األستاذ :قرقب عبد الحكيم

بطاقة الوضعية التعلمية 02

الموضوع :القياسات وفقا للجملة الدولية لوحدات القياس ()S.I.
متوسطة :أحمد زيد  -بسكرة
مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
االسنة األولى من التعليم المتوسط
الميدان :المادة وتحوالتها
مركبات الكفاءة الختامية :يحل مشكالت متعلقة بالتحوالت الفيزيائية األهداف التعلمية:
للمادة و يفسر هذه التحوالت بالنموذج الحبيبي (الجزيئي) للمادة.
 المعارف و توظيفها :يوظف بعض المعارف األساسية المتعلقةبالمادة و تحوالتها لوصف و تفسير بعض الظواهر و الحوادث

في الحياة اليومية.

يتعرف على الوحدات الدولية لقياس االطوال اجزائها و مضاعفاتها
باستعمال الترميز العالمي .
يستطيع تحويل وحدات قياس االطواليتاكد نجريبيا من القياسات باستعمال ادوات القياس(مسطرة و شريطمتري و ميزان و محرار.
-يتعرف على وحدة تعيين درجة الحرارة وترميزها العالمي

المراجع و السندات التعليمية المستعملة
 مواقع انترنبت المنهاج  ،دليل األستاذ ،كتاب التلميذ ،الوثيقة المرفقة مسطرة مليمترية --شريط متري  --محرار طبي --محرار مئوي –مشاهدات معاشة

العقبات المطلوب تخطيها
صعوبة في تحويل بعض الوحدات
صعوبة تحديد القياس بالمسطرة بشكل دقيق (الوحدة بالمليمترصعوبة القراءة على المحرار و المخبار- -صعوبة فهم ان درجة الحرارة تعين و ال تقاس

تمهيد :تذكير بجداول تحويل وحدات القياس كما درستها في السنة الخامسة ابتدائي:

وضعية جزئية  :1زار التلميذ عماد لندن عاصمة انجلترا  ،فالحظ في األسواق أن أصحاب المحالت ال يتعاملون بمعيار
الكتلة العالمي الكيلوغرام بل يتعاملون بكتل معيارية مختلفة (انظر السند ،1كتل معيارية تحمل رمز  lbوتدعى الباوند)
فاحتار في معادلة الباوند بالكيلوغرام.

سند:1
س -1إلى ماذا يرمز الرمز ()lbفي السند 1؟
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ذهب عماد إلى البقال ليشتري فاكهة األناناس وهي فاكهة مستوردة و غالية الثمن ،فوزن له البقال
واحدة ولكنه كان يستعمل معايير كتل بعلب الطماطم ذات ( :الكيلوغرام و نصف الكيلوغرام و
ربع الكيلوغرام)  .فوجد أن كتلتها  1.5Kgو سعر فاكهة األناناس  1000دينار للكيلوغرام.
لما رجع إلى المنزل أعاد أبوه وزنها بميزان إلكتروني دقيق فوجد أن كتلتها تساوي (.)1.350Kg
س -1ما قيمة الفارق في الكتلة؟
س -2ما هو الثمن الذي دفعه عماد للبقال؟
س -3ما هو الثمن الحقيقي لوحدة األناناس التي اشترها عماد؟
س -4ما هو الثمن اإلضافي الذي دفعه عماد نتيجة خطأ في قياس الكتلة؟
س -5هل استعمال معايير علب الطماطم في قياس الكتل طريقة صحيحة؟علل؟
س -6هل عمل هذا التاجر يلتزم بتعاليم اآلية الكريمة؟
الوضعية لجزئية : 2عماد الدين تلميذ يحب التأمل في الظواهر الفيزيائية في محيطه و محاولته المستمرة لفهمها و
ذلك بطرح األسئلة على زمًلئه و أساتذة مادة الفيزياء.فتحير من وجود مساطر لدى التًلميذ في القسم تحتوي على
سلمين ،أحدهما كتب عليه ( )cmي لسنتيمتر و اآلخر ( )inفـلم يعرف اإلجابة فطلب استفسارا من أستاذه.
س -ماذا يعني الرمز ( )cmو الرمز ( )inعلى المسطرة في السند 2؟

سند2

الوضعية لجزئية:3
-

وكذلك ال حظ عماد الدين أن المحرار المستعمل في المنزل ال يحتوي على التدريجة صفر ،وهو مختلف عن
المحرار المستعمل في المخبر .فطلب استفسارا من أستاذ الفيزياء.

س -1برأيك ماهي اإلجابات الممكنة على أسئلة عماد الدين؟

سند 3ا لمحرار الطبي
س - 2ما هي أدنى قيمة و أعلى قيمة على سلم المحرار الطبي في السند 3؟

سند:4

سند :5

س -3ماذا يعني الحرف ( )Cو الحرف ( )Kفي السند 4؟
س - 4ما العًلقة بين التدريج السيليزي و التدريج المطلق سند 4و 5؟

الوضعية لجزئية :4دخل عماد إلى الصيدلية فطلب حقنة فأجابه الصيدلي كم سيسي ( )c.cتريد؟
فطلب عماد من الصيدلي تفسير معنى سيسي؟

في رأيك ماهو الجواب؟

سند:6
..........................................................................

حل اإلشكاليات و إرساء المعارف
إرساء تعلمات :قديما كانت تحدث مبادالت تجارية بين الدول و الشعوب في العالم إال أن العائق األكبر الذي
يصعب من إجراء هذه المبادالت هو اختالف معايير القياس و سلم القياسات من منطقة إلى أخرى .فالقماش ال
يقاس بالمتر في كل بقاع العالم كما يحدث اآلن .و لذا اتفق الملوك و حكام الشعوب على توحيد وحدات القياس
لتكون متماثلة في كل دول و مناطق العالم و على ضوء هذا الفكر جاءت فكرة الجملة الدولية للوحدات و يرمز لها
( )S.Iنلخصها في الجدول التالي:

الكميات المراد قياسها ووحدات قياسها في النظام الدولي للقياسات
الكمية

رمز الكمية

الطول
الحجم
الكتلة
الزمن
درجة الحرارة

الوحدة األساسية العالمية

رمز الوحدة

المتر
المتر-مكعب
الكيلوغرام
الثانية
كلفن

m
m3
Kg
s
°k

L
V
M
t
T

و بعدها قام علماء القياس بوضع أجزاء و مضاعفات لكل وحدة أساسية عالمية فكانت جداول التحويل التي
درستها.

حل الوضعية الجزئية:1
س -1إلى ماذا يرمز الرمز ()lbفي السند 1؟
ج -1الصورة تمثل كفة ميزان عليها كتلتين معياريتين مؤشر عليهما وحدة قياس كتل في انجلترا ،وتحمًلن
الرمز ( ( ) lbيدعى الباوند) حيث1lb= 0.45 kg :

التعليق :إن االختالف في اختيار الكتل المعيارية و ترميزها بين مختلف الدول يجعل التعامل
التجاري صعب و محدود مثلما احتار التلميذ عماد الدين في معادلة قيمة الباوند بالكيلوغرام.فلهذا
جاءت فكرة توحيد وحدات القياس لمختلف الكميات (أطوال  ،كتل ،حجوم ).......من أجل تحسين
التواصل و التفاهم و تحفيز المبادالت التجارية بين الدول .

حل الوضعية الجزئية : 2

 cmيرمز لوحدة السنتيمتر حيث ( )1 cm =1/100 mأي جزء من المائة من المتر.
بينما الرمز  inيعني )اإلنتش باألنجلزية  ) inchو هي وحدة قياس لألطوال حيث:
1in = 2.54 cm

تذكير بمعنى السوابق المستعملة في القياسات ( :لتحديد أجزاء و مضاعفات وحدة ما )
السوابق =  les préfixesوهي بعض الحروف الالتنية (فرنسية) المتالصقة توضع قبل الوحدة
األساسية فتغير من قيمتها و كل سابقة تعني عدد محدد .و نلخص كل سابقة و العدد الذي يقابلها
في الجدول التالي:
النطق

السابقة le préfixe

الرمز

العدد المكافئ لها

 -1األجزاء
déci
centi
méli

ديسي
سنتي
ميلي

……d
c…..
m….

1/10=0.1
1/100=0.01
1/1000=0.001

 -2المضاعفات
déca
hecto
kilo

ديكا
هكتو
كيلو

da…..
h…..
…k

10
100
1000

أمــــثــــلــة:
1km = …………………..m

كيلو هو عدد يساوي  1000إذن 1km=1000m

1hl= ………………………….L

هكتو هو عدد يساوي  100إذن

1dag =………………………….g

ديكا هو عدد يساوي  10إذن

1dL=………………..L

ديسي تعني عدد يساوي  0.1إذن

1cm =………………..m

1mg = ……………………..g

سنتي تعني عدد يساوي  0.01إذن
ميلي تعني عدد يساوي  0.001إذن

1hl= 100L
1dag= 10g
dL=0.1L
1cm =0.01m

1mg =0.001g

حل الوضعية الجزئية : 3
إن المحرار المستعمل في المنزل ال يحتوي على التدريجة صفر إنما يحتوي على أدنى تدريجة وهي  °34درجة
مئوية و أعلى درجة وهي  °42مئوية (سند.)3
ألن اإلنسان السليم درجة حرارته 37.5°c و اإلنسان المريض إن كانت عنده حمى فإن درجة حرارته لن تتجاوز  °42مئوية ولهذا أعلى درجة على سلمالمحرار الطبي هي 42°c
 بينما اإلنسان المريض في حالة برودة جسمه فإن درجة حرارته الدنيا لن تكون أقل من 34°cو لهذا السبب يصنع المحرار الطبي بسلم مجاله محصور بين  34°cو 42°c

مًلحظة :هناك مصطلح آخر شائع االستعمال مرادف للدرجة المئوية وهو "درجة سيليسيوز" وهي
مأخوذة من المصطلح الفرنسي" . "degré celcius
س -3ماذا يعني الحرف ( )Cو الحرف ( )Kفي السند 4؟
ج -3الحرف  Cيعني درجة سيليسيوز أي درجة الحرارة المئوية و السلم على اليسار هو السلم المئوي لقياس
الحرارة.
بينما الحرف  Kيعني درجة كلفن ( )°K =degrés kelvinلقياس الحرارة و السلم على اليمين هو سلم كلفن،
س - 4ما العًلقة بين التدريج السيليزي(المئوي) و التدريج المطلق(كلفن) سند 4و 5؟
توجد عالقة تربط السلمين:
°K = °C + 273

تقويم تكويني:
إذا كانت درجة الحرارة  20°cفي حجرة القسم على السلم المئوي فما هي قيمتها على سلم كلفن؟
الجواب293°K =273 +20 :
حل الوضعية الجزئية : 4

الوحدة سيسي ( )c.c.هي وحدة من وحدات الحجم و مستعملة بكثرة في الصيدليات و المستشفيات و
الميدان الطبي ككل وهي الحرفين األولين من كلمتي سنتميتر -مكعب بالفرنسية أو األنجلزية
( )cenimètre-cubeفيرمز للسنتيمتر مكعب بالحرفين سيسي ). (c.c.إذن:

1c.c = 1mL = 1cm3

