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  ةّب للّنجد
  

  للمعلّم
  
    وصف املهّمة  .1

 لعبة على –يف هذه احلالة (ة ُمعطاة  كتلجير أو يرفع جهازاً آليا ن خيططوا أطالبالب من ُيطلَ  
 طالباليف قسم ب يعمل .  مستقلّكل طالب بشكلّيف قسم أ من املهمة يعمل ).  سيارةكلش

 كلّتفحص  .وذجا له، ويصفون طريقة عمله، يبنون منالتخليصخيطّطون جهاز : يف جمموعات
 يبين الطالب .هاز على تنفيذ املهمة الّيت ُخصص هلا، وُتحسنه قدر احلاجةجمموعة قدرة اجل

    .النماذج من مواد حيصلون عليها من املعلّم أو من مواد ُيحضروا من البيت
. صف اجلهاز الّذي بنته وطريقة عمله جمموعة أمام الكلّيف القسم األخري من املهمة تعرُِض   

 كيفية عرض أعماهلم، وأيضا تعليمهم طرح طالبالاهلدف من هذا القسم هو أيضا تعليم 
   .   بشأن أعمال اآلخرينأسئلة هلا صلة،

    
  املهارات املفحوصة  .2
  

 عملية التصميم 
 متثيل معلومات يف رسم 
 إعطاء تفسري 
 حتليل 
 رسمترمجة معلومات كالمية إىل  
 عرض 
 صياغة أسئلة 
  تقرير نتائج 
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  مواضيع يف املنهاج ترتبط املهّمة ا .3
   : عامل من صنع اإلنسان– مركزي موضوع

 شديد على اجلانب التكنولوجي2.5 (مبادئ ومراحل يف سريورة حلّ مشاكل، مع الت(  
  
     ع البنود يف املهّمةانوأ  .4

  ُمنتج/ ج رسم منوذج، بناء منوذ ،مفتوحة ميةكال أسئلة  
  
    يلاجل  .5

  ادس- اخلامس فوفصالس   
  
    طابع العمل املطلوب  .6

  )طالب يف اموعة 3(فردي ويف جمموعات عمل   
  
    مّدة املهّمة  .7

  135 - 180دقيقة45 دروس ذات 4-3 عة على دقيقة موز :  
  ) ب-القسمان أ و(ة، طرح أفكار، رسم منوذج كلّ تعريف مش–اين  األول والثّالدرس  
  )قسم ج( بناء منوذج –الث  الثّالدرس  
   )قسم د (طالبالأمام منوذج  عرض –ابع  الرالدرس  

  
    نشاط أساسي  .8

فكار، روراً بالبحث وطرح أة، مكلّ املشبتعريف بدءاً عملية التخطيطتطرق جلميع مراحل   
     . بتقييم احللول الّيت ُعرضت وانتهاًءيلّمنوذج آاستمراراً ببناء 
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9.  مواّد مدةساع    

  ة  حماي،قلم رصاص: لألسئلة   - 
  أقالم ملونة، مسطرة: النموذجلرسم   - 
 فقط بعد أن جييبوا طالبالض أمام ملواد تكون بيد املعلّم، ُتعرهذه ا( اآليلّ النموذجلبناء   -

 صمغ عيدان خشبية بأحجام خمتلفة، خيوط، عجالت، زنربكات،): 3مجيعهم عن سؤال 
، معجونة، ُمغيطات، خطاطيف، وكذلك مواد حيضرها بالستيكي، صمغ الصق، كرتون

   .من البيتالطّالب 
    لعبة على شكل سيارة: لفحص النموذج  -
  -  فبريستول أبيض وألوان توش لكل جمموعة: للعرض أمام الص  

  
  تمكّنهم من بناء   مواد ) أو تشجيعهم على اإلحضار من البيت(يوصى بتزويد الطّالب  :مالحظة

  .أجهزة ختليص حسب أنواع األجهزة الّيت تعلّموا عنها يف الّصّف
 احملّبذ تزويدهم بعجالت الّصّف عن نظام النقل، منإذا كانوا قد تعلّموا يف : على سبيل املثال

  .وما شابهمسّننة 
  

    نتيجة ائّية متوقّعة  .10
   رسم منوذج، منوذج آيلّ،  أسئلةعنإجابات   

  
    طريقة التمرير  .11

  اسة كروفيه أسئلة -" أ" كراس: ي عملللمهم اس شخصي12وسؤال  4-1كر،  
  .11- 5أسئلة فيه وجمموعايتّ  - "ب"كراس و  
 أن جيلس الطّالب حسب احملبذ من .طالب 3 إىل جمموعات مؤلفة من الصفينبغي توزيع   

  .جمموعات العمل منذ بداية املهمة
  .فقط 4- 1 مستقلّ عن أسئلة كل جييب بشطالب كلّألوىل يف املرحلة ا  
حتصل اموعة على نسخة واحدة ، 4- 1فراد اموعة اإلجابة عن األسئلة بعد أن ينهي مجيع أ  

  .هاكلّ عن اموعة ى كتابة اإلجابات نيابةًلّر أفراد اموعة من منهم سيتويقر. "ب" كراسمن 
    
يقوم يساهم و واحد من افراد اموعة كلّ أنّ والتأكد منجمموعة  كلّ من املهم متابعة عمل  
  .دوره يف املهمةب
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كلّ جمموعة تعرض . هى مجيع الطالب من بناية النماذج، حيبذ ترتيب النماذج للعرضتنأن ابعد   
ف12، على كلّ طالب اإلجابة عن سؤال ةهذه املرحليف . النموذج الذي بنته أمام الص 

من .  النموذجيالكراس الشخصي، وطرح األسئلة الّيت كتبها، شفهيا، على عارضاملوجود يف 
املهم ترقيم النماذج املعروضة، للتسهيل على الطالب التطُرق إىل النماذج خالل طرحهم 

      .لألسئلة
 ،لة األسئ خمتلفة منأنواع علىاإلجابة  حتضري الطّالب قبل املهمة والتمرن معهم على من احملبذ  

سؤال ( كتابة تشرح كيفية عمل جهاز معين ،)3سؤال (ختطيط جلهاز اإلنقاذ /  رسم :مثالً
4(ة معينة ، كتابة تصف مراحل عملي) م قائمة مستلزمات وكيف حنسب )أ9سؤالكيف نقد ،

  ).7سؤال (كميات 
  . سئلةييم هذه األحتضري كهذا سيسهل عملية تق  

  
  تقييم املهّمة  .12
يراقب املعلّم الطالب يف كلّ . ه املهمة هنالك أمهية كبرية للقدرة على العمل مبجموعاتيف هذ     

  .مراحل العمل ويقيم العمل الشخصي واموعايتّ، وعرض األعمال يف املعرض النهائي
يقيم  13بند . ، غري موجودين يف كراريس الطالب14 و 13 ،يظهر يف مرشد التقييم بندان  

  .يقيم عرض األعمال 14يت للطالب، وبند العمل اموعا
  

  : مالحظات
أحيانا احللّ الذي . فروض أن خيطّط الطالب جهازا خيلّص السيارة من املنطقة املغمورةمن امل .1

  .من املهم التوضيح أن هذا ليس هو اهلدف يف املهمة. يقترحه الطالب هو سحب املياه
 يدعهم لطالب يف الصف، إذا كان من األفضل أناته بعلى املعلّم أن يفكّر ويقرر حسب معرف .2

 املواد مسبقًا، أو أنه من األفضل أن يعرض أمامهم عدة أنواع من خيطّطون اجلهاز دون أن يروا
 .املواد ملساعدم يف جتهيز أنفسهم لتخطيط اجلهاز

كذلك األمر بالنسبة .  النماذج هذهمن احملبذ تقييم األسئلة املتعلقة بالنماذج، خالل التمعن يف .3
  . املتعلّق بعمل النماذج ،12لسؤال 
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  أسئلة مقابل  مهارات  جدول

  

  سئلةأ  مهارات

  1   احلاجةتشخيص: عملية التصميم

  2   متطلبات حللّ املشكلةتعريف: عملية التصميم

  10، 3  حللّ مشاكلاقتراح أفكار جديدة وأصلية: عملية التصميم

  3  م متثيل معلومات يف رس

  7، 4، 3  ختطيط جهاز: عملية التصميم

  ب9، 6، 4  تفسريإعطاء 

  5  ترمجة معلومات كالمية إىل رسم

  5  ختيار احللّ األفضلا: عملية التصميم

  7  حتليل

  11أ، 9، 8   نتائجتقرير

  10  تقييم جمرى التنفيذ واقتراحات للتحسني: عملية التصميم
  

  صياغة أسئلة
  

12  

  نهايةمعرض يف ال  عرض
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  ةّب للّنجد
  

  إجابات
              

    
    ختطيط جهاز لتخليص سيارات  : قسم أ
شوارع كثرية تغمرها املياه، وسيارات تعلق . كلّ شتاء طل أمطار غزيرة يف أرجاء البالديف تقريبا 
ا إنقاذ أنتم أعضاء يف قسم التطوير يف وحدة اإلنقاذ يف الشرطة، وهي وحدة هدفه. الفيضاناتبسبب 

    .أُناس وأجسام من أماكن خطرة) إخراج(وختليص 
اجلهاز الّذي ختطّطونه من املفروض . عليكم أن ختطّطوا أجهزة تقوم بتخليص سيارات عالقة من املاء

افترضوا أنّ املسافرين قد  ( باملياه ونقلها إىل منطقة جافّةأن خيلّص سيارة عالقة يف منطقة مغمورة
    . )أُخرجوا من السيارة

طاقمكم، املؤلف من ثالثة أشخاص، عليه أن خيطّط جهاز لتخليص سيارات، وأن يشرح كيفية عمل 
  هذه أحدبعد ذلك على الطّاقم اختيار . يف البداية، كلّ فرد يف اموعة خيطّط اجلهاز لوحده. اجلهاز

اد حيضرها الطالب من األجهزة لبناء منوذج اجلهاز مبساعدة مواد سيحصل عليها من املعلّم أو من مو
      ).  أي، بأي درجة هو مالئم هلدفه(البيت، وفحص جناعته 

  ):نظرة من أعلى(ختطيط يصف حالة السيارة العالقة أمامكم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قة مغمورةمنط

 منطقة جافّة

 منطقة جافّة
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  : عرف احلاجة الّيت من املفروض أن يسدها اجلهاز   .1
  

  .نقلها إلى المنطقة الجافّةأن يالعالقة و  يجب أن يخرج الجهاز السيارة:اإلجابة المتوقعة  
      :مثال إلجابات أخرى مقبولة  
  .لها في المنطقة الجافّةنزاز أن يرفع السيارة في الهواء وأن ييجب على الجه   -  
  -   يارة من المنطقة المغمورة إيجب على الجهاز أن يجرلى المنطقة الجافّة الس.  
   .رة من المياهإخراج السيا  -  
    

    
  :هي املتطلبات الالزمة من اجلهاز؟ أكتب متطلبنيما    .2
  

   أن يكون قوياً  -  
   أن يكون متنقالً  -  
  رفعهبجره أو ب يستطيع االتصال بجسمٍ ثقيل،  يكون مبنيا بحيث أن  -  
ه، أو أي بين من المتطلّبات المذكورة أعالللحصول على عالمة كاملة، يكفي ذكر متطلّ: ةمالحظ  

  .آخرينمتطلّبين منطقيين 
  
  

  :4-3مالحظة تمهيدية للسؤالين 
يمكن أن تكون اقتراحات . هنالك عدة أنواع من األجهزة الّتي تستطيع تنفيذ العمل المطلوب في المهمة

 اقتراح يحكَم عليه كّلقتراح واحد صحيح، وال يوجد ا.  تجر السيارةألجهزة ترفع السيارة، أو أجهزة
  .  بحد ذاته
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أشر باألسهم إىل األجزاء . هنا اجلهاز املالئم، حسب رأيك، لتخليص سيارات عالقةأرسم  .  3
  . التزم بأن يكون الرسم واضحا. األساسية يف اجلهاز الّذي قمت بتخطيطه واذكر أمساءها

    .الحقًا يف هذه املهمة، ستبنون من مواد بسيطة أحد األجهزة الّيت رمستموها: انتبه  
  1مثال   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .من املياه السيارة ل مراحل إخراجتفص الْتزِم بأن. اشرح كيف يعمل اجلهاز  .  4
  

ذا وزن  القاعدة الثقيلة تمكّن من الثبات عندما نرفع جسما . از هو رافعة تعمل بواسطة أثقالالجه  
ي الجانب ف.  بالجسم بواسطة خطّافنصله جنزيروجد الرافعة يذراع في جانب واحد من  .كبير
 من الحركة للجانبين ونحو األعلى هللذراع يوجد محور يمكّن. أثقاالًربط  ن من ذراع الرافعةاآلخر

في هذه .  حتى يرتفع الجسم في الهواءأثقاالً بالجسم نضيف الجنزير نصلبعد أن . واألسفل
هو متنقِّل ويتحرك  الجهاز كّلأو أن (المرحلة نُميل الذراع حتى يكون الجسم فوق المكان المراد 

  وحينئذ ينزل الجسم إلىً، صغيراثقالًحينئذ، وبصورة مراقبة، نحرر ). نحو المنطقة الجافّة
   .   رضألا

 رافعة

 أثقال

 قاعدة ثقيلة

 خطّاف

 زيرنَْج
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أشر باألسهم إىل األجزاء . أرسم هنا اجلهاز املالئم، حسب رأيك، لتخليص سيارات عالقة  .  3

  .  التزم بأن يكون الرسم واضحا.األساسية يف اجلهاز الّذي قمت بتخطيطه واذكر أمساءها
    .الحقًا يف هذه املهمة، ستبنون من مواد بسيطة أحد األجهزة الّيت رمستموها: انتبه  
  2مثال   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    .من املياه ل مراحل إخراجتفص الْتزِم بأن. اشرح كيف يعمل اجلهاز  .  4

العجل يدير بواسطة سلسلة عجالً مسنّنًا ا هذ. انًعجالً مسنّ يديرالجهاز يعتمد على محرك قوي 
نتيجة .إلى البكرة موصول شريط يربط إلى الجسم الّذي نود جره. آخر مركّب عليه عجل بكرة

لعمل المحرك والعجلين المسنّنين يلفّ الشريط حول البكرة، ويجر الجسم إلى األمام حتى إيصاله 
محرك أو مصدر قوة يمكن تدوير العجلين المسنّنين إذا لم يتوفّر وجود . إلى المنطقة المرجوة

  ).مثالً بواسطة مقبض(بشكٍل يدوي 
  

  .اآلن توقفوا عن الكتابة يف كّراسكم الشخصّي
يف القسم الّتايل من املهّمة سيكون العمل يف جمموعات، واألوراق الّيت ستحصلون عليها مشتركة 

  .إلجاباتواحد من أفراد اموعة يكتب ا. لكلّ اموعة

 محرك

 سلسلة تدور
 خطّاف قاعدة ثقيلة

 شريط

 عجالت مسنّنة
 عجل َبكََرة
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  ختيار اجلهاز األكثر مالَءمةا: قسم ب
  

مساءكم على غالف  قد سّجلتم أ أّنكم منتأكّدوا. يف هذا القسم ستعملون يف جمموعات
  .الكراس

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . قَرروا يف اموعة أي جهاز تريدون ختطيطه وبناَءه لتخليص السيارة العالقة
 لوحدكم، او إنتاج جهاز مبثابة دمج بعض هذه تستطيعون اختيار أحد األجهزة اليت خطّطتم هلا

استعينوا أيضا مبواد ُيريها لكم املعلّم لكي تقرروا أي جهاز من . األجهزة، أو حتسني واحد منها
  . إذا احتجتم إىل مواد إضافية فتستطيعون طلبها من املعلّم. األجدر بناؤه
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   ،أشريوا باألسهم إىل األجزاء األساسية يف هذا اجلهاز .رمسوا هنا اجلهاز الّذي اخترمتوها  .  5

  :مساءهاواكتبوا أ      
  

  . 3 ممكن رسم مشابه للرسم الّذي ظهر في قسم أ سؤال .رسم لجهاز أي كان  
    

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :شرحوا كيف يعمل اجلهازا  .  6
    

  .4ل هنا يحتمل شرح مشابه للشرح الّذي اُعطي في قسم أ، سؤا  
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 الّيت حتتاجون إليها لغرض بناء اجلهاز) مواد، أدوات وغري ذلك(أكتبوا قائمة باملستلزمات   .  7
  :وكمياا

  
  :مثالعلى سبيل ال  
  1   كمية  قضيب قوي طويل    .1  
  5    كمية      مختلفة    أثقال   .2  
   4   كمية        سالسل  .3  
  1    كمية         مكعب ثقيل        .4  
  1     كمية قضيب قوي قصير       .5  
    1     كميةمحور                     .6  

  
  

  . القادم ستبنون اجلهازالّدرسيف .  للمعلّموهاسلّموا قائمة املستلزمات اليت كتبتم
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  ختليص السيارة: قسم ج
  
  .بنوا منوذج اجلهازا

  .ارة، من الشارع املغمور باملياه إىل املنطقة اجلافّة سّيكلحاولوا بواسطة نقل لعبة على ش
  
  ، حسب مدى النجاح بالفعل"ال"أو " نعم" هل جنحتم يف ختليص السيارة؟   .  8

  .هذا السؤال ليس للتقييم: مالحظة  
  
  

  .10 ومن ثَم إىل السؤال أ9 استمروا إىل السؤال –إذا جنحتم 
  .10 ومن ثَم إىل السؤال ب9 استمروا إىل السؤال –إذا مل تنجحوا 

  
    . مجيع مراحل التخليص منذ بداية عمل اجلهاز وحىت إيصال السيارة إىل املنطقة اجلافّةفواص  . أ9

      
  :مثال إلجابة محتملة  
 حتى ارتفعت السيارة في الهواء، َأَملنا الذراع حتى أصبحت ثقال بالسيارة، أضفنا األالجنزيرربطنا   

  .  صغيراً وأنزلنا السيارة في المنطقة الجافّةثقالًطقة الجافّة، أنزلنا السيارة فوق المن
  
  
  .  فسروا فشل التخليص؟، حسب رأيكم،ملاذا.  ب9
  

  .   هنا يجب أن يكون تفسير منطقي لعدم النجاح في تشغيل الجهاز  
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  .أكتبوا اقتراحا واحدا فقط؟ وهكيف ميكن حتسني اجلهاز الّذي بنيتم.  10
    

ختيرت  تحسينات في الموادّ الّتي امن المتوقع أن يقترح الطّالب.  الّذي اقتُرَِحالنّموذجهذا يتعلق ب  
  . بحيث يكون عمل الجهاز أكثر نجاعةً توصيلهاوبكيفية

    .هذا السؤال ليس للتقييم: مالحظة  

  
ا مرة أخرى ختليص  حسب اقتراحكم يف السؤال السابق، وحاولو،وهغيروا اجلهاز الذي بنيتم.  11

       هل جنحتم؟  .السيارة
  

  .إذا كان هناك مجال للتحسين، نتوقع تنفيذ أحسن بكثير  
  .هذا السؤال ليس للتقييم: مالحظة  
    

  
 جمموعة تعرض اجلهاز الذي بنته كلّ.  أعّدوا معرضا لألجهزة الّيت بنيتموهاالّنهايةيف 

  .ئر اموعات كيف يعملاومتثّل أمام س
  

  . يف الكراس الّشخصّي12متّعنوا بالنماذج املعروضة وأجيبوا بشكلٍ فردي عن الّسؤال 
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  معرض أجهزة: قسم د
  

  .   الّذي أعددمتوههذا السؤال يتعلّق باملعرض
  
  

  .جهازين رأيتهما يف املعرض اختر.  12
 ليس املقصود !نتبها. بشأن كيفية عملهما) سؤال واحد عن كلّ جهاز(أكتب سؤالني يهمانك   

، إنما أسئلة أكثر تفصيالً ودقة تتعلّق بصفات اجلهاز "كيف يعمل اجلهاز: "عاماً مثل سؤاالً
  . اخلاصة أو مببدأ عمله

  .ال تنس أن تكتب جبانب كلّ سؤال ألي جمموعة هو موجه  
  

    يجيبان عن المطلوب في السؤال،سؤاالن ذوا عالقة  
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  مرشد تقييم 
  

سؤال   عالمة
 وزن  مهارات  رقم

5  4  3  2  1  0  

1 
إجياد : عملية التصميم

  حاجة
 

x1 
 

شرح جزئي أو غري   شرح كامل
مل جيب، أو أخطأ    واضح

 يف كلّ شيء

2 

: عملية التصميم
بات حللّ  متطلّتعريف
  مشكلة

 

x1 
 

متطلّبان اثنان 
أ مل جيب، أو أخط   متطلّب واحد صحيح  صحيحان

 يف كلّ شيء

3  
  
 

: عملية التصميم
اقتراح أفكار جديدة 
 ،وأصلية حللّ مشاكل

: عملية التصميم
ختطيط جهاز، متثيل 
  معلومات يف رسم

 

x1 
 

 رسم دقيق وواضح،
  اجلهاز يالئم وظيفته

 جهازا يبدو يصفرسم 
مالئما لوظيفته، لكنه غري 

فيه واضح أو دقيق مبا 
 الكفاية

 فكرة يصفرسم  
 لية وغري مبلورةأو

مل جيب، أو أخطأ 
 يف كلّ شيء

4 

: عملية التصميم
ختطيط جهاز، إعطاء 

  تفسري
 

x2 
 

شرح كامل للجهاز 
الّذي شرح ُمرضٍ للجهاز   الّذي ُرسم

شرح ناقص جدا   ُرسم
 للجهاز يف الرسم

مل جيب، أو أخطأ 
 يف كلّ شيء

5 

ترمجة معلومات 
كالمية إىل رسم، 
: عملية التصميم

  ختيار احللّ األفضلا
 

x1 
 

 رسم دقيق وواضح،
  اجلهاز يالئم وظيفته

 جهازا يبدو يصفرسم 
مالئما لوظيفته، لكنه غري 

فيه واضح أو دقيق مبا 
 الكفاية

 فكرة يصفرسم  
 أولية وغري مبلورة

مل جيب، أو أخطأ 
 يف كلّ شيء

 x2 تفسريإعطاء  6
 

  
شرح كامل للجهاز 

  يف الرسم
 

هاز يف شرح ُمرضٍ للج 
شرح ناقص جدا   الرسم

 للجهاز يف الرسم
مل جيب، أو أخطأ 

 يف كلّ شيء

7 

عملية  ،حتليل
ختطيط : التصميم
  جهاز

 

x2 
 

قائمة مرتبة للمواد، 
  كميات معقولة

قائمة غري مرتبة للمواد، 
أو مواد غري واضحة أو 

 فوضى يف الكميات
 

قائمة غري مرتبة 
للمواد، كميات 

 خاطئة

 أخطأ مل جيب، أو
 يف كلّ شيء

 ليس للتقييم تقرير نتائج 8

 x2 نتائجتقرير   أ9
 

وصف دقيق ملراحل 
العمل يشرح جيدا 

كيف جنحوا يف 
  السيارةختليص

 
وصف جزئي ملراحل 

العمل يشرح جيدا كيف 
  السيارةختليصجنحوا يف 

 

وصف جزئي 
 ال ،ملراحل العمل
يشرح كيف 

 ختليصجنحوا يف 
 السيارة

، أو مل جيب
أخطأ يف كلّ 

 شيء

               



 

  -   - 295ّب للّنجدة

15
سؤال   عالمة

 وزن  مهارات  رقم
5  4  3  2  1  0  

 x1 تفسريإعطاء   ب9
 

وصف دقيق 
للمشكلة يشرح 

ملاذا مل ينجح 
 ختليص السيارة

 
وصف جزئي للمشكلة 

يشرح ملاذا مل ينجح 
 ختليص السيارة

 

وصف جزئي 
  جدا

ملراحل العمل أو 
 ال ،للمشكلة

يشرح ملاذا مل 
ختليص ينجح 
  السيارة

 

مل جيب، أو 
 أخطأ يف كلّ

 شيء

10 
تقييم : عملية التصميم
جمرى التنفيذ 

 واقتراحات للتحسني
 ليس للتقييم

  ليس للتقييم تقرير نتائج  11

 x2 صياغة أسئلة  12
 

سؤاالن ذوا صلة 
يستجيبان ملتطلّبات 

  السؤال
 

سؤال واحد ذو صلة 
يستجيب ملتطلّبات 

السؤال، أو سؤاالن غري 
  واضحني

   
مل جيب، أو 

أخطأ يف كلّ 
  شيء

13  
نقاش 

يف بداية 
قسم 

، "ب"
قبل 
 5سؤال 

 x4  اذ قراراتاخت
 

تعاون وعمل طاقم 
تعاون وعمل طاقم    جيد جدا

تعاون وعمل    جزئيان 
    طاقم ضعيفان

  
14  

املعرض 
يف 

  النهاية

 x3  عرض
 

عرض مجيل ومرتب 
عرض ضعيف    عرض متوسط لألعمال   لألعمال

    مالجدا لألع
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