
 

 ( 2023-2022) نظيفة مواصالت -المستقبل  مواصالت

  المشكلة والحل: 1 المهمة دليل

 في البداية  العملية خالل الهدف  ت/حقق معايير ال المرحلة
عدد 
 النقاط

تعريف 
 المشكلة 

(20%) 

 (%10)المشكلة  ةغاصي
يجب تحديد الوضع الحالي )على 
 سبيل المثال: عندما تمطر أتبلل(.

 المرغوبيجب صياغة الوضع 
)على سبيل المثال: عندما تمطر 

 أبقى جافًا(.
يجب تعريف المشكلة على أنها 

 والوضعفجوة بين الوضع الحالي 
)على سبيل المثال: كيف  المرغوب

يمكنني أن أبقى جافًا عندما 
 تمطر؟(.

 نقاط 10-9
المشكلة تعكس الفجوة بين  ●

 والوضعالوضع الحالي 
  .المرغوب

جملة كت صياغة المشكلة تم   ●
  سؤال.

 نقاط 8-4
، واحد فقطوضع تحديد  تم   ●

"المرغوب"/  الوضع
 "."الموجود

 أحدا تصف المشكلة جزئي   ●
"المرغوب" /  األوضاع
، على " أو كليهما"الموجود

  كسؤال.ا مالرغم من صياغته

 نقاط 3-0
موضوع تتناول المشكلة ال  ●

  البحث.
المشكلة ال تعكس الفجوة بين  ●

 والوضع الموجود الوضع
 .المرغوب

 .كسؤالصياغة المشكلة  لم تتم   ●
 

 

 (%10) تحديد الهدف
 تقليلهو  نتناولهالموضوع الذي 

المواد الملوثة في الهواء  انبعاث
ثاني أكسيد  وبشكل خاص

المناخ. ر وتأثيره على تغي   ،الكربون
يجب على الطالب تحديد وشرح 

 الهدف من حل المشكلة.
 

 نقاط 10-7
تحديد الهدف على أنه تقليل  تم   ●

ثاني أكسيد الكربون في 
 الغالف الجوي.

 نقاط 6-4
حفاظ الهدف على أنه  تحديد تم   ●

من  يةاألرض الكرةعلى 
ر مشكلة تغي   االحترار )أو حل  

ولكن لم  ،المناخ أو غير ذلك(
قكن هناك ي إلى ثاني  تطر 

أكسيد الكربون )أو غازات 
  الدفيئة(.

 
 

 نقاط 3-0
تعريف الهدف على أنه  لم يتم   ●

تقليل ثاني أكسيد الكربون في 
 الغالف الجوي.

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 في البداية  العملية خالل الهدف  ت/حقق معايير ال المرحلة
عدد 
 النقاط

 َطْرح أفكار
لحل 

 المشكلة 
(40%) 

العديد من األفكار المختلفة  َطْرح
 (%25)لحل المشكلة 

 إلىحلول المشكلة  قتتطر  يمكن أن 
نات المكو   وإلىسبب المشكلة 

 المحيطة بيئةالفي  الموجودة
 لمشكلة.ل

ال: لجعل السيارة على سبيل المث
تغيير  تسير بشكل أسرع، يمكن

أيًضا  نات السيارة، ولكن يمكنمكو   
، المحيطة البيئة مكوناتتغيير 
 مسار ، الالفتات،الشارع :مثل
 وما إلى ذلك. السفر

 

 طةنق 25-20
ت كتابة ● ما ال يقل عن ثالث  تم 

 أفكار مختلفة لحل المشكلة.
الحلول إلى أحد  قتتطر    ●

سباب الرئيسية للمشكلة/ األ
سباب أل المحيطة نات البيئةمكو  

 المشكلة.
األفكار مناسبة كإجابة لحل  ●

 المشكلة.
  

 طةنق 19-10
ت كتابة أقل من ثالث أفكار تم   ●

 مختلفة لحل المشكلة.
قواحد فقط  حل   ● لى أحد إ يتطر 

 /األسباب الرئيسية للمشكلة
سباب أل المحيطة نات البيئةمكو  

 المشكلة.
ا كإجابة األفكار مناسبة جزئي   ●

 لحل المشكلة.
 

 نقاط 9-0
ت كتابة أقل من ثالث أفكار تم   ●

 .المشكلة مختلفة لحل  
ق إلىالحلول   ● أحد  ال تتطر 

األسباب الرئيسية للمشكلة / 
 المحيطة البيئةنات مكو  
 سباب المشكلة.أل

األفكار ليست مناسبة كإجابة  ●
 لحل المشكلة.

 

 

للمشكلة  المناسب اختيار الحل  
(15%) 

المناسب  وصف اختيار الحل  
أو من خالل رسم  كالمي)وصف 

اختيار الحل  .(رسمةتوضيحي / 
تنفيذها من  هو نتيجة عملية يتم  
 ة حلول:خالل مقارنة عد  

 المقارنة. هدف. تحديد 1
 معايير للمقارنة يختار الطالب. 2
المقارنة )على  ينفذ الطالب. 3

استخدام من خالل سبيل المثال 
 جدول مقارنة(

 اجاتتاستن يستخلص الطالب. 4
 من جدول المقارنة.

 طةنق 15-10
تقديم المقارنة بين الحلول  تم    ●

 واضحة معايير بمساعدة
حل يلبي اختيار فكرة/ تم   ●

 والمشكلة المحددةالحاجة 
مبتكرة جديدة واختيار فكرة  تم   ●

 غير موجودة.
وقابلة اختيار فكرة واقعية تم   ●

 .للتنفيذ
 .بإيجاز الفكرةتم وصف  ●

 
 

 نقاط 9-5
المقارنة بين الحلول  تقديم لم يتم   ●

 .واضحة معايير بمساعدة
يلبي  اختيار فكرة / حل   تم   ●

ا الحاجة والمشكلة جزئي  
 المحددة.

، اختيار فكرة غير مبتكرة تم   ●
في مراحل مختلفة من  وهي

 م الحقيقي.التنفيذ في العال  
فكرة يصعب تنفيذها  تم  اختيار ●

 تنا.امعرفتنا / قدر بواسطة

 نقاط 4-0
جيب ال ي   اختيار فكرة / حل   تم   ●

 على المشكلة والهدف المحدد.
 فكرة مألوفة يتم  الطالب ار اخت ●

 .الواقعتطبيقها في 
ال ي مكن اختيار فكرة  تم   ●

  تنفيذها. 
تم  وصف الفكرة /  لم يتم   ●

 وصفها بطريقة غير واضحة.
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 في البداية  العملية خالل الهدف  ت/حقق معايير ال المرحلة
عدد 
 النقاط

 تبرير الحل 
(30%)  
 

 (%15) اعتبارات اختيار الحل  
بها تقليل  يتم  لطريقة التي اشرح 
 ثاني أكسيد الكربون. انبعاث
اختيار الحل، يجب وصف  عند

 الحل.اعتبارات اختيار 
بها هي  التي نمر   التعليلعملية 

  جزء من التفكير النقدي.

 طةنق 15-10
تحديد اعتبارين على األقل  تم   ●

 الختيار الحل.
ذات الصلة باختيار  االعتبارات ●

 الحل.

 نقاط 9-5
تحديد أقل من اعتبارين  تم   ●

الصلة بين /  الختيار الحل  
 واختيار الحل االعتبارات

  ة.جزئي
 

 نقاط 4-0
تحديد اعتبارات الختيار  يتم  لم  ●

ال توجد صلة بين /  الحل  
  اختيار الحل.واالعتبارات 

 

المختار  مساهمة الحل  عن شرح 
 (%15)المناخ  اترتغي   لتقليص

 تعلياًل  الشرحيجب أن يتضمن 
 الحل   تطبيقي ساعد  لماذالالدعاء 
 اترمشاكل تغي   من يمنع في أن
 المناخ.

 

 طةنق 15-10
الحل  مساهمة يةكيف تم  شرح ●

المقترح في الحد من تغير 
علمي  تعليلتقديم  تم   -المناخ 
 على دليلين على األقل. يعتمد

العلمية  المصطلحاتاستخدام  ●
 بشكل صحيح.

 نقاط 9-5
حول ح جزئي / غير كاٍف ر  ش   ●

قترح في كيفية مساهمة الحل الم  
  المناخ. اترتغي   تقليص

المصطلحات العلمية استخدام تم   ●
  .جزئي بشكل

 نقاط 4-0
كيفية مساهمة  شرح لم يتم   ●

ر قترح في مشكلة تغي  الم   الحل  
  المناخ.

 

مصادر 
المعلومات 

(10%) 
 

 ومحتلنةمعلومات موثوقة 
(10%) 
تقديم ما ال يقل عن ثالثة  تم  

مصادر موثوقة للمعلومات بناًء 
، بما في ذلك مهنيةعلى معلومات 
 .اإلنترنتالروابط إلى 

 

 نقاط 10-7
على  ،ثالثة مصادر تقديم تم   ●

للمعلومات بناًء على  ،األقل
 والموثوقة. المحتلنةالمعلومات 

 

 نقاط 6-3
على األقل  ثة مصادثال تقديم تم   ●

للمعلومات، لكن بعضها فقط 
 محتلنةيعتمد على معلومات 

مصدرين  تقديم تم   وموثوقة /
 علىفقط للمعلومات التي تستند 

  والموثوقة. المحتلنةالمعلومات 
 
 

 نقاط 2-0
أي مصدر  تقديم لم يتم   ●

مصدر  تقديم للمعلومات أو تم  
واحد فقط للمعلومات ال يعتمد 

 محتلنةعلى معلومات 
 وموثوقة.

 

 


