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 تداول المواد واألدوات الخاصة  -

 بالتجربة.   

 التجربة وفق تتابع  إجراء -

 خطواتها.   

 الموجات.دقة مالحظة تكون  -

دقة تحديد درجة الصوت لشوكة  -

 رنانة.

تحديد العالقة بين درجة الصوت   -

 والتردد وتمثيلها بيانيا 

شوك  3 –صندوق الرنين 

 –مختلفة التردد رنانة 

 مطرقة مطاطية 

 الطالب:يقوم 

الرنانة ويضعها على صندوق بطرق الشوكة   -1

 الرنين .

 الناتج.يستمع إلى الصوت -2

مرتين على شوك رنانة  2و 1يكرر الخطوة -3

 أخرى.

 بينهما. ويرسم العالقةالبيانات بالجدول  يسجل-4
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 تداول المواد واألدوات الخاصة  -

 بالتجربة.   

 خطواتها.إجراء التجربة وفق تتابع  -

 االستدالل على التجارب من خالل  -

 العملي.التجريب    

 مالحظة واستنتاج صفات الصورة  -

 المتكونة.   

 المرآة.دقة قياس بعد الجسم عن  -

 

 

-حامل –مرآة مقعرة 

 -حائل –شمعة   - مسطرة

أعواد  –حامل للمرآة 

 ثقاب .

 معلومة البعدالمعلم عدة مرايات  يستخدم-1

مع  مختلفة،مرآة  لكل طالبالبؤري بحيث يعطى 

 إمكانية تغيير بعد الجسم   

 األسئلة. في ورقةعن المرآة     

تثبيت الشمعة حسب البعد الذي يحدده  يتم-2

 .االمتحان المعلم في ورقة 

 للشمعة.   الطالب صورة واضحة يكون-3

المتكونة  الطالب صفات الصورة يالحظ-4

 ويحددها.للشمعة 

 الضوئية. بعد الصورة عن القطعة يقيس-5
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 تداول المواد واألدوات الخاصة  -

 بالتجربة.     

 خطواتها.إجراء التجربة وفق تتابع  -

 االستدالل على التجارب من خالل  -

 العملي.التجريب    

 مالحظة واستنتاج صفات الصورة  -

 المتكونة.   

 دقة قياس بعد الجسم عن العدسة. -

 

-حامل-محدبةعدسة 

 -حائل –شمعة   - مسطرة

أعواد  –حامل للعدسة 

 ثقاب .

يستخدم المعلم عدة عدسات  معلومة البعد -1

البؤري بحيث  يعطى لكل طالب عدسة مختلفة ، 

الجسم عن العدسة في ورقة مع إمكانية تغيير بعد 

 األسئلة.

 الذي يحددهتثبيت الشمعة حسب البعد  يتم-2

 االمتحان المعلم في ورقة  

 الطالب صورة واضحة   للشمعة. يكون-3

الطالب صفات الصورة  المتكونة  يالحظ-4

 ويحددها.للشمعة 

 بعد الصورة عن القطعة  الضوئية. يقيس-5



 


