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قهما أجمل ما ٌتمناه وأسعد قلبهما لٌسعد قلبً بوجودهماوابً من الحزن مثقال ذرة ، رب ارز ٌا رب ال  تجعل فً قلب امً  

 تجمٌع هٌكل علوم  السادس
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 فً شهر ٌناٌر 

 24الدوران المحوري كل 
سلعى الدوران المداري كل 

() سنة  365  
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بسبب مٌل محور 
االرض والدوران 
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 اكبر حجماً بدراً 

واالصغر هالل متزاٌد او  
 متناقص والمحاق مظلم
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 منطقة ظل القمر

اثناء خسوف القمر ٌكون القمر 
االرض واثناء كسوف  ًف ظل

كل اشعة  الشمس ٌحجب القمر
الشمس او بعضها لكن 

غًط جزءا صغٌرا فقط  الظل ٌٌ
 على االرض
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10%  

الكوٌكبات  \القمر 
 \المذنبات  \

الشهب \النٌازك  
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هو االكبر حجما والوٌحدً  
الذي ٌوجد  واالكثر كثافة

 على سطحه ماء سائل
وتصلح الٌحاة على 

 سطحه
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 \صخٌرة  الكواكب الداخلٌة
اقرب للشمس \اصغر حجم   

 قلٌلة االقمار \ابطأ بالدوران  \
 \الكواكب الخارٌجة : غاٌزة 
ابعد عن  \ اكبر حجم

الدوران عةسرٌ  \الشمس   
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تعد الشمس أكبر 
%  90وأضخم من 

من النجوم االخرى 
لكن حجم بعض النجوم 

مثل من  1000يوازي 
  حجم الشمس

مجرة درب 
وهً  التبانة
الشكل حلزونٌة  
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 الوحدة 11

نوع المادة العضوٌة 
درجة الحرارة  \

طول  \والضغط 
الفترة الزمنٌة التً 
دفنت فٌها المادة 

 العضوٌة
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الفحم بقايا نباتات اما 
 النفط بقايا عوالق بحرية

 الصخور الغير منفذة
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  5الشكل  \االجابة 
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الكتلة  \الماء  \الرياح  \الشمس 

الحرارية الجوفية \الحيوية   
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مواد معدنٌة 
 ال فلزٌة

 مواد معدنٌة
 فلزٌة

 الكبرٌت
 الفلورٌت

 البوكسٌت
 الهٌماتٌت

 

 

الفلورٌت  \الكبرٌت   
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 الوحدة 22

 

 

 الوحدة 12

 1800و  200ازاداد عدد السكان بٌن عامً 
بشكل منتظم بمعدل بطًء , بٌنما بٌن عامً 

ازداد عدد السكان بمعدل  2000و  1800
هائل

القاء  \ركوب الدراجة  
ري المزروعات \النفاٌات   
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اعادة  \اعادة التدوٌر \الترشٌد  
  \االستخدام 
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