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ثدإير ألانشطة 

 ثذكير
ٌظتهل ألاطخاذ الحصت بؼسح أطئلت خىل ما جم جدصيله من مػازف خالل الحصت ألاولى و ًؼلب من الخالمير إغؼاء 

.  أمثلت لحاالث ًؼبق فيها الؿص طؿؼا غلى ألاجظام

 مالحظة

 و

جملاؤل 

ه، و ًؼلب منهم شفؽ الهىاء املىجىد داخل كل  ًصود ألاطخاذ الخالمير بقنيناث هظيفت من مادة البالطديك قابلت للدشٍى

ما : - ، و ًنظم ألاطخاذ مناقشت خىل مالخظاث الخالمير، و ٌظخدزجهم إلى ػسح الدظاؤل آلاحي1قنينت كما ًبين الشكل 

ًنظم ألاطخاذ مناقشت جماغيت بين الخالمير، و حػخبر أجىبتهم بمثابت فسطياث ًخم الخأكد منها من .  طبب حشىه القنينت؟

(.  2)و  (1)خالل إهجاش النشاػين 

  نجاس

 و

ثت صل 

مؼ أخر الاخخياػاث املىضحت في النشاغ  (3)و  (2)ًنجص ألاطخاذ بمػيت الخالمير الخجسبت املمثلت في الشكلين :    1 انشاط 

ًنظم ألاطخاذ مناقشت خىل ما ًالخظه الخالمير و ٌظاغدهم لإلجابت غن ألاطئلت املؼسوخت في النشاغ .  إلهجاش الخجسبت1

:  ألاول و التي ًنبغي أن جكىن كالخالي

 أالخظ أن قؼػت الىزق املقىي جبقى ملخصقت بالكأض و أن املاء ًبقى مدصىزا داخل الكأض  .

  لم جفسؽ الكأض من املاء  ن الهىاء املديؽ  ها ًؼبق طؿؼا غلى قؼػت الىزق املقىي  .

  غند إمالت الكأض، جبقى كرلك قؼػت الىزق املقىي ملخصقت  ها،  ن الهىاء ًؼبق طؿؼا غلى كل جظم ًىجد في

 . جماض مػه

  غند سحب الهىاء من داخل القنينت ًنقص طؿؽ الهىاء الداخلي، بينما ٌظخمس الهىاء الجىي الري ًديؽ

.  بالقنينت في حظليؽ هفع الظؿؽ غلى الجداز الخازجي للقنينت، الش يء الري ًفظس حشىه القنينت

(.  5)و  (4)ًنجص الخالمير الخجسبت املبينت في الشكلين :    2 انشاط 

الؿشاء املؼاػي مىجس و مثبذ بإخكام غلى القمؼ لخفادي حظسب الهىاء، ًالخظ الخالمير شكل الؿشاء املؼاػي، و 

:  ٌظدثمسون خصيلت النشاغ ألاول لإلجابت غن ألاطئلت املؼسوخت كما ًلي

  الؿشاء املؼاػي ؾير مقػس، ٌػعي أن طؿؽ الهىاء املىجىد داخل القمؼ ٌظاوي الظؿؽ الجىي  (4)في الشكل  .

  غند شفؽ الهىاء ًنخفع الظؿؽ داخل القمؼ(5)في الشكل ،  .

  -ًخقػس الؿشاء املؼاػي  ن طؿؽ الهىاء الجىي أكبر من طؿؽ الهىاء داخل القمؼ . 

 سحخالص 
:  ًنظم ألاطخاذ مناقشت جماغيت خىل خصيلت النشاػين و ٌظخدزج الخالمير للخىصل إلى الخالصت الخاليت

 .ًؼبق الهىاء غلى جميؼ ألاجظام التي ًديؽ  ها طؿؼا ٌظسم الظؿؽ الجىي 

 خحبار 

 احعلمات 

غند وطؼ املحجمت غلى طؼذ أملع و الظؿؽ غليها، ًنفلذ جصء من الهىاء املدصىز داخلها، فينخج غن ذلك 

بينما ًبقى الهىاء الجىي ٌظلؽ هفع الظؿؽ، الش يء الري ًفظس صػىبت فصل . اهخفاض الظؿؽ داخل املحجمت

 . املحجمت غن الظؼذ ألاملع
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