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 الكيمياء في( عالقة, مشاركة, قيم)عومر أسئلة                               

 ترجمة: عبدهللا خاليلة

 نورد سوف.  تعليمية وحدات 3 بمستوى الماضي في جرت كيمياء - بجروت  أسئلة على تعتمد  التالية  أألسئلة

 .عليها اإلجابة طريقة مع األسئلة من الجديد النوع هذا من نماذج ثالثة يلي فيما

 تحليل) 037303תשס"ט( ) 2009 لسنة 2 رقم بجروت سؤال على اعتمادا بني األول ألنموذج

   .(علمي مقال من قطعة

 ( نقاط 5 -عومر سؤال أنه على أضيف: )ه بند

 (:5) التفاعل حسب  Br−(aq) أيونات مع يتفاعل أألوزون O3(g) . األوزون بواسطة أيضا الشرب ماء تعقيم يمكن

(5) Br−(aq) + 3O3(g) → BrO3−(aq) + 3O2(g) 

 بيّن  ؟ األوزون بواسطة أم الكلور بواسطة ألتعقيم: فضلاالهي  الماء  تعقيم طريقتي من طريقه أيرأيك  بحسب

 .تحديدك الى أدّت التي االعتبارات

 ( نقاط 5 – عومر سؤال أي ه لبند ) أالجابة

 . االمكانيتين من واحدة كل يكون أن يمكن أالختيار

 :טיעון() حجة شكل على منطقية إجابة أية قبول  وكذلك 

 تحديد     : 1

 القطعة في الواردة المعلومات وعلى التعليم منهاج على يعتمدعلمي   تعليل    : 2

 تلخيص:   3

 

 تحليل) 037303תשע"ב( ) 2012 لسنة 2 رقم بجروت سؤال على اعتمادا بني الثاني ألنموذج

   .(علمي مقال من قطعة

  نقاط( 4 -عومر سؤال أنه على أضيف : )ه بند

. يعارضانه وآخرين القول هذا يدعمان ادّعاءين اقترحאבנית( . ) األباريق حجر  إلزالة حاجة أالّ  يدعي من هناك

 ؟ابقاءه أم األباريق حجر إزالة  :ستختار كنت بماذا

 (نقاط 4 – عومر سؤال أي ه لبند ) أالجابة

 . االمكانيتين من واحدة كل يكون أن يمكن أالختيار

 :טיעון() حجة شكل على منطقية إجابة أية قبول  وكذلك 

 تحديد     : 1
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 القطعة في الواردة المعلومات وعلى التعليم منهاج على يعتمدعلمي   تعليل    : 2

 تلخيص:   3

كيمياء ) 037381( ותשע") 2016 لسنة 11 رقم بجروت سؤال على اعتمادا بني لثالثا ألنموذج

   .(الغذاء

  ( نقاط 4 - عومر سؤال أنه على أضيف: )ه بند

مكّمل غذائي  تناول  ,من أجل تحسين أداء القلب والعضالت اقترحوا عليه. يمارس تمارين لياقة بدنيةيوسف 

  .بحاجته اليوميةتزّوده بكميه  Eيحوي فيتامين الذي و , תוסף מזון()

תוסף : تناول المكّمل الغذائي  )Eكيف ستنصح يوسف أن يتصّرف للحصول على حاجته اليومية من فيتامين 

من  قيامه  بتتبيل غذائه بزيت النخيل بكمية تكفي لتزويد الجسم بما يلزمهعلى شكل قرص دواء   أم  מזון( 

   . Eفيتامين 

 . ك النصيحة ليوسففّصل االعتبارات التي أخذتها بعين االعتبار لدى اسدائ

 ( نقاط 4 – عومر سؤال أي ه لبند ) أالجابة

 . االمكانيتين من واحدة كل يكون أن يمكن أالختيار

 :טיעון() حجة شكل على منطقية إجابة أية قبول  وكذلك 

 تحديد     : 1

 القطعة في الواردة المعلومات وعلى التعليم منهاج على يعتمدعلمي   تعليل    : 2

 تلخيص:   3

 

 טבלייה() مع القرص

 . ألقرص مكّمل غذائي  يقوم بتزويد الفيتامين الناقص للجسم بنجاعة وبسرعة

 . من الصعب أن نعرف بالضبط اذا ما كان تتبيل الغذاء سيقوم بتزويد الفيتامين بالكّمية الالزمة أم ال

حتى  في  الهواءلفتره طويله حلل الفيتامين الموجود في زيت النخيل عند ابقائه ان يتفكك او يت ةورتوجد خط

 . تناولهموعد 

 تتبيل غذائه بزيت النخيلمع טבלייה( , ضد القرص)

الى  إضافةللرياضيّين  دهنيات الهامةالمن المفّضل اخذ مادة طبيعية مثل زيت النخيل والذي يزّود الجسم ب

 .أيضا الفيتامين الناقص
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