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تجربة درب التبانة

تجربتنا

أواًل معرفتها  عليك  يجب  كلمات 

يمثل العلم جزءا كبيرًا من استكشاف الفضاء، بل هو جزء كبير من 
فهم الفضاء.

رواد الفضاء هم علماء يجرون تجارب علمية لمعرفة المزيد عن 
الفضاء.

هل أجريت تجربة علمية من قبل؟ لنجري واحدة اآلن!

مجموعة من النجوم )والغازات واألتربة(   المجرة: 
والمجموعة الشمسية الخاصة بها.

 درب التبانة:  اسم مجرتنا. وشمسنا والنجوم األخرى البالغ عددها
 200 مليار نجم هي جزء من مجرة درب التبانة. 

وهذا يعني الكثير من النجوم!

 التجربة:  طريقة لدراسة األشياء وتعلمها. يتساءل العالم عن شيٍء ما
ثم يجري اختبارًا لمشاهدة ومراقبة ما يحدث. 

يمكنك معرفة المزيد عن العلوم عن طريق إجراء التجارب. اتبع خطوات التجربة وشاهد ما يحدث. ما 
تراه تسمى المالحظات.

حليب

طبق عشاء

ألوان طعام – 3 أو 4 ألوان 
مختلفة للحصول على أفضل 

النتائج!

أعواد أذن

صابون غسيل أطباق

طبق أو وعاء صغير

ستحتاجها: التي  العناصر 

قم بجميع التجارب 
في وجود أحد الكبار 

لمساعدتك والتأكد 
من أن التجربة آمنة.

 أحضر طبق عشاء ثم اسكب فيه بعض الحليب
ببطء لتغطية قاع الطبق.

لن تحتاج إلى استخدام الكثير من الحليب.

الخطوة األولى

أضف قطرة أو قطرتين من كل لون من ألوان الطعام إلى 
الحليب. حاول أال تتالمس القطرات.

الثانية الخطوة 

في طبق أو وعاء صغير، أضف صابون غسيل 
األطباق ثم اغمس عود األذن في الصابون. 

الثالثة الخطوة 
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اغمس طرف عود األذن الذي يحتوي على صابون 
في منتصف طبق الحليب.

ماذا تشاهد؟ ما الذي يحدث؟

الخطوة الرابعة

هناك طريقة أخرى لتسجيل ما شاهدته، وهي رسم صورة 
أو التقاط صورة.

ارسم ما شاهدت حدوثه خالل التجربة داخل الدائرة.

إذا كانت لديك كاميرا، التقط صورة لما يحدث!

مجرة درب التبانة هي مجرة حلزونية تدور وتتحرك في 
دوامات.

تعطيك التجربة فكرة مبسطة عن شكل المجرة.

وتسمى مجرتنا درب التبانة ألنه عند مشاهدة النجوم من 
كوكب األرض تبدو وكأنها درب لبني أو غائم في السماء.

الخطوة الخامسة

المزيد عن مجرة درب التبانة

ما شاهدته:

 اجِر تجارب أخرى في المنزل. تساءل عن كيفية عمل األشياء أو عما يحدث حولك في حياتك اليومية.

ضعوا قائمة باألسئلة مًعا وساعد طفلك على تنمية فضوله الطبيعي عن العالم.

اطرح األسئلة التي تساعدك في إعداد تجارب بسيطة وآمنة للقيام بها مًعا. على سبيل المثال. لماذا تذوب مكعبات الثلج؟ هل تذوب أسرع في وعاء من 

الماء الدافئ أم وعاء من الماء البارد؟ هل تذوب أسرع في الداخل أم في الخارج في الجليد؟ اصنع تجربة. اكتشف!

يد للمز




