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أنشطـــــــــــــة  أنشطــــــــــــــــــــــة األستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ المراحل
 التلمیـــــــــــــــــذ

 المدة

  الوضعیة تقدیم
  
  
  
  

من أجل التحقق من أن سوار أحدالتلميذات مصنوعا  - 

قام األستاذ في حصة األعمال المخبرية ,من مادة الفضة 

تم و لها نفس الحجمإحضار ثالث مكعبات معدنية ب

یحلل الوضعیة  -
  ویستخرج 

  
  

 

     مالل محمد شوقي:األستاذ من التعلیم المتوسطاألولى السنة: السنـة

 علوم فیزیائیة وتكنولوجیا :المـاّدة المادة وتحوالتها :المیدان

 سا1:المدة              60:البطاقة رقم 1وضعیة تعلم إدماج:الوحدة التعلمیة

یحل مشكالت متعلقة بالتحوالت الفیزیائیة للمادة و مفسرا  : الكفاءة الختامیة المستهدفة

   ھذه التحوالت باالستعانة بالنموذج الحبیبي للمادة

  مركبات الكفاءة  

 

یقیس بعض المقادیر الفیزیائیة باستخدام الوسیلة والطریقتین المناسبتین ویستخدمها في حل  -

 .مشكالت تتعلق بها في المخبر وخارجه

  
 

  
  ندمج؟ماذا 

  
  
 

 المعارف ومواضیع اإلدماج:  
  .قیاس األطوال -1
  .م والكتلةقیاس الحج-2
  .الكثافة والكتلة الحجمیة -3

  
 الكفاءات العرضیة المستھدفة باإلدماج: 

 .یستعمل الترمیز العالمي -1
  .یحلل و یستكشف ویستدل منطقیا -2
  .یعد استراتیجیة مالئمة لحل وضعیات مشكلة-3
  .الرسومات والبیانات, الرموز والجداول, الحروف , الكتابة : أشكال التعبیر یستعمل مختلف  -4
  

 القیم والسلوكات المستھدفة:  
  .یمارس الفضول العلمي والفكر النقدي -1
  .یسعى إلى توسیع ثقافتھ العلمیة وفكره الذاتي -2
وحدة عضویة  یكرس العمل الجماعي ضمن, یشارك اآلخرین في الرأي ویتقبل الرأي المخالف  -3

  ).أعضاء الفوج الواحد(واحدة

  
  
 

  
  كیف ندمج؟

  
  
  
  
  
 

 نمط السندات التعلیمیة المطلوب تجنیدھا لتعلم اإلدماج:  
 .ورسومات توضیحیة جدول -1          

  
 العقبات التي یمكن أن تعترض اإلجراء: 

 .صعوبة الترجمة السلیمة للوضعیة وتحدید المھمة المقصودة -1
  .الموارد المعرفیة صعوبة ترظیف -2
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 :المطلوب

طالؤها بنفس اللون لكنها مصنوعة من مواد مختلفة 

  .وهي الحديد واأللمنيوم والنحاس 

  

      
إعتمادا على الجدول الموضح أسفله حاول اإلجابة على 

 :األسئلة التالية

 g/cm3 الكتلة الحجمية   المادة

 7.8 الحديد

 8.9 النحاس

 2.7 األلمنيوم

 10.5 الفضة

إقترح بروتوكول تجريبي يمكنك من معرفة مادة  .1

صنع كل مكعب مبينا األجهزة المستعملة للقيام 

 .بذلك

 6cmإذا علمت أن طول ضلع المكعبات الثالثة هو  .2

 ,583.2gوكتلة أحد المكعبات هي 

 .صنع هذا المكعب برأيك ماهي مادة

إقترح ,إستنادا على ما فهمته من هذه التجربة .3

بروتوكول تجريبي يمكنك من التحقق من أن سوار 

ثم بين أهمية ,من مادة الفضة االتلميذة مصنوع

القياسلت في تنظيم حياة اإلنسان مبرزا األجهزة 

  .المستعملة لذلك
 

المعطیات من السند 
  ومن النص

  
  
  
یفھم التعلیمة  -

  المعطاة 
ویستفسر عند 

  .الضرورة
  
  
  
  
  
  
  
یعمل باستقاللیة  -

 .قدر اإلمكان

ال یقدم (یقدم الوضعیة ویشرح التعلیمات وشكل المطلوب منھم - :المناقشة
  ).التوجیھات أكثر من اللزوم

  .یساعد التالمیذ على حصر المشكلة واإلنطالق في البحث -

  .بالوقت وبالتعلیمات یذكرھم  -

 .یقیم عمل التالمیذ بعد اإلنتھاء ویعد للخطة العالجیة -
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  :شبكة التقییم

  
 المعاییر

  
 المؤشـــــــــــــــــرات

  
 المالحظــــــــــــات

  
الترجمة السلیمة  -1

  للوضعیة
  
  
  
  
 

یتعرف على أنھ لحساب الكتلة الحجمیة لمادة معینة یجب  - 1س
 .وكتلة ھذا الجسم ثم یطبق القانون قیاس كل من حجم

 

دة صنع المكعب من خالل حساب كتلتھ ام على یتعرف - 2س
 .الحجمیة

 

یتعرف على طریقة قیاس الكتلة الحجمیة لجسم غیر  - 3س
  .منتظم الشكل 

 .یتعرف على أھمیة بعض القیاسات في حیاة اإلنسان -

 

  
  
اإلستخدام السلیم  -2

  .ألدوات المادة
  
  
  
  
  
  
  
 

من أجل قیاس حجم المكعبات  یستعمل المسطرة لقیاس  - 1س
طول ضلع المكعب ثم یطبق العالقة الخاصة بقیس حجم 

من أجل قیاس كتلة المكعبات  V=L×L×Lالمكعب وھي 
 ρ= m/Vثم یطبق العالقة ,یستعمل المیزان

  .الدقة في الرسومات التوضیحیة -
 

 

 الدقة في حساب حجم المكعب بحیث  - 2س
V=6×6×6=216cm³  

 ρ= m/V :وللتعرف على مادة صنع المكعب یطبق العالقة
   ومنھ

  Ρ=583.2/216=2.7g/cm³    وبالتالي المكعب مصنوع
       من مادة األلمنیوم

یقیس حجم السوار باستعمال طریقة الغمر ثم یقیس كتلتھ  - 3س
  :باستعمال المیزان ثم یحسب الكتلة الحجمیة بتطبیق العالقة

  ρ= m/V ,ثم یقارنھا مع الكتلة الحجمیة للفضة.  
  .الدقة في الرسومات التوضیحیة -
یتعرف على ان حیاتنا الیومیة أصبحت مرتبطة بسلسلة  -

بل أصبحت حیاتنا اإلجتماعیة ,من عملیات القیاس
واإلقتصادیة مرتبطة بأجھزة قیاس متعددة مثل الموازین 

التبادالت نستعملھا في األسواق لشراء مستلزماتنا وكذلك 
التجاریة بین الدول مبنیة على أجھزة قیاس الكتل واألحجام 

ضافة إلى الدور الذي تلعبھ المسطرة والقدم القنویة في باإل
درجة  عاد وكذا المحاریر بأنواعھا لتعیینقیاس األطوال واألب

حرارة اإلنسان ودرجة حرارة األشیاء المحیطة بھ باستعمال 
  .وحدات متفق علیھا دولیا

  
 اإلنسجام-3

  
 .التسلسل المنطقي لألفكار وانسجام التفسیرات المقدمة -

 

  
 التمیز واإلتقان -4

  
         .الدقة في اإلجابة وكذلك الدقة في الرسومات -

 

 




