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نتاج والتجارب العلميةتالميذ الس نة السادسة مغرمون ابلبحوث  جراء جتارب لتحديد خصائص الهواءوالتنفستتعلق ابلهواء  نرشيه، فقرروا ا    .مكوانته و ، ذلكل تقامسوا الأدوار. فريق آ دم ملكف اب 

 آأساعده يف صياغة الاس تنتاجات. 

 4التجربة  0التجربة 

  

 البالونة عند وضع القارورة داخل املاء الساخن. انتفاخ  - املالحظات:

خراج القارورة من املاء الساخن. -  تقلص جحم البالونة عند ا 

 الأخرى.ازدايد وزن الكرة اململوءة ابلهواء مقارنة ابلكرة  املالحظات:

 .............................................................................................................................الاس تنتاج: 

........................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................. الاس تنتاج:

............................................................................................................................................ 

 4التجربة  3التجربة 

 

                          

 .عند دفع املكبس يتقلص جحم الهواء فريتفع ضغطه - املالحظات:

 .عند حسب املكبس يزداد جحم الهواء فينخفض ضغطه -

مشعة مش تعةل داخل ماء ملون، مث نغطهيا مبخبار مدرج. نالحظ عند انطفاء الشمعة صعود املاء يف  نضع املالحظات:

 اخملبار املدرج مبقدار امخلس. 

 ............................الاس تنتاج: ..................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 ....................................................................................................الاس تنتاج: .........................

............................................................................................................................................. 
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جراء جتارب حول الاحرتاق.  آأما فريق ش اميء فقد قرر ا 

 6 التجربة 2 التجربة

  
 اش تعلت الشمعة ملدة وجزية مث انطفأأت . -: املالحظات

 تعكر ماء اجلري. -

  نالحظ وجود ثالث مناطق يف لهب الشمعة. :املالحظات

 .: ...........................................................................................................................الاس تنتاج

........................................................................................................................................... 

 ....................: .........................................................................................................الاس تنتاج

............................................................................................................................................ 

 حن. فتساءلت عن سبب هذا السواد.عند اش تعال الشمعة، وضعت مسر حصنا آأبيض فوق اجلزء العلوي من اللهب فرتك بقعة سوداء اللون عىل الص

 ".....................ف بـ ..................................... ، و ذكل نتيجة الاحرتاق .................." يف آأعىل اللهب، نالحظ منطقة ........................... مضيئة، حرارهتا ................................. تطلق دخاان آأسود يعر  فأأجاهبا شهاب:

 آأشارك هذا الفريق يف تعمري اجلدول و صياغة الاس تنتاجات.

 العنارص الناجتة عن معلية الاحرتاق العنارص املتدخةل يف معلية الاحرتاق

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

...................................................              .......................................................... 

...............................................................................................              ............. 

                             ........................................................ 
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 ....................... ".................................................................................................................................................آأما آ ية فقد تساءلت حول اختالف رسعة احرتاق الأجسام. فرد صاحل قائال : " 

جراء مسابقة فطرحوا هذا المترين.التبادل الغازي. قر انتقل املدرس بني الصفوف ليتفقد فريق آأمين و ولء اذلي تكفل ابلبحث من مصادر متعددة عن معلية التنفس و       ر الفريق ا 

 تتكون معلية التنفس من حركتني اثنتني: حركة ............................ و حركة .................................

 ............................................ ) دم آأمحر قامت (. ( و يتخلص من................. ) دم آأمحر قان تمت معلية التبادل الغازي داخل الرئتني يف مس توى .............................................. حيث يزتود اجلسم ...............

 از التنفيس. ـــاجله حصـــة كتابة ميثاق حفظاتفق التالميذ عىل  يف هنــــاية احلــصـة،

 آأساعدمه يف كتابة بنود هذا امليثاق.

 

 

 

 

 

      


