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 اللغةُ العربيةُ: سعادتُنا تتحقُق بإرادتِنا 
 أتأمُل العبارةَ اآلتيةَ، ثمَّ أتحدُث معبًّرا عْن رأيي فيها مْن ٢-٣ دقائَق، متوخيًا سالمةَ اللغِة، ثمَّ أتبادُل اآلراَء مَع مجموعٍة مْن زمالئي:    

" تحتفُل األمُم المتحدةُ باليوِم العالميِّ للسعادِة في العشريَن مْن شهِر آذاَر مْن كلِّ عاٍم، بوصِف السعادِة مَن المفاهيِم األساسيِة في حياِة البشِر، وأنها مَن 
الحقوِق التي ينبغي للفرِد أْن يتمتَع بها، ويُعدُّ اختياُر األمِم المتحدِة يوًما عالميًّا للسعادِة، تأكيًدا أهميةَ السعِي نحَو السعادِة بوصفِها أسلوَب حياٍة صحيًّا". 

١- أقرأُ النصَّ اآلتَي مَن السيرِة الذاتيِة لـ"هيلين كيلر" التي بحثَْت عِن السعادِة في كلِّ مكاٍن، وجعلَْت منها أسلوَب حياٍة صحيًّا، مقيًّما أدائي وفَق المعاييِر 
اآلتيِة: سالمةُ اللغِة، ومراعاةُ عالماِت الترقيِم المناسبِة، وهمزتا الوصِل والقطِع، والتزاُم الزمِن المناسِب، وتغييُر نبرِة الصوِت وفَق المعنى: 

، أْو أحَد أفراِد أسرتي:       أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ على ورقٍة جانبيٍة، ثمَّ أناقُش في إجاباتي أحَد زمالئي في الصفِّ
     - أفسُر معانَي المفرداِت اآلتيِة باستخداِم المعجِم: الملّحةُ، يسيًرا، ترّسَخ، أنامُل، أودَع، شتّى.

     - أستخرُج مَن النصِّ السابِق ما يأتي:
           طباٌق:.............................   فعٌل مضارٌع منصوٌب:.............................    اسُم إشارٍة:.............................                     

        - أعرُب الكلماِت الملونةَ باللوِن األحمِر.
     - أسنُد الفعَل المضارَع )أبدأُ( إلى ضمائِر الرفِع المنفصلِة.

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

: الثامُن  الّصفُّ
النشاُط )11(:  الصحُة أسلوُب الحياِة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُمالرياضياُت اللغُة اإلنجليزيُةاللغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

ا قراءةً جهريةً صحيحةً ومعبرةً، مستعينًا بما أقرأُ في حلِّ مشكالٍت حياتيٍّة تواجهُني. 	   أقرأَ نّصً
أكتَب مْن فقرٍة إلى فقرتيِن معبًّرا عن رأيي في موضوٍع ما. 	 
 أحسَب المتوسطَ الحسابيَّ لبياناٍت منظمٍة في جدوٍل تكراريٍّ ذي فئاٍت، مفسًرا  قيمتَهُ.	 
 أوضَح المقصوَد بالحركِة االهتزازيِة، مبينًا خصائَصها وما ينشأُ عنها مْن موجاٍت.	 

أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق جانبيٍة، ومسطرٍة، ونابٍض طويٍل )زنبرك(، وبرنامِج الرساِم، وورِق رسٍم، ومسطرٍة. 

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي

  
  
  
  

جسور التعلم

     "عنَدما يُغلُق باُب السعادِة، يُفتُح آخُر، لكْن، في كثيٍر مَن األحياِن ننظُر طوياًل إلى األبواِب المغلقِة، فال نرى األبواَب التي فُتحْت لنا، هْل حدَث 
يا عزيزي القارَئ أْن كنَت في أعماِق البحِر وسطَ ضباٍب كثيٍف، وبدا لَك أنَّ ظالًما أبيَض يحاصُرَك، وراَحِت السفينةُ الكبيرةُ التي تحملَُك، تتحسُس 
طريقَها بحذٍر وقلٍق نحَو الشاطِئ؟ لقْد كْنُت قبَل أْن أبدأَ تعليمي تائهةً مثَل تلَك السفينِة، فضاًل عْن أنني لْم أكْن أعلُم أيَن يقُع الشاطُئ. كاَن أهمُّ يوٍم 
في حياتي على ما أذكُر هَو ذلَك اليوَم الذي جاَءْت فيِه معلمتي اآلنسةُ )آن سوليفان(، فيملؤني العجُب حيَن أفكُر في الفوارِق بيَن هذيِن الشطريِن 
مْن حياتي اللذيِن تمَّ وصلُهما مًعا في ذلَك اليوِم ٣ مارس سنةَ ١٨٨٧ قبَل ثالثِة شهوٍر فقْط مْن بلوغي السابعةَ مْن عمري. لقْد تلقْيُت العلَم مَن الحياِة 
والطبيعِة. كانَْت بداخلي قوةٌ هائلةٌ تدفُعني وتجعلُني راغبةً في مواجهِة الصعاِب واالختباراِت ذاتِها التي يواجهُها عادةً الذين يبصرون ويسمعون، 
وقْد نصَحني أصدقائي أاّل أحاوَل ذلَك، بْل إنَّ قلبي بيَن ضلوعي كاَن يحاوُل في بعِض األحياِن إقناعي بالتخلي عْن تلَك الرغبِة الملحِة، وكْنُت أدرُك 
تماًما أنني في سبيلي لمواجهِة أمٍر ليَس يسيًرا، ثمَّ عزْمُت على قهِر الصعاِب كلِّها، وترّسَخ في نفسي شعوٌر بأنني قادرةٌ على التعلِم، وربما يتعجُب 
بعُض الناِس مْن قدرتي على التمتِع بجماِل األشياِء بحاسِة اللمِس فقْط، وقْد يجدوَن في ذلَك أمًرا مستغربًا، لكنَّ أناملي حيَن تتحرُك على خطوِط 
العمِل الفنيِّ ومنحنياتِِه وتتحسُسهُ، يصبُح بمقدوِرها اكتشاُف ما أودَعهُ الفناُن في ذلَك العمِل مْن أفكاٍر ومشاعَر. لقْد كاَن ألصدقائي أثٌر عظيٌم في 

قصِة حياتي؛ إْذ أسهموا بشتى الوسائِل في إحالِة عجزي قوةً، ونشروا األماَن والبهجةَ في حياتي". 

                            مْن كتاِب "هيلين كيلر" قصةُ حياتي العجيبةُ، الترجمةُ واإلعداُد: محمد وهدان، بتصرٍف.
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أعرُض ألّخُص النتائَج أحّدُد النتائَج أبحُث عِن الحقائِق المهمِة والتفاصيِل

2

 : ، أْو أحِد أفراِد أسرتي، مستعينًا بأدلٍة مَن النصِّ - أتأمُل العبارةَ اآلتيةَ، ثمَّ أعبُّر عْن رأيي فيها شفويًّا أماَم أحِد زمالئي في الصفِّ
، ولْم تعتمْد على زيارِة المستشفياِت واألطباِء؛ بحثًا عِن العالِج لعجِزها".  "حققَْت هيليُن السعادةَ بجعلِها أسلوَب حياٍة صحيًّا عْن طريِق الطبيعِة والفنِّ

 ٢- أقرأُ العبارةَ اآلتيةَ، ثمَّ أدوُن مالحظاتي على ورقٍة جانبيٍة، ألستعيَن بها في حلِّ المشكلِة مَع مجموعٍة 
مْن زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي: "أسلوُب الحياِة الصحيُّ هَو القدرةُ على التأقلِم مَع الظروِف بعيًدا عْن 
زيارِة المستشفى، بهدِف اجتياِز مدٍة تمتاُز بالتحدي في أثناِء الحجِر المنزليِّ بسبِب جائحِة كورونا". 

- أحدُد المشكلةَ في العبارِة السابقِة. 
- أبيُّن أسباَب المشكلِة.

 - أقترُح حلواًل واقعيةً يمكُن تطبيقُها لحلِّ المشكلِة، ويمكنُني أْن أستعيَن بالمفاهيِم اآلتيِة: 
، اإلجراءاُت، الثقةُ، الصحةُ، الحياةُ، الحذُر، االلتزاُم.    االطمئناُن، الصبُر، الدعُم النفسيُّ

، ثمَّ   - أكتُب فقرةً واحدةً عْن أسلوِب الحياِة الصحيِّ الذي يجُب اعتماُدهُ في فترِة الحجِر المنزليِّ
أناقُش مجموعةً مْن زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي في ما كتبتُهُ وأتبادُل مَعهُم اآلراَء.

   The Care Worker :ُاللغةُ اإلنجليزية 
Medical workers, such as nurses, technicians, and doctors, have always had a tough job. With the COVID-19 pandemic, 
their job is even more difficult. In the USA, teen siblings )a brother and sister( wanted to show appreciation for their medical 
workers. Let’s read the article to see what they did.
 

Teen siblings send cards to tell health
 care workers: “You’re heroes!”

By Monica Velez, Fresno Bee )Excerpt from Newsela( 
 
Image. Siblings Mantej Singh Lamba, 17 years old, )left( and Prabhleen 
Singh Lamba, 15 years old, collect thank you cards from community 
members in Fremont, California, on May 26, 2020.  Photo: Taranjit Singh 
Lamba via AP 

  Jordan’s hospitals are also facing challenging times because of the increase in COVID-19 cases. How do you think we can support 
those in hospitals? How can we show them appreciation? Let us begin by writing to them and thanking them. 
Create a card that contains a message from you inside to thank a medical worker or a team of medical workers. If you know someone 
personally in your community, you can thank them by writing their name/names. If possible, ask an adult to send this card to a hospital 
or a clinic near you. 

 As a family or a class, think of other ways you can thank or show appreciation to medical workers.

Medical workers around the world have been making sacrifices. Teenage siblings Prabhleen and Mantej Lamba saw them 
on the news every day. The workers risk their health to fight the new coronavirus.
"We were really moved by this," said Prabhleen Lamba, "and we knew that we had to involve our community and take 
action." She is 15 years old. The teens started a project. They called it: “Cards 4 COVID Heroes”. It lets health care 
workers know how much they are appreciated.
In just two months, they collected more than 250 thank you cards. The cards came from members of the community, 
mailed to their home in the city of Fremont. Then, they sent the cards to workers at hospitals. Each card comes with a $10 
gift card. The teens also created an e-card option. It lets people go online. They fill out a form. They then print out their 
message, using a design that the siblings put together.
For the first two weeks, they asked friends and family for support. Then, they started a “GoFundMe” page online. It is set 
up to collect money so they can buy more cards.

A Small Gift Helps People Facing Difficult Days
The feedback has been nice. They got pictures from the health care workers. "We can just see from their faces that a small 
nod of encouragement with a small $10 gift card can go a long way," Prabhleen Lamba said. She believes it encourages 
them. She and Mantej see that it helps the workers get through the difficult days, she said. "They know that, 'OK, we're not 
alone. And there are people who do support us and care for us,'" she said.
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    “One kind word can warm three winter months.”
            - Japanese Proverb. 
Think of what this proverb means and discuss with a family member or a 
classmate. How do you show kindness? How do you feel when you are kind to 
someone? How have others shown you kindness? 
Write 1-2 paragraphs giving your opinion about what you think this proverb 
means. You may use the template below to help you organize ideas inside your 
paragraph. 

 الرياضياُت: الرياضياُت في خدمِة الطبِّ
في أثناِء زيارتِنا التطوعيِة المرضى في مستشفى مدينتِنا، وتقديِم الهدايا 
الرمزيِة لهْم، أخبَرنا الطبيُب كماٌل أنَّهُ أعدَّ دراسةً إجرائيةً لزمِن الشفاِء 
مْن مرٍض معيٍن باستخداِم دواٍء جديٍد؛ لتحديِد المدِة المثاليِة الستخداِم هذا 

الدواِء في العالِج، والجدوُل التكراريُّ اآلتي جزٌء مْن دراستِِه:

١( أحسُب عدَد المرضى الذيَن شملْتهُم الدراسةُ.
الفئِة األولى هَو  التقريبيُّ لمرضى  أياِم الشفاِء  ● قاَل أحمُد: عدُد 

)٣( أياٍم. بينما قالَْت أختُهُ أمُل: بْل )٧( أياٍم.
٢( أناقُش زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي في رأِي كلٍّ مْن أحمَد وأمَل، وأحدُد أفضَل تقديٍر لعدِد أياِم الشفاِء لمرضى الفئِة األولى، ثمَّ 

أقّدُر مجموَع عدِد أياِم الشفاِء لمرضى الفئِة األولى جميِعهْم مًعا.
● أراَد الطبيُب كماٌل معرفةَ عدِد المرضى الذيَن ُشفوا في مدٍة أقلَّ مْن )١٣( يوًما، وعدِد الذيَن ُشفوا في مدٍة تزيُد على )١٧( يوًما.

٣( أوضُح كيَف وجَد الطبيُب كماٌل أعداَد المرضى المطلوبةَ.
● قاَل سائٌد: إذا كانِت الفئةُ الرابعةُ تحتوي أكبَر عدٍد مَن المرضى )١9 مريًضا(، فيمكُن القوُل: إنَّ أفضَل تقديٍر لعدِد أياِم شفاِء المرضى هَو 

مركُز هِذِه الفئِة وهَو )٢0( يوًما.
٤( أشارُك أحَد زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي في تفنيِد رأِي سائٍد عْن طريِق حساِب المتوسِط الحسابيِّ لعدِد أياِم الشفاِء، 

باالستعانِة بالجدوِل أعالهُ ومقارنِة المتوسِط الحسابيِّ بتقديِر سائٍد. 
٥( بناًء على قيمِة المتوسِط الحسابيِّ لعدِد أياِم الشفاِء، أكمُل الجملةَ اآلتيةَ التي ذكَرها الطبيُب كماٌل في نتائِج دراستِِه:

● يُمكُن تقديُر عدِد أياِم الشفاِء ألفراِد العينِة باستخداِم هذا الدواِء بـ ) … ( يوًما.  

مركُز الفئِة  
× التكراِر مركُز الفئِة عدُد المرضى

)التكراُر(
زمُن الشفاِء باألياِم 

)الفئاُت( الفئةُ

٦ ٣ - ٧ األولى

١٦ ٨ - ١٢ الثانيةُ

١٣ ١٣ - ١٧ الثالثةُ

١9 ١٨ - ٢٢ الرابعةُ

٦ ٢٣ - ٢٧ الخامسةُ
المجموُع

 العلوُم: موجاٌت ليَسْت مرئيةً
  كيَف تتحرُك األرجوحةُ؟ ما نوُع حركتِها؟ ما الفرُق بيَن حركِة األرجوحِة وبيَن أنواِع الحركاِت األخرى؟

أتواصُل: أبحُث في مصادِر المعرفِة المتاحِة عْن أمثلٍة حياتيٍة أخرى تشبهُ حركتُها حركةَ 
األرجوحِة، ثمَّ أشارُك أحَد أفراِد أسرتي في نتائِج بحثي.

 يوضُح الجدوُل المجاوُر بعَض المصطلحاِت والعالقاِت المرتبطِة بالحركِة االهتزازيِة، أصُل 
بخٍط بيَن العموِد األوِل وبيَن ما يطابقُهُ في العموِد الثاني، ثمَّ أشارُك أحَد أفراِد أسرتي في توضيِح 

مفهوِم الحركِة االهتزازيِة وخصائِصها. 
  أسمُع كثيًرا كلمةَ "موجةٌ"، )موجةُ الماِء، موجةُ صوٍت، موجةُ راديو، موجاُت الميكروويف، 

موجاٌت زلزاليةٌ(. أنفُذ مَع أحِد أفراِد أسرتي النشاطَ اآلتَي لتمييِز أنواِع الموجاِت. 
)أنواُع الموجاِت(: 

الموادُّ واألدواُت المطلوبةُ: نابٌض طويٌل )زنبرك(. 
أضُع النابَض على سطِح أرٍض مستويٍة، ثمَّ أحرُك النابَض إلى األماِم وإلى الوراِء مرةً، 

وإلى األعلى واألسفِل مرةً أخرى.
١. أرسُم شكَل النابِض عنَدما تكوُن حركتُهُ إلى األماِم والوراِء.

٢3. هْل تشبهُ رسمتي حركةَ النابِض مْن األعلى إلى األسفِل؟ ما الفرُق بينَهما؟

عالقةُ التردِد بالزمِن 
الدوريِّ

قانوُن التردِد

الحركةُ االهتزازيةُ

زمُن الدورِة الواحدِة

وحدةُ قياِس التردِد

تعريُف التردِد

عدُد الدوراِت
زمِن الدوراِت

هيرتز = ث-1

1
ز

عدُد الدوراِت الكاملِة 
في ثانيٍة واحدٍة

الزمُن الدوريُّ
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
حلِّ  ومعبرةً، وطريقةَ  جهريةً صحيحةً  قراءةً  النصِّ  قراءِة  معاييِر  التعبيَر عْن رأيِِه في زمٍن محدٍد، ويتعلُم مراعاةَ  يتعلُم طفلي  العربيةُ:  اللغةُ 

مشكالٍت حياتيٍة تواجهُهُ. يتعلُم طفلي كتابةَ فقرٍة عْن موضوٍع صحيٍّ ومناقشةَ زمالئِِه أْو أسرتِِه في ذلَك شفويًّا. 
؛ عرفانًا بالجميِل  اللغةُ اإلنجليزيةُ: يقرأُ طفلي في هذا النشاِط عْن  شابيِن: أٍخ وأخٍت، أرسال بطاقةَ تقديٍر لجهوِد العامليَن في القطاِع الطبيِّ
، ويتعلُم كيَف يكتُب سلسلةً مَن  وتقديًرا جهوَد الكوادِر الصحيِة في ظلِّ جائحِة كورونا. سيكتُب طفلي بطاقةَ شكٍر للكوادِر الطبيِة في األردنِّ

الفقراِت، عْن مثٍل يابانيٍّ يشجُع على اللطِف في التعامِل.
 ، الرياضياُت: يتعلُّم طفلي قراءةَ البياناِت الممثلِة بجدوٍل تكراريٍّ ذي الفئاِت وتحليلَها، والحصوَل على المعلوماِت منهُ، وحساَب المتوسِط الحسابيِّ
، وإعطاَء القراِر بناًء  وتفسيَرهُ حسَب البياناِت الُمعطاِة. يتدّرُب طفلي على الحكِم على مدى صحِة العباراِت المتعلقِة بمعلوماٍت عِن الجدوِل التكراريِّ

على المعلوماِت المبنيِة على البياناِت.
العلوُم: يتعلُم طفلي أنواَع الموجاِت وخصائَصها، ويكتسُب طفلي مهارةَ استخراِج المعلوماِت مَن األشكاِل، ويكتسُب مهارةَ تنظيِم المعلوماِت التي 

. يمتلُكها في جدوٍل. يكتسُب طفلي مهارةَ تقصي أثِر الكتلِة المعلقِة ببندول في الزمِن الدوريِّ

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:
سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهّمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويُمكنُهُ الوصوُل إلى موارَد إضافيٍة، ومقاطِع فيديو، والتّعليماِت الّصوتيِّة 

بوساطِة الّرمِز سريِع االستجابِة.  

 اللغةُ العربيةُ: سعادتُنا تتحقُق بإرادتِنا    
الطريقةُ: أدعُم طفلي في تأملِِه العبارةَ األولى، وأتبادُل مَعهُ اآلراَء، وأدعُمهُ في تقييِم أدائِِه في مهارِة القراءِة الجهريِة. أناقُش طفلي في 
، وفي اإلجراءاِت التي يجُب اتباُعها  ، وأساعُدهُ على استخالِص األدلِة منهُ. أناقُش طفلي في مشكلِة الحجِر المنزليِّ إجاباتِِه أسئلةَ النصِّ
. أستمُع لطفلي وهَو يقرأُ الفقرةَ التي كتبَها عْن كيفيِة االهتماِم بصحتِنا في الحجِر  للتخلِص مَن المشكالِت التي ترافُق الحجَر المنزليَّ

، وأناقُشهُ في محتواها. المنزليِّ

The Care Worker :ُاللغةُ اإلنجليزية 
. أشجُعهُ – أيًضا - على البحِث عْن أيِّة كلماٍت قْد ال يعرفُها.  الطريقةُ: أشجُع طفلي على قراءِة المقاِل قراءةً صامتةً أْو بصوٍت جهوريٍّ
أناقُش مَعهُ كيَف يستطيُع إظهاَر التقديِر والعرفاِن للعامليَن في القطاِع الطبيِّ عبَر تصميِم بطاقِة شكٍر لهْم. أطلُب إلى طفلي أْن يقرأَ 
المثَل اليابانيَّ ثمَّ أناقُشهُ في معنى المثِل ومضمونِِه، وكيَف ينطبُق على جوانَب مْن واقِعنا. أخيًرا، أدعُم طفلي عنَدما يبدأُ بكتابِة الفقراِت 

بالتأكِد مِن استخداِمِه لغةً سليمةً واالستفادِة مَن القالِب المرفِق بالنشاِط.  

 الرياضياُت: الرياضياُت في خدمِة الطبِّ
الطريقةُ: أشجُع طفلي على العمِل التطوعيِّ ومساعدِة اآلخريَن وتقديِم الدعِم لهْم. أرشُد طفلي إلى تحليِل البياناِت وتفسيِرها عْن طريِق سؤالِِه 
، وربِطها بالموقِف الحياتيِّ الذي يمثلُها. أرشُد طفلي إلى اتخاِذ قراراتِِه بناًء على معلوماٍت  عْن معنى القيِم الموجودِة في الجدوِل التكراريِّ

موثقٍة وتفسيراٍت صحيحٍة. أدعُم تعلَم طفلي عْن طريِق توضيِح أهميِة الرياضياِت واإلحصاِء في إجابِة كثيٍر مْن مسائِل الحياِة اليوميِة.
 العلوُم: موجاٌت ليَسْت مرئيةً

في  العموديِن  بعَد مطابقِة  االهتزازيِة  بالحركِة  المتعلقِة  العلميِة  للمصطلحاِت  األساسيةَ  المفاهيَم  يلخُص  أشجُع طفلي وهَو  الطريقةُ: 
الجدوِل. أدعُم طفلي وهَو ينفُذ نشاطَ أنواِع الموجاِت بنابٍض )زنبرك( طويٍل وأتابُع مالحظاتِِه، وأشجُعهُ على ترتيِب معلوماتِِه عْن 
أنواِع الموجاِت في جدوٍل، وأساعُدهُ عنَد رسِم أنواِع الموجاِت. أشجُع طفلي على البحِث عِن استخداماِت الموجاِت في المجاالِت الطبيِة، 

. ؛ لتقصي تأثيِر كتلِة الجسِم المعلِق ببندوٍل في الزمِن الدوريِّ وأشارُكهُ في تصميِم نشاٍط استقصائيٍّ 4

 أشارُك أحَد أفراِد أسرتي في تصميِم جدوِل مفاهيَم يوضُح نوَع الموجِة، وأمثلةً عليها، وخصائَصها، وأدرُج في الجدوِل رسوماٍت 
توضيحيةً رسمتُها باستخداِم برنامِج الرساِم أْو على دفتِر الرسِم.

 أبحُث في استخداماِت الموجاِت في األجهزِة الطبيِة. أذكُر أجهزةً طبيةً تستخدُم الموجاِت في عملِها. أبحُث في مصادِر المعرفِة المتاحِة عْن ذلَك.

، وأحسُب الزمَن الدوريَّ والتردَد. أتواصُل: أشارُك أحَد أفراِد أسرتي في تقصي تأثيِر كتلِة الجسِم المعلِق ببندوٍل في الزمِن الدوريِّ

أريُد إخباَر معلّمي، أو سؤالَهُ عْن:


