
 

 بسكويت علبة
 العلبة 5

 بشكل المساحة استخدام عدم 5
 صحيح

 االنبعاثات  1

 الحيوانات  استغالل 0

 المجموع  15

 
 3 السؤال 

 الموز 
 العلبة 0

 بشكل المساحة استخدام عدم 1
 صحيح

 االنبعاثات  1

 الحيوانات  استغالل 0

 المجموع  2
 

 

 الصفراء  الجبنة
 العلبة 5

 بشكل المساحة استخدام عدم 30
 صحيح

 االنبعاثات  20

 الحيوانات  استغالل 15

 المجموع  70

 55 - الحيوانات استغالل حساب  بدون اإلجمالّية  النتيجة
 

 8، 5السؤاالن 

 البيض 
 العلبة 5

 بشكل المساحة استخدام عدم 10
 صحيح

 االنبعاثات  5

 الحيوانات  استغالل 15

 المجموع  40

 25 - الحيوانات استغالل حساب  بدون اإلجمالّية  النتيجة
 

 10 السؤال 

 

 

 

 

 

 



 التفاح

 العلبة 0

 بشكل المساحة استخدام عدم 1
 صحيح

 االنبعاثات  1

 الحيوانات  استغالل 0

 المجموع  2
 

 الحليب 

 العلبة 5

 بشكل المساحة استخدام عدم 10
 صحيح

 االنبعاثات  5

 الحيوانات  استغالل 15

 المجموع  35

 20 - الحيوانات استغالل حساب  بدون اإلجمالّية  النتيجة
 

 3,5,8 السؤاالن

 

 الوزن حسب اللوز

 العلبة 0

 بشكل المساحة استخدام عدم 15
 صحيح

 االنبعاثات  1

 الحيوانات  استغالل 0

 المجموع  16
 

 الطازج البيتا خبز
 العلبة 0

 بشكل المساحة استخدام عدم 5
 صحيح

 االنبعاثات  1

 الحيوانات  استغالل 0

 المجموع  6
 

 

 

 

 

 

 



 

 المجّمدة  البازالء

 العلبة 0

 بشكل المساحة استخدام عدم 10
 صحيح

 االنبعاثات  1

 الحيوانات  استغالل 0

 المجموع  11
 

 الصويا  حليب

 العلبة 5

 بشكل المساحة استخدام عدم 5
 صحيح

 االنبعاثات  1

 الحيوانات  استغالل 0

 المجموع  7
 

 

 

  المجّمد البقر لحم ستيك

 العلبة 0

 بشكل المساحة استخدام عدم 30
 صحيح

 االنبعاثات  30

 الحيوانات  استغالل 15

 المجموع  75

 60 - الحيوانات استغالل حساب  بدون اإلجمالّية  النتيجة
 

 2,4 السؤاالن

 الطماطم 

 العلبة 0

 بشكل المساحة استخدام عدم 1
 صحيح

 االنبعاثات  1

 الحيوانات  استغالل 0

 المجموع  2
 

 

 

 

 

 



 السردين 

 العلبة 5

 بشكل المساحة استخدام عدم 10
 صحيح

 االنبعاثات  5

 الحيوانات  استغالل 15

 المجموع  35

 20 - الحيوانات استغالل حساب  بدون اإلجمالّية  النتيجة
 

 11 السؤال 

 الزباديّ 
 العلبة 5

 بشكل المساحة استخدام عدم 10
 صحيح

 االنبعاثات  5

 الحيوانات  استغالل 15

 المجموع  35

 20 - الحيوانات استغالل حساب  بدون اإلجمالّية  النتيجة
 

 3,5,8 السؤاالن

 

 األرّز المعبّأ

 العلبة 5

 بشكل المساحة استخدام عدم 5
 صحيح

 االنبعاثات  5

 الحيوانات  استغالل 0

 المجموع  15
 

 األبيض  السّكر 

 العلبة 5

 بشكل المساحة استخدام عدم 1
 صحيح

 االنبعاثات  5

 الحيوانات  استغالل 0

 المجموع  11
 

 

 

 

 



 المعبّأة  الذرة

 العلبة 5

 بشكل المساحة استخدام عدم 5
 صحيح

 االنبعاثات  1

 الحيوانات  استغالل 0

 المجموع  11
 

 الدجاج قطع

 العلبة 5

 بشكل المساحة استخدام عدم 15
 صحيح

 االنبعاثات  10

 الحيوانات  استغالل 15

 المجموع  45

 30 - الحيوانات استغالل حساب  بدون اإلجمالّية  النتيجة
 

 10 السؤال 

 

 

 كيس  في  المقليّة البطاطا

 العلبة 5

 بشكل المساحة استخدام عدم 1
 صحيح

 االنبعاثات  1

 الحيوانات  استغالل 0

 المجموع  7
 

 البامبا

 العلبة 5

 بشكل المساحة استخدام عدم 10
 صحيح

 االنبعاثات  5

 الحيوانات  استغالل 0

 المجموع  20
 

 

 

 

 

 



 

 للكسكس  خضروات  مجموعة

 العلبة 5

 بشكل المساحة استخدام عدم 1
 صحيح

 االنبعاثات  1

 الحيوانات  استغالل 0

 المجموع  7
 

 

 النباتيّ  الصويا فول برغر

 العلبة 5

 بشكل المساحة استخدام عدم 5
 صحيح

 االنبعاثات  1

 الحيوانات  استغالل 0

 المجموع  11
 

 

 

 

 

 المنتجات  أسعار جدول - 2 الملحق

 اللعبة  بدء بعد  المتدّربين  أمام عرضه يمكن 

 

 

 30 20 15 10 5 1 0 السعر

 المساحة استخدام عدم
 المتر ) صحيح بشكل

 من  لكّل كيلوغرام المربّع
 (المنتج

 فوق  فما 50 20-25 10-20 5-10 2-5 0-2 

 االحتباس غازات
 من الحرارّي )كيلوغرام 

 من لكّل كيلوغرام الغاز
 (المنتج

 فوق  فما 50 20-25 10-20 5-10 2-5 0-2 

     X  V العلبة

   X    V الحيوانات  استغالل



 

 

 باألرقام  األسئلة  - 3 الملحق
 

 رقم  السؤال  اإلجابة  للّعبة  الرابط/  الشرح 
 السؤال 

 في  المنتجات  معالجة  زادت  كلّما
 الهواء  تلّوث  المصنع، زاد

 
1,500 

كّل   يموتون الذين األشخاص  كّم عدد

 األمراض بسبب أبيب  تل في عام
 عن  الناجمة

 الهواء؟  تلّوث

1 

 
 

  يتّم إطعام  ما غالبًا. المتّحدة  األمم لتقرير وفقًا
 .الصويا وفول بالذرة  الحيوانات

 
 

30% 

 
 من المئوّية النسبة هي ما

 العالم  في األرض  مساحة 
 الحيوانات  لتربية  المخّصصة

 لها؟  الغذاء  ولزراعة  المزارع في

2 

 المنتجات  من مزيًدا اشترينا كلّما
( المصنع في  المعالجة  المنتجات ) المعالجة
 .المياه تلّوث  في مساهمتنا زادت  - والمعبّأة

الصّحّي   الصرف  مياه من األطنان كّم عدد 18000

 البحر  في  الملقاة

 كّل يوم؟  العالم حول 

3 

 شخص  مليار حوالي كّل لحظة  في  العالم  في يوجد
 من يكفي ما  إلى الوصول  إمكانّية بدون) جائع

 أساسّي، كلّما بشكل (. صّحتهم على للحفاظ  الطعام
 الحيوانّي في  النباتّي والغذاء الغذاء  استهالك زاد

 من أكبر عدد إطعام على القدرة  زادت  - العالم
 كيفية على أيًضا يعتمد األمر هذا ولكن. الناس
 بين األرباح  وتقاسم الطعام توزيع

 .والفقراء األغنياء

 
 

 مليارات ثالثة
 شخص 

 
 به نطعم الذي  كّل الطعام أخذنا إذا

 كجزء نرّبيها التي الحيوانات مليارات
فكّم   -كّل عام الغذائّية  الصناعات من

 األشخاص  عدد
 إطعامهم؟  على سنقدر الذين

4 

 
 البقرة إفرازات  كّمّية  تزيد كّم ضعفًا أربعون

 الواحدة 

 واحد؟  شخص  لدى  اإلفرازات  كّمّية عن

5 



 

 المصانع في الكهرباء  إلنتاج أيًضا النفط يُستخدم
 آخر  إلى مكان من  البضائع نقل لغرض  وكذلك

 عاًما 35
 من اعتباًرا)

2013 ) 

 ينفد  مختلفة، متى تقديرات حسب 
 استخدامه؟ كثرة بسبب العالم في  النفط

6  

  
220000 

 المستخدمة  المبيدات تحتوي
المواّد   من الكثير على  الزراعة في

 حول  كّل عام  يموتون كّم شخًصا . الساّمة
 استخدام  نتيجة العالم

 المواّد؟  هذه

7 

 وقت  أسرع في  بعض عن  بعًضا يتّم فصلهما
 يرضعه الذي الحليب " يخسروا" ال حتّى ممكن
 .العجل

 
1 

 يُبقون كّم يوًما األلبان صناعة  في
 فصلهما قبل الوالدة بعد أّمه  مع  العجل
 بعض؟  عن بعًضا

8 

 مدى  البيض صناعة  في الدجاج من% 99 يعيش
 طيلة  مزدحمة  أقفاص  في  الحياة
 األقنان"و" الحّريّة أقنان" في أّما. تقريبًا عامين

 من% 1 حوالي تشّكل  العضوّية"، التي
 البيض، فيسمح  صناعة  في  األقنان
 .الوقت بعض الفناء في  بالتجّول  للدجاج

 
0 

 
 في للدجاجة يسمح الشهر  في  كّم يوًما

 في  الحجم  المتوّسطة المزرعة
 الفناء؟  في بالتجّول البيض صناعة

9 

 بفضل  نجحوا  اللحوم صناعة  في
 تطّور  الكتاكيت يجعلوا  الجينّي أن التدّخل
. أسابيع ستة  غضون في  ضخًما صدًرا

 الصدر ضخامة بسبب  المشي عليها ويصعب
 من يجعل  مّما يتغّير لم األرجل  ألّن حجم  وذلك

 أن  عليها الصعب
 .وزنها تحمل

 
 
 يوًما  40

 

 الديك فيه نذبح الذي العمر متوّسط هو ما
 اللحوم؟  صناعة  في

10 

 يتّم تربيتها التي األسماك من% 70 حوالي  تعيش
 إسرائيل في
 الكثافة  وبسبب . األسماك برك في
 األسماك هذه على الصعب  من البرك هذه  في

 .التنفّس

 ونصف  قّنينة
  تساوي التي قنانّي الماء  كّم عدد
 بركة  في  واحدة  سمكة حجم  متوّسط
 أسماك؟

11.  

 

 


