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سري الدرس املراحل 

يمهد لهره الحصت بخقىيم اإلاندظباث القبليت للمخػلمين في مىضىع حػاقب الفصىى ألازبػت و طبب اخخالف مدة 

.  النهاز و مدة الليل

:  يالخظ اإلاخػلمىن السطىم الثالثت، و يػبرون غن مضمىنها، و يخىصلىن بمظاغدة ألاطخاذ غلى طسح الدظاؤى الخالي

.  إلااذا يهىن فصل الصيف طاخنا، و فصل الشخاء بازدا؟

في فصل الصيف جنصن ألازض قسيبت من الشمع، و في فصل الشخاء جهىن : يترك اإلاجاى القتراخاث اإلاخػلمين مثل

.  بػيدة غن الشمع و من أجل الخدقق من الفسضياث اإلاقترخت ينجص النشاطان اإلاىاليان

يهدف النشاط إلى إبساش الػالقت بين اججاه ألاشػت الىازدة و سخىهت الظطذ اإلاضاء من طسف هره   :1النشاط 

ينظم . - في القظم (2 و 1الشنالن )جنجص الخجسبت . - ألاشػت، و طيخم اطدثماز هخائج هرا النشاط في الحصت اإلاىاليت

:  ألاطخاذ مناقشت جماغيت يخىصل خاللها إلى ما يلي

o جهىن دزجت الحسازة مسجفػت في خالت ألاشػت غمىديت غلى الظطذ .

o حسخن مظاخت ألازض ألثر إذا ماهذ ألاشػت غمىديت غلى الظطذ و اإلاظاخت اإلاضاءة صغيرة  .

o ملما ماهذ مدة إضاءة الظطذ لبيرة، إال و ماهذ دزجت الحسازة مسجفػت و الظطذ ألثر سخىهت   .

.   مظألت–يهدف هرا النشاط إلى ؤلاجابت غن الىضػيت : 2النشاط 

(.  1مؼ اطخدضاز مندظباث النشاط ) و يػبرون غن مضمىنهما بمظاغدة ألاطخاذ 2و1يالخظ اإلاخػلمىن الشهلين  -

:   ينظم ألاطخاذ مناقشت جماغيت للخىصل إلى النخائج آلاجيت-. يجيب اإلاخػلمىن غن ألاطئلت اإلاطسوخت- 

 في فصل الصيف، جهىن أشػت الشمع جقسيبا غمىديت غلى ططذ ألازض  .

 في فصل الشخاء، جهىن أشػت الشمع مائلت بالنظبت لظطذ ألازض  .

  مدة حػسض ططذ ألازض ألشػت الشمع خالى فصل الصيف ألبر من مدة حػسضه ألشػت الشمع خالى فصل

.  الشخاء، و ذلو ألن مدة النهاز في فصل الصيف ألبر من مدة النهاز في فصل الشخاء

 اإلاظاخت اإلاضاءة خالى فصل الصيف أصغس من اإلاظاخت اإلاضاءة بنفع الحصمت الضىئيت خالى فصل الشخاء . 

 .يخم بمظاغدة ألاطخاذ بناء اطخخالص جماعي، و جدوينه بدفاجسهم الخاصت

.  جهىن ألاشػت جقسيبا غمىديت غلى ططذ ألازض

.  جهىن ألاشػت مائلت بالنظبت لظطذ ألازض

 . يفظس بميل مدىز دوزان النسة ألازضيت
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