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سير  لدرس  از حل 

ثدبير ألانشطة 

جرلير ٌظتهل ألاطخاذ الحصت بعسح أطئلت مناطبت حىى الدازة النهسبائيت باملنزى و مخخلف الػناصس املهىهت لها  ،و ىثذكير

. ذلو إلغادة جنشيغ حػلماث الخالمير و اطدثمازها في الحصت الحاليت

مالحظة و جملاؤل 

 و ًقسؤون النص املسفق بهما ، ثم ًنظم ألاطخاذ مناقشت حماغيت قصد اطخدزاج 2 و 1ًالحظ الخالمير الشهلين 

ما هى دوز الصهيرة ؟ و أًن جسلب؟     :الخالمير إلى ظسح الدظاؤى الخالي 

: ًترك للخالمير وقذ ماف لإلدالء باقتراحاتهم حىى دوز الصهيرة و مىضؼ جسليبها في الدازة و التي قد جهىن مالخالي

اهصهاز طليو الصهيرة غند مسوز جياز – جصوٍد املصباح بالخياز النهسبائي – حماًت حهاش لهسبائي من إلاجالف - 

. جسليب الصهيرة غلى الخىاشي مؼ الجهاش النهسبائي– لهسبائي قىي 

قبل الشسوع فبل إهجاش النشاط ، ًىم ألاطخاذ بإقصاء بػض الفسضياث غير املالئمت مثل جصوٍد املصباح بالخياز و 

. جسليب الصهيرة غل الخىاشي مؼ الجهاش النهسبائي

إنجاس و ثت صل 

 بنخاب الخلمير ، في 4 و 3جترك املبادزة للمخػلمين من أحل إهجاش الترليبين النهسبائيين املمثلين في الشهلين ىىىى:نشاط

. إظاز مجمىغاث مؼ جرليرهم بأهم الاحخياظاث الالشم اجخاذها أثناء هره املناولت

ٌظاغد ألاطخاذ الخالمير غلى إهجاش الخجسبت و ججميؼ املالحظاث و الاطخنخاحاث الطدثمازها في إلاحابت غن أطئلت 

 ، هالحظ إضاءة B و A بين املسبعين 1,5غند زبغ غمىد من فئت -  :النشاط و التي من املنخظس أن جهىن مالخالي 

:  هالحظ 4,5غند جسليب غمىد من فئت - .   4 و 3املصباح بنيفيت غادًت في مل من الترليبين 

( . 3الشهل ) في الدازة النهسبائيت L1إجالف املصباح ° 

(. 4الشهل ) و إجالف الصهيرة في الدازة النهسبائيت L2غدم إجالف املصباح ° 

. دوز الصهيرة هى حماًت مصباح أو حهاش من إلاجالف- 

. جسلب الصهيرة غلى الخىالي مؼ الجهاش املساد حماًخه من إلاجالف- 

. جسلب الصهيرة في الدازة النهسبائيت باملنزى غلى طلو العىز - 

 سحخالص 

: ًخم ، بمظاغدة ألاطخاذ ، صياغت اطخخالص ماآلحي 

فهي جنصهس و جقعؼ الخياز غن املصباح أو . جسلب الصهيرة غلى الخىالي مؼ املصباح أو الجهاش لحماًخه من إلاجالف 

ا . الجهاش ملما صاز الخياز النهسبائي قٍى

 خحبار  لحعلمات 

: ًجيب الخالمير غن ألاطئلت املعسوحت مالخالي 

. لحماًت حهاش من إلاجالف ، هسلب مػه ، غلى الخىالي ، صهيرة مالئمت - 

. جخميز الصهيراث غن بػضها البػض باخخالف جحملها لشدة الخياز - 

. غندما جخلف صهيرة مسلبت غلى الخىالي مؼ حهاش ، جصبح الدازة مفخىحت ، و ًخىقف مسوز الخياز النهسبائي في الجهاش - 

 
 موقع الرياضيات للجميع

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

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

