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 اللغةُ العربيةُ: صندوُق الدنيا
  - أتأمُل العباراِت اآلتيةَ، ثمَّ أحاوُر فيها مجموعةً مْن زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي، وأدوُن نتائَج نقاشي في جملٍة واحدٍة مْن إنشائي.

        - إمكانيةُ السفِر مْن مكاٍن إلى آخَر.  
- أهميةُ مراقبِة الكواكِب في السماِء.                       

- إمكانيةُ القياِم بجولٍة فضائيٍة ونحُن على سطِح األرِض. 
1- أقرأُ النصَّ اآلتَي قراءةً جهريةً صحيحةً وُمعبِّرةً، ثمَّ أنفُذ المطلوَب مني يليِه: 

             

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيّةٌ وفيديوهاٌت إرشاديّةٌ لمساعدتي في أثناِء تنفيِذ النشاِط.    	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها.   	 
تسجيٌل صوتيٌّ للنّصِّ باللّغِة العربيِّة، والتّعليماِت باللّغِة اإلنجليزيِة.        	 

: الثامُن الصفُّ
 نشاُط )12(: جولة فضائية 

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:العلوُمالّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربّيُة

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أقرأَ النصَّ قراءةً جهريةً صحيحةً وُمعبِّرةً، ُمقتِرًحا حلوًل لمشكلٍة حياتيٍّة، كاتبًا نهايةً جديدةً لقّصٍة، ُموظِّفًا 	 
في كتابتي ما اكتسبتُهُ مْن قواعَد وتطبيقاٍت لغويٍة. 

أكتَب فقرةً ُمعتِمًدا على مجموعٍة مَن األسئلِة والمالحظاِت.	 
أُحلَّ مسائَل على حجِم الكرِة ومساحِة سطِحها. 	 
 أُميَز مفهوَم الفضاِء مَن الكوِن، ُمبيِّنًا بعَض الظواهِر الفلكيِة التي تحدُث في المجموعِة الشمسيِة. 	 

أحتاُج إلى: أقالٍم، وأوراٍق جانبيٍة، وقميٍص أبيَض قديٍم، وحًصى، وصبغاٍت مختلفٍة، وماٍء، ومعجوٍن، وبالوناٍت.

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

  
  
  
  

جسور التعلم
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      "جاَءني أخي يوسُف ذاَت مساٍء بصندوٍق مَن الورِق المقّوى، وقاَل: أتدري 
ما هذا الصندوُق؟ إنهُ صندوُق الدنيا، تعاَل، وتفرْج. كاَن في الوسِط فتحةٌ مستديرةٌ 
ُجِعَل فيها عدسةٌ ُمكبِّرةٌ كنا نسميها )بلورةً(، وضْعُت عيني اليمنى عليها وأغمْضُت 
اليسرى، وأخَذ أخي يديُر مْن أعلى الصندوِق واحًدا مْن محوريِن جانبييِن، بينَهما 
يتحرُك شريطٌ ورقيٌّ لُِصقَْت عليِه صوٌر مْن كلِّ نوٍع. سحَرني صندوقُهُ، وتمنْيُت 
أنا  كنا  إْذ  األياِم،  أحِد  للتفرِج عليِه. في عصِر  إلى أصدقائي  بأخِذِه  لي  يسمُح  لْو 
، كاَن صندوقًا  وعبده نلعُب في ساحٍة قريبٍة مَن البيِت، رأْينا صندوَق الدنيا الحقيقيَّ
خشبيًّا ضخًما، في وسِطِه ثالُث عدساٍت يقيمهُ صاحبُهُ على قاعدٍة متنقلٍة، ويصيُح 
قائاًل: تعاَل، تفّرْج، على عجائِب الزماِن، وتحّرْقنا أنا وعبده للفرجِة، جلْسنا أماَم 

ُر والصوُر الملونةُ الزاهيةُ تتوالى وراَء العدسِة  الفتحاِت الزجاجيِة، وألصْقنا عيونَنا بالفتحاِت، وراَح هَو يديُر المحوَر مْن أعلى، بدأَ يفسِّ
السحريِة، ونحُن نتأمُل جماَل الشمِس ونوَر القمِر، وقدرةَ هللاِ في خلِق النجوِم، ويقصُّ علينا القصَص واألخباَر ويروي لنا حكاياِت الفتى 
نعماَن في المريِخ، وسرعاَن ما انتهى العرُض. وفي اليوِم التالي قصَدْت بيَت عبده وأنا أحمُل صندوقًا كرتونيًّا، كاَن قْد جاَء بِه أبي قبَل 
يوميِن وقضينا ذلَك الصبَح في تهيئِة موادَّ لصناعِة صندوِق الدنيا، مْن ورِق الجرائِد للشريِط، وعلبِة صمٍغ، وقطعِة زجاٍج تعّوُض عِن 
)البلورِة( وعوديِن أحضرناهما مْن كومِة الحطِب التي تجمُعها أمي وجدتي للوقوِد، وبعَد ساعتيِن كاَن كلُّ شيٍء قْد اكتمَل إل الصوَر، 
أسرَع عبده ثمَّ عاَد ومَعهُ ثالُث صوٍر فوتوغرافيٍة، وأخْذُت أبحُث عْن جرائِد أبي لعلني أجُد بعَض الصوِر، أخْذنا الصندوَق إلى أصحابِنا 
َع الصبيةُ وأخذوا يتخاطفوَن الصندوَق، ثمَّ انفرطَ بيَن أيدينا،  نفرُجهْم عليِه، ونثيُر فيهُم الدهشةَ، ولكْن، سرعاَن ما ندْمنا على كرِمنا، فقْد تجمَّ
ولْم يبَق منهُ إل الشريطُ. وأخيًرا جلسنا أنا وعبده عنَد عتبِة أحِد )الدكاكيِن( المغلقِة، وبيَن أيدينا بقايا مشروِعنا المحطِم، ثمَّ ترَكني عبده 
وذهَب إلى البيِت، واستبدَّ بي اإلحساُس بالقهِر وبدْأُت أفكُر في صندوقِنا القادِم".                 من سيرة جبرا إبراهيم جبرا، البئر األولى، بتصرف.
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 - أجيُب األسئلةَ اآلتيةَ على ورقٍة جانبيٍة، ثمَّ أشارُك إجابتي مَع مجموعٍة مْن زمالئي، أْو أناقُش أحَد أفراِد أسرتي في إجابتي: 
 . - أتعاوُن مَع مجموعٍة مْن زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي لتعّرِف معاني الكلماِت الجديدِة في النصِّ  

- أوضُح سبَب إخفاِء يوسَف الصندوَق عْن أخيِه بعَد أْن أطلَعهُ على آليِة استخداِمِه.    
- أصُف اإلحساَس الذي سيطَر على الصبيِّ جبرا خالَل األحداِث، ُمعلِّاًل السبَب.   

- أذكُر موقفًا مَن النصِّ يتناوُل األمريِن اآلتييِن: استخداَم الذكاِء لتحقيِق الهدِف، وكظَم الغيِظ وضبطَ النفِس.   
، ثمَّ أكتبُهُ في عبارٍة سليمٍة. - أستنتُج الغرَض الرئيَس للنصِّ  

ا.  - أعرُب الكلماِت الملونةَ في النصِّ إعرابًا تاّمً  
 - أعبُِّر شفويًّا عْن دللِة استخداِم "صندوِق الدنيا" نقطةَ انطالٍق لعلِم الفلِك والكواكِب ومراقبِة الفضاِء، ُمعلِّاًل السبَب.

ًدا أسبابَها، ثمَّ أقترُح عدًدا مَن الحلوِل لها.    ٢ - أستقصي المشكالِت التي واجهَِت الصبيَّ جبرا، ُمحدِّ
  ٣ - أتوقُع نهايةً أخرى منطقيةً وواقعيةً للنصِّ بعَد عبارِة: "بدْأُت أفكُر في صندوقِنا القادِم"، ُمتبًِعا الخطواِت اآلتيةَ: 

- أتخيُل حدثًا جديًدا بعَد أْن بدأَ الصبيُّ جبرا يفكُر. 
- أضيُف شخصياٍت جديدةً تساعُد على تطوِر الحدِث.

 . -  أبيُن النهايةَ الجديدةَ للنصِّ
- أوظُف األنماطَ والتراكيَب اللغويةَ الُمتعلَّمةَ في ما أكتُب. 

 - أعرُض كتابتي على أحِد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي، ثمَّ نتبادُل اآلراَء في موضوِع إمكانيِة ارتياِد الفضاِء.

 AstroJo :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
Have you ever heard of AstroJo?
What are the services this institute can afford?
 Discuss your answer with your colleagues.
 Before your read, find the meanings of the following words.
        astronomy   -   scholars   -   witness   -   phenomena   -   shooting star

AstroJo is a new Jordanian educational institute. It is the gate to people in 
Jordan to visit the outer space while they are at their homes or schools or 
universities. It is your big chance to know about astronomy sciences with 
the help of specialised instructors who will help you find your way and 
answer your questions about the outer space and the universe.
This institute provides different services for scholars and adventurers. They design a movable planetarium. So,
schools can ask the institute to build the planetarium and teach students about the space and the planets. Students
discover the galaxy around earth and pass by the stars into the Milky Way. They experience up close the planets
around us. Also, they arrange astronomical observations events to enable people to witness the most important
phenomena in the world like observing shooting stars.
They organize an event to observe Ramadan Crescent in Qasr Kharana. Not only that, the institute provides 
trainings and summer camp in astronomy and physics for kids and adults. Through these trainings, people learn 
theoretically and practically about astrology.

 Answer the following questions about the text.
- What is AstroJo?
-Mention three services this institute provides for people?
-What is the function of the planetarium?
-Why does  AstroJo do astronomical observations in the desert?

 Imagine you got the chance to observe Ramadan Crescent in Qasr Kharanah. You will be also very lucky 
because there are many shooting stars.  Write a short paragraph describing your experience there. What are the 
tools that you use? And how do you feel when you see the shooting stars and the crescent? Share your writing 
with your colleagues. 
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 الرياضياُت: الكرةُ وأسراُرها
       قرَر يوسُف وأختُهُ مالُك صْنَع نموذٍج لصندوِق الدنيا مَن الورِق المقوى، واتفقا أْن يكوَن كرويَّ الشكِل.

 1( قالَْت مالُك: أقترُح أْن يكوَن طوُل نصِف قْطِر النموذِج الكرويِّ ٢1 سم.
ًحا الصيغةَ الرياضيةَ التي استخدْمتُها، والعملياِت الرياضيةَ التي أجريتُها. ، ُموضِّ        أجُد حجَم النموذِج الكرويِّ

 ٢( يرغُب يوسُف في تغطيِة سطِح النموذِج الكرويِّ الخارجيِّ باألوراِق الملونِة، لديِه ورٌق ملوٌن مساحتُهُ 5500 سم٢.
ًحا الصيغةَ الرياضيةَ التي استخدْمتُها،  ، ُموضِّ         أُقرُر إذا كاَن بإمكاِن يوسَف القياُم بذلَك، عْن طريِق إيجاِد مساحِة سطِح النموذِج الكرويِّ

ًرا هِذِه القتراحاِت. والعملياِت الرياضيةَ التي أجريتُها، وأبرُر إجابتي، وأُقدُم القتراحاِت المناسبةَ للقياِم بذلَك، ُمفسِّ
 ٣( قرَر كلٌّ مْن يوسَف ومالَك تصميَم نموذٍج كرويٍّ مصغٍر لكلٍّ مْن كوكبَي المريِخ والزهرِة. فقررْت مالُك أْن يكوَن طوُل قطِر 

نموذِج كوكِب المريِخ ٢8 سم، بينما قرَر يوسُف أْن تكوَن مساحةُ سطِح نموذِج كوكِب الزهرِة ٢500 سم٢.
       أجري أنا وزميلي أْو أحُد أفراْد أسرتي مسابقةً لتعبئِة الجدوِل اآلتي، والفائُز هَو َمْن ينهي تعبئةَ الجدوِل أوًل دوَن أخطاٍء، ثمَّ نتناقُش في 

إجابتِنا، مَع توضيِح الصيِغ الرياضيِة، والعملياِت الرياضيِة المستخدمِة:

 4( رغَب يوسُف ومالُك في صْنِع نموذٍج كرويٍّ لكوكِب األرِض، بحيُث يكوُن طوُل نصِف قطِرِه يساوي مثلَي طوِل نصِف قطِر   
نموذِج كوكِب المريِخ.

ًرا إجابتي،        أُقارُن نموذَج كوكِب األرِض بنموذِج كوكِب المريِخ، مْن حيُث الحجُم ومساحةُ السطِح، وأُكمُل كاّلً مَن العبارتيِن اآلتيتيِن، ُمبرِّ
وأناقُش فيها زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي:

تبلُغ مساحةُ سطِح نموذِج كوكِب األرِض ).....................( مساحِة سطِح نموذِج كوكِب المريِخ.   
يبلُغ حجُم نموذِج كوكِب األرِض ).....................( حجِم نموذِج كوكِب المريِخ.   

 العلوُم: أسراُر الفضاِء
.        تعلْمُت في نشاِط األسبوِع السابِق حوَل األدواِت واألجهزِة التي يستخدُمها العلماُء لدراسِة الفضاِء الخارجيِّ

 أفكُر: ما هَو الفضاُء؟ وما هَو الكوُن؟
  أتواصُل: يحتوي الكوُن كثيًرا مَن المجراِت والنجوِم. أشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في نمذجِة الكوِن الواسِع عبَر النشاِط اآلتي:

          خطواُت النشاِط:
         أحضُر قميًصا أبيَض قديًما )بموافقِة والدتي(، وأضُع حًصى صغيرةً داخَل القميِص، بحيُث تمثُل كلُّ حصوٍة 
جزًءا مَن المجموعِة الشمسيِة، ثمَّ أربطُ كلَّ حصوٍة بالقميِص، وأضُع كلَّ جزٍء مَن القميِص في ماٍء ملوٍن 

بلوٍن مختلٍف، وأنتظُر حتى يجفَّ القميُص، ثمَّ أخِرُج الحصى منهُ وأتفحُصهُ. أشارُك أسرتي في نموذجي.
  أبحُث: عْن  سبِب تسميِة مجرِة درِب التبانِة هذا السَم، ثمَّ أبحُث عْن أشكاِل المجراِت.

(؟   أفكُر: ما هَي المجموعةُ الشمسيةُ؟ كيَف تدوُر الكواكُب حوَل الشمِس )مساٌر دائريٌّ أْو مساٌر إهليلجيٌّ
 أتواصُل: أشارُك زميلي أْو أحَد أفراِد أسرتي في تصميِم نموذِج للمجموعِة الشمسيِة باستخداِم المعجوِن أِو

        البالوناِت أْو ما يخطُر ببالي ُمراِعيًا األحجاَم المناسبةَ للكواكِب واألبعاَد المناسبةَ عْن بعِضها البعِض باستخداِم مقياِس رسٍم مناسٍب.
 .)QR Code( أتواصُل: أتابُع مَع زميلي أْو أسرتي الفيديو التعليميَّ الذي يتحدُث عِن الشهِب والنيازِك والمذنباِت بعَد مسِح الرمِز سريِع الستجابِة 
  أبحث: في مصادِر المعرفِة عْن أياِم عواصِف الشهِب، وأكتُب ملخًصا عْن سبِب تسميتِها هذا السَم، وما هَي األياُم التي تتكوُن فيها عواصُف 

الشهِب.
  أتواصُل: ألعُب مَع زميلي أْو أسرتي لعبةَ "تحدَّْث بنصِف دقيقٍة"، حيُث نكتُب على كلِّ قصاصٍة مْن قصاصاِت الورِق إحدى الكلماِت 
، نجوٌم، أجراٌم سماويةٌ، الشهُب، النيازُك، المذنباُت(. ثمَّ  اآلتيِة: )الكوُن، الفضاُء، المجرةُ، المجموعةُ النجميةُ، غازاٌت كونيةٌ، غباٌر كونيٌّ

نثني األوراَق ونبعثُرها، ويسحُب أحُدنا ورقةً ويتحدُث عِن الكلمِة المكتوبِة في الورقِة مدةَ نصِف دقيقٍة دوَن توقٍف.
 أفكُر: هْل مَن الممكِن وجوُد كوكٍب في مجرٍة أخرى يشبهُ كوكَب األرِض؟
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مساحةُ السطِح
)سم٢(

الحجُم
)سم٣(

طوُل نصِف القطِر
)سم(

طوُل القطِر
)سم(

نموذُج الكوكِب
والصيغةُ الرياضيةُ
الصيغةُ الرياضيةُ

٢8 المريُخ
٢500 الزهرةُ
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أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

اللغةُ العربيةُ: يتعلُم طفلي إجابةَ أسئلِة التفكيِر الناقِد، ويتعلُم حلَّ المشكالِت، وكيَف يكتُب نهاياٍت جديدةً لمشهٍد أْو قصٍة، ويتعلُم توظيَف ما اكتسبَهُ 
مْن قواعَد وتطبيقاٍت لغويٍة في كتابتِِه.

، ُموظِّفًا ما تعلَمهُ  اللغةُ اإلنجليزيةُ: يتعلُم طفلي في هذا النشاِط كيَف يكتُب فقرةً ُمعتِمًدا على مجموعٍة مَن األسئلِة والمالحظاِت الواردِة في النصِّ
مْن قواعَد وعالماِت ترقيٍم. 

ًحا الصيَغ الرياضيةَ  الرياضياُت: يتعلُم طفلي حسابَي حجِم الكرِة ومساحِة سطِحها بمعرفِة طوِل نصِف قطِرها، ويحلُّ مسائَل عمليةً بناًء عليها، ُموضِّ
المستخدمةَ.

العلوُم: يميُز طفلي بيَن الكوِن والفضاِء، ُمدِرًكا مكوناِت الكوِن والمجموعِة الشمسيِة. يميُز طفلي بيَن الشهِب والنيازِك والمذنّباِت باكتسابِِه القدرةَ 
على التعبيِر عْن معلوماتِِه حوَل مكوناِت الكوِن.

َ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 
.)QR Code( الّصوتيِّة بوساطِة الّرمِز سريِع الستجابِة

  اللغةُ العربيةُ: صندوُق الدنيا
الطّريقةُ: أستمُع لطفلي وهَو يتحدُث عْن إمكانيِة السفِر مْن مكاٍن إلى آخَر، وأهميِة مراقبِة الكواكِب في السماِء، وأدعُم طفلي في تقييِم 
أدائِِه في قراءِة النصِّ قراءةً جهريةً، ثمَّ أساعُد طفلي على إجاباتِِه األسئلةَ، وأناقُشهُ في شخصيِة الصبيِّ جبرا، ثمَّ أتابُعهُ في ما يكتُب، 

وأناقُشهُ في حلِّ المشكالِت التي واجهَها الصبيُّ جبرا وأساعُدهُ على اقتراِح بعِض الحلوِل. 
AstroJo :ُاللغةُ اإلنجليزية  

الطّريقةُ: أبحُث مَع طفلي عْن مؤسسِة أستروجو، وأناقُشهُ في أهميِة هِذِه المؤسسِة بوصفها مؤسسةً تعليميةً. أتأكُد مْن قدرِة طفلي على 
، ثمَّ أناقُشهُ في األفكاِر الواردِة فيِه. أتأكُد مْن قدرِة طفلي على إجابِة األسئلِة، وكتابِة فقرٍة  فهِم المفرداِت. أطلُب إلى طفلي أْن يقرأَ النصَّ

ُموظِّفًا خيالَهُ.
  الرياضياُت: الكرةُ وأسراُرها

الطّريقةُ: أطلُب إلى طفلي ِذْكَر الصيِغ الرياضيِة لكلٍّ مْن مساحِة سطِح الكرِة وحجِمها. أسأُل طفلي عِن المعلوماِت التي يجُب معرفتُها 
. أشجُع طفلي  لحساِب كلٍّ مْن مساحِة سطِح الكرِة وحجِمها. أستمُع لطفلي في أثناِء توضيِحِه الصيَغ الرياضيةَ المستخدمةَ وخطواِت الحلِّ

على الدقِة في أثناِء إجراِء العملياِت الحسابيِة.
  العلوُم: أسراُر الفضاِء

ًدا أنواَع  الطّريقةُ: أساعُد طفلي على تحويِل قميِصِه القديِم إلى لوحٍة فنيٍة تمثُِّل الكوَن، وأستمُع لَهُ وهَو يتحدُث عْن مجرِة درِب التبانِة، ُمحدِّ
المجراِت. أساعُد طفلي على تصميِم نموذٍج للمجموعِة الشمسيِة، مَع مراعاِة األبعاِد المناسبِة، أتابُع مَع طفلي فيديو تعليميًّا يتحدُث عِن 
الفرِق بيَن الشهِب والنيازِك والمذنباِت، وأشجُع طفلي على البحِث عِن عواصِف الشهِب. أشارُك طفلي في لعبِة "تحدَّْث في نصِف دقيقٍة". 

أستمُع لَهُ وهَو يتحدُث عِن المعلوماِت التي تعلَمها هذا األسبوَع.


