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 قائمة احملتويات



 أ
 

 تقديم
 في عملية التطوير التربوي في األردن، 

ً
 رئيسا

ً
يلعب املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية دورا

الشمولي والتي من شأنها أن تحقق هدف املتابعة والتقييم فاملركز يقوم بإجراء األبحاث ذات الطابع 

 لذلك 1989ن العام الخارجي ملشاريع التطوير التربوي التي تنفذها وزارة التربية والتعليم بدءا م
ً
. وتحقيقا

فقد نفذ وأشرف وتابع العديد من الدراسات الوطنية والدولية، ففي مجال الدراسات الوطنية نفذ املركز 

، 1998، والثالثة في عام 1995، والثانية في عام 1993التقويمية الشاملة في املرحلة األولى عام الدراسة 

وفي املرحلة الثانية  2006ثم جاءت الدراسة الوطنية لتقييم مهارات اقتصاد املعرفة في املرحلة األولى عام 

 . 2014والرابعة عام  2011، وفي املرحلة الثالثة عام 2008عام 

ل الدراسات الدولية فقد حرص األردن ومنذ بدايات برامج التطوير التربوي في األردن على أن وفي مجا

في الدراسة الدولية لتقييم التقدم  1991يشارك في هذه الدراسات، حيث جاءت مشاركته األولى عام 

(، TIMSS-Rوم )في الدراسة الدولية الثالثة إعادة للرياضيات والعل 1999(، والثانية عام IAEPالتربوي )

والسابعة  2015والسادسة عام  ،2011، والخامسة في عام 2007( والرابعة في عام 2003والثالثة عام )

وتتجه النية للمشاركة في دورة الدراسة  2020والتي ستعلن نتائجها في شهر كانون األول لعام 2019عام 

بصورتها االلكترونية. ومن الدراسات الدولية التي حظيت باهتمام خاص في األردن دراسة  2023لعام

وجاءت  2006(. حيث شارك األردن بهذه الدراسة للمرحلة األولى عام PISAالبرنامج الدولي لتقييم الطلبة )

ية للمشاركة في وتتجه الن 2018والخامسة  2015والرابعة  2012، والثالثة 2009املشاركة الثانية عام 

 بصورتها االلكترونية. 2021دورة عام 

ويعمل املركز على استثمار كل البيانات التي توفرها الدراسات الدولية، فباإلضافة إلى الهدف العام لهذه 

الدراسات، والذي يعمل على توفير بيانات موضوعية تمكن من املقارنة بين النظم التربوية املشاركة في 

التعرف على جودة نظمها التربوية، فقد حرص املركز على تحليل أخطاء الطلبة، وحصر هذه الدراسات و 

األخطاء الشائعة في الرياضيات ، وإعداد أدلة إرشادية ملعلمي الرياضيات والتي تعينهم على األخذ بيد 

خل الغرفة طلبتنا واالرتقاء بمستويات أدائهم في الرياضيات من خالل معالجة األخطاء الشائعة لديهم دا

 الصفية في األردن كما أنه من املأمول أن يستفيد منها القائمين على إعداد املناهج أثناء عملية تطويرها.

 رئيس املركز

 أ. د. عبد هللا عبابنة   



 ب
 

 أدلة إرشادية ملعلمي العلوم

 

 

 ملعالجة أخطاء التعلم عند الطلبة في ضوء نتائجهم على أسئلة الدراسة

 (TIMSS 2019) 2019للرياضيات والعلوم لعام الدولية 

 

 مـقـدمــة
 

( "الدراسذذذذذة الدوليذذذذذة الثالثذذذذذة فذذذذذي الرياضذذذذذيات IEAنفذذذذذذت الرابطذذذذذة الدوليذذذذذة لتقذذذذذويم التحصذذذذذيل التربويذذذذذة )

( دولذذة، وجمعذذت البيانذذات عذذن تحصذذيل الطلبذذة فذذي املبحثذذين 40فذذي ) 94/95والعلذذوم" فذذي العذذام الدرا ذذ ي 

املذذذذذكورين مذذذذن خذذذذالل إجابذذذذاتهم عذذذذن فقذذذذرات االختبذذذذار، ومذذذذن خذذذذالل االسذذذذتجابات علذذذذى االسذذذذتبانات التذذذذي 

  وجهت إلى الطلبة واملعلمين ومديري املدارس.

علذذذذى طلبذذذذة الصذذذذف  98( دولذذذذة مذذذذن بينهذذذذا األردن فذذذذي عذذذذام 38وأعيذذذذد تطبيذذذذق الدراسذذذذة الدوليذذذذة الثالثذذذذة فذذذذي )

 البيانذذذات الختلفذذذذة مذذذن خذذذالل االسذذذتبانات التذذذذي 
ً
الثذذذامن فذذذي مبحيذذذي الرياضذذذيات والعلذذذذوم، وجمعذذذت أيضذذذا

تعلميذذذذذة علذذذذذى وجهذذذذذت إلذذذذذى الطلبذذذذذة واملعلمذذذذذين ومذذذذذديري املذذذذذدارس بغذذذذذرض فهذذذذذم أبعذذذذذاد العمليذذذذذة التربويذذذذذة وال

 املستويين الدولي والوطني. 

 حيذث بلذا العذدد اإلجمذالي للذدول املشذاركة 2003وجاءت املشاركة األردنية الثانية فذي هذذه الدراسذة عذام 

( دول عربيذذذذذذذة نذذذذذذذي األردن، مصذذذذذذذر، سذذذذذذذوريا، فلسذذذذذذذطين، الذذذذذذذيمن، املغذذذذذذذر ، تذذذذذذذو س، 9دولذذذذذذذة مذذذذذذذن بينهذذذذذذذا ) 46

حيذث بلذا العذدد  2007دنيذة الثالثذة فذي هذذه الدراسذة عذام السعودية، البحرين. كما جاءت املشذاركة األر 

( دولذذذذة عربيذذذذة نذذذذي، األردن، مصذذذذر، سذذذذوريا، فلسذذذذطين، 14دولذذذذة مذذذذن بينهذذذذا ) 57اإلجمذذذذالي للذذذذدول املشذذذذاركة 

 دبي.إمارة و  اليمن، املغر ، تو س، السعودية، البحرين، قطر، ُعمان، لبنان، الكويت، الجزائر،

الدولية للرياضيات والعلوم سيعاد تطبيقهذا بشذكل دوري وبفا ذل زمنذي  وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسة

بقذذذذذذت فذذذذذذي األعذذذذذذوام 
ُ
، ... وهكذذذذذذذا. وعلذذذذذذى 2019، 2015مقذذذذذذداره أربذذذذذذع سذذذذذذنوات، وهذذذذذذذا يعنذذذذذذي أن الدراسذذذذذذة ط

املسذذتوى الذذوطني ، يقذذوم املركذذز الذذوطني لتنميذذة املذذوارد البشذذرية بذذإجراء الترتيبذذات الالزمذذة لهذذذه الدراسذذة 

( وبذذذذذذين املؤسسذذذذذذات التربويذذذذذذة الختلفذذذذذذة )وزارة التربيذذذذذذة والتعلذذذذذذيم ، IEAن الرابطذذذذذذة الدوليذذذذذذة )بالتنسذذذذذذيق بذذذذذذي



 ج
 

والثقافذذة العسذذذكرية ، ووكالذذة الغذذذوث ، واملذذذدارس الخا ذذة( وجمذذذع البيانذذذات ، وإ ذذدار التقذذذارير ، ودعذذذم 

ة التربويذة الدراسات التربوية الختلفة املستفيدة من نتائج هذه الدراسة ، بهذدف إعانذة راسذمي السياسذ

 علذذى تطذذذوير مهذذارات تذذذدريس هذذذه املباحذذذث ومقارنذذة املسذذتوى األرد ذذذي بأمثالذذه فذذذي العذذالم ، وتطذذذوير 
ً
وطنيذذا

 النظام التربوي األرد ي واالرتقاء بجودته . 

لقذذد كشذذف التقريذذر الذذدولي لنتذذائج الطلبذذة األردنيذذين عذذن قصذذور وا ذذخ فذذي إجابذذاتهم علذذى االختبذذار بشذذكل 

لعلذذذوم ، وفذذذي الجذذذاالت الفرعيذذذة لكذذذل مبحذذذث منهذذذا ، األمذذذر الذذذذي يشذذذير إلذذذى أن هنذذذاك عذذذام فذذذي الرياضذذذيات وا

أخطذذاء تتكذذرر لذذدى الطلبذذة بنسذذب عاليذذة علذذى بعذذا املهذذارات أو املعذذارف ممذذا دفذذع إلذذى تسذذلي  مزيذذد مذذن 

الضذذذذوء علفهذذذذا فذذذذي هذذذذذه الدراسذذذذة لحصذذذذرها وتحليلهذذذذا بغذذذذرض إفذذذذادة املعلمذذذذين منهذذذذا بتبصذذذذيرهم بهذذذذا وكيفيذذذذة 

مذذن خذذالل أدلذة عمليذذة مبسذذطة تعذرض لهذذذه النمذذاذك مذن األخطذذاء ، كمذذا تعذرض اإلرشذذادات علذذى عالجهذا 

 هيئة استراتيجيات تدريس ينفذها املعلم لتأخذ بيد الطلبة وتعالج األخطاء التي يقعون بها  .

  :لقد مر العمل في إعداد األدلة عبر املراحل اآلتية-  

اء الطلبذذذذذة وتحديذذذذذد مجذذذذذاالت هذذذذذذه األخطذذذذذاء و ذذذذذورها فذذذذذي دراسذذذذذة تحليليذذذذذة لحصذذذذذر أخطذذذذذ ،املرحلـــــة األو ـــــى

 الرياضيات والعلوم. 

 إعداد أدلة تتضمن ما يلي،  ،املرحلة الثانية

 تعريف بالخطأ وشكله. -

 اقتراح مجموعة من األسئلة واملهمات يبرز ففها الخطأ )الوظيفة التشخيصية(.  -

اقتذذراح االسذذتراتيجيات التعليميذذة املناسذذبة التذذي تسذذاعد املعلذذم علذذى التعامذذل مذذع الخطذذأ وتجذذاوز  -

 الطلبة له )الوظيفة العالجية(. 

مناقشذذذذة األدلذذذذة اإلرشذذذذادية مذذذذع مجموعذذذذات م تلفذذذذة مذذذذن ذوي االختصذذذذاص واملشذذذذرفين  ،املرحلــــة الثالثــــة

 من مناسبتها للغاية التي وضعت من أجلها. التربويين واملعلمين في مبحيي العلوم والرياضيات للتحقق 

ونأمذذذذل فذذذذي أن تذذذذتم االسذذذذتفادة   مذذذذن هذذذذذه األدلذذذذة اإلرشذذذذادية مذذذذن قبذذذذل الجهذذذذات التربويذذذذة الختلفذذذذة وتمكذذذذين 

ذذي تذذذنعكس هذذذذه  املعلمذذذين مذذذن املهذذذارات املضذذذمنة بهذذذا واملعذذذارف الداعمذذذة لهذذذا عبذذذر ورشذذذات تذذذدريب عمليذذذة كذ

وية تعلذذم الطلبذذة املهذذارات فذذي تذذدريس املعلذذم وأسذذئلته ومجذذاالت تركيذذزه لتحقيذذق الهذذدف األكبذذر فذذي رفذذع سذذ

 واالرتقاء به والذي ستكشف عنه الدورات القادمة للدراسة. 



 د
 

ونأمذذذذل فذذذذي أن تذذذذتم االسذذذذتفادة   مذذذذن هذذذذذه األدلذذذذة اإلرشذذذذادية مذذذذن قبذذذذل الجهذذذذات التربويذذذذة الختلفذذذذة وتمكذذذذين 

ذذي تذذذنعكس هذذذذه  املعلمذذذين مذذذن املهذذذارات املضذذذمنة بهذذذا واملعذذذارف الداعمذذذة لهذذذا عبذذذر ورشذذذات تذذذدريب عمليذذذة كذ

رات فذذي تذذدريس املعلذذم وأسذذئلته ومجذذاالت تركيذذزه لتحقيذذق الهذذدف األكبذذر فذذي رفذذع سذذوية تعلذذم الطلبذذة املهذذا

 واالرتقاء به والذي ستكشف عنه الدورات القادمة للدراسة. 

  2019في الدراسة الدولية لعام  العلوموصف الختبار(TIMSS 2019 ) 

  

العلذوم علذذى عينذة م تذارة مذذن طلبذة الصذذف فذي مبحيذذي الرياضذيات و  2019نفذذت الدراسذة الدوليذذة لعذام 

( فقذذرة تراوحذذت مذذا بذذين االختيذذار مذذن متعذذدد 220الثذذامن األسا ذذ ي لةجابذذة عذذن فقذذرات االختبذذار البالغذذة )

 إلى اإلجابات القصيرة واإلجابات املطولة. 

رض علذذذذذذوم األ ، الكيميذذذذذاء، والفيزيذذذذذاء، و العلذذذذذوم الحياتيذذذذذة، اآلتيذذذذذذةوقذذذذذد خطذذذذذل اختبذذذذذار العلذذذذذوم الحتويذذذذذات 

 .والبيئة

. هذا وقد ، والتطبيق، والتفكيركما اشتمل االختبار على الجاالت املعرفية اآلتية، معرفة الحقائق

سبق للمركز أن  شر خمسة ادلة إرشادية ملعلمي للعلوم وذلك بناء على أداء طلبتنا في الدراسة 

 لألدلة  2015، 2011، 2007، 2003، 1999الدولية لعام 
ً
 وداعما

ً
وبذلك فان هذا الدليل يأتي مكمال

عالجة أخطاء الطلبة في السابقة، واألمل معقود على معلمينا بأن يوظفوا هذه األدلة في تدريسهم مل

 العلوم.
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 أسئلة مشابهة

  السؤال؟

 مادتين تحصل علفهما النباتات من محيطها وتستعملهما كمواد خام في عملية البناء الضوئي.أذكر 

1 .  

2.  

% مذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذى االجابذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذحيحة ونذذذذذذذذي ثذذذذذذذذذا ي أكسذذذذذذذذيد الكربذذذذذذذذذون واملذذذذذذذذاء، ونذذذذذذذذذي  سذذذذذذذذبة أفضذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذن 10تو ذذذذذذذذل  

الذذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذذالا % مذذذذذذذذذذنهم نقطذذذذذذذذذذة واحذذذذذذذذذذدة فقذذذذذذذذذذ ، مقارنذذذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذذذ  46%، كمذذذذذذذذذذا ذكذذذذذذذذذذر  9املتوسذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذذالا 

ة علذذذذذذذذى املسذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذوطني والذذذذذذذدولي إلذذذذذذذذى ضذذذذذذذذعف كبيذذذذذذذذر جذذذذذذذذدا فذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذة تدنيذذذذذذذذ%. تؤشذذذذذذذر هذذذذذذذذذه النسذذذذذذذذبة امل48

ملذذذذذذذذذدخالت ونذذذذذذذذذواتج العمليذذذذذذذذذات الحيويذذذذذذذذذة املهمذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذي النبذذذذذذذذذات، وب ا ذذذذذذذذذة عمليذذذذذذذذذة البنذذذذذذذذذاء الضذذذذذذذذذوئي، ممذذذذذذذذذا يوجذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذى 

كذذذذذذذذائن الةذذذذذذذذي، ب ا ذذذذذذذذة مذذذذذذذذدخالتها ونواتجهذذذذذذذذذا بالعمليذذذذذذذذات الحيويذذذذذذذذذة فذذذذذذذذي جسذذذذذذذذم الاالهتمذذذذذذذذام املعلمذذذذذذذذين إيذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذذد مذذذذذذذذن 

مذذذذذذذذن الرسذذذذذذذذومات والخططذذذذذذذذذات االسذذذذذذذذتفادة   وأمذذذذذذذذاكن حذذذذذذذذدومها والشذذذذذذذذروا الالزمذذذذذذذذة لحذذذذذذذذدومها وأهميتهذذذذذذذذذا. ويمكذذذذذذذذنهم هنذذذذذذذذا 

 والفيديوهات وجداول املقارنة بين العمليات الحيوية املتقاربة، إضافة إلى التجار  العلمية املبسطة.

 

 علفها النباتات من محيطها وتستعملها مادة خام في عملية التنفس الخلوي. أذكر مادة تحصل .1

 

 أذكر مادتين تنتجان من عملية البناء الضوئي في النباتات. .2

 

 ، األكسجين.الغلوكوز  . سكر2. األكسجين.     1 اإلجابات:

 

 

 

 

 اخلالاي ووظائفها
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 أسئلة مشاهبة 

  السـؤال  ؟

% مذذذذذذذن الطلبذذذذذذذة إلذذذذذذذى االجابذذذذذذذة ال،ذذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذي  سذذذذذذذبة أفضذذذذذذذل 57فذذذذذذذي سذذذذذذذؤال مقذذذذذذذالي عذذذذذذذن الخاليذذذذذذذا واأل سذذذذذذذجة، تو ذذذذذذذل 

االهتمذذذذذذذذام %. لكنهذذذذذذذذا ال تذذذذذذذذزال متدنيذذذذذذذذة بعذذذذذذذذا ال ذذذذذذذذ يء، ممذذذذذذذذا يوجذذذذذذذذب علذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذين 50مذذذذذذذذن املتوسذذذذذذذذ  الذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذالا 

هذذذذذذذذذاز، وعالقذذذذذذذذذة كذذذذذذذذذل أكثذذذذذذذذذر بمسذذذذذذذذذتويات التنظذذذذذذذذذيم فذذذذذذذذذي جسذذذذذذذذذم الكذذذذذذذذذائن الةذذذذذذذذذي، مذذذذذذذذذن الخليذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذى النسذذذذذذذذذيج فالعضذذذذذذذذذو فالج

مسذذذذذذذذذتوى بذذذذذذذذذذاآلخر. ويمكذذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذذك اتبذذذذذذذذذذاع أسذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذم م تلفذذذذذذذذذذة، مذذذذذذذذذن رسذذذذذذذذذذومات و ذذذذذذذذذذور وفيذذذذذذذذذذديوهات وأورا  

 عمل، إضافة إلى الشرح واملناقشة واالستقصاء واأل شطة الختلفة.

 

 ماذا يمثل الكبد في جسم اال سان؟ .1

 جهاز. .أ

 خلية. . 

  سيج.  .ك

 عضو. .د

 

 العضو في جسم اإل سان؟. مم  يتكون 2

 .متماثلة في التركيب أ. مجموعة أجهزة

  . مجموعة أ سجة م تلفة في التركيب والوظيفة.

 ك. مجموعة خاليا متماثلة في الشكل والتركيب والوظيفة.

 د. مجموعة أ سجة وأجهزة م تلفة في الشكل والتركيب والوظيفة. 

 

 .أ سجة م تلفة في التركيب والوظيفة(  . مجموعة 2عضو.     ).( د1) االجابات:

 

 

 

 

 اخلالاي ووظائفها
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 أسئلة مشاهبة 

 ؟ السؤال

% مذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذى 26الضذذذذذذذذذوئي(،  تو ذذذذذذذذذل  ) البنذذذذذذذذذاء البنذذذذذذذذذاء الضذذذذذذذذذوئيعمليذذذذذذذذذة  فذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذن متعذذذذذذذذذدد عذذذذذذذذذن

%، ونذذذذذذذذي  سذذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذذة تؤشذذذذذذذذر إلذذذذذذذذى ضذذذذذذذذعف فذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذة 31اإلجابذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذ  الذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذالا 

أكثذذذذذذذذذر بتعميذذذذذذذذذق املعرفذذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذذة لذذذذذذذذذدى االهتمذذذذذذذذذام الطلبذذذذذذذذذة ملعلومذذذذذذذذذات درسذذذذذذذذذوها سذذذذذذذذذابقا، بمذذذذذذذذذا يوجذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذين 

ة بالغذذذذذذذة األهميذذذذذذذة فذذذذذذذي حيذذذذذذذاة الكائنذذذذذذذات الحيذذذذذذذة وعلذذذذذذذى سذذذذذذذط  األرض. الطلبذذذذذذذة، ب ا ذذذذذذذة تلذذذذذذذك املتعلقذذذذذذذة بعمليذذذذذذذات حيويذذذذذذذ

أسذذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذذذن رسذذذذذذذذذذذومات وفيذذذذذذذذذذذديوهات، وشذذذذذذذذذذذرح ومناقشذذذذذذذذذذذة وم ططذذذذذذذذذذذات اعتمذذذذذذذذذذذاد  ويمكذذذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذذذك 

 وأورا  عمل وتنفيذ أ شطة وتجار  م تلفة.
 

 النبات؟يحتوي نبات قصب السكر على كمية وافرة من السكر. من أين يأتي السكر املوجود في هذا   -1

 أ. من األورا  كناتج من عملية التنفس الخلوي.

 .البناء الضوئي . من األورا  كناتج من عملية 

 ك. من التربة عبر نظام جذور النبات.

 د. من الهواء عبر الثغور في أورا  النبات.
 

 الطاقة؟. يحتاك النبات إلى الطاقة ليستطيع النمو والتكاثر. من أين تحصل خاليا النبات على 2

 أ. من الهواء عبر ثغور األورا .

  . من املاء عن طريق تحليله.

 ك. من السكر عن طريق تحطيمه.

 د. من التربة عن طريق الجذور.
 

 . تفيد النباتات في تنقية الهواء. كيف تنقي النباتات الهواء؟ بامتصاص،3

 أ. األكسجين واطال  ثا ي أكسيد الكربون.

 الغازات.  . ب ار املاء واطال 

 ك. األمالح واطال  الغازات.

 د. ثا ي أكسيد الكربون واطال  األكسجين.

 

( د. ثا ي 3( ك من السكر عن طريق تحطيمه.  )2.  )البناء الضوئي(   من األورا  كناتج من عملية 1) االجابات:

 أكسيد الكربون واطال  األكسجين.

 

 األنظمة البيئية
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إرشادات عالجية :

 إلى الطلبة التحدث عن أهمية النباتات ل،حتهم، وأدر نقاشا معهم تو ل فيه إلى أنها توفر لهم الغذاء  اطلب

 الالزم للحفاظ على ال،حة والنمو.

 إلفهم ذكر أنواع املركبات العضوية واألمالح والعنا ر التي توفرها النباتات، ومن أين تحصل علفها.  اطلب

أخبرهم أن النباتات تحصل على بعا هذه املواد بامتصا ها من التربة عن طريق الجذور، في حين تحصل 

 .البناء الضوئيعلى املركبات العضوية عن طريق قيامها بعملية 

  وأدر نقاشا مع الطلبة عن أهميتها للنبات، ومصدر كل من مدخالتها، البناء الضوئيح معادلة أكتب على اللو ،

 وطبيعة نواتجها.

  وعملية التنفس الخلوي في النبات  البناء الضوئياستفد من اإلنترنت في عرض فيديوهات عن عملية

 . وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوهوأهميتهما له، 

 من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن عوامل تؤثر في معدل االستفادة    إلى الطلبة اطلب

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. ،البناء الضوئيعملية 

  والتنفس الخلوي  البناء الضوئيكلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم لعمليتي

 وقوم اجاباتهم. في النبات ،
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذة إلذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذة 21فذذذذذذذذي سذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذالي عذذذذذذذذن وظذذذذذذذذائف الخاليذذذذذذذذا فذذذذذذذذي الجسذذذذذذذذم، تو ذذذذذذذذل 

%، ونذذذذذذذذذي  سذذذذذذذذذبة ضذذذذذذذذذعيفة علذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذدولي، تؤشذذذذذذذذذر إلذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذي 26باملتوسذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذالا 

ها. هذذذذذذذذذذذذا معرفذذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذذذة ملعلومذذذذذذذذذذذات فذذذذذذذذذذذي خايذذذذذذذذذذذة البسذذذذذذذذذذذاطة، درسذذذذذذذذذذوها سذذذذذذذذذذذابقا، وتذذذذذذذذذذذرتب  بتركيذذذذذذذذذذذب أجسذذذذذذذذذذذامهم و ذذذذذذذذذذذحت

أكثذذذذذذذذذر بتعميذذذذذذذذذق املعرفذذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذذة لذذذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذذذة، حتذذذذذذذذذ  تلذذذذذذذذذك البسذذذذذذذذذيطة أو االهتمذذذذذذذذذام الواقذذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذين 

أسذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذن  ذذذذذذذذذور ورسذذذذذذذذذومات وفيذذذذذذذذذديوهات، إضذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذى اعتمذذذذذذذذذاد البديهيذذذذذذذذذة منهذذذذذذذذذا. ويمكنذذذذذذذذذه فذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذك 

 الشرح واملناقشة واأل شطة الختلفة.

 في جسم اال سان؟  ل كل نوع بوظيفته.  اآلتيةاملكونات ما وظيفة كل نوع من  .1

 الوظيفة النوع

 تنقية الدم جلد

 هضم الطعام كلية

 حماية الجسم قلب

 تجل  الدم معدة

  خ الدم  فائ  دموية

 في النبات؟  ل كل نوع بوظيفته.  املكونات اآلتية. ما وظيفة كل نوع من 2

 الوظيفة النوع

 انتاك الطاقة أوعية لحاء

  نع الغذاء جدار خلوي 

 نقل الغذاء أوعية خشب

 نقل املاء واألمالح بالستيدات خضراء

 حماية الخلية ودعمها ميتوكندريا

 . ما وظيفة كل نوع من املكونات اآلتية للخلية؟  ل كل نوع بوظيفته. 3

 الوظيفة النوع

 التحكم بأ شطة الخلية خشاء بالزمي

 خزن املواد نواة

 على املادة الوراثيةتحتوي  فجوة

 تنظيم مرور املواد من الخلية والفها سيتوبالزم

 توجد فيه مكونات الخلية كروموسومات

 اخلالاي ووظائفها



8 

 

( جلد، حماية الجسم، كلية، تنقية الدم، قلب،  خ الدم، معدة، هضم الطعام،  فائ  دموية، تجل  1) االجابات:

( أوعية لحاء، نقل الغذاء، جدار خلوي، حماية الخلية ودعمها، أوعية خشب، نقل املاء واألمالح، 2الدم.  )

الزمي، تنظيم مرور املواد من الخلية والفها، ( خشاء ب3بالستيدات خضراء،  نع الغذاء، ميتوكندريا، انتاك الطاقة.   )

نواة، التحكم بأ شطة الخلية، فجوة، خزن املواد، سيتوبالزم، توجد فيه مكونات الخلية، كروموسومات، تحتوي على 

 املادة الوراثية.

 

  ارشادات عالجية:
 إلى الطلبة ذكر أنواع خاليا في جسم اإل سان، وأكتب ما يذكرونه على اللوح. اطلب 

  اعرض لوحة تبين أشكال الخاليا في جسم اإل سان، وفي جسم النبات. وأدر نقاشا مع الطلبة عن أوجه

 التشابه وأوجه االختالف بينها.  ثم عن التركيب العام للخلية.

  كلف الطلبة، من خالل العمل في مجموعات، تكوين جدول يحددون فيه األجهزة أو األعضاء في جسم اإل سان

 ها كل نوع من هذه الخاليا، والوظيفة التي يؤديها كل نوع منها، وعرض ما يتشاركون فيه.التي يوجد فف

  استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن أنواع الخاليا في جسم اإل سان من حيث الشكل والوظيفة، وأدر

 نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. 

  الخاليا في جسم الكائن الةي من مكتبة املدرسة واإلنترنت ملعرفة املزيد عن أنواع االستفادة   كلف الطلبة

 ووظائفها، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

  نظم حصة عملية يست دم ففها الطلبة الجاهر ملشاهدة أنواع م تلفة من خاليا نباتية وحيوانية، ورسم ما

 يشاهدونه.

  باست دام أية مواد مناسبة عات تكوين مجسم لنوع من الخالياكلف الطلبة من خالل العمل في مجمو ،

 وعرض ما يتو لون إليه على الصف.ي تارونها، 

  ألنواع الخاليا ووظائفها، وقوم إجاباتهماستيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق . 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذن الطلبذذذذذذذة إلذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذة ال،ذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذة 29فذذذذذذذي سذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذار مذذذذذذذن متعذذذذذذذدد عذذذذذذذن تغذيذذذذذذذة اال سذذذذذذذان، تو ذذذذذذذل  

%، ممذذذذذذذذذا يؤشذذذذذذذذذر إلذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذعف وا ذذذذذذذذذخ فذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذة بذذذذذذذذذأنواع الطعذذذذذذذذذام، والتغذيذذذذذذذذذة 51باملتوسذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذالا 

ثذذذذذذذل سذذذذذذذلوكا حياتيذذذذذذذا ال،ذذذذذذذحية. علمذذذذذذذا بذذذذذذذأن الطلبذذذذذذذة درسذذذذذذذوا عذذذذذذذن الطعذذذذذذذام والغذذذذذذذذاء الصذذذذذذذةي فذذذذذذذي مرحلذذذذذذذة مبكذذذذذذذرة، وهذذذذذذذو يم

أكثذذذذذذذذر بتعميذذذذذذذذق املعرفذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذة لذذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذذة، االهتمذذذذذذذذام يعيشذذذذذذذذونه كذذذذذذذذل يذذذذذذذذوم. هذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذب علذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذين 

أسذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذن  ذذذذذذذذذور ورسذذذذذذذذذومات اعتمذذذذذذذذذاد    حتذذذذذذذذ  تلذذذذذذذذذك البسذذذذذذذذذيطة أو البديهيذذذذذذذذذة منهذذذذذذذذذا. ويمكذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذك 

 ة الختلفة.وقصص ومجالت وفيديوهات، إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل شط

 

 

 . أي مما يلي يعد وجبة  حية متوازنة؟1

 البيا والدجاك والجبن. .أ

 الجبن والحليب واللبنة. . 

 التفاح واملوز والبرتقال. .ك

 اللحم واألرز وسلطة الخضار. .د
 

  حية؟ غير. أي مما يلي يعد وجبة 2

 الشيبس والكوال والعوامة. .أ

 اللحم واألرز والتمر. . 

 والبطاطا والبرتقال.السمك  .ك

 الدجاك والبطاطا والبطيخ. .د
 

 . أي مما يلي يعد وجبة  حية خنية بالبروتين؟3

 الجبن والدجاك والحليب. .أ

 البطاطا واملعكرونة واألرز. . 

 الزيت والزبدة والكريمة. .ك

 الشوكوالتة والكوال والخلالت. .د

 

 ( أ. الجبن والدجاك والحليب.3( أ. الشيبس والكوال والعوامة.  )2( د. اللحم واألرز وسلطة الخضار.   )1) الجابات:ا

 

 

 

 

 صحة االنسان
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  ارشادات عالجية:

  .اسأل الطلبة عن مجموعات الغذاء الرئيسية، واكتبها على اللوح 

 إلى الطلبة كتابة عدد من األطعمة الختلفة التي يتناولها اإل سان في الوجبات الختلفة، على اللوح، مع  اطلب

 تصنيفها ضمن مجموعات الطعام. ناقشهم في أهمية كل مجموعة للجسم.

 إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات كتابة أطعمة أخرى ضمن مجموعات الطعام، وعرض ما  اطلب

 يتو لون إليه على الصف.

   وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. مجموعات الغذاء الرئيسية.استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن 

 .أدر نقاشا مع الطلبة عن مفهوم وجبة الطعام ال،حية 

 إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات كتابة محتوى وجبات طعام  حية للفطور والغداء والعشاء،  اطلب

 وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

 إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن  اطلب

  زام بها. وعرض ما يتو لون إليه على الصف.مجموعات الغذاء ووجبات الطعام ال،حية، وضرورة االلت

 لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر  وجبات الطعام ال،حيةإلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم  اطلب

 نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

 الطعام ال،حية وجباتمن مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن االستفادة   إلى الطلبة  اطلب 

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.في الريف واملدينة، وفي بلدان أخرى، 

  وجبات الطعام ال،حيةكلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم لجموعات الغذاء و ،

 وقوم اجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذذذي  سذذذذذذذذذذبة 52فذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذن متعذذذذذذذذذدد عذذذذذذذذذذن األحذذذذذذذذذافير، تو ذذذذذذذذذل 

%. ومذذذذذذذذع ذلذذذذذذذذك تبقذذذذذذذذل النسذذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذذة  سذذذذذذذذبيا ممذذذذذذذذا يؤشذذذذذذذذر إلذذذذذذذذى ضذذذذذذذذعف فذذذذذذذذي 42أفضذذذذذذذذل مذذذذذذذذن املتوسذذذذذذذذ  الذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذالا 

املعلمذذذذذذذذذذين  معرفذذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذذة بموضذذذذذذذذذذوع األحذذذذذذذذذذافير والطبقذذذذذذذذذذات الجيولوجيذذذذذذذذذذة وتذذذذذذذذذذاريخ األرض. هذذذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذذى

أكثذذذذذذذر بتعميذذذذذذذذق املعرفذذذذذذذة العلميذذذذذذذذة لذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذذة عذذذذذذذن تذذذذذذذاريخ الحيذذذذذذذذاة علذذذذذذذى األرض، ومراحذذذذذذذذل تطذذذذذذذور الكائنذذذذذذذذات االهتمذذذذذذذام 

أسذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذن  ذذذذذذذذذذور وفيذذذذذذذذذديوهات وشذذذذذذذذذرح ومناقشذذذذذذذذذة واأل شذذذذذذذذذذطة اعتمذذذذذذذذذذاد    الحيذذذذذذذذذة. ويمكذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذك 

 الختلفة.

 

 

 يمثل الشكل حجرا على شكل حلزون. .1

 كيف تكونت هذه األحفورة؟

 انطمر الحلزون في الطين، الذي تصلب مع الزمن. .أ

 انطبع شكل الحلزون في الطين، الذي تصلب مع الزمن. . 

 ترسب الطين داخل الحلزون، وتصلب مع الزمن. .ك

 نحت فنان شكل الحلزون في ال،خر. .د

 

 . يمثل الشكل حشرة داخل عنبر.2

 كيف تكونت هذه األحفورة؟

 كتلة العنبر عبر ثقو  ففها.دخلت الحشرة  .أ

علقت الحشرة بالعنبر عندما كان لزجا، وتصلب  . 

 حولها.

 انطبع شكل الحشرة على سط  العنبر. .ك

 خطل العنبر اللزك جسم الحشرة واكتسب شكلها.  .د

 

 . علقت الحشرة بالعنبر عندما كان لزجا، ( 2ك. ترسب الطين داخل الحلزون، وتصلب مع الزمن.  )( 1) :االجابات

  وتصلب حولها.

 التنوع والتكيف واالنتخاب الطبيعي
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% مذذذذذذن الطلبذذذذذذة إلذذذذذذذى اإلجابذذذذذذة ال،ذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذي 40فذذذذذذي سذذذذذذؤال اختيذذذذذذار عذذذذذذذن العالقذذذذذذات بذذذذذذين الكائنذذذذذذات الحيذذذذذذذة، تو ذذذذذذل 

%. ومذذذذذذذذذذع ذلذذذذذذذذذذك تبقذذذذذذذذذذل النسذذذذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذذذذة  سذذذذذذذذذذبيا ممذذذذذذذذذذا يؤشذذذذذذذذذذر إلذذذذذذذذذذى 28 سذذذذذذذذذذبة أفضذذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذذن املتوسذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذذالا 

جذذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذذة للعالقذذذذذذذذذذات بذذذذذذذذذذين الكائنذذذذذذذذذذات الحيذذذذذذذذذذة، ب ا ذذذذذذذذذذة الحيوانذذذذذذذذذذات. هذذذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذذذع يو 

أكثذذذذذذذذذر بتعميذذذذذذذذذق املعرفذذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذذة لذذذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذذذة عذذذذذذذذذن الكائنذذذذذذذذذات الحيذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذي البيئذذذذذذذذذة، وحتذذذذذذذذذ  فذذذذذذذذذي االهتمذذذذذذذذذام املعلمذذذذذذذذذين 

أسذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذذن  ذذذذذذذذذذور وفيذذذذذذذذذذديوهات وشذذذذذذذذذذرح اعتمذذذذذذذذذذاد    العذذذذذذذذذذالم، والعالقذذذذذذذذذذات بينهذذذذذذذذذذا. ويمكذذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذذك 

 ومناقشة وأمثلة واأل شطة الختلفة.

 

  

 عالقة تكافلية بين كائنين حيين؟ أي من العبارات اآلتية مثال على -1

  راع بين الضباع على الفريسة. .أ

 التقاا العصافير لبقايا الطعام من بين أسنان التماسي . . 

 معيشة سرطان البرنقيل على ظهر السالحف دون أن يؤذيها. .ك

 معيشة الدودة الشريطية في أمعاء اإل سان. .د

 

 كائنين حيين؟. أي من العبارات اآلتية مثال على عالقة تطفل بين 2

 تسلق نباتات لألشجار للو ول إلى ضوء الشمس. .أ

 معيشة فطريات على أورا  النباتات. . 

 التهام نبات الجرة للحشرات.  .ك

 د. إحاطة أذرع زنابق البحر بأسماك املهرك والحصول منها على فتات الطعام.  .د

 

 (  . معيشة فطريات على2.  )(  . التقاا العصافير لبقايا الطعام من بين أسنان التماسي 1) االجابات:

 .أورا  النباتات.

  

 األنظمة البيئية
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال ؟

% مذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذة إلذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذحيحة، 26فذذذذذذذذي سذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذالي عذذذذذذذذن ظذذذذذذذذاهرة طبيعيذذذذذذذذة فذذذذذذذذي الكائنذذذذذذذذات الحيذذذذذذذذة، تو ذذذذذذذذل 

%، ممذذذذذذذذذا يؤشذذذذذذذذذذر إلذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذعف وا ذذذذذذذذذذخ فذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذذة لخصذذذذذذذذذائص عامذذذذذذذذذذة 29مقارنذذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذالا 

لذذذذذذذذة مبكذذذذذذذذرة. وبديهيذذذذذذذذة فذذذذذذذذي الكائنذذذذذذذذات الحيذذذذذذذذة، علمذذذذذذذذا بذذذذذذذذأن الطلبذذذذذذذذة درسذذذذذذذذوا عذذذذذذذذن الكائنذذذذذذذذات الحيذذذذذذذذة وخصائصذذذذذذذذها فذذذذذذذذي مرح

أكثذذذذذذذر بتعميذذذذذذذق املعرفذذذذذذذة العلميذذذذذذذة لذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذة، حتذذذذذذذ  تلذذذذذذذك البسذذذذذذذيطة االهتمذذذذذذذام هذذذذذذذذا الواقذذذذذذذع يوجذذذذذذذب علذذذذذذذى املعلمذذذذذذذين 

أسذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذم عذذذذذذذذدة مذذذذذذذذن  ذذذذذذذذور وفيذذذذذذذذديوهات وأمثلذذذذذذذذة، إضذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذى اعتمذذذذذذذذاد    أو البديهيذذذذذذذذة منهذذذذذذذذا. ويمكذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذك 

 الشرح واملناقشة واأل شطة الختلفة.

 

 

. أجرت عبير تجربة الستقصاء تغير لون ماء الجير عند وضعه مغطل بناقوس زجاجي بالقر  من إ يص فارغ، 1

 وإ يص ينمو فيه نبات، لفترة قصيرة. 

 
 ، سيتغير لون ماء الجير، إن حدث تغير؟ 2أو  1في أي من الحالتين، 

املكونات الداخلة في هذه العملية، واملكونات .  يمثل الشكل عملية التنفس في النبات. أكتب على األسهم أسماء 2

 الناتجة عنها.

 

 األنظمة البيئية
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. أجرت سهير التجربة املبينة في الشكل، فالحظت تكون قطرات من املاء في الكيس الذي يغطي النبات املزروع في 3

 تربة رطبة، أكثر من قطرات املاء في الكيس اآلخر.

 
 في الكيسين؟ما اسم العملية التي أدت إلى وجود قطرات املاء 

 

( الكلمات من اليسار، أكسجين، سكر خلوكوز. ومن اليمين، 2( ال يتغير لون ماء الجير في الحالتين.  )1) االجابات:

  ( عملية النت .3طاقة، ثا ي أكسيد الكربون، ماء.  )

 

 ارشادات عالجية:

إلى الطلبة ذكر أسماء عمليات حيوية تحدث في جسم اإل سان، مثل الحركة، والتنفس، والهضم، ...  اطلب -

 وأهمية كل منها للحياة. 

 اسأل الطلبة عن العمليات الحيوية التي تحدث في جسم كل من الحيوان والنبات، وأهمية كل منها له.  -

اد الداخلة واملواد الناتجة من بعا هذه العمليات، إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات كتابة املو  اطلب -

 مثل التنفس، والبناء الضوئي، والنت . وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  بعا العمليات الحيوية في جسم الكائن الةي، وأدر نقاشا مع الطلبة  -

 حول ما شاهدوه.

بعا ل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن إلى الطلبة التعبير بالشك اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. العمليات الحيوية في جسم الكائن الةي،

لطلبة في الصفوف  إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم العملية الحيوية في جسم الكائن الةي اطلب -

 إتقانه لهذا الدور. األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن عملية حيوية ي تارونها في االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.جسم الكائن الةي، 

،  كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للعمليات الحيوية في جسم الكائن الةي -

 وقوم اجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذذذذة 19فذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذذذالي عذذذذذذذذذذن أ سذذذذذذذذذذجة جسذذذذذذذذذذم اإل سذذذذذذذذذذذان، تو ذذذذذذذذذذل 

%، ونذذذذذذذذذي  سذذذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذذذة، تؤشذذذذذذذذذر إلذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذة بوظذذذذذذذذذائف أ سذذذذذذذذذجة 22باملتوسذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذالا 

جيذذذذذذذذذدة بهذذذذذذذذذا. هذذذذذذذذذذذا  علمذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذأن السذذذذذذذذذؤال يذذذذذذذذذذرتب  بأ سذذذذذذذذذجة مهمذذذذذذذذذة يفتذذذذذذذذذرض أن يكذذذذذذذذذون الطلبذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذى معرفذذذذذذذذذةالجسذذذذذذذذذم، 

أكثذذذذذذذذذر بتعميذذذذذذذذذق املعرفذذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذذة لذذذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذذذة عذذذذذذذذذن تركيذذذذذذذذذب أجسذذذذذذذذذامهم االهتمذذذذذذذذذام الواقذذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذين 

أسذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذذن رسذذذذذذذذذذومات اعتمذذذذذذذذذذاد    ووظذذذذذذذذذذائف األجهذذذذذذذذذذزة واأل سذذذذذذذذذذجة الختلفذذذذذذذذذذة ففهذذذذذذذذذذا. ويمكذذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذذك 

 ختلفة.و ور وفيديوهات وأمثلة، إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل شطة ال

 

 . يظهر الشكل أدناه تركيب الشريان في اإل سان، وأنواع األ سجة املكونة لجداره. 1

 
 

 ما وظيفة الطبقة العضلية في جدار الشريان؟

 أ. تنقية الدم من الفضالت.

  . تبادل الغازات.

 ك. توسع الشريان وتضيقه.

 د. الحفاظ على ثبات سعة التجويف.

 

 

 

 

 

 

 اخلالاي ووظائفها
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 . يظهر الشكل أدناه تركيب الجلد في اإل سان، واألجزاء املكونة له. 2

 
 ما وظيفة الغدة العرقية؟ 

 أ. امتصاص ب ار املاء من الجو.

  . ترطيب الشعر ومنع تقصفه.

 ك. الت لص من البكتيريا املوجودة في الجسم.

 د. الت لص من املاء واألمالح الزائدة عن حاجة الجسم.

 أدناه تركيب املريء في اإل سان، وأنواع األ سجة املكونة لجداره. يظهر الشكل. 3

 
 

( د. 3) د. الت لص من املاء واألمالح الزائدة عن حاجة الجسم.  ( 2) ك. توسع الشريان وتضيقه.  ( 1) االجابات:

 حماية جدار املريء.

  

 ما وظيفة الطبقة الخاطية في جدار املريء؟

 أ. هضم النشويات.

  . هضم الدهون.

 ك. طرد البكتيريا.

 د. حماية جدار املريء. 
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  ارشادات عالجية:

 ن منها.  اطلب  إلى الطلبة ذكر بعا أعضاء الجسم. اختر أحدها واسأل عن األ سجة التي يتكو 

 إلى الطلبة ذكر مستويات التنظيم في جسم اإل سان، من خلية إلى  سيج، إلى عضو، ثم جهاز. اطلب 

  .اعرض لوحة ملستويات التنظيم في جسم اإل سان، وأدر نقاشا مع الطلبة حول خصائص كل مستوى 

 له،  إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات اختيار أحد أعضاء الجسم، وتحديد األ سجة املكونة اطلب

 ووظيفة كل  سيج. ثم عرض ما يتو لون إليه على الصف.

   وأدر نقاشا مع مستويات التنظيم في جسم اإل سان، مع أمثلة علفهااستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن ،

 الطلبة حول ما شاهدوه.

 بعا عن  إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، اطلب

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. أعضاء جسم اإل سان، وأهميتها،

 لطلبة في الصفوف  مستويات التنظيم في جسم اإل سان إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم اطلب

 األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

 من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن عضو ي تارونه في جسم االستفادة   إلى الطلبة  اطلب

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.اإل سان، يتضمن الجهاز الذي يتبع له وتركيبه وأهميته، 

  ،كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم لتركيب أعضاء جسم اإل سان ووظائفها

  جاباتهم.وقوم ا
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذذذذي 51.8فذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذذذالي عذذذذذذذذذذن السذذذذذذذذذذلوك الصذذذذذذذذذذةي واملذذذذذذذذذذرض، تو ذذذذذذذذذل  

%، لكنهذذذذذذذا ال تذذذذذذذزال متدنيذذذذذذذة  سذذذذذذذبيا. تؤشذذذذذذذر هذذذذذذذذه النسذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذذة 51.5 سذذذذذذذبة أفضذذذذذذذل مذذذذذذذن املتوسذذذذذذذ  الذذذذذذذدولي البذذذذذذذالا 

ملوضذذذذذذذوع يعيشذذذذذذذونه إلذذذذذذذى ضذذذذذذذعف فذذذذذذذي معرفذذذذذذذة الطلبذذذذذذذة ألنمذذذذذذذاا السذذذذذذذلوك الصذذذذذذذةي، وعالقتهذذذذذذذا بذذذذذذذاملرض، علمذذذذذذذا بذذذذذذذأن هذذذذذذذذا ا

أكثذذذذذذذذذذذذر بتعميذذذذذذذذذذذذق املعرفذذذذذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذذذذذة املرتبطذذذذذذذذذذذذة االهتمذذذذذذذذذذذذام ويلمسذذذذذذذذذذذذونه يوميذذذذذذذذذذذذا. هذذذذذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذذذذين 

بال،ذذذذذذذذذذذحة لذذذذذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذذذذذة، حتذذذذذذذذذذذ  تلذذذذذذذذذذذك البسذذذذذذذذذذذيطة أو البديهيذذذذذذذذذذذة منهذذذذذذذذذذذا، وبالذذذذذذذذذذذذات تلذذذذذذذذذذذك املرتبطذذذذذذذذذذذة بحيذذذذذذذذذذذاتهم اليوميذذذذذذذذذذذة. 

ونمذذذذذذذذاذك وفيذذذذذذذذديوهات وأمثلذذذذذذذذة وقصذذذذذذذذص، أسذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذم عذذذذذذذذدة مذذذذذذذذن رسذذذذذذذذومات و ذذذذذذذذور اعتمذذذذذذذذاد    ويمكذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذك 

 إضافة إلى الشرح واملناقشة واالستقصاء واأل شطة الختلفة.

. قد يسبب نقص تناول بعا األخذية مشكالت  حية لة سان. أرسم خطا يصل بين نقص تناول الغذاء، 1 

 واملشكلة ال،حية املرتبطة به. 

 املشكلة ال،حية نقص تناول الغذاء

 ضعف العظام واألسنان األليافاألطعمة الفقيرة ب

 ضعف في العضالت األطعمة الفقيرة بالحديد

 اإلمساك األطعمة الفقيرة بالكالسيوم

 فقر الدم األطعمة الفقيرة بالبوتاسيوم

  األطعمة الفقيرة بالبروتين

 

اإلكثار من تناول . قد يسبب اإلكثار من تناول بعا األخذية مشكالت  حية لة سان. أرسم خطا يصل بين 2

 الغذاء، واملشكلة ال،حية املرتبطة به.

 املشكلة ال،حية اإلكثار من تناول الغذاء

 التهابات املعدة واألمعاء األطعمة الغنية بامللخ

 مشكالت في الرئتين األطعمة الغنية بالدهون 

 تلف األسنان األطعمة الغنية بالتوابل

 ضغ  الدم ارتفاع االكثار من املشروبات الغازية

 مشكالت في األوعية الدموية 

 

األطعمة الفقيرة بالحديد، فقر الدم، األطعمة الفقيرة ، اإلمساك، األطعمة الفقيرة باأللياف( 1) االجابات:

األطعمة الغنية ( 2) ضعف العظام واألسنان، األطعمة الفقيرة بالبوتاسيوم، ضعف في العضالت.  بالكالسيوم، 

  الدم، األطعمة الغنية بالدهون، مشكالت في األوعية الدموية، األطعمة الغنية بالتوابل، ارتفاع ضغ، بامللخ

 التهابات املعدة واألمعاء، االكثار من املشروبات الغازية، تلف األسنان.

 صحة االنسان
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 أسئلة مشاهبة 

 ؟السؤال

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني  سبة أفضل من 48أي كائن في سؤال مقالي عن األنظمة البيئية، تو ل 

%. تؤشر هذه النسبة املتدنية على املستويين الوطني والدولي إلى ضعف في معرفة الطلبة 36املتوس  الدولي البالا 

من ارتباطها الكبير بحياتهم اليومية. هذا الواقع يوجب  لخصائص األنظمة البيئية ومكوناتها وأهميتها، على الرخم

بتعميق املعرفة العلمية املرتبطة بالبيئة واألنظمة البيئية ومكوناتها وعالقة االهتمام على املعلمين إيالء مزيد من 

إضافة إلى  أساليب تعلم عدة من رسومات و ور ونماذك وفيديوهات وأمثلة،اعتماد    اإل سان بها. ويمكنهم في ذلك 

 الشرح واملناقشة واالستقصاء واأل شطة الختلفة.

 

 

 . كيف يعود بناء السدود بالفائدة على البيئة؟1

 أكتب أمرين يفيد بناء السدود بهما البيئة.

1- 

 

2-    

 

 . كيف يعود ا شاء الحميات الطبيعية بالفائدة على البيئة؟2

 أكتب أمرين يفيد ا شاء الحميات الطبيعية بهما البيئة. 

1- 

 

2-    

 

 ( الحفاظ على التنوع الحيوي، االستثمار السياحي، تحسين سالالت الحيوانات والنباتات، الحد من1) االجابات:

( الحماية من الفيضانات والسيول الجارفة، انتاك الكهرباء، 2االنقراض، تحسين مستوى معيشة سكان املنطقة.  )

 ت زين املياه لالستفادة منها الحقا، االستثمار السياحي. 

 

 

 

 

 

 األنظمة البيئية
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال ؟

% مذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذى 30فذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذن متعذذذذذذذذذدد عذذذذذذذذذن وظذذذذذذذذذائف مكونذذذذذذذذذات أجهذذذذذذذذذزة جسذذذذذذذذذم اال سذذذذذذذذذان، تو ذذذذذذذذذل 

%، ونذذذذذذذذي  سذذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذذة تؤشذذذذذذذذر إلذذذذذذذذى ضذذذذذذذذعف فذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذة 40اإلجابذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذ  الذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذالا 

الطلبذذذذذذذذذذذة لوظذذذذذذذذذذذائف مكونذذذذذذذذذذذات أجهذذذذذذذذذذذزة جسذذذذذذذذذذذم اال سذذذذذذذذذذذان، علمذذذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذذذأن هذذذذذذذذذذذذا املوضذذذذذذذذذذذوع يذذذذذذذذذذذرتب  بحيذذذذذذذذذذذاتهم الشخصذذذذذذذذذذذية 

أكثذذذذذذذر بتعميذذذذذذذق املعرفذذذذذذذة العلميذذذذذذذة املرتبطذذذذذذذة بتركيذذذذذذذب جسذذذذذذذم االهتمذذذذذذذام  ذذذذذذذحتهم. هذذذذذذذذا الواقذذذذذذذع يوجذذذذذذذب علذذذذذذذى املعلمذذذذذذذين و 

أسذذذذذذذذذاليب اعتمذذذذذذذذذاد    اال سذذذذذذذذذان و ذذذذذذذذذحته لذذذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذذذة، حتذذذذذذذذذ  تلذذذذذذذذذك البسذذذذذذذذذيطة أو البديهيذذذذذذذذذة منهذذذذذذذذذا. ويمكذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذك 

اقشذذذذذذذذة واالستقصذذذذذذذذاء تعلذذذذذذذذم عذذذذذذذذدة مذذذذذذذذن رسذذذذذذذذومات و ذذذذذذذذور ومجسذذذذذذذذمات وفيذذذذذذذذديوهات وأمثلذذذذذذذذة، إضذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذى الشذذذذذذذذرح واملن

 واأل شطة الختلفة.

 

 . ما وظيفة الخاا في األنف؟1

 أ. الت لص من فضالت الدم.

  . تنقية الهواء وترطيبه.

 ك. تسهيل عملية الزفير.

 د. الت لص من ثا ي أكسيد الكربون.

 

 . ما وظيفة خاليا الدم الحمراء في جسم اال سان؟2

 البكتيريا.أ. التهام 

  . املساعدة في التئام الجروح.

 ك. نقل األكسجين وثا ي أكسيد الكربون.

 د. نقل الغذاء املهضوم.

 

 . ما وظيفة الخمالت في األمعاء؟3

 أ. فرز مكونات الطعام عن بعضها.

  . تقطيع الطعام وتفتيته.

 ك. ت زين املواد املفيدة.

 د. زيادة مساحة سط  االمتصاص.

 

( د. زيادة مساحة سط  3( ك. نقل األكسجين وثا ي أكسيد الكربون.  )2(  . تنقية الهواء وترطيبه.  )1) االجابات:

 االمتصاص.

 صحة االنسان
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رشادات عالجية :إ

 إلفهم تسمية مكوناتها ووظيفة كل  سيج.  اطلبعلى الطلبة لوحة أل سجة جسم اال سان، و  اعرض -

أدر نقاشا مع الطلبة عن وظائف مكونات أخرى في الجسم، مثل الخاليا واألعضاء واألجهزة، وأهمية كل منها في  -

 حياة اإل سان، و حته. 

عين في جسم اإل سان، وكتابة أنواع األ سجة إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات اختيار عضو م اطلب -

 والخاليا املكونة له، ووظيفة كل منها، وعرض ما يتو لون إليه على زمالئهم. 

وأدر نقاشا مع الطلبة حول ، استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن أ سجة جسم اال سان وخالياه ووظائفها -

 ما شاهدوه.

رونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن أ سجة إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي ي اطلب -

  جسم اال سان ووظائفها، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم كل من العضو والنسيج والجهاز، ووظائفها، لطلبة في  اطلب -

 الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن  سيج معين في جسم االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.مكوناته وأماكن وجوده ووظيفته،  اال سان من حيث

كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم لوظائف مكونات الجسم الختلفة، وقوم  -

 اجاباتهم. 
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال ؟

% مذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذذذي 53فذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذن متعذذذذذذذذذدد عذذذذذذذذذن وظذذذذذذذذذائف الخاليذذذذذذذذذا، تو ذذذذذذذذذل 

%. لكنهذذذذذذذذا ال تذذذذذذذذزال متدنيذذذذذذذذة  سذذذذذذذذبيا، ب ا ذذذذذذذذة وأنهذذذذذذذذا تذذذذذذذذرتب  بمفهذذذذذذذذوم 51 سذذذذذذذذبة أفضذذذذذذذذل مذذذذذذذذن املتوسذذذذذذذذ  الذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذالا 

باملفذذذذذذذذاهيم الرئيسذذذذذذذذية  االهتمذذذذذذذذام. هذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذب علذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذين إيذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذذد مذذذذذذذذن العلذذذذذذذذوم الحياتيذذذذذذذذةرئيسذذذذذذذذ ي فذذذذذذذذي 

مهمذذذذذذذذذا كانذذذذذذذذذذت بسذذذذذذذذذذاطتها، ويمكذذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذذك اتبذذذذذذذذذذاع أسذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذذن رسذذذذذذذذذذومات و ذذذذذذذذذذور وأ شذذذذذذذذذذطة م بريذذذذذذذذذذة 

 وأورا  عمل وأمثلة وشرح وفيديوهات. 

 

 

 أي الكائنات الحية تصنف من القشريات؟ .1

 سمك السلمون  .د العوالق .ك األخطبوا .  الجمبري  .أ

 

 تصنف من الثدييات؟أي الكائنات الحية  .2

 البطريق .د الكوبرا .ك الحوت .  األسماك .أ

  

 (  .  الحوت.2( أ. الجمبري.  )1، )اإلجابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاوظائفو  اخلالاي
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟ 

% مذذذذذذذن الطلبذذذذذذذة إلذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذة ال،ذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذة 52فذذذذذذذي سذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذار مذذذذذذذن متعذذذذذذذدد عذذذذذذذن األنظمذذذذذذذة البيئيذذذذذذذة، تو ذذذذذذذل 

%، ونذذذذذذذذي  سذذذذذذذذبة جيذذذذذذذذدة تؤشذذذذذذذذر إلذذذذذذذذى معرفذذذذذذذذة مناسذذذذذذذذبة تقريبذذذذذذذذا بمفهذذذذذذذذوم األنظمذذذذذذذذة البيئيذذذذذذذذة، لكنهذذذذذذذذا 42باملسذذذذذذذذتوى الذذذذذذذذدولي 

األنظمذذذذذذذذة البيئيذذذذذذذذة ومكونذذذذذذذذات  أكثذذذذذذذذر بمفهذذذذذذذذوماالهتمذذذذذذذذام ال تذذذذذذذذزال متدنيذذذذذذذذة  سذذذذذذذذبيا. هذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذب علذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذين 

 النظام البيئي، ويمكنهم في ذلك اتباع أساليب تعلم عدة من شرح ومناقشة وأمثلة ومسائل وفيديوهات.  

 

 . كيف تحصل الكائنات الحللة على طاقتها؟1

 أ. است دام الطاقة الشمسية.

  . الغذاء على الكائنات امليتة.

 التربة.ك. امتصاص املاء من 

 د. أكل القمة النامية للنباتات.

 

 تحصل النباتات على األكسجين؟ من أين. 2

 د. املاء. ك. الهواء.        . التربة.      أ.  الشمس.  

 

 . من أين تحصل النباتات على الطاقة؟3

 أ. امتصاص املاء من التربة.

  . الشمس.

 ك. السماد الحيوي.

 د. عنا ر الكائنات امليتة.

 

 (  . الشمس.3( ك. الهواء.      )2 . الغذاء على الكائنات امليتة.    ) (1) اإلجابات:

 

 

 

 

 األنظمة البيئية
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

 الحشرات التي تتغذى على الرحيق تلق  النباتات املزهرة في أثناء تنقلها من زهرة إلى زهرة أخرى.

 ما نوع هذه العالقة؟

 أ. افتراس.                            . تطفل. 

 ك. تنافس.                           د. تكافل.

 %. 49% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني  سبة أفضل من املتوس  الدولي البالا 70تو ل 

 

 

ررت سعاد است دام املبيدات الحشرية . الحظت سعاد أن الحشرات قامت بتناول أورا  شجيرات الورد، ق1

للت لص من الحشرات. قالت  ديقتها سارة بأن املبيدات الحشرية قد تقض ي على الحشرات األخرى املهمة في إزهار 

 بعا نباتات الحديقة.

 ملاذا تعد بعا الحشرات مهمة في عملية إزهار النباتات؟ 

  . للقضاء على البكتيريا.                  أ. التلقي .                                    

 ك. تساعد في عملية البناء الضوئي.                       د. تقتل الحشرات الضارة.

 . تتغذى بعا أنواع الطيور على الحشرات التي تعيش على جسم الحمار الوح  ي.2

 ما نوع العالقة الغذائية؟

 أ. تنافس.                                        . تكافل. 

 ك. تعايش.                                      د. تطفل.

. تعيش بعا أنواع البكتيريا النافعة في أمعاء اإل سان وتساعد اإل سان على هضم بقايا الطعام التي يعجز الجهاز 3

 الهضمي عن هضمها بمفرده.

 قة الغذائية التي تنشأ بينهما؟ما نوع العال

 أ. تنافس.                                         . افتراس. 

 ك. تعايش.                                      د. تطفل. 

 

 . تت ذ األسماك الصغيرة ملجأ  لها بين أذرع حيوان اإلسفنج، ما نوع العالقة الغذائية بينهما؟4

  . تعايش.                              أ. تكافل.       

 ك. تنافس.                                 د. تطفل. 

 

 (  . تعايش.   4( ك. تعايش.   )3(  . تكافل.   )2أ. التلقي .   ) (1)اإلجابات: 
 

 األنظمة البيئية



25 

 

 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

 في أي تركيب من خلية جسم الحيوان تجري عملية  سخ الحما النووي؟ 

  . النواة.        أ. البالستيدة.                  

 ك. الغشاء.                              د. السيتوبالزم.
 

بقل متدنية %، لكنها ت48% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني أفضل من املتوس  الدولي البالا 51تو ل 

أكثر بموضوع تركيب الخلية ووظائف مكوناتها، ويمكنهم في ذلك االهتمام  سبيا. هذا الواقع يوجب على املعلمين 

 اتباع أساليب تعلم عدة من رسومات و ور ونماذك وشرح ومناقشة وأورا  عمل وفيديوهات.   

 

 

 الرايبوسومات؟ . في أي مكان من خلية جسم الحيوان توجد 1

 أ. السيتوبالزم.                               . النوية. 

 ك. امليتوكوندريون.                        د. الغشاء البالزمي.

 

 . في أي عضية من الخلية تتم عملية التنفس الخلوي؟ 2

   . الشبكة اإلندوبالزمية.     أ. النواة.                                

 ك. امليتوكوندريون.                    د. جهاز جولجي.

 

 . في أي عضية من خلية النبات تتم عملية البناء الضوئي؟3

  . جهاز جولجي.                           أ. النواة.                        

 ك. البالستيدة الخضراء.                       د. امليتوكوندريون.

 

                                                                       ( ك. البالستيدة الخضراء.3( ك. امليتوكوندريون.  )2.  )( أ. السيتوبالزم1)اإلجابات: 

  

 

 

 

 

 

 

 هاوظائفو  اخلالاي
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذذحيحة مقارنذذذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذدولي 44فذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذذن متعذذذذذذذذذذدد، تو ذذذذذذذذذذل 

%. تؤشذذذذذذر هذذذذذذذه النسذذذذذذبة املتدنيذذذذذذة إلذذذذذذى ضذذذذذذعف لذذذذذذدى الطلبذذذذذذة فذذذذذذي تمييذذذذذذز عنا ذذذذذذر الغذذذذذذذاء وأهميتهذذذذذذا فذذذذذذي  ذذذذذذحة 51البذذذذذذالا 

وإنذذذذذذذذذذذه يذذذذذذذذذذذرتب   بموضذذذذذذذذذذذوع التغذيذذذذذذذذذذذة، ب ا ذذذذذذذذذذذةاالهتمذذذذذذذذذذذام اإل سذذذذذذذذذذذان، ممذذذذذذذذذذذا يوجذذذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذذذين إيذذذذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذذذن 

مباشذذذذذذذذرة بحيذذذذذذذذاة الطالذذذذذذذذب اليوميذذذذذذذذة و ذذذذذذذذحته. ويمكذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذك اتبذذذذذذذذاع أسذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذم عذذذذذذذذدة مذذذذذذذذن رسذذذذذذذذومات و ذذذذذذذذور 

 وأمثلة وتطبيقات وشرح ومناقشة وأورا  عمل وفيديوهات.  

 

 . أي نوع من اآلتية يعتبر مصدرا للبروتين؟1

 د. السبانخ.        ك. الليمون.         أ.  السمك.            . املعكرونة. 

 

 . ما أهمية الفيتامينات لجسم اإل سان؟ 2

  . مصدًرا للطاقة.               أ. بناء الخاليا.                   

 ك. الوقاية من األمراض.            د. تنظيم حرارة الجسم. 

 

 . أي من مجموعات الغذاء يعد مصدًرا للطاقة؟3

  . الكربوهيدرات والدهون.         أ. البروتينات واملاء.       

 ك. الفيتامينات.                      د. األمالح املعدنية.

 

 (  . الكربوهيدرات والدهون.          3( ك. الوقاية من األمراض. )2( أ.  السمك. )1)اإلجابات: 

  ارشادات عالجية:
  لدى الطلبة بأهمية الوجبة الغذائية ابدأ بعرض  ور لجموعات الغذاء، ثم طرح أسئلة إلثارة الدافعية

 املتوازنة، ثم رب  ذلك

 .بمجموعات الغذاء األساسية 

 .استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن مجموعات الغذاء وأهميتها للجسم. وأدر نقاشا مع الطلبة عن محتواه 

  سؤال واحد تطرحه قسم الطلبة إلى خمس مجموعات كلف كل منها البحث في مجموعة خذائية واحدة، واقتراح

 على باقيالجموعات. 

   ما تأثير نقص فيتامين )د( على جسم اإل سان؟ ،
ً
 وناقشه مع الطلبة بشكل جماعي، مثال

ً
 وجه سؤاال

   .كلف الطلبة باإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم لجموعات الغذاء، وقوم إجاباتهم 

 صحة اإلنسان
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

فذذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذذذذن متعذذذذذذذذذذذذدد عذذذذذذذذذذذن األمذذذذذذذذذذذذراض املعديذذذذذذذذذذذة، كانذذذذذذذذذذذذت  سذذذذذذذذذذذذبة الطلبذذذذذذذذذذذة الذذذذذذذذذذذذذين تو ذذذذذذذذذذذلوا إلذذذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذذذة 

%، لكذذذذذذذذذن يمكذذذذذذذذذن أن تكذذذذذذذذذون حتذذذذذذذذذ  أفضذذذذذذذذذل 66%، ونذذذذذذذذذي  سذذذذذذذذذبة أفضذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذن املتوسذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذالا 78ال،ذذذذذذذذذحيحة 

ة مذذذذذذذن ذلذذذذذذذك لكذذذذذذذون املوضذذذذذذذوع يذذذذذذذرتب  بحيذذذذذذذاة الطالذذذذذذذب بشذذذذذذذكل مباشذذذذذذذر، ويعذذذذذذذيش النذذذذذذذاس أنواعذذذذذذذا مذذذذذذذن األمذذذذذذذراض املعديذذذذذذذ

االهتمذذذذذذذذذذام باسذذذذذذذذذتمرار، مذذذذذذذذذع مذذذذذذذذذذا يرافقهذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذن معانذذذذذذذذذاة وكلفذذذذذذذذذذة وجهذذذذذذذذذد. ويمكذذذذذذذذذذن للمعلمذذذذذذذذذين تحقيذذذذذذذذذذق ذلذذذذذذذذذك بمزيذذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذن 

باملوضذذذذذذذذذذذوع مذذذذذذذذذذذن خذذذذذذذذذذذالل أسذذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذذدة مثذذذذذذذذذذذل األمثلذذذذذذذذذذذة واملناقشذذذذذذذذذذذة والشذذذذذذذذذذذرح والفيذذذذذذذذذذذديوهات والصذذذذذذذذذذذذور وأورا  

 العمل.  

 

 

ا قبل تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون األول/ 19 - كوفيد .1
ً
، وقد تحول إلى 2019مرض معد لم يكن معروف

 جائحة يعا ي منها جميع سكان العالم.

 ما املسبب لهذا املرض؟ 

 أ.  بكتيريا.                                      . فيروس.

 د. سوء تغذية.       ك. أميبا.                                  

 

 أي من األمراض اآلتية مرض فيرو  ي؟ .2

 أ. السارس.                                     . السل. 

 ك. التيفوئيد.                                د. الكوليرا. 

 

مئات املاليين في  بإ ابةعاملية األولى في أوروبا، وتسببت بعد الحر  ال 1918انتشرت اإلنفلونزا اإلسبانية في عام  .3

 مليون إ سان. وقد تسبب بهذه الجائحة نوع مدمر من الفيروسات.  50العالم، ووفاة أكثر من 

 برأيك ما األسبا  التي أدت إلى تف  ي املرض؟ 

 أ. سوء التغذية.

  . االكتظاظ السكا ي.

 ك. تلوث املاء.

 د. دخان املصا ع.  

 

 (  . االكتظاظ السكا ي.3( أ. السارس.     )2(  . فيروس.  )1) :اإلجابات

 صحة اإلنسان
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟ 

%، 79فذذذذذذذي سذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذار مذذذذذذذن متعذذذذذذذدد عذذذذذذذن الوراثذذذذذذذة، كانذذذذذذذت  سذذذذذذذبة الطلبذذذذذذذة الذذذذذذذذين تو ذذذذذذذلوا الذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذة ال،ذذذذذذذحيحة 

%. ومذذذذذذذذع ذلذذذذذذذذك، يفتذذذذذذذذرض بذذذذذذذذاملعلمين العمذذذذذذذذل باسذذذذذذذذتمرار علذذذذذذذذى تحسذذذذذذذذين 39ونذذذذذذذذي أفضذذذذذذذذل مذذذذذذذذن املتوسذذذذذذذذ  الذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذالا 

سذذذذذذذذذذذائل والشذذذذذذذذذذذرح النسذذذذذذذذذذذب مهمذذذذذذذذذذذا كانذذذذذذذذذذذت مرتفعذذذذذذذذذذذة باتبذذذذذذذذذذذاع أسذذذذذذذذذذذاليب الذذذذذذذذذذذتعلم ذات العالقذذذذذذذذذذذة، ومذذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذذك األمثلذذذذذذذذذذذة وامل

 واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل.   

 

 
 

لكل كائن حي  فات خا ة به، يتميز بها عن خيره من الكائنات الحية، بعا هذه الصفات تكون ظاهرة عليه، أو ال 

الفرد وني  فات يتعلمها الفرد وتنتقل من جيل آلخر وني  فات موروثة، وهناك  فات أخرى تظهر على سلوك 

 مكتسبة من البيئة.

 . أي اآلتية  فة موروثة؟  1

 أ.  القراءة.                               . فصيلة الدم. 

 ك. الرسم.                               د. لعب كرة القدم.

  

 . أي الصفات اآلتية مكتسبة؟2

 . أ.  األنف العريا.                     . لون العيون 

 ك.  ثني اللسان.                         د. العزف على آلة موسيقية.

 

 . أي الصفات اآلتية عند النبات مكتسبة ؟ 3

 البذور.                          . طول السا .  امتالءأ. 

 ك. تعفن الثمار.                         د. لون األزهار. 

 

     ( ك. تعفن الثمار.3( د. العزف على آلة موسيقية.  )2)(  . فصيلة الدم.  1) اإلجابات:

 

 

 

 

 

 

 دورات احلياة والتكاثر والوراثة
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذذذذة 45فذذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذذذذالي عذذذذذذذذذذذن أجهذذذذذذذذذذذزة جسذذذذذذذذذذذم اإل سذذذذذذذذذذذان، تو ذذذذذذذذذذذل 

%. تؤشذذذذذذذذذر هذذذذذذذذذه النسذذذذذذذذذب املتدنيذذذذذذذذة علذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذدولي إلذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذة 50باملسذذذذذذذذتوى الذذذذذذذذدولي 

طلبذذذذذذذة بذذذذذذذأجهزة بتعريذذذذذذذف الاالهتمذذذذذذذام الطلبذذذذذذذة ملكونذذذذذذذات أجهذذذذذذذزة الجسذذذذذذذم، ممذذذذذذذا يوجذذذذذذذب علذذذذذذذى املعلمذذذذذذذين إيذذذذذذذالء مزيذذذذذذذد مذذذذذذذن 

الجسذذذذذذذذذم ومكوناتهذذذذذذذذذذا ووظائفهذذذذذذذذذذا، وذلذذذذذذذذذذك باسذذذذذذذذذذت دام أسذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذم ذات عالقذذذذذذذذذذة  ومذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذك الرسذذذذذذذذذذومات والصذذذذذذذذذذور 

 واللوحات والجسمات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل. 

 

 
 

. يورد العمود األيمن من الجدول أسماء أعضاء في جسم اإل سان، ويورد العمود األيسر مكان وجودها. وفق بين 1

 إسم العضو ومكان وجوده.  

 مكان وجوده في جسم اإلنسان اسم العضو

 القفص الصدري  أ. الدماغ

 الجمجمة  . الكبد

 العمود الفقري  ك. القلب

 األيسر من التجويف البطنيالجانب  د. الن اع الشوكي

 الجانب األيمن من التجويف البطني هذ. الطحال

 

. يورد العمود األيمن من الجدول أنواع أ سجة في جسم اإل سان، ويورد العمود األيسر أسماء أعضاء/ تراكيب 2

 توجد ففها. وفق بين إسم النسيج والعضو الذي يوجد فيه. 

 العضو/ التركيب                                        نوع النسيج

 املعدة  أ. األدمة                                          

 القلب   . النسيج الضام                                 

 الدم ك. النسيج العضلي الخط 

 الجلد د. النسيج العظمي                                 

 الجمجمة  هذ. النسيج العضلي األملس                       

  يوان األذن و. النسيج الغضروفي                            

 

( أ. الجمجمة.    . الجانب األيمن من التجويف البطني.   ك. القفص الصدري.  د. العمود الفقري.   هذ. 1): اإلجابات

 الجانب األيسر من التجويف البطني. 

 (  أ. الجلد.  . الدم ك. القلب. د. الجمجمة. هذ. املعدة. و.  يوان األذن. 2) 

 

 خصائص الكائنات احلية وعملياهتا احليوية
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  ارشادات عالجية:

 إلى الطلبة ذكر أنواع أجهزة في جسم اإل سان، وأكتب ما يذكرونه على اللوح. اطلب -

 اعرض لوحة تبين أجهزة جسم اإل سان، وأدر نقاشا مع الطلبة عن وظائف كل منها.  -

األعضاء التي توجد في كل جهاز من  كلف الطلبة، من خالل العمل في مجموعات، تكوين جدول يحددون  فيه -

 أجهزة في جسم اإل سان، ووظيفة كل  منها، وعرض ما يتو لون إليه على زمالئهم. 

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن أنواع أجهزة جسم اإل سان ووظائفها، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما  -

 شاهدوه. 

ووظائفها، وعرض نترنت ملعرفة املزيد عن أجهزة جسم اإل سان من مكتبة املدرسة واإل االستفادة   كلف الطلبة  -

 ما يتو لون إليه على الصف.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن أحد  اطلب -

  أجهزة جسم اإل سان، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

وأهميته لطلبة في الصفوف األولى  أحد أجهزة جسم اإل سانيو خ تركيب إلى الطلبة محاكاة دور معلم  اطلب -

 مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

ووظائفها، وقوم  ألجهزة جسم اإل ساناستيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -

 إجاباتهم. 
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذن  الطلبذذذذذذذذة إلذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذة 49فذذذذذذذذي سذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذار مذذذذذذذذن متعذذذذذذذذدد عذذذذذذذذن مكونذذذذذذذذات الخليذذذذذذذذة النباتيذذذذذذذذة ووظائفهذذذذذذذذا، تو ذذذذذذذذل 

 %.56ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي البالا 

تؤشذذذذذذذذذر النسذذذذذذذذذب إلذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذة بوظذذذذذذذذذائف الخليذذذذذذذذذة، بمذذذذذذذذذا يوجذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذين إيذذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذن 

بتعريذذذذذذذذذذف الطلبذذذذذذذذذذة بمكونذذذذذذذذذذات الخليذذذذذذذذذذة ووظائفهذذذذذذذذذذا، وذلذذذذذذذذذذك باسذذذذذذذذذذت دام أسذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذم ذات عالقذذذذذذذذذذة، ومذذذذذذذذذذن االهتمذذذذذذذذذام 

 ذلك الرسومات والصور واللوحات والجسمات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل. 

 

 أي من الكائنات الحية التالية تحتوي على بالستيدات خضراء؟ -1

 أ. الطحالب.                             . الفطريات. 

 الحشرات. -ك. األسماك.                           د

 . ماذا يحدث للخلية إذا نزعت منها الرايبوسومات؟ ال تستطيع الخلية، 2

 أ. إطال  األكسجين.

  . اإلحتفاظ باملاء.

 ك.  نع البروتينات.

 د.  إنتاك الطاقة. 

 ركب الذي يكثر وجوده في الجدار الخلوي للخلية النباتية؟. ما امل3

 أ. الدهون.                               . البروتين. 

 ك. الفيتامين.                           د. السليلوز.

 ( د. السليلوز.3( ك.  نع البروتينات.  )2( أ. الطحالب.  )1): اإلجابات

 

 

 

 

 

 

 

 اخلالاي ووظائفها
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  ارشادات عالجية: 

ا طحب الطلبة إلى الختبر، واعرض علفهم مجسما لكل من الخلية النباتية والخلية الحيوانية، ثم قسمهم إلى  -

 مجموعات، كلفهم من خاللها بحل أسئلة ورقة عمل عن الخلية ومكوناتها.  

 الضوئي أمام الطلبة ثم بين أجزاءه ووظيفة كل جزء، وكيفية است دامه. اعرض الجهر -

 عمل شرائ  للخاليا )باطن الخد والبصل(، ثم رؤيتها تحت الجهر. ساعد الطلبة ب -

كلف الطلبة من خالل العمل في مجموعات عمل مجسمات لخلية نباتية وأخرى حيوانية، وعرض ما يتو لون  -

 إليه على زمالئهم.

 شاهدوه. استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن مكونات الخلية ووظائفها، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما  -

ووظائفها، وعرض ما من مكتبة املدرسة واإلنترنت ملعرفة املزيد عن مكونات الخلية االستفادة   كلف الطلبة  -

 يتو لون إليه على الصف.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن أحد  اطلب -

  ه على الصف.، وعرض ما يتو لون إليمكونات الخلية

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم الخلية وأهم مكوناتها لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر  اطلب -

 نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

لتركيب الخلية ووظائف مكوناتها، وقوم استيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -

 إجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة عن 65في سؤال اختيار من متعدد عن العالقات بين الكائنات الحية، تو ل 

%. تؤشر النتائج إلى مستوى جيد للطلبة في موضوع 47السؤال، وني  سبة أفضل من املتوس  الدولي البالا 

العالقات بين مكوناتها. ومع ذلك، يفترض باملعلمين العمل باستمرار على تحسين النسب األنظمة البيئية، وطبيعة 

مهما كانت مرتفعة باتباع أساليب التعلم ذات العالقة، ومن ذلك األمثلة واملسائل والشرح واملناقشة والفيديوهات 

 وأورا  العمل.

 

 

 أي عبارة تصف الشكل؟. يمثل الشكل الجاور هرًما خذائًيا، 1

 
 أ. تقل كمية الطاقة الختزنة في أجسام الكائنات الحية كلما انتقلنا ألعلى الهرم. 

  . تزيد كمية الطاقة الختزنة في أجسام الكائنات الحية كلما انتقلنا ألعلى الهرم.

 ك. تكون كمية الطاقة الختزنة في أجسام الكائنات الحية أسفل الهرم قليلة. 

 تساوى كمية الطاقة الختزنة في أجسام الكائنات الحية أسفل الهرم وأعلى الهرم.د. ت

 باعتقادك أي كائن حي تبدأ به السلسلة تلك؟ . تتكون سلسلة خذائية من األرنب والثعبان واألعشا  والبوم2

 أ. الثعبان.                                    . األرنب. 

 ك. األعشا .                               د. البوم. 

 

 . ما العملية الحيوية التي تحول الغذاء إلى طاقة؟3

  . التنفس الخلوي.        أ. الت مر.                      

 ك. البناء الضوئي.                د. التمايز الخلوي. 

(  3( ك. األعشا .  )2في أجسام الكائنات الحية كلما انتقلنا ألعلى الهرم. )( أ. تقل كمية الطاقة الختزنة 1)اإلجابات: 

  . التنفس الخلوي.

 

 

 األنظمة البيئية
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

في سؤال اختيار من متعدد عن مكونات الخلية وعالقتها بالوراثة، كانت  سبة الطلبة الذين تو لوا إلى اإلجابة 

%، ومع ذلك، يفترض باملعلمين العمل باستمرار على 48%، وني أفضل من املتوس  الدولي البالا 53ال،حيحة 

القة، ومن ذلك األمثلة واملسائل والشرح تحسين النسبة مهما كانت مرتفعة باتباع أساليب التعلم ذات الع

 واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل. 

 

 

 . تحتوي خاليا جسم اإل سان على امليتوكندريا، أين تقع هذه العضية داخل الخلية؟ 1

 أ. الغشاء البالزمي.                               . النواة. 

 ك. السيتوبالزم.                                    د. الجدار الخلوي. 

 

 . خاليا الدم الحمراء من مكونات الدم، أين تتكون هذه الخاليا؟2

 أ. ن اع العظم.                               . الطحال.

 ك. الكبد.                                         د. القلب.

 

 تتحطم خاليا الدم الحمراء؟. أين 3

 أ. ن اع العظم.                                . الطحال. 

 ك. الكبد.                                          د. القلب. 

  

 (    . الطحال.3(  أ. ن اع العظم   )2( ك. السيتوبالزم.     )1): اإلجابات

       

 

 

 

 

 

 

 

 دورات احلياة والتكاثر والوراثة
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟ 

إلذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذذذي  % مذذذذذذذذن  الطلبذذذذذذذذة45فذذذذذذذذي سذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذار مذذذذذذذذن متعذذذذذذذذدد عذذذذذذذذن وظذذذذذذذذائف الخاليذذذذذذذذا، تو ذذذذذذذذل 

%. تؤشذذذذذذذذذر هذذذذذذذذذذه النسذذذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذدولي إلذذذذذذذذذى 44أفضذذذذذذذذل مذذذذذذذذذن املتوسذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذالا 

ضذذذذذذذعف فذذذذذذذي معرفذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذة ملكونذذذذذذذذات الخاليذذذذذذذا وخصائصذذذذذذذذها ووظائفهذذذذذذذا، ممذذذذذذذذا يوجذذذذذذذب علذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذين إيذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذد مذذذذذذذذن 

. ويمكذذذذذذذن ذلذذذذذذذك باتبذذذذذذذاع أسذذذذذذذاليب الذذذذذذذتعلم العلذذذذذذذوم الحياتيذذذذذذذةي بهذذذذذذذذا املوضذذذذذذذوع الذذذذذذذذي يمثذذذذذذذل محذذذذذذذورا رئيسذذذذذذذيا فذذذذذذذاالهتمذذذذذذذام 

ذات العالقذذذذذذذذذذذذذذة، ومذذذذذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذذذذذك الرسذذذذذذذذذذذذذذومات والصذذذذذذذذذذذذذذور واألمثلذذذذذذذذذذذذذذة والشذذذذذذذذذذذذذذرح واملناقشذذذذذذذذذذذذذذة والفيذذذذذذذذذذذذذذديوهات وأورا  العمذذذذذذذذذذذذذذل 

 واأل شطة الخبرية. 

 

 . ماذا يحدث لخاليا الجسم عند حدوث جرح نازف وعميق في الجلد؟ 1

 أ. نزيف دم ال يتوقف.             

  . تجمع الصفائ  الدموية في املنطقة املصابة تمهيًدا إللتئامه.

 ك. عدم التئام الجرح بسبب فقدان عدد من الخاليا. 

 د. فقدان كمية كبيرة من الطاقة.

 

 . ماذا يحدث للعصب إذا تعرض للعطب نتيجة حادث شديد؟2

 أ. تصغر خاليا العصب.

 لخاليا ويزداد حجمها.  . تنمو ا

 ك. تنقسم الخاليا ويزداد عددها. 

 د. تتلف خاليا العصب، وال تتجدد وتسبب الشلل.

 

 تتجدد خاليا الدم الحمراء كل مدة تقدر باأليام، -3

 .60.                            . 120أ. 

 . 30.                            د. 90ك. 

 

 (  . تجمع الصفائ  الدموية في املنطقة املصابة تمهيًدا إللتئامه.1): اإلجابات

 .120( أ. 3( د. تتلف خاليا العصب، وال تتجدد وتسبب الشلل.  )2)

 

                        

 

 اخلالاي ووظائفها
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 أسئلة مشابهة 

  السؤال؟

% مذذذذذذذذن  الطلبذذذذذذذذة إلذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذذي أفضذذذذذذذذل 22فذذذذذذذذي سذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذالي عذذذذذذذذن أجهذذذذذذذذزة جسذذذذذذذذم اإل سذذذذذذذذان، تو ذذذذذذذذل 

%. تؤشذذذذذذذر هذذذذذذذذه النسذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذة علذذذذذذذى املسذذذذذذذتويين الذذذذذذذوطني والذذذذذذدولي إلذذذذذذذى ضذذذذذذذعف فذذذذذذذي 21مذذذذذذن املتوسذذذذذذذ  الذذذذذذذدولي البذذذذذذالا 

بهذذذذذذذذذذا االهتمذذذذذذذذذام  معرفذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذة ملكونذذذذذذذذذات أجهذذذذذذذذذزة جسذذذذذذذذذم اإل سذذذذذذذذذان، ممذذذذذذذذذا يوجذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذين إيذذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذن

. ويمكذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذك باتبذذذذذذذذاع أسذذذذذذذذاليب الذذذذذذذذتعلم ذات العالقذذذذذذذذة، العلذذذذذذذذوم الحياتيذذذذذذذذةاملوضذذذذذذذذوع الذذذذذذذذذي يمثذذذذذذذذل محذذذذذذذذورا رئيسذذذذذذذذيا فذذذذذذذذي 

 ومن ذلك الرسومات والصور والجسمات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل. 

 

 

 يمثل الرسم جهازا رئيسيا في جسم اإل سان. 

 
 

 الجهاز؟ . ما اسم هذا1

 

 ( 5، 2، 1. أكتب أسماء األعضاء املرقمة، )2

 

 = الرئة.3= الحجا  الحاجز، 2= الحنجرة، 1( 2( الجهاز التنفس ي.    )1): اإلجابات

 

 

 

 

 خصائص الكائنات احلية وعملياهتا احليوية
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس   % من  الطلبة52تو ل في سؤال اختيار من متعدد عن وراثة الصفات، 

، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد  وراثة الصفات%. تؤشر النسب إلى ضعف في معرفة الطلبة ب67الدولي البالا 

بتعريف الطلبة بوراثة الصفات في جسم الكائن الةي وعبر األجيال، علما بأنه موضوع مألوف للطلبة االهتمام من 

مية، وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات واألمثلة في الحياة اليو 

 واملسائل والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل. 

 . أجرى مزارع تلقيحا لنبات ثماره كروية الشكل مع نبات من النوع نفسه ثماره طويلة.1

الجيل األول، إذا علمت أن  فة الثمار الطويلة سائدة على  فة الثمار أي العبارات تقدم أفضل و ف للثمار في 

 الكروية؟

 أ. جميع الثمار طويلة.

  . جميع الثمار كروية.  

 ك. ثالثة أرباع الثمار طويلة وربعها كروية. 

 د. ثالثة أرباع الثمار كروية وربعها طويلة. 

 لصفات من اآلباء إلى األبناء؟ما املادة الوراثية املسؤولة في اإل سان عن نقل ا -2

.mRNA .                                .DNA  .أ     

.tRNA  .د                             .rRNA  .ك  

 . أي األمراض اآلتية وراثًيا؟ 3

 أ. التيفوئيد.                      . الهيموفيليأ. 

 السل.ك. املالريا.                          د. 

 (  . الهيموفيليا.3)   DNA. أ (2)أ. جميع الثمار طويلة. ( 1): اإلجابات

 

 

 

  

 دورات احلياة والتكاثر والوراثة
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  ارشادات عالجية:

 كمدخل للدرس السؤال، ما تعريف علم الوراثة؟   اطرح 

 فيديو يبين موجزا عن علم الوراثة وأبرز العلماء الذين طوروا هذا العلم. اعرض 

  ا مع الطلبة عن أسئلة، مثل، من املسؤول عن
ً
الصفة الوراثية، ما الفر  بين الصفة الوراثية انتقال أدر نقاش

والصفة املكتسبة، ما الفر  بين الصفة السائدة والصفة املتنحية، ما عالقة البيئة بالصفة املكتسبة، ما دور 

 أهمية الفحص قبل الزواك.الوراثة ببعا األمراض التي تنتقل من اآلباء لألبناء، ما 

 إلى الطلبة من خالل العمل في أزواك، إعداد عرض تقديمي يو خ أهمية الوراثة واست دامها في عالك  اطلب

 األمراض، وكذلك تطوير بذور النباتات والزراعة.

  باتهم.ألهمية علم الوراثة، وقوم إجااستيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة، لتعميق 
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 تطبيق /العلوم الحياتية
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 أسئلة مشاهبة 

 ؟السؤال

فريد لديه أرنب ذكر وأرنبة أني . وهو يحتفظ بهما في قفص مطلي باللون األبيا من الداخل. األرنب واألرنبة لديهما 

 وبر )فراء( أسود. حين تزاوك هذان األرنبان، بعا األرانب التي أنجباها كان لها وبر أبيا. 

 ألسود أن تلد أرانب  غيرة ذات وبر أبيا؟ أي من العبارات اآلتية يفسر كيف يمكن لزوك من األرانب ذات الوبر ا

 أ. حين يتزاوك أرنب ذكر بوبر أسود مع أني  بوبر أسود فإنهما سيلدان في نهاية املطاف بعا الصغار بوبر أبيا.

 . يمكن للذكر ذي الوبر األسود واألني  ذات الوبر األسود حمل بعا السمات ومن ثم تمريرها للصغار حت  لو لم 

 سمات علفها.تظهر تلك ال

ك. إن كان الذكر ذو الوبر األسود واألني  ذات الوبر األسود متقدمين في السن فإنهما سيلدان فق   غارا بوبر 

 أبيا.

 د. تكاثر األرانب ينتج عنه  غار تتكيف ألوانهم مع اللون الحي  بهم.

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة وني ) (، يمكن للذكر ذي الوبر األسود واألني  ذات الوبر األسود 57تو ل 

حمل بعا السمات ومن ثم تمريرها للصغار حت  لو لم تظهر تلك السمات علفها، مقارنة باملتوس  الدولي البالا 

نية  سبيا. هذه النسبة توجب على املعلمين إيالء %، وني نتيجة أفضل من البلدان األخرى، لكنها ال تزال متد47

بتوضي  املفاهيم والقوانين والعمليات األساسية في وراثة الصفات، وحل الطلبة ملسائل متنوعة االهتمام مزيد من 

 أكثر في الوراثة، تغطي  فات أخرى في الكائنات الحية.  

 

 تور ث؟. أي من الصفات اآلتية في اإل سان 1

س األسنان.  أ. تسو 

  . التحدث بعدة لغات.

 ك. القدرة على ثني اللسان.

 د. املهارة في لعبة الشطرنج.

 

 . أنجب زوجان عيونهما زرقاء اللون أربعة أطفال، فكانت عيون جميع األطفال زرقاء اللون. على ماذا يدل ذلك؟2

 أ. يكثر الزوجان من إرتداء املالبس زرقاء اللون.

 ن عيون األطفال الصغار عادة زرقاء اللون. . تكو 

 ك. سمة اللون األزر  للعيون تورث من اآلباء إلى األبناء.

 د. ال توجد في عائلة كل من الزوك والزوجة ألوان أخرى للعيون. 

 . )ك( سمة اللون األزر  تورث من اآلباء إلى األبناء.2. )ك( القدرة على ثني اللسان.  1 :اإلجابات

 

 دورات احلياة والتكاثر والوراثة
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 أسئلة مشابهة 

 

 السؤال؟

 هناك بعا أوجه الشبه واالختالف بين الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية.

 أ. أذكر أمرين تتشابه ففهما الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية.

1. 

 

2. 

 

  . أذكر أمرين ت تلف ففهما الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية.

1. 

 

2. 

أ. النواة، السيتوبالزم، الغشاء البالزمي، امليتوكوندريا،  غر الحجم، القدرة على اإلنقسام، التنفس،  :اإلجابات

  نع البروتين، ...

 . تحتوي الخاليا النباتية على جدار خلوي، وفجوات، وبالستيدات خضراء، وتقوم بعملية البناء الضوئي. وهذه ال 

 توجد في الخاليا الحيوانية. 

ن الطلبة إلى االجابة ال،حيحة عن الفرع )أ( من السؤال، بذكر األمرين، مقارنة باملتوس  الدولي % م25تو ل 

% من 5كما تو ل  %.24% من الطلبة إلى ذكر أمر واحد مقارنة باملتوس  الدولي  البالا 21%، وتو ل 26البالا 

%، 8قارنة باملتوس  الدولي البالا الطلبة إلى االجابة ال،حيحة عن الفرع ) ( من السؤال، بذكر األمرين، م

%. تؤشر هذه النسبة املتدنية على 13% من الطلبة إلى ذكر أمر واحد مقارنة باملتوس  الدولي  البالا 9وتو ل 

املستويين الوطني والدولي إلى ضعف كبير جدا في معرفة الطلبة ألنواع الخاليا في أجسام الكائنات الحية، 

الرخم من دراستهم لهذا املوضوع في  فوف سابقة. هذا الواقع، يوجب على املعلمين وخصائص كل نوع منها، على 

 بتركيب الخلية ووظائف أجزائها، واألسئلة التي توجه الطلبة إلى إجراء مقارنات بينها.االهتمام إيالء مزيد من 

 

 

 النواة والخاليا بدائية النواة.. هناك بعا أوجه الشبه واالختالف بين الخاليا حقيقية 1

 أ. أذكر أمرين تتشابه ففهما الخاليا حقيقية النواة والخاليا بدائية النواة.

1 . 

2. 

 

 اخلالاي ووظائفها
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  . أذكر أمرين ت تلف ففهما الخاليا حقيقية النواة والخاليا بدائية النواة.

1. 

2. 

 

 النباتية، والخاليا الحيوانية، والخاليا بدائية النواة؟الخاليا . أي أجزاء الخلية اآلتية توجد في جميع أنواع الخاليا، 2

 البالستيدات الخضراء -الغالف النووي             -املادة الوراثية         -السيتوبالزم          -الجدار الخلوي      -

 

 . أي أجزاء الخلية يشبه في عمله عمل،3

 مولد الطاقة     -ملستودع          ا -حراس األبوا           -إدارة املدرسة        -

 

( في الخاليا حقيقية النواة يوجد نواة وبالستيدات 2(  خشاء بالزمي، سيتوبالزم، مادة وراثية. )1) :اإلجابات

 وميتوكندريا، ...

املستودع  -  حراس األبوا  )الغشاء البالزمي(   -إدارة املدرسة )النواة(    -( 3( السيتوبالزم، املادة الوراثية.   )2)

 مولد الطاقة )امليتوكندريا(    -)الفجوات(     

  ارشادات عالجية:
إلى الطلبة ذكر خصائص يتشابه ففها الحصان مع الشجرة، وأخرى ي تلف ففها عنها. وتو ل معهم إلى  اطلب -

 بينهما على مستوى النسيج ثم الخلية الواحدة. االختالف

 والخلية الحيوانية، وأدر نقاشا مع الطلبة حول التركيب العام للخلية.اعرض رسما لكل من الخلية النباتية  -

كلف الطلبة، من خالل العمل في مجموعات، تكوين جدول يقارن بين أجزاء الخلية النباتية والخلية الحيوانية،  -

 وعرض ما يتشاركون فيه.

ة الحيوانية، وأدر نقاشا مع الطلبة استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن تركيب كل من الخلية النباتية والخلي -

 حول ما شاهدوه. 

الخاليا النباتية والخاليا من مكتبة املدرسة واإلنترنت ملعرفة املزيد عن أشكال االستفادة   كلف الطلبة  -

 الحيوانية، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

خاليا نباتية وحيوانية، ورسم ما نظم حصة عملية يست دم ففها الطلبة الجاهر ملشاهدة أنواع م تلفة من  -

 يشاهدونه.

الخلية النباتية والخلية الحيوانية، كلف الطلبة من خالل العمل في مجموعات تكوين نموذك مجسم لكل من  -

 وعرض ما يتو لون إليه على الصف.باست دام أية مواد مناسبة ي تارونها، 

لخصائص كل من الخاليا النباتية والخاليا استيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -

 . ، وقوم إجاباتهمبينهما االختالفالحيوانية، وأوجه التشابه وأوجه 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

عن خصائص حيوان ثديي، ووجود خا ية فيه ت تلف عما تشترك فيه الثدييات،  في سؤال اختيار من متعدد

%، مما يؤشر إلى ضعف وا خ في 52% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، مقارنة باملتوس  الدولي البالا 42تو ل 

درسوا عن معرفة الطلبة للخصائص العامة لجموعات الحيوانات الختلفة، ومنها الثدييات. علما بأن الطلبة 

سواء في البيئة أو  لديهمالخصائص العامة للمجموعات الحيوانية الختلفة في  فوف سابقة، وكثير منها مألوف 

أكثر بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة، حت  تلك االهتمام على شاشة التلفزيون. هذا الواقع يوجب على املعلمين 

أساليب تعلم عدة من  ور ورسومات وقصص ومجالت عتماد    االبسيطة أو البديهية منها. ويمكنه في ذلك 

 وفيديوهات، إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل شطة الختلفة.

 

 

  
 

 . هذا هو خلد املاء أو منقار الب .1

 يصنف خلد املاء على أنه من الثدييات.

 مألوفة في الثدييات؟غير ما خا ية خلد املاء التي تعد 

 أ. يغطي جسمه الشعر.

  . يتكاثر بالبيا.

 ك. ترضع األني   غارها.

 د. يمكنه السباحة في املاء.

 

 . هذا هو الخفاش.2

 يصنف الخفاش على أنه من الثدييات.

 مألوفة في الثدييات؟ غيرما خا ية الخفاش التي تعد 

 أ. يغطي جسمه الشعر.

  . يتكاثر بالوالدة.

 ك. ترضع األني   غارها.

 يمكنه الطيران.د. 

 

 

 

 

 خصائص الكائنات احلية وعملياهتا احليوية
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 . هذا هو البطريق.3

 يصنف البطريق على أنه من الطيور.

 الطيور؟ معظم مألوفة فيغير ما خا ية البطريق التي تعد 

 أ. يغطي جسمه الريش.

  . يتكاثر بالبيا.

 ك. يتنفس عن طريق الرئتين. 

 د. ال يمكنه الطيران.

 

 ( د. ال يمكنه الطيران. 3( د. يمكنه الطيران.  )2(  . يتكاثر بالبيا.  )1) :االجابات

 

  ارشادات عالجية:
 إلفهم تصنيفها إلى فقاريات والفقاريات. اطلباعرض للطلبة  ورا لحيوانات م تلفة، و  -

إلى الطلبة  اطلبإلى من يرخب تكوين جدول على اللوح يتضمن أعمدة لجموعات الفقاريات الرئيسة، ثم  اطلب -

 ذكر أمثلة على كل مجموعة، وكتابتها على اللوح.

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات كتابة الخصائص العامة التي تتصف بها حيوانات كل مجموعة  اطلب -

 تصنيفية، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

خصائص العامة لكل منها، وأدر ، والمجموعات الفقاريات الرئيسةاستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن   -

 نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.

 استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  الثدييات، وخصائصها العامة، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. -

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  أنواع من الثدييات تتصف ب صائص ت تلف عن بقية أنواع  -

 نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. الثدييات، وأدر

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ الخصائص العامة للثدييات لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر  اطلب -

 نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن أنواع ثدييات تتصف االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.ب صائص ت تلف عن بقية أنواع الثدييات، 

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للخصائص العامة للثدييات، وقوم اجاباتهم.  -
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني  سبة أفضل من املتوس  54في سؤال مقالي عن حماية البيئة، تو ل 

علما بأنهم سبق أن درسوا عن مشكالت البيئة، وحماية  ،ال  يء%. لكنها ال تزال متدنية بعا 40الدولي البالا 

أكثر االهتمام هذا الواقع يوجب على املعلمين  البيئة في  فوف سابقة، وإن السؤال يرتب  بواقع يعيشونه. 

بموضوع البيئة ومشكالتها وطرائق حمايتها. ويمكنهم في ذلك اتباع أساليب تعلم م تلفة، من شرح ومناقشة وذكر 

 من الواقع و ور وفيديوهات وأورا  عمل وكتابة تقارير وأ شطة.أمثلة 

 

 

 . بدأت مدينة في ا شاء حدائق عامة في م تلف أرجائها.1

 كيف سيؤثر إ شاء هذه الحدائق على نوعية الهواء في املدينة؟

 في مربع واحد(.  )ضع إشارة

 .ستتحسن نوعية الهواء 

 .ستبقل نوعية الهواء على حالها 

  .ستسوء نوعية الهواء 

 اشرح إجابتك.

 

 . اتجهت دولة إلى إ شاء مدن حرفية خارك املناطق واملدن السكنية.2

 كيف سيؤثر إ شاء هذه املدن السكنية على نوعية البيئة في املدن؟

 في مربع واحد(.  )ضع إشارة

  .ستتحسن نوعية البيئة 

  .ستبقل نوعية البيئة على حالها 

  ئة. ستسوء نوعية البي 

 اشرح إجابتك.

 

مقادير أكبر من مركبات الكربون  امتصاص( ستتحسن نوعية الهواء. ستعمل النباتات واألشجار على 1) :االجابات

( ستتحسن نوعية البيئة. سيقل التلوث بدخان 2في الهواء لتقوم بعملية البناء الضوئي، بما يقلل من تلوث الهواء.  )

 املصا ع، وبالنفايات، واألتربة، والضجيج. 

 

 

 

 البيئيةاألنظمة 
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة 36عن العالقات بين الكائنات الحية في البيئة، تو ل  في سؤال اختيار من متعدد

%، وني  سبة متدنية تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة ملعلومات في 40ال،حيحة، مقارنة باملتوس  الدولي البالا 

ونها في حياتهم اليومية. خاية البساطة، درسوها سابقا، وقرأوا عنها، أو شاهدوها على الشاشات االلكترونية، ويعيش

أكثر بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة، حت  تلك البسيطة أو البديهية االهتمام هذا الواقع يوجب على املعلمين 

أساليب تعلم عدة من  ور وفيديوهات، إضافة إلى الشرح واملناقشة وأورا  العمل اعتماد    منها. ويمكنه في ذلك 

  شطة الختلفة.وذكر األمثلة وتنفيذ األ

 

 

 

يمثل الشكل مجموعة من الحيوانات في البيئة، ) سر، سمكة  غيرة، حلزون، حشرة، ضفدع، عنكبوت، ثعلب، 

 أفعى، سمكة كبيرة(. 

 
 . أكتب أسماء الحيوانات التي يفترسها الضفدع.1

 . أكتب أسماء الحيوانات التي تفترس الضفدع.2

 اآلتية يمكن أن تفترس الضفدع أيضا؟. أي الحيوانات 3

 تمساح -ق          -ماعز        -دودة        -فيل     -

 

( ق ، 3(  سر، عنكبوت، ثعلب، أفعى، سمكة كبيرة.  )2( سمكة  غيرة، عنكبوت، حشرة، حلزون.  )1) :االجابات

 تمساح.

 

 األنظمة البيئية
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  ارشادات عالجية:
أم للحوم، وإن  لألعشا إلفها تحديد إن كانت آكلة  اطلبللطلبة  ورا لحيوانات م تلفة من البيئة، و  اعرض -

 كانت حيوانات مفترسة، أم فرائس.

حيوان من البيئة، وتحديد الحيوانات التي يفترسها، أو  اختيارإلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات  اطلب -

 على الصف.  التي تفترسه، وعرض ما يتو لون إليه

 أدر نقاشا مع الطلبة عن عالقات أخرى بين الكائنات الحية في النظام البيئي، وأهميتها لكل منها. -

بين الكائنات الحية في النظام البيئي، ب ا ة  استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  أنماا من العالقات -

 شاهدوه.وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما  االفتراس، وأهميتها لكل منها،

لطلبة في  بين الكائنات الحية في النظام البيئي  إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ أنماطا من العالقات اطلب -

 الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

مناسبة، كالرسم بطريقة بين الكائنات الحية في النظام البيئي  إلى الطلبة التعبير عن أنماا من العالقات اطلب -

 أو القصة أو الشعر أو الجسمات أو التمثيل، وعرضه ما ينجزونه على الصف.

بين الكائنات  من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن العالقاتاالستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. الحية في النظام البيئي، ب ا ة االفتراس،

كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم لعالقة االفتراس في النظام البيئي، وقوم  -

 اجاباتهم. 
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى التصنيف ال،حي ، مقارنة باملتوس  الدولي 42في سؤال مقالي عن تصنيف الحيوانات، تو ل 

%، وني  سبة متدنية تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة ملعلومات في خاية البساطة، درسوها سابقا، 52البالا 

أكثر بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة، مام االهتويعيشونها في حياتهم اليومية. هذا الواقع يوجب على املعلمين 

أساليب تعلم عدة من  ور ورسومات وفيديوهات، اعتماد    حت  تلك البسيطة أو البديهية منها. ويمكنه في ذلك 

 إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل شطة الختلفة.

 

 

 . تظهر أدناه بعا الحيوانات ومجموعات من الكائنات الحية. 1

 أي حيوان من القائمة ينتمي لكل مجموعة؟

  ل ب   بين كل مجموعة والحيوان الذي ينتمي إلفها.

 

 

 تظهر أدناه بعا الحيوانات ونمطين من التغذية. أي حيوان من القائمة ينتمي لكل نم  تغذية؟. 2

  ل ب   بين كل نم  تغذية والحيوان الذي ينتمي إلفها.

 

 الحيوان مجموعة الكائنات الحية

 فيل الزواحف

 الثدييات
 حوت

 تمساح

 الحشرات
 نمل

 بطريق

 الطيور 
 سلحفاة

 نمر

 الحيوان نم  التغذية

 نمر آكلة أعشا 

 أرنب

 فيل

 تمساح آكلة لحوم

 حصان

 جمل

 ةيوعملياهتا احليو  خصائص الكائنات احلية
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 . تظهر أدناه بعا النباتات ومجموعتين من النباتات من حيث التكاثر. 3

 أي نبات من القائمة ينتمي لكل مجموعة؟

  ل ب   بين كل مجموعة والنبات الذي ينتمي إلفها.

 النبات مجموعة النباتات

 سرو  نباتات زهرية

 برتقال 

 لوز  

 سنديان نباتات الزهرية

  نوبر 

 تفاح 

 

 –حشرات، البطريق  –ثدييات، النمل  –زواحف، الفيل، الحوت، النمر  –( السلحفاة، التمساح 1) :االجابات

( البرتقال، اللوز، 3آكلة أعشا .   ) –آكلة لحوم، األرنب، الفيل، الحصان، الجمل  –( النمر، التمساح 2طيور.  )

 . نباتات الزهرية –نباتات زهرية، السرو، السنديان، الصنوبر  –التفاح 

  عالجية: ارشادات
  إلى الطلبة التحدث عن أبرز  فة في كل منها. اطلباعرض  ورا لحيوانات م تلفة، و 

 إلى من يرخب من الطلبة كتابة أسماء مجموعات الفقاريات. اطلب 

 .أدر نقاشا مع الطلبة لتحديد الجموعة التي ينتمي إلفها كل حيوان من التي عرضت في الصور 

  كلف الطلبة من خالل العمل في مجموعات كتابة أبرز خصائص كل مجموعة من الفقاريات، وعرض ما

 يتو لون إليه على الصف. 

  كلف الطلبة من خالل العمل في مجموعات اختيار ثالث خصائص في الفقاريات، وتحديد مجموعات الفقاريات

 التي توجد ففها كل خا ية، وعرض ما يتو لون إليه على الصف. 

   والخصائص العامة لكل منها، وأدر مجموعات الفقاريات الرئيسيةاستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن ،

 لبة حول ما شاهدوه.نقاشا مع الط

 إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ الخصائص العامة لكل مجموعة من الفقاريات لطلبة في الصفوف  اطلب

 األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

 ة من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير عن خصائص إضافية لجموعاالستفادة   إلى الطلبة  اطلب

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.ي تارونها من الفقاريات. 

  كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للخصائص العامة لجموعات الفقاريات، وقوم

 اجاباتهم. 
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟ 

% من الطلبة إلى االجابة ال،حيحة، وني  سبة أفضل من املتوس  60في سؤال مقالي عن وراثة الصفات، تو ل 

أكثر بموضوع وراثة االهتمام %. لكنها ال تزال متدنية بعا ال  ئ، مما يوجب على املعلمين 52الدولي البالا 

اع أساليب تعلم م تلفة، من أمثلة ومسائل الصفات، وتأثير البيئة في  فات الكائن الةي. ويمكنهم في ذلك اتب

 وفيديوهات وأورا  عمل وشرح ومناقشة.

 

  

 تدر  هالة كلبا.

ورث هذا الكلب بعا الخصائص واكتسب 

 خصائص أخرى. 

 

 . فيما يأتي بعا خصائص الكلب،1

 شعر جسمه ملون.أ. 

 .سوداوانعيناه  . 

 يركا ليلتق  بالكرة.ك. 

 أسنانه حادة.د. 

 يجمع ألعا  األطفال.ه. 

 ما الخا يتان املكتسبتان؟ ضع حرفي الخا يتين املكتسبتين داخل املربعين.  

  

  

 . أي خا ية يمكن أن يورمها الكلب لجرائه؟ 2

 الكرة. التقااأ. 

  . اللعب مع األطفال.

 ك. حراسة املنزل.

 د. شكل األذنين.

 ( د. شكل األذنين.2( ك. يركا ليلتق  بالكرة، ه. يجمع ألعا  األطفال.  )1) :االجابات

 

 

 دورات احلياة والتكاثر والوراثة
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 أسئلة مشابهة 

 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، مقارنة 41عن العمليات الحيوية في الخلية، تو ل  في سؤال اختيار من متعدد

%، مما يؤشر إلى ضعف وا خ في معرفة الطلبة وفهمهم للعمليات الحيوية في الخلية، 42باملتوس  الدولي البالا 

لعمليات التي ترتب  بحياتهم و حة وأهميتها، وكل من املواد الالزمة لها، ونواتجها. علما بأن الطلبة درسوا عن هذه ا

أكثر بتعميق معرفة الطلبة العلمية بالعمليات الحيوية في االهتمام أجسامهم. هذا الواقع يوجب على املعلمين 

أساليب تعلم عدة من  ور ورسومات وفيديوهات، اعتماد    الخلية وتنوعها وأهميتها للجسم. ويمكنهم في ذلك 

 واأل شطة والتجار  الختلفة. إضافة إلى الشرح واملناقشة

 ففها األدوات املبينة في الشكل. است دمتأجرت سميرة تجربة عن عملية البناء الضوئي، 

 

 . ما الغاز الذي يوجد في الفقاعات؟1

 أ. النتروجين.

  . األكسجين.

 ك. الهيدروجين.

 د. ثا ي أكسيد الكربون.

 . ملاذا است دم الضوء في التجربة؟2

 املاء.أ. لتسخين 

  . لرؤية التفاعل.

 ك. لتوفير طاقة للتفاعل.

 د. لتنفس النبات.

 اخلالاي ووظائفها



53 

 

 . ما الغاز الذي يحتاجه النبات للتفاعل؟3

 أ. النتروجين.

  . األكسجين.

 ك. الهيدروجين.

 د. ثا ي أكسيد الكربون.

 ( د. ثا ي أكسيد الكربون.3( ك. توفير طاقة للتفاعل.  )2(  . األكسجين.  )1) :االجابات

 

  ارشادات عالجية:
 إلى الطلبة ذكر أسماء عمليات حيوية تحدث في جسم الكائن الةي، ووظيفتها.  اطلب -

اسألهم عن أسماء عمليات حيوية تحدث في جسم النبات، وفائدتها له. تو ل معهم إلى ذكر عمليتي التنفس  -

 الخلوي والبناء الضوئي. 

 أدر نقاشا مع الطلبة عن مدخالت كل من عمليتي التنفس الخلوي والبناء الضوئي، ونواتجهما.  -

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن عمليتي التنفس الخلوي والبناء الضوئي، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما  -

 شاهدوه. 

ملعرفة املزيد عن عمليتي التنفس الخلوي والبناء  أو اإلنترنتمن مكتبة املدرسة االستفادة   كلف الطلبة  -

 وعرض ما يتو لون إليه على الصف.الضوئي، والعوامل التي تؤثر في كل منهما، 

إلى الطلبة تسجيل مالحظاتهم عما  اطلبعمليتي التنفس الخلوي والبناء الضوئي، و نفذ أ شطة مبسطة عن  -

 يشاهدونه، وناقشهم فيه. 

لعملية البناء الضوئي كمثال على العمليات استيعابهم األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  كلف الطلبة اإلجابة عن -

 الحيوية في النبات، وقوم إجاباتهم. 
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى االجابة ال،حيحة، وني  سبة 79في سؤال مقالي عن العالقة بين الكائنات الحية في البيئة، تو ل 

أكبر بموضوعات البيئة  اهتماما%، ويمكن للمعلمين تحسينها إذا أولوا 51أفضل من املتوس  الدولي البالا 

في ذلك اتباع أساليب تعلم م تلفة، من أمثلة ومسائل  واألنظمة البيئية، والعالقات بين الكائنات الحية. ويمكنهم

 وفيديوهات وأورا  عمل وشرح ومناقشة.

 

 . أي كائن حي ينتمي لكل مستوى من هرم الطاقة؟1

 أكتب، ضفدع، عشب، ثعبان، جراد، كل في مستواه في هرم الطاقة.

 
 

 . أي كائن حي ينتمي لكل مستوى من هرم األعداد؟2

 أكتب، سمك كبير، قشريات بحرية، سمك قرش، سمك  غير،

 كل في مستواه في هرم األعداد.  

 
 

 -سمك  غير  -( من األسفل،  قشريات بحرية 2ثعبان.   ) –ضفدع  –جراد  –( من األسفل، عشب 1) :االجابات

 سمك قرش. -سمك كبير 

 

 األنظمة البيئية
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى االجابة ال،حيحة، مقارنة باملتوس  7في سؤال مقالي عن خصائص الحيوانات البحرية، تو ل 

االهتمام %، وني  سبة متدنية جدا على املستويين الوطني والدولي. هذا الواقع يوجب على املعلمين 13الدولي البالا 

به وأوجه االختالف بينها، عن طريق اتباع أساليب بتوضي  الخصائص العامة لجموعات الحيوانات وأوجه التشا

 تعلم م تلفة، من أمثلة وتمارين وجداول مقارنة وفيديوهات وأورا  عمل وشرح ومناقشة.

 . البومة والخفاش حيوانات ذات  شاا ليلي بشكل رئيس ي.1 

 وهما يصنفان في مجموعتين بيولوجيتين م تلفتين، طيور وثدييات.

 
 ما االختالفان البيولوجيان بين البومة والخفاش واللذان يفصالنهما في هاتين الجموعتين؟

 أ.

 .  

 . الحوت والتمساح حيوانان يعيشان في املاء بشكل رئيس ي. 2

 وهما يصنفان في مجموعتين بيولوجيتين م تلفتين، ثدييات وزواحف.

    
 والتمساح واللذان يفصالنهما في هاتين الجموعتين؟ما االختالفان البيولوجيان بين الحوت 

 أ.

.  

 

 

 خصائص الكائنات احلية وعملياهتا احليوية
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 . البطريق والد  حيوانان يعيشان في منطقة القطب الشمالي بشكل رئيس ي. 3

 وهما يصنفان في مجموعتين بيولوجيتين م تلفتين، طيور وثدييات.

   
 هاتين الجموعتين؟ما االختالفان البيولوجيان بين البطريق والد  واللذان يفصالنهما في 

 أ.

  .  

( 2( البومة تتكاثر بالبيا، ويغطي جسمها الريش، والخفاش يتكاثر بالوالدة ويغطي جسمه الشعر. )1): االجابات

( البطريق 3التمساح يتكاثر بالبيا، ويغطي جسمه حراشف، والحوت يتكاثر بالوالدة ويغطي بعا جسمه شعر. )

 والد  يتكاثر بالوالدة ويغطي جسمه الفراء.يتكاثر بالبيا، ويغطي جسمه الريش، 

  ارشادات عالجية:
إلى  اطلبإلى من يرخب تكوين جدول على اللوح يتضمن أعمدة لجموعات الفقاريات الرئيسية، ثم  اطلب -

 الطلبة ذكر أمثلة على كل مجموعة، وكتابتها على اللوح.

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات كتابة الخصائص العامة التي تتصف بها حيوانات كل مجموعة  اطلب -

 تصنيفية، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

، والخصائص العامة لكل منها، وأدر مجموعات الفقاريات الرئيسيةاستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن   -

 نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات ذكر أمثلة عن أنواع من الفقاريات تتصف ب صائص ت تلف  طلبا -

 عن خصائص الجموعة التي تنتمي إلفها، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  أنواع من الفقاريات تتصف ب صائص تشبه خصائص مجموعات  -

 شا مع الطلبة حول ما شاهدوه.أخرى، وأدر نقا

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن أنواع فقاريات  تتصف االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.، الجموعة التي تنتمي إلفهاب صائص ت تلف عن بقية أنواع 

كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للخصائص العامة لجموعات الفقاريات،  -

 وقوم اجاباتهم. 
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، مقارنة باملتوس  الدولي البالا 30في سؤال مقالي عن ال،حة واملرض، تو ل 

%، مما يؤشر إلى ضعف وا خ في معرفة الطلبة بأمور ال،حة والحفاظ علفها، علما بأن الطلبة درسوا كثيرا عن 38

حياتيا يعيشونه كل يوم. هذا الواقع يوجب على املعلمين األمور املتعلقة بال،حة في مرحلة مبكرة، وني تمثل سلوكا 

أكثر بتعميق املعرفة العلمية والتوعية ال،حية لدى الطلبة، حت  تلك البسيطة أو البديهية منها. ويمكنهم االهتمام 

أساليب تعلم عدة من  ور ورسومات وقصص ومجالت وفيديوهات، إضافة إلى الشرح واملناقشة اعتماد    في ذلك 

 واألمثلة واأل شطة الختلفة.

 . شعر عالء بألم في حلقه، فو ف له زميله دواء كان يتناوله. هل تن،خ عالء بتناول هذا الدواء؟1

 في مربع واحد(. )ضع عالمة 

  عم  

  ال 

 فسر اجابتك.

 . ذهب سالم إلى املدرسة وهو مصا  باإلنفلونزا. وبعد عدة أيام، أ يب عدد من زمالئه في الصف باإلنفلونزا. 2

 هل من األرجخ أن سالم تسبب بالعدوى لزمالئه؟

 في مربع واحد(.)ضع عالمة

  عم  

  ال 

 فسر اجابتك.

 . تغضب أمينة بسرعة من كل رأي ي الف رأيها، أو كل سلوك ال يعجبها.3

 أمينة  حية وسليمة؟ انفعاالتهل 

 في مربع واحد()ضع عالمة

  عم  

  ال 

 فسر اجابتك.

( 3(  عم، ألنه نقل فيروس اإلنفلونزا لهم.  )2( ال، يجب عدم تناول الدواء إال بعد استشارة الطبيب.  )1) :االجابات

ال، يجب علفها أن تحافظ على  حتها الجسمية والنفسية بتجنب االنفعاالت والتحكم باملشاعر، وبناء عالقات 

 ودية مع اآلخرين، وتقبل الرأي اآلخر. 

 

 صحة االنسان
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  ارشادات عالجية:
 الطلبة عن أمراض معدية أ يبوا بها سابقا، وكيف عولجت.  اسأل -

إلى الطلبة التحدث عن لقاحات أعطيت لهم، وضد أي أمراض. ثم تو ل معهم إلى دور اللقاحات في  اطلب -

 الوقاية من األمراض املعدية. 

 لون إليه إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات اختيار مرض معد وكتابة أعراضه، وعرض ما يتو  اطلب -

 على الصف.

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن األمراض املعدية، وكيفية التعامل معها، ودور اللقاحات في الوقاية منها،  -

 وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن ال،حة الجسمية والعاطفية والنفسية، وكيفية الحفاظ علفها، وأدر  -

 نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن األمراض  اطلب -

  املعدية، وتوعية الناس بكيفية التعامل معها، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

ال،حة دية وكيفية الوقاية منها، ومفهوم األمراض املع إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم اطلب -

 الجسمية والعاطفية والنفسية لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن األمراض املعدية عبر االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.ي وقاية البشرية من أخطارها، التاريخ، ودور اللقاحات ف

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن ال،حة الجسمية االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.والعاطفية والنفسية، 

يق فهمهم لألمراض املعدية وال،حة الجسمية والنفسية كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعم -

 والعاطفية، وقوم اجاباتهم. 
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، 38في سؤال اختيار من متعدد عن ظاهرة حيوية طبيعية في البيئة، تو ل 

%، مما يؤشر إلى ضعف وا خ في معرفة الطلبة للظواهر الحيوية الطبيعية في 44مقارنة باملتوس  الدولي البالا 

االهتمام شكال عدة. هذا الواقع يوجب على املعلمين البيئة، علما بأن الطلبة درسوا عنها ويشاهدونها في بيئتهم بأ

أكثر بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة، حت  تلك البسيطة أو البديهية منها، ب ا ة تلك املشاهدة في بيئتهم. 

أساليب تعلم عدة من مشاهدات و ور وفيديوهات وأمثلة، إضافة إلى الشرح واملناقشة اعتماد    ويمكنهم في ذلك 

  شطة الختلفة.واأل

 

 

 . يمكن أن يتلوث هواء املدن بما يشكل تهديدا ل،حة السكان. 1 

 ما النشاا البشري الذي يمكن أن يسبب هذا التلوث؟

 النشاا العمرا ي. أ.

 زراعة األشجار.  .

 ك. كثرة السكان.

 د. دخان املصا ع.

 جماعية لألسماك.. تحدث أحيانا في بعا البلدان حاالت موت 2

 ما النشاا البشري الذي يمكن أن يسبب هذا املوت الجماعي؟ 

 أ. الصيد الجائر.

  . تلويث املياه.

 ك. األ شطة الرياضية املائية.

 د. إدخال حيوانات مفترسة لألسماك..

 

 . تتسبب حرائق الغابات ب سائر كبيرة لة سان والبيئة.3

 يسبب هذه الحرائق؟ما النشاا البشري الذي يمكن أن 

 أ. شق الطر .

  . بناء املساكن.

 ك. الحرائق املتعمدة.

 د. تصوير أفالم املغامرات.

 

 ( ك. الحرائق املتعمدة.3(  . تلويث املياه.  )2( د. دخان املصا ع.  )1) :االجابات

 نظمة البيئيةاأل
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  ارشادات عالجية:
 

 وتأثيرها على اإل سان.اعرض للطلبة  ورا عن مشكالت بيئية، واسألهم عن أسبا  محتملة لها،  -

 إلى الطلبة ذكر بعا مشكالت بيئية في مناطقهم، ومسبباتها، وطرائق مقترحة لحلها.  اطلب -

 اسأل الطلبة عن مشكالت بيئية عاملية، ومسبباتها، وطرائق لحلها أو الوقاية منها.  -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات الكتابة عن مشكلة بيئية معينة، وكيفية الوقاية منها ومن  اطلب -

 تأثيراتها على الجتمع واإل سان. وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

وأدر نقاشا مع مشكالت بيئية عامة تهدد األردن وأخرى تهدد العالم، استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن   -

 بة حول ما شاهدوه.الطل

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا عن مشكلة بيئية، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة،  اطلب -

  فيديو، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم املشكالت البيئية لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا  اطلب -

 إتقانه لهذا الدور. حول مدى

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز مدعم باألرقام والرسوم عن االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.ي تارونها، مشكلة بيئية 

ثيراتها على الجتمع كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للمشكالت البيئية وتأ -

 والدولة واإل سان، وقوم اجاباتهم.
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، مقارنة باملتوس  21في سؤال مقالي عن خصائص الكائنات الحية، تو ل 

%، مما يؤشر إلى ضعف وا خ في معرفة الطلبة لخصائص الكائنات الحية، علما بأن الطلبة 24الدولي البالا 

أكثر بتعميق املعرفة االهتمام ملعلمين درسوا عنها ويشاهدونها في بيئتهم بأشكال عدة. هذا الواقع يوجب على ا

اعتماد    العلمية لدى الطلبة، حت  تلك البسيطة أو البديهية منها، ب ا ة تلك املشاهدة في بيئتهم. ويمكنهم في ذلك 

 أساليب تعلم عدة من مشاهدات و ور وفيديوهات وأمثلة، إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل شطة الختلفة.

 

 . يتضمن العمود األول من الجدول بعا مجموعات الالفقاريات، ويتضمن العمود الثا ي خصائص لها.1

 أرسم خطا لتصل كل مجموعة بالخا ية التي تناسبها.

 الخا ية مجموعة الالفقاريات

 يغطي جسمها أشواك اإلسفنجيات

 تعيش في املاء مثبتة على ال،خور 

 تجويف له فم محاا بأذرعيتكون جسمها من 

 يحاا جسم بعضها بصدفة

 يحي  بجسمها هيكل خارجي  لب

 تعيش  متطفلة على اإل سان

 الالسعات

 الرخويات

 شوكيات الجلد

 املفصليات

 

 . يتضمن العمود األول من الجدول بعا مجموعات الفقاريات، ويتضمن العمود الثا ي خصائص لها.2

 مجموعة بالخا ية التي تناسبها.أرسم خطا لتصل كل 

 الخا ية مجموعة الفقاريات

 األسماك

 الثدييات

 الزواحف

 البرمائيات

 الطيور 

 يغطي جسمها قشور 

 لها جلد رطب

 يغطي جسمها ريش

 يغطي جسمها شعر

 يغطي جسمها حراشف

 تعيش متطفلة على اإل سان

 

 

 خصائص الكائنات احلية وعملياهتا احليوية
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 الحية، ويتضمن العمود الثا ي خصائص لها.. يتضمن العمود األول من الجدول بعا مجموعات الكائنات 3

 أرسم خطا لتصل كل مجموعة بالخا ية التي تناسبها.

 الخا ية مجموعة الكائنات الحية

 الفطريات

 البكتيريا

 الطحالب

 النباتات الزهرية

 الثدييات

 ترضع  غارها

 تتكاثر بالبذور 

 املادة الوراثية خير محاطة بغالف

 يغطي جسمها حراشف

 التركيب ذاتية وخير ذاتية التغذيةبسيطة 

 بسيطة التركيب خير ذاتية التغذية

( اإلسفنجيات، تعيش في املاء مثبتة على ال،خور، الالسعات، يتكون جسمها من تجويف له فم محاا 1) :االجابات

بأذرع، الرخويات، يحاا جسم بعضها بصدفة، شوكيات الجلد، يغطي جسمها أشواك، املفصليات، يحي  بجسمها 

الزواحف، يغطي جسمها  ( األسماك، يغطي جسمها قشور، الثدييات، يغطي جسمها شعر،2هيكل خارجي  لب. )

( الفطريات، بسيطة التركيب خير ذاتية 3حراشف، البرمائيات، لها جلد رطب، الطيور، يغطي جسمها ريش.  )

التغذية، البكتيريا، املادة الوراثية خير محاطة بغالف، الطحالب، بسيطة التركيب ذاتية وخير ذاتية التغذية، 

 ييات، ترضع  غارها. النباتات الزهرية، تتكاثر بالبذور، الثد

  ارشادات عالجية:
 إلفهم ذكر بعا خصائصها.  اطلباعرض للطلبة  ورا لكائنات حية م تلفة، و  -

الطلبة كيف يمكن معرفة خصائص كائن حي من كلمة واحدة تصفه، وتو ل معهم إلى مفهوم تصنيف  اسأل -

 الكائنات الحية، وأهميته. 

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات عمل جدول ب صائص يعرفونها عن مجموعات الكائنات الحية  اطلب -

 الختلفة، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  تصنيف الكائنات الحية، والخصائص العامة التي تميز الجموعات  -

 ة حول ما شاهدوه.الرئيسية منها، وأدر نقاشا مع الطلب

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن مجموعة  اطلب -

  من الكائنات الحية، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

أدر إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم تصنيف الكائنات الحية لطلبة في الصفوف األولى مثال، و  اطلب -

 نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز مدعم بالصور والرسومات عن االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.مجموعة ي تارونها من الكائنات الحية، 

ميق فهمهم لخصائص الكائنات الحية الختلفة، وقوم كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتع -

 اجاباتهم.
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة 83في سؤال اختيار من متعدد عن العالقات بين الكائنات الحية في النظام البيئي، تو ل 

% من الطلبة إلى اإلجابة 71.1%، وتو ل 72ال،حيحة عن الفرع األول من السؤال، مقارنة باملتوس  الدولي البالا 

%، وني نتائج مناسبة تقريبا، ويفترض 70.8  الدولي البالا ال،حيحة عن الفرع الثا ي من السؤال، مقارنة باملتوس

أن تكون أفضل بكثير أيضا، ألن الطلبة درسوا عن الكائنات الحية وخصائصها والعالقات بينها في مرحلة مبكرة، 

. هذا وألن السؤال يرتب  بمعرفة يألفها الطلبة من بيئتهم الحلية، ومن خالل الصور والقصص والبرامج التلفزيونية

أكثر بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة، حت  تلك البسيطة أو البديهية منها. االهتمام الواقع يوجب على املعلمين 

أساليب تعلم عدة من  ور وفيديوهات وأمثلة، إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل شطة اعتماد    ويمكنهم في ذلك 

 الختلفة.

 

 . يظهر الشكل أدناه شبكة خذائية لنظام بيئي. 1

 
 

 

 

 

 األنظمة البيئية
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 أ. أي الكائنات الحية املوجودة في الشبكة الغذائية منتجة؟ 

 حشرة اليعسو . -4 ضفدع. -3  توت. -2  فراشة. -1

  . أي من الكائنات الحية في الشبكة الغذائية تأكل التوت؟  

 خنفساء.  -4  ثعلب. -3 فراشة. -2  أرنب. -1

 

 . يظهر الشكل أدناه شبكة خذائية لنظام بيئي. 2

 
 

 أ. أي الكائنات الحية املوجودة في الشبكة الغذائية مستهلك أول؟

 ثعلب. -1

 جزر. -2

 فأر. -3

 بومة. -4

  . أي الكائنات الحية املوجودة في الشبكة الغذائية تأكل اللحوم فق ؟ 

 أرنب. -1

 جرادة. -2

 فأر. -3

 بومة. -4

 

 بومة. -4فأر.    -3فراشة. ) (  -2توت.     -2)أ(  :االجابات
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني 50في سؤال اختيار من متعدد عن العمليات الحيوية في الخاليا، تو ل 

ضعف في معرفة الطلبة %، لكنها تبقل  سبة متدنية، مما يؤشر إلى 45 سبة أفضل من املتوس  الدولي البالا 

ملوضوع العمليات الحيوية في الخاليا، علما بأنه موضوع يرتب  بعمل جسم الكائن الةي، ولوجود تطبيقات حياتية 

أكثر بتطوير قدرات الطلبة االهتمام لبعا هذه العمليات مألوفة لدى الطالب. هذا الواقع يوجب على املعلمين 

اعتماد    على الرب  بين املظاهر الحياتية ذات العالقة والعمليات الحيوية على املستوى الخلوي. ويمكنهم في ذلك 

 أساليب تعلم عدة من مشاهدات و ور وفيديوهات وأمثلة، إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل شطة العملية.

 

 

 

 والتنفس الخلوي. البناء الضوئي. تحدث في النباتات عمليتان خلويتان مهمتان هما 1

 في النباتات؟ البناء الضوئيبماذا ت تلف عملية التنفس الخلوي عن عملية 

 أ. تعتمد على ثا ي أكسيد الكربون.

  . تستفيد من طاقة أشعة الشمس. 

 ك. ينتج عنها طاقة.

 الخضراء.  د. تحدث في البالستيدات

 

 . تحصل الخاليا على الطاقة عن طريق التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي.2

 بماذا ي تلف التنفس الالهوائي عن التنفس الهوائي؟ 

 أ. يحدث في حالة وفرة األكسجين.

  . يحتاك إلى طاقة.

 ك. ينتج عنه طاقة أكثر.

 د. يستفاد منه في  نع الخبز. 

 

 ( د. يستفاد منه في  نع الخبز. 2( ك. ينتج عنها طاقة.  )1) :االجابات

 

 

 

 

 

 

 

 اخلالاي ووظائفها
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 أسئلة مشابهة 

 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني  سبة أفضل من املتوس  48في سؤال مقالي عن تركيب الخلية، تو ل 

%. تؤشر هذه النسبة املتدنية على املستويين الوطني والدولي إلى ضعف في معرفة الطلبة بتركيب 39الدولي البالا 

ة أساسية عن الخلية، يفترض أن تكون بديهية الخلية وأنواع الخاليا وخصائصها. علما بأن السؤال خطل معرف

أكثر بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة، حت  تلك االهتمام بالنسبة للطالب. هذا الواقع يوجب على املعلمين 

أساليب تعلم عدة من  ور وفيديوهات وأمثلة وتمارين وأورا  اعتماد    البسيطة أو البديهية منها. ويمكنهم في ذلك 

 إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل شطة الختلفة.عمل، 

 

 م  شر العالم روبرت هوك الصورة أدناه لخاليا شاهدها تحت عدسة الجهر.1665. في عام 1

 
 العالم روبرت هوك شريحة الخاليا ذات الجدار السميك هذه؟من أي كائن حي أخذ 

 في مربع واحد. ضع عالمة 

  .نبات 

   .حيوان 

 فسر إجابتك. 

 . تجري أميمة تجربة عن العوامل املؤثرة في عملية البناء الضوئي. 2

 على أي كائن حي تجري أميمة تجربتها؟

  .نبات 

   .حيوان 

 فسر إجابتك. 

 ( نبات، ألن عملية البناء الضوئي تحدث في النباتات.2( نبات، لوجود جدار خلوي سميك.    )1) :االجابات

 

 دورات احلياة والتكاثر والوراثة
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني  سبة أفضل من 51عن الوراثة، تو ل  في سؤال اختيار من متعدد

%، لكنها ال تزال متدنية  سبيا. تؤشر هذه النسبة املتدنية إلى ضعف في معرفة الطلبة 49املتوس  الدولي البالا 

ع يعيشونه ويلمسونه للمفاهيم األساسية في علم الوراثة، وعالقتها بصفات اإل سان و حته، علما بأن هذا املوضو 

أكثر بتعميق املعرفة العلمية املرتبطة بالوراثة لدى الطلبة، حت  االهتمام يوميا. هذا الواقع يوجب على املعلمين 

أساليب تعلم عدة اعتماد    تلك البسيطة أو البديهية منها، وبالذات تلك املرتبطة بحياتهم اليومية. ويمكنهم في ذلك 

وفيديوهات وأمثلة وقصص، إضافة إلى الشرح واملناقشة واالستقصاء واأل شطة  من رسومات و ور ونماذك

 الختلفة.

 

 

 . يمثل الشكل أدناه زوجا من الكروموسومات.1

 ماذا تمثل األشرطة على الرسم؟

 أ. نوية.

  . جينات معينة.

 ك. ميتوكوندريا.

 د. م ازن املادة الوراثية. 

  

 

 

 . يمثل الشكل أدناه م ط  زواك بين شا  وفتاة. 2

 ؟ Yو  Xإلى ماذا يرمز الحرفان 

 أ. نوى.

  . نويات.

 ك. جينات.

 د. كروموسومات. 

 

 

 

 

 ( د. كروموسومات. 2(  . جينات معينة.   )1) :االجابات

 

 احلياة والتكاثر والوراثةدورات 
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة 24في سؤال مقالي عن عملية حيوية في جسم اإل سان يتكون من فرعين، تو ل 

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة عن الفرع 21%، وتو ل  28عن الفرع األول، مقارنة باملتوس  الدولي البالا 

بة املتدنية إلى ضعف في معرفة الطلبة على املستويين %. تؤشر هذه النس28الثا ي، مقارنة باملتوس  الدولي البالا 

الوطني والدولي للعمليات الحيوية في جسم اإل سان، على الرخم من ارتباطها بحياتهم و حتهم. هذا الواقع يوجب 

بتعميق املعرفة العلمية املرتبطة بالعمليات الحيوية في جسم اإل سان. االهتمام على املعلمين إيالء مزيد من 

أساليب تعلم عدة من رسومات و ور ونماذك وفيديوهات وأمثلة، إضافة إلى الشرح اعتماد    مكنهم في ذلك وي

 واملناقشة واالستقصاء واأل شطة الختلفة.

 

  

 . يبين الجدول أدناه مقدار ضغ  الدم لشخص باملليمتر زئبق في حالة الراحة وبعد ممارسة تمرين رياض ي.1

 

 تمرين الرياض يبعد ال في حالة الراحة

123/ 71 148/ 83 

 بين القراءتين؟ االختالفما سبب 

 

. يبين الجدول أدناه عدد مرات التنفس في الدقيقة لشخص في حالة الراحة، وبعد م  ي معتدل، وبعد ركا 2

 معتدل. 

 بعد ركا معتدل بعد م  ي معتدل في حالة الراحة

12 14 21 

 بين عدد مرات التنفس؟ االختالفما سبب 

 

. يبين الجدول أدناه عدد مرات نبا القلب في الدقيقة لشخص في حالة الراحة، وبعد ممارسة تمرين رياض ي ملدة 3

 دقائق.  5

 بعد التمرين الرياض ي في حالة الراحة

70 96 

 بين القراءتين؟ االختالفما سبب 

 

( زيادة عدد مرات الشهيق 2( زيادة ضربات القلب لتوفير الدم الحمل باألكسجين أل سجة الجسم.   )1) :االجابات

 ( زيادة ضربات القلب لتوفير الدم الحمل باألكسجين أل سجة الجسم.3لتوفير األكسجين أل سجة الجسم.   )

 

 خصائص الكائنات احلية وعملياهتا احليوية
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  ارشادات عالجية:
إلى من يرخب من الطلبة أداء تمرين رياض ي بسي  أمام زمالئه، واسألهم عما حدث في جسمه من عمليات  اطلب -

 حيوية أثناء التمرين. 

 إلفهم ذكر عمليات حيوية تحدث في أجسامهم أثناء ساعات اليوم، وما يحدث في أجسامهم خاللها. اطلب -

 ضاء التي تشترك معا ألداء عملية حيوية معينة. لوحة أو مجسما لجسم اال سان، وحدد األجهزة واألع اعرض -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات اختيار عملية حيوية تحدث في الجسم، وتوضي  التغيرات التي  اطلب -

 تحدث في الجسم خاللها، واألجهزة واألعضاء املشاركة ففها، وعرض ما يتو لون إليه على زمالئهم. 

وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما عمليات حيوية تحدث في جسم اال سان، فيديو عن استفد من اإلنترنت في عرض  -

 شاهدوه.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن عملية  اطلب -

  حيوية تحدث في جسم اال سان، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم العملية الحيوية، وأهميتها، لطلبة في الصفوف األولى مثال،  اطلب -

 وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

عملية حيوية تحدث في من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  و لون إليه على الصف.وعرض ما يت جسم اال سان،

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملفهوم العملية الحيوية، وقوم اجاباتهم.  -
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% من  الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي 22تو ل  في سؤال مقالي عن تكيف الكائنات الحية، ،

%. تؤشر النسب إلى ضعف في معرفة الطلبة بمفهوم تكيف الكائنات الحية ، بما يوجب على املعلمين إيالء 26البالا 

بتعريف الطلبة بمفهوم التكيف ومسبباته وأهميته، وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقة  االهتمام مزيد من 

 ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل. 

لدى طيور البطريق العديد من امليزات التكيفية التي تمكنها من تحمل البرد في القارة القطبية الجنوبية. يحتوي 

البطريق على كميات كبيرة من الدهون داخل جسمه، ويعيش ضمن مجموعات  كبيرة جًدا للحفاظ على الحرارة 

تمتع به من تركيب خاص للهيموجلوبين الذي خالل فصل الشتاء، ويستطيع أن ي فا من قدرته على األيا، ملا ي

 يسم  باستمرار عمل أعضائه بالرخم من النقص الشديد لألكسجين.

 . كيف يستطيع البطريق الحافظة على درجة حرارة جسمه؟1

 . فسر عدم تجمد البطريق في درجات الحرارة املن فضة جًدا؟2

 قطبي ؟الحراري على حياة الد  ال االحتباس. كيف تؤثر ظاهرة 3

( قدرة 2يحتوي البطريق على كميات كبيرة من الدهون داخل جسمه ويعيش في مجموعات كبيرة.  )( 1): اإلجابات

الحراري وتغيير املناخ  االحتباسبسبب  باالنقراض( إن الد  القطبي مهدد 3البطريق على ت فيا عملية األيا.  )

 الذي يسبب ذوبان الجليد، مما يفقده مسكنه وطعامه. 

  ارشادات عالجية:
 ابدأ الدرس بالطلب إلى الطلبة ذكر بعا املعلومات عن سلوك كائنات حية كالقط  والكال  والعصافير. -

اعرض فيديو عن سلوك بعا أنواع الكائنات الحية مثل البطريق والد  القطبي والحيتان في طر  التكاثر  -

 وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه..والبحث عن الغذاء والهر  من األعداء والتكيف مع البيئة، 

، وعرض ما ملعرفة املزيد عن تكيف الكائنات الحية أو اإلنترنتمن مكتبة املدرسة االستفادة كلف الطلبة  -

 يتو لون إليه على الصف.

تكيف إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن  اطلب -

  ، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.في الكائنات الحية ي تارونه

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم تكيف الكائنات الحية لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا  اطلب -

 حول مدى إتقانه لهذا الدور.

وقوم  يف الكائنات الحية،تك كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق استيعابهم ملفهوم ، -

 .إجاباتهم

 التنوع والتكيف واالنتخاب الطبيعي
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 أسئلة مشابهة 

   السؤال؟

في سؤال مقالي عن العالقات بين الكائنات الحية في النظام البيئي، كانت  سبة الطلبة الذين تو لوا الى اإلجابة 

%. ومع ذلك، يفترض باملعلمين العمل باستمرار على 69%، وني أفضل من املتوس  الدولي البالا 73ال،حيحة 

لعالقة، ومن ذلك األمثلة واملسائل والشرح تحسين النسب مهما كانت مرتفعة باتباع أساليب التعلم ذات ا

 واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل. 
 

 

 

 تبين الصور كائنات حية. ظلل نوع العالقة الغذائية بينها،

 

 

 
 

  تنافس افتراس تقايا

   1. ،الخراف التي تأكل العشب 

   2. ،التمساح والطائر 

   3. ،األسد والغزال 

 

 ( افتراس.3( تقايا.    )2( تنافس.   )1)   : اإلجابات          

 ةالبيئي ةمنظاأل
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

أجرى آدم تجربة عن كيفية تغير كتلة أورا  الشجر مع مرور الوقت نزع ثالث أورا  من شجرة وقاس كتلة كل ورقة 

 مرة أخرى. وسجل النتائج في جدول، 

 ورقة الشجر البداية )غ( الكتلة في الكتلة بعد أسبوع )غ(

1,65 2,22 1 

1,34 1,93 2 

1,60 2,08 3 

 في الكتلة؟ االن فاضما أفضل عبارة تشرح هذا 

 أ. ألن األورا  أطلقت األكسجين.

  . ألن األورا  استهلكت الجلوكوز. 

 ك. ألن األورا  فقدت املاء.

 د. ألن األورا  أطلقت ثا ي أكسيد الكربون.

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة وني ك. ألن األورا  فقدت املاء. وني أفضل من املتوس  61تو ل الطلبة 

%. ومع ذلك، يفترض باملعلمين العمل باستمرار على تحسين النسب مهما كانت مرتفعة باتباع 56الدولي البالا 

 والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. أساليب التعلم ذات العالقة، ومن ذلك األمثلة والشرح واملناقشة 

 

 

 

. أجرى طار  تجربة حول تغير لون أورا  األشجار في فصل الخريف مقارنة بلونها في فصل الصيف، إذ الحظ 1

 وجود عوامل تؤدي إلى ذلك عند بعا األشجار.

 ما أهم عامل يؤدي إلى حدوث تلك الظاهرة؟

  . ألن األورا  تفقد املاء.            أ. قلة وجود الضوء.                                                

 ك. ألن األورا  تمتص ثا ي أكسيد الكربون.                                    د. ألن األورا  تطلق األكسجين. 

 . ما أهمية األورا  للنبات؟ 2

  . ت زين الدهون.                        ت زين املاء.             -أ

 .                               د. تكوين الثمار.  الغلوكوز  سكرك.  نع 

 

 .  الغلوكوز  سكر( ك.  نع 2أ. قلة وجود الضوء.  )( 1)  : اإلجابات

 

 األنظمة البيئية
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

 .كائنات حيةهذه قائمة 

 قنديل البحر –ضفدع  –سمكة  –دودة األرض  –دلفين  –قطة  

إلى فصيلة الثدييات، وخير الثدييات في املكان  انتمائهاأو عدم  انتمائهاإلى  نفين حسب  الكائنات الحية نف هذه 

 املناسب على الجدول. 

 ةثديي ةثدييغير 

  

 

 إلى هذين الصنفين؟  الكائنات الحيةتم تصنيف هذه 

 1مجموعة  2مجموعة 

 قطة نملة

 دلفين دودة األرض

 سمكة قنديل البحر

 ضفدع 

 الصنفين؟  ينإلى هذ الكائنات الحيةما الخا ية التي تم اعتبارها في تصنيف 

 %.25% من  الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي البالا 18تو ل 

االهتمام تؤشر النسب إلى ضعف في معرفة الطلبة بتصنيف الكائنات الحية، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور  ،العلوم الحياتيةبهذا املوضوع الرئيس ي في 

 يوهات وأورا  العمل.واللوحات والجسمات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيد

 .كائنات حية. هذه قائمة 1

 نحلة  –نملة  –أم أربع وأربعون  –سحلية  –ذبابة  –عنكبوت 

  نف هذه الكائنات الحية إلى كائنات لديها ست أرجل وكائنات ليس لديها ست أرجل.

 كائنات لديها ست أرجل كائنات ليس لديها ست أرجل

  

 

 خصائص الكائنات احلية وعملياهتا احليوية
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 .كائنات حية. هذه قائمة 2

 أرنب –عصفور  –خروف  –طحالب  –نباتات 

  نف الكائنات الحية أعاله إلى مجموعتين؟

 أذكر الخا ية التي اعتمدت علفها في تصنيف الكائنات الحية أعاله.
 

 1مجموعة  2مجموعة 

  

 

 .  غار الجناد  تبدل خشاءها الخارجي مع نمو جسمها.3

 اآلتية يبدل خشاءه الخارجي مع نمو جسمه أيًضا.  الكائنات الحيةأي من 

 جند  -ق   –سمك  –أفعى  –ضفدع 

 نظم ذلك في الجدول أدناه؟

 كائن حي يبدل خشاءه الخارجي كائن حي ال يبدل خشاءه الخارجي

  

 

، خروف 2، نباتات وطحالب. مجموعة 1( مجموعة 2ونملة ونحلة(. ) ( تحتوي على ست أرجل ) ذبابة1): اإلجابات

 ( كائن حي يبدل خشاءه الخارجي، أفعى وجند .3وعصفور وأرنب، التصنيف حسب نم  الغذاء. )

  ارشادات عالجية:
 إلى الطلبة توضي  أهمية تصنيف الكائنات الحية.  اطلب -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات كتابة أسماء مجموعة من الكائنات الحية، واقتراح خا ية  اطلب -

 لتصنيف الكائنات وفقا لها، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

 ، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.تصنيف الكائنات الحيةاستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن   -

لتعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن أهمية إلى الطلبة ا اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. ،تصنيف الكائنات الحية

لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر  تصنيف الكائنات الحيةإلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم  اطلب -

 دور.نقاشا حول مدى إتقانه لهذا ال

تصنيف من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن تطور طرائق االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  الكائنات الحية، ودور العلماء في ذلك، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

 ، وقوم اجاباتهم. تصنيف الكائنات الحيةكلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ل -
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

إجابة  حيحة عن السؤال مقارنة  % من  الطلبة34في سؤال اختيار من متعدد عن تطور الكائنات الحية، أجا  

%. تؤشر النتائج إلى وجود ضعف في رب  الطلبة للمعلومات وتحليل السؤال، مما يوجب على 36باملتوس  الدولي 

املعلمين تطوير مهارات الطلبة في القراءة املعمقة وتحليل النص العلمي للو ول للمعرفة بأسلو  علمي ومنطقي. 

لتعلم ذات العالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واألمثلة والنماذك والشرح واملناقشة ويمكن ذلك باتباع أساليب ا

 والفيديوهات وأورا  العمل.  

 

 
 

 وجد في األردن أحافير لهياكل عظمية ألسماك وأ داف وأورا  نباتات مائية. -1

 فير؟أي العبارات اآلتية تدل ما يمكن استنتاجه من وجود هذه األحا

 أ. كانت املنطقة مغطاة باملياه وبسبب التغيرات املناخية انحسرت.

  . است دمت هذه الكائنات في خدمة اإل سان.  

 ك. لهذه الكائنات نفس السلف. 

 د. وجود ال،خور النارية في املنطقة. 
 

 كهفا يحتوي على  واعد وهواب . هاذهبت من  في رحلة جيولوجية مع والدها، شاهدت في أثنائ   -2

 ما سبب تكون الصواعد والهواب ؟ 

 أ.  الترسيب.                     . الترشي .             ك. التبلور.       د. التقطير.
 

 . توجد األحافير في الطبقات القديمة من ال،خور الرسوبية.3

 أي أنواع الكائنات الحية شكلت هذه األحافير؟

 أ.  الكائنات الحية التي تعيش في البحار فق . 

  . الكائنات الحية التي تعيش على اليابسة فق .

 ك. الكائنات الحية التي تعيش في الهواء.   

 د. الكائنات الحية التي تعيش في الهواء وفي البحر. 

 

 ت.املنطقة مغطاة باملياه وبسبب التغيرات املناخية انحسر  ( أ. كانت1)اإلجابات: 

 (  . الكائنات الحية التي تعيش على اليابسة فق .3( أ.  الترسيب.   )2) 

      

 

 

 التنوع والتكيف واالنتخاب الطبيعي
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  ارشادات عالجية:
 اعرض  ورا م تلفة ألحافير، وناقشهم بكيفية تكون األحافير واسألهم عن أنواع ال،خور وخصائص كل منها.  -

األحافير وسبب وجود أحافير لكائنات قسم الطلبة إلى مجموعات وكلف كل مجموعة بالبحث عن أسبا  تكون  -

 بحرية في األردن، ثم عرضها أمام زمالئهم.

 استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  األحافير، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. -

 األحافير،إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن  اطلب -

  ما يتو لون إليه على الصف. وعرض

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم األحافير  لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى  اطلب -

 إتقانه لهذا الدور.

وعرض ما من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن األحافير، االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  يه على الصف.يتو لون إل

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملفهوم األحافير، وقوم اجاباتهم.  -
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى إجابة جزئية  حيحة مقارنة 32في سؤال مقالي على شكل جدول عن املواد الغذائية، تو ل 

% إجابة  حيحة كاملة بما يماثل املستوى الدولي. تؤشر النسبة املتدنية على 8%، وأجا  23باملستوى الدولي 

ئية على الرخم من ارتباطها الوثيق بحياتهم املستويين الوطني والدولي إلى ضعف في معرفة الطلبة باملواد الغذا

بتعريف الطلبة بأنواع املواد الغذائية االهتمام اليومية و حتهم. هذ الواقع يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

وأهميتها للجسم ومصادرها في الطعام. وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور 

 واللوحات والعينات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 ي جدول بحيث تحتوي على جميع العنا ر الغذائية.. كون وجبة خذائية متوازنة ونظمها ف1

 كربوهيدرات بروتينات دهون  أمالح ومعادن

    

 

 . ما أهمية األمالح واملعادن لجسم اإل سان؟ 2

 . أذكر نوعين من األطعمة يحتويان على الدهنيات؟ 3

من تغذية للبقاء ب،حة جيدة، . أخبر كمال  ديقه زيد إن تناول الفاكهة يمكنه من الحصول على كل ما يحتاجه 4

 ويعتقد زيد أن كمال سيحتاك لتناول أنواع أخرى من األطعمة أيًضا.

 من منهما على  وا ؟

     كمال 

     زيد 

 فسر إجابتك؟

( 2أمالح ومعادن ، خضراوات ورقية.  ) –دهون،  زبدة  -بروتينات، بيا، لبنة   -كربوهيدرات، خبز   -( 1): اإلجابات

 االتزانواملعادن دورا مهم في الوظائف الحيوية، ويحتاك الجسم إلى  سبة قليلة منها للحفاظ على  تلعب األمالح

الداخلي في الجسم ومنع حدوث األمراض كهشاشة العظام وفقر الدم. واألمالح عنصر أسا  ي في تكوين العظام 

الفاكهة فق  ال يكفي للحصول على  ( زيد على  وا ، ألن تناول 4( اللحوم والبيا. )3واألسنان ونمو العضالت. )

 جميع العنا ر الغذائية الالزمة للجسم من دهون وكربوهيدرات وبروتينات، وأمالح وخيرها.   

 صحة اإلنسان
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% 44في سؤال مقالي عن تكيف الكائنات الحية للعيش في بيئاتها، كانت  سبة الطلبة الذين أجابوا على السؤال 

%. تؤشر هذه النسبة املتدنية على املستويين الوطني والدولي إلى ضعف في معرفة 46مقارنة باملتوس  الدولي 

بهذا املوضوع املهم في االهتمام علمين إيالء مزيد من الطلبة ملفهوم التكيف لدى الكائنات الحية، مما يوجب على امل

من مصادر عدة، بما ففها  بيئاتهاا بأن الطلبة سبق وأن تعرفوا عن تكيف الكائنات الحية مع ، علًم العلوم الحياتية

  الكتا  املدر  ي والقصص والبرامج التلفزيونية واإلنترنت. ويمكنهم في ذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقة

 ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل.

 

 

الدالفين ثدييات مائية من آكالت اللحوم تتغذى على األسماك والحبار. للدالفين فتحات في أعلى رؤوسها تسم  لها 

ع أن تلد دلفيًنا واحًدا فق . وللدالفين حاسة شهًرا، والشائ 17- 9بالتنفس خارك املاء، تكون فترة حمل األني  من 

 بصر قوية تمكنها من الرؤيا في الظالم، وني تعتمد على سماع  دى األمواك الصوتية لتحديد مواقع األجسام. 

 فسر كيف تستفيد الدالفين من حاسة السمع للو ول إلى فريستها؟ -1

 ما مدة حمل األني ؟ -2

 خارك املياه؟  كيف تستطيع الدالفين التنفس  -3

( من 3شهًرا.   ) 17- 9( من 2( تعتمد على سماع  دى األمواك الصوتية لتحديد مواقع األجسام.   )1): اإلجابات

  خالل فتحات موجودة في أعلى رأسها. 

  ارشادات عالجية:
 إلى الطلبة ذكر ما يعرفون عن حيوانات بحرية مشهورة، ومنها الدالفين.  اطلب -

 اسأل الطلبة عن العمليات الحيوية التي تحدث في جسم كل من الحيوان والنبات، وأهمية كل منها له.  -

 استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  الدالفين، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. -

عن  إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. الدالفين،

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ خصائص الدالفين لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا حول  اطلب -

 مدى إتقانه لهذا الدور.

مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن خصائص مميزة للدالفين،  مناالستفادة  إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم لخصائص الدالفين، وقوم اجاباتهم.  -

 

 التنوع والتكيف واالنتخاب الطبيعي
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% من  الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني أفضل من 38في سؤال مقالي عن دورة حياة الكائنات الحية، تو ل 

%. تؤشر هذه النسبة املتدنية على املستويين الوطني والدولي إلى ضعف في معرفة الطلبة 32املتوس  الدولي البالا 

بهذا املوضوع الذي يمثل محورا االهتمام مزيد من  لدورات حياة الكائنات الحية، مما يوجب على املعلمين إيالء

. ويمكن ذلك باتباع أساليب التعلم ذات العالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واألمثلة العلوم الحياتيةرئيسيا في 

 والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل. 

 

 

 

 النحل والفراشة؟. أذكر وجه تشابه واحد بين دورة حياة 1

 .كائنات حية. هذه قائمة 2

 أفعى  –حوت  –فراشة  -عصفور  –سمكة  –أسد  –ضفدع  –كلب  

بعا الكائنات الحية املذكورة أعاله يتكاثر بالوالدة وتتكون  غارها داخل جسم األم، واألخرى تتكون  غارها من 

 خالل البيا الذي تضعه ويفقس خارك جسمها.

 

 ة املذكورة أعاله في الجموعة التي تنتمي إلفها. نف الكائنات الحي

 كائنات حية تتكاثر بالبيا كائنات حية تتكاثر بالوالدة

  

 

. املرجان من الكائنات الحية الجوفة بسيطة التركيب وتتكاثر بالتبرعم، من خالل بروز  غير من أحد التفرعات 3

 لينتج بروز آخر ينفصل الحًقا ليصب  كائن مستقل.

 أذكر اسم كائن آخر يتكاثر بطريقة التبرعم؟أ. 

  . أذكر اسم نبات يتكاثر بطريقة التبرعم؟

 

( أسد وكلب وحوت تتكاثر بالوالدة، عصفور وسمكة وفراشة وأفعى تتكاثر بوضع 2( وضع البيا.   )1): اإلجابات

 ( أ. الهيدرا     . البطاطا.3البيا.   )

 

 

 

 دورات احلياة والتكاثر والوراثة



80 

 

 أسئلة مشاهبة 

 السؤال ؟

في سؤال اختيار من متعدد عن تكيف الكائنات الحية، كانت  سبة الطلبة الذين تو لوا الى اإلجابة ال،حيحة 

%. وني  سب متدنية على املستويين الوطني والدولي، مما يوجب 42%، وني أفضل من املتوس  الدولي البالا 43

باتباع أساليب التعلم ذات العالقة، ومن ذلك األمثلة واملسائل  على املعلمين العمل باستمرار على تحسين النسب

 والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل. 

. تعيش أعداد قليلة من الكائنات الحية، في أعما  الحيطات مقارنة بتلك التي تعيش في املناطق القريبة من سط  1

 املاء. ما سبب قلة أعداد الكائنات الحية، في أعما  الحيطات؟ 

 أ. كثرة الينابيع املعدنية الحارة من قاع الحي .

  . عدم توفر ما يكفي من الغذاء.

 الحيوانات املفترسة.ك. كثرة 

 د. التركيز العالي للغازات السامة. 

 

. الحشرة املضيئة )سراك الحصادين( حشرة ال يتجاوز حجمها مليمترات قليلة، تعيش في  الغابات الكثيفة 2

وبعضها في أعما  البحار، وني تض يء بسبب تفاعل إنزيم معين داخل جسمها بوجود مصدر لألكسجين، وتتوقف 

 املنبعثة على كمية األكسجين الداخلة في التفاعل، وتسم  هذه الظاهرة اإلضاءة الحيوية. كمية الضوء

 ملاذا تض يء هذه الحشرة؟ 

 أ. لتلطيف درجة حرارة الجسم.

  . للت لص من الطاقة الزائدة.

 ك. ألنها تعيش في أماكن مظلمة.

 د. لت تفي عن الحيوانات املفترسة.  

 

 ( ك. ألنها تعيش في أماكن مظلمة.2ما يكفي من الغذاء.  )(  . عدم توفر 1): اإلجابات

  

 

 

 

 

 الطبيعيالتنوع والتكيف واالنتخاب 
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

إلى اإلجابة ال،حيحة  % من  الطلبة33في سؤال اختيار من متعدد عن العمليات الحيوية في جسم اإل سان، تو ل 

%. وني  سب متدنية على املستويين الوطني والدولي، مما يوجب على املعلمين 41مقارنة باملتوس  الدولي البالا 

العمل باستمرار على تحسين النسب باتباع أساليب التعلم ذات العالقة، ومن ذلك األمثلة واملسائل والشرح 

   العمل واأل شطة العملية.واملناقشة والفيديوهات والنماذك وأورا

 

 

 

 .  ماذا يحدث لعضلتي العضد عند انبساا املرفق؟ 1

 أ. تنبس  العضلة ذات الثالثة رؤوس، وتنقبا العضلة ذات الرأسين. 

  . تنقبا العضلة ذات الثالثة رؤوس، وتنبس  العضلة ذات الرأسين.

 ك.  تنبس  العضلة ذات الثالثة رؤوس، وتبقل العضلة ذات الرأسين كما ني. 

 د. تنقبا العضلة ذات الرأسين، وتبقل العضلة ذات الثالث رؤوس كما ني.

 

 . ي زن السكر في العضالت على شكل مركب يسم ، 2

  . الفركتوز.             أ. الجلوكوز.                            

 الجاليكوجين.                                د. السكروز.ك. 

  

 ماذا يحدث للحجا  الحاجز عند حدوث عملية الشهيق؟  -3

 أ. ينقبا باتجاه األسفل.                  . ينبس  باتجاه األسفل.            

 ينبس  باتجاه األعلى.  -ك. ينقبا باتجاه األعلى.                  د

             

(  3( ك. الجاليكوجين.    )2(  . تنقبا العضلة ذات الثالثة رؤوس، وتنبس  العضلة ذات الرأسين.   )1): اإلجابات

 أ. ينقبا باتجاه األسفل. 

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص الكائنات احلية
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  ارشادات عالجية:
ا  -

ً
اطرح سؤال إلثارة الدافعية عند الطلبة حول أهمية ممارسة التمارين الرياضية في بناء العضالت، ثم أدر نقاش

 حوله.  

استفد من شبكة اإلنترنت في عرض فيديو حول عضالت الساعد، وآلية عمل العضالت، وأدر نقاشا مع الطلبة  -

 حول ما شاهدوه.

وعات كتابة و ف موجز لعملية أوحركة حيوية في جسم اإل سان إلى الطلبة من خالل العمل في مجم اطلب -

 وآلية عملها،  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

بعا إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. العمليات الحيوية في جسم اإل سان،

لطلبة في الصفوف  إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم العمليات الحيوية في جسم الكائن الةي اطلب -

 األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن عملية حيوية ي تارونها في االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.لكائن الةي، جسم ا

كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للعمليات الحيوية في جسم الكائن الةي، وقوم  -

 اجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

في النظام البيئي، كانت  سبة الطلبة الذين تو لوا الى في سؤال اختيار من متعدد عن العالقات بين الكائنات الحية 

%. ومع ذلك، يفترض باملعلمين العمل باستمرار 62%، وني أفضل من املتوس  الدولي البالا 71اإلجابة ال،حيحة 

على تحسين النسب مهما كانت مرتفعة باتباع أساليب التعلم ذات العالقة، ومن ذلك األمثلة واملسائل والشرح 

 اقشة والفيديوهات وأورا  العمل.واملن

 

 

 

. تعيش طيور التنظيف على ظهر حيوان الجاموس لتلتق  الحشرات وتتغذى علفها، ما نوع العالقة التي  شأت 1

 بين الجاموس وتلك الطيور؟

 أ. تنافس.                                 . افتراس. 

 د. تعايش.            ك. تكافل.                    

 

 . يتميز األسد بامتالكه أنياًبا قوية وم الب جارحة مما تعطيه القدرة على الحصول على خذائه.2

 ما نوع العالقة التي تنشأ بين األسد والحمار الوح  ي؟

 أ. تنافس.                                   . افتراس. 

 د. تكافل.    ك. تعايش.                             

 

. هناك بعا أنواع األسماك لها القدرة على ضب  درجة حرارة جسمها لتتوافق مع درجة حرارة املاء الذي تعيش 3

 فيه.

 أي العبارات التالية تنطبق على حالة تلك األسماك؟

 أ. فقدان األسماك لحاسة البصر.

  . قدرة األسماك على التأقلم مع بيئتها. 

 اك على التأقلم مع بيئتها. ك. عدم  قدرة األسم

 د. موت األسماك لعدم حصولها على الغذاء. 

 

 (  . قدرة األسماك على التأقلم مع بيئتها.3(  . افتراس.   )2( ك. تكافل.   )1): اإلجابات

 

  

 

 األنظمة البيئية
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85 

 

 

تفسير /العلوم الحياتية
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% 36عذذذذذذذن العمليذذذذذذذات الحيويذذذذذذذة فذذذذذذذي النبذذذذذذذات، ورد علذذذذذذذى شذذذذذذذكل تجربذذذذذذذة م بريذذذذذذذة، تو ذذذذذذذل  اختيذذذذذذذار مذذذذذذذن متعذذذذذذذدد فذذذذذذذي سذذذذذذذؤال

%، ومذذذذذذذع ذلذذذذذذذك ال تذذذذذذذذزال 35مذذذذذذذن الطلبذذذذذذذة إلذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذة ال،ذذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذذي  سذذذذذذذبة أفضذذذذذذذل مذذذذذذذذن املتوسذذذذذذذ  الذذذذذذذدولي البذذذذذذذذالا 

 سذذذذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذذذذة، ممذذذذذذذذذذا يؤشذذذذذذذذذذر إلذذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذذعف وا ذذذذذذذذذذخ فذذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذذة وفهمهذذذذذذذذذذم للعمليذذذذذذذذذذات الحيويذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذي النبذذذذذذذذذذات، 

مذذذذذذذن املذذذذذذذواد الالزمذذذذذذذة لهذذذذذذذا، ونواتجهذذذذذذذا، وضذذذذذذذعف فذذذذذذذي  فهذذذذذذذم الطلبذذذذذذذة للتجربذذذذذذذة الخبريذذذذذذذة وكيفيذذذذذذذة التعامذذذذذذذل  وأهميتهذذذذذذذا، وكذذذذذذذل

معهذذذذذذذذذا. علمذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذأن الطلبذذذذذذذذذة درسذذذذذذذذذوا عذذذذذذذذذن هذذذذذذذذذذه العمليذذذذذذذذذات، وأجذذذذذذذذذروا كثيذذذذذذذذذرا مذذذذذذذذذن األ شذذذذذذذذذطة والتجذذذذذذذذذار  الخبريذذذذذذذذذة. هذذذذذذذذذذا 

لحيويذذذذذذذذة فذذذذذذذذي النبذذذذذذذذات، أكثذذذذذذذذر بتعميذذذذذذذذق معرفذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذة بالعمليذذذذذذذذات ااالهتمذذذذذذذذام الواقذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذب علذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذين 

وفذذذذذذذذذي جسذذذذذذذذذم الكذذذذذذذذذائن الةذذذذذذذذذي بشذذذذذذذذذكل عذذذذذذذذذام. إضذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذى زيذذذذذذذذذادة التركيذذذذذذذذذز علذذذذذذذذذى األ شذذذذذذذذذطة والتجذذذذذذذذذار  الخبريذذذذذذذذذة لتوضذذذذذذذذذي  

أسذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذذن رسذذذذذذذذذذذومات وفيذذذذذذذذذذذديوهات، إضذذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذذذى الشذذذذذذذذذذذرح اعتمذذذذذذذذذذذاد    املفذذذذذذذذذذاهيم. ويمكنذذذذذذذذذذذه فذذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذذذك 

 واملناقشة واأل شطة والتجار  الختلفة.

 

 

 أجرت سناء التجربة املو حة في األشكال أدناه. .1

 
 

 ملاذا مات الفأر في الناقوس ) (، وبقي حيا في الناقوس )د(؟

 ألن الشمعة انطفأت في الناقوس ) (. .أ

 ألنه كان مريضا في الناقوس ) (. . 

 ألن الشمعة في الناقوس ) ( استهلكت ثا ي أكسيد الكربون. .ك

 األكسجين الالزم لتنفس الفأر.ألن النبات في الناقوس )د( أطلق  .د

 اخلالاي ووظائفها
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 . أجرى رائد التجربتين املنفصلتين اآلتيتين.2

 
 ما سبب زيادة فقاعات األكسجين في األنبوبة ) ( عن األنبوبة )أ(؟

 أ. زيادة إطال  الحلزون لألكسجين.

  . زيادة عملية التنفس في النبات.

 ك. نقصان عملية البناء الضوئي في النبات نتيجة لنقصان األكسجين الالزم لها. 

د. زيادة عملية البناء الضوئي في النبات املنتجة لألكسجين نتيجة إلطال  الحلزون ثا ي أكسيد الكربون 

 الالزم لها. 

 

( د. زيادة عملية البناء الضوئي 2فأر. )( د. ألن النبات في الناقوس )د( أطلق األكسجين الالزم لتنفس ال1) االجابات:

 في النبات املنتجة لألكسجين نتيجة إلطال  الحلزون ثا ي أكسيد الكربون الالزم لها. 
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% مذذذذذذن الطلبذذذذذذذة إلذذذذذذى اإلجابذذذذذذذة ال،ذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذي  سذذذذذذذبة 30فذذذذذذي سذذذذذذذؤال مقذذذذذذالي عذذذذذذذن خصذذذذذذائص الكائنذذذذذذذات الحيذذذذذذة، تو ذذذذذذذل 

%، ومذذذذذذذذع ذلذذذذذذذذك تبقذذذذذذذذل النسذذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذذة  سذذذذذذذذبيا ممذذذذذذذذا يؤشذذذذذذذذر إلذذذذذذذذى ضذذذذذذذذعف فذذذذذذذذي 24أفضذذذذذذذذل مذذذذذذذذن املتوسذذذذذذذذ  الذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذالا 

ا معرفذذذذذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذذذذذة ب صذذذذذذذذذذذذذائص الكائنذذذذذذذذذذذذذات الحيذذذذذذذذذذذذذة، ب ا ذذذذذذذذذذذذذة الحيوانذذذذذذذذذذذذذات، علمذذذذذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذذذذذأن الطلبذذذذذذذذذذذذذة درسذذذذذذذذذذذذذوا عذذذذذذذذذذذذذن هذذذذذذذذذذذذذذ

املوضذذذذذذذذوع، ويعرفونذذذذذذذذه فذذذذذذذذي حيذذذذذذذذاتهم العمليذذذذذذذذة بأشذذذذذذذذكال عذذذذذذذذدة ومذذذذذذذذن مصذذذذذذذذادر عذذذذذذذذدة. هذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذب علذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذين 

أكثذذذذذذذذذذر بتعميذذذذذذذذذذق املعرفذذذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذذذة عذذذذذذذذذذن عذذذذذذذذذذالم الكائنذذذذذذذذذذات الحيذذذذذذذذذذة لذذذذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذذذذة، حتذذذذذذذذذذ  تلذذذذذذذذذذك البسذذذذذذذذذذيطة أو االهتمذذذذذذذذذذام 

وقصذذذذذذذذذذذص ومجذذذذذذذذذذذالت أسذذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذذذن  ذذذذذذذذذذذور ورسذذذذذذذذذذذومات اعتمذذذذذذذذذذذاد    البديهيذذذذذذذذذذذة منهذذذذذذذذذذذا. ويمكذذذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذذذك 

 وفيديوهات، إضافة إلى الشرح واملناقشة واألمثلة واأل شطة الختلفة.

 

 

  

 .  ف خا يتين أو سلوكين تست دمهما الطيور للحفاظ على دفء جسمها في الطقس البارد.1

 أ.

 

 .  

 

 .  ف خا يتين أو سلوكين تست دمهما األسماك في السباحة.2

 أ.

 

 .  

 

( لها زعانف، جسمها إ سيابي، تحتوي 2( يغطي جسمها الريش، نبضات قلبها سريعة، تتجمع معا.  )1) االجابات:

 على كيس )مثانة( عوم. 

 

 

 

 صحة اإلنسان
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذة 40فذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذن متعذذذذذذذذذدد عذذذذذذذذذن تكيذذذذذذذذذف الكائنذذذذذذذذذات الحيذذذذذذذذذة وتطورهذذذذذذذذذا، تو ذذذذذذذذذل 

%، ممذذذذذذذا يؤشذذذذذذذذر إلذذذذذذذى ضذذذذذذذعف وا ذذذذذذذخ فذذذذذذذذي معرفذذذذذذذة الطلبذذذذذذذة ملوضذذذذذذذذوع 46ال،ذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذ  الذذذذذذذذدولي البذذذذذذذالا 

علذذذذذذذذذذى  دااعتمذذذذذذذذذذافيذذذذذذذذذذه  اسذذذذذذذذذذتنتاجاتتكيذذذذذذذذذذف الكائنذذذذذذذذذذات الحيذذذذذذذذذذة وتطورهذذذذذذذذذذا، علمذذذذذذذذذذا بأنذذذذذذذذذذه موضذذذذذذذذذذوع يمكذذذذذذذذذذن التو ذذذذذذذذذذل إلذذذذذذذذذذى 

أكثذذذذذذذر بتطذذذذذذذوير قذذذذذذذدرات الطلبذذذذذذذة علذذذذذذذى االهتمذذذذذذذام معطيذذذذذذذات يمكذذذذذذذن للطلبذذذذذذذة فهمهذذذذذذذا. هذذذذذذذذا الواقذذذذذذذع يوجذذذذذذذب علذذذذذذذى املعلمذذذذذذذين 

مذذذذذذذذن أمثلذذذذذذذذة ومعطيذذذذذذذذات متنوعذذذذذذذذذة. ب ا ذذذذذذذذة تلذذذذذذذذك املشذذذذذذذذاهدة فذذذذذذذذي بيئذذذذذذذذتهم. ويمكذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذي  انطالقذذذذذذذذاوالتفسذذذذذذذذير  االسذذذذذذذذتنتاك

 إضافة إلى الشرح واملناقشة. أساليب تعلم عدة من مشاهدات و ور وفيديوهات وأمثلة،اعتماد    ذلك 

 

 

 

 . تعيش األسماك والحيتان في املاء. أي من الخصائص اآلتية مشتركة بينهما؟1

 أ. التنفس عن طريق الخياشيم.

  . وجود الزعانف.

 ك. التكاثر بالوالدة.

 طي الجسم.غد. وجود حراشف ت

 

 أي من الخصائص اآلتية مشتركة بينهما؟ . تشترك الفقمة والد  في العديد من الخصائص.2

 أ. وجود الزعانف. 

  . التكاثر بالوالدة.

 .اال سيابيك. الشكل 

 د. العيش في القطب الشمالي فق .

 

أي من الخصائص اآلتية . يستطيع الحوت السباحة، ويستطيع النسر الطيران. وهما يشتركان ببعا الخصائص. 3

 مشتركة بينهما؟

 بالوالدة.أ. التكاثر 

  . وجود الريش.

 ك. الشكل املغزلي.

 د. وجود أكياس هوائية متصلة بالرئتين.

 ك. الشكل املغزلي.( 3 . التكاثر بالوالدة.  )( 2(  . وجود الزعانف.  )1) االجابات:

 

 

 التنوع والتكيف واالنتخاب الطبيعي



91 

 

  ارشادات عالجية:

 إلفهم ذكر بعا خصائصها.  اطلباعرض للطلبة  ورا لكائنات حية م تلفة، و  -

 اسأل الطلبة عن خصائص تشترك ففها بعا هذه الكائنات، والسبب في ذلك.  -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات ذكر أمثلة عن كائنات حية تشترك ب صائص جسمية معينة  اطلب -

نتيجة عيشها في البيئة نفسها، أو كونها تنتمي إلى الجموعة التصنيفية نفسها، ومن ذلك حيوانات ونباتات 

 ،حراء، أو حيوانات املاء، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.ال

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  تكيفات في أجسام الكائنات الحية تساعدها على البقاء، وأدر نقاشا  -

 مع الطلبة حول ما شاهدوه.

تعيش ففها، وأدر  استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  خصائص مشتركة لكائنات حية ترتب  بالبيئة التي -

 نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن كائنات  اطلب -

  حية من مجموعات تصنيفية م تلفة وتشترك ببعا الخصائص، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم تصنيف الكائنات الحية في ضوء مجموعة من الخصائص  اطلب -

املشتركة، وليس بناء على خا ية مشتركة واحدة، لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه 

 لهذا الدور.

كتابة تقرير موجز مدعم بالصور والرسومات من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.عن إرتباا كثير من خصائص الكائن الةي بالبيئة التي يعيش ففها، 

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز مدعم بالصور والرسومات االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.عن تكيفات في جسم الكائن الةي ترتب  بالبيئة التي يعيش ففها، 

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للخصائص التي قد تشترك ففها الكائنات -

 الحية الختلفة، وقوم اجاباتهم.
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% مذذذذذذن الطلبذذذذذذة إلذذذذذذى اإلجابذذذذذذة 35فذذذذذذي سذذذذذذؤال اختيذذذذذذار مذذذذذذن متعذذذذذذدد عذذذذذذن العمليذذذذذذات الحيويذذذذذذة فذذذذذذي جسذذذذذذم اإل سذذذذذذان، تو ذذذذذذل 

%، ونذذذذذذذذذذي  سذذذذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذذذذة، تؤشذذذذذذذذذذر إلذذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذذي 42ال،ذذذذذذذذذذحيحة عذذذذذذذذذذن الفذذذذذذذذذذرع، مقارنذذذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذذالا 

يويذذذذذذذذة يعيشذذذذذذذذونها معرفذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذة بالعمليذذذذذذذذات الحيويذذذذذذذذة التذذذذذذذذي تجذذذذذذذذري فذذذذذذذذي أجسذذذذذذذذامهم، وألن السذذذذذذذذؤال يذذذذذذذذرتب  بعمليذذذذذذذذة ح

باسذذذذذذذذذذذتمرار، ويعرفذذذذذذذذذذذون عنهذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذن مصذذذذذذذذذذذادر أخذذذذذذذذذذذرى مثذذذذذذذذذذذل األمثلذذذذذذذذذذذة والقصذذذذذذذذذذذص والبذذذذذذذذذذذرامج التلفزيونيذذذذذذذذذذذة. هذذذذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذذذذع 

أكثذذذذذذذذذذذذر بتعميذذذذذذذذذذذذق املعرفذذذذذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذذذذذة لذذذذذذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذذذذذذة عذذذذذذذذذذذذن أجسذذذذذذذذذذذذامهم والعمليذذذذذذذذذذذذات االهتمذذذذذذذذذذذذام يوجذذذذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذذذذين 

أسذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذم اعتمذذذذذذذذاد    فذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذك الحيويذذذذذذذذة التذذذذذذذذي تحذذذذذذذذدث ففهذذذذذذذذا، حتذذذذذذذذ  تلذذذذذذذذك البسذذذذذذذذيطة أو البديهيذذذذذذذذة منهذذذذذذذذا. ويمكذذذذذذذذنهم 

 عدة من أخبار وفيديوهات وأمثلة، إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل شطة الختلفة.
 

 

 . أجرت أميمة تجربة محاكاة للحركات التنفسية، فاست دمت نموذك الجهاز التنفس ي كما في الشكل.1

 
 والحركات التنفسية في التجربة؟أي عبارة  حيحة عن الجهاز التنفس ي 

 أ. يمثل البالون في األسفل القصبة الهوائية.

  . تمثل البالونات املنتف ة عملية الزفير.

 ك. تمثل البالونات املنتف ة عملية الشهيق.

 د. يمثل الناقوس التجويف البطني.

. يمثل الشكل محاكاة لعملية زفير وتعكر ماء الجير عند 2

 النفخ فيه. 

 

 ما الغاز في هواء الزفير الذي سبب تعكر ماء الجير؟ 

  . النتروجين. أ. األكسجين.

 د. ثا ي أكسيد الكربون.  ك. ب ار املاء.

 

 خصائص الكائنات احلية وعملياهتا احليوية
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 أثر التمرين الرياض ي في معدل التنفس، فاتبع الخطوات اآلتية، استقصاء. أراد عامر 3

 طلب إلى زميله عد أنفاسه وهو جالس على املقعد. -

 ثانية، وطلب إلى زميله عد أنفاسه مرة أخرى. 20ملدة م    بب ء  -

 ثانية، وطلب إلى زميله عد أنفاسه مرة أخرى. 40م    بب ء ملدة  -

 ماذا الحظ عامر عن عدد أنفاسه؟

 أ. كان عدد األنفاس األكبر وهو جالس.

 ثانية. 20 . كان عدد األنفاس األكبر بعد أن م    ملدة 

 ثانية. 40بعد أن م    ملدة ك. كان عدد األنفاس األكبر 

 د. كان عدد األنفاس نفسه في جميع الحاالت. 

( ك. كان عدد األنفاس 3( د. ثا ي أكسيد الكربون.   )2( ك. تمثل البالونات املنتف ة عملية الشهيق.   )1) االجابات:

 ثانية. 40األكبر بعد أن م    ملدة 

  ارشادات عالجية:

إلى أحد الطلبة تنفيذ أي تمرين رياض ي أمام الصف، واسأل عن العمليات الحيوية التي حدثت في جسمه  اطلب -

 أثناء تنفيذ التمرين.

إلى الطلبة ذكر أسماء عمليات حيوية تحدث في جسم اإل سان، مثل الحركة، والتنفس، والهضم، ...  اطلب -

 وأهمية كل منها للحياة. 

 مفهوم العملية الحيوية، وأجزاء الجسم املشاركة في أي منها. أدر نقاشا مع الطلبة لتوضي  -

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  بعا العمليات الحيوية في جسم اإل سان، وأدر نقاشا مع الطلبة حول  -

 ما شاهدوه.

 بعاإلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. العمليات الحيوية في جسم اإل سان، وأهميتها له،

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم العمليات الحيوية في جسم اإل سان لطلبة في الصفوف األولى  اطلب -

 مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

ة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن عملية حيوية ي تارونها في من مكتباالستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.جسم اإل سان، 

كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للعمليات الحيوية في جسم اإل سان، وقوم  -

 اجاباتهم. 
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذذذذة 39فذذذذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذذذذذن متعذذذذذذذذذذذذذدد عذذذذذذذذذذذذذن خصذذذذذذذذذذذذذائص الكائنذذذذذذذذذذذذذات الحيذذذذذذذذذذذذذة، تو ذذذذذذذذذذذذذل 

%. تؤشذذذذذذذذر هذذذذذذذذذه النسذذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذذذة إلذذذذذذذذى ضذذذذذذذذعف فذذذذذذذذي 53ال،ذذذذذذذذحيحة عذذذذذذذذن السذذذذذذذذؤال، مقارنذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذ  الذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذالا 

ة معرفذذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذذة للخصذذذذذذذذذذائص العامذذذذذذذذذذة لجموعذذذذذذذذذذات الكائنذذذذذذذذذذات الحيذذذذذذذذذذة، علمذذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذذأنهم درسذذذذذذذذذذوا عذذذذذذذذذذن الكائنذذذذذذذذذذات الحيذذذذذذذذذذ

اإلجابذذذذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذذذذحيحة عذذذذذذذذذذذذن السذذذذذذذذذذذذؤال بسذذذذذذذذذذذذهولة. هذذذذذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذذذذى  اسذذذذذذذذذذذذتنتاكوخصائصذذذذذذذذذذذذها، وإنذذذذذذذذذذذذه يمكذذذذذذذذذذذذن 

أكثذذذذذذذذذذذذر بتعميذذذذذذذذذذذذق املعرفذذذذذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذذذذذة لذذذذذذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذذذذذذة، حتذذذذذذذذذذذذ  تلذذذذذذذذذذذذك البسذذذذذذذذذذذذيطة أو البديهيذذذذذذذذذذذذة منهذذذذذذذذذذذذا، االهتمذذذذذذذذذذذذام املعلمذذذذذذذذذذذذين 

مذذذذذذذذذذذذن  ذذذذذذذذذذذذور أسذذذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذذذدة اعتمذذذذذذذذذذذذاد    . ويمكذذذذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذذذذك واالسذذذذذذذذذذذذتنتاكوتطذذذذذذذذذذذذوير قذذذذذذذذذذذذدراتهم علذذذذذذذذذذذذى التفكيذذذذذذذذذذذذر 

 وفيديوهات وأمثلة، إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل شطة الختلفة.

 

 . تتصف الضفادع بجلد رطب.1

 ما فائدة الجلد الرطب للضفادع؟

 أ. يمتص حرارة الجو لتدفئة جسمها.

  . يساعدها على االلتصا  باألسط  امللساء.

 لها.ك. تذو  فيه املواد الغذائية الالزمة 

 د. يساعدها على  الحصول على كمية إضافية من األكسجين.

 

   

 فريسته. التقاا. الخفاش حيوان ثديي قادر على الطيران، توجد به خا ية تساعده على 2

 فريسته؟ التقااما الخا ية التي تساعد الخفاش على  

 أ. حاسة إبصار فائقة.

  . حاسة شم فائقة.

 الفريسة.ك.  دى الصوت املنعكس عن 

 د. نفث مادة  مغية تجتذ  الفريسة.

  

 

 

 

 

 

 احليوية خصائص الكائنات احلية وعملياهتا
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 . يمكن للسمكة الغوص في املاء بسهولة.3

في املاء  واالرتفاعما الخا ية التي تساعد السمكة على الغوص  

 بسهولة؟

 أ. وجود فجوات هوائية في العظام.

 بالهواء. تمتلئ . وجود مثانة عوم 

 بالحص   الصغيرة. يمتلئك. وجود تجويف 

 باملاء.  يمتلئد. وجود تجويف 

 

( ك.  دى الصوت املنعكس عن 2على كمية إضافية من األكسجين.   ) ( د. يساعدها على  الحصول 1) االجابات:

 بالهواء. تمتلئ(  . وجود مثانة عوم 3الفريسة.  )
 

  ارشادات عالجية:

 إلى الطلبة تسمية مجموعات من الحيوانات، وذكر أبرز الخصائص العامة لكل منها.  اطلب -

 إلفهم اختيار خا ية، ومقارنتها في مجموعات حيوانية م تلفة، من حيث التركيب والوظيفة.  اطلب -

هذا  إلى الطلبة ذكر خا ية مميزة لحيوان ما، ي تلف ففها عن بقية الجموعات األخرى، وتوضي  طبيعة اطلب -

 التميز. 

لبعا مجموعات الحيوانات، وأدر نقاشا مع  أبرز الخصائص العامةاستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  -

 الطلبة حول ما شاهدوه.

بعا إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. لكل مجموعة،خصائص الجموعات الحيوانية، وأهميتها 

لجموعات الحيوانات، لطلبة في الصفوف الخصائص العامة إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم  اطلب -

 األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

قرير موجز عن خا ية توجد في بعا من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تاالستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.مجموعات الحيوانات، وكيف ت تلف في الجموعات الختلفة، 

كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم لبعا خصائص مجموعات الحيوانات، وقوم  -

 اجاباتهم. 
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟           

% مذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذدولي 42فذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذذالي عذذذذذذذذذن األحذذذذذذذذذافير، تو ذذذذذذذذذل 

%. تؤشذذذذذذذذذذر هذذذذذذذذذذذه النسذذذذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذذدولي إلذذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذذة 49البذذذذذذذذذذالا 

ر. هذذذذذذذذا الواقذذذذذذذع يوجذذذذذذذب علذذذذذذذى املعلمذذذذذذذين إيذذذذذذذالء مزيذذذذذذذد مذذذذذذذن ملفهذذذذذذذوم األحذذذذذذذافير وتطذذذذذذذور الكائنذذذذذذذات الحيذذذذذذذة علذذذذذذذى مذذذذذذذر العصذذذذذذذو 

بتعميذذذذذذذذذذذق املعرفذذذذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذذذة املرتبطذذذذذذذذذذذة بتذذذذذذذذذذذاريخ الحيذذذذذذذذذذاة علذذذذذذذذذذذى األرض، وتطذذذذذذذذذذذور الكائنذذذذذذذذذذات الحيذذذذذذذذذذذة، وكيفيذذذذذذذذذذذة االهتمذذذذذذذذذذام 

أسذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذن رسذذذذذذذذذومات و ذذذذذذذذذور ونمذذذذذذذذذاذك وفيذذذذذذذذذديوهات اعتمذذذذذذذذذاد    تكذذذذذذذذذون األحذذذذذذذذذافير. ويمكذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذك 

 ناقشة واالستقصاء واأل شطة الختلفة.وأمثلة، إضافة إلى الشرح وامل
 

 

 

 يتضمن الشكل أدناه أحافير لجموعة من الكائنات الحية. . 1

 
 أي عبارة تصف طريقة تشكل هذه األحافير؟

 في مربع واحد( )ضع اشارة 

 .رسم اال سان القديم ألشكالها على ال،خر 

 .بقايا من أجسامها طمرت في الطين 

 أ سجة الجسم الطرية وبقاء األجزاء الصلبة. تالش ي 

 اشرح إجابتك. 

 

 

 

 

 

 الطبيعيالتنوع والتكيف واالنتخاب 
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 . يبين الشكل أدناه طبقات  خرية تحتوي على أحافير لكائنات حية. 2

 
 أي الطبقات ال،خرية يحتوي على أقدم األحافير؟

 في مربع واحد( )ضع اشارة 

 الطبقة أ 

   الطبقة 

 الطبقة ك 

 الطبقة د 

 اشرح إجابتك. 

 

 الشكل أدناه طبقات  خرية تحتوي على أحافير لكائنات حية.. يبين 3

 
 ماذا يستفيد العلماء من دراسة هذه األحافير؟

 في مربع واحد( )ضع اشارة 

  .تحديد أماكن وجود املاس 

  .تحديد أماكن إ شاء املدن 

   .تقدير أعمار ال،خور 
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( ك. تالش ي أ سجة الجسم الطرية وبقاء األجزاء الصلبة، ألن هياكل الحيوانات مكتملة، وقد وجدت 1) االجابات:

( تقدير أعمار 3( الطبقة د، ألنها تحتوي على الكائنات الحية األبس  تركيبا. )2اال سان على األرض. ) قبل ظهور 

 ال،خور، اعتمادا على مبدأ تعاقب األحافير واملضاهاة.

 
 

  عالجية: ارشادات

 ، واسألهم عنها. ألحفورة، أو  ورة أحفوريهاعرض على الطلبة عينة  -

 أدر نقاشا مع الطلبة عن تاريخ الحياة على األرض، وعن الكائنات الحية القديمة، وكيفية دراسة العلماء لها. -

ن األحافير، واكتبها على اللوح، وناقش معهم أمثلة على كل طريقة.  اطلب -  إلفهم استنتاك طر  لتكو 

إلى الطلبة تتبع تطور مجموعات الكائنات الحية  اطلباعرض لوحة لطبقات  خرية تحتوي على أحافير، و  -

 ففها.

إلفهم التفكير في  اطلبن، و ناقش مع الطلبة واقع كثرة وجود أحافير لحيوانات بحرية في م تلف مناطق األرد -

 كيفية حدوث ذلك.

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات اختيار منطقة معينة وتعرف طبيعتها الجيولوجية، وامكانية  اطلب -

 العثور على أحافير ففها. وعرض ما يتو لون إليه على زمالئهم. 

وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما ، للعلماء استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن األحافير وأنواعها وأهميتها -

 شاهدوه.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن األحافير،  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم األحافير، وأهميتها للعلماء، لطلبة في الصفوف األولى مثال،  اطلب -

 وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن واقع األحافير في األردن، االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.جي للمنطقة، والتاريخ  الجيولو 

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملفهوم األحافير، وقوم اجاباتهم.  -
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

إلذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذة ال،ذذذذذذذحيحة مقارنذذذذذذذة  % مذذذذذذذن  الطلبذذذذذذذة36فذذذذذذذي سذذذذذذذؤال مقذذذذذذذالي عذذذذذذذن العالقذذذذذذذات بذذذذذذذين الكائنذذذذذذذات الحيذذذذذذذة، تو ذذذذذذذل 

%. تؤشذذذذذذذذذر هذذذذذذذذذذه النسذذذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذدولي إلذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذي 39باملتوسذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذالا 

االهتمذذذذذذذذام معرفذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذة لطبيعذذذذذذذذة العالقذذذذذذذذات بذذذذذذذذين الكائنذذذذذذذذات الحيذذذذذذذذة، ممذذذذذذذذا يوجذذذذذذذذب علذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذين إيذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذذد مذذذذذذذذن 

. ويمكذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذك باتبذذذذذذذذذذاع أسذذذذذذذذذذاليب الذذذذذذذذذذتعلم ذات علذذذذذذذذذذوم الحياتيذذذذذذذذذذةالبهذذذذذذذذذذذا املوضذذذذذذذذذذوع الذذذذذذذذذذذي يمثذذذذذذذذذذل محذذذذذذذذذذورا رئيسذذذذذذذذذذيا فذذذذذذذذذذي 

 العالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات. 
 

 

 . فيما يأتي عالقة بين كائنات حية.1

 أفعى                                                    أرنب                                    حشائش     

 . تأثير  يد األرانب على الحشائش واألفعى؟1

 .  إذا أدخلت مجموعة من السناجب على السلسلة الغذائية أعاله. ما تأثير ذلك على األرانب؟ 2

 . ما نوع العالقة بين السناجب واألرانب؟ 3

(  عدم توفر 2الحشائش بسبب  يد األرانب، أما األفاعي ستموت بسبب قلة الغذاء.   )( زيادة كمية 1)اإلجابات: 

 ( ستنشأ عالقة تنافس بين السناجب واألرانب على الغذاء.3الغذاء الكافي لهم.  )

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 األنظمة البيئية
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  ارشادات عالجية:
والنباتات بالنسبة لحصولها ابدأ الدرس بمناقشة الطلبة حول خبراتهم ومالحظاتهم لسلوك الحيوانات األليفة  -

 على الغذاء.

اعرض  ورا لكائنات حية م تلفة، وأدر نقاشا حول طبيعة خذاء كل منها، وتو ل مع الطلبة إلى مفهوم ذاتي  -

 التغذية وخير ذاتي التغذية

أدر جلسة عصف ذهني حول مفهوم املنتجات واملستهلكات وتو ل إلى سمات هذا املفهوم، وعالقة املنتجات  -

 املستهلكات.مع 

الطاقة من كائن حي آلخر عبر السلسلة الغذائية، وتو ل مع الطلبة إلى أهمية بدء انتقال اطرح كيفية  -

 السلسلة باملنتجات وحصولها على الطاقة من الشمس.

كلف الطلبة من خالل العمل في مجموعات تكوين سالسل خذائية م تلفة على اليابسة وفي املاء، وعرض ما  -

 ه على زمالئهم.يتو لون إلي

 استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن العالقات بين الكائنات الحية، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.  -

من خالل  من مكتبة املدرسة واإلنترنت ملعرفة املزيد عن العالقات بين الكائنات الحيةاالستفادة   كلف الطلبة  -

 أمثلة أو أنظمة بيئية ي تارونها، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن عالقة  اطلب -

  بين كائنين حيين في نظام بيئي، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

لم يو خ مفهوم العالقات بين الكائنات الحية لطلبة في الصفوف األولى مثال، إلى الطلبة محاكاة دور مع اطلب -

 وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

 العالقات بين الكائنات الحية، لطبيعة استيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -

 وقوم إجاباتهم. 
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 مشابهة أسئلة 

 السؤال؟

قذذذذذذذذام مذذذذذذذذالك البنايذذذذذذذذات الضذذذذذذذذخمة فذذذذذذذذي بعذذذذذذذذا املذذذذذذذذدن الكبيذذذذذذذذرة، بإ شذذذذذذذذاء حذذذذذذذذدائق علذذذذذذذذى األسذذذذذذذذط  ، يسذذذذذذذذاعد وجذذذذذذذذود عذذذذذذذذدد 

 أكبر من الحدائق على التقليل من مقدار ثا ي أكسيد الكربون في الهواء.

 كيف تساعد الزيادة في عدد الحدائق على التقليل من مقدار ثا ي أكسيد الكربون في الهواء؟

%. تؤشذذذذذذذر هذذذذذذذذه 44إلذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذة ال،ذذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذي أفضذذذذذذذل مذذذذذذذن املتوسذذذذذذذ  الذذذذذذذدولي البذذذذذذذالا  % مذذذذذذذن  الطلبذذذذذذذة48تو ذذذذذذذل 

النسذذذذذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذذذدولي إلذذذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذذذة ملكونذذذذذذذذذذذات النظذذذذذذذذذذذام البيئذذذذذذذذذذذي 

بهذذذذذذذذذا املوضذذذذذذذذذوع االهتمذذذذذذذذذام وعالقتهذذذذذذذذا ببعضذذذذذذذذها وطذذذذذذذذذر  حمايذذذذذذذذة البيئذذذذذذذذذة، ممذذذذذذذذا يوجذذذذذذذذب علذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذين إيذذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذذد مذذذذذذذذن 

. ويمكذذذذذذذن ذلذذذذذذذك باتبذذذذذذذاع أسذذذذذذذاليب الذذذذذذذتعلم ذات العالقذذذذذذذة، ومذذذذذذذن ذلذذذذذذذك العلذذذذذذذوم الحياتيذذذذذذذةذي يمثذذذذذذذل محذذذذذذذورا رئيسذذذذذذذيا فذذذذذذذي الذذذذذذذ

 الرسومات والصور واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية الختلفة. 

ميتها في حجب أشعة الشمس فو  . طبقة األوزون عبارة عن جزء من الغالف الجوي الحي  باألرض، وتكمن أه1

ذرات أكسجين، وبتفاعلها مع األشعة فو  البنفسجية ينتج  3البنفسجية عن األرض، كما يحتوي خاز األوزون على 

 خاز األكسجين املهم لحياة الكائنات الحية. 

 كيف تساعد في التقليل من دمار طبقة األوزون وحمايتها؟

 

 االستوائيةوائية، تقع في قارة أميركا الجنوبية وتمثل أكثر من نصف الغابات . خابات األمازون خابات مطيرة است2

 املطيرة على كوكب األرض وأكثرها تنوًعا حيوًيا في العالم، لذا تسم  )رئة العالم(.

 

  أ. ملاذا سميت خابات األمازون رئة العالم؟

  . ما أثر قطع األشجار في خابات األمازون على اإل سان والبيئة؟

  

(  تقليل است دام املواد الكيماوية التي تؤثر على طبقة األوزون مثل الفلوروكلوروكربونات، واست دام 1)اإلجابات: 

(  أ. بسبب وجود كميات كبيرة جًدا من األشجار، التي تساعد على إطال  كميات كبيرة 2املواد الصديقة للبيئة.  )

الضوئي، وهذا بدوره يؤدي إلى تنقية الهواء وعدم تلوثه.  .  يؤدي إلى من األكسجين في الهواء في عملية البناء 

ان فاض تركيز األكسجين في الهواء، وزيادة تركيز ثا ي أكسيد الكربون مما يؤدي إلى خلل في تركيز الغازات في الهواء.  

 خذاء. ك. ان فاض التنوع الحيوي في الغابات وموت ماليين الحيوانات التي تصب  بال مأوى وال

 األنظمة البيئية
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% من  الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني أفضل من املتوس  الدولي 21في سؤال مقالي عن األنظمة البيئية، تو ل 

%. تؤشر هذه النسبة املتدنية على املستويين الوطني والدولي إلى ضعف في معرفة الطلبة ملكونات النظام 19البالا 

بهذا املوضوع الذي يمثل محورا رئيسيا في االهتمام ببعضها، مما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من  البيئي وعالقتها

. ويمكن ذلك باتباع أساليب التعلم ذات العالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واألمثلة والشرح العلوم الحياتية

 واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل. 

 

 

 

رعى الراعي املاعز في قطعتي أرض  غيرتين تحتوي كل منها على أعشا  م تلفة، وكان في القطعة األولى نوع معين 

من الزهور البرية، التي كانت يقتاتها املاعز مما يعكس ذلك على جودة الحليب، مع مرور الوقت الحظ الراعي تناقًصا 

عة األولى، وازدادت في القطعة الثانية، علًما أن عدد أفراد املاعز على مدى ثالث سنوات في الزهور البرية تلك في القط

 في القطعة الثانية.  30في القطعة األولى و 50كان 

  . ما نوع العالقة الغذائية التي  شأت بين أفراد املاعز؟1

 ؟االنقراضها من حمف. كيف يمكن أن يحافظ املزارع على الزهور البرية وي2

 . فسر سبب تناقص أعداد املاعز في القطعة األولى؟ 3

 

( بأن يسم  للزهور البرية بالنمو والتكاثر، وعدم تركيز رعي املاعز على منطقة 2عالقة تنافس.  ) (1)اإلجابات: 

(  بسبب تنافس املاعز على الغذاء ونقص حصة 3من منطقة ألخرى في الرعي. )نتقال واحدة فق ، بل يجب اال 

 الفرد وبالتالي موت بعا أفراد املاعز. 
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

إلى اإلجابة ال،حيحة، وني أفضل  % من  الطلبة31في سؤال مقالي عن العوامل املؤثرة في األنظمة البيئية، تو ل 

%. تؤشر هذه النسبة املتدنية على املستويين الوطني والدولي إلى ضعف في معرفة 27من املتوس  الدولي البالا 

بهذا االهتمام هذا التأثير، مما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من  ونتائجالطلبة للعوامل املؤثرة في األنظمة البيئية 

، ويرتب  بحياة الطالب و حة الجتمع وسالمة البيئة. ويمكن العلوم الحياتيةيمثل محورا رئيسيا في  املوضوع الذي

ذلك باتباع أساليب التعلم ذات العالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات 

 وأورا  العمل واأل شطة الختلفة. 

 

 
 

تصنف الفيضانات ضمن الظواهر الطبيعية التي تحدث بشكل فجائي، وتؤثر في األنظمة البيئية. ومن العوامل التي 

تؤثر في درجة خطورة الفيضانات، عمق املياه وسرعة الفيضان ومدته، ومعدل ارتفاع مستوى املياه. ومن املشكالت 

املعدية وتشرد السكان في املناطق القريبة من مكان التي قد تحدمها الفيضانات، زيادة م اطر انتشار األمراض 

 حدوث الفيضان عدا عن األضرار املادية الختلفة. 

 . كيف تسبب الفيضانات انتشار األمراض املعدية واألوبئة مثل الكوليرا والتيفوئيد؟1

 . ما اآلثار التي قد ت لفها الفيضانات على السكان؟2

 ات اذها لتفادي م اطر الفيضانات؟ . ما التدابير الواجب على الدولة3

 

( نقص األخذية، تحطم البن  2تلوث املياه كثرة بعا مسببات األمراض وانتشارها.      ) يسبب -1(  1)اإلجابات: 

ب،حة البيئة، وتأمين مياه شر  نظيفة، االهتمام ( 3التحتية واملنشآت، انتشار األمراض السارية، تشرد السكان.  )

 من منطقة الفيضان، وتأمين مساكن لهم، ات اذ اإلجراءات الالزمة للتقليل من م اطر الفيضانات.إجالء السكان 
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟ 

% من  الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني تماثل 55خصائص أجسام الكائنات الحية، تو ل  في سؤال مقالي  عن

% أيضا. تؤشر هذه النسبة املتدنية على املستويين الوطني والدولي إلى ضعف في معرفة 55املتوس  الدولي البالا 

ئتهم الحلية. هذا الواقع يوجب على الطلبة لخصائص أجسام الكائنات الحية، على الرخم من ألفتهم الكبيرة بها في بي

. العلوم الحياتيةب صائص أجسام الكائنات الحية التي تمثل محورا رئيسيا في االهتمام املعلمين إيالء مزيد من 

ويمكن ذلك باتباع أساليب التعلم ذات العالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واألمثلة والشرح واملناقشة 

 واأل شطة الخبرية. والفيديوهات وأورا  العمل 
 

 

 . ما امليزة التي يوفرها شكل جسم السمكة على معيشتها في املاء؟ 1

 

 . ما أهمية الهيكل الخارجي للقنفذ؟2

 

( يعمل الهيكل الخارجي على دعم 2( يساعد شكل الجسم على شق املاء والسباحة بشكل ا سيابي. )1) اإلجابات:

 الجسم وحمايته من األعداء، ويحافظ على حرارة جسم  القنفذ.

  

 خصائص الكائنات احلية وعملياهتا احليوية
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 اءـــــزيـالـفـي
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني  سبة أفضل من املتوس  الدولي 47.2في سؤال مقالي عن القوى تو ل 

%، لكنها تبقل  سبة متدنية  سبيا تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة ملعلومات بسيطة وبديهية درسوها 46.8البالا 

أكثر بتعميق املعرفة االهتمام ع  يوجب على املعلمين سابقا، ويعيشون معها في حياتهم اليومية باستمرار. هذا الواق

العلمية لدى الطلبة، ب ا ة تلك املتعلقة بأمور حياتية يعيشونها، والحرص على توضيحها وتفسيرها. ويمكنهم في 

أساليب تعلم عدة من تطبيقات عملية ورسومات و ور وفيديوهات، وشرح ومناقشة وأمثلة عملية اعتماد    ذلك 

 عمل وتنفيذ أ شطة م تلفة.وأورا  

  

 

 يبين الشكل أدناه طالبا يقرأ كتابا أسفل شجرة تفاح.

 
ب سقوا التفاحة من على الشجرة؟1  . ما الذي سب 

 أ. قراءة الكتا .

  . أشعة الشمس.

 ك. الجاذبية األرضية.

 د. جاذبية شعره.

 

 

 

 

 

 

 احلركة والقوى



108 

 

 فضاء في املدار. . تبين الصورة رائد فضاء على متن مركبة2

 
 ملاذا ال تسق  حبات البرتقال إلى األسفل؟

 يدفعها بيديه.أ. 

  . خفيفة الوزن.

 ك. ال توجد جاذبية.

 بالعصير. د. ممتلئة

 

 ال توجد جاذبية. ك.( 2ك. الجاذبية األرضية.  )( 1) االجابات:
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 أسئلة مشاهبة 

          السؤال؟

% مذذذذذذن الطلبذذذذذذة إلذذذذذذى االجابذذذذذذة ال،ذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذي  59تو ذذذذذذل ، مقذذذذذذالي عذذذذذذن املذذذذذذواد املو ذذذذذذلة للكهربذذذذذذاء والعازلذذذذذذةفذذذذذذي سذذذذذذؤال 

%، لكنهذذذذذذذذا تبقذذذذذذذل  سذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذذة علذذذذذذذى املسذذذذذذذذتويين الذذذذذذذوطني والذذذذذذذذدولي،  52 سذذذذذذذبة أفضذذذذذذذل مذذذذذذذذن املتوسذذذذذذذ  الذذذذذذذذدولي البذذذذذذذالا 

هم اليوميذذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذرخم مذذذذذذذذذذذن أن السذذذذذذذذذذذؤال يذذذذذذذذذذذرتب  بموضذذذذذذذذذذذوع بسذذذذذذذذذذذي  وبذذذذذذذذذذذدي ي ويتعامذذذذذذذذذذذل معذذذذذذذذذذذه الطلبذذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذذي حيذذذذذذذذذذذات

أكثذذذذذذذر بتوضذذذذذذذي  املفذذذذذذذاهيم األساسذذذذذذذية مهمذذذذذذذا كانذذذذذذذت بسذذذذذذذيطة، االهتمذذذذذذذام باسذذذذذذتمرار. هذذذذذذذذا الواقذذذذذذذع يوجذذذذذذذب علذذذذذذذى املعلمذذذذذذذين 

ذذذذذذان فهمهذذذذذذذا يشذذذذذذذكل قاعذذذذذذذدة لفهذذذذذذذم موضذذذذذذذوعات أخذذذذذذذرى الحقذذذذذذذة. ويمكذذذذذذذنهم فذذذذذذذي ذلذذذذذذذك اتبذذذذذذذاع أسذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذم  ب ا ذذذذذذذة إذا كذ

   عمل وأ شطة وتجار .م تلفة، من رسومات و ور وأمثلة وتطبيقات حياتية وفيديوهات وأورا

 

 

 
 

 . ما الخا ية التي تجمع بين األشياء الظاهرة في الصف العلوي، واألشياء الظاهرة في الصف السفلي في الشكل. 1

 
 

 . ماذا تستنتج من التجربة في الشكل اآلتي؟2

 
 

( األشياء في الصف العلوي جميعها مو لة للكهرباء، واألشياء في الصف السفلي جميعها عازلة 1) :االجابات

 فيه مو ل للكهرباء. والفلز( يد املفك عازلة للكهرباء، 2للكهرباء.  )
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 أسئلة مشاهبة 

 

 

        السؤال؟

الطلبذذذذذذذة إلذذذذذذذى االجابذذذذذذذة ال،ذذذذذذذحيحة، % مذذذذذذذن  24تو ذذذذذذذل ، فذذذذذذذي سذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذار مذذذذذذذن متعذذذذذذذدد عذذذذذذذن تحذذذذذذذوالت الطاقذذذذذذذة ونقلهذذذذذذذا

%، لكنهذذذذذذذا تبقذذذذذذذل  سذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذة جذذذذذذذدا علذذذذذذذى املسذذذذذذذتويين الذذذذذذذوطني  23ونذذذذذذذي  سذذذذذذذبة أفضذذذذذذذل مذذذذذذذن املتوسذذذذذذذ  الذذذذذذذدولي البذذذذذذذالا 

علذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذرخم مذذذذذذذذذذن أن السذذذذذذذذذذذؤال يذذذذذذذذذذرتب  بموضذذذذذذذذذذوع بسذذذذذذذذذذي  وبذذذذذذذذذذدي ي ويتعامذذذذذذذذذذذل معذذذذذذذذذذه الطلبذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذي حيذذذذذذذذذذذاتهم  والذذذذذذذذذذدولي،

أكثذذذذذذذر بتوضذذذذذذذي  املفذذذذذذذاهيم األساسذذذذذذذية مهمذذذذذذذا كانذذذذذذذت هتمذذذذذذذام اال اليوميذذذذذذذة باسذذذذذذذتمرار. هذذذذذذذذا الواقذذذذذذذع يوجذذذذذذذب علذذذذذذذى املعلمذذذذذذذين 

ذذذذذذذذذان فهمهذذذذذذذذذذا يشذذذذذذذذذذكل قاعذذذذذذذذذذدة لفهذذذذذذذذذذم موضذذذذذذذذذذوعات أخذذذذذذذذذذرى الحقذذذذذذذذذذة. ويمكذذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذذك اتبذذذذذذذذذذاع  بسذذذذذذذذذذيطة، ب ا ذذذذذذذذذذة إذا كذ

أسذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذم م تلفذذذذذذذذذة، مذذذذذذذذذن رسذذذذذذذذذومات و ذذذذذذذذذور وأمثلذذذذذذذذذة وتطبيقذذذذذذذذذات حياتيذذذذذذذذذة وفيذذذذذذذذذديوهات وأورا  عمذذذذذذذذذل وأ شذذذذذذذذذطة 

 وتجار .

 

 

 

 أكبر طاقة حركية؟  الكرة تمتلك وضع من األوضاع الثالثةفي أي . 1

 
 

 

  ؟ وضعالكرة أكبر طاقة  تمتلك في أي وضع من األوضاع الثالثة. 2

 

 . 3والوضع رقم1رقم  الوضع( 2.   )2رقم  الوضع( 1) :االجابات

 

 

 

 

 حتوالت الطاقة ونقلها
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 أسئلة مشاهبة 

 

 

 السؤال؟

% مذذذذذذذن الطلبذذذذذذذة إلذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذة 28، تو ذذذذذذذل الحذذذذذذذاالت الفيزيائيذذذذذذذة للمذذذذذذذادة وتغيراتهذذذذذذذذافذذذذذذذي سذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذار مذذذذذذذن متعذذذذذذذذدد عذذذذذذذن 

%، ونذذذذذذذذي  سذذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذذة علذذذذذذذذى املسذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذدولي، ممذذذذذذذذا 38ال،ذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذ  الذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذالا 

، علمذذذذذذذذا بذذذذذذذذأن السذذذذذذذذؤال يعتمذذذذذذذذد لحذذذذذذذذاالت الفيزيائيذذذذذذذذة للمذذذذذذذذادة وتغيراتهذذذذذذذذايؤشذذذذذذذذر إلذذذذذذذذى ضذذذذذذذذعف وا ذذذذذذذذخ فذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذة ل

االهتمذذذذذذذام علذذذذذذذى معلومذذذذذذذات علميذذذذذذذة بديهيذذذذذذذة، وجذذذذذذذاء بصذذذذذذذياخة دالذذذذذذذة علذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذة. هذذذذذذذذا الواقذذذذذذذع يوجذذذذذذذب علذذذذذذذى املعلمذذذذذذذين 

أكثذذذذذذذذذر بتطذذذذذذذذذذوير قذذذذذذذذذدرات الطلبذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذذى فهذذذذذذذذذم املظذذذذذذذذذذاهر والعمليذذذذذذذذذذات الختلفذذذذذذذذذة الشذذذذذذذذذذائعة فذذذذذذذذذذي حيذذذذذذذذذاتهم اليوميذذذذذذذذذذة، وعلذذذذذذذذذذى 

اعتمذذذذذذذذذذذاد    لذذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذذذحيحة. ويمكذذذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذذذك قذذذذذذذذذذذراءة األسذذذذذذذذذذذئلة بدقذذذذذذذذذذذة ليسذذذذذذذذذذذهل علذذذذذذذذذذذفهم فهمهذذذذذذذذذذذا والتو ذذذذذذذذذذذل إ

أسذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذذن رسذذذذذذذذذذومات وفيذذذذذذذذذذديوهات وأمثلذذذذذذذذذذة وتمذذذذذذذذذذارين، إضذذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذذى الشذذذذذذذذذذرح واملناقشذذذذذذذذذذة واأل شذذذذذذذذذذطة 

 العملية.

 

 

 . ماذا يحدث لجسيمات املادة الغازية عندما تتعرض للتبريد؟1

  . يزداد حجمها. أ. يقل حجمها.

 د. تزداد حركتها.  حركتها.ك. تقل 

 

 . ماذا يحدث ملكعب الجليد عند وضعه في طبق بمكان مشمس؟2

  . يتكاثف.  أ. يتجمد.

 د. يتحول إلى ماء. ك. يزداد حجمه.

 

. تتحول بعا املواد من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة دون املرور في الحالة السائلة. ماذا يسم  هذا 3

 التحول؟

  . تسامي.  تب ر.أ. 

 . انصهارد.   ك. خليان.

 

 (  . تسامي.3( د. يتحول إلى ماء.  )2) ( ك. تقل حركتها. 1) :االجابات

 

 

 

 

 

 احلاالت الفيزايئية للمادة وتغرياهتا
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 إرشادات عالجية :

 للمادة من حالة إلى أخرى، وأدر نقاشا مع الطلبة عن سبب التحول. ت نفذ  شاطا بسيطا يبين تحوال  -

إلى من يرخب من الطلبة كتابة أشكال من التحوالت في املادة على اللوح، ثم أدر نقاشا معهم عما يسبب  اطلب -

 كل تحول. 

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات ذكر أمثلة عن تحوالت مواد مألوفة في الحياة اليومية، وعرض  اطلب -

 ما يتو لون إليه على الصف. 

 ة بسيطة تبين تحوالت في مواد ي تارونها، وتنفيذها.إلى الطلبة اقتراح أ شط اطلب -

 وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.تحوالت املادة، استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن   -

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز مدعم بالصور والرسومات االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.املادة في الحياة العملية،  حاالتواألمثلة عن أهمية 

تحوالت  إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن اطلب -

 ، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.املادة

لبة في الصفوف  األولى مثال، وأدر نقاشا إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم تحوالت املادة لط اطلب -

 حول مدى إتقانه لهذا الدور.

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملفهوم تحوالت املادة، وقوم اجاباتهم. -
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 أسئلة مشاهبة 

 

 

 السؤال؟

% مذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذة إلذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذ  33فذذذذذذذي سذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذالي عذذذذذذذذن خصذذذذذذذائص الضذذذذذذذذوء، تو ذذذذذذذذل 

علمذذذذذذذا بذذذذذذذأن %، ونذذذذذذذي  سذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذة، تؤشذذذذذذذر إلذذذذذذذى ضذذذذذذذعف فذذذذذذذي معرفذذذذذذذة الطلبذذذذذذذة ب صذذذذذذذائص الضذذذذذذذوء، 36الذذذذذذذدولي البذذذذذذذالا 

كذذذذذذذون علذذذذذذذى معرفذذذذذذذة جيذذذذذذذدة بهذذذذذذذا. السذذذذذذذؤال بسذذذذذذذي  ويذذذذذذذرتب  بظذذذذذذذواهر مألوفذذذذذذذة للطالذذذذذذذب فذذذذذذذي حياتذذذذذذذه اليوميذذذذذذذة يفتذذذذذذذرض أن ي

أكثذذذذذذر بتعميذذذذذذق املعرفذذذذذذة العلميذذذذذذة لذذذذذذدى الطلبذذذذذذة عذذذذذذن خصذذذذذذائص الضذذذذذذوء االهتمذذذذذذام هذذذذذذذا الواقذذذذذذع يوجذذذذذذب علذذذذذذى املعلمذذذذذذين 

ب ا ذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذي الجوانذذذذذذذذذذب ذات التطبيقذذذذذذذذذذات العمليذذذذذذذذذذة أو تلذذذذذذذذذذك التذذذذذذذذذذي يتعامذذذذذذذذذذل معهذذذذذذذذذذا الطالذذذذذذذذذذب باسذذذذذذذذذذتمرار. ويمكذذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذذي 

يوهات وأمثلذذذذذذذذة، إضذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذى الشذذذذذذذذرح واملناقشذذذذذذذذة أسذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذم عذذذذذذذذدة مذذذذذذذذن رسذذذذذذذذومات و ذذذذذذذذور وفيذذذذذذذذداعتمذذذذذذذذاد    ذلذذذذذذذذك 

 واأل شطة الختلفة.

 بجوار العبارة ال،حيحة. . أي عبارة  حيحة عن ظهور قوس املطر؟ ضع إشارة 1 

  .يظهر بعد توقف املطر وخرو  الشمس 

  .يظهر بعد تساق  املطر وشرو  الشمس 

   أشعة الشمس عن قطرات املطر. ا عكاسينتج عن 

  .ينتج عن تحليل ضوء الشمس األبيا 
 

 بجوار العبارة ال،حيحة. أي عبارة  حيحة عن خصائص الضوء؟ ضع إشارة . 2

  .نرى األجسام عندما تعكس الضوء إلى أعيننا 

 .ينفذ الضوء خالل األجسام املعتمة 

 .تمتص األجسام املعتمة جزءا من الضوء الساق  علفها وتعكس الباقي 

  أشعة الضوء عن منطقة معينة يتكون الظل. عندما يحجب الجسم 
 

 بجوار العبارة ال،حيحة. . أي عبارة  حيحة عن تحليل الضوء؟ ضع إشارة 3

 .يمكن تحليل ضوء الشمس األبيا باست دام املنشور الزجاجي 

 .يمكن تحليل ضوء الشمس األبيا باست دام الجهر اإللكترو ي 

  ألوان.ينتج من تحليل ضوء الشمس األبيا ثالثة 

 .ينتج من تحليل ضوء الشمس األبيا سبعة ألوان 

 

 يظهر بعد تساق  املطر وشرو  الشمس، ينتج عن تحليل ضوء الشمس األبيا.(  1) :االجابات

( نرى األجسام عندما تعكس الضوء إلى أعيننا، تمتص األجسام املعتمة جزءا من الضوء الساق  علفها وتعكس 2)

 الباقي، عندما يحجب الجسم أشعة الضوء عن منطقة معينة يتكون الظل.   

 

 الضوء والصوت
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عة ( يمكن تحليل ضوء الشمس األبيا باست دام املنشور الزجاجي، ينتج من تحليل ضوء الشمس األبيا سب3)

 ألوان.

 

 إرشادات عالجية :

 إلى الطلبة ذكر سبب ظهور قوس املطر، وألوان األجسام، والظالل.   اطلب 

 إلى الطلبة ذكر بعا خصائص الضوء.  اطلب 

  إلى الطلبة تفسير ما يشاهدونه. اطلبنفذ أ شطة بسيطة تبين بعا خصائص الضوء، و 

 إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات اختيار خا ية للضوء، وذكر تطبيقات لها في الحياة العملية،  اطلب

 ثم عرض ما يتو لون إليه على الصف.

   وأدر نقاشا مع خصائص الضوء وتطبيقات لها في الحياة العمليةاستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن ،

 الطلبة حول ما شاهدوه.

 بعا التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن  إلى الطلبة اطلب

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. ،في الحياة العملية وأهميتهاخصائص الضوء 

 لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا خصائص الضوء  إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم اطلب

 إتقانه لهذا الدور.حول مدى 

 من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن خا ية للضوء ي تارونها، االستفادة   إلى الطلبة  اطلب

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

 .كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم لبعا خصائص الضوء، وقوم اجاباتهم 
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 أسئلة مشاهبة 

 

 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذذذذذة 13فذذذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذذذذن متعذذذذذذذذذذذذدد عذذذذذذذذذذذذن الصذذذذذذذذذذذذوت، تو ذذذذذذذذذذذذل 

إلذذذذذذذى ضذذذذذذذذعف  اعلذذذذذذذى املسذذذذذذذتويين الذذذذذذذوطني والذذذذذذذدولي،  وتؤشذذذذذذذر %. ونذذذذذذذي  سذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذة جذذذذذذذد33باملتوسذذذذذذذ  الذذذذذذذدولي البذذذذذذذالا 

كبيذذذذذذذذر فذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذة لخصذذذذذذذذائص الصذذذذذذذذوت، علذذذذذذذذى الذذذذذذذذرخم مذذذذذذذذن ارتباطهذذذذذذذذا بحيذذذذذذذذاة الطالذذذذذذذذب اليوميذذذذذذذذة. هذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذع 

بتعميذذذذذذذذذق املعرفذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذذة لذذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذذذة ب صذذذذذذذذائص الصذذذذذذذذذوت، االهتمذذذذذذذذام يوجذذذذذذذذب علذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذين إيذذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذذد مذذذذذذذذذن 

اليب تعلذذذذذذذم عذذذذذذذدة مذذذذذذذن رسذذذذذذذومات أسذذذذذذذاعتمذذذذذذذاد    ب ا ذذذذذذذة تلذذذذذذذك املرتبطذذذذذذذة بحيذذذذذذذاة الطالذذذذذذذب اليوميذذذذذذذة. ويمكذذذذذذذنهم فذذذذذذذي ذلذذذذذذذك 

 و ور وفيديوهات وأمثلة وتطبيقات، إضافة إلى الشرح واملناقشة وأورا  العمل واأل شطة الختلفة.

 

 

 لحبل. اهتزاز. يمثل الشكل أدناه موجات  ادرة عن 1 

 
 ماذا تسم  املوجات في الرسم العلوي؟

  . موجات مدببة.  أ. موجات متقاربة.

 د. موجات مستعرضة.  ك. موجات طولية.

 

 . يمثل الشكل أدناه موجة مستعرضة. 2

 
 

لماذا 
 
 (؟1الرقم ) يمث

  . العرض املوجي.   اتساع املوجة. أ.

 د. بروز املوجة.   ك. الطول املوجي.

 

 

 

 الضوء والصوت
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 . يمثل الشكل أدناه موجة طولية.3

 
 متتالين؟ماذا تسم  املسافة بين تضاخطين متتالين أو ت لخلين 

  . القاع.   أ. القمة.

 د. اتساع املوجة.  ك. الطول املوجي. 

 ( ك. الطول املوجي. 3اتساع املوجة.  ) ( أ.2(. موجات طولية.   )( )ك1) االجابات:

 إرشادات عالجية :

  نفذ  شاطا بسيطا يبين تكون موجات من تحريك قطعة فلين على سط  ماء في حوض، وو خ مفهوم املوجات

 امليكانيكية.

  نفذ  شاطا يبين تشكل موجات مستعرضة نتيجة تحريك نابا مثبت من أحد طرفيه حركة اهتزازية لألعلى

 واألسفل، واسأل الطلبة عما شاهدوه عن حركة النابا. 

 .اعرض لوحة، أو ارسم أشكاال على اللوح ملوجات طولية وموجات مستعرضة، وو خ مفهوم كل منها 

  الرسم مفهوم كل من القمة، والقاع، واتساع املوجة، والطول املوجي. و خ على اللوحة أو 

 .اعرض لوحة، أو ارسم أشكاال على اللوح تو خ مفهوم كل من التضاخ  والت لخل 

 إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات اقتراح أ شطة تو خ املصطلحات املرتبطة باملوجات، وتنفيذ  اطلب

 املمكن منها. 

  نترنت في عرض فيديو عن املوجات واملصطلحات املرتبطة بها، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما استفد من اإل

 شاهدوه.

 إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن مفهوم  اطلب

  موجات الصوت، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

 لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى مفهوم املوجات إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ  اطلب

 إتقانه لهذا الدور.

 من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن تطبيقات ملوجات الصوت في االستفادة   إلى الطلبة  اطلب

  لى الصف.وعرض ما يتو لون إليه عالحياة العملية، 

  كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملفهوم املوجات واملصطلحات املرتبطة بها، وقوم

 اجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 

 

 السؤال؟

إلذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذحيحة مقارنذذذذذذذذذة  % مذذذذذذذذذن  الطلبذذذذذذذذذة29فذذذذذذذذي سذذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذن متعذذذذذذذذذدد عذذذذذذذذذن تغيذذذذذذذذذرات املذذذذذذذذادة، تو ذذذذذذذذذل 

%. تؤشذذذذذذذذذر هذذذذذذذذذذه النسذذذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذدولي إلذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذي 35باملتوسذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذالا 

بذذذذذذذأنواع التغيذذذذذذذرات فذذذذذذذي املذذذذذذذواد، االهتمذذذذذذذام معرفذذذذذذة الطلبذذذذذذذة بتغيذذذذذذذرات املذذذذذذذادة، بمذذذذذذذا يوجذذذذذذب علذذذذذذذى املعلمذذذذذذذين إيذذذذذذذالء مزيذذذذذذذد مذذذذذذن 

ة  ومذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذك الرسذذذذذذذذومات والصذذذذذذذذور واللوحذذذذذذذذات والجسذذذذذذذذمات واألمثلذذذذذذذذة وذلذذذذذذذذك باسذذذذذذذذت دام أسذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذم ذات عالقذذذذذذذذ

 والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 

 . أي مما يلي تغير كيميائي؟1

  . تفتت ال،خور. أ.  احترا  الخشب.

 د. انصهار مكعب الثلج. ك. تحول املاء إلى ب ار.

 

 أي مما يلي تغير فيزيائي؟ -2

  . هضم الطعام. أ.   دأ الحديد.

 د. تسوس األسنان. ك. تجمد املاء.

 

 . أي مما يلي من خصائص التغير الكيميائي للمادة؟3

 أ. تحافظ املادة على لونها.

  . تحافظ املادة على حالتها.

 ك. تنتج مادة جديدة.

 د. تحافظ املادة على مظهرها. 

 

 ( ك. تنتج مادة جديدة.3ك. تجمد املاء.  )( 2( أ.  احترا  الخشب. )1): اإلجابات

                                  

 

 

 

 

 

 

 احلاالت الفيزايئية وتغري املادة
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 إرشادات عالجية : 

 مهد للدرس بطرح أسئلة عن مفهوم كل من التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي للمادة. -

 نفذ أ شطة بسيطة لتوضي  مفهوم كل من التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي للمادة.  -

التغير الكيميائي والتغير إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات كتابة أمثلة من الحياة العملية على  اطلب -

 . وعرض ما يتو لون إليه على الصف.الفيزيائي للمادة

 استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  تغيرات املادة، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. -

تغيرات إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. املادة،

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم تغيرات املادة لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا حول  اطلب -

 مدى إتقانه لهذا الدور.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن تغير للمادة وطبيعته االستفادة   إلى الطلبة  لباط -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.وتطبيقات له في الحياة العملية، 

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم لتغيرات املادة، وقوم اجاباتهم.  -
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 أسئلة مشاهبة 

 

 

 السؤال؟

إلذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذحيحة مقارنذذذذذذذذذة  % مذذذذذذذذذن  الطلبذذذذذذذذذة37فذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذن متعذذذذذذذذذدد عذذذذذذذذذن املغناطيسذذذذذذذذذية، تو ذذذذذذذذذل 

%، ونذذذذذذذذذذي  سذذذذذذذذذذب متدنيذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذذدولي تؤشذذذذذذذذذذر إلذذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذذي 41باملتوسذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذذالا 

بتوضذذذذذذذذي  مفهذذذذذذذذوم االهتمذذذذذذذذام معرفذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذة ب صذذذذذذذذائص املغنذذذذذذذذاطيس، بمذذذذذذذذا يوجذذذذذذذذب علذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذين إيذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذذد مذذذذذذذذن 

قذذذذذذذذذذذذذة  ومذذذذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذذذذك الرسذذذذذذذذذذذذذومات والصذذذذذذذذذذذذذور املغنذذذذذذذذذذذذذاطيس وخصائصذذذذذذذذذذذذذه، وذلذذذذذذذذذذذذذك باسذذذذذذذذذذذذذت دام أسذذذذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذذذذم ذات عال

واللوحذذذذذذذذذذذذذات والجسذذذذذذذذذذذذذمات واألمثلذذذذذذذذذذذذذة والشذذذذذذذذذذذذذرح واملناقشذذذذذذذذذذذذذة والفيذذذذذذذذذذذذذديوهات وأورا  العمذذذذذذذذذذذذذل والتطبيقذذذذذذذذذذذذذات واأل شذذذذذذذذذذذذذطة 

 العملية.

 

 

 

 . عند وضع قطعة حديد بين مغناطيسين، تصب  القطعة الحديدية مغناطيًسا، كما هو مو خ بالشكل،1

 ش                   ك     س                 ص                 ك                           ش                 

   

 

 أي بديل يمثل الناتج؟

 أ.  الطرف )س( قطًبا جنوبًيا، والطرف )ص( قطًبا شمالًيا. 

  . الطرف )س( قطًبا شمالًيا، والطرف )ص( قطًبا جنوبًيا. 

 شماليان. ك. الطرفان )س( و)ص( قطبان 

 د. الطرفان )س( و)ص( قطبان جنوبيان. 

 ( من بعضهما فتجاذبا.2( و)1. قر  املغناطيسان  )2

                     

          أ 

 (2املغناطيس )     (                     1املغناطيس )            

 يمثل قطب جنوبي.  2يمثل قطب جنوبي، والطرف   في املغناطيس  1أ. الطرف )أ( في املغناطيس 

 يمثل قطب جنوبي.  2يمثل قطب شمالي، والطرف   في املغناطيس  1 .  الطرف )أ( في املغناطيس 

 يمثل قطب شمالي.  2يمثل قطب جنوبي، والطرف   في املغناطيس  1ك.  الطرف )أ( في املغناطيس 

 يمثل قطب شمالي.  2يمثل قطب شمالي، والطرف   في املغناطيس  1د. الطرف )أ( في املغناطيس 

 

 يمثل 1(  .  الطرف )أ( في املغناطيس 2(  . الطرف )س( قطًبا شمالًيا، والطرف )ص( قطًبا جنوبًيا. )1) اإلجابات:

 يمثل قطب جنوبي. 2قطب شمالي، والطرف   في املغناطيس 

 الكهرابء واملغناطيسية
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 عالجية :إرشادات 

 إبدا الدرس بعرض عدد من املغان ، وقصا ات ور ، وبرادة حديد، ومشابك حديد. -

مجموعات، ثم كلف كل مجموعة بإجراء تجار  على املغناطيسية، وتسجيل مالحظاتهم حول  4وزع الطلبة إلى  -

 املواد التي يجذبها املغناطيس، وتلك التي ال يجذبها.

 إلى الطلبة تنفيذ أ شطة بسيطة لتوضي  تجاذ  أو تنافر املغان  عند وضعها بجوار بعضها.   اطلب -

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن املغناطيس وخصائصه وتطبيقاته في الحياة العملية، وأدر نقاشا مع  -

 الطلبة حول ما شاهدوه. 

رفة املزيد عن املغناطيس وخصائصه وتطبيقاته في من مكتبة املدرسة واإلنترنت ملعاالستفادة   كلف الطلبة  -

 ، وعرض ما يتو لون إليه على الصف. الحياة العملية

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن  اطلب -

  املغناطيس، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

و خ مفهوم املغناطيس واملغناطيسية لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر إلى الطلبة محاكاة دور معلم ي اطلب -

 نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

 لخصائص املغناطيس، وقوم إجاباتهم. استيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن السؤالين السابقين لتعميق  -
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟ 

فذذذذذذي سذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذار مذذذذذذن متعذذذذذذذدد عذذذذذذذن الكتلذذذذذذة والذذذذذذذوزن، كانذذذذذذذت  سذذذذذذبة الطلبذذذذذذذة الذذذذذذذذين تو ذذذذذذلوا الذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذة ال،ذذذذذذذحيحة 

%. ومذذذذذذذذذع ذلذذذذذذذذذذك، يفتذذذذذذذذذرض بذذذذذذذذذذاملعلمين العمذذذذذذذذذل باسذذذذذذذذذذتمرار علذذذذذذذذذذى 64%، ونذذذذذذذذذي أفضذذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذن املتوسذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذذالا 65

لذذذذذذذذذذذة واملسذذذذذذذذذذذائل تحسذذذذذذذذذذذين النسذذذذذذذذذذذب مهمذذذذذذذذذذذا كانذذذذذذذذذذذت مرتفعذذذذذذذذذذذة باتبذذذذذذذذذذذاع أسذذذذذذذذذذذاليب الذذذذذذذذذذذتعلم ذات العالقذذذذذذذذذذذة، ومذذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذذك األمث

 والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 

 

 

 والحديد والخشب. البولسترينمكعبات متماثلة في الحجم من  ة. لديك ثالث1

 أي العبارات الخا ة بوزن األجسام ني األكثر  حة؟

 أ. املكعب الخشبي هو األثقل.

  . املكعب الحديدي هو األثقل.

 هو األثقل. البولسترينك. مكعب 

 د. املكعبات الثالثة لديها نفس الوزن. 

 

 . عند تجميد مادة معينة، أي عند تحويلها من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة.2

 إحدى الكميات اآلتية يبقل ثابًتا. 

 أ. الحجم.                                    . الكثافة.

 د. املسافة بين الجزيئات.                 ك. الكتلة.                  

 

 ( ك. الكتلة.    2(  . املكعب الحديدي هو األثقل.  )1): اإلجابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلركة والقوى
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 أسئلة مشاهبة 

 

 

 السؤال؟

%، 60فذذذذذذي سذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذار مذذذذذذذن متعذذذذذذذدد عذذذذذذذن الصذذذذذذذوت، كانذذذذذذت  سذذذذذذذبة الطلبذذذذذذذة الذذذذذذذذين تو ذذذذذذذلوا الذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذة ال،ذذذذذذذحيحة 

%. ومذذذذذذذذع ذلذذذذذذذذك، يفتذذذذذذذذرض بذذذذذذذذاملعلمين العمذذذذذذذذل باسذذذذذذذذتمرار علذذذذذذذذى تحسذذذذذذذذين 39ونذذذذذذذذي أفضذذذذذذذذل مذذذذذذذذن املتوسذذذذذذذذ  الذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذالا 

ائل والشذذذذذذذذذذذرح النسذذذذذذذذذذذب مهمذذذذذذذذذذذا كانذذذذذذذذذذذت مرتفعذذذذذذذذذذذة باتبذذذذذذذذذذذاع أسذذذذذذذذذذذاليب الذذذذذذذذذذذتعلم ذات العالقذذذذذذذذذذذة، ومذذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذذك األمثلذذذذذذذذذذذة واملسذذذذذذذذذذذ

 واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 

 

الثعلب الثلجي ويسم  الثعلب األبيا، هو ثعلب  غير الحجم موطنه القطب املتجمد الشمالي، ويمتلك قوة سمع 

حادة، ويستطيع أن يغطس بالثلج ملسافة كبيرة للحصول على فريسته، وهو يعلم بوجود كائن حي تحت طبقات 

 الثلج، من خالل سماعه الهتزازات معينة وذبذبات تصدرها الفريسة. 

 

 .  أي خا ية للصوت يست دمها الثعلب الثلجي؟1

 الصوت. انكسارالصوت.                            .  ا عكاسأ. 

 الصوت.                       د. شدة الصوت.    امتصاصك. 

 

 .  كيف يحدد الثعلب الثلجي موقع الفريسة؟2

  . است دام حاسة البصر لديه.      أ. تغيير الثعلب لونه إلى البني.                 

 ك. اهتزازات وذبذبات حركة الفريسة.          د. است دام حاسة الشم لديه.

 

 (  ك. اهتزازات وذبذبات حركة الفريسة.     2الصوت.  ) ا عكاس( أ. 1)اإلجابات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الضوء والصوت
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 أسئلة مشابهة 

 

 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذن  الطلبذذذذذذذذة إلذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذحيحة 25فذذذذذذذذي سذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذار مذذذذذذذذن متعذذذذذذذذدد عذذذذذذذذن الحذذذذذذذذرارة النوعيذذذذذذذذة للمذذذذذذذذاء، تو ذذذذذذذذل 

%، ونذذذذذذذي  سذذذذذذذب متدنيذذذذذذذة علذذذذذذذى املسذذذذذذذتويين الذذذذذذذوطني والذذذذذذذدولي تؤشذذذذذذذر إلذذذذذذذى ضذذذذذذذعف 32مقارنذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذ  الذذذذذذذدولي البذذذذذذذالا 

االهتمذذذذذذذذام ء مزيذذذذذذذذد مذذذذذذذذن فذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذة ب صذذذذذذذذائص املذذذذذذذذاء وتذذذذذذذذأثير الحذذذذذذذذرارة فيذذذذذذذذه، بمذذذذذذذذا يوجذذذذذذذذب علذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذين إيذذذذذذذذال

بتعريذذذذذذذذذذذذف الطلبذذذذذذذذذذذذة ب صذذذذذذذذذذذذائص املذذذذذذذذذذذذاء، وذلذذذذذذذذذذذذك باسذذذذذذذذذذذذت دام أسذذذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذذذم ذات عالقذذذذذذذذذذذذة، ومذذذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذذذك الرسذذذذذذذذذذذذومات 

 واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات والتطبيقات واأل شطة العملية وأورا  العمل.

 خليان املاء عند تسخينه؟ عندها. ما درجة الحرارة التي يبدأ 1

 س.  ○ 100س ثم ترتفع تدريجًيا.                   . تثبت عند درجة  ○ 100أ. 

 س. ○ 80د. أعلى من          س.                        ○ 100ك. أقل من 

 

 . يبدأ تب ر املاء من لحظة،2

  . ارتفاع حرارته تدريجًيا.                                           س. ○ 100أ.  الغليان عند 

 س.   ○ 78د. عند درجة حرارة             س.          ○ 50ك. عند درجة حرارة 

 

 ، ما كمية الطاقة املكتسبة؟لسيوس يسدرجة  90لسيوس إلى يدرجة س 30غ من املاء، من  20. سخن 3

 (  سعر. 30- 90× ) 1×  20أ. 

 سعر.  90× 1× 20 . 

 (  سعر.  30- 90× )  1÷  20ك. 

 سعر.   30× 1×  1000÷  20د. 

 

 .لسيوسيسدرجة  100، بينما درجة خليان املاء لسيوس يسدرجة  65. تبلا درجة خليان امليثانول 4

 أي العبارات اآلتية  حيحة؟

 أ. تعتمد درجة الغليان على قوة الرواب  بين جزيئات السائل.

  . معدل تب ر املاء أكبر من معدل تب ر امليثانول.

 تب ر املاء أقل من معدل تب ر امليثانول. ك. معدل 

  .د.  قوى التجاذ  بين جزيئات املاء أقل من قوى التجاذ  بين جزيئات امليثانول 

 

 (  سعر.    30- 90× ) 1×  20( أ. 3(  ارتفاع حرارته تدريجًيا.   )2س.   ) ○ 100 . تثبت عند درجة  (1)اإلجابات: 

 ( أ. تعتمد درجة الغليان على قوة الرواب  بين جزيئات السائل. 4) 

 احلاالت الفيزايئية للمادة وتغرياهتا
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 إرشادات عالجية :

بدا الدرس بطرح سؤال على الطلبة، هل يمكن است دام طر  عدة لتسخين املاء؟ ماذا يحدث للماء عند ا -

لحظة ارتفاع التسخين؟ كم يستغر  من الوقت لحدوث الغليان؟ هل يبدأ تب ر املاء من لحظة الغليان أم من 

 درجة الحرارة؟ تقبل جميع مالحظات وإجابات الطلبة.

ا طحب الطلبة إلى الختبر، ثم كلفهم بإجراء تجربة تسخين املاء ومواد أخرى مثل الكحول والزيت، ثم قياس  -

 درجة الحرارة ودرجة خليان كل مادة وتسجيل مالحظاتهم. 

 يبين الحرارة النوعية للمواد، إلجراء مقارنة ورب  ذلك ناقش الطلبة حول درجة خليان املواد، ثم إعرض جدو  -
ً
ال

 بحركة جزيئات املادة مع رفع درجة التسخين. 

 نفذ أ شطة بسيطة ملعرفة الحرارة النوعية ملواد م تلفة.  -

 استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن الحرارة النوعية للمواد، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.  -

الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم الحرارة النوعية للمواد لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر إلى  اطلب -

 نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

 ، وقوم إجاباتهم. الحرارة النوعيةبمفهوم استيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

إلذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذحيحة مقارنذذذذذذذذذة  % مذذذذذذذذذن  الطلبذذذذذذذذذة40فذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذن متعذذذذذذذذذدد عذذذذذذذذذن حذذذذذذذذذاالت املذذذذذذذذذادة، تو ذذذذذذذذذل 

%، ونذذذذذذذذذذي  سذذذذذذذذذذب متدنيذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذذدولي تؤشذذذذذذذذذذر إلذذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذذي 42باملتوسذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذذالا 

بتعريذذذذذذذف الطلبذذذذذذذة بمكونذذذذذذذذات االهتمذذذذذذذام معرفذذذذذذذة الطلبذذذذذذذة بحذذذذذذذاالت املذذذذذذذادة، بمذذذذذذذا يوجذذذذذذذب علذذذذذذذى املعلمذذذذذذذين إيذذذذذذذالء مزيذذذذذذذد مذذذذذذذن 

ت عالقذذذذذذذذذذذة، ومذذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذذك الرسذذذذذذذذذذذومات والصذذذذذذذذذذذور واللوحذذذذذذذذذذذات املذذذذذذذذذذذادة وحاالتهذذذذذذذذذذذا، وذلذذذذذذذذذذذك باسذذذذذذذذذذذت دام أسذذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذذم ذا

 والجسمات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 . ماذا يحدث للغاز عندما ينضغ  في وعاء مغلق؟1

 أ. يتغير حجمه، لكن ال تتغير كتلته. 

  . ال يتغير حجمه وال كتلته.

 كتلته.ك. ال يتغير حجمه، وتتغير 

 د. يتغير حجمه وكتلته.

 

 .  يمكن للغاز أن ينضغ ، بينما السائل ال يمكن تقريًبا.2

 أي جملة من التالية تفسر هذه الظاهرة؟

 أ. الفراخات التي بين جسيمات الغاز أكثر بكثير من الفراخات التي بين جسيمات السائل.

 أكثر  البة.  . جسيمات الغاز لينة ويمكن ضغطها، بينما جسيمات السائل

 ك. جسيمات السائل أكبر جسيمات الغاز.

 د. جسيمات الغاز أسرع من جسيمات السائل. 

  

 ، سوف يطرأ  تغيير على، 3سم 2000إلى وعاء حجمه  3سم 10. نقل خاز من وعاء حجمه 3

 أ. سرعة حركة جسيمات الغاز.

  . البعد بين جسيمات الغاز.

 ك. حجم جسيمات الغاز. 

 ات الغاز.د. كتلة جسيم
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، وال  ستطيع أكثر من ذلك، ملاذا؟ -4
ً
 عند ضغ  بالون منفوخ فإن شكله يتغير )ينبعج( قليال

 أ. ضغ  الهواء الخارجي أضعف من ضغ  الهواء داخل البالون.

  . جسيمات الهواء داخل البالون تشكل ضغطا عكسيا. 

 ك. جسيمات الهواء داخل البالون قوية ال يمكن التغلب علفها. 

 د. جدران البالون متينة تمنعنا من الضغ  علفها. 
 

( أ. الفراخات التي بين جسيمات الغاز أكثر بكثير من الفراخات 2( أ. يتغير حجمه، لكن ال تتغير كتلته. )1)اإلجابات: 

(  . جسيمات الهواء داخل البالون تشكل ضغطا 4ن جسيمات الغاز.   )(  . البعد بي3التي بين جسيمات السائل.  )

 عكسيا.

  

 إرشادات عالجية :

 اعرض فيديو عن ضغ  الغازات، و ور لتطبيقات عملية ذات عالقة.  -

الل العمل في مجموعات تنفيذ تجار  م برية عن ضغ  الغازات باست دام أدوات خإلى الطلبة من  اطلب -

 ومكبس هواء وعجل. ثم ناقشهم بما تو لوا إليه من نتائج.مثل كرة وبالون 

 اشرح درس ضغ  الغازات، وعالقته بالحجم والكتلة وارتفاع الحرارة وان فاضها. -

 أدر نقاشا مع الطلبة عن تطبيقات عملية، ترتب  بضغ  الغازات في الحياة العملية. -

 شا مع الطلبة حول ما شاهدوه. استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن ضغ  الغازات، وأدر نقا -

 ، وقوم إجاباتهم. ضغ  الغازاتبموضوع استيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

إلذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذحيحة مقارنذذذذذذذذذة  % مذذذذذذذذذن  الطلبذذذذذذذذذة30فذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذن متعذذذذذذذذذدد عذذذذذذذذذن حذذذذذذذذذاالت املذذذذذذذذذادة، تو ذذذذذذذذذل 

%، ونذذذذذذذذذذي  سذذذذذذذذذذب متدنيذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذذدولي تؤشذذذذذذذذذذر إلذذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذذي 35باملتوسذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذذالا 

االهتمذذذذذذذذذذام معرفذذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذذة بحذذذذذذذذذذاالت املذذذذذذذذذذادة وخصذذذذذذذذذذائص كذذذذذذذذذذل حالذذذذذذذذذذة، بمذذذذذذذذذذا يوجذذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذذين إيذذذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذذن 

سذذذذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذذذذم ذات عالقذذذذذذذذذذذذذة  ومذذذذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذذذذك بتعريذذذذذذذذذذذذذف الطلبذذذذذذذذذذذذذة بهذذذذذذذذذذذذذذه الحذذذذذذذذذذذذذاالت وخصائصذذذذذذذذذذذذذها، وذلذذذذذذذذذذذذذك باسذذذذذذذذذذذذذت دام أ

 الرسومات والصور واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 

 

 

 . أنبو  اختبار رقيق الجدار مملوء بغاز ومغلق، خمر األنبو  بسائل ساخن، ما الخا ية التي ال تتغير؟1

 أ. الكتلة.                   . الحجم.          ك. الكثافة.     د. الضغ . 

 

 تصعد إلى سط  السائل.  فت  زجاجة مياه خازية، فقاعة خاز. الحظ تامر عند 2

 ماذا يحدث لفقاعة الغاز في أثناء  عودها لسط  السائل؟ 

 زداد. أ. الكتلة تقل.                                . الكثافة ت

 . الضغ  يزداد. دداد.                           ك. الحجم يز 

 

. أراد أمين أن يقيس ضغ  الهواء بإطارات املركبة، مع بداية حركة اإلطارات في مركبته، فإن اإلطار سيكتسب 3

 حرارة، على ماذا يدل ذلك؟ 

 أ. ازدياد حجم الهواء داخل اإلطار. 

 طار.  . نقصان حجم الهواء داخل اإل 

 ك. نقصان ضغ  الهواء داخل اإلطار. 

 د. نقصان كتلة اإلطار.  

 

 ( أ. ازدياد حجم الهواء داخل اإلطار. 3( ك. الحجم يزداد.   )2( أ. الكتلة.  )1): اإلجابات
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 إرشادات عالجية :

للهواء داخل مهد للدرس بعرض كرة على الطلبة ثم طرح سؤال إلثارة تفكيرهم عما يوجد داخل الكرة؟ هل  -

 الكرة حجم؟ هل للهواء شكل محدد؟ إذا تعرضت الكرة للحرارة، ماذا يحدث للهواء الذي بداخلها؟

 إلى الطلبة اإلجابة عن األسئلة الواردة ففها، وناقش إجاباتهم.   اطلبوزع ورقة عمل عن خصائص الغاز، و  -

ن درجة حرارة الغاز وضغطه عند ثبات قسم الطلبة إلى مجموعات ثم كلفهم بإجراء تجار  تبين العالقة بي -

الحجم، قانون خاي لوساك، حيث تكون جزيئات الغاز محصورة، ثم تو ل معهم أن العالقة بهذه الحالة 

 تكون طردية.

نفذ تجربة تظهر العالقة بين ضغ  الغاز وحجمه عند ثبات درجة الحرارة، قانون بويل، وني عالقة عكسية،  -

 بين حجم الغاز ودرجة حرارته عند ثبات ضغطه، قانون شارل، حيث العالقة طردية. والتجربة األخيرة العالقة 

 استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن حاالت املادة، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.  -

 ، وقوم إجاباتهم. حاالت املادةبموضوع استيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -
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 أسئلة مشاهبة 

 

 

 السؤال؟

%، ونذذذذذذذذذي 81فذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذذالي عذذذذذذذذذن املغناطيسذذذذذذذذذية، كانذذذذذذذذذت  سذذذذذذذذذبة الطلبذذذذذذذذذة الذذذذذذذذذذين تو ذذذذذذذذذلوا الذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذحيحة 

%. ومذذذذذذذذذذذع ذلذذذذذذذذذذذك، يفتذذذذذذذذذذذرض بذذذذذذذذذذذذاملعلمين العمذذذذذذذذذذذل باسذذذذذذذذذذذتمرار علذذذذذذذذذذذى تحسذذذذذذذذذذذذين 79أفضذذذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذذذن املتوسذذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذذذذالا 

والشذذذذذذذذذذذرح النسذذذذذذذذذذذب مهمذذذذذذذذذذذا كانذذذذذذذذذذذت مرتفعذذذذذذذذذذذة باتبذذذذذذذذذذذاع أسذذذذذذذذذذذاليب الذذذذذذذذذذذتعلم ذات العالقذذذذذذذذذذذة، ومذذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذذك األمثلذذذذذذذذذذذة واملسذذذذذذذذذذذائل 

 واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 

  

 هل هذه العبارات  حيحة عن املغناطيس، أم خاطئة؟ -1

 خطأ  صح  

   تتجاذب أقطاب املغناطيس املتماثلة .أ

   تتنافر أقطاب املغناطيس املختلفة .ب

   تكون أطراف املغناطيس أقوى من وسطه .ج

   الحديد فقطيمكن للمغناطيس جذب  .د

   للمغناطيس قطبان شما ي وجنوبي .ه

   إذا كسر املغناطيس يصبح قطب واحد فقط  لكل قطعة منه  .و

 . هل العبارات  حيحة عن الشحنات الكهربائية أم خاطئة؟2

 خطأ صح  

   الشحنات الكهربائية املتشابهة تتنافر .أ

   للكهرباء شحنة موجبة وأخرى سالبة .ب

   مادة موصلة للكهرباءيعتبر البالستيك  .ج

   يعتبر الزجاج مادة عازلة للكهرباء .د

 هل هذه العبارات عن الكهرباء  حيحة أم خاطئة؟ -3

 خطأ صح        

   يسري التيار الكهربائي عند إغالق الدارة الكهربائية .أ

   يعتبر الجلفانوميتر مصدر للشحنات الكهربائية .ب

   الكهربائيةتستخدم مادة الحديد لصنع األسالك  .ج

   كهربائي تيار  مرور إن إضاءة املصباح داللة على  .د

 

 

  حيحة. 4، 1( رقم 3 حيحة. ) 1،2،4( رقم 2 حيحة. ) 5، 3رقم  (1) اإلجابات:
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟

الكهربائي يمكن للمغناطيس الكهربائي جذ  بعا يبين الرسم اآلتي مغناطيسا كهربائيا. عند إخال  املفتاح 

 املشابك املعدنية للور .

 
 

 أذكر تغييرا واحدا يمكن القيام به لجعل املغناطيس الكهربائي يجذ  عددا أكبر من املشابك املعدنية للور ؟

فضل من البلدان %، وني نتيجة أ21إلى اإلجابة ال،حيحة، مقارنة باملتوس  الدولي البالا % من الطلبة 31تو ل 

بتوضي  املفاهيم االهتمام األخرى، لكنها ال تزال ضعيفة  سبيا. هذه النسبة توجب على املعلمين إيالء مزيد من 

املتعلقة باملغناطيسية وخصائص املغناطيس الكهربائي. ويمكن أن يتم ذلك بأساليب تعلم عدة، ب ا ة األ شطة 

 حياة الواقعية.  العملية، وأفالم الفيديو، واألمثلة من ال

 

 خر مقاومته أقل. آالسلك ب استبدالزيادة عدد لفات السلك، زيادة قوة البطارية أو عدد البطاريات،  اإلجابات:

 

 

 

. أجرى خالد تجربة لف ففها سلكا نحاسيا معزوال حول مسمار من الحديد، وو ل طرفيه ببطارية لعمل 1

 مغناطيس كهربائي كما في الشكل. 

 املغناطيس الكهربائي؟كيف يزيد سامر قوة جذ  
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عمل . أجرى سامر تجربة لف ففها سلكا نحاسيا معزوال حول مسمار من الحديد، وو ل طرفيه ببطارية ل2

 مغناطيس كهربائي كما في الشكل.

 

 أذكر تغييرا واحدا يمكن أن يقوم به سامر لتضعف قوة املغناطيس.

 

 

 

 

السلك بآخر مقاومته أقل.  استبدالزيادة عدد لفات السلك، زيادة قوة البطارية أو عدد البطاريات، ( 1) :اإلجابات

 السلك بآخر مقاومته أكبر. استبدال( تقليل عدد لفات السلك، تقليل قوة البطارية، 2)
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟

ممثل على محور "س" أما مدى ارتفاع الصوت فهو ممثل على  الزمنيمثل كل رسم بيا ي أدناه  غمة موسيقية. 

 محور "ص". جميع الرسومات بنفس املقياس والحجم. 

 

 النغمة ذات مستوى الصوت األكثر ان فاضا ودرجة الصوت األقل حدة؟أي من الرسومات البيانية يمثل 

%. وني  سبة تؤشر إلى 53% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني ) (، مقارنة باملتوس  الدولي البالا 48تو ل 

هذا  ضعف في معرفة الطلبة لخصائص الصوت والتعبير عنها بيانيا، علما بأنهم درسوا عن هذا املوضوع سابقا.

بموضوع الحركة االهتزازية، وأنواع املوجات وخصائصها، االهتمام الواقع يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

 ب ا ة املوجات الصوتية التي يسهل توضيحها وذكر األمثلة علفها، وتنفيذ أ شطة وتجار  علفها.

 

 

من الرسومات البيانية يمثل النغمة ذات درجة الصوت األكثر  يمثل كل رسم بيا ي أدناه  غمة موسيقية. أي. 1  

 حدة؟

 

 الضوء والصوت
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 . أي من األجسام اآلتية تنتقل فيه موجات الصوت أسرع؟2

  . الحديد.  أ. املاء.

 د. الهواء. ك. الكحول.

 

 . يبين الجدول أدناه سرعة انتشار الصوت في املاء بدرجات حرارة م تلفة.3

 س( 0 30) س( 0 20) س( 0) فر درجة الحرارة

 1543 1482 1402 سرعة الصوت )م/ث(

 
 ملاذا تزداد سرعة انتشار الصوت مع ارتفاع درجة حرارة الوس ؟

 أ. تتفاعل جزيئات املاء بدرجة أكبر.

  . تكون الذرات متقاربة ومتماسكة.

 ك. يزداد حجم الذرات مع ارتفاع درجة الحرارة.

 الحركة االهتزازية للذرات أكبر. اتساعد. تكون 

 

 الحركة االهتزازية للذرات أكبر. اتساع( د. تكون 3(  . الحديد.    )2( د.  )1) :االجابات

 

  ارشادات عالجية:

اسأل الطلبة كيف ينتقل  وت الكالم إلفهم. أدر نقاشا عن ذلك، وتو ل معهم إلى أن الصوت عبارة عن  -

إلى األذنين عبر الهواء نتيجة حركة جسيمات الهواء  انتقالهواد، بما في ذلك موجات ميكانيكية تنتقل عبر امل

 التي تنقله.

إلى من يرخب من الطلبة إ دار أ وات م تلفة ألشخاص أو حيوانات أو أشياء، وناقش معهم كيف  اطلب -

إلفهم ذكر أمثلة على كل  اطلبت تلف عن بعضها، و وال إلى مفهوم كل من مستوى الصوت ودرجة الصوت. 

 مفهوم.

نفذ  شاطا تست دم فيه أدوات تصدر أ واتا م تلفة، بما في ذلك أدوات موسيقية، وكلف الطلبة إجراء  -

 مقارنة بينها.

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن خصائص الصوت، واملوجات الصوتية، وأدر نقاشا مع الطلبة حول  -

 ما شاهدوه. 

من مكتبة املدرسة واإلنترنت ملعرفة املزيد عن خصائص الصوت، واملوجات الصوتية، االستفادة  كلف الطلبة  -

 وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

الصوت، واملوجات الصوتية، لخصائص استيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -

  وقوم إجاباتهم.
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟

  ندو  تشده ثالث قوى  

 أي محصلة قوى ينتج عنها قوة إجمالية تشد الصندو  ناحية اليمين؟            

 
%. تؤشر هذه النسبة إلى 47% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني )د(، مقارنة باملتوس  الدولي البالا 46تو ل 

، ب ا ة مفهوم كل من القوة، القوة الحصلة، ضعف في استيعا  الطلبة للمفاهيم ذات العالقة بموضوع القوة

القوى املتزنة، القوى خير املتزنة، بالرخم من دراستهم لهذا املوضوع، وارتباطه الوثيق بحياتهم الشخصية والحياة 

العملية بصورة عامة. هذا الواقع يوجب على املعلمين تنويع أساليب التعلم ذات العالقة، بما ففها الشرح 

 التطبيقات العملية والفيديوهات واملسائل.والرسومات و 

 

 

 . تؤثر قوى على الصندو  أدناه من جميع االتجاهات.1

 
 

 احلركة والقوى
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 إلى أي جهة يتحرك الصندو ؟

  . األسفل.  أ. األعلى.

 د. اليسار. ك. اليمين.

 

 حالته الحركية؟. ماذا تسم  مجموعة القوى التي تؤثر في جسم ما من دون أن تحدث تغيرا في 2

  . قوى متزنة. أ. قوة كلية.

 د. قوى خير متزنة. ك. قوة محصلة.

 

 . أي العبارات اآلتية تصف القوة الحصلة؟3

 أ. القوى التي تؤثر في الجسم باالتجاه نفسه.

  . مجموعة من القوى التي تؤثر في جسم ما في وقت واحد.

 ك. القوى املتساوية في املقدار واملتعاكسة في االتجاه التي تؤثر في الجسم. 

 د. القوى املتعاكسة في االتجاه وخير املتساوية في املقدار التي تؤثر في الجسم.

 

 مجموعة من القوى التي تؤثر في جسم ما في وقت واحد.  .( 3(  . قوى متزنة.   )2( د. اليسار.   )1) :االجابات

 

  ارشادات عالجية:

 إلى الطلبة تنفيذ  شاا لعبة شد الحبل، وتفسير نتيجة عملهم. اطلب -

ناقشهم في املفاهيم العلمية املرتبطة بالنشاا، ب ا ة، القوة، القوة الحصلة، القوى املتزنة، والقوى خير  -

 املتزنة.

العملية ملفهوم القوة الحصلة، كلف الطلبة من خالل العمل في مجموعات ذكر أمثلة عن تطبيقات في الحياة  -

 وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

 وزع على الطلبة أورا  عمل تتضمن مسائل عن القوى، وكلفهم بحلها من خالل العمل في مجموعات. -

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن القوة، القوة الحصلة، القوى املتزنة، والقوى خير املتزنة، وأدر نقاشا  -

 بة حول ما شاهدوه. مع الطل

من مكتبة املدرسة واإلنترنت ملعرفة املزيد عن القوة، القوة الحصلة، القوى املتزنة، االستفادة   كلف الطلبة  -

 وعرض ما يتو لون إليه على الصف.والقوى خير املتزنة، 

القوة، القوة الحصلة، القوى  ملفاهيماستيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -

  املتزنة، والقوى خير املتزنة، وقوم إجاباتهم.
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 السؤال؟
 

قام تامر بملء محقنتين بكميتين متساويتين من مادة  لبة وهواء، وأخلق طرففهما ملنع تسر  أي من املواد إلى 

 الخارك.

 
 والحظ اآلتي،ثم كبس ضاخطي الحقنتين 

 
 فسر مالحظاته املتعلقة بتباعد الجزيئات في الحقنة التي تحوي املادة الصلبة والحقنة التي تحوي الغاز.

لذا ال تنضغ  بسهولة، بينما تكون جسيمات الغاز متباعدة لذا  متقاربةتكون جسيمات املادة الصلبة  اإلجابات:

 تنضغ  بسهولة. 

%، وني نتيجة أفضل من البلدان 29إلى اإلجابة ال،حيحة، مقارنة باملتوس  الدولي البالا % من الطلبة 33تو ل 

بتوضي  املفاهيم االهتمام األخرى، لكنها ال تزال ضعيفة  سبيا. هذه النسبة توجب على املعلمين إيالء مزيد من 

ن ذلك مدى ترا ها وتقاربها بعضها من املتعلقة بالخصائص الفيزيائية للمادة وارتباطها بالجسيمات املكونة لها، وم

بعا. ويمكن أن يتم ذلك بأساليب تعلم عدة، ب ا ة األ شطة العملية، وأفالم الفيديو، واألمثلة من الحياة 

 الواقعية. 

 احلاالت الفيزايئية للمادة وتغرياهتا
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 أسئلة مشاهبة 

 

 

 

ر الشكل أدناه عن حاالت املادة.1 ن كيف يعب   . بي 

 
 طو  سباحة؟. ملاذا يستعمل الشخص الذي ال يجيد السباحة 2

 

( ليساعده على الطفو فال يغر ، ألن 2أ مادة  لبة، الشكل   مادة سائلة، الشكل ك خاز.  ) ( الشكل1) االجابات:

 الطو  مملوء بالهواء قليل الكثافة.
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، مقارنة باملتوس  22الطاقة تو ل انتقال   عن في سؤال اختيار من متعدد

%، وني  سبة متدنية تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة ملعلومات درسوها سابقا، ويعيشون معها 26الدولي البالا 

طلبة، ب ا ة أكثر بتعميق املعرفة العلمية لدى الاالهتمام في حياتهم اليومية باستمرار، بما يوجب على املعلمين 

أساليب تعلم عدة من رسومات وأشكال بيانية اعتماد    تلك املتعلقة بأمور حياتية يعيشونها. ويمكنهم في ذلك 

 وفيديوهات وشرح ومناقشة وأمثلة عملية وأورا  عمل وتنفيذ أ شطة وتجار  م تلفة.

 
 

 .الزمنيظهر الشكل البيا ي كيف تتغير درجة حرارة جسمين )أ،  ( مع مرور 

 
 

 أي عبارة تصف بشكل أفضل حالة الجسمين أ،  ؟ .1

 درجة. 30تن فا درجة حرارة الجسم أ إلى  -أ

 درجة. 70ترتفع درجة حرارة الجسم أ إلى  - 

 درجات. 5تن فا درجة حرارة الجسم   إلى  -ك

 ني الدرجة املثالية لكل من الجسمين أ،  .  30 -د

 

 الطاقة بين الوس  الحي  وكل من الجسمين؟انتقال أي عبارة تصف   .2

 تنتقل الطاقة من الجسم أ إلى الوس  الحي  ألنه أدفأ. -أ

 تنتقل الطاقة من الجسم أ إلى الوس  الحي  ألنه أبرد. - 

 أبرد.تنتقل الطاقة من الجسم   إلى الوس  الحي  ألنه  -ك

 تنتقل الطاقة من الجسم   إلى الوس  الحي  ألنه أدفأ. -د

 

 

 

 حتوالت الطاقة ونقلها
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 أي عبارة تصف الطريقة التي يكون ففها الخ  البيا ي لكل من الجسمين مستقيما؟ .3

 تسخين الجسم أ وتبريد الجسم  . -أ

 تبريد الجسم أ وتسخين الجسم  . - 

 إبقاء كل من الجسمين على درجة الحرارة نفسها. -ك

 درجة حرارة متساوية.تعريا الجسمين إلى  -د

 

(  . تنتقل الطاقة من الجسم أ إلى الوس  الحي  2درجة.  ) 30أ. تن فا درجة حرارة الجسم أ إلى  (1) االجابات:

 ( د. تعريا الجسمين إلى درجة حرارة متساوية.3ألنه أبرد.   )

 

  ارشادات عالجية:

إلى من يرخب من الطلبة رفع كتا  بيده، واسأله عن طبيعة ال  يء الذي مكنه من رفع الكتا ، وتو ل  اطلب -

 مع الطلبة إلى مفهوم الطاقة.

إلى الطلبة ذكر أشكال من الطاقة في حياتنا، مثل الحرارية والحركية والكهربائية، ودور كل منها في  اطلب -

 حياتنا. 

 الطاقة الحرارية في األجسام. انتقال الطاقة من شكل إلى آخر، وكيفية أدر نقاشا مع الطلبة عن تحوالت  -

 الطاقة الحرارية في األجسام.انتقال نفذ تجار  بسيطة تبين كيفية  -

انتقال منها، وكيفية االستفادة   استفد من اإلنترنت في عرض فيديوهات عن الطاقة الحرارية وتحوالتها وأوجه  -

 الطاقة الحرارية في األجسام، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. 

الطاقة وتحوالتها  من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عناالستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. ،منهااالستفادة   وانتقالها وأوجه 

الطاقة الحرارية في األجسام، انتقال ة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم لكيفية كلف الطلبة االجابة عن األسئل -

 وقوم اجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى االجابة ال،حيحة، مقارنة باملتوس  الدولي البالا 17تو ل الحركة والقوى، في سؤال مقالي عن 

على الرخم من أن السؤال  إلى ضعف وا خ في معرفة الطلبة للقوى في الطبيعة وفي حياة اال سان،%، مما يؤشر 38

أكثر بتوضي  املفاهيم االهتمام يرتب  بموضوع بسي  سبق أن درسه الطلبة. هذا الواقع يوجب على املعلمين 

ومات و ور وأمثلة وتطبيقات األساسية مهما كانت بسيطة. ويمكنهم في ذلك اتباع أساليب تعلم م تلفة، من رس

 حياتية وفيديوهات وأورا  عمل وأ شطة وتجار .

 

 

 اشرح إجابتك.  ستتحرك العربة؟ اتجاهفي الصورة أدناه، إلى أي  .1

 
 

  اشرح إجابتك. ستتحرك العربة؟ اتجاهفي الصورة أدناه، إلى أي  .2

 
 

 احلركة والقوى
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 اشرح إجابتك.  تتوقع أن تتحرك العربة؟ اتجاهفي الصورة أدناه، إلى أي  .3

 
 

( إلى اليسار، ألن الرجل 3(ستتحرك إلى اليمين بقوة دفع الرجل لها. )2)( باتجاه القوة اليمن  ألنها أكبر. 1) :االجابات

 يدفعها إلى اليسار بالرخم من أن اتجاه حركتها إلى اليمين. 
 

  ارشادات عالجية:

إلى الطلبة تنفيذ حركات دفع أو جذ  ألجسام في خرفة الصف، واسأل عما قاموا به، وتو ل معهم إلى  اطلب -

 . مفهوم القوة

إلى من يرخب من الطلبة التعبير عن قوة دفع األجسام برسومات على اللوح، بما في ذلك رسومات  اطلب -

ل الرسومات، وتو ل مع الطلبة إلى مفهوم لقوتين أو أكثر تؤثرا في الجسم بأشكال م تلفة. ثم أدر نقاشا حو 

 القوة الحصلة. 

 نفذ مع الطلبة أ شطة لتوضي  مفهوم كل من القوى املتزنة والقوى خير املتزنة. -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات ذكر تطبيقات وأمثلة من الحياة العملية على كل من القوة  اطلب -

  الحصلة والقوى املتزنة والقوى خير املتزنة. وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

قوى القوة الحصلة والإلى الطلبة اقتراح أ شطة يمكن تنفيذها في خرفة الصف لتوضي  مفهوم كل من  اطلب -

 املتزنة والقوى خير املتزنة. 

وأدر نقاشا القوة الحصلة والقوى املتزنة والقوى خير املتزنة. استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  كل من  -

 مع الطلبة حول ما شاهدوه.

 تطبيقات وأمثلة منمن مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

وعرض ما يتو لون إليه على  الحياة العملية على كل من القوة الحصلة والقوى املتزنة والقوى خير املتزنة.

  الصف.

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملوضوع الحركة والقوى، وقوم اجاباتهم.  -
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 ة أسئلة مشاهب

 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، مقارنة باملتوس  16في سؤال مقالي عن الخصائص الفيزيائية للمادة، تو ل 

%. وني  سب متدنية جدا تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة بالخصائص الفيزيائية للمادة على 18الدولي البالا 

أكثر االهتمام هذا الواقع يوجب على املعلمين  الرخم من دراستهم لها، وارتباطها بحياتهم اليومية بشكل كبير.

بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة عن املواد وخصائصها، وكيفية ارتباطها بحياة اإل سان. ويمكنهم في ذلك 

 أساليب تعلم عدة من رسومات و ور وفيديوهات وشرح ومناقشة وذكر األمثلة واجراء األ شطة الختلفة.اعتماد 

 
  

 5يبين الشكل أربعة  ناديق يحتوي كل  ندو  منها على جسيمات على شكل كرات. يحتوي الصندو  )أ( على 

جسيمات متماثلة، وحجمه يماثل حجم الصندو  )أ(، ويحتوي  10جسيمات متماثلة، ويحتوي الصندو  ) ( على 

 5)أ(، ويحتوي الصندو  )د( على جسيمات متماثلة، وحجمه أكبر من حجم الصندو   5الصندو  )ك( على 

 جسيمات متماثلة مثل الصندو  )أ( ، إضافة إلى جسيمات أخرى، وحجمه يماثل حجم الصندو  )أ(.

 
 

 فسر اجابتك. بماذا ي تلف الصندو  ) ( في كثافته عن الصندو  )أ(؟ .1

 فسر اجابتك. بماذا ي تلف الصندو  )ك( في كثافته عن الصندو  )أ(؟ .2

 فسر اجابتك. صندو  )د( في كثافته عن الصندو  )أ(؟بماذا ي تلف ال .3

 

( كثافته أقل لبقاء عدد 2( كثافته أكبر لزيادة عدد الجسيمات فيه، مع بقاء الحجم نفسه. )1) :االجابات

( كثافته أكبر لزيادة عدد الجسيمات فيه من مواد م تلفة، مع بقاء الحجم 3الجسيمات نفسه، مع زيادة الحجم. )

 نفسه. 

 

 

 

 احلاالت الفيزايئية للمادة وتغرياهتا
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  ارشادات عالجية:

 للطلبة جسما أو مادة، واسألهم عن خصائصها.   اعرض -

أجساما أخرى، وأدر نقاشا معهم عن خصائصها، وبماذا ت تلف عما عرضته علفهم في بداية الحصة  اعرض -

الصفية. تو ل معهم إلى تحديد خصائص تميز األجسام عن بعضها، مثل الحجم، والكتلة، والكثافة، واللون، 

 والوزن، والرائحة. 

 ة. أدر نقاشا مع الطلبة عن الفر  بين مفهوم كل من خصائص املاد -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات تكوين جدول يقارن بين خصائص مواد أو أجسام ي تارونها،  اطلب -

 وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات تكوين جدول يبين بعا أوجه استفادة اإل سان من مواد  اطلب -

 معينة تبعا لخصائص ففها، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما خصائص املادة، ب ا ة الفيزيائية منها، استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن   -

 شاهدوه. 

وأدر نقاشا خصائص الفيزيائية للمواد وأوجه استفادة اإل سان منها، من اإلنترنت في عرض فيديو عن  الاستفد  -

 مع الطلبة حول ما شاهدوه. 

خصائص الفيزيائية من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن الاالستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  رض ما يتو لون إليه على الصف.وع للمواد وأوجه استفادة اإل سان منها،

 ، وقوم اجاباتهم. خصائص املادةكلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم لبعا  -
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني  سبة 51عن تحوالت الطاقة ونقلها، تو ل  متعددفي سؤال اختيار من 

%. لكنها ال تزال  سبة متدنية تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة بتحوالت 50أفضل من املتوس  الدولي البالا 

األرض بصورة عامة. هذا الواقع  الطاقة ونقلها، على الرخم من دراستهم لها، وارتباطها بحياتهم اليومية والحياة على

أكثر بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة عن تحوالت الطاقة ونقلها، وأهمية ذلك في االهتمام يوجب على املعلمين 

أساليب تعلم عدة من  ور ورسومات وفيديوهات وشرح ومناقشة اعتماد    الحياة العملية. ويمكنهم في ذلك 

 والتجار  العملية الختلفة.وإجراء املقارنات واأل شطة 

 

 

 .منهاالستفادة   . يبين الرسم مصدرا للطاقة، ومكنسة تعمل ب1

 

 ما تحوالت الطاقة التي يجب أن تحدث لتعمل املكنسة؟

 أ. من كيميائية إلى ضوئية.

  . من كهربائية إلى كيميائية.

 ك. من كهربائية إلى حركية.

 د. من حركية إلى ضوئية. 
 

 . يبين الرسم مصدرا للطاقة، وشخص يقود دراجة هوائية. 2

 
 ما تحوالت الطاقة التي يجب أن تحدث ليستطيع الشخص قيادة الدراجة الهوائية؟

 أ. من كيميائية إلى ضوئية.

  . من كهربائية إلى كيميائية.

 ك. من كيميائية إلى حركية.

 د. من حركية إلى ضوئية. 

 

 ك. من كيميائية إلى حركية.( 2)ك. من كهربائية إلى حركية. ( 1) :االجابات

 

 حتوالت الطاقة ونقلها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر مستمر
ّ
 عدد سكان العامل يف تغي
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني  سبة أفضل من املتوس  74في سؤال مقالي عن املغناطيسية، تو ل 

%. لكنها ال تزال  سبة متدنية بعا ال  يء، ويجب أن تكون أفضل بكثير، ألن موضوعها يرتب  67الدولي البالا 

أكثر االهتمام هذا الواقع يوجب على املعلمين بمعرفة سبق أن تعرض لها الطلبة في املدرسة، وفي حياتهم اليومية. 

بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة عن املغناطيسية، وخصائصها وأهميتها في الحياة العملية. ويمكنهم في ذلك 

أساليب تعلم عدة من  ور ورسومات وفيديوهات وشرح ومناقشة وإجراء املقارنات واأل شطة والتجار  اعتماد    

 تلفة.العملية الخ

 

 . يبين الجدول مجموعة من األجسام الختلفة، بعضها يجذبه املغناطيس، وبعضها اآلخر ال يجذبه. ضع إشارة 1

في املربع املناسب بجوار كل جسم ال يجذبه  xفي املربع املناسب بجوار كل جسم يجذبه املغناطيس، واشارة 

 املغناطيس.

 

 

 

 الكهرابء واملغناطيسية
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 . ملاذا يتنافر القضيبان املغناطيسيان في أعلى الشكل، وينجذبا لبعضهما في أسفل الشكل؟ 2 

 

 
 

ك. في أعلى ( 2)جذبه، ال يجذبه، ال يجذبه، يجذبه، يجذبه، ال يجذبه، يجذبه. ( بالترتيب من األعلى، ي1) :االجابات

 لقطبان الختلفان قريبين من بعضهما.الشكل القطبان املتماثالن قريبين من بعضهما، وفي أسفل الشكل ا
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، مقارنة باملتوس  الدولي البالا 10في سؤال مقالي عن الحركة والقوى، تو ل 

%، وني  سبة متدنية على املستويين الوطني والدولي، مما يؤشر إلى ضعف وا خ في معرفة الطلبة ملفاهيم 22

يهية وحالة يعيشها الطالب. هذا الواقع يوجب على الحركة والقوى، علما بأن السؤال يعتمد على معلومات علمية بد

أكثر بتطوير قدرات الطلبة على فهم املظاهر والعمليات الشائعة في حياتهم اليومية. ويمكنهم في االهتمام املعلمين 

أساليب تعلم عدة من رسومات وفيديوهات وأمثلة وتمارين، إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل شطة اعتماد    ذلك 

 لتطبيقات العملية.وا

 

 

. يقود سامر سيارة في مدينة األلعا  يدفعها بقدميه، ترتب  بها من الخلف مظلة مفتوحة، فتكون حركة السيارة 1 

 بطيئة. 

 
 ملاذا تكون حركة السيارة بطيئة؟

 

 . يقود سامي سيارة في مدينة األلعا  تندفع بحركة قدميه وبقوة محرك، فتكون حركة السيارة سريعة. 2

 
 ملاذا تكون حركة السيارة سريعة؟

 

 

 

 

 احلركة والقوى
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 . أثرت قوتان ت تلفان في املقدار على كتا  كما في الشكل. 3

 
 ملاذا يندفع الكتا  إلى اليسار؟

( القوة املؤثرة من 3( يؤثر الحرك بقوة تدفعها إلى األمام.   )2إلى الخلف. ) ( تؤثر املظلة بقوة تدفعها1) :االجابات

 اليمين أكبر من القوة املؤثرة من اليسار.

 

  ارشادات عالجية:

 

 نفذ  شاطا بسيطا يبين تأثير القوة في حركة األجسام، وأدر نقاشا مع الطلبة عما يشاهدونه.   -

إلفهم اقتراح  اطلبالقوة الحصلة والقوى املتزنة والقوى خير املتزنة، و أدر نقاشا مع الطلبة عن مفهوم كل من  -

 أ شطة تو خ كل مفهوم منها، وتنفيذه.  

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات ذكر أمثلة عن قوى مؤثرة في حياتهم اليومية، ومدى استفادة  اطلب -

 اإل سان منها. 

وأدر نقاشا مع القوة الحصلة والقوى املتزنة والقوى خير املتزنة، و  استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  القوة -

 الطلبة حول ما شاهدوه.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز مدعم بالصور والرسومات االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

   لون إليه على الصف.وعرض ما يتو واألمثلة عن دور القوى وتطبيقاتها الختلفة في حياة اإل سان، 

القوة  إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن اطلب -

 القوة الحصلة والقوى املتزنة والقوى خير املتزنة، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.و 

فوف األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم القوة لطلبة في الص اطلب -

 إتقانه لهذا الدور.

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملفهوم القوة، وقوم اجاباتهم. -
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني  سبة أفضل من املتوس  45في سؤال مقالي عن خصائص املادة، تو ل 

%. تؤشر هذه النسبة املتدنية على املستويين الوطني والدولي إلى ضعف في معرفة الطلبة 44الدولي البالا 

مألوفة للطالب في حياته اليومية يفترض أن يكون على  علما بأن السؤال بسي  ويرتب  بموادب صائص املادة، 

أكثر بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة عن خصائص االهتمام معرفة جيدة بها. هذا الواقع يوجب على املعلمين 

و ور أساليب تعلم عدة من رسومات اعتماد    املواد، ب ا ة تلك الشائعة منها في الحياة العملية. ويمكنهم في ذلك 

 وفيديوهات وأمثلة، إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل شطة الختلفة.

 

 

. أجرت  سرين تجربة محاكاة ملاء البحر. فاست دمت ماء  نبور، وماء به كمية من امللخ، ورمل، فترتبت هذه 1

 املكونات كما في الشكل.

 
 إجابتك.ملاذا ترتبت املكونات بهذا الترتيب؟ فسر 

 . أجرى عالء تجربة عن املواد، وضع ففها املواد اآلتية في كو .2

 3الكثافة غ/سم املادة

 1.7 املغنيسيوم

 0.53 الليثيوم

 1 املاء

 2.7 األملنيوم

 كيف ترتبت هذه املواد في الكو ؟ فسر إجابتك.

( الترتيب من األعلى، 2( ت تلف في كثافتها. األقل كثافة ماء الصنبور، ثم املاء املالخ، ثم الرمل. )1) :االجابات 

 املغنيسيوم، األملنيوم.  من األقل كثافة إلى األكبر كثافة. الليثيوم، املاء، 

 

 احلركة والقوى



153 

 

 أسئلة مشاهبة 

 

 ؟السؤال

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني  سبة أفضل من املتوس  الدولي 42في سؤال مقالي عن الكهرباء، تو ل 

%. تؤشر هذه النسبة املتدنية على املستويين الوطني والدولي إلى ضعف في معرفة الطلبة بتطبيقات 29البالا 

بسي  ويرتب  بتطبيق مألوف جدا للطالب في حياته اليومية يفترض  علما بأن السؤالللكهرباء في الحياة العملية، 

أكثر بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة االهتمام أن يكون على معرفة جيدة به. هذا الواقع يوجب على املعلمين 

ا الطالب عن الكهرباء وأدواتها وخصائصها، ب ا ة في الجوانب ذات التطبيقات العملية أو تلك التي يتعامل معه

أساليب تعلم عدة من رسومات و ور وفيديوهات وأمثلة، إضافة إلى الشرح اعتماد    باستمرار. ويمكنهم في ذلك 

 واملناقشة واأل شطة الختلفة.

 
  

 . بعا األجسام في الشكل أدناه مو لة للكهرباء، وبعضها اآلخر عازلة. 1

 
 أو كلمة عازل.أكتب بجوار كل جسم كلمة مو ل 

 . أجرت سالم التجربة أدناه إلضاءة مصباح. 2

 
 بدل قطعة النقود ملنع إضاءة املصباح؟ است دامهأي األجسام اآلتية يمكنها 

 حديد، زجاك، مطاا، ذهب، خشب، فضة. 

( العمود األيمن من األعلى، مو ل، عازل، مو ل، مو ل، عازل.  العمود األيسر من األعلى، عازل، 1، )االجابات

 ( زجاك، مطاا، خشب. 2مو ل، عازل، مو ل، مو ل.   )

 

 الكهرابء واملغناطيسية
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟

ال،حيحة، وني  سبة أفضل من املتوس  % من الطلبة إلى اإلجابة 48في سؤال مقالي عن تغيرات املادة، تو ل 

%، إال أنها تبقل  سبة متدنية على املستويين الوطني والدولي، وتؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة 44الدولي البالا 

على الرخم من ارتباطها بحياة الطالب اليومية. هذا الواقع يوجب على املعلمين إيالء مزيد من  لتغيرات املواد،

ق املعرفة العلمية لدى الطلبة بتغيرات املواد الختلفة، ب ا ة تلك املرتبطة بحياة الطالب اليومية. بتعمياالهتمام 

أساليب تعلم عدة من رسومات و ور وفيديوهات وتطبيقات وأمثلة، إضافة إلى الشرح اعتماد    ويمكنهم في ذلك 

 واملناقشة وأورا  العمل واأل شطة الختلفة.

 

 

 يو خ الرسم البيا ي تغيرات حالة املاء مع ارتفاع درجة الحرارة.  

 
 (؟ 2. على ماذا يدل الرقم )1

 أ. تحول املاء من  لب إلى سائل.

  . تحول املاء من سائل إلى  لب.

 ك. تحول املاء من سائل إلى ب ار. 

 د. تحول املاء من ب ار إلى سائل.

 

 (؟3. على ماذا يدل الرقم )2

 املاء من  لب إلى سائل.أ. تحول 

  . تحول املاء من سائل إلى  لب.

 ك. تحول املاء من سائل إلى ب ار. 

 د. تحول املاء من ب ار إلى سائل.

 ( أ. تحول املاء من  لب إلى سائل.2( ك. تحول املاء من سائل إلى ب ار.  )1) :االجابات

 

 احلاالت الفيزايئية للمادة وتغرياهتا
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، مقارنة 2مقالي عن الحاالت الفيزيائية للمادة وتغيراتها، تو ل  في سؤال

على املستويين الوطني والدولي،  وتؤشر إلى ضعف كبير في  %. وني  سبة متدنية جدا7باملتوس  الدولي البالا 

ارتباطها بحياة الطالب اليومية. هذا الواقع يوجب معرفة الطلبة للحاالت الفيزيائية للمادة وتغيراتها، على الرخم من 

بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة بالحاالت الفيزيائية للمادة وتغيراتها، االهتمام على املعلمين إيالء مزيد من 

ت أساليب تعلم عدة من رسومااعتماد    ب ا ة تلك التي يتعامل معها الطالب في حياته اليومية. ويمكنهم في ذلك 

 و ور وفيديوهات وأمثلة، إضافة إلى الشرح واملناقشة وأورا  العمل واأل شطة الختلفة.

 

 

 يبين الشكل ثالث حاالت ملادة موضوعة في ثالثة أوعية.  

 

 . أي وعاء يمثل الحالة الصلبة؟1

 في مربع واحد.  ضع إشارة 

  1الوعاء 

  2الوعاء 

  3الوعاء 

 اشرح إجابتك. 

 . أي وعاء يمثل أكبر كثافة؟2

 في مربع واحد.  ضع إشارة 

  1الوعاء 

  2الوعاء 

  3الوعاء 

 اشرح إجابتك. 

 احلاالت الفيزايئية للمادة وتغرياهتا
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 . يبين الشكل ثالثة مكعبات من مواد م تلفة متساوية في الحجم.3

 
 أي مكعب يتصف بأكبر كتلة؟ 

 في مربع واحد.  ضع إشارة 

  الخشب 

 الحديد 

 االسفنج 

 اشرح إجابتك. 

( الحديد، ألنه 3، ألن الجسيمات مترا ة أكثر.  )3( الوعاء 2، ألن الجسيمات مترا ة.  )3( الوعاء 1) :االجابات

 يحتوي على مادة أكثر. 
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  ارشادات عالجية:

اعرض على الطلبة عينات من مكعبات م تلفة في حجومها وكتلها وكثافتها، وأدر نقاشا معهم حول مفهوم  -

 الخصائص الفيزيائية للمادة. 

 است دم املكعبات في تنفيذ أ شطة بسيطة لتوضي  مفهوم كل من الحجم والكتلة والوزن والكثافة.   -

ائم بأسماء أجسام من حياتهم اليومية تتماثل في إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات عمل قو  اطلب -

 خا ية فيزيائية وت تلف في الخصائص األخرى، وعرض ما يتو لون إليه على زمالئهم. 

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات اقتراح أ شطة لتوضي  مفهوم كل من الحجم والكتلة والوزن  اطلب -

 والكثافة، وتنفيذ بعضها.  

، وأدر نقاشا مع الطلبة الحجم والكتلة والوزن والكثافة نت في عرض فيديو عن مفهوم كل مناستفد من اإلنتر  -

 حول ما شاهدوه.

كل إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن مفهوم  اطلب -

  ف.الحجم والكتلة والوزن والكثافة، وعرض ما يتو لون إليه على الصمن 

لطلبة في الصفوف األولى  الحجم والكتلة والوزن والكثافة إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ كل من  اطلب -

 مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن إحدى الخصائص االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.وتطبيقاتها في الحياة العملية،  الفيزيائية للمادة،

كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملفهوم الخصائص الفيزيائية للمادة، وقوم  -

 اجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟

 عند تسخينه. يتمدد الغاز داخل البالون 

 ماذا يحدث لجزيئات الغاز عند تمدد البالون؟

 
% وني  سب متدنية على املستويين 35% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة  مقارنة باملتوس  الدولي 37تو ل 

االهتمام الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة بحاالت املادة، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

بتعميق فهم الطلبة لحاالت املادة وخصائص كل حالة، وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقة  ومن ذلك 

 الرسومات والصور واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 

 ماذا يحدث للغاز عنما ينضغ  في وعاء مغلق؟ .1

 حجمه، لكن كتلته ال تتغير.أ. يتغير 

  . ال يتغير حجمه وال كتلته.

 ك. ال يتغير حجمه وتتغير كتلته.

 د. يتغير حجمه وكتلته.

 

 

 احلاالت الفيزايئية للمادة وتغرياهتا
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، لكن ال  ستطيع أكثر من ذلك، ملاذا؟  .2
ً
 عند الضغ  بأيدينا على بالون منفوخ، فإن شكله يتغير قليال

 أ. جدران البالون متينة تمنعنا من الضغ  علفها. 

 الهواء الخارجي أقوى من ضغ  الهواء داخل البالون. . ضغ  

 ك.  ضغ  الهواء الخارجي أضعف من ضغ  الهواء داخل البالون.

 د. يتساوى ضغ  الهواء الخارجي وضغ  الهواء داخل البالون.

 

 ؟ ال تتغيرأنبو  اختبار رقيق الجدران مملوء بغاز ومغلق، خمر األنبو  في سائل ساخن، ما الخا ية التي  .3

 أ. الحجم.                                 . الضغ . 

 ك. الكثافة.                              د. الكتلة.

 

ضغ  الهواء الخارجي أقوى من ضغ  الهواء داخل  (  .2( أ. يتغير حجمه، لكن كتلته ال تتغير.  )1): اإلجابات

 .الكتلة( د. 3) . البالون 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟  

م سحب الهواء من الوعاء تتعلق ندى هاتفها الجوال داخل وعاء زجاجي كما هو مبين بالشكل، رنين الهاتف مشغل، 

 حت  أ ب  الهاتف في فراغ.

 بهاتفها، هل ستسمعان رنين الهاتف؟ االتصالطلبت ندى من  ديقتها 

 في مربع واحد  ضع عالمة

    عم  

    ال 

 فسر إجابتك؟ 

 

 

% وني  سب متدنية على املستويين 32% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة  مقارنة باملتوس  الدولي 46تو ل 

الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة ب صائص الصوت، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

دام أساليب تعلم ذات عالقة  ومن ذلك الرسومات بتعميق فهم الطلبة لخصائص الصوت، وذلك باست االهتمام 

 والصور واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 
 

وضعت ثالث شمعات متماثلة في ثالث جرات ومضاءة في نفس الوقت، الجرتان  )ص،ع( سدتا بسدادة محكمة  .1

 تركت مفتوحة، علًما بأن الجرة )ص( أكبر حجًما من الجرة )ع(.اإلخال  أما الجرة )س( 

 )س،ص،ع(؟ أي لهب ال
ً
 فسر إجابتك؟شمعات سوف ينطفئ أوال

 

 يشير الجدول أدناه إلى سرعة الصوت عبر أوساا م تلفة. .2

 الوس  السرعة ) م/ث(

 الحديد 5130

 الهواء 340

 املاء 1450

 

 من الجدول السابق، أجب عن األسئلة اآلتية، 

 في أي األوساا تكون سرعة الصوت أسرع، وملاذا؟ .أ

 الصوت عبرها،انتقال رتب تصاعدًيا املواد اآلتية حسب سرعة  . 

 املاء، والخشب، وخاز األكسجين.

 الصوتو  الضوء
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 ملاذا ال  سمع  وت الطائرات النفاثة عند ارتفاعها واختراقها طبقات الجو العليا؟ .3

 

(  في الحديد ألنه مادة 2( الجرة )ع( ألنها أ غر حجًما وكمية الهواء املوجود بها أقل من الجرة )ص(.  )1): اإلجابات

( ألن 3الصوت أعلى من الوس  السائل والغازي. خاز األكسجين، املاء، الخشب.  )انتقال  لبة، وتكون سرعة 

أن الصوت ينتقل عبر وس  مادي، لذلك ال يصل لنا  وت  الطائرة النفاثة ت تر  حاجز الصوت إلى الفراغ، وبما

 الطائرة عند علوها إلى ارتفاعات عالية جًدا.
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟

%، وني 22في سؤال مقالي عن الحاالت الفيزيائية للمادة، كانت  سبة الطلبة الذين تو لوا الى اإلجابة ال،حيحة 

%. وني  سب متدنية جدا على املستويين الوطني والدولي، مما يوجب على 14أفضل من املتوس  الدولي البالا 

تعلم ذات العالقة، ومن ذلك األمثلة واملسائل املعلمين العمل باستمرار على تحسين النسب باتباع أساليب ال

 والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

1.
ً
د الثالجة، وبعد مدة زمنية أخرجها، فالحظ تشقق الزجاجة قليال  . وضع أحمد زجاجة ماء في مجم 

د؟  ماذا حدث للماء داخل الزجاجة في الجم 

 احد(في مربع و   ) ضع إشارة

  .زاد حجم املاء بينما بقيت كتلته ثابتة 

   .قل حجم املاء بينما بقيت كتلته ثابتة 

  .بقي حجم املاء وكتلته كما هما 

.  نعت أدوات عمل من الحديد في مصنع خاص لذلك،  بوا الحديد السائل في قوالب  ثم بردوه حت  تصلب، 2

 أي تحول من الحالة السائلة إلى الصلب.

 كتلة الحديد الصلب بالحديد السائل؟كيف تقارن 

 في مربع واحد(  ) ضع إشارة

  .كتلة الحديد الصلب كبرت مقارنة بالحديد السائل 

  .كتلة الحديد الصلب قلت مقارنة بالحديد السائل 

  .كتلة الحديد الصلب لم تتغير مقارنة بالحديد السائل 

على امليزان، ثم جرى  هر النصف األول وإرجاعه إلى . مكعب من األملنيوم قسم إلى نصفين متساويين، ووضعا 3

 امليزان، قارن بين كتلة الجزء الصلب والجزء املنصهر؟

 في مربع واحد(  ) ضع إشارة

 .كتلة مكعب األملنيوم الصلب ال تتغير مقارنة بالجزء السائل 

   .كتلة مكعب األملنيوم الصلب كبرت مقارنة بالجزء السائل 

  وم الصلب قلت مقارنة بالجزء السائل.كتلة مكعب األملني 

( كتلة الحديد الصلب لم تتغير مقارنة بالحديد السائل.  2كتلته ثابتة.  ) بقيت ( زاد حجم املاء بينما1): اإلجابات

 ( كتلة مكعب األملنيوم الصلب ال تتغير مقارنة بالجزء السائل. 3)

 احلاالت الفيزايئية للمادة وتغرياهتا
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من  الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  62في سؤال اختيار من متعدد عن تحوالت الطاقة، تو ل 

%، وني  سب متدنية  سبيا على املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة 66الدولي البالا 

بتعريف الطلبة بتحوالت الطاقة، علما بأنها  االهتمامبتحوالت الطاقة، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

مألوفة للطلبة وترتب  بكثير من األمور في حياتهم اليومية. ويمكنهم في ذلك است دام أساليب تعلم ذات عالقة، 

 ومنها الرسومات والصور واللوحات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 

 . ما نوع تغير الطاقة الحا ل في أثناء حركة األرجوحة كما هو ظاهر في الصورة.1

 
  . من طاقة كامنة إلى طاقة كيميائية. أ. من طاقة ميكانيكية إلى طاقة كيميائية.

 د. من طاقة كامنة إلى طاقة حركية. ك. من طاقة كيميائية إلى طاقة حركية.

 الطاقة الحا ل في املصباح الكهربائي؟. ما نوع تغير 2

  . من طاقة ضوئية الى طاقة كهربائية. أ. من طاقة كهربائية إلى طاقة كيميائية.

 د. من طاقة كامنة إلى طاقة ضوئية. ك. من طاقة كهربائية إلى طاقة ضوئية.

 الطاقة الحا ل في البطاريات الجافة؟        .  ما نوع تغير3

  . من طاقة ميكانيكية إلى طاقة كهربائية. كهربائية إلى طاقة كيميائية.أ.  من طاقة 

 د. من طاقة كيميائية إلى طاقة كهربائية.    ك. من طاقة كامنة إلى طاقة كهربائية.

 

( د. من طاقة 3( ك. من طاقة كهربائية إلى طاقة ضوئية.  )2( د. من طاقة كامنة إلى طاقة حركية.  )1): اإلجابات

 ئية إلى طاقة كهربائية.  كيميا

 

 

 احلركة والقوى
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  ارشادات عالجية:

 ابدأ الدرس بطرح سؤال يبين أهمية الطاقة، وكيف يحصل الكائن الةي على الطاقة؟ -

إلفهم ت يل اختفاء ضوء وحرارة الشمس عن  اطلباسأل الطلبة عن مصدر الطاقة الرئيس ي على األرض؟ و  -

 األرض، وو ف ماذا سيحدث على األرض؟

 إلى كل مجموعة البحث في أهمية الطاقة في الحياة اليومية.  اطلبمجموعات، و  قسم الطلبة إلى -

ناقش الطلبة في أنواع الطاقة الختلفة وتحولها من شكل إلى آخر، وتو ل معهم إلى أن الطاقة ال تفن  وال  -

 تستحدث وإنما تتحول من شكل إلى آخر، وتقبل إجاباتهم جميعها.

لطلبة إعطاء أمثلة على أنواع الطاقة، وب ا ة  الطاقة املتجددة وخير املتجددة ففها إلى ا اطلبوزع ورقة عمل  -

 منها.

 لتحوالت الطاقة، وقوم إجاباتهم. استيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من  الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي البالا 14في سؤال مقالي عن القوة والحركة، تو ل 

%، وني  سب متدنية جدا على املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف كبير في معرفة الطلبة بمفاهيم القوة 25

بتعريف الطلبة بهذا املوضوع ، علما بأنه االهتمام من  والحركة وتطبيقاتهما، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد

مألوف للطلبة ويرتب  بكثير من األمور في حياتهم اليومية. ويمكنهم في ذلك است دام أساليب تعلم ذات عالقة، 

 ومنها الرسومات والصور واللوحات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 رخب خالد بنقل الحجارة لألعلى، لبناء طابق جديد في بناية متعددة الطوابق.. 1

 ما األسلو  الذي تتوقع أن يست دمه لرفع الحجارة؟

 أ. است دام البكرة.

  . استعمال لوح خشبي أملس.

 ك. حمل الحجارة باست دام درك العمارة.

 أرادت فاطمة أن تقص القماش لخياطته، واست دمت املقص . -2

  ، القوة         م، املقاومة    االرتكازن، نقطة  حدد أين تكون، 

 بحيث تسهل عملية قص القماش بجهد أقل؟

 واملقاومة. االرتكازأ.  القوة بين نقطة 

 .االرتكاز .  املقاومة بين القوة ونقطة 

 بين القوة واملقاومة. االرتكازك. نقطة 

 ة املوجودة في أجزاء السيارة؟ . است رك أكبر عدد ممكن من اآلالت البسيط3

 إطارات السيارات، ماسحات الزجاك، األبوا . 

 العجل والحور  الروافع

  

                                     

( العجل والحور مثل إطارات 3( ك. حمل الحجارة باست دام درك العمارة.  )2( أ. است دام البكرة.  )1): اإلجابات

 . جاكالز السيارات، والروافع مثل األبوا  و ماسحات 
 

 

 احلركة والقوى
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  ارشادات عالجية:

 ابدأ الدرس بعرض تقديمي لصور م تلفة آلالت بسيطة تست دم في الحياة اليومية، ثم وزع ورقة عمل تشمل -

 أسئلة عن تلك اآلالت، تقبل إجابات الطلبة.

ا حول موضوع القوة والحركة في أجسامنا، وكذلك كيفية حمل األشياء حسب موضع القوة ونقطة  -
ً
أدر نقاش

 اإلرتكاز، بحيث تكون سهلة.

 إلفهم تلخيص الدرس على دفاترهم مع الرسم.  اطلبتو ل مع الطلبة لتعريف القوة والشغل، و  -

خالل العمل في مجموعات عمل ذكر تطبيقات لآلالت البسيطة في الحياة اليومية، وعرض ما  كلف الطلبة من -

 يتو لون إليه على زمالئهم.

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن اآلالت البسيطة وتطبيقاتها في الحياة اليومية ، وأدر نقاشا مع الطلبة  -

 حول ما شاهدوه. 

، وعرض ما املدرسة واإلنترنت ملعرفة املزيد عن مفهومي القوة والحركةمن مكتبة االستفادة   كلف الطلبة  -

 يتو لون إليه على الصف.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن إحدى  اطلب -

  اآلالت البسيطة، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

علم يو خ مفهوم اآلالت البسيطة وتطبيقاتها لطلبة في الصفوف األولى مثال، إلى الطلبة محاكاة دور م اطلب -

 وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

 ملفاهيم القوة والحركة، وقوم إجاباتهم. استيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

%، وني أفضل من املتوس  43في سؤال مقالي عن املواد، كانت  سبة الطلبة الذين تو لوا الى اإلجابة ال،حيحة 

%. وني  سب متدنية على املستويين الوطني والدولي، مما يوجب على املعلمين العمل باستمرار على 38الدولي البالا 

العالقة، ومن ذلك األمثلة واملسائل والشرح واملناقشة والفيديوهات  تحسين النسب باتباع أساليب التعلم ذات

 وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 

 (. 3سم 20. األجسام اآلتية متساوية في الحجم  )1

 املادة الكتلة

 النحاس غ178

 األملنيوم غ54

 الخشب غ10

 

 غ / سم؟    0,5أي مما يلي كثافته تساوي 

 في مربع واحد  ضع إشارة

     .النحاس 

    .األملنيوم 

     .الخشب 

 

 . أي من املواد أعاله سيطفو على سط  املاء؟2

 

 . رتب املواد تصاعدًيا حسب كثافة كل منها؟ 3

 

 ( ) الخشب، األملنيوم، النحاس(.3( الخشب  )2( الخشب.  )1): اإلجابات

 

 

 

 

 احلركة والقوى
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

%، 54في سؤال اختيار من متعدد الكهرباء واملغناطيسية، كانت  سبة الطلبة الذين تو لوا الى اإلجابة ال،حيحة 

%. وني  سب متدنية على املستويين الوطني والدولي، مما يوجب على 50وني أفضل من املتوس  الدولي البالا 

تباع أساليب التعلم ذات العالقة، ومن ذلك األمثلة واملسائل املعلمين العمل باستمرار على تحسين النسب با

 والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 

 . ما العوامل التي تزيد من قوة املغناطيس الكهربائي؟1

 أ. تقليل عدد املصابي .  

 .است دام سلك معزول . 

 .است دام قضيب من األملنيومك. 

 عدد لفات األسالك حول القضيب الحديدي. د. زيادة 

 

 تتحرك اإلبرة داخل البو لة بحرية باتجاه،  .2

 خر .   –شر .                               . شمال  –أ. شمال 

 جنو .  –د. شمال           خر .                      –ك. شر  

 

 . كيف يستدل على مرور تيار كهربائي داخل الدارة الكهربائية؟ 3

 أ. زيادة عدد البطاريات.                     . إضاءة املصابي  وتوهجها. 

 ك. زيادة عدد املصابي .                    د. إضافة مقاومات.

 

(  . إضاءة املصابي  3جنو . ) –( د. شمال 2عدد لفات األسالك حول القضيب الحديدي. )د. زيادة (1): اإلجابات

 وتوهجها. 

 

 

 

 

 

 

 الكهرابء واملغناطيسية
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي  % من  الطلبة33في سؤال اختيار من متعدد عن الضغ ، تو ل 

%، وني  سب متدنية على املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة بتأثيرات الضغ ، 42البالا 

بتعريف الطلبة بتأثيرات الضغ ، وذلك باست دام أساليب تعلم االهتمام بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل ذات عالقة 

 واأل شطة العملية.

 

 .  تتأثر األسماك بارتفاع ضغ  املاء، في أعما  املياه بحيث تكون، 1

 أ.  أكثر حركة باتجاه الشاطئ. 

  . أقل حركة باتجاه الشاطئ. 

 ك. تتحرك وتبحث عن خذائها في األعما . 

 د. تبقل ساكنة في أعما  املياه. 

 

د ضغ  املاء عند النقطة ) ( و )د(.  -2  في الشكل الجاور، حد 

 أ.     = د.     

  .    > د.   

 ك.   < د.  

  د.   =  فر.  

                                                                  

                                                    

 

                                                                

 

 ( أ.    = د.  2)  د. تبقل ساكنة في أعما  املياه. (1): اإلجابات
 

 

 

 

 

 د  ب م10

 

 س   م20

 ج   صفر

 احلركة والقوى
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  ارشادات عالجية:

 مهد للدرس بطرح سؤال إلثارة دافعية الطلبة عن ضغ  املاء وتأثيره على األسماك. -

 وكيفية تأثير ذلك على األسماك. البارومتري استفد من اإلنترنت في عرض فيديو يو خ الضغ   -

ا مع الطلبة، باست دام عرض تقديمي يبين وجود األسماك في أعما  م تلفة تحت ا -
ً
ملاء، وكيفية أدر نقاش

 سلوكها، وتقبل جميع اإلجابات. 

كلف الطلبة من خالل العمل في مجموعات البحث في عالقة الضغ  مع زيادة عمود املاء، واسألهم ملاذا  -

تستطيع بعا األسماك السباحة على مسافات عميقة في الحيطات دون أن تتأثر بضغ  للماء، في حين 

آخر لكل نوع من األسماك القدرة على السباحة في عمق معين في ال تستطيع أخرى فعل ذلك، أي بمعن  

 ما تو ل إليه الطلبة من نتائج.  اعرضاملاء. ثم 

 لضغ  املاء، وقوم إجاباتهم. استيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟ 

% من  الطلبة إلى اإلجابة 40في سؤال اختيار من متعدد عن تغيرات الحرارة جاء على شكل رسوم بيانية، تو ل 

%، وني  سب متدنية على املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف 49ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي البالا 

جب على املعلمين تدريب الطلبة على تفسير الرسوم البيانية، في معرفة الطلبة بالرسوم البيانية وتفسيرها، مما يو 

 والتعبير عن البيانات من خاللها. 

 

 يبين الرسم البيا ي العالقة بين الكتلة ومقدار إستطالة زنبرك يحمل عدة كتل ؟ 

 
 

 

 الزنبرك؟ استطالةما نوع العالقة بين الكتلة ومقدار  .1

  . عالقة طردية.           أ. عالقة عكسية.    

 

 سم؟  0,5 االستطالة كم كتلة الجسم عندما يكون مقدار .2

   10 .                        5أ. 

   14د.                    12ك. 

 

 احلاالت الفيزايئية للمادة وتغرياهتا
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 من الشكل بيا ي أعاله، أجب عن األسئلة اآلتية؟ .3

 ماذا  سمي العالقة بين السرعة والزمن؟

  . السرعة.                 أ. املسافة.                

 ك. التسارع.                               د. اإلزاحة. 

 

 ثوا ي؟ 4ماذا يحدث للمنحن  في الفترة املمتدة من  فر إلى  .4

 ما نوع العالقة طردية أم عكسية؟ .5

 ثوا ي؟ 10 – 4 ف السرعة في الفترة الزمنية املمتدة من  .6

 ( ك. التسارع.                      3)   10(  . 2) (  . عالقة طردية.   1)اإلجابات: 

  .تزداد السرعة ويبقل التسارع ثابت، ويساوي ميل املنحن ( 4)

  نوع العالقة طردية بين السرعة والزمن.( 5)

 ثوا ي  10ذذ  4السرعة ثابتة في الفترة الزمنية املمتدة من ( 6)

 

  ارشادات عالجية:

عن املعلومات أو العالقات بين الخصائص الفيزيائية، باست دام  أهمية التعبيرابدأ الدرس بطرح سؤال حول  -

 الرسوم البيانية، كاملنحنيات واألعمدة.  

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات رسم رسوم بيانية من بيانات م تلفة، ثم التدر  على كيفية  اطلب -

 قراءتها واست راك املعلومات منها.

 ناقش الطلبة بمعن  العالقة الطردية والعكسية، وشكل املنحن  في الحالتين وكذلك ثبات املنحن .  -

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة السابقة لتعميق فهمهم للرسوم البيانية، وقوم اجاباتهم.  -
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟

%، وني أفضل من 14الحرارة، كانت  سبة الطلبة الذين تو لوا الى اإلجابة ال،حيحة انتقال في سؤال مقالي عن 

%. وني  سب متدنية جدا على املستويين الوطني والدولي، مما يوجب على املعلمين العمل 12املتوس  الدولي البالا 

املسائل والشرح واملناقشة باستمرار على تحسين النسب باتباع أساليب التعلم ذات العالقة، ومن ذلك األمثلة و 

 والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 

 

 وضع زيد وعاء معدنيا من املاء الساخن يريد تبريده داخل وعاء عازل يحتوي على ماء بارد. .1

 فسر كيف تتم عملية تبريد املاء الساخن؟

س. أليس من  37س، والتي تقل كثيًرا عن درجة حرارة الجسم الطبيعية 18دخل رجل خرفة درجة حرارتها   .2

 املفترض أن يرتجف الجسم برًدا على نحو متوا ل نتيجة لفقدان الحرارة منه؟ 

 كيف يسلك الجسم لتنظيم حرارة جسمه؟ 

 وس  ناقل لها. الحرارة التي ال تحتاك بالضرورة إلىانتقال اإلشعاع من طرائق  .3

 شعر خالد بحرارة ودفء عند إشعال املدفأة، فسر كيف شعر خالد بالدفء؟

 

( عندما تصطدم جزيئات املاء الساخن بجزيئات الوعاء املعد ي، تقوم بنقل الطاقة إلى الوعاء املعد ي 1): اإلجابات

زيئات الوعاء املهتزة باملاء البارد في مما يرفع حرارة الوعاء املعد ي ) املعادن مو ل جيد للحرارة(، إذ تصطدم ج

الوعاء العازل فتنتقل  الحرارة إلى املاء البارد وبالتالي تتناقص الطاقة الحركية لجزيئات املاء الساخن وتتزايد 

( يفقد الجسم الحرارة من الجلد إلى الوس  الحي ، 2.  )الوعاءينحراري بين  اتزانلجزيئات املاء البارد، فتصل إلى 

كان الهواء أبرد من الجسم مما يزيد من سرعة حركة جزيئات الهواء، ومت  تساوت درجة حرارة الهواء الجاور  إذا

(  عم ألن الحرارة تنتقل باإلشعاع من 3مباشرة للجلد مع درجة حرارة الجلد، يتوقف فقدان الحرارة من الجسم. )

 املدفأة )الجسم الساخن( إلى هواء الغرفة )الجسم البارد(.

 

 حتوالت الطاقة ونقلها
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 تفسيرالفيزياء /
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 السؤال؟

 ووضعها على ميزان إلكترو ي. فلزيةتم تسخين كرة 

 
ن القراءة ال،حيحة للميزان عندما تبرد الكرة   . الفلزيةأي رسم بيا ي يبي 

 
%، وكانت 33إلى اإلجابة ال،حيحة وني الرسم البيا ي )ك( مقارنة باملتوس  الدولي البالا % من الطلبة 39تو ل 

اإلجابات متساوية تقريبا على البدائل األخرى، وني نتيجة أفضل من البلدان األخرى، لكنها ال تزال ضعيفة  سبيا. 

التغير  –املتعلقة بالتغيرات في املادة بتوضي  املفاهيم االهتمام هذه النسبة توجب على املعلمين إيالء مزيد من 

الكيميائي والتغير الفيزيائي، والعوامل التي تسبب كل تغير، وطبيعة التغير. إضافة إلى املفاهيم املتعلقة بتأثير 

الحرارة في املواد، والتعبير عن هذه املفاهيم واملسائل املرتبطة بها بيانيا. ويمكن أن يتم ذلك بأساليب تعلم عدة، 

 ا ة األ شطة العملية، وأفالم الفيديو، واألمثلة من الحياة الواقعية، وحل املسائل ذات العالقة.  ب 

 

 

 

 

 

 احلاالت الفيزايئية للمادة وتغرياهتا
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 أسئلة مشاهبة 

 

 

 

 

 قطرها يناسب تجويف حلقة معدنية. تم تسخين الكرة. فلزيةكرة  .1

 

 
 

 

 أي رسم بيا ي يبي ن حجم الكرة وني تبرد؟ 
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 . وضع مكعب من الجليد في كو  على امليزان االلكترو ي، وترك لينصهر. 2

 
 أي رسم بيا ي يبين القراءة ال،حيحة للميزان عندما ينصهر املكعب؟ 

 
 

 ( الرسم البيا ي ك.2( الرسم البيا ي ك.   )1) اإلجابات:
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% مذذذذذذن الطلبذذذذذذة إلذذذذذذى اإلجابذذذذذذة ال،ذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذة باملتوسذذذذذذ  35الظذذذذذذالل تو ذذذذذذل  عذذذذذذن فذذذذذذي سذذذذذذؤال اختيذذذذذذار مذذذذذذن متعذذذذذذدد

%، ونذذذذذذذذذذي  سذذذذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذذذذة تؤشذذذذذذذذذذر إلذذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذذة ملعلومذذذذذذذذذذات درسذذذذذذذذذذوها سذذذذذذذذذذابقا، 38الذذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذذالا 

أكثذذذذذذذذذذر بتعميذذذذذذذذذذق املعرفذذذذذذذذذذة االهتمذذذذذذذذذذام ويعيشذذذذذذذذذذون معهذذذذذذذذذذا فذذذذذذذذذذي حيذذذذذذذذذذاتهم اليوميذذذذذذذذذذة باسذذذذذذذذذذتمرار، بمذذذذذذذذذذا يوجذذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذذين 

أسذذذذذذذذذاليب اعتمذذذذذذذذاد    طلبذذذذذذذذذة، ب ا ذذذذذذذذة تلذذذذذذذذك املتعلقذذذذذذذذذة بذذذذذذذذأمور حياتيذذذذذذذذة يعيشذذذذذذذذذونها. ويمكذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذك العلميذذذذذذذذة لذذذذذذذذدى ال

تعلذذذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذذذذن تطبيقذذذذذذذذذذذذات عمليذذذذذذذذذذذذة ورسذذذذذذذذذذذذومات وفيذذذذذذذذذذذذديوهات، وشذذذذذذذذذذذذرح ومناقشذذذذذذذذذذذذة وأمثلذذذذذذذذذذذذة عمليذذذذذذذذذذذذة وأورا  عمذذذذذذذذذذذذذل 

 وتنفيذ أ شطة م تلفة.

 

ن بفعل أشعة الشمس.   يبين الشكل أدناه ظل شجرة تكو 

 
 

 إذا أ ب  موقع الشمس فو  الشجرة، كيف سيكون شكل الظل؟ .1

  . سيتغير مكانه.  أ. سيبقل نفسه.

 د. سيصب  أقصر قليال. ك. سيصب  أطول قليال.

 

ن ظل الشجرة؟2  . ما سبب تكو 

  . امتصت الشجرة أشعة الشمس.  أ. خيرت الشجرة اتجاه أشعة الشمس.

 شجرة أشعة الشمس.د. حجبت ال  ك. عكست الشجرة أشعة الشمس.

 

 . كيف يتغير مكان ظل الشجرة إلى الجهة اليسرى؟3

  . عندما تصب  الشمس في منتصف السماء.   أ. عند خيا  الشمس.

 د. عندما تحجب الغيوم أشعة الشمس. ك. عندما تصب  الشمس إلى يمين الشجرة.

 

( ك. عندما تصب  الشمس إلى يمين 3( د. حجبت الشجرة أشعة الشمس.   )2(  . سيتغير مكانه.   )1) االجابات:

 الشجرة.

 الضوء والصوت
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  ارشادات عالجية:

إلى من يرخب من الطلبة الوقوف في مكان يتعرض فيه ألشعة الشمس أو ضوء املصباح في خرفة  اطلب -

 الصف، واسأله عن سبب تكون ظل لجسمه على األرض. 

 إلى بعا الطلبة تكوين أشكال ظل م تلفة باست دام أجسام م تلفة.  اطلب -

أدر نقاشا مع الطلبة عن مفهوم الظل وكيف يتكون والعوامل التي يعتمد علفها شكل الظل، مثل ميل األشعة  -

 الساقطة، وبعد الجسم عن مصدر الضوء، واملسافة بين الجسم والسط  الذي يتكون عليه الظل. 

 ة تو خ ففها كيفية تكون الظالل وتغيرها. نفذ أ شطة بسيط -

 استفد من اإلنترنت في عرض فيديوهات عن  الظالل، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.  -

الظالل وكيفية  من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عناالستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  ما يتو لون إليه على الصف. وعرضفي مجاالت عدة من الحياة،  است دامها

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للظالل، وقوم اجاباتهم.  -
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 أسئلة مشاهبة 

 

        السؤال؟

% مذذذذذذن الطلبذذذذذذة إلذذذذذذى  30تو ذذذذذذل ، فذذذذذذي سذذذذذذؤال اختيذذذذذذار مذذذذذذن متعذذذذذذدد عذذذذذذن الحذذذذذذرارة ونقلهذذذذذذا يتضذذذذذذمن تحليذذذذذذل بيانذذذذذذات تجربذذذذذذة

%، ممذذذذذذذذا يؤشذذذذذذذر إلذذذذذذذى ضذذذذذذذعف وا ذذذذذذذذخ فذذذذذذذي معرفذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذة  40االجابذذذذذذذة ال،ذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذ  الذذذذذذذدولي البذذذذذذذالا 

لتحذذذذذذذذذذذوالت الطاقذذذذذذذذذذذة ونقلهذذذذذذذذذذذا، ولكيفيذذذذذذذذذذذة قذذذذذذذذذذذراءة بيانذذذذذذذذذذذات التجربذذذذذذذذذذذة العمليذذذذذذذذذذذة، وتفسذذذذذذذذذذذيرها. هذذذذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذذذى 

مذذذذذذذذا كانذذذذذذذذت بسذذذذذذذذيطة، وتطذذذذذذذذوير قذذذذذذذذدرات الطلبذذذذذذذذة فذذذذذذذذي إجذذذذذذذذراء أكثذذذذذذذذر بتوضذذذذذذذذي  املفذذذذذذذذاهيم األساسذذذذذذذذية مهاالهتمذذذذذذذذام املعلمذذذذذذذين 

التجذذذذذذذذذذذذار  وقذذذذذذذذذذذذذراءة بياناتهذذذذذذذذذذذذذا وتحليلهذذذذذذذذذذذذذا والخذذذذذذذذذذذذذروك باسذذذذذذذذذذذذذتنتاجات منهذذذذذذذذذذذذا. ويمكذذذذذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذذذذذك اتبذذذذذذذذذذذذذاع أسذذذذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذذذذم 

 م تلفة، ب ا ة إجراء التجار  واست دام األمثلة والتطبيقات الحياتية والفيديوهات وأورا  العمل.  

 

ر درجة الحرارة في املواد. فوضع كمية متساوية من  بغة الطعام في ماء موضوع في أجرى سامر تجربة ملعرفة تأثي

 ثالثة أوعية زجاجية. وبعد فترة زمنية محددة كانت األوعية الزجاجية كما في الشكل. 

 
 

  بغة الطعام في األوعية الثالثة؟ انتشار. ما سبب االختالف في سرعة 1

 اء البارد.أ. يزداد حجم الجزيئات في وعاء امل

  . تزداد الطاقة الحركية للجزيئات في وعاء املاء الساخن.

 ك. يزداد عدد الجزيئات في وعاء املاء الساخن.

 يقل حجم الجزيئات في وعاء املاء البارد.د. 

 

 

 

 

 

 حتوالت الطاقة ونقلها
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 الصبغة في األوعية الثالثة متماثال؟ انتشار. كيف يستطيع سامر جعل 2

 أ. يست دم  بغة بلون آخر.

د   املاء في الوعاء الساخن. . يبر 

 ك. يجعل حرارة املاء متماثلة في األوعية الثالثة. 

 د. يقلل من كمية الصبغة في الوعاء الساخن. 

 

أوعية زجاجية باملاء، ولفت ورقا حول كل منها بألوان م تلفة، وقاست درجة حرارة املاء في كل  أربعة. مألت رابية  3

وعاء، ثم وضعت األوعية تحت أشعة الشمس املباشرة. بعد ساعة، قاست رابية درجة حرارة املاء في كل وعاء مرة 

 أخرى. 

 
 الذي سجلته في درجة حرارة املاء في األوعية؟   االختالفما 

 درجة حرارة الوعاء بالور  األبيا أعلى من درجة حرارة الوعاء بالور  األسود. أ.

  . درجة حرارة الوعاء بالور  األسود أعلى من درجة حرارة الوعاء بالور  األبيا.

 ك. درجة حرارة الوعاء بالور  األحمر أعلى من درجة حرارة الوعاء بالور  األسود.

 زر  أعلى من درجة حرارة الوعاء بالور  األسود.د. درجة حرارة الوعاء بالور  األ 

 

( ك. يجعل حرارة املاء متماثلة في 2)(  . تزداد الطاقة الحركية للجزيئات في وعاء املاء الساخن.  1) االجابات:

 (  . درجة حرارة الوعاء بالور  األسود أعلى من درجة حرارة الوعاء بالور  األبيا.3األوعية الثالثة.   )
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  ارشادات عالجية:
إلى الطلبة التحدث عن تعرضهم مرة لحرارة املاء الساخن عند ملس جسم حار، مثل إبريق أو كأس بها  اطلب -

 كيف و لت حرارة املاء إلى يدهم.  اسألهمماء ساخن. 

حرارة األجسام من مكان إلى آخر، ومن ذلك حرارة املدفأة أو حرارة انتقال أدر مناقشة مع الطلبة عن كيفية  -

 الشمس. 

 الحرارة عبر األجسام الختلفة، وتفسير نتائجهم. انتقال نفذ مع الطلبة أ شطة لتوضي  كيفية  -

 الحرارة فيانتقال إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات ذكر تطبيقات وأمثلة من الحياة العملية على  اطلب -

  األجسام. وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

 وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.الحرارة في األجسام، انتقال استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن   -

تطبيقات وأمثلة من من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. الحرارة في األجسام،انتقال  الحياة العملية على

، وقوم الحرارة في األجسامانتقال كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملوضوع  -

 اجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% مذذذذذذن الطلبذذذذذذة إلذذذذذذى اإلجابذذذذذذة ال،ذذذذذذحيحة عذذذذذذن 10فذذذذذذي سذذذذذذؤال مقذذذذذذالي عذذذذذذن الحركذذذذذذة والقذذذذذذوى يتكذذذذذذون مذذذذذذن فذذذذذذرعين، تو ذذذذذذل 

% مذذذذذذذذذنهم إلذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذحيحة عذذذذذذذذذن الفذذذذذذذذذذرع  58%، وتو ذذذذذذذذذذل 22الفذذذذذذذذذرع األول، مقارنذذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذالا 

ة علذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذوطني %. يالحذذذذذذذذذظ أن  سذذذذذذذذذبة الفذذذذذذذذذرع األول متدنيذذذذذذذذذ67الثذذذذذذذذذا ي مقارنذذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذالا  

والذذذذذذدولي، ممذذذذذذا يؤشذذذذذذر إلذذذذذذى ضذذذذذذعف وا ذذذذذذخ فذذذذذذي معرفذذذذذذة الطلبذذذذذذة ملفذذذذذذاهيم الحركذذذذذذة والقذذذذذذوى، علمذذذذذذا بذذذذذذأن السذذذذذذؤال يعتمذذذذذذد 

أكثذذذذذذذذذذذر االهتمذذذذذذذذذذام علذذذذذذذذذذى معلومذذذذذذذذذذذات علميذذذذذذذذذذة بديهيذذذذذذذذذذذة وحالذذذذذذذذذذة يعيشذذذذذذذذذذذها الطالذذذذذذذذذذب. هذذذذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذذذين 

اعتمذذذذذذذاد    ة فذذذذذذذي حيذذذذذذذاتهم اليوميذذذذذذذة. ويمكذذذذذذذنهم فذذذذذذذي ذلذذذذذذذك بتطذذذذذذذوير قذذذذذذذدرات الطلبذذذذذذذة علذذذذذذذى فهذذذذذذذم املظذذذذذذذاهر والعمليذذذذذذذات الشذذذذذذذائع

أسذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذذن رسذذذذذذذذذذومات وفيذذذذذذذذذذديوهات وأمثلذذذذذذذذذذة وتمذذذذذذذذذذارين، إضذذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذذى الشذذذذذذذذذذرح واملناقشذذذذذذذذذذة واأل شذذذذذذذذذذطة 

 والتطبيقات العملية.

 

 األنواع.. ويشتمل الجدول أدناه على أسماء هذه 6 – 1. يبين الشكل ستة أنواع من القوى مرقمة من 1

 أكتب بجوار كل نوع من القوى الرقم الذي يناسبه.
  

 الرقم القوة 

  احتكاك

  سحب

  تسارع

  مغناطيسية

  جاذبية أرضية

  دفع

 

 احلركة والقوى
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 يبين الشكل أمثلة على قوة الدفع وقوة السحب.  .2

 
 

 أكتب أرقام كل من األمثلة على قوة الدفع وقوة السحب. 

 قوة الدفع، -

 قوة السحب، -

 
 

 لكرة. ل. يبين الشكل حركة تتابعية 3

 ما القوى التي أثرت على الكرة في حركتها التتابعية هذه؟
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  (1) االجابات:

 الرقم القوة

 5 احتكاك

 2 سحب

 4 تسارع

 1 مغناطيسية

 6 جاذبية أرضية

 3 دفع

  

 الجاذبية األرضية.( قوة دفع، ثم قوة 3.   )5، 3، 1.   قوة السحب، 6، 4، 2( قوة الدفع، 2)

 

  ارشادات عالجية:

 نفذ  شاطا بسيطا يبين تأثير القوة في حركة األجسام، وأدر نقاشا مع الطلبة عما يشاهدونه.   -

إلفهم اقتراح  اطلبأدر نقاشا مع الطلبة عن مفهوم كل من القوة الحصلة والقوى املتزنة والقوى خير املتزنة، و  -

 أ شطة تو خ كل مفهوم منها، وتنفيذه.  

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات ذكر أمثلة عن قوى مؤثرة في حياتهم اليومية، ومدى استفادة  اطلب -

 اإل سان منها. 

ر نقاشا وأدالقوة الحصلة والقوى املتزنة والقوى خير املتزنة، استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  القوة و  -

 مع الطلبة حول ما شاهدوه.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز مدعم بالصور والرسومات االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.واألمثلة عن دور القوى وتطبيقاتها الختلفة في حياة اإل سان، 

القوة  إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن اطلب -

 القوة الحصلة والقوى املتزنة والقوى خير املتزنة، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.و 

شا حول مدى إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم القوة لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر نقا اطلب -

 إتقانه لهذا الدور.

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملفهوم القوة، وقوم اجاباتهم. -
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذذن  الطلبذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذحيحة مقارنذذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذدولي 35تو ذذذذذذذذذل  فذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذذالي عذذذذذذذذذن الكهربذذذذذذذذذاء ،

%، ونذذذذذذذي  سذذذذذذذب متدنيذذذذذذذة علذذذذذذذى املسذذذذذذذتويين الذذذذذذذوطني والذذذذذذذدولي تؤشذذذذذذذر إلذذذذذذذى ضذذذذذذذعف فذذذذذذذي معرفذذذذذذذة الطلبذذذذذذذة بالتيذذذذذذذار 45البذذذذذذذالا 

بتعريذذذذذذذذف الطلبذذذذذذذة بمفهذذذذذذذذوم االهتمذذذذذذذام الكهربذذذذذذذائي والذذذذذذذدارات الكهربائيذذذذذذذذة، بمذذذذذذذا يوجذذذذذذذذب علذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذين إيذذذذذذذالء مزيذذذذذذذد مذذذذذذذذن 

كهربذذذذذذذذذذذذذاء وخصائصذذذذذذذذذذذذذها وتطبيقاتهذذذذذذذذذذذذذا، وذلذذذذذذذذذذذذذك باسذذذذذذذذذذذذذت دام أسذذذذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذذذذم ذات عالقذذذذذذذذذذذذذة  ومذذذذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذذذذك الرسذذذذذذذذذذذذذومات ال

 والصور واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 

 يمثل مفتاح كهربائي.  فلزي .  نعت دينا دارة كهربائية بسيطة مكونة من سلك نحا  ي وبطارية ومصباح وشري  1

الحظت دينا عدم إضاءة املصباح، رخم إخالقها للدارة الكهربائية بواسطة الشري  

 .الفلزي 

 أ. ماذا تتوقع سبب عدم إضاءة املصباح؟

  . ما الطريقة التي اعتمدتها دينا في تو يل الدارة الكهربائية؟
 

 . جهزت راما نموذًجا لدارة كهربائية، كما هو مو خ بالرسم أدناه. 2

 قالت راما إذا تلف أحد املصابي ، ال يؤثر على  الحية األخرى.

 في مربع واحد.  هل راما على  وا ؟ ضع إشارة 

   عم  

  ال 

 فسر إجابتك

 

 

 (  عم. الدارة مو ولة على التوالي.2التوازي.  )( عدم سريان تيار كهربائي وكانت الدارة مو ولة على 1)اإلجابات: 

    

 

 

 

 

 

 

 الكهرابء واملغناطيسية



189 

 

  ارشادات عالجية:

ابدأ الدرس، بسؤال الطلبة عن أهمية الكهرباء بحياتنا، وأهمية تو يل الدارات الكهربائية بطريقة آمنة في  -

 البيوت. 

 عن أجزاء الدارة الكهربائية.   اسألإلفهم عمل دارات، ثم  اطلبا طحب الطلبة إلى الختبر، و  -

ناقش الطلبة بوظيفة كل جزء من أجزاء الدارة الكهربائية، واسأل ماذا يحدث لو زدنا عدد البطاريات أو  -

 املقاومات، وماذا يحدث عند املفتاح الكهربائي، وتو ل معهم إلى تعريف التيار الكهربائي.

 وأدر نقاشا مع الطلبة عما شاهدوه. اعرض فيديو عن الدارات الكهربائية وطر  تو يلها، -

 إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات، تو يل دارات كهربائية، على التوالي والتوازي.  اطلب -

 كلف الطلبة االجابة عن السؤالين السابقين لتعميق فهمهم للدارات الكهربائية، وقوم اجاباتهم.  -
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 أسئلة مشاهبة 

 

 ؟السؤال
 

الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي  % من33في سؤال مقالي عن الدارات الكهربائية، تو ل 

فهوم الدارة م%، وني  سب متدنية على املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة ب38البالا 

بتعريف الطلبة بهذا املوضوع املهم في الحياة العملية، االهتمام الكهربائية، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقة  ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات واألمثلة والشرح واملناقشة 

 والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 

 ويريد أن يض يء املصباح الكهربائي أو إخالقه حسب حاجته.. ي ط  طالل لصنع دارة كهربائية، 1

 ما األجزاء التي يحتاجها طالل لصنع الدارة الكهربائية؟

 ضع دائرة حول املكونات التي يجب عليه است دامها؟ 

 البطارية                     أسالك حديدية                    مصباح

 أسالك نحاسية  شب           مفتاح تشغيل قطعة بالستيك                  قطعة خ

 

 . ملاذا يست دم النحاس في الدارات الكهربائية؟2

 ( ألنه مو ل جيد للتيار الكهربائي.2( بطارية ومصباح وأسالك نحاسية ومفتاح تشغيل.  )1) اإلجابات:

 

  ارشادات عالجية،
 مهد للدرس بطرح أسئلة عن مفهوم الدارة الكهربائية وأهميتها. -

 نفذ أ شطة بسيطة لتوضي  مفهوم الدارة الكهربائية.  -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات كتابة أمثلة عن دارات كهربائية وتطبيقات عملية لها، وعرض  اطلب -

 ما يتو لون إليه على الصف.

 الكهربائية، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  الدارات -

الدارة إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. الكهربائية،

الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا  إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم الدارة الكهربائية لطلبة في اطلب -

 حول مدى إتقانه لهذا الدور.

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للدارة الكهربائية، وقوم اجاباتهم.  -

 الكهرابء واملغناطيسية
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

إلذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذة ال،ذذذذذذذحيحة مقارنذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذ   % مذذذذذذذن  الطلبذذذذذذذة35فذذذذذذذي سذذذذذذذؤال مقذذذذذذذالي عذذذذذذذن الذذذذذذذدارات الكهربائيذذذذذذذة، تو ذذذذذذذل 

%، ونذذذذذذذي  سذذذذذذذب متدنيذذذذذذذة علذذذذذذذى املسذذذذذذذتويين الذذذذذذذوطني والذذذذذذذدولي تؤشذذذذذذذر إلذذذذذذذى ضذذذذذذذعف فذذذذذذذي معرفذذذذذذذة الطلبذذذذذذذة 40الذذذذذذذدولي البذذذذذذذالا 

بتعريذذذذذذذذذذذف الطلبذذذذذذذذذذذة بهذذذذذذذذذذذذا االهتمذذذذذذذذذذذام بمفهذذذذذذذذذذذوم الذذذذذذذذذذذدارات الكهربائيذذذذذذذذذذذة، بمذذذذذذذذذذذا يوجذذذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذذذين إيذذذذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذذذن 

ات عالقذذذذذذذذذذذذذذذذذة  ومذذذذذذذذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذذذذذذذذك الرسذذذذذذذذذذذذذذذذذومات والصذذذذذذذذذذذذذذذذذور واللوحذذذذذذذذذذذذذذذذذات املفهذذذذذذذذذذذذذذذذذوم، وذلذذذذذذذذذذذذذذذذذك باسذذذذذذذذذذذذذذذذذت دام أسذذذذذذذذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذذذذذذذذم ذ

 والجسمات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 

 

 

  في الدارتين الكهربائيتين أدناه،

 

 تيار كهربائي؟ مرور. أي دارة كهربائية تدل على عدم 1

                                  
 ) (     )أ(                                                          

 .  فسر ذلك؟2

 

 . في الدارة الكهربائية أدناه، أي اآلتية يمكن است دامه بدل قطعة النقود لبقل املصباح مضيئا؟  3
  

 أ. قضيب بالتين.                              . قضيب خشب.

 قضيب زجاك.                            د. قضيب بالستيك.ك. 

 

 

 

 ( أ. قضيب بالتين.                             3( لعدم إضاءة املصباح.  )2.   )أ( الشكل 1)اإلجابات: 

      

 

 الكهرابء واملغناطيسية
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  ارشادات عالجية:

الدارة الكهربائية ابدأ الدرس، بعرض فيديو يبين عددا من الدارات الكهربائية، وطرح سؤال عن أجزاء  -

 الرئيسية.

ناقش الطلبة في معن  مادة مو لة وأع  أمثلة على ذلك كالنحاس، مع توضي  الفر  بينها وبين املواد العازلة  -

 التي تمنع مرور التيار الكهربائي عبر الدارة الكهربائية.

ئتهم، وتطبيقاتها العملية، إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات ذكر مواد مو لة ومواد عازلة من بي اطلب -

 وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن مفهوم  اطلب -

  املواد املو لة للكهرباء، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

املو لة للكهرباء واملواد العازلة، لطلبة في الصفوف  إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم املواد اطلب -

 األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن تطبيقات مهمة للمواد االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.املو لة للكهرباء، 

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للدارات الكهربائية، وقوم اجاباتهم.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

 السؤال؟

وقد است دم الشمع لتعليق  يجري تامر تجربة ملعرفة إذا كان الحديد يو ل الحرارة بطريقة أفضل من النحاس ،

مشبك ور  بقضيب حديدي، وتعليق مشبك آخر نحا  ي، ثم سخن كال القضيبين حت  ذا  الشمع، وسق  

 مشبك الور ، قاس تامر الوقت الذي يستغرقه كل مشبك ليسق  عن القضيب. 

 
 كيف يجب على تامر أن يصمم تجربته؟

ب على تامر أن يقوم بها للتأكد من أنه سيتمكن من معرفة أي ظلل دائرة واحدة في كل  ف لتبين األمور التي يج

 معدن هو أفضل مو ل للحرارة؟

 ال  عم 

  o  o است دام نفس نوع الشمع على كل من القضيبين .1

  o  o است دام شعلة للقضيب النحا  ي أعلى من املست دمة للقضيب الحديدي .2

  o  o است دام مشابك ور  مصنوعة من مواد م تلفة بالنسبة لكل قضيب .3

  o  o تعليق مشبك ور  من نفس املسافة من الشعلة في كل من القضيبين .4

  o  o است دام قضيب حديدي سميك وقضيب نحا  ي رفيع .5

  o  o است دام الشمع في القضيب الحديدي أكثر من املست دم في القضيب النحا  ي .6

   

%، وني  سب متدنية على 66% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي البالا 63تو ل 

الحرارة في األجسام، بما يوجب على انتقال املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة بطر  

ب  بحياة الطالب اليومية، وذلك باست دام بتعريف الطلبة بهذا املوضوع املرتاالهتمام املعلمين إيالء مزيد من 

أساليب تعلم ذات عالقة ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  

 العمل واأل شطة العملية. 

 

 حتوالت الطاقة ونقلها
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 أسئلة مشاهبة 
 

 

 

1           . 

                          1        2             3           4        5 

 شمعة      

تم تثبيت حبات فول على مسطرة معدنية بواسطة الزبدة كما في الشكل أعاله، وتم تسخين املسطرة من طرف 

 واحد.

 

 في أي ترتيب سوف تتساق  حبات الفول؟

   1،2،3،4،5      أ.

.    5،4،3،2،1 

 3،4،1،5،2    ك.

 تتساق  جميعها في نفس الوقت.   د. 

 . فسر إجابتك.2

 

 . أي من املواد اآلتية مو ل جيد للحرارة؟3

  . الخشب.             أ. النحاس.                    

 ك. البالستيك.                           د. الزجاك.

   

 1،2،3،4،5( أ. 1)اإلجابات: 

 إلى بقية الحبات. مباشرة للحرارة، التي تنتقل تدريجيا بالتو يل 1( تتعرض حبة الفول 2)

 ( أ. النحاس. 3)
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  ارشادات عالجية:

 الحرارة في ابريق الشاي، وذكر أمثلة أخرى مماثلة. انتقال إلى الطلبة التحدث عن كيفية  اطلب -

 الحرارة عبر املواد الصلبة الختلفة، وتفسير نتائجهم. انتقال نفذ مع الطلبة أ شطة لتوضي  كيفية  -

الحرارة في انتقال إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات ذكر تطبيقات وأمثلة من الحياة العملية على  اطلب -

  املواد الصلبة والسوائل. وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

 وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.الحرارة في املواد، انتقال استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن   -

انتقال ى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن إل اطلب -

  الحرارة في املواد، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر  الحرارة في املوادانتقال إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم  اطلب -

 قانه لهذا الدور.نقاشا حول مدى إت

تطبيقات وأمثلة من من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. الحرارة في املواد،انتقال الحياة العملية على 

، وقوم الحرارة في املوادانتقال كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملوضوع  -

 اجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 

 لسؤال؟ا
إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي البالا  % من  الطلبة26في سؤال مقالي عن كثافة السوائل، تو ل 

%، وني  سب متدنية على املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة بموضوع كثافة السوائل، 33

 بتعريف الطلبة بهذا املوضوع وتطبيقاته في الحياة العملية، وذلكاالهتمام بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

باست دام أساليب تعلم ذات عالقة  ومن ذلك الرسومات والصور واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  

 العمل واأل شطة العملية. 

غ /  0,8مل من السوائل كحول، وماء، وزيت في ثالثة أوعية متشابهة، وكثافة كل منها على الترتيب،  100. وضع 1

 3غ / سم 0,9،  3غ / سم1،  3سم

 .جد كتلة الزيت .أ

   .رتب كثافة السوائل تصاعدًيا . 

 

 . 3سم 4غ، وحجمه  80. أحسب كثافة الجسم، إذا كانت كتلته 2

 

 . جد ما يلي؟ 3سم 30غ في دور  إزاحة، فأزاح كمية من املاء حجمها  60. وضع جسم كتلته 3

 حجم الجسم. .أ

 كثافة الجسم.  . 

 

 ،اإلجابات

 غ 90= 100×  0,9 الحجم ،× الكتلة = الكثافة  .1

 كحول، زيت، ماء              

  3غ /سم 20=  4/ 80الكثافة = الكتلة / الحجم ،  .2

Density = mass /volume 

d =m/v 

 3سم 30حجم الجسم =حجم املاء املزاح =  -أ .3

   3غ /سم 2=  30/ 60كثافة الجسم =   -         

 

 

 

 

 احلاالت الفيزايئية للمادة وتغرياهتا
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  ارشادات عالجية:

وتقويم قبلي ملفهوم الحجم والكتلة وعالقتهما بالكثافة، ومعرفة معن  العالقة ابدأ الدرس بعمل مراجعة  -

 الطردية والعكسية.

ا طحب الطلبة إلى الختبر وقسمهم إلى مجموعات، ثم وزع أورا  عمل لكل مجموعة حسب التجربة املكلف  -

 بتنفيذها.

املزاح وحجم الجسم خير املنتظم  ناقش إجابات الطلبة، وما تو لوا إليه عن مفهوم الكثافة وحجم املاء -

 الشكل، وكيفية حسابه.

العالقة الرياضية بين الكثافة والكتلة والحجم من خالل قانون  الست راكدر  الطلبة على مسائل م تلفة  -

 الكثافة، باإلضافة إلى وحدة قياس كل منها. 

 ا مع الطلبة حول ما شاهدوه. استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن الكتلة والحجم والكثافة، وأدر نقاش -

وعالقتها  الكتلة والحجم والكثافةملفاهيم استيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -

 ببعضها، وقوم إجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي البالا  % من  الطلبة5في سؤال مقالي عن القوة والحركة، تو ل 

%، وني  سب متدنية جدا على املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف كبير في معرفة الطلبة بمفاهيم القوة 11

بتعريف الطلبة بمفاهيم االهتمام والحركة وتطبيقاتها ومسائلها. هذا الواقع يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

لقوة والحركة وتطبيقاتها ومسائلها، وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقة ومن ذلك الرسومات والصور ا

 واللوحات والجسمات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 

 املناطق الثلجية؟. ملاذا توضع سالسل حديدية على عجالت السيارات في 1

 . ملاذا تنزلق السيارات في اليوم املاطر؟ 2

( بسبب ا عدام 2واإلطارات.  ) الجليدبين  االحتكاك( توضع الجنازير على إطارات السيارات لزيادة قوة 1) اإلجابات:

 بين األرض والسيارة. االحتكاكقوة 

  

  ارشادات عالجية:
والجاذبية  االحتكاكابدأ الدرس بأسئلة عن مفهوم القوة وأنواعها وأهميتها في الحياة العملية، مثل قوة  -

 األرضية.

 نفذ أ شطة بسيطة تو خ مفهوم القوة والحركة. -

وعرض ما تطبيقات عملية على القوة والحركة، إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات كتابة  اطلب -

 ف.يتو لون إليه على الص

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن القوة والحركة وأنواعها وأهميتها في الحياة العملية، وأدر نقاشا مع  -

 الطلبة حول ما شاهدوه.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن القوة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. ،والحركة

لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا  القوة والحركةإلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم  اطلب -

 حول مدى إتقانه لهذا الدور.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن تطبيقات عملية للقوى، االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  الصف.وعرض ما يتو لون إليه على 

 كلف الطلبة االجابة عن السؤالين السابقين لتعميق فهمهم ملفهوم القوة والحركة، وقوم اجاباتهم.  -

 

 احلركة والقوى
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس   % من  الطلبة37في سؤال اختيار من متعدد عن خصائص الضوء، تو ل 

%، وني  سب متدنية على املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة ب صائص 40الدولي البالا 

بتعريف الطلبة بالضوء وخصائصه، وذلك باست دام االهتمام الضوء، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

من ذلك الرسومات والصور واللوحات والجسمات واألمثلة والشرح واملناقشة أساليب تعلم ذات عالقة، و 

 والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 

. شخص في خرفة مظلمة يرى بوضوح في و خ النهار من خالل النافذة شخًصا في الخارك، لكن الشخص الذي في 1

 تفسير ذلك؟الخارك ال يستطيع رؤية الشخص الذي في الداخل، ما 

 أ.  ليس هناك ما يكفي من الضوء لينعكس على الشخص الذي في الغرفة.

  . األشعة الضوئية ال تستطيع العبور من النافذة مرتين.

 ك. األشعة الخارجية ال تستطيع عبور النافذة.

 د. أشعة الشمس ليست مكثفة كما في خيرها من مصادر الضوء.
  

 

 ار يوم ورأى ورودا م تلفة األلوان مثل األحمر واأل فر.. خرك خالد إلى الحديقة في نه2

 ملاذا تبدو بعا الورود باللون األحمر؟

 أ.  تعكس الوردة جميع ألوان الضوء األبيا الساقطة إلفها. 

  .  تمتص الوردة جميع ألوان الضوء األبيا الساقطة إلفها. 

 حمر فق .ك. تمتص الوردة جميع ألوان الضوء األبيا وتعكس اللون األ 

 د. تمتص الوردة اللون األحمر وتعكس باقي األلوان.
 

 . ملاذا يظهر جسم ما باللون األسود؟3

 أ. يعكس جميع ألوان الضوء األبيا. 

  . يمتص جميع ألوان الضوء األبيا. 

 ك. يمتص جميع ألوان الضوء األبيا ويعكس اللون األسود.

 د. يمتص اللون األسود ويعكس باقي األلوان.
 

 . ما لون الضوء الذي لديه أقصر طول املوجي؟ 4

 أ. األحمر.                            . البنفسجي.

 ك. األزر .                         د. األخضر. 

 الضوء والصوت
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( ك. تمتص الوردة 2( أ.  ليس هناك ما يكفي من الضوء لينعكس على الشخص الذي في الغرفة.  )1) اإلجابات:

(  . 4(  . يمتص جميع ألوان الضوء األبيا.  )3جميع ألوان الضوء األبيا وتعكس اللون األحمر فق .  )

 البنفسجي. 
 

  ارشادات عالجية:
الطلبة، ملاذا نرى األشياء  اسألالخ، ثم ----فراء وزرقاء ابدأ الدرس بعرض شفافيات ملونة، وكرات حمراء و  -

 من حولنا ملونة بألوان م تلفة؟

ا حول امتصاص ألوان الضوء املرئي، اعتماًدا على الطول املوجي. -
ً
 أدر نقاش

است دم املنشور لبيان تحليل الضوء األبيا إلى ألوان الطيف السبعة، وتو ل مع الطلبة إلى تحديد ألوان  -

 الطيف.

 كلف الطلبة بذكر ظواهر م تلفة تعتمد على امتصاص وا عكاس الضوء األبيا.  -

اشرح عن املوجات الكهرومغناطيسية التي ال تحتاك إلى وس  مادي النتقالها، كأشعة جاما وفو  البنفسجية  -

 وتحت الحمراء، وجزء منها ليست مرئية لة سان، وذلك ألن اإل سان يرى بحدود طول موجي محدد.

 د من اإلنترنت في عرض فيديو عن موجات الضوء، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.استف -

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة األربعة السابقة لتعميق فهمهم ملوجات الضوء، وقوم اجاباتهم.  -
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اءذذذذالكيمي  
 

 

  



202 

 

 

 كيمياء /معرفةال
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟

 بمطرقة حت  أ بحت  فيحة مسطحة. الفلزتم طر  كتلة من 

 
 أي من العبارات اآلتية تصف وبشكل  حي  حالة ذرات الصفيحة املسطحة؟ 

 أ. أ بحت الذرات مسطحة.

  . بقيت الذرات على حالها.

 ك. تحولت الذرات إلى جزيئات. 

 د. تحولت الذرات لتصب  ذرات أ غر حجما. 

 

إلى اإلجابة ال،حيحة، وني ) ( بقيت الذرات على حالها، مقارنة باملتوس  الدولي البالا % من الطلبة 18تو ل 

%. تؤشر  هذه النسبة إلى ضعف في معرفة الطلبة لخصائص املادة وتغيراتها الفيزيائية والكيميائية، بما  يوجب 32

الفيزيائية للمادة وتغيرات املادة بتوضي  املفاهيم املتعلقة بالخصائص االهتمام على املعلمين إيالء مزيد من 

والعوامل املسببة لهذه التغيرات وارتباطها بالجسيمات املكونة لها، ومن ذلك مدى ترا ها وتقاربها بعضها من بعا. 

ويمكن أن يتم ذلك بأساليب تعلم عدة، ب ا ة األ شطة العملية، والفيديوهات، واألمثلة من الحياة الواقعية، 

   والشرح واملناقشة.

 

  

 املاء؟ جزيئات. يمثل الشكل أدناه ثالث حاالت للماء. أي من العبارات اآلتية تصف 1

 
  . يتغير قطرها.  أ. يتغير حجمها.

 د. تتغير املسافة بينها.   ك. يتغير شكلها.

 

 

 

 تركيب املادة
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 . أي من التغيرات اآلتية تغير فيزيائي للمادة؟2

 أ.  دأ املسامير.

 البيضة. . قلي 

 ك. تحطيم الزجاك.

 د. حر  قطعة من الور . 

 

 . أي من التغيرات اآلتية تغير كيميائي للمادة؟3

 أ.  دأ املسامير.

  . انصهار الثلج. 

 ك. تحطيم الزجاك.

 د. ذوبان امللخ في املاء. 

 

 ( أ.  دأ املسامير.3( ك. تحطيم الزجاك.     )2( د. تتغير املسافة بينها.  )1) االجابات:

 

  ارشادات عالجية:

  نفذ  شاطا بسيطا لتوضي  مفهوم التغير الفيزيائي في املادة، ومقارنته مع التغير الكيميائي. يمكنك مثال تمزيق

 قطعة من الور ، وحر  قطعة أخرى، ثم إدارة نقاش مع الطلبة لتوضي  الفرو  بين العمليتين. 

 إلى الطلبة ذكر أمثلة وأ شطة أخرى للتمييز بين التغيرين. اطلب 

  نقاشا مع الطلبة حول التغيرات التي تحدث في املادة على املستوى الذري في كل من التغيرين.أدر 

  وأدر نقاشا مع التغيرات الفيزيائية والتغيرات الكيميائية في املادة، استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن

 الطلبة حول ما شاهدوه. 

  التغيرات الفيزيائية والتغيرات نت ملعرفة املزيد عن من مكتبة املدرسة واإلنتر االستفادة   كلف الطلبة

 وعرض ما يتو لون إليه على الصف.، الكيميائية في املادة

  ملفهوم التغير الفيزيائي في املادة واختالفه استيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق

  ، وقوم إجاباتهم.عن التغير الكيميائي
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 أسئلة مشاهبة 

 

  السؤال؟

% من الطلبة إلى االجابة ال،حيحة، وني  سبة أفضل من املتوس  46في سؤال مقالي عن تركيب املادة، تو ل 

%. لكنها ال تزال متدنية بعا ال  يء، على الرخم من دراستهم ملوضوع السؤال الذي يعد من 38الدولي البالا 

أكثر بتوضي  االهتمام أساسيات علم الكيمياء، وال يحتاك إلى مجهود كبير في فهمه. هذا الواقع يوجب على املعلمين 

هم موضوعات أخرى الحقة. ويمكنهم املفاهيم األساسية مهما كانت بسيطة، ب ا ة إذا كان فهمها يشكل قاعدة لف

 في ذلك اتباع أساليب تعلم م تلفة، من رسومات و ور وفيديوهات وأورا  عمل.

 

 

 

لذرة، كل منها بلون م تلف. النوعان في املركز هما ل املكونة. هذا النموذك من الذرة به ثالثة أنواع من الجسيمات 1

 ما الجسيمات التي تدور حول املركز التي تظهر باللون األحمر على النموذك؟البروتونات والنيوترونات. 

 
 . في النموذك السابق، أكتب شحنة كل من،2

 البروتونات.    –

 النيوترونات. –

 

 ( البروتونات موجبة، النيوترونات متعادلة.2( االلكترونات.   )1) االجابات:

 

 

 

 

 

 تركيب املادة
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 أسئلة مشاهبة 

 

       السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، مقارنة 31في سؤال اختيار من متعدد عن العنا ر الكيميائية، تو ل 

%، مما يؤشر إلى ضعف وا خ في معرفة الطلبة للعنا ر الكيميائية وخصائصها. علما 40باملتوس  الدولي البالا 

تهم اليومية. هذا الواقع يوجب على املعلمين بأن الطلبة درسوا عن هذه العنا ر ويتعاملون معها باستمرار في حيا

أساليب تعلم عدة اعتماد    أكثر بتعميق معرفة الطلبة بالعنا ر الكيميائية وخصائصها. ويمكنه في ذلك االهتمام 

 من  ور ورسومات ونماذك وأمثلة وفيديوهات، إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل شطة والتجار  الختلفة.

 

  

 تترتب العنا ر في الجدول الدوري للعنا ر في دورات ومجموعات. يبين الشكل أدناه جزءا من الجدول الدوري.

 
 

 . ما عدد كل من الدورات والجموعات في الجدول الدوري للعنا ر؟1

 مجموعة. 14دورات و  5أ. 

 دورة. 14مجموعات و  5 . 

 مجموعة. 18دورات و  7ك. 

 دورة. 18مجموعات و  7د. 

 

 . على ماذا يدل رقم دورة العنصر في الجدول الدوري؟2

 التي تشغلها االلكترونات في الذرة. املستوياتأ. عدد 

 األخير في الذرة. مسيوى الطاقة . عدد االلكترونات املوجودة في 

 ك. عدد البروتونات في نواة الذرة.

 د. عدد النيوترونات في نواة الذرة.

 

 

 

 املادة تركيب
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 رقم مجموعة العنصر في الجدول الدوري؟. على ماذا يدل 3

 التي تشغلها االلكترونات في الذرة. مستويات الطاقةأ. عدد 

 األخير في الذرة. مستوى الطاقة . عدد االلكترونات املوجودة في 

 ك. عدد البروتونات في نواة الذرة.

 د. عدد النيوترونات في نواة الذرة.

 

 التي تشغلها االلكترونات في الذرة.  مستويات الطاقة( أ. عدد 2مجموعة.  ) 18دورات و  7( ك. 1) االجابات:

 األخير في الذرة. مستوى الطاقة(  . عدد االلكترونات املوجودة في 3) 

 
 

  ارشادات عالجية:

 إلى الطلبة اقتراح تصنيف مناسب لها بحيث تسهل دراستها. اطلباعرض للطلبة مجموعة من األدوات و  -

عنصرا، يتصف كل عنصر ففها ب صائص ت تلف عن العنا ر  118أن العلماء حددوا حت  اآلن  أخبر الطلبة -

 األخرى، وإنه لتسهيل دراستها رتبوها في جدول يسم  الجدول الدوري للعنا ر.

إلى الطلبة تسمية بعا العنا ر الواردة فيه، وتوقع األسس  اطلباعرض لوحة للجدول الدوري للعنا ر، و  -

 في ترتيبها.التي اعتمدت 

 إلى الطلبة رسم ذرة لعنصر ي تارونه، وتحديد مكوناتها. اطلب -

 و خ للطلبة مفهوم كل من الدورات والجموعات في الجدول الدوري. -

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  دورات ومجموعات الجدول الدوري، وخصائص بعضها، وأدر نقاشا  -

 مع الطلبة حول ما شاهدوه.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن خصائص دورة أو االستفادة   لبة إلى الط اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.مجموعة ي تارونها من الجدول الدوري، 

كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم لدورات ومجموعات الجدول الدوري، وقوم  -

 اجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذذذ  34فذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذذذالي عذذذذذذذذذذن تركيذذذذذذذذذذب املذذذذذذذذذذادة، تو ذذذذذذذذذذل 

%، ممذذذذذذذا يؤشذذذذذذذر إلذذذذذذذى ضذذذذذذذعف وا ذذذذذذذخ فذذذذذذذي معرفذذذذذذذة الطلبذذذذذذذة عذذذذذذذن الذذذذذذذذرات والعنا ذذذذذذذر واملركبذذذذذذذات، علمذذذذذذذا 37الذذذذذذذدولي البذذذذذذذالا 

أكثذذذذذذذذذذر االهتمذذذذذذذذذام ن بذذذذذذذذذأنهم درسذذذذذذذذذوا عنهذذذذذذذذذا، وأنهذذذذذذذذذا تذذذذذذذذذرتب  بحيذذذذذذذذذاتهم بأشذذذذذذذذذكال عذذذذذذذذذذدة. هذذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذي

بتعميذذذذذذذذذق املعرفذذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذذة عذذذذذذذذذن املذذذذذذذذذواد لذذذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذذذة، حتذذذذذذذذذ  تلذذذذذذذذذك البسذذذذذذذذذيطة أو البديهيذذذذذذذذذة منهذذذذذذذذذا. ويمكذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذك 

أسذذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذذذذن  ذذذذذذذذذذذور ورسذذذذذذذذذذذذومات وقصذذذذذذذذذذذص ومجذذذذذذذذذذذذالت وفيذذذذذذذذذذذديوهات، إضذذذذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذذذى الشذذذذذذذذذذذذرح اعتمذذذذذذذذذذذاد    

 واملناقشة واألمثلة واأل شطة العملية.

 

 

 

 املركبات اآلتية من حيث عدد ذرات األكسجين املوجودة ففها، من األكثر إلى األقل،. رتب 1

 H2O  Fe2O3 C6H12O6 CO2 

 

 التي تصف املركب، / العبارات في املربع بجوار العبارة . ضع إشارة 2

 .مادة تتكون من ارتباا عنصرين متماثلين 

 .مادة تتكون من ارتباا عنا ر بنسب محددة 

  في خصائصها عن خصائص العنا ر املكونة لها.مادة ت تلف 

 .مادة تتكون من عنا ر يمكن فصلها باست دام املغناطيس 

 

 . ما عدد الذرات التي يتكون منها كل من املركبات اآلتية،3

 . 6O12H6Cالسكر        ، 2COثا ي أكسيد الكربون            ،3NaHCO،   بيكربونات الصوديوم       2SiOالسيليكا     

 

مادة  □ مادة تتكون من ارتباا عنا ر بنسب محددة،  □ 6O12H6C ،3O2Fe ،2CO ،O2H(  .2 )( 1) االجابات:

 .24، 3، 6، 3( 3)  ت تلف في خصائصها عن خصائص العنا ر املكونة لها.
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  ارشادات عالجية:

 إلفهم ذكر بعا خصائصها.  اطلباسأل الطلبة عن عنا ر يعرفونها، و  -

 إلى الطلبة ذكر مركبات يعرفونها، ثم ذكر بعا خصائصها.  اطلب -

 أدر نقاشا مع الطلبة حول الفرو  بين مفهوم كل من العنصر واملركب، وتنظيمها في جدول على اللوح.   -

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن العنا ر واملركبات وخصائصها، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما  -

 شاهدوه.

العنا ر طلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن إلى ال اطلب -

  وأهميتها في حياة اال سان، وعرض ما يتو لون إليه على الصف. واملركبات وخصائصها

در العنصر واملركب لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأكل من  إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم اطلب -

 نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن العنا ر واملركبات األكثر االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

وعرض ما يتو لون إليه على ارتباطا بحياة اال سان و حته، وتلك األكثر أهمية في الصناعة والزراعة، 

  الصف.

كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملفهوم كل من العنصر واملركب، وقوم  -

 اجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذذذذة 27فذذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذذذن متعذذذذذذذذذذذدد عذذذذذذذذذذذن الحاليذذذذذذذذذذذل، تو ذذذذذذذذذذذل 

%. ونذذذذذذذذي  سذذذذذذذذبية متدنيذذذذذذذذة تؤشذذذذذذذذر إلذذذذذذذذى ضذذذذذذذذعف فذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذة بموضذذذذذذذذوع الحاليذذذذذذذذل 34باملتوسذذذذذذذذ  الذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذالا 

االهتمذذذذذذذذام ين الكبيذذذذذذذذر بحيذذذذذذذذاتهم اليوميذذذذذذذذة. هذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذب علذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذ ارتباطهذذذذذذذذاوخصائصذذذذذذذذها، علذذذذذذذذى الذذذذذذذذرخم مذذذذذذذذن 

أكثذذذذذذذذر بتعميذذذذذذذذق املعرفذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذة لذذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذذة عذذذذذذذذن املذذذذذذذذواد والحاليذذذذذذذذل وخصائصذذذذذذذذها وتفاعالتهذذذذذذذذا. ويمكذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذك 

أسذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذن  ذذذذذذذذذور وفيذذذذذذذذذديوهات وشذذذذذذذذذرح ومناقشذذذذذذذذذة واجذذذذذذذذذراء األ شذذذذذذذذذطة والتجذذذذذذذذذار  العمليذذذذذذذذذة اعتمذذذذذذذذذاد    

 الختلفة.

 

 

 

 ب صائص الحلول الحمض ي. أي مما يأتي يو خ أحد هذه الخصائص؟ امليثانويك. يتميز حما 1

 أ. يسبب تآكل الحجر الجيري.

  . تفرزه معدة اإل سان.

 ك. يوجد في أشجار البرتقال.

 الضارة. اآلفاتد. تطلى به سيقان األشجار لحمايتها من 

 

 أحد هذه الخصائص؟ يد الصوديوم ب صائص الحلول القاعدي. أي مما يأتي يو خس. يتميز هيدروك2

 أ. تفرزه معدة اإل سان.

  . يدخل في  ناعة الصابون.

 ك. يحتوي على عنصر الكبريت.

 د. يسبب تآكل الحجر الجيري.

 

 . يتميز ملخ الجبس ب صائص األمالح. أي مما يأتي يو خ أحد هذه الخصائص؟3

 أ. يسبب تآكل الحجر الجيري.

  . يدخل في  ناعة مضادات الحموضة.

 يست دم في  ناعة التماثيل.ك. 

 د. يغير لون ورقة عباد الشمس إلى األبيا.

 

( ك. يست دم في  ناعة 3(  . يدخل في  ناعة الصابون.  )2( أ. يسبب تآكل الحجر الجيري.  )1) االجابات:

 .التماثيل

 

 

 خصائص املادة
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  ارشادات عالجية:

إلفهم ذكر مواد  اطلبإلى الطلبة التحدث عن إحساسهم عند تناول مادة حمضية، مثل الليمون. ثم  اطلب -

 أخرى طعمها حمض ي.

إلى الطلبة التحدث عن  كل من الصابون وملخ الطعام، وعمل جدول يقارن خصائصهما ب صائص  اطلب -

 مالح.  الليمون، وتو ل معهم إلى تحديد فرو  بين كل من الحموض والقواعد واأل 

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات ذكر أسماء حموض وقواعد وأمالح في حياتهم اليومية،  اطلب -

 واست داماتها. 

 الحموض والقواعد واألمالح.  نفذ مع الطلبة أ شطة بسيطة تو خ خصائص كل من  -

وأدر نقاشا مع الطلبة الحموض والقواعد واألمالح. خصائص كل من استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن   -

 حول ما شاهدوه.

تطبيقات وأمثلة من من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. ،الحموض والقواعد واألمالحالحياة العملية على كل من 

الحموض والقواعد خصائص كل من لسابقة لتعميق فهمهم لكلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة ا -

 واألمالح، وقوم اجاباتهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذة إلذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذذي 65فذذذذذذذذي سذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذار مذذذذذذذذن متعذذذذذذذذدد عذذذذذذذذن خصذذذذذذذذائص املذذذذذذذذادة، تو ذذذذذذذذل 

%، لكنهذذذذذذذذذا تبقذذذذذذذذذل  سذذذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذذذة  سذذذذذذذذذبيا، ممذذذذذذذذذا يؤشذذذذذذذذذر إلذذذذذذذذذى بعذذذذذذذذذذا 50 سذذذذذذذذذبة أفضذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذن املتوسذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذالا 

ولذذذذذذذذذه  الضذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذة لخصذذذذذذذذذائص املذذذذذذذذذادة، علمذذذذذذذذذا بأنذذذذذذذذذه موضذذذذذذذذذوع يذذذذذذذذذرتب  بحيذذذذذذذذذاتهم العمليذذذذذذذذذة باسذذذذذذذذذتمرار،

أكثذذذذذذذذذر بتطذذذذذذذذذوير قذذذذذذذذذدرات االهتمذذذذذذذذذام تطبيقذذذذذذذذذات حياتيذذذذذذذذذة مألوفذذذذذذذذذة لذذذذذذذذذدى الطالذذذذذذذذذب. هذذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذين 

اعتمذذذذذذذذذذذذذاد    الطلبذذذذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذرب  بذذذذذذذذذذذذذين املظذذذذذذذذذذذذذاهر الحياتيذذذذذذذذذذذذذة ذات العالقذذذذذذذذذذذذذة وخصذذذذذذذذذذذذذائص املذذذذذذذذذذذذذواد. ويمكذذذذذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذذذذذك 

واملناقشذذذذذذذذذذة واأل شذذذذذذذذذذطة أسذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذذن مشذذذذذذذذذذاهدات و ذذذذذذذذذذور وفيذذذذذذذذذذديوهات وأمثلذذذذذذذذذذة، إضذذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذذى الشذذذذذذذذذذرح 

 العملية.

 

 . أي خصائص املواد هذه كيميائية؟1

 أ. اللمعان.

  . املو لية للحرارة. 

 ك. التفاعل مع األكسجين.

 د. املو لية للكهرباء.

 

 . أي خصائص املواد هذه فيزيائية؟2

 أ. التأكسد.

 .االنصهار . 

 ك. السمية.

 د. القابلية لالشتعال.

 

 .االنصهار(  . 2( ك. التفاعل مع األكسجين.  )1) االجابات:

 

 

 

 

 

 خصائص املادة
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذذذذة 41فذذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذذذن متعذذذذذذذذذذذدد عذذذذذذذذذذذن املركبذذذذذذذذذذذات، تو ذذذذذذذذذذذل 

%، ونذذذذذذذذذي  سذذذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذذذة  سذذذذذذذذذبيا علذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذدولي، ممذذذذذذذذذا يؤشذذذذذذذذذر إلذذذذذذذذذى 46باملتوسذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذالا 

يذذذذذذذذة، وجذذذذذذذذاء ضذذذذذذذعف وا ذذذذذذذذخ فذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذة للمركبذذذذذذذذات، علمذذذذذذذذا بذذذذذذذأن السذذذذذذذذؤال يعتمذذذذذذذذد علذذذذذذذذى معلومذذذذذذذذات علميذذذذذذذذة بديه

أكثذذذذذذذذذر بتطذذذذذذذذذوير قذذذذذذذذذدرات الطلبذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذى االهتمذذذذذذذذذام بصذذذذذذذذذياخة دالذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذة. هذذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذين 

اعتمذذذذذذذذذذذاد    قذذذذذذذذذذذراءة األسذذذذذذذذذذذئلة بدقذذذذذذذذذذذة ليسذذذذذذذذذذذهل علذذذذذذذذذذذفهم فهمهذذذذذذذذذذذا والتو ذذذذذذذذذذذل إلذذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذذذحيحة. ويمكذذذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذذذك 

الشذذذذذذذذذذرح واملناقشذذذذذذذذذذة واأل شذذذذذذذذذذطة أسذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذذن رسذذذذذذذذذذومات وفيذذذذذذذذذذديوهات وأمثلذذذذذذذذذذة وتمذذذذذذذذذذارين، إضذذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذذى 

 العملية.

 

. عنصر الكلور خاز سام، وعنصر الصوديوم  لب ينفجر عند وضعه في املاء. عند ارتباا الكلور مع الصوديوم 1

 ينتج مركب كلوريد الصوديوم أو ملخ الطعام الضروري ل،حة الجسم. 

 أي عبارة تصف هذا املركب؟

 أ. تفيد جميع املركبات  حة الجسم.

ن جميع املركبات أمالحا. .   تكو 

 ك. ينفجر ملخ الطعام عند وضعه في املاء.

 د. ت تلف خصائص املركب عن خصائص العنا ر املكونة له.

 

 . أي عبارة تصف املركب؟2

 أ. م لوا من عدة عنا ر بنسب م تلفة.

  . مادة تتكون من أي عنصر يوجد في حالة نقية.

 نين بأي  سبة من الذرات.ك. مادة تتكون من ارتباا عنصرين معي

 د. مادة تتكون من ارتباا عنصرين أو أكثر بنسب محددة من الذرات.

 

 . أكسيد الحديد مادة  لبة هشة بنية اللون تتكون من الحديد واألكسجين.3

 أي عبارة تصف أكسيد الحديد؟  

 أ. يندر وجوده في الطبيعة.

  . يتحلل بسهولة عند وضعه في املاء.

 ئصه عن خصائص الحديد واألكسجين.ك. ت تلف خصا

 د. يتكون من ارتباا أي عدد من ذرات الحديد واألكسجين.

 التغري الكيميائي
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د. مادة تتكون من ارتباا ( 2)د. ت تلف خصائص املركب عن خصائص العنا ر املكونة له.  ( 1) االجابات:

 واألكسجين.ك. ت تلف خصائصه عن خصائص الحديد ( 3) عنصرين أو أكثر بنسب محددة من الذرات.  

 

  ارشادات عالجية:

اعرض عددا من املركبات الشائعة في الحياة اليومية مثل السكر وملخ الطعام وبيكربونات الصوديوم،  واسأل  -

 الطلبة عن مصدر كل منها، ومكوناته.  

نفذ  شاطا بسيطا لتكوين مركب من تفاعل األكسجين مع عنصر معين، واسأل الطلبة عن التغير الذي حدث  -

 نتيجة التفاعل.

 أدر نقاشا مع الطلبة عن مفهوم كل من العنصر واملركب.  -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات ذكر أمثلة عن مركبات مألوفة لهم، والعنا ر التي تتكون منها،  اطلب -

 وعرض ما يتو لون إليه على الصف. 

وخصائصها وأهميتها في الحياة. وأدر نقاشا مع الطلبة حول  استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  املركبات -

 ما شاهدوه.

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  تفاعل عنا ر معينة لتكوين مركبات، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما  -

 شاهدوه.

ور والرسومات من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز مدعم بالصاالستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.واألمثلة عن أنواع مركبات شائعة في بيئتهم، 

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن كل من  اطلب -

 العنا ر واملركبات، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

معلم يو خ مفهوم املركب لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى  إلى الطلبة محاكاة دور  اطلب -

 إتقانه لهذا الدور.

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملفهوم املركب، وقوم اجاباتهم. -
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 أسئلة مشاهبة 

 ؟السؤال

% مذذذذذذن الطلبذذذذذذة إلذذذذذذى اإلجابذذذذذذة ال،ذذذذذذحيحة، ونذذذذذذي  سذذذذذذبة 40فذذذذذذي سذذذذذذؤال اختيذذذذذذار مذذذذذذن متعذذذذذذدد عذذذذذذن تركيذذذذذذب املذذذذذذادة، تو ذذذذذذل 

%. تؤشذذذذذذذذذر هذذذذذذذذذذه النسذذذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذدولي إلذذذذذذذذذى 39أفضذذذذذذذذل مذذذذذذذذذن املتوسذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذالا 

ا عذذذذذذذن موضذذذذذذذوع السذذذذذذذؤال الذذذذذذذذي يعذذذذذذذد مذذذذذذذن علمذذذذذذذا بذذذذذذذأنهم سذذذذذذذبق أن درسذذذذذذذو ضذذذذذذذعف فذذذذذذذي معرفذذذذذذذة الطلبذذذذذذذة بتركيذذذذذذذب املذذذذذذذواد،  

أكثذذذذذذذر بتعميذذذذذذق املعرفذذذذذذذة العلميذذذذذذة لذذذذذذذدى االهتمذذذذذذام األساسذذذذذذيات فذذذذذذي علذذذذذذذم الكيميذذذذذذاء. هذذذذذذذذا الواقذذذذذذع يوجذذذذذذذب علذذذذذذى املعلمذذذذذذذين 

أسذذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذذذن رسذذذذذذذذذذذومات و ذذذذذذذذذذذور اعتمذذذذذذذذذذذاد  الطلبذذذذذذذذذذة باملفذذذذذذذذذذذاهيم األساسذذذذذذذذذذذية فذذذذذذذذذذذي الكيميذذذذذذذذذذذاء، عذذذذذذذذذذذن طريذذذذذذذذذذذق 

 املناقشة واأل شطة العملية.وفيديوهات وتمارين وأمثلة، إضافة إلى الشرح و 

 . أي العبارات اآلتية   حي  فيما يتعلق بالذرات؟1

 أ. يتكون العنصر من ثالثة أنواع من الذرات على األقل.

  . ت تلف ذرات العنصر الواحد في الشكل والحجم.

 ك. ت تلف ذرات العنا ر الختلفة في حجمها.

 إلكتروناتها.د. ت تلف ذرات العنصر الواحد في عدد 

 

 . أي العبارات اآلتية   حي  فيما يتعلق بنواة الذرة؟2

 أ. توجد ففها اإللكترونات.

  . ت لو من أي جسيمات.

 ك. تحتوي على عدد ثابت من البروتونات في جميع الذرات. 

 د. تحتوي على أعداد م تلفة من البروتونات والنيوترونات في الذرات الختلفة. 

 

( د. تحتوي على أعداد م تلفة من البروتونات 2ك. ت تلف ذرات العنا ر الختلفة في حجمها.   )( 1) االجابات:

 والنيوترونات في الذرات الختلفة. 

 

 

 

 تركيب املادة
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذة إلذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذ  28فذذذذذذذذي سذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذالي عذذذذذذذذن التغيذذذذذذذذر الكيميذذذذذذذذائي، تو ذذذذذذذذل 

%. تؤشذذذذذذذذذذر هذذذذذذذذذذذذه النسذذذذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذذذدولي إلذذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذذذة 30الذذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذذذالا 

عذذذذذذذذذذذن موضذذذذذذذذذذذوع السذذذذذذذذذذؤال الذذذذذذذذذذذذي يعذذذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذذذن علمذذذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذذذأنهم سذذذذذذذذذذبق أن درسذذذذذذذذذذذوا الطلبذذذذذذذذذذة بذذذذذذذذذذذالتغير الكيميذذذذذذذذذذذائي فذذذذذذذذذذي املذذذذذذذذذذذادة، 

أكثذذذذذذذر بتعميذذذذذذق املعرفذذذذذذذة العلميذذذذذذة لذذذذذذذدى االهتمذذذذذذام األساسذذذذذذيات فذذذذذذي علذذذذذذذم الكيميذذذذذذاء. هذذذذذذذذا الواقذذذذذذع يوجذذذذذذذب علذذذذذذى املعلمذذذذذذذين 

أسذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذذن رسذذذذذذذذذذومات و ذذذذذذذذذذور اعتمذذذذذذذذذذاد    الطلبذذذذذذذذذذة باملفذذذذذذذذذذاهيم األساسذذذذذذذذذذية فذذذذذذذذذذي الكيميذذذذذذذذذذاء، عذذذذذذذذذذن طريذذذذذذذذذذق 

 واملناقشة واأل شطة الختلفة.وفيديوهات وتمارين وأمثلة، إضافة إلى الشرح 

 

 

 . عند حك رأس عود الثقا  على جانب علبة الثقا ، يشتعل العود مطلقا لهبا وحرارة.1 

 
 مرة أخرى؟ االشتعالهل يمكن لعود الثقا  

  عم □

 ال □

 فسر إجابتك.

 
 . تأخذ شرائ  التفاح بالتلون مباشرة بعد تقطيع ثمرة التفاح.2

 يمكن استعاده لونها األبيا مرة أخرى؟ هل

  عم □

 ال □

 فسر إجابتك.

 

 

 

 التغري الكيميائي
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 . عند حر  شري  املغنيسيوم ينبعث ضوء. 3

 ما نوع التغير في شري  املغنيسيوم؟

 فيزيائي  □

 كيميائي  □

 فسر إجابتك.

 

( كيميائي. تحول الشري  إلى مادة 3( ال. لحدوث تغير كيميائي ففها.   )2( ال. لحدوث تغير كيميائي فيه.  )1) االجابات:

 . جديدة ت تلف في مكوناتها وخصائصها عن املادة األ لية

 

  ارشادات عالجية:

 فر  في النتيجة. نفذ  شاطا بسيطا يو خ التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي للمادة، واسأل الطلبة عن ال -

إلى الطلبة ذكر أمثلة على تغيرات كيميائية يالحظونها في حياتهم اليومية، ثم توضي  مفهوم التغير  اطلب -

 الكيميائي للمادة. 

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات اختيار تغير كيميائي ملادة في الحياة اليومية، واقتراح  شاا  اطلب -

 ون إليه على الصف.لتوضيحه، ثم عرض ما يتو ل

 ، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.التغير الكيميائي للمادةاستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن   -

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن مظاهر  اطلب -

  التغيرات الكيميائية للمادة واست دامات هذا التغير في الحياة اليومية، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر  التغير الكيميائي للمادة إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم اطلب -

 نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

التغيرات الكيميائية من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.، للمادة واست دامات هذا التغير في الحياة اليومية

، وقوم التغير الكيميائي للمادةة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملوضوع كلف الطلب -

 اجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

 والكترونات ونيوترونات. بروتوناتيمكن للذرات أن تحتوي 

 أي من هذه الجزيئات دون الذرية يقع خارك نواة الذرة؟

%. تؤشذذذذذذذر هذذذذذذذذه 49إلذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذة ال،ذذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذي أفضذذذذذذذل مذذذذذذذن املتوسذذذذذذذ  الذذذذذذذدولي البذذذذذذذالا  % مذذذذذذذن  الطلبذذذذذذذة61تو ذذذذذذذل 

النسذذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذذذذة  سذذذذذذذذذبيا علذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذدولي إلذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذة ملكونذذذذذذذذذات الذذذذذذذذذذرة، ممذذذذذذذذذا 

. بهذذذذذذذذذا املوضذذذذذذذذوع الذذذذذذذذذي يمثذذذذذذذذل محذذذذذذذذورا رئيسذذذذذذذذيا فذذذذذذذذي علذذذذذذذذم الكيميذذذذذذذذاءاالهتمذذذذذذذذام يوجذذذذذذذذب علذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذين إيذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذذد مذذذذذذذذن 

ويمكذذذذذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذذذذذك باتبذذذذذذذذذذذذذذاع أسذذذذذذذذذذذذذذاليب الذذذذذذذذذذذذذذتعلم ذات العالقذذذذذذذذذذذذذذة، ومذذذذذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذذذذذك الرسذذذذذذذذذذذذذذومات والصذذذذذذذذذذذذذذور واألمثلذذذذذذذذذذذذذذة والشذذذذذذذذذذذذذذرح 

 واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل.

  

 

 . أي من مكونات الذرة يقع داخل النواة؟1

  

 ؟ليس له شحنة . أي من مكونات الذرة 2

 

.(   النيوترونات2.  )والنيوترونات (  البروتونات1)اإلجابات:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تركيب املادة
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

 لألس الهيدروجيني في ثالثة محاليل م تلفة. ور  الكاشف العاملييظهر الجدول أدناه نتائج خمر مؤشر 

  األس الهيدروجيني لون ورق الكاشف العاملي

 1الحلول  7 أخضر

 2الحلول  6 أ فر

 3الحلول  8 أزر 

 

  نف كل محلول إلى نوعه؟ ضع إشارة  خ.

  حمض ي قاعدي متعادل

 1محلول    

 2محلول    

 3محلول    

 

إلى اإلجابة ال،حيحة وني مساوية للمتوس  الدولي. تؤشر هذه النسبة املتدنية على  % من  الطلبة26تو ل   

املستويين الوطني والدولي إلى ضعف في معرفة الطلبة ب صائص الحاليل، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

ة، ومن ذلك الرسومات بتعريف الطلبة بالحاليل وخصائصها، وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقاالهتمام 

 والصور واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 

 .  نف املواد في جدول إلى حما أو قاعدة أو ملخ. 1

عصير البندورة، الخل، الصابون،  ودا الغسيل، كلوريد الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم، معجون أسنان، 

 مواد تنظيف.

 

 . مشرو  الشاي من الكواشف الطبيعية.2

 إذا أضيف إلى مشرو  الشاي محلول، كيف يمكن تمييز الحلول إذا كان حمضًيا أم قاعدًيا؟

 

 

 

 

 خصائص املادة
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(1)اإلجابات:    

 حمض قاعدة أمالح

 الخل هيدروكسيد الصوديوم كلوريد الصوديوم

 عصير البندورة معجون األسنان  ودا الغسيل

  مواد التنظيف الصابون 

 

)2( يمكن تمييز نوع الحلول حسب لون مشرو  الشاي، إذا تغير إلى اللون الفات  يكون الحلول حمض ي، وإذا تغير 

 إلى اللون الغامق يكون الحلول قاعدي.
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

 خل  محلول حمض ي ومحلول قاعدي، ارتفعت درجة الحرارة.

 
 الذي حدث عند خل  الحلولين وتسبب في ارتفاع درجة الحرارة؟ما 

 

 أ. تفاعل الحلوالن وشكال أكسيد.

  . تفاعل الحلوالن لتكوين حما أقوى.

 .لالشتعالك. تفاعل الحلوالن لتشكيل خاز قابل 

 د. عادل الحلوالن بعضهما. 

 

%، وني  سب متدنية على 32إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي البالا  % من  الطلبة27تو ل 

املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة ب صائص الحاليل، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد 

القة، ومن ذلك بتعريف الطلبة بالحاليل وخصائصها، وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عاالهتمام من 

 الرسومات والصور واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 

 

 

 . ينتج ملخ الطعام من تفاعل،1

 أ. حما الهيدروكلوريك مع هيدروكسيد الصوديوم.

  . حما الهيدروكلوريك مع هيدروكسيد الكالسيوم.

 مع هيدروكسيد الصوديوم.ك. حما الكبريتيك 

 د. حما الكبريتيك مع هيدروكسيد الكالسيوم.

 

 

 خصائص املادة
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 . يتغير لون أورا  امللفوف األحمر، عند إضافة الخل إلى اللون،2

 أ.  األزر .                             . األحمر. 

 ك. البنفسجي.                          د. األخضر. 

 

 .  اللون الذي يظهر عند إضافة محلول قاعدي إلى مغلي أورا  امللفوف األحمر هو، 3

 أ. األزر .                                . األحمر. 

 ك. األخضر.                             د. البنفسجي.

 

 ( أ. األزر .  3(  . األحمر.  )2( أ. حما الهيدروكلوريك مع هيدروكسيد الصوديوم.  )1)اإلجابات: 

                              

  ارشادات عالجية:

 إبدا الدرس، بالطلب إلى الطلبة ذكر مواد خذائية ذات طعم مر وحما أو بدون طعم كاملاء املقطر.  -

 إلى الطلبة في الختبر تحضير محاليل حمضية وقاعدية ومتعادلة.  اطلب -

ناقش الطلبة بالفر  بين الحاليل القاعدية والحمضية، وتأثيرها على ور  تباع الشمس أو أورا  امللفوف  -

 األحمر.

إلى الطلبة ذكر أمثلة تست دم في الحياة اليومية على حموض وقواعد، مثل املنظفات وكيفية التعامل  اطلب -

 معها.

 املطر  -
ً
ارب  الدرس بالرقم الهيدروجيني )درجة الحموضة( لقياس وو ف قوة الحما والقاعدة، وأع  مثاال

 ائنات الحية املائية.الحمض ي وتأثيره على حموضة ماء البحيرات واألنهار مما يسهم بموت الك

 استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن الحموض والقواعد واألمالح، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.  -

من مكتبة املدرسة واإلنترنت ملعرفة املزيد عن الحاليل الحمضية والقاعدية االستفادة   كلف الطلبة  -

 ن إليه على الصف.، وعرض ما يتو لو وتطبيقاتها في الحياة العملية

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن أي من  اطلب -

  ، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.الحموض والقواعد واألمالح

ف األولى إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم الحلول الحمض ي والقاعدي وامللخ لطلبة في الصفو  اطلب -

 مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

، وقوم للمحاليل الحمضية والقاعديةاستيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -

 إجاباتهم. 

 

 

 



223 

 

 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس   % من  الطلبة68في سؤال اختيار من متعدد عن التغير الكيميائي، تو ل 

%، وني  سب جيدة  سبيا على املستويين الوطني والدولي، ويجدر أن تحفز املعلمين ملزيد من 72الدولي البالا 

بتعريف الطلبة بالتغير الكيميائي، وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات االهتمام 

 واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.والصور واألمثلة والشرح 

 

 

 

 . أي من العمليات الكيميائية اآلتية طارد للحرارة؟ 1

  . احترا  الخشب.     أ. الصدأ.    

 د. تحلل كربونات الكالسيوم.       ك. البناء الضوئي. 

 

 . أي من العمليات الكيميائية اآلتية ماص للحرارة؟ 2

  . احترا  الور .     أ. التنفس الخلوي.

 د. تحلل كربونات الكالسيوم.   . التعادل الكيميائي.ك

 

 ( د. تحلل كربونات الكالسيوم.  2(  . احترا  الخشب. )1)اإلجابات: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التغري الكيميائي
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  ارشادات عالجية:

الطلبة عن  اسأل، يظهر تغيرات كيميائية وفيزيائية عرض عملي في الختبرنفذ أ شطة بسيطة لتقديم  -

 الفر  بنواتج العرض وتو ل إلى مفهوم التغير الفيزيائي والكيميائي.

كلف الطلبة من خالل العمل في مجموعات ذكر أمثلة في الحياة اليومية عن تغيرات فيزيائية وكيميائية،  -

 م.وعرض ما يتو لون إليه على زمالئه

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن التغير الفيزيائي والكيميائي، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما  -

 شاهدوه. 

 ملعرفة املزيد عن  التغير الفيزيائي والكيميائي، أو اإلنترنتمن مكتبة املدرسة االستفادة   كلف الطلبة  -

 وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن  اطلب -

  ، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.التغير الفيزيائي والكيميائي

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم التغير الفيزيائي والكيميائي لطلبة في الصفوف األولى  اطلب -

 ول مدى إتقانه لهذا الدور.مثال، وأدر نقاشا ح

، التغير الفيزيائي والكيميائيملفهوم استيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -

 وقوم إجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

الطلبذذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذة   % مذذذذذذذذذذن20فذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذذن متعذذذذذذذذذذدد عذذذذذذذذذذن خصذذذذذذذذذذائص الحمذذذذذذذذذذوض والقواعذذذذذذذذذذد، تو ذذذذذذذذذذل 

%، ونذذذذذذذذي  سذذذذذذذب متدنيذذذذذذذذة علذذذذذذذذى املسذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذدولي تؤشذذذذذذذذر 33ال،ذذذذذذذحيحة مقارنذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذ  الذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذالا 

إلذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذة ب صذذذذذذذذذائص الحمذذذذذذذذذوض والقواعذذذذذذذذذذد، بمذذذذذذذذذا يوجذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذذين إيذذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذذن 

علذذذذذذذذذذذذذذذم ذات عالقذذذذذذذذذذذذذذة، ومذذذذذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذذذذذذك بتعريذذذذذذذذذذذذذذف الطلبذذذذذذذذذذذذذذذة بهذذذذذذذذذذذذذذذا املوضذذذذذذذذذذذذذذوع، وذلذذذذذذذذذذذذذذذك باسذذذذذذذذذذذذذذت دام أسذذذذذذذذذذذذذذاليب تاالهتمذذذذذذذذذذذذذذام 

 الرسومات والصور واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 

ورقة تباع الشمس األزر  إلى األحمر، ومحلول هيدروكسيد  يغير لون . محلول حما الهيدروكلوريك في املاء، 1

 من الحما والقاعدة بنسب  يغير لون الصوديوم في املاء، و 
ً
ورقة تباع الشمس األحمر إلى األزر ، فإذا تم خل  كال

 متساوية، تكون النتيجة عدم تغير لون ورقة تباع الشمس.

 ما نوع التفاعل الذي حدث بينهما وأدى إلى عدم تغير لون ور  تباع الشمس؟

 .  إحالل.         د. اتحادأ. أكسدة.        . تعادل.       ك. 

 

 . أي اآلتية من خصائص القاعدة؟  2

 أ. محاليلها مو لة للتيار الكهربائي.

 ورقة تباع الشمس من اللون األزر  إلى األحمر. لون   . تغير

 ك. تعطي أيونات الهيدروجين عند ذوبانها في املاء. 

 .7د. الرقم الهيدروجيني أقل من 

 

 . أي اآلتية من خصائص الحما؟ 3

 لة للتيار الكهربائي.أ. محاليلها مو 

 ورقة تباع الشمس من اللون األحمر إلى األزر .لون  . تغير 

 ك. طعمها مر.

 . 7د. الرقم الهيدروجيني أكثر من 

   

 ( أ. محاليلها مو لة للتيار الكهربائي.3(  أ. محاليلها مو لة للتيار الكهربائي.  )2(  . تعادل.   )1)اإلجابات: 

 خصائص املادة
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  ارشادات عالجية:

 إلى الطلبة ذكر أسماء حموض وقواعد وأمالح، وأهمية كل منها في الحياة العملية.  اطلب -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات اختيار حما أو قاعدة وكتابة تفاعالت له/ لها مع مواد  اطلب -

 أخرى، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

 قواعد واألمالح.الحموض والنفذ أ شطة م برية بسيطة لتوضي  بعا خصائص  -

 استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  الحموض والقواعد واألمالح، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. -

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن أي من  اطلب -

  الصف. وعرض ما يتو لون إليه على الحموض والقواعد واألمالح،

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم الحموض والقواعد واألمالح لطلبة في الصفوف األولى مثال،  اطلب -

 وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن مركب حمض ي أو قاعدي االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  ما يتو لون إليه على الصف.وعرض أو ملخ، 

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للحموض والقواعد واألمالح، وقوم اجاباتهم.  -
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟ 

%، 57في سؤال اختيار من متعدد عن التغير الكيميائي، كانت  سبة الطلبة الذين تو لوا الى اإلجابة ال،حيحة 

%. وني  سب متدنية  سبيا على املستويين الوطني والدولي، مما يوجب 54وني أفضل من املتوس  الدولي البالا 

التعلم ذات العالقة، ومن ذلك األمثلة واملسائل  على املعلمين العمل باستمرار على تحسين النسب باتباع أساليب

 والشرح واملناقشة والفيديوهات واملشاهدات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 

 

 

 . الحظ طالل تكون مادة ذات لون بني محمر على حديد شباك خرفته، مما كون ظاهرة  دأ الحديد.1

 الحديد؟ما العملية التي أدت إلى  دأ 

 .   االختزال .    أ. التأكسد.

 د. التأكسد بوجود املاء.   ك. التحلل.

 

 . ما العنصر الذي يتحد مع الفلزات في عملية األكسدة؟2

  . الصوديوم.    أ. الكلور.

 د. الكربون.     ك. األكسجين.

 

 . ما الغاز الذي يساعد على احترا  الفحم الحجري؟ 3

 الهيليوم. .   أ. األكسجين.

 د. الهيدروجين.    ك. النتروجين.

 

 ( أ. األكسجين.    3( ك. األكسجين. )2( د. التأكسد بوجود املاء.   )1)اإلجابات: 

 

 

 

 

 

 التغري الكيميائي
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

%، 76اإلجابة ال،حيحة في سؤال اختيار من متعدد عن التغير الكيميائي، كانت  سبة الطلبة الذين تو لوا الى 

%. ومع ذلك، يفترض باملعلمين العمل باستمرار على تحسين النسب مهما 63وني أفضل من املتوس  الدولي البالا 

كانت مرتفعة باتباع أساليب التعلم ذات العالقة، ومن ذلك األمثلة واملسائل والشرح واملناقشة والفيديوهات 

 وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 

 على تغير فيزيائي؟. 1
ً
 أي مما يلي مثاال

  . حر  الخشب.       أ.  انصهار الشمع.                         

 الحديد.    ةد. أكسد         ك. اتحاد الكلور مع الصوديوم.         

 

 على تغير كيميائي؟  -2
ً
 أي مما يلي مثاال

 . احترا  الفحم. أ. سلطة الفاكهة.                                  

 د. تجمد املاء.        ك. تكسر الزجاك.                          

 

 تدل على حدوث تفاعل كيميائي.  ال. إحدى التغيرات 3

 أ. تشكل خاز.                                     . تب ر املادة. 

 ول. ك. تشكل راسب.                              د. تغير لون الحل

  

                   (  . تب ر املادة.         3(   . احترا  الفحم. )2( أ.  انصهار الشمع.  )1)اإلجابات: 
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟

إلى اإلجابة ال،حيحة وني  سبة أفضل من  % من  الطلبة10في سؤال مقالي عن العنا ر واملركبات، تو ل 

%، لكنها  سب متدنية جدا على املستويين الوطني والدولي وتؤشر إلى ضعف في معرفة 9املتوس  الدولي البالا 

بتعريف الطلبة االهتمام الطلبة بمفهوم كل من العنا ر واملركبات، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

لخالي ، وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور بالعنا ر واملركبات وا

 واللوحات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 

 

 . إمأل دائرة تصنف بها املواد اآلتية. 1

 محلول  مخلوط 

  o  o سلطة الخضار

  o  o ماء البحر

  o  o الهواء

  o  o النف 

                              

 املكان الذي تنتمي إليه املواد اآلتية؟ امأل. 2

 

 

 .  نف املواد اآلتية للمجموعة التي تنتمي الفها؟3

 

                                 

 

 

 

 مركب عنصر 

  o  o الكربون 

  o  o كبريتات النحاس

  o  o ثا ي أكسيد الكربون 

  o  o املغنيسيوم

  o  o الخل

 قاعدة حمض 

  o  o  بايكربونات الصوديوم

  o  o الخل

  o  o البندورة

  o  o امليرمية

 تركيب املادة
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  اإلجابات:

 . الخالي ، سلطة الخضار والهواء والنف .  1

 الحاليل، ماء البحر.   

 . العنا ر، الكربون واملغنيسيوم.2

 املركبات، كبريتات النحاس وثا ي أكسيد الكربون والخل. 

 والبندورة.. الحما، الخل 3

 القاعدة، بايكربونات الصوديوم و امليرمية.   
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 كيمياء /تطبيق ال
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذة إلذذذذذذذذى االجابذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذذي  سذذذذذذذذبة أفضذذذذذذذذل 17فذذذذذذذذي سذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذالي عذذذذذذذذن خصذذذذذذذذائص املذذذذذذذذادة، تو ذذذذذذذذل 

%، لكذذذذذذذن ال تذذذذذذزال النسذذذذذذذبة متدنيذذذذذذة كثيذذذذذذذرا علذذذذذذى الذذذذذذذرخم مذذذذذذن دراسذذذذذذذة الطلبذذذذذذة ملوضذذذذذذذوع 16مذذذذذذن املتوسذذذذذذ  الذذذذذذذدولي البذذذذذذالا 

السذذذذذذذذذذذؤال الذذذذذذذذذذذذي يذذذذذذذذذذذرتب  بأساسذذذذذذذذذذذيات املعرفذذذذذذذذذذذة الكيميائيذذذذذذذذذذذة. هذذذذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذذذين االهتمذذذذذذذذذذذام أكثذذذذذذذذذذذر 

بتوضذذذذذذذي  املفذذذذذذذاهيم األساسذذذذذذذية مهمذذذذذذذا كانذذذذذذذت بسذذذذذذذيطة. ويمكذذذذذذذنهم فذذذذذذذي ذلذذذذذذذك اتبذذذذذذذاع أسذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذم م تلفذذذذذذذة، مذذذذذذذن شذذذذذذذرح 

 ة وفيديوهات وأورا  عمل وأ شطة عملية.ومناقش

 

 . قاست من  الرقم الهيدروجيني لكل من عصير الليمون وهيدروكسيد الصوديوم فحصلت على الرقمين اآلتيين،1

 2عصير الليمون،  -

 13.5هيدروكسيد الصوديوم،  -

 أي املادتين حمضية، وأيهما قاعدية؟

 اشرح اجابتك. 

 

الشمس الحمراء والزرقاء للكشف عن الحاليل الحمضية والحاليل القاعدية، فيتحول لون  تباع. تست دم أورا  2

 الورقة إلى األحمر عند وضعها في محلول حمض ي، ويتحول لونها إلى األزر  عند وضعها في محلول قاعدي.

 الشمس عند وضعها في كل من الحاليل التالية، تباعماذا سيكون لون ورقة 

 .2لهيدروجيني محلول رقمه ا -

  .11محلول رقمه الهيدروجيني - 

 .9محلول رقمه الهيدروجيني  -

 .4محلول رقمه الهيدروجيني  -

 .12محلول رقمه الهيدروجيني  -

 اشرح اجابتك.

 

الذي يدل على محلول متعادل. وهيدروكسيد  7( عصير الليمون حمض ي ألن الرقم أقل من الرقم 1) :االجابات

حمضيان ألن الرقم الهيدروجيني أقل من رقم  4، 2( الحلوالن 2.   )7الصوديوم قاعدي، ألن الرقم أعلى من الرقم 

 . 7نها أعلى من رقم التعادل قاعدية، ألن الرقم الهيدروجيني لكل م 12، 9، 11، والحاليل 7التعادل 

 

 
 

 خصائص املادة
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 أسئلة مشاهبة 

      السؤال؟ 

% مذذذذذذن الطلبذذذذذذة إلذذذذذذى االجابذذذذذذة ال،ذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذة باملتوسذذذذذذ  الذذذذذذدولي  5فذذذذذذي سذذذذذذؤال مقذذذذذذالي عذذذذذذن تغيذذذذذذرات املذذذذذذادة، تو ذذذذذذل 

%، ونذذذذذذذذذي  سذذذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذذذة جذذذذذذذذذدا علذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذدولي، علذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذرخم مذذذذذذذذذن أن السذذذذذذذذذؤال يذذذذذذذذذرتب   7البذذذذذذذذذالا 

بموضذذذذذذذذذذذوع بسذذذذذذذذذذذي  وبذذذذذذذذذذذدي ي ويتعامذذذذذذذذذذذل معذذذذذذذذذذذه الطلبذذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذذي حيذذذذذذذذذذذاتهم اليوميذذذذذذذذذذذة باسذذذذذذذذذذذتمرار. هذذذذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذذذى 

ذذذذذذذذذان فهمهذذذذذذذذذذا يشذذذذذذذذذذكل  املعلمذذذذذذذذذذين االهتمذذذذذذذذذذام أكثذذذذذذذذذذر بتوضذذذذذذذذذذي  املفذذذذذذذذذذاهيم األساسذذذذذذذذذذية مهمذذذذذذذذذذا كانذذذذذذذذذذت بسذذذذذذذذذذيطة، ب ا ذذذذذذذذذذة إذا كذ

ت و ذذذذذذذور قاعذذذذذذذدة لفهذذذذذذذم موضذذذذذذذوعات أخذذذذذذذرى الحقذذذذذذذة. ويمكذذذذذذذنهم فذذذذذذذي ذلذذذذذذذك اتبذذذذذذذاع أسذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذم م تلفذذذذذذذة، مذذذذذذذن رسذذذذذذذوما

 وأمثلة وتطبيقات حياتية وفيديوهات وأورا  عمل وأ شطة وتجار .

 

 

 . أذيب مقدار من السكر في املاء. 1

 ما نوع التغير الذي حدث للسكر؟

 اشرح إجابتك.

 

 

 

 . حرقت مكعبات السكر الظاهرة في الصورة.2

 ما نوع التغير الذي حدث للسكر؟

 اشرح إجابتك.

 

 

 أضيف سكر إلى الحليب في الكو . .3

 ما نوع التغير الذي حدث للسكر؟

 اشرح إجابتك.

 

 

 

 التغري الكيميائي
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( فيزيائي، ألنه لم تنتج 3( كيميائي، ألنه نتجت مادة جديدة. )2( فيزيائي، ألنه لم تنتج مادة جديدة. )1) االجابات:

 مادة جديدة.

 

  ارشادات عالجية:

  اعرض للطلبة أ شطة تو خ مفهوم التغير الفيزيائي للمادة، مثل قص أورا ، أو كسر عود ثقا  أو قطعة

 غيرة من الخشب. وأدر نقاشا معهم عن التغيرات التي تتعرض لها املواد بشكل عام بفعل مؤثرات م تلفة، 

 دون أن تغير من خصائصها. 

 آخر من التغيرات يغير من خصائصها، ني التغيرات  تو ل مع الطلبة إلى أن املواد تتعرض أيضا لنوع

 الكيميائية، مثل حر  عود الثقا ، أو قطعة من الور .  

 إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات عمل جدول بتغيرات تتعرض لها املواد في الحياة العملية،  اطلب

  إليه على الصف.وتصنيفها إلى تغيرات فيزيائية، وتغيرات كيميائية، وعرض ما يتو لون 

 إلى الطلبة اقتراح أ شطة عن أمثلة من تغيرات املادة، وتنفيذ املمكن منها في خرفة الصف أو في الختبر.  اطلب 

  والتغير الكيميائي للمادة، وأدر نقاشا مع  الفيزيائياستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  كل من التغير

 الطلبة حول ما شاهدوه.

 تغيرات الفيزيائية، من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن الاالستفادة   إلى الطلبة  اطلب

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.للمادة،  والتغيرات الكيميائية

  .كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملوضوع تغيرات املادة، وقوم اجاباتهم 
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 أسئلة مشاهبة 

  السؤال؟

% مذذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذذذ  19فذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذذذالي عذذذذذذذذذذن ذائبيذذذذذذذذذذة املذذذذذذذذذذواد، تو ذذذذذذذذذذل 

%، ونذذذذذذذي  سذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذة جذذذذذذذدا علذذذذذذذى املسذذذذذذذتويين الذذذذذذذوطني والذذذذذذذدولي، ممذذذذذذذا يؤشذذذذذذذر إلذذذذذذذى ضذذذذذذذعف وا ذذذذذذذخ 22الذذذذذذذدولي البذذذذذذذالا 

بحيذذذذذذذاتهم العمليذذذذذذذة اليوميذذذذذذذة. هذذذذذذذذا الواقذذذذذذذع يوجذذذذذذذب فذذذذذذذي معرفذذذذذذذة الطلبذذذذذذذة لخصذذذذذذذائص املذذذذذذذادة، علمذذذذذذذا بذذذذذذذأن السذذذذذذذؤال يذذذذذذذرتب  

علذذذذذذذى املعلمذذذذذذذين االهتمذذذذذذذام أكثذذذذذذذر بتطذذذذذذذوير قذذذذذذذدرات الطلبذذذذذذذة علذذذذذذذى الذذذذذذذرب  بذذذذذذذين املظذذذذذذذاهر الحياتيذذذذذذذة العمليذذذذذذذة ذات العالقذذذذذذذة 

وخصذذذذذذذذائص املذذذذذذذذواد. ويمكذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذك اعتمذذذذذذذذاد أسذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذم عذذذذذذذذدة مذذذذذذذذن مشذذذذذذذذاهدات و ذذذذذذذذور وفيذذذذذذذذديوهات وأمثلذذذذذذذذة، 

  شطة العملية.إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل

 

 

  

 . أضافت سارة كمية من امللخ إلى املاء في درجة حرارة الغرفة، فالحظت ظهور راسب في قاع كأس املاء. 1

 ماذا يسم  هذا الحلول؟

 بجوار العبارة ال،حيحة. ضع إشارة 

 محلول مشبع. -

 محلول خير مشبع. -

 اشرح إجابتك.

 . وضعت علياء مكعبا من السكر في املاء في درجة حرارة الغرفة. 2

 ما التغير الذي تالحظه على املكعب؟

 ال يحدث تغير. -

 يذو  قسم من املكعب. -

 اشرح إجابتك.

 . كررت علياء تجربتها بعد أن سحقت مكعب السكر. 3

 ؟2ما التغير الذي تالحظه عن التجربة 

 ال يحدث تغير. -

 ة الذوبان.تزداد سرع -

 اشرح إجابتك.

 خصائص املادة
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 محلول مشبع.  لعدم إمكانية ذوبان كمية إضافية من امللخ في درجة حرارة الغرفة. -( 1) االجابات:

تزداد  -( 3من املكعب. حيث  تنتشر بعا جزيئات السكر بين جزيئات املاء وتتوزع بانتظام.  ) جزءيذو   -( 2)

 ملذا  فيالمس عددا أكبر من جزيئات املاء. سرعة الذوبان. حيث تزداد مساحة سط  السكر ا

 

  ارشادات عالجية:

  .نفذ  شاطا بسيطا يو خ مفهوم الذائبية، واسأل الطلبة عن مفهوم كل من املذا  واملذيب 

  أ شطة حول كل منها. اقتراحإلفهم  اطلباسأل الطلبة عن عوامل تؤثر في ذائبية املواد، و 

 إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات ذكر أمثلة عن محاليل م تلفة، ب ا ة تلك الشائعة في  اطلب

 الحياة اليومية، وتحديد املذيب واملذا  في كل منها. 

  استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  الحاليل وخصائصها والذائبية، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما

 شاهدوه.

 ي عرض فيديو عن  العوامل التي تؤثر في ذائبية املواد، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما استفد من اإلنترنت ف

 شاهدوه.

 إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم ذائبية املواد لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا حول  اطلب

 مدى إتقانه لهذا الدور.

 أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز مدعم بالصور والرسومات  من مكتبة املدرسةاالستفادة   إلى الطلبة  اطلب

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.واألمثلة عن ذائبية املواد، 

 ذائبية إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن  اطلب

 ، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.املواد

 ة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم لذائبية املواد، وقوم اجاباتهم.كلف الطلب 
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 أسئلة مشاهبة 

  السؤال؟

% مذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذة إلذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذي  سذذذذذذذذبة أفضذذذذذذذذل 11فذذذذذذذي سذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذالي عذذذذذذذذن التغيذذذذذذذر الكيميذذذذذذذذائي، تو ذذذذذذذل 

%. تؤشذذذذذذذر هذذذذذذذذه النسذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذة علذذذذذذذى املسذذذذذذذتويين الذذذذذذذوطني والذذذذذذدولي إلذذذذذذذى ضذذذذذذذعف فذذذذذذذي 10مذذذذذذن املتوسذذذذذذذ  الذذذذذذذدولي البذذذذذذالا 

علمذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذأن السذذذذذذذذذذؤال بسذذذذذذذذذي  ويذذذذذذذذذذرتب  معرفذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذة بظذذذذذذذذذذواهر تذذذذذذذذذرتب  بذذذذذذذذذالتغير الكيميذذذذذذذذذذائي فذذذذذذذذذي الحيذذذذذذذذذاة العمليذذذذذذذذذذة، 

بظذذذذذذذاهرة مألوفذذذذذذذة للطالذذذذذذذب فذذذذذذذي حياتذذذذذذذه اليوميذذذذذذذة يفتذذذذذذذرض أن يكذذذذذذذون علذذذذذذذى معرفذذذذذذذة جيذذذذذذذدة بهذذذذذذذا. هذذذذذذذذا الواقذذذذذذذع يوجذذذذذذذب علذذذذذذذى 

أكثذذذذذذذذذر بتعميذذذذذذذذذق املعرفذذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذذة لذذذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذذذة عذذذذذذذذذن التغيذذذذذذذذذرات الكيميائيذذذذذذذذذة التذذذذذذذذذي تتعذذذذذذذذذرض لهذذذذذذذذذا  االهتمذذذذذذذذذاماملعلمذذذذذذذذذين 

أسذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذم  اعتمذذذذذذذاداهدونها فذذذذذذذي حيذذذذذذذاتهم اليوميذذذذذذذة. ويمكذذذذذذذذنهم فذذذذذذذي ذلذذذذذذذك املذذذذذذذواد فذذذذذذذي البيئذذذذذذذة، ب ا ذذذذذذذة تلذذذذذذذك التذذذذذذذذي يشذذذذذذذ

 عدة من رسومات و ور وفيديوهات وأمثلة، إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل شطة العملية.

 

 

 

 . ما املؤشر الشائع على حدوث تغير كيميائي في با  املدرسة املصنوع من الحديد؟1

 

 . عند إضافة  ودا الخبز إلى الخل تتصاعد فقاعات من الغاز، على ماذا يدل تصاعد فقاعات الغاز؟ 2

 

  ( حدوث تغير كيميائي.2( حدوث الصدأ.   )1) االجابات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التغري الكيميائي
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 أسئلة مشاهبة 

  السؤال؟

% مذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذة إلذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذذي  سذذذذذذذذبة أفضذذذذذذذذل 33فذذذذذذذذي سذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذالي عذذذذذذذذن الجذذذذذذذذدول الذذذذذذذذدوري، تو ذذذذذذذذل 

%. تؤشذذذذذذذر هذذذذذذذذه النسذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذة علذذذذذذذى املسذذذذذذذتويين الذذذذذذذوطني والذذذذذذدولي إلذذذذذذذى ضذذذذذذذعف فذذذذذذذي 32مذذذذذذن املتوسذذذذذذذ  الذذذذذذذدولي البذذذذذذالا 

عرفذذذذذذذة أساسذذذذذذذية فذذذذذذذي معرفذذذذذذذة الطلبذذذذذذذة لكيفيذذذذذذذة تصذذذذذذذنيف العنا ذذذذذذذر فذذذذذذذي الجذذذذذذذدول الذذذذذذذدوري، علذذذذذذذى الذذذذذذذرخم مذذذذذذذن أن هذذذذذذذذه امل

علذذذذذذذم الكيميذذذذذذذاء. هذذذذذذذذا الواقذذذذذذذع يوجذذذذذذذب علذذذذذذذى املعلمذذذذذذذين إيذذذذذذذالء مزيذذذذذذذد مذذذذذذذن االهتمذذذذذذذام بتعميذذذذذذذق املعرفذذذذذذذة العلميذذذذذذذة املرتبطذذذذذذذة 

أسذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذن رسذذذذذذذذذومات و ذذذذذذذذذور  اعتمذذذذذذذذذادبالعنا ذذذذذذذذذر والتوزيذذذذذذذذذع اإللكترو ذذذذذذذذذي للذذذذذذذذذذرات. ويمكذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذك 

 أورا  العمل.وفيديوهات وتمارين وأمثلة، إضافة إلى الشرح واملناقشة و 
 

 

 

 ؟K19. ما التوزيع االلكترو ي لعنصر البوتاسيوم 1

 

 ، ورقم مجموعته؟18Ar األرخون . ما رقم دورة عنصر 2

 

 

 .8، رقم الجموعة 3( رقم الدورة 2)  1، 8، 8، 2( 1) االجابات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 تركيب املادة
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 أسئلة مشاهبة 

  السؤال؟

% مذذذذذذذذذذن  الطلبذذذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذذذذذي مسذذذذذذذذذذذاوية 54خصذذذذذذذذذذذائص املذذذذذذذذذذذادة، تو ذذذذذذذذذذذل  فذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذذذذالي  عذذذذذذذذذذذن

للمتوسذذذذذذذ  الذذذذذذذدولي. تؤشذذذذذذذر هذذذذذذذذه النسذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذذة  سذذذذذذذبيا علذذذذذذذى املسذذذذذذذتويين الذذذذذذذوطني والذذذذذذذدولي إلذذذذذذذى ضذذذذذذذعف فذذذذذذذي معرفذذذذذذذة 

بهذذذذذذذذذذا املوضذذذذذذذذذوع الذذذذذذذذذذي يمثذذذذذذذذذل  االهتمذذذذذذذذذامالطلبذذذذذذذذذة لخصذذذذذذذذذائص املذذذذذذذذذادة، ممذذذذذذذذذا يوجذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذين إيذذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذن 

رئيسذذذذذذذذذيا فذذذذذذذذذي علذذذذذذذذذم الكيميذذذذذذذذذاء. ويمكذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذك باتبذذذذذذذذذاع أسذذذذذذذذذاليب الذذذذذذذذذتعلم ذات العالقذذذذذذذذذة، ومذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذك الرسذذذذذذذذذومات محذذذذذذذذذورا 

 والصور واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة الخبرية. 

 

 

 غ من املاء في الكأس ) (. 100غ من السكر في  10مل ماء في كأس )أ( وأذيب  200غ من السكر في  20.  أذيب 1

 أ. في أي الكأسين يكون الحلول أعلى تركيزا؟

  . فسر السبب؟

 

 70لهما نفس السعة، ثم سخن املاء في أحدهما لدرجة حرارة  اختباروضعت كمية متساوية من املاء في أنبوبي  -2

س، بينما بقي املاء بارًدا في األنبو  اآلخر. ثم وضعت قطرة حبر في كال األنبوبين. ماذا يحدث لقطرة الحبر في كال 

 األنبوبين؟ فسر إجابتك.

 

الحصول على محلول بنصف تركيز هذا  مل من املاء، يريد أحمد 100غ من امللخ في  10 نع أحمد محلوال بإذابة  -3

 الحلول. ماذا يجب عليه إضافته للمحلول األ لي ليحصل على محلول يكون بنصف التركيز؟

 مل من املاء. 50أ.  

 مل من املاء. 200 . 

 خرامات من امللخ. 5ك. 

 خرامات من امللخ. 10د. 

 

غ، أذيبت كل منهما في كمية من املاء، بحيث أ ب   40غ، وكتلة الثانية  20كميتان من ملخ الطعام كتلة األولى  -4

 مل. 400حجم  الحلول 

 أ. أي الحلولين تتوقع أن يكون تركيزه أعلى؟

  . أحسب تركيز كل من الحلولين؟

 خصائص املادة
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 تركيز الحلوالن متساو. -1اإلجابات: 

 ألن التركيز = كتلة املذا  )غ( / حجم الحلول ) مل (.  

لون بسرعة أكبر في األنبو  األول، ألن رفع درجة حرارة املذيب يساعد على انتشار جزيئات . تنتشر قطرة الحبر امل2

 املذا .

  . البديل ) ك (.3

 . ) أ ( الحلول الثا ي أعلى تركيزا. 4

 )   ( التركيز = كتلة املذا  ) غ ( / حجم الحلول ) مل (.    

 غ / مل. 0,05=  400/  20      

 غ / مل.  0,10=  400/ 40       
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

 هذا جزء من الجدول الدوري للعنا ر.

 
الهيدروجين هو العنصر األول في الجدول الدوري. تحتوي نواة ذرة الهيدروجين على بروتون واحد. العدد الذري 

 . 1للهيدروجين هو 

 الدوري. هذه العنا ر ليست مرتبة وفق أعدادها الذرية. تظهر أدناه أربعة عنا ر من الجدول 

 الرقم الذري األكبر.  إلىأكتب كل العنا ر في املربعات مرتبة من الرقم الذري األ غر 

 
 %، 24% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي 19تو ل 

وطني والدولي وتؤشر إلى ضعف في فهم الطلبة لعنا ر الجدول الدوري وني  سب متدنية جدا على املستويين ال

بتعريف الطلبة بمكونات الجدول الدوري، وذلك  االهتماموتنظيمها، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

باست دام أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات واألمثلة والشرح واملناقشة 

 يوهات وأورا  العمل. والفيد

 

 . تشكل النواة معظم كتلة الذرة على الرخم من  غر حجمها. فسر ذلك؟ 1

 

 

 

 خصائص املادة
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 النشاا الكيميائي للفلزات عند تفاعلها مع املاء.  يتفاوت. 2

ا في التفاعل الكيميائي؟ 
ً
 أي الفلزات اآلتية يعتبر أكثر  شاط

           Na  Cu     Mg    Ca       K   Zn     Al  

      

 . ملاذا سميت الجموعة الثامنة في الجدول الدوري بالغازات النبيلة أو الخاملة؟3

 

  بسبب وجود البروتونات والنيوترونات التي تمثل العدد الكتلي للذرة. (1)اإلجابات: 

         

   (2) 

             Cu     Zn     Al      Mg    Ca    Na   K 

 يتفاعل بب ء                          تتفاعل بشدة مع املاء البارد                          

 ( بسبب اكتمال عدد اإللكترونات في مدارها األخير، وبالتالي ال تتفاعل مع العنا ر األخر بسبب استقرار الذرات. 3)

 

 
 

  ارشادات عالجية:

 بدا الدرس بعرض الجدول الدوري، ومراجعة الطلبة حول الدورات والجموعات، والتفريق بين العنا ر ا

 الفلزية والعنا ر الالفلزية.

  ناقش الطلبة في الخصائص الكيميائية للفلزات و شاطها الكيميائي في التفاعالت وقدرتها على تو يل الحرارة

 والكهرباء.

 من خالل العمل في مجموعات عمل جدول مقارن بين الفلزات والالفلزات، وعرض ما يتو لون  كلف الطلبة

 إليه على زمالئهم.

  .استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن الجدول الدوري، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه 

  ود العلماء في وضع الجدول ملعرفة تفا يل عن جه أو اإلنترنتمن مكتبة املدرسة االستفادة   كلف الطلبة

 ، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.الدوري للعنا ر، وأهمية هذا الجدول في علم الكيمياء

 الجدول إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن  اطلب

  ، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.الدوري للعنا ر

 إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم الجدول الدوري للعنا ر ومكوناته لطلبة في الصفوف األولى  اطلب

 مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

  وقوم إجاباتهم.للجدول الدوري للعنا راستيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق ، 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من  الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة 37في سؤال اختيار من متعدد عن التركيب الكيميائي للمركبات، تو ل 

%، وني  سب متدنية على املستويين الوطني والدولي وتؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة 45باملتوس  الدولي البالا 

بتعريف الطلبة بهذا املوضوع  االهتمامملعلمين إيالء مزيد من بالتركيب الكيميائي للمركبات، بما يوجب على ا

األسا  ي في علم الكيمياء، وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات 

 والجسمات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 

 

 الكبريتات؟  أيون أي من النماذك يمثل  -1

 أ

 

  
 

    

 ك
 

  د

 

 األمونيوم؟ أيون أي من النماذك يمثل  -2

 

 أ

 

  

 
    

 ك

 

 د

 
 

 

     ( ك.2( أ.    )1)اإلجابات: 

 تركيب املادة
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  ارشادات عالجية:

من تعلم سابق،  بدا الدرس، بتوزيع ورقة عمل تحتوي على أسئلة عن أسماء لغازات وجزيئات يعرفها الطلبةا -

 دقائق لةجابة علفها. 5وأع  

ناقش الطلبة بتركيب الذرات وترابطها لتكوين جزيئات، من خالل رواب  تساهمية أو أيونية، وتأكد من إملام  -

 الطلبة باملفاهيم التالية، ذرة وجزيء وعنصر ومركب، ورموزها. 

ات املادة من حيث نوع الذرات، والرواب  استفد من اإلنترنت في عرض فيديو يو خ تركيب الجزيئات ومركب -

 الكيميائية . 

 اعرض مجسمات لجزيئات م تلفة، ثم كلف الطلبة بتدوين مالحظاتهم حولها. -

 كلف الطلبة باإلجابة عن السؤالين السابقين لتعميق فهمهم للتركيب الكيميائي للمركبات، وقوم إجاباتهم. -
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من  الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي البالا 23في سؤال مقالي عن طر  فصل املواد، تو ل 

%، وني  سب متدنية جدا على املستويين الوطني والدولي مما يؤشر إلى ضعف وا خ في معرفة الطلبة بطر  25

بتعريف الطلبة بهذا املوضوع املهم، وذلك باست دام  االهتماميد من فصل املواد، ويوجب على املعلمين إيالء مز 

أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل 

 واأل شطة العملية.

 محتويات إحداها باملاء. . يعمل خالد في م تبر لصناعة الخل، وبينما كان يعبئ القوارير بمادة الخل اختلطت1

 خالد باست دام طريقة تساعده بفصل الخل عن املاء؟  ان،خ

 

 . أي الطر  التالية تست دم لفصل املواد التي يحدث لها تفاعل كيميائي؟ 2

 أ.  الترشي .                                               . التقطير. 

 ك. التحليل الكهربائي.                            د. التحلية. 

 

 . كونت رزان عدة م الي  فالحظت أن أحدها ال يظهر كمادة واحدة، أي من هذه الخالي  الحظته رزان؟3

 أ. ماء وملخ.                                           . ماء وزيت. 

 د. عصير الليمون.                   ك. سكر وملخ.                    

 

 يمكن فصل مشتقات البترول بطريقة؟  -4

 أ. الترشي .                                           . التبلور. 

 ك. الترسيب.                                        د. التقطير. 

 

 ( د. التقطير.  4(  . ماء وزيت.   )3ل الكهربائي.  )( ك. التحلي2( باست دام طريقة التقطير.  )1)اإلجابات: 

 

 

 

 

 خصائص املادة
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  ارشادات عالجية:

 إلى الطلبة ذكر أسماء م الي  من حياتهم اليومية، وناقشهم في مفهوم الخلوا.  اطلب -

 نفذ أ شطة بسيطة لتكوين  م الي  وفصلها.  -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات ذكر أسماء م الي  وتحديد مكوناتها وطر  مناسبة لفصل  اطلب -

 هذه املكونات، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

 استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  الخالي  وطر  فصلها، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. -

لذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن إلى الطلبة التعبير بالشكل ا اطلب -

  الخالي ، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم الخلوا لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا حول  اطلب -

 مدى إتقانه لهذا الدور.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن م لوا شائع في الحياة االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.العملية، وأية أمور مرتبطة به، 

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم لطر  فصل الخلوا، وقوم اجاباتهم.  -
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

%، وني أفضل 85في سؤال مقالي عن العنا ر واملركبات، كانت  سبة الطلبة الذين تو لوا الى اإلجابة ال،حيحة 

%. وني  سب جيدة، ويمكن للمعلمين الحفاظ علفها، وحت  تحسينها باتباع أساليب 81من املتوس  الدولي البالا 

 شرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.التعلم ذات العالقة، ومن ذلك األمثلة واملسائل وال

 

 

 . ظلل الدائرة لتبين ما إذا كان كل رمز أو  يغة يمثل عنصًرا أو مركًبا. 1

 مركب عنصر 

H o  o  

2NO o  o  

S2H o  o  

Mg o  o  

3CaCO o  o  

 

 أمام اإلجابة التي تمثل م لوا أو محلول. . ضع إشارة 2

 محلول  مخلوط 

   ماء البحر

   صخر البازلت

   سلطة خضار

   الهواء

   مشروب الشاي

 

 . ظلل اإلجابة ال،حيحة، لتبين ما إذا كانت الكلمة تدل على تغير فيزيائي أو كيميائي.3

 تغير فيزيائي تغير كيميائي 

  o  o انصهار الحديد

  o  o كربونات الصوديوم

  o  o صدأ الحديد

  o  o تبخر املاء

  o  o الجلوكوز سكر 

 

 

 تركيب املادة
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  اإلجابات:

 ( العنا ر )الهيدروجين واملغنيسيوم( والبقية مركبات. 1)

 ( الخالي  ) خر البازلت وسلطة الخضار والهواء(.2)

 الحاليل )ماء البحر ومشرو  الشاي(.                      

 ( التغير الكيميائي )كربونات الصوديوم وسكر الجلوكوز و دأ الحديد(. 3)

 التغير الفيزيائي )انصهار الحديد و تب ر املاء(.                         
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس   % من  الطلبة43في سؤال اختيار من متعدد عن التغير الكيميائي، تو ل 

%، وني  سب متدنية على املستويين الوطني والدولي وتؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة بالتغير 48الدولي البالا 

بتعريف الطلبة بهذا املوضوع األسا  ي في علم الكيمياء  االهتمامالكيميائي ، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

ت دام أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات والجسمات واألمثلة والشرح ، وذلك باس

 واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 

 النترات؟ أيون . كم عدد ذرات األكسجين في 1

        4د.            3ك.     1 .    2أ. 
 

 كم عدد ذرات الهيدروجين في هيدروكسيد الكالسيوم ؟           -2

        5د.         4ك.    2 .  1أ. 
         

 الكبريتات؟ أيون كم عدد ذرات الكبريت في  -3

       6د.           3ك.     1 .    2أ. 
 

                        1(   . 3)        2(  . 2)    3ك.  1( 1)اإلجابات: 

  ارشادات عالجية:

 بدا الدرس، بالطلب إلى الطلبة ذكر عدد من العنا ر واملركبات.ا -

 إلى من يرخب من الطلبة كتابة رموز العنصر والصيا الكيميائية للمركبات التي ذكرت.  اطلب -

معين وكتابة أكبر عدد ممكن من مركباته،  رإلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات اختيار عنص اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

 استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  كل من العنا ر واملركبات، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. -

في الصيغة من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن االختالف االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.الكيميائية ملركبات شائعة في الحياة العملية، واالختالف في خصائصها، 

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للعنا ر واملركبات، وقوم اجاباتهم.  -

 التغري الكيميائي
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذذذن  الطلبذذذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذذذذذي مسذذذذذذذذذذذاوية 26خصذذذذذذذذذذذائص املذذذذذذذذذذذادة، تو ذذذذذذذذذذذل  فذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذذذذالي  عذذذذذذذذذذذن

للمتوسذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذدولي.    تؤشذذذذذذذذذذر هذذذذذذذذذذذه النسذذذذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذذدولي إلذذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذذة 

الطلبذذذذذذذذة بمفهذذذذذذذذوم التغيذذذذذذذذر الكيميذذذذذذذذائي، ممذذذذذذذذا يوجذذذذذذذذب علذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذين إيذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذذد مذذذذذذذذن االهتمذذذذذذذذام بهذذذذذذذذذا املوضذذذذذذذذوع الذذذذذذذذذي 

محذذذذذذذذذذذذورا رئيسذذذذذذذذذذذذيا فذذذذذذذذذذذذي علذذذذذذذذذذذذم الكيميذذذذذذذذذذذذاء. ويمكذذذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذذذك باتبذذذذذذذذذذذذاع أسذذذذذذذذذذذذاليب الذذذذذذذذذذذذتعلم ذات العالقذذذذذذذذذذذذة، ومذذذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذذذك  يمثذذذذذذذذذذذذل

 الرسومات والصور واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 

 

 اللون البني. . قطعت سارة تفاحة، وبعد مدة الحظت تحول لون السط  املعرض للهواء إلى1

 هل العملية التي تؤثر في قطع التفاح تمثل تغيًرا فيزيائًيا أم كيميائًيا؟

 في مربع واحد إشارة ضع 

 تغير فيزيائي 

 تغير كيميائي 

 فسر إجابتك؟

 . طحنت زينة كمية من السكر، لتصنع الحلوى.2

 هل العملية تلك تمثل تغيًرا فيزيائًيا أم كيميائًيا؟

 أمام مربع واحد إشارة ضع 

    تغير فيزيائي 

   تغير كيميائي 

 فسر إجابتك؟

 . حرقت دينا سكر إلضافته إلى فطيرة التفاح.3

 هل العملية تلك تمثل تغيًرا فيزيائًيا أم كيميائًيا؟

 أمام مربع واحد إشارة ضع 

  تغير فيزيائي 

  تغير كيميائي 

 فسر إجابتك؟

 

( تغير فيزيائي ألن طحن السكر لم يؤدي إلى إنتاك مواد 2التفاح تفاعل مع الهواء.  )( تغير كيميائي ألن 1)  إلجابات:ا

 ( تغير كيميائي ألن حر  السكر عبارة عن تفاعل السكر مع األكسجين بوجود الحرارة.3جديدة.  )

 التغري الكيميائي
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 تفسيركيمياء /ال
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 السؤال

كما هو مبين في األسفل عن طريق است دام  2واملادة  1يريد جاد توضي  تفاعل كيميائي. استعمل نماذك عن املادة 

 رسم توضيةي. 

 
 ؟2مع املادة  1كيف يمكن أن يو خ برسم توضيةي نتائج التفاعل الكيميائي بعد تفاعل املادة 

 
%. وني  سبة تؤشر إلى 49% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني )د(، مقارنة باملتوس  الدولي البالا 43تو ل 

ضعف في معرفة الطلبة ملفهوم التفاعالت الكيميائية، وأنواعها، والعوامل املؤثرة ففها، على الرخم من دراستهم لهذا 

ر من األمور. هذا الواقع يوجب على املعلمين إيالء مزيد من املوضوع سابقا، وارتباطه بحياتهم اليومية في كثي

االهتمام بتوضي  مفهوم التفاعالت الكيميائية، وأنواعها، والعوامل املؤثرة ففها، عن طريق أساليب التعلم 

ة الختلفة، بما في ذلك الشرح والرسومات التوضيحية واأل شطة العملية والتجار  الخبرية والفيديوهات واألمثل

 من الحياة الواقعية.  

 

 

 

 

 

 

 التغري الكيميائي
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 أسئلة مشاهبة 
 

 

 

 . تمثل األشكال أدناه تفاعالت كيميائية ت تلف في سرعتها. ما العامل املؤثر في اختالف سرعة التفاعل؟1

 
 أ. الحرارة.

  . الضغ .

 ك. اللون.

 د. التركيز.

 

 . أي اآلتية تصف املواد املتفاعلة في التفاعل الكيميائي؟2

 تتالش  .أ. 

  . تتغير باستمرار.

 ك. يزداد تركيزها تدريجيا.

 د. تتحول من شكل إلى آخر.

 

 . تتفاعل املواد الختلفة مع بعضها إلنتاك مواد جديدة. بماذا تتصف املواد الناتجة؟3

 أ. تماثل املواد املتفاعلة في  فاتها.

  . تنتج دائما في وقت قصير جدا.

 في  فاتها الكيميائية والفيزيائية. ك. ت تلف عن املواد املتفاعلة

 د. تتكون بسرعة أكبر كلما كان تركيز املواد املتفاعلة أقل. 

 

 ( ك. ت تلف في  فاتها الكيميائية والفيزيائية.3( د. تتحول من شكل إلى آخر.    )2( د. التركيز.  )1) االجابات:
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 إرشادات عالجية

  إلى الطلبة تفسير ما شاهدوه. اطلبكيميائيا سريعا، و نفذ  شاطا بسيطا يبين تفاعال 

 إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات ذكر أمثلة عن تفاعالت كيميائية، بما في ذلك تسمية املواد  اطلب

 املتفاعلة واملواد الناتجة.

 ذات العالقة  أدر نقاشا مع الطلبة حول مفهوم التفاعل الكيميائي وأنواع التفاعالت الكيميائية الشائعة

 بجسم الكائن الةي و حة اإل سان.

  وأدر التفاعالت الكيميائية في الحياة العملية وفي جسم الكائن الةي، استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن

 نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. 

 ائية وأهميتها والعوامل كلف الطلبة االستفادة من مكتبة املدرسة واإلنترنت ملعرفة املزيد عن التفاعالت الكيمي

 وعرض ما يتو لون إليه على الصف.املؤثرة ففها، 

  كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق استيعابهم ملفهوم التفاعل الكيميائي، والعوامل

 ، وقوم إجاباتهم.املؤثرة فيه
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذن الطلبذذذذذذذة إلذذذذذذذى االجابذذذذذذذة ال،ذذذذذذذحيحة 22.4سذذذذذذذؤال مقذذذذذذذالي عذذذذذذذن خصذذذذذذذائص املذذذذذذذادة، يتكذذذذذذذون مذذذذذذذن فذذذذذذذرعين، تو ذذذذذذذل  فذذذذذذذي

% مذذذذذذذذنهم إلذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذة عذذذذذذذذن 35%، وتو ذذذذذذذذل 22.3عذذذذذذذذن الفذذذذذذذذرع )أ(، ونذذذذذذذذي  سذذذذذذذذبة أفضذذذذذذذذل مذذذذذذذذن املتوسذذذذذذذذ  الذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذالا 

ا ال ذذذذذذذذ يء، %. لكذذذذذذذن ال تذذذذذذذذزال النسذذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذة بعذذذذذذذذ19الفذذذذذذذرع ) ( ونذذذذذذذذي  سذذذذذذذبة أفضذذذذذذذذل أيضذذذذذذذذا مذذذذذذذن املتوسذذذذذذذذ  الذذذذذذذذدولي 

علذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذرخم مذذذذذذذذذذذن دراسذذذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذذذة ملوضذذذذذذذذذذذوع السذذذذذذذذذذذؤال الذذذذذذذذذذذذي يتصذذذذذذذذذذذف بالسذذذذذذذذذذذهولة، ويذذذذذذذذذذذرتب  بأساسذذذذذذذذذذذيات املعرفذذذذذذذذذذذة 

الكيميائيذذذذذذذذذذة والتجربذذذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذذذة، وبواقذذذذذذذذذذع الطلبذذذذذذذذذذة. هذذذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذذين االهتمذذذذذذذذذذام أكثذذذذذذذذذذر بتوضذذذذذذذذذذي  

ة اليوميذذذذذذذذة. ويمكذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذك املفذذذذذذذذاهيم واملظذذذذذذذذاهر والتفذذذذذذذذاعالت األساسذذذذذذذذية مهمذذذذذذذذا كانذذذذذذذذت بسذذذذذذذذيطة وشذذذذذذذذائعة فذذذذذذذذي الحيذذذذذذذذا

 اتباع أساليب تعلم م تلفة، من  ور وفيديوهات وأورا  عمل ومعادالت وأ شطة عملية.

 

. تريد سالم معرفة العوامل التي تؤثر في عملية ذوبان املواد. وضعت كيسا من الشاي في كأس تحتوي على ماء من 1

 الصنبور، وكيسا في كأس تحتوي على ماء ساخن.
 

 حظت الكأسين بعد خمس دقائق.ثم ال 

 أ. ما العامل الذي تريد سالم معرفته؟

  . ما املتغيرين اللذين يجب أن تبقفهما سالم ثابتين خالل اختبارها؟
 

 

 

. يريد فارس معرفة العوامل التي تؤثر في عملية ذوبان املواد. وضع كيسا من الشاي في كأس تحتوي على ماء ساخن 2

 وكيسا من الشاي في كأس تحتوي على ماء ساخن ملدة خمس دقائق.ملدة دقيقة واحدة، 

 ثم الحظ الكأسين.

 أ. ما العامل الذي ريد فارس معرفته؟

  . ما املتغيرين اللذين يجب أن يبقفهما فارس ثابتين خالل اختباره؟

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص املادة
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

الطلبة إلى االجابة ال،حيحة، وني  سبة أفضل % من 73في سؤال اختيار من متعدد عن خصائص املادة، تو ل 

%، ويمكن للمعلمين تحسينها إذا أولوا اهتماما أكبر ب صائص العنا ر الكيميائية 58من املتوس  الدولي البالا 

واست داماتها. ويمكنهم في ذلك اتباع أساليب تعلم م تلفة، من شرح وتوضي  وأمثلة ومسائل وفيديوهات وأورا  

 ملية.عمل وأ شطة ع

 

 

 

 . بماذا يتصف عنصر الهيليوم؟1

 أ. سائل فض ي اللون.

  . كثافته عالية.

 ك. يست دم في نفخ البالونات.

 د. خاز سريع التفاعل مع األكسجين.

 

 . ما العنصر الذي يدخل في  نع ميزان الحرارة؟2

  أ. اليود.

  . الزئبق.

 ك. الصوديوم.

 د. السيليكون. 

 

 (  . الزئبق.2( ك. يست دم في نفخ البالونات.  )1) االجابات:
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذذذذة 21فذذذذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذذذذذذالي تضذذذذذذذذذذذذذمن قذذذذذذذذذذذذذراءة جذذذذذذذذذذذذذداول عذذذذذذذذذذذذذن خصذذذذذذذذذذذذذائص املذذذذذذذذذذذذذادة، تو ذذذذذذذذذذذذذل 

%، ممذذذذذذذذذذذذذا يؤشذذذذذذذذذذذذذر إلذذذذذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذذذذذعف وا ذذذذذذذذذذذذذخ فذذذذذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذذذذذة 31ال،ذذذذذذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذذذذذالا 

تلذذذذذذذذذذك املألوفذذذذذذذذذة لذذذذذذذذذديهم فذذذذذذذذذي حيذذذذذذذذذذاتهم اليوميذذذذذذذذذة، علمذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذأنهم درسذذذذذذذذذذوا عنهذذذذذذذذذا بأشذذذذذذذذذكال عذذذذذذذذذذدة،  حتذذذذذذذذذ ب صذذذذذذذذذائص املذذذذذذذذذواد، 

ة إلذذذذذذذذى ضذذذذذذذذعف فذذذذذذذذي قذذذذذذذذراءة الجذذذذذذذذداول وتفسذذذذذذذذيرها. هذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذب علذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذين االهتمذذذذذذذذام أكثذذذذذذذذر بتعميذذذذذذذذق اضذذذذذذذذاف

املعرفذذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذذة عذذذذذذذذذن املذذذذذذذذذواد لذذذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذذذة، حتذذذذذذذذذ  تلذذذذذذذذذك البسذذذذذذذذذيطة أو البديهيذذذذذذذذذة منهذذذذذذذذذا. ويمكذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذك اعتمذذذذذذذذذاد 

األ شذذذذذذذذذذذذذطة  أسذذذذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذذذذذن  ذذذذذذذذذذذذذور وفيذذذذذذذذذذذذذديوهات، إضذذذذذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذذذذذى الشذذذذذذذذذذذذذرح واملناقشذذذذذذذذذذذذذة واألمثلذذذذذذذذذذذذذة واجذذذذذذذذذذذذذراء

 والتجار  العملية الختلفة.

 

 

 

 . يمثل الشكل ثالث طر  في إنتقال الحرارة، االشعاع، التو يل، الحمل.1

 
 

 أكتب بجانب كل رقم اسم طريقة نقل الحرارة.

 

 بجوار العبارة ال،حيحة، . ضع إشارة 2

 .تأتي الحرارة إلى األرض من الشمس عن طر  الحمل 

 .الحرارة شكل من أشكال الطاقة 

  درجة سلسيوسية. 50يغلي املاء عند درجة 

  .املادة التي ال تو ل الحرارة تسم  مادة عازلة 

 

 خصائص املادة
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 . أجرت رنا التجربة املبينة في الشكل عن الحرارة. 3

 
 أي املشابك الورقية يسق  أوال؟ فسر إجابتك.

 

املادة التي ال  □ الحرارة شكل من أشكال الطاقة. ،  □ ( 2الحمل.  ) 3التو يل،  2االشعاع،  1( 1) :االجابات

 ( األقر  إلى مصدر الحرارة، ألن الحرارة تنتقل إليه عبر السلك املعد ي أوال.3تو ل الحرارة تسم  مادة عازلة. )
 

 إرشادات عالجية

 إلى الطلبة التحدث عن مصادر الحرارة على األرض وفي الحياة العملية واملنزل. وأهميتها للحياة واإل سان.  اطلب 

أدر نقاشا مع الطلبة عن كيفية االستفادة من هذه الحرارة في الجاالت الختلفة، وكيفية انتقال حرارة  -

 األجسام من مكان إلى آخر، ومن ذلك حرارة املدفأة أو حرارة موقد الغاز. 

 نفذ مع الطلبة أ شطة لتوضي  كيفية االستفادة من الحرارة في مجاالت ت تارها. وتفسير نتائجهم.  -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات ذكر تطبيقات وأمثلة من الحياة العملية على أوجه االستفادة  اطلب -

  من الحرارة في الجاالت الختلفة. وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

نزل، الحرارة وأوجه االستفادة منها في الحياة العملية وفي املاستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  مصادر  -

 وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.

إلى الطلبة االستفادة من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن تطبيقات وأمثلة من  اطلب -

 الحياة العملية على الحرارة، وعرض ما يتو لون إليه على الصف. 

ملوضوع مصادرة الحرارة وانتقالها، وقوم  كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم -

 اجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذة إلذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذ  الذذذذذذذذدولي 32فذذذذذذذذي سذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذالي عذذذذذذذذن الخذذذذذذذذالي ، تو ذذذذذذذذل 

ضذذذذذذذذعف فذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذة %، ونذذذذذذذذي  سذذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذذة علذذذذذذذذى املسذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذدولي، ممذذذذذذذذا يؤشذذذذذذذذر إلذذذذذذذذى 36البذذذذذذذذالا 

لخصذذذذذذذذذذائص املذذذذذذذذذذادة، علمذذذذذذذذذذا بأنذذذذذذذذذذه موضذذذذذذذذذذوع يذذذذذذذذذذرتب  بحيذذذذذذذذذذاتهم العمليذذذذذذذذذذة باسذذذذذذذذذذتمرار، ولذذذذذذذذذذه تطبيقذذذذذذذذذذات حياتيذذذذذذذذذذة مألوفذذذذذذذذذذة 

لذذذذذذذذذذدى الطالذذذذذذذذذذب. هذذذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذذين االهتمذذذذذذذذذذام أكثذذذذذذذذذذر بتطذذذذذذذذذذوير قذذذذذذذذذذدرات الطلبذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذرب  بذذذذذذذذذذين 

اعتمذذذذذذذذذذذذذاد أسذذذذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذذذذذن  املظذذذذذذذذذذذذذاهر الحياتيذذذذذذذذذذذذذة ذات العالقذذذذذذذذذذذذذة وخصذذذذذذذذذذذذذائص املذذذذذذذذذذذذذواد. ويمكذذذذذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذذذذذك

 مشاهدات و ور وفيديوهات وأمثلة، إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل شطة العملية.

 

 

 

 بجوار الخلوا في كل مما يأتي، . ضع إشارة 1

 املاء. -

 ثا ي أكسيد الكربون. -

 طبق البيتزا. -

 الهواء.  -
 

 بجوار الخلوا املتجا س في كل مما يأتي، . ضع إشارة 2

 حساء الخضار. -

 طبق البيتزا. -

 طبق السلطة. -

 كو  عصير ليمون.  -
 

 . ما الخلوا الذي يمكن فصل مكوناته بالترشي ؟3

 الهواء. -

 كو  عصير ليمون. -

 كرات زجاجية ورمل وحص  . -

 طبق من املكسرات. -

 

طبق من  -كرات زجاجية ورمل وحص  ،  -( 3كو  عصير ليمون.  ) -( 2الهواء.  ) -طبق البيتزا،  -( 1) :االجابات

 املكسرات.

 

 

 

 خصائص املادة
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 إرشادات عالجية

  إلفهم ذكر مكوناتها. اطلباعرض للطلبة  ورا لخالي  م تلفة، و 

  .اسأل الطلبة عن خصائص عامة للم الي ، وأنواعها، وما يميزها عن املركبات 

 إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات ذكر أمثلة عن م الي  متجا سة وم الي  خير متجا سة،  اطلب

 ومدى إمكانية فصل مكوناتها. 

  استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  املركبات والخالي ، وخصائص كل منهما، وأدر نقاشا مع الطلبة

 حول ما شاهدوه.

  أنواع الخالي ، وعن طرائق لفصل مكونات الخلوا، وأدر نقاشا مع  استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن

 الطلبة حول ما شاهدوه.

 إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن مركبات  اطلب

  وم الي  شائعة، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

 إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم املركبات والخالي  لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر  اطلب

 نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

 إلى الطلبة االستفادة من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز مدعم بالصور والرسومات عن  اطلب

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.في العالم، أنواع م الي  شائعة في بيئتهم، و

 إلى الطلبة االستفادة من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز مدعم بالصور والرسومات عن  اطلب

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.طرائق متبعة في فصل الخالي ، 

 فهمهم لخصائص الخلوا، وقوم اجاباتهم. كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذن الطلبذذذذذذذة إلذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذة ال،ذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذة 41فذذذذذذذي سذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذار مذذذذذذذن متعذذذذذذذدد عذذذذذذذن خصذذذذذذذائص املذذذذذذذادة، تو ذذذذذذذل 

%. تؤشذذذذذذذذذر هذذذذذذذذذذه النسذذذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذدولي إلذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذي 42باملتوسذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذالا 

ا الواقذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذب علذذذذذذذذى معرفذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذة لخصذذذذذذذذائص املذذذذذذذذواد،على الذذذذذذذذرخم مذذذذذذذذن ارتباطهذذذذذذذذا الكبيذذذذذذذذر بحيذذذذذذذذاتهم اليوميذذذذذذذذة. هذذذذذذذذذ

املعلمذذذذذذذين إيذذذذذذذالء مزيذذذذذذذد مذذذذذذذن االهتمذذذذذذذام بتعميذذذذذذذق املعرفذذذذذذذة العلميذذذذذذذة لذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذة ب صذذذذذذذائص املذذذذذذذواد الختلفذذذذذذذة، ب ا ذذذذذذذة 

تلذذذذذذك التذذذذذذي يتعامذذذذذذل معهذذذذذذا الطالذذذذذذب فذذذذذذي حياتذذذذذذه اليوميذذذذذذة. ويمكذذذذذذنهم فذذذذذذي ذلذذذذذذك إعتمذذذذذذاد أسذذذذذذاليب تعلذذذذذذم عذذذذذذدة مذذذذذذن رسذذذذذذومات 

ملناقشذذذذذذذذذذذذذذة وأورا  العمذذذذذذذذذذذذذذل واأل شذذذذذذذذذذذذذذطة العمليذذذذذذذذذذذذذذة و ذذذذذذذذذذذذذذور وفيذذذذذذذذذذذذذذديوهات ونمذذذذذذذذذذذذذذاذك وأمثلذذذذذذذذذذذذذذة، إضذذذذذذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذذذذذذى الشذذذذذذذذذذذذذذرح وا

 الختلفة.
 

 . يظهر الجدول مواد مرتبة في مجموعتين.1 

 2الجموعة  1الجموعة 

 حديد خشب

 نحاس بالستيك

 أملنيوم زجاك

 ، في الجدول؟2والجموعة  1أي عنوانين يمكن است دامهما الستبدال عنوا ي، الجموعة 

 ، ال تتفاعل مع األكسجين.2، تتفاعل مع األكسجين، الجموعة 1الجموعة .أ

 ، أ لها خير عضوي.2، أ لها عضوي، الجموعة 1الجموعة . 

 ، خير مو لة للكهرباء.2، مو لة للكهرباء، الجموعة 1الجموعة .ك

 ، جيدة التو يل للحرارة.2، رديئة التو يل للحرارة، الجموعة 1الجموعة .د

 ول مواد مرتبة في مجموعتين.يظهر الجد. 2

 2الجموعة  1الجموعة 

 حديد هيدروكسيد الكالسيوم

 نحاس حما الكبريتيك

 أملنيوم ثا ي أكسيد الكربون 

 ، في الجدول؟2والجموعة  1أي عنوانين يمكن است دامهما الستبدال عنوا ي، الجموعة 

 ،عنا ر.2، مركبات، الجموعة 1الجموعة .أ

 ، ال تدخل في تركيب جسم اال سان.2في تركيب جسم اال سان، الجموعة ، تدخل 1الجموعة . 

 ، ال تتفاعل مع جميع املواد.2، تتفاعل مع جميع املواد، الجموعة 1الجموعة .ك

 ، أ لها خير عضوي.2، أ لها عضوي، الجموعة 1الجموعة .د

 خصائص املادة
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 يظهر الجدول مواد مرتبة في مجموعتين.. 3

 2الجموعة  1الجموعة 

 حديد هيدروجين

 نحاس نتروجين

 ذهب كربون 

 ، في الجدول؟2والجموعة  1أي عنوانين يمكن است دامهما الستبدال عنوا ي، الجموعة 

 ، قاعدية.2، حمضية، الجموعة 1الجموعة .أ

 ، أ لها عضوي.2، أ لها خير عضوي، الجموعة 1الجموعة . 

 ، ليس لها بريق.2، لها بريق، الجموعة 1الجموعة .ك

 ، قابلة للطر .2، خير قابلة للطر ، الجموعة 1الجموعة .د

  

، 1الجموعة( أ. 2، جيدة التو يل للحرارة.    )2، رديئة التو يل للحرارة، الجموعة 1الجموعة( د. 1) االجابات:

 ، قابلة للطر . 2، خير قابلة للطر ، الجموعة 1الجموعة( د. 3،عنا ر.  )2مركبات، الجموعة 

 

 إرشادات عالجية

 إلفهم ذكر خصائص مميزة لها.  اطلباعرض على الطلبة عينات من مواد م تلفة و  -

أدر نقاشا مع الطلبة عن خصائص املادة الفيزيائية والكيميائية، وتو ل معهم إلى أهمية خصائص بعا املواد  -

 في الحياة اليومية. 

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات اختيار مادة معينة، وتحديد خصائص لها يمكن االستفادة منها  اطلب -

 في الحياة العملية، وعرض ما يتو لون إليه على زمالئهم. 

وأدر نقاشا مع الفيزيائية والكيميائية للمادة، استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن مفهوم كل من الخصائص  -

 ما شاهدوه. الطلبة حول 

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن خصائص  اطلب -

  املادة وأهميتها في الحياة العملية، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

، لطلبة في دةالفيزيائية والكيميائية للماإلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم كل من الخصائص  اطلب -

 الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

إلى الطلبة االستفادة من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن مفهوم الخصائص  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.، الفيزيائية للمادة

 بقة لتعميق فهمهم لخصائص املادة، وقوم اجاباتهم. كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السا -
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذذ  7فذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذذالي عذذذذذذذذذن خصذذذذذذذذذائص املذذذذذذذذذادة، تو ذذذذذذذذذل 

%. تؤشذذذذذذذذر هذذذذذذذذذه النسذذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذذذة جذذذذذذذذدا علذذذذذذذذى املسذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذدولي إلذذذذذذذذى ضذذذذذذذذعف كبيذذذذذذذذر فذذذذذذذذي 10الذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذالا 

ا الواقذذذذذذع يوجذذذذذذب علذذذذذذى معرفذذذذذذة الطلبذذذذذذة لخصذذذذذذائص املذذذذذذواد علذذذذذذى الذذذذذذرخم مذذذذذذن أهميذذذذذذة تطبيقاتهذذذذذذا فذذذذذذي الحيذذذذذذاة اليوميذذذذذذة. هذذذذذذذ

املعلمذذذذذذذين إيذذذذذذذالء مزيذذذذذذذد مذذذذذذذن االهتمذذذذذذذام بتعميذذذذذذذق املعرفذذذذذذذة العلميذذذذذذذة لذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذة ب صذذذذذذذائص املذذذذذذذواد الختلفذذذذذذذة، ب ا ذذذذذذذة 

تلذذذذذذك التذذذذذذي يتعامذذذذذذل معهذذذذذذا الطالذذذذذذب فذذذذذذي حياتذذذذذذه اليوميذذذذذذة. ويمكذذذذذذنهم فذذذذذذي ذلذذذذذذك اعتمذذذذذذاد أسذذذذذذاليب تعلذذذذذذم عذذذذذذدة مذذذذذذن رسذذذذذذومات 

 ملناقشة وأورا  العمل واأل شطة العملية. و ور وفيديوهات ونماذك وأمثلة، إضافة إلى الشرح وا

. تتشوه املبا ي في املدن التي تكثر ففها املصا ع بفعل األمطار التي تتفاعل ففها خازات ناتجة عن احترا  مشتقات 1 

 النف  مع املاء.

 
 ما الرقم الهيدروجيني للمطر الذي يسبب هذا التشوه؟

 في مربع واحد. ضع إشارة 

□ (5) 

□ (7) 

 اشرح إجابتك. 

 . تقوم حموضة املعدة بدور مهم في هضم الطعام، وحماية اإل سان من مسببات األمراض.2

 ما الرقم الهيدروجيني لعصارة املعدة؟

 في مربع واحد.  ضع إشارة 

□ (2) 

□ (8) 

 اشرح إجابتك.

 

 خصائص املادة
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 األحمر، فاست دمت ثالثة محاليل بأرقام هيدروجينية م تلفة.. أرادت لبن  تحويل لون أورا  تباع الشمس إلى 3

 
 الشمس إلى األحمر؟  تباعما الرقم الهيدروجيني للمحلول الذي يحول ورقة  

 في مربع واحد. ضع إشارة 

□ (8) 

□ (7) 

□ (4) 

 اشرح إجابتك.

 ، ألن تأثيره حمض ي.4( 3على مقياس الرقم الهيدروجيني. ) 7، ألنه أقل من 2( 2، ألن تأثيره حمض ي. )5( 1) :االجابات

 إرشادات عالجية

 اعرض على الطلبة عينات من محاليل م تلفة، واسأل كيف يمكن معرفة إن كان تأثيرها حمض ي أم قاعدي.  -

أدر نقاشا مع الطلبة عن خصائص الحموض والقواعد واألمالح، وأهميتها في الحياة اليومية، والكواشف  -

 املست دمة في تحديد طبيعتها. 

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات عمل قوائم بأسماء حموض وقواعد وأمالح شائعة االست دام  اطلب -

 ى زمالئهم. في الحياة اليومية، وعرض ما يتو لون إليه عل

 نفذ أ شطة بسيطة للكشف عن الحاليل الحمضية والقاعدية باست دام أورا  تباع الشمس. -

 أدر نقاشا مع الطلبة عن مفهوم الرقم الهيدروجيني، واست داماته.  -

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن مفهوم كل من الحموض والقواعد واألمالح، والكواشف الطبيعية،  -

 ناعية، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.والكواشف الص

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن مفهوم  اطلب -

  الكواشف وأهميتها في الحياة العملية، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم كل من الكواشف الطبيعية، والكواشف الصناعية، لطلبة في  اطلب -

 الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

إلى الطلبة االستفادة من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن مفهوم كل من الرقم  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.،  والكواشف الطبيعية، والكواشف الصناعية، الهيدروجيني

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملفهوم الرقم الهيدروجيني، وقوم اجاباتهم.  -
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 أسئلة مشاهبة 

 

 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذذذن  الطلبذذذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذذذحيحة، ونذذذذذذذذذذذي مسذذذذذذذذذذذاوية 25خصذذذذذذذذذذذائص املذذذذذذذذذذذادة، تو ذذذذذذذذذذذل  فذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذذذذالي  عذذذذذذذذذذذن

للمتوسذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذدولي.    تؤشذذذذذذذذذذر هذذذذذذذذذذذه النسذذذذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذذدولي إلذذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذذة 

الطلبذذذذذذذذذة ب صذذذذذذذذذائص املذذذذذذذذذادة، ممذذذذذذذذذا يوجذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذين إيذذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذن اإلهتمذذذذذذذذذام بهذذذذذذذذذذا املوضذذذذذذذذذوع الذذذذذذذذذذي يمثذذذذذذذذذل 

سذذذذذذذذذيا فذذذذذذذذذي علذذذذذذذذذم الكيميذذذذذذذذذاء. ويمكذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذك باتبذذذذذذذذذاع أسذذذذذذذذذاليب الذذذذذذذذذتعلم ذات العالقذذذذذذذذذة، ومذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذك الرسذذذذذذذذذومات محذذذذذذذذذورا رئي

 والصور واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة الخبرية. 

 

 
 

 . لعنصر ما الخصائص التالية، 1

درجة انصهاره عالية وكثافته كبيرة، مو ل جيد للحرارة والتيار الكهربائي واملظهر الفيزيائي، ويتميز ببريقه وقدرته 

 على عكس اإلضاءة بسبب سطحه األملس. 

 في مربع واحد ضع إشارة 

    فلذذذز 

   الفلذذذز 

 أذكر خا ية أخرى ممكن أن يتميز بها العنصر؟ 

 

 الية، عبارة عن جزيء يحمل شحنة موجبة أو سالبة. . لعنصر ما الخا ية الت2

 في مربع واحد ضع إشارة 

   ذرة 

  أيون 

 

 . عند نزع الكترونات من الذرة، عندئذ تسم  الذرة. 3

 في مربع واحد  ضع إشارة  

       كاتيون 

   أنيون 

 

 (  فلذذذذز، خا ية أخرى، قابل للسحب والطر  والتشكيل.1)اإلجابات: 

 ( كاتيون.3( أيون.               )2)  

 

 

 

 خصائص املادة
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

إلذذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذذة  % مذذذذذذذذذذن  الطلبذذذذذذذذذذة 13فذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذذذالي عذذذذذذذذذذن الحاليذذذذذذذذذذل الحامضذذذذذذذذذذية والقاعديذذذذذذذذذذة والكواشذذذذذذذذذذف، تو ذذذذذذذذذذل 

%، ونذذذذذذذذي  سذذذذذذذذذب متدنيذذذذذذذذة جذذذذذذذذدا علذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذدولي 20ال،ذذذذذذذذحيحة مقارنذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذالا 

وتؤشذذذذذذذذر إلذذذذذذذذى ضذذذذذذذذعف كبيذذذذذذذذر فذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذة بالكواشذذذذذذذذف، بمذذذذذذذذا يوجذذذذذذذذب علذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذين إيذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذذد مذذذذذذذذن االهتمذذذذذذذذام 

دام أسذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذم ذات عالقذذذذذذذذذة، بتعريذذذذذذذذذف الطلبذذذذذذذذذة بالحاليذذذذذذذذذل الحمضذذذذذذذذذية والقاعديذذذذذذذذذة والكواشذذذذذذذذذف، وذلذذذذذذذذذك باسذذذذذذذذذت 

 ومن ذلك الرسومات والصور واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 

 

 

. أخذ تامر كوًبا من الحليب واختبره بوساطة ورقة تباع الشمس الزرقاء، بقي لون ورقة تباع الشمس أزر  بعد 1

اختبر تامر نفس الحليب باست دام ورقة تباع الشمس من جديد، انقلب لون األورا  األزر  إلى  يومين من ذلك،

 اللون األحمر.

 ما نوع التغيير الذي طرأ على الحليب؟

 في مربع واحد  إشارةضع 

   تغير كيميائي 

   تغير فيزيائي 

 فسر إجابتك؟ 

 

األزر  إلى األحمر ومحلول هيدروكسيد الصوديوم يحول . محلول الهيدروكلوريك في املاء يحول ور  تباع الشمس 2

ور  تباع الشمس األحمر إلى األزر ، فإذا تم خل  الحما مع القاعدة بنسب متساوية، تكون النتيجة عدم تغير 

 لون أورا  تباع الشمس األزر  واألحمر؟

 فسر ملاذا ال يحدث أي تغيير في لون ور  تباع الشمس؟

 

 ( ألن التفاعل الكيميائي متعادل.2يميائي والسبب تحول الحليب من قاعدة إلى حما. )( تغير ك1، )اإلجابات

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص املادة



270 

 

 إرشادات عالجية

نفذ أ شطة بسيطة باست دام ورقة تباع الشمس الحمراء والزرقاء لتحديد درجة حموضة أو قاعدية مواد  -

 م تارة.

ا باست دام كواشف طبيعية و ناعية لتحديد درجة  -
ً
 حموضة أو قاعدية مواد م تارة.نفذ  شاط

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن الكواشف الطبيعية والصناعية، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما  -

 شاهدوه. 

وعرض  كلف الطلبة االستفادة من مكتبة املدرسة واإلنترنت ملعرفة املزيد عن الكواشف الطبيعية والصناعية، -

 ما يتو لون إليه على الصف.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن  اطلب -

  ، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.الكواشف

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم الكواشف الطبيعية والصناعية لطلبة في الصفوف األولى  اطلب -

 دور.مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا ال

كلف الطلبة اإلجابة عن السؤالين السابقين لتعميق استيعابهم ملفهوم الكواشف وتفاعالتها مع الحموض  -

 والقواعد واألمالح، وقوم إجاباتهم.
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علوم األرض 
 والبيئة
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 معرفة/علوم األرض والبيئة
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 السؤال؟

 يظهر الشكل اآلتي دورة املاء في النظام البيئي للغابة.

 
 

 تو خ األسهم التي تشير ألسفل سقوا األمطار على الغابة. وتمتص األشجار بعا هذه املياه من الغابة. 

 أي جزء من سير عملية دورة املاء تو حه األسهم املشار إلفها في األعلى؟

 جذور األشجار للمياه. امتصاصأ. 

 إنتاك األشجار لثا ي أكسيد الكربون. . 

 ك. تب ر املياه من أورا  األشجار إلى الهواء.

 ثا ي أكسيد الكربون إلى الهواء بواسطة الحيوانات التي تعيش على األشجار. انبعاثد. 

 

باملتوس  % من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني )ك( تب ر املياه من أورا  األشجار إلى الهواء، مقارنة 49تو ل 

%. وني  سبة تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة بدورة طبيعية سبق أن تعرفوها في  فوف سابقة، 57الدولي البالا 

بمفهوم الدورات بشكل االهتمام وتعبر عن ظواهر طبيعية يعيشونها. هذا الواقع يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

م تلف وسائل التعلم، بما في ذلك الشرح والرسومات  والصور عام، والدورات في الطبيعة بشكل خاص، من خالل 

 والفيديوهات.

 

 

 

 

 

 العمليات األرضية والدورات واتريخ األرض
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 أسئلة مشاهبة 
 

 

 تشير األسهم في الرسم إلى مسار دورة املاء في الطبيعة.

 
 . أي األسهم يشير إلى عملية التكاثف؟1

 أ. السهم العلوي.

  . السهم األيسر.

 ك. السهم السفلي.

 د. السهم األيمن.

 

 ما الترتيب ال،حي  ملسار دورة املاء بدءا من ماء البحر؟ .2

 تب ر. –تكاثف  –أ. هطول 

 هطول. –تكاثف  – . تب ر 

 تكاثف. –هطول  –ك. تب ر 

 تكاثف.  –تب ر  –د. هطول 

 

 . بماذا تساهم النباتات في الرسم في دورة املاء؟3

 أ. ي رك من أوراقها ب ار املاء.

 أجسامها. . ت زن مياه األمطار في 

 ك. تنقل املاء إلى باطن األرض.

 د. تست دم املاء في  نع طعامها.

 . )أ( ي رك من أوراقها ب ار املاء.   3هطول.  –تكاثف  –. ) ( تب ر 2. )د( السهم األيمن.   1 اإلجابات:
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  ارشادات عالجية:

إلى من يرخب من الطلبة التحدث عن تجربة مميزة له مع األمطار، واسأل عن مصير هذه األمطار بعد  اطلب -

 سقوطها على األرض.

أدر نقاشا مع الطلبة عن احتمال تعرض الطالب لقطرات املاء نفسها في الشتاء التالي، وتفسير إجاباتهم،  -

و ول املياه  احتمالممكن، لكنه ضئيل جدا. و خ لهم أن ذلك يعود إلى  االحتمالوتو ل معهم إلى أن هذا 

 إلى البحر وتب رها عن سطحه، ثم تكاثفها، وسقوطها مرة أخرى.

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن دورة املاء في الطبيعة، وأدر نقاشا مع الطلبة عن محتواه، مع التركيز  -

لعالقة مثل، التب ر، والتكاثف، والهطول. وتو ل معهم إلى مفهوم على توضي  املصطلحات األساسية ذات ا

 دورة العنا ر في الطبيعة.

و خ دور النباتات في دورة املاء في الطبيعة، ب ا ة ما يتعلق بامتصاص الجذور للماء، وخروجه من األورا   -

 عن طريق النت .

مية مبسطة، أو بأي شكل فني مثل الرسومات أو إلى الطلبة التعبير عن دورة املاء في الطبيعة بتجار  عل اطلب -

 القصة أو الشعر أو املوسيقل، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم دورة املاء في الطبيعة لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر  اطلب -

 نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز يو خ عاملية دورة املياه في دة   االستفاإلى الطلبة  اطلب -

 على حدود البلد الواحد. اقتصارهاالطبيعة، وعدم 

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم لدورة املاء في الطبيعة، وقوم اجاباتهم.  -
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني  سبة أفضل من 53عن الشمس، تو ل  في سؤال اختيار من متعدد

%، لكنها تبقل  سبة متدنية  سبيا تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة ملعلومة حيوية 51املتوس  الدولي البالا 

حياتهم اليومية باستمرار. هذا الواقع يوجب على املعلمين  بسيطة وبديهية درسوها سابقا، ويعيشون معها في

أكثر بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة، ب ا ة تلك املتعلقة بموضوع بالا األهمية، والحرص على االهتمام 

أساليب تعلم عدة من رسومات و ور ونماذك وفيديوهات، وشرح اعتماد    توضيحها وتفسيرها. ويمكنهم في ذلك 

 قشة وأورا  عمل.ومنا

 

 

 . تتكون مجموعتنا الشمسية من الشمس وأجرام سماوية أخرى. 1

 أين توجد الشمس في الجموعة الشمسية؟

 أ. في املركز.

  . في األطراف.

 ك. بين األرض والقمر.

 د. بين األرض واملريخ.

 

 . ما عدد كواكب الجموعة الشمسية؟2

 .24أ. 

 . 12. 

 .10ك. 

 . 8د. 

 

 .8( د. 2( أ. في املركز.    )1) :االجابات

 

 

 

 

 

 

 

 الشمسية والكوناألرض يف اجملموعة 



277 

 

 أسئلة مشاهبة 

             السؤال؟

% من الطلبة إلى االجابة ال،حيحة، مقارنة  51تو ل موارد األرض واست داماتها وحمايتها، في سؤال مقالي عن 

%، وني  سبة متدنية على املستويين الوطني والدولي، على الرخم من أن السؤال يرتب   56باملتوس  الدولي البالا 

االهتمام بموضوع بسي  وبدي ي ويتعامل معه الطلبة في حياتهم اليومية باستمرار. هذا الواقع يوجب على املعلمين 

أكثر بتوضي  املفاهيم األساسية مهما كانت بسيطة، ب ا ة إذا كان فهمها يشكل قاعدة لفهم موضوعات أخرى 

الحقة. ويمكنهم في ذلك اتباع أساليب تعلم م تلفة، من رسومات و ور وأمثلة وتطبيقات حياتية وفيديوهات 

 وأورا  عمل وأ شطة عملية وتجار .

 

 ين املاء النقي واملاء خير النقي؟. ما الفر  ب1

 

 . أي أنواع املياه في الشكل مو لة للتيار الكهربائي؟2

 
 

 . مت  يكون املاء خير  الخ للشر ؟3

 

، وي لو من أي مواد ذائبة فيه بما O2H( يتكون املاء النقي من نوع واحد من الجسيمات، ني جزيئات 1) االجابات:

. 3، رقم 2( املاء رقم 2، ومواد ذائبة فيه بنسب متفاوتة.   )O2Hففها األمالح. أما املاء خير النقي فيتكون من جزيئات 

  .وتكون له  فات فيزيائية وكيميائية خير مناسبة ، ت حية دقيقة ممرضة( عندما يحتوي على كائنا3)

 

 

 

 

 

 موارد األرض واستخداماهتا ومحايتها



278 

 

  ارشادات عالجية:

 إلى الطلبة التحدث عن أهمية املاء في حياتهم.  اطلب -

 اسأل الطلبة عن أماكن وجود املاء على سط  األرض، والفرو  بين املياه ففها. -

وأدر  استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  أماكن وجود املاء على سط  األرض، والفرو  بين املياه ففها. -

 نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.

أدر نقاشا مع الطلبة عن خصائص مياه الشر ، وكيفية الحفاظ علفها من التلوث، وأهمية ذلك ل،حة  -

 اإل سان. 

نفذ مع الطلبة أ شطة لتوضي  مفهوم تقطير املاء، وو خ لهم أهمية ذلك لكثير من البلدان التي تفتقر إلى  -

 مصادر مياه عذبة كافية. 

رونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن املاء إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي ي اطلب -

  وخصائصه وأهميته في حياة اإل سان، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن عالقة اإل سان باملاء عبر االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  على الصف.وعرض ما يتو لون إليه التاريخ، 

كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملوضوع املاء وخصائصه وأهميته، وقوم  -

 إجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني  سبة أفضل 47في سؤال اختيار من متعدد عن العمليات األرضية، تو ل 

%. لكنها تبقل  سبية متدنية تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة بالعمليات األرضية، 40من املتوس  الدولي البالا 

االهتمام مية بشكل كبير. هذا الواقع يوجب على املعلمين على الرخم من دراستهم لها، وارتباا نتاجاتها بحياتهم اليو 

أكثر بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة عن العمليات األرضية وطبيعتها ومسبباتها ونتاجاتها وعالقتها مع اإل سان 

لة أساليب تعلم عدة من  ور وفيديوهات وشرح ومناقشة وذكر األمثاعتماد    إيجابا وسلبا. ويمكنهم في ذلك 

 واألحداث واجراء األ شطة والتجار  العملية الختلفة.

 . أي العبارات اآلتية من خصائص الفحم الحجري؟1

 أ. وقود أحفوري متجدد.

  . تكون من بقايا األسماك والحيتان.

 ك. يست رك منه أنواع الوقود الختلفة.

 د. تكون من بقايا نباتية تعرضت طويال لضغ  وحرارة شديدين. 

 

 العبارات اآلتية من خصائص الغاز الطبيعي؟ . أي2

 أ. أكثر مصادر الوقود تلويثا للبيئة.

  . مورد طاقة أولية مهم للصناعة.

 ك. مورد طاقة كفاءته من فضة.

 د. تكون من بقايا نباتية تعرضت طويال لضغ  وحرارة شديدين.

 

(  . مورد طاقة أولية مهم 2شديدين.   )د. تكون من بقايا نباتية تعرضت طويال لضغ  وحرارة ( 1) االجابات:

 للصناعة.

 

 

 

 

 

 
 

 العمليات األرضية والدورات واتريخ األرض
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، 30، تو ل عدد عن الخصائص الفيزيائية لألرضفي سؤال اختيار من مت

%. وني  سبة متدنية تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة بالخصائص الفيزيائية 32مقارنة باملتوس  الدولي البالا 

لألرض، على الرخم من دراستهم لها، وارتباطها بحياتهم اليومية والحياة على األرض بصورة عامة. هذا الواقع يوجب 

أكثر بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة عن تركيب األرض وخصائصها الفيزيائية، وأهميتها مام االهتعلى املعلمين 

أساليب تعلم عدة من  ور وجداول ورسوم بيانية وفيديوهات  اعتمادلحياة الكائنات الحية. ويمكنهم في ذلك 

 وشرح ومناقشة وإجراء املقارنات واأل شطة والتجار  العملية الختلفة.

 

 ت اآلتية  حيحة عن املياه العذبة على سط  األرض؟ا. أي العبار 1

 % من مجموع املياه على سط  األرض.45أ. تشكل 

 % من مساحة سط  األرض.73 . تشكل 

 ك. ثلثاها يكونا على شكل جليد في القطبين.

 د. ثلثاها يكونا على شكل مياه جوفية.
 

 على سط  األرض؟ عن الجليد ت اآلتية  حيحةار . أي العبا2

 % من مساحة سط  األرض مغطل بالجليد.60أ. 

  . يوجد معظم جليد األرض في القارة القطبية الجنوبية.

 ك. يوجد معظم جليد األرض في القارة القطبية الشمالية.

 سنتيمترات. 5الجليد على سط  األرض سترتفع مياه البحار والحيطات  انصهرد. إذا 
  

 اآلتية  حيحة عن الغابات على سط  األرض؟ العبارات. أي 3

 % من مساحة األرض.1أ. تغطي الغابات 

 % من مساحة األرض.27 . تغطي الغابات 

 ك. تزود الغابات الغالف الجوي باألكسجين.

 د. تزداد مساحة الغابات في العالم سنويا.

 

(  . يوجد معظم جليد األرض في القارة القطبية 2)( ك. ثلثاها يكونا على شكل جليد في القطبين.  1) االجابات:

 % من مساحة األرض.27(  . تغطي الغابات 3الجنوبية.   )

 
 

 

 بنية األرض وخصائصها الفيزايئية



281 

 

  ارشادات عالجية:

 اعرض للطلبة لوحة عن األرض، واسأل الطلبة عن مكونات سطحها وخالفها الجوي.  -

إلى الطلبة التحدث عن املياه على األرض، بما ففها املياه املالحة واملياه العذبة والجليد وب ار املاء في  اطلب -

 الغالف الجوي، من حيث أماكن وجود كل منها، و سبته التقريبية، وأهميته لة سان والحياة بصورة عامة.  

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات تكوين رسم ت طيطي مبس  يحددون عليه أماكن الغابات  اطلب -

 الكبرى على سط  األرض، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

 املياه العذبة واملياه املالحة والجليد. نفذ مع الطلبة أ شطة بسيطة تو خ خصائص كل من  -

مكونات سط  األرض، ب ا ة الحيطات والبحار واألنهار وال،حارى استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن   -

 والغابات  الكبرى،  وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. 

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن أحد مكونات سط  االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.األرض الكبرى، 

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملكونات سط  األرض، وقوم اجاباتهم.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 

 

 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟
 

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني  سبة 37في سؤال اختيار من متعدد عن حماية موارد األرض، تو ل 

%. تؤشر هذه النسبة املتدنية على املستويين الوطني والدولي إلى ضعف في 36أفضل من املتوس  الدولي البالا 

علما بأنهم سبق أن درسوا عن موضوع السؤال الذي يعد من معرفة الطلبة بموارد األرض واست داماتها وحمايتها، 

أكثر االهتمام األمور األساسية والبديهية فيما يتعلق بالبيئة ومشكالتها وحمايتها. هذا الواقع يوجب على املعلمين 

يب تعلم عدة من أسالاعتماد    بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة باملفاهيم األساسية املتعلقة بالبيئة، عن طريق 

 رسومات و ور وفيديوهات وتمارين وأمثلة، إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل شطة الختلفة.

 

 

 

 . أراد شادي زيادة إنتاك الحديقة من الثمار، فأخذ يسقي النباتات يوميا بمقادير كبيرة من املاء. 1

 الزائد؟أي عبارة تصف ما يحدث للنباتات نتيجة الري 

 املاء واألمالح. امتصاصأ. ذبول النباتات نتيجة تقليل تهوية التربة وتقليل 

  . زيادة عدد الثمار وزيادة حجمها نتيجة كثرة املياه ففها.

 ك. موت النباتات نتيجة جرف املياه للعنا ر الغذائية في التربة.

 املياه الوفيرة ألشعة الشمس بنسبة أكبر.  امتصاصد. نضج الثمار بسرعة كبيرة نتيجة 

 

 . أراد عامر زيادة إنتاك الحديقة من النباتات، فأخذ يزرع األشتال متال قة.2

 أي عبارة تصف ما يحدث لألشجار نتيجة زراعتها متال قة ؟

 أ. تنمو أفضل ألنها تدعم بعضها في التربة.

  . تنمو أفضل ألنها تتبادل العنا ر الغذائية.

 تضعف ألنها تتنافس على العنا ر الغذائية.ك. 

 د. تنمو الرتفاعات أعلى للو ول إلى أشعة الشمس.
 

( ك. تضعف ألنها 2املاء واألمالح.  ) امتصاص( أ. ذبول النباتات نتيجة تقليل تهوية التربة وتقليل 1) االجابات:

 تتنافس على العنا ر الغذائية.
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟
 

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، مقارنة باملتوس  الدولي البالا 29في سؤال مقالي عن موارد األرض، تو ل 

%. تؤشر هذه النسبة املتدنية على املستويين الوطني والدولي إلى ضعف في معرفة الطلبة بموارد األرض، حت  33

أكثر بتعميق االهتمام هذا الواقع يوجب على املعلمين البسيطة والبديهية منها، والتي يتعاملون معها منذ الصغر. 

املعرفة العلمية لدى الطلبة بموارد األرض، والظواهر الطبيعية، واملواد التي يتعاملون معها في حياتهم اليومية. 

رح واملناقشة أساليب تعلم عدة من رسومات و ور وفيديوهات وأمثلة، إضافة إلى الشاعتماد    وذلك عن طريق 

 واأل شطة العملية الختلفة.

 

 

 . تتضمن الصورة بعا مكونات البيئة في منطقة معينة،  خور، مياه، أشجار، نباتات، حيوانات، هواء. 1
 

 
 أكتب أي املكونات مورد حيوي، وأيها مورد خير حيوي.

 مورد حيوي، -

 

 مورد خير حيوي، -

 

 املتجددة وخير املتجددة.. تتضمن الصورة بعا موارد الطاقة 2

 
 

 الفيزايئيةبنية األرض وخصائصها 
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 أكتب أي موارد الطاقة هذه متجددة وأيها خير متجددة.

 موارد متجددة، -
 

 موارد خير متجددة، -
 

 . تتضمن القائمة اآلتية موارد بيئة متجددة وخير متجددة.3

 رياح    -حيوانات     -مياه      -شمس       -نف       -نباتات     -معادن     -

 املوارد متجددة وأيها خير متجددة.أكتب أي هذه 

 موارد متجددة، -
 

 موارد خير متجددة، -

 

( موارد متجددة، 2( مورد حيوي، أشجار، نباتات، حيوانات. مورد خير حيوي،  خور، مياه، هواء.    )1) االجابات:

( . موارد متجددة، نباتات، شمس، 3طاقة شمسية، طاقة رياح. موارد خير متجددة، فحم حجري، طاقة نووية.   )

 حيوانات، مياه، رياح. موارد خير متجددة، معادن، نف .  

  جية:ارشادات عال 

 ها اإل سان من البيئة. ب إلى الطلبة تسمية أشياء يستفيد اطلب -

 إلى الطلبة ذكر أمثلة على كل منها. اطلباكتب على اللوح، موارد حيوية، وموارد خير حيوية، و  -

 إلى الطلبة ذكر أمثلة على كل منها.  اطلباكتب على اللوح، موارد متجددة وموارد خير متجددة، و  -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات كتابة قائمة ملوارد حيوية، وموارد خير حيوية، وموارد متجددة  اطلب -

 وموارد خير متجددة، توجد في بيئتهم، ثم عرض ما يتو لون إليه على الصف.

املوارد خير ملوارد الحيوية، واملوارد خير الحيوية، واملوارد املتجددة و استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  ا -

 وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. املتجددة،

اإل سان من موارد البيئة الختلفة، وأدر نقاشا مع  استفادةاستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن أوجه  -

 الطلبة حول ما شاهدوه.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن مورد من  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.موارد البيئة، 

منها لطلبة في االستفادة   إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم موارد البيئة وأنواعها وأوجه  اطلب -

 در نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.الصفوف األولى مثال، وأ

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن مورد بيئي ي تارونه، االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.منه، االستفادة   ومدى توفره، وأوجه 

ملوارد الحيوية، واملوارد خير الحيوية، فهمهم ملفهوم اكلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -

 ، وقوم اجاباتهم. واملوارد املتجددة واملوارد خير املتجددة
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟
 

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، مقارنة باملتوس  44في سؤال اختيار من متعدد عن العمليات األرضية، تو ل 

%. وني  سبة متدنية على املستويين الوطني والدولي،  وتؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة للعمليات 49الدولي البالا 

حياته اليومية. هذا الواقع يوجب على املعلمين إيالء مزيد من األرضية، على الرخم من مالحظة الطالب لتأثيراتها في 

بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة بالعمليات األرضية الختلفة، ب ا ة تلك املرتبطة ببيئة الطالب. االهتمام 

لشرح أساليب تعلم عدة من رسومات و ور وفيديوهات وأمثلة ومشاهدات، إضافة إلى ااعتماد    ويمكنهم في ذلك 

 واملناقشة وأورا  العمل واأل شطة الختلفة.

 

 . ما العامل الذي يسبب التجوية في ال،خور دون أن بغير من مكوناتها املعدنية؟1

 أ. األكسجين.

  . الحرارة.

 ك. ب ار املاء.

 د. ثا ي أكسيد الكربون.
 

 . أي اآلتية يعد من أهم عوامل التعرية؟2

 أ. املياه.

  . األكسجين.

 ك. النباتات.

 د. الحيوانات. 
 

 . ما الذي يسبب األشكال الفريدة لل،خور في املناطق ال،حراوية؟3

 أ. التعرية بفعل الرياح.

  . التجوية بفعل الرياح.

 ك. التعرية بفعل الحرارة.

 د. التجوية بفعل الحرارة.

 

 التعرية بفعل الرياح.( أ. 3( أ. املياه.  )2(  . الحرارة  )1) االجابات:
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  ارشادات عالجية:

 اعرض  ورا ل،خور تعرضت لعمليات تجوية أو تعرية، واسأل الطلبة عن كيفية حدوث التغيرات ففها.  -

أدر نقاشا مع الطلبة عن العوامل التي تسبب حدوث تغيرات في أشكال تضاريس األرض، من أمطار ورياح  -

 وحيوانات، واسألهم عن أكثر هذه العوامل تأثيرا. وخازات وجليد  ونباتات

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات اقتراح أ شطة تثبت تأثير عوامل ي تارونها في ال،خور والتربة  اطلب -

 في بيئتهم، وتنفيذ املمكن منها. 

، وأدر س األرضتغيرات في أشكال تضارياستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن العوامل التي تسبب حدوث  -

 نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، قصة، فيديو، عن دور املياه أو  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.، الرياح أو النباتات في تغيير أشكال تضاريس األرض

لطلبة في  دور املياه أو الرياح في تغيير أشكال تضاريس األرض، إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ اطلب -

 الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز مدعم بالرسوم والصور، عن االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.فريدة لل،خور في مناطق العالم الختلفة، نتجت بتأثير الرياح،  أشكال

كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملفهوم  كل من تعرية ال،خور وتجويتها،  -

 والعوامل املسببة لها، وقوم اجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة  % من  الطلبة49في سؤال اختيار من متعدد عن الخصائص الفيزيائية لألرض، تو ل 

%، وني  سب متدنية على املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة 53باملتوس  الدولي البالا 

بتعريف الطلبة بهذا املوضوع األسا  ي في املعرفة االهتمام ب صائص األرض، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

الجغرافية والجيولوجية، وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات 

 والجسمات والنماذك واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل. 

 

 خل الطائرة؟.  ملاذا يجب أن تبقل درجة الحرارة من فضة دا1

 

 . ملاذا تحلق الطائرات على ارتفاعات شاهقة؟2

 أ.  يصب  الهواء أخف  ومقاومته أقل. 

  . يصب  الهواء أثقل  ومقاومته أقل.

 ك.  يصب  الهواء أثقل  ومقاومته أكبر. 

 د.  يصب  الهواء أخف  ومقاومته أكبر. 

 

إذا علمت أن الضغ  الجوي عند سط  البحر  متر فو  سط  البحر، 9000تطير طائرة ركا  على ارتفاع  -3

 بار. مللي 1013يساوي 

 متر؟ 9000قدر قيمة الضغ  الجوي خارك الطائرة عند ارتفاع 

 بار. مللي 9000أ. 

 بار. مللي 90 . 

 بار. مللي 1013ك. 

 بار. مللي 113د. 

 

( ألن ارتفاع الحرارة والضغ  يؤدي إلى نقص األكسجين داخل الطائرة، والذي يعتبر عنصًرا ضرورًيا 1)اإلجابات: 

( أ.  يصب  2للتنفس، مما يعرض الركا  إلى اإلخماء، لذلك يجب إبقاء درجة الحرارة من فضة داخل الطائرة.  )

 بار. مللي 113( د. 3الهواء أخف  ومقاومته أقل.   )
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  ة:ارشادات عالجي

دقائق، لتعر ف مستوى  5مهد للدرس بمراجعة الطلبة بدرس الحرارة والضغ  الجوي، بعمل تقويم قبلي ملدة  -

 الطلبة ومدى معرفتهم للدرس.

اطرح السؤال إلثارة تفكير الطلبة، هل درجة الحرارة والضغ  داخل الطائرة كتلك خارجها في طبقات الجو  -

 العليا؟

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو يو خ درجة الحرارة والضغ  الجوي داخل الطائرة، وامكانية حدوث  -

 حاالت اإلخماء عند ركا  الطائرة إذا حدث ارتفاع في درجة الحرارة ونقص في األكسجين. 

ية للغالف الجوي ملعرفة املزيد عن الخصائص الفيزيائ أو اإلنترنتمن مكتبة املدرسة االستفادة   كلف الطلبة  -

 ، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.لألرض وعالقتها بظروف السفر بالطائرات

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن ظروف  اطلب -

  بيئة داخل الطائرة، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

علم يو خ الخصائص الفيزيائية للغالف الجوي لألرض لطلبة في الصفوف إلى الطلبة محاكاة دور م اطلب -

 األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

الخصائص الفيزيائية للغالف  بعالقة استيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -

 تهم. وقوم إجابا بظروف السفر بالطائرات، الجوي لألرض
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

 عن سط  األرض ملنطاد ر د حالة الجو مليء بالهيليوم خالل فترة امتدت عدة ساعات. االرتفاعيظهر الشكل 

 
 ما الذي يتسبب في أن يكبر املنطاد كلما ارتفع عن سط  األرض؟

 أ. ألن الجاذبية تن فا.

 الجوي ين فا. . ألن الضغ  

 ك. ألن الشمس تسخن املنطاد.

 د. ألن املنطاد يمتص الهواء.

 

%، وني  سب متدنية جدا على 36إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي البالا  % من  الطلبة29تو ل   

املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة بالخصائص الفيزيائية للغالف الجوي لألرض، بما 

، وذلك لوم األرض والبيئةعبتعريف الطلبة بهذا املوضع الرئيس ي في االهتمام يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

باست دام أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات والجسمات والنماذك واألمثلة 

 والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 

 

 لتغير الذي يحدث له؟ . بالون مغلق مملوء بالهيليوم، ترك حًرا ليصعد إلى أعلى في الغالف الجوي، ما ا1

 .                                    . الكثافة تقل. يزدادأ.  الحجم 

 ك. الضغ  يزداد.                               د. الكتلة تقل.
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 . عند نفخ بالون، كيف سيكون ضغ  الهواء داخل البالون؟ 2

 أ.  أكبر من ضغ  الهواء خارجه.                      . أقل من ضغ  الهواء خارجه. 

 ك. يساوي ضغ  الهواء خارجه.                        د. قليل بارتفاع الحرارة. 

 

 . يمكن للغاز أن ينضغ ، بينما  السائل ال يمكن تقريًبا، أية جملة من اآلتية تفسر  حة هذه الظاهرة؟3

 سيمات الغاز أبطأ من جسيمات السائل. أ. ج

  . جسيمات السائل أسرع من جسيمات الغاز.

 ك. جسيمات الغاز لينة ويمكن ضغطها، بينما جسيمات السائل أكثر  البة.

 د. الفراخات التي بين جسيمات الغاز أكبر بكثير من الفراخات التي بين جسيمات السائل.

 

( د. الفراخات التي بين جسيمات الغاز أكبر 3(  ك. يساوي ضغ  الهواء خارجه.  )2).   يزدادأ.  الحجم  (1)اإلجابات: 

 بكثير من الفراخات التي بين جسيمات السائل.                                           
 

  ارشادات عالجية:

 إلى الطلبة ذكر مكونات الغالف الجوي لألرض.  اطلب -

الختلفة والتضاريس الختلفة  االرتفاعاتاسأل الطلبة عن التغيرات في خصائص الغالف الجوي لألرض في  -

 على سط  األرض. 

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات كتابة الشروا الالزم توفرها لطيران الطائرات واملناطيد،  اطلب -

 وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما خصائص الغالف الجوي لألرضعرض فيديو عن   استفد من اإلنترنت في -

 شاهدوه.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. ،خصائص الغالف الجوي لألرض

لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر  الغالف الجوي لألرضإلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم  اطلب -

 نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

الشروا الالزم توفرها من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن االستفادة إلى الطلبة  اطلب -

  ما يتو لون إليه على الصف.وعرض ، لطيران الطائرات واملناطيد

خصائص الغالف الجوي لألرض وشروا كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ل -

 وقوم اجاباتهم.   طيران البالونات واملناطيد
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟ 

الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني مساوية للمتوس  الدولي. % من  51في سؤال مقالي عن خصائص املادة، تو ل 

تؤشر هذه النسبة املتدنية على املستويين الوطني والدولي إلى ضعف في معرفة الطلبة بتضاريس األرض ومواردها، 

 يئةعلوم األرض والببهذا املوضوع الذي يمثل محورا رئيسيا في االهتمام مما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

ويرتب  بحياة اإل سان وأ شطته. ويمكن ذلك باتباع أساليب التعلم ذات العالقة، ومن ذلك الرسومات والصور 

 والنماذك واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 

 . ما أكثر املياه انتشاًرا على سط  األرض؟1

  . مياه األنهار.                       أ. املياه الجوفية.               

 ك. مياه البحار والحيطات.                   د. مياه البحيرات.

 

 . في أي األماكن تقام السدود؟2

  . األنهار الجليدية.            أ. عند البحار والحيطات.       

 دية.           د. املكامن املائية ال،خرية.ك. عند مجاري األنهار واألو 

 

 . ما الطريقة املست دمة لتحلية املياه املالحة؟ 3

  . الترشي .  أ. التقطير.

 د. التبلور.  ك. الترسيب.

 

 (  أ. التقطير.                     3( ك. عند مجاري األنهار واألودية.  )2مياه البحار والحيطات.  ) ( ك.1)اإلجابات: 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي  % من  الطلبة30في سؤال اختيار من متعدد عن الطقس، تو ل 

%، وني  سب متدنية على املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة بتضاريس األرض 45البالا 

علوم األرض بتعريف الطلبة بهذا املوضوع الرئيس ي في االهتمام ومواردها، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات والجسمات واألمثلة ، والبيئة

 والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 . تتميز الرياح املوسمية بأمطارها الغزيرة وني تحدث،  1

    أ. في الخريف.                            . في الصيف. 

 ك. في الشتاء.                            د. طوال العام.

 . إلى أي إقليم تنتمي جزر إندونيسيا؟ 2

  . ال،حراوي.            .                   االستوائيأ. 

 ك. املداري املوسمي.                   د. البحر األبيا املتوس .

 امليت عن مستوى سط  البحر؟  . ما النتائج املترتبة من ان فاض البحر3

 أ. ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع الضغ  الجوي. 

  . ارتفاع درجة الحرارة وان فاض الضغ  الجوي. 

 ك. ان فاض درجة الحرارة وان فاض الضغ  الجوي. 

 د. ان فاض درجة الحرارة وارتفاع الضغ  الجوي.

 ( أ. ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع الضغ  الجوي. 3( ك. املداري املوسمي.  )2(  . في الصيف.   )1) اإلجابات:
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  ارشادات عالجية:

ابدأ الدرس بعرض فيديو حول سبب حدوث الرياح املوسمية واألمطار املوسمية في املناطق املدارية على سط   -

 الحي  واليابسة.األرض، وعالقة ذلك بفر  الضغ  الجوي عند 

ناقش الطلبة بما شاهدوه بطرح أسئلة عن اآلثار السلبية التي قد تحدمها األعا ير والفيضانات بالقر  من  -

 الحيطات مثل تهدم املساكن وتلوث املياه وانتشار األمراض. 

مع الطلبة استفد من اإلنترنت بعرض فيديو عن اختالف الطقس بين  مناطق م تلفة من العالم، وأدر نقاشا  -

 حول ما شاهدوه.

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات عمل جدول مقارن مع رسوم بيانية يو خ اإلختالف في املناخ  اطلب -

 بين مناطق م تلفة على سط  األرض.

 ألحوال الطقس، وقوم إجاباتهم. استيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

في سؤال اختيار من متعدد عن دورة املاء في الطبيعة، كانت  سبة الطلبة الذين تو لوا الى اإلجابة ال،حيحة 

باستمرار على تحسين %. ومع ذلك، يفترض باملعلمين العمل 46%، وني أفضل من املتوس  الدولي البالا 51

النسب مهما كانت مرتفعة باتباع أساليب التعلم ذات العالقة، ومن ذلك األمثلة واملسائل والشرح واملناقشة 

 والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 . تمر دورة املاء في الطبيعة في عدة مراحل منها سقوا األمطار، بسبب ما يلي.1

 أ. التب ر ثم التكاثف.                                   . التكاثف ثم التب ر. 

 ثم التكاثف.  االنصهار.                              د. االنصهارك. التب ر ثم 

 

 . ب ار املاء هو شكل من أشكال حالة املاء، 2

 أ. الصلبة.          . السائلة.          ك. الغازية. 

 

 . أي اآلتية تمثل الحالة الفيزيائية السائلة للماء؟ 3

 أ. الجليد.           . الثلج.          ك. الندى.         د. البرد. 

 

 ( ك. الندى.  3( ك. الغازية.  )2( أ. التب ر ثم التكاثف. )1)اإلجابات: 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

%، وني أفضل 27في سؤال مقالي عن دورة موارد األرض، كانت  سبة الطلبة الذين تو لوا الى اإلجابة ال،حيحة 

%. لكنها  سب متدنية جدا على املستويين الوطني والدولي، مما يوجب على املعلمين 25من املتوس  الدولي البالا 

. وذلك باتباع علوم األرض والبيئةباملوضوعات املتعلقة بموارد األرض كونها محورا رئيسيا في االهتمام إيالء مزيد من 

أساليب التعلم ذات العالقة، مثل األمثلة واملسائل والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة 

 العملية.

 

 . ملاذا تعد طاقة الرياح من املوارد املتجددة؟ 1

 . ملاذا يعد النف  من املوارد خير املتجددة؟ 2

 . كيف يساهم الوقود األحفوري في تلوث الهواء الجوي والبيئة الحيطة؟ 3

 

 اإلجابات:

( ألنها طاقة وفيرة وقابلة للتجدد مستمدة من املوارد الطبيعية، وتوجد في جميع املناطق، وني مصدر خير مكلف 1)

 ز أو الوقود األحفوري. وأرخص من محطات الفحم أو الغا

( ألن وجوده في الطبيعة بكميات محدودة املصدر، والنف  هو من املوارد الطبيعية التي تنفذ، ألنها تكونت منذ 2)

 ماليين السنين وله م زون سينت ي باستهالكه، وال يمكن تجدده في فترة زمنية قصيرة.  

خاز ثا ي أكسيد الكربون إلى الهواء عند احتراقه مما يسبب  ( يساهم الوقود األحفوري في إطال  كميات كبيرة من3)

 تلوث الهواء، بسبب إحداث خلل في  سبة خازات الهواء.
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟ 

إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة  % من  الطلبة27عن الغالف الجوي لألرض، تو ل  في سؤال اختيار من متعدد

%، وني  سب متدنية على املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة 32باملتوس  الدولي البالا 

بتعريف الطلبة بهذا املوضوع الرئيس ي في االهتمام بالغالف الجوي لألرض، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

، وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات علوم األرض والبيئة

 والجسمات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 

 . أي الغازات اآلتية ضروري لعملية البناء الضوئي؟ 1

 هيدروجين.أ. النتروجين.                                    . ال

 ك. األكسجين.                                 د. ثا ي أكسيد الكربون. 

 

 كالحديد والنحاس؟  الفلزات. أين يمكن العثور على كميات كبيرة من 2

 أ. عظام الحيوانات.                        . آبار النف . 

 ك. ال،خور.                                    د. املاء.

 

 . تتشكل معظم الكهوف تحت األرض بفعل تأثير املياه على،3

 أ. الجرانيت.                                      . الحجر الجيري.

 ك. الحجر الرملي.                            د. الطين. 

 

 (  . الحجر الجيري.   3( ك. ال،خور.  )2( د. ثا ي أكسيد الكربون. )1) اإلجابات:
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  ارشادات عالجية:

ا مع الطلبة عن خازات الغالف الجوي و سبتها في الهواء. -
ً
 أدر نقاش

ناقش الطلبة بسلوكيات اإل سان التي تؤثر سلًبا على مستوى الغازات في الغالف الجوي، وتؤثر بالتالي على  -

  حة اإل سان، وكيفية وضع الحلول املناسبة لها.

، وأدر نقاشا مع خصائص  مكونات الغالف الجوي لألرضاستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  طبيعة و  -

 الطلبة حول ما شاهدوه.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. ،خصائص الغالف الجوي لألرض

لطلبة في الصفوف األولى  الغالف الجوي لألرض ومكوناتهإلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم  اطلب -

 مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

مكونات الغالف الجوي من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  و لون إليه على الصف.وعرض ما يت، لألرض

وقوم الغالف الجوي لألرض،  كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملكونات -

 اجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من  الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  46عن الطاقة الشمسية، تو ل  في سؤال اختيار من متعدد

%، وني  سب متدنية على املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة بالطاقة 50الدولي البالا 

املوضوع الرئيس ي في  بتعريف الطلبة بهذااالهتمام الشمسية وخصائصها، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

، وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات علوم األرض والبيئة

 والجسمات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 

 

 

 .  أي العبارات اآلتية تعد من سلبيات است دام مشتقات النف ؟ 1

 أ.  إنها مصدر متجدد للطاقة.

  . إنها مصدر خير متجدد للطاقة.

 ك. وجودها بكثرة.

 د. تست رك بسهولة من باطن األرض والحيطات. 

 

 . أي العبارات اآلتية تعد من سلبيات الوقود األحفوري؟2

 ث الهواء.أ. احتراقه يؤدي إلى تلو 

  . موجود بكميات كبيرة.

 ك. يعتبر مصدًرا متجدًدا للطاقة.

 د. سهولة است راجه من املناجم.

 

 . احترا  الوقود األحفوري يزيد من محتوى ثا ي أكسيد الكربون في الغالف الجوي.3

 ما التأثير الحتمل لزيادة كمية ثا ي أكسيد الكربون على كوكبنا؟

  . مناخ بارد.                    أ. مناخ دافئ.                    

 ك. ان فاض  سبة الرطوبة.                       د. زيادة األوزون في الغالف الجوي. 

 

 ( أ. مناخ دافئ.        3( أ. احتراقه يؤدي إلى تلوث الهواء.  )2(  . إنها مصدر خير متجدد للطاقة.  )1) اإلجابات:
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  ارشادات عالجية:

 مهد للدرس، بسؤال الطلبة عن مصادر للطاقة تست دم في منازلهم. -

 مفهوم كل من الطاقة املتجددة والطاقة خير املتجددة.ناقش الطلبة حول مصادر الطاقة، وتو ل معهم إلى  -

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير االستفادة   إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات،  اطلب -

موجز يبين أهمية الطاقة في حياة اال سان واست داماتها وكيفية الحافظة على الطاقة خير املتجددة، 

 البديلة. واست دام الطاقة

 استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن الطاقة املتجددة، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.  -

الطاقة إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن  اطلب -

  ، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.املتجددة

دور معلم يو خ مفهوم الطاقة املتجددة لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا  إلى الطلبة محاكاة اطلب -

 حول مدى إتقانه لهذا الدور.

 ، وقوم إجاباتهم. الطاقة املتجددةملفهوم استيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

في سؤال اختيار من متعدد عن العوامل املؤثرة في تضاريس سط  األرض، كانت  سبة الطلبة الذين تو لوا الى 

%. ومع ذلك، يفترض باملعلمين العمل باستمرار 45%، وني أفضل من املتوس  الدولي البالا 50اإلجابة ال،حيحة 

باتباع أساليب التعلم ذات العالقة، ومن ذلك األمثلة واملسائل والشرح على تحسين النسب مهما كانت مرتفعة 

 واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية والرحالت العلمية.

 

 خرك يوسف في نزهة وزار مغارة، فالحظ وجود الهواب  والصواعد. .1

 مم تتكون تلك الهواب  والصواعد؟

 بايكربونات الصوديوم.                         . هيدروكسيد الصوديوم.أ. 

 ك. كربونات الكالسيوم.                          د. هيدروكسيد الكالسيوم. 

 . يو خ الشكل طبقات األرض الرئيسية، ما الجزء األشد حرارة؟2

 
  . الستار.    أ. القشرة.                           

 اللب الخارجي.                    د. اللب الداخلي.ك. 

 .والخرسانات. تست دم املعادن في كثير من الصناعات كالجوهرات والطباشير 3

 من أين يحصل اال سان على املواد التي تست دم في  ناعة تلك األشياء؟

  . الخشب.      أ. الهواء.                           

 د. الحا يل الزراعية.                    ك. ال،خور.       

 

 ( ك. ال،خور.  3( د. اللب الداخلي.  )2( ك. كربونات الكالسيوم.  )1)اإلجابات: 

 واتريخ األرضالعمليات األرضية والدورات 



301 

 

 

 

 

تطبيق/علوم األرض والبيئة



302 

 

  



303 

 

 السؤال؟

 وأستانا.أنظر للخريطة في األسفل. تم وضع عالمة على مدينتي لندن 

 

 ( في لندن وأستانا. oيظهر الرسمان البيانيان املعدل الشهري للحرارة )م
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 عن األسئلة اآلتية. لةجابةامأل دائرة واحدة  .1

 )امأل دائرة واحدة في كل  ف(.

 أستانا لندن 

  أي املدينتين تكون أدفأ في آذار؟

  أي املدينتين تكون أبرد في تشرين األول؟

  املدينتين تكون أدفأ خالل الفترة املمتدة ما بين كانون األول وشباا؟أي 

  أي املدينتين تمتاز بمدى أكبر في معدل الحرارة؟

                                                                           

 بينهما على امتداد العام؟ما املميز في جغرافية املدينتين والذي يفسر اختالف املناخ  .2

 أ. إن طقس لندن أقل تغيرا ألنها قريبة من الحي .

  . إن طقس لندن أقل تغيرا ألنها أبعد نحو الغر  من استانا.

 ك. إن طقس أستانا أكثر دفئا في الصيف ألنها تستقبل  سيما دافئا من الحي .

 من لندن.  د. إن طقس أستانا أكثر بردا في الشتاء ألنها أبعد شماال 

 كانت  سبة الطلبة الذين أجابوا إجابة  حيحة عن أسئلة الفرع )أ( مقارنة باملتوس  الدولي، كما يأتي،

 %. 66%  مقابل 59السؤال األول، 

 %.66% مقابل 58السؤال الثا ي، 

 %.64% مقابل 57السؤال الثالث، 

 %.61% مقابل 50السؤال الرابع، 

 

% مقارنة 28.2وكانت  سبة الطلبة الذين تو لوا إلى اإلجابة ال،حيحة عن الفرع ) ( من السؤال وني )أ( 

%. وني  سبة تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة ملفهوم كل من الطقس واملناخ، 28.7باملتوس  الدولي البالا 

موقعها الجغرافي. وهو ما يوجب على  واإلختالف في مناخ مناطق العالم الختلفة املرتب  بعوامل عدة، ب ا ة

املعلمين التركيز على معرفة الطلبة ملناخات العالم، والفرو  بينها، والبلدان التي تسود ففها هذه املناخات، 

 مستفيدين في ذلك من الخرائ  والرسومات وأفالم الفيديو و شرات الطقس على وسائل اإلعالم الختلفة. 

 

 نا، لندن، أستانا.    ) ( د إن طقس أستانا أكثر بردا في الشتاء ألنها أبعد شماال من لندن .( لندن، أستا)أ االجابات:
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 أسئلة مشاهبة 
 

 
 

 الحظ على الخريطة أدناه موقع مدينتي مدريد وأوسلو. 

 
 يبين الجدول درجات الحرارة الصغرى والكبرى في مدريد وأوسلو على مدار أيام السنة.

درجة  املدينة 

 الحرارة

كانون 

2 

تشرين  أيلول  آ  تموز  حزيران أيار نيسان آذار شباا

1 

تشرين 

2 

كانون 

1 

مدريد/ 

 إسبانيا

 2 6 10 14 17 18 15 11 7 6 2 2 الصغرى 

 11 13 19 26 31 32 27 22 18 15 11 9 الكبرى 

أوسلو/ 

 النرويج

 6- 2- 3 7 12 13 11 7 1 3- 7- 7- الصغرى 

 0 4 9 16 21 22 20 17 9 4 0 1- الكبرى 

 عن األسئلة اآلتية. لةجابة. امأل دائرة واحدة 1

 )امأل دائرة واحدة في كل  ف(.

 أوسلو مدريد 

   أ أي املدينتين تكون أدفأ في آذار؟

   أ أي املدينتين تكون أبرد في تشرين األول؟

   أ وشباا؟أي املدينتين تكون أدفأ خالل الفترة املمتدة ما بين كانون األول 

   أ أي املدينتين تمتاز بمدى أكبر في معدل الحرارة؟

 

 . ما املميز في جغرافية املدينتين والذي يفسر اختالف املناخ بينهما على امتداد العام؟2

 أ. إن طقس مدريد أكثر دفئا ألنها قريبة من الحي  األطلس ي. 

  . إن طقس مدريد أقل تغيرا ألنها قريبة من الحي  األطلس ي 

 ك. إن طقس أوسلو أكثر بردا في الشتاء ألنها أقر  إلى القطب الشمالي. 

 د. إن طقس أوسلو أكثر تغيرا ألنها أبعد عن القطب الشمالي. 

 

 . رتب املدن اآلتية من األقل مدى في معدل الحرارة إلى األكبر مدى،3

 باريس -روما      -ستوكهولم     -  برلين   -
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إن طقس أوسلو أكثر بردا في الشتاء ألنها أقر  إلى القطب  .( ك2( مدريد، أوسلو، مدريد، أوسلو.   )1) االجابات:

 ستوكهولم. -برلين   –باريس  –(  روما 3الشمالي.   )

 

  ارشادات عالجية:

 إلى الطلبة و ف مناخ األردن، ثم مقارنته مع بلدان أخرى ي تارونها. اطلب -

 إلى الطلبة تحديد الفرو  بين مفهوم كل من الطقس واملناخ. اطلب -

أدر نقاشا مع الطلبة عن العوامل التي تحدد طبيعة املناخ في مناطق العالم الختلفة، وب ا ة خ  اإلستواء  -

 لكرة األرضية.واملناطق املدارية، وشمال وجنو  ا

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن طبيعة املناخ في مناطق معتدلة ومناطق حارة ومناطق باردة ومناطق  -

  حراوية، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. 

شاشة التلفزيون أو  على اي تارونهكلف الطلبة من خالل العمل في مجموعات متابعة  شرات الطقس لبلدان  -

 ت، وإعداد تقرير يقارن بينها، ثم عرضه على الصف. اإلنترن

ملعرفة املزيد عن مناخات العالم وخصائص كل منها،  أو اإلنترنتمن مكتبة املدرسة االستفادة   كلف الطلبة  -

وعرض ما يتو لون إليه على ب ا ة ما يتعلق بدرجات الحرارة والرياح والهطول والرطوبة والضغ  الجوي، 

 الصف.

 له.استيعابهم إلفهم حل مسائل تطبيقية عليه، لتعميق  اطلبللطلبة مفهوم املدى الحراري، و و خ  -

ملفهومي الطقس واملناخ، وتعرف طبيعة استيعابهم كلف الطلبة اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق  -

  ، وقوم إجاباتهم.املناخ في مناطق العالم الختلفة
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، مقارنة 15نقاا، تو ل  7في سؤال مقالي عن حماية البيئة مكون من 

%، وني  سبة متدنية  سبيا تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة ملعلومات بسيطة وبديهية 17باملتوس  الدولي البالا 

أكثر بتعميق االهتمام واقع يوجب على املعلمين درسوها سابقا، ويعيشون معها في حياتهم اليومية باستمرار. هذا ال

املعرفة العلمية لدى الطلبة، ب ا ة تلك املتعلقة بأمور حياتية يعيشونها، والحرص على توضيحها وتفسيرها. 

أساليب تعلم عدة من تطبيقات وممارسات عملية ورسومات و ور وفيديوهات، وشرح اعتماد    ويمكنهم في ذلك 

 عملية وأورا  عمل وتنفيذ أ شطة م تلفة.ومناقشة وأمثلة 

 . أي من اآلتية تمثل إعادة تدوير للمواد؟1

 است دام قنينة املاء مرة أخرى. -

 عدم است دام أكياس البالستيك. -

 مع الكميات املستهلكة. هتناسب كمية الطعام املشترا -

 اعادة  نع منتجات بالستيكية من نفايات البالستيك. -

 ملنتجات الحديدية لصنع منتجات جديدة منها.  هر بقايا ا -

 ارتداء األخ األ غر مالبس كان يرتديها األخ األكبر. -

 است دام فتات الكعك لصنع نوع من الحلويات. -

 
 

 . أي من اآلتية تمثل إعادة است دام للمواد؟2

 است دام قنينة املاء مرة أخرى. -

 عدم است دام أكياس البالستيك. -

 ة الطعام املشتراة مع الكميات املستهلكة.تناسب كمي -

 اعادة  نع منتجات بالستيكية من نفايات البالستيك. -

  هر بقايا املنتجات الحديدية لصنع منتجات جديدة منها.  -

 ارتداء األخ األ غر مالبس كان يرتديها األخ األكبر. -

 است دام فتات الكعك لصنع نوع من الحلويات. -

 

 

 

 

 

 األرض واستخداماهتا ومحايتهاموارد 
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 اآلتية تمثل خفا است دام للمواد؟. أي من 3

 است دام قنينة املاء مرة أخرى. -

 عدم است دام أكياس البالستيك. -

 تناسب كمية الطعام املشتراة مع الكميات املستهلكة. -

 اعادة  نع منتجات بالستيكية من نفايات البالستيك. -

  هر بقايا املنتجات الحديدية لصنع منتجات جديدة منها.  -

 داء األخ األ غر مالبس كان يرتديها األخ األكبر.ارت -

 است دام فتات الكعك لصنع نوع من الحلويات. -

 

 اعادة  نع منتجات بالستيكية من نفايات البالستيك. -( 1) :االجابات

  هر بقايا املنتجات الحديدية لصنع منتجات جديدة منها.  -                         

 است دام فتات الكعك لصنع نوع من الحلويات. -                        

 است دام قنينة املاء مرة أخرى. -( 2)

 ارتداء األخ األ غر مالبس كان يرتديها األخ األكبر. -

 عدم است دام أكياس البالستيك. -( 3)

 تناسب كمية الطعام املشتراة مع الكميات املستهلكة. -

 

  ارشادات عالجية:

إلى من يرخب ذكر منتجات يشتريها ويت لص منها خالل فترة معينة. واسأله عن مدى حاجته ملا يشتريه،  اطلب -

 وان كانت هناك طريقة لالستفادة مما يت لص منه. 

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات تكوين قائمة بمنتجات يست دمونها وكيفية الت لص منها. مع  اطلب -

 كل منها بشكل مناسب.  اقتراح طرائق للت لص من

أدر نقاشا مع الطلبة عن مفاهيم حماية البيئة األساسية، خفا االست دام، وإعادة االست دام، وإعادة  -

 التدوير، مع ذكر أمثلة من البيئة على كل منها، وأهميتها لة سان والبيئة. 

نقاشا مع الطلبة حول ما  استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  أساليب في حماية موارد البيئة، وأدر -

 شاهدوه. 

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات اختيار منتج معين، واقتراح طرائق إبداعية في كيفية التعامل  اطلب -

 .البيئةمعه بما يؤدي إلى حماية موارد 

مشكالت تواجه العالم في  من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عناالستفادة  إلى الطلبة  اطلب -

مقادير النفايات التي يتم الت لص منها سنويا، وطرائق في التعامل السليم معها. وعرض ما يتو لون إليه على 

  الصف.
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مشكالت تواجه األردن،  من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عناالستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

ادير النفايات التي يتم الت لص منها سنويا، وطرائق في التعامل السليم معها. وعرض أو بيئتهم الحلية، في مق

  ما يتو لون إليه على الصف.

إلى الطلبة تصميم ملصق أو عمل  شرة أو فيديو قصير أو قصيدة أو قصة للتوعية بأساليب حماية  اطلب -

 موارد البيئة يمكن لة سان العادي تنفيذها، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

ب كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ألهمية الحفاظ على موارد البيئة وأسالي -

 ذلك، وقوم اجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة عن الفرع 22في سؤال مقالي عن املناخ والطقس يتكون من فرعين، تو ل 

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة عن الفرع  الثا ي 0.7%. وتو ل 31األول، مقارنة باملتوس  الدولي البالا 

في معرفة الطلبة بالعمليات األرضية  %، وني  سب متدنية تؤشر إلى ضعف6مقارنة باملتوس  الدولي البالا 

والدورات على سط  األرض، بما ففها املناخ والطقس، على الرخم من دراستهم لها، وارتباطها بحياتهم اليومية بشكل 

أكثر بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة عن العمليات األرضية االهتمام كبير. هذا الواقع يوجب على املعلمين 

أساليب تعلم عدة من اعتماد باتها ونتاجاتها وعالقتها مع اإل سان إيجابا وسلبا. ويمكنهم في ذلك وطبيعتها ومسب

  ور وفيديوهات وشرح ومناقشة وذكر األمثلة واألحداث واجراء األ شطة الختلفة.

 

 عينة.يبين الرسم البيا ي معدل درجة الحرارة ومعدل هطول األمطار في كل شهر من شهور السنة في منطقة م

 
 . أي فصول السنة هو األدفأ؟1

 . أي فصول السنة هو األبرد؟2

 . ما معدل درجة الحرارة في املنطقة؟3

 . ما مجموع هطول األمطار في األشهر من تموز إلى أيلول؟4

 . أي فصل هو األكثر هطوال؟5

 . أي فصل هو األقل هطوال؟6

 

 عمليات األرض والدورات واترخيها
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  .1( كانون 6( آ .   )5ملم.   ) 700( 4.  )20س  o( 3.  )1( كانون 2( نيسان. )1) االجابات:

 

  ارشادات عالجية:

 للطلبة لوحة تمثل  شرة جوية ألحد األيام، واسأل الطلبة عن محتوياتها وأهميتها.  اعرض -

  شرة جوية شاهدوها على شاشة التلفزيون، وماذا استفادوا منها. إلى الطلبة التحدث عن  اطلب -

 إلى الطلبة و ف مناخ األردن، ومقارنته ببلدان أخرى يعرفون عنها. اطلب -

 أدر نقاشا مع الطلبة عن الفر  بين مفهوم كل من الطقس واملناخ. -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات تكوين جدول يقارن بين أحوال الطقس بشكل عام في فصول  اطلب -

 لصف.السنة الختلفة، وعرض ما يتو لون إليه على ا

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات تكوين جدول يقارن بين خصائص املناخ لبلدان م تلفة،  اطلب -

 وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

 إلى الطلبة التعبير عنها بيانيا. اطلبوفر بيانات عن أحوال الطقس على مدار العام ملنطقة معينة، و  -

وأدر نقاشا مع وال الطقس بشكل عام في فصول السنة الختلفة، أحاستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن   -

 الطلبة حول ما شاهدوه. 

وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما خصائص املناخ لبلدان م تلفة، استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن   -

 شاهدوه. 

عن يقارن بين مناخ بلدين في  من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجزاالستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.العالم، 

كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للتغيرات في درجة الحرارة والهطول املطري على  -

 مدار العام في منطقة معينة، وقوم اجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، مقارنة 41في سؤال اختيار من متعدد عن الجموعة الشمسية، تو ل 

%. وني  سبة متدنية  سبيا، مما يؤشر إلى ضعف وا خ في معرفة الطلبة للمجموعة 50باملتوس  الدولي البالا 

بأن السؤال يعتمد على معلومات علمية بديهية يفترض معرفة الطالب لها من  الشمسية ومكوناتها ور دها،  علما

أكثر بتطوير قدرات الطلبة على معرفة الكون والجموعة االهتمام عمر مبكر. هذا الواقع يوجب على املعلمين 

وفيديوهات  أساليب تعلم عدة من رسوماتاعتماد الشمسية ومكوناتهما وطرائق الر د وتطورها. ويمكنهم في ذلك 

 وأمثلة، إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل شطة والتطبيقات العملية.

 

 تتكون الجموعة الشمسية من كواكب وأقمار. 

 

 . أي عبارة تصف خا ية للمجموعة الشمسية؟1

 أ. تدور الكواكب واألقمار باستمرار. 

  . الكواكب واألقمار ثابتة.

 ك. تدور الشمس حول الكواكب. 

 د. الكواكب تدور حول األقمار.  

 . أي عبارة تصف خا ية للكواكب في مجموعتنا الشمسية؟ 2

 .12أ. عددها 

  . جميعها  خرية تشبه األرض.

 ك. جميعها لها أقمار تدور حولها.

 د. تدور حول الشمس وحول نفسها.

 والكوناألرض يف اجملموعة الشمسية 
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 . ملاذا ال تتصادم الكواكب ببعضها؟3 

 أ.  ثابتة ال تتحرك.

 األقمار. . تفصل بينها 

 ك. تدور في مدارات دائرية متغيرة.

 د. تدور في مدارات محددة إهليليجية.

 

( د. تدور في مدارات 3( د. تدور حول الشمس وحول نفسها   )2أ. تدور الكواكب واألقمار باستمرار.  )  (1) االجابات:

 محددة إهليليجية.
 

  ارشادات عالجية:

 اسأل الطلبة مم يتكون الكون؟ ومم تتكون الجموعة الشمسية؟  -

 اعرض لوحة تو خ مكونات الجموعة الشمسية، وأدر نقاشا مع الطلبة عنها وعالقتها بالشمس وببعضها. -

أدر نقاشا مع الطلبة عن كيفية دراسة العلماء عبر التاريخ للنجوم والكواكب واألقمار، بما في ذلك املرا د  -

 األرضية والفضائية. الفلكية 

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات تكوين جدول بأسماء كواكب الجموعة الشمسية وخصائص  اطلب -

  كل منها. وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

وأدر نقاشا مع الطلبة ، استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  مكونات الجموعة الشمسية وطرائق دراستها -

 دوه.حول ما شاه

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز مدعم بالصور والرسومات االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.عن كوكب ي تارونه، 

مكونات  إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن اطلب -

 الشمسية، وعرض ما يتو لون إليه على الصف. الجموعة

وطرائق دراستها لطلبة في الصفوف الجموعة الشمسية إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم   اطلب -

 األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

وطرائق دراستها، وقوم للمجموعة الشمسية كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم  -

 اجاباتهم.
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، مقارنة باملتوس  38في سؤال اختيار من متعدد عن العمليات األرضية، تو ل 

%. تؤشر هذه النسبة املتدنية على املستويين الوطني والدولي إلى ضعف في معرفة الطلبة بالعمليات 45الدولي البالا 

عن هذه العمليات، ويعرفون عنها من البرامج التلفزيونية. هذا الواقع يوجب علما بأنهم سبق أن درسوا األرضية، 

أكثر بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة بالظواهر الطبيعية التي تحدث على سط  األرض االهتمام على املعلمين 

هات وأمثلة، إضافة أساليب تعلم عدة من رسومات و ور وفيديو اعتماد    والعمليات األرضية الختلفة، عن طريق 

 إلى الشرح واملناقشة واأل شطة الختلفة.

 

 

 . أي العوامل اآلتية يؤثر في مناخ األرض؟1 

 أ.  بناء السدود.

  . حدوث الزالزل.

 ك. خازات املصا ع.

 د. شق الطر .

 

املناخي. ملاذا يؤثر تراجع مساحة الغابات على . يرب  العلماء حرائق الغابات وإزالتها بفعل أ شطة اإل سان بالتغير 2

 سط  األرض في التغير املناخي؟

 أ. تزيد من تماسك التربة.

  . تمتص األكسجين من الجو.

 ك. يعيش ففها حيوانات كثيرة.

 د. تمتص ثا ي أكسيد الكربون من الجو.

 

 . أي اآلتية من تأثيرات التغير املناخي على اإل سان والبيئة؟3

 مواعيد رحالت الطيران.  أ. تغير

  . تغير أنماا الهطول املطري.

 ك. كثرة أعداد األسماك في األنهار.

 د. زيادة كميات الوقود األحفوري.

 

(  . تغير أنماا الهطول 3( د. تمتص ثا ي أكسيد الكربون من الجو.   )2( ك. خازات املصا ع.    )1) االجابات:

 املطري.

 

 

 العمليات األرضية والدورات واتريخ األرض
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  ارشادات عالجية:

إلى الطلبة و ف الطقس في بلدتهم، وو ف مناخ األردن. اسألهم عن الفر  بين مفهوم كل من الطقس  اطلب -

 واملناخ. 

 إلى الطلبة ذكر أمثلة من العالم عن بلدان يماثل املناخ ففها املناخ في األردن.  اطلب -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات كتابة عوامل تؤثر في املناخ على مستوى املنطقة الجغرافية،  اطلب -

 ومستوى الكرة األرضية. ثم عرض ما يتو لون إليه على الصف.

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  الطقس واملناخ على مستوى مناطق معينة على األرض، وأدر نقاشا  -

 ا شاهدوه.مع الطلبة حول م

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن العوامل التي تؤثر في املناخ على مستوى الكرة األرضية، وأدر نقاشا مع  -

 الطلبة حول ما شاهدوه.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن مظاهر  اطلب -

  ، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.األرضيةاملناخ على مستوى الكرة تغيرات 

لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا التغير املناخي  إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم اطلب -

 حول مدى إتقانه لهذا الدور.

يؤثر في من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن عامل معين االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.املناخ العاملي، ونتائج هذا التأثير، وكيف يمكن التقليل من تأثيره، 

 ، وقوم اجاباتهم. التغير املناخيكلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملوضوع  -
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، مقارنة باملتوس  الدولي 25في سؤال اختيار من متعدد عن بنية األرض، تو ل 

%. وني  سبة متدنية على املستويين الوطني والدولي، وتؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة لبنية األرض 32البالا 

بتعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة االهتمام ء مزيد من وخصائصها الفيزيائية. هذا الواقع يوجب على املعلمين إيال

أساليب تعلم عدة من رسومات و ور وفيديوهات، اعتماد    باألرض وبنيتها وخصائصها الفيزيائية. ويمكنهم في ذلك 

 إضافة إلى الشرح واملناقشة وأورا  العمل والجسمات. 

 

 يمثل الشكل بنية األرض. 

 
 

 ؟4 – 1ما أسماء طبقات األرض بالترتيب من  .1

 اللب الداخلي. –القشرة  –الستار السفلي  –أ. الستار العلوي 

 اللب الداخلي.  –اللب الخارجي  –الستار  – . القشرة 

 اللب الداخلي. –اللب الداخلي  –القشرة  –ك. الستار العلوي 

 اللب. –الستار السفلي  –الستار العلوي  –د. القشرة 

 . من الشكل السابق، ما رقم الطبقة التي يوجد ففها الغالف املائي لألرض؟2

 (.1أ. )

( . 2.) 

 (.3ك. )

 (.4د. )

 بنية األرض وخصائصها الفيزايئية 
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أخلفة، الغالف املائي، الغالف ال،خري، الغالف الجوي، الغالف الحيوي. في أي خالف  4. يوجد في كوكب األرض 3

 توجد النباتات والحيوانات؟

 أ. الغالف ال،خري.

 املائي.  . الغالف

 ك. الغالف الجوي.

 د. الغالف الحيوي.

 

 

 ( د. الغالف الحيوي.3(.   )1( أ. )2اللب الداخلي.   ) –اللب الخارجي  –الستار  –(  . القشرة 1) االجابات:
 

  ارشادات عالجية:
 

إلى الطلبة تسمية طبقاتها، وما يتوقعونه من خصائص  اطلباعرض لوحة تعرض لتركيب الكرة األرضية، و  -

 لكل طبقة.

 استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن طبقات األرض، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. -

 إلى الطلبة تسمية أخلفة األرض األربعة، وذكر أماكن وجودها.  اطلب -

 رض. إلى الطلبة ذكر خا ية تميز كل خالف من أخلفة األ  اطلب -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات اختيار أحد أخلفة األرض، وكتابة قائمة بالخصائص التي  اطلب -

 تميزه. وعرض ما كتبوه على الصف. 

 ، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.أخلفة األرض األربعةاستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  -

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، قصة، فيديو، عن تركيب األرض،  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

لطلبة في الصفوف  أخلفة األرض،طبقات األرض و  مفهوم كل منإلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ  اطلب -

 ا الدور.األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذ

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن جهود العلماء في دراسة االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.طبقات األرض، وتعر ف خصائصها، 

 وم اجاباتهم. كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملكونات الكرة األرضية، وق -
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة  % من  الطلبة50في سؤال اختيار من متعدد عن الجموعة الشمسية، تو ل 

%، وني  سب متدنية على املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة 54باملتوس  الدولي البالا 

بتعريف الطلبة االهتمام بكواكب مجموعتنا الشمسية وخصائصها، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

ساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات بالجموعة الشمسية، وذلك باست دام أ

 والجسمات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 

 

 يبين الجدول قائمة من الكواكب وبعا خصائصها.

 متوس  حرارته عدد األقمار
 البعد عن الشمس

 مليون كم

بالنسبة ليوم طول يومه 

 األرض
 اسم الكوكب

 األرض ساعة 24 149,6 15 1

 املشتري  ساعات 10 778,2 110 53

 أورانوس ساعة 17 2871 214 - 27

 زحل ساعة 10,33 1437 285 - 60

 املريخ ساعة 24,6 227,9 60 - 2

 نبتون  ساعة 16 مليار كم 4,5 200 - 14

 الزهرة يوم على األرض 243 107 449 ال يوجد

 

 ما اسم الكوكب األبعد عن الشمس؟. 1

 أ.  األرض.                 . الزهرة.            ك. نبتون.         د. املشتري. 

 

 . ما الكوكب األعلى في درجة حرارة سطحه؟ 2

 أ. الزهرة.              . نبتون.                ك. زحل.           د. أورانوس. 

 

 ى سط  الشمس التي تتميز بحرارتها املن فضة عن املناطق الحيطة بها. . ما املناطق املعتمة عل3

 الشمسية.                         . البقع الشمسية. االنفجاراتأ. 

 د. الحبيبات الالمعة.            ك. الرياح الشمسية.                   

 

 (  . البقع الشمسية.   3(   أ. الزهرة.  )2. نبتون.   )( ك1) اإلجابات:
 

 

 األرض يف اجملموعة الشمسية والكون
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  ارشادات عالجية:

 إلى الطلبة ذكر أسماء كواكب الجموعة الشمسية، وترتيبها بالنسبة الى الشمس.  اطلب -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات كتابة خصائص كوكب من كواكب الجموعة الشمسية، وعرض  اطلب -

 ما يتو لون إليه على الصف.

 ، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه.كواكب الجموعة الشمسيةاستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن   -

ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن الجموعة  إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. ،الشمسية

لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر  الجموعة الشمسيةإلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم  اطلب -

 نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

الجموعة ة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن كواكب من مكتبة املدرساالستفادة إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. الشمسية، والفروقات بينها،

 وكواكبها، وقوم اجاباتهم.  للمجموعة الشمسيةكلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم  -
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟ 

 

 تظهر في األشكال عملية تشكل مورد طبيعي في منطقة من البلد )أ(.

 ما املورد الطبيعي الذي يتشكل في األشكال أعاله؟ 

 أ. الطاقة الحرارية األرضية.                 . املياه الجوفية. 

 د. السماد.                 ك. الوقود األحفوري.          

%. تؤشر هذه النسبة 41% من  الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة، وني أفضل من املتوس  الدولي البالا 49تو ل 

املتدنية على املستويين الوطني والدولي إلى ضعف في معرفة الطلبة ملوارد األرض ، مما يوجب على املعلمين إيالء مزيد 

والبيئة. ويمكن ذلك باتباع أساليب  علوم األرض والبيئةبهذا املوضوع الذي يمثل محورا رئيسيا في االهتمام من 

التعلم ذات العالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واألمثلة والشرح واملناقشة والنماذك والفيديوهات وأورا  العمل 

 واأل شطة الخبرية.

 على وجود موارد معدنية 1
ً
 في باطن األرض؟ . أي اآلتية دليال

 أ.  حركة ال،خور.                          . التلوث. 

 د. الرياح.                         ك. املناجم.              

 

 . أي اآلتية موردا طبيعيا متجدد؟2

 أ. السماد الطبيعي.                             . السماد الكيميائي. 

 د. طاقة الشمس.                 ك. الفحم الحجري.           

 

 

 واتريخ األرض العمليات األرضية والدورات
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ن الفحم الحجري؟3  . أي العبارات اآلتية ني الو ف األفضل لتكو 

 .املعدنيةأ. يتكون من مزيج من املواد 

  . يتكون من الطبقات ال،خرية.

 ك. يتكون من تجمع الحمم البركانية تحت سط  األرض.

لسرخسيات واألشجار التي عاشت منذ ماليين السنين ثم دفنت بعد موتها بين د. يتكون من الطحالب وا

 طبقات ال،خور الرسوبية.

 

(  د. يتكون من الطحالب والسرخسيات واألشجار التي عاشت 3(  د. طاقة الشمس. )2( ك. املناجم.  )1) اإلجابات:

                   منذ ماليين السنين ثم دفنت بعد موتها بين طبقات ال،خور الرسوبية.
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي  % من  الطلبة41في سؤال اختيار من متعدد عن الطقس، تو ل 

%، وني  سب متدنية على املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة بأحوال الطقس في 46البالا 

بتعريف الطلبة بأحوال الطقس والعوامل االهتمام مناطق العالم الختلفة، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

املؤثرة فيه، وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات والخرائ  

 والجسمات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل والرسومات البيانية واأل شطة العملية. 

 ة والرطوبة أقل ما يمكن في املنطقة املدارية املوسمية؟ . في أي شهر تكون درجة الحرار 1

 
 

 أ.  آذار.                              . تموز.     

 ك. كانون أول.                      د. آ .   
  

 . في أي شهر تهطل األمطار في املناطق املدارية؟ 2

 أ. آ .                                . كانون أول. 

 ك. كانون ثا ي.                 د. تشرين أول. 
 

 . ما هو الشهر الذي تكون فيه درجة الحرارة أعلى ما يمكن في مناخ البحر األبيا املتوس ؟3

 أ. كانون أول.                     . نيسان. 

 ك. شباا.                         د. تموز.
 

 ( د. تموز.                                               3(  أ. آ .   )2( ك. كانون أول.  )1) اإلجابات:

 العمليات األرضية والدورات واتريخ األرض
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  ارشادات عالجية:

الدرس بعرض تقديمي لشرائ  تبين رسوما بيانية م تلفة، لدرجات الحرارة وكميات األمطار وعالقة  ابدأ -

 ذلك بتنوع املناخ.

منطقة من حيث الحرارة والهطول املطري وا عكاس ذلك  اطرح أسئلة م تلفة حول خصائص مناخ كل -

 على التنوع الحيوي.

 و خ للطلبة كيفية قراءة الرسوم البيانية بأشكالها الختلفة واست راك املعلومات من خاللها.  -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات التعبير برسوم بيانية عن بيانات متعلقة بالطقس واملناخ،  اطلب -

 وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  كيفية است دام الرسوم البيانية في التعبير عن البيانات وكيفية  -

 هدوه.قراءتها، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شا

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. الرسوم البيانية،أهمية 

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم الرسوم البيانية لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر  اطلب -

 تقانه لهذا الدور.نقاشا حول مدى إ

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للرسوم البيانية، وقوم اجاباتهم.  -
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 أسئلة مشاهبة 

 

 السؤال؟

إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي البالا  % من  الطلبة22في سؤال مقالي عن حماية البيئة، تو ل 

%، وني  سب متدنية جدا على املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف كبير في معرفة الطلبة بوسائل حماية 25

بتعريف الطلبة بمفهوم البيئة وكيفية حمايتها، وذلك االهتمام البيئة، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

ت دام أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات والخرائ  والجسمات واألمثلة باس

 والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل  التطبيقات واأل شطة العملية. 

 

 

 في املناطق الجبلية؟ االنجراف. أذكر طريقة واحدة تست دم في حماية التربة من 1

 األرض في الحفاظ على التربة؟. ما فائدة دودة 2

 من بقايا أورا  النباتات في  ناعة السماد الطبيعي املنزلي، لزيادة خصوبة التربة؟ االستفادة   . كيف يمكن 3

( تعمل دودة األرض على حراثة وتهوية التربة من خالل حركتها 2( عمل املدرجات في املناطق املنحدرة.  )1) اإلجابات:

( عمل حفرة عميقة في إحدى أطراف الحديقة وتجميع أورا  وبقايا النباتات ووضعها في 3بين حبيبات التربة.  )

رة وتركها مدة من الزمن حت  ت تمر األورا  وبقايا أيام لت تل  بالهواء، ثم تغطية الحف 4الحفرة ثم تقليبها كل 

 بدرجة حرارة عالية، وأخيًرا إخراجها عندما تصب  سمادا وتوزيعه على األشجار في الحديقة.  االحتفاظالنباتات، مع 

  ارشادات عالجية:

 . االنجرافنقاش مع الطلبة عن مسببات تعرض التربة إلى  بإدارةالدرس  إبدا -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات اقتراح وسائل لحماية التربة والحفاظ على خصوبتها، وعرض ما  اطلب -

 يتو لون إليه على الصف.

استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  أساليب في حماية التربة والحفاظ على كثافتها وخصوبتها، وأدر نقاشا  -

 مع الطلبة حول ما شاهدوه.

التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن أهمية إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف. ،الحفاظ على التربة

لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا  أهمية الحفاظ على التربةإلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ  اطلب -

 حول مدى إتقانه لهذا الدور.

 ، وقوم اجاباتهم. حماية التربةكلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ألساليب في  -

 موارد األرض واستخداماهتا ومحايتها
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

% من  الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي 20في سؤال اختيار من متعدد عن النجوم، تو ل 

%، وني  سب متدنية جدا على املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف كبير في معرفة الطلبة باألجرام 28البالا 

بتعريف الطلبة بهذا املوضوع االهتمام ن إيالء مزيد من السماوية وحركاتها وعالقتها ببعضها، بما يوجب على املعلمي

، وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور علوم األرض والبيئةبالا األهمية في 

 واللوحات والخرائ  والجسمات واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 

 تتصف نجوم السماء؟ . بماذا1

 أ. أجرام خازية عالية الحرارة.

  . حجمها يساوي حجم الشمس. 

 ك. معتمة خير مضيئة.  

 د. تنتمي إلى مجرة در  التبانة. 

 

 . بماذا يتصف النجم القطبي؟ 2

 أ. ينتمي إلى كوكبة الد  األكبر.

  . ينتمي إلى مجموعة الد  األ غر. 

 ك. يدل على القطب الجنوبي. 

 د. لديه قمر تابع. 

 

 . رتب النجوم تنازلًيا حسب درجة حرارتها السطحية؟3

 النجوم البرتقالية / النجوم الصفراء / النجوم الزرقاء.

 

 

 . أي من اآلتية من الكوكبات النجمية؟ 4

 أ. الزهرة.                                . املريخ. 

 ك. الد  األكبر.                    د. عطارد. 

 

( النجوم الزرقاء ثم النجوم 3(  . ينتمي إلى مجموعة الد  األ غر. )2خازية عالية الحرارة.  ) ( أ. أجرام1)اإلجابات: 

 .        الد  األكبر. ك( 4الصفراء ثم البرتقالية  )
 

 األرض يف اجملموعة الشمسية والكون
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  ارشادات عالجية:

 إلى الطلبة ذكر أسماء أجرام سماوية والتفريق بينها.  اطلب -

 إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات كتابة خصائص النجم، وعرض ما يتو لون إليه على الصف. اطلب -

 استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  النجوم، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. -

ي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن النجوم، إلى الطلبة التعبير بالشكل الذ اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم النجم لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى  اطلب -

 إتقانه لهذا الدور.

اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن عالقة اال سان مع النجوم  من مكتبة املدرسة أواالستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  ، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.عبر التاريخ

 كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للنجوم واألجرام السماوية، وقوم اجاباتهم.  -
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

إلى اإلجابة ال،حيحة  % من  الطلبة29في سؤال اختيار من متعدد عن العالقة بين األرض والقمر والشمس، تو ل 

%، وني  سب متدنية جدا على املستويين الوطني والدولي وتؤشر إلى ضعف كبير 38مقارنة باملتوس  الدولي البالا 

في معرفة الطلبة بطبيعة العالقة بين مكونات مجموعتنا الشمسية ومنها األرض والقمر والشمس. هذا الواقع 

بتعريف الطلبة بمكونات مجموعتنا الشمسية وعالقتها ببعضها، وذلك تمام االهيوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

باست دام أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات والجسمات واألمثلة والشرح 

 واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية. 

 

 األرض؟. أي مما يلي يعد سبًبا في سقوا األجسام على 1

 أ. جاذبية القمر.                         . جاذبية األرض. 

 . جاذبية النجوم البعيدة.دك. جاذبية الشمس.                   

 

 . أي مما يلي يعد سبًبا في حدوث ظاهرتي املد والجزر؟2

 أ. جاذبية الكواكب.                         . جاذبية األرض. 

 د. جاذبية القمر.                       ك. جاذبية الشمس. 

 

 . أي مما يلي يعد سبًبا في دوران الكواكب حول الشمس في مجموعتنا الشمسية؟ 3

 أ. جاذبية األرض.                            . جاذبية القمر.

 ك. جاذبية الشمس.                       د. جاذبية الكواكب. 

 

     (  ك. جاذبية الشمس.3( د. جاذبية القمر.  )2جاذبية األرض.  )(  . 1)اإلجابات: 

  

 

 

 

 

 

 والكوناألرض يف اجملموعة الشمسية 
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  ارشادات عالجية:

 إلى الطلبة تسميتها. اطلباعرض لوحة ملكونات مجموعتنا الشمسية، و  -

اطرح أسئلة حول عالقة الكواكب ببعضها وبالشمس، في الجموعة الشمسية، ودور الجاذبية في الحفاظ علفها  -

 تدور في مساراتها. 

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات كتابة طبيعة العالقة بين القمر واألرض والشمس، وب ا ة ما  اطلب -

 ون إليه على الصف.يتعلق منها بدور جاذبية كل منها، وعرض ما يتو ل

، وأدر نقاشا مع الطلبة العالقة بين جاذبية القمر واألرض والشمساستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن   -

 حول ما شاهدوه.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن تأثير  اطلب -

  ون إليه على الصف.جاذبية القمر واألرض، وعرض ما يتو ل

لطلبة في  طبيعة العالقة بين جاذبية القمر واألرض والشمسإلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ  اطلب -

 الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

بين الكواكب من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن العالقة االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  ، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.واألقمار

كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم بدور الجاذبية في العالقة بين الشمس  -

 والكواكب واألقمار في مجموعتنا الشمسية، وقوم اجاباتهم. 
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 تفسير/علوم األرض والبيئة
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟

تكلذذذذذذذم عذذذذذذذن عامذذذذذذذل جغرافذذذذذذذي واحذذذذذذذد مهذذذذذذذم يجذذذذذذذب علذذذذذذذى الذذذذذذذبالد أخذذذذذذذذه بعذذذذذذذين االعتبذذذذذذذار عنذذذذذذذد اختيذذذذذذذار املكذذذذذذذان األكثذذذذذذذر أمانذذذذذذذا 

 لبناء مفاعل نووي جديد. 

%، ونذذذذذذذذي نتيجذذذذذذذذة أفضذذذذذذذذل 29إلذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذ  الذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذالا % مذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذة 35تو ذذذذذذذذل 

االهتمذذذذذذام متدنيذذذذذذة  سذذذذذذبيا. هذذذذذذذه النسذذذذذذبة توجذذذذذذب علذذذذذذى املعلمذذذذذذين إيذذذذذذالء مزيذذذذذذد مذذذذذذن  األخذذذذذذرى، لكنهذذذذذذا ال تذذذذذذزالمذذذذذذن البلذذذذذذدان 

بتوضذذذذذذذذي  املفذذذذذذذذاهيم املتعلقذذذذذذذذة بحمايذذذذذذذذة البيئذذذذذذذذة، وكيفيذذذذذذذذة تعامذذذذذذذذل اإل سذذذذذذذذان مذذذذذذذذع مواردهذذذذذذذذا بالشذذذذذذذذكل ال،ذذذذذذذذحي ، بمذذذذذذذذا فذذذذذذذذي 

ومصذذذذذذذذذذذا ع وسذذذذذذذذذذذدود ذلذذذذذذذذذذذك األمذذذذذذذذذذذور الواجذذذذذذذذذذذب مراعاتهذذذذذذذذذذذا فذذذذذذذذذذذي حالذذذذذذذذذذذة إقامذذذذذذذذذذذة املشذذذذذذذذذذذاريع الختلفذذذذذذذذذذذة، مذذذذذذذذذذذن طذذذذذذذذذذذر  ومنشذذذذذذذذذذذآت 

ويمكذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذك باتبذذذذذذذذاع أسذذذذذذذذاليب الذذذذذذذذتعلم ذات العالقذذذذذذذذة، ومذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذك الرسذذذذذذذذومات والصذذذذذذذذور واألمثلذذذذذذذذة والشذذذذذذذذرح وخيرهذذذذذذذذا. 

 واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة الخبرية.

 وجود مدن في الجوار، النشاا الزلزالي في املنطقة، إمكانية حدوث كوارث طبيعية.     :االجابات

 

 

 

تكلم عن عامل بيئي واحد مهم يجب أخذه بعين االعتبار عند اختيار املكان األكثر مناسبة إل شاء مصنع  .1

 للمواد الكيميائية.

تكلم عن عامل بيئي واحد مهم يجب أخذه بعين االعتبار عند اختيار املكان األكثر مناسبة إل شاء مدينة  .2

 حرفية. 

 

( وجود مناطق مأهولة 2( وجود مناطق مأهولة بالسكان، وجود مناطق زراعية، وجود مصادر للمياه.  )1) :االجابات

 بالسكان، وجود مصادر للمياه، توفر طر  للموا الت.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 األرض واستخداماهتا ومحايتهاموارد 
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذة إلذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذة 46عذذذذذذذذن حمايذذذذذذذذة البيئذذذذذذذذة، تو ذذذذذذذذل  فذذذذذذذذي سذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذار مذذذذذذذذن متعذذذذذذذذدد

%، ونذذذذذذذذذذي  سذذذذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذذذذة  سذذذذذذذذذذبيا تؤشذذذذذذذذذذر إلذذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذذة ملعلومذذذذذذذذذذات 51باملتوسذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذذالا 

بيئيذذذذذذذذة بسذذذذذذذذذيطة وبديهيذذذذذذذذة درسذذذذذذذذذوها سذذذذذذذذابقا، ويعيشذذذذذذذذذون معهذذذذذذذذا فذذذذذذذذذي حيذذذذذذذذاتهم اليوميذذذذذذذذذة باسذذذذذذذذتمرار. هذذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذذب 

أكثذذذذذذذذذر بتعميذذذذذذذذذق املعرفذذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذذة لذذذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذذذة، ب ا ذذذذذذذذذة تلذذذذذذذذذك املتعلقذذذذذذذذذة بذذذذذذذذذأمور حياتيذذذذذذذذذة االهتمذذذذذذذذذام علذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذين 

اعتمذذذذذذذذذذذذذاد    يعيشذذذذذذذذذذذذونها، وبمشذذذذذذذذذذذذكالت البيئذذذذذذذذذذذذة وحلولهذذذذذذذذذذذذا، والحذذذذذذذذذذذذرص علذذذذذذذذذذذذذى توضذذذذذذذذذذذذيحها وتفسذذذذذذذذذذذذيرها. ويمكذذذذذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذذذذذك 

أسذذذذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذذذذذم عذذذذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذذذذن تطبيقذذذذذذذذذذذذات وممارسذذذذذذذذذذذذات عمليذذذذذذذذذذذذة ورسذذذذذذذذذذذذومات و ذذذذذذذذذذذذور وفيذذذذذذذذذذذذديوهات، وشذذذذذذذذذذذذرح ومناقشذذذذذذذذذذذذة 

 عملية وأورا  عمل وتنفيذ أ شطة م تلفة.وأمثلة 

 

قطعت مدينة كثيرا من األشجار املزروعة ففها إلقامة مناطق سكنية وأماكن تجارية وشق شوارع، وقد أدى  .1

في املدينة، بعد ذلك زادت  سبة املصابين بأمراض تنفسية وقلبية  االقتصاديذلك إلى تحسن في الوضع 

 ونفسية واجتماعية. أي عبارة تشرح بأفضل طريقة سبب زيادة هذه الحاالت املرضية؟ 

 تحسن مستوى معيشىة السكان. .أ

 بناء املزيد من املستشفيات. . 

 زيادة عدد سكان املدينة. .ك

 .زيادة  سبة تلوث الهواء والضوضاء في املدينة .د
 

برزت في السنوات األخيرة على مستوى العالم ظاهرة ارتفاع درجة حرارة األرض والتغير املناخي. ويقول بعا  .2

 العلماء أن قطع الغابات االستوائية الكثيفة بمعدالت عالية له دور في ذلك. 

 أي عبارة تشرح بأفضل طريقة دور قطع األشجار في ارتفاع درجة حرارة األرض؟

 تزداد كمية األكسجين في الجو بما يؤكسد املواد الختلفة. .أ

 يزيد حر  األشجار املقطوعة من حرارة جو األرض. . 

 تقل كميات ب ار املاء املتصاعدة من عملية النت . .ك

يقل امتصاص ثا ي أكسيد الكربون فيتراكم في الغالف الجوي ويمنع انطال  الحرارة إلى الفضاء  .د

 الخارجي.

 موارد البيئة واستخداماهتا ومحايتها
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استغلت مدينة جبلية كثيرا من األراض ي الزراعية ففها في إقامة مناطق سكنية وشق شوارع، فزادت كميات  .3

 املياه املتدفقة 

  في شوارعها املن فضة في فصل الشتاء. 

 أي عبارة تشرح بأفضل طريقة سبب زيادة كميات املياه املتدفقة إلى الشوارع املن فضة؟

 املن فضة أكثر.أ. كمية األمطار على األماكن 

  . كمية األمطار على األراض ي الزراعية أكثر.

 ك. تنصهر الثلوك أسرع في املناطق الجبلية. 

 د. ال يوجد مساحة كافية من األراض ي الزراعية المتصاص مياه األمطار.
 

د. يقل امتصاص ثا ي أكسيد الكربون فيتراكم ( 2د. زيادة  سبة تلوث الهواء والضوضاء في املدينة.  ) (1) االجابات:

د. ال يوجد مساحة كافية من األراض ي الزراعية ( 3في الغالف الجوي ويمنع انطال  الحرارة إلى الفضاء الخارجي.  )

 المتصاص مياه األمطار.
 

  ارشادات عالجية:

  اسأل الطلبة من منهم يهتم بزراعة األشجار. وملاذا؟ 

 إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات تكوين قائمة بفوائد الزراعة بشكل عام لكل من اإل سان  اطلب

 والبيئة، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

  أدر نقاشا مع الطلبة عن أهمية زراعة األشجار والنباتات للفرد والجتمع والدولة وللبيئة والعالم. مع ذكر أمثلة

 على ذلك. 

  نترنت في عرض فيديو عن  أهمية زراعة األشجار والغابات لة سان والجتمع والدولة. وأدر نقاشا استفد من اإل

 مع الطلبة حول ما شاهدوه. 

 واقع الغابات في العالم،  من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عناالستفادة   إلى الطلبة  اطلب

وعن مشكالت تواجه العالم في تراجع مساحة الغابات نتيجة القطع الجائر لها. وعرض ما يتو لون إليه على 

  الصف.

 مشكالت تواجه األردن، أو  من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عناالستفادة   إلى الطلبة  اطلب

كما يجب بحماية البيئة بشكل عام. وعرض االهتمام خطاء الت طي  العمرا ي، وعدم بيئتهم الحلية، ترتب  بأ

  ما يتو لون إليه على الصف.

 إلى الطلبة تصميم ملصق أو عمل  شرة أو فيديو قصير أو قصيدة أو قصة للتوعية بأهمية الت طي   اطلب

تنفيذها، وعرض ما يتو لون إليه على  العمرا ي السليم، وأساليب حماية موارد البيئة يمكن لة سان العادي

 الصف.

  كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ألهمية الحفاظ على األراض ي الزراعية

  والت طي  العمرا ي السليم وأساليب ذلك، وقوم اجاباتهم.
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 أسئلة مشاهبة 

        السؤال؟

% مذذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذذى االجابذذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذذحيحة،  25تو ذذذذذذذذذذل ، اختيذذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذذن متعذذذذذذذذذذدد عذذذذذذذذذذن العمليذذذذذذذذذذات األرضذذذذذذذذذذيةفذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذؤال 

%، ونذذذذذذذي  سذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذة جذذذذذذذدا علذذذذذذذى املسذذذذذذذتويين الذذذذذذذوطني والذذذذذذذدولي، علذذذذذذذى الذذذذذذذرخم  32مقارنذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذ  الذذذذذذذدولي البذذذذذذذالا 

ر. هذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذن أن السذذذذذذذذذؤال يذذذذذذذذذرتب  بموضذذذذذذذذذوع بسذذذذذذذذذي  وبذذذذذذذذذدي ي ويتعامذذذذذذذذذل معذذذذذذذذذه الطلبذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذي حيذذذذذذذذذاتهم اليوميذذذذذذذذذة باسذذذذذذذذذتمرا

أكثذذذذذذذذذر بتوضذذذذذذذذذي  املفذذذذذذذذذاهيم األساسذذذذذذذذذية مهمذذذذذذذذذا كانذذذذذذذذذت بسذذذذذذذذذيطة، ب ا ذذذذذذذذذة إذا االهتمذذذذذذذذذام الواقذذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذين 

ذذذذذان فهمهذذذذذذا يشذذذذذذكل قاعذذذذذذدة لفهذذذذذذم موضذذذذذذوعات أخذذذذذذرى الحقذذذذذذة. ويمكذذذذذذنهم فذذذذذذي ذلذذذذذذك اتبذذذذذذاع أسذذذذذذاليب تعلذذذذذذم م تلفذذذذذذة، مذذذذذذن  كذ

 .رسومات و ور وأمثلة وتطبيقات حياتية وفيديوهات وأورا  عمل وأ شطة عملية

 

 

 

 . كيف تساهم الغابات في حماية البيئة؟1

 أ. تطلق األكسجين إلى الجو.

  . تطلق ثا ي أكسيد الكربون إلى الجو.

 ك. توفر الغذاء لة سان.

 د. توفر أماكن لتنزه الناس.

 

 . ما الذي يحافظ على التربة من االنجراف؟2

 أ. األنهار.

  . البحيرات.

 ك. الديدان.

 د. النباتات.

 

 . ملاذا يكون هواء املرك أكثر نقاء من هواء املدينة؟3

 أ. ال يوجد في املرك ما يحجب أشعة الشمس.

  . تكثر فيه الحيوانات آكلة األعشا .

 ك. ال توجد فيه مجاري مياه.

 د. ال توجد فيه ملوثات للهواء.

 

 ( د. ال توجد فيه ملوثات للهواء.3النباتات.  )( د. 2( أ. تطلق األكسجين إلى الجو.  )1) االجابات:
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  ارشادات عالجية:

 إلى الطلبة التحدث عن رحلة لهم إلى منطقة مزارع أو خابات، وكيف كان شعورهم، وبماذا ي تلف املكان  اطلب

 عن جو املدينة. 

 إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات عمل جدول يقارن بين بيئة املدينة وبيئة الريف، أو الغابة،  اطلب

 وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

  .استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  مناطق عشبية ومناطق خابات، وأدر نقاشا مع الطلبة عن أبرز ميزاتها 

 ة الطبيعة، وكيفية الحفاظ علفها، وأهميتها لة سان. أدر نقاشا مع الطلبة عن خصائص بيئ 

 إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن البيئة  اطلب

  الطبيعية وخصائصها وأهميتها في حياة اإل سان، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

 ة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن الفرو  بين البيئة من مكتباالستفادة   إلى الطلبة  اطلب

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.الطبيعية وبيئة املدينة، 

  كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملوضوع البيئة الطبيعية وخصائصها

 وأهميتها، وقوم إجاباتهم. 
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

% مذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذحيحة، مقارنذذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذذ  21فذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذؤال مقذذذذذذذذذالي عذذذذذذذذذن املنذذذذذذذذذاطق البيئيذذذذذذذذذة، تو ذذذذذذذذذل 

%. تؤشذذذذذذذذذذر هذذذذذذذذذذذذه النسذذذذذذذذذذبة املتدنيذذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذذذدولي إلذذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذذذة 29الذذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذذذالا 

ات الحيذذذذذذذذة التذذذذذذذذي تعذذذذذذذذيش الطلبذذذذذذذة ب صذذذذذذذذائص املنذذذذذذذذاطق البيئيذذذذذذذذة الختلفذذذذذذذذة، ب ا ذذذذذذذذة مذذذذذذذذا يتعلذذذذذذذذق باملنذذذذذذذذاخ وأنذذذذذذذذواع الكائنذذذذذذذذ

علمذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذأنهم سذذذذذذذذذبق أن درسذذذذذذذذذوا عذذذذذذذذذن املنذذذذذذذذذاطق البيئيذذذذذذذذذة، ويعرفذذذذذذذذذون عنهذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذن القصذذذذذذذذذص والبذذذذذذذذذرامج فذذذذذذذذذي كذذذذذذذذذل منطقذذذذذذذذذة.  

أكثذذذذذذذر بتعميذذذذذذذق املعرفذذذذذذذة العلميذذذذذذذة لذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذة باملنذذذذذذذاطق االهتمذذذذذذذام التلفزيونيذذذذذذذة. هذذذذذذذذا الواقذذذذذذذع يوجذذذذذذذب علذذذذذذذى املعلمذذذذذذذين 

أسذذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذم عذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذن اعتمذذذذذذذذاد  لحيذذذذذذذذة التذذذذذذذذي تعذذذذذذذذيش ففهذذذذذذذذذا، عذذذذذذذذن طريذذذذذذذذق البيئيذذذذذذذذة وخصائصذذذذذذذذها وأنذذذذذذذذواع الكائنذذذذذذذذذات ا

 رسومات و ور وفيديوهات وأمثلة، إضافة إلى الشرح واملناقشة واأل شطة الختلفة.

 

 فيما يأتي قائمة بحيوانات تعيش في مناطق بيئية م تلفة. 

زرافة                 -وحيد القرن                 -د             -تمساح           -خوريال          -جمل            -جاموس          -خزال                -

 فيل    -سحلية          -فقمة              -

 . أكتب أسماء الحيوانات التي تعيش في منطقة التندرا. 1

                            

  

 

 

 . أكتب أسماء الحيوانات التي تعيش في الغابة اإلستوائية.2

 

 

 

 

 

 . أكتب أسماء الحيوانات التي تعيش في املنطقة العشبية. 3
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 ( خزال، جاموس، زرافة، فيل. 3( خوريال، وحيد القرن، تمساح.  )2( د ، فقمة. )1) االجابات:

 

  ارشادات عالجية:

إلى الطلبة التحدث عن خصائص منطقة بيئية معينة، بما في ذلك موقعها وحرارتها وأمطارها، والكائنات  اطلب -

 الحية التي تعيش ففها، وتو ل معهم إلى مفهوم النظام البيئي، ومفهوم املنطقة البيئية. 

 إلى من يرخب من الطلبة كتابة أسماء مناطق بيئية على األرض، وأبرز خصائصها.  اطلب -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات اختيار منطقة بيئية أو نظام بيئي معين، وكتابة أبرز  طلبا -

  خصائصه، والحيوانات والنباتات السائدة فيه، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

البيئية على سط  األرض، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما  استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  املناطق -

 شاهدوه.

 استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن املناطق البيئية، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. -

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن منطقة  اطلب -

  بيئية معينة، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

والنظام البيئي لطلبة في الصفوف  املنطقة البيئيةإلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم كل من  اطلب -

 ل مدى إتقانه لهذا الدور.األولى مثال، وأدر نقاشا حو 

أو نظام  منطقة بيئيةمن مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  بيئي معين، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

 اجاباتهم. ، وقوم املنطقة البيئيةكلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملفهوم  -
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟
 

% مذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذى اإلجابذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذحيحة، 41فذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذؤال اختيذذذذذذذذذار مذذذذذذذذذن متعذذذذذذذذذدد عذذذذذذذذذن الجموعذذذذذذذذذة الشمسذذذذذذذذذية، تو ذذذذذذذذذل 

%. ونذذذذذذذذذذذي  سذذذذذذذذذذذبة متدنيذذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذذذدولي، وتؤشذذذذذذذذذذذر إلذذذذذذذذذذذى 49مقارنذذذذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذذذالا 

ب لهذذذذذذذذذذا ضذذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذذة ملكونذذذذذذذذذذات الجموعذذذذذذذذذذة الشمسذذذذذذذذذذية وحركاتهذذذذذذذذذذا، علذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذرخم مذذذذذذذذذذن مالحظذذذذذذذذذذة الطالذذذذذذذذذذ

بتعميذذذذذذذذذق املعرفذذذذذذذذذة العلميذذذذذذذذذة لذذذذذذذذذدى الطلبذذذذذذذذذذة االهتمذذذذذذذذذام يوميذذذذذذذذذا. هذذذذذذذذذذا الواقذذذذذذذذذع يوجذذذذذذذذذب علذذذذذذذذذى املعلمذذذذذذذذذين إيذذذذذذذذذالء مزيذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذن 

أسذذذذذذذذاليب تعلذذذذذذذذم عذذذذذذذذدة مذذذذذذذذن رسذذذذذذذذومات و ذذذذذذذذور اعتمذذذذذذذذاد    بكواكذذذذذذذذب وأقمذذذذذذذذار الجموعذذذذذذذذة الشمسذذذذذذذذية. ويمكذذذذذذذذنهم فذذذذذذذذي ذلذذذذذذذذك 

 لختلفة.وفيديوهات ومشاهدات، إضافة إلى الشرح واملناقشة وأورا  العمل واأل شطة ا

 

 

 

 يمثل الرسم مجموعتنا الشمسية. 

 
 

 ما الرقم الذي يدل على كوكب األرض؟.1

 (.2أ. )

( . 3.) 

 (.4ك. )

 (.6د. )

 

 . ما األرقام التي تدل على الكواكب ال،خرية؟2

 .4، 3، 2، 1أ. 

 . 5 ،6 ،7 ،8. 

 .6، 5ك. 

 . 8، 7، 6د. 

 األرض يف اجملموعة الشمسية والكون
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 تحدث في الجموعة الشمسية.مثل الشكل ظاهرة طبيعية ي. 3

 
 

 ماذا تسم  هذه الظاهرة؟

 أ. كسوف القمر.

  . كسوف الشمس.

 ك. خسوف القمر.

 د. خسوف الشمس. 

 (  . كسوف الشمس.3.     )4، 3، 2، 1( أ. 2)   ( 3(  . )1) االجابات:

  ارشادات عالجية:

 إلى الطلبة تسميتها. اطلباعرض لوحة ملكونات الجموعة الشمسية، و  -

 إلى الطلبة ذكر بعا خصائص كوكب األرض مقارنة بالكواكب األخرى.  اطلب -

 إلى الطلبة ذكر فرو  بين كل من الشمس واألرض والقمر، وتحديد العالقة بينها.  اطلب -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات اختيار كوكب وكتابة خصائص له، وعرض ما كتبوه على  اطلب -

 صف. ال

 استفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن مكونات مجموعتنا الشمسية، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. -

مكونات إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، قصة، فيديو، عن  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.مجموعتنا الشمسية، 

لطلبة في  مفهوم كل من الجموعة الشمسية والكوكب والقمر، إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ اطلب -

 الصفوف األولى مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز مدعم بالرسوم والصور، عن االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.أو أقمار مجموعتنا الشمسية، أحد كواكب 

كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم ملكونات مجموعتنا الشمسية، والعالقة بين  -

 بعضها، وقوم اجاباتهم. 
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 أسئلة مشاهبة 

 السؤال؟ 

 سنة األخيرة. 650000تغير مناخ األرض على مدى يملك العلماء أدلة على 

 على أن األرض تصب  أكثر دفًئا؟ 
ً
 أي من العبارات اآلتية يمكن أن تكون دليال

  . ان فاض متوس  عمق محيطات األرض. أ. ان فاض حجم القطبين الجليديين لألرض.

 ية.د. ارتفاع عدد البقع الشمس ك. ارتفاع متوس  عدد البراكين التي تنفجر.

 

%. تؤشذذذذذذذذذذذر هذذذذذذذذذذذذه النسذذذذذذذذذذذبة 48% مذذذذذذذذذذذن الطلبذذذذذذذذذذذة لةجابذذذذذذذذذذذة ال،ذذذذذذذذذذذحيحة مقارنذذذذذذذذذذذة باملتوسذذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذذدولي البذذذذذذذذذذذالا 36تو ذذذذذذذذذذذل 

املتدنيذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذى املسذذذذذذذذذتويين الذذذذذذذذذوطني والذذذذذذذذذدولي إلذذذذذذذذذى ضذذذذذذذذذعف فذذذذذذذذذي معرفذذذذذذذذذة الطلبذذذذذذذذذة لطبيعذذذذذذذذذة منذذذذذذذذذاخ األرض وتغيراتذذذذذذذذذه عبذذذذذذذذذر 

علذذذذذذذوم بهذذذذذذذذا املوضذذذذذذذوع الذذذذذذذذي يمثذذذذذذذل محذذذذذذذورا مهمذذذذذذذا فذذذذذذذي االهتمذذذذذذذام الذذذذذذذزمن، ممذذذذذذذا يوجذذذذذذذب علذذذذذذذى املعلمذذذذذذذين إيذذذذذذذالء مزيذذذذذذذد مذذذذذذذن 

. ويمكذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذك باتبذذذذذذذذذاع أسذذذذذذذذذاليب الذذذذذذذذذذتعلم ذات العالقذذذذذذذذذة، ومذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذك الرسذذذذذذذذذومات والصذذذذذذذذذور واألمثلذذذذذذذذذذة األرض والبيئذذذذذذذذذة

 والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل.  

 

وقذذذذذذذد تكذذذذذذذون نظذذذذذذذم بيئيذذذذذذذة هنذذذذذذذاك أدلذذذذذذذة مقلقذذذذذذذة سذذذذذذذتؤدي إلذذذذذذذى تغيذذذذذذذرات فذذذذذذذي الذذذذذذذنظم البيئيذذذذذذذة الرئيسذذذذذذذية ومنذذذذذذذاخ األرض،  -1

 مثل خابات األمازون املطيرة والتندرا في القطب الشمالي، قد اقتربت من عتبات تغير جذري في املناخ.

 على دفء سط  األرض؟.1
ً
 باعتقادك، أي العبارات اآلتية تعد دليال

 الحراري.  االحتباس .   أ. حدوث الزالزل.

 ء على األرض.د. زيادة املساحات الخضرا ك. املطر الحامض ي.
 

 أين تتواجد األحافير؟ ل األحافير على عمر طبقات األرض.. تد2

  . ال،خور النارية.       أ. الكهوف.                         

 ك. ال،خور الرسوبية.                   د. ال،خور املتحولة. 
 

 األسبا ؟تغيرات املناخ عبر ماليين السنين لها أسبا ، ما ني تلك  -3

 القاري. االنجرافأ.  

  . زيادة في بعا خازات الدفيئة.

 ك. ارتفاع تركيز ثا ي أكسيد الكربون. 

 د. انصهار الجليد القطبي وبالتالي ارتفاع منسو  البحر.
 

 القاري. االنجراف( أ.  3ال،خور الرسوبية. ) ( ك.2الحراري. ) االحتباس .  (1)اإلجابات: 
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  ارشادات عالجية:

 مهد للدرس بمراجعة الطلبة حول الغالف الجوي ومكوناته والنسبة الطبيعية للغازات.  -

الحراري وسببها  االحتباسأدر نقاشا مع الطلبة عن مستوى وجود الغازات الطبيعي في الغالف الجوي، ومشكلة  -

 وكيفية حل املشكلة.

 الحراري، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما شاهدوه. االحتباساستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن  -

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن املناخ،  اطلب -

  وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

ر نقاشا حول مدى إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ مفهوم املناخ  لطلبة في الصفوف األولى مثال، وأد اطلب -

 إتقانه لهذا الدور.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن تغير مناخ املنطقة واألرض االستفادة إلى الطلبة  اطلب -

  ، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.عبر التاريخ

 جاباتهم. كلف الطلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للمناخ، وقوم ا -
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 أسئلة مشابهة 

 السؤال؟

%، وني أفضل من 35في سؤال مقالي عن تركيب األرض، كانت  سبة الطلبة الذين تو لوا الى اإلجابة ال،حيحة 

%. وني  سب متدنية على املستويين الوطني والدولي تؤشر إلى ضعف في معرفة الطلبة 31املتوس  الدولي البالا 

علوم بتعريف الطلبة بهذا املوضوع األسا  ي في االهتمام بتركيب األرض، بما يوجب على املعلمين إيالء مزيد من 

، وذلك باتباع أساليب التعلم ذات العالقة، ومن ذلك األمثلة واملسائل والشرح واملناقشة والنماذك األرض والبيئة

 والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 

 . ثار بركان في منطقة ما وخمرت أرضها بالحمم البركانية.1

 يؤثر البركان على حياة الكائنات الحية؟أكتب كيف 

 

 . أزالت شركة إسكان األشجار في منطقة خابات لزيادة رقعة املبا ي السكنية.2

 اكتب ما تأثير ذلك على الحياة البرية؟

 

( عندما ت رك الحمم البركانية من باطن األرض، تكون ساخنة جًدا وتقذف على جانبي الفوهة البركانية 1)اإلجابات: 

ا عن مكان آخر أكثر أمانا. )مم
ً
( تفقد 2ا يسبب احترا  األشجار في املنطقة ومغادرة الحيوانات املنطقة بحث

ا عن الغذاء.
ً
 الكائنات الحية موطنها كما تهاجر بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األرض وخصائصها الفيزايئية بنية
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 أسئلة مشاهبة 

 لسؤال؟ا

% من  الطلبة إلى اإلجابة ال،حيحة مقارنة باملتوس  الدولي البالا 9في سؤال مقالي عن الشمس والقمر، تو ل 

%، وني  سب متدنية جدا على املستويين الوطني والدولي وتؤشر إلى ضعف كبير في معرفة الطلبة بالعالقة بين 13

بتعريف الطلبة باألجرام السماوية االهتمام د من مكونات الجوعة الشمسية، بما يوجب على املعلمين إيالء مزي

وعالقتها ببعضها، وذلك باست دام أساليب تعلم ذات عالقة، ومن ذلك الرسومات والصور واللوحات والجسمات 

 واألمثلة والشرح واملناقشة والفيديوهات وأورا  العمل واأل شطة العملية.

 . ادعى أحدهم أن الشمس تدور حول األرض. 1

 ذا االدعاء  حي ؟هل ه

 في مربع واحد.  ضع إشارة 

  عم     □

 ال       □

 فسر إجابتك. 

 

 . هل كوكب عطارد يدور حول األرض؟2

 في مربع واحد.  ضع إشارة 

  عم      □

 ال      □

 فسر إجابتك.

 

 ادعى أحدهم أن األرض تدور حول القمر، واستند على ذلك و ول ضوء القمر إلى األرض.   -3

 االدعاء  حي ؟هل 

 في مربع واحد.  ضع إشارة 

  عم      □

 ال    □

 فسر إجابتك.

 

 

 األرض يف اجملموعة الشمسية والكون
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( ال. األرض 2( ال. األرض كوكب، وجميع الكواكب تدور حول الشمس في مجموعتنا الشمسية.  )1)اإلجابات: 

 ( ال. األرض كوكب، واألقمار تدور حول الكواكب وليس العكس.  3وعطارد كوكبان يدوران حول الشمس.  )

 
 

  ارشادات عالجية:

 إلى الطلبة تسميتها. اطلباعرض لوحة ملكونات مجموعتنا الشمسية، و  -

 اطرح أسئلة حول عالقة الكواكب ببعضها وبالشمس، في الجموعة الشمسية.  -

إلى الطلبة من خالل العمل في مجموعات كتابة طبيعة العالقة بين القمر واألرض والشمس، وعرض ما  اطلب -

 يتو لون إليه على الصف.

، وأدر نقاشا مع الطلبة حول ما ر واألرض والشمسالعالقة بين القماستفد من اإلنترنت في عرض فيديو عن   -

 شاهدوه.

إلى الطلبة التعبير بالشكل الذي يرونه مناسبا، ملصق، رسم،  ورة، شعر، قصة، فيديو، عن العالقة  اطلب -

  بين القمر واألرض والشمس، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.

لطلبة في الصفوف األولى  بين القمر واألرض والشمسطبيعة العالقة إلى الطلبة محاكاة دور معلم يو خ  اطلب -

 مثال، وأدر نقاشا حول مدى إتقانه لهذا الدور.

من مكتبة املدرسة أو اإلنترنت في كتابة تقرير موجز عن عالقة اال سان بكل من االستفادة   إلى الطلبة  اطلب -

  ، وعرض ما يتو لون إليه على الصف.القمر والشمس عبر التاريخ

طلبة االجابة عن األسئلة الثالثة السابقة لتعميق فهمهم للعالقة بين مكونات مجموعتنا الشمسية، كلف ال -

 وقوم اجاباتهم. 
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أهم النتائج ملحق 
في الدراسة الدولية 
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 في العلوم
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إعــــــداد

وحدة المتابعة والتقييم 

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

وم مستوى أداء األردن في الدراسة الدولية للرياضيات والعل
2019لعام 



TRENDS IN INTERNATIONAL 

MATHEMATICS AND SCIENCE

STUDY (TIMSS)



لدولية المشرفة على الدراسة الجهات ا

هولندا-أمستردام/الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي-1

1- International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
(IEA) \ Amsterdam-Netherlands

الواليات المتحدة األمريكية/مركز الدراسة الدولي في كلية بوسطن-2

2-TIMSS & PIRLS – International Study Center \ Lynch School of 
Education, Boston College-USA

ألمانيا–هامبورغ / مركز معالجة البيانات -3

3- Data Processing Center\ Hamburg – Germany

كندا/ مركز اإلحصاء الكندي-4

4- Statistics Canada Center \ Canada



ية  لدول ا لدراسة  ا تاريخية عن  TIMSSلمحة 

دولة45فيهاشاركت،1995عامفياألولىللمرةالدراسةنفذت
.المشاركةالدولبينمنالكويتدولةوكانت

دولة38فيهاشاركت،1999عامفيالثانيةللمرةنفذت
فيالمشاركينبينمنوالمغربوتونس،،األردنوكانت

.الدراسة

مندولة46فيهاشاركت،2003عامفيالثالثةللمرةنفذت
،المغربلبنان،،األردنمصر،البحرين،:هيعربيةدول(10)بينها

.واليمنتونسسوريا،السعودية،،فلسطين



علىالعربيةالمشاركةوجاءتالثامن،للصفدولة50فيهاشاركت2007عامفيالرابعةللمرةنفذت
:اآلتيالنحو

وُعمان،وتونس،وسوريا،والسعودية،وفلسطين،والمغرب،ولبنان،،واألردنومصر،البحرين،:الثامنالصف-
.والجزائروالكويت،دبي،وإمارةوقطر،

.وقطروالكويت،والجزائر،وتونس،واليمن،المغرب،:الرابعالصف-

عربيةمشاركة13بينهامنالثامنللصفدولة45فيهاشاركت2011عامفيالخامسةللمرةنفذت
واإلماراتوتونس،وسوريا،والسعودية،وقطر،وُعمان،والمغرب،ولبنان،،األردنوالبحرين،:الثامنالصف-

.وفلسطينظبي،أبووإمارةدبي،وإمارةالمتحدة،العربية
المتحدة،العربيةواإلماراتوتونس،والسعودية،وقطر،وُعمان،والمغرب،والكويت،البحرين،:الرابعالصف-

.ظبيأبووإمارةدبي،وإمارةواليمن،

الصف/عربيةمشاركة12بينهامنتربوًيانظاًما46فيهاشارك2015عامفيالسادسةللمرةنفذت
.عربيةنظم(10)بينهامنتربوًيانظاًما(59)شاركالرابعالصفوفيالثامن،

الصف/عربيةمشاركة12بينهامنتربوًيانظاًما46فيهاشارك2019عامفيالسابعةللمرةنفذت
.عربيةنظم(9)بينهامنتربوًيانظاًما(64)شاركالرابعالصفوفيالثامن،

2023،20272031السنواتفيالقادمةالدراساتتكونوبذلكسنوات،أربعكلالدراسةتنفذ،...

TIMSS 2019الدراسة الدولية  



الدول العربية  كافـة الدول
مشاركات أخرى

غري عربيعربي

39دولة1025دولة


مدرسة

7868


مدرسة 
2408401790

246029طــالب 814751507823494طــالب

الصف الثامن/ عينة الدراسة الدولية



مدرسة 235

معلم علوم 235

رياضياتمعلم 235

مدرسةمدير 235

طالباً وطالبة 7176



ة  س ا ر د ي  ف ة  ك ر ا ش م ل ا ل  و د ل ل ت  ا ي ض ا ي ر ل ا ي  ف ء  ا د أل ا ت  ا ط س و ت Tم I M S S  2 0 1 ن/ 9 م ا ث ل ا ف  ص ل ا

المتوسط الدولة الترتيب المتوسط الدولة الترتيب

483 فرنسا 22 616 سنغافورة  1

482 نيوزلندا 23 612 تايوان 2

481 البحرين 24 607 كوريا 3

479 رومانيا 25 594 اليابان 4

473 االمارات 26 578 هونغ كونغ 5

461 جورجيا 27 543 روسيا 6

461 ماليزيا 28 524 ايرلندا 7

446 ايران 29 520 ليتوانيا 8

443 قطر 30 519 إسرائيل 9

441 تشيلي 31 517 استراليا 10

429 لبنان 32 517 هنغاريا 11

420 األردن 33 515 المتحدةالواليات 12

413 مصر 34 515 انجلترا 13

411 ُعمان 35 509 فنلندا 14

403 الكويت 36 503 النرويج 15

394 السعودية 37 503 السويد 16

389 جنوب افريقيا 38 501 قبرص 17

388 المغرب 39 500 البرتغال 18

489 المتوسط الدولي

497 إيطاليا 19

496 تركيا 20

488 كازخستان 21

مشاركات اخرى

441 جنوب افريقيا/ كيب الغربية 5 575     موسكو 1

436 أبو ظبي 6 543 كندا/ كيبيك 2

421 جنوب افريقيا/ جوتنج 7 537 دبي 3

530 كندا/اونتاريو 4



ة ي ب ر ع ل ا ل  و د ل ل ت  ا ضي ا ي ر ل ا ي  ف ء  ا د أل ا ت  ا وسط ت م
سة  ا ر د ي  ف ة  ك ر ا ش م ل من/ TIMSS 2019ا ا ث ل ا صف  ل ا

متوسط األداء الدولة

489 المتوسط الدولي

481 البحرين 1

473 اإلمارات 2

443 قطر 3

426 العربيالمتوسط

429 لبنان 4

420 األردن 5

413 مصر 6

411 ُعمان 7

403 الكويت 8

394 السعودية 9

388 المغرب 10

537 دبي

436 أبو ظبي



رياضيات ل ا ة في  ي عرب ل ا دول  ل ل ء  ألدا ا امن/ متوسطات  ث ل ا الصف 

481 473

443

429

420 413 411
403 394

388

537

436

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

المتوسط الدولي

489

يلعربالمتوسط ا

426  



ل  تحصي في  ر  ي غ ت ل تا ا اضي ري ل م ا ا ألعو ا في  ألردن  ا في 
1999 ،2003 ،2007 ،2011 ،2015،2019

428

424

427

406

386

420

380

390

400

410

420

430

440

1999 2003 2007 2011 2015 2019

الفرق دال إحصائًيا 
الفرق غير دال إحصائًيا 



ة  س ا ر د ي  ف ة  ك ر ا ش م ل ا ل  و د ل ل م  و ل ع ل ا ي  ف ء  ا د أل ا ت  ا ط س و ت Tم I M S S  2 0 1 ن/ 9 م ا ث ل ا ف  ص ل ا

المتوسط الدولة الترتيب المتوسط الدولة الترتيب

486 البحرين 22 608 سنغافورة  1

484 قبرص 23 574 تايوان 2

478 كازخستان 24 570 اليابان 3

475 قطر 25 561 كوريا 4

473 االمارات 26 543 روسيا 5

470 رومانيا 27 543 فنلندا 6

462 تشيلي 28 534 ليتوانيا 7

460 ماليزيا 29 530 هنغاريا 8

457 ُعمان 30 528 استراليا 9

452 األردن 31 523 ايرلندا  10

449 ايران 32 522 المتحدةالواليات 11

447 جورجيا 33 521 السويد 12

444 الكويت 34 519 البرتغال 13

431 السعودية 35 517 انجلترا 14

394 المغرب 36 515 تركيا 15

389 مصر 37 513 إسرائيل 16

377 لبنان 38 504 هونغ كونغ 17

370 جنوب افريقيا 39 500 إيطاليا 18

                    490المتوسط الدولي

499 نيوزلندا 19

495 النرويج 20

489 فرنسا 21

مشاركات اخرى

439 جنوب افريقيا/ كيب الغربية 5 567 موسكو 1

422 جنوب افريقيا/ جوتنج 6 548 دبي 2

420 أبو ظبي 7 537 كندا/ كيبيك 3

522 كندا/اونتاريو 4



ة ي ب ر ع ل ا ل  و د ل ل م  و ل ع ل ا ي  ف ء  ا د أل ا ت  ا وسط ت م
سة  ا ر د ي  ف ة  ك ر ا ش م ل من/ TIMSS 2019ا ا ث ل ا صف  ل ا

متوسط األداء الدولة

490 المتوسط الدولي

486 البحرين 1

475 قطر 2

473 اإلمارات 3

457 ُعمان 4

452 األردن 5

439 العربيالمتوسط

444 الكويت 6

431 السعودية 7

394 المغرب 8

389 مصر 9

377 لبنان 10

548 دبي

420 أبو ظبي



وم  عل ل ا ة في  ي عرب ل ا دول  ل ل ء  ألدا ا امن/ متوسطات  ث ل ا الصف 

486 475 473

457
452

444

431

394
389

377

548

420

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

المتوسط الدولي

490

المتوسط 

439العربي



م ألعوا ا في  ألردن  ا في  وم  ل ع ل ا ل  تحصي في  ر  ي غ ت ل ا
1999  ،2003  ،2007 ،2011 ،2015،2019

450

475

482

449

426

452

420

430

440

450

460

470

480

490

500

1999 2003 2007 2011 2015 2019

الفرق دال إحصائًيا 
الفرق غير دال إحصائًيا 



سة ا ر د ي  ف ة  ك ر ا ش م ل ا ل  و د ل ل م  و ل ع ل ا ي  ف ء  ا د أل ا ت  ا وسط ت م
TIMSS س 2019  جن ل ا حسب  من/ ب ا ث ل ا صف  ل ا

متوسط 
الذكور

متوسط 
اإلناث

الدولة الترتيب متوسط 
الذكور

متوسط اإلناث الدولة الترتيب 

3 515 518 انجلترا 21 *54 431 485 ُعمان 1

2 533 535 ليتوانيا 22 *53 427 480 األردن 2

2 503 505 هونغ كونغ 23 *51 461 512 البحرين 3

2 393 395 المغرب 24 *47 408 455 السعودية 4

1 446 447 جورجيا 25 *35 426 461 الكويت 5

0 528 529 استراليا 26 *28 461 488 قطر 6

-1 496 495 النرويج 27 *27 374 402 مصر 7

-3 500 497 نيوزالندا 28 *25 461 486 االمارات 8

-3 515 512 اسرائيل 29 *19 533 552 فنلندا 9

-4 490 487 فرنسا 30 *17 441 459 ايران 10

-4 576 572 تايوان 31 *15 476 491 قبرص 11

*-6 522 516 البرتغال 32 *12 364 376 جنوب افريقيا 12

-7 611 604 سنغافورة 33 *11 516 527 السويد 13

-7 546 539 روسيا 34 *10 465 475 رومانيا 14

*-7 504 497 إيطاليا 35 10 510 520 تركيا 15

*-10 575 565 اليابان 36 *9 474 483 كازخستان 16

*-10 566 555 كوريا 37 5 458 463 ماليزيا 17

*-11 468 457 تشيلي 38 5 521 526 ايرلندا 18

*-20 540 520 هنغاريا 39 5 374 379 لبنان 19

5 520 525 الواليات المتحدة 20

-4 523 520
كندا/اونتاريو

5 *30 406 436 ابو ظبي 1

*-10 572 561
موسكو

6 *11 416 427
جوتنج

جنوب افريقيا/ 
2

-11 445 434
جنوب / كيب الغربية

افريقيا 7 7 544 551 دبي 3

0 536 537 كندا/ كيبيك 4

( =0.05)الفرق دال إحصائيًا عند  *



ة  ك ر مشا ل ا ة  ي ب ر ع ل ا ول  د ل ل م  و ل ع ل ا ي  ف ء  ا د أل ا ت  وسطا ت م
سة  ا ر د ي  جنس TIMSS 2019ف ل ا حسب  من/ ب ا ث ل ا لصف  ا

*25 461 486 االمارات 8 *54 431 485 ُعمان 1

5 374 379 لبنان 9 *53 427 480 االردن 2

2 393 395 المغرب 10 *51 461 512 البحرين 3

*30 406 436 ابوظبي *47 408 455 السعودية 4

7 544 551 دبي *35 426 461 الكويت 5

32* 422 454 المتوسط العربي *28 461 488 قطر 6

10* 485 495 المتوسط الدولي *27 374 402 مصر 7

( =0.05)الفرق دال إحصائيًا عند  *



ة س ا ر د ي  ف ة  ك ر ا ش م ل ا ل  و د ل ل ت  ا ي ض ا ي ر ل ا ي  ف ء  ا د أل ا ت  ا ط س و ت م
T I M S S  2 0 1 س 9 ن ج ل ا ب  س ح ن/ ب م ا ث ل ا ف  ص ل ا

متوسط الذكور متوسط 
اإلناث الدولة الترتيب متوسط 

الذكور
متوسط اإلناث الدولة الترتيب 

2 611 614 تايوان 21 *41 391 432 ُعمان 1

1 523 524 ايرلندا 22 *23 409 432 األردن 2

0 503 503 النرويج 23 *21 471 492 البحرين 3

-2 516 514 انجلترا 24 *17 385 403 السعودية 4

-2 521 519 ليتوانيا   25 *16 471 487 رومانيا 5

-2 595 593 اليابان 26 16 404 420 مصر 6

-4 519 515 استراليا 27 13 440 453 ايران 7

-*5 391 386 المغرب 28 11 490 501 تركيا 8

-5 546 541 روسيا 29 9 398 407 الكويت 9

-5 609 604 كوريا 30 *9 456 465 ماليزيا 10

-5 432 427 لبنان 31 7 575 582 هونغ كونغ 11

-6 484 478 نيوزيالندا 32 7 440 447 قطر 12

-*8 487 478 فرنسا 33 *6 386 393 افريقياجنوب 13

-8 465 457 جورجيا 34 6 471 476 االمارات 14

-9 445 436 تشيلي 35 4 507 511 فنلندا 15

-*10 505 495 lلبرتغال 36 4 499 503 قبرص 16

-*11 525 514 اسرائيل 37 4 486 490 كازخستان 17

-*12 504 491 ايطاليا 38 4 514 517 الواليات المتحدة 18

-*14 524 510 هنغاريا 39 3 614 617 سنغافورة 19

3 501 504 السويد 20

مشاركات أخرى

-8 541 532 دبي 5 10 431 441 أبو ظبي 1

-11 447 436
/  كيب الغربية

جنوب افريقيا 6 *6 417 423
جوتنج

جنوب افريقيا/ 
2

-*17 584 566 موسكو 7 -3 531 528 كندا/أونتاريو 3

-5 546 541 كندا/ كيبيك 4

( =0.05)الفرق دال إحصائيًا عند  *



ة  ك ر مشا ل ا ة  ي ب ر ع ل ا ول  د ل ل ت  ا ضي ا ي ر ل ا ي  ف ء  ا د أل ا ت  وسطا ت م
سة  ا ر د ي  جنس TIMSS 2019ف ل ا حسب  من/ ب ا ث ل ا

6 471 476 8 *41 391 432 1

*5- 391 386 9 *23 409 432 2

5- 432 427 10 *21 471 492 3

10 431 441 *17 385 403 4

8- 541 532 16 404 420 5

13* 419 432 9 398 407 6

3* 488 491 7 440 447 7

( =0.05)الفرق دال إحصائيًا عند  *



م  و ل ع ل ا ي  ف ي  ن د ألر ا ء  ا د أل ا ت  وسطا ت م
ة ر ا مخت ئص  من/ بحسب خصا ا ث ل ا لصف  ا

المتوسطالخاصية

الجـنـس
427ذكور

480إناث

موقع المـدرسـة
459مدينة 

438ريف

الطبقة

443استكشافية

432مدرستي

429سوريون 

443وزارة التربية والتعليم

460وكالة الغوث

505الخاصة



ت  ا ضي ا ي ر ل ا ي  ف ي  ن د ألر ا ء  ا د أل ا ت  وسطا ت م
ة ر ا مخت ئص  من/ بحسب خصا ا ث ل ا لصف  ا

المتوسطالخاصية

الجـنـس
409ذكور

432إناث

موقع المـدرسـة
423مدينة 

412ريف

الطبقة

407استكشافية

408مدرستي

395سوريون 

412وزارة التربية والتعليم

426وكالة الغوث

469الخاصة



ي  ف وم  ل ع ل ا ل  تحصي في  ر  ي غ ت ل م ا ا ألعو ،  1999ا
لجنس2019، 2015، 2011، 2003،2007 ا من/ بحسب  ا ث ل ا لصف  ا

442

462

466

428

405

427

460

489

499

471

446

480

380

400

420

440

460

480

500

520

1999 2003 2007 2011 2015 2019

ذكور إناث

الفرق دال إحصائًيا 
الفرق غير دال إحصائًيا 



ل  تحصي في  ر  ي غ ت ل تا ا اضي ري ل ي ا م ف ألعوا ،  1999ا
لجنس2019، 2015، 2011، 2003،2007 ا من/ بحسب  ا ث ل ا لصف  ا

425 411
417

392

376

409

431

439 438

420

395

432

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

1999 2003 2007 2011 2015 2019

ذكور إناث

الفرق دال إحصائًيا 
الفرق غير دال إحصائًيا 



ي  ف وم  ل ع ل ا ل  تحصي في  ر  ي غ ت ل ما ا ألعو ، 1999،2003،2007ا
ا2011،2015،2019 موقعبحسب  من/ ل ا ث ل ا لصف  ا

456

478
484

457

430

459

436

468

476

422

411

438

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

1999 2003 2007 2011 2015 2019

مدينة ريف

الفرق دال إحصائًيا 
الفرق غير دال إحصائًيا 



ل  تحصي في  ر  ي غ ت ل تا ا اضي ري ل ي ا مف ألعوا ،  1999،2003،2007ا
ا2019، 2015، 2011 موقعبحسب  من/ ل ا ث ل ا لصف  ا

432 430
431

414

390

423

413 414
418

378

370

412

360

370

380

390

400

410

420

430

440

1999 2003 2007 2011 2015 2019

مدينة ريف

الفرق دال إحصائًيا 
الفرق غير دال إحصائًيا 



ل  حصي ت ي  ف ر  ي غ ت ل ما و ل ع ل ي ا مف ا ألعو ، 2011، 1999،2003،2007ا
حسب 2019، 2015 ةب ف مشر ل ا طة  سل ل من/ ا ا ث ل ا لصف  ا

440

470

468

436

415

443

477 471

541

482

426

460

540 541

527
505

487
505

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

1999 2003 2007 2011 2015 2019

وزارةالتربية والتعليم وكالة الغوث التعليم الخاص

الفرق دال إحصائًيا 
الفرق غير دال إحصائًيا 



ل  حصي ت ي  ف ر  ي غ ت ل تا ا ضي ا ي ر ل ي ا مف ا ألعو 1999،2003،2007ا
حسب 2015، 2011،  ةب ف مشر ل ا طة  سل ل من/ ا ا ث ل ا لصف  ا

415
418

410 392

374

412

473

420
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437

393
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506 509

483 468

443

469

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

1999 2003 2007 2011 2015 2019

وزارةالتربية والتعليم وكالة الغوث التعليم الخاص

الفرق دال إحصائًيا  
الفرق غير دال إحصائًيا 

الفرق دال إحصائًيا 
الفرق غير دال إحصائًيا 



ي  دورت ن  ي ب وي  مئ ل ا م  د ق ت ل ا ل  د ات2015و   2019مع اضي ري ل ا و وم  ل ع ل ا ي  ف

الجنسالموقعالسلطة المشرفة
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والتعليم

وكالة الغوث التعليم الخاص المملكة



ي  دورت ن  ي ب وي  مئ ل ا م  د ق ت ل ا ل  د وم2015و  2019مع ل ع ل ا ي  ف

الجنس السلطة المشرفة
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ذكور اناث مدينة ريف وزارةالتربية 
والتعليم

وكالة الغوث التعليم الخاص المملكة

الجنسالموقعالسلطة المشرفة



ي  دورت ن  ي ب وي  مئ ل ا م  د ق ت ل ا ل  د ات2015و  2019مع اضي ري ل ا ي  ف

الجنس الموقع
السلطة المشرفة
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ذكور اناث مدينة ريف وزارةالتربية 
والتعليم

وكالة الغوث التعليم الخاص المملكة

الجنسالموقعالسلطة المشرفة



دورتي ن  ي ب ق  مطل ل ا م  د ق ت ل ا ل  د ات2015و  2019مع اضي ري ل ا و وم  ل ع ل ا ي  ف
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الجنس الموقع السلطة المشرفة



دورتي ن  ي ب ق  مطل ل ا م  د ق ت ل ا ل  د وم2015و  2019مع ل ع ل ا ي  ف
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الجنس الموقع السلطة المشرفة
الجنسالموقعالسلطة المشرفة



دورتي ن  ي ب ق  مطل ل ا م  د ق ت ل ا ل  د ات2015و  2019مع اضي ري ل ا ي  ف
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ذكور اناث مدينة ريف وزارةالتربية 
والتعليم
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الجنس الموقع

الجنسالموقعالسلطة المشرفة



سة  را د في  وم  ل ع ل ا ي  ف ل  تحصي ل ا ي  ف ر  ي غ ت ل TIMSS 2019ا
ة  رك مشا ل ا دول  ل ا بحسب  ن  ي دورت خر  آ من/في  ا ث ل ا لصف  ا

تـراجـع ثـبـات تـقـدم 

إنجلترا1. الصين1. (35) السعودية1.

كونغهونع2. جورجيا2. (33) الكويت2.

لبنان3. هنغاريا3. (26) االردن3.

نيوزلندا4. ايران4. (22) تركيا4.

النرويج5. ايرلندا5. (20) البحرين5.

ظبيابو6. إسرائيل6. (19) مصر6.

إيطاليا7. (18) قطر7.

اليابان8. (16) استراليا8.

كوريا9. (15) ليتوانيا9.

ماليزيا10. (11) سنغافورة10.

المغرب11. (8) تشيلي11.

ُعمان12. (23) دبي12.

روسيا13.

افريقياجنوب14.

السويد15.

االمارات16.

الواليات المتحدة17.

كندا/اونتاريو18.

كندا/ كيبيك19.



سة  را د في  ت  ا اضي ري ل ا ي  ف ل  تحصي ل ا ي  ف ر  ي غ ت ل TIMSS 2019ا
ة  رك مشا ل ا دول  ل ا بحسب  ن  ي دورت خر  آ من/في  ا ث ل ا لصف  ا

تـراجـع ثـبـات تـقـدم 

هونغ كونغ1. إنجلترا1. (38) تركيا1.

لبنان2. جورجيا2. (35) االردن2.

نيوزلندا3. هنغاريا3. البحرين3. (27)

النرويج4. ايران4. (26) السعودية4.

ايرلندا5. (21) مصر5.

إسرائيل6. (17) اجنوب افريقي6.

إيطاليا7. (13) تشيلي7.

كوريا8. الصين8. (13)

الكويت9. استراليا9. (12)

ماليزيا10. (9) ليتوانيا10.

المغرب11. (9) االمارات11.

قطر12. (8) ُعمان12.

روسيا13. (8) اليابان13.

سنغافورة14. (25) دبي14.

السويد15.

الواليات المتحدة16.

كندا/اونتاريو17.

كندا/ كيبيك18.

ابو ظبي19.



ترتيب الرياضيات ترتيب العلوم

السـنـة
 ً عربيا  ً دوليا  ً عربيا  ً دوليا

5/10 33/39 5/10 31/39 2019

8/10 36/39 5/10 32/39 2015

6/11 35/45 3/11 28/45 2011

2/13 31/49 1/13 20/49 2007

2/8 33/46 1/8 26/46 2003

2/3 32/38 1/3 30/38 1999



































































































 



 

 البشرّيةاملركز الوطني لتنمية املوارد 

 1995في منتصف عام  البشرّيةجاءت تسمية املركز الوطني لتنمية املوارد 

الذي كان قد بدأ  (والتطوير التربوي الوطني للبحث  )املركز عمل هامّ امتداًدا مل

( من قانون املجلس 11)املادة إلى  استناًدا 1990بها منذ عام  نشاطاته واستمّر 

 .1987( لسنة 30) رقمالّتكنولوجيا و األعلى للعلوم 

فقد  البشرّيةالجديدة لعمل املركز في تنمية املوارد  الّتوّجهات   وانسجاما مع

ربوي  دعم عملياتإلى  ه لتشمل باإلضافةمهاّم  ع املركز منظور وّس 
ّ
الّتطوير الت

 .البشرّيةة لتطوير املوارد عاّم الالوطنّية خرى تندرج ضمن الفلسفة جوانب أ

 املركز: مهامّ  

  إجراء الّدراسات  
ّ
عليمي بمستوياته وأشكاله التّ ظام قة بالنّ والبحوث املتعل

  والّتعليم والّتدريب املنهيالعالي  ذلك الّتعليمويشمل  ودعمها،دة املتعّد 

 .والّتقني

  وإ ودعم الّدراسات، إجراء 
ّ
  قة بارتباط نواتج نظم قامة املشاريع املتعل

وذلك بإنشاء نظام إدارة  واالستخدام،العمل  والّتدريب بقطاعاتعليم التّ 

 .البشرّيةاملوارد معلومات 

 ربوّية. والّتجديد في دعم الّتجارب
ّ
 املجاالت الت

  ربوي  خطط الّتطويرتقييم عناصر
ّ
 ناتها ونواتجها.ومكوّ الت

  نواعه ومستوياته وأ الّتعليممجاالت في  ومشاريع الّتطويردعم خطط

سهيالت  البشرّيةظم والبرامج واملوارد املختلفة، ويشمل ذلك النّ 
ّ
   والت

 والّتدريبّية.عليمية التّ 

  ة في األمور ة والخارجيّ سات والهيئات املحليّ تقديم االستشارات للمؤّس

ق
ّ
 املركز. مهامّ ة بواملجاالت املتعل

   ،مع املؤّسسات والهيئات  املعنّية،ة سميّ من خالل الجهات الرّ  الّتنسيق

 
ّ
املساعدات واملساهمات  والّدولّية لتوفيرة ة واإلقليميّ املحليّ  ماتواملنظ

 بمجاالته وأنواعه ومستوياته املختلفة. الّنظام الّتعليميلتطوير 

وإلدراجكم ضمن قائمة بريد  ونشاطاته،ملزيد من املعلومات عن املركز 

 :اآلتيالعنوان لى إيرجى الكتابة  املركز،

 البشرّيةرئيس املركز الوطني لتنمية املوارد 
 5340356 فاكس: –( الجبيهة 560) :ص.ب

  –عّمان 
ّ

 األردن

  شبكة االنترنت على العنوان  املركز علىأو يمكنكم زيارة موقع 

 :اآلتي

www.nchrd.gov.jo 

 


