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ثدبير ألانشطة 

ًؼسح ألاطخاذ أطئلت مىاطبت حظاغد الخالمير غلى اطخحظاز اإلاػازف اإلاخػلقت بالظغؽ الجىي و ًثير اهدباههم ئلى أن  ثذكير

ت .  غبازة الظغؽ الجىي مخداولت في اليشسة الجٍى

مالحظة و جملاؤل 

، و ًىظم مىاقشت ٌػلقىن فيها غً مظمىن الشكلين، و (2)و  (1)ًؼلب ألاطخاذ مً الخالمير مالحظت الشكلين 

:  ٌظخيخجىن أن ألامس ًخػلق بخغير للؼقع، ثم ٌظخدزجهم ئلى ػسح الدظاؤالث آلاجيت

 . ماهى الجهاش الري ًمكً مً قياض الظغؽ الجىي؟ -

 . كيف ًمكً الخيبإ بخحظً أو اطؼساب الجى؟ -

قت الطخكشاف جمثالث الخالمير حىل مإشساث اطؼساب أو جحظً الجى  اح، : ٌػخبر هرا الظإال بمثابت ػٍس هبىب ٍز

...  ظهىز غيىم، ازجفاع أو اهخفاض دزجت الحسازة

إنجاس و ثت صل 

: 1 لنشاط 

ًقدم ألاطخاذ ئلى الخالمير بازومترا و في حالت . يهدف هرا اليشاغ ئلى حػسف الخالمير غلى البازومتر و كيفيت اطخػماله

و ًبين أن . إلاالحظت صىزة البازومتر، و ًىظم مىاقشت ًصفىن فيها هرا الجهاش (3)غدم وجىده، ًحيلهم غلى الشكل 

ثم ٌظاغد الخالمير غلى ؤلاجابت غلى ألاطئلت . القيمت اللت ٌشير ئليها الػقسب ألاطىد  ي قيمت الظغؽ الجىي 

:  اإلاؼسوحت كما ًلي

 . البازومتر: ٌظسم الجهاش الري ًققع الظغؽ الجىي  -

 . (hPa)الىحدة اإلاظخػملت لقياض الظغؽ الجىي  ي الهيكخىباطكال و زمصها هى  -

 . hPa 1013:   قيمت الظغؽ الجىي الػادي غىد طؼط البحس حظاوي  -

.     hPa 1010: قيمت الظغؽ الجىي  ي -

: 2 لنشاط 

د الخالمير غلى اطخػمال  يهدف هرا اليشاغ ئلى جفظير الػالقت بين حغير الظغؽ الجىي و حغيراث حالت الجى و حػٍى

ًقسأ الخالمير الىص الري ًىضح كيفيت طبؽ مىطؼ الػقسب ألاطىد بىاطؼت الػقسب . البازومتر للخيبإ بأحىال الجى

:   و ًجيبىن غلى ألاطئلت كما ًلي (3)و  (2)و  (1)ألاحمس، ثم ًالحظ الخالمير بالخخابؼ ألاشكال 

(.  2) اهخفع الظغؽ الجىي في الشكل –(.   1)ازجفؼ الظغؽ الجىي في الشكل - 

 (. 3)طقبقى الجى مظخقسا في الشكل .  - (2) طيظؼسب الجى في الشكل –(.    1)طقخحظً الجى في الشكل - 

 سحخالص 

:   بػد الاهتهاء مً ألاوشؼت ًىظم ألاطخاذ مىاقشت الطخخالص ما ًلي

 الىحدة اإلاظخػملت لقياض الظغؽ الجىي  ي الهيكخىباطكال و ًسمص –. ًقاض الظغؽ الجىي بىاطؼت البازومتر- 

 ًىبئ ازجفاع الظغؽ الجىي باقتراب جحظً –. hPa 1013: الظغؽ الجىي الػادي غىد طؼط البحس هى–. (hPa)لها 

ت–. في الؼقع .   ًىبئ اهخفاض الظغؽ الجىي باقتراب الاطؼساباث الجٍى

 خحبار  لحعلمات 
ً اإلاقترح، حيث ًسطمىن البازومتر في لحظخين، لحظت أولى ًكىن فيها الػقسب ألاحمس و ألاطىد  ًىجص الخالمير الخمٍس

 . مخؼابقين و لحظت ثاهيت ًكىن فيها الػقسب ألاحمس في مىطػه البدئي، و الػقسب ألاطىد في مىطؼ ًىبئ ًخحظً الجى
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