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 العلوُم: المجموعةُ الشمسيةُ
، وهَي عبارةٌ عْن نجٍم يتكوُن مَن الغازاِت المتوهجِة، وهَي تسبُح في مجرِة درِب التبانِة، وتُعدُّ مركَز  تُعدُّ الشمُس قلَب نظاِمنا الشمسيِّ
التجمِع في المجموعِة الشمسيِة؛ حيُث ترتبطُ مْن حيُث الجاذبيةُ باألجراِم السماويِة الموجودِة داخَل النظاِم جميِعها، تبلُغ كتلةُ الشمِس 
 تقريبًا، أْي ما يعادُل 330 ألَف ضعِف كتلِة األرِض تقريبًا. يدوُر حوَل الشمِس ثمانيةُ كواكَب، وعدٌد كبيٌر مَن األقماِر 

التابعِة بعَض الكواكِب، فضًل عْن ُكَوْيكباٍت ال تُحصى ومذنباٍت وأجساٍم جليديٍة بيَن الكواكِب.

 أصنُع نموذًجا للمجموعِة الشمسيِة، مستعينًا بأحِد أفراِد أسرتي:
-  أستخدُم الورَق المستعمَل الذي ال أحتاُج إليِه في صنِع كراٍت مختلفِة األحجاِم؛ لتمثَل الشمَس وكواكَب المجموعِة الشمسيِة، أتنبهُ إلى 

شكِل كوكِب زحَل في الصورِة وحلقاتِِه.

-  أُلوُن الكراِت؛ بحيُث تشبهُ النموذَج في الصورِة، وأستعيُن بالجدوِل لمعرفِة ألوانِها )يمكنُني صنُع أصباٍغ مْن موادِّ المطبِخ، مثِل: 
الكركِم، صبغِة الطعاِم، أيِة ألواٍن متوافرٍة، أْو أوراٍق ملونٍة(.

-  أُمثُل المداراِت على سطٍح مستٍو، مثِل: طاولٍة، أْو أرضيِة الغرفِة، أْو أيِة مساحٍة مناسبٍة، وأثبُت الكواكَب في مداراتِها )يمكنُني 
االستعانةُ بالخيوِط أِو األسلِك أْو أيِّ شيٍء يمكُن أْن يمثَل المداراِت(.

-  أستعيُن بالجدوِل والصورِة المرفَقَْيِن ألُقّدَر أبعاَد الكواكِب عِن الشمِس، وأحجاَم هذِه الكواكِب وأختاَر اللوَن المناسَب لها.

-  أعرُض نموذجي على أفراِد أسرتي أْو زملئي، وأشرُح لَهْم كيَف صمْمُت النموذَج، وكيَف حدْدُت األبعاَد بيَن الكواكِب، أُقيُّم النموذَج 
مَعهْم، ونقترُح طرقًا لتحسينِِه وتطويِرِه مًعا.

-  أناقُش أحَد زملئي في األسباِب التي تجعُل الشمَس مركَز المجموعِة الشمسيِة، وسببًا في بقائِها، نكتُب أفكاَرنا ونرسلُها إلى معلِمنا.

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيةٌ وفيديوهاٌت إرشاديةٌ لمساعدتي في أثناِء النشاِط.	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.	 
تسجيٌل صوتيٌّ للنصِّ باللغِة العربيِة، والتعليماِت باللغِة اإلنجليزيِة.	 

: السابُع الّصفُّ
نشاُط )5(: مجموعُتنا الشمسيُة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربيُةالّرياضّياُتالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أصمَم نموذًجا للمجموعِة الشمسيِة، مستعينًا ببياناٍت حوَل أحجاِمها وأبعاِدها عِن الشمِس.	 
أوضَح دوَر الشمِس في بقاِء المجموعِة الشمسيِة. أحدَد موقَع المجموعِة الشمسيِة في المجرِة.	 
أكتَب األعداَد الكليةَ والكسوَر العشريةَ بالصيغِة العلميِة )بأسٍس موجبٍة فقْط(.	 
أحسَب قيَم تعابيَر عدديٍة تتضمُن األسَس باستخداِم أولوياِت إجراِء العملياِت.	 
أقرأَ صحفًا، وكتبًا، ومجلٍت، قراءةً هادفةً ومناسبةً عمري مْن مصادِرها المطبوعِة واإللكترونيِة، 	 

ما  موظفًا  المعنى؛  وفَق  الجسِد  وحركاِت  المناسَب،  التنغيَم  مراعيًا  معبرةً  وجهريةً  صامتةً  قراءةً 
اكتسبتُهُ من مفرداٍت وخبراٍت ومعارَف في التحدِث في قضيٍة معينٍة في حدوِد )3‒4( دقائَق. 

أقرأَ مقالةً باللغِة اإلنجليزيِة عْن علقِة الشمِس باالحتباِس الحراريِّ قراءةً جهريةً. أصمَم إعلنًا جاذبًا 	 
، مضمنًا إياهُ ما اكتسبتُهُ مْن مفرداٍت وخبراٍت ومعارَف. بلغٍة سليمٍة للتوعيِة بظاهرِة االحتباِس الحراريِّ

أحتاُج إلى: قلٍم، ودفتٍر، وورٍق مستعَمٍل، وأسلٍك أْو خيوٍط، وألواٍن أْو أصباِغ طعاٍم.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زملئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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 الرياضياُت: الرياضياُت في النظاِم الشمسيِّ

، وهَي تُساوي بُعَد الشمِس عِن األرِض، وتُساوي  . 1 تُعدُّ الوحدةُ الفلكيةُ وحدةً لقياِس المسافاِت في النظاِم الشمسيِّ
.)km( تقريبًا، لذا؛ يمكنُني تحويُل األبعاِد بيَن الكواكِب في نشاِط العلوِم بالكيلومتراِت

ذلَك  بالكيلومتراِت، وأكتُب  الشمِس  بعَدهما عِن  العلوِم، وأحسُب  نشاِط  الشمسيِة في جدوِل  المجموعِة  مْن كواكِب  أختاُر كوكبَْيِن     
بالصيغِة العلميِة.

مثاٌل: يبعُد ُعطارُد عِن الشمِس 0.4 وحدةً فلكيةً. أحسُب بُعَد ُعطارَد عِن الشمِس بالكيلومتراِت:

0.4 × 150000000 = 60000000 = 6 × 107   km

تحدي أولوياِت العملياِت في كواكِب األعداِد، أتخيُل كواكَب مَن األعداِد )2، 12، 7، 3( تدوُر في. 2
مداراٍت حوَل شمٍس مَن األعداِد: )11، 45، 55، 31، 52، 29(، أكتشُف العملياِت الحسابيةَ التي

تدوُر في مداراٍت أخرى بيَن الكواكِب؛ لتعطَي األعداَد التي في الشمِس كما في الشكِل المجاوِر.
يساعُدني الجدوُل اآلتي: 

     أضُع العملياِت المناسبةَ )األقواَس )   (، الجمَع )+(، الطرَح )‒(، الضرَب )×(، القسمةَ )÷(،
أس 2 ، أس 3 ( بيَن األعداِد؛ ألحصَل على اإلجابِة الصحيحِة.

مساعدةٌ:
الصفُّ األوُل: ال أحتاُج أقواًسا أْو أُسًسا.  

الصفُّ الثاني: ال أحتاُج إلى أُسٍس. 
الصفُّ الثالُث: قْد يحتوي أيًّا مَن العملياِت. 

 أستعيُن بأحِد زملئي، أْو أحِد أفراِد أسرتي للتحقِق مْن إجاباتي.
2

الكوكُب
بُعُد الكوكِب عِن الشمِس 

بالوحداِت الفلكيِة
بُعُد الكوكِب عِن الشمِس 

بالوحداِت الفلكيِة
لوُن الكوكِب

رمادي0.42.44ٌّعطارُد
بنيٌّ ورمادي0.76.05ٌّالزهرةُ

، وأخضُر، وأبيُض1.06.37األرُض أزرُق، وبنيٌّ

بنيٌّ محمر1.53.39ٌّالمريُخ

برتقاليٌّ ذو أحزمٍة بيضاَء5.269.91المشتري

ذهبيٌّ ذو حلقاٍت بيضاَء9.558.23زحُل

أزرُق مخضر19.225.36ٌّأورانوس

أزرُق30.124.62نبتون

3         7         12         2         =    453         7         12         2         =    11
3         7         12         2         =    313         7         12         2         =    55
3         7         12         2         =    293         7         12         2         =    52

المجموعةُ الشمسيةُ
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 اللّغةُ العربيّةُ: ُمصافحةُ الشمِس
؛ وكانْت أوَل مركبٍة تصُل إلى هذا القرِب  أطلقَْت وكالةُ ناسا في شهِر آَب 2018 مسباَر باركَر الشمسيَّ إلى الغلِف الجويِّ الشمسيِّ

مَن الشمِس مْن قبُل؛ بهدِف دراسِة هالِة الشمِس، واكتشاِف سرِّ حرارتِها التي تفوُق حرارةَ الشمِس نفِسها.
ا. ُصمَمِت المركبةُ  بيَن موادَّ تزيُد حرارتُها عْن مليوِن درجٍة سلسيوس، وستتعرُض لضوٍء شمسيٍّ ساطٍع جّدً الفضائيةُ  ستُحلُق المركبةُ 
لمقاومِة هِذِه الظروِف بفضِل درِعها الحراريِة الكربونيِة، إضافةً إلى نظاِم التحكِم الذاتيِّ الذي سيحمي المركبةَ، ويُبقيها باردةً وآمنةً طواَل 
مدِة المهمِة، لكنهُ سيسمُح لموادِّ الهالِة بملمسِة المركبِة. ليَسْت كلُّ األجهزِة محميةً خلَف الدرِع الحراريِة، فالمسباُر الشمسيُّ لْن يكوَن 
محميًّا خلفَهُ، وهَو عبارةٌ عْن حساٍس يقيُس تدفقاِت الشحناِت الكهربائيِة القادمِة مَن الرياِح الشمسيِة، ويُرسُل القراءاِت الدقيقةَ إلى األرِض.

مَن الرياِح  أربًعا وعشريَن دورةً حوَل نجِمنا في سبِع سنواٍت، وفي كلِّ مرٍة تقترُب فيها مَن الشمِس، ستأخُذ عينةً  ستنجُز المركبةُ 
الشمسيِة، وستدرُس هالةَ الشمِس، موفرةً بذلَك عملياِت رصٍد لْم يسبْق لها مثيٌل حوَل نجِمنا.

أواًل : أقرأُ المقالةَ السابقةَ قراءةً صامتةً بتأٍن؛ لفهِمها واستيعاِب أفكاِرها ومفرداتِها.
ثانـيًا: أستدلُّ مْن نَصِّ المقالِة - بمشاركِة زميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي - على ما يأتي محدًدا مكاَن االستدالِل:

1. ال يحمُل مسباُر باركَر أشخاًصا على متنِِه.      2. الشمُس نجٌم ال كوكٌب.        3. التناسُب بيَن عنواِن المقالِة وما جاَء فيها.

، وتوظيِف لغِة الجسِد. ثالـثًا: أتبادُل أنا وزميلي، أْو أحُد أفراِد أسرتي قراءةَ المقالِة قراءةً جهريةً صحيحةً، مَع مراعاِة التنغيِم الصوتيِّ
رابًعا: أتقمُص شخصيةَ عالٍِم في وكالِة ناسا شارَك في مهمِة إطلِق مسباِر باركَر، وأتحدُث أماَم زملئي، أْو أفراِد أسرتي عْن هذِه 
ُم بناًء علْيها: وضوَح الصوِت، وسلمةَ اللغِة، والتنغيَم  المهمِة في حدوِد )3‒4( دقائَق، مراعيًا معاييَر التحدِث اآلتيةَ التي سأُقوِّ
، والطلقةَ، والجرأةَ، وتوظيَف لغِة الجسِد، والتواصَل البصريَّ مَع الحضوِر، وصحةَ األفكاِر والمعلوماِت، وتوظيَف  الصوتيَّ

المفرداِت والمصطلحاِت العلميِة ذاِت العلقِة، وتسلسَل األفكاِر، والتزاَم الزمِن المحدِد.

Saving the planet :ُاللغةُ اإلنجليزية 
Sami enjoys reading about the solar system, especially about the Sun. He thought of an idea to raise 
awareness about the global warming issue among his classmates by designing an advertisement, but 
he needs to find answers to some questions first, by reading an article about global warming.
Advise him to go back to the Student book, page18, to read the article: What can we do to slow down 
global warming? Or to find the link of the article in the padlet.
1. Does the Sun affect the Earth’s climate?
2. Is the Sun causing global warming?
3. What role does the sun play on earth?
I will design an advertisement about global warming, noticing the following points:       
Quality Criteria

أنشطةٌ إضافيّةٌ:
العلوُم:

أبحُث في المراجِع المختلفِة مثِل الكتِب المدرسيِة، أِو المواقِع العلميِة، أْو أنقُر على QR Code عْن مجرِة درِب التبانِة، ومكوناتِها، وموقِع الشمِس في 
المجرِة، أرسُم المجرةَ، وأحدُد موقَع المجموعِة الشمسيِة فيها، أشارُك أحَد زملئي نتائَج بحثي، ونتبادُل ما توصْلنا إليِه، ونُخبُر معلَمنا بنتائِج بحثِنا.

اللغةُ العربيةُ:
أبحُث مَع أحِد زملئي أْو أفراِد أسرتي عْن سبِب تسميِة المسباِر باركَر هذا االسَم، ونربطُ السبَب بقيمٍة أخلقيٍة إنسانيٍة.. 1
أبحُث عِن المقصوِد بالمصطلحاِت العلميِة اآلتيِة: )هالةُ الشمِس، الرياُح الشمسيةُ(، وأعرُضها على زملئي، أْو أفراِد أسرتي.. 2

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:
3
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Choose an attractive heading. )For example: Save the Planet/Earth is Crying Out!(
Use pictures/drawings and captions to address the problem.
Give suggestions for solving the problem.
Use the imperative form )e.g., Turn off the water while you brush your teeth.(
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

العلوُم: يساعُد هذا النشاطُ طفلي على تقديِر أحجاِم الكواكِب وأبعاِدها عِن الشمِس في النموذِج الذي سيُصمُمهُ، مستعينًا ببياناٍت واقعيٍة، 
وصورٍة توضيحيٍة للمجموعِة الشمسيِة، وكذلَك يساعُدهُ على معرفِة سبِب وجوِد الشمِس في مركِز المجموعِة الشمسيِة.

الّرياضيّاُت: يساعُد هذا النشاطُ طفلي على ممارسِة كتابِة األعداِد بالصيغِة العلميِة، وتعزيِز استيعابِِه أولوياِت العملياِت الحسابيِة.

قراءتَهُ  العلميِة، كما يحسُن  بمفرداٍت جديدٍة، وال سيما  لغتَهُ  ويُثري  النشاطَ معارَف طفلي وخبراتِِه ومهاراتِِه،  يوسُع هذا  العربيّةُ:  اللّغةُ 
، إضافةً  االستيعابيةَ، وأداَءهُ القرائيَّ المستنَد إلى مجموعٍة مَن المعاييِر األدائيِة المهاريِة، ويحسُن قراءتَهُ الناقدةَ في استكشاِف ما وراَء النصِّ
، ويزيُد ثقتَهُ بنفِسِه وبأسرتِِه وبأقرانِِه حيَن يتحدُث أماَمهم وفَق معاييَر أدائيٍة يلتزُمها، ويُقيُم بناًء عليها؛ ما ينعكُس  إلى أنهُ يوسُع خيالَهُ العلميَّ

. إيجابًا على مهاراتِِه في التواصِل الحياتيِّ

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يساعُد هذا النشاطُ طفلي على فهِم األفكاِر الرئيسِة في نصٍّ ما، واستخلِص األفكاِر المهمِة إلجابِة األسئلِة والمعلوماِت 
المحددِة عْن موضوِع درِسِه، ويزيُد حصيلتَهُ اللغويةَ مَن المفرداِت. فضًل عْن إسهاِم هذا النشاِط في إكسابِِه المهارةَ لعرِض المعلوماِت التي 

مْن شأنِها زيادةُ وعِي اآلخريَن بموضوِع االحتباِس الحراريِّ عبَر تصميِم إعلٍن عْن هِذِه الظاهرِة.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

سأساعُد طفلَي على فهِم تعليماِت المهّمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويُمكنُهُ الوصوُل إلى التّعليماِت الّصوتيِّة بوساطِة الّرمِز سريِع 
االستجابِة.

  العلوُم: المجموعةُ الشمسيةُ

الطّريقةُ: أشرُح لطفلي خطواِت النشاِط، وأساعُدهُ على اختياِر األدواِت المناسبِة لصناعِة النموذِج، وتقديِر أحجاِم الكواكِب وبُعِد كلٍّ 
منها عِن الشمِس، بناًء على الجدوِل والصورِة المرفقَْيِن، أساعُدهُ على صنِع النماذِج بصورٍة صحيحٍة، واختياِر الموادِّ المناسبِة لصنِع 

حلقاِت كوكِب زحَل.

  الرياضياُت: الرياضياُت في النظاِم الشمسيِّ

الطّريقةُ: أتحقُق مْن إجابتِِه في تحدي أولوياِت العملياِت، أسألُهُ عْن ترتيِب أولوياِت العملياِت، وهي: )1. إيجاُد قيِم المقاديِر داخَل 
األقواِس 2. إيجاُد قيِم المقاديِر األُسيِة جميِعها 3. الضرُب أِو القسمةُ مَن اليساِر إلى اليميِن )أيُّهما أسرُع؟( 4. الجمُع أِو الطرُح مَن 

اليساِر إلى اليميِن )أيُّهما أسرُع؟(.

  اللّغةُ العربيّةُ: مصافحةُ الشمِس

، وتحديِد مواِطنِها، وأستمُع لقراءتِِه الجهريِة، وأوجهُهُ  الطّريقةُ: أقرأ المقالةَ مَعهُ وأسانُدهُ في االستدالِل على األفكاِر المطلوبِة مَن النصِّ
، وأشارُكهُ تنظيَم أفكاِرِه، وأستمُع لتحدثِِه، وأوجههُ إلى التزاِم المعاييِر المحددِة. إلى التزاِم معاييِر األداِء القرائيِّ
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إلى الرجوِع إلى المقالِة في  الطّريقةُ: أستمُع لقراءتِِه المقالةَ قراءةً جهريةً، عْن طريِق الرابِط الموجوِد على )padlet(، أْو أوجهُهُ 
، وأساعُدهُ على إيجاِد معاني المفرداِت الصعبِة. أطرُح عليِه بعَض األسئلِة التي توجهُهُ إلى المعلوماِت التي سيضمنُها  كتابِِه المدرسيِّ

اإلعلَن، وأستفسُر مْنهُ عْن سبِب اختياِرِه بعَض المعلوماِت، أستمُع لهُ وأعزُزهُ.
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