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السادس :   ىى املستوى

 .ى عناصر ال ارر الكصرنائير ناملنزى    :املوضوع
ى انشنطر اعلمي

 ألاولى:   ىى اتحلر

 الثاوي:   ىىألاسبتع
 1:  حراذة

 ألاولى:    ىى لحصي

 

سيرر الاسر اص حلر

تل يررألانشطير

موضوع كدم في السيخين الثالثت و )ًطسح ألاسخاذ أسئلت مىاسبت لدفؼ الخالمير ئلى جرهس حػلماتهم حٌو الدازة الىهسبائيت البسيطت ىتذكير

. و ذلً إلغادة جيشيطها و اسدثمازها في الحصت الحاليت (السابػت

مالحظيرورتملنؤزر
: ًلترح ألاسخاذ ووضػيت لالهطالق بيخا حدًث البىاء ، أزاد ملاٌو ججهيزه بالىهسباء و ذلً السخدزاج الخالمير ئلى طسح الدساٌؤ الخالي

ما هي الػىاصس الىهسبائيت التي ًحخاحها امللاٌو لخجهيز املنٌز بالىهسباء؟ 

.   ًطلب ألاسخاذ مً الخالمير زسم الترهيب الىهسبائي باملنٌز السخىشاف جمثالتهم كبل الشسوع في اهجاش ألاوشطت

إنجنزرورتت الر

:ى1نشنطر
. يهدف هرا اليشاط ئلى حػسف غىاصس الدازة الىهسبائيت باملنٌز 

وبػد ذلً ًلوم الخالمير بمالحظت الصوز . جىظم مىاكشت حماغيت بين الخالمير حٌو غىاصس الدازة الىهسبائيت للخػسف غلى جمثالتهم 

ت ، ومً خالٌ إلاحابت غلى ألاسئلت املطسوحت في هرا اليشاط ، ًخم ,املخضمىت ملخخلف غىاصس الدازة الىهسبائيت  باإلضافت ئلى بطاٍز

: الخوصل ئلى ما ًلي 

. ًمىً الػداد الىهسبائي مً كياس الطاكت الىهسبائيت املستهلىت- 

 - ٌ . ًمىً اللاصل مً الخحىم في ئكامت الخياز أو كطػع غً املنز

. ًسهب املصباح في املد- 

. ًخم زبط غىاصس الدازة الىهسبائيت فيما بينها بواسطت أسالن السبط- 

مً خالٌ هرا اليشاط، ًخوصل الخالمير ئلى حسد غىاصس الدازة الىهسبائيت و وظيلت ول منها 

:ى2نشنط
م ألوان ألاسالن ، أو  لت الخمييز بين أسالن الدازة الىهسبائيت باملنٌز ، سواء غً طٍس يهدف هرا اليشاط ئلى ئهساب الخالمير طٍس

. باسخخدام ملً البراغي ذي املصباح الياشف

:  ليخم طسح السإاٌ 1ًالحظ الخالمير صوزة الشيل - 

ملاذا حسخػمل في الدازة الىهسبائيت باملنٌز أسالن ذاث ألوان مخباًىت؟  هل ًوحد اخخالف بين هره ألاسالن؟ 

. في ثلبي مأخر الخياز أمام أهظاز الخالمير. لإلحابت غً هرا السإاٌ ،ًدخل ألاسخاذ ملً البراغي ذي املصباح الياشف ، جباغا 

:  ًخوصل الخالمير ئلى ما ًلي 2و مً خالٌ إلاحابت غً ألاسئلت في اليشاط 

. السلً الري ٌسبب ئضاءة املصباح الياشف لوهع أحمس- 

. السلً الري ال ًحدث ئضاءة املصباح الياشف لوهع أشزق- 

. السلً املخصل بالسلً الىحاس ي السميً ، ال ٌسبب ئضاءة املصباح الياشف - 

.  السلً ألاحمس هو مصدز الخياز الىهسبائي- 

 .ًخوصل الخالمير ، بمساغدة ألاسخاذ ئلى خالصت ، ًدوهونها في دفاجسهم سسخالصر

 خسبنار اسعلمنتر
: الخخباز حػلماث الخالمير ، جخم إلاحابت مً طسفهم ، غً السإاٌ الوازد في هخابهم والخالي

م ألوانها أو باسخخدام ملً البراغي ذي املصباح الياشف-  . ًخم الخمييز بين أسالن الدازة الىهسبائيت ئما غً طٍس
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