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سيرل الاسل اه حيل

 ل يرلألانشطيل

،  ى ذكير يطسح ألاطخاذ أطئلت مىاطبت ججػل الخالمير يظخحضسون مىدظباتهم حٌى غىاصس الدازة الىهسبائيت باملنٌز

. و ذلً مً أجل اطدثمازها في الحصت الحاليت (1مىضىع الحصت )

مالحظيلولتملبؤزل

 و يطلب منهم جسد ألاجهصة الىهسبائيت املمثلت و يدفؼ بهم للخىصل إلى أن هره 1يحيل ألاطخاذ الخالمير غلى الشيل 

:  ألاجهصة ال يمىنها أن حشخغل إال إذا جم زبطها بالدازة الىهسبائيت املىجىدة في املنٌز ليخم صياغت الظؤاٌ الخالي 

؟  - هيف جمثل الدازة الىهسبائيت باملنٌز

، و كد يلىم الخالمير بسطم ألاجهصة غىض جمثيلها  يترن ألاطخاذ للخالمير الفسصت لسطم الدازة الىهسبائيت باملنٌز

. بسمىش إصطالحيت

إنجبزلول ت صيل

:ى1نشبطل

. يهدف هرا اليشاط إلى حػسف الخالمير جمثيل  الدازة الىهسبائيت باملنٌز 

يىظم ألاطخاذ مىاكشت بين الخالمير حٌى جمثيل الدازة الىهسبائيت البظيطت و يلىدهم إلى الخفىير في هيفيت جمثيل 

 ملالحظخه و الخػليم غلى مضمىهه و يجيبىن غً ألاطئلت 2الدازة الىهسبائيت باملنٌز ، ثم يحيلهم غلى الشيل 

: املطسوحت هما يلي 

. طلً أحمس يظمى طلً الطىز و طلً أشزق يظمى الظلً املحايد. غدد ألاطالن املسجبطت بالػداد اثىان - 

. جىجد الصهيرة غلى طلً الطىز .  - الػىصس املسهب مباشسة بػد الػداد هى الفاصل- 

 (يسطم جمثيل الدازة يدويا ) :2نشبط

 . 1يهدف هرا اليشاط إلى جلىيم مػازف الخالمير املىدظبت مً خالٌ إهجاشهم لليشاط

:  ، و يػللىن غلى مضمىهه ثم يجيبىن غلى ألاطئلت هما يلي3يالحظ الخالمير الشيل 

. الصهيرة املخصلت بمأخر الخياز غير مسهبت غلى طلً الطىز  : (أ)الخطأ املسجىب في جمثيل الدازة بالغسفت - 

 سسخالصل

: يخم بمظاغدة ألاطخاذ اطخخالص ما يلي 

 (جسطم السمىش الاصطالحيت يدويا): جمثل غىاصس الدازة الىهسبائيت بسمىش اصطالحيت

زمص مأخر الخياز       - زمص املصباح      - زمص الصهيرة       - 

. لىن الظلً املحايد أشزق- لىن طلً الطىز أحمس    - 

 خسببال اسعلتبتل

: الخخباز حػلماث الخالمير يجيبىن غً ألاطئلت املطسوحت والخالي 

 (جسطم السمىش الاصطالحيت يدويا)جسهيب الصهيرة مؼ املصباح غل الخىالي - 

. زمص الصهيرة                  -  زمص املصباح                - 
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