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 علوُم األرِض والبيئِة: شباٌب يستكشفوَن الكواكَب
في رحلٍة استكشافيٍَّة افتراضيٍَّة إلى كواكِب المجموعِة الشَّمسيَِّة عبَر المركبِة الفضائيَِّة 2060، حطَِّت المركبةُ في محطَّتِها األولى على كوكِب 
عطارَد، وأنزلَِت الفلكيَّ ابَن الّشاطِر وفريقَهُ في مركبتِهُم الفضائيَِّة الفائقِة للدَّوراِن حوَل الكوكِب، ابُن الهيثِم وفريقُهُ سارعوا بالدَّوراِن حوَل 
هرِة بمركبتِهْم، وتبَعهْم فريُق البيرونيِّ الّذي هبطَ بسالٍم على المّريِخ، السَّجزيُّ وفريقُهُ الكبيُر هبطوا في كبسولٍة عائمٍة على غالِف  كوكِب الزُّ
ِم والتَّواصِل مَع الفرِق  ، غاليلو اختاَر موقَعهُ على أحِد أقماِر زحَل، أّما مريُم األسطرالبيَّةُ فعاَدْت إلى األرِض، مركِز التَّحكُّ المشتري الغازيِّ
وا أنفَسهْم هِذِه األسماَء نسبةً إلى عمالقِة علِم الفلِك  المختلفِة، الّصوفيُّ وكبلر هبطا الحقًا على نبتوَن وأورانوَس. فريُق العلماِء الشَّباِب سمَّ
ياٍت كبيرةً في العيِش على هِذِه الكواكِب، واستخدموا تكنولوجيا فائقةً في التَّكيُِّف مَع الظُّروِف  في العالِم عبَر العصوِر. واجهَ األصدقاُء تحدِّ

الصعبِة للحياِة، والتّعامِل مَعها، وعمِل الدِّراساِت المضنيِة؛ لتحويِل هِذِه التَّحّدياِت إلى فرٍص ثمينٍة الستكشاِف الكواكِب.
أوًل: عبَر شبكاِت التّواصِل تحاوَر األصدقاُء حوَل بعِض هِذِه التَّحّدياِت والمغامراِت 

الّتي واجهوها، كما تظهُر بعُض رسائلِِهْم في الّشكِل:
- أستعيُن بأحِد زمالئي، وبجدوِل خصائِص الكواكِب الوارِد في الكتاِب 
سائِل  ؛ إلجابِة األسئلِة، أْو تفسيِر الظَّواهِر الَّتي ورَدْت في الرَّ المدرسيِّ

الَّتي أُرسلَْت مَن الفرِق المختلفِة.
مِن الاّلزِم الّذي تحتاُجهُ المركبةُ الفضائيَّةُ لكْي تصَل المركبةُ  - أتنبَّأُ بالزَّ
إلى زحَل على افتراِض أنَّها ستسلُك خطًّا مستقيًما في الوصوِل، وأنَّ 

سرعتَها تساوي 60 ألَف كم/ س.
موقَع  ًحا  ُموضِّ الشَّمِس؛  حوَل  مداَرهُ  وأرسُم  الكواكِب،  أحَد  أختاُر   -

الحضيِض واألوِج بالنِّسبِة إلى الشمِس.
ًرا إجابتي. - أصنُّف الكواكَب الّتي زاَرها العلماُء إلى داخليٍَّة وخارجيٍَّة ُمبرِّ

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

: الّتاسُع الّصفُّ
ٌة إلى الكواكِب نشاُط )7(: رحالٌت استكشافيَّ

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربّيُةعلوُم األرِض والبيئِة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:
- أصنَِّف كواكَب النِّظاِم الشَّمسيِّ إلى كواكَب داخليٍَّة، وكواكَب خارجيٍَّة.	 

- أبيَِّن شكَل مداراِت الكواكِب في أثناِء حركتِها حوَل الشَّمِس.
َرها. ةً بالكواكِب، وأفسِّ - أحلَِّل بياناٍت خاصَّ

أقرأَ النَّصَّ قراءةً ناقدةً؛ ُمبِديًا رأيي في ما أقرأُ؛ ُمعلِّاًل، ُمْنتَفًِعا مّما قرأت في حواري مع اآلخرين، 	 
مستخِدًما األدلّةَ والحَجَج الُمقنَِعةَ، ُمْظِهًرا َمْقِدَرةً على توليِد األفكاِر.

ا غيَر مكتمٍل باللُّغة اإلنجليزيَِّة؛ ُمتنبِّئًا بالكلماِت النّاقصِة فيِه.	  أقرأَ نّصً
- أستخدَم العالقاِت اآلتيةَ في إيجاِد قيمِة س، وإيجاِد النِّسِب المثلَّثيَِّة:	 

جا س = جتا )٩0 ْ– س(                جتا س = جا )٩0 ْ– س(
جا2س + جتا2س =1                       ظا س = –––––

- أستخدَم النِّسَب المثَّلثيَّةَ: )جا، جتا، ظا( في حلِّ المثلِّث قائِم الّزاويِة.
أحتاُج إلى: أوراٍق، وقلٍم، وآلٍة حاسبٍة.

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

  

  

  

  

جسور التعلم

جا س
جتا س

هبطنا على كوكِب نبتون يا 
ترى كم سنةً أرضيةً نحتاُج 

حتى نكمَل دورةً كاملةً 
حوَل الشمِس؟

لقد خرجُت مَن األرِض 
وعمري عشروَن عاًما تخيلوا 
لو أنني ولدُت على المشتري 

فكم سيكون عمري اآلن 
بسنيِن المشتري؟

رسائل من المستكشفين

1

إَن يوَم كوكبِنا طويٌل 
ا؛ إْذ إننا ندوُر حوَل  جّدً
الشمِس دورةً كاملةً، 

ويوُمنا لم ينتِه بعُد.

نحُن قريبوَن مْن هذا 
، الذي لْم  الكوكِب الداخليِّ

نجْد لَهُ غالفًا جويًّا. إنَّ درجةَ 
الحرارِة على سطِحِه تترواُح 

بيَن 430 درجةً نهاًرا 
و-180 درجةً لياًل.
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ريَن  ثانيًا: أكتُب أسئلةً بعنواِن "ماذا لْو" حوَل بعِض نتائِج دراساِت الفَِرِق البحثيِة على الكواكِب، ونتبادُل اإلجاباِت أنا وزميلي ُمبرِّ
إجاباتِنا، ثمَّ نعرُضها على زمالئِنا ومعلِِّمنا:

 اللّغةُ العربيّةُ: مريُم األَْسطُْرلبيَّةُ
َف إلى العالِمِة الّتي حملَِت اسَمها، فبحثَْت عْنها، ووجَدِت المقالةَ اآلتيةَ: أراَدْت مريُم التَّعرُّ

مريُم األَْسطُْرالبيّةُ واحدةٌ مْن سلسلِة علماَء أسهموا في تطويِر األَْسطُْرالِب، وهَي مْن مواليِد مدينِة 
حلَب، درَسْت على يِد والِدها كوشياَر العجليِّ الَّذي كاَن مْن علماِء الفلَِك والهندسِة في القرِن العاشِر 

خيَن اختراَع األَْسطُْرالِب المعقَِّد. ، واألخباُر عْنها قليلةٌ، وينسُب إلْيها بعُض المؤرِّ الميالديِّ
ناعيَِّة، وهَي نموذٌج  فائِح(، بُنيْت عليِه آليَّةُ عمِل البوصلِة واألقماِر الصِّ واألَْسطُْرالُب آلةٌ فلكيَّةٌ قديمةٌ أطلَق عليها العرُب اسَم )ذاِت الصَّ
ٍد. وقْد ُرسَمِت السَّماُء على وجِه األَْسطُْرالب؛ بحيُث  ٍد عنَد وقٍت محدَّ ثنائيُّ البُعِد للقبَِّة السَّماويَِّة، يُظهُر كيَف تبدو السَّماُء في مكاٍن محدَّ
السَّماويَِّة،  األجراِم  بأماكِن  المتعلِّقةَ  المسائَل  يحلُّ  كاَن  فقْد  آنذاَك؛  فلكيًّا  يُعدُّ حاسوبًا  كاَن  وقْد  السَّماويَِّة عليِه،  المواضِع  إيجاُد  يسهُل 
عِة. وكاَن األسطرالُب مثَل ساعِة جيٍب لعلماِء الفلِك في  واستُخدَم في تحديِد الوقِت بدقٍَّة متناهيٍة لياًل ونهاًرا، وتحديِد االتِّجاهاِت المتنوِّ

القروِن الوسطى؛ إْذ تمكَّنوا بِه مْن قياِس ارتفاِع الشَّمِس في السَّماِء.
لواِت، وتَحديِد اتِّجاِه القِبلِة؛ إْذ كاَن مَن الصعِب َمعرفةُ  ارتَبطَْت أهميّةُ األَْسطُْرالِب في العالِم اإلسالميِّ بقُدرتِِه على تحديِد أوقاِت الصَّ
، واستُخدَم في تحديِد مواعيِد بداياِت الّشهوِر العربيَِّة ونهاياتِها،  جهتِها بدقٍَّة بعَد اتِّساِع حدوِد الّدولِة اإلسالميَِّة، وفي معرفِة أشهِر الحجِّ
خصوًصا شهَر رمضاَن، وتعدُّ المالحةُ مْن أهمِّ األمثلِة الَّتي توّضُح مدى أهميَّتِِه؛ إْذ ظلَّ يُستخَدُم في المالحِة البحريَِّة حتى القرِن الثّامَن 

ِة أوروبا. صِد واختُرَع التّليسكوُب في قارَّ عشَر للميالِد، إلى أِن اختُرَعْت آالُت الرَّ
أوًل: أقرأُ النَّصَّ الّسابَق قراءةً فاهمةً، ثمَّ أبحُث عْن مفرداٍت تحمُل كلٌّ منها معنًى مَن المعاني اآلتيِة: فنُّ الّسفِر، شديدٍة، رقائُق، 

ِمنظاٌر، علُم األجراِم الّسماويَِّة.
ثانيًا: أختاُر مْن كلِّ فقرٍة في النّصِّ جملةً مفتاحيَّةً تمثُِّل الفكَرةَ الّرئيسةَ لتلَك الفقرِة.

ثالثًا: أُبدي رأيي في كلِّ عبارٍة مّما يأتي:
أ  - درَسْت مريُم األَسطرالبيّةُ العلوَم على يِد والِدها.

ب- األخباُر عْن مريَم األَْسطُْرالبيَّةُ قليلةٌ.
قٍة؛ بحيُث تكوُن منسجمةً مَع السَّياِق. رابًعا: أُضيُف إلى الفقرِة األخيرِة في النَّصِّ ثالَث جمٍل تاّماٍت في أماكَن متفرِّ

خامًسا: أذكُر بعَض التَّطبيقاِت الحاسوبيِّة الحديثِة الّتي حلَّْت محلَّ األَْسطُْرالِب.
 سادًسا: أُجري حواًرا مَع أحِد زمالئي، أْو أفراِد أسرتي حوَل إسهاِم العلماِء العرِب المسلميَن في الحضارِة اإلنسانيِّة، في مختلِف العلوِم؛ 

ُمعتِمًدا على الحقائِق الّتي تدعُم وجهةَ نظري؛ وُملتِزًما آداَب الحواِر.
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اإلجابةُماذا لْوالنّتائُجالفريُق

كبلر
تركيُب أورانوَس الكلّيُّ )مَن الكتلِة( 25% صخوٌر، مْن 60 إلى 70% جليٌد، مْن 

5 إلى 15% هيدروجين وهيليوم.
درجةُ الحرارِة على سطِحِه  –1٩5، الدَّورةُ الكاملةُ حوَل الشَّمِس 84 سنةً أرضيَّةً.

كاَن موقُع أورانوَس مكاَن 
هرِة؟ الزُّ

الجـليُد، وترتـفُع  يتبّخـُر 
درجةُ الحرارِة، وتصبُح 

سنتُهُ قصيرةً.

السَّجزي

يحتوي المشتري على سطِحِه نقطةً حمراَء عمالقةً، يبلُغ قطُرها ثالثةَ أضعاِف 
قطِر األرِض. ويحيطُ بِه أكبُر حقٍل مغناطيسيٍّ بيَن كواكِب المجموعِة الشمسيِّة. 
كما يُعدُّ أسرَع الكواكِب دورانًا حوَل نفِسها؛ حيُث يبلُغ يوُمهُ 10 ساعاٍت أرضيٍة، 
ضعَف  ونصفًا،  مرتيِن  أْي  ث2  24.7م/  سطِحِه  على  الجاذبيِة  تسارُع  ويبلُغ 

تسارِع جاذبيِة األرِض.

عـلى  صـخـرةٌ  أُسـقِـطـْت 
..........سطِحِه مِن ارتفاِع 100م؟

البيرونيُّ

أشهٍر ونصَف  المّريِخ ستَّةَ  الفضاِء للوصوِل إلى سطِح  ُعبَر  حلة  الرِّ استغرقَِت 
ألَف كم/ س  المّريِخ 20  إلى غالِف  الّدخوِل  الّشهِر؛ حيُث كانَْت سرعتُها عنَد 
الحرارِة في قاِع المركبِة إلى 1300 درجِة سيلسيوَس،  تقريبًا، ارتفَعْت درجةُ 
ثمَّ فُتَِحِت المظلَّةُ الَّتي ساعَدْت على هبوِط المركبِة إلى سطِح المّريِخ بسالٍم، وقْد 

كاَن ذلَك في شباطَ عاَم 2021.

....................

يصُل مداُر زحَل حوَل الشمِس إلى 2٩ عاًما، وتتحرُك أشعةُ الشمِس خالَل هِذِه غاليلو
....................المدِة مَن الشماِل إلى الجنوِب على الكوكِب وحلقاتِِه.
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 English: Flying to Mars
Think: Why is Mars known as the Red planet?
1. I will read the text carefully to complete the missing words by choosing from the 

words between brackets: (crew, layer, storms, Mars, Planet)
Spaceship 2060 continues its flight to the planets, this time to ............ . Al Biruni and his 
............ were wondering all the flight about the nature of this ............ . They have many 
questions on their minds: What does Mars look like? What does its surface look like? What do the 
............ do? They were so excited to discover the ............ of gases surrounding the planet.

2. I will form wh - questions based on the facts about Mars.
Facts about Mars
	 Mars is the 4th planet from the Earth.
	 It is more than 225 million kilometres from the Sun.
	 A day on Mars is 24.6 hours.
	 An evidence of a lake under its south polar ice cap was discovered in 2018.
	 Viking Landers was the first spacecraft to land on Mars in 1976.

Question 1: .....................................................................................................................................................
Question 2: .....................................................................................................................................................
Question 3: .....................................................................................................................................................
Question 4: .....................................................................................................................................................
Question 5: .....................................................................................................................................................

 الّرياضيّاُت: الّرياضيّاُت والفلُك
" اسٌم على أحِد سهوِل القمِر أوًل: "البتّانيُّ

هِة إلى حساِب المثلَّثاِت، وكاَن قِد استخدَم "الجيَب"  بداًل مَن "الوتِر" الَّذي كاَن بطليموُس  لقِد اشتغَل البتَّانيُّ باألعماِل الفلكيَِّة الموجَّ
َل البتَّانيُّ إلى معادلٍة جبريٍَّة لحساِب قيمِة الّزاويِة بمعلوميَِّة النِّسبِة بيَن جيبِها وجيِب تماِمها، وقْد أكمَل إدخاَل دوالِّ  يستعملُهُ، فتوصَّ
الظِّلِّ وظلِّ التَّماِم، وأسهَم إسهاًما كبيًرا في ارتقاِء علِم الفلِك، وقْد أطلَق الغربيّوَن اسَمهُ على أحِد سهوِل القمِر؛ لمكانتِِه العلميِّة. اكتشَف 

:  جا س = جتا )٩0 ْ– س(، جتا س = جا )٩0 ْ– س). البتَّانيُّ الّصيغةَ المثلَّثيَّةَ، واستعملَها: إذا كانْت س زاويةً حادةً، فإنَّ

ومْنها استنتَج الّصيغةَ:  جا2س + جتا2س = 1،  لكلِّ زاويٍة حادٍة س.

كما اكتشَف البتّانيُّ الّصيغةَ:  ظا س = –‒‒‒‒،  جتا س ≠ 0.

أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ؛ ُمستعينًا بالّصيِغ المثلَّثيَِّة الّسابقِة:
ُر إجابتي.	  ٍة. أبرِّ إذا كاَن جتا س = 0.1602؛ فأجُد قيمةَ جا )٩0 ْ– س(، حيُث س قياُس زاويٍة حادَّ
إذا كاَن جا 22 ْ= 0.3746؛ فما قيمةُ جتا 68 ْ ؟	 
ُر إجابتي.	  أجُد القيمةَ العدديَّةَ للمقداِر جا2(40 ْ( + جا2(50 ْ(. أبرِّ
إذا كان جا )٩0ْ – س( = 0.5، حيُث س زاويةٌ حادَّةٌ؛ فأجُد جتا س، و جا س، و ظا س. أناقُش زمالئي، أْو أحَد أفراِد أسرتي في إجابتي.	 

هرِة مفتاُح الُعبوِر ثانيًا: كوكُب الزُّ
كيَف يمكُن قياُس المسافِة بيَن الشَّمِس واألرِض؟

هرِة حوَل الشَّمِس، ويكوُن في وضٍع يُمثُِّل   عنَدما يدوُر كوكُب الزُّ
اويِة، ويكوُن عنَد الّزاويِة القائمِة )٩0( درجةً، كما  مثلَّثًا قائَم الزَّ
واألرِض،  هرِة  الزُّ بيَن  المسافةُ  تقاُس  عنَدئٍذ   ،)1( الشَّكِل  في 
فتكوُن المسافةُ 108 مالييِن كم، وتقاُس الّزاويةُ عنَد األرِض،

فتكوُن )44( درجةً، كما في الشَّكِل )2(؛ باستخداِم اآللِة الحاسبِة، وقانوِن جيِب التَّماِم، أحسُب المسافةَ بيَن األرِض والشَّمِس. أناقُش 
زمالئي، أْو أحَد أفراِد أسرتي في إجابتي.
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أنشطةٌ إضافيّةٌ:
الّرياضيّاُت:

لِع ب جـ، وقيمةً للّزاويِة )جـ(، بحيُث تكوُن   مسألةٌ مفتوحةٌ: أرسُم المثلََّث أ ب جـ، بحيُث يكوُن قائَم الّزاويِة في ب، وأختاُر طواًل للضِّ
ةً، ثمَّ أجُد: زاويةً حادَّ

أ ( قياَس الّزاويِة )جـ(          ب( الطّوَل أ جـ          جـ( الطّوَل أ ب          )أناقُش زمالئي، أْو أحَد أفراِد أسرتي في إجابتي(.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
ئيسِة مَن الكواكِب، وينّمي مهاراِت التَّفكيِر التَّحليليِّ  ناتِِه الرَّ ، ومكوِّ ُز هذا النَّشاطُ معرفةَ طفلي بالنِّظاِم الشَّمسيِّ علوُم األرِض والبيئِة: يُعزِّ
والنّاقِد عبَر المعلوماِت الواردِة عِن الكواكِب المختلفِة، وتفسيِر الظَّواهِر المرتبطِة بها، وينّمي مهاراِت التَّفكيِر اإلبداعيِّ والتَّخيُّلِي عبَر نشاِط 

"ماذا لو".

ُز هذا النّشاطُ مهاراِت طفلي في القراءِة االستيعابيَِّة الفاهمِة، وفي القراءِة النّاقدِة عْن طريِق تحديِد الجمِل المفتاحيَِّة الممثِّلِة  اللّغةُ العربيّةُ: يعزِّ
للفكرِة الّرئيسِة لكلِّ فكرٍة، وعبَر إبداء رأيِِه، ما يزيُد ثقتَهُ بنفِسِه. ويعّزُز مهارتَهُ في توليِد األفكاِر عْن طريِق إضافِة جمٍل إلى الفقرِة األخيرِة، 
ياِق، ويربطُ المعرفةَ بالحياِة، وينّمي مهارتَهُ في التّحّدِث بإجراِء حواٍر حوَل إسهاِم العلماِء العرِب والمسلميَن في الحضارِة  منسجمٍة مَع السِّ

ا بهؤالِء العلماِء، وبحضارتِنا العربيِّة اإلسالميِة، وُملتِزًما آداَب الحواِر. اإلنسانيِّة؛ معتّزً

ُز هذا النَّشاطُ مهارةَ القراءِة االستيعابيَِّة الفاهمِة، ويساعُد طفلي على التَّنبِّؤ بالكلماِت النّاقصِة مَن النَّصِّ لتكملتِِه. كذلَك  اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يعزِّ
يساعُدهُ على ممارسِة كتابِة األسئلِة بناًء على المعلوماِت المتوافرِة.

الّزاويِة؛  قائِم  المثلَِّث  في حلِّ  ُز مهارتَهُ  يُعزِّ أيًضا  المثلَّثيَِّة،  النِّسِب  بيَن  العالقِة  مهاراِت طفلي في توظيِف  النّشاطُ  ُز هذا  يُعزِّ الّرياضيّاُت: 
باستخداِم النِّسِب المثلَّثيَِّة عبَر تطبيٍق حياتيٍّ )حساِب المسافِة بيَن األرِض والشَّمِس(.

َ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 بوساطِة الّرمِز سريِع االستجابِة

  علوُم األرِض والبيئِة: شباٌب يستكشفوَن الكواكَب
حلِة االستكشافيَِّة إلى الكواكِب، واالستعانِة بجدوِل الكواكِب في الكتاِب، أستمُع لمقترحاتِِه  هُ طفلي إلى قراءِة النّصِّ حوَل الرِّ الطّريقةُ: أوجِّ
َل إليِه على بقيِّة زمالئِِه ومعلِِّمِه، واالستماِع للتَّغذيِة  ُعهُ على العمِل مَع أحِد زمالئِِه، وعرِض ما توصَّ ِة بكلِّ بنٍد، وأشجِّ وإجاباتِِه الخاصَّ

ِة. الّراجعِة حوَل ذلَك. أساعُدهُ على الوصوِل إلى مصادِر التَّعلُِّم على البادلت والمراجِع المختصَّ
  اللّغةُ العربيّةُ: مريُم األَْسطُْرلبيَّةُ

ِة األولى، وتحديِد األفكاِر الّرئيسِة  الطّريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى قراءِة النّصِّ بإنعاٍم، وتحديِد المفرداِت الّتي تناسُب المعانَي المحّددةَ في المهمَّ
ٍة إلى  عهُ على إبداِء رأيِِه مَع التعليِل، وأنمذُج أماَمهُ بإضافِة جملٍة تامَّ لكلِّ فقرٍة مَن النّصِّ بالبحِث عْن جملٍة مفتاحيٍَّة مَن النّصِّ نفِسِه، وأشجِّ
الفقرِة األخيرِة، بحيُث تكوُن منسجمةً مَع الّسياِق إْن واجهَ صعوبةً في ذلَك، وأحّدُد مَعهُ بعَض وظائِف األسطرالِب، وأساعُدهُ على ِذْكِر 
بعِض التّطبيقاِت الحاسوبيِّة الّتي حلَّْت محلَّهُ، وأستذكُر مَعهُ آداَب الحواِر وإسهاماِت علمائِنا في الحضارِة اإلنسانيِّة، ُمجِريًا مَعهُ ذلَك الحواَر.

Flying to Mars :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  
هُ طفلي إلى قراءِة سؤاِل التَّفكيِر أّواًل، ثمَّ قراءِة النَّصِّ إلكماِل الفراغاِت باختياِر الكلمِة المناسبِة مَن القائمِة المرفقِة بيَن  الطّريقةُ: أوجِّ

ُم لَهُ المساعدةَ إْن لزَم األمُر؛ عنَد تكويِن األسئلِة عِن المعلوماِت المرفقِة عْن كوكِب المّريِخ. قوسْيِن. أقدِّ

  الرياضياُت: الّرياضيّاُت والفلُك
الطّريقةُ: 

راتِِه.	  اًل(، وأتابُع حلولَهُ، وأستمُع لمبرِّ يِغ في النّشاِط )أوَّ ِل إلى الصِّ أوّجهُ طفلي إلى استقصاِء العالقِة بيَن الّزوايا في المثلَِّث قائِم الّزاويِة؛ للتَّوصُّ
راتِِه.	  ِل على البادلت؛ لفهِم النَّشاِط )ثانيًا(، وأتابُع حلولَهُ، وأستمُع لمبرِّ أوّجهُ طفلي إلى االستعانِة بالفيديو المحمَّ
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