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سري الدرس املراحل 

. جػل املخػلمين يطخحضزون حػلماتهم حىل ألاطىار ألاضاضيت للقمز و املدة القمزيت و الخمهيد للحصت الجديدة

.   يالحظ الخالميذ الصىرجين و يػبرون غن مضمىنهما

.  كيف هفطز حغير شكل القمز؟: يطخدرر ألاضخاا املخػلمين للزر الدطاال 

:  يبقى املجال مفخىحا لخقديم فزضياث من طزف الخالميذ مثل

.  دوران القمز حىل ألارض

.  يخخفي القمز ثم يظهز بىجه جديد

.  دوران ألارض حىل القمز

.  بػد الط يشزع املخػلمىن في الخحقق من الفزضياث املقترحت بإهجاس النشاط الخالي

هذا النشاط إلى محاكاة الظاهزة املدروضت، لخفطير مخخلف أطىار القمز و يكدس ي أهميت  يهدف 1

.  لكىهه يديح للمخػلمين فزصت إهجاس غمل جماعي ينمي رور الخػاون و الخىاصل

يهيء ألاضخاا فضاء مالئما في القطم، يطمح بإهجاس هذا النشاط و يزضم دائزة باللبشىر غلى ضلح ألارض، و 

.  يمػلم غليها املىاضؼ ألاربػت

أحدهما يمثل ألارض و يجلظ . يضؼ ألاضخاا كزضيا في مزكش الدائزة و يللب من الخالميذ إهجاس الخجزبت مثنى مثنى

و في كل حالت يالحظ املخػلم : و يحخل جباغا املىاضيؼ ألاربػت (القمز)و آلاخز يضؼ الكزة غلى رأضه . غلى الكزس ي

.  (الشمظ)من طزف املنبؼ الضىئي  (القمز)شكل مظهز جشء الكزة املضاء  (ألارض)

.  يمكن أن ينجش هذا النشاط من طزف غدة مجمىغاث في حالت جىفز الىقذ

.  يللب ألاضخاا من املخػلمين رضم شكل مظهز القمز املالحظ في املىاقؼ ألاربػت

:  يجيب الخالميذ غن أضئلت النشاط ثم ينظم ألاضخاا مناقشت جماغيت بين الخالميذ و يخىصلىن إلى ما يلي

.  (ألارض)حىل املالحظ الجالظ غلى الكزس ي  (القمز)ضبب حغير شكل جشء من الكزة املضاءة هى دوران الكزة 

(.  أ)هى  (1)مظهز الكزة في الىضؼ 

(.  د)هى  (2)مظهز الكزة في الىضؼ 

(.  ب)هى  (3)مظهز الكزة في الىضؼ 

(.  ر)هى  (4)مظهز الكزة في الىضؼ 

 . يالحظ املخػلمىن صىر القمز ثم يزجبىنها بمطاغدة ألاضخاا

 . جنظم مناقشت جماغيت لصياغت خالصت يدونها املخػلمىن في دفاجزهم

:    رضم حميد غياب القمز

 

:  رضم غمز الزبؼ ألاول 

:  رضمذ ههى البدر

:  رضمذ إيمان الزبؼ ألاخير
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