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إنتاج علب مشروبات
 

   للمعّلم
 

١. وص� المهّمة

 تتطّرق المهّمة إلى اختيار ماّدة مالئمة إلنتاج علب مشروبات.
 تنقسم المهّمة إلى ثالث مراحل, وفي كّل مرحلة منها يتّم فحص اعتبار آخر يجب أخذه 

بالحسبان في اختيار الماّدة المالئمة.
        خالل المهّمة على الّطالب أن يتعامل مع معطيات من مجاالت مختلفة.

 في نهاية المهّمة ُيطَلب من الّطالب أن يختار الماّدة األكثر مالءمة إلنتاج علب المشروبات, 
بحسب االعتبارات المختلفة.

٢. المهارات المفحوصة 
         عملية الّتخطيط والّتصميم

  استخالص معلومات من جدول
  تطبيق معرفة

Nتصني         
  إكمال معلومات في جدول

  تعليل
  تحليل

  إيجاد معلومات في خريطة
  معرفة

         إعطاء تفسير
         تنظيم معلومات

         تركيب (إستدالل)
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٣. مواضيع في المنهاج ترتبط المهّمة بها

         موضوع مركزي - المواّد والطاقة: مواّد في الّطبيعة وسيرورات استغاللها

  موارد طبيعّية في اليابسة (١.٧.١) 

        موضوع مركزي - عالم من صنع اإلنسان: مباد^ ومراحل في سيرورة حّل مشكالت

         االنتاج الصناعي (٢.٥.١)

٤. نوع األسئلة في المهّمة

       أسئلة مغلقة ومفتوحة, جداول

٥. الجيل
 

 صفوف الخامس والّسادس

٦. طابع العمل المطلوب

       عمل فردي

٧. مّدة المهّمة

 حّصتان

٨. مواّد مساعدة

 أدوات كتابة

٩. نتيجة نهائّية متوّقعة

       إجابات عن سأسئلة وإدخال معطيات في جداول
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مالحظات:

١. قبل تمرير المهّمة على المعّلم التأكد من فهم الّطّالب للمصطلح "صفة" (للماّدة وللُمنَتج).
٢. في بداية المرحلة الّثانية ُتعرض خارطة ملّونة.  من المحّبذ تزويد الّطالب بنسخة ملّونة منها.

٣. السؤال ٧ يفحص المقدرة على استخالص معلومات من خارطة ومن جدول.
 - اإلجابة على البند "د" من شأنها أن ُتناقض إجابة الّطالب في المرحلة الّسابقة, لكن ومع ذلك 

من المهّم أن يجيب الّطالب بحسب الّتعليمات.
٤. لكي يستطيع الّطالب اإلجابة عن سؤال ١٠ب, يجب تحضيرهم لذلك.  إن لم يتّم تحضيرهم من 

المحّبذ الّتنازل عن هذا السؤال.
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جدول مهارات مقابل أسئلة

أسئلةمهارات 

١عملّية الّتخطتط والّتصميم: حتديد مواصفات املُنتج

إستخالص معلومات من جدول
٢أ, ٧ب, ٧ج, ٧د, 

١٠أ

٢بتطبيق معرفة

٣, ٤, ٦أعملّية الّتخطيط والّتصميم: حتديد صفات املواد ومالءمتها للُمنتج

N٤أ, ١٠أتصني

٤أ, ٦أ, ٧أإكمال معلومات في جدول

تعليل
٤أ, ٦ب, ٧د, ٨, 

٩ب, ١٢, ١٣ب

٥, ٨, ٩ب, ١٢حتليل

٦ب, ١٢, ١٣بعملّية الّتخطيط والّتصميم: اختيار حل مثالّي

٧أإيجاد معلومات في خريطة

٩أ, ١١أمعرفة

١٠بإعطاء تفسير

١١بعملّية الّتخطيط والّتصميم: إقتراح افكار جديدة وأصلّية حلل مشاكل

١٣أتنظيم معلومات

١٣بتركيب (إستدالل)
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إنتاج علب مشروبات
 

   إجابات

ر  أمير يشارك في مبادرة صناعّية تدمج طالًبا في عملّية إنتاج علب مشروبات (مثل كوال أو عصير ). تقرَّ
في المصنع أن ُتفحص من جديد عملّية إنتاج علب المشروبات.

عليكم مساعدة أمير بفحص ما هي الماّدة المالئمة إلنتاج علب المشروبات.

في المهّمة ثالث مراحل:
- في المرحلة األولى يتّم فحص صفات المواّد الخام المالئمة إلنتاج علب المشروبات.

- في المرحلة الّثانية يتّم فحص مدى تّوفر المواّد المالئمة.
- في المرحلة الّثالثة يتّم فحص اعتبارات متعّلقة بجودة البيئة عند اختيار المواّد المالئمة.

رها في علبة مشروب بارد? ١. ما هي, برأيك, المواصفات الّتي يجب َتَوفُّ
مثال لمواصفة: أن تكون العلبة خفيفة.         

أذكر مواصفتين إضافيتين:         

   wJ�® …—«d×K� WK�u� …ÒœU� s� Ø W Ò�UÝ dOž Ø √bBð ô Ø W³K� …ÒœU� s� WŽuMB� ÊuJð Ê√ 
  WDO�Ð W³KF�« `²� WO½UJ�≈ ÊuJð Ê√ Ø … ÒœUŠ ·«dÞ√ ÊËbÐ Ø ©»ËdA*« b¹d³ð ÊUJ�ùUÐ ÊuJ¹

UÎÒOzUIKð W³KF�« `²HMð ô Ê√ sJ� ¨WKNÝË

مالحظة: ال ُتقَبل إجابة تتطّرق إلى نوع الماّدة - معدن, ألومينيوم, پالستيك وما شابه ذلك.
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المرحلة األولى:

المرحلة األولى تتعّلق بصفات المواّد الخام الّتي يتّم أخذها بالحسبان من أجل إنتاج علب المشروبات 
منها . عليك أن تقّرر ما هي الماّدة الخام ذات الّصفات األكثر مالءمة إلنتاج علب مشروبات.

أمامك جدول يحتوي على صفات لبعض المواّد.

جدول ١: مواّد وصفاتها

      

        
           
          

   

      
 

×  تطريق - معالجة الماّدة للحصول على لوح دقيق منها.
××  موصل للحرارة - إنتبه: صفة إيصال الحرارة تشمل أيًضا قدرة الماّدة على الوصول إلى درجات 

حرارة واطئة (ال يوجد ميزة مقابلة هي إيصال برودة).  
                                    

٢. أ. ما هي الصفات المشتركة لكّل المواّد في الجدول ١?

¡UÐdNJK� WK�u� Ø …—«d×K� WK�u�        

ب. إلى أّي مجموعة مواد تنتمي المواّد في الجدول?

ÊœUF*« WŽuL−� v�≈        
                                                                                                                                                                                          

صفة

ماّدة
 قابلة لون  قساوة  ثقل

للّصدأ

قابلة 
للّتطريق

 ×

موصلة 
للحرارة

××

موصلة 
للكهرباء

نعمنعم نعم نعمرمادي فّضيقاٍسثقيلحديد

نعمنعم نعم كّال فّضي فاتح قاٍسخفيNألومنيوم

نعمنعم نعم كّال مائل للحمرة قاٍسثقيلنحاس 

نعمنعم كّال كّال رمادي غير قاٍسثقيل قصدير 
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٣. في السؤال الّتالي ستفحصون مدى مالءمة مواّد مختلفة للمنتجات المصنوعة منها.

أمامك ثالثة منتجات. كّل واحد منها مصنوع من ماّدة أخرى.         
 إستعن بالجدول ١ واكتب ما هي المزايا الّتي بسببها ُتالئم الماّدة الُمنَتَج والوظيفَة الّتي يؤّديها.

ُسّلم مصنوع من ألومينيوم (أكتب صفتين):         

√bBð ô ØWOÝU	 Ø WHOHš             

 مسمار مصنوع من حديد (أكتب صفة واحدة):

Ì”U	             

أسالك كهربائّية مصنوعة من نحاس (أكتب صفتين):         

¡UÐdNJK� WK�u� Ø UNI¹dDð sJ1 Ø √bBð ô ØWOÝU	             
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٤. تمّعن في صفات المواّد في الجدول ١ (صفحة ٢).

أ. أّي من الّصفات في الجدول ١ من المهّم أن تكون في الماّدة المالئمة إلنتاج علب 
مشروبات?

 أكمل الّصفات والتعليالت في بقّية الّسطور الّتي في الجدول الّتالي بحسب المثال في 
الّسطر األّول.

  

        

         
      

ب. أّي صفتين تظهران في الجدول ١ غير مهّمتين عند اختيار ماّدة مالئمة إلنتاج علب 
مشروبات?

Êu� Ø ¡UÐdNJK� ‰UB¹≈             
                                                                                                                                                                                          

٥. بحسب الجدول ١, للحديد صفات مالئمة إلنتاج علب مشروبات, وصفات غير مالئمة.  في 
مصنع إلنتاج علب قّرروا عدم استخدام الحديد إلنتاج العلب.

إشرح لماذا , بحسب رأيك, اّتخذوا هذا القرار, بالّرغم من صفات الحديد المالئمة.         

qIÒ¦�« V³�Ð Ø √b ÒB�« WH� V³�Ð Ø WLzö� dOž …bŠ«Ë WH� p�UM¼ ÊuJð Ê√ wHJ¹ tÒ½_             

مالحظة:  يكفي ذكر صفة واحدة غير مالئمة.
 

تعليلصفة

خفيفة
العلبة لن تكون ثقيلة, وهكذا يسهل رفعها والّشرب منها, وكذلك 

سيكون من الّسهل نقل العلب من مكان إلى آخر.

.١WOÝU	.العلبة لن تنثني ولن تنفجر عند الّنقل أو عند الّشرب

Æ»ËdA*« b¹d³ð ÊUJ�ùUÐ ÊuJOÝموصلة للحرارة٢.

Æ√bBð Ê√ ÊËœ qz«uÝ vKŽ W³KF�« Íu²×²Ýال تصدأ ٣.

.٤o¹dDÒ²K� WKÐU	.سيكون باإلمكان تصميم شكل العلبة من ألواح دقيقة
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٦. أمامك جدول يحتوي على المواّد من الجدول ١.

              
              

     
         

    
     
     
     

       

 
     
     

أ. أكتب بجانب كّل ماّدة ما هي الّصفات الّتي بسببها الماّدة مالئمة إلنتاج علب مشروبات, 
وما هي الّصفات الّتي بسببها الماّدة غير مالئمة. ذكر في الجدول مثال بخصوص القصدير. 
إذا لم تنوجد في أحدى المواّد صفة بسببها الماّدة غير مالئمة - يجب وضع خط في الخانة 

المالئمة.

ب. أكمل: بحسب صفات المواّد, فإّن الماّدة الوحيدة المالئمة إلنتاج علب المشروبات هي  
.ÂuOMO�u�_«

 عّلل إجابتك.
Æ…—«d×K� q�u�Ë o¹dDÒ²K� qÐU	 ¨√bB¹ ô ¨ Ì”U	 ¨nOHš ÂuOMO�u�_«        

 rzö� dOž u¼ UN³³�Ð  UH� ÂuOMO�u�_« w� błuð ô ≠ wHÒM�« WI¹dDÐ qOKFð U ÎC¹√ qÓ³IÔ¹ 
Æ UÐËdA*« VKŽ ÃU²½ù

 

الماّدة
الّصفات اّلتي بسببها 
الماّدة مالئمة إلنتاج 

العلب

    الّصفات اّلتي بسببها
    الماّدة غير مالئمة 

    إلنتاج العلب

قصدير
ال يصدأ, 

موصل للحرارة
ثقيل, قابل للكسر, 

ال يمكن تطريقه

حديد
 ¨ Ì”U	

 ¨o¹dDÒ²K� qÐU	
…—«d×K� q�u�

qOIŁ ¨√bB¹

ألومينيوم

 ¨ Ì”U	 ¨nOHš
 ¨√bB¹ ô

 ¨o¹dDÒ²K� qÐU	
…—«d×K� q�u�

≠≠≠

نحاس

 ¨ Ì”U	
 ¨√bB¹ ô

 ¨o¹dDÒ²K� qÐU	
…—«d×K� q�u�

qOIŁ



إنتاج علب مشروبات- 102 -

المرحلة الّثانية:

في المرحلة األولى من المهّمة, قرأت عن أمير الّذي يشارك في مبادرة صناعّية في مصنع إلنتاج علب 
مشروبات.  كما تتذّكر, تّم في المرحلة األولى فحص صفات بعض المعادن ومالءمتها إلنتاج علب 

المشروبات.

في المرحلة الّثانية, عليك أن تفحص انتشار× المعادن المختلفة. االفتراض هو أّنه كّلما كان المعدن 
أكثر انتشاًرا, كّلما كان أرخص.

في الّصفحة الّتالية تجد خارطة انتشار عدد من المعادن في الكرة األرضّية.  وفي الصفحة الّتي تليها عدد 
من األسئلة الّتي تتطّرق للخارطة.

× انتشار - عدد األماكن في الكرة األرضّية الّتي يتواجد فيها المعدن.
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٧. رّتب في الجدول الّذي أمامك المعلومات بخصوص أنواع المعادن المشار إليها في الخارطة.
 من أجل معرفة ما هو مدى انتشار كّل نوع من المعادن, عليك أن َتُعّد كم مّرة يظهر رمز كّل معدن 

في الخارطة.

أ. أكتب في المكان المالئم في الجدول عدد رموز كّل معدن في كّل قاّرة.
         إجمع في العمود األيسر عدد الّرموز للمعدن في كّل القاّرات.

         إستعن بمثال القصدير.

ب. من بين المعادن المذكورة في الجدول, أّي معادن هي األكثر انتشاًرا في العالم?
ÂuOMO�u�√Ë b¹bŠ 

جـ. من بين المعادن المذكورة في الجدول, أّي معادن هي األقّل انتشاًرا في العالم?
d¹bB	 

د. إستناًدا إلى الخارطة والجدول فقط, ما هي المعادن الّتي كنت ستختاها إلنتاج علب 
مشروبات?

ÂuOMO�u�√Ë b¹bŠ 

         عّلل إجابتك.
Æ« Î—UA²½« d¦�_« ÊU½bF*« ULNÒ½_          

مالحظة: على تعداد األماكن وحسابها ال يحصل الّطالب على عالمة.
          اإلجابات في البنود ب, جـ, د, يجب أن تتالءم مع المعطيات اّلتي كتبها الّطالب في  

 الجدول.

نوع 
المعدن

عدد األماكن عدد األماكن في كّل قاّرة اّلتي يتواجد فيها المعدن
في العالم اّلتي 

يتواجد فيها 
المعدن

أميركا الشمالّية 
أسترالياأفريقيا   آسيا    أوروپاوالجنوبّية

٥--٣-٢قصدير

μ≥≤≥∂∑∑حديد

μ≥∂±≤¥±±ألومينيوم

π±≠±≤≤≥±نحاس
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٨. بحسب الخارطة, ال يوجد في دولة إسرائيل خامات معادن.

        كيN ستؤّثر هذه الحقيقة على سعر علب المشروبات في البالد?
        ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:

 سعرها سيكون   أعلى  /  أوطأ    من الّسعر الّذي كان يمكن أن يكون لو كان في البالد خامات 
معادن.

 عّلل إجابتك.
ÆdF Ò��« wÒKGÔ¹ œ«dO²Ýô«Ë ¨…e¼U'« W³KF�« Ë√ ÊbF*« œ«dO²Ý« V−¹ ∫vKŽ√ dF�� qOKFð        

 
Æhš—√ UNM� œ«dO²Ýù« Òr²¹ w²Ò�« W�Ëb�« w� WK�UF�« ÈuI�« nO�UJð ∫QÞË√ dF�� qOKFð 

 

٩. في هذه األّيام يمكن إعادة علب مشروبات فارغة إلى الحوانيت.

أ. بعد أن يتّم جمعها من الحوانيت, ماذا يعملون بها?

Æ…b¹bł VKŽ ÃU²½ù ÂUš …ÒœU� v�≈ VKF�« Êu� Òu×Ô¹ ∫b¹bł s� UNFOMBð Òr²¹          
Æ¢lMB*« v�≈ UNðœUŽ≈ Òr²ð¢ ∫WÒOzeł WÐUł≈ vKŽ ‰U¦�             

ب. هل من شأن هذه العملّية أن تساعد دولة إسرائيل على تخفيN اعتمادها على دول أخرى 
لحاجتها إلى الحصول على مواّد خام إلنتاج علب مشروبات?

         ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:

نعم      /       ال          

         عّلل إجابتك:

 v�≈ WłU(« ÒqIð p�cÐË ¨ « Òd� …ÒbŽ ÂU)« … ÒœU*« fH½ ‰ULF²Ý« Òr²¹ lOMBÒ²�« …œUŽ≈ WDÝ«uÐ 
Æ…b¹bł ÂUš …ÒœU� ¡«dý
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المرحلة الّثالثة
في المرحلة الّثالثة الختيار المعدن المالئم إلنتاج علب مشروبات يجب األخذ بالحسبان أيًضا اعتبارات 

متعّلقة  بجودة البيئة . غالبية المعادن ال تتواجد في األرض بصورة نقّية, وإّنما على شكل تربة معدن 
خام.  يتّم التنقيب عن تربة المعدن الخام وبعد ذلك يتّم استخالص المعدن الّنقي منها.  أثناء الّتنقيب 

عن تربة المعدن الخام تحدث أضرار جسيمة للبيئة.  أحد األضرار البارزة هو تراُكم نفايات كثيرة.

١٠. أمامك جدول يحتوي على معطيات عن وزن الّنفايات الّتي تنتج عند استخالص ١ كغم من 
المعدن الخالص.

جدول ٢: وزن الّنفايات الّناتجة عند استخالص معدن

       
              

 
        
        

أ. أمامك سّلم ذو ٤ درجات.  َدّرْج المعادن الواردة في الجدول بحسب مدى كون استخراجها 
يضّر  بالبيئة.  في رأس الُسّلم (بجانب الّرقم ١) أكتب اسم المعدن الّذي مدى إضراره 

بالبيئة هو األوطأ, وفي نهايته (بجانب الّرقم ٤) أكتب اسم المعدن الّذي مدى إضراره بالبيئة 
هو األعلى.

b¹bŠ .١ 
ÂuOMO�u�√ .٢ 

d¹bB	 .٣        
”U×½ .٤ 

المعدن
وزن الّنفايات الّناتجة عند استخالص ١ 

كغم من المعدن الخالص

٣ كغمألومينيوم

١ كغمحديد

٢٠٠ كغمنحاس

٢٠ كغمقصدير
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ب. لماذا, بحسب رأيك, تتطّرق كمّيات الّنفايات المذكورة في الجدول إلى إنتاج كمّية ثابتة 

من المعدن الخالص (١ كغم)?

 w²Ò�«Ë ¨WHK²�*« ÊœUF*« WÐdð√ 5ÐË WHK²�*« ÊœUF*« 5Ð W½—UI� ¡«dł≈ ÊUJ�ùUÐ ÊuJ¹ wJ�        
ÆÊœUF*« s� WHK²��  «eO�dð vKŽ Íu²%

١١. أ. بحسب معلوماتك, أذكر ضرًرا واحًدا يتسّبب للبيئة خالل عملّية استخالص معدن   
  من الّتربة.

WFO³ ÒD�« dþUM0 ÒdCð ¨Â«u�√ w�  U¹UHÒM�« f¹bJð Òr²¹ ≠        
qIÒM�«Ë Ã«d�²Ýô« Èb� —U³G�« dA²M¹ Ø ¡«u¼ Y¹uKð ≠             

r−M*« WIDM� w� ÁUO*« —œUB� Y¹uKð ≠             
Èdš√ WÒOIDM� WÐUł≈ Òq� Ë√ 

ب. إقترح طريقة واحدة لتقليص الّضرر.
        

 U¹UHÒM�UÐ W Ò�Uš l	«u� ¡UA½≈ ≠        
—U³G�« —UA²½« lM* »«dÒ²�« Â«u�√ VOÞdð ≠ 

WIKG�  PAM Ô� qš«œ WÐdð_« s� ÊœUF*« ’ö�²Ý≈ ≠             
© Ã«d�²Ýô« hÒKI²¹ p�cÐ® WÒO½bF�  U−²M Ô� lOMBð …œUŽ≈ ≠             

 
Èdš√ WÒOIDM� WÐUł≈ Òq� Ë√             

                                                                                                                                                                                          

١٢. إستناًدا إلى اعتبارات جودة البيئة فقط (المعطيات في الجدول ٢), أّي معدن هو األكثر مالءمة 
إلنتاج علب مشروبات?

b¹bŠ 

 عّلل اختيارك:
Æ Òq	_« u¼ b¹b(« ’ö�²Ý≈ bMŽ W½ ÒuJ²*«  U¹UHÒM�« Ê“Ë        
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تلخيص:

١٣. أ. أكتب اسم المعدن الّذي اخترته في كّل مرحلة من المراحل.

         - في المرحلة األولى من المهّمة, االعتبار الّذي تّم فحصه كان صفات المعادن.    
ÆÂuOMO�u�√ بحسب هذا االعتبار, المعدن الّذي تّم اختياره هو        

        - في المرحلة الّثانية من المهّمة, االعتبار الّذي تّم فحصه كان انتشار املعادن.  
ÆÂuOMO�u�√ Ø b¹bŠ بحسب هذا االعتبار, المعدن الّذي تّم اختياره هو  

 - في المرحلة الّثالثة من المهّمة, االعتبار الّذي تّم فحصه كان مدى اإلضرار بجودة  
 البيئة.  

Æb¹bŠ بحسب هذا االعتبار, المعدن الّذي تّم اختياره هو          

مالحظة: ال يمنح الّطالب عالمة مقابل بند "أ". ينسخ الّطالب في األماكن المشار إليها إجاباته  
 من المراحل الّسابقة.

ب. بصفتك مستشاًرا ألمير في المبادرة الّصناعّية, ما هو المعدن الّذي كنت ستقترح عليه 
ÂuOMO�u�√ ?باستخدامه من أجل إنتاج علب مشروبات

         عّلل اقتراحك بحسب المراحل الّثالث في المهّمة:

 ¨©o¹dDÒ²K� qÐU	Ë ¨…—«d×K� q�u� ¨√bB¹ ô ¨ Ì”U	 ¨nOHš u¼® WLzö�  UH� ÂuOMO�u�ú�        
Æ« ÎdO³� fO� t�ö�²Ý« Èb� W¾O³�« …œu−Ð Á—d{Ë ¨r�UF�« w� dA²M� u¼

 tðUH� ÒÊS� ¨WMÒOF� qŠ«d� w�  UÒOKC�√ b¹b×K� ÒÊ√ l� ∫wHÒM�« o¹dDÐ U ÎC¹√ WÐUłù« sJ1 
Æ UÐËdA� VKŽ ÃU²½ù t�«b�²Ý« sJ1 ô p�c�Ë ¨©qOIŁ ¨√bB¹® WLzö�  dOž

Æ¢wŠ«uÒM�« lOLł s� qC�√ tÒ½_¢ ∫wzeł qOKF²� ‰U¦�             
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  مرشد تقييم

سؤال 
وزنمهاراترقم

عالمة

٥٤٣٢١٠

١

عملّية 
الّتصميم: 

متييز صفات 
املُنَتج

x١
كتب 

مواصفتني 
صحيحتني

كتب مواصفة 
واحدة  
صحيحة

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

٢ أ ×
إستخالص 
معلومات 
من جدول

x١
كتب صفتني 

صحيحتني

كتب صفة 
واحدة 

صحيحة

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

٢ ب
تطبيق 
x١معرفة

كتب إجابة 
صحيحة

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

×× ٣

عملّية 
الّتصميم: 

 Nتعري
صفات املواد 
ومالءمتها 

للُمنَتج

x١
كتب ٥ صفات 

صحيحة

كتب 
٤ صفات 
صحيحة

كتب 
٣ صفات 
صحيحة

كتب 
صفتني 

صحيحتني

كتب صفة 
واحدة 

صحيحة

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

إنتاج علب مشروبات
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سؤال 
وزنمهاراترقم

عالمة

٥٤٣٢١٠

٤أ١

 ,Nتصني
إكمال 

معلومات 
في جدول, 

عملّية 
الّتصميم: 

 Nتعري
صفات املواد 
ومالءمتها 
للُمنَتج 

x٠.٥
كتب صفة 

مالئمة للّتعليل

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

٤ أ٢

إكمال 
معلومات 

في جدول, 
تعليل, 
عملّية 

الّتصميم: 
 Nتعري

صفات املواد 
ومالءمتها 
للُمنَتج 

x٠.٥
كتب تعليًال 

مالئًما للصفة 

كتب تعليًال 
جزئًيا أو 

مبهًما

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

٤ أ٣

إكمال 
معلومات 

في جدول, 
تعليل, 
عملّية 

الّتصميم: 
 Nتعري

صفات املواد 
ومالءمتها 

للُمنَتج

x٠.٥
كتب تعليًال  

صحيًحا مالئًما 
للصفة 

كتب تعليًال 
جزئًيا أو 

مبهًما

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء



- 111 -
إنتاج علب مشروبات

21
سؤال 

وزنمهاراترقم
عالمة

٥٤٣٢١٠

٤أ٤

 ,Nتصني
إكمال 

معلومات 
في جدول, 

عملّية 
الّتصميم: 

 Nتعري
صفات املواد 
ومالءمتها 
للُمنَتج 

x٠.٥
كتب صفة 

مالئمة للّتعليل

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

٤ب ×

عملّية 
الّتصميم: 

 Nتعري
صفات املواد 
ومالءمتها 

للُمنَتج

x١
كتب صفتني 

صحيحتني

كتب صفة 
واحدة 

صحيحة

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

x١حتليل٥

كتب تعليًال 
يشتمل على 
صفة واحدة 

صحيحة أو كّل 
تعليل منطقي

كتب إجابة 
جزئّية

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

٦ أ ×
حديد

 إكمال 
معلومات 

في جدول, 
عملّية 

الّتصميم: 
 Nتعري

صفات املواد 
ومالءمتها 

للُمنَتج

x٠.٥

كتب ٥ صفات 
صحيحة 

(ثالث صفات 
للمالئم وصفة 

أو صفتني 
صحيحتني لغير 

املالئم)

كتب 
٤  صفات 
صحيحة 

كتب 
٣ صفات 
صحيحة 

كتب  
صفتني 

صحيحتني 

كتب صفة 
واحدة 

صحيحة

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء
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سؤال 
وزنمهاراترقم

عالمة

٥٤٣٢١٠

٦ أ ×
ألومينيوم

إكمال 
معلومات 

في جدول, 
عملّية 

الّتصميم: 
 Nتعري

صفات املواد 
ومالءمتها 

للُمنَتج

x٠.٥
كتب ٥ صفات 

صحيحة

كتب 
٤ صفات 
صحيحة 

كتب 
٣ صفات 
صحيحة 

كتب 
صفتني 

صحيحتني 

كتب صفة 
صحيحة 

واحدة

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

٦ أ ×
نحاس

إكمال 
معلومات 

في جدول, 
عملّية 

الّتصميم: 
 Nتعري

صفات املواد 
ومالءمتها 

للُمنَتج

x٠.٥

كتب ٥صفات 
(أربع صفات 
ملالئم وصفة 
واحدة لغير 

املالئم) 

كتب 
٤ صفات 
صحيحة 

كتب 
٣ صفات 
صحيحة 

كتب 
صفتني 

صحيحتني 

كتب صفة 
صحيحة 

واحدة

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

٦ ب

عملّية 
الّتصميم: 
اختيار حل 

مثالّي, 
تعليل

x٢
كتب إجابة 

صحيحة 
وتعليًال مالئًما

كتب إجابة 
صحيحة 

وتعليًال جزئًيا

كتب إجابة 
صحيحة 

بدون تعليل

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

٧ أ 

إيجاد 
معلومات 

في خريطة, 
إكمال 

معلومات 
في جدول

xليس للّتقييم٠

٧ ب 
إستخالص 
معلومات 
من جدول

x١
َذَكر معدنني 

صحيحني

كر معدًنا  َذَ
واحًدا 

صحيًحا

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

٧ جـ
إستخالص 
معلومات 
من جدول

x١
كتب إجابة 

صحيحة 

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء
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سؤال 

وزنمهاراترقم
عالمة

٥٤٣٢١٠

٧ د

إستخالص 
معلومات 

من جدول, 
تعليل

x٢
كتب إجابة 

صحيحة 
وتعليًال مالئًما

كتب إجابة 
صحيحة 

وتعليًال جزئًيا

كتب إجابة 
صحيحة 

بدون تعليل 

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

٨
تعليل, 

x١حتليل
وضع إشارة 

وكتب تعليًال 
مالئًما

وضع إشارة 
وكتب تعليًال 

جزئًيا

وضع إشارة 
بدون تعليل 

أو كتب 
تعليًال 

ال يالئم 
اإلشارة 

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

x١معرفة٩ أ
كتب إجابة 

كاملة
كتب إجابة 

جزئّية

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

٩ ب
حتليل, 
x١تعليل

إشارة صحيحة 
وتعليل مالئم

إشارة 
صحيحة 

وتعليل غير 
واضح

إشارة 
صحيحة 

بدون تعليل

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

١٠أ

إستخالص 
معلومات 

من جدول, 
Nتصني

x١
كتب 

٤ إجابات في 
مكان صحيح

كتب 
٣ إجابات 
في مكان 

صحيح

كتب إجابتني 
في مكان 

صحيح

كتب 
إجابة 

واحدة 
في مكان 

صحيح

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

١٠ب
إعطاء 
x٢تفسير

كتب إجابة 
صحيحة 

كتب إجابة 
جزئّية

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

x١معرفة١١ أ
كتب إجابة 

صحيحة 

كتب إجابة 
صحيحة 

بصيغة مبهمة

لم يجب, 
أ و أخطأ في كّل 

شيء

١١ ب

عملّية 
الّتصميم: 

إقتراح افكار 
جديدة 

وأصلّية حلل 
مشاكل 

x١

كتب إجابة 
صحيحة  

حسب إجابته 
في البند "أ"

كتب إجابة 
صحيحة 

بصيغة مبهمة

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء
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سؤال 
وزنمهاراترقم

عالمة

٥٤٣٢١٠

١٢

عملّية 
الّتصميم: 
اختيار حل 

مثالّي, 
حتليل, 
تعليل

x١
كتب إجابة 

صحيحة 
وتعليًال مالئًما

كتب إجابة 
صحيحة 

وتعليًال جزئًيا

كتب إجابة 
صحيحة 

بدون تعليل 

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

١٣أ
تنظيم 

ليس للّتقييمx٠معلومات

١٣ب

تركيب, 
تعليل, 
عملّية 

الّتصميم: 
اختيار حل 

مثالّي

x٢

كتب إجابة 
صحيحة 

وتعليل كامل 
يستند إلى 

املراحل الّثالث

كتب إجابة 
صحيحة 

وتعليًال جزئًيا 

كتب إجابة 
صحيحة 

بدون تعليل

لم يجب, 
أو أخطأ في كّل 

شيء

×  إذا أضاف الّطالب صفة غير صحيحة يخسر نقطة واحدة وهكذا (احلد األدنى لعالمة السؤال هو صفر نقاط).

××  الّطالب الّذي يكتب صفات لها عالقة وصفات ليس لها عالقة يخسر نقطة   عن كّل صفة ليس لها عالقة. إذا ذكر فقط  
 صفات ليس لها عالقة, يحصل على صفر نقاط.
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صفحة فارغة


