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سيتب ادزسب اس حلب

ثدبيتبألانشطةب

ٌظتهل ألاطخاذ الحصت بعسح أطئلت مىاطبت لدفع الخالمير إلى اطخحضاز حعلماتهم  حىى الدازة النهسبائيت على ىثرريت

الخىالي و الدازة النهسبائيت على الخىاشي التي جمذ دزاطتها بمظخىي الظىت السابعت ابخدائي الطدثمازها في الحصت 

. الحاليت

مالحظةب بجملاؤلب

دون حشغيل مصباح أو جهاش لهسبائي باملنزى، و ًثير ذًىظم ألاطخاذ مىاقشت بين الخالمي  حىى ما ًقىمىن به عىدما ًٍس

 مظخقلت عً بعضها البعض ليخم ة إلى أن املصابيح و ألاجهصة املسجبعت بالدازة النهسبائيت حشخغل بنيفيماهدباهه

ما هىع جسليب الدازة النهسبائيت باملنزى؟ : - اطخدزاجهم لعسح الدظاؤى الخالي

ًترك مدظع مً الىقذ للخالمير لإلفصاح عً افتراضاتهم و جصىزاتهم فسادي و جماعاث و جفسش منها ما هى مالئم و 

. . .  جقص ى الفسضياث غير املىاطبت مثل الترليب على الخىالي

إنجاشب بثت صلب

:ىنشاط

 و 1 باملعداث الالشمت إلهجاش الترليبين املمثلين في الشهلين ةًىشع ألاطخاذ الخالمير إلى مجمىعاث و ًصود مل مجمىع

.  ، ثم ًقىم الخالمير باملىاولت لما هى مبين في اليشاط2

ًىظم ألاطخاذ مىاقشت بين الخالمير ٌعبرون فيها عً مالحظاتهم و ًقازهىن اطخيخاجاتهم، ثم ًجيبىن عً ألاطئلت 

: املعسوحت لما ًلي

(:  k2)و  (k1 ) عىد غلق قاظعي الخياز 

(. 1شهل)ًض يء املصباح بنيفيت ضعيفت في الترليب على الخىالي - 

(. 2شهل )ًض يء املصباحان بنيفيت عادًت في الترليب على الخىاشي - 

بيىما ًبقى  (1شهل)عىد إشالت أحد املصباحين، ًخىقف املصباح آلاخس عً الاشخغاى في الترليب على الخىالي - 

(. 2شهل)املصباح الثاوي مشخغال في الترليب على الخىاشي 

عىد فخح أحد قىاظع الخياز ال ٌشخغل املصباحان في الترليب على الخىالي، بيىما في الترليب على الخىاشي ًبقى - 

. املصباح املسجبغ بقاظع الخياز املغلق مشخغال

.  هىع جسليب الدازة النهسبائيت باملنزى هى جسليب على الخىاشي - 

 سحخالصب
:  ًقىد ألاطخاذ الخالمير إلى اطخخالص ما ًلي

. جسلب املصابيح في الدازة النهسبائيت باملنزى على الخىاشي، و لرلو فهي حشخغل مظخقلت عً بعضها البعض

 خحبازب احعلماتب
:  الخخباز حعلماث الخالمير ًجيبىن عً الظؤاى املعسوح لما ًلي

 .املصابيح التي جىير الشىازع مسلبت على الخىاشي، ألهه عىدما ًخلف أحدها جبقى املصابيح ألاخسي مشخغلت- 
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