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يعتبرون  ،كثير من المطابخفي نين ومنذ آالف السّ 

من  له العديد الذية نات الهامّ المكوِّ  حدأالبصل 

ه إذا ختالفهم أنّ اعلى  اخونالطبّ يتّفق  ة.حيّ الفوائد الصّ 

 تعةمُ تختفي معه فسمن قائمة الطعام،  أزلنا البصل

وجود البصل في المطبخ يضيف نكهة . الطهي

" بشكل ذرف الدمع من العينيناحد سلبيات البصل هو "فإن ، ذلك رغم .وفائدة

  ما العمل؟ف ،اذا كان كذلك . ع البصليقطمن تفعل  كردّ تلقائي أحيانا 

ً ل ، ربما نتوصّ جاتنتَ ة التفكير التكنولوجي وتطوير المُ من خالل عمليّ   لّ الى ح معا

 للمشكلة.                            

 ون بها من خالل تصميم وتطويرتسجيل مراحل العمل التي تمرّ  كمبهذه الوحدة يمكن

 . جنتّ المُ 

 

 

 

 !ممتعاً  عمالً 
 

  رموز في الكراسة
 

 

 

 

تقع  المواقع، هذه في الواردة اإلعالنات. والتعليم التربية لوزارة تابعة غير ةخارجيّ  روابط الكراسة هذه تحوي
 .والتعليم التربية وزارة مسؤولية من توليسفقط  قعاالمو أصحاب مسؤولية على

 وإثراء عهل تعلمون! توسّ 

 رابط لمصادر معلومات
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 .المجموعة أسماء أكتبوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בחרו שם לקבוצה
 
 
 
 
 
 
 
 

ً  رمزاً  طواخطِّ   .لمجموعتكم خاصا
 
  

 المجموعة في المشتركين أسماء

__________________ __________________ 

__________________ __________________ 

__________________ __________________ 

 المجموعة اسم

______________________________________ 

 المجموعة رمز
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 القصة 
  ع البصلقطِّ نُ 

عها الغداء. حصل على بصلة كبيرة وقطّ  طعام لتناول طةً لَ سَ  اد سامر أن يصنعَ أر

 الى مكعبات صغيرة.

ه انّ  لدرجة، تدمع ه حيث بدأتيْ نَ عيْ في ة بحرقة قويّ شعر سامر  ،البصلتقطيع خالل 

 ة.طَ لَ السّ  بإعدادوجد صعوبة في االستمرار 
 

 
 

 ة؟القصّ  عنها متتكلّ  التي الظاهرة هي ما .1
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

كم؟ معروفة لالظاهرة هل هذة  .2
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 ؟الظاهرةفي   َردَتالتي وَ  عوباتالصّ  هي ما .3
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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 المشكلة تعريف

 ةة مشابهب بقصّ نجرّ 

 . ث"دَ د / "مكان الحَ شهَ المَ  في ماذا يحدث فواوِص  بصلالة تقطيع عمليّ  واشاهد .1

ح لوْ  ،سكين: مثل ،"ثدَ الحَ  مكان" بكل األغراض الموجودة في روا قائمةحّضِ 

 .درجة الحرارة وغيرها... ،العين ،البصل تقطيعل
 
 
 

 
 

ً ضأي متُ شعرْ  هلْ  .2  ؟نيْ نَالعيْ  في ةقَ رْ بحُ  ا

____________________________________________________ 

 ؟تقطيع البصل أثناءماذا حدث لكم ، فوا الوضع الحاليِص  .3

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 مشاهدة ـ  معلومات جمع

  ":ثدَ الحَ  مكان" في موجودةأغراض 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 : شاطف النّ صْ وَ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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       ؟البصل تقطيع عند لديكم به المرغوب الوضع هو ما لواسجِّ  .4

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 المشكلة لصياغة. البصل تقطيع أثناء الناجمة ةالتكنولوجيّ  المشكلة غواصو. 5

 ؟ ةعمليّ  ةبأيّ  ؟وسيلة ةبأيّ  ؟طريقة بأيّ   ؟كيف :التالية االستفهام كلمات استعملوا

_____________________________________________ 

 

 
 

 الحاجة؟ هي ما عرفوا   .5
_________________________________________________ 

 
_________________________________________________ 

 

 

 

تؤدّي اإلجابة عليه إلى إلغاء  كسؤال تعرف دائما المشكلة التكنولوجيّة 
 . عن طريق تطوير ُمنتَج غير المرغوب به الوضع

   ؟...بأّي طرق يمكن يمكن االستعانة بكلمات االستفهام التالية:

 ؟....كيف يمكن ؟.....كيف

 .لإلنسان ضروري شيء هي الحاجة

 الى به مرغوبال غير الحالي الوضع تحويل طريق عن  الحاجةيمكن تلبية 

 .به مرغوب وضع

 :مثال
 في ةرقَ حُ  بيسبِّ  البصل تقطيع  :هو به مرغوبال غير الحالي الوضع

 .نيْ نَالعيْ 
 .نيْ نَ العيْ  في ةرقَ حُ أن يسبَّب  دون البصل تقطيع  :به المرغوب الوضع
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  "المشكلة نفهم" ـ المعلومات ومعالجة جمع ،بحث

 .بالمشكلة تتعلّق  معلومات عمْ جَ  يجب، ممكنة للحلول التوصيات تكون أن أجل من

 

 

 

 
 

 وحلّ  اتعوبعلى الصّ  بفي التغلُّ  سامر تساعدوا لكي أن تعرفوا تريدونماذا  .1
 ؟المشكلة

 .بات الحلبةكِّ بكل مرَ  استعينوا . عشرة اسئلة غوا على األقلّ وص
  ؟الدموع فرْ ذَ ي الى ة مواد موجودة في البصل تؤدّ أيّ  :مثال

 ؟ن أثناء تقطيع البصليْ نَيْ ماذا يحدث للعَ                

 

 أسئلة

1_______________________________________________________________

2_______________________________________________________________

3_______________________________________________________________

4_______________________________________________________________

5_______________________________________________________________

6_______________________________________________________________

7_______________________________________________________________

8_______________________________________________________________

9_______________________________________________________________

10______________________________________________________________ 

 ؛وغيرها مقاالت ،كتب :مثل مطبوعة مصادرَ  من المعلومات عمْ جَ  يمكن 
 تطالعاتاس ،تجارب ، مشاهدات :مثل ةالمطبوع غير معلومات مصادر

 أشخاص مع ومقابالت السوق فيمشابهة  جاتنتَ مُ  صحْ فَ   ،(استبيانات)

 .صينتخّصِ م
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 .اقرأوا األسئلة التي سألتموها .2

 .األسئلة التي تعود على نفسها احذفوا •

 .األسئلة التي ليس لها عالقة بالموضوع احذفوا •

 .سؤال مركزي واحدفي  المتشابهة والمشتركة األسئلة  امزجوا •
 

 : الى مجموعات فوا األسئلةصنِّ  .3

 .ة مختلفةلميّ مصادر عِ  من عنهااإلجابة مكن يأسئلة  ـ  ةأسئلة علميّ  •

 .عنهااإلجابة من أجل تجربة  إلجراءأسئلة نضطر   ـ أسئلة بحث •
 التكنولوجيافي مجال  مشكلة حلّ من خالل  عنهانجيب  أسئلة  ـ أسئلة تكنولوجية •

 عمليّة التخطيط والتصميم).(

 

 

ً طرق اقترحوا .3  .وهامفتوصنَّ  وهامسألت التي األسئلة عن لإلجابة ا

___________________________________________________ 

، تجربة( المناسبة المواد بمساعدة المشكلة تفهموا لكي الالزمة المعلومات جمعواا .4

 ). ةتكنولوجيّ  حلول فحص ،ةعلميّ  مصادر من معلومات عن البحث ،مشاهدة

 
 

 

 ةتكنولوجيّ  أسئلة ثحْ بَ  أسئلة ةلميّ عِ  أسئلة

   

   

   

   

   

 net-y – ؟لماذا نبكي بسبب البصل

 مطاح مكتبة ـ ؟ لماذا يسبب البصل لمحبيه بسيالن الدموع

  لألوالد معريف ! ـ הכו את המומחית

  5 الجزء ـ موسوعة الشباب االسرائيلية: אביב חדש - دموع

  نقطع البصل دون أن نبكي كيف :كفى للدموع

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3654630,00.html
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13786
http://www.nrg.co.il/online/24/ART2/296/912.html
http://www.aviv.kotar.co.il/KotarApp/Index/Chapter.aspx?nBookID=52835173&nTocEntryID=52957879
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3654630,00.html
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  .ة التي سألتموهالميّ أجيبوا عن األسئلة العِ  .5

 

 
 

 :ؤالالسّ 

_____________________________________________________________ 

 :رةالمتوفِّ  المعلومات

_____________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 :ؤالالسّ 

_____________________________________________________________ 

 :المتوفرة المعلومات

_____________________________________________________________ 
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.البحث أجروا ثم طواوخطِّ  كتبتموها التي البحث أسئلة أحد اختاروا

 

 
 
 

 
 

 :اسم البحث

_____________________________________________________________ 

 :سؤال البحث

_____________________________________________________________ 

 :ةالفرضيّ 

_____________________________________________________________ 

  ____ :وأدوات مواد

_________________________________________________________ 

 :البحث مجرى
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 ____________________________________________________  :سؤال االستطالع

 

 

 

 

 ؟ة للبصل /اسهل انت حسّ  ك شترِ جيل المُ  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 

 

 

 

 ؟ة للبصلك والحساسيّ شترِ بين جيل المُ  وجدتم عالقة هلْ 
 

 

 

بين الجيل  هناك عالقة اسين للبصل وهلْ شخاص الحسّ عدد األ كمْ  اً:اجروا استطالع .7
  ؟ةوالحساسيّ 
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 ة والتقييدات :روريّ ج الضّ نتَ بات المُ تطلّ تحديد مُ 
 :قبل اقتراح الحلول يجب

 .التكنولوجي للحلّ  ةعدَّ البحث المُ  ةتحديد مجموع •

 .جنتَ المُ بات تطلّ تحديد مُ  •

 قييدات .تحديد التّ  •

 
 ج والتقييداتنتّ بات المُ تطلَّ اجمعوا المعلومات المطلوبة  لتحديد مُ 

 
 :الهدف ةمجموع فواعرِّ  .1

 ؟جنتَ ة بهذا المُ عنيّ المَ  ةالفئ تقديركم،حسب  ،ستكون منْ  -أ

 .جنتَ الهدف لهذا المُ  ةاختاروا مجموع 

 

 

 

  أجَرْيتموه: استعينوا باالستطالع الذي مالحظه
 

 

 
 

 

 ؟من أجلهاج نتَ المُ  رونتطوِّ سوف الهدف التي  روا سبب اختياركم لفئةفسِّ  -أ
__________________________________________________

__________________________________________________ 

شخص  :مكن أن تكوني ، جنتَ ر من اجلها المُ التي سنطوِّ  الهدف مجموعة
، أشخاص  اطفال   ـ ن بالقرب منهع البصل أو أشخاص موجودويقطِّ 

 الخ ..ورجال ، نساء ؛ نبالغو
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 .ة وأخرى مرغوبا بهابات ضروريّ تطلّ غوا مُ صو .2
بها  بات المرغوبتطلّ ة والمُ روريّ بات الضّ تطلّ المُ التي أمامكم  بالقائمةاعرضوا 

  .استعينوا باألمثلة ،لواوفّصِ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 ةدحدَّ مُ  الُمدّة الّزمنيّة المعطاة :مثال ،ر على تنفيذ الحلقييدات التي تؤثِّ دوا التّ حدِّ . 3

 لثالثة اشهر
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 \ ب ضروريّ تطلَ مُ  تفاصيل اتبتطلّ مُ 
 به مرغوبٌ 

 ضروريّ  حتى نصف كيلو خفيف :مثال
مكن خزنه ي :مثال

  بجارور المطبخ
 : يجب اال يكون اكبر من حجم الجارور

 7رتفاع الوا سم 20طول ال ، سم 48عرض ال
 سم 

 

 مرغوب به 

   
   
   
   

 الُمنتَج لحّل المشكلة.ى تحديد ِصفات ساعدنا علت :ج نتَ بات المُ تطلّ مُ 

ال يالئم  . ال نستطيع اختيار حلٍ بات الالزمةتطلّ هي المُ : ةضروريّ بات تطلّ مُ 
صفات ، بمنالثّ ب ،  بالتّصميم، بالحجم بات تطلّ المُ  مكن ان تتعلقبات، يتطلّ المُ 

 .ان وغيرهامباأل ،ةالمادّ 
 لكن االعتبار،بات التي يجب اخذها بعين تطلّ المُ هي : بها مرغوببات تطلّ مُ  

هذه  قمكن ان تتعلّ ي نستطيع االستغناء عنه،و عنها بعيد من الممكن طرح حلّ 
 .من وغيرهاالثّ ب ،صميمالتّ ب ،ايضا بالحجم باتتطلّ المُ 

ر خص الذي يطوِّ ق بالشّ تعلّ ة أو المرغوب بها يروريّ بات الضّ تطلّ تحديد المُ 
 ج .نتَ المُ 
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 اكتبوا كيف ساعدتكم المعلومات لتحديد المتطلبات والتقييدات . 4

______________________________________________ 

 
 :اقتراحات لحلول

 .موجود في الّسوقالحلول  . افحصوا أيّ 1

  .سواقموجودة في األ نيْ نَالعيْ  ف الدمع منرْ ذَ ع نْ ة لمَ عدَّ جات المُ نتَ المُ  افحصوا واكتبوا أيّ 
 

 

  

 
 : ________________________________________ جنتَ ف المُ صْ وَ 
 

 :أو تخطيط ةصور
 

 تحقيق ف امكانيّةتخفِّ فات أو ِص  ، شروطهي تحديد عواملقييدات التّ 
العاملة يدي ألا ، المواد الالزمة ،: تقييدات بموارد كالمال، مثالالهدف

  .والمدّة الزمنية

 

 ________________________________________ :جنتَ ف المُ صْ وَ 
 

 :أو تخطيط ةصور
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بلها عال لحلوٍل محدَّدة واقترحوا افكاراً  الحلبة" " فاصيلارجعوا للتّ  .2  .قة بكل ُمَرّكِ

باكبر من الحلول المرتبطة بكل  اً اقترحوا عدد " استعينوا بالمعلومات التي  ُمَرّكِ

 جمعتموها"

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ، ةروريّ بات الضّ تطلّ المُ  بَ سْ واختاروا االقتراح حَ  ’اكتبوا اقتراحاتكم في قائم .3

 .جنتَ للمُ  حدَّدتموهاقييدات التي بها والتّ  المرغوبٌ 

 :5ـ 1من  التدريجب سْ اقتراح حَ  دوا كلَّ حدِّ 

ً بات تطلّ المُ ال يناسب  -1    مناسب بدرجة كبيرة – 5 ،بتاتا

  

 ____________________________________________________ :البصل

 :الحواس أعضاء
_________________________________________________________ 

  :سكين
_________________________________________________________ 

   :ح العملسطّ مُ 
_________________________________________________________ 

 : درجه الحرارة
_________________________________________________________ 

  :خرب آكِّ رَ مُ 
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  والتّقييدات باتتطلّ ب المُ سْ حَ  فكار للحلّ فحص جميع األ جدول

 

 

  

 أفكار                     
 باتتطلّ مُ 
 

  1فكرة 
 نظارات وقاية

 2فكرة 
مروحة صغيرة تعمل 

بواسطة بطاريات 
 إلبعاد ابخرة البصل

 3 فكرة
 

 6فكرة  5فكرة  4فكرة 

     3 5  االصابات من يحمي ـ منآ :مثال

     4 5 خفيف الوزن ل:مثا

     3 2 سهل االستعمال :مثال

     1 5  يمكن غسله  ـ مقاوم للماء :مثال

     1 5 الجارورمالئم لحجم   ـ سهل التخزين :مثال
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 لمناسبا اختيار الحلّ 

 .لتّقييداتبات واتطلَّ ب المُ سْ حَ  ابحثوا ما هو الحّل المناسب

 

 

 

 

 

 لّ بناء الح

  تدَ دِّ بات التي حُ تطلّ ب المُ سْ المناسب حَ  بعد اختيار الحلّ 

 .صميمخطيط والتّ ننتقل لمرحلة التّ 

 .جنتِ وأدوات لبناء المُ  موادّ  ،باتكِّ رَ روا قائمة مُ حّضِ  •

 .جنتَ طوا المُ ارسموا وخطِّ  •

 ن. معيّ  ج صناعيّ نتَ لمُ  وتجريبيّ لي اعرضوا خطة عمل لبناء نموذج أوّ  •

 الذي اخترتموه؟ لتخطيط وبناء الحلّ  ونهاالتي تحتاج لوماتماهي المع

 : مثال

 ؛المناسبة الموادّ  صفات معلومات عن

 ؛جنتَ مُ ال /الجهاز بناءة كيفيّ  لمعلومات حوْ 

 ؛طريقة البناء لمعلومات حوْ 

 ؛ةالبشريّ  الهندسة لمعلومات حوْ 

 ...الخ

 ةروريّ بات الضّ تطلّ ي جميع المُ اختياره يجب أن يكون حال يلبّ  الذي تمّ  لحلّ ا 
وجود واألخذ بعين االعتبار المرغوب بها الُمتطلّبات ويشمل العديد من 

 .خرىأ تقييدات
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. جنتَ لمُ ل ليوّ النّموذج األبات وأدوات مطلوبة لبناء كِّ رَ مُ  ،روا قائمة موادَ حّضِ  .1

 .روا اختياركم باالعتماد على بحثكمفسِّ 

 

   جنتَ م وتخطيط المُ سْ رَ  .2

 

 

 

 ________________________________ جنتَ المُ  إلعدادبات وأدوات كِّ رَ مُ  ،موادّ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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 جنتَ م للمُ جسَّ تخطيط لبناء المُ  .3
 

 

 

 

 

 

 
 

ً روا نموذجحّضِ   .جنتَ مُ لل ا
 

 
 
 

 
  

تختلف  ل ومن موادّ قّ مبني بمقاييس أ. جنتَ لمُ ا يحاكي  (الُمجّسم الُمصغّر) موذجنّ ال

 .الحقيقي جنتَ عن مواد المُ 

 .جنتَ و لفحص عمل المُ أ / موذج لعرض الفكرة للحلّ نبني النّ 

 ج النهائيّ نتَ المُ  هدفه فحص عمل ،جنتَ ولى للمُ هو النسخة األلي وّ موذج األالنّ 

ج وبنفس نتَ المُ  مصنوع من نفس موادّ النّموذج األّولي . كبيرة قبل انتاجه بكميات

 . المقاييس

 

 :تخطيط مراحل العمل

______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
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  تقييم

 .باتتطلّ المُ  بَ سْ حَ  موا الحلّ قيِّ 

 ؟وبالتّقييداتيفي بالشروط  ،باتتطلّ مُ الج نتَ المُ  ييلبّ  هلْ 

 :لوا الجدولأكمِ 

 

 

 .جنتَ لوا اقتراحات لتحسين المُ سجِّ 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 ر المعلوماتشْ ض ونَ عرْ  ـ إعالن
 

لنشر  بواسطة وسائلَ ج نتَ المُ  نعرض ،وتقييمهموذج النّ / ليوّ موذج األالنّ بعد بناء 
 . الخ..و قصير فيلم ،دعاية ،إجمالي تقرير ،شرائح ةرضاع، ُملَصق: المعلومات

 

ً  عمالً  ً  ممتعا  !وناجحا

 

 مرغوب بهابات تطلَ ة ومُ بات ضروريّ تطلّ قائمة مُ 
يفي  ، بالُمتطلّبات ال يفي /  باتتطلّ يفي بالمُ 

 قييداتبالتّ  ال يفي / قييداتبالتّ 
  

  

  

  


