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العادط :      املحتو 

 . إبز س ضغط غاس    :اإلاىضىع
  لنشاط  لعلمي

 الشاةػت:      لتحدة

 :     ألاسبتع
 25: جزارة

 :       لحصة

 

سير  لدرس  از حل 

ثدبير ألانشطة 

يطشح ا أظخار أظئلت جذفؼ الخالميز ئلى جزكش اإلاػاسف التي جم جحصيلها بالعنت الشاةػت و اإلاخػلقت بالؿاصاث و  ثذكير

.  ، ثم يطلب منهم ئغطاء أمثلت جىضح هزه الخاصياث(ؤلاهضؿاطيت و الخمذد)خاصياتها اإلاشتركت 

مالحظة و جملاؤل 

 يالحظ الخالميز الصىسة التي يخم فيها هفخ عجلت الذساجت و يػبرون غن مضمىنها و يخم اظخذساجهم لطشح الدعاؤل 

جم حػطى الفشصت للخالميز لإلدالء بأجىتتهم و التي حػخبر .  إلاارا جضداد عجلت الذساجت صالبت غنذ النفخ فيها؟: - آلاحي

.  كمإششاث للخػشف غلى جمثالتهم بخصىص ضؿط ؾاص

إنجاس و ثت صل 

: 1 لنشاط 

، بحيث يقىم أحذ الخالميز بادخال بالىن في ئهاء من مادة 1ينجض ألاظخار بمػيت الخالميز الخجشتت اإلامثلت في الشكل 

يالحظ الخالميز الخجشتت ثم يجيبىن . ةػذ رلك يشفؼ النفاخت ئلى ألاغلى. بالظديكيت ينفخه ئلى أن يلخصق بجذاس ؤلاهاء

:  غن ألاظئلت كما يلي

 غنذ سفؼ البالىن يشجفؼ مػه ؤلاهاء  .

 يشجفؼ ؤلاهاء من البالىن ألن الؿاص اإلاىجىد بذاخله يعلط ضؿطا غلى الجذاس الذاخلي لإلهاء  .

 غنذ ئفشاؽ البالىن من الؿاص يعقط ؤلاهاء  .

: 2 لنشاط 

يالحظ الخالميز ما . يضؼ ألاظخار بالىها فاسؾا غلى طاولت، و يضؼ غليه كخاا ثم يطلب من أحذ الخالميز هفخ البالىن 

:  يحذث و يجيبىن غن ألاظئلت كما يلي

  في البالىن يشجفؼ الكخاا (أو الهىاء)غنذ هفخ الؿاص . 

  يخم سفؼ الكخاا هديجت ضؿط الؿض اإلاخىاجذ في البالىن . 

 سحخالص 
جطبق الؿاصاث ضؿطا غلى ألاجعام التي : ينظم ألاظخار مناقشت حىل حصيلت النشاطين ليعخخلص الخالميز ما يلي

 . جىجذ في جماط مػها

 خحبار  لحعلمات 

 . جضداد صالبت الكشة غنذ ضخ الهىاء بذاخلها هديجت اسجفاع ضؿط الهىاء اإلاطبق غلى الجذاس الذاخلي- 

.  1 غنذ ئضافت الهىاء ئلى اإلاقصىسة 1يخقػش الؿشاء اإلاطاطي من جهت اإلاقصىسة - 

 . 2 غنذ شفط الهىاء من اإلاقصىسة 2يخقػش الؿشاء اإلاطاطي من جهت اإلاقصىسة - 

 
 موقع الرياضيات للجميع

http://maths-4all.blogspot.com 

http://maths-4all.blogspot.com/

