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ًؼسح ألاطخاذ أطئلت مىاطبت ،حظاغد الخالمير غلى اطخدظاز اطخػماالث الؼاقت الحسازٍت مً خالل أمثلت جم الخؼسق
ثذكير
ئليها في الحصص الظابقت.
ًىظم ألاطخاذ املىاقشت املخػلقت بمىطىع الخركير و ًؼلب مً الخالمير مالخظت الصىزة و ًدفؼ بهم للدظاؤل خىل دوز
مالحظة
الشمع كمصدز للؼاقت الحسازٍت زم ًدظظهم بأن الحياة غلى طؼذ ألازض حظخديل دون وجىد هره الؼاقت
الحسازٍت .زم ًؼسخىن الدظاؤالث الخاليت :هل جىجد مصادز أخسي للؼاقت الحسازٍت؟ و ما هي مجاالث اطخػمالها؟.
و
قبل الشسوع في اهجاش اليشاػين ،جخاح للمخػلمين الفسصت لإلدالء ببػع مصادز الؼاقت الحسازٍت مثل :الفدم،
جملاؤل
الحؼب ،البترول الغاش ،السور ،الشمع...
لنشاط ً :1الخظ الخالمير الصىز املمثلت في ألاشكال  1و  2و  3و ًىظم ألاطخاذ مىاقشت جماغيت زم ًجيب الخالمير
غً ألاطئلت املؼسوخت كما ًلي :مصدز الؼاقت الري اطخػمله:
 شكسٍاء هى الفدم – .شيماء هى الغاش – .طػيد هى الؼاقت الكهسبائيت.ًالخظ املخػلمين الشكل  4و ٌظخيخجىن أن الحصىل غلى لهب غىد جقسٍب غىد زقاب مشخػل مً فىهت ألاهبىب دليل
غلى أن جخمير السور ًإدي ئلى ئهخاج غاش قابل لالختراق مثل الري وظخػمله في مىاشلىا للؼهي ،زم ًجيبىن غً ألاطئلت
كما ًلي - :في مػصل غً الهىاء ًيخج غً جخمير الىباجاث و السور ،غاش قابل لالختراق.
 مصدز الؼاقت هى الغاش الىاجج غً جخمير السور و الىباجاث.لنشاط  :2يهدف هرا اليشاغ ئلى ئبساش أن الشمع مصدز مهم للؼاقت الحسازٍت و أهه ًمكً اطخغاللها لقظاء بػع
إنجاس و ثت صل ألاغساض اليىميت كالدسخين .و ٌظاهم هرا اليشاغ في جىميت قدزاث الخلمير غلى اطدثماز أدواث و وطائل غمل ًصادفها في خياجه اليىميت.
ًىجص الخالمير بمػيت ألاطخاذ الخجسبت املبيىت في الشكل  5باطخػمال ألادواث املركىزة في بداًت اليشاغً ،قىم الخالمير
بخدوًٍ قيم دزجت الحسازة التي ٌسجلها كل مدساز زم ًىظم ألاطخاذ مىاقشت ًديذ فيها الفسصت للخالمير جبادل آزائهم
خىل الىخائج التي خصلىا غليها زم ًجيبىن غً ألاطئلت كما ًلي:
أ -جسجفؼ دزجت خسازة املاء املىجىد في الػلبت التي جم جسكيز أشػت الشمع غليها بىاطؼت املساًا بقيمت أكبر مً القيمت
التي ازجفػذ بها دزجت خسازة املاء املىجىد في الػلبت ألاخسي.
ب -ئن ججميؼ أشػت الشمع و جسكيزها غلى هقؼت مػيىت ًمكً مً الحصىل غلى كميت كبيرة مً الؼاقت الحسازٍت.
ثً -مكً بىاطؼت هره الؼسٍقت حسخين املاء أو ػهي ألاػػمت.
ج -ال ًمكً الاغخماد غلى أشػت الشمع كمصدز للؼاقت الحسازٍت خالل ًىم كامل هظسا لغيابها خالل الليل.
ٌظخخلص الخالمير بمػيت ألاطخاذ أن الشمع مصدز زئيس ي للؼاقت الكهسبائيت و بدونها حظخديل الحياة غلى ألازض ،و
سحخالص
أن اطخػمال الؼاقت الشمظيت ًمكً مً الخىفير في مصادز أخسي للؼاقت كالفدم ،الغاش ،الخشب و الكهسباء.
خحبار لحعلمات

الخخباز حػلماث الخالميرً ،جيبىن غً الظإال املؼسوح بىػم مػصشًٍ جىابهم باطدثماز املػازف املكدظبت في اليشاغ .2
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