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 قیاس دقھ المالحظھ  اسم التجربھ  
 التدریب على مھاره المالحظھ      وتصلح لمعرفھ خواص الدھون  ھا الھدف من

 استنتجي من التجربھ   المواد 
 استنتجي من التجربھ   األدوات 

إرشادات 
 السالمھ  

 سبق ذكرھا في الصفحھ األولى 

 

 االستنتاج   المشاھده   التجربھ 
احضر طبق بتري وان لم یوجد 

 أي طبق عادي  
اسكب الحلیب واحرص ان یكون  

كامل الدسم لكي توجد بھ 
 الدھون  

اضع قطرات من اللون على 
 سطح الحلیب  

الملون اما ملون طعام او نقط 
 من األلوان مخففھ بالماء  

احضر عود من االذان واقربھ 
 من الطبق  

احضر عود اخر أقوم بغمسھ في 
سیل الفیري وادون صابون الغ
 المالحظھ  

اذا لم یكون سائل الغسیل اصلي 
 فال نالحظ األثر بقوه 

 
السبب في وضع الملون حتى 
نستطیع مالحظھ تأثر الدھون  

 بالفیري بوضوح  
 
 

الدھون ھي التي تتوفر في 
الحلیب لذلك یجب ان یكون كامل  

 الدسم 
الیحصل الللملون وال للحلیب  

 شيء  
 
 

عند وضع الفیري وتقریبھ  
یتشتت سطح الحلیب ویبتعد عن  

 الفیري 

 
ان الصابون من المواد التي 

 تعمل على تشتیت الدھون 
 

وھذه التجربھ جیده لقیاس 
 مالحظھ الطالبھ  

باامكاننا استبدال الملون بالفلفل المطحون لنالحظ األثر أیضا  المالحظات  
 وتشتت الفلفل 
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 معرفھ مصدر المیاه  التجربھ  اسم 
تتنوع مكونات ماء الصنبور من منطقة إلى أخرى ویصنف الماء إلى عسر أو ماء   ھا الھدف من

یسر بحسب كمیة الكالسیوم أو الماغنسیوم الموجودة في الماء والتي تقاس بوحدة 
 ولذلك نجري التجربھ لمعرفھ مصدر الماء      ملغ/ل

   استنتجي من التجربھ المواد 
 استنتجي من التجربھ   األدوات 

إرشادات 
 السالمھ  

 سبق ذكرھا في الصفحھ األولى 

 

 االستنتاج   المشاھده   التجربھ 
مل من الماء المقطر  20نقیس 

 ومن ماء الصنبور  
 ونضعھ في المخبار المدرج 

مل في  20اذا لم یوجد نقیس 
غطاء الدواء العادي ونسكبھ في  

اثنین من الكؤؤس المتساویھ  
یجب ان تكون الكؤؤس  

متساویھ في الحجم اما اذا توفر  
 المخبار المدرج افضل 

بعد ذلك نضع قطره من 
الصابون في كل مخبار لوحده  
ونرج المخبار ونقیس ارتفاع  
 رغوه الصابون في كل مخبار 

 
 

ء المقطر كون رغوه عالیھ  الما
 ارتفعت في المخبار  

 
 

الماء العسر كون رغوه بشكل  
بسیط الن االمالح في الماء  

 تعیق عمل الصابون  

 العینة د انتجت رغوة أكثر
إن الماء الیسر أنتج رغوة أكثر 

 من الماء العسر 
 للمعلومیھ ولیس للحفظ التالي : 
إن مقدار عسر الماء لعینة من  

ملغم   ۷.۳مل تحوي  ٥۰
ماغنسیوم حسب الجدول یساوي  

 ملغم/ل أي انھ ماء عسر۱٤٦
 مل    50مقدار عسر الماء لعینھ  

 60-0یسر من 
 120-  61متوسط 

 مل   180- 121عسر 
 عسر جدا اعلى من ذلك 

احرصي ان تكون طویلھ وغیر واسعھ   اذا استعملتي الكؤؤس المالحظھ  
 لتشابھ المخبار  
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 ھذا لیس بالمیزان الحساس بإمكاننا الحصول ع الحساس بمحالت االجھزه الكھربائیھ  

 این ذھبت الكتلھ   اسم التجربھ  

 تحقیق قانون حفظ الكتلھ   الھدف منھا 

 استنتجي من التجربھ   المواد  

 استنتجي من التجربھ   األدوات  

 سبق ذكرھا في الصفحھ األولى   إرشادات السالمھ  

 

 االستنتاج   المشاھده   التجربھ  
أقوم بتشغیل المیزان الحساس واتاكد  

 صفر جرام   كتلھ ان ال
اضع الشمعھ قبل اشعالھا وادون  

 كتلتھا  
اشعل الشمعھ بعود ثقاب من ثم  

 دقائق  5بعد مضي  اقیس الكتلھ 

 وزن الشمعھ قبل االحتراق  
 جرام  ---------=

 وزنھا بعد االحتراق نقص واصبح  
 جرام---------=

 تصاعد غاز اسود من الشمعھ  

ان الكتلھ التي نقصت لم تنفنى ولم  
تختفي بل تحولت الى اشكال أخرى  

وبخار ماء وغاز متصاعد وھي    طاقھ
 نواتج االحتراق  

  مالحظھ  
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 ادلھ حدوث تفاعل كیمیائي   اسم التجربھ  

 ان تالحظ الطالبھ اكثر من دلیل لحدوث التفاعل الكمیائي   الھدف منھا 

 استنتجي من التجربھ   المواد  

 استنتجي من التجربھ   األدوات  

 سبق ذكرھا في الصفحھ األولى   إرشادات السالمھ  

 

 االستنتاج   المشاھده   التجربھ  
اقرب سلك غسیل االواني من النار  

 اذا لم یتوفر لي مغنسیوم  
 اضع قرص فوار داخل الماء  

اقطع تفاحھ واتركھا في الجو نصف  
 ساعھ  

اجمع راس الكبریت لوحده بعد نزعھ  
من الكبریت واجمع كمیھ بسیطھ  

واضعھا داخل قصدیر والف طبقھ  
من القصدیر علیھا ثم اضربھا  

 بالمطرقھ واحاول تدوین ماحصل  

احتراق سلك االواني وتحولھ الى  
 اللون األسود وفقدان مظھره

 فوران الماء بعد وضع القرص  
ى  تغیر لون التفاحھ من الداخل ال

اللون البني بعد التعرض للھواء  
 الجوي 

 
بعد طرق القصدیر اسمع سوق  

فرقعھ وحدوث انفجار للكبریت في  
 الداخل 

 
 

 ان االحتراق دلیل على حدوث تفاعل  
 

 ان الفوران دلیل على حدوث فوران  
 

التفاحھ تفاعلت مع االوكسجین  
فتحولت للون األسود بسبب اتحاد  

 حھ  االوكسجین بالحدید في التفا 
 والتاكسد من ادلھ حدوث التفاعل  

 
االنفجار من ادلھ حدوث التفاعل  

 الكمیائي  

  مالحظھ  
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 تجارب فصل المخلوط   اسم التجربھ  
 التعرف على طرق فصل المخلوط الممكنھ   الھدف منھا  

 استنتجي من التجربھ   المواد  
 استنتجي من التجربھ   األدوات  

 إرشادات 
 السالمھ  

 سبق ذكرھا في الصفحھ األولى  

 

 االستنتاج   المشاھده   التجربھ  
احضر ورق ترشیح دائري واقوم  

بثنیھ مرتین واقطع الورقھ من  
 المركز  

ویجب ان یكون القطع صغیر یسمح  
لدخول راس ورقھ الترشیح األخرى  

 المثنیھ اربع ثنیات  
التي   الون حواف الفتحھ الصغیره

 في مركز ورقھ الترشیح  
امالء كاس بماء الى النصف  

واغمس داخلھ ورقھ الترشیح 
 واضع الورقھ الثانیھ فوقھا  

 
 

االحظ ان بعض األلوان نقي یحتوي  
لون واحد وبعضھا متكون من عده  

 الوان 

ان ھذه الطریقھ من طرق فصل  
األلوان التي تعتبر من طرق فصل  

 المخالیط 
الترشیح امتصت الماء  وان ورقھ 

كونھ  وان الملوفصل األلوان الى األ
 للون الظاھر امامنا  

احضر ثالثھ كؤؤس كاس اضع  
 فوقھ قمع  

وكاس اضع فیھ ثالث مالعق رمل  
ونصف كوب ماء واخلطھ جیدا  

 بالملعقھ  
اضع ورقھ ترشیح فوق القمع وبعد  

تثبیتھا جیدا اسكب الماء والرمل  
فوق ورقھ الترشیح التي فوق  

 القمع  
 والقمع یحملھ كاس ماء  

واتركھ لمده خمس دقائق وادون  
 مشاھدتي  

 
االحظ ان الماء بداء ینزل من القمع  

 والرمل تبقى فوق ورقھ الترشیح  
 

فورق الترشیح سمح للماء بالنفاذ اما  
 رمل لم ینفذ ال

 
ان خلیط الرمل والماء مخلوط غیر  
 متجانس المذاب الیذوب في الماء  

 وورق الترشیح یصلح لفصلھ  

اسخن نصف كوب من الماء الى  
 درجھ الغلیان 

أقوم بااضافھ مقدار ثالث مالعق  
الى اربعھ سكر واحركھ بالملعقھ  

حتى یذوب ثم اغمس فیھ خیط من  
م  الصوف او عود شواء واتركھ یو
كامل اذا أحببت تلوینھ اضیف اما  

 الزعفران او ملون الطعام  
  24واسجل مالحظاتي علیھ بعد 

 ساعھ  

 
االحظ في البدایھ ذوبان السكر في الماء  
ویصبح المخلوط شفاف الن السكر لیس  

 كالرمل یذوب بسھولھ  
 
 

االحظ تجمع البلورات على خیط  
 الصوف او العصاء بعد مرور الوقت  

 
العملیھ التي حصلت عملت على  ان 

فصل السكر الذائب عن الماء  
 بطریقھ التبلور  

والطریقھ تعتمد على تكیز الماده  
 الذائبھ داخل الماء  

 
 یمكن ان نذیب الملح بدل من السكر  
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 تجربھ تكون راسب   اسم التجربھ  
 المزدوج وھو تكون راسب   مالحظھ دلیل لحدوث االحال  الھدف منھا 

 استنتجیھا من التجربھ   المواد
 استنتجیھا من التجربھ   األدوات  

 إرشادات 
 السالمھ  

 سبق ذكرھا في الصفحھ األولى  

 

 االستنتاج   المشاھده   التجربھ  
 1احضر المحلول رقم 

 (ماء مقطر + نترات الفضھ ) 
 جرام5مل  والنترات   250ماء 

 
 2المحلول رقم احضر 

 (ماء مقطر + ملح یحتوي اما على  
 یود او كلور  

 
اسكب المحلول األول على المحلول  

 الثاني وادون مالحظاتي  

 
 

 عند سكب المحلول األول على الثاني  
االحظ تكون راسب لونھ یختلف  

 حسب المحلول الثاني  
 

كان یحتوي على یود فالراسب   اذا
اصفر فاتح اما اذا الراسب اصفر  
 واضح فالملح یحتوي على بروم  
واذا كان الراسب ابیض فالملح  

 یحوي على كلور  
 

 
 

ان التفاعالت في المحالیل المائیھ  
 بعضھا یؤدي لتكون راسب  

 
ونترات الفضھ مجرد كاشف  

 للھالوجین 

 المالحظھ  
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 تفاعل التفكك (تجربھ معجون ناب الفیل )  اسم التجربھ  
 مالحظھ انطالق غاز اثناء حدوث تفاعل كمیائي   الھدف منھا 

 استنتجیھا من التجربھ   المواد
 استنتجیھا من التجربھ   األدوات  

 إرشادات 
 السالمھ  

 سبق ذكرھا في الصفحھ األولى  

 

 االستنتاج   المشاھده   التجربھ  
اضع في كاس عادي كمیھ تقریبا  

ربع الكاس من البیروكسید وطرات  
من ملون الطعام  واضیف لھ فیري  

واقوم بمزجھم یفضل ان یكون كاس  
كصفھ المخبار او مخبار مدرج اذا  

 توفر  
 

 اخلط بكاس اخر خمیره مع الماء 
 تقریبا نصف كاس  

 
ثم اضیفھ الى مزیج البیروكسید  

 وادون مالحظاتي  

  

  حظھ  المال
 

 تجارب الكشف عن االیونات   اسم التجربھ  
 ان تتعرف الطالبھ على بعض تجارب المحالیل المائیھ   الھدف منھا 

 استنتجیھا من التجربھ   المواد
 استنتجیھا من التجربھ   األدوات  

 إرشادات 
 السالمھ  

 سبق ذكرھا في الصفحھ األولى  

 

 االستنتاج   المشاھده   التجربھ  
مل من ھیدروكسید    10اضافھ 

الصودیوم المعروف بمسلك البوالیع  
مل من    50على شكل محلول فوق 

كبریتات النحاس التي تحضر  
 كمحلول مع الماء  

 

اضافھ   \بعد  تكون راسب  ازرق 
 الھیدروكسید  

 
 
 

تكون راسب اخضر بعد اضافھ  
 الھیدروكسید الى كبریتات الحدید

 
 

 حدوث عملیھ إحالل مزدوج  
 ھیدروكسید النحاسالر اسب األزرق 

الراسب األخضر ھو ھیدروكسید  
 الحدید 
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والمره الثانیھ في محلول كبریتات  
 الحدید

 وندون المالحظات  
  المالحظھ  

 

 تحلیل العلكھ   اسم التجربھ  
  الھدف منھا 

 استنتجي من التجربھ   المواد
 استنتجي من التجربھ   األدوات  

 إرشادات 
 السالمھ  

 سبق ذكرھا في الصفحھ األولى  

 

 االستنتاج   المشاھده   التجربھ  
 احضر علك مستكھ األخضر المحلى  

 وازیل الطبقھ الخارجیھ من العلك  
 واقیس وزن العلك بعد الكشط

 
الذي اقیس الوزن االبتدائي للعلك 

 ازلت طبقتھ وقطعتھ اكثر من قطعھ  
واقیس وزن ورق الترشیح حبھ  

 واحده  
اضع الماء في المخبار واضیف لھ  

العلك التي ازلنا طبقتھا  واحرك  
 لدقیقتین ثم اجففھا واوزنھا  

 ثم  
قسمناھا  اضیف قطعھ العلك التي 

 لدقیقتین ثم اجففھا واوزنھا   واحرك

 
 قبل الماء  المقطعھ  كتلھ العلكھ 

 = -------- 
 

 كتلتھا بعد وضعھا في الماء =
 ---------------------- 

 
كتلھ العلكھ المكشوطھ قبل وضعھا  

 --------------- في الماء =
 

بعد وضعھا   كتلھ العلكھ المكشوطھ 
 ------------- في الماء =

 
 

 
 

المحلیات تذوب بصوره اكثر عندما  
 بر السطح اكتكون مساحھ 

 
 

وھذا یعني ان المحلیات مخلوطھ  
 على العلكھ ولیس على السطح فقط  

  المالحظھ  
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 االحالل البسیط   اسم التجربھ  
 تنفیذ تجربھ نوع من أنواع التفاعل المھمھ   الھدف منھا 

 استنتجي من التجربھ   المواد
 استنتجي من التجربھ   األدوات  

 إرشادات 
 السالمھ  

 سبق ذكرھا في الصفحھ األولى  

 

 االستنتاج   المشاھده   التجربھ  
لدي عده اطباق من بتري ست   

 اطباق  
في كل طبق ماده واضیف لھا  

بالقطاره ماده أخرى اراقب التغیرات  
بعد اضافھ الماده في القطاره الى  

 الطبق  
فیھ قطع نحاس وأضاف  الطبق األول 

 الیھ قطرات من نترات الفضھ  
الطبق الثاني فیھ رصاص واضیف لھ  

 قطرات من كبریتات النحاس  
الطبق الثالث فیھ خارصین واضیف  

 الیھ قطرات من نترات الرصاص 
الطبق الرابع خارصین اضیف لھ  

 حمض الكلور  
الطبق الخامس نحاس اضیف لھ  

 حمض الكلور  
الطبق السادس خارصین اضیف لھ  

 قطرات من كبریتات مغنسیوم

 
 
 
 
 
 

 الطبق األول تغیر اللون وظھر راسب  
 

 الطبق الثاني تغیر اللون  
 

 یكون راسب اسود  الطبق الثالث 
 

 الطبق الرابع تصاعد غاز 
 

 الیحدث شيء  
 

   الیحدث شيء 

 
 
 
 

ان التفاعالت التي اجریناھا بعضھا  
یتم ویكون الدلیل على الحدوث تكون  

 الراسب وتغیر اللوم  
 
 
 

بسبب ان االحالل    اما التي لم  تحدث
فھذه بسبب عدم إتمام  لم یتم  

 التفاعل والیحدث شيء  
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 ماذا داخل الذره   اسم التجربھ  
 ان تعرف الطالبھ ان االجسام تحتوي على شحنات   الھدف منھا  

 تجیھا من التجربھ  استن المواد  
 استنتجیھا من التجربھ   األدوات  

 إرشادات 
 السالمھ  

 سبق ذكرھا  

 

 االستنتاج   المشاھده   التجربھ  
 

 احضر قطعھ صوف  
 

 أقوم بدلك المسطره البالستیكیھ  
 وساق زجاجیھ  

 المشط 
 البالون 

 
 اقرب البالون من الجدار  

 
اقرب المشط والمسطره من قطع  

 ورقھ  
 

اقرب الساق الزجاجیھ من قصاصات 
 الورق  

 
 

 یحصل انجذاب بین البالون والجدار 
 
 
 
 

تتجاذب القصاصات والمسطره  
 والمشط  

 
 
 
 

 
 

 ان االجسام تحتوي على شحنات  
 
 

ھذه الشحنات اذا كانت متشابھھ  
 یحصل تنافر  

 
 

 واذا كانت مختلفھ تتجاذب  
 
 

 والتدلیك بالصوف یكسبھا شحنات

  المالحظھ  
 


