السنة :األولى من التعلٌم المتوسط
متوسطة :الشهٌد العطري
العمري /عٌن الخضراء
/المسٌلة
المٌدان  :المادة و تحوالتها

بطاقة تقنٌة لوضعٌة تعلمٌة
المادة  :علوم فٌزٌائٌة و تكنولوجٌا

األستاذة :شٌخً زهٌة

العام الدراسً6102/6102:

المدة  1 :ساعة

وضعٌة تعلم موارد :الكتلة الحجمٌة و الكثافة

الكفاءة الختامٌة المستهدفة ٌ :حل مشكالت متعلقة بالتحوالت الفٌزٌائٌة للمادة و مفسرا هذه التحوالت باالستعانة
بالنموذج الحبٌبً للمادة .
ـ ٌبنً مفهوم الكتلة الحجمٌة لمادة ما كمقدار ممٌز لها
ـ ٌعٌن تجرٌبٌا الكتلة الحجمٌة لجسم صلب أو سائل
ـ ٌبنً مفهوم كثافة جسم بالنسبة إلى الماء
ـ ٌحسب كثافة بعض األجسام الصلبة و السائلة
ـ ٌقارن مواد من حٌث كثافتها بالنسبة إلى الماء
األهداف التعلمٌة

خصائص الوضعٌة التعلمٌة
و طبٌعتها
السندات التعلٌمٌة المستعملة

وضعٌة تجرٌبٌة إلرساء مفهومٌالكتلة الحجمٌة و الكثافة بالنسبة إلى الماء لدى
التلمٌذ
ـ مواد سائلة ( ماء ـ زٌت ـ ) ،و مواد صلبة (قطع خشبٌة و قطع حدٌدٌة
منتظمة الشكل) مٌزان الكترونً ـ انبوب مدرج ـ كؤوس بٌشر ـ مساطر
ملمترٌة
ـ المنهاج ـ الوثٌقة المرافقة ـ األنترنت

الــــــــــــــــمراجع
العقبات المطلوب تخطٌها

ـ تصورات التالمٌذ الخاطئة حول تفسٌرسبب طفو أجسام و غوص أجسام
أخرى فً الماء
ـ تمٌٌز الفرق بٌن مفهومً الكتلة الحجمٌة و الكثافة بالنسبة إلى الماء
سٌر الوضعٌة التعلمٌة

أنشطة التالمٌذ
أنشطة األستاذ
ـ ٌقدمون أمثلة عن أجسام تطفو و أخرى
تمهٌد :
ـ التذكٌر بتجارب تم إجراؤها فً المرحلة االبتدائٌة برمً أجسام مختلفة تغوص فً الماء بناء على مكتسباتهم القبلٌة
فً وعاء به ماء ثم وصفها بإحدى الصفتٌن  :تطفو ـ تغوص
وضعٌة تعلمٌة :
بعد انتهاء حصة العلوم الفٌزٌائٌة رافق رشٌد أستاذه أثناء تنظٌف
الحوجالت ذوات نوعٌن من السدادات  :زجاجٌة و فلٌنٌة ،احتار رشٌد
فً أن نوعا من السدادات أخف من النوع الثانً ،و زادت حٌرته لما
وضع السدادت فً حوض الماء أٌن طفت سدادات النوع األول بٌنما

ـ ٌقرؤون الوضعٌة التعلمٌة
ـ ٌفكرون فٌها ضمن األفواج
ـ ٌقدمون فرضٌاتهم
ـ تسجل فرضٌاتهمعلى جزء هامشً من
السبورة

غاصت سدادات النوع الثانً فً الماء
ـ برأٌك ما هو نوع السدادات الخفٌفة و ما هو نوع السدادات الثقٌلة ؟
ـ فسر سبب هذا اإلختالف ؟
ـ بم تفسر تموضع نوعا السدادتٌن بالنسبة للماء
مناقشة :
ـ إذا كانت إجابات التالمٌذ تتمحور حول الثقل و الخفة كصفة عامة ،
ٌجب لفت انتباههم إلى أن أي كان من خارج المدرسة أو تلمٌذ
اإلبتدائً سٌقول نفس الشًء .
ـ تسطٌر كل ما ٌأتً به التالمٌذ من عبارات جدٌدة و مفٌدة  ،مثال :
بالنسبة إلى الماء  ،الكتلة  ،الحجم .
النشاطات التعلمٌة :
النشاط : 1مفهوم الكتلة الحجمٌة
تفوٌج التالمٌذ إلى أربعة أفواجٌ ،وزع كل فوج مادة معٌنة:
الفوج األول ٌ:عمل على الماء ،الفوج الثانً ٌعمل على الزٌت التالث
على قطع الخشبو الرابع على قطع الجلٌد
ٌطلب من التالمٌذ أخذ المادة السائلة ( أو الصلبة ) بحجم معٌن
باستعمال األنبوب المدرج (أو طرٌقة القٌاس المباشر )ثم ٌقٌس كتلته
باستعمال المٌزان اإللكترونً .
إرساء الموارد المعرفٌة :
.......................مقدار ممٌز......المادة و تمثل.........وحدة الحجم
لهذه المادة ٌرمز لها بالرمز p
3
ـ الوحدة العالمٌة للكتلة الحجمٌة  ،Kg/mالوحدة المتداولة هً
 g/cm3أو g / ml
P=m/V
ـ الكتلة الحجمٌة لبعض المواد
الكتلة الحجمٌة
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المادة

ٌجري القٌاسات و الحسابات المطلوبة
ٌملء الجدول
الكتلة )(m
g
الحجم )(V
)(cm3

m/V
ـ ٌجٌب عن األسئلة التالٌة فً إطار :
ـ المالحظة  :كٌف وجدت المقدار m/Vقارن
بٌنهما و بٌن القٌمة التً وجدها زمالؤك .
ـ النتٌجة  :ماذا تستنتج ؟ اقترح تسمٌةوحدة
مناسبة لهذا المقدار .
ـ ٌكمل الجدول التالً
الكتلة الحجمٌة
P=m/V
)(g/cm3

المادة السائلة

الماء
الزٌت
الخشب
الحدٌد

الماء
زٌت الزٌتون
الحلٌب
البنزٌن
الطٌن
الماء المتجمد ( قطع الجلٌد)
خشب الفلٌن
الرخام
النشاط  : 2مفهوم الكثافة

النشاط:2مفهوم الكتلة
ٌسجل التعلٌمات
قم بوضع المواد السابقة فً وعاء به ماء  ،ماذا ٌحدث لكل مادة ؟
ـ حتى نفسر ما حدث  ،علٌنا مقارنة الكتلة الحجمٌة لكل مادة بالنسبة إلى ٌقوم بوضع المواد السابقة فً وعاء به ماء ،
و ٌالحظ ما ٌحدث لكل مادة فً الماء
الماء .
اكمل الجدول

ـ إرساء الموارد المعرفٌة
مفهوم الكثافة بالنسبة إلى الماء :
كثافة مادة هً .........بٌن.................لتلك المادةو................
....للماء الصافً فً درجة حرارة ٌ 4C0رمز لها بالرمز ) (densiteو
هً مقدار ال وحدة له
الماء/pالمادة =pالمادةd

النشاط ، 3كٌف أتوقع إن كان الجسم ( سائال أو صلبا ) سٌطفوأم
سٌغوص فً الماء ؟

ـ ٌكمل الجدول :
الماء/PالمادةP

المادة

ٌجٌب عن األسئلة التالٌة فً إطار :
ـ المالحظة  :ما هً وحدة المقدار
الماء/PالمادةP؟
ـ ماذا ٌمكن أن تسمٌه ؟
ـ النتٌجة  :ماذا تستنتج؟
النشاط ، 3كٌف أتوقع إن كان الجسم (
سائال أو صلبا ) سٌطفوأم سٌغوص فً
الماء ؟
ـ رتب المواد على متجه الكثافة التالً بالنسبة
إلى الماء

تطفو
على
الماء

الماء

الماء
تغوص
فً
الماء

الكثافة
ـ حدد المواد التً غاصت و التً طفت على
الماء.

الكثافة
إرساء الموارد المعرفٌة :
المواد التً كثافتها........من كثافة الماء تطفو على سطحه
و المواد التً كثافتها..........3.من كثافة الماء تغوص فٌه
التقوٌم :العودة الى الوضعٌة التعلمٌة و التفسٌر العلمً بناءا على ما تم
اكتسابه من موارد

ـ ماذا تستنتج حول العالقة بٌن كثافة
المادةبالنسبة إلى الماء و بٌن امكانٌة غوصها
أو طفوها على الماء ؟

