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ْوِت من خلال الصور.	  وء ومصادر الصَّ التعرف اإلى مصادِر الضَّ

وِت في الحياِة عملياً.	  وء والصَّ استنتاج اأهميَّة ُكلٍّ من الضَّ

وِت عملياً.	  وء والصَّ اكتشاف سلوَك ُكلٍّ من الضَّ

وء.	  تصنيف ال�أجساَم تِبعاً لُسلوِك الضَّ

تفسير ظاهرتْي خسوف القمر، وكسوف الّشمس عملياً.	 

وِت عملياً. 	  استنتاج اأنَّ ال�هتزاَز َمْصَدُر الصَّ

تصنيف ال�أصواِت اإلى اأصوات ُمْزِعَجٍة، واأصوات ُمريَحٍة.	 

تطبيق سلوكيَّاٍت للُمحافظِة على ال�أذِن، والَعْيِن.	 

يتوقع بعد دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع اأنشطتها اأن تكون قادراً على استكشاف 
وء وتوضيح اأهميتهما في الحياة، وتفسير بعض الظواهر المرتبطة  سلوك ُكلٍّ من الصوت والضَّ

بهما وممارسة سلوكيات للمحافظة على عضوي السمع والبصر من خلال تحقيق ال�آتي:

وء واأهميّته الّدرس ال�أّول: مصادر الضَّ
وء واأهميّته الّدرس الثّاني: سلوك الضَّ
الّدرس الثّالث: الخسوف والكسوف

وت الّدرس الّرابع: الصَّ
وت الّدرس الخامس: سلوك الصَّ
وت الّدرس الّسادس: اأهميّة الصَّ )٤

( 
جة

ماز
مت

 ال
دة

وح
ال

٤
٧
١2
١٤
١٧
2٠

المحتويات



٤

وِء واأهمّيته الّدرُس ال�أّول: َمصاِدُر الضَّ

وِء  نشاط 1: َمصاِدُر الضَّ

• اأتاأّمُل الّصورَة ال�آتيَة:

النُّجوُم

الَبرُْق

الّشمُس  

ِمْصباُح الكاِز

ِمْصباٌح كهربائيٌّ

ِمْصباُح الزّيِت

١. ماذا تُمثُِّل هذه الّصور؟ ____________________________________.

نسان وسلامة البيئة؟ اأفكر: براأيك، اأي مصادر الضوء السابقة اأفضل ل�ستخدام ال�إ
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ابقة في مجموعتين. 2. اأصنُِّف وزملائي الّصوَر السَّ

3. ما ال�أساُس الذي اعَتَمدَت عليه في التّصنيِف الّسابِق؟ 
._______________________________________________________  

:        ٤. اأستْنِتُج اأنَّ
وء التي اأوجدها اللُه في الطّبيعِة هي مصادُر _____________.          • مَصادَر الضَّ
نساُن هي مصادُر __________________. وء التي صنعها ال�إ          • مَصادَر الضَّ

5. اأْكِمُل الخريطَة المفاهيميَّة ال�آتيَة:

الْمجموعُة الثّانيُةالْمجموعُة ال�أولى

وِء َمصاِدُر الضَّ

هي

مثلمثل

و
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١. اأْنُظُر ومجموعتي من خلاِل َفْتَحٍة في ُصندوٍق ُمْغَلٍق من الكرتوِن بداخله لُُعبُة اأطفاٍل.

هل نرى الُلعبُة؟_______________________.

2. نُدِخل ِمصباحاً َيدويّاً ُمضيئاً في الّصندوق، وننظُر مّرًة اأخرى من خلاِل فتحِة الُصندوِق.

ُر ما شاهدته. ____________________ 3. هــل نـرى الّلعبَة؟___________. • اأفسِّ

._________________________________________________________

          • اأستْنِتُج اأنَّ __________________________________________.

وء والظَّلام نشاط 2: الضَّ

• اأَتاأمَُّل واأعضاَء مجموعتي الّصوَر ال�آتيَة:

وِء لكلٍّ من:  • اأكُتُب اأهميَّة الضَّ

نسان: ____________________________________________. - ال�إ

- الحيوان: ____________________________________________.

- النّبات: _____________________________________________.

         • اأستْنِتُج: _______________________________________.

وِء للجميع نشاط 3: اأهمّيُة الضَّ
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وِء واأهمّيته الّدرُس الثّاني: ُسلوُك الضَّ

وِء   نشاط 1: َمساُر الضَّ

وُء اإلى وسٍط ماديٍّ لينتقَل فيه؟ اأّول�ً: هْل َيْحتاُج الضَّ

اأَتاأّمُل الّصورَة المجاورة:

١. ماذا يوجُد بيَن ال�أرِض والّشمِس؟

.____________________________   

وُء اإلى وسٍط ماديٍّ لينتقَل من  2.  هل َيحتاُج الضَّ

الّشمِس اإلى ال�أرِض؟ _________.
           

           • اأْستْنِتُج اأنَّ _______________________________________. 

وُء؟ ثانيًا: كيَف َيسيُر الضَّ

١. اأَتوقَُّع، هْل باإمكاٍن خالٍد ُرؤية ضوِء الّشمعة

كما في الّشكل الُمجاوِر؟ اأجرُِّب. 

2. ماذا األ�ِحُظ؟ ___________________.

3.  اأقترُح طريقًة لمساعدٍة خالٍد في ُرؤيِة الّشمعِة

باستخدام ال�أنبوب. اأجرُِّب.  

٤. ماذا األ�ِحُظ؟ ____________________________________________.

           • اأْستْنِتُج __________________________________________. 

تنبيه: ضروري  التاأكد من اإطفاء 
الشمعة، وتهوية الغرفة جيداً.
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وِء  نشاط 2: َنفاذّيُة الضَّ

• اأحِضُر الموادَّ وال�أدواِت ال�آتية، واأنظُر اإلى زميلي من خلالها.

ُل ُملاحظاتي __________________________________________. • اأسجِّ

ه َضْوء ِمصباِح َجْيٍب نحَو كلِّ ماّدٍة من المواّد الّسابقِة.  • اأَوجِّ

ُل ُملاحظاتي __________________________. • اأسجِّ

• اأصنُِّف الموادَّ وفَق الجدوِل ال�آتي:

• اأطلُق على الـمـوادَّ الـتـي َيْنَفُذ الّضوءُ من خلالها ___________________.

• اأطلُق على الموادَّ التي ل� َيْنَفُذ الّضوءُ من خلالها ___________________.

َلْوٌح زُجاجيٌَّورٌَق ُملوٌّنلوُح َخَشٍب كيٌس شّفاٌف

موادُّ ل� يْنَفُذ الّضوُء من خلالها موادُّ َيْنَفُذ الّضوُء من خلالها 
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• اأَضُع َيَديَّ بيَن َمْصَدٍر َضْوئيٍّ والحائط واأَشكُِّل بيدّي اأشكال�ً ُمْختلفة.

١. ماذا اأشاِهُد على الحائِط؟_________، ماذا اأسّمي هذه الظاهـرة؟ _________.

ُر سبَب حدوِث هذه الظاهرة.  2. اأفسِّ

._______________________________________________________  

ُر النشاَط الّسابَق باستخداِم مواَد ُمْعِتَمٍة اأخرى. • اأكرِّ

3. ما اأهميّة تكوّن الظّلال في حياتنا؟______________________________. 

         • اأْستْنِتُج اأّن الموادَّ _______________________ تُكوُّن ظلال�ً واضحًة.

نشاط 3: اأْلَعُب مع الظلِّ

• اأَتاأّمُل الَشكَل ال�آتي، واأساِعُد اأروى في تفسيِر رؤيتها للشجرة.
١. كيف تتمُّ ُرؤيُة ال�أجساِم؟

______________________________  
.______________________________  

ه المراآة 2. اأعرُِّض مراآًة اإلى ضوِء الّشمِس، ثُمَّ اأوجِّ
 .   اإلى جداِر ُغْرَفِة الصفِّ

  ماذا األ�ِحُظ؟ _____________________.

نشاط ٤: كيف َنرى ال�أجسام؟

3. هيّا َنستخدُم مصباحا يدويّاً كما في الّشكِل ال�آتي:
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٤. اأرُْسُم ما شاهدته.

ِمراآة

وِء في هذا النشاِط؟ _________________________. 5. ماذا نُسّمي ُسلوَك الضَّ

6.اأستخدُم الورقَة بدل�ً ِمن المراآِة في الُخطوِة الّسابقِة، واأَعرِّضها لضوِء المصباح، ثُمَّ 
 . اأوِجُه الورقَة اإلى جداِر ُغْرَفِة الصفِّ

٧.ماذا األ�ِحُظ؟ ______________________________________________.
 . 8.اأقارُِن بيَن َسْطِح المراآِة، وَسْطْح الورقِة باللمسِّ

._________________________________________________________
ر: 9. اأَتاأّمُل الّشكَلين ال�آتيين ُواأفسِّ

            • اأستْنِتُج اأنَّ ال�نعكاَس نوعان:
    ________________________ و ___________________________.

 
اأكُتُب بُِلَغتي تعريفاً لكلٍّ من:  

ال�نـعـكـاس الـُمـْنـتـَظــُم: ________________________________________.

ال�نعكاس غير الُمْنتَظِم: ________________________________________.

َسْطُح مراآٍة َسطُح كتاب

التفسير: __________________________________________________.
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	  اأضُع قلماً في َكاأٍْس زُجاجيٍّ فارٍغ كما في الّشكِل. 

ل ملاحظاتي:  ١. اأسُكُب ماًء في الكاأِْس، اأنظر اإليه واأسجِّ
._____________________________________________  

2. اأرُسُم ما شاهدته.

١. اأحِضُر منشوراً زُجاجيّاً كما في الّشكل المجاور.
2. اأخرُج وزملائي اإلِى ساحِة المدرسِة.

3. اأَعرُّض ورقًة بيضاَء اإلى ضوِء الّشمِس. ماذا األ�ِحُظ؟

._________________________________   

٤. اأَعرُِّض الَمْنشوَر الزُجاجيَّ اإلى ضوِء الّشمِس، واأحرِّكُه اأماَم الورقِة البيضاء.

•  ماذا األ�ِحُظ؟_______________________________________________.

         5. اأكُتُب ال�ألواَن التي اأشاهُدها. ____________________________.

نشاط ٥: اأجرُِّب واأْكتِشُف 

نشاط ٦: َضْوءٌ واأْلواٌن

٤. اأكُتُب بُِلَغتي تعريفاً للانكسار: _________________________________.

ُر ُملاحظاتي: __________________________________________. 3. اأفسِّ

6. كْم عدُدها؟ _____________.

٧. ماذا حدَث لضوِء الّشمِس ال�أبيض؟ لماذا؟
.___________________________________________________
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الّدرس الثّالث: الُخسوُف والُكسوف

نشاط 2: اأحاكي َكْوني 

 • اأّول�ً: ظاِهرُة ُخسوِف القمِر 

اأِصُف ما اأشاهدُه في الّصورة ال�آتية، واأجيُب:

١.كيف َتترتُّب ال�أرُض، والّشمُس، والَقـمُر؟ __________________________.

2.اأيَن تقُع ال�أرض بالنّسبِة اإلى الّشمِس والقمر؟_________________________.

3.ماذا حدَث للقمِر؟___________________________________________.

          •  اأستنِتُج اأنَّ ظاهرَة ُخسوِف القمِر َتْحُدُث عندما_________________.
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١. كيف َتترتُّب ال�أرُض، والّشمُس، والَقـمُر؟ _________________________.

2. اأيَن يقُع القمر بالنّسبِة اإلى الّشمِس وال�أرِض؟________________________.

3. ماذا حدَث للّشمس؟________________________________________.

          	  اأستنِتُج اأنَّ ظاهرَة كسوف الّشمس َتْحُدُث عندما_______________.
    

    	  اأكُتُب بُِلَغتي تعريفاً لـ:

• ُخُسـوف الـقـمـِر  ___________________________________________.

• ُكُسوف الّشمِس ___________________________________________.

 • ثانيًا: ُكسوُف الّشمِس 

• اأِصُف ما اأشاهُد في الّصورِة ال�آتيِة، واأجيُب:

المهمة التعليمية:
اأصمــم مجســمًا يوضــح ظاهرتــي خســوف القمــر وكســوف الشــمس، ثــم اكتــب 

ملخصــًا بســيطًا عــن اأســباب كٍل منهمــا، واأعرضــه اأمــام زملائــي.
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وت  الّدرس الّرابع: الصَّ

نشاط 1: اأصوات مريحة

• اأحِضُر وزملائي اأدواٍت موسيقيًّة ُمختلفًة.

١. َنْعزُِف ونُغنّي معاً النشيَد الوطنّي.

2. ماذا صدَر نتيجة الَعزِْف على هذه ال�أدوات؟

 .__________________________    

3. اأِصُف هذه ال�أصوات.

٤. هل اْرَتحُت لسماعها؟ _____________________________________. 

5. اأكـتـُب اأسـمـاَء اأصـواٍت اأحـبُّ سماعها.

._____________________________________________________    

         • اأْستْنِتـُج اأنَّ ال�أصوات الّتي اأرتاُح لسماعها تُسّمى:

.____________________________________________________     
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نشاط 2: اأصواٌت ُمزِعَجٌة 

• ماذا اأشعر عند سماع ال�أصوات الواضحة في الّصور ال�آتية.

• اأكُتب عبارة اإرشاديّة اأسفل ُكّل صورة من الّصور الّسابقة.

: ال�أصواِت التي ل� اأرتاُح لسماعها          • اأْسَتْنِتُج اأنَّ
           تُسّمى:____________________________________________.

 _________________________

 _________________________

 _________________________

 _________________________

جيَج اأحد اأشكال التلوث البيئي. هل تعلم اأنَّ الضَّ
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نشاط 3: رنَّاَنٌة يا َشوَكتي

١. اأْحِضُر وزميلي شوكًة رنّانًة، وِمْطَرَقًة 

2. اأُمِسُك بالشوكة الرنّانِّة، واأطلُب من زميلي الطرَْق بالمطرقِة 

على اأحِد فرْعيها. هل اأسمُع صوتاً؟_______________.

ماذا  طرقها.  بعَد  الشوكة  فرَعْي  َلْمَس  اأحاوُل   .3

ِمطَرَقةاأشعُر؟____________________. َشوَكٌة َرنَّاَنة

٤. اأْحِضُر َحْوضاً َيحوي ماًء.
5. اأعيُد َطرَْق اأحد فرعْي الشوكِة، واأقرِّبه من سطِح 

الماء في الحوِض. 

ُل ُملاحظاتي: ________________________ اأسجِّ

وَت َيْنَشاأ عن _____________________________.           • اأستنِتُج اأنَّ الصَّ

نشاط ٤: اهتزاُز ال�أجسام

• اأحِضُر ال�أدواِت ال�آتية، واأحاوُل اإصداَر اأصواٍت مْن كلٍّ منها:

وِت اأسفَل كلِّ صورٍة من الّصور اأعلاه.  • اأكتُب اسَم الُجْزِء الُمهتزِّ عند اإصداِر الصَّ
________________________________________
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وِت الّدرُس الخامس: ُسلوُك الصَّ

نشاط 1: انتشاُر الّصوت

• اأخرُج مع زُملائي اإلى ساحِة المدرسِة، وَنْنَتشر فيها.

• َنَضُع جهازاً صوتيّاً في ُمنتصِف الساحِة.

وِت. • َنطلُب من معلّمنا تشغيَل جهاِز الصَّ
ُل ُملاحظاتنا: ________________  ١. نُسجِّ

ُر  ُملاحظاتنا: _________________________________________  2. نُفسِّ
3. اأْستْنِتـُج اأنَّ ______________________________________.

وُت ل� َينتقُل في الفراِغ نشاط 2: الصَّ

	 اأْحِضُر ُمَفرِّغَة هواٍء، واأَضُع فيها َجرَساً، اأو ساعة ُمَنبِّه.
وِت في الهواء. ماذا األ�ِحُظ؟ ١. اأستمُع اإلى مصدر الصَّ

._________________________________________     
2. اأقوُم بمساعدِة معلّمي بتفريغ الهواِء من الناقوِس، واأحاوُل ال�ستماَع مّرًة اأخرى اإلى 

وِت داخل النّاقوس، ماذا األ�ِحُظ؟ ولماذا؟  مصدر الصَّ
._____________________________________________________     

3. اأقوُم بمساعدة معلّمي بالسماح للهواء بالدخول اإلى الناقوِس.
ماذا األ�ِحُظ؟ ولماذا؟   _______________________________

وَت ل� َيْنتِقُل في  : الصَّ          اأْستْنِتُج اأنَّ

.____________________________         
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وت والمادة نشاط 3: الصَّ

١. اأطرُق فِرَْع الَشْوكِة الرنّانِة بالمطرقِة، واأطلُب من 

زميلي ال�ستماَع للصوِت.

وُت فيه؟  ما الوسُط المادي الذي انتقَل الصَّ

.__________________________

ُر الُخطوَة الّسابقَة بوضِع الشوكِة على َطرِف  2. اأكرِّ

الطاولة، واأطلُب من زميلي وضع اأذنِه على الطرِف 

المقابِل.

وُت خلاله؟  ________________________.• ما الوسُط الماديُّ الذي انتقَل الصَّ

3. اأغُمُر حجرْين في َحْوِض ماٍء، واأطرقهما ببعضهما 

تحَت َسْطِح الماِء. 

وُت خلاله؟ • ما الوسُط الماديُّ الذي انتقَل الصَّ

.__________________________________  

وَت َيحتاُج اإلى وسٍط _____________________ ل�نتقاله.         اأستنِتُج اأنَّ الصَّ

وُت َينتِقُل في المواّد ___________ و ____________ و ____________. الصَّ
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.________________________

قاعات  اإحدى  في  الموجودون  اشتكى   	

ال�أفراح من ارتداِد سماِع صوِت الموسيقى 

اإلى  اأّدى  ما  القاعِة،  في  ُمْزِعٍج  بشكٍل 

مغادرتهم قبل انتهاِء الحفِل.

١. ما تفسيُر هذه المشكلة؟

._______________________________________________________  

2. ما اسم هذه الظّاهرة؟________________________________________.

3. اأقترُح ُحلول� ل�أصحاِب قاعاِت ال�أفراِح لتجنِّب ُحدوِث هذه الظاهرة.

._______________________________________________________  

:           اأستنِتُج اأنَّ

          ظاهرة ارتداد الّصوت عن حاجز تَُسّمى:______________________.

َدى نشاط ٤: الصَّ
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وت الّدرس الّسادس: اأهمّية الصَّ

وت كوسيلة اتصال وتواصل: 	 اأَتاأّمُل الّصوَر ال�آتيَة، واأكتُب مجال�ت استخدام الصَّ

وُت وسيَلٌة للتَّواُصل نشاط 1: الصَّ

_________

___________________________

__________________

_________

___________________________

__________________

اسم الصوت:

اسم الصوت:اسم الصوت:اسم الصوت:

نســان: ---------------------------------------------------------------- اســتنتج اأهميــة الصــوت للاإ

---------------------------------------------------------------------------------------------

اسم الصوت:اسم الصوت:

الهدف:

الهدف:الهدف:الهدف:

الهدف:الهدف:
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، واأكتبها: • اأتناقُش ومجموعتي حوَل ُممارساٍت يجُب اأْن اأقوَم بها للمحافظة على سلامة َعَيَنيَّ َواأُذنيَّ

نشاط ٥: اأحافُِظ على عينيَّ واأُذنيَّ

__________________

__________________

__________________

المهمة التعليمية:
اأصمــم اآلــة موســيقية مــن مــواد وخامــات البيئــة ثــم اأقــدم عرضــًا اأمــام زملائــي اأوضــح مــن 

خلالــه اســم  الجــزء المهتــز فــي ال�آلــة وبعــض خصائــص الصــوت واأهميتــه.

متوسطجيدجيد جدًاممتازالمعايير

تناسب التصميم مع موضوع المهمة

جمال التصميم من حيث الشكل وال�خراج

تسليم التصميم بالوقت المحدد

يحدد الجزء المهتز في ال�آلة الموسيقية

يشرح خصائص الصوت بلغة علمية سليمة

يوضح اأهمية الصوت بلغة علمية سليمة

يوظف مواد وخامات من البيئة

 

اأداة التقويم:سلم تقدير لفظي

__________________

__________________

__________________
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اأسئلُة الوحدة

جابِة الصحيحة: الّسؤال ال�أول: اأَضُع دائرًة حول رمِز ال�إ

١. على ماذا َتدلُّ رؤيُة وجهي في المراآة؟

وء.  وء.     ب.اْنعكاُس الضَّ     اأ.انكساُر الضَّ

وِء. وِء.     د. َتشتُّت الضَّ     جـ. نفاذيُّة الضَّ

2. اأّي من المواد ال�آتية تُكوُّن ظلال�ً واضحة؟

    اأ. لوُح زُجاج     ب. الهواُء     جـ. الماُء     د.الشجرُة

3. ماذا َيْنَشاأ عن اهتزاِز ال�أجساِم؟ 

    اأ. ضوء.      ب. َصْوت.      جـ. كهرباء.      د. َتَمغُنط.

٤. اأيُّ العبارات ال�آتية غيُر صحيحة فيما يتعلق بالصوت؟

وُت في الفراغ.  وُت في الهواء.          ب. َيْنَتِقُل الصَّ     اأ.  َيْنَتِقُل الصَّ

وُت في الزيت.  وُت في الحديد.        د. َيْنَتِقُل الصَّ     جـ. َيْنَتِقُل الصَّ

5.لماذا تُغطّى ال�أسقُف الداخليُّة للمسارح بالسّجاد والفلّين؟

وت.  وت.                      ب. لتضخيم الصَّ     اأ. لرفع الصَّ

وت. وت.       د. لكتم الصَّ     جـ. للتخلّص من صدى الصَّ

وُت؟ 6. كيف ينتشُر الصَّ

    اأ. في اتجاٍه واحٍد.                    ب. في اتجاهين. 

    جـ. في ثلاثِة اتجاهات.                د. في ال�تجاهات جميعها. 

٧. ما اأهميّة ضوء الّشمِس للنبات؟ 

د. الهضم. خراج.     جـ. ال�إ ب. التنّفس.         اأ. ُصنع الغذاء.    
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8. اأّي من ال�أشكال ال�آتية هو انعكاٌس ُمنتظٌم للضوء؟

د.جـ.ب.اأ.

الّسؤال الثاني: ماذا تتوقّع اأْن يحدْث اإذا: 

الّسؤال الثالث: اأعلُّل ما ياأتي: 

١. ُوضَع نباٌت في مكاٍن ُمظلٍم.___________________________________.

وُء على المراآِة.______________________________________. 2. َسقَط الضَّ

3. تّمْت اإضاءُة مزارِع ال�أبقاِر ليلاً._________________________________.

١. تحدث انفجارات قوية في الشمس لكننا ل�نسمعها.

.________________________________________________________

2. ل� يمكن رؤيُة ال�أجساِم في ُغْرَفٍة ُمعتمٍة.

.________________________________________________________

3. ظاهرُة ُخسوِف القمر.

.________________________________________________________

٤. تكوّن ظلاٍل لبعض ال�أجسام.

.________________________________________________________
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: الّسؤال الرابع: اأكتُب المفهوم العلميَّ

وء عن مساره ال�أصلي عند انتقاله بيَن وسطين  ١. ______________ انحراف الضَّ

شفافيّن ُمختلفين.

وِء عند سقوطها على سطٍح مصقوٍل مثل المراآة. 2. ______________ ارتداُد اأشعة الضَّ

وء ُمِنَع من الوصول اإليها. 3. ______________ المناطق التي تبدو ُمعتمًة ل�أن الضَّ

وءُ منها، ول� تُكوُِّن ظلال�ً واضحة. ٤. ______________ الموادُّ التي  ينفذ الضَّ

5. ______________ تشتُّت اأشعِة الضْوِء عنَد سقوطها على سطٍح َخِشٍن.

الّسؤال الخامس: 

• ماذا َتتوقّع اأْن يحدَث اإذا قُمَت بتحريك اإحدى قطع الكرتون في الّشكل

  اإلى ال�أعلى؟ لماذا؟ __________________________________.

الّسؤال السادس:

• اأكتُب راأيي في السلوكيَّاِت ال�آتية:

١. َتْسَتخدُم سعاٌد الحاسوَب لساعاٍت طويلٍة خلاَل الليل والنّهار.

.______________________________________________________
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2. َيلجاأ رامي اإلى استخدام سّماعات ال�أذن بكثرٍة لسماِع الُموسيقى وال�أغاني.

.______________________________________________________

3. َتبتعُد وداُد عن الحفلات الصاخبِة.

.______________________________________________________

٤. َتتحّدُث هدى مع زميلتها المجاورِة لها بصوٍت هادىٍء، وُمنخفٍض.

.______________________________________________________

الّسؤال السابع: 

يضاِح ظاهرَتْي ُخسوِف القمِر، وُكسوِف الّشمِس • اأكِمُل الرّسَم ال�آتي ل�إ

برسِم ال�أرِض والقمِر في المكاِن الُمناسب.

ُخسوُف القمر

ُكسوُف الّشمس  
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ورقة عمل:

• عزيزي المفكر الصغير هيّا نتاأمل الظواهر ال�آتية ونحدد الظاهرة ونفسر اأسبابها فيما يلي:

الظاهرة:__________________

التفسير:__________________ 

الظاهرة:__________________

التفسير:__________________ 

الظاهرة:__________________

التفسير:__________________ 

الظاهرة:__________________

التفسير:__________________ 

الظاهرة:__________________

التفسير:__________________ 

الظاهرة:__________________

التفسير:__________________ 


