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  رحلة إىل القمر
  

  مللمعلّ  
  
  
      وصف املهمة  .1

يف .   إىل القمريسافرونأوالد :  2050تدور أحداثها يف عام قصة خيالية  ىترتكز املهمة عل  
 لكي ، القمر سطحالسائدة على  الظّروفيستوضحوا ما هي أن ى األوالد عللقسم األولا

 ، على القمرأثناء تواجدهم  القسم الثاين، يف. معهم للرحلةأخذهيعرفوا ماذا يتوجب عليهم 
معلومام عن الظروف  أن يفسروا هذه الظواهر مستخدمنيعليهم .  يواجهون ظواهر خمتلفة

  والسفراملواصلة شون مسألة ما إذا كان يف مقدورهميف النهاية يناق.   القمر سطحالسائدة على
  . اليت حبوزماتاملعدإىل املريخ مع 

  
        فحوصةامل اراتهامل  .2

  معرفة تطبيق  
 فهم 
 تصنيف 
 تشخيص معلومات 
  مقارنة 
 جدول من معلومات استخراج / قراءة 
 باملوضوع معلومات مصادر عالقة مدى تقييم 
 صياغة أسئلة 
 ختطيط 
 إعطاء تفسري 
 عملية التصميم 
 تعليل 
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    ا املهمة ترتبط املنهاج يف مواضيع  .3
  :الكونالكرة األرضية و –موضوع مركزي  

   ةالشموعة حبث الفضاء وا4.9.1( مسي(   
  

   :احلية عامل الكائنات –موضوع مركزي  
   )5.2( يف الطبيعة الكائنات احلية   
  

  :ةئيبالدة أنظمة بيئية وجو –موضوع مركزي  
  )7.5.1(يف بيئتها  حية كائنات   

  
  
    املهمة يف األسئلة نوع  .4

  أسئلة مفتوحة ومغلقة  
  
  
    اجليل  .5

  الص اخلامسف  
  
  
    املطلوب العمل طابع  .6

  فردي عمل  
  
  
    مدة املهمة  .7

  )حصتان -حصة ونصف ( دقيقة 90 - 60  
  

    
    أساسي نشاط  .8

  معلومات وتنظيم تصنيف ،أسئلة على إجابة ،معطيات قراءة  
  
  
    مواد مساعدة  .9

  أدوات كتابة  
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    نتيجة ائية مرجوة  .10

  والفضاء القمر حبث موضوع يف وفهم ةفرمع الطالب فيها يظهر أسئلة على إجابات  
  
  

    طريقة التمرير  .11
    :يقوم الطالب بتنفيذ املهمة على مرحلتني  
    ).املعلومات مجع: أوىل مرحلة (املهمة من نيوليالورقتني األ الطالب على املعلم يوزع  )أ  
وراق أحيصلون على سائر واق للمعلّم، سئلة يسلّمون األور األعلىالطالب الذين أجابوا   )ب  

  .املهمة
  

  :مالحظات
    التمييز بني مصادر معلومات يفهمون أكد من أن الطالب جيب الت، قبل مترير املهمة    .1 

   مثالً، . علمية ال ترتكز على حبث علميغري علمية موثوقة وبني مصادر معلومات     
       هو ليس م أبراجعال "ةفإنّ  وكذلك. "مصدر علمية صفحات علمييف اجلرائد اليومي   

  كثري من احلاالت تشتمل على في ف مصادر موثوقة ملعلومات عن القمر، ال تشكّل    
    باإلطالة يف الشرح عن ننصح لذلك ،)كاتب التقرير أو الصحفي ليس عاملاً (أخطاء      

  .هذا املوضوع     
  
   ، فمن املعقول أن تشتمل بعض إجابات 2050عام ىل القمر ستنطلق يف مبا أن الرحلة إ    .2

    على املعلّم أن يفحص تعليالم . ياهلمالتالميذ على نظرة مستقبلية وفقًا ملعرفتهم وخ    
  . واحد من األسئلة وحيكِّم منطقه يف إعطاء العالمات على هذه األسئلةيف كلّ             

       ستكون مستوطنات 2050الّذي يكتب أنه يف عام ب، الطالب 4يف سؤال :              مثالً
  .على القمر ولذلك سيحتاج املسافرون لنقود، حيصل على مجيع النقاط             

  
   أسئلة  كتابة وبنيصياغة وكتابة حقائق الفرق بني مترين الطّالب على  جيب    .3

         . إخل،)أ3سؤال (ة مطلوبصفات أو أسئلة تتعلّق ب) 1سؤال (ستيضاحلال             
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  جدول مهارات مقابل أسئلة

  أسئلة  مهارات

  1  صياغة أسئلة

  أ2  تقدير مدى صلة مصادر املعلومات باملوضوع

  ب3ب، 2  فهم

  4ب، 3ب، 2  إعطاء تفسري

  أ3  تشخيص معلومات هلا صلة

  أ3  تعريف متطلّبات حلل مشكلة: عملية التصميم

  ب3  جةتشخيص حا: عملية التصميم

  12 – 5، 4ب، 3  تطبيق معرفة

  4  تصنيف

  12  ختطيط

  12  مقارنة

  12  استخراج معلومات من جدول/ قراءة 

  12  تعليل
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  رحلة إىل القمر
  

  إجابات  
  
  

    ةفراالستعداد للس:  قسم أ
  

  مجع املعلومات: مرحلة أوىل
   بالتحضريات اجلميع منشغلون.  يستعد صفّنا للقيام برحلة إىل القمر.  2050حنن نعيش يف العام 

  الفضاء اخلارجي؟ يف  عادةًذا يلبسونماذا جيب على كلّ ولد أن يأخذ يف حقيبته، وما.  للرحلة
  . هذه األسئلة حناول أن جنيب علىهيا بنا

  
من أجل . رضلف عن الظروف السائدة على سطح األالظروف السائدة على سطح القمر ختت  .1

 الظروف  ما هي إىل القمر، عليك معرفةيف رحلتكليت يتوجب أخذها معرفة ما هي املعدات ا
  .على سطح القمر السائدةاخلاصة 

أسئلة عليك أن تسأهلا لكي تعرف ما هي الظروف السائدة على سطح القمر أكتب أربعة   
  ):تعن باملثالاس(
    هل يوجد غالف جوي للقمر؟: مثال  
ا ممشعاع على سطح القمر،ِ لقمر، ما هو مستوى اإل على سطح االسائدة رةما هي درجة الحرا  

تتركّب أرض القمر، هل مما يتركّب الغالف الجوي للقمر، هل يتواجد أكسجين على سطح القمر،ِ 
، ما هو  القمر قوة جاذبيةما هي يوجد ماء على سطح القمر، هل يوجد غذاء على سطح القمر، 

ق في درجات الحرارة بين النهار والليل على سطح طول النهار والليل على القمر، ما هو الفر
على مدار السنة على القمر، ما هو الضغط الجوي على سطح القمر، هل تحدث تغيرات مناخية 

  . آخر كّل سؤال منطقي– أو ).ما يشبه فصول السنة(سطح القمر 
  .ر إجابته صحيحة تعتب– كظرف خاص  إلى القمر الطاّلب الّذي يذكر طول الرحلة: مالحظة  
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   ا من أجل العثور على املعلوماتستعانةاال ا هي مصادر املعلومات اليت ميكنكم  .أ  .2
  ؟املطلوبة لك    
  :جبانب كلّ مصدر معلومات مالئم  أشر بـ     

  
  موقع اإلنترنت لقنال األطفال             
   أسبوعيةأو صحيفة يومية             
   خيايلّ كتاب علم             
  للقمر) خرائط تصف مبىن السطح(خرائط طوبوغرافية           
  )أفالم صور متحركة(أفالم والط ديزين              
          م فلكمقابلة مع عال  
  دائرة معارف علمية          
             م أبراجمقابلة مع عال  
  فيلم علمي يف موضوع الفضاء          
  أصدقاء وأقرباء             
  الّت علميةجم          
  رياضياتكتاب              
  كتب تعليمية يف موضوع الكرة األرضية والكون          
  مريكيةموقع اإلنترنت لوكالة الفضاء األ          
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 البحث عن معلومات خبصوص القمر عمليةَصادر املعلومات اليت أشرت إليها ملاذا تالئم م  . ب

   عملية البحث عن معلومات كهذه؟ال تالئم إليها رمل تشبينما املصادر الّيت 
    
  . ترتكز على أبحاث علميةالمشار إليهامصادر المعلومات   
لذلك، حتّى وإن كان .  ترتكز بالضرورة على أبحاث علمية  ال األخرىمصادر المعلومات  

 أن وأجزء من المعلومات فيها يمكن أن يكون صحيحا وموثوقًا، فإن بعضه غير مفحوص 
 ال يمكن المعرفة متى  في هذه المصادرلذلك.  مصدره أناس ال يعملون في هذا المجال

  .تكون المعلومات صحيحة ومتى تكون غير صحيحة
    
  : مالحظة  
مثالً إذا علّل الطّالب اختياره لجريدة يومية على . يجب الحكم على كّل تعليل بشكٍل مستقل  

 ا كهذه غير موثوقةولم(أنه يوجد في الجريدة قسم علميفّ أن أقسامأو ).  يذكر في الص
 على أن أحد أقاربه هو بروفيسور في علم الفلك، يجب قبول وأقرباءاختياره أصدقاء 

  . إجابته
     .  في قسم أأيضا على عملية التقييم التعليالت في قسم ب تؤثر !نتبها  

      
      

  .همة على سائر أوراق املسلّم األوراق للمعلّم وستحصل
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    املعداتحتضري : مرحلة ثانية
  :عطيات خبصوص الظروف السائدة على سطح القمرمصادر معلومات خمتلفة، ومجعنا محبثنا يف 

  
   الصفرفوق درجة مئوية 134 الصفر إىل حتت درجة مئوية 170 تتراوح بني :درجة حرارة
    ال يوجد:غالف جوي
   ال يوجد:مياه سائلة

   اآلخر مظلم ومتجمد، واجلانبوحار مضاء  من القمر  جانب واحد:خمنا
    قوي جدا:إشعاع

   باألجران  مليء:)مبىن السطح (طوپوغرافيا
    صخرية، مغطّاة بطبقة غبار:أرض

⎟  سدس :قوة اجلاذبية
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

6

   قوة جاذبية الكرة األرضية1
ةبا384,000  :عد عن الكرة األرضيكيلومتر   
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  .أنت حباجة إىل بدلة فضاء استعدادا للرحلة  .أ  .3

قرأ ثانية ما هي الظروف السائدة على سطح القمر، واكتب مخس صفات على األقلّ ا  
  :جيب أن تكون يف بدلة الفضاء

  
عازلة مادة شفّافة لتمكين رؤية جيدة، ، مقابل الوجه يجب أن تكون ومحكمة اإلغالقعازلة   

هر في درجة حرارة عالية وال لإلشعاع الخطر، عاكسة للضوء مقابل اإلشعاع، ال تنص
اعدة ضد قوة  تمكّن من الحركة في الفضاء، تحتوي على أثقال للمسمرِنَة في البرد، تتشقق

ات،  قضاء الحاج للماء واألكسجين، تُمكّن منرتصال بمصدتُمكّن اال الجاذبية الواطئة،
   كّل إجابة منطقية أخرى– أو . األكل والشربنوتُمكّن م

  .)أنظر مرشد التقييم( على شكل صفات غْبة لم تُص يجب إعطاء عالمة جزئية إلجا -  
  

  
  
  

     تغطّيها؟ أن البدلة على جيب اجلسم يف أجزاء أي  .ب  
  كّل أجزاء الجسم بما فيها الوجه  

        
  .نيبملاذا؟ أكتب سب     

  
ا  درجات الحرارة الواطئة، وتخلق ضغطًا جوي عنعاع القوي، تعزللكي تحمي من اإلش  

  .موحدا على كّل الجسم
، بدون ذكر الوجه بشكٍل واضح، كإجابة "كّل أجزاء الجسم" قبول اإلجابة  أيضايجب  

  .صحيحة
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 ضرورية اتصنف املعدات إىل حاجي.  أسفل الصفحة يف تظهر اليت املعدات قائمة يف متعن  .4
  . العيش على القمرال تالئم، وإىل حاجيات ) ال ميكن العيش بدوا على القمر،أي(
  ضرورية للعيش على       املسجلة أدناه  املعداتقائمة من سجل يف اجلدول ما هي احلاجيات  . أ

  :القمر، واشرح ملاذا     سطح
  

 حاجيات ضرورية ملاذا ؟

  ماءقناني  .القمر على ةفي حالة سيول مياه توجد ال
لألشعة  عازلة أوزون طبقة ال توجد ،على سطح القمر قوي إشعاع

  .UV فوق البنفسجية
 نظّارات عاكسة للضوء

 سطح على الجاذبية ن قوةم أوطأ على سطح القمر جاذبيةال قوة
 .الكرة األرضية

   أثقال

  اسطوانات أكسجين  .القمر سطح على أكسجين جديو ال
 طويال وقتًا تستغرق القمر إلى السفرة/  القمرال يوجد غذاء على
 يحتّل وال خفيفوزنه  طويلة، فترة يصمد بغذاءولذلك يجب التزود 

 )ثنينيكفي تعليل واحد من بين اال( .كبيرا حيزا

  غذاء مجفّف ومضغوط

  
       العيش على ال تالئمه املسجلة أدنامن قائمة املعدات سجل يف اجلدول ما هي احلاجيات .  ب

    :واشرح ملاذا القمر،      
 حاجيات غري مالئمة ملاذا ؟

   للماءةعازل مةزج .القمر على في حالة سيولة مياه توجد ال
  مغلّفات وطوابع  .هناك  إلى تصلبريدية خدمات توجد وال القمر، على ناس يوجد ال

    آالت موسيقية .جات الصوتية، لذلك ال تنتقل المو للقمرال يوجد غالف جوي
 نقود  .هناك بشرية حياة توجد ال ألنّه ،القمر على تجارة توجد ال

 كرة قدم أو كرة سلّة   .ستحوم الكرة في الفضاء وال يمكن اللعب بها
  

   للماء، ة عازلجزمةمغلفات وطوابع، ، نظّارات عاكسة للضوء، ماءقناين   :املعدات قائمة
      أثقال،آالت موسيقية،  غذاء جمفّف ومضغوط،  اسطوانات أكسجني،،نقود           

  .أو كرة سلّةقدم كرة                  
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  هبطنا على سطح القمر: قسم ب
  

  : وصف يف مفكّرته املشاهد اليت اجنلت أمام عينيه عندما هبطنا على سطح القمرأحد األوالد
كانت السماء .  نا آثارا يف كلّ مكان وطأته أرجلناالبيضاء، فأبقت خطااملناظر  وسطقفزنا ببطء "

مكان على سطح الكرة واهلدوء هو شيء ال يوجد له مثيل.  اسوداء يف ساعات النهار أيض يف أي 
  ".األرضية

  :ستخدم معلوماتك عن الظروف السائدة يف القمر لكي تشرح املشاهد اليت رآها األوالد يف رحلتهما
  
    ؟"مشينا "وليس" قفزنا ببطء "يف مفكرتهكتب الولد ملاذا   .5

  . الكرة األرضية على سطحجاذبيةال قوة نالقمر أصغر م  على سطحجاذبيةال قوة  
  

  
     بيضاء؟املناظرملاذا   .6

  . بطبقة غبار التربة على سطح القمر مغطّاة  
  

   الوقت؟ مرور مع، ملاذا مل ختتف اآلثاربقيت آثار يف كلّ مكان وطأته أرجل األوالد  .7
    

    آخر بوسعه تَعرية أي عامل رياح أو مطر، ال يوجد غالف جوي أو على سطح القمر ألنّه ال يوجد  
  .األرضمعالم وجه تغيير    
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    ملاذا السماء سوداء يف النهار أيضا؟  .8
  . في السماء فتبقى سوداء ال ينتشرضوء الشمس فإن ، غالف جويليس للقمر بما أنّه  
  
  

*:  االتصال جهاز يفخالل الرحلة يف اهلدوء ويف املناظر الساحرة، صرخ شخص ما فجأة   .9
"ا حيكائن ه من غري املمكن أن !" ا وراء التلّةحذارِ، رأيتأت املعلّمة األوالد وشرحت هلم أنهد

  .يعيش كائن حي على سطح القمر
  صال؟ت للتكلم بواسطة جهاز االومثة حاجةملاذا ال ميكن مساع األصوات على سطح القمر   

  
  .ال يوجد غالف جوي تنتقل عبره األمواج الصوتية، ولذلك نحتاج إلى أجهزة اتصال خاصة  

  
    لدى كل رائد فضاء . راديو أمواج الصوت إىل أمواج ال يعمل بواسطة ترمجةصجهاز االت  *  

         خوذته صال داخلجهاز ات.   
   

 على سطح  شهر طولأي" (عندنا"ل  كامشهرطول سطح القمر يساوي طول يوم واحد على   .10
  .أحط اإلجابة الصحيحة بدائرة ماذا تعين هذه املعطيات؟.  )الكرة األرضية

  يكمل القمر دورة واحدة حول الكرة األرضية عندناخالل شهر واحد  .1 
  يكمل القمر دورة واحدة حول نفسهعندنا خالل شهر واحد  .2 
  تكمل الكرة األرضية دورة واحدة حول القمرعندنا الل شهر واحدخ  .3  
   يكمل القمر دورة واحدة حول الشمسعندنا خالل شهر واحد  .4  

  
.  جلب األوالد كعكة ووضعوا عليها الشموع.  وقت الرحلة إىل القمر حلَّ عيد ميالد املعلّمة  .11

  ملاذا؟.   ينجححاول أحد األوالد أن يشعل عود ثقاب، لكنه مل
  

  ".ال يوجد هواء" قبول اإلجابة أيضا  يجب.ال يوجد غالف جوي، ال يوجد أكسجين  
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  ...ما أمجل الرحلة، هيا بنا نواصل إىل املريخ:  قسم ج
  

  .املريخ إىلوالسفر  الرحلة مواصلة يف ترغبأنت 
  :تليه اليت سئلةاأل عن وأجب التايل، اجلدول يف املعطيات قرأا

  

 ظروف على سطح القمر على سطح املريخ

حار جدا حتى بارد  :فمتطر بارد جدا
 جدا

 مناخ

  درجة مئوية-55
  درجة+ 134 حتى -170
 مئوية

 حرارة درجة

خفيف الكثافة، باألساس ثاين 
 غالف جوي  ال يوجد أكسيد الكربون

 70,000,000 -  أصغر بعد هو
مليون سبعون (كيلومترا 

 )متراكيلو
 بعد عن الكرة األرضية  كيلومترا 384,000

الكرة  جاذبيةقوة سدس   الكرة األرضية جاذبيةقوة ثُلث 
 اذبيةاجلقوة    األرضية

 مياه سائلة ال يوجد ال يوجد
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 القمر حىت تصبح عك إىلمحسب اجلدول أعاله، ماذا جيب تغيريه يف بدلة الفضاء الّيت أخذا   .12
  ؟مالئمة للبقاء على سطح املريخ

  .أكتب كلّ التغيريات الّيت جيب إجراءها يف البدلة، وعلّل إجابتك  

   لة عازلة للبرودة وال حاجة ألن تكون عازلة للحرارة، ألن درجاتيجب أن تكون البد -  
 رارة متطرفة أقل حالعزل يجب أن يالئم درجة. (ة دائماالحرارة على سطح المريخ منخفض     
  .)   من تلك الّتي على سطح القمر  
  لى يمكن التطرق هنا إلى الحاجة إ(يخ لة أن تالئم الغالف الجوي على سطح المر على البد-  
  .)أو إلى الفروق في الضغط الجوي بين القمر والمريخ/األكسجين للتنفس و     
  ى سطح المريخ، والّتي هي   ة الجاذبية عللة يجب أن تُالءم لقو األثقال الّتي في داخل البد-  
  ). أقل مما نحتاجه على القمرأثقال نحتاج إلى( على القمر  هيأكبر مما     
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  رحلة إىل القمر        

          
  مرشد تقييم  

  
 

 سؤال  عالمة
  رقم

  وزن  مهارات
5  4  3  2  1  0  

صياغة أسئلة   1
  

x1 
  

 ظروف هلا أسئلة حول 4
  وضوع باملصلة

ظروف أسئلة حول  3
   باملوضوع صلةهلا

سؤاالن حول 
  صلةاهل ظروف

  باملوضوع

  واحدسؤال
 حول ظروف

  صلةاهل
  باملوضوع

  
 ،سؤال أي يكتبمل 
   كتب أسئلة ليسأو
   باملوضوع صلةهلا

  أ2*

تقييم مدى 
صلة مصادر 

املعلومات 
  باملوضوع

  
x1  مصادر 6أشار إىل  صحيحة مصادر  7 أشار إىل  

  ةصحيح
 5-4 أشار إىل
 صحيحةمصادر 

 3أشار إىل 
مصادر 
  صحيحة

 2-1 أشار إىل
مصادر 
 صحيحة

والباقي غري 
   صحيحة

يشر إىل أي مصدر مل 
أو أشار إىل  ،صحيح

 يف مجيع املصادر
  القائمة

، إعطاء فهم  ب2
    إجابة كاملة  x2  تفسري

يتضح من خالل 
هم اإلجابة ف
در احلاجة ملص

علميلكن ، 
  ةمبهمالصياغة 

أنّ أو  ،ال توجد إجابة    
   اإلجابة خاطئة

  أ3

تشخيص 
معلومات هلا 
صلة، عملية 

: التصميم
تعريف 

متطلبات 
 حلل مشكلة

  
x2  

  
   صفات4   صفات وما فوق5

 صفات أو 3
 صفات 4-5

بصياغة غري 
  سليمة

صفتان أو 
ثالث صفات 

بصياغة غري 
  سليمة

صفة واحدة أو 
صفتان بصياغة 

  غري سليمة

أي  جابةظهر باإلتال 
  صحيحةصفة 
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 سؤال  عالمة
  رقم

  وزن  مهارات
5  4  3  2  1  0  

  ب3

، إعطاء فهم
تفسري، 
تطبيق 

معرفة، 
عملية 
: التصميم

تشخيص 
  حاجة

  
x2  

 وتعليل صحيحةة جابإ
  صحيح

  )سببنيل تشم(
  

 خاطئة إجابة
لكن التعليل 

  صحيح

 إجابة
 صحيحة لكن

 خاطئلتعليل ا
أو جزئي  

أنّ  أو ،ال توجد إجابة   
  اإلجابة خاطئة

  أ4

تطبيق 
معرفة، 
، يفتصن

 تفسريإعطاء 
x3 

  
 حاجيات صحيحة 5 كتابة

   صحيحةوإعطاء شروح
 حاجيات  4كتابة 

  صحيحة مع شروح

 على األقلّكتابة 
 حاجيات 3

 تشمل صحيحة 
، أو الشروح
 أكثر من كتابة

حاجيات  3
 صحيحة لكن

/  خاطئةالشروح
   جزئية

  

 2-1كتابة 
حاجيات 
دون (صحيحة 

عالقة لنوعية 
  )الشروح

ي حاجة عدم كتابة أ
، أو أخطأ يف صحيحة
  اجلميع

  ب4

تطبيق 
معرفة، 
، تصنيف
 تفسريإعطاء 

  
x3  

 حاجيات صحيحة 6 كتابة
   صحيحةوإعطاء شروح

 5-  4 كتابة
حاجيات صحيحة مع 

  شروح

  على األقلّ كتابة
 حاجيات 4

 تشمل صحيحة 
، أو الشروح
 أكثر من كتابة

حاجيات  4
 صحيحة لكن

 / خاطئةالشروح
  جزئية

  

 2-  1 كتابة
حاجيات 
دون (صحيحة 

عالقة لنوعية 
  )الشروح

عدم كتابة أي حاجة 
، أو أخطأ يف صحيحة
  اجلميع

5  

تطبيق 
  معرفة

x1  تفسري صحيح    

 جزئي، أو تفسري
ال يشري أنه 

 إىل أكيدبشكلٍ 
أنّ الطّالب فهم 

  املبدأ

    
  تفسريامل يعط 
  صحيحا

6  

 تطبيق
  معرفة

  
  

x1 
    تفسري صحيح  

و  جزئي، أتفسري
ال يشري أنه 

 إىل أكيدبشكلٍ 
أنّ الطّالب فهم 

  املبدأ

    
  تفسريامل يعط 
  صحيحا
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 سؤال  عالمة

  رقم
  وزن  مهارات

5  4  3  2  1  0  

7  

تطبيق 
  معرفة

  
  
  

x1 
  

    تفسري صحيح

 ،تفسري جزئي
أو أنه ال يشري 
بشكلٍ أكيد 

إىل أنّ الطّالب 
  فهم املبدأ 

  تفسريامل يعط     
  صحيحا

8  

تطبيق 
  معرفة

  
  

x1 
    تفسري صحيح  

 جزئي، أو تفسري
ال يشري ه أن

 إىل أكيدبشكلٍ 
أنّ الطّالب فهم 

  املبدأ

  تفسريامل يعط     
  صحيحا

9  

تطبيق 
  معرفة

  
  

x1 
    تفسري صحيح  

 جزئي، أو تفسري
ال يشري أنه 

 إىل أكيدبشكلٍ 
أنّ الطّالب فهم 

  املبدأ

  تفسريامل يعط     
  صحيحا

10  
تطبيق 
  معرفة

  
x1 

  
  إجابة خاطئة          إجابة صحيحة 

11  

يق تطب
  معرفة

  
  
  

x1 
  

    إجابة صحيحة

جابة صحيحة اإل
لكنها تشتمل 

على تفاصيل غري 
صحيحة أو ال 

 هلا صلة
  باملوضوع

  إجابة خاطئة    

12  

طبيق ت
معرفة، 

ختطيط، 
تعليل، 
/ قراءة

استخراج 
معلومات 

من جدول، 
  مقارنة

  
  
  
  
  

x3 
  

إجابة صحيحة تتطرق إىل  
 من النقاط املذكورة يف ثالث

  إجابة أو،قسم اإلجابات
 تعليالت ثالثةتشمل أي 

  منطقية أخرى

إجابة صحيحة تتطرق 
 من النقاط ثنتنياإىل 

املذكورة يف قسم 
إجابة  أو ،اإلجابات

 تعليلني تشمل أي
  منطقيني أخريني

  

إجابة صحيحة 
نقطة تتطرق إىل 
واحدة من 

النقاط املذكورة 
يف قسم 

اإلجابات أو 
تشمل أي إجابة 

 تعليل منطقي
  آخر

  

إجابة تدل على 
 فهم ما ألي
واحدة من 

النقاط املذكورة 
يف قسم 
 ،اإلجابات

لكنها غري 
  واضحة 

توجد إجابة ال 
  صحيحة

  
  . واحدةنقطة جيب إنقاص ،إذا أشار الطّالب إىل مصدرين خاطئني*  
 ....جيب إنقاص نقطتني، وهكذا،  مصادر خاطئة4-3إذا أشار الطّالب إىل   
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