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هّيا بنا ننقذ سالح� البحر!
 

   للمعّلم

١. وص� المهّمة

ل اإلنسان في بيئات حياتّية.  تتطّرق المهّمة إلى أمثلة مختلفة تتعّلق بَتدخُّ
ُيطلب من الّطالب أن يقرأ قطعة وأن يجيب عن أسئلة, وكذلك أن يشّخص مشاكل وطرًقا لحّلها.          

على الّطالب أن يفهم ما هي شبكة غذاء وما هي سلسلة غذاء, أن يضيA مخلوًقا إلى شبكة 
غذائّية معطاة, وأن يشّخص ويشرح العالقات المتبادلة بين المخلوقات في الّشبكة.

  وإلجمال المهّمة على الّطالب أن يكتب رسالة يعرض فيها موقًفا مقنًعا بخصوص مسألة بيئّية.

٢. المهارات المفحوصة
  تشخيص معلومات ذات صلة

  فهم المقروء
  إكمال معلومات في جدول

         تحليل
  تفكير إبداعي

  إقتراح أفكار لحّل مشاكل
  تقييم حلول

  تعليل
  تطبيق معرفة

  تركيب (إستدالل) 
  إستخالص معلومات من رسم بياني/جدول

         مقارنة
         فهم

         إعطاء شرح
  عرض وتنظيم معلومات في رسم بياني

(Aإّتخاذ موق) إّتخاذ قرارات  
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٣. مواضيع في املنهاج تتعّلق املهّمة بها
 موضوع مركزي - أنظمة بيئّية وجودة البيئة:

  عالقات متبادلة في المنظومة البيئّية (٧.٥.٤)
  ممّيزات المنظومة البيئّية (٧.٦)

  اإلنسان وتدّخله في البيئة (٧.٧)

٤. نوع األسئلة في املهّمة
 أسئلة مغلقة ومفتوحة, جدول, إكمال رسم سالسل غذاء, إكمال رسم شبكة غذاء, رسالة 

٥. اجليل
 صفوف الخامس والسادس

٦. طابع العمل املطلوب
 عمل فردي

٧. مّدة املهّمة
        حّصتان

٨. مواّد مساعدة
 أدوات كتابة

٩. نتيجة نهائّية متوّقعة
إجابات عن أسئلة, رسومات شبكات غذاء وسالسل غذاء, رسالة         
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مالحظات:

١. المهّمة طويلة وتتطّلب مهارات كثيرة.  نوصي بإعطاء الّطالب استراحة بين القسمين, أو أن يتّم 
العمل على كّل قسم في حّصة منفصلة.

٢. تحتوي قطعة القراءة الواردة في المهّمة على وصA عملّية وضع البيض لدى سلحفاة البحر: تحفر 
أنثى الّسلحفاة عًشا في الّرمل, تضع البيض في العّش, ُتغّطيه بالّرمل وتعود إلى البحر.

 بعض الّطالب يرون في هذا الّسلوك إهماًال ومن الّصعب عليهم قبوله, لذلك في السؤال ١ يجيبون 
أّن الهبوط في تعداد مجموعة سالحA البحر ينبع من هذا اإلهمال.

 من المحّبذ, قبل تنفيذ المهّمة, إجراء نقاش مع الّطالب بشأن الّطرق المختلفة الّتي يعتني بها 
الوالدان بأبنائهم (عناية متواصلة باألبناء, كما هو الحال لدى بني البشر, مقابل انعدام عناية كما 

.(Aهو الحال لدى الّسالح

٣. في المهّمة يتطّلب من الّطالب فهم كيفّية بناء شبكة غذائّية وسلسلة غذاء, وبعد ذلك مطلوب 
منهم إكمال شبكة غذائّية وبناء سالسل غذاء. قبل تنفيذ المهّمة من المحّبذ تعليمهم كيفّية 

رسم سالسل غذاء وشبكة غذائّية.

٤. قبل تنفيذ المهّمة يجب العمل مع الّطالب على كتابة رسالة رسمّية تشتمل على معلومات 
محّددة.
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جدول مهارات مقابل أسئلة

أسئلةمهارات 

١, ٢, ٣ب, ٦, ٧, ٨أ, ١١تشخيص معلومات ذات صلة

١, ٢فهم المقروء

٣أإكمال معلومات في جدول

٣أ, ٣ب, ٣د, ٨أتحليل

٣بتفكير إبداعي

٣بإقتراح أفكار لحّل مشاكل

٣جـتقييم حلول

٣جـ, ١١تعليل

٣د, ٤,  ٨ب, ٩, ١٠تطبيق معرفة

٣دتركيب (إستدالل) 

٤, ٩, ١٠جـإستخالص معلومات من رسم بياني

٥, ٦, ٧, ٨أإستخالص معلومات من جدول

٥مقارنة

٨بفهم

٨ب, ١٠ب, ١١إعطاء شرح

٩, ١٠أعرض وتنظيم معلومات في رسم بياني

(Aإّتخاذ موق) ١١إّتخاذ قرارات
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هّيا بنا ننقذ سالح� البحر!
   إجابات

حياتّية  بيئة  حياتّية:  بيئات  في  اإلنسان  ل  تدخُّ إلى  تتطّرق  أمامك  اّلتي  المهّمة 
صحراوية. حياتّية  وبيئة  بحرّية, 
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بحرّية حياتّية  بيئة  أ:  قسم 
البحر:  Aسالح لدى  الّطبيعي  الّتكاثر  صعوبات  عن  معلومات  أمامك  الّتي  القطعة  في 

مراقبين? بمرافقة  الماء  إلى  الصغيرة  البحر  سالح�  زحفت  لماذا 
من  طريقها  في  مضت  البيض,  من  للّتّو  فقست  الّتي  الّصغيرة,  البحر   Aمن سالح  3,000 من  أكثر 

الّطبيعة  سلطة  من  مراقبين  بمرافقة  البحر  إلى  وصلت  لقد  المتوّسط.  البحر  مياه  نحو  الّشاطئ 
والحدائق.

البحر سالح�  لدى  الحياة  دورة 
في  فقط  الماء.  في  حياتها  غالبّية  البحر   Aسالح تقضي 
الّشاطئ,  نحو  البالغات  اإلناث  تسبح  البيض  وضع  موسم 

فيه  لتضع  مالئًما  مكاًنا  وتجد  اليابسة  إلى  تخرج 
فيه  وتضع  الّرمل  في  عًشا  الّسلحفاة  أنثى  تحفر  بيضها.  
يتطّور  البحر.  إلى  وتعود  بالّرمل  تغّطيه  بعدئذ  البيض.  

يوًما   ٥٠ بعد حوالي  األّم.  ومراقبة  عناية  دون  البيض 
تعيش. وهناك  البحر,  إلى  طريقها  وتجد  الّصغيرة   Aالّسالح منه  وتخرج  البيض  يفقس 

بالّسالح� تترّبص  اّلتي  المخاطر 
عابرة,  سّيارات  بسبب  يتضّرر  أن  المحتمل  فمن  الّرمل,  في  مطموًرا  البيض  يكون  عندما 

برّية.  حيوانات  تفترسه  قد  أو  هين,  متنّزّ
بسبب  بالّنقصان  آخذ  فيه   Aالّسالح تعداد  أّن  المتوّسط  البحر  في  ُأجريت  أبحاث  من  تبّين 

عقب  الّرملّية.   الحياتّية  بيئتها  في  اإلنسان  إضرار  بسبب  األساس  وفي  ث,  الّتلوُّ إثر  الموت  الّصيد, 
بأمان. البيض  وضع   Aالّسالح إناث  فيها  تستطيع  فقط  قليلة  شواطئ  تبّقت  األضرار  هذه 

المراقبين? عناية  إلى  الّصغيرة  البحر  سالح�  احتاجت  لماذا 
فور  البيض  بجمع  والحدائق  الّطبيعة  سلطة  من  المراقبون  قام  القطعة,  في  ُوصفت  الّتي  الحالة  في 
مكان  في  الّرمل  في  إلى عّش جديد حفروه  البيض  نقلوا  به.   اإلضرار  لكي يضمنوا عدم  الوضع, 

الّصغيرة,  البحر   Aمنه سالح وخرجت  البيض  فقس  أن  بعد  تقريًبا.   يوًما   ٥٠ طوال  به  واعتنوا  آمن 
بأمان. البحر  إلى  تصل  بأن  واهتّموا  المراقبون  رافقها 

البحر  شواطئ  على  الواقعة  أخرى  دول  وفي  إسرائيل  دولة  في  الّطبيعة  حماية  سلطات  تبذل 
مجموعة  إنقراض  تمنع  وبذلك   ,Aالّسالح أعشاش  حماية  أجل  من  كبيرة  جهوًدا  المتوّسط 

المتوّسط. البحر  شواطئ  من   Aالّسالح
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١. بحسب القطعة, ما هي العوامل المؤّدية لهبوط تعداد  مجموعة سالحA البحر? 

 (أذكر ثالثة عوامل).

iO³�UÐ ÒdCð q�Òd�« vKŽ dO�ð w²Ò�«  U³�d*« ≠        
WÒOðUO(« W¾O³�« Âb¼ Ø WÒOðUO(« W¾O³�UÐ 5¼ÒeM²*« —«d{≈  ≠ 

WÒ¹dÐ  U½«uOŠ UNÝd²Hð b	 w²Ò�« …dOG ÒB�« nŠö Ò��UÐ Ë√ iO³�UÐ Òf*«  ≠ 
¡UM³�« Ø q�Òd�« n¹d& dŁ≈ ¡vÞ«u ÒA�UÐ —«d{ù« ≠             

WÒO¾OÐ  UŁ ÒuKð ≠             
iO³�« vKŽ Íu²% w²Ò�« ‘UAŽ_« ÊuÝËb¹ b	 l	u*« w� ÊËÒd1 s¹cÒ�« Êu¼ÒeM²*« ≠              

Èdš√ WLzö� WÐUł≈ Òq� Ë√ 
                                                                                                                                                                                          

٢. قام المراقبون بأربع عملّيات من أجل الّتغّلب على المخاطر الّتي يتعّرض إليها بيض سالحA البحر.
 أذكر األربع عملّيات.

nŠö Ò��« t²F{Ë Ê√ bFÐ iO³�« Êu³	«d*« lLł ≠ 
s�¬ ÊUJ� w� q�Òd�« w� iO³�« Êu³	«d*« dLÞ ≠ 

fIH�« vÒ²Š tOKŽ «uE�UŠ Ø U Î�u¹ μ∞ …Òb� iO³�« W¹UL×Ð Êu³	«d*« ÂU	 ≠             
d×³�« vÒ²Š …dOG ÒB�« nŠö Ò��« Êu³	«d*« o�«— iO³�« fI� Ê√ bFÐ ≠ 

مالحظة:  الّتلميذ اّلذي يذكر العملّيات األربع بترتيب مختل�, أو بجملة واحدة,   
 يحصل هو أيًضا على الّنقاط كاملًة.
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٣. في الجدول الّذي أمامك يوجد حّالن ممكنان لمشكلة سالحA البحر في البحر المتوّسط - حلٌّ 
واحد ُذكر في القطعة وحلٌّ آخر لم ُيذكر.  لهذين الحّلين إيجابّيات, لكن توجد أيًضا سلبّيات.

أ.  بجانب كّل حّل, أكتب في العمود المالئم إيجابّية واحدة وسلبّية واحدة.

ا واذكر إيجابّية واحدة وسلبّية واحدة لهذا الحّل (بإمكانك  ب. أكتب في الجدول حّالً إضافّيً
االستعانة بالقطعة أو أن تقترح حًال من عندك).

سلبّياتإيجابّياتالحل

١.  جمع البيض بعد الوضع, 
واحتضانه في ظروف 
محمّية مالئمة لتطّور 

الّنسل

 iO³�« ¡UIÐ  ôUL²Š« …œU¹“
 s�® iO³�« — ÒdC²¹ s� Ø

 Ë√  U³�d*« ¨5¼ÒeM²*« qÓ³ 	
©5Ýd²H�

WO�UŽ WHKJð  ≠
 ·Ëd ÒE�« w�  «dOOGð  ≠

 Wł—œ® ÒgFK� WÒOFO³ ÒD�«
©tÐUý U�Ë WÐuÞ— ¨…—«dŠ

 iO³�UÐ —«d{ù« dDš  ≠
tKI½ bMŽ

٢.  سّن قانون يمنع صيد 
سالحA بحر واإلضرار 

ببيضها

w�U� dO�uð  ≠
 w� — ÒuD²¹ iO³�«  ≠

WÒOFO³ ÒD�« t²¾OÐ

  –≈ ¨wHJ¹ ô Êu½UI�«  ≠
    ØtIO³Dð …—Ëd{ błuð
Êu½UI�« Êu	d�OÝ ”UÒM�«
  q�Òd�« w� —uLD� iO³�«  ≠
  b	 p�c� ¨t²¹ƒ— sJ1 ôË
bB	 ÊËbÐ —d ÒC�« Àb×¹

   s� wL×¹ ô Êu½UI�«  ≠
÷«d�_«Ë 5Ýd²H*« 

٣.  إقتراح آخر لحّل
  U³�d� ‰ušœ lM�  ≠  

¡vÞU ÒAK�
‘UAŽ_« WIDM� ZOO�ð  ≠  

Æf¼Òb�« dDš n	Ë  ≠
5Ýd²H� s� W¹ULŠ  ≠

  t²¾OÐ w� iO³�« ¡UIÐ≈  ≠
WÒOFO³ ÒD�«

     oO³Dð v�≈ WłUŠ WÒLŁ         ≠
WOŽuð v�≈Ë Êu½UI�«

WO�UŽ WHKJð ≠
5MÞ«u*« ‚uI×Ð Òf�  ≠
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 Aجـ. من بين الحلول الّثالثة الواردة في الجدول, ما هو الحّل األفضل برأيك لمواجهة مشكلة سالح

البحر?

‰Ëb'« w� dNEð w²Ò�«  UÐUłù« s� WÐUł≈ Òq� q³IÔð             

WÐUłû� rzö� qOKFð  :عّلل إجابتك 

د. لماذا, برأيك, من المهّم حماية سالحA البحر ومنع إنقراضها?

 ÷dIMð b	 Ø Èdš√  U	uK�� —ÒdC²²��  bOÐ√ «–≈ Ø ¡«cG�« WK�KÝ s� ¡eł w¼ nŠö Ò��« 
 UNOKŽ ‘U²Fð w²Ò�«  UðU³ÒM�« dŁUJ²ð b	 Ø «cJ¼Ë d×³�« nŠöÝ vKŽ ‘U²Fð Èdš√  U	uK��

WFO³ ÒD�« w� rzUI�« Ê“«uÒ²�« lCFC²¹ p�cÐ¨ ¨d×³�« nŠöÝ 
Èdš√ WÒOIDM� WÐUł≈ Òq� Ë≈ 

        ÆWFO³ ÒD�« — ÒdC²²Ý  ∫WÒOzeł WÐUł≈ vKŽ ‰U¦� 
 

٤. سلحفاة البحر هي جزء من سلسلة الغذاء في بيئتها الحياتّية في البحر المتوّسط.

 طحالب سالح� بحر خضراء صغيرة طيور مائّية

أ.  أّي مّما ُذكر أعاله هي الُمنِتَجة في هذه الّسلسلة?

V�U×Þ        

ب. أّي مّما ُذكر أعاله هي المستهلكة في هذه الّسلسلة?

WÒOzU*« —uO ÒD�«Ë d×³�« nŠöÝ        
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قسم ب: بيئة حياتّية صحراوّية
والعربة×. الّنقب  يهودا,  صحراء  صحراوية:  مناطق  في  تتواجد  حيوانات  عن  معطيات  أمامك 

جدول ١

اسم
الحيوان

عدد تقديري 
للحيوانات في
السنوات ١٩٦٠

حّتى ١٩٨٠

عدد
الحيوانات
في سنة 

٢٠٠٠

أعداء ومخاطرغذاء
ل داعم  تدخُّ

من ِقَبل اإلنسان

غزال
الّنقب

حوالي ٦٠٠-١٠٠٠
١٣٠٠

نباتات: أعشاب
وأشجار (على 

األخّص أشجار 
الّطلح)

- اإلنسان (صيد,
دهس بالسيارات)
- مفترسون كبار

- أمراض

- إعالن عن            
بيئتها الحياتّية 

كمحمية طبيعية 
- منع صيدها

نمر
صحراوي

٣-١٠٤-١٥

في األساس وعول 
ووباري, ولكن 

أيًضا غزالن, 
قنافذ, أرانب, 

طيور ورئام

- اإلنسان 
(إضرار في بيئتها 
الحياتّية, صيد, 

دهس بالسيارات)
- أمراض

- إعالن عن 
بيئتها الحياتّية 

كمحمية طبيعية 
- منع صيدها

- بحث ومراقبة 
بواسطة جهاز 

بّث

رئم

حوالي ٠٧٥

نباتات: أعشاب
وشجيرات

- اإلنسان (صيد)
- مفترسون كبار

- أمراض

في الماضي 
البعيد كانت 

رئام في النقب, 
وفي الفترة 

األخيرة ُأحضرت 
رئام من خارج 
البالد لتجديد 

معيشة الرئام في 
النقب

ذئب
حوالي ٢٠٤٥-٣٠

ظباء, أرانب, 
رئام, قواضم, 

طيور, عجول, 
ماعز وأغنام

- اإلنسان (صيد, 
تسميم)
- أمراض

- حظر صيد
- نشاط لتقليل 
افتراس الذئاب 
لقطعان الماشية

(٧ (مجلد  البالد  في  والّنبات  الحيوان  موسوعة  من  مأخوذة  المعطيات   ×
والحدائق. الّطبيعة  سلطة  أعّدتها  واستطالعات  تقارير  ومن    
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:٥-٨ األسئلة  عن  وأجب   ١ الجدول  معطيات  في  تمّعن 

 ١٩٨٠ ١٩٦٠ حّتى  الّسنوات  في  الحيوانات,  من مجموعات  واحدة  كّل  كبر عدد  بين  ٥. قارن 
أو كبر. العدد قد صغر,  إْن كان  ٢٠٠٠, واذكر  وبين كبرها في سنة 

الّصحيحة: اإلجابة  حول  دائرة   ضع 

d³�       Ø dG�      :عدد غزالن الّنقب 

d³�     Ø    dG�   :عدد نمور الّصحراء 

d³�     Ø dG�       :عدد الّرئام        

d³�       Ø dG�     :عدد الّذئاب        
                                                                                                                                                                                             

الّنمور. عدد  كبر  في  حصل  الّذي  للّتغيير  ممكنين  سببين  ٦. أذكر 

ÊU�½ù« qÓ³	 s� WÒOðUO(« W¾O³�UÐ —«d{≈ ≠        
bO� ≠             

W¾ÐË√ Ø ÷«d�√ ≠             
 «—UO��UÐ f¼œ ≠             

¡«cž WÒK	  ≠             
Èdš√ WLzö� WÐUł≈ Òq� Ë√             

                                                                                                                                                                                          

الّنقب? وغزالن  الّرئام  مجموعات  اإلنسان  ساعد  طرق  ٧. بأّي 

الرئام: مجموعة  مساعدة         
WFO³ ÒD�« v�≈ WFMDB� …œUŽ≈        

الّنقب: غزالن  مجموعة  مساعدة         
WOFO³Þ WOL×� sŽ ÊöŽ≈ Ø bOB�« lM�             
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مالحظة:
يضيفه  اّلذي  الّرئم 

يكون  أن  يجب  الّتلميذ 
الّتغذية  مستوى  بنفس 
كغزال  السطر)  (بنفس 

لّنقب. ا

٨. أ. بحسب الجدول ١, ما هو الّضرر الّذي تسّببه الّذئاب لإلنسان في الّنقب?

 »UzÒc�« Ø ©ÂUMž√Ë eŽU� ¨‰u−Ž ¨—uOÞ ∫q¦� ® ÊU�½ù« UNOÒÐd¹  U½«uOŠ ”d²Hð »UzÒc�«  
Æ©ÂUz— ¨Êôež ∫q¦�® ÊU�½ù« UNOL×¹  U½«uOŠ ”d²Hð

ومنع  الّذئاب  مجموعة  حماية  المهّم  من  لإلنسان,  الّذئاب  تسّببه  الّذي  الّضرر  ب. رغم 
لماذا. إشرح  انقراضها.  

Æ UŽË—e*UÐ ÒdCð ©V½«—√ ¨Êôež® Èdš√  U½«uOŠ b¹«eð v�≈ ÍÒœR¹ b	 »UzÒc�«  ÷«dI½≈  

WFO³ ÒD�« w� WÒOz«cG�« WJ³ ÒA�UÐ Ø ¡«cG�« WK�K�Ð ÒdCOÝ UN{«dI½≈ ∫Ë√        
ÆÈdš√ WÒOIDM� WÐUł≈ Òq� Ë√             

UNOKŽ ¡UCI�« ÂbŽË ·UM�_« lOLł ¡UIÐ  ÒrN*« s� ∫WÒOzeł WÐUł≈ vKŽ ‰U¦�             
 

:١ جدول  في  مذكورة  وحيوانات  نباتات  تشمل  غذائّية  شبكة  أمامك 

الصحراء ذئب  نمر 

الّنقب  —rz غزال 

 

تات  نبا
 

                                                         رسم ١
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تشمل  بحيث  ممكنتين,  غذائّيتين  سلسلتين  إقترْح   ,١ الّرسم  في  الغذائّية  الّشبكة  ٩. بحسب 

الّرسم. في  الواردة  األربعة  الحيوانات  من ضمن  ثالثة  منهما  واحدة  كّل 
الّسلسلتين. في  يظهر  أن  يمكن  الحيوان  نفس  مالحظة:         

d/  VIÒM�« ‰«ež                    UðU³½           .١ 

Vz–  VIÒM�« ‰«ež                    UðU³½           .٢ 
 

١٠. إعادة الّرئام للطبيعة مّكنت من توسيع الّشبكة الغذائّية الّطبيعية للحيوانات في الّنقب.

أ. أضA الرئم إلى الّشبكة الغذائّية الواردة في الرسم ١ (ال حاجة إلى رسم رئم), ثّم صل الرئم 
إلى الّشبكة بواسطة أسهم مالئمة.

إجابتك. إشرح  الّنقب?  وغزال  الّرئم  بين  ستكون  بقاء  عالقة  ب. أّي 

f�UMð ستكون:  البقاء          عالقة 
 UðU³½ Ø ¡«cG�« fH½ vKŽ ÊUýU²F¹ rz Òd�«Ë ‰«eG�« :شرح        

الّشبكة. في  حيوانات  بين  بقاء  لعالقة  إضافيين  مثالين  . أذكر  جـ

Vz–   و    d/   بين -        
f�UMð البقاء هي:            عالقة 

VIÒM�« ‰«ež    و     d/    بين -        
”ÓdÓ²H Ô� ≠ ”dÓ²H Ô� البقاء هي:            عالقة 

 U³½  و  rz—   أو بين      U³½  و  ‰«ež بين -        
”ÓdÓ²H Ô� ≠ ”dÓ²H Ô� البقاء هي:            عالقة 

‰«ež   و  Vz– بين -        
”ÓdÓ²H Ô� ≠ ”dÓ²H Ô�   :البقاء هي          عالقة 

rz—  و   Vz–   أو بين    rz—  و  d/ بين -       
”ÓdÓ²H Ô� ≠ ”dÓ²H Ô�   :البقاء هي    عالقة 
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شأن  من  أّن  رأينا  مختلفة.  حياتّية  بيئات  في  اإلنسان  ل  بتدخُّ انشغلنا  المهّمة  هذه  ١١. في 
الحياتّية. البيئات  في  الحيوانات  تكاثر  على  يؤّثر  أن  الّطبيعة  في  اإلنسان  ل  تدخُّ

الّطبيعة. في  الّتكاثر  من  يمّكنها  محمّي  مكان  في  وطمِرِه  البحر   Aسالح بيض   مثًال: جمع 

البالد. في  والحيوانات  الّنباتات  حماية  عن  مسؤولة  والحدائق  الطبيعة   سلطة 
فيها  واعرض  والحدائق,  الطبيعة  سلطة  إلى  رسالة  لذلك,  المخّصص  المكان  في  أكتب,         

المسألة: بشأن  موقفك 
الطبيعية? الحياتّية  بيئاتها  في  الحيوانات  لمساعدة  اإلنسان  يتدّخل  أن  المحّبذ  من   هل 

الرسالة: لكتابة   إرشادات 

الحياتّية   البيئات  في  اإلنسان  ل  تدخُّ موضوع  حول  موقفك  الّرسالة  في  -  أكتب 
وعّلله. لّطبيعية,  ا

الّتالية: بالمصطلحات  االستعانة          بوسعك 
تناُفس,  ُمفَتِرس - ُمفَتَرس بقاء,  غذائّية, سلسلة غذاء, عالقات    شبكة 

المثال  ُتالئم  أن  عليك  الّطبيعة.   في  اإلنسان  ل  تدخُّ على  مثاًال   ١ الجدول  من  -  هات 
الّسابق. البند  في  عرضته  الّذي   Aالموق إلى 

على  يؤّثر  أن  الّتدّخل  لهذا  يمكن   Aكي اخترته  الّذي  المثال  في  بالّتفصيل  -  إشرح 
الّطبيعة. في  الحيوانات 

مالحظة: الّرسالة اّلتي تظهر في اإلجابات تشمل فقط معلومات مطلوبة.  من المحّبذ العمل مع  
 الّطالب على صياغة رسالة رسمّية إلى عنوان محّدد.
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تاريخ  

والحدائق الطبيعة  سلطة  لحضرة:  

طّيبة, تحّية 

 WÒOðUO×�«   U¾O³�«  w�  ÊU�½ù«  q Òšb²¹  Ê√  cÒ³×L�«  s�  q¼¢  بخصوص موقفي  الموضوع: 
ø¢WOFO³D�«      

≠   ›l�¤
 t³Ò³�¹ ÍcÒ�« —d ÒC�« hOKIð ØWÒOðUO(«  U¾O³�« w� ·Ëd ÒE�« vKŽ ÊUJ�ù« —b	 ÿUH(« q ÒCH*« s�             

 Ø WFO³ ÒD�« w�  WÒOz«cG�« WJ³ ÒA�« vKŽ ÿUH(« Òr²¹ YO×Ð ©tÐUý U�Ë bO
 Ø W¾O³�« Y¹uKð® ÊU�½ù«
ÆWFO³ ÒD�« w� WLzU	 ¡«cG�« qÝöÝ vI³ðË

∫WK¦�√
WÒOFO³Þ ·Ëdþ w� gOF�« s�  U½«uO(« sÒJ1 ≠ WÒOFO³Þ  UÒOL×� sŽ ÊöŽ≈ ≠

 U	uK*« 5Ð W�œU³²*«  U	öF�« w� Ê“«uÒ²�« vKŽ ÿUH(« s� sÒJ1 ≠ bO ÒB�« lM� ≠
ÆUN{«dI½≈ V³�Ð  —ÒdCð w²Ò�« WÒOz«cG�« WJ³ ÒA�« ‰UL�≈ ≠ ÂUz Òd�« …œUŽ≈ ≠

≠ ›b{¤
   Ø UNMOÐ WOFO³Þ W�œU³²�  U	öŽ W�U	≈ s�  U	uK*« sÒJ� ULÒK� ¨qš̂bÒ²�« s� ÊU�½ù« qÒK	 ULÒK� 

©tÐUý U�Ë ”«d²�« Ø fÔ�UMð® WOFO³Þ ¡UIÐ  U	öŽ 

تعليل   على  مثاًال  ُيعتبرا  أن  شأنهما  من  الّصيد  ومنع  طبيعّية  محمّيات  عن  مالحظة: إعالن 
يجب   الّطالب  يعرضه  اّلذي  الموق�  وبحسب  ل,  الّتدخُّ ضّد  أو  ل  الّتدخُّ  لصالح 

مقصده.  فهم 

الّتحّية       مع 

 �لصّ     ا

    المدرسة 

24
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  مرشد تقييم

هّيا بنا ننقذ سالح� البحر

سؤال 
وزنمهاراترقم

عالمة
٥٤٣٢١٠

١

فهم املقروء, 

تشخيص 

معلومات 

ذات صلة

x١
ذكر 

٣ عوامل 
صحيحة

ذكر عاملني 
صحيحني

ذكر عامًال 
واحًدا 

صحيًحا

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٢

فهم املقروء, 

تشخيص 

معلومات 

ذات صلة

x٢
ذكر ٤ 

عملّيات
ذكر ٣ 

عملّيات 
ذكر 

عملّيتني
ذكر عملّية 

واحدة

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٣ أ ١

إكمال 

معلومات 

في جدول, 

حتليل

x١

كتب 
إيجابّية 
واحدة 
وسلبّية 
واحدة 

كتب فقط 
إيجابّية 

واحدة أو 
فقط وسلبّية 

واحدة

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٣ أ ٢

إكمال 

معلومات 

في جدول, 

حتليل

x١

كتب 
إيجابّية 
واحدة 
وسلبّية 
واحدة 

كتب فقط 
إيجابّية 
واحدة 

أو سلبّية 
واحدة

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء
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سؤال 

وزنمهاراترقم
عالمة

٥٤٣٢١٠

٣ ب

تشخيص 

معلومات 

ذات صلة, 

حتليل, 

تفكير 

إبداعي, 

إقتراح 

أفكار حلّل 

مشاكل 

x٢

كتب حًال 
إضافّيًا, 
إيجابّية 
واحدة 
وسلبّية 
واحدة

كتب حًال 
إضافّيًا, 

وفقط 
إيجابّية 

واحدة أو 
فقط سلبّية 

واحدة

كتب فقط 
حًال

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٣ جـ

تعليل, 

تقييم 

حلول

xكتب حّالً ١
وعّلل

كتب حًال 
وعّلل 

تعليًال 
مبهًما

كتب فقط 
حًال

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٣ د

حتليل, 

تطبيق 

معرفة, 

تركيب 

(إستدالل)

xكتب إجابة ١
صحيحة

كتب إجابة 
جزئّية أو 

مبهمة

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٤ أ×

تطبيق 

معرفة, 

إستخالص 

معلومات 

من رسم 

بيانّي

xكتب إجابة ١
صحيحة

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٤ ب

تطبيق 

معرفة, 

إستخالص 

معلومات 

من رسم 

بيانّي

xذكر ١
مستهلكني

ذكر 
مستهلًكا 

واحًدا

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء
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سؤال 
وزنمهاراترقم

عالمة
٥٤٣٢١٠

٥

إستخالص 

معلومات 

من جدول, 

مقارنة

x١
أشار إلى 

٤ إجابات 
صحيحة

أشار إلى 
٣ إجابات 

صحيحة

أشار إلى 
إجابتني 

صحيحتني

أشار إلى 
إجابة واحدة 

صحيحة

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٦

إستخالص 

معلومات 

من جدول, 

تشخيص 

معلومات 

ذات صلة 

xكتب سببني ١
صحيحني

كتب سبًبا 
واحًدا 

صحيًحا

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٧

إستخالص 

معلومات 

من جدول, 

تشخيص 

معلومات 

ذات صلة

x١
كتب 

طريقتني 
صحيحتني

كتب طريقة 
واحدة 

صحيحة 

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٨ أ

إستخالص 

معلومات 

من جدول, 

تشخيص 

معلومات 

ذات صلة, 

حتليل 

x١
كتب     

إجابة 
صحيحة

كتب     
إجابة جزئّية 

أو مبهمة

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٨ ب

تطبيق 

معرفة, 

فهم, إعطاء 

شرح

x١
كتب    

إجابة 
صحيحة

كتب   
إجابة جزئّية 

أو مبهمة

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء
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سؤال 

وزنمهاراترقم
عالمة

٥٤٣٢١٠

٩

إستخالص 

معلومات 

من رسم 

بيانّي, 

تطبيق 

معرفة, 

عرض 

وتنظيم 

معلومات 

في رسم 

بيانّي

x١

كتب 
سلسلتني 

صحيحتني 
(بحسب 
الّشبكة 
املعطاة)

كتب 
سلسلة 
واحدة 

صحيحة

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

١٠ أ
××

تطبيق 

معرفة, 

عرض 

وتنظيم 

معلومات 

في رسم 

بيانّي 

x١

أضاف رئًما 
و٣ أسهم 
في أماكن 

صحيحة

أضاف رئًما 
وسهمني 
صحيحني

أضاف رئًما 
وسهًما 
واحًدا 

صحيًحا

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

١٠ ب

تطبيق 

معرفة, 

إعطاء شرح

x١

كتب   
إجابة 

صحيحة 
وشرح 
مالئم

كتب   
إجابة 

صحيحة 
وشرح 

جزئي أو 
مبهم

كتب   
إجابة 

صحيحة 
بدون شرح

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء
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سؤال 
وزنمهاراترقم

عالمة
٥٤٣٢١٠

١٠ جـ

تطبيق 

معرفة, 

إستخالص 

معلومات 

من رسم 

بيانّي

x2

ذكر مثالني 
على 

عالقات 
بقاء كّل 

واحدة 
منهما 
تشمل 

حيوانني 
من الّشبكة 
وعالقة بقاء 

صحيحة

ذكر مثاًال 
واحًدا 
يشمل 

حيوانني من 
الّشبكة, 

وعالقة بقاء 
صحيحة

ذكر مثالني 
صحيحني 

بدون عالقة 
بقاء 

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

١١

إتخاذ 

قرارات 

(إتخاذ 

 ,(Aموق

تعليل,  

تشخيص 

معلومات 

ذات صلة, 

إعطاء شرح

x2

صاغ موقًفا 
وأعطى 

مثاًال مالئًما

صاغ موقًفا 
بشكٍل 
جزئي 

أو مبهم 
وأعطى 

مثاًال مالئًما

صاغ موقًفا 
ولم ُيعِط 

مثاًال

كتب مثاًال 
ولم يصغ 

موقًفا

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

× الّطالب الّذي يكتب إجابة خاطئة باإلضافة إلى اإلجابة الّصحيحة - يخسر نقطة. إذا كتب أسماء احليوانات الثالثة,   
 يحصل على عالمة صفر .

×× الّطالب الّذي وصل بواسطة سهم بني غزال الّنقب والرئم باإلضافة إلى األسهم الّصحيحة - يخسر نقطتني. احلد األدنى  
 للعالمة هو صفر.
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