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سير  لدرس  از حل 

ثدبير ألانشطة 

ًطسح ألاطخاذ أطئلت مناطبت جمنن الخالمير من اطخحضاز مندظباتهم حىى ئهخاج الطاقت النهسبائيت و اطخػماالتها،  ثذكير

ت و مصادزها و اطخػماالتها .  و لرا الطاقت الحساٍز

مالحظة و جملاؤل 

 ًىجه ألاطخاذ اهدباه الخالمير ئلى أن حسخين املاء و الخدفئت و الطهي جخم بىاططت الخشب و الغاش و أهه ًمنن لرلو 

:  ثم ٌظخدزجهم لطسح الدظاؤالث آلاجيت. اطخػماى ألاجهصة النهسبائيت لنفع الغسض

 ما هىع الطاقت التي حظتهلنها هره ألاجهصة النهسبائيت؟  -

 ئلى أي شهل من الطاقت جحىى هره ألاجهصة الطاقت التي حظتهلنها؟  -

تَرك للخالمير مدظؼ من الىقذ لخقدًم أجىبتهم غن الظإالين و مناقشتها قصد فسش الفسضياث املالئمت منها و ئلغاء  ًُ

.  الفسضياث غير املناطبت

إنجاس و ثت صل 

ت و أن خاصياتها :     1 لنشاط  يهدف هرا النشاط ئلى ئطالع الخالمير غلى مجمىغت من ألاجهصة التي جىفس طاقت حساٍز

ت ل الطاقت النهسبائيت ئلى طاقت حساٍز .  املشترلت هي جحٍى

 و ًخػسفىن غن مضامينها، ثم ًجيبىن غن ألاطئلت املطسوحت 3 و 2 و 1ًالحظ الخالمير الصىز املمثلت في ألاشهاى 

...  الغسض من اطخػماى:  لما ًلي

.   صفيحت الفسن هى الطهي–.  املدفأة هى الخدفئت–.  املهىاة هى مي املالبع–. مجفف الشػس هى ججفيف الشػس- 

ت .  ًحىى مل من الفسن النهسبائي و مجفف الشػس و املهىاة و املدفأة الطاقت النهسبائيت ئلى طاقت حساٍز

ت:      2 لنشاط  ًقىم ألاطخاذ بمػيت الخالمير . يهدف هرا النشاط ئلى ئبساش جحىى الطاقت النهسبائيت ئلى طاقت حساٍز

ت، ًخم ضبط اللحظت التي جم فيها زبط جهاش 5باهجاش الخجسبت، املبينت في الشهل   و بىاططت ميقذ أو طاغت ًدٍو

الدسخين بمأخر الخياز ثم ًقىم الخالمير بخػيين دزجت الحسازة غلى زأض مل دقيقت و ًمألون الجدوى املقترح، ثم 

ت–. جتزاًد دزجت حسازة املاء أثناء الدسخين: - ًجيبىن غن ألاطئلت املطسوحت لما ًلي  –.  ًنظب املاء طاقت حساٍز

ت .  املسخن النهسبائي ٌظتهلو طاقت لهسبائيت، و ًحىلها ئلى طاقت حساٍز

ظخػمل لدسخين املاء: -  من بين ألاجهصة التي جحىى الطاقت النهسبائيت ئلى–
ُ
ت ح . جهاش حسخين ماء الحمام: طاقت حساٍز

ت حظخػمل للطهي–  .(آلت الطهي الضاغطت)القدز الضاغطت النهسبائيت :  طاقت حساٍز

نه بدفاجسهم الخاصت سحخالص   .ًخم بمظاغدة ألاطخاذ بناء اطخخالص جماعي، و جدٍو

 خحبار  لحعلمات 

ًالحظ الخالمير الصىز و ًخػسفىن أن ألامس ًخػلق بدسخين املاء بىاططت ألىاح شمظيت ثم ًجيبىن غن ألاطئلت لما 

.  ال حظخػمل الطاقت الشمظيت مباشسة لدسخين املاء:  - ًلي

ق جهاش مالئم ئلى         -  ألالىاح الشمظيت جحىى الطاقت الشمظيت ئلى طاقت لهسبائيت التي جخحىى بدوزها غن طٍس

ت حسخن املاء  . طاقت حساٍز
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