
 الكسوف الشمسي

 

على و أھمیة تجربة كسوف الشمس المدرسیة . وتدرك مؤسسة مقاطعة مونرو2017أغسطس  21سوف یحدث الكسوف یوم االثنین، 
لتوفیر تجارب تعلیمیة قیمة لطالبنا قبل وأثناء وبعد ھذا الالزمة  أولویة ضمان سالمة طالبنا والموظفین. وقد تم اتخاذ كل االحتیاطات 

 ي.التاریخالحدث 
 ما ھو الكسوف الشمسي؟

 

 الكسوف الكلي للشمس یحدث عندما یكون القمر بین الشمس واألرض ویغطي الشمس ".
 2017جمعیة المعلمین للعلوم الوطنیة،  

 المشاركة
الصور  ) عرض الكسوف من خالل البث المباشر. وسوف تكون قادرة على عرض PK   6 -سوف یقوم طالب االبتدائیة (الصفوف

 بأمان قبل وأثناء وبعد الكسوف في أحد المواقع التالیة:
 

 stream-live-https://eclipse2017.nasa.gov/eclipseناسا: 
 /http://eclipse.stream.liveجامعة والیة مونتانا:  

 https://www.exploratorium.edu/eclipseإكسبلوراتوریوم: 
 

ن على یالعلوم المشارك يعلى عرض الكسوف عبر بث مباشر. وسیشرف معلم ین) قادر12-7الثانویة (الصفوف  اما طالب المرحلة
مباشر في انتظار إذن الوالدین المكتوب. سیتم تزوید الطالب الذین یحصلون على إذن الوالدین تعلیمات واضحة على العرض العرض ال

بأمان مع النظارات الخاصةبالكسوف . وحتى اآلن، أقرت خمس شركات مصنعة بأن نظارات الكسوف والمشاھد الشمسیة المحمولة تفي 
 American Paper Optics, Baader Planetarium (AstroSolarھذه المنتجات:  لمثل ISO  12312-2بالمعیار الدولي

Silver/Gold film only), Rainbow Symphony, Thousand Oaks Optical, and TSE 17. 
 

 
 التعلیم

 ألعمار حول الكسوف.وقد تم إعطاء المعلمین الموارد بما في ذلك خطط الدروس واالستراتیجیات التعلیمیة لتعلیم الطالب من جمیع ا
م وتتماشى الدروس المعتمدة مع معاییر التعلم األكادیمي في إندیانا. وتستند االستراتیجیات المحددة خارج الرابطة الوطنیة للمعلمین العل

و      https://eclipse2017.nasa.govوموقع ناسا الكسوف. ویمكن االطالع على ھذه الموارد على الرابط التالي:     
https://learningcenter.nsta.org  

 

 اجراءات السالمة
خلق ضررا جسیما في العین أو العمى. یرجى إجراء محادثة مع طفلك بشأن مخاطر النظر مباشرة النظر مباشرة في الكسوف یمكن أن ی

 .إلى الكسوف 
 عرض اإلطار الزمني

 مساء. 2:25مساء مع عرض مثالي في الساعة  3:49 -مساء  12:57وسوف تشھد بلومینغتون الكسوف بین الساعة 
                                                                            in-https://www.timeanddate.com/eclipse/in/usa/bloomingtonوفقا ل  

 https://eclipse2017.nasa.gov/sites/default/files/interactive_map/index.htmlوأیضا على الخریطة التفاعلیة 
 

 مغادرة المدرسة
 وستغادر جمیع المدارس االبتدائیة في ختام الكسوف. 

 مساء. 2:55الساعة وستغادر جمیع المدارس الثانویة فى 
 لیومیةاألنشطة المدرسیة ا

في الصباح. ومع ذلك، لن تحدث أي أنشطة خارجیة (مثل العطلة، المسابقات  الیومیةوستشارك جمیع المدارس في األنشطة المدرسیة 
 مساء بسبب فترة كسوف الشمس. 3:49 -مساء.  12:57الریاضیة في الھواء الطلق، وما إلى ذلك) بین الساعة 

 
 وینبغي إخطار جمیع الموظفین بمخاطر السالمة واالحتیاطات التي یجب اتخاذھا أثناء كسوف الشمس.

 



 موارد المناھج الدراسیة
http://static.nsta.org/extras/solarscience/SolarScienceInsert.pdf  -  

كتیب أعدتھ الرابطة الوطنیة لمعلمي العلوم. یحتوي على أقسام فرعیة تصف ما ھو كسوف الشمس الكلي، وكم من الوقت سوف تستمر، 
الكسوف. كما یقدم الكتیب توصیات ألولئك الذین أین ومتى یمكن رؤیة الكسوف، وأفضل موقع لرؤیة الكسوف الكلي، وعرضھ بأمان 

 یرون كسوفھم األول وما یمكن توقعھ خالل الكسوف.
 

-ce/ess05.sci.ess.eiu.eclipse/solarhttps://indiana.pbslearningmedia.org/resour
eclipses/#.WYk0oCMrKfR –  

 یربطك ھذا الموقع بمقطع فیدیو قصیر (دقیقتین) لعرض ما یحدث خالل كسوف الشمس .
 

https://eclipse2017.nasa.gov/safety  - 
 المة بشأن عرض آمن للكسوف.یوفر ھذا الرابط معلومات الس 
 

eclipse-solar-total-a-during-safety-https://www.nasa.gov/content/eye  - 
 ض الكسوف بأمان.یوفر ھذا الرابط صور ثابتة والتي تبین ما ستراه خالل الكسوف وكیف یمكنك عر 
 

education-formal-12-https://eclipse2017.nasa.gov/k  - 
ھذا ھو موقع كبیر مع أمثلة على األنشطة والمحاكاة التي یمكنك القیام بھ مع طالبك. وصوال الى المدارس االبتدائیة والمتوسطة  

 والثانویة. وتقدم بعض األنشطة األدب باإلضافة إلى األنشطة المقترحة.
 

7.nasa.gov/safetyhttps://eclipse201  -  
 ھذا الموقع یوفر المزید من المعلومات لسالمة عرض الكسوف مع نظارات الكسوف آمنة.

 


