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سري الدرس املراحل 

دوزان : يطسح ألاطخاذ أطئلت جدفع اإلاخعلمين الطخحظاز حعلماتهم حٌى وىهب ألازض جمهيدا للحصت الجديدة

 . ألازض حٌى هفظها، دوزان ألازض حٌى الشمع

 يالحظ اإلاخعلمىن الصىزجين، و يدظاءلىن عن طبب مشاهدة هره اإلابازاة نهازا باألزجنخين و هي ججسي ليال 

 . باإلاغسب

 : كد يلجأ اإلاخعلمىن إلى إعطاء فسطياث هرهس منها

دوزان . - (الظالٌ)وجىد حاجص بين ألازض و الشمع . - دوزان ألازض حٌى هفظها. - دوزان ألازض حٌى الشمع- 

 . ألازض حٌى هفظها و حٌى الشمع

 . في إطاز مناكشت جماعيت و منظمت من طسف ألاطخاذ يخم جصنيف الفسطياث و إكصاء الفسطياث غير اإلاالئمت

 . جسن اإلابادزة للمخعلمين و اإلاخعلماث الكتراح ججازب جمىن من الخحلم من الفسطياث

 . هرا النشاط إلى إهجاش ججسبت جحاوي الظاهسة اإلادزوطت يهدف 1

 ُينصح بئهجاش  الخجسبت في غسفت مظلمت أو طعيفت ؤلاطاءة على مسحلخين . 

يمظً أحد الخالمير اللظيب اإلاثبذ في الىسة من طسفيه، بينما جلمير آخس يض يء الىسة - 1:  املرحلة األوىل

يديس - 3. للىسة (ب)و  (أ)يىجه ألاطخاذ مالحظت الخالمير هحى الجصئين - 2.  بمصباح جيبي أو منبع طىئي آخس

يجيب اإلاخعلمىن عن ألاطئلت اإلاطسوحت في - 4. الخلمير الىسة هصف دوزة و يسجل اإلاخعلمىن من جديد مالحظاتهم

 : النشاط بما يلي

o  يظىده الليل (ب)اإلالابل للشمع يظىده النهاز، و الجصء  (أ)الجصء . 

o  يظىده الليل (أ)أصبح كبالت الشمع و يظىده النهاز، و الجصء  (ب)الجصء . 

و يعبرون عن مظمىهه، ثم يجيبىن عن ألاطئلت اإلاطسوحت و  (4الشيل )يالحظ الخالمير السطم :  املرحلة الثانية

أطباب حعاكب الليل و النهاز . - أثناء إجساء اإلالابلت يظىد الليل باإلاغسب و النهاز باألزجنخين:  - يخىصلىن إلى ما يلي

 . هى دوزان ألازض حٌى هفظها

يعسض ألاطخاذ أمام اإلاخعلمين طاعت .  - يلترح ألاطخاذ وطعيت اهطالق، جثير اهخمام اإلاخعلمين2

 . بأطتراليا؟.      + باإلاغسب؟:    + و يطسح الظؤاٌ الخالي، هم هي الظاعت آلان... يدويت

 يلسأ اإلاخعلمىن النص باهدباه و يالحظىن الخسيطت اإلابظطت ليىهب ألازض . 

 جخم ؤلاجابت عن أطئلت النشاط و هرلً عن طؤاٌ وطعيت اهطالق هرا النشاط . 

 . يخىصل الخالمير جماعت إلى صياغت اإلالخص

  12عندما ييىن الخىكيذ في اإلاغسب هىh 21، فئن الخىكيذ في اليابان هىh . 

  21يظىد الليل في اليابان عند الخىكيذh . 
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