
 

   خضراء )ودية للبيئة(مواصالت  –المستقبل  مواصالت

 2لمهمة ا دليل
 يوضح جميع خطوات المهمة الثانية. أمامكم دليل

 :انتبهوا

 نقطة( 60الفكرة ) تحسين -أ  المرحلة -

 ا:مبينه دليل واحد من الختيارمختلفين  دليلينتكون من ت -نقطة(  40ب: التصميم الهندسي ) المرحلة -

o أويتعلق باستخدام الطاقة  لتقييم حل   دليل 

o الداعمة وبالمنظوماتالمتعلق بالبنية التحتية  لتقييم الحل   دليل 

 نقطة( 60الفكرة ) تحسين -أ  المرحلة

 العملية بدايةفي  العملية خالل الهدف ت/حقق  نأخذها بعين االعتبارنقاط  معايير
عدد 

 النقاط

 ثاني تقليل

 الكربون أكسيد

 

كيف يُساهم حلكم في تقليل  -

انبعاث ثاني أكسيد الكربون في 

 الغالف الجوي؟

 

 يجب تقديم تعليلين على األقل.

 

 

 

 نقاط 4-5

على  ،مفصلين تعليلينتقديم  تم  

على أسس علمية  يعتمدان ،األقل

 بالحل الذي تم اختيارهفيما يتعلق 

تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون ل

 في الغالف الجوي.

 

 نقاط 2-3

 واحد يعتمد لمفص   تعليلتقديم  تم  

بالحل على أسس علمية فيما يتعلق 

تقليل انبعاث ثاني ل الذي تم اختياره

 أكسيد الكربون في الغالف الجوي.

ب أو سببين غير تقديم سب تم   أو

، أو أن أحد بشكل كاف   معللين

غير دقيق علميًا فيما يتعلق  التعليلين

تقليل انبعاث ل بالحل الذي تم  اختياره

ي أكسيد الكربون في الغالف ثان

 .الجوي

 نقاط 0-1

 ،على اإلطالق تعليلتقديم أي  لم يتم  

 غير دقيقين علميًا. التعليلينأو أن 

بشكل كاف   التعليالتتفصيل  لم يتم  

 بالحل الذي تم  اختيارهفيما يتعلق 

تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون ل

 في الغالف الجوي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأثير على 

 البيئة 

 وعلى المجتمع

ما هي التأثيرات اإليجابية  -

ية للحل على اإلنسان والسلب

 ؟وعلى البيئة

الحل الذي اقترحتموه في  فحص -

 ووصفسياق البيئة والمجتمع، 

 نقاط 4-5

اإليجابية  التأثيراتصف تم  و

أو  /و اإلنسانوالسلبية للحل على 

وصف التأثيرات  البيئة. تم  على 

بوضوح واستناًدا إلى المعرفة 

 نقاط 4-5

اإليجابية  التأثيراتصف تم  و

أو  /و اإلنسانوالسلبية للحل على 

بشكل جزئي غير  البيئةعلى 

إلى الحل  ال يستند أو /و ،واضح

 نقاط 0-1

 التأثيرات ُوصفت / صفلم يتم  و

اإليجابية والسلبية للحل على 

بشكل غير  البيئةعلى أو  /و اإلنسان

ال  أو /والوصف غير واضح . كاف  

 



 

 العملية بدايةفي  العملية خالل الهدف ت/حقق  نأخذها بعين االعتبارنقاط  معايير
عدد 

 النقاط

اإليجابية والسلبية  التأثيرات

 معًا.

 )اإلثبات( تقديم الدليل وتم   ،العلمية

 .على هذه التأثيرات

 

 

 دليلتقديم  تم  لم يو ،المعرفة العلمية

 .المذكورة لتأثيراتل إثبات()

 

 

لم و مناسبة، علميةمعرفة إلى  يستند

 لتأثيراتل )إثبات( دليلتقديم  تم  ي

 المذكورة.

 كأحد الحلّ 

نات ِّ  مكو 

 المنظومة

 

رسم  بواسطة المنظومةوصف  -

  المنظومة كونبحيث ت تخطيطي

نًا ِّ  في الحل )صفوا مكو 

 ِّ العالقات  واوصفنات المكو 

 .(بينها

 .منظومةالبيئة  اعتبار -

 نقاط 4-5

تقديم رسم تخطيطي يوضح  تم  

 والمنظومة التيقترح الحل المُ 

تم تحديد جميع  الحل. ايوجد فيه

ووصف  ،المنظومةمكونات 

 التطرق، بما في ذلك بينها العالقات

 .إلى البيئة

  

 نقاط 2-3

تقديم رسم تخطيطي يوضح الحل  تم  

 التي بالمنظومة دون العالقة قترحالمُ 

 المنظومةتقديم  تم   /الحل ايوجد فيه

تحديد  تم  لم ي بطريقة غير واضحة.

 والمنظومة الحل جميع مكونات

تم  ذكرها بشكل /  امبينه والعالقات

إلى  التطرقبما في ذلك جزئي 

 .البيئة

 نقاط 0-1

تقديم رسم تخطيطي يوضح  تم  لم ي

تقديم رسم تخطيطي  تم   / الحل

 دون العالقة قترحيوضح الحل المُ 

 ،الحل ايوجد فيه التي بالمنظومة

 تحديد جميع مكونات تم  لم ي لكن

  الحل.

 

 االبتكار

 والتجديد

 مبتكًرا؟ هو حل هل الحل -

 مبتكًرا غير موجود إذا كان حاًل 

بقدر ما هو معروف ومن )

على معلومات  الحصولالسهل 

 .التجديد يجب وصف، عنه(

إذا كان الحل يمثِّ ل تحسينًا لحل 

 .التجديد يجب وصفموجود، 

 

 نقاط 4-5

ستخدم يُ  محل ل -تم تقديم حل مبتكر 

على نطاق واسع في دولة إسرائيل 

تقديم تفاصيل بشأن  تم   م.وفي العال  

ما إذا  فحصبها  الطريقة التي تم  

  كان الحل مبتكًرا.

تم وصف االبتكار في الحل 

 عرضه ووصفهتم  أو  المقترح.

 بنفس طريقة تحسين الحل الحالي.

 نقاط 2-3

ستخدم يُ  حل لم -تقديم حل مبتكر  تم  

  .على نطاق واسع في دولة إسرائيل

تقديم تفاصيل بشأن الطريقة  تم  لم ي

ما إذا كان الحل  فحصبها  التي تم  

 وصف االبتكار تم  أو  /ا ومبتكرً 

بشكل جزئي في الحل المقترح، أو 

تم  عرضه ووصفه بنفس طريقة 

   تحسين الحل الموجود.  

 

 نقاط 0-1

 تم  تقديم حل ليس مبتكًرا، وهو

  .ستخدم في دولة إسرائيليُ 

المعلومات المتعلقة بالحل 

لجميع ا ويستطيعواستخدامه متاحة 

 الوصول إليها.

 

 



 

 العملية بدايةفي  العملية خالل الهدف ت/حقق  نأخذها بعين االعتبارنقاط  معايير
عدد 

 النقاط

 تجربة تنفيذ

جدوى  لفحص

 الفكرة

 

 

 بحيث وإجراء تجربة تخطيط -

 قترح.تدعم نتائجها الحل المُ 

عملية البحث تنفيذ  تشديد على -

  .صحيحبشكل  العلمي

 

 ةطنق 15-20

 نتائجهاتجربة  وتنفيذتخطيط  تم  

 تم  تنفيذقترح. الحل المُ  تدعم

من خالل التشديد على التجربة 

 العلمي ارات البحثمه تنفيذ

)صياغة سؤال، طرح فرضيات، 

تخطيط تجربة، عزل متغيرات، 

 استنتاجات، استخالص توثيق نتائج

أدلة  تقديمتم (. االنعكاساتووصف 

 .العلمي كاملة لتنفيذ عملية البحث

 

 ةطنق 8-14

 نتائجهاتجربة  وتنفيذتخطيط  تم  

الحل  تدعم بشكل جزئي / تدعم

دون التجربة  تم  تنفيذ. قترحالمُ 

 ارات البحثمه على تنفيذ التشديد

)صياغة سؤال، طرح  العلمي

فرضيات، تخطيط تجربة، عزل 

، استخالص متغيرات، توثيق نتائج

 تم  (. االنعكاساتووصف  استنتاجات

لتنفيذ جزئية  /أدلة كاملة  تقديم

 .العلمي عملية البحث

 طانق 0-7

ال  نتائجهاتجربة  وتنفيذتخطيط  تم  

 تم  تنفيذأو  /ح وقترالحل المُ  تدعم

 دون التشديد على تنفيذالتجربة 

)صياغة  العلمي ارات البحثمه

سؤال، طرح فرضيات، تخطيط 

تجربة، عزل متغيرات، توثيق 

 استنتاجات، استخالص نتائج

 تم  لم ي أو /و (االنعكاساتووصف 

 أدلة لتنفيذ عملية البحث تقديم

 .العلمي

 

وصف الحل 

ضوء  على

الفكرة  تحسين

 وتنفيذ التجربة

 

 

 من خالل وصف الحل المخطط -

ثاني  انبعاثتقليل إلى  التطرق

أكسيد الكربون في الغالف 

الجوي بناًء على التجربة التي 

المعرفة بناء على و تنفيذها تم  

 العلمية.

إلى  صريح يتطرق بشكل  -

التي تم  التحسين النسبي للفكرة 

 ويتطرق ،1في المهمة  عرضها

 .حصل عليها الذي المردودإلى 

 

 ةطنق 15-20

من  وصف الحل المخططتقديم  تم  

انبعاث تقليل إلى  التطرق خالل

ثاني أكسيد الكربون في الغالف 

 الجوي بناًء على التجربة التي تم  

 المعرفة العلمية.بناء على و تنفيذها

التحسين النسبي  تم  عرض وشرح

 ،بشكل واضح 1للفكرة في المهمة 

حصل  الذي المردودإلى  ويتطرق

 .عليها

 

 ةطنق 15-20

تقديم وصف لحل يعكس جزئًيا  تم  

 عرض تطوًرا من الفكرة األولية. تم  

 ن.يوشرح التحس

التي تم  التجربة  إلىاستناد  ال يوجد

 إلىال يوجد استناد و ،تنفيذها

 المعرفة العلمية.

 

 ةطنق 15-20

ال يوجد أي تطوير للفكرة األولية 

لتجربة إلى ا يوجد استناد، وال تقريبًا

ال يوجد استناد إلى و تنفيذها،التي تم 

 .أيًضا المعرفة العلمية

  

 

 

 

 



 
 ّنقطة(40ّ)ّالهندسي التصميم :ب الخطوة

  الطاقة باستغالللتقييم حل يتعلق  دليلأ. 

 العملية بدايةفي  العملية خالل الهدف ت/حقق نأخذها بعين االعتبارنقاط  معايير
عدد 

 النقاط

  أولي رسم

 للحل

الرسم )

  (1 التخطيطي

 

 (تقريبي )رسم توضيحي رسم

 مبنىلعالقة بين اوشرح  ،للحل

ثاني  المرسوم وتقليل انبعاث الحل

أكسيد الكربون في الغالف 

 الجوي.

 

 طانق 8-10

( )الرسم التقريبي التوضيحي رسمال

 الكالميلوصف ل ومناسبواضح 

 عن التوضيحي يعبر الرسم للحل.

منطقي  شرحوهناك  ،الفكرة جيًدا

 ، وهوعلى أسس علمية يعتمد

شرح تمل مكتوب في بضع جُ 

العالقة بين ما هو موصوف في 

 وتقليل انبعاث التوضيحيالرسم 

ثاني أكسيد الكربون في الغالف 

  الجوي.

 طانق 4-7

( )الرسم التقريبي التوضيحي رسمال

 أو غير /بشكل كاف  و واضحغير 

 للحل الكالميلوصف ل مناسب 

سس األ لم يصف شرحفي ال أو /و 

العالقة بين الرسم التي تُبرز  علميةال

وتقليل انبعاثات ثاني  التوضيحي

  أكسيد الكربون في الغالف الجوي.

 طانق 0-3

 للحل  أولي  توضيحي ال يوجد رسم

وفًقا  شرح مناسب ال يوجدو / أو 

  .لذلك

 

 

 منظومات رسم

الحل في زية مرك

 قترح الم  

الرسم )

 التخطيطي

 2  +3) 

 

 لمنظومة توضيحيرسم  -

الطاقة في الحل  استيعاب

 قترح.المُ 

ِّ  منظومةتعبير عن  - ن / مكو 

تيح تحويل الطاقة من يُ 

مصدر الطاقة إلى نوع آخر 

 من الطاقة.

جميع المكونات  تحديد  -

 وكتابة للمنظومةالرئيسية 

 ِّ  ن.اسم ووظيفة كل مكو 

 

 ةطنق 10-15

 لمنظومة توضيحيرسم يوجد 

 قترح.الطاقة في الحل المُ  استيعاب

ِّ  منظومة تم  تقديم تيح ن يُ / مكو 

تحويل الطاقة من مصدر الطاقة إلى 

 نوع آخر من الطاقة.

جميع المكونات ل تحديديوجد 

اسم  كتابةت تم  و ،للمنظومةالرئيسية 

 ِّ  ن.ووظيفة كل مكو 

 

 

 طانق 5-9

غير  للمنظومة توضيحيالالرسم 

واضح وال يوجد تعبير عن 

ِّ  المنظومة تيح ن الذي يُ / المكو 

 تحويل الطاقة.

ِّ ل واضح تحديدوجد يال  ن كل مكو 

 .وظيفتهتحديد  رئيسي و/أو لم يتم  

 توضيحيرسم يوجد  ال و / أو

لم يتم  و / أوك المحر   لمنظومة

. للمنظومةتحديد المكونات الرئيسية 

  أو /و

 طانق 0-4

الرسم أو أن  توضيحيرسم ال يوجد 

 ،الموجود غير واضح التوضيحي

ِّ  تحديدوال يوجد   وظيفةن/ألي مكو 

ِّ ل رسم يوجد  ال و/أو نات.لمكو 

 تم  لم يو كالمحر ِّ  لمنظومة توضيحي

القصيرين  الرسمينإرفاق 

  األسماء.مع ممسوحين ال القصيرين

 



 

 العملية بدايةفي  العملية خالل الهدف ت/حقق نأخذها بعين االعتبارنقاط  معايير
عدد 

 النقاط

 لمنظومة توضيحيرسم  يوجد

ِّ  تحديد وتم   ،القيادة نات المكو 

إرفاق  تم   .للمنظومةالرئيسية 

مع ممسوحين ال القصيرين الرسمين

  األسماء.

 التوضيحين الرسمينإرفاق  تم  لم ي

  األسماء.مع ممسوحين ال القصيرين

 المنظومات مكان

 في الحل  

الرسم )

  (4التخطيطي 

 

على نسخة تعيين األعداد  -

 لمكان 1 التخطيطيالرسم 

وتحويل  استيعاب منظومات

 الطاقة.

 .دليلتحضير   -

 

  

 ةطنق 10-15

 1 التخطيطيلرسم لنسخة  يوجد

 منظومات مكانالذي تم  فيه تحديد 

 .باألعداد وتحويل الطاقة استيعاب

الرسم التخطيطي  .دليل وتم  إرفاق 

جميع المكونات  تحديد واضح وتم  

 بشكل صحيح.

 طانق 5-9

 1 التخطيطيلرسم لنسخة  يوجد

أو لم /لكن النسخة غير واضحة و

 منظومات مكانتم  فيه تحديد ي

باألعداد،  وتحويل الطاقة استيعاب

 المنظومات مكانتحديد  أو لم يتم  

 بشكل صحيح. 

 طانق 0-4

 1 التخطيطيلرسم لنسخة  ال توجد

 منظومات مكانتم  فيه تحديد الذي 

 باألعداد، وتحويل الطاقة استيعاب

بشكل غير  تتم أن معظم األمورأو 

 صحيح.

  

 

 (ليس في مصدر الطاقة في السيارة نفسها) الداعمة وبالمنظوماتلتقييم الحل المتعلق بالبنية التحتية  دليلب. 

 العملية بدايةفي  العملية خالل الهدف ت/حقق نأخذها بعين االعتبارنقاط  معايير
عدد 

 النقاط

 للحل   أولي رسم

الرسم )

  (1التخطيطي 

 

 

)رسم  توضيحي رسم -

 .للحل (تقريبي

 الحل مبنىلعالقة بين اشرح  -

ثاني  المرسوم وتقليل انبعاث

أكسيد الكربون في الغالف 

 الجوي.

 

 

 طانق 8-10

 ومناسبواضح  التوضيحيالرسم 

 للحل. الكالميلوصف ل

عن الفكرة  التوضيحي يعبر الرسم

 يعتمدمنطقي  شرح ويوجد ،جيًدا

في بضع  ةعلى أسس علمية مكتوب

يشرح العالقة بين ما هو و ،ملجُ 

 التوضيحيموصوف في الرسم 

ثاني أكسيد الكربون  وتقليل انبعاث

   في الغالف الجوي.

 طانق 4-7

بشكل  واضح غير التوضيحيالرسم 

 غير مناسب بشكل كاف أو/كاف و

أو في /و للحل الكالميلوصف ل

التي علمية السس األ لم يصف الشرح

العالقة بين ما هو موصوف  تعرض

 وتقليل انبعاث التوضيحيفي الرسم 

ي أكسيد الكربون في الغالف ثان

  . الجوي

 طانق 0-3

للحل  أولي توضيحيال يوجد رسم 

 وفقًا لذلك. شرح ال يوجدو / أو 

 

 



 

 العملية بدايةفي  العملية خالل الهدف ت/حقق نأخذها بعين االعتبارنقاط  معايير
عدد 

 النقاط

رسم مفصل للحل 

 المقترح

الرسم )

 (2 التخطيطي

 

 

ل توضيحيرسم  للحل وفقًا  مفص 

 التالية: للتعليمات

ِّ  تم   - - ة نات الرئيسيتحديد المكو 

 للحل في الرسم التخطيطي.

تحديد اسم ووظيفة كل  تم   -

 ِّ  (.دليلوصى بإعداد نن )مكو 

بين  العالقاتعرض  تم   -

 ِّ نات في الرسم المكو 

  التخطيطي.

 ةطنق 10-15

الثالثة بشكل  البنوديوجد إجابة على 

  .مفصل وواضح

 طانق 5-9

، لكن يوجد رسم تخطيطي للحل  

أو  /الرسم التخطيطي غير واضح و

ِّ  تحديد لم يتم   ي نات الرئيسية فالمكو 

تحديد  م يتم  أو ل /و الرسم التخطيطي

 أو لم يتم   /اسم ووظيفة كل جزء و

بين  العالقاتعرض جميع 

 ِّ   نات.المكو 

 طانق 0-4

أن الرسم أو  رسم تخطيطيال يوجد 

 ،الموجود غير واضح التخطيطي

ِّ  إلىأي إشارة وجد توال  ن أي مكو 

ِّ  إلى العالقاتوال   نات.بين المكو 

 

 

في  الحل   مكان

  البيئة

الرسم )

  (3 التخطيطي

 

آخر يوضح  رسم تخطيطي -

ِّ  التي يكون الحل   البيئة نًا مكو 

  فيها.

 الحل في البيئة. مكان -

ِّ تحديد  تم   - -  البيئة ناتمكو 

األخرى في الرسم 

 التخطيطي.

ِّ  تم   - ن في تحديد اسم كل مكو 

 البيئة.

  دليل.  تحضير -

رسم الفي  واوضح  -

العالقة بين الحل  التخطيطي

 ِّ  األخرى. البيئة ناتومكو 

 

 ةطنق 10-15

آخر يوضح  رسم تخطيطييوجد 

نًا. التي يكون فيها الحل مكو   البيئة

 تحديد م  تو يقع الحل في البيئة

 ِّ إرفاق  تم  ، ونات األخرى للبيئةالمكو 

 وتم  . الرسم التخطيطي واضح دليل

ِّ  تحديد نات بشكل جميع المكو 

العالقة بين  تعرض ، وهيصحيح

 ِّ  نات األخرى للبيئة.الحل والمكو 

 

 طانق 5-9

، لكن يوجد رسم تخطيطي آخر

البيئة  يعرضال  التخطيطي الرسم

مكونًا و / أو  التي يكون فيها الحل  

 /و تحديد مكان الحل في البيئة لم يتم  

ِّ  تحديد أو لم يتم   األخرى  ناتالمكو 

 دليلإرفاق  أو لم يتم   /و للبيئة 

و / أو الرسم التخطيطي غير 

جميع  تحديد واضح ولم يتم  

 ِّ  يعرضنات بشكل صحيح وال المكو 

 ِّ نات العالقة بين الحل والمكو 

 األخرى للبيئة.

 طانق 0-4

 و/ أو آخررسم تخطيطي ال يوجد 

البيئة  يعرضال  التخطيطي الرسم

مكونًا و / أو  التي يكون فيها الحل  

 تحديد مكان الحل في البيئة لم يتم  

ِّ  تحديد لم يتم  و األخرى  ناتالمكو 

 أو /ودليل إرفاق  أو لم يتم   /و للبيئة 

ِّ  تحديد تم   غير نات بشكل جميع المكو 

مع عالقة  يعرضصحيح وال 

 ِّ   لبيئة.في ا أخرىنات مكو 

 

 

 


