
الكون في كتيب األنشطة 
الذي تضعه في جيبك

اسم صاحب الكتاب:

)اكتب اسمك هنا(



الكون هو كل شيء يحيط بنا في هذا الوجود، فهو 
يشمل الكواكب، النجوم، اجملرات وكافة الكائنات 

األخرى املوجودة في الفضاء.

اجملرة هي عبارة عن مجموعة كبيرة من النجوم 
مصحوبة بغاز و غبار و أشياء أخرى. و تسمى اجملرة 

التي نعيش فيها مبجرة درب التبانة.

النجم هو عبارة عن كرة ضخمة من غاز ساخن و 
مضيء متماسك بفعل اجلاذبية. أقرب جنم إلينا هو 

الشمس. 

الكواكب، من قبيل األرض أو كوكب املشتري، هي 
عبارة عن أجسام كبيرة تدور حول جنم ما، و هي غير 

قادرة على إنتاج ضوئها بنفسها..  

بعض األشياء في الكون:



تعليمات و إرشادات 
لالستمتاع بهذا الكتاب: 

كن مبدعا بقدر اإلمكان. 	. 
كن أحمق بقدر اإلمكان.	. 
اكتب و ارسم كل ما تريد! 	. 

هيا لنبدأ!



اخرج إلى اخلارج. ماذا ترى؟ 
ارسم صورة ملا رأيته!





انظر إلى اخلارج من النافذة في هذه الليلة و 
حاول أن ترى القمر. هل تسطيع رؤيته؟

إن لم تتمكن من رؤيته، حاول مرة أخرى في 
ليلة أخرى حتى تراه و عندها ارسم صورة له. 

إذا كنت ال تستطيع رؤيته، ما 
السبب وراء ذلك؟

ال..نعم! 





لون نظامنا الشمسي!
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اكتشف علماء الفلك تواجد مئات الكواكب 
اخلارجة عن نظامنا الشمسي. و تقوم هذه 

األخيرة بالدوران حول جنوم أخرى في مجرتنا. 



تخيل تواجد بعض الكواكب اجلديدة حول 
جنم بعيد. ما لون هذا األخير؟ كم عدد 

الكواكب التي تدور حوله؟ ارسمه!

جنم بعيد



املفضل.اكتب قصيدة حول كوكبك 
العنوان:





لقد اكتشفت كوكبا جديدا. و اآلن ارسم صورة 
له! ما اسمه؟ هل هناك أية نباتات أو حيوانات 

تعيش على سطح هذا الكوكب؟



رسم تخطيطي لعالم ميثل فيه الكوكب املكتشف 
حديثا و الذي يدعى:

) اكتب اسم الكوكب هنا(



ارسم صورة ساخرة لرحلتك 
إلى كوكب املريخ!









األبراج هي عبارة عن صور ألشياء، أو حليوانات أو 
لبشر نراها في السماء ليال و يتم احلصول عليها 

من خالل وصل جنوم السماء بخطوط وهمية.
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فيما يلي بعض صور األبراج.  حاول أن تراها في 
سماء الليل!
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فيما يلي رسم تخطيطي لبعض 
النجوم في السماء.

صل نقط النجوم ببعضها البعض لكي 
ترسم أبراجا.و قم بتسمية هذه األخيرة؟



صل نقط النجوم ببعضها البعض لكي 
ترسم أبراجا.و قم بتسمية هذه األخيرة؟



اجليبي’ هو  األنشطة  كتيب  في  ‘الكون 
من إنتاج : 

هل ترغب في تعلم املزيد؟ قم بزيارة هذا املوقع 
االلكتروني.

مستوحى من كتيب األنشطة رقم 628:

قام بتزيني الكتيب:

ترجم من طرف: سارة جافغالي  

مول من طرف:

www.eu-unawe.org/nl

Irene Cecile


