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 اللغةُ العربيةُ: "َوبِٱلنَّْجِم ُهْم يَْهتَُدوَن"
أقرأُ النصَّ اآلتَي قراءةً صامتةً، ثمَّ أجيُب األسئلةَ التي تليِه:

ظهَر عْلُم الفلِك الذي يهتمُّ بدراسِة الكوِن ونشأتِِه وحركاِت األجراِم السماويِة منُذ بدايِة وجوِد 
النجوِم والكواكِب في دوراٍت منظمٍة، كالحركِة  إْذ الحظَ اإلنساُن قديًما حركاِت  البشريِّة؛ 
الظاهريِة المتكررِة للشمِس والقمِر، ما مكنَهُ مْن أْن يضَع تقويًما يؤرُخ لَهُ األحداَث في حياتِِه.

لْم يملِك اإلنساُن قديًما أدواٍت للرصِد، فقِد اعتمَد على المراقبِة والتنبِؤ بحركاِت األجراِم المرئيِة بالعيِن المجردِة فقْط، لكنَّ عْلَم الفلِك 
تطوَر بتطويِر اآلالِت الفلكيِة وبناِء المراصِد التي استُخدَمْت في رصِد الظواهِر المختلفِة مْن كسوٍف شمسيٍة وخسوٍف قمريٍة ورصِد 
النجوِم. وفي العصِر الحديِث واكَب عْلُم الفلِك التطوَر الهائَل في التكنولوجيا الحديثِة؛ حيُث استخدَم العلماُء التكنولوجيا مْن برمجياٍت 

وآالٍت لالنطالِق إلى الفضاِء الخارجيِّ لدراستِِه ورصِد الكوِن حولَنا.

. - أضُع عنوانًا آخَر مناسبًا للنصِّ السابِق، وأعرُضهُ على أحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي، ونتناقُش في مناسبتِِه النصَّ

 - أستخرُج مَن النصِّ أمثلةً على 
الفعِل المضارِع، وأكتبُها في 

الجدوِل الُمجاِوِر.

 - ألعُب مَع أصدقائي لعبةَ )كتابةُ القصِة(.
أكتُب األفعاَل اآلتيةَ على قصاصاِت ورٍق وأثنيها وأضُعها في وعاٍء. )يرصُد – يفكُر – يلعُب – يتأمُل – يصنُع – يصمُم – يتخيُل 

– يزرُع – يعمُل – يرسُم(.
أكتُب األحرَف اآلتيةَ على قصاصاِت ورٍق، وأثنيها، وأضُعها في وعاٍء آخَر. )أْن – لْن – كْي – حتى – الُم التعليِل – لَْم – ال 

الناهيةُ – الُم األمِر(، وأضُع ثالَث قصاصاٍت فارغٍة بينَها.

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيّةٌ ومرئيّةٌ ترشُدني في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
أمثلةُ على األنشطِة المنجزِة والمهّماِت اإلضافيِّة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيّةٌ تزّوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التّعلِّم.	 

: السابُع الّصفُّ
نشاُط )4(: أعيُننا  نحَو السماِء

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالعلوُمالّلغُة العربيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

والنصِب 	  الرفِع،  حاالِت:  في  اآلخِر  الصحيَح  المضارَع  الفعَل  فًا  متعرِّ سليمةً،  قراءةً  النصَّ  أقرأَ 
والجزِم، موظِّفًا ذلَك في كتابِة قّصٍة قصيرٍة.

أستقصَي صفاِت الخياِل المتكوِن لألجساِم في المرآِة المستويِة والمرايا الكرويِة عمليًّا.	 
أكتَب فقرةً قصيرةً باللغِة اإلنجليزيِة، مقارنًا فيها األشخاَص أَو األشياَء.	 
 	. - أميَز بيَن التناسِب الطرديِّ والعكسيِّ

- أكتَب معادلةَ كلٍّ مَن التناسِب الطرديِّ والعكسيِّ بإيجاِد ثابِت التناسِب.

، والصٍق. أحتاُج إلى: دفتٍر، وقلٍم، وأوراٍق، وأنبوبٍة مَن الورِق المقوى )إْن أمكَن(، ومسطرٍة طولُها 30 سم على األقلِّ

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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- طريقةُ اللعِب:
يسحُب الالعُب األوُل ورقةً مْن كلِّ وعاٍء، وينشُئ جملةً تتضمُن الحرَف والفعَل اللذْيِن يحصُل عليهما، ويكتبُهما في الدفتِر. يسحُب 
الالعُب الذي يليِه ورقتيِن وينشُئ جملةً تتضمُن الكلمتيِن اللتيِن حصَل عليهما ويكتبُهما في الدفتِر، بحيُث ترتبطُ بمعنى الجملِة األولى، 

ويكمُل الالعبوَن اللعَب ليؤلفوا قصةً مترابطةً.
، والضبِط الصحيِح  يقرأُ كلُّ العٍب الجملةَ التي كتبَها الالعُب الذي سبقَهُ، ويقّوُمها بناًء على المعاييِر اآلتيِة: صحِة التركيِب اللغويِّ

للفعِل، وارتباِط الجملِة بالجملِة التي تسبقُها.

 العلوُم: المقراُب العاكُس
حصِة  في  درسْتهُ  ما  تطبيَق  أراَدْت  السابِع،  الصفِّ  في  طالبةٌ  سلمى    
العلوِم حوَل المرايا وصفاِت األخيلِة المتكونِة فيها عبَر صناعِة مقراٍب 
المرايا، حيُث توفَر لديها   عاكٍس )تلسكوب( بمساعدِة أخيها مستخدمةً 
أنواٌع مَن المرايا: )مرآةٌ محّدبةٌ، ومرآةٌ مقّعرةٌ، ومرآةٌ مستويةٌ(، أساعُد 
سلمى وأخاها على اختياِر مرآتيِن منها لوضِع إحداهما في الموضِع )أ( 

واألخرى في الموضِع )ب(، مبرًرا إجابتي.

- أستقصي نوَع العدسِة العينيِة المستخدمِة في المقراِب العاكِس مبرًرا إجابتي.
- أبحُث في بعِض استخداماِت المقراِب في حياتِنا.

- أستنتُج سبَب تسميِة المقراِب هذا االسَم.
- أصمُم عرًضا تقديميًّا موظفًا فيِه ما توصْلُت إليه ومبينًا: مبدأَ عملِِه، وسبَب تسميتِِه هذا االسَم، ومجاالِت استخداِمِه، وتطبيقاٍت أخرى 

على المرايا الكرويِة في حياتِنا. مرفقًا الصوَر المناسبةَ، ثمَّ أعرُضهُ على زمالئي لمناقشتهْم فيِه وتقييِمِه بمساعدِة معلمي.

 English Language: The Hubble Telescope
What Is the Hubble Space Telescope?
The Hubble Space Telescope is a large telescope in space. NASA launched Hubble in 1990. Hubble is as long as a 
large school bus. It weighs as much as two adult elephants. Hubble travels around Earth at about 5 miles per second. 
That is as fast as driving a car from the East Coast of the United States to the West Coast in 10 minutes. The distance 
between the two coasts is 4,800 km, which is similar to driving from Amman to Aqaba and back 14 times!
Hubble faces toward space. It takes pictures of planets, stars and galaxies. Hubble has seen stars being born. 
Hubble has seen stars die. It has seen galaxies that are trillions of miles away. Hubble also has seen comet pieces 
crash into the gases above Jupiter.
Scientists have learned a lot about space from Hubble pictures. The pictures are beautiful to look at too.
What Makes Hubble Different From Telescopes on Earth?
The mixture of gases that surround a planet is called its atmosphere. Earth's atmosphere changes and blocks 
some of the light that comes from space. Hubble flies around, or orbits, high above Earth and its atmosphere. 
So, Hubble can see space better than telescopes on Earth can. Hubble is not the kind of telescope that you look 
through with your eye.  Hubble uses a digital camera. It takes pictures like a cell phone. Then Hubble uses radio 
waves to send the pictures through the air back to Earth.
Where Did the Name Hubble Come From?
Hubble is named after Edwin P. Hubble. He was an astronomer. An astronomer is a scientist who studies the planets, 
stars and space. Edwin P. Hubble made important discoveries about the universe in the early 1900s.
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What Is NASA Learning From the Hubble Space Telescope?
Hubble has helped scientists learn about our solar system. The telescope observes comets and planets. Hubble 
even discovered moons around Pluto that had not been seen before. The telescope has helped scientists understand 
how planets and galaxies form. Galaxies contain billions of stars. A picture called "Hubble Ultra Deep Field" 
shows some of the farthest galaxies ever seen. Pictures from Hubble help scientists learn more about the whole 
universe. Because of Hubble pictures, scientists think the universe is almost 14 billion years old.
Where Can I See More Hubble Pictures? https://hubblesite.org/resource-gallery
Article from: https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-the-hubble space telecope-k4.html
Last Updated: Apr 24, 2020
Editor: Flint Wild

1. Based on the text, pick 3-4 interesting facts about the Hubble Telescope and 
write them in your notebook. Share them with a relative or friend.

2. Part A: Venn diagrams help us to visually see the difference and similarities 
between two things. Create a Venn diagram to compare visually between the 
Hubble telescope and telescopes on Earth.

3. Part B: Based on the Venn diagram, write a short paragraph comparing the Hubble telescope with telescopes on Earth.

 الرياضياُت: المقراُب والرؤيةُ الواضحةُ
هْل تغييُر المعلوماِت المختلفِة للمقراِب تغيُر مقداَر قدرتِنا على الرؤيِة مْن خاللِِه؟ كيَف يرتبطُ ذلَك بعالقاِت التناسِب التي تعلمتُها في الرياضياِت؟

 - أجرُب وحدي هِذِه التجربةَ البسيطةَ مستعينًا بزميلي أْو أحِد أفراِد أسرتي:
  - أصنُع نموذًجا لمنظاٍر بسيٍط باستخداِم أنبوبٍة مَن الورِق المقوى، وقطعٍة مَن 
الورِق كما في الصوِر. )يمكُن االستعاضةُ عْن أنبوِب الورِق المقوى، بورقتيِن 

ولفُّهما لعمِل أسطواناٍت بالقطر نفِسِه ثمَّ إدخاُل واحدٍة داخَل األخرى(.

- أفّكُر: ما الذي سيختلُف في الرؤيِة كلما زاَدِت المسافةُ عِن الشيِء الذي أنظُر إليِه بالمنظاِر؟ وماذا سيختلُف لْو جعْلُت طوَل المنظاِر أكبَر؟

- أثبُِّت مسطرةً على الحائِط بالالصق؛ لتنفيِذ تجربٍة تختبُر كيَف يتغيُر مقداُر القدرِة على رؤيِة تدرج السنتمتراِت في المسطرِة عبَر 
نموذِج المنظاِر البسيِط، إذا:

أواًل: زْدُت المسافةَ التي أقُف عليها مَن الحائِط )مَع تثبيِت طوِل المنظاِر(. أزيُد نصَف متٍر كلَّ مرٍة وأالحظُ تدرج السنتيمتراِت في 
ُن مالحظاتي حوَل ذلَك. المسطرِة الذي أتمكُن مْن رؤيتِِه كلَّ مرٍة. أدوِّ

ثانيًا: زْدُت طوَل المنظاِر )مَع تثبيِت المسافِة مَن الحائِط كما هَي(. أزيُد 2 سم كلَّ مرٍة وأالحظُ تدرج السنتيمتراِت في المسطرِة الذي 
ُن مالحظاتي حوَل ذلَك. أتمكُن مْن رؤيتِِه كلَّ مرٍة. أدوِّ

 أناقُش زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في ما توصْلُت إليِه حوَل العالقاِت في التجربتيِن السابقتيِن:
 .)y( والسنتيمتراُت في المسطرِة التي يمكُن رؤيتُها ،)x( أواًل: المسافةُ مَن الحائِط

  .)y( والسنتيمتراُت في المسطرِة التي يمكُن رؤيتُها ،)x(ثانيًا: طوُل المنظاِر
قْد أستعيُن بالجمِل اآلتيِة: كلما زاَدِت المسافةُ مَن الحائِط …...… ، زاَد طوُل المنظاِر …...… .

ثمَّ أحدُد أيَّ التمثيالِت البيانيِة اآلتيِة تعبُّر عْن كلٍّ منها، مبّرًرا إجابتي:
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َن النتائَج في الجدوليِن اآلتييِن: في كل جدول:    نفَذ أحُد الطالِب التجربتين ودوَّ
- أحدد نوع التناسب، مبرراً إجابتي.

- أجد ثابت التناسب.
- أكتب معادلة التناسب.

- أكمل كال الجدولين بتحديد قيمة x أو y ثم 
إيجاد القيمة األخرى موظفاً معادلة التناسب.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

اللّغةُ العربيّةُ: يوسُع هذا النشاطُ معارَف طفلي وخبراتِِه، ويعمُق فهَمهُ الفعَل المضارَع بحاالتِِه الثالِث: الرفِع، والنصِب، والجزِم، ويحّسُن 
مهاراتِِه الكتابيةَ بتوظيِف الفعِل المضارِع في كتابِة جمٍل أْو قّصٍة مْن إنشائِِه.

لدْيِه  يطوُر  كما  حياتِنا،  في  المختلفِة  بأنواِعها  المرايا  استخداماِت  حياتيٍة على  تطبيقاٍت  استقصاِء  طفلي على  النشاطُ  هذا  يساعُد  العلوُم: 
، والتفسيِر، واالستنتاِج، ويعزُز لديِه القدرةَ على التعبيِر عْن أفكاِرِه بتصميِم عرٍض تقديميٍّ يعرُض فيِه  مهاراِت التفكيِر الناقِد واإلبداعيِّ

أفكاَرهُ ويناقُش زمالَءهُ فيها.
. سوَف يتدرُب أيًضا على استخداِم مخطِط  اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يتدرُب طفلي على القراءِة باللغِة اإلنجليزيِة ويتعرُف تلسكوَب هابل الفضائيَّ
Venn، وهَو منظٌم يستخدُم الرسَم لمساعدِة الطالِب على المقارنِة بصريًّا بيَن شيئيِن. أخيًرا، سيتدرُب طفلي على كتابِة فقرٍة قصيرٍة تتضمُن 

مقارنةَ تلسكوِب هابَل بالتلسكوباِت على األرِض.
الّرياضيّاُت: يساعُد هذا النشاطُ طفلي على تمييِز التناسِب الطرديِّ مَن العكسيِّ عبَر تجربٍة عمليٍة، وإيجاِد الرابِط بينَهُ وبيَن مادِة العلوِم وبياِن أهميتِِه 
في عمِل المقراِب. كما يساعُدهُ على تطبيِق ما تعلَمهُ عِن التناسِب الطرديِّ والعكسيِّ عند إيجاِد ثابِت التناسِب وكتابِة معادلِة التناسِب وحلِّ التناسِب.

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:
أدعُم طفلي في فهِم تعليماِت المهّمِة، أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى موارَد إضافيٍّة، ومقاطِع فيديو، وتعليماٍت صوتيٍّة 

.QR Code بوساطة الّرمِز سريِع االستجابِة

  اللّغةُ العربيّةُ: "َوبِٱلنَّْجِم ُهْم يَْهتَُدوَن"
الطّريقةُ: أناقُش طفلي في العنواِن الذي اختاَرهُ، وأشرُف على تعبئتِِه الجدوَل، وأقدُم لَهُ بعَض التوجيهاِت عنَد كتابِة جمٍل أْو قصٍة، 

وأراجُعهُ بحروِف النصِب، والجزِم، وألعُب مَعهُ اللعبةَ لكتابِة القصِة إْن أمكَن.
  العلوُم: المقراُب العاكُس

الطّريقةُ: أستذكُر مَع طفلي مفهوَم انعكاِس الضوِء، ومواصفاِت األسطِح العاكسِة للضوء التي تعدُّ المرايا – بأنواِعها – مْن أفضلِها، 
أوجهُ طفلي إلى قراءِة األشكاِل التوضيحيِة قراءةً جيدةً قبَل إجابِة األسئلِة، وأوفُر لَهُ مصادَر المعرفِة التي يحتاُجها إْن أمكَن.

The Hubble Telescope :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  
الطّريقةُ: أستمُع لطفلي في أثناِء قراءتِِه النصَّ بصوٍت عاٍل. أشجُعهُ على البحِث عِن الكلماِت غيِر المألوفِة والبحِث أيًضا عْن كيفيِة 
نطقِها. توفُر معظُم القواميِس على اإلنترنتِّ أيًضا صوتًا للنطِق. أناقُش طفلي 3-4 حقائَق مثيرٍة عْن تلسكوِب هابَل، ثمَّ أشرُح لَهُ الغرَض 
http://3ilmnafi3sm.blogspot.com/2016/11/ :مَن استخداِم مخطِط فين. )أتبُع هذا الرابطَ لقراءِة المزيِد عْن مخططاِت فين
venn-diagram.html( بعَد االنتهاِء مْن مخطِط فين، سيصوُغ طفلي فقرةً قصيرةً يقارُن فيها تلسكوَب هابَل الفضائيَّ بالتلسكوباِت 

الموجودِة على األرِض.
  الرياضياُت: المقراُب والرؤيةُ الواضحةُ

الطّريقةُ: أساعُدهُ على تنفيِذ التجربِة، وأطرُح عليِه األسئلةَ الخاصةَ بها وأستمُع إلجابتِه: ماذا يحدُث عنَد زيادِة المسافِة مَن الحائِط كلَّ 
مرٍة؟ ماذا تسمي هِذِه العالقةَ؟ ماذا يحدُث عنَد زيادِة طوِل المنظاِر كلَّ مرٍة؟ وماذا تسمي هِذِه العالقةَ؟ أطلُب منهُ أْن يوضَح لي ما يميُز 

. ، إذا واجهْتهُ صعوبةٌ في ذلَك، فأوجهُهُ إلى الكتاِب المدرسيِّ كاّلً مْن عالقتَي التناسِب العكسيِّ والطرديِّ
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