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 S042109 األكسجينخواص غاز  :السؤال السادس -1
 خواص غاز األكسجين: هدف السؤال -2

 السؤال باللغة العربية -3

 
 

 

 

 

 

 

 ما الغاز الضرورى التمام علمية االحتراق؟
 .األوزون -أ

 .األكسجين -ب
 .الهيدروجين -ج
 .ثانى أكسيد الكربون -د

 السؤال باللغة االنجليزية -4
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 :معلومات السؤال -5

 

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S042109 Chemistry 
 (كيمياء)

Knowing 
 (معرفه)

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

B (ب) 1 

 
 :إحصائيات السؤال -6

 

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

سبة ن
األجابة 
الصحيحة 

 (بنات)

نسبة 
األجابة 
الصحيحة 

 (بنين)
 د ج ب أ

 2129 .692 320 21.. 928 2727 227 2727 666 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

66. 1928 820 1928 ..27 .8 .27 1629 6728 

 6.27 .182 321 7622 120 .632 2 .632 863 مصر

 6228 6922 326 920. 126 6920 621 6920 210 األردن

 6021 0228 27. 72 627. .6 120. .6 212 غانا

 
 :يتضح من الجدول السابق أن: تعليق على نتائج السؤال -7

 من الطالب على البديل أ% 2اختار نسبة  -
 من الطالب على البديل ب% .632اختار نسبة  -
 من الطالب على البديل ج% 120اختار نسبة  -

 البديل د       من الطالب على % 7622اختار نسبة  -
 وكان البديل الصحيح ب -
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السؤؤؤؤال واضؤؤؤح وخؤؤؤالى مؤؤؤن التعليؤؤؤد حتؤؤؤى الطالؤؤؤب الؤؤؤ ى لؤؤؤم يؤؤؤدر  خؤؤؤوا  األوكسؤؤؤجين  
 .يستطيع اإلجابة عليه ول لك كانت نسبة اإلجابة عاليه

 
 :موضوع السؤال فى المحتوى -8

 
 

 
 
 
 

كؤون ننؤاك عزيؤزى المعلؤم مؤن خؤالل نتؤائؤ السؤؤال السؤابق يمكؤن ان ي: إرشاادات عججياة -2
بعؤؤا النلؤؤاط التؤؤى ينبغؤؤى أخؤؤ نا فؤؤى االعتبؤؤار عنؤؤد قيامؤؤك بطؤؤرح الموضؤؤوع المؤؤرتبط بؤؤه 
السؤال كى يمكن توجيه الطالب لعدم الخطأ مستلباًل عن إجاباتهم علؤى األسؤئلة المماثلؤة  

 :ومن بين تلك اإلرطادات ما يلى

خؤؤؤارج مطؤؤؤتعلة فؤؤؤى مخبؤؤؤار ووضؤؤؤع طؤؤؤمعة أخؤؤؤرى طؤؤؤمعة بوضؤؤؤع  ممكؤؤؤن اسؤؤؤتبدال السؤؤؤؤال -
 .المخبار

 .أمام الرسم ال ى تستمر فيه الطمعة مطتعلة ي كر الطالب أو يضع عالمة  -
 .أن ي كر الطالب السبب فى استمرارية اطتعال الطمعة -
 .أن يستنتؤ الطالب ما نو الغاز الضرورى لعلمية االحتراق -

 .أن يعطى الطالب أمثلة أخرى من البيئة المحيطة به على عملية االحتراق -

 .فرق الطالب بين االحتراق السريع والبطئأن ي -

 :أمثلة مشابهة -11
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 S042232A تعين الكثافةالسؤال السابع  -1
 هدف السؤال طرق قياس الكتلة -2

 السؤال باللغة العربية -3

 
  

 

 

 

 
 

 (ج ,  ب  ,  أ  :  بنود  3ن ا السؤال مكون من : مالحظة.)  23
عات وُطلب من كل مجموعة إيجؤاد كثافؤة المؤادة إلى أربع مجمو سابع ُقسم صف ال( تفكير\تعليل) 

عرضؤت كؤل ,  بعؤد تنفيؤ  المهمؤة. المعدنية التي تصنع منها العلب المعؤدة لخؤزن مطؤروب الصؤودا
 .فرقة نتائجها كما نو مبين باللائمة التالية

 (د)المجموعة  (ج)المجموعة  (ب)المجموعة  (أ)المجموعة  
 (ملل/غم)الكثافة 

 
2021 2021 2022 2.0. 

حيؤؤؤص حصؤؤؤلت كؤؤؤل مجموعؤؤؤة علؤؤؤى كثافؤؤؤة مغؤؤؤايرة لبؤؤؤاقي , فؤؤؤوجئ طؤؤؤالب الصؤؤؤف بؤؤؤاختالف النتؤؤؤائؤ
وعلؤؤى نؤؤ ا األسؤؤا  راجعؤؤت المجموعؤؤات طريلؤؤة قيؤؤا  الحجؤؤم وطريلؤؤة قيؤؤا  الكتلؤؤة كمؤؤا نؤؤو .الفؤؤرق

 :مبين بالبندين التاليتين
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 : طريقة قياس الكتلة . أ
 .جموعة لليا  كتلة علبة الصودااللائمة التالية تبين الطريلة التي استعملتها كل م  
 

 (غم)الكتلة  طريلة الليا  المجموعة
 3.203 استعملنا ميزان الكتلة لليا  كتلة علبة الصودا أ
ُأفرغنا العلبة من الصودا ثم قسنا , في البداية ب

 .الكتلة بواسطة الميزان
230.1 

ُأفرغنا العلبة من الصودا ثم قسنا , في البداية ج
 .ة الميزانالكتلة بواسط

230.1 

 3.203 استعملنا ميزان الكتلة لليا  كتلة علبة الصودا د

 فّسر سبب اختالف النتائؤ بين  المجموعات؟ 

 
 السؤال باللغة االنجليزية -4
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 :دليل تصحيح السؤال باللغة العربية -5

 
 االستجابة رقم المفردة

S042232A  
 استجابة صحيحة 
 كون نوعين خاصة او عامةالملارنة ممكن ان ت: المالحظة  

د قامت بتعين كتلة العلبة , الملارنة الخاصة المجموعة ا ( أ)
 ج قامت بتعين كتلة العلبة, والصودا بينما المجموعة ب

بعا المجموعات لم تفرغ محتويات العلبة :الملارنة العامة ( ب)
 .قبل قيا  الكتلة بينما مجموعات اخرى فعلت

 :الموضحة فى المالحظة السابلةخاصة أو عامة كأعمل ملارنة  22
 :أمثلة
  كتلة أ ، د تحتوى على كتلة صودا ولكن  كتلة ب ، ج -

 .ال تحتوى على الصودا ول لك كانت الكتلة مختلفة
, ب بينما المجموعة.المجموعة أ، د أو جدت كتلة علبة الصودا كلها -

 . ج اوجدت كتلة العلبة فلط
 بينما مجموعة ب ، ج قامت المجموعة أ، د لم تفرغ العلبة أوالً  -

 .بتفريغها
المجموعة أ، د لم تفرغ العلبة و لك نتائجها تختلف عن المجموعة  -

 .ب، ج
 .كتلة العلبة والصوداأوجدت  المجموعة أ، د  -
المجموعتين لم يفرغا الصودا خارج العلبة بينما المجموعتين  -

 .األخريين فعال  لك
 إجابة غير صحيحة 22

ير صحيحة سوف يتم ططبها وتجانلها وعدم إعطائها أى إجابة غ
 .درجة أو الغائها

 :أمثلة
 .المجموعة أ، د لم يلما بفتح العلبة

 ال يوجد استجابة 
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 االستجابة رقم المفردة
 .فراغ 22

 
 :دليل تصحيح السؤال باللغة االنجليزية -6

 

 
 :معلومات السؤال -7

 رقم المفردة
المجال 
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

 ابةمفتاح االج نوع السؤال
الدرجة الكلية 

 للسؤال

S042232A 
Chemistry 

 (كيمياء)

Reasoning 
 (استدالل)

CR (ملال) 

See 
scoring 
guide 

 (أنظر الدليل)

1 
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 :إحصائيات السؤال -8
 

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 22 22

نسبة 
التحلق 

2 

نسبة 
األجابة 
الصحيحة 

 (بنات)

نسبة 
األجابة 
الصحيحة 

 (بنين)

 1201 22 1102 202 31 11.2 221 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

212 3202 3201 2302 3202 1203 3202 

 .2.0 .220 .220 2102 1201 .220 212 مصر

 .2.0 1201 3102 2203 1201 3102 213 األردن

 02. 202 2 3102 1301 2 212 غانا

 

 :يتضح من الجدول السابق أن: تعليق على نتائج السؤال -8

 . ة من اإلجابة بطكل صحيح على السؤالمن الطلب% 7729تمكن  -

 
 :موضوع السؤال فى المحتوى -11

 .موجود بالكتاب المدرسى الصف األول اإلعدادى -
 الوحدة األولى الدر  األول -

 :إرشادات عججية -22

عزيزى المعلم من خالل نتائؤ السؤال السابق يمكن ان يكؤون ننؤاك بعؤا النلؤاط التؤى ينبغؤى 
بطؤرح الموضؤوع المؤرتبط بؤه السؤؤال كؤى يمكؤن توجيؤه الطؤالب أخ نا فى االعتبار عند قيامك 

 :لعدم الخطأ مستلباًل عن إجاباتهم على األسئلة المماثلة  ومن بين تلك اإلرطادات ما يلى

 اختلفت طريلة تفكير كل مجموعة ون ا متوقع -
 .نل يطغل الغاز الموجود بالعلبة جزءًا من الحجم -
لمؤدة ( الفريؤرز)ضع زجاجة مياه غازية فؤى الثالجؤة يجب إجراء تجربة قبل ن ه التجربة بو  -

 .يومين
 .ما ا يحدص إ ا وضعت زجاجة ماء مملوءة حتى حافتها فى الفريزر -
 .ما ا تستنتؤ -
 .عندما يتجمد الماء يزاداد حجمه -
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 .قم بسكب الماء الموجود فى مخبار مدرج -

 . عن طريق الرسمتعلم الطالب كيف يتم أخ  قراءة الحجم فى المخبار المدرج وليكن مثالً  -

 .الحجم/ نوضح له الوحدة الناتجة من خارج قسمة الكتلة. نحسب الكثافة للماء -

 .نغير الماء ونضع بداًل منه ماء مع كحول مثالً  -

 .ثم علبة الصودا ونك ا يتدرج التلمي  من السهل للصعب -
 .فى المثال المعطى لم يفهم التلمي  وجود غاز بالصودا ول لك كان المؤطر ضعيف -



 23. 

 S042232Bالسؤال الثامن  -1
 هدف السؤال طريقة قياس الحجم  -2

 السؤال باللغة العربية   -3

 
 

 

 

 

 

 طريقة قياس الحجم: ب
 .اللائمة التالية تبين الطريلة التي استعملتها كل مجموعة لليا  حجم علبة الصودا  

 (ملل)الحجم  طريلة الليا  المجموعة
ثم , للم2122مألنا األنبوب حتى إطارة  أ

وضعت علبة الصودا وني مغللة داخل 
بعد إدخال العلبة ارتفعت المياه حتى .األنبوب
 .ملل2222ارتفاع 

322 

ثم . ملل2122مألنا األنبوب حتى ارتفاع  ب
أسلطنا العلبة المفرغة من الصودا داخل 

بلائها في  األنبوب وحرصنا على إغراق العلبة وا 
أسفل األنبوب و لك بدفعها بواسطة قلم رصا  

نتيجة ل لك ارتفعت المياه حتى ارتفاع . 
 .ملل2222

322 
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 (ملل)الحجم  طريلة الليا  المجموعة
وضعنا . ملل2222مألنا األنبوب حتى ارتفاع  ج

أغرقنانا . خله العلبة الفارغة من الصودابدا
 .وأبلينانا بأسفل األنبوب تحت الماء

طاندنا خروج فلاعات الهواء وفلط بعد انتهاء 
 الفلاعات تركنا العلبة فأطير إلى ارتفاع

 ملل 2221 

1 

فتحنا العلبة واستعملنا   االسطوانة الُمدرجة  د
 لليا  حجم الصودا داخل العلبة

322 

 مجموعات ؟  1اختالف النتائؤ بين ال  فّسر سبب
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 السؤال باللغة االنجليزية -4
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 دليل التصحيح للسؤال باللغة العربية -5
 االستجابة رقم المفردة

S042232B  
 اجابة صحيحة 

يطمل حجم الهواء ( ب)قيا  المجموعة ( I:) تطرح أى منهما 22
المجموعة ( II)بينما قيا  المجموعة ج ال تطمل حجم الهواء أو 

والهواء بينما المجموعة ج تلي  حجم  المعدن ب تلي  حجم
 .أمثلة: المعدن فلط

قاست حجم العلبة مملوءة بالهواء والنتيجة ( ب)المجموعة  -
 .كانت تطمل حجم الهواء

 .المجموعة ج قاست حجم العلبة والنتيجة ال تطمل حجم الهواء -
ة داخل الماء المجموعة ب وضعت العلبة المفرغة مستليم-

ول لك تسلل الماء إلى داخل العلبة ولكن المجموعة ج سمحت 
لفلاعات الهواء بالهروب ول لك حصلت على حجم المعدن ال ى 

 .صنفت منه العلبة ولكن لم تحسب حجم الهواء
 إجابة خطأ 

 .اإلجابة غير الصحيحة ال يلتفت إليها وتلغى وتهمل درجتها 22
 :أمثلة

 .دخل العلبة المجموعة ج الماء
 .المجموعة ب الماء لم يدخل العلبة ل لك كان الحجم أكبر

 .ال يوجد اجابة 22
 .فراغ
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 دليل التصحيح للسؤال باللغة االنجليزية -6

 
 معلومات السؤال  -7

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة  مفتاح االجابة نوع السؤال
الكلية 
 للسؤال

S042232B Chemistry 
 (كيمياء)

Reasoning 
 (استدالل)

CR (ملال) See scoring 

guide ( أنظر
 (الدليل

1 
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 إحصائيات السؤال  -8

 الدولة
عدد 
 العينة

 متروك 22 22

نسبة 
التحلق 

2 

نسبة 
األجابة 
الصحيحة 

 (بنات)

نسبة 
األجابة 
الصحيحة 

 (بنين)

 2302 2203 2202 2202 2101 2202 221 سنغافورة

ط المتوس
 الدولي

212 202 2203 320. 202 2 202 

 302 202 101 2202 2202 101 212 مصر

 202 301 302 2201 2.02 302 213 األردن

 201 203 201 1.03 1.02 201 212 غانا

 

 :تعليق على نتائج السؤال -8

 : يتضح من الجدول السابق أن  -
 . من الطلبة من اإلجابة بطكل صحيح على السؤال% 121تمكن  -
 :موضوع السؤال فى المحتوى  -11

 
 

 :عججية إرشادات -11

عزيزى المعلم من خالل نتائؤ السؤال السابق يمكن ان يكون نناك بعا النلاط التى ينبغى 
أخ نا فى االعتبار عند قيامك بطرح الموضوع المرتبط به السؤال كى يمكن توجيه الطالب لعدم 

 :ة المماثلة  ومن بين تلك اإلرطادات ما يلىالخطأ مستلباًل عن إجاباتهم على األسئل

لتعيين الكثافة عمليا البدا من توضيح مفهوم الكثافة جيدا للطلبة والعالقة بين كثافة المادة والماء 
الستخدامها فى تعيين  حجمها باستخدام اناء به ماء مع ايضاح المطلوب تعيين كثافة المادة 

 .المصنوع منها العلبة

 هه أمثلة مشاب -12
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 S042232Cالسؤال التاسع  -1
 هدف السؤال حساب الكثافة -2

 السؤال باللغة العربية  -3

 
 

 

 

 

 

 

 

 حساب الكثافة: 
ال  اللائمة التالية تعرا نتائؤ قيا  الكتلة وقيا  الحجم ونتائؤ حساب الكثافة لكل مجموعؤة مؤن

 . مجموعات   1
 د ج ب أ المجموعة

 3.203 230.1 230.1 3.203 (مج)الكتلة 
 322 1 322 322 (مم)الحجم
 2021 2022 2021 2021 (مم/جم)الكثافة 

أية مجموعة استطاعت . اعتمادًا على الطريله التي استعملتها كل مجموعة لحساب الكثافة
 الوصول لكثافة المعدن المصنوع منه العلبةً؟ 

 (أ)المجموعة  -أ
 (ب)المجموعة -ب
 (ج)المجموعة -ج 
(د)د  المجموعة     
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 السؤال باللغة االنجليزية-4

 

  :معلومات السؤال -5

المجال  رقم المفردة
 المعرفي

المستوى 
 المعرفى

الدرجة الكلية  مفتاح االجابة نوع السؤال
 للسؤال

S042232C Chemistry 
 (كيمياء)

Reasoning 
 (استدالل)

MCQ 
اختيار من )

 (متعدد

C (ج) 1 
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  :احصائيات السؤال -6

 الدولة
عدد 

 لعينةا

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

نسبة 
األجابة 
الصحيحة 

 (بنات)

نسبة 
األجابة 
الصحيحة 

 (بنين)
 د ج ب أ

 6221 6621 29. 321. 62 7.26 928. 62 666 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

667 06 7326 7726 06 .727 226 0121 0621 

 0220 0628 620 622. .062 ..70 7320 .062 .86 مصر

 01 0626 629 628. 0629 7629 .732 0629 210 األردن

 0029 0021 628 .02. 0022 929. 7028 0022 212 غانا

 :  تعليق على نتائج السؤال -7

 : يتضح من الجدول السابق أن 
 من الطالب على البديل أ% 7320اختار نسبة 
 بديل بمن الطالب على ال% 7029اختار نسبة 
 من الطالب على البديل ج% .062اختار نسبة 
 من الطالب على البديل د       % 622.اختار نسبة 

 وكان البديل الصحيح البديل ج

 موضوع السؤال ووجوده فى المحتوى  -8
 
 إرشادات عججية  -9
 

 كان المفروا إعطاء الطالب نب ة من قبل للمعدن المستخدم ممكن نعطى جدول ي كر  -

مثال ألنم المعادن فى حياتنا وكثافتها المعروفة ثم بعد التجربة نطلب من الطالب فيه  -
 .أن ي كر نوع المعدن ال ى تم تحديد كثافته

أمثلة مشابهه  -11
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 S022181 تكوين المحلولالسؤال العاشر  -1
 هدف السؤل تكوين المحلول -2
 السؤال باللغة العربية  -3

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 عند إ ابة السكر فى الماء، ما ا يحصل لتلك الجزيئات؟. عدة جزيئاتالسكر مكون من 
 .تختفى -أ

 .تتواجد على طكل محلول -ب
 .تتبخر -ج
 .تتحد مع الماء لتطكل عنصرًا جديداً  -د

 

 :السؤال باللغة االنجليزية   -4
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 معلومات السؤال  -5
المجال  رقم المفردة

 المعرفي
المستوى 
 المعرفى

تاح مف نوع السؤال
 االجابة

الدرجة الكلية 
 للسؤال

S022181 Chemistry 
 (كيمياء)

Knowing 
 (معرفه)

MCQ 
اختيار من )

 (دمتعد

B (ب) 1 

 إحصائيات السؤال  -6

 الدولة
عدد 
 العينة

نسبة 
االجابة 
 الصحيحة

 نسبة االستجابة على البدائل

 متروك

نسبة 
األجابة 
الصحيحة 

 (بنات)

نسبة 
األجابة 
الصحيحة 

 (بنين)
 د ج ب أ

 6929 6121 320 6.22 221 .622 026 .622 667 سنغافورة

المتوسط 
 الدولي

608 6026 921 6026 826 0628 .27 6726 6626 

 7329 7.21 322 6821 6 .7.2 .772 .7.2 .86 مصر

 .622 1128 329 0.26 .82 1.27 .22 1.27 .21 األردن

 63 .092 26. 0121 329. .082 328. .082 260 غانا

 : تعليق على نتائج السؤال يتضح من الجدول السابق أن  -7

 من الطالب على البديل أ% .772اختار نسبة  -
 من الطالب على البديل ب% .7.2اختار نسبة  -
 من الطالب على البديل ج% 6اختار نسبة  -

 من الطالب على البديل د       % 6821اختار نسبة  -
 وكان البديل الصحيح ب
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  :ع السؤال فى المحتوى موضو  -8
 
 
 :ارشادات عججية -9

عزيؤؤزى المعلؤؤم مؤؤن خؤؤالل نتؤؤائؤ السؤؤؤال السؤؤابق يمكؤؤن ان يكؤؤون ننؤؤاك بعؤؤا النلؤؤاط التؤؤى ينبغؤؤى 
أخ نا فى االعتبار عند قيامك بطرح الموضوع المرتبط به السؤال كؤى يمكؤن توجيؤه الطؤالب لعؤدم 

 :ة  ومن بين تلك اإلرطادات ما يلىالخطأ مستلباًل عن إجاباتهم على األسئلة المماثل

 

توضيح مفهوم المحلول وكيفية تكوينه وما نو الم اب والم يبوما ا يحدص عند اضافتهما  -
 معا

ومؤا ا يحؤدص عنؤد إضؤافة . الم يب أوالً  Salventالم اب،  Soluteيجب  كر الفرق بين  -
ه ثؤم نسؤأل نؤ ا ضؤع قلؤياًل مؤن السؤكر فؤى المؤاء ودع الطالؤب يت وقؤ.الم اب داخؤل المؤ يب

 .السؤال
 أمثلة مشابهه -11

 عند إ ابه الملح فى الماء ما ا يحدص لجزئيات الملح  ؟ 
 تتواجد على طكل محلول  . أ

 تتبخر  . ب

 تتحد مع الماء وتكون عنصر جديد . ج

 تختفى . د
 

 
 

 


