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 :ٍدف ّععٔ٘ تعله االدماج

ماذا ىدمج ؟ 

 :املعازف ّ مْاعٔع اإلدماج
 . (املططسٗ،الكدو امليصلك٘)قٔاع األطْال 

 . قٔاع ّحطاب احلجه

 . قٔاع نتل٘ جطه

 .تعٔني الهتل٘ احلجنٔ٘، نجاف٘ جطه باليطب٘ للناء

 :الهفاءات العسعٔ٘ املطتَدف٘ باإلدماج 

 .ٓطتعنل الرتمٔص العاملٕ

 .ٓالحظ ّٓطتهػف ّحيلل ّٓطتدل ميطكٔا 

 .ٓينرج ّععٔات للتفطري ّالتيبؤ ّ حل مػهالت ّٓعد إضرتاتٔجٔ٘ مالئن٘ حلل ّععٔات مػهل٘

 األعداد ّالسمْش ّاألغهال ّاملدططات ّاجلداّل ّالبٔاىات: ٓطتعنل خمتلف أغهال التعبري

 :الطلْنٔات ّالكٔه املطتَدف٘ باإلدماج

 .ميازع الفغْل العلنٕ ّالفهس اليكدٖ، فٔالحظ ّٓطتهػف ّٓطتدل ميطكٔا
 ٓطعٙ إىل تْضٔع ثكافتُ العلنٔ٘ ّتهْٓيُ الراتٕ

نٔف ىدمج ؟ 

  :منط الطيدات التعلٔنٔ٘ املطلْب جتئدٍا لتعله اإلدماج

ρ=1g/cm3:  الهتل٘ احلجنٔ٘ للناء ٍٕ.ممخاٗ- إىاء مدزج- مٔصاٌ زقنٕ- قدو قيْٓ٘- مططسٗ
. 

 :العكبات اليت ميهً أٌ تعرتض اإلجساء

 .التجسٓيب صعْب٘ تسمج٘ الْععٔ٘ التجسٓبٔ٘ للْصْل إىل مساحل الربتْنْل

 .صعْب٘ حتْٓل ّحدات الكٔاع ّ (الكساءٗ الضخٔخ٘)الدق٘ يف اضتعنال أدّات الكٔاع

 . التنٔٔص بني الهتل٘ احلجنٔ٘ ّالهجاف٘ للنْاد

 

 

 الزمو أنشطة التلمير أنشطة األستاذ املساحل

 

 

 

 الْععٔ٘

 

 

 
 

 

 

 : الطيدات 

 . ممخاٗ- إىاء مدزج- مٔصاٌ زقنٕ- قدو قيْٓ٘- مططسٗ

ρ=1g/cm3:  الهتل٘ احلجنٔ٘ للناء ٍٕ
 . 

 : املطلْب 

 .ـ تعٔني نجاف٘ املنخاٗ اليت حبْشتهنا باليطب٘ للناء

 

حيلل الْععٔ٘ ّٓطتدسج -

 .املعطٔات مً اليط
 

ٓفَه التعلٔن٘ املعطاٗ - 

 .ّٓطتفطس عيد الغسّزٗ
 ٓفهس يف نل الْععٔات - 

باضتدداو عدد العياصس  احملتنل٘

 .املػسّط٘ يف التعلٔن٘

 د05

 

 

 د05
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ٓكٔظ بعض املكادٓس الفٔصٓائٔ٘ باضتعنال الْضٔل٘ ّالطسٓك٘ املياضبتني،ّٓطتددمَا حلل مػهال :   مسنب٘ الهفاءٗ

 .ٓتعلل بَا يف املدرب ّخازجُ

 

 بعـض القيـــاســات املادة و حتوالتها :امليداى 

 

 :الكفاءة اخلتامية

 .حيل مػهالت متعلك٘ بالتخْالت الفٔصٓائٔ٘ للنادٗ ّمفطسا ٍرِ التخْالت باالضتعاى٘ بالينْذج احلبٔيب للنادٗ

أثاز فغْل شمٔلو ملعسف٘ تضئف املنخاٗ اليت لدُٓ مً بني األجطاو 

. الطافٔ٘ أّ األجطاو اليت تغْظ يف املاء ّالطبب احلكٔكٕ ّزاء ذلو

 .حٔيَا عسض علٔو فهستُ لتضئف املنخاٗ
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 معآري ّمؤغسات التكْٓه

 

 

ات ــــــاملالحظزات ـــــــــــاملؤشاملعآري 

الرتمج٘ الطلٔن٘ 

 (الْجاٍ٘)للْععٔ٘ 

 .ٓكدو بستهْال جتسٓبٔا ٓبني فُٔ املْاد ّ االدّات املطتددم٘

حطب )خيتاز الهٔفٔ٘ املياضب٘ لتعٔني حجه املنخاٗ 

 .(غهلَا

 ال تكبل اإلجاب٘ الفْزٓ٘ بإلكاء -

 .املنخاٗ داخل إىاء بُ املاء

ٓكبل اضتعنال طسٓك٘ احلضْل - 

علٙ حجه املنخاٗ 

 . (الكٔاع/احلطاب)

االضتدداو الطلٔه 

ألدّات املادٗ 

 . ٓطتعنل املططسٗ بػهل صخٔح يف الكٔاع- 

 .  ٓكٔظ بالكدو الكيْٓ٘ أبعاد املنخاٗ ّٓكسأ قساءٗ صخٔخ٘- 

 .  ٓطتددو املٔصاٌ بػهل صخٔح لكٔاع نتل٘ املنخاٗ- 

 . اضتعنال الْحدات ّالسمْش اليظامٔ٘ بػهل صخٔح- 

 

االىطجاو 

اىطجاو التفطري املكدو للتضئف مع الطبب احلكٔكٕ ّفل  - 

 . الػسّط املطلْب٘

 .دق٘ الكٔاضات ّالتعٔٔيات-  

 

التنٔص ّاإلتكاٌ 

 . تيظٔه العنل

 اضتبعاد اللجْء إىل طسٓك٘ الغنس يف املاء دٌّ عسض ●

 .قٔاضات حتكل الػسّط ّتعلٔل ٍرا االضتبعاد

 

 

نٔفٔ٘ املعاجل٘ 

البٔداغْجٔ٘ 

املتْقع٘ 

 اىػط٘ باقرتاح التالمٔر، ميتْج تكٔٔه بعد مته املعاحل٘

 الفعلٕ لهل للتجطٔد تعتندعلٙ التخكل التجسٓيب

 . بَامس اليتالْععٔات 

ل شك فيل احلاالت كد تجس بربجمٔات لمعالجةو ّععٔات اعد

 .ممتع

 

 حةزلمقتدٗ الما

 ساعة 01

 أّ حصة + ضعیةّللدٗ ح ّاحصة: لمخصصةظ الحصدد اع

 .ء التعلناتبنا ةطخب حس للمعالجةز كثأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓكدو الْععٔ٘ ّٓػسح التعلٔنات ّغهل املطلْب ميَه - 

 .(ال ٓكدو التْجَٔات أنجس مً اللصّو) 

 .ٓطاعد التالمٔر علٙ حضس املػهل ّاالىطالم يف البخح- 

خاص٘ مع )ٓكدو الدعه ّاملطاعدٗ يف مً أجل تكدو جَْد البخح - 

 .، بدٌّ تعلٔكات تكٔٔنُٔ(املتعطلني

 .ٓرنسٍه بالْقت ّبالتعلٔنات - 

 .ٓكٔه عنل التالمٔر بعد االىتَاء ّٓعد للدط٘ العالجٔ٘- 

 

ٓطتددو املعطٔات املتْفسٗ يف - 

الطيد بالكدز الرٖ حيتاجُ 

 .ّحطب التعلٔن٘
خيتاز الْععٔ٘ اليت تْافل -  

 .املطلْب
ٓعنل باضتكاللٔ٘ قدز 

 .اإلمهاٌ

 د20
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  (ما ٓهتبُ التلنٔر علٙ الهساع  )املرنسٗ الينْذجٔ٘ 

 علْو فٔصٓائٔ٘ ّتهيْلْجٔا  :املادٗ 

  املادٗ ّحتْالتَا :املٔداٌ 

  بعض الكٔاضات  :الْحدٗ  

 ّععٔ٘ تعله اإلدماج 

 : تكدٓه الْععٔ٘ 

 

 

 

 

  : الطيدات

 . ممخاٗ-  إىاء مدزج - مٔصاٌ زقنٕ -  قدو قيْٓ٘ -  مططسٗ 

ρ=1g/cm:  الهتل٘ احلجنٔ٘ للناء ٍٕ
3

. 

 : املطلْب  

 . ـ تعٔني نجاف٘ املنخاٗ اليت حبْشتهنا باليطب٘ للناء

 : اإلجاب٘ 

ًّٔ الهتل٘ احلجنٔ٘ للننخاٗ-    :ىع

gm: نتل٘ املنخاٗ  ...  

: حجه املنخاٗ 
3...cmV   

 : نتلتَا احلجنٔ٘ 
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ًّٔ نجاف٘ املنخاٗ باليطب٘ للناء علنا أٌ الهتل٘ احلجنٔ٘ للناء ٍٕ-  ρ=1g/cm: ىع
3

 

.......
1

........1 



d

 

أثاز فغْل شمٔلو ملعسف٘ تضئف املنخاٗ اليت لدُٓ مً بني األجطاو الطافٔ٘ أّ األجطاو اليت 

 .حٔيَا عسض علٔو فهستُ لتضئف املنخاٗ. تغْظ يف املاء ّالطبب احلكٔكٕ ّزاء ذلو


