
- 119 - رقم قياسي جديد في الّطلب على الكهرباء

22
رقم قياسي جديد في الّطلب على الكهرباء

 

     للمعّلم
١.  وص� المهّمة

تتألّ المهّمة من قسمين:        
 قسم أ: على الّطالب أن يقرأ قطعتين وأن يجيب عن أسئلة مفتوحة. كذلك عليه أن يحّلل رسًما  
بيانًيا, وأن يجيب عن أسئلة معرفة وفهم ترتكز على المعطيات الواردة في الّرسم وعلى معلومات 

.درسها في الّص
 قسم ب: تنظيم معطيات في جدول حول موضوع محّطات طاقة. المعطيات في المهّمة ترتكز  

على معلومات تّم تدريسها في الصّ. يقوم الّطالب بتشخيص أفضلّيات ونواقص محّطات توليد 
الكهرباء .  في الّنهاية يقوم الّطالب بصياغة رسالة إلى مواطني الّدولة.

ن أيًضا   توصية: القسم "ب" مالئم للعمل مع كتب مفتوحة, ومن ناحية تربوّية من المحّبذ الّتمرُّ
على عمل من هذا الّنوع.

٢. المهارات المفحوصة

  معرفة
         فهم

         فهم المقروء
  إستخالص معلومات من جدول/رسم بياني

   ترجمة معلومات رسومّية إلى معلومات كالمّية
         تطبيق معرفة

  تعليل
  تحليل

         تركيب (استدالل)
         عملية الّتخطيط والّتصميم
         إكمال معلومات في جدول

  إستنتاجات
  بناء إّدعاء

  تفكير إبداعي
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٣. مواضيع في المنهاج تتعّلق المهّمة بها
موضوع مركزي - المواّد والّطاقة:        

  توليد الطاقة الكهربائّية واستغاللها (١.٧.٣)

٤. أنواع األسئلة في المهّمة
 -  أسئلة كالمّية, مغلقة ومفتوحة

-  رسالة         

٥. الجيل
 صفوف الخامس والّسادس

٦. طابع العمل المطلوب
 عمل فردي

٧. مّدة المهّمة
 حّصة - حّصتين

٨. مواّد مساعدة
 أدوات كتابة

٩. نتيجة نهائّية متوّقعة
 -  إجابات عن أسئلة ُيظهر فيها الّطالب معرفته وفهمه في مواضيع استهالك الكهرباء ومحّطات  

     توليد الكهرباء.
-  رسالة تشمل أسباًبا وطرًقا للتوفير في الكهرباء.         

١٠. طريقة الّتمرير
 يحصل الّطالب على كّراس المهّمة القسم "أ", ويجيب على األسئلة في المهّمة بحسب 

الّتعليمات.
 يجمع المعّلم القسم "أ" من كّل طالب أنهى المهّمة, ويسّلمه القسم "ب".
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مالحظات:

١. جرت العادة هذه األّيام على استخدام مصطلح "محّطة توليد كهرباء" بدل "محّطة قّوة", إذ أّن 
المحّطة ال ُتنتج قّوة بل كهرباء.  مصدر المصطلح "محّطة قّوة" على ما يبدو هو ترجمة المصطلح 

. power-station  

د من أّن الّطالب يفهمون معنى المصطلح "رقم قياسي". ٢. قبل تنفيذ المهّمة من المحّبذ التأكُّ
٣. ُيطلب في نهاية المهّمة أن يكتب الّطالب رسالة.

 من المحّبذ العمل مع الّطالب على قواعد صياغة رسالة رسمّية لعنوان محّدد.
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جدول مهارات مقابل أسئلة

أسئلةمهارات 

٣ب, ٧معرفة      

٢, ٣ب, ٧فهم      

٣أفهم المقروء      

٤, ٨إستخالص معلومات من جدول/رسم بياني 

٤ترجمة معلومات رسومّية إلى كالمّية  

١, ٥, ٨ب, ٨جـ, ٩تطبيق معرفة    

٨ ب, ٨ جـتعليل       

٥, ٩تحليل       

٢تركيب (استدالل)    

٦عملّية الّتخطيط والّتصميم: إقتراح أفكار لحّل مشاكل

٧إكمال معلومات في جدول

٨أإستنتاجات

٩بناء إّدعاء

٩تفكير إبداعي
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خبر ١

رقم قياسي بدرجة الحرارة

ُسجّل في القدس يوم أمس رقم قياسي 

جديد بدرجة الحرارة. أّي, ُسّجلت يوم 

أمس درجة الحرارة األعلى في الـ ١١٢ 

سنة األخيرة: ٤٠.٨ درجة مئوّية.

خبر ٢

                          رقم قياسي في طلب الكهرباء

وصل الّطلب على الكهرباء في إسرائيل أمس إلى ذروة جديدة وسّجل رقًما 
ا بلغ 7,850 ميچا-واط كهرباء.  هذه هي كمّية الكهرباء الّتي  قياسّيً

استهلكها المستهلكون أمس دفعة واحدة. هذه أيًضا هي كمّية الكهرباء 
األكبر الّتي بوسع شركة الكهرباء أن تزّودها اليوم بدفعة واحدة حينما 

تعمل المحّطات بكامل قدرة إنتاجها.  في وضع كهذا ال يوجد فائض 
من الكهرباء. لو ازداد الّطلب بعّدة عشرات ميچا-واط إضافّية, لما كان 

باستطاعة شركة الكهرباء أن تزّود كّل الّطلب.

إذا ازداد الّطلب فوق 7,850 ميچا-واط من الكهرباء, ستضطّر شركة 
الكهرباء إلى المبادرة بعملّيات قطع للكهرباء في أماكن مختلفة من البالد.

من أجل عدم اإلضرار بالمواطنين مّدة زمنّية طويلة, ستقطع شركة الكهرباء 
الّتّيار في أماكن مختلفة في البالد لمّدة ٢٠ دقيقة كّل مّرة. في ساعات 

الّنهار سيتّم قطع الّتّيار في األساس في المناطق الّسكنّية, وفي المساء 
ُيقطع الّتّيار في المناطق الّصناعّية. من الواضح أّنه لن يتّم قطع الّتّيار في 

المستشفيات وفي أماكن حّساسة أخرى.

رقم قياسي جديد في الّطلب على الكهرباء
 

      

    إجابات

تتأّل� المهّمة من قسمين, قسم "أ" وقسم "ب". بعد أن تسّلم المعّلم القسم "أ", ستحصل على 
القسم "ب".

قسم أ:

في أحد أّيام الّصي شديدة الحرارة من سنة ٢٠٠٠ ُنشر في الّصح الخبران الّتاليان:
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بعد أن قرأت الخبرين في الصفحة الّسابقة, أجب على األسئلة ١-٣.

١. ما معنى الّتعبير "رقم قياسي في الّطلب على الكهرباء"?
        ضع دائرة حول اإلجابة الّصحيحة:

أ.  كمّية الكهرباء األعلى الّتي اسُتهلكت حّتى اآلن دفعة واحدة
ب. رقم قياسي جديد بقطع الكهرباء

جـ. ُتنِتج شركة الكهرباء دفعة واحدة كمّية كهرباء أكبر من الكمّية الّتي يطلب المستهلكون 
استهالكها 

د. يوجد طلب قليل على الكهرباء
                                                                                                                                                                                          

٢. لماذا, برأيك, أّدت درجة الحرارة العالية إلى تسجيل رقم قياسي في الّطلب على الكهرباء? 

ÆWÒOzUÐdN� b¹d³ð …eNł_ dO¦� Â«b�²Ý≈ 

∫‰U¦� vKŽ eJðdð WÐUł≈ q¦� ¨WOIDM� WÐUł≈ Òq� qÓ³I Ôð             
Æp�– tÐUý U�Ë ÕË«d� Ø WÒOz«u¼  UHÒOJ* dO¦� Â«b�²Ý≈             

٣. أ. بحسب الخبر ٢, ماذا ستضطّر شركة الكهرباء أن تفعل في حالة ازدياد  الّطلب على   
 الكهرباء?

¡UÐdNJK� lD	  UÒOKLFÐ …—œU³*«  

ب. لماذا اسُتخدَم في الخبر ٢ الّتعبير "ستضطّر شركة الكهرباء إلى المبادرة..." وليس بالّتعبير 
"سُتجري" ?

 –U�Òð«  Òr²¹Ë ¨©5JKN²
*UÐ ÒdC¹® tÐ UÎÐužd� « Îd�√ fO� ¡UÐdNJK� lD	  UÒOKLŽ ¡«dł≈ ÒÊ_         
ÆtM� ’UM� ô ÊuJ¹ U�bMŽ jI� ¡«dłù« «c¼
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٤. أمامك رسم بياني باألعمدة وفيه معطيات عن أرقام قياسّية للّطلب على الكهرباء في البالد في 

الّسنوات ١٩٨٠-٢٠٠٠.

  أرقام قياسّية للّطلب على الكهرباء في البالد في الّسنوات ١٩٨٠ - ٢٠٠٠

          

 تمّعن في الّرسم البياني واذكر ماذا يمكننا أن نتعّلم منه بخصوص الّتغيرات في األرقام القياسّية 
للّطلب على الكهرباء في دولة إسرائيل, في الّسنوات المبّينة فيه.

Æ…b¹bł WÒOÝUO	 ÂU	—√ v�≈ qËË ¨œU¹œ“ùUÐ cš√  «uM Ò
�« Ác¼ w� ¡UÐdNJ�« vKŽ VKD�« 
 ∫q ÒBH� ÌqJAÐ d�– Ë√ 

Æ±π∏∞ WM
Ð ÎW½—UI� ◊«Ë≠UâO� μ∞∞  ?Ð ±π∏μ WMÝ œ«œ“« ¡UÐdNJ�« vKŽ VKDK� ÒwÝUOI�« r	d�«             
Æ ±π∏μ WM
Ð ÎW½—UI� ◊«Ë≠UâO� ±≤≥∞  ?Ð ±ππ∞ WMÝ œ«œ“« ¡UÐdNJ�« vKŽ VKDK� ÒwÝUOI�« r	d�«             
Æ±ππ∞ WM
Ð ÎW½—UI� ◊«Ë≠UâO� ±¨∏∞∞  ?Ð ±ππμ WMÝ œ«œ“« ¡UÐdNJ�« vKŽ VKDK� ÒwÝUOI�« r	d�«             
Æ±ππμ WM
Ð ÎW½—UI� ◊«Ë≠UâO� ≤¨≤μ∞  ?Ð ≤∞∞∞ WMÝ œ«œ“« ¡UÐdNJ�« vKŽ VKDK� ÒwÝUOI�« r	d�«             
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٥. إقترْح سببين ممكنين للّتغيرات باألرقام القياسّية للّطلب على الكهرباء في هذه الّسنوات.

 ÊU ÒJ
�« œbŽ œU¹œ“« ≠

WŽUM ÒB�«  w� Ø XO³�« w� WÒOzUÐdN� …eNł_ b¹«e²� Â«b�²Ý« ∫WAOF*« Èu²
� w� ŸUHð—≈ ≠

   w� UN�«b�²Ý«® …dO¦� …b¹bł WÒOzUÐdN� …eNł√ ÃU²½≈ v�≈ włu�uMJÒ²�« — ÒuD²�« ÈÒœ√ ≠
Æ©¡UÐdNJ�« „öN²Ý« s� b¹e¹ WŽUM ÒB�« w�Ë XO³�«

 ÂUF�« …—«d(« Wł—œ ‰ÒbF0 W½—UI� j³¼ Ø lHð—«  «uM Ò
�« Ác¼ w� …—«d(« Wł—œ ‰ÒbF� ≠
Æd¦�√ W¾�bð Ø b¹d³ð v�≈ WłUŠ WÒLŁË ©«Îbł œ—UÐ ¡U²ý Ø «Îbł Ò—UŠ nO®

 مالحظة:  الّطالب اّلذي يعرض سبًبا واحًدا يذكر به الحرارة في الّصي� وسبًبا آخر يذكر به  
البرودة في الّشتاء, يحصل على ٣ نقاط (ُيعتبر سبًبا واحًدا).                   

٦. إقترْح حّلْين ُيمّكنا شركة الكهرباء من الّتغلُّب على صعوبة تزويد كّل الّطلب على الكهرباء.  
يمكنك االستعانة بالمصطلحات الّتالية: طلب على الكهرباء, إنتاج كهرباء, إستهالك كهرباء, 

توفير كهرباء.

W	UÞ  U ÒD×� W�U{≈ WDÝ«uÐ ¡UÐdNJ�« s� d³�√ WOL� ÃU²½≈ ≠             
…—U½≈ ¡UHÞ≈ Ø …eNł√ ¡UHÞ≈ Ø ¡UÐdNJ�« w� dO�uÒ²�« vKŽ ÊUJ
�« lO−Að ≠             

¡UÐdNJ�« —UFÝ√ l�— ≠ 
¡UÐdNJK� U Î�öN²Ý« Òq	√ …eNł√ Ÿ«d²š≈ ≠             

َسلِّم المعّلم القسم "أ" واحصل منه على قسم "ب" من المهّمة.
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قسم ب:

إحدى الوسائل الّتي بواسطتها تستطيع شركة الكهرباء الّتغلُّب على صعوبة تزويد األرقام القياسّية للّطلب 
على الكهرباء هي إنشاء محّطة كهرباء (محّطة طاقة) إضافّية في البالد.

لمحّطات الكهرباء من األنواع المختلفة توجد أفضلّيات ونواقص.  هنالك محّطات تنتج كمّية كبيرة 
من الكهرباء, مثًال - محّطات تعمل بواسطة حرق الفحم الحجري, وهنالك محّطات تنتج كمّية كهرباء 

قليلة, مثل المحّطات الّتي تعمل بواسطة الّريح.  هنالك محّطات بناؤها غالي الّتكلفة, مثل المحّطة الّتي 
ا.  هنالك  تعمل بواسطة الفحم الحجري أو بواسطة الّطاقة الّنووّية, وهنالك محّطات بناؤها رخيص نسبّيً

ثة بكمّيات أكبر من محّطات أخرى. محّطات تنفث مواّد ُملوِّ
في هذه المرحلة من المهّمة عليك أن ُتجري مقارنة بين مصادر طاقة مختلفة لتشغيل محّطات توليد 

الكهرباء, وأن ُتقّدم توصية لشركة الكهرباء بمصدر الّطاقة األكثر مالءمة لتشغيل محّطة كهرباء.
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٧. أكمل الجدول الّذي أمامك من أجل إجراء مقارنة بين ثالث وسائل ممكنة إلنتاج الّطاقة الكهربائّية 
في البالد:

 أ. محّطة كهرباء مصدر الّطاقة فيها هو حرق فحم حجري
 ب. محّطة كهرباء مصدر الّطاقة فيها هو ماء

جـ. محّطة كهرباء مصدر الّطاقة فيها هو وقود نووي (طاقة ذرّية)         

مصدر الّطاقة

كمّية الكهرباء 
اّلتي يمكن إنتاجها 
بواسطته في البالد 

(كبيرة/صغيرة)

نتائج غير مرغوب 
بها

(ضرر للبيئة 
ولإلنسان)

 �وسائل لتخفي
الّنتائج غير 
المرغوب بها

�dO³…أ.  فحم حجري
 Y¹uKð Ø ÊUšœ YH½
 dEM*UÐ —d{ Ø¡«u¼

wFO³ ÒD�«

 Ø WO�UŽ sš«b�
Ì·UB�

ضرر بالمنظر الّطبيعيdOG…ب.  ماء
 dEM*« cš√ l� ¡UMÐ

ÊU³
(UÐ wFO³ ÒD�«

كبيرةجـ.  وقود نووي

 ØWÒ¹Ëu½  U¹UH½
 ÀËbŠ W�UŠ w�

 ŸUFý≈ —bB¹ qKš
 dEM*UÐ —d{ ØdODš

wFO³ ÒD�«

بناء أفران ذرّية محمّية 
بوسائل آمنة
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٨. أ. باالستناد إلى الجدول الّذي أكملته, ما هو مصدر إنتاج الّطاقة الّذي تقترح    

استخدامه في البالد?
  ضع دائرة حول اإلجابة الّتي اخترتها.

         فحم حجري      /      ماء     /      وقود نووي

 مالحظة:  بوسع الّتلميذ أن يختار الفحم الحجري أو الوقود الّنووي, واإلجابتان "أ" و "جـ"  
 هما بمحض اختياره.

ب. أذكر بالّتفصيل اعتباَرين إقترحت بسببهما مصدر الّطاقة في اإلجابة على البند "أ".

إعتباران:
Íd−Š r×�  

Æ…dO³� dOž dÞU�0 ¡UÐdNJ�« s� …dO³� WÒOL� ÃU²½≈ sJ1 ∫ÊU�√         
Æ Ì·UB�Ë WO�UŽ sš«b� WDÝ«uÐ Y¹uKÒ²�« WKJA� hOKIð sJ1 ∫Y¹uKð             

ÍËu½ œu
Ë             
Æ ÍËuÒM�« œu
u�« s� …dOG� WÒOL� s� ¡UÐdNJ�« s� «Îbł …dO³� WÒOL� ÃU²½≈ sJ1 ∫ÃU²½≈  

ÆW�—U� ÊU�√ qzUÝË qLAð Ê«d�√ ¡UMÐ WDÝ«uÐ ÊU�_« WKJA� vKŽ VK̂GÒ²�« sJ1 ∫ÊU�√   
Ædš¬ `O×�Ë wIDM� —U³²Ž« Òq� Ë√            

جـ. أذكر بالّتفصيل االعتبارات الّتي بسببها لم تختر مصدَري الّطاقة اآلخَرين (إعتبار واحد لكّل 
مصدر طاقة)

  مصدر الّطاقة:

  błuð ô –≈ ¨œö³�« w� «Îbł WKOK
 ¡U*« WDÝ«uÐ UNłU²½≈ Òr²¹ w²Ò�« ¡UÐdNJ�« WÒOL�    ∫¡U� ≠  
Æ¡U*« s� wHJ¹ U� błu¹ ô Ø WLzö� ·Ëdþ             

ÆqKš ÀËbŠ W�UŠ w� ŸUFý≈ —Ëb� V³Ð dODš    ∫ÍËu½ œu
Ë ≠             
Æb¹bý w¾OÐ Y¹uKð    ∫Íd−Š r×� ≠  

Ædš¬ `O×�Ë wIDM� —U³²Ž« Òq� Ë√            
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٩. كما قرأت في الخبر ٢ في بداية المهّمة, إذا ازداد الّطلب على الكهرباء أكثر من كمية الكهرباء 
الّتي تستطيع شركة الكهرباء تزويدها بدفعة واحدة, ستضطّر شركة الكهرباء إلى المبادرة بعملّيات 

قطع للكهرباء.  إحدى الّطرق لحّل المشكلة هي الّتوفير بالكهرباء.

 في اإلطار الّذي يظهر في الصفحة الّتالية عليك أن تكتب رسالة ُترَسل إلى عاّمة سّكان الّدولة, 
تحاول فيها إقناعهم بالّتوفير بالكهرباء.

 عليك أن تكتب في الّرسالة:

- لماذا من األجدر الّتوفير في الكهرباء في البيت (أذكر سببين)         

        - كي يمكن الّتوفير في الكهرباء في البيت (إقترح طريقتين للّتوفير)

         مالحظة:    الّرسالة اّلتي تظهر في اإلجابات تشمل فقط المعلومات المطلوبة.
           على الّطالب أن يكتب إجابته على شكل رسالة, تشمل المعلومات.
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         تاريخ 

إلى عموم سكان الّدولة

الموضوع: الّتوفير بالكهرباء

أّيها المواطنون الكرام,

øXO³�« w� ¡UÐdNJ�UÐ dO�uÒ²�« —bł_« s� «–U*        
  U2 ¨œu	u�« Òœ«u0 dO�u²�« Òr²¹ p�cÐË ¨¡UÐdNJ�« ÃU²½ù WłU(« s� qÒKI Ô¹ ¡UÐdNJ�UÐ dO�uÒ²�« ≠ 

ÆW�ËÒbK�Ë pKN²
LK� ‰U*« dO�uð v�≈ ÍÒœR¹ 
Æ¡«uN�« Y¹uKð ÒqI¹ p�cÐË ¡UÐdNJ�« ÃU²½ù WłU(« s� qÒKI Ô¹ ¡UÐdNJ�UÐ dO�uÒ²�« ≠ 

   Æ…œËb×� …bŠ«Ë WF�œ U¼b¹Ëeð ¡UÐdNJ�« W�dý lOD²
ð w²Ò�« ¡UÐdNJ�« WÒOL� ≠             
  …——U³*« v�≈ ¡UÐdNJ�« W�dý dDC²Ý ¨…bŠ«Ë WF�bÐ ¡UÐdNJ�« s� …dO³� WOL� UMJKN²Ý« «–≈ 

Æs¹dšüUÐË  UMÐ ÒdC¹ U2 ¡UÐdNJK� lD	  UÒOKLFÐ 
Æt	dŠ s� qOKIÒ²�« W�ËU×� V−¹Ë œUHÒM�UÐ …cš¬ r�UF�« w� Íd−(«  r×H�« WOL� ≠ 

∫¡UÐdNJ�UÐ dO�uÒ²K� ‚dÞ 

UN�«b�²Ýô WłUŠ ÊuJð ô U�bMŽ WÒOzUÐdN� …eNł√Ë `OÐUB� ¡UHÞ≈ ≠             
XO³�« w� b¹d³Ò²�« Ë√ W¾�bÒ²�« ¡UMŁ√  U×²H�«Ë c�«uÒM�« ‚öžSÐ ÂUL²¼ù« ≠ 

…dÒ�u²� X½U� ÚÊ≈ ¨¡UÐdNJK� U Î�öN²Ý« Òq	√ …eNł√ Â«b�²Ý≈ ≠ 
WÒO
Lý  U�U ÒLŠ ∫ö¦� ¨¡UÐdN� pKN²
ð ô qz«bÐ Â«b�²Ý≈ ≠ 

مالحظة: إجابة تذكر العمل بتوقيت صيفي ُتقبل كإجابة صحيحة, مع أّن هذا ليس توفيًرا مرتبًطا  
 بقرار شخصي.

  باحترام   
      الصّ
  المدرسة  
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مرشد تقييم

سؤال 
وزنمهاراترقم

عالمة

٥٤٣٢١٠

١
تطبيق 
معرفة

x١
أشار إلى 

اإلجابة 
الصحيحة 

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٢
فهم, 

تركيب 
(إستدالل)

x١
كتب إجابة 

كاملة

كتب إجابة 
جزئّية أو 

مبهمة

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

x١فهم املقروء٣أ
كتب إجابة 

صحيحة

كتب إجابة 
جزئّية أو 

مبهمة

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

x١معرفة, فهم٣ب
كتب إجابة 

كاملة

كتب إجابة 
جزئّية أو 

مبهمة

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

×٤

إستخالص 
معلومات 
من رسم 

بياني, 
ترجمة 

معلومات 
رسومّية إلى 

معلومات 
كالمية

x١
كتب إجابة 

كاملة

 وص
جزًءا من 
الّتغييرات

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

رقم قياسي جديد في الّطلب على الكهرباء
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سؤال 

وزنمهاراترقم
عالمة

٥٤٣٢١٠

٥
تطبيق 
معرفة, 

حتليل
x١

كتب سببني 
ممكنني

كتب سبًبا 
ممكًنا واحًدا

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٦
إقتراح 

أفكار حلّل 
مشاكل

xكتب حّلني١
كتب حًال 

واحًدا

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٧أ

إكمال 
معلومات 

في جدول, 
معرفة, فهم

x١
كتب إجابة 

صحيحة في 
٣ خانات

كتب إجابة 
صحيحة في 

خانتني

كتب إجابة 
صحيحة في 
خانة واحدة

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٧ب

إكمال 
معلومات 

في جدول, 
معرفة, فهم

x 0.5

كتب إجابة 
صحيحة في 

خانتني

كتب إجابة 
صحيحة في 
خانة واحدة

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٧جـ

إكمال 
معلومات 

في جدول, 
معرفة, فهم

x 0.5
كتب إجابة 

صحيحة

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٨أ××

إستخالص 
معلومات 

من جدول, 
استنتاجات

x١
كتب إجابة 

صحيحة

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٨ب××

إستخالص 
معلومات 

من جدول, 
تطبيق 
معرفة, 

تعليل

x١

كتب إجابة 
كاملة: 

إعتبارين 
مالئَمني 

لإلجابة في 
البند أ

كتب 
اعتباًرا 
واحًدا 
مالئًما 

لإلجابة في 
البند أ

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء
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سؤال 
وزنمهاراترقم

عالمة

٥٤٣٢١٠

٨جـ××

إستخالص 
معلومات 

من جدول, 
تطبيق 
معرفة, 

تعليل

x١

كتب إجابة 
كاملة: 

إعتبارين 
مالئَمني 

لإلجابة في 
البند أ

كتب 
اعتباًرا 
واحًدا 
مالئًما 

لإلجابة في 
البند أ

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

٩

تطبيق 
معرفة, 
حتليل, 

بناء إدعاء, 
تفكير 
إبداعي

x٢

ذكر سببني 
وطريقتني 

للتوفير 
بالكهرباء 

بصياغة 
مقنعة

ذكر سببني 
وطريقتني 

للتوفير 
بالكهرباء 

بصياغة 
ركيكة

ذكر سببني,
أو:

سبًبا واحًدا 
وطريقة 
واحدة 

للتوفير,
أو:

طريقتني 
للتوفير

ذكر سبًبا 
واحًدا, 

أو طريقة 
واحدة 
للتوفير

لم يجب, 
أو أخطأ في 

كّل شيء

×  في السؤال ٤ مطلوب من الّطالب أن يص الّتغيير. الّطالب الّذي ُيضي شرًحا يخسر نقطة.

×× يجب أن تكون مالءمة بني اإلجابة على سؤال ٨ واإلجابة في اجلدول في سؤال ٧. إذا أخطأ الّطالب في سؤال ٧ فمن شأنه 
أن ُيخطئ أيًضا في سؤال ٨. في حالة كهذه يجب إعطاء عالمة لسؤال ٧ استناًدا إلى مرشد الّتقييم, غير أّن سؤال ٨ يجب 

إعطاؤه عالمة استناًدا إلى إجابته في سؤال ٧.
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