
مراجعة 
تجارب االختبار العملي 

(9/8/7/6)لصفوف المرحلة المتوسطة 
نموذج مقترح ألدوات التعرف للصفين الثامن و التاسعيليه 

الفصل الدراسي الثاني
2017-2018

الفودريعبير . أ: اعداد و تنسيق

عبير الفودري 1



مراجعة

تجارب االختبار العملي

للصف السادس

الفصل الدراسي الثاني

2017-2018

عبير الفودري 2



عبير الفودري 3



خلية حيوانية خلية نباتية

يفحص المتعلم باستخدام المجهر شريحة 

مجهرية جاهزة لخلية نباتية أو حيوانية 

يرسم الشريحة و يحدد نوعهاثم

هايسجل نوع الخلية التي فحصنوع الشريحة

يمثل الخلية بالرسمالرسم العلمي

أوالً تجارب المجموعة األولى

نموذج خلية حيوانيةنموذج خلية نباتية

يعرض للمتعلم نموذجين لخلية نباتية و 

علىحيوانية  ليميز بينهما و يتعرف

ةالخليعضيات

وانيةيسجل نوع الخلية نباتية أو حي1نموذج 

ار المشالعضيةاسم 

إليها

مثال نواةالعضيةيسجل اسم 

25-24صفحة 

ين يفحص المتعلم باستخدام شريحتين جاهزت

:و مختلفتين و يميز بين النوعين من حيث

(خاليامتعدد–خليةوحيد)

أو

(نسيج–خلية)

كائن متعدد الخليةكائن وحيد الخلية

نسيجالخلية

يسجل 1عينة 

عددنوع الكائن وحيد خلية أو مت

أو

خلية أو نسيج

يسجل 2عينة 

عددنوع الكائن وحيد خلية أو مت

أو

خلية أو نسيج عبير الفودري 4



ثانياَ تجارب المجموعة الثانية
يعد المتعلم شريحة مجهرية لعفن الخبز أو 

ر فطرة الخميرة ليتعرف على طريقة التكاث

ثم يفحصها و يرسمها

اعداد شريحة فطرة الخميرةاعداد شريحة عفن الخبز

فحص شريحة عفن الخبز

رسم شريحة عفن الخبز

فحص شريحة فطرة الخميرة

رسم شريحة فطرة الخميرة

يسجل نوع التكاثرنوع التكاثر

(بالجراثيمالجنسي)عفن الخبز 

(بالتبرعمالجنسي)فطرة الخميرة 

يرسم الشريحةالرسم العلمي

بتشريح أعضاء الزهرة و المتعلميقوم

و ( السداة)يتعرف على أعضاء التذكير 

و يسميها و ( المتاع به المبيض) التأنيث 

يرسمها  

عضو التذكير
(السداة)

عضو التأنيث
(المبيض)

عضو التأنيثعضو التذكير

مبيضسداة

الرسم العلميالرسم العلمي

يضيرسم المتاع و يشير إلى المبيرسم السداة
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ثانياَ تجارب المجموعة الثانية/ يتبع

شف مادتين مختلفتين و يستكيعطى المتعلم

إذا تكون محلول أو راسب 

إلى السائل( 1)إضافة المادة 

إلى السائل( 2)إضافة المادة 

لمحلو

(  1)أالحظ بعد مزج المادة 

مع السائل تكون ؟

راسب

(مادة تترسب في األسفل: أي)

(  2)أالحظ بعد مزج المادة 

مع السائل تكون؟

محلول

(المادة تذوب في السائل:أي )

مخلوطيعطى المتعلم

همكوناتبفصلو يقوم

م يطوي ورقة الترشيح و يثبتها بالقمع ث

يثبت القمع فوق الكأس بعدها يصب 

الخليط في القمع

الترشيحطريقة فصل الخليط

التعرف على طريقة االستشراب
كطريقة فصل

الكروماتوغرافياوضع نقطة من الحبر على ورقة 

ءمابهكأسفيالورقةتثبيتثم

االستشرابةطريقة الفصل المستخدم
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مراجعة

تجارب االختبار العملي

للصف السابع

الفصل الدراسي الثاني

2017-2018
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المقررةالعمليةالتجارب

للصف السابعالعلوممجالفيالعمليلالمتحان

الثانيالدراسيللفصل

2017-2018
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أوالً تجارب المجموعة األولى

3يكون المتعلم سلسلة غذائية ال تقل عن 

حلقات محددا فيها ترتيب الكائنات الحية 

حسب انتقال الطاقة و موضحا اتجاه السهم 

منتج

(نبات)

مستهلك

لأو

آكل )

(أعشاب

مستهلك

يثان

آكل )

(لحوم

نات كون سلسلة غذائية باستخدام الصور أو المجسمات للكائ

الحية الموضحة أمامك حسب انتقال الطاقة موضحا السهم ثم

أكتبها في الشكل التالي

من 2يوضح المتعلم تأثير الحمض على 

أنواع الصخور

أالحظ ظهور فقاعات( 1)إضافة الحمض باستخدام القطارة إلى الصخر

أالحظ عدم تأثر الصخر بالحمض( 2)إضافة الحمض باستخدام القطارة إلى الصخر

المالحظةالعينة

تكون و ظهور فقاعات1

ال يتأثر الصخر بالحمض2

عينة الصخر المتأثرة 

بالحمض

1

الجسم في سوائلالمتعلميضع

مختلفة الكثافة و يالحظ موقع 

الجسم من السائل ليحدد بعدها 

أي السائلين األكبر كثافة 

الجسم 

يطفو

الجسم 

يغوص

فس ادرس تأثير السوائل المختلفة على جسمين من ن

النوع و الحجم ثم أجب عن المطلوب

كبر السائل الذي يمتلك أ

قوة دفع يمثله الرقم

ألن كثافته أكبر1
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أوالً تجارب المجموعة األولى/ يتبع 

يركب المتعلم باستخدام نموذج 

الذرات مركبين كيميائيين ثم 

يرسم تصميمهما  

يسجل االسم مثلاسم المركب

ثاني أكسيد الكربون

CO2الصيغة الكيميائية

رسم التصميم

ثاني أكسيد الكربون
CO2

الماء

H2O
أكسيد المغنيسيوم

MgO
كلوريد الصوديوم

NaCl
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ثانياَ تجارب المجموعة الثانية

يقيس المتعلم وزن مكعب الحديد

في الهواء ثم في الماء ثم يحسب

قوة دفع السائل مع العالقة 

الرياضية

في وزن المكعب 
أكبرالهواء

في وزن المكعب 
الماء أقل

وزن الجسم في الماء–وزن الجسم في الهواء القانون

وحدة يطرح القيمتين و يسجل الناتج مع الالحل

نيوتن

مثال

نيوتن2=5-3

يحلل المتعلم الماء كهربيا إلى 

عناصره و يكشف عن الغازات 

الناتجة

يوصل طرفي 

السلك إلى 

البطارية

نالقلمييثبتثم

به ماءكأسفي

ظهور يالحظثم

فقاعات غازية 

عند الجرافيت 

رأس قلم 
الرصاص فقاعات غاز 

الهيدروجين أكثر

الهيدروجينهو1الغاز عند الطرف 

فقاعات أكثرالسبب

األكسجينهو2الغاز عند الطرف 

فقاعات أقلالسبب

12

محاليل مختلفة على 3تأثيرالمتعلميالحظ

ورقتي تباع الشمس ثم يحدد نوع المادة إذا 

كانت حمض أو قلوي أو متعادل  

الحمض يحمر ورقة تباع الشمس الزرقاء

الحمراءالشمستباعورقةيزرقالقلوي

المتعادل ال يؤثر على ورقتي تباع الشمس

نوع المحلولرقم األنبوبة

1

2

3
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ثانياَ تجارب المجموعة الثانية/ يتبع 

يضيف المتعلم كميات متساوية من الماء إلى 

كل نوع من التربة و يالحظ كمية الماء النافذ 

من الكأس و يحدد نوع التربة

كمية الماء ةرقم الترب

ر المتجمع في قع

القنينة

نوع التربة

1

2

3

3 2 1
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مراجعة

تجارب االختبار العملي

نللصف الثام
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تجارب االمتحان العملي
يكشف المتعلم عن نوع شحنة الكشاف 

الكهربائي المشحون مسبقا باستخدام األدوات 

الموضحة

(-)أو البالستيك سالبة األبونيتشحنة ساق 

)+(ساق الزجاج موجبة شحنة

ازداد انفراج ورقتي الكشاف دل على تشابه إذا

(تنافر)شحنة الكشاف مع الساق 

اختالفعلىدلالكشافورقتيانفراجقلإذا

(تجاذب)الساقعنالكشافشحنة

يسجل مالحظته حول انفراج 
ورقتي الكشاف

يسجل شحنة الكشاف الكهربائي

(  التوالي أو التوازي)تكوين الدائرة الكهربائية 

باستخدام األدوات الموضحة

أعمدة جافة–أسالك كهربائية –مصابيح كهربائية 

قاعدة مصباح كهربائي–مفتاح كهربائي –

أكون الدارة الكهربية من خالل وصل طرف السلك بالعمود الجاف و الطرف اآلخر -1

في المصباح

المصباحوبالعمود الجافاآلخرالسلكطرفيتوصيلأكمل-2

أوصل السلك بطرفي المفتاح الكهربائي و أغلق الدارة و أالحظ إضاءة المصباح -3

زيادة عدد المصابيح و أالحظ شدة إضاءتها ثم أسجل النتائجمعالخطواتأكرر-4

شدة اإلضاءةعدد المصابيح

(جيدة)التوالي  و التوازي 1

(تضعف شدة اإلضاءة)التوالي 2

(شدة اإلضاءة جيدة)التوازي 

(  اإلضاءهضف شديد في شدة )التوالي 3

(شدة اإلضاءة جيدة)التوازي 

الدارتنوع واحد من 

الكهربائية يقوم 

بتوصيلها المتعلم فينتبه 

لصيغة السؤال إن كان 

توالي أو توازي
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مراجعة

تجارب االختبار العملي

عللصف التاس

الفصل الدراسي الثاني

2017-2018
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تجارب االمتحان العملي

يكشف المتعلم عن العالقة ما بين درجة 

الصوت و التردد من خالل طرق الشوكة 

الرنانة و تثبيتها في صندوق الرنين

غليظ

الشوكة األطول
طمتوس

الشوكة الوسطى
دحا

الشوكة األقصر

(عالقة طردية ) كلما زاد التردد زادت درجة الصوت 

درجة 

الصوت

التردد

تصاعديا الترتيب

المتكونةالشمعةصورةصفاتالمتعلميالحظ

و يحددها و يقيس بعدها من المرآة المقعرة

عن المرآة في االختبار( الجسم)يحدد للمتعلم بعد الشمعة 

صفاتالمتعلميالحظ

صورة الجسم المتكونة و يحددها 

ةالمحدبالعدسةمنو يقيس بعده

عن العدسة  في االختبار( الجسم)يحدد للمتعلم بعد 

فات يسجل المتعلم النتائج بحسب ص
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9و الصف 8ألدوات تعرف للصف مقترحةمصورات متنوعة و أمثلة
ينبغي على المتعلم أن يسترجع أدوات 

التعرف المقررة مع معلم المادة في مدرسته

كأس مدرج

دورق مخروطي

مخبار مدرج

دورق كروي

أنبوبة اختبار

مخبار جمع
الغازات

زجاجة 
ساعة

ماصة

ماسك أنبوبة اختبار

حامل أنابيب اختبار

ترمومتر

عدسة مكبرة

ساعة إيقاف

نموذج جهاز تناسلي في األنثى

نموذج الجلد

نموذج األذن

للصف

للصف
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تم بحمد هللا
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