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1ـ 2رحلة العودة إلى كوكب األرض         المعيار 

:أتعاون مع أفراد مجموعتي لتقديم شرح لما يأتي 

.سر تميز كوكب األرض عن سائر الكواكب 

ف الكون، ووجود الغالالوحيد المعروف بوجود حياة عليه في كوكب األرض هو المكان 

كّون طبقة في ظل وجود األكسجين وتعليه  سمح بتكاثر الكائنات التي تعيش الجوي مما 

، مما األوزون، التي تعمل مع المجال المغناطيسي لألرض على حجب اإلشعاعات الضارة

سجية، طبقة األوزون األشعة فوق البنفاألرض، وتحجب يسمح بوجود الحياة على سطح 

القادمة ويعمل المجال المغناطيسي لألرض على إزاحة وإبعاد الجسيمات األولية المشحونة

تسبب من الشمس بسرعات عظيمة ويبعدها في الفضاء الخارجي بعيدا عن األرض، فال ت

.في اإلضرار بالكائنات الحية

الماء إلى نشأة الحياة ، ووجود والطاقة ووجود الشمس التي تمد األرض بالدفء 

.  واستمرار الحياة عليها حتى العصر الحالي

المقصود بالسنة الفلكية

دقائق و( 9) ساعات و( 6) يوما و ( 360) دوران األر حول الشمس في نحو 

.ثانية ( 9.54) 

.أعلل خطورة هبوط المركبة الفضائية على كوكب األرض 

ف الجوي الحرارة الناتجة عن السرعة الشديدة التي تتم بها رحلة العودة للدخول إلى الغال

.لألرض 

كيف تكبح مركبات الفضاء السرعة أثناء الهبوط على كوكب األرض ؟

لة الواقية باستخدام المظتكبح مركبات الفضاء السرعة أثناء الهبوط على كوكب األرض 

طدام التي يمكنها تهيئة المركبة لمواجهة الحرارة الشديدة وضغط الهواء الناشئ عن اص

.المركبة نتيجة السرعة الشديدة في طبقات الجو العليا 

ةهبوط الكبسوالت الفضائية الروسييةهبوط الكبسوالت الفضائية األمريك

على اليابسةفي الماء

.مة أستخلص الغرض الرئيس للنص السابق ، ثم اكتبه في صياغة سلي

.بيان قدرة هللا وعظمة خلقه لكوكب األرض •

.والكون إلقاء الضوء على التقدم العلمي الهائل في اكتشاف أسرار الفضاء•



(1ـ  3) كواكب جمموعتنا الشمسية         املعيار 

:  متهيد 

عطارد: أقرب كوكب للشمس هو •

بلوتو: أبعد كوكب للشمس هو •

المشتري :  أكبر كوكب في المجموعة الشمسية هو •

من كواكب 

المجموعة 

الشمسية األرض

زحل

نبتون

الزهرة

:أكتب نصا قصريا أصف فيه احلياة على كوكب املريخ 

يحتوي على المياهاألرض؛ ألنه خارج للحياة يعتقد أن المريخ هو المكان المناسب 

2014وقد زادت احتمالية العثور على حياة في المريخ في ديسمبر . والغالف الجوي

عندما تم اكتشاف مؤشرات على وجود غاز الميثان على الكوكب األحمر، وهو غاز 

.يضاعف وجوده من احتماالت وجود الحياة

التوقع يشير من الميثان يتم إنتاجه بواسطة الكائنات الدقيقة، بالتالي فإن% 90ففي األرض 

.إلى أن ثمة كائنات تقوم بالدور نفسه على كوكب المريخ

يخ  نظام عن الشمس في الالبُعد أو الكوكب األحمر هو الكوكب الرابع من حيث الِمِرّ

ب ، من مجموعة الكواككوكبًا صخريًّاالشمسي وهو الجار الخارجي لألرض ويصنف 

(.الشبيهة باألرض)األرضية 

يقال ثور أي ذو البقع الحمراء، ف" أمرخ"اسم مشتق من كلمة " المريخ"أطلق عليه بالعربية 

يلقب أَمرخ أي به بقع حمراء، وهو بالالتينية مارس الذي اتخذه الرومان إلهً للحرب، وهو

بار أكسيد في الوقت الحالي بالكوكب األحمر بسبب لونه المائل إلى الحمرة بفعل نسبة غ

.الحديد الثالثي العالية على سطحه وفي جوه



ثم أسجل ما أشاهد  فيلًما وثائقيًا عن رحلة لمركبة فضائية على سطح القمر ،

:  رأيته في هذه الرحلة بأسلوبي ، مستخدًما جمالً اسميةً تامةً 

.نارية صخوٍر سطح القمر يتكون  من •

.توجد على سطح القمر قليلٍة من الماء كمياٍت •

.األرضالجاذبية على سطح القمر تبلغ سدس على سطح الجاذبية •

.مدالتجما بين درجة الغليان ودرجة القمر تتفاوت  الحرارة على سطح درجة •

.اإلنسان يستطيع  أن يمشى علي سطح  القمر •

:املمارسة 

أشارك جمموعة من زمالئي احلوار عن دور سفن الفضاء اليت وصلت إىل الكواكب (  أ 

:املختلفة وأسجل حصيلة نقاشي يف ثالث مجل 

.ظروفها من مهام سفن الفضاءشروط الرحالت الفضائية وتحسين إلى التعرف *

.الالسلكيةبعد وتسهيل االتصاالتوتصويرها عن تقوم سفينة الفضاء برؤية األرض * 

ات إحدى اهتمامالشمس ودراستها ومراقبة وتقلبات الجو دراسة المناخ التوسع في *  

.سفن الفضاء 

أحتاور مع زمالئي حول أمهية مراقبة الكوكب يف السماء ، وأدوِّن مثرة نقاشي يف( ب 

.مجلة واحدة تامة 

ضاء تتمثل أهمية مراقبة الكواكب في السماء  في إزالة المبهم حول الكواكب والف

.الخارجي  واكتشاف أسرارهما 

أكتب رسالة قصيرة إلى صديقة لي ، أوصيها بقراءة كتب عن كوكب المجموعة

يًا ، ماض) منها ، وأستخدم أفعاالً مختلفة األزمنة ستفيدهتالشمسية وما يمكن أن 

(مضارًعا ، أمًرا 

بسم هللا الرحمن الرحيم

م2018/ 3/ 24الكويت في 

مها/ صديقتي العزيزة 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

:تحية طيبة وبعد

ك أرجو من هللا العلي القدير أن تكوني في أحسن حال ، وأود وصيت

ب الكواك) كتاب تاريخ الفلك : من كتب في مجال الفضاء ومنها يفيدكبقراءة ما 

ي ِّمة ، ، لقد قرأته من قبل واستفدت منه كثيًرا ، فانتبهي لمعلوماته الق( التسعة 

ن معلومات مهمة عن المجموعة الشمسية  .واستفيدي منها ، فقد تضم 

.ووف قك هللا إلى كل ما يحب ويرضى 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

منة هللا/ صديقتك 



(5ـ 2) مراكب الفضاء بين األسطورة والخيال   المعيار 

:المقصود بمراكب الفضاء بين األسطورة والخيال 

سج أي وسائل السفر إلى الفضاء الخارجي والتي هي غير حقيقية بل  هي من ن

.األساطير والخيال 

:أدلل من النص على ما يأتي 

.حقق اإلنسان في سنوات قصيرة قفزات نوعية ـ 

ى طّور شكل طائرته ، وزاد سرعتها ، ثم اخترع الصاروخ ، وجعله أداة سفر إل

.الفضاء الخارجي بعيداً عن األرض 

.ال يزال العلماء لديهم األحالم الكثيرة في تطوير السفر إلى الفضاء ـ 

ناهية في في القرن الثاني لعصر الطيران يحلم بعض العلماء بتطوير أنابيب مت

الفضاء ، متينة لصنع أكبر كابل يعلق فيظفائرالصغر ، على امل أن تحول إلى 

.ويمتد بين األرض والقمر 

.المقصود بغزو الفضاءـ 

لخارجي غزو الفضاء هو عملية االكتشاف المتواصل للهياكل الموجودة في الفضاء ا

تزايد في باالعتماد على المالحة الفلكية، ويكون ذلك بواسطة التطور المتواصل وال

. تكنولوجيا الفضاء، ويُدرس الفضاء بواسطة تلسكوبات فلكية

:ـ المقصود باألسطورة والخرافة 

هي أصل الخرافة وتشبهها إلى حد كبير رغم وجود بعض االختالفاألسطورة 

ت بينهما ؛فاألساطير هي في الحقيقة مجموعة من األكاذيب، ولكنها أكاذيب كان

.لقرون طويلة حقائق يؤمن بها الناس

الفهم واالستيعاب 

:أذكر كلمات تعبر عن وسائل السفر في الجدول التالي 

البر

القطار

البحر

سفن

الجو

بساط ريح 

طائر رخ

حصان جمّنح ـ طائرة ـ صاروخ

تمهيد

.يقة وسائل السفر إلى الفضاء الخارجي في الخيال والحقتمثل لي الصور أعاله 

.نعم تذكرني بقصص قرأتها وسمعتها مثل قصص السندباد 



املمارسة

:الفكرة الرئيسة لكل فقرة من فقرات النص 

الفكرة الرئيسةالفقرة

.اإلنسان من وسائل السفر إلى الفضاء طّوراألولى

.اطير االنتقال إليها في الخيال واألستعددت أماكن السفر ووسائلالثانية

.من خيالهم وسائل سفر حديثة في رواياتهم نسج األدباء الثالثة

.طوير وصل العلماء إلى غزو الفضاء بوسائل حديثة ما زالت في تالرابعة

موضوع النص

مراكب الفضاء بين األسطورة والخيال

ان لقد تطورت وسائل السفر إلى الفضاء من بساط ريح ، وطائر رخ ، وحص

، وفكرة مجنّح في األساطير إلى اختراع الطائرة وتطويرها ثم اختراع الصاروخ

ال غزو الفضاء بدأت باألساطير ، وانتهت بحقيقة على أرض الواقع ، وما ز

.العلماء يطمحون إلى تطوير وسائل السفر إلى الفضاء 

الفكرة الرئيسة

.الوقتتطورت وسائل السفر إلى الفضاء من الخيال إلى الحقيقة بمرور

الفكرة الجزئية 

بساط الريح من وسائل السفر 

.المستخدمة في األساطير 

الجزئيةالفكرة 

م استطاع اإلنسان بعلمه استخدام الطائرة ث

.غزوه للفضاء في الصاروخ 

إعداد المعلمة 

هيام البيلي



4ـ 3أمنييت    املعيار 

:الكوكب الذي أمتىن السفر إليه :التمهيد 

كوكب المريخ
:صفات الكوكب الذي أتمنى السفر إليه : اإلعداد 

.نظيف يخلو من التلوث بكافة أشكاله •

.وفرة الثروات الطبيعية عليه •

.سهولة االنتقال والحركة على سطحه •

.وفرة الماء والخضرة وكل مقومات الحياة األخرى عليه •

.أن يكون خاٍل من العنف والحروب والشر والحقد•

.قلة أعداد البشر على سطحه •

:محاور قصة رحلتي المستقبلية 

نقطة العنوان

االنطالق

األحداث
الوجهة 

ةالنهائي

كوكب صالح للحياة : العنوان 

الفضائية بكازاخستانبايكونرقاعدة : نقطة االنطالق

:األحداث 

التجمع مع رواد الفضاء عند نقطة االنطالق•

.إجراء تدريبات قبل االنطالق •

.إعداد مستلزمات الرحلة الفضائية من عدة ومؤن كافية •

.االنطالق بالمركبة الفضائية نحو الكوكب المقصود •

.الهبوط على سطح الكوكب بأمان •

.السكن داخل مسكن خاص يعمل بطاقة توفرها بطاريات شمسية •

معالجة الماء واستخدامه أكثر من مرة وزراعة بعض أنواع النباتات•

.لألكل منها 

كوكب المريخ: الوجهة النهائية 



ع فصل الربي

الطقس 

الشمس المعتدل

الدافئة

السماء 

ةالصافي
الراحة 

والجمال
العشب 

األخضر

:الكلمات التي تخطر ببالي عند سماع كلمة الربيع 

:أقترح عنوانا آخر مناسبا للنص ـ 

فصل الجمال

:اإلحساس الذي يسيطر على الشاعر في هذا النص •

.اإلعجاب الشديد بجمال فصل الربيع 

:أبين كيف  أبرز الشاعر جمال قدوم الربيع في البيت األول•

د في نفسه تصور الجو النفسي للشاعر ، وكأنها صدى لما يترد" يختال ضاحكاً " ـ جملة 

بشرى أرجاء الكون ، وقد تنادت بالصّور بالربيع ، كما الفرحة ، والبهجة من خفقات 

فهي ون حسنه على الكيات الربيع آ، وينثر السارة ، وتدفقت بالحياة الهانئة الباسمة 

اد يتكلم ويفصح بإنسان ضاحك يكقوية التعبير ، فيتخيل الشاعر الربيع ،و الداللة واضحة 

.عما بداخله من فرحة 

6ـ 2وصف الربيع للبحتري                 املعيار 



.أدلل من النص على الهواء العليل في الربيع•

عما يمازج نفس الشاعر من السرور باعتدال الهواء" رق " كلمة تترجم 

فنجدها موائمة " النسيم " وكذلك تعبيره بكلمة -الشتاءعواصف وذهاب 

.  للربيع في الرقة واللطف والعذوبة 

فيقول الشاعر -

ورق نسيم الريح حتى حسبته       يجيء بأنفاس األحبة نعما-

أختار بيتا أعجبني وأبين سبب اإلعجاب•

ما - وقد نبه النيروز في غسق الدجى     أوائل ورد كن باألمس نوَّ

هذه صورة ، فونشر فيه الندى ذابالً كان أن الورد بعد فتّح أي أن الربيع -

ربيع  النائم الذي أيقظه جمال الجمالية حيث شبه الشاعر الورد باإلنسان 

.وكل هذا من فضائل الربيع على الطبيعة 

:فكرة رئيسة ألبيات القصيدة 

.جمال فصل الربيع يظهر أثره على كل عناصر الطبيعة 

:العناصر التي تبشر بقدوم الربيع من القصيدة 

النيروز ـ برد الندى ـ نسيم الريح

:املمارسة 



والـثـمــرُ الـغــرس والتـيـجـان بفطـرتـه       تـألــق الـكـون فــي فـصـل وأشـرق 

:الكلمات اليت تدل على  ما يأيت 

فرحة الناس

بشاشة

الهواء العليل 

رق نسيم البحر

شكل الربيع

رد نبه النيروز أوائل و

كن باألمس نّوما 

المشاعر

ةبأنفاس األحب

وصف 

الربيع 

يعأذكر بيتا لشاعر آخر صور جمال فصل الرب

:فكرة رئيسة ألبيات النص 

.لربيع يتجلى الجمال في كل عناصر الطبيعة في فصل ا



5ـ 3المعيار ( 5) خطي الجميل 

:ـ تمهيد ! 

:قعة ول اآلتي بما هو مطلوب مراعياً الكتابة بخط الر\أمأل الفراغات في الجدـ 

همزة متوسطة على األلفهمزة متوسطة على نبرة همزة متوسطة على الواو 

أصوغ ثالث جمل من إنشائي ، مستخدما فيها هذه الكلمات 

(مؤمن ـ دأَب ـ فائز ) 

.الصابر على األذى مؤمن قوي •

.دأَب المخلص على مراقبة هللا في عمله •

.ذو األخالق الكريمة  فائز في الدنيا واآلخرة •

:الممارسة 

:أصوغ فقرة بخط الرقعة في طرائف السفر

ريفة العاملون في قطاع السفر من مختلف االختصاصات مواقف طيواجه 

ن جراء في عملهم تتأتى أحيانا من عدم معرفة المسافرين بشؤون السفر أو م

التهم عدم فهمهم لموضوع كيفية المطالبة باستعادة قيمة ما أنفقوه في رح

هم ، رحالتالسياحية بسبب عدم حصولهم على المستوى الذي طلبوه في 

في توجيه المالحة الجوية أيضا أوضاعا ، والعاملون ويواجه الطيارون 

خدام كلمات طريفة بالنظر لسوء الفهم الذي يمكن أن ينِشأ أحيانا من خالل است

جواً من وقد تحدث مواقف طريفة في رحلة السفر تضفي. ثنائية المعنى 

سبب طول المتعة والبهجة فيه ، وتخفف من الملل الذي قد يتسرب إلى النفس ب

.المسافة أحيانا 



:التطبيق  

أكتب مع مجموعتي فقرة عن فوائد الكتابة 

التكنولوجيا محتهاوالتي المخ، على األبحاث العلمية العديد من الفوائد للكتابة تؤكد 

بين المحمولة، ومنعلى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر االعتماد الحديثة من خالل 

ر مهدئ على لها تأثي؛ فالكتابة هدوًءااإلنسان أكثر تجعل : أنهافوائد الكتابة على المخ 

اه، كما أنها  االنتبأكثر إيجابية على الذين يعانون من اضطراب نقص ، وتأثيرها اإلنسان 

الكتابة األبحاث أنالدماغ  ، فقد أثبتت تساعد على تنسيق الجزء األيسر واأليمن من 

باليد تعمل ابة باإلضافة إلى أن  الكت.بالمخ تعمل على تنسيق األفكار وترتيبها باأليدي 

التعلم عن على تحسين المهارات المعرفية لدى الكبار واألطفال، ولذا تعد أكثر فائدة من

د توّصل  اإلبداع، كما أنها تقاوم الشيخوخة ، فقعلى التكنولوجيا، وكذلك تساعد طريق 

حفاظ على ذات فوائد عظيمة للمواليد الذين يريدون الباأليدي الكتابة إلى أن الباحثون 

كرة وفقًا لما في السن، وأخيًرا فإن الكتابة تحسن الذاقدرة عقولهم دائًما حادة مهما تقدموا 

.أثبتته الدراسات الحديثة 

(6ـ 3) ما أفضله في الكتابة    المعيار 

.ة أو حزينة  والمتعَبة، والتعبير عما بداخلنا من مشاعر فـَِرحلضمائرنا المثقلة إراحة •

ر في • • .الهواءنكتب ألننا َسئِمنا الكالم الذي َسرعان ما يتبخَّ

.تنمية الحصيلة اللغوية والقدرة على التعبير • •

.التدريب على تنظيم األفكار واإلبداع في التعبير •

.تجعلنا أكثر تنظيًما •

البالغة في الحديثتُكسب •

ل وتصبح مفوه وقادر على الحديث في العديد من المواضيع بشكل جذاب وهذا بفض

.المصطلحات والكلمات الجديدة التي اكتسبتها

مصدرك والتي ستكونالمختلفة قراءة الكتب أو المجالت تنمي لدينا حسن القراءة سواء 

.للتعرف على العديد من األساليب الكتابية

تحصل على وظيفة جديدةقد 

وايات كان تحول حياتك المهنية بالكامل إلى مجال كتابة المقاالت أو تأليف الكتب والر

عندما تتعرف على موهبتك الكتابية

:أغراض الكتابة 



:ثالث معلومات عن الكوكب األحمر

كم، مّما يجعله ثاني أصغر كوكب في المجموعة6800قطر المريخ حوالي يبلغ •

الشمسية

مليون كيلومتر، وهي تعادل المسافة 228بعد المريخ عن الشمس بمعدل •

.ونصفها بين الشمس واألرض

3.5ي يعتبر مناخ المريخ مماثالً لمناخ األرض منذ فترةٍ طويلة تعادل حوال•

كوكب، مليار سنة، حيث كان الجو رطباً ودافئاً، إال أنّه بسبب صغر حجم ال

ي أكسيد وبسبب التفاعالت الكيميائية في الغالف الجوي فيه بين الماء وثان

يراً، الكربون أصبح الغالف الجوي رقيقاً جداً، وانخفضت درجة الحرارة كث

بائها في األمر الذي أدّى إلى تجّمد الكمية المتبقية من الماء في القطبين أو اخت

.الينابيع الجوفية العميقة

حمر ألن تربته غنية بأكسيد الحديد األ:سبب تسمية المريخ بالكوكب األحمر 

1ـ 2الكوكب األحمر  المعيار 

:والكوكب بين النجم الفرق 
ها هي كرات من الغاز الضخمة، ذات ضغط عاٍل يؤدي إلى رد فعل نووي يجعل: النجوم

.  مشرقة وحارة وأقربها وأكبرها بالنسبة لألرض هي الشمس

ريخ ال يوجد تعريف محدد له؛ ألّن بعض الكواكب صلبة مثل األرض والم: الكوكب

ست يميز الكواكب هي أنّها ليوما غازية مثل المشتري وزحل وباقي الكواكب، وأخرى 

.لضوءكبيرة لتتسبب بتفاعالت نووية ذاتية وليست ساخنة جداً وال ينبعث منها ا

:سبب استحالة العيش على سطح المريخ 

كربون ألن الغالف الجوي لكوكب المريخ يتكون بصورة أساسية من غاز ثاني أكسيد ال

% .95وذلك بنسبة عالية جداً تبلغ نحو 

تسعة كواكب: عدد كوكب المجموعة الشمسية

واالستيعابلفهم ا



أرسم مدار كوكب المريخ في مجموعتنا الشمسية

123الغرض الرئيس من الفقرة المدونة بالكتاب المدرسي ص 

.إلقاء الضوء على الكوكب األحمر وتقديم بعض المعلومات عنه•

. إظهار قدرة هللا ـ سبحانه و تعالى ـ في خلقه للكوكب األحمر •



1ـ 3املحطات الفضائية   املعيار  

ماذا تعني المحطة الفضائية ؟

غراض بناء مصنع للقيام بأنشطة في الفضاء الخارجي ألهي الفضاء محطة 

.مختلفة

الفضاءمكوكالمحطة الفضائية

تتميّز عن غريها من املركبات •

الفضائية املأهولة بعدم وجود نظام

م بدال من ذلك تستخد)دفع رئيسي 

صواريخ حاملة كبرية لتوصيلها إىل

كما (. مدار تدور فيه حول األرض 

وم أهنا حتتاج إىل كبسوالت خاصة تق

بنقل علماء األحباث الذين يعملون 

.عليها، وكذلك إلعادهتم لألرض

وين تقوم تلك الكبسوالت أيضا بتم•

املحطة الفضائية بالغذاء واملاء 

واألجهزة، وكل ما حيتاجه الباحثون 

عليها إلجراء أحباثهم املختلفة اليت

.تتم يف حالة انعدام اجلاذبية

ة تستخدم املحطات الفضائية لدراس•

آثار الرحالت الفضائية على جسم 

اإلنسان يف األجل الطويل، وكذلك 

ة كقاعدة للعديد من الدراسات العلمي

الطويلة لتفيد غريها من املركبات

.الفضائية

مركبة فضائية قابلة إلعادة •

.االستخدام جزئيا

خ وهو أول مركبة فضائية يف التاري•

قادرة على محل األقمار الصناعية 

.الكبرية إىل املدار ومنه

دفع يرسل املكوك للفضاء باستخدام•

ويناور يف مدار منخفض ، صاروخي

حول األرض كما تفعل املركبات 

الفضائية ويهبط على األرض كما 

، وميكن إعادة . تفعل الطائرات

استخدامه وإرساله مرة أخرى 

.  للفضاء

املكوك تديره وكالة الطريان •

ء والفضاء الوطنية األمريكية ، كجز

، والذي .من برنامج مكوك الفضاء

يدعى رمسيا نظام النقل الفضائي

STS) )

املكوك يستطيع أن ينقل رواد •

الفضاء إىل الفضاء اخلارجي 

ويعيدهم إىل األرض مع محولة قد 

طن من األقمار 32تصل إىل 

.االصطناعية وبشر ومعدات 



:أهمية المحطات الفضائية وفوائدها لرحالت الفضاءـ أ 

مختلف الفضائية قد حققت كثيراً من الفوائد للبشر فيالرحالت •

جديدة أولية مواد إليجاد الحاجة ملحة أن مجاالت الحياة ومنها 

.للتصنيع

محطات الفضاء أو سفن الفضاء قد أدت إلى اكتشاف هذه المواد، •

ة رغو"و" مخلوط األلمنيوم"استخدامها لخدمة الناس مثل والتي امتد 

زة، المباني الجاهحوائطاللذين يستخدمان في صناعة " البالستك

ل وغيرها من اإلنشاءات، كما تم تعميم صناعة منسوجات الفضاء مث

ثالجات صناعة المباني العازلة للحرارة وصناعة السفن والسيارات وال

.وغيرها.. واألجهزة الكهربائية

ي شاع استخدام مضخات القلب الصناعية المهمة فوفي مجال الطب •

طاريات مجال العمليات الجراحية الخاصة بالقلب، كما شاع استخدام الب

.الذرية داخل أجسام مرضى القلب لتنظيم ضرباته

تعمل األقمار الصناعية على قياس وفي مجال األرصاد الجوية •

ي ال األحوال الجوية في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك المناطق الت

.يستطيع اإلنسان أن يصل إليها

نة، ويمكن من خالل ذلك توجيه سفن صيد األسماك إلى المناطق اآلم•

لجليدية، وفي إرشاد السفن الحاملة للمواد الغذائية إلى تحركات الكتل ا

لفساد وتغير درجات الحرارة خالل رحالتها، حتى ال تصاب حمولتها با

.والعطب

طح ، فإن نجاح اإلرسال التلفزيوني من على سوفي مجال االتصاالت•

.لبص االقمر، قد أدى إلى إمكانية نقل جميع أنواع االتصاالت في لمح 

ت كما أن األقمار الصناعية وسفن الفضاء تُعد صمام أمان للرحال•

فن الجوية، لقدرتها على السيطرة وسرعة اإلنقاذ وتستطيع هذه الس

أنحاء واألقمار الصناعية أن تمد الطائرات والسفن البحرية في جميع

عض العالم بالبيانات الدقيقة عن مواقعها واتجاهاتها، إذا ما صادفت ب

لفرق كما يمكن لهذه السفن واألقمار الصناعية أن تيّسر. المشكالت

ي اإلنقاذ أن تسرع إلى مواقع الحوادث أو الكوارث إلنقاذ البشر ف

.الزمان المناسب والمكان المحدد

التطبيق



عن المحطة الفضائية الدولية معلومات ب ـ 

390فضاء دولية تدور على ارتفاع هي محطة : الفضائية الدولية المحطة 

لتأخذ وأطلقت . ألف كم في الساعة28كيلومترا عن سطح كوكب األرض وبسرعة 

. ليمحل ومهام المحطة الفضائية الروسية مير، ويتم اإلشراف عليها بتعاون دو

خارج أوقات طويلة في الفضاء ، وإجراء التجاربلقضاء  هدفها تحضير اإلنسان 

المتحدة تم بنائها بموجب تعاون دولي بقيادة الواليات. منطقة الجاذبية األرضية 

، 1998بنائها سنة وبدأ دول أوربية، 10وروسيا وتمويل من كندا واليابان و 

.مليار يورو100وبلغت تكلفتها 

ة يوجد هناك على األقل أربع. على متن المحطة الدولية هذه اللحظة أربعة رواد

ة مثل مختبرات تحتوي على أجهزة إلجراء بحوث واسعة النطاق في مجاالت مختلف

.المواد، السائل، علوم الحياة واالحتراق والتقنيات الجديدة

وتضم 2010وقد اكتملت خيوط إنشاء المحطة الفضائية الدولية المدارية في 

اليا مساهمات من كل من الواليات المتحدة وكندا واليابان وروسيا والبرازيل وإيط

وسويسرا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد

.والمملكة المتحدة

وستكون كيلوجرام ألف 450وسيصل وزن المحطة لدى اكتمالها إلى حوالي 

الطاقة تؤمن مترا، وستكون مجهزة بألواح شمسية 88أمتار وطول 110بعرض 

ات تفيد وستؤدي قدرات مختبرات المحطة إلى اكتشاف. الكهربائية لست مختبرات

فع على الناس في المهمات التي يتم القيام بها في أمكنة أبعد في الفضاء وتعود بالن

.في جميع أنحاء المعمورة، حاضرا ومستقبال

وذلك رواد الفضاء ضمن ظروف معيشية خاصة أثناء وجودهم في الفضاء،يعيش 

قيد الحياة، للتمّكن من التأقلم مع طبيعة الحياة الفريدة من نوعها هناك والبقاء على

:ائيةالفضوفيما يلي بعض من نماذج طبيعة حياة رواد الفضاء خالل رحالتهم 

فضاء يختلف نوع الغذاء الذي يتناوله رواد الفضاء في ال:  الفضاء غذاء رواد 

ب الخارجي عنه أثناء وجودهم على سطح األرض، حيث صّمم ليحتوي على نس

لفضاء من عالية من الكالسيوم وقليلة من الصوديوم، وذلك لتعويض ما يفقده رواد ا

غذاء رواد كثافة وصالبة عظامهم أثناء الرحالت الفضائية، كما قام العلماء بتطوير

قديمه ليصبح الفضاء الذي كان غير مقبول الطعم فيما مضى، وتغيّر شكله وطريقة ت

تناوله بشكل معجون مشابه لقوام معجون األسنان ومعبأ بنفس الطريقة لتسهيل

.وتحسين طعمه

:ية أكتب بأسلوبي مبينًا حياة رواد الفضاء في المحطات الفضائـ ج 



هم على هم هؤالء األشخاص الذين يخضعون لمجموعة من الدروس التدريبيّة التي تساعد

ارجي، العيش والتأقلم مع ظروف الحياة الخاصة داخل المركبة الفضائية والفضاء الخ

ذلك من خالل وكيفية اتّباع تدابير األمن والسالمة أثناء رحالتهم الفضائية المختلفة، و

ي مجموعة من البرامج التدريبية الخاصة والتي تقدم محاكاة واقعية لظروف الحياة ف

.فضائية الفضاء، والتي تساعد في إعداد رواد فضاء متخّصصين في قيادة المركبة ال

بس ختتلف مالبس رواد الفضاء يف صفاهتا وخصائصها عن املالمالبس رواد الفضاء •

قوم العادية، كما ختتلف البدالت الفضائية حبسب طبيعة العمل والوظيفة اليت ي

ف عن هبا رواد الفضاء، فالبذلة اليت يلبسوهنا رواد الفضاء عند انطالق رحلتهم تتل

ا عند تلك اليت يلبسوهنا عند الوصول للفضاء، وختتلف عن البدالت اليت يلبسوهن

تناول الوجبات والنوم، واليت تصمم بطريقة مميزة جتعلها ال تتسخ أو تتسّبب

بتعّرق جسم الرواد، نظرًا لعدم قدرة رواد الفضاء على االستحمام خالل الرحالت 

.اءالفضائية، واقتصار تنظيفهم ألنفسهم على جمموعة من املناشف املرطبة بامل

اة بالجاذبية رواد الفضاء ال تشبه الحياة على سطح األرض التي نعيش عليها، فالحيوحياة 

لحياة، لذا ال تشبه أبداً الحياة بانعدامها، كما أّن الحياة في الفضاء هي من أصعب أنواع ا

، فهناك أساليب يدّرب رواد الفضاء بشكل حثيث على العيش في الفضاء قبل الصعود إليه

ى تناولها خاصة في الحياة في الفضاء، وهناك أنظمة غذائية معينة يجبر رواد الفضاء عل

ضاء رواد الف، يرتدي طريقة عيش رواد الفضاء في الفضاء اللباس. لمدة عدّة أشهر

لفضائية، مالبس تالئم كل مرحلة يمرون بها، فهناك بدل خاّصة بالمشي خارج السفينة ا

.  وكذلك هناك بدل خاصة باإلقالع، وبدل لممارسة التمارين الخاصة برواد الفضاء

الماء الطعام، يأخذ رواد الفضاء معهم الطعام المجفّف بشكل كامل، أي يكون خالياً من

إلغالق بشكل نهائي، وهذا الطعام يكون محفوظاً في أكياس بالستيكية معقمة ومحكمة ا

. إليهاوذلك لمنع البكتيريا من الوصول 

ائية، ومن ثم في جدران السفينة الفضمثبتة يجلسون على طاولة وعندما يتناولون الطعام 

فينة مزودة تكون السأما بالنسبة للنوم ، . يثبتون أنفسهم بهذه الطاولة باستخدام أربطة

.  بأكياس خاصة بالنوم، وهذه األكياس في العادة تكون مثبتة في الحائط

عن رواد الفضاء بالعديد من االضطرابات واألمراض، وهذين األمرين ناتجينيصاب و

بب تداخل االضطرابات البصرية بس:  االضطرابات فقدان الجاذبية في الفضاء، ومن هذه 

عظام ترتفع اإلشارات السمعية مع اإلشارات البصرية، كما أّن احتمالية إصابتهم بهشاشة ال

.من كثافة عظامهم% 1.5وذلك بسبب فقدانهم 

:د ـ رواد الفضاء 



:مزايا تعلم علوم الفضاء 

مله الكون وطريقة عفهم : لتعلم علوم الفضاء الكثير من المزايا منها 

وتطور الكونتكّون ومحاولة لإلجابة عن الكثير من األسئلة الرئيسية عن 

.المجرات والمجموعة الشمسية انتهاًء بتطور الحياة نفسها

ألسئلة اوهذه . وكلما زاد علمنا في الفلك ، كلما زاد علمنا عن أنفسنا وعالمنا

ف آالجوهرية في حياة كل إنسان وحاول البشر فك طالسم هذه األسئلة منذ 

.التالسنين ، وقد قام علم الفلك بمساعدتنا لفلك هذه الطالسم والتساؤ

لمجاالت جديدة في كثير من اتطوير تكنولوجيا ساهم علم الفلك في وقد 

. والتي بدورها كان لها الفائدة العظيمة والجمة على المجتمع وتطوره

الراديو  الخاصة بترصد اإلشعاعات آالت الى مثل احتياج الفلكيون  األوائل 

هذا من المجرة بدقة عالية ، لكن لم تكن هناك اي آالت  تفي بوالمنبعثة 

ستخدم ليس الغرض ، فقام الفلكيون بتطوير هذه اآلالت الحساسة والتي اآلن ت

.فقط في علم الفلك بل في جميع االتصاالت الالسلكية الدقيقة

لمكوث وتكمن أهمية تعلم علوم الفضاء في غزو الفضاء  ، والسماح با

أنه كمافي عالم الفضاء واستكشاف ما يخفيه من علوم وأسرار وعجائب، 

نة على للعلماء والخبراء بالقيام باألبحاث والتكنولوجيات غير الممكسمح 

سطح األرض وبهذا تكون المحطة منصة لالكتشاف العلمي واالبتكار 

.  البشري

رضية تأثير انعدام الجاذبية األكما ساعد تعلم علوم الفضاء على معرفة 

جراء لوقت طويل على جسم اإلنسان واختبار تقنيات حديثة، إضافة إلى إ

.رحالت فضائية إلى الكواكب والجسيمات الفضائية األخرى

الممارسة



رواد الفضاء للشاعر فاضل خلف    

5ـ 2المعيار 

الفهم واالستيعاب

:ـ أقترح عنواناً آخر مناسباً للنص 

مكتشفو الفضاء

إبداع فضائي

.ـ أذكر من األبيات ما يدل على قدرة هللا تعالى 

ورأوا كوكبنا من شاهق             مشرق األنوار خفاق البنود

كوكب األرض رأوه ساطعًا         في رحاب الكون كالنجم الوليد 

:ـ األشياء التي يستطيع رائد الفضاء ذكرها 

.شكل كوكب األرض المضيء في آفاق الفضاء الخارجي 

:ـ عالم تدل الجمل التالية 

الداللةاجلملم

في العصر الحديثالتقدم العلمي الهائلالفكر في الفجر الجديدعيد1

.داع رواد الفضاء من غزو الفضاء الخارجي بإبتمكنسبح الرواد في الكون2

ارجيفي معرفة أسرار الفضاء الخنجاح رواد الفضاءأخرجوا المجهول من مكمنه3

.ساطعة ومشرقة األنوار وصف رواد الفضاء األرض بأنها •

معرفة اسرار الكون والفضاء يحصد رواد الفضاء من تلك المغامرات •

.الخارجي 



الدولة اسم الرائد
اسم الرحلة وتاريخ 

اإلطالق
معلومة 

المملكة العربية 

السعودية

سلطان بن سلمان بن

سعودعبد العزيز آل 

17)جي-51-إس تي إس

(1985يونيو 

أول سعودي، وأول 

عربي، وأول مسلم 

.يصعد إلى الفضاء

سوريا فارسمحمد 
يوليو 22)1-مير اي بي

1987)

أول سوري يصعد إلى

الفضاء

االتحاد السوفييتي مناروفموسى 

ديسمبر 21)3-مير اي بي

1987)

ديسمبر 2)11-تي أمسويوز

1990)

يوًما في 541قضى 

الفضاء

أفغانستان مومندعبد األحد 
أغسطس 29)3-مير اي بي

1988)

لم أول أفغاني وثالث مس

يصل إلى الفضاء

االتحاد السوفييتي أوباكيروفتوكتار
أكتوبر 2)13-تي أمسويوز

1991)

يصعد إلىكازاخيأول 

الفضاء

كازاخستان/ روسيا موساباييفتالغات

نوفمبر 4)19-تي أمسويوز

1994)

25)27-تي أمسويوز

(1998أغسطس 

مايو 6)32-تي أمسويوز

2001)

يوًما في 341قضى 

الفضاء

انقيرغيزست/ روسيا شاريبوفساليجان

يناير 20)89-إس تي إس

1998)

أكتوبر 14)10إكسبيديشن

2004)

يوًما في 201قضى 

الفضاء

الواليات المتحدة

إيران/ 
أنصاريأنوشه 

سبتمبر18)9-تي أمسويوز

2006)

أول امرأة مسلمة تصعد

إلى الفضاء

ماليزيا شكورشيخ مظفر 
10)11-تي أم آيسويوز

(2007أكتوبر 

أول ماليزي يصعد إلى

الفضاء

كازاخستان ايمبيتوفآيدن
2)أم18-تي أم آيسويوز

(2015سبتمبر 

يصعد كازاخيثالث 

إلى الفضاء

أمساء بعض رواد الفضاء  

ومعلومات عنهم 

:المشاعر التي نشعر بها عند قراءة هذه النصوص

ء  االعتزاز بالتقدم العلمي الهائل في مجال الفضا•

.الخارجي 

.يمة الفخر برواد الفضاء واكتشافاتهم العلمية العظ•

.اإلعجاب بقدرة هللا وعظمته في خلقه •

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3_%D8%AA%D9%8A_%D8%A5%D8%B3-51-%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D9%8A-1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D9%8A-3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B2_%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%85-11&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF_%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D9%8A-3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B2_%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%85-13&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B2_%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%85-19&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B2_%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%85-27&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B2_%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%85-32&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3_%D8%AA%D9%8A_%D8%A5%D8%B3-89
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%86_10&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B2_%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%85-9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B2_%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%85_%D8%A2%D9%8A-11&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B2_%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%85_%D8%A2%D9%8A-18%D8%A3%D9%85&action=edit&redlink=1


عم تتحدث هذه القصيدة ؟. 1

ذي ساعد تتحدث هذه القصيدة عن التقدم العلمي العظيم في مجال الفضاء وال

تهم بدوره رواد الفضاء في معرفة أسرار الفضاء وكوكب األرض ، وطموحا

.الالمحدودة  في الوصول إلى مزيد من االكتشافات الفضائية 

رة أجيب عن األسئلة التالية ألكون الفك

.الرئيسة في لغة سليمة 

ما إنجازاته رواد الفضاء ؟. 2

الفضاء إنجازات رواد الفضاء تتمثل في  القدرة على اكتشاف أسرار

.الخارجي 

ما شعورنا نحو إنجازاتهم ؟. 3

ائية الفخر واإلعجاب بما توّصلوا إليه من اكتشافات علمية فض

.عظيمة ومهمة 

:الفكرة الرئيسة 

لرواد الفضاء دور 

اء عظيم في غزو الفض

.ي بسبب التقدم العلم



(4ـ 2) املعيار :  6، 5حصيليت اللغوية 

مترادفهاالكلمة 

حتّصن ) احتمى / اختذ له حصنا ووقاية حتصن

(اجلنود بالقلعة 

أتى/ اكتسب اقترف

ـقوي سريع ـ صبور على القيام مبا محِّلشهم

ِشهام وشهوم( ج)سيد سديد الرأي  

استقام ـ استقّراستتب 

درهم ونصف الدرهم ـ ما يوزن بهمثقال

كلمة للتحسر على ما مضىهلفة

وطهارةذو عفةعفيف

جدارة/ مماثلة يف القوة والشرف كفاءة

حمتقرُمهان

ضدهاالكلمة

ادخارإسراف

ابتهاج ـ انشراح ـ سرور كرب

خضع ـ طاععصى

مفردهاالكلمة

متاعأمتعة

ميناءموانئ

راوٍرواة

قناعأقنعة

إعداد المعلمة هيام البيلي



جمعهاالكلمة

أكاليلإكليل

أحياءحي

قِالع وقلوعقلعة

رِيَبريبة

 في كل جملة مما يأتي( وصف ) أضع التصريف المناسب لكلمة:

 ( الصافات ـ الموصوف ـ وصفة ـ الصفة ـ الوصف ـ صفوف)

.الطبيب للمريض مفيدة َوْصفَة•

.من فنون األدب الجميلة الوصففن •

.يسبق الصفة في الجملة الموصوفاالسم •

.من قواعد اللغة العربية الصفة •

.من سور القرآن الكريم الصافاتسورة •

.لتحية العلم صفوف يصطف التالميذ كل صباح في•

:في كل سياق لغوي مما يأتي ( صمم ) أميز معنى كلمة •

بمعنى مضى ثابت العزم.                    محمد على النجاح صمم•

ً .                 المهندس شكل المبنى صمم • بمعنى وضع لها تصميما

بمعنى  قرر ذلك بعزم وإرادة.        الجندي على خوض المعركة صمم•

بمعنى  أفهمه .                       االبن حديث أبية صمم•

.بمعنى مضى إلى العظم وقطعه .                           الحداد السيفصمم•



هيد مت

:  أصف  كوكب زحل من حيث 

مليون كم، ويعتبر الكوكب 1427كوكب زحل عن الشمس مسافة يبتعد الشمس عن بعده 

.الشمسية السادس من حيث بعده عن الشمس بالنسبة لمجموعة الكواكب 

شكله

تتكون الحلقاتالصغيرة،، وجزيئات تتألف من عدد ال يحصى من الجسيمات هي حلقات زحل 

.اد صخريةبشكل كامل تقريبًا من جليد الماء، مع عناصر تسبح بشكل متتابع مكونة من مو

ضافة إلى ثالثة أكثر ما يميّز زحل هو شكله، إذ إنّه يتكّون من تسع حلقاٍت تلتف حوله، هذا باإل

أقواٍس من الغبار، والجليد، والصخور، وهو ذو لوٍن أصفر فاتح، 

حجمه

كم، وسبب 108.728كم، أما القطبي فهو 120.536يصل طول القطر االستوائي لزحل إلى 

ث إنها تتجه االختالف في هذه األطوال يعود إلى تكوينه، حيث إن نسبة السوائل فيه كبيرة، حي

حوالي يبلغ قطر الحلقات المحيطة بهذا الكوكب. إلى القطر االستوائي خالل عملية الدوران

كغ، إال أنّه في حالة غمره بالماء فإنّه 1026×5.69تبلغ كتلة زحل حوالي . كم270.000

.سوف يطفو، وذلك ألّن كثافته قليلة

أصفر فاتح : لونه 

الكوكبان المجاوران له

المشترى وأورانوس 

4ـ 3ُزحل       

إعداد المعلمة 

هيام البيلي



:أعد خطة القصة وتكون على النحو اآلتي 

الفضاءدراسة ديناميكا 

قوة الجاذبية بلمعرفة وتحديد مسار المركبة الفضائية وعالقتها الفضاء دراسة ديناميكا 

در في الوقت المحدد وباستخدام اقل قوالدفع مما يساعدها على الوصول إلى هدفها 

.ممكن من الوقود

االنطالق

الصاروخ ويقوم ، ( 11بيونير) الفضائية  صاروخ يحمل المركبة تبدأ الرحلة بإطالق 

ومغادرة بتزويد المركبة بقوة دفع تساعدها على التغلب على قوة الجاذبية األرضية

.سطح األرض

الوصول إلى الفضاء

ار تصل  المركبة إلى الفضاء الخارجي ، ثم تترك المدكيلومتر 100على ارتفاع 

.وتنطلق  نحو كوكب زحل 

11بيونيرمهمة مركبة 

ونيربيالكوكب ، ثم  تلتقط فضائي يزور مسار أول كون كم ي20,000على ارتفاع 

.باإلضافة إلى دراسة  الكوكب وحلقاته . صورة لزحل وأقماره(  11) 

موعد 

إطالق 

المركبة إلى

الفضاء 

الخارجي 

مكان التوجه
مهمة مركبة 

11بيونير دراسة 

ا ديناميك

الفضاء 



 عنها 
ُ
:أكتب قصة عن رحلة فضائية قرأت

بينما والديهما، وللتخييم مع البر ، إلى ذهبت فاطمة وسارة وهيا  في أحد األيام، 

باتجاه الثالثةركضت البنات كان األب واألم يقومان بإنزال الحقائب من السيارة، 

.عن طريق العودة إلى والديهماضللن  حتى البر ، 

ريباً يقترب من السماء، حتى أصبح قضوءاً شاهدن  وعندما بدأ المساء يقترب، 

خرج منه صحن طائر، حطَّ على األرض وفاكتشفن أنه باتجاه الضوء ركضن . منهن

.منهن أكثررب كثيراً بينما كان المخلوق الفضائي يقتخافت البنات . مخلوق فضائي

ً : لهنقال  أنا خفن؛ تال : كان شبيهاً بصوت الرجل اآللي؛ وأضاففصوته … مرحبا

.صديق وأتيت لزيارة األرض

.أيمكننا الذهاب معك إلى الفضاء؟: سألته البنات 

.نعم: أجابهن

العديد من األزرار داخل المركبة، أغلق البابورأين إلى الصحن الطائر، دخلن 

.نحو الفضاءوانطلقن وشغل المخلوق الفضائي الصحن الطائر 

وجه ،ورأين له وجهين. مع بقع دائرية عليه” القمر“كان صادفنه  كوكب وكان أول 

.مظلم، واآلخر مضيء

.وحلقاته الجليدية الجميلة” زحل” رأين حتى وِطْرن عالياً 

ري كواكب المجموعة الشمسية حيث يأتي بعد المشتأكبر زحل هو ثاني وكوكب 

جميل وحلقاته فاتح اللون ، ويتميز هذا الكوكب بشكله الأصفر ويبدو بالعين المجردة 

( 18) ، وعدد أقماره .العديدة التي تحيط به ، وهو أحد الكواكب العمالقة الخمسة

.قمًرا 

.الشمس فكانت ككرة ضخمة من النار تطوف في الفضاءأما 

اآلن إلى ة عليكن العود: لهنالمغامرة كثيراً، لكن المخلوق الفضائي قال أحببن هذه 

.؛ حتى ال تتأخرن على والديكن األرض

ت  األخوات  عاد الصحن الطائر إلى  .  يدمن جدوالديهن  لرؤية األرض ، وسُّرَّ

منه أن يعود مرةوطلبن  المخلوق الفضائي على هذه الرحلة الممتعة وشكرن  

.أخرى

املمارسة 



ماذا تعرف عن الديناصورات ؟

.مليون سنة160على وجه األرض ملدة وعاشت كانت تعيش منذ ماليني السنني، الديناصورات هي حيوانات •

ة على وتتنوع الديناصورات، فمنها الضخم، ومنها الصغري، ومنها الذي يستطيع الطريان، ومنها الذي لديه القدر•

.بسرعة فائقةاجلري السباحة، ومنها يستطيع 

.  البعض منها يتمتع بالقوة، والبعض يأكل حلوم ، والبعض اآلخر يتغذى على النباتات•

أثر على وجه أي جدير بالذكر أنه ال توجد ديناصورات اآلن، لقد انقرضت منذ زمن بعيد، وال توجد هلا •

.مليون سنة65األرض، لقد اختفوا من على األرض منذ حوايل 

متر ، بينما 14وهو أكرب وأثقل ديناصور ، وهو يصل طوله حوايل ،ريكستريانوصورساألول يسمى النوع •
.هذا النوع بالكسل ، وكان يأكل اللحومويتسم . أمتار5يبلغ ارتفاعه حوايل 

مترًا ، ولديه رقبة طويلة ، 21ويبلغ طول هذا الديناصور ،برونتوصورس"النوع الثاين يسمى، يطلق عليه •
.وذيل طويل ، ويتغذى على النباتات

وهو خمتلف عن األنواع السابقة ، نظرًا ألنه لديه أجنحة متّكنه من ،أركيبتريكسالنوع الثالث، يسمى •
.الطريان، وهو صغري جدًا يف حجم الطيور املوجودة يف عصرنا احلايل

، هادئً  وهو لديه عمود فقرات كبرية يف ظهره، ولكنه ديناصور ،"ستيجاصورسالنوع الرابع ، يطلق عليه •
.  مترًا ، ويأكل النباتات8من الطول ويبلغ 

وله وطالسباحة ، وهذا النوع من الديناصورات يستطيع ،بلسيوصورسالنوع اخلامس واألخري يأيت حتت اسم •
.مليون سنة 200مترًا ، كان يعيش منذ حوايل 5حوايل 

:أنواع الديناصورات 

6ـ 2كيف ننقذ كوكب األرض ؟   المعيار 

متهيد 



:ـ أقترح عنوانا آخر للنص

كوكبنا بين الصحة واالعتالل

:ـ أسباب انقراض بعض الكائنات الحية 

فقدان الموطن •

لنباتات وراء انقراض الحيوانات واأحد األسباب األساسية إزالة الغابات والتحضر •

.للبناء األراضي او استخدام األشجار الستخدام خشب إما الغابات وإزالة ، 

ظاهرة االحتباس الحراري•

الحراري هو الزيادة المستمرة في درجات الحرارة في الغالف الجوياالحتباس 

. لألرض 

الموطن تغيير •

امها البيئي النباتات الى مناطق مختلفة عن نظأو الحيوانات أنواع عندما يتم نقل بعض 

أن مكن جسيمة للنباتات والحيوانات ويأضراًرا يسبب أن ذلك يمكن األصلي فإن 

.يساهم في انقراضها 

الصيد الجائر•

ما يجعل الصيد الجائر وهو االستخدام المفرط ألنواع معينة من الحيوانات والنباتات م

إلى النهاية بطريقة تتناسب مع استهالكها مما يؤدي فياألنواع من الصعب تكاثر تلك 

ورة التي يتم صيدها بصأنواع األسماك ، ومثال ذلك بعض األنواع انقراض تلك 

.الموجودة في الطبيعة أعدادها كبيرة مما يؤثر على 

.األمراض التي تفتك بكل أفراد الجنس •

.التحول المناخي الذي حصل في الماضي ولعدة مرات •

نباتات التي انتقال حيوان غريب لمنطقة معينة ، فيفتك بكل أفراد الحيوانات أو ال•

.تنتمي إلى الفصيلة نفسها 

واالستيعاب الفهم 



:  أدلل من النص على أن االنقراض بسبب نيزك

.وقت انقراض الديناصورات بسبب ارتطام نيزك بسطح الكوكب في ذلك ال

كيف نحد من تلوث كوكب األرض ؟

:نحد من تلوث كوكب األرض عن طريق عدة وسائل منها 

المدن وتساعد تشجيع النّاس على العيش في المناطق الريفية فهي تقلّل من ضجيج•

واء اإلنسان على االبتعاد عنها والعيش في مكان هادئ والعيش مع الطبيعة كاله

.  النقي  والماء الصافي 

المؤسسات توعية النّاس عن أسباب ومخاطر التلّوث ، ووضع المسؤوليةُ على عاتق•

. المسؤولة ومحاسبتها 

ة بعيدة جعل أماكن خاّصة للمخلّفات الصناعية والمنزليّة وغيرها في أماكن خاص•

.عن السكان ومعالجتها للتقليل من األمراض والكائنات المضّرة بالبيئة 

خرج من عوادم للتقليل من الغاز الذي ي: تشجيع النّقل العام بدالً من النّقل الخاص •

.السيارات ، وبالتّالي تقل المواد الخارجة على البيئة 

. دراسة عمل المصانع وبيئة عملها وكيف يتم التخلص من فضالتها •

ريق وسائل نشر الوعي الثقافي والصّحي عن أضرار التلّوث بشتى الوسائل وعن ط•

. اإلعالم 

.سكنيّة بناء المصانع والمطارات والمفاعالت النووية والذرية بعيدة عن المناطق ال. •

والحيوانات إنشاء محميات نباتية ومحميّات حيوانية تجمع فيها جميع أنواع النباتات•

.المطلوبالمهدّدة باالنقراض وتتلقّى الرعاية والعالج 

مهدّدة إصدار القوانين التي تدين وتجرم من يتعّرض للحيوانات والنباتات ال•

.باالنقراض

والسيّارات؛ صيانة المركبات الخاّصة بالنقل، أهّمها، المركبات الكبيرة، والسفن،•

لتفادي انبعاث عوادمها في الهواء، وفي ماء البحار والمسّطحات؛ األمر الذي

. يدّمر الحياة على الماء واليابسة

ة التي تدّمر استعمال المبيدات العضويّة كبديل عن المبيدات الحشريّة الكيميائيّ •

.النبات، والتربة في آٍن واحد



التي أعيد قراءة النص قراءة صامتة ؛ ألساهم مع زمالئي في الكلمات المفتاحية

:تشير لكل من 

تؤذي ـ العيش أكثر صعوبة ـ أقل أمانا ورفاهية:  التلوث ـ 

مقاومته صعبا ـ لم يستطع البقاء ـ يفتك: ـ االنقراض 

:ـ املمارسة 4

.أدلل من النص على أن االنقراض بسبب نيزك 

فأدى قبل خمس وستين مليون سنة ارتطم نيزك بسطح كوكب األرض

.ذلك إلى انقراض جماعي هو انقراض الديناصورات 

:أكمل املخطط التالي 

االنقراض

اسم كائن منقرض

نوع من الكائنات الديناصورات

مةالزاحفة شديدة الضخا

سبب االنقراض

ح ارتطام نيزك بسط

الكوكب قبل خمس

نةوستين مليون س



(  5ـ 3) املعيار 6خطي اجلميل 

ـ ميز بين النكرات والمعارف 

املعرفةالنكرة 

هذهرحلة 

أحمدمكتشف

الذي

الغابات

هم

ظرف الزمانظرف املكان

صيفابرا

شتاءبحرا

دوماجوا

:ـ ضع كل اسم مما يأتي في جملة 1

.انطالق المجتمع المتحضر نحو التقدم سريع :انطالق

.هؤالء األطباء مخلصون في عملهم : هؤالء

.الدروب إلى الخير كثيرة : الدروب

أحدد النكرة والمعرفةـ    2

المعرفةالنكرة

الرحالةمتأمالً 

البلدانمسجالً 

 ً انطباعاتهموقعا

 ً الكويتجغرافيا

قارةفريداً 

آسيامعلم

أبراجحضاري

الكويتزائر

(يراه ) الهاء في سائح

الوطن

:التطبيق



:مجلة تشتمل على النكرة واملعرفة 

.ـ يسطر التاريخ تميز العرب في مجاالت كثيرة 

مجلة تشتمل على ظريف الزمان واملكان

.ـ يرطب المسلم لسانه بذكر هللا داخل البيت وخارجه  ليال ونهارا 

املمارسة 



( 6ـ 3) ماذا أفعل لتحسين الكتابة ؟       المعيار  

تمهيد

:معايير النص الجيد 

، مع استخدام اللغة السليمة منواضح ، و جيد مكتوب بشكل •

.قواعد وهجاء 

قوائم والبإرشادات دليل األسلوب حول المقدمة والتنسيق يلتزم •

.المدرجة

قسم وفيهمراجع لكل المعلومات وموثوق، فهو يقدم بدقة صحيح •

.عن مصادر ومراجع المعلومات حسب دليل التنسيق

من مصادر موثوقة لالقتباسات واإلحصاءاتاستشهاداتفيه .•

أو واآلراء المنشورة والعبارات الخالفية التي يمكن أن تتحدى

.بهايشكك 

.ثري بمفرداته وعباراته •

.أسلوبه جذاب وشيق •

.للموضوع تغطية واسعة  الجوانب الرئيسية غطي ي•

ير دون الدخول في تفاصيل غالموضوع  باستمرار على يركز •

.مهمة

همة النظر الملوجهات بشكل عادل وبدون تحيز يعرض أي محايد •

.الموثقة

ة مناسبيستخدم الصور إليضاح المكتوب ، وتكزن الصور •

. للموضوع ولها تعليقات مناسبة



ة عشرة سن الرابعسأحدثكم عن تجربتي في الكتابة التي بدأت معي منذ 

.كّل ما هو جديدمن الرغبة في اكتشاف كتابات عفوية نابعة .. سنة

يالي وما ، ويخّط ما يتسع له خيدايّ تعتادهجعلت القلم التي  هي والقراءة 

حمل في تراه عيناّي، ربما كانت كلمات بسيطة وعبارات قصيرة، لكنّها ت

تابة عدة، ال يفهمها إال َمن يدرك روح الطفولة، وبقيت الكمعاٍن طياتها 

عنا على يأتي دور القراءة في زيادة ثقافتنا واطالداخلي ، وهنا تنبض في 

مقرراٍت العالم من حولنا، وأال نكتفي فقط بدراسة الكتب المطلوبة منّا ك

ن يأتي إنما حقول المعرفة ممتدة وال نهاية لها كسماٍء بال حدود، لكدراسية ، 

يختار قراءة دور من يريد الكتابة، كيف سيجعل من كتاباتِه رسالة لكل قارئٍ 

حروفه؟

من ثقته بنفسه لينتج عليه أْن ينتقي الكتب التي تجعل منه كاتباً حقيقياً وتزيد

السنين، وليولدّ إرثاً أدبياً تتناقله األجيال ويُحفر اسمه في الذاكرةِ على مرّ 

ابية؛ لكي نرتقي حضارةً ثقافيةً تجمع ثقافات العالم في كلماٍت تمدنّا باإليج

اوين الشعرية، الحقيقية لم تستند فقط على الروايات والدوبأفكارنا ، والقراءة 

مختلفة، فبدأت إنّما بالنسبة لي تمتد إلى قراءة كّل ما يتعلق بمجاالت الحياة ال

لتعليمية أختار عدة كتب تحمل عناوين تتعلق بالذاكرة وبالسلوك والحياة ا

.وغيرها 

مختلفاً عالماً آخرأنني استطعت أن أرى إذاً ما توصلت إليه من هذه التجربة 

.اآلخرون عما يراه من حولنا 

التطبيق

ـ أناقش زميلي حول تجاربي بالكتابة 

املمارسة

أعد خطة ألحسن مهارايت يف الكتابة 

وسائل التعزيزنقاط تحتاج تعزيز

على القراءةالمواظبةضعف الحصيلة اللغوية

القراءة والمشاركة في نشاط اإلذاعةضعف األسلوب

المدرسية 

جاءقواعد الهالمعلم  ، والتطبيق علىضعف في مهارات الهجاء


