبطالمك قدر اإلمكان، من أجل   جيب شراء خيوط بنفس الس:مالحظة   

     من مواد مك إذا كان من الصعب احلصول على خيوط متماثلة يف الس". اخليط                  
   املهمة، والطلب إليهم أن خمتلفة، جيب ذكر ذلك أمام الطالب عند توزيع                   
  جرى  يف التجارب الّيت ستثانوي وأن يتجاهلوه يتعاملوا مع هذا املتغير كمتغير                  
  .خالل املهمة                  
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  جدول مهارات مقابل أسئلة

  
 أسئلة مهارات

 1 تشخيص أهداف التجربة

 8 – 7، 4، 2 إخبار عن نتائج التجربة

  16، 3 فتراضا

 15، 3 تعليل

 4 قراءة جدول

 23 – 18، 4 إكمال معلومات يف جدول

 ب6، 5 تفسريإعطاء 

 6، 5 ستنتاجاتا

 9أ، 6 مقارنة

 15، 14، 10  متغيراتعزل

 23 - 18، 16، 12 – 11 معرفةتطبيق 

 13  أهداف التجربةتعريف

 15 – 13 جتربةختطيط 

 17 مية إىل معلومات بيانية يف الرسمتشخيص وترمجة معلومات كال
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  أنغام وأصوات
 

  إجابات
                        

    
  نبين هواتف : قسم أ

  
 ببناء أربعة الطالبيقوم كلّ زوج من . تجرى التجربة يف أزواج. يف هذه املهمة سنجري جتربة

علبيت جبنة (ع ستبنون اهلواتف من علب مس. ، حسب ورقة التعليمات املرفقة الحقًابسيطةهواتف 
ج سيحصل كلّ زو. تربطون بينها خيط وصل) ستعمالفارغتني أو كأسني بالستيكيني أحاديي اإل

 ويف كلّ واحد من اهلواتف .اخليوط متساوية بالطول والسمك. على أربعة خيوط من مواد خمتلفة
  .ستستعملون خيطًا آخر

من اهلواتف تسمعون الص جربة ستفحصون يف أيوت بشكل أفضلخالل الت  .  
  
  
  
  
  
  
  

 علبة مسع

 خيط وصل
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  :أمامكم جدول يبين املواد اليت ستصنع منها اهلواتف اليت ستبنوا

  

 خيط الوصل علب السمع هاتف

1 
علبتا جبنة فارغتان أو كأسان 
 بالستيكيان أحاديا اإلستعمال

   قنبخيط

2 
علبتا جبنة فارغتان أو كأسان 
 بالستيكيان أحاديا اإلستعمال

دصيخيط   

3 
علبتا جبنة فارغتان أو كأسان 
 بالستيكيان أحاديا اإلستعمال

سلك حناسي 

4 
علبتا جبنة فارغتان أو كأسان 
 بالستيكيان أحاديا اإلستعمال

 خيط تطريز
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  :تعليمات لبناء اهلواتف وتشغيلها
              

               بناء اهلواتف
 أو مسمار رفيع يف قاع كلّ واحدة من )نكاشة أسنان(  مسواكطةاثقبوا ثقباً واحداً بواس 
 اعقدوا طرف خيط     . علب السمع الثّمانية، انتبهوا إىل أن تكون مجيع الثقوب بنفس الكرب  

  بواسطة قطعة شريط   ) الكأس(     الوصل يف الثقب والصقوا العقدة يف أسفل العلبة 
 .         عازل

   
  تشغيل اهلواتف  
  ند االنتهاء من تركيب اهلواتف األربعة وربط كلّ أقسامها كما جيب، قفوا يف مكان  ع 

حاولوا ). كطول اخليط (امتر 12      هادئ، حبيث يبعد الواحد منكما عن اآلخر مسافة 
بصوت عادي ) بدون استعمال اهلاتف وباستعمال اهلاتف(اآلخر م منكمساع الواحد  

 .  كانت اجلملة املستقبلة مطابقة للجملة الّيت أرسلتموهاافحصوا إذاووبصوت مرتفع، 
  .تبادلوا األدوار حبيث يصبح مستقبِل اإلرسال هو املُرسل، ومرسل اإلرسال هو املُستقبِل

  .جيب احلفاظ على أن تكون علب السمع قريبة من الفم عندما تتكلمون 
ثنني أيضا عند نقل اإلرسال  بني االمتر 12جيب احلفاظ على مسافة ! يرجى االنتباه 
  . دون استعمال اهلاتف  
صفري، طنني، تكتكة، نقر ودق، معزوفة :  خمتلفة وأنغامحاولوا نقل اإلرسال بأصوات 
 .من راديو ترانزستور وأي إرسال خيطر ببالكم  
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  نتفحص اهلواتف: قسم ب
   

لذلك ، ال حاجة لتقييم . ئج مختلفةظروف التّجربة ليست علمية، وقد يحصل الطّالب على نتا: انتبهوا
  . 8، 7، 4، 2األسئلة 

  .، ومث اكتبوا ما هو اهلدف من التجربة1 صفحة  بداية املهمة يفراجعوا  .1
  شكل الّتي بنيناها نسمع اإلرسال بأفضل الهواتف في أي واحد من الفحص      

  
  
   ؟شكل بأفضل جنحتم يف استقبال اإلرساليف أي احلاالت   .2

  :ضعوا دائرة حول اإلجابة الصحيحة  
  

  بدون اهلاتف  كلّ لآلخرا من مسافة بعيدةتكلّمنعندما   . أ  
  بواسطة اهلاتف كلّ لآلخرا تكلّمنعندما   . ب  

  
  
  عندما يكون   : بشكلٍ أفضلأي حالة من حاالت اخليط تفترضون أنّ الصوت سينتقل بأكتبوا   .3

    مرختيا؟عندما يكون       اخليط مشدوداً، أو
  عندما يكون الخيط مشدودا  

  
   :      علّلوا إجابتكم

  ينتشر بشكٍل أفضل في الخيط المشدود منه في / الصوت هو عبارة عن ارتجاج، واالرتجاج يتقدم       
  .      الخيط المرتخي
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يكون اخليط اليت صنعتموها، عندما واتف واحد من اهلكلّ أآلن، حاولوا نقل الصوت عرب   .4

       ،افحصوا مىت جنحتم يف استقبال اإلرسال بشكلٍ أفضل. مرختيا وعندما يكون اخليط مشدودا  
  .      وضعوا إشارة       يف اخلانة املالئمة يف اجلدول

  .تأكدوا من أنّ اإلرسال ال يسمع بدون هاتف  
  . استعملوا حدة صوت متجانسة  

  

   أفضل؟لةاستقبال الرسامىت يكون 
  هاتف

  عندما يكون اخليط مشدودا  عندما يكون اخليط مرختيا

   أ
      )بنق خيط(

   ب
      )خيط صيد(

   ج
)سلك حناسي(  

  
 

   د
    )خيط تطريز(
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  : 4يف سؤال  الّيت أجريتموها يف اهلواتف ات بالفحوصان يتعلّق6 – 5السؤاالن 

  
  التني    هل بإمكانكم القرار يف أي من احل. 4يف سؤال يف اجلدول    متعنوا يف النتائج الّيت سجلتموها .5

     ينتقل الصوت بشكلٍ أفضل ؟)  مرتخٍ أو خيط مشدودخيط      (
  

   غري ممكن ال،/  نعم، ممكن  :          أحيطوا بدائرة
    
  :اشرحوا ملاذا  
  .  وهي تتعلّق بالشّرحيفحص هذا السؤال قدرة اإلستنتاج عند الطالب:  مالحظة  

  ممكن، نعم
  .  عندما يكون الخيط مشدودا نستقبل اإلرسال بجودة أفضلفي جميع الهواتف: الشّرح      
 سجلها الطالب في الجدول تدل ئج الّتي النتا حتى لو كانت ة صحيحةبيجب قبولها كإجا:  مالحظة  

  .نستقبل اإلرسال بجودة أفضل عندما يكون الخيط مرتخيا في جميع الهواتفعلى أنّه 
  غير ممكن، ال

وفي  ،ان خيط الوصل مشدودا اإلرسال بجودة أفضل عندما كا سمعنفي بعض الهواتف: الشّرح      
    .عندما كان خيط الوصل مرتخيا آلخرالبعض ا

  
  سؤال يف موهطرحت الذي كمالفتراض مطابقة 4سجلتموها يف سؤال  الّيت النتائج كانت هل.  أ   .6

                                 ؟3         
  ال/  نعم  :             أحيطوا بدائرة      
   3اإلشارة يجب أن تالئم االفتراض الذي كتبوه الطّالب في سؤال      
  النتائج مطابقة لالفتراض؟ مل تكن  ،حسب رأيكم ملاذا، -إذا كان اجلواب ال . ب  
  .الهاتف بدون  أيضا من سماع بعضنا البعض تمكّنّاألننا      

  . لم نهتم أن يكون الخيط مشدوداأنّه في الحالتين من المعقول –     أو 
  .     أو أي إجابة منطقية أخرى

    عند حساب العالمة ، ولذلك. ند أ ال تُعطى عالمة للبند بفي الب" نعم"لطالب اللذين أجابوا :      مالحظة
   . النهائية، يجب تنقيص هذا البند من عدد األسئلة العام في المهمة               
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      . مشدودانقل الصوت عندما يكون اخليط    اآلن يف كلّ واحد من اهلواتف الّيت بنيتموها حاولوا .7
  يف أي واحد من اهلواتف مسعتم اإلرسال بالشكل األوضح واألنقى؟      
  :ضعوا دائرة حول اإلجابة الصحيحة  
، لكن بما أن هنالك عوامل عديدة "ج" أن تكون  من المفروض7 اإلجابة عن السؤال: مالحظة  

ج تؤثّر على جودة السمع في كّل واحد من الخيوط، من المتوقع أن يحصل الطّالب على نتائ
   .مختلفة

          
  يف اهلاتف مع خيط قنب  .أ  
  اتف مع خيط صيديف اهل  .ب  
  يف اهلاتف مع سلك حناسي  . ج  
  يف اهلاتف مع خيط تطريز  .د  

  
  
  يف أي واحد من اهلواتف مسعتم اإلرسال بالشكل األقلّ جودة؟   .8

  :ضعوا دائرة حول اإلجابة الصحيحة  
  

    .7أنظر مالحظة في سؤال   
  

   اهلاتف مع خيط قنبيف  .أ  
  اتف مع خيط صيديف اهل  .ب  
  يف اهلاتف مع سلك حناسي  . ج  
  يف اهلاتف مع خيط تطريز  .د  
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    ما هو هذا العامل؟ .  ختتلف فيما بينها بعاملٍ واحد فقط الّيت بنيتموهاربعةاأل واتفاهل  .9
      المادة المصنوع منها الخيط / نوع الخيط

  
  

  ؟واتفاهلكلّ متساوياً يف  الوصل رأيكم، طول خيطملاذا، حسب   .10
  جودة    / على جودة نقل الصوت ) متغير واحد(فقط لكي نستطيع فحص تأثير عامٍل واحد             

  .        اإلرسال
 الخيط على نوعنستطيع القرار ما هو تأثير ل فما كنا، )متغيرين( لو قمنا بفحص عاملين –        أو 

  .اإلرسال  جودة  
  

      
  

طريقة بني الفارق بني طريقة إنتشار أمواج الصوت عندما نقل اإلرسال بدون هاتف وهو ما   .11
    نتشار أمواج الصوت عندما نقل اإلرسال عرب اهلاتف؟ ا
  عندما ننقل اإلرسال  . ، تنتشر أمواج الصوت في كل اإلتجاهاتهاتفنقل اإلرسال بدون نعندما    

  ل عبر الخيط، الّذي ينقل     وهذه تنتق، األمواج الصوتيةتقوم العلب بتضخيم، لهاتفا      عن طريق 
  . من الهواء منه أعلى بجودة      الصوت

  
  

   ما هي وظيفة علب السمع يف اهلواتف الّيت بنيتموها؟  .12
 صوت الشخص المرسل ونقل أمواج الصوت إلى الخيط، ولتضخيم أمواج الصوتة قولتضخيم   

      .لالّتي انتقلت عبر الخيط في اتجاه أذن المستقبِ
تكفي إجابة تحدث عن تركيز أمواج الصوت أو تضخيمها من أجل الحصول على  :مالحظة  
    . عالمة كاملة  
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  خنطّط جتربة جديدة: جقسم 
  

بنفس ، املادة مجيع علب السمع من نفس  يف بداية املهمة، كانتيف التجربة الّيت أجريتموها
   .ثري علب السمع على جودة اإلرسال تفحص مدى تأخطِّطوا جتربة اآلن .وبنفس احلجمالشكل 

 ميكنها أن تكون كبرية أو صغرية، مصنوعة من مواد خمتلفة، وذات –لعلب السمع مميزات خمتلفة 
  .شكل خمتلف

13.  عامل أي) مع يتعلّقمما ) فةص؟فحصهتريدون  بعلب الس  
  شكل العلبة/  علب السمع كبر/ علب السمع   المصنوعة منهاالمادة      

  
   لن يتغيرا يف مجيع اهلواتف الّيت ستبنوا؟ لعلب السمع) صفتني (أي عاملني  .14

  . 13العامالن المكمالن للعامل المفحوص في سؤال   
    ". كبر وشكل"ه كتابة علي" المادة المصنوعة منها علب السمع "13مثالً، إذا كتب الطالب في سؤال   

  
  

    ؟ األربعةاهلواتف متساويا يف اخليطهل سيكون طول  .15
   ال /نعم        :أحيطوا بدائرة  
  على جودة اإلرسال) لخيطاوهو طول  (إضافينفحص تأثير عامل  كي ال  :علّلوا  
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      .أبيب- ليصل بني القدس وتليف اهلاتف الّذي بنيتموه قوي وطويل كفاية اخليط لنفترض أنّ  .16

  ذلك، ال ميكن القيام بإرسال بواسطة هذا اهلاتف، وولد من القدس لن  بالرغم من        
أبيب- تل يفث مع صديقه       يستطيع التحد.  

  :حاولوا التخمني ملاذا  
  : أبيب لعدة اسباب-لن يصل الصوت إلى تل        
  ضعف أمواج الصوت ستنتشر وت-       
  بدالةأو /  ال يوجد في الطريق محطات لتضخيم الصوت -       

  
     . واحداً يحصل على عالمة كاملةسبباالطالب الّذي يكتب : مالحظة       
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  .هواتف سلكية وهواتف خليويةيف هذه األيام  يوجد      .17
  املصطلحات   ) حسب األسهم يف كل رسم( أمامكما الّذين" ب"و " أ"    أكملوا يف الرمسني   

  .           املالئمة لكلّ واحد من أنواع اهلواتف
  .    استعينوا باملثال، واختاروا الكلمات املالئمة من خمزن الكلمات يف أسفل الصفحة  

  
  رسم أ

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاز بث، جهاز استقبال، هوائي، سلك هاتف،     ، ج)مقْسم(هوائي راديو، بدالة :  خمزن الكلمات
  هاتف، أمواج راديو عمود                   

  هاتفعمود  هاتفسلك

 )مقْسم (بدالة
  استقبالجهاز 

 جهاز بثّ



 

  - 33 -  أصوات وأنغام

2
  

    رسم ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ، جهاز بث، جهاز استقبال، هوائي، سلك هاتف،     )مقْسم(هوائي راديو، بدالة :  خمزن الكلمات
  يوهاتف، أمواج راد عمود                   

  

  أمواج راديو 

  )مقْسم(بدالة
 

 هوائي 

 هوائي راديو   

  جهاز استقبال  

 جهاز بثّ 
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 اتف السلكي، يف اهلاتفم إىل املستمع يف اهلالصوت خالل اإلنتقال من املُتكلِّا حيصل ألمواج ماذ
؟ الّيت بنيتموهااهلواتفويف  الالسلكي  

  . استعينوا باملثالضعوا إشارة       يف اخلانة املالئمة يف اجلدول
   .وضع أكثر من إشارة     واحدة يف كلّ سطر ميكن

  
  هاتف بنيتموه  هاتف السلكي  سلكيهاتف     

أمواج الصوت تنتقل عرب   :مثال
  اخليط

    
  

18.  
أمواج الصوت تحول إىل 

     )تشفري(ذبذبات كهربائية 
  

19.  
ذبذبات كهربائية تنتقل عرب 

   السلك
    

20.  
ذبذبات كهربائية تحمل على 

  أمواج الراديو
  

  
  

21.  
ذبذبات كهربائية تحول إىل 

     )حل الشيفرة(أمواج صوتية 
  

22.  
ة تصل من أمواج صوتي

     م إىل جهاز البثّاملتكلِّ
  

23.  
أمواج صوتية تصل من جهاز 

     اإلستقبال إىل املستمع
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  االصوات واألنغام
 

  مرشد تقييم
  
  

  عالمة

0  1  2  3  4  5  
سؤال   مهارات وزن

  رقم

مل جيب، أو أخطأ 
إجابة جزئية أو غري       يف كلّ شيء

  1  تشخيص هدف التجربة  x1  إجابة صحيحة    واضحة

  2  إخبار عن نتائج جتربة  X0  للتقييمليس           

مل جيب، أو أخطأ 
  يف كلّ شيء

فتراض ا
صحيح 

لكن 
 التعليل

خاطئ، 
أو ال 
يوجد 
  تعليل

فتراض صحيح لكن ا  
 وتعليلفتراض صحيح ا     غري واضحالتعليل

  3  تعليلفتراض، ا  x1  منطقي

  X0  للتقييمليس           
إخبار عن نتائج جتربة، 
قراءة جدول، إكمال 
  معلومات يف جدول

4  

مل جيب، أو أخطأ 
    يف كلّ شيء

ال مالءمة 
بني 

اإلجابة 
وبني 
  التفسري

 والتفسرياإلجابة 
يشهدان على فهم، 
  لكن الصياغة سيئة

  
 مالئمان التفسريو اإلجابة 

ملعطيات اجلدول يف البند 
4  

x1   5  ستنتاجاتتفسري، اإعطاء  

مل جيب، أو أخطأ 
   أ6  استنتاجات، مقارنة  x1  إجابة صحيحة          يف كلّ شيء

مل جيب، أو أخطأ 
 جزئي أو غري تعليل      يف كلّ شيء

  ب6  إعطاء تفسريستنتاجات، ا  x1  تعليل منطقي    واضح

  7  عن نتائج جتربةإخبار   X0  للتقييمليس           
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  عالمة

0  1  2  3  4  5  
سؤال   مهارات وزن

  رقم

  8  إخبار عن نتائج جتربة X0  للتقييمليس           

مل جيب، أو أخطأ 
صياغة غري واضحة       يف كلّ شيء

  9  مقارنة   x1  إجابة صحيحة    أو إجابة جزئية

مل جيب، أو أخطأ 
صياغة غري واضحة       يف كلّ شيء

  10  عزل متغيرات  x1  إجابة كاملة    أو إجابة جزئية

أ مل جيب، أو أخط
صياغة غري واضحة       يف كلّ شيء

  11  تطبيق معرفة  x1  إجابة كاملة    أو إجابة جزئية

مل جيب، أو أخطأ 
صياغة غري واضحة       يف كلّ شيء

  12  تطبيق معرفة  x1  إجابة كاملة    أو إجابة جزئية

مل جيب، أو أخطأ 
 غري واضحة أو إجابة      يف كلّ شيء

التجربة، تعريف هدف   x1  إجابة صحيحة    إجابة جزئية
  13  جتربة ختطيط 

مل جيب، أو أخطأ 
عامالن مالئمان لإلجابة     عامل واحد صحيح      يف كلّ شيء

عزل متغيرات، ختطيط   x1  13يف السؤال 
  14  جتربة

مل جيب، أو أخطأ 
      يف كلّ شيء

إجابة صحيحة 
 جزئي أو غري تعليلو

  واضح
 تعليلو إجابة صحيحة  

، تعليل متغيرات، عزل  x1  كامل
  15  طيط جتربةخت

مل جيب، أو أخطأ 
و إجابة غري واضحة أ      يف كلّ شيء

  16  فتراضمعرفة، اتطبيق   x1  إجابة صحيحة    جزئية

مل جيب، أو أخطأ 
    يف كلّ شيء

كتابة 
مصطلح 
 واحد

بصورة 
  صحيحة 

  مصطلحنيةباكت
  بصورة صحيحة

كتابة ثالثة 
مصطلحات 

بصورة 
  صحيحة

 ة أربعة مصطلحاتباكت
  X2  بصورة صحيحة 

تشخيص وترمجة معلومات 
كالمية إىل معلومات بيانية 

  يف رسم
  أ17

مل جيب، أو أخطأ 
  يف كلّ شيء

كتابة 
مصطلح 

واحد 
بصورة 
  صحيحة

 ةباكت
 مصطلحني

بصورة 
  صحيحة

كتابة ثالثة 
مصطلحات بصورة 

  صحيحة

كتابة أربعة 
مصطلحات 

بصورة 
  صحيحة

كتابة مخسة مصطلحات 
  X2  بصورة صحيحة

معلومات تشخيص وترمجة 
كالمية إىل معلومات بيانية 

  يف رسم
 ب17
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  عالمة

0  1  2  3  4  5  
سؤال   مهارات وزن

  رقم

مل جيب، أو أخطأ 
إشارة صحيحة       يف كلّ شيء

تطبيق معلومات، إكمال   x1  إشارتان صحيحتان    واحدة
 *18  معلومات يف جدول

مل جيب، أو أخطأ 
مال ، إكمعرفةتطبيق   x1  إشارة صحيحة          يف كلّ شيء

 *19  معلومات يف جدول

مل جيب، أو أخطأ 
، إكمال معرفةتطبيق   x1  إشارة صحيحة          يف كلّ شيء

  *20  معلومات يف جدول

مل جيب، أو أخطأ 
إشارة صحيحة       يف كلّ شيء

، إكمال معرفةتطبيق   x1  إشارتان صحيحتان    واحدة
 *21  معلومات يف جدول

مل جيب، أو أخطأ 
حة إشارة صحي      يف كلّ شيء

، إكمال معرفةتطبيق   x1  إشارتان صحيحتان    واحدة
 *22  معلومات يف جدول

مل جيب، أو أخطأ 
إشارة صحيحة       يف كلّ شيء

، إكمال معرفةتطبيق   x1  إشارتان صحيحتان    واحدة
  *23  معلومات يف جدول

      
  . هو صفراحلد األدىن املمكن لعالمة السؤال.  إشارة غري صحيحة  تنقيص نقطة واحدة عن كلّ *
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