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املراحل

لنشاط لعلميى

سري الدرس
ًُمهذ لهزه الحصت من خاله الخزكير بالخعلماث العابقت التي جخعلق :بمىكب ألاسض ،و دوسانها خىه نفعها و خىه
الشمغ .و جىاسٍخ بذاًت الفصىه ألاسثعت ،و رلن من احل اظدثماسها في هزه الحصت.
من خاله مالخحت ىس اللخاا ًخت الدعااه :ما ظحب وحىد أسثعت فصىه؟.
ٌعطي ألاظخار فش ت للمخعلمين لإلدالء بخصىساتهت خىه وحىد الفصىه ألاسثعت و التي ًملن أن جمىن كالخالي :دوسان
ألاسض خىه نفعها ،دوسان ألاسض خىه الشمغ ،دوسان ألاسض خىه الشمغ و ميل مدىه القطجين ،حغير املعافت
بين ألاسض و الشمغ خاله العنت .و للخأكذ من صحت الفشضياث املقترخت ًنجض النشاطان املىاليان.
 1يهذف هزا النشاط إلى إبشاص أن مدىس دوسان ألاسض خىه نفعها مائل.
ً نصح بإنجاص الخجشتت في غشفت محلمت.
ً قىم املذسط بخثجيذ خيط خىه اللشة ألاسضيت (الشمل .)1
ً قىم أخذ املخعلمين بمعن اللشة من طشفي القضيب بينما مخعلت(ة) آخش ًض يء اللشة بمصجاح حيبي.
 جىضع اللشة بديث ًمىن مدىسها عمىدًا على ظطذ الطاولت.
ً قىم أخذ املخعلمين بىضع عالمخين جدذ الجضء املضاء من الخيط ،ثت ًميل مدىس اللشة بدىالي  23°عن
مىضعه الشأس ي ،و ًضع من حذًذ بلىن مغاًش عالمخين جدذان الجضء املضاء من الخيط.
ً ضٍل ألاظخار الخيط و ًطلب من أخذ املخعلمين قياط طىه الجضء املضاء من الخيط في كل خالت بىاظطت
معطشة.
ً نحت ألاظخار مناقشت خىه النخائج املدصلت و ًخى ل الخالميز إلى ما ًلي:
 مدىس ألاسض ليغ عمىدًا ،بل مائال.
 لى كان مدىس ألاسض عمىدًا على ًطذ املذاس لمانذ مذة الليل و النهاس مدعاوٍخين.
 2يهذف هزا النشاط إلى إلاحابت عن ظحب وحىد الفصىه ألاسثعت باالعخماد على اخخالف مذة النهاس و
الليل .و ًهيء ألاظخار فضاء مناظجا إلنجاص هزا النشاط ألنه ًديذ للمخعلمين فش ت لخنميت سوح الخعاون و الخىا ل.
ٌعشض ألاظخار العذة الخجشٍحيت (شمل .)1
ًقىم الخالميز بمعاعذة ألاظخار بىضع املجعت بالخخاةع في املىاضع ألاسثعت و في كل خالت ًقىم أخذ الخالميز بمعلمت
طىه الجضء املضاء من كل خيط ،و قياط طىله ،ثت ًذون املخعلمىن النخائج في الجذوه ةعذ نقله.
ًجيب املخعلمىن عن ألاظئلت املطشوخت و ًخى لىن إلى ما ًلي:
 ًمىن النهاس أطىه من الليل في املغشا في املىضع  - .3اظت الفصل الزي ًىحذ باملغشا هى فصل الصيف.ًنحت ألاظخار مناقشت خىه خصيلت النشاطين و ٌعخذسج الخالميز إلى ياغت الخال ت.
ظحب حعاقب الفصىه ألاسثعت هى دوسان ألاسض خىه الشمغ و ميل مدىسها دوسانها.
ٌعىد فصل واخذ في خط الاظخىاء.
موقع الرياضيات للجميع
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