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  هواء نقّي يف احلديقة العاّمة
  

  للمعلّم  
  
    وصف املهّمة  .1

جيب اتخاذ القرار . ة يف بلدم أن يقرروا أين من احملبذ إقامة حديقة عامطالبيطلب من ال  
 طالبيفترض ال، يف املرحلة األوىل من املهمة. ستنادا إىل مستوى تلوث اهلواء يف مواقع خمتلفةا

نأين م زات املواقع ،ذ إقامة احلديقةاحملبجري ال، يف املرحلة الثانية. حسب مميجتربةطالبي  ،
 ،حسب رأيهم، واستنادا إىل نتائج التجربة يتم اختيار املوقع املالئم، رشاد من املعلّموبإمبرافقة 

  . إلقامة احلديقة
    

      املهارات املفحوصة  .2
 تطبيق معرفة 
 تعليل 
 افتراض 
 ختطيط جتربة 
 ع معطيات وتنظيمها يف جدولمج 
 استنتاجات 
 اختاذ قرارات 
 إكمال معلومات يف جدول 
 عملية التصميم 
 حتليل 
 مقارنة 
 قياس 
 فهم داللة كرب العينة وتكرار التجربة 
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    مواضيع يف املنهاج ترتبط املهّمة ا  .3
    : الكرة األرضية والكون - موضوع مركزي  

 )4.5.1( اهلواء 
 :نظمة يف الكرة األرضية بني أعالقات متبادلة 
  )4.8( نتاج وتأثريها على أنظمة بيئية يف عمليات اإلثانوية مواد إفراز  
  

    :سلوكه، صحته وجودة حياته -  اإلنسان:موضوع مركزي
 )6.5( مصادر تلوث اهلواء 

  
    :أنظمة بيئية وجودة البيئة - موضوع مركزي  

 )7.3( عوامل تؤثر على تغيريات يف البيئة  
  
     نوع البنود يف املهّمة  .4

   تنظيم معلومات يف جدول، جتربة،مفتوحةأسئلة   
  
    اجليل  .5

  اخلامس-الثالثفوف ص  
  
    طابع العمل املطلوب  .6

  ) جمموعات4(فردي ويف جمموعات عمل   
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    مّدة املهّمة  .7

  )حسب قرار املعلّم(روس ملدة أسبوع تقريبا  د 3-4  
     )بتري (من املهمة، جيهزون الصحون املختربية" أ" الطالب على قسم  يعمل- الدرس األول   

   – 11أنظر بند (ويضعوا يف مواقع خمتلفة حسب تعليمات املعلّم                        للتجربة،
  )."التمرير طريقة"                         

  .من املهمة" ب" يعمل الطالب على قسم - الدرس الثاين  
  .من املهمة" ج" يعمل الطالب على قسم -الدرس الثّالث   

  
    نشاط أساسي  .8

  تخاذ قرارات، مجع معلومات ومعاجلتها، االسكنيةبيئة التنفيذ جتربة يف   
  
    مواّد مساعدة  .9

  )منظار (كوالر، عدسة مكبرة أو بنو مسطرة،ة حماي،قلم رصاص: لألسئلة   .1
2.  ة  صحون 4 – لكل جمموعة :جربةللتري(خمتربير4، )بِتبأوراق حساب مقصوصة بك  

  يزالنيڤالصحن املختربي، 
  

    نتيجة ائّية متوقّعة  .10
   ، نتائج جتربةإجابات على أسئلة  
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    طريقة التمرير  .11
علّم ل اختيار مواقع يستطيع املفضي.  تلوث اهلواء يف أربعة مواقعطالبيفحص اليف هذه املهمة   

 الوصول إليها طالبمن أجل تنفيذ التجربة، أو مواقع يستطيع ال طالبالاخلروج إليها مع 
إذا كان من الصعب اخلروج مع الطالب لكلّ واحد  (.هم بعد ساعات الدوام يف املدرسةبأنفس

من املواقع األربعة، ميكن اخلروج معهم إىل موقع واحد فقط، ويف كلٍّ من املواقع الثالثة 
  ).عادا إىل املدرسة املعلّم الصحون بنفسه، ويهتم جبمعها وإخرى، يضعاأل

  .ا وواضحا مواقع يكون االختالف بينها يف مستوى تلوث اهلواء كبريختيارمن املهم ا  
بالقرب من شارع رئيسي، بالقرب من منطقة صناعية، بالقرب من موقع بناء، : أمثلة ملواقع  

  .ما شابه ذلكبالقرب من حمطة بنزين و
جيب اختيار مواقع ذات االحتمال األكرب بأن تبقى فيها الصحون يف مكاا، ال تتضرر وال   

  .ختتفي ألي سببٍ كان
  .  فصل غري ماطر وغري عاصف- الفصل املالئم يف السنة لتنفيذ املهمة   

        
  :حتضريات مسبقة  
   –  على املعلم،طالبلقبل تصوير نسخ من املهمة ل  
 . املهمةمن  1صفحة  وكتابة أمسائها يف  مالئمة للتجربة أربعة مواقعختيارا .1  
 .تصوير نسخ من أوراق املهمة للطالب .2  
  ". ب"و" أ"من املهمة، بند " ب"حتضري املواد املطلوبة للتجربة حسب التعليمات يف قسم  .3  

  
  :تنفيذ التجربة  
يوم ويف نفس الساعة، قدر ختلفة يف نفس ال املواقع امل كلّ منجيب وضع الصحون يف  -  

 .اإلمكان
  . أيام، حسب الظّروف يف املوقع5-3 يف املواقع من احملبذ إبقاء الصحون  -  
 .جيب مجع الصحون يف نفس اليوم ويف نفس الساعة، قدر اإلمكان  -  
زيئات ن مستوى التلوث يف الصحون، عد اجلانطباع عام ع: هنالك عدة طرق لفحص النتائج  

خيتار املعلّم الطريقة الّيت . )منظار (كوالربواسطة عدسة مكبرة أو بواسطة بينو بالعني اردة،
  .يرتئيها بناًء على الوسائل املتوفرة لديه وعلى النتائج الظاهرة للعيان

  .يوجد يف الصحون ورق حساب هدفه تسهيل عملية عد اجلزيئات  
رق احلساب من أجل الوصول وفية استخدام املربعات يف يوصى أن يشرح املعلّم للطالب كي  

  .إىل تقدير عدد اجلزيئات يف كلّ الصحن



 

  - 87 -  هواء نقّي يف اجلديقة العاّمة

5
يف الوضع املثايل، ستظهر املكتشفات أنّ موقعا واحدا على األقل خيتلف بشكل واضح عن باقي   

ى يف كلّ حالة حتصلون فيها على نتيجة أخرى، على املعلّم توجيه عملية تفكري لد. املواقع
مثالً، غبار وسخ مجيع (الطالب وعرض تفسريات ممكنة لعدم وجود فروق ملحوظة بني املواقع 

  ).الصحون، ريح قوية بشكل خاص، ختريب، وما شابه ذلك
  

  ةميكن عض النتائج يف جدول، أو بصورة كالمير، بعد أن . رحون، يرعلى املعلم أن يقرى الص
إذا كان باإلمكان قياس النتائج، . رضهام ال، واختيار طريقة عإذا كان باإلمكان قياس النتائج أ

ضها بكلّ واحدة من الطّرق املقترحة فيما يليميكن عضها . رنتائج ال ميكن قياسها ميكن عر
  . فقط كالميا

  .يف جدول أو بصورة كالمية:  النتائجية عرضرشاد الطالب كيفعلى املعلّم إ  
  

 ذكر عدد اجلزيئات اليت وجدت على الطالبملعلّم أن يقرر إذا كان  على ا-بالنسبة للجدول   
إذا مل تكن هنالك .  حسب كمية اجلزيئات4 إىل 1يف كلّ صحن، أو تدريج الصحون من 

    .أ4يجيب الطالب على سؤال ال مكانية لتعداد اجلزيئات، إ
موعات يف جدول، ويوزع اجلدول يركّز املعلّم النتائج اليت حصلَت عليها ا" ب"يف اية قسم   

     ".ج"على الطالب قبل أن يبدؤوا يف اإلجابة على قسم 
  فميكن اختيار أحد هذه اجلداول، وفقًا ملستوى الص.    
    . كلّ جمموعة كاملوقع األكثر نقاًءأي موقع اختارتهجدول يذكر فيه ":  أ"إمكانية   
    :مثال

 موقع    

  
  جمموعة

  حديقة ألعاب
ن حمطة بالقرب م
  بنزين

بالقرب من املركز 
  اجلماهريّي

صندوق بناية  خلف
  املرضى

1  x       

2     x   

3  x      

4      x  

5  x     
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  واحد من جدول يفصل عد اجلزيئات لكلّ واحدة من اموعات يف كلّ ":  ب"إمكانية   
    .املواقع                       

        :مثال
 اجلزيئات عدد

 املوقع يف
  
  عةجممو

 يف اجلزيئات عدد
  األلعاب حديقة

 اجلزيئات عدد
 البنزين حمطة بقرب

 اجلزيئات عدد
 املركز من بالقرب

  اجلماهريّي

 اجلزيئات عدد
 صندوق بناية خلف

  املرضى

1 50 80  90  100  

2  100 300  200 70  

3  30 40  60 50  

4  90 100  20 200  

5  50 70  90 110 

  
  :مالحظات

  
      إىل تلوث اهلواء فقط، وليس لطالب إىل أن يتطرقوا خالل هذه املهمة من املهم توجيه ا  .1

 ).كالنفايات مثالً(ألي نوعٍ آخر من التلوث   
   حمدودة لفحص تلوث اهلواء الناتجمن املهم التوضيح للطالب أن هذه التجربة الّيت يقومون ا  .2

 .مةاخرى مثل الغازات السعن جزيئات مترسبة مثل الغبار، وال تفحص ملوثات أ  
 .ننصح بأن يكون اختيارياهو سؤال صعب، ولذلك ) ☺مشار إليه بوجه مبتسم ( 9سؤال   .3

ب حلل هذا السؤال أو طرحه عليهم يقرر املعلّم، حسب اعتباراته، إذا كان يريد حتضري الطال  
  . كتحد فكري
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  أسئلة مقابل  مهارات  جدول

  أسئلة  مهارات

  10، 9، 1  رفةتطبيق مع

  6، 2  افتراض
  9، 8، 7، 2    تعليل

  3  ختطيط جتربة

  ب4أ، 4  مجع معطيات وتنظيمها يف جدول

  ب4أ، 4  إكمال معلومات يف جدول

  ج4  تقرير نتائج جتربة

  5  اتخاذ قرارات

  7، 5  استنتاجات

  6  مقارنة

  6  حتليل

  فهم داللة كرب العينة وتكرار التجربة
  7  

  8    حتديد متطلّبات حللّ املشكلة: عملية التصميم

  9    اختيار احللّ األفضل: عملية التصميم 

  10    اقتراح أفكار جديدة وأصيلة حللّ املشكلة: عملية التصميم 
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 احلديقة العاّمةهواء نقّي يف 
  

  إجابات
  

  :أ قسم
  

 السخام مثل ،أن تنوجد بهأحيانا تضاف إىل اهلواء مواد ليس من املفروض . اهلواء النقي مهم لصحتنا
تؤدي هذه .  وما شابه ذلك،، الغبار من مواقع البناء أو من مداخن املصانعالذي ينطلق من السيارات

    . املواد إىل تلوث اهلواء ومتس بصحتنا
قررت السلطة احمللّية يف بلدتك إقامة حديقة عامة جديدة، ومن املهم بالنسبة هلا أن تقع احلديقة يف 

    .كان يكون فيه اهلواء نقيام
    :يف البلدة عدة مواقع ممكنة، من بينها جيب اختيار املوقع األكثر مالءمة إلقامة حديقة عامةيوجد 
  1.  ___________________       

  2.  ___________________   

  3.  ___________________   

  4.  ___________________     
  

  .مهمتك هي أن تقرر أين من احملبذ إقامة احلديقة
  .سبان اعتبارات أخرى تتعلّق بإقامة احلديقةيف هذه املرحلة نتطرق إىل جودة اهلواء، وال نأخذ باحل
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   .طالبعلى المعلّم تعبئة أسماء المواقع التي اختارها قبل توزيع المهمة على ال

  
   محطة توليد ،شارع رئيسي ، مصنع، موقع بناء: حسب الموجود في البلدة،قائمة مواقع ممكنة لالختيار

   ،جماهيري مركز ، مكتبة عامة، مركز تجاري، مدرسة، مستشفى، مشاغل صغيرة، محطة بنْزين،كهرباء
  .وادي ، منطقة زراعية،)مركز صحي للطفل(صحية 

  
  .  اليت ذُكرت يف الصفحة السابقة األربعةانسخ إىل داخل اُألطر الّيت أمامك أمساء املواقع   .1

  : احمليطة به ومصدر هذه املادةلكل موقع، عليك ذكر املادة األساسية امللوثة للهواء يف البيئة      
    

  1.          2.  
                   _______________:اسم املوقع     ____________  :اسم املوقع  
:                يطة باملوقعيف البيئة احمل مادة ملوثة أساسية :         يف البيئة احمليطة باملوقعمادة ملوثة أساسية  
  ___________________    ____________________      
  :مصدر املادة امللوثة    :مصدر املادة امللوثة  
  _________________    __________________
    

    
  3.          4.  
                        ______________  :اسم املوقع           _____________:اسم املوقع      
:                 يف البيئة احمليطة باملوقع يةمادة ملوثة أساس :       يف البيئة احمليطة باملوقع مادة ملوثة أساسية  
  ___________________    ____________________      
    : مصدر املادة امللوثة          :مصدر املادة امللوثة  
  _________________    __________________  

  
 

  . موقع واحد في كّل مستطيل،سماء المواقع التي اختارهاعلى المعلّم تعبئة أ  
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تُحمل في الهواء نتيجة  ت غبار هي جزيئاالملوثة الممكنةالعوامل  – موقع بناءبالقرب من   
مواد   احتراق تحليلتنتج عنى الموقع وتُطلق مستخرجات لإ تصل وشاحنات ،استخدام مواد بناء

  .الوقود
   

 كاسيد األ،الغازات السامة:  مثل،نتاجإلاعملية تنتج خالل  مستخرجات – منطقة صناعيةفي   
يتعلّق (جزيئات الصغيرة التي تُحمل في الهواء  وال،)والتي ال يمكن رؤيتها في الصحون(المختلفة 

  ).ماذا ينتجون في المصانع التي في المنطقة
  

 أول(ة  غازات سام،)تروجين وكبريتين( يدسا ثاني أكسيد الكربون، دخان، أك– محطّة بنْزيني ف  
  .رصاص تُطلَق من محركات السياراتوجزيئات ) أكسيد الكربون

  
  غازتُطلق مكيفات ،ة ودخان غازات سامتُطلق دفئةسخين وللتّمداخن للتّ – مستشفياتبالقرب من   

    .ن
 ثاني طلق تُ الّتيمواصالتالوسائل  – مركزيةمحطة باصات  أو في شارع رئيسيبالقرب من   

  .خامغازات سامة وس ،مختلفة يدساأك ،أكسيد الكربون
  

  أو لتفريغ حمولةت التي تصل إلى المنطقة وسائل المواصال– ة والمدارسيتجارالمناطق الفي   
 ،لوثة مثل المحتمل أيضا وجود أماكن عمل م من.لوث المنطقةلكي تُنزِل وتقّل مسافرين تُ

  . وما شابه المغاسل، المخابز،المطاعم
  

  .ةدخّنون وينفثون إلى الهواء دخان يحتوي على مواد سامي أشخاص –في أماكن عامة   
    

" عمصان"كمواد ملوثة، أو " غازات سامة: "مثل(ك الطالب الّذي كتب أسماء عامة كذل: مالحظة  
   . يحصل على  كامل النقاط) كمصادر تلوث
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  :، مخّن يف أي موقع سيكون اهلواء األكثر نقاًء1من بني املواقع األربع اليت ذُكرت يف السؤال    .2
  

   حضرها المعلّمأحد المواقع من قائمة المواقع التي  
  

    :مينكختعلّل   
  . نقاء أنّه الموقع األكثر طالب في الموقع الذي خمن الأقليقبل كل تعليل يشير إلى مستوى تلوث   
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ء يف املواقع  بواسطتها مدى تلوث اهلواوا أن تفحص وجمموعتكأنت تستطيعقترح طريقة ا   .3
  :رأيكمامللوثة، حسب 

  
  ة في اليوم يخرج دخان من المداخن فحص خالل كم ساع  -  
  الموقع خالل ساعة واحدةعد السيارات التي تمر في   -  
   وما شابه ،ارةكس فحص ساعات العمل في ال  -  
   وطلب النتائج منهاجودة البيئة ل التّوجه إلى محطات رصد   -  
تنفيذ . بواسطة القطن وبعد بضع أيام تنظيفه ثانيةً ،تنظيف مساحة صغيرة في منطقة معينة   -  

  ة بأماكن مختلفة والمقارنة بين النتائجهذه العملي    
خالل فترة ينة على سطح صحن بكبر معين قياس عدد الجزيئات التي تسقط في منطقة مع   -  

 األوان أو أعداد يعرف قيمسلّم  بناء -أو. مختلفة والمقارنة بين مناطق ،زمنية معينة  
   ومقارنة النتائج بها،ءالهوالتلوث   

  
  . يجب قبول كّل إجابة منطقية تدّل على فهم وتتعلّق بموضوع تلوث الهواء   

  
  

                             
  . املهّمة تكملةعلى وستحصل  ،للمعلّم   األوراق سلّم
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  :ب قسم

   
املوقع الذي فيه اهلواء نقي عليك أنت وأفراد جمموعتك إجراء جتربة لفحص إذا كنتم حقا قد اخترمت 

 موقع يف كلّ.  مجيعهااألربعة يف التجربة تفحصون املواقع. وهو األكثر مالءمة إلقامة احلديقة
  .تفحصون مستوى تلوث اهلواء بواسطة صحون تكشفوا للهواء يف املوقع

  
    :جيب حتضري املواد التالية  . أ

  شابِهة أخرىأو صحون م) بِتري( صحون خمتربية 4 -  
   أوراق حساب مقصوصة بكبر الصحن املختربي4 -  
  زالنيڤ -  

  
    : جمرى التجربة  .ب

  .أكتبوا أمساءكم على أسفل كل صحن  .1       
   . أوراق احلساب داخل الصحونواضع.    2       
  .)زالنيڤجزيئات املواد امللوثة ستلتصق بال(زالني ڤدهنوا األوراق بالا.    3       
   األغطية عن الصحون الّيت حضرمتوها، ضعوا الصحون يف املواقع الّيت أزيلوا.    4       

  موقع أو وفقًا لتعليمات كلّ كلّ جمموعة تضع صحنا واحدا يف  ( للتجربة            اخترمتوها
  ).املعلّم            

  امجعوها ومتعنوا ا بواسطة     ون، املعلّم مجع الصحمنكم بعد بضعة أيام، عندما يطلب .   5       
   .مكبرة            عدسة 
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  . األربعة يف كل واحد من املواقع جمموعتكسجل النتائج اليت حصلتم عليها  .4
  أكتب يف اجلدول التايل عدد اجلزيئات امللوثة اليت وجدمتوها يف كلّ صحن  . أ  

  ): لتعدوا اجلزيئات)املنظار (و بالبنوكوالراستعينوا بالعدسة املكبرة أ             (
  

  عدد اجلزيئات امللّوثة  اسم املوقع
    

    

    

    

  
  .أ والسؤال اليقيم4 عد الجزيئات، ال يجيب الطالب عن سؤال إذا لم يكن باإلمكان:  مالحظة  

 

    :املواقع، يف اجلدول التايل، حسب مستوى التلوث فيها درج  .ب  
    

  مستوى الّتلّوث  اسم املوقع

   األنقى– 1  

  2  

  3  

   األكثر تلوثًا– 4  
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  :صغ النتائج بالكلمات  .ج
  

  . في الموضوعم في كّل صحن دون التّعبير عن رأيهوا وعدوا وصف ما رأبطالعلى ال  
  
  
  
 إلقامة هو األكثر مالءمةاليت فحصتموها  املواقع  من بنيأي  وفقًا لنتائج جتربة جمموعتك،  .5

  ؟ فيهديقة العامةاحل
  

  أنّه األكثر نقاء ناسم الموقع الذي تبي.  
  
  

      
  .للمعلّم   ا النتائجم الّصحون واألوراق اليت سّجلت واسلّم، اآلن
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  :ج قسم
  

فموعات يف الصعرض املعلّم أمامكم النتائج الّيت حصلت عليها كلّ ا.  
  

  .)أو توزيع نُسخ من الجدول على الطالب(للوح على المعلّم كتابة جدول على ا
  .11 مفصلة لبناء الجدول في الورقة للمعلّم، بند كُتبت تعليمات

   
.                قارن النتائج الّيت حصلتم عليها مع النتائج الّيت حصلت عليها باقي اموعات  .6

نا معيموعات أنّ موقعت كل انقاًء؟  هو املوقع األكثراهل وجد   
  ال/ نعم :   أحط بدائرة اإلجابة الصحيحة  

     
  :  ممكنني للفروق بني اموعاتسببنيإذا كانت اإلجابة ال، أكتب   

  
  : ألنّناالنتائج مختلفة  
  .وضعنا الصحون في نفس الموقع لكن في أماكن مختلفة فيه  -  
  . لفترات زمنية مختلفة الصحونوضعنا  -  
  . أوقات مختلفة في الصحونوضعنا  -  
  . سد الريح عنها، ومنع سقوط الجزيئات داخل الصحنشيء ما وراء  الصحوناوضعن  -  
  .ا دقيقًلم يكنعد ال دقيقة أو لم تكنقياسات ال  -  
  .كّل إجابة منطقية أخرى  -  
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   .قع املمكنة هو املوقع األكثر نقاًء من بني املوااأن موقعا معين وجدت  كل اموعاتنفترض أن  .7
  .  كالّ ؟ هو املوقع األكثر نقاًءبالتأكيداملوقع هل هذا يعين أنّ هذا      

  
  :علّل  
  .التّجربة ليست دقيقة ألنّه لم يتم عد الجزيئات بشكل دقيق  -  
  -   ت في الوقت ذاته، ومن الممكن أنضعحون وعامالًجميع الص )ا أثّر عليها  )اخارجيجميع  .  
  . نتائج مختلفةل على، كنّا سنحصمكان معين آخر في الموقعممكن أنّه في من ال  -  
  .في التجربةتشويش أو أخطاء  حصل قد   بالذاتفي المواقع األخرى يمكن أنّه  -  
  . شابهت السامة، وماألنّه من غير الممكن رؤية أو عد كّل العوامل الملوثة، مثل الغازا  -  
  ".التجربة قد كررت عدة مراتألن عم،ن"يجب كذلك قبول إجابة   -  
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عن ة حديقة عامة، عدا أي اعتبارات إضافية جيب أخذها باحلسبان، عند اختيار موقع إلقام  .8
  :، وعلّل  أُذكر اعتبارينيف املوقع؟اهلواء لوث مستوى ت

  

  تعليل  عتباراال

  لدةالبفي والد األألن الحديقة هي لخدمة    سكنيةمنطقةالقرب من 

  فيصابون بضرريركض األوالد إلى الشارع كي ال    بعيد عن شارع مزدحم–مواصالت 

في إضفاء ات مصدرها الطبيعة يساهم سماع أصو  عدم وجود ضجة
  أجواء هادئة في الحديقة

 من  أيضا الواصلين إلى الحديقةللتّسهيل على  وجود موقف سيارات بجانب الحديقة
  مناطق بعيدة

الحفاظ على الطبيعة، الحفاظ على : أسباب بيئية  على األشجارعدم القضاء 
  جميع األجناس

الحفاظ على الطبيعة، الحفاظ على : أسباب بيئية  س بالكائنات الحيةعدم الم
  جميع األجناس

  
  .أو أي إجابة منطقية أخرى
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 حسب ، الّذي هووقعامل من قامة احلديقة بالذّات بالقربنفترض أنّ رئيس السلطة احمللية قرر إ  .9 ☺

    . ملوث،ممكتشفاتك
  : هلذا القرارممكنا سبباأكتب   

  
  -  يودة استخدام الحديقة كوسيلة للضث المنطقة،  رئيس السلطة المحليغط على عوامل تُلو

  . تسببهوذلك من أجل تخفيض مستوى التّلوث الذي  
  .تبر رخيصة أو أنّها غير مالئمة للبناءالمساحة المخصصة للحديقة في تلك المنطقة تُع   -  
  . أو تجميلها تطوير المنطقةيودرئيس السلطة المحلية   -  
  ."كرئة خضراء"  الحديقة تعمل    -      
يوجد عدد كبير من السكان في هذه المنطقة، والسلطة المحلية تريد توفير مكان مالئم لهم    -  

  .للّعب  
  . سبب منطقي آخركّل   -  

  
  

  ملوثة؟   من أجل حتسني جودة اهلواء يف منطقة ما الذي ميكن عمله .10
  : اهلواءتلوثمستوى  لتخفيفأكتب اقتراحني   

  
  ،فر بالسياراتركوب الدراجة بدل الس  -  
    وبين بنايات السكنمزدحمة  بناء سور يفصل بين شوارع  -  
   الرصاص ذي أوكتان عالي وخالي من الطلب من السكان استخدام وقود  -  
اس، وعدم  في أكي الذي يتراكم في مواقع البناءالترابالطلب من المقاولين جمع أكوام   -  

  تركها تتطاير مع الرياح
في  مامات شمسية لتسخين المياه مثل الغاز، استعمال ح تلويثًااستعمال مواد وقود أقّل  -  

   مستشفياتوال الكهرباءمصانع، محطّات توليد ال
  ث المنطلق عقب استخدام مواد وقود التّلوبطالن إلتركيب مداخ  -  
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 هواء نقّي يف احلديقة العاّمة
  

  شد تقييممر  
  
  
  

سؤال   عالمة
  رقم

 وزن  مهارات
5  4  3  2  1  0  

 x1  تطبيق معرفة  أ1
كتابة مادة ملوثة ومصدر 

كتابة مادة ملوثة فقط     ملوث صحيحان
 أو إجابة، توجد ال     أو مصدر ملوث فقط

  خاطئة اإلجابة

 x1  تطبيق معرفة  ب1
كتابة مادة ملوثة ومصدر 

  ملوث صحيحان
كتابة مادة ملوثة فقط   

 أو مصدر ملوث فقط
 أو إجابة، توجد ال    

  خاطئة اإلجابة

 x1  تطبيق معرفة  ج1
كتابة مادة ملوثة ومصدر 

    ملوث صحيحان
كتابة مادة ملوثة فقط 

     وث فقطأو مصدر مل
 أو إجابة، توجد ال

  خاطئة اإلجابة

 x1  تطبيق معرفة  د1
كتابة مادة ملوثة ومصدر 

    ملوث صحيحان
كتابة مادة ملوثة فقط 
     أو مصدر ملوث فقط

 أو إجابة، توجد ال
  خاطئة اإلجابة

 x2  افتراض، تعليل  2
وكتابة تعليل وقع ذكر م
     معطيات املوقعيالئم

بتلوث تعليل يتعلق 
اهلواء، دون ذكر 

  موقع

ذكر املوقع 
املتوقع أن 

يكون 
 ،األكثر نقاًء

وتعليل 
  جزئي

 املوقع املتوقع ذكر
األكثر أن يكون 

 ، دون تعليل،نقاًء
أو مع تعليل 

  ئخاط

  إجابة توجد ال

3  

  ختطيط جتربة
  
  
  

x1 قتراحاوعمل منطقي ي    
جتاه باالقتراح ا

     الصحيح لكنه مشوش
، أو ةال توجد إجاب
 غري تقدمي اقتراح

منطقي  
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سؤال   عالمة

  رقم
 وزن  مهارات

5  4  3  2  1  0  

  أ4

  
مجع معطيات يف 
جدول، إكمال 

معلومات يف 
  جدول

  

x1 
العد الشخصي يالئم 

اجلماعي العد    
  

العد مالئم يف بعض 
 3- 2(الصحون 
   ) صحون

العد مالئم يف   
 صحنٍ واحد فقط

 أو إجابة، توجد ال
  خاطئة اإلجابة

  ب4

  
مجع معطيات يف 
جدول، إكمال 

ت يف معلوما
  جدول

  

x1 
يج صحيح لكلّ تدر

  النتائج وفقًا لقائمته
يج صحيح جلزٍء تدر  

  من النتائج
 أو إجابة، توجد ال    

  خاطئة اإلجابة

  ج4
تقرير نتائج 

 x1  التجربة
النتائج بالكلمات وصف 

  بشكلٍ كامل
  

إجابة صحيحة، 
ولكن أضاف 

  استنتاج

 النتائج بشكلٍ وصف
    جزئي فقط

  
  
  
  
  

 وأ ،إجابة توجد ال
   خاطئة إجابة

5  

  
اختاذ قرارات، 
  استنتاجات

  
  

x1 
 وفقًا إجابة صحيحة
  لنتائج التجربة

  
        

 أو ،إجابة توجد ال
  خاطئة إجابة

6*  

  
مقارنة، حتليل، 

  افتراض
  
  
  

x1 

كتابة إجابة تالئم النتائج 
سببني يف اجلدول وكتابة 

إذا كانت مثّة  (منطقيني
  )حاجة

  

  
كتابة إجابة تالئم 

يف اجلدول النتائج 
   منطقي واحدسببو

    
 أو ،إجابة توجد ال

  خاطئة إجابة

7  

  
استنتاجات، 

تعليل، فهم داللة 
كرب العينة 
  للتجربة

  
  

x1 
 يتطرق إىل  منطقيتعليل

  مفعولية نتائج التجربة
تعليل جزئي أو   

شمشو  
 أو ،إجابة توجد ال    

  خاطئة إجابة
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سؤال   عالمة
  رقم

 وزن  مهارات
5  4  3  2  1  0  

8  

  
تعليل، عملية 

حتديد : التصميم
حلل متطلبات 
  املشكلة

  

x2 
اعتباران هلما صلة من 
أي جمالٍ كان وتعليل 

  لالعتبارين

اعتباران هلما 
صلة، وتعليل 
العتبار واحد 

  فقط

اعتبار واحد وتعليل 
  هلذا االعتبار

اعتباران 
هلما صلة 
دون أي 
  تعليل

اعتبار واحد دون 
  تعليل

 أو، جابةإ توجد ال
  خاطئة إجابة

9  

  
تطبيق معرفة، 
 تعليل، عملية

اختيار : التصميم
  احللّ األفضل

  

x1 و  له صلة سببأو ،إجابة توجد ال     ومشوش جزئي سبب    منطقي 
  خاطئة إجابة

10  

  
تطبيق معرفة، 
: عملية التصميم
اقتراح أفكار 

جديدة وأصلية 
  حللّ املشكلة

  

x1 انقتراحاان منطقي  
اقتراحان 
     واحدقتراح منطقيا  مشوشأحدمها 

 اقتراح واحد لكنه
  مشوش

 أو ،إجابة توجد ال
  خاطئة إجابة

  
  

   .، ال حاجة لكتابة أسباب، وتقييم السؤال يجرى فقط حسب اإلشارة إىل اإلجابة الصحيحة"نعم" اإلجابة عن السؤال إذا كانت * 
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