املستوى  :الظادض

الوحدة

 :الخامظت

ألاسبوع

:

الحصة

 :الثالثت – السابعت

املراحل

املوضوع :دوران األرض حىل نفسها.

جراذة:

سري الدرس
جعل املخعلمىن ٌظخدظسون مندظباتهم الظابقت خىى الظىء (زبط الظل بىجىد مىبع طىئي و خاجص– الاهدؼاز املظخقيمي
للظىء) .و الخمهيد للحصت الجدًدة.
ًالخظ املخعلمىن السطىم الثالثت ،و ًدوز الىقاغ الطخدزاجهم لطسح الدظاؤى الخالي :هل حغير اججاه و طىى ظل الشجسة هاجج
عً خسلت الؼمع أو عً خسلت ألازض؟
ٌعطي ألاطخاذ للمخعلمين الفسصت القتراح أجىبت ًمنً اعخبازها لفسطياث ًخم الخألد مً صحتها مً خالى ألاوؼطت املىاليت و
مً بين الاقتراخاث التي ًمنً أن ًرلسها املخعلمىن هرلس:
 دوزان ألازض خىى الؼمع – .دوزان ألازض خىى هفظها – .دوزان الؼمع خىى ألازض – .اقتراب ألازض ثم ابخعادها عًالؼمع...
 1يهدف هرا اليؼاط إلى الخمييز بين الحسلت الظاهسٍت و الحسلت الحقيقيت ،و لرلو ًمنً الاهطالق مً الحياة
اليىميت للمخعلم (أثىاء طفسه في طيازة أو في خافلت )..و زطم الؼهل  1مً لخاب الخلمير.
 ًجيب املخعلم عً ألاطئلت املخعلقت بالؼهلين ( )1و ( )2بمفسده أو طمً مجمىعت عمل. ًىجص املخعلمىن املماثلت بين (خسلت القطاز – خسلت ألاشجاز) مع (خسلت ألازض – خسلت الؼمع) بخىجيه مً أطخاذهم. ًىظم ألاطخاذ مىاقؼت جماعيتً ،خىصل املخعلمىن إلى الىديجت آلاجيت :ألازض هي التي جخدسك بيىما الؼمع ثابخت. 2يهدف هرا اليؼاط إلى حعسف طبب حغير اججاه و طىى الظل و للخىصل إلى ذلو ًمنً جدبع الخطىاث آلاجيت:
ً خم صىع الجهاش مً طسف املخعلمين بمظاعدة ألاطخاذ (لىخت خؼبيت ألصقذ عليها وزقت بيظاء و مخبث على اللىح مظماز.
ص ُ
ً ظع املخعلمىن الجهاش الري جم ُ
ىعه في مهان مؼمع في طاخت املدزطت.
ً سطم املخعلمىن على زأض مل طاعت اججاه و طىى ظل املظماز (مً ألافظل القيام بهره العمليت خالى فتراث مخخلفت مً
الظىت).
ٌ ظخغل املخعلمىن الىخائج املدصلت لإلجابت عً أطئلت اليؼاط  ،2فيخىصلىن إلى الىخائج آلاجيت:
ً هىن ظل املظماز أقصس عىد الظهيرة .12h
ً خغير طىى املظماز بديث ًىقص مً الظاعت  10hإلى  ،12hثم ًصداد طىله مً الظاعت  12hإلى .14h
 مىحى الحسلت الظاهسٍت للؼمع مً الؼسق إلى الغسب.
 مىحى خسلت ألازض مً الغسب إلى الؼسق.
 3يهدف هرا اليؼاط إلى جعل الخلمير ًدزك الحسلت الظاهسٍت للىجىم هديجت مباػسة لدوزان ألازض خىى هفظها .و
لخدقيق هرا الهدفً ،الخظ الخلمير السطىم الثالثت و ًخىصل إلى أن الىجم الري ال ٌغير مىطعه هى الىجم القطبي ألهه ًىجد
في امخداد مدىز دوزان ألازض (مدىز القطبين).
مىحى الحسلت الظاهسٍت للىجىم معالع ملىحى الحسلت الظاهسٍت للؼمع ،و أن حغيير مىاطع الىجىم هاجج عً دوزان ألازض
خىى هفظها.
ًدون املخعلمىن خالصت ألاوؼطت في دفاجسهم.
طبب حغير اججاه و طىى ظل ألاػياء خالى النهاز هى دوزان ألازض خىى هفظها.
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