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INTRODUCTION

The vision of the ISS Arabic language for non-native speakers (L2) curriculum is to equip the 
students with language skills and tools that enable them to function and be able to communicate 

with Arabic speakers and to promote mutual understanding of and respect for the Arab culture.  

MISSION STATEMENT

The ISS Arabic for non-native speakers’ curriculum seeks to engage our diverse community of students, 
parents, faculty and staff in learning and understanding the notions and concepts of the Arabic 
language and culture following a communicative approach.  

GOALS AND OBJECTIVES

1. Develop a PreK-8 Arabic program for non-native speakers that utilizes to the greatest extent 
possible, the best practices in second language acquisition, and which is aligned with the RVIS 
and KAUST Schools program philosophies and procedures. The curriculum will be based on 
internationally approved standards and benchmarks.

2. Provide a list of resources that can be used with those standards.

3. Write a core of materials specially designed for ISS schools and covering the beginner and 
intermediate stages of Arabic as a foreign language.   

THOSE MATERIALS WILL INCLUDE:

•	 Scenarios and dialogues from Arab daily life
•	 Children’s Arabic Music and art
•	 Differentiated activities that are multiple intelligences based
•	 Cultural notes
•	 Basic grammar and etymology

4.   Develop a supporting text to reinforce the instructional program, featuring quality Arabic text, 
illustrations and activities. 

 This is the seventh book in a series of standards based books for teaching Arabic to non native 
learners.  Hiwaraat is Arabic for Dialogues where meaning and negotiation for meaning are critical. The 
teacher becomes a facilitator. Collaborative learning and peer interaction become extremely   important. 

 This book is meant to be used as a resource for students.  It contains ideas, themes, dialogues 
and activities that teachers and students can choose from and engage in and thus, differentiation is 

أ



built into the program.  Not all activities, dialogues and exercises have to be covered.  It is expected 
that not all students will do all the activities and that not students will work on activities at the same 
time.  It is recommended that teachers assign work to students based on their individual needs and 
skill level.  The dialogues and activities have been designed to allow for that.  

 We look forward to hearing any comments and suggestions that you may have and we look 
forward to partnering with you to make the learning of Arabic a fun journey. 



Standards For Arabic as a World Language (Based on the 
ACTFL standards)
CommuniCation, Culture, ConneCtions, Comparisons, Communities

Standards-based world languages education and the New Jersey standards reflect the themes in the 
Standards for Foreign Language Learning in the 21st Century (1999), known as “The Five Cs.” These 
standards describe the “what” (content) of world languages learning and form the core of standards-
based instruction in the world languages classroom.

COMMUNICATION 
The communication standard stresses the use of language for communication in “real life” situations. 
It emphasizes “what students can do with language” rather than “what they know about language.” 
Students are asked to communicate in oral and written form, interpret oral and written messages, show 
cultural understanding when they communicate, and present oral and written information to various 
audiences for a variety of purposes. 

CULTURES 

Cultural understanding is an important part of world languages education. Experiencing other cultures 
develops a better understanding and appreciation of the relationship between languages and other 
cultures, as well as the student’s native culture. Students become better able to understand other 
people’s points of view, ways of life, and contributions to the world. 

CONNECTIONS 
World languages instruction must be connected with other subject areas. Content from other subject 
areas is integrated with world language instruction through lessons that are developed around common 
themes. 

COMPARISONS 

Students are encouraged to compare and contrast languages and cultures. They discover patterns, make 
predictions, and analyze similarities and differences across languages and cultures. Students often come 
to understand their native language and culture better through such comparisons. 

COMMUNITIES 
Extending learning experiences from the world language classroom to the home and multilingual and 
multicultural community emphasizes living in a global society. Activities may include: field trips, use 
of e-mail and the World Wide Web, clubs, exchange programs and cultural activities, school-to-work 
opportunities, and opportunities to hear speakers of other languages in the school and classroom. 
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لعنوان  ا
والفضاء البحر  بني 
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الوحدِة   أهداُف 
احلياة  عن  الفضاء  يف  احلياة  ختتلف  كيف   -1

األرض؟ على 
بالفضاء؟  نهتّم  ملاذا   -2

يف أجواء  الفضاء



يف أجواء الفضاء يف أجواء الفضاء2     الدرس االول

ُل                                                                                                                                          ألّو ا ُط  لّنشا ا  

انظْر إمِىل هذهمِ الّصورةمِ للكرةمِ األرضّيةمِ وناقْش هذه األسئلَة مَع زميٍل لَك: بمَِ 

الّصورُة  َذتمِ  ُأخمِ َأيَن  ممِْن  الّصورُة؟  لَك  توحي 

برأيمَِك؟ ماذا َتعرمُِف عنمِ الفضاءمِ؟                                                                                                                              
                                                                       
                                                                        
                                                                        
                                                                             

                                                                                                        

ني                                                                                                          لّثا ا ُط  لّنشا ا  

ستستمُع إىل تقريٍر عْن وصولمِ اإلنسانمِ إىل القمرمِ.  وأنَت تستمُع إمِليهمِ َأجْب 

عن هذه األسئلةمِ:
• مَتى وصَل اإلنساُن إىل القمرمِ؟	
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• َمْن كاَن أّوَل إمِنساٍن يطُأ القمَر؟	

                                                                                                        
                                                                                                        

• إمِالَم َتهدُف الرَّحالُت إىل القمرمِ؟	

                                                                                                        

                                                                                                        
• هْل كاَن هناَك أكثُر ممِن رحلٍة إىل القمرمِ؟	

                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

لُث                                                                                                             لّثا ا ُط  لّنشا ا  

ُمفرداٍت ال  َخَس  اّلذي مسعَته  النَّصِّ  استخرْج ممِن 

القاموسمِ  أو  زميٍل  ساعَدةمِ  بمِ َمعناها  ْد  جمِ َمعناها.  َتعرُف 

ُجٍَل. ثمَّ َضْعها يف 
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                                                                                                                                       .1

                                                                                                                                       .2

                                                                                                                                       .3

                                                                                                                                       .4

                                                                                                                                      .5

بع                                                                                    ا لّر ا لّنشاط  ا  

/ جناحاتمِ بلٍد آَخَر يف الوصولمِ إىل القمرمِ  احبْث عْن حماوالتمِ

فِّ مَع ُصَوٍر. ثّم اْعرمِْض هذهمِ املعلوماتمِ يف الصَّ

مُس                                                                                                اخلا ُط  لّنشا ا  

فِّ )ما امُسه-  ارُسم َكوَكًبا ممِْن خيالمِك ثّم َلوِّنه. قدِّم املعلوماتمِ عْنُه َأماَم الصَّ

.)... َمْن يعيُش فيهمِ- َنُط احلياةمِ فيه- نوُع الّطعام والّشرابمِ
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دُس                                                                                              لّسا ا ُط  لّنشا ا  

ا َتَت  اقرْأ هذه املقالَة َعنمِ اجلهودمِ العربّيةمِ للوصولمِ إىل الفضاءمِ ثمَّ َضْع خطًّ

ْد كتابَتها ممِْن جديٍد باالستنادمِ إمِىل َأفكارمِك. اأَلفكارمِ األساسّيةمِ فيها ثّم َأعمِ
منُذ زمٍن بعيٍد وهناَك ُجهوٌد واهتماماٌت وجتارُب عربيٌة وإسالميٌة يف جمالمِ 

الفضاءمِ، لعلَّ َأقدَمها حماوالُت عّباس بن فرناس للّطريانمِ . إاّل َأّن رمِحلَة رائدمِ الفضاءمِ 
املشرتكةمِ، وكذلمَِك  الّسوفيتّيةمِ  الّسورّيةمِ  الفضائّيةمِ  الرحلةمِ  مَن  فارس ضمِ الّسوريِّ حمّمد 

رحلُة األمري سلطان بن سلمان آل سعود هي أّوُل املشاركاتمِ العربيةمِ يف جمالمِ 
الفضائّيةمِ. الرحالتمِ 

يف عام 1985 قامتمِ املنظمُة العربّيُة لالتصاالتمِ الفضائيّّةمِ برتشيحمِ األمريمِ سلطان بن 
سلمان بن عبد العزيز. وهو طّياٌر َمدنمِيٌّ َأصاًل وله خربٌة يف قياَدةمِ 

َبعضمِ الطائراتمِ )1,000 ساعة طريان( وحيمُل رخصَة طرياٍن 
اري. ويبلُغ من العمرمِ وقَتها 28 عاًما، وهو من مواليدمِ مدينةمِ  جتمِ
، وحاصٌل على البكالوريوس يف اآلدابمِ ـ يف وسائلمِ  الرياضمِ

اإلعالم من جامعةمِ دنفر بواليةمِ كولورادو األمريكّيةمِ.
راحَل تدريبّيٍة عاليةمِ  وقْد َخضَع األمري سلطان بن سلمان آل سعود قبَل رمِحلتمِه ملمِ

سلمان بن  سلطان  رحلة 
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 ، يِّ العربيِّ على ُبعدمِ  320كم من سطحمِ األرضمِ ناعمِ امُلستوى ممِْنها: كيفّيُة َنشرمِ الَقمرمِ الصِّ
وَكذلمَِك كيفّيُة التصويرمِ باستخدام آلةمِ تصويٍر من طرازمِ )هاسلبالد 
- 500( اللتقاطمِ صورمِ التضاريسمِ اجليولوجّيةمِ لشبهمِ اجلزيرةمِ العربيةمِ.

ويف يوم 29 رمضان 1405هـ املوافقمِ 17 يونيو 1985م جاءتمِ 
َنها املخصصَة يف امُلدّرجاتمِ  الوفوُد من جيعمِ أحناءمِ املعمورةمِ لتأخَذ أماكمِ

املطّلةمِ على املمِنّصةمِ احلاملةمِ للمّكوكمِ الفضائيِّّ ديسكفري ، وتـّمتمِ 
دمِها املَّددمِ، ويف هذه الّلحظاتمِ أخَذ العالَُ وال سّيما العربيُّ  االنطالقُة الّتارخييَُّة يف َموعمِ
، لينتقمَِل  واإلسالميُّ ـ ُيتابُع تفاصيَل انطالقةمِ أّولمِ رائدمِ فضاٍء عربيٍّ ُمسلم يف الّتاريخمِ

بالعربمِ ممِْن َمرحلةمِ ُمراقبةمِ التقدُّم الّتقيّن احلديثمِ يف جمالمِ الفضاءمِ إىل املواكبةمِ وامُلشاركةمِ 
. ويف اليوم األّولمِ للرحلةمِ بدَأ البثُّ التليفزيونيُّ لمِنشرمِ األقمارمِ الصناعّيةمِ،  يف هذا اجملالمِ
، ويف اليوم الّثالثمِ انصرَف رائُد  يِّ العربيِّ ويف اليوم الثاني مّت إطالُق القمرمِ الّصناعمِ
الفضاءمِ العربيِّ األمرُي سلطان وزميلُه الفرنسّي باتريك بودري إىل إمِجراء جمموَعٍة من 
التجارمِب اخلاّصةمِ بتجرمِبتهمِم الطبيةمِ املشرتكةمِ لرصدمِ سلوكمِ أعضاءمِ اجلمِسم البمِشريِّ يف 

. حالةمِ انعدام الوْزنمِ
وهكذا تواصلُت الّرحلُة الفضائّيُة بنجاٍح وكانتمِ العودُة 
واالستقباُل الشعيبُّ الكبرُي يف العاصمةمِ الرياضمِ يوَم اخلميسمِ 

11 يوليو عام 1985م.
 حممد أمحد فارس هو رائُد فضاٍء سوريُّ ممِْن مواليدمِ حلب 
يف 26-5-1951. ُيَعدُّ حممد فارس أّوَل رائدمِ فضاٍء سوريٍّ صعَد 

مَن برنامجمِ الفضاءمِ الّسوفياتّي يف َمْركبةمِ الفضاءمِ  فارسللفضاءمِ ضمِ حممد  رحلة 
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سويوز m3 للمحطةمِ الفضائّيةمِ مري يف تاريخمِ 22 متوز عاَم 1987 مَع اثننيمِ ممِْن روادمِ 
مَن برنامٍج للتعاونمِ يف جمالمِ الفضاءمِ بنَي سوريا واالّتاد الّسوفياتّي. الفضاءمِ الروسمِ ضمِ

شارَك حممد فارس يف الرتتيبمِ واإلعدادمِ للرحلةمِ مَع جمموعٍة من ُزمالئهمِ روادمِ 
ّدُة اختباراٍت يف سوريا وممِْن بعَدها  الفضاءمِ، ممِنهم الّسوري منري حبيب. سبَق التدريَب عمِ

لميًة مشرتكًة بنَي سوريا واالّتادمِ  يف مدينة الّنجوم يف روسيا، وكانْت رمِحلًة فضائّيًة عمِ
الّسوفياتّي هي الرحلُة الفضائّيُة الّسورّيُة الّسوفياتّيُة اّليت ُأطلمِقْت إىل الفضاءمِ اخلارجيِّ 
بتاريخ 22-7-1987 بواسطةمِ املركبةمِ الفضائّيةمِ SOYUZ - M3. أجنَز رائُد الفضاءمِ 

الَل الرحلةمِ ثالَث عشرَة جتربٍة علميٍة متَّْت يف الفضاءمِ على  الّسوريَّ حممد فارس خمِ
منتمِ املركبةمِ الفضائّيةمِ، وعدَة أحباٍث يف جماالٍت صناعّيٍة وجيولوجّيٍة وكيميائّيٍة وطبيٍة ويف 

الرصدمِ الفضائيِّّ واالستشعارمِ عن ُبعٍد متَّ اإلمِعداُد هلا يف سوريا.
ar.wikipedia.org

ِبُع                                                                                                                                        لّسا ا ُط  لّنشا ا  

َضْع هذهمِ العباراتمِ الواردَة يف النَّصِّ يف ُجٍل:

 لعّل
                                                                                                                                      

إاّل أّن
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وال سّيما
                                                                                                                                      

جيع أحناء املعمورة
                                                                                                                                      

ِمن                                                                                                    لّثا ا ُط  لّنشا ا  

ر مَع جمموعٍة  اكتْب بعَض األسئلةمِ ملّمد فارس وسلطان بن سلمان ثمَّ حضِّ

مْن زمالئمَِك حْلقًة ممِْن برنامٍج إذاعيٍّ تستضيفوَن فيه هذينمِ الّرائدينمِ )اثنني 

منكم(. قدِّموا األسئلَة واألجوبَة.
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                     
                                                                                                                                      



يف أجواء الفضاء

خوخ الشيخ خوش خوخ

خشبة احلبس مخس خشبات
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سُع                                                                                               لّتا ا ُط  لّنشا ا  

. تابتهمِ بدونمِ خطٍأ إمِمالئيٍّ باعةمِ هذا املقَطعمِ يف احلاسوبمِ ثمَّ على كمِ َتدرَّْب على طمِ

ويف هذه الّلحظاتمِ أخَذ العالَُ وال سّيما العربيُّ واإلسالميُّ 

ـ ُيتابُع تفاصيَل انطالقةمِ أّولمِ رائدمِ فضاٍء عربيٍّ ُمسلم يف 

م الّتقيّن  ، لينتقمَِل بالعربمِ ممِْن َمرحلةمِ ُمراقبةمِ التقدُّ الّتاريخمِ

. احلديثمِ يف جمالمِ الفضاءمِ إىل املواكبةمِ وامُلشاركةمِ يف هذا اجملالمِ

شُر                                                                                                                    لعا ا ُط  لّنشا ا  

اذا؟ َكْم، برأيمَِك، َيُب  إذا ُعرمَِض عليك َأْن تذهَب إىل الفضاءمِ، َهْل تذهُب؟ ملمِ

َأْن تكوَن تكلمِفُة الرِّحَلةمِ؟  
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َعَشَر                                                                                                   دي  احلا ُط  لّنشا ا  

استمْع إىل هذا الّتقريٍر َعْن رحالتمِ الفضاءمِ. وأنَت تسمُع، َأجْب عن األسئلةمِ الّتاليةمِ:
• َكْم تكُلَفُة هذهمِ الرِّحَلةمِ؟	

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                     

• ُتها؟	 َكْم ُمدَّ

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                     

• َمْن يستطيُع اّلَذهاَب فيها؟	

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                     

• ؟	 يف أيِّ بلٍد يتمُّ تنظيُم هذه الرَّحالتمِ

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                     

• اذا؟ 	 َهْل حيتاُج الذَّهاُب يف هذهمِ الّرحالتمِ إىل َحجٍز؟ ملمِ
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َعَشَر                                                                                                          ني  لّثا ا ُط  لّنشا ا  

م رمِحلةمِ الفضاءمِ تقوُل لُه فيها َعْن رغبتمَِك الشديدةمِ يف َأْن  اكتْب رمِسالًة إىل ُمَنظِّ

ْل َأْن ُتقنمَِعه بقبولمَِك فمِيها. تكوَن يف هذه الّرحلةمِ ولكْن ليَس َمعَك ماٌل. حاومِ
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َعَشَر                                                                                           لُث  لّثا ا ُط  لّنشا ا  

ممِْن صفوٍف   زمالئمِكم  ممُِن  اطلبوا  فضائيٍّّة.  مركبٍة  إمِىل  وحّولوه  فِّ  الصَّ زّينوا 

فوا هُلم َما بمِداخلمِ هذه املركبةمِ الفضائيّّةمِ. ُأخرى زيارَته ثّم صمِ

َعَشَر                                                                                                   بُع  ا لّر ا ُط  لّنشا ا  

 . الّناسمِ ممَِن  الكثرُي  يعرُفها  ال  اّليت  الفضاءمِ  َعنمِ  احلقائمِق  بعَض  ستقرُأ 

احلقائق؟ ما هي هذه  برأيمَِك، 
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َعَشَر                                                                                                   اخلامس  ُط  لّنشا ا  

ا توقَّْعَت. َهْل َطاَبَقْت َبْعُض احلقائمِق  اقرْأ هذه احلقائَق َعنمِ الَفضاءمِ ثمَّ قابمِلها بمِ
تَوقَُّعاتمَِك؟

10  حقائق ال تعرفها عن احلياة يف الفضاء

 احلياُة يف الفضاءمِ مثريٌة، لكْن عليَك َأْن َتعرمَِف 10 حقائمَِق حوَل ذلَك األمرمِ قبَل َأْن 
تقرَر إذا ُكنَت ستتحمُل مثَل هذه امُلغاَمرة.

. ْمس 16 مرًة يف اليوم الواحدمِ ُد شروَق الشَّ 1- ستشاهمِ

ُتشرُق الشمُس وتغيُب كلَّ 90 دقيقٍة يف مدارمِ األرضمِ 
، األمُر اّلذي يعُل النَّوم َصْعًبا نتيجًة لغيابمِ  األدنى املنخفمِضمِ

الدورةمِ الطبيعّيةمِ لليلمِ والّنهارمِ. للتغلُّبمِ على هذه املشكلةمِ يأخُذ 
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رّواُد الفضاءمِ ُحبوًبا مّنوَمًة، كي َيتمّكنوا من النَّْوم ويرسُل املراقبون من أبراجمِ املراقبةمِ 
األرضّيةمِ َجرَس االستيقاظمِ هُلم. 

2-سوَف ُتصبُح أطوَل.

الَفقريَّ  الَعموَد  فإنَّ  األرضّيةمِ،  اجلاذبيةمِ  لغيابمِ  نتيجًة 
 8 إىل   5 إضافًيا من  بَك طواًل  مما سيْكسمِ استقاَمًة،  أكثَر  يصبُح 
آاَلًما شديدًة يف  يسبُب  فاألمُر  تفَرْح،  ولكْن ال  سنتيمرتات، 

. واألعصابمِ الَفقريِّ  العمودمِ 

3- َقْد تتوقْف عنمِ النوم بعمٍق 

يف دراسٍة ُأجريْت عاَم 2004، ثبَت أّن رواَد الفضاءمِ اّلذين ُيصدروَن أصواًتا يف أثناءمِ 
اذا؟  الّنوم على األرضمِ ُيصبُح نوُمهم فجأًة هادمًِئا وبدونمِ أيِّ أصواٍت يف الفضاءمِ .. ملمِ
اإلمِجابُة تكمُن يف انعدام اجلاذبيةمِ اّليت تلعُب دوًرا َأساسيًّا يف َعدم التصاقمِ احللقمِ يف 

أثناءمِ النوممِ، لكّن هذا ليَس معناُه أنه ال يوجُد نوٌم عميٌق يف الفضاءمِ، فقْد َسجلَّْت وكالُة 
الفضاءمِ األمريكّيُة ناسا ساعاٍت وساعاٍت ممَِن النوم العميقمِ لروادمِ الفضاءمِ.

4- بعُض املأكوالتمِ َيُب خلُطها باملاءمِ.

امللُح والفلفُل يتوافران يف الفضاءمِ لكْن يف صورٍة ذائبٍة ُمضاٍف 
إليهما ماٌء، وموضوعنْيمِ يف أكياٍس بالستيكّيةمِ، وذلَك حّتى ال يقوَم 
رًة على منافمِذمِ  الّرواُد بنثرمِ املتوياتمِ ألنَّها سوَف تْطفو وُتصبُح َخطمِ

اهلواءمِ، كما َأّنها ستكوُن ُعرضًة للدخولمِ يف أعنُيمِ وأفواهمِ وُأنوفمِ روادمِ 
ة. دَّ الٍت عمِ الفضاءمِ، وتسبُب هلم مشكمِ
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5- َقْد متكُث 14 شهًرا يف الفضاءمِ.

يَّ  َل رائُد الفضاءمِ الروسي فالريي بوليكوف الرَّقَم القياسمِ َسجَّ
ٍة يقضيمِها إنساٌن يف الفضاءمِ. وَوَصلْت إىل 14 شهًرا )438  ألطولمِ مدَّ

يوم متاًما(، حيُث َقضى هذه املدَة يف حَمطةمِ مري الروسيةمِ اّليت تدوُر 
. حوَل األرضمِ

6- ثالثُة أشخاٍص فقْط لَقوا حتَفهم يف الفضاءمِ.

 439  رائًدا َصعدوا إىل الفضاءمِ حّتى عاَم 2004، 11 منهم َلَقوا حتَفهم يف أثناءمِ 
يِّ  عودمِ، و3 فقْط لقوا حتَفهم يف الفضاءمِ اخلارمِجمِ ، 18 َلَقوا حتَفهم يف أثناءمِ الصُّ التدريبمِ

ذاتهمِ، هؤالءمِ ُهم طاَقم املركبة Soyuz 11 اّلذين توفوا عاَم 1971.

7- ُمعظُم روادمِ الفضاءمِ عاَنوا من دوارمِ الفضاءمِ.

داعمِ والَغثيانمِ واأَللمِ، كما  نتيجًة لالنعدام اجلاذبية فإمِّن رواَد الفضاءمِ ُيعانوَن ممَِن الصُّ
حساَس باملكانمِ وال يستطيعوَن اإلحساَس بأطرافمِهم. قد تتالشى هذه  َأنهم َيفقمِدوَن اإلمِ

ةمِ أيام نتيجًة للتكيُّفمِ مَع الَوْضعمِ اجلديدمِ الغريبمِ كليًّا. دَّ الَل عمِ األعراُض خمِ

8- العودُة لألرضمِ تتاُج إمِعادة تأقُلٍم.

نَد العودةمِ  من َأصعبمِ األشياءمِ على روادمِ الفضاءمِ عمِ
لألرضمِ هو التكيُُّف على اجلاذبيةمِ األرضّيةمِ ممِْن جديٍد، 
والتأقُلم معها مرًَّة ُأخرى، وُتسمى تمِلَك العمليُة بإمِعادةمِ 

، وقد تستغرُق وقًتا أطوَل ممَِن التكيُّفمِ يف الفضاءمِ  التكيُّفمِ
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ه. التقاريُر الروسيُة تشرُي إىل أّن هذهمِ العمليَة قد تستغرُق َشهًرا كاممِاًل، كما َأّن رواَد  نفسمِ
، َبعَد أْن تعودوا إلقاَءها يف  ْندما يرتكوَن األشياَء وتتحطُم على األرضمِ الفضاءمِ ُيفاجُأون عمِ

اهلواءمِ وثباَتها يف مكانمِها.

9- اإلمِشعاعاُت الكونيُة قْد تضرُّ عينيَك.

دوه  دوَن شيًئا غريًبا ْل ُيشاهمِ ندما ينظُر رّواُد الفضاءمِ خارمَِج الكبسولةمِ الفضائّيةمِ ُيشاهمِ عمِ
ممِْن َقبُل، إمِنها َوْمَضاٌت زرقاُء يف الفضاءمِ األسودمِ 

، تلَك الوْمضاُت مصدُرها يكوُن األشعُة  العريضمِ
ُم رواَد الفضاءمِ دوَن أْن يكوَن ُهناك  الكونيُة اّليت ُتهاجمِ

يهم. تفيُد التقاريُر أنَّ كلَّ روادمِ الفضاءمِ  غمِالٌف جويٌّ حيممِ
َلتمِ التقاريُر حّتى اآلن  شاهدوا الْومضاتمِ الغريبَة تمِلَك اّليت تؤثُِّر يف الشبكّية، وقد سجَّ

. أّن 39 رائَد فضاٍء َقْد عانوا ممِْن ماٍء على العنيمِ نتيجًة لمِتلك الوْمضاتمِ

. 10- االستحماُم باإلسفنجمِ

قد حيتاُج رّواُد الفضاءمِ إىل استخدام اإلسفنجمِ يف العنايةمِ بالنظافةمِ 
الّشخصّيةمِ وذلك لتقليلمِ كميةمِ املاءمِ املستنفَذةمِ. وقد يستخدُم رّواُد 
الفضاءمِ هذه احلماماتمِ اإلسفنجّيَة يف كلِّ شيٍء ابتداًء بشفراتمِ 
احلالَقةمِ مروًرا بفرشاةمِ األسنانمِ وانتهاًء جبميعمِ 

وسائلمِ النظافةمِ الّشخصّيةمِ، وذلك ألنَّ كمياتمِ املاءمِ اّليت حَيصلوَن عليها 
تكوُن قليلًة، ويُب ترشُيد استهالكمِها إىل َأقصى حدٍّ ممكٍن.

http://www.actionha.net/articles
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عشر                                                                                                  لّسادس  ا لّنشاط  ا  

سبمِ َأهميَّتمِها بالّنسبةمِ إَلْيَك ثّم شارمِْك زمياًل لَك ترتيبَك  رّتْب هذهمِ احلقائمَِق حبمِ

اذا. مفّسًرا ملمِ
                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                 
                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                 

عشر                                                                                                  بع  لّسا ا لّنشاط  ا  

ارُسْم َعَشَر رمساٍت بسيطٍة ُتعرّبُ عْن كلِّ حقيقٍة ممِْن هذه احلقائقمِ ثّم َدْع ُزمالَءك 

اللمِ الّرمسةمِ احلقيقَة اّليت َترمُز إمِليها. حَيزروَن ممِْن خمِ
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عشر                                                                                                  من  لّثا ا لّنشاط  ا  

ْندَك  ْل بمَِها َكلمَِماٍت ممِْن عمِ ُعْد إىل النَّصِّ واخرْت َعَشَر كلماٍت وردْت فيه ثمَّ امِستْبدمِ

بشرطمِ أاّل يتغرّيَ املعَنى كثرًيا.

عشر                                                                                                  لّتاسع  ا لّنشاط  ا  

أجرمِ مقابلًة موجزًة مَع شخٍص يتذّكُر رحلَة الفضاءمِ الّشهريةمِ 

إىل القمرمِ اّليت َحصلْت يف عاَم 1969 حبيُث يقوُل لَك ماذا 

. فِّ َحصَل ورأَيه فيها. اعرْض نتائَج املقابلةمِ يف الصَّ

لعشرون                                                                                                 ا لّنشاط  ا  

اذا؟ َهْل َأنَت مَع َصرفمِ الكثريمِ مَن األموالمِ الستكشافمِ الفضاءمِ؟ ملمِ
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مشروع الوحدة
يف  روا  فكِّ الفضاءمِ«.  إىل  الُعمرمِ  »رحلَة  نّظموا  أصدقائمِك،  من  جمموعٍة  مَع 

دون وما هي  الهلا وماذا سُيشاهمِ تفاصيلمِ هذه الّرحلةمِ )ماذا سيفعُل الرّكاُب خمِ

اللمِ  الّتكُلفة...( ثّم حاومِلوا أْن ُتقنمِعوا زمالَءكم بالّذهابمِ فيها. َقّدموها ممِْن خمِ

وسائلمِ َعرٍض جّذابٍة )صوٍر و حقائَق ومشاهداٍت...(.
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