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الظادض :      املحتو 

 .  لطاقة  لكهربائية    :املوضوع
  لنشاط  لعلمي

 السابعت:      لتحدة

 :     ألاسبتع
  18 – 17:  جراذة

 :       لحصة

 

سير  لدرس  ار حل 

ثدبير ألانشطة 

 ألاهد ف
حعسف جلىياث /  اكدشاف أن خسكت مغىاطيع داخل وشيعت ييخج عنها جياز كهسباء/ حعسف مكوهاث مىوب دزاجت 

.  اطخعمال الخلىياث الظابلت لخدويس عىفاث املىوب في املدطاث الكهسبائبت/ مخخلفت يمكً بها جدويس املىوب

مالحظة و جملاؤل 
. الكهسباء هي ألاكثر اطخعماال في خياجىا اليوميت: و وصف أوشطت ألاشخاص مً خالل املىاكشت -  1- مالخظت الشكل 

ما هي طسق إهخاج الطاكت الكهسبائيت ؟ - 

إنجاز و ثت صل 

:  1 لنشاط

: الخوصل إإل دوزان أكسة املىوب ييخج عىن جياز كهسباائ و يجيبون : 3اهجاش الخجسبت املمثلت في الشكل 

. ال يض يء املصباح عىدما جخوكف العجلت عً الدوزان. - جضعف إضاءة املصباح عىدما جىخفض طسعت العجلت- 

:  للخعسف علل مخخلف مكوهاث املىوب و يركسونها 3و يخمعىون في الشكل . يفكك املىوب و جلدم مخخلف مكوهاجن* 

.  أطالك للسبط– وشيعت غير مخدسكت –خديد مطاوع - مغىاطيع مسجبط بأكسة

:  بعد مىاكشت كيفيت ججميي ألاجصاء يجيبون - 

. العىصس الري يدوز أثىاء دوزان العجلت هو املغىاطيع املسجبط باالكسة- 

. دوزان املغىاطيع بداخل الوشيعت يظبب ظهوز الخياز الكهسباائ في الوشيعت- 

. جيخج الطاكت الكهسبائيت التي حشغل مصباح الدزاجت عً دوزان املغىاطيع بداخل الوشيعت- 

:   2 لنشاط 

. الخعسف علل مخخلف الطسق التي يمكً بواططتها جدويس أكسة املىوب - 

إضاءة املصباح جدل علل مسوز الخياز الكهسباائ في الدازة املكوهت : - ويجيبون - 4-مالخظت الصوزة املمثلت في الشكل - 

. جيخج خسكت زيشاث العىفت عً كوة بخاز املاء املخصاعد مً اللدز الضاغطت. - مً املصباح و املىوب

:   3 لنشاط 

. حعسف طسق إهخاج الطاكت الكهسبائيت في كل مً املدطت الكهسبائيت واملدطت الحسازيت ومدطت املساوح الهوائيت- 

. مدطت كهسبائيت بواططت خسكت املاء: - جدوز العىفاث في:- بعد كساءة هن اليشاا يجيبون - 

 .مدطت هوائيت بواططت السياح. - مدطت خسازيت بواططت بخاز املاء الىاجج عً حسخين املاء- 

 سحخالص 
إهخاج الخياز الكهسباائ يخم بواططت خسكت املغىاطيع فسب وشيعت والكهسباء التي وظخعملها في خياجىا اليوميت يخم 

 .إهخاجها في مدطاث ضخمت حشخغل خظب مبدأ مشابن لرلك الري ييخج بن مىوب الدزاجت الطاكت الكهسبائيت

 خحبار  لحعلمات 

: مصدر  لطاقة  املحعمل في

. خسكت املاء وهي طاكت مخجددة: املدطت الكهسمائيت- 

. البترول أو الفدم وهي طاكت غير مخجددة: املدطت الحسازيت- 

 .خسكت الهواء وهي طاكت مخجددة: املدطت الهوائيت- 

 موقع الرياضيات للجميع 
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