متوسطة:دايرة صالح سوق أهراس

األستاذ:مالل محمد شوقي

السنـة:السنة األولى من التعليم المتوسط

المـادة :علوم فيزيائية وتكنولوجيا
ّ
الظواهر الكهربائية
المدة3 :سا

الميدان:
الوحدة التعلمية:ماهي الدارة الكهربائية؟

الكفاءة الختامية المستهدفة :يحل مشكالت تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد األمن
الكهربائي.
 يتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة
 يتمكن من معرفة عناصر الدارة الكهربائية البسيطة
 يتمكن من معرفة كيف توصيل العناصر الكهربائية لتشكيل دارة
بسيطة
 يتعرف على العناصر الناقلة و العازلة كهربائيا
 يمثل عناصر لدارة الكهربائية بالرموز النظامية
 يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير تشغيل الدارة
الكهربائية البسيطة
 يركب دارة كهربائية بسيطة اعتمادا على مخططها النظامي
يمثل دارة كهربائية بسيطة باستعمال الرموز النظامية

األهداف التعّلمية

خصائص الوضعية التعّلمية وطبيعتها

السندات التعليمية المستعملة
طيها
العقبات المطلوب تخ ّ

 وضعيةاستكشافية تجريبية لمعرفة مبدأ تشغيل عناصر كهربائيةشائعة االستعمال .
 توظيف النموذج الدوراني للتيارالكهربائي لتفسير تشغيل الدارةالكهربائية البسيطة.
-

أعمدة كهربائية  ،نواقل ،عوازل ،مصابيح  ،قاطعة ،محرك  ،صمام
ضوئي ،أسالك توصيل.

 -التصور المجهري للدقائق الكهربائية

سيرالوضعية التعلمية
المراحل

التمهيد
الوضعية الجزئية1
(الوضعية التعلمية
البسيطة

أنشطة األستاذ
 كيف نحصل على اإلضاءة وكيف نشغل مختلف األجهزةالكهرومنزلية.
 لما حان انقضاء مدة العطلة الصيفية التي قضاها حسام فيمدينة جيجيل الساحلية  ,تذكر أخته سارة فاشترى لها لعبة
كهربائية فلما أراد تشغيلها الحظ بأن المحرك اليدور بالرغم من
أنه غير معطل.
 بين األسباب التي أدت إلى عدم دوران المحرك. إقترح طريقة آمنة تمكنك من تشغيل المحرك موضحا ذلكبمخططا كهربائيا بسيط.

أنشطة التلميذ

المدة

اإلستماع
ألجوبتهم
 يقرؤونالوضعية
ويقدمون
فرضياتهم

5د
5د

 اقترح نموذجا مجهريا يفسر ماذا يحدث عند تشغيل المحرك. -1مفهوم الدارة الكهربائية:
نشاط تجريبي1
 عناصر الدارة الكهربائية:
 -إليك العناصر الكهربائية التالية:

 يقومونبالنشاط مع
األستاذ

20د

ويقدمون
مالحظاتهم

 -1من خالل مختلف هذه العناصر بين كيف يمكن إشعال المصباح وكيف
يمكن للمحرك أن يدور؟
ارساء الموارد :

نشاط
تجريبي2:

 من أجل إشعال المصباح وتشغيل المحرك يجب أن تربط العناصرالكهربائية ببعضها البعض مشكلة حلقة مغلقة تسمى الدارة
الكهربائية ويحب أن تحتوي الدارة الكهربائية على مولد كهربائي
(بطارية) على األقل.
تقويم تكويني:
مادور كل من البطارية و الصمام الضوئي و األسالك في الدارة
الكهربائية؟
 الدارة المغلقة و الدارة المفتوحة:
نحقق التركيبين التاليين:

واستنتاجاتهم
يقومون بانجاز
التركيبين كال
على حدى من
أجل تركيب دارة
كهربائية بسيطة

يقرؤون التقويم
ويحاولون
اإلجابة عن
األسئلة.

 يقومونبتركيب الدارتين
في الحالتين
ويقدمون
مالحظاتهم
واستنتاجاتهم.
ماذا تالحظ و ماذا تستنتج؟
 المالحظة :إشتعال المصباح في الشكل األول ألن القاطعة مغلقةو عدم اشتعاله في الشكل الثاني ألن القاطعة مفتوحة.

5د

20د

ارساء الموارد :

نشاط
تجريبي3:

القاطعة المغلقة تسمح بمرور التيار الكهربائي مما يؤدي إلى
اشتغال مختلف العناصر الكهربائية المكونة للدارة.
 قطبا المولد ومربطا المصباح:
 -نحقق التركيبين التاليين:

الشكل 2

الشكل 1
 ماذا تالحظ؟المالحظة :1دوران المحرك في الشكل  1واشتعال المصباح في
الشكل .2
 قم بعكس قطبي البطارية في التركيب األول ماذا تالحظ؟ قم بعكس مربطي المصباح في التركيب الثاني ماذا تالحظ؟المالحظة :2دوران المحرك في الجهة المعاكسة للجهة األولى في
التركيب األول واشتعال المصباح بصفة عادية مثل الحالة األولى
في التركيب الثاني.

 يقومونبالنشاط
ويحاولون تفسير
دوران المحرك
في الجهة
المعاكسة عند
عكس قطبي
المولد بينما
المصباح يبقى
25د
متوهجا في حالة
عكس مربطيه.

ارساء الموارد :

نشاط
تجريبي:4

 قطبا المولد مختلفين ويحمل أحدهما اإلشارة ( )+ويسمىالقطب الموجب ويحمل القطب اآلخر اإلشارة (– )ويسمى القطب
السالب أما مربطا المصباح فهما متماثالن.
تقويم  :هل يضئ الصمام الضوئي عندما يكون مربوط بأي كيفية
مع البطارية؟بماذا تفسر هذا؟
 النواقل والعوازل الكهربائية:
 نحقق التركيب الموضح في الشكل  1ثم نستبدل القاطعة بالموادالموجودة في الجدول:
 -أكمل الجدول:

.

يقرؤون التقويم
ويحاولون
اإلجابة عن
األسئلة.

5د

يقومون بالنشاط
ويقدمون
مالحظاتهم
واستنتاجاتهم.
25د

المواد
توهج
عدم
توهج

مدورحديدي مسمار
×

قطعة
خشبية

قضيب
قضيب
بالستيكي زجاجي

×
×

×

×

ارساء الموارد :

نشاط :

 توجد مواد تسمح بمرور الكهرباء وتسمى مواد ناقلة وأخرى التسمح بمرور الكهرباء وتسمى مواد عازلة.
تقويم :لماذا يجب تجنب لمس التجهيزات الكهربائية بأيادي مبللة
بالماء؟
 -2الرموز النظامية للعناصر الكهربائية:
 إنجاز مخطط دارة كهربائية: باستعمال الرموز النظامية المتفق عليها للعناصر الكهربائيةالمبينة في الجدول أنجز مخططا كهربائيا لتشغيل المحرك و
مخططا آخر إلشعال المصباح.
رمزه النظامي
العنصر
العنصر رمزه
النظامي
قاطعة مفتوحة
المصباح
البطارية

قاطعة مغلقة

المحرك

أسالك
التوصيل

-1-

يقرؤون التقويم
ويتوصلون إلى
5د
أن الماء المعدني
ناقل للكهرباء أما
الماء النقي فهو
عازل.
 يقومون بتمثيلالدارة الكهربائية
بمخطط كهربائي
باإلستعانة
بالرموز النظامية
المشكلة لها.

25د

-2-

ارساء الموارد :

 لتمثيل الدارات الكهربائية بمخططات كهربائية نستعمل الرموزالنظامية للعناصر الكهربائية المشكلة لهذه الدارات.
-3النموذج الدوراني للتيار الكهربائي:
 الكتاب المدرسي ص68ارساء الموارد :

 يمكن تمثيل ما يجري في دارة كهربائية بدقائق مادية صغيرةجدا تنتقل داخل العناصر الكهربائية المشكلة للدارة الكهربائية

 يحاولون فهممايجري في
الدارة الكهربائية

25د

المغلقة ,بحيث يلعب المولد دور المضخة في تحريك الدقائق
الكهربائية من القطب الموجب نحو القطب السالب.

باإلستعانة
بالكتاب
المدرسي.

تقويم:حدد اتجاه التيار الكهربائي على مخطط الدارة الكهربائية التالية:

يحاولون تحديد
اتجاه التيار
الكهربائي
باإلستعانة
بالنموذج
الدوراني.

تقويم الموارد
المعرفية:

5د

:تمارين رقم 17ص  ,73رقم  18ص 74
15د

