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نظام األرض والشمسنظام األرض والشمسنظام األرض والشمسنظام األرض والشمس
العلومالعلوم: : 
الجزء الثانيالجزء الثاني  - - السادسالسادس
  1212صفحة صفحة   1212صفحة صفحة 

نظام األرض والشمسنظام األرض والشمسنظام األرض والشمسنظام األرض والشمس
: : المادةالمادة

السادسالسادس: : الصفالصف
صفحة صفحة صفحة صفحة 



بعد دراستك لھذا العرض التقدیمي وتنفیذ أنشطتھ 

.التعرف على األدوات واألجھزة المستخدمة في دراسة الفلك
.استنتاج كیفیة دوران األرض حول محورھا وحول الشمس

.تفسیر الظواھر الناتجة عن دوران األرض حول محورھا وحول الشمس

:أھداف الدرس

بعد دراستك لھذا العرض التقدیمي وتنفیذ أنشطتھ  الطالبة  /یتوقع منك عزیزي الطالب 
:أن تكون قادًرا على:أن تكون قادًرا على

التعرف على األدوات واألجھزة المستخدمة في دراسة الفلك
استنتاج كیفیة دوران األرض حول محورھا وحول الشمس
تفسیر الظواھر الناتجة عن دوران األرض حول محورھا وحول الشمس
معرفة كیفیة استكشاف الفضاء.



انظر للصورة ؤاجب عن انظر للصورة ؤاجب عن انظر للصورة ؤاجب عن انظر للصورة ؤاجب عن 
السؤالين السؤالين 



ما العلم الذي یھتم بدراسة األجرام الموجودة في الفضاء ما العلم الذي یھتم بدراسة األجرام الموجودة في الفضاء 

اذكر نوعي المناظیر الفلكیة التي یمكن أن توجد في 

لماذا تستعمل كل من العدسات والمرایا في صناعة لماذا تستعمل كل من العدسات والمرایا في صناعة 

لماذا یستعمل في المناظیر الفلكیة الكبیرة مرایا بدل 

ما علم الفلك؟

:نشاط

 ما العلم الذي یھتم بدراسة األجرام الموجودة في الفضاء

اضغط على زر السماعة

 ما العلم الذي یھتم بدراسة األجرام الموجودة في الفضاء
البعید؟ 

ماذا یسمى الشخص الذي یدرس الفضاء؟
 ما األدوات المستخدمة لدراسة الكون؟
  اذكر نوعي المناظیر الفلكیة التي یمكن أن توجد في

المراصد الفلكیة، وبین مبدأ عمل كل منھما؟
  لماذا تستعمل كل من العدسات والمرایا في صناعة   لماذا تستعمل كل من العدسات والمرایا في صناعة

المناظیر الفلكیة؟
  لماذا یستعمل في المناظیر الفلكیة الكبیرة مرایا بدل

العدسات؟



علم الفلكما العلم الذي یھتم بدراسة األجرام الموجودة في الفضاء البعید؟ 

اضغط على زر السماعة

نوعي المناظیر الفلكیة التي یمكن أن توجد في المراصد الفلكیة، وبین الفرق بینھما؟
المنظار الفلكي الكاسر، یستعمل فیھ العدسات لتجمیع الضوء منن الجرم البعید

یستعمل فیھ مرآتان أو أكثر لتجمیع الضوء القادم من الجرم البعید، 
.حیث ینعكس الضوء عن سطوح المرایا قبل وصولھ العدسات العینیة

لماذا تستعمل كل من العدسات والمرایا في صناعة المناظیر الفلكیة؟

اضغط على زر السماعة

لماذا تستعمل كل من العدسات والمرایا في صناعة المناظیر الفلكیة؟
لتجمیع الضوء القادم من الجرم البعید، وتكوین صورة لھ

لماذا یستعمل في المناظیر الفلكیة الكبیرة مرایا بدل العدسات؟

التقییم الذاتي

 ما العلم الذي یھتم بدراسة األجرام الموجودة في الفضاء البعید؟
  الفلكيماذا یسمى الشخص الذي یدرس الفضاء؟
 ما األدوات المستخدمة لدراسة الكون ؟  ما األدوات المستخدمة لدراسة الكون ؟

المناظیر الفلكیة، رحالت استكشاف الفضاء   
  نوعي المناظیر الفلكیة التي یمكن أن توجد في المراصد الفلكیة، وبین الفرق بینھما؟اذكر

المنظار الفلكي الكاسر، یستعمل فیھ العدسات لتجمیع الضوء منن الجرم البعید
یستعمل فیھ مرآتان أو أكثر لتجمیع الضوء القادم من الجرم البعید، : المنظار الفلكي العاكس 

حیث ینعكس الضوء عن سطوح المرایا قبل وصولھ العدسات العینیة
 لماذا تستعمل كل من العدسات والمرایا في صناعة المناظیر الفلكیة؟  لماذا تستعمل كل من العدسات والمرایا في صناعة المناظیر الفلكیة؟
لتجمیع الضوء القادم من الجرم البعید، وتكوین صورة لھ 
 لماذا یستعمل في المناظیر الفلكیة الكبیرة مرایا بدل العدسات؟

ألن بناء مرایا كبیرة أسھل من بناء عدسات كبیرة    



.، لتستنتج كیفیة دوران األرض حول الشمس
لعلك الحظت أن الشمس ثابتة ال تدور وأن األرض ھي التي تدور حولھا

اضغط على زر السماعة

لعلك الحظت أن الشمس ثابتة ال تدور وأن األرض ھي التي تدور حولھا
.انظر الصورأدناه لتتعرف كیفیة حركة دوران  األرض

لعلك الحظت أن األرض تدور حول خط وھمي یسمى محور األرض یمتد من 
القطب الشمالي إلى الجنوبي مارا بمركزھا، وحركتھا تشبھ حركة جسًما مغزلًیا 

.وینتج عن ھذه الحركة تعاقب اللیل والنھار

كیف نثبت أن األرض تدور؟

، لتستنتج كیفیة دوران األرض حول الشمسجانًبانفذ النشاط الموضح : نشاط
لعلك الحظت أن الشمس ثابتة ال تدور وأن األرض ھي التي تدور حولھالعلك الحظت أن الشمس ثابتة ال تدور وأن األرض ھي التي تدور حولھا

انظر الصورأدناه لتتعرف كیفیة حركة دوران  األرض  
لعلك الحظت أن األرض تدور حول خط وھمي یسمى محور األرض یمتد من 
القطب الشمالي إلى الجنوبي مارا بمركزھا، وحركتھا تشبھ حركة جسًما مغزلًیا 

وینتج عن ھذه الحركة تعاقب اللیل والنھاره، یدور حول محور



ما الفترة الزمنیة التي تستغرقھا األرض للدوران حول محورھا دورة كاملة؟

  ؟)الحركة الظاھریة( ما السبب الذي یجعل الشمس تبدو لنا كأنھا تتحرك 

وقفة تقویمیة

:في ضوء ما درستھ، أجب عن اآلتي

 ماذا ینتج عن دوران األرض حول محورھا؟
  
 ما الفترة الزمنیة التي تستغرقھا األرض للدوران حول محورھا دورة كاملة؟

    
 ھل الشمس تتحرك حقیقة؟

        
  ما السبب الذي یجعل الشمس تبدو لنا كأنھا تتحرك



:قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات اآلتیة

ما الفترة الزمنیة التي تستغرقھا األرض للدوران حول محورھا دورة كاملة؟

؟)الحركة الظاھریة( 

التقییم الذاتي
قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات اآلتیة

 ماذا ینتج عن دوران األرض حول محورھا؟
تعاقب اللیل والنھار تعاقب اللیل والنھار 

 ما الفترة الزمنیة التي تستغرقھا األرض للدوران حول محورھا دورة كاملة؟
ساعة 24   

 ھل الشمس تتحرك حقیقة؟
ال   

  ما السبب الذي یجعل الشمس تبدو لنا كأنھا تتحرك )
.بسبب حركة األرض حول نفسھا 



فصول السنة
ساد اعتقاد عند الكثیرین في مرحلة سابقة من تاریخ 
العلم بأن تغیر فصول السنة یرجع إلى تغیر المسافة بین األرض والشمس، وھذا 
اعتقاد خاطئ، علما بأن األرض تكون أقرب ما یمكن من الشمس في شھر ینایر  

أجب عن األسئلة اآلتیة مستعینا بالشكل المجاور وبالكتاب المدرسي 

الفترة الزمنیة التي تستغرقھا األرض للدوران حول الشمس 

ما أثر میالن محور دوران األرض عن األفق في تكّون الفصول 

فصول السنة

الفصول األربعة: نشاط

ساد اعتقاد عند الكثیرین في مرحلة سابقة من تاریخ : مفھوم شائع غیر صحیح
العلم بأن تغیر فصول السنة یرجع إلى تغیر المسافة بین األرض والشمس، وھذا 
اعتقاد خاطئ، علما بأن األرض تكون أقرب ما یمكن من الشمس في شھر ینایر  

في النصف الشمالي من الكرة ) الشتاء( 

الفصول األربعة: نشاط
أجب عن األسئلة اآلتیة مستعینا بالشكل المجاور وبالكتاب المدرسي 

) 17(صفحة 
یمیل عنھ؟ ھل محور دوران األرض یتعامد مع األفق، أم
مقدار درجة میالن محور دوران األرض عن األفق؟ ما
یتغیر ھذا المیالن خالل دوران األرض حول الشمس؟ ھل
الفترة الزمنیة التي تستغرقھا األرض للدوران حول الشمس  ما

دورة كاملة؟
 ما أثر میالن محور دوران األرض عن األفق في تكّون الفصول

؟األربعة



الفترة الزمنیة التي تستغرقھا األرض للدوران حول الشمس دورة كاملة؟   

؟
الحظ الشكل حیث یكون النصف الشمالي للكرة األرضیة 
صیفا حیث تسقط أشعة الشمس  بزوایا میل أكبرفتكون شدة األشعة أكبر على 

الحظ الشكل ففي فصل الشتاء، یكون النصف الشمالي 

اختبر نفسك
فعندما یكون الصیف . تنقلب الفصول. استنتج

في النصف الشمالي من الكرة األرضیة یكون 
الشتاء في النصف الجنوبي، وعندما یكون 

الخریف في النصف الشمالي یكون الربیع في  الحظ الشكل ففي فصل الشتاء، یكون النصف الشمالي 
للكرة األرضیة بعیدا عن الشمس، فتسقط األشعة على النصف الجنوبي بزوایا 

الحظ الشكل ففي نصف الكرة الشمالي، 
وبین فصلي الصیف والشتاء تصنع أشعة الشمس مع سطح األرض زوایا تزید 

عن الزوایا التي تصنعھا في فصل الشتاء وتقل عن الزوایا في فصل الصیف 

الخریف في النصف الشمالي یكون الربیع في 
.النصف الجنوبي

التفكیر الناقد
یدور الكوكب في اتجاه دوران عقارب 

.الساعة، ومعاكسا لدوران األرض

التقییم الذاتي
یمیل عنھ؟ ھل محور دوران األرض یتعامد مع األفق، أم

.یمیل عنھ       
مقدار درجة میالن محور دوران األرض عن األفق؟ ما

     23.5    
یتغیر ھذا المیالن خالل دوران األرض حول الشمس؟ ھل یتغیر ھذا المیالن خالل دوران األرض حول الشمس؟ ھل

.ال، یبقى ثابت أثناء الدوران   
الفترة الزمنیة التي تستغرقھا األرض للدوران حول الشمس دورة كاملة؟    ما

.یوم  365.24
؟ما أثر میالن محور دوران األرض عن األفق في تكون الفصول األربعة
الحظ الشكل حیث یكون النصف الشمالي للكرة األرضیة : صیف النصف الشمالي  

صیفا حیث تسقط أشعة الشمس  بزوایا میل أكبرفتكون شدة األشعة أكبر على 
.ھذه المناطق ویكون النصف الجنوبي شتاء

الحظ الشكل ففي فصل الشتاء، یكون النصف الشمالي : صیف النصف الجنوبي   الحظ الشكل ففي فصل الشتاء، یكون النصف الشمالي : صیف النصف الجنوبي  
للكرة األرضیة بعیدا عن الشمس، فتسقط األشعة على النصف الجنوبي بزوایا 

.أكبر كذلك ویكون النصف الشمالي شتاء
الحظ الشكل ففي نصف الكرة الشمالي، : الربیع والخریف في نصف الكرة الشمالي

وبین فصلي الصیف والشتاء تصنع أشعة الشمس مع سطح األرض زوایا تزید 
عن الزوایا التي تصنعھا في فصل الشتاء وتقل عن الزوایا في فصل الصیف 

. فیحل فصل الربیع أو الخریف



كیف نستكشف الفضاء؟

:نشاط
.أجب عن األسئلة اآلتیة مستعینا بالكتاب المدرسي

ما الذي یحد من قدرتنا على رؤیة األجسام في الفضاء؟

اضغط على زر السماعة

ما الوسائل التي استخدمھا اإلنسان الستكشاف الفضاء؟
 ما المتطلبات األساسیة التي یحتاجھا رواد الفضاء في

رحالتھم؟



جم���ع بیان���ات ح���ول الغ���الف الج���وي وس���طح األرض 
وإرسالھا، مثل الصور المتعلقة باألحوال الجویة، والمعلومات 
جم���ع بیان���ات ح���ول الغ���الف الج���وي وس���طح األرض 
وإرسالھا، مثل الصور المتعلقة باألحوال الجویة، والمعلومات 

الص�ور الت�ي تل�تقط بواس�طة األقم�ار االص�طناعیة 
والمسابیر الفضائیة أكثر دقة ووض�وحا وتفص�یال م�ن الص�ور 

التقییم الذاتي
:قارن ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات اآلتیة

ما الذي یحد من قدرتنا على رؤیة األجسام في الفضاء؟
وجود الغالف الجوي 
 الفضاء؟اإلنسان الستكشاف ما الوسائل التي استخدمھا  الفضاء؟اإلنسان الستكشاف ما الوسائل التي استخدمھا
المناظیر الفلكیة، األقمار االصطناعیة، مسابیر الفضاء،  

التلسكوبات، المركبات الفضائیة
 ما المتطلبات األساسیة التي یحتاجھا رواد الفضاء في

األكسجین، الماء، الغذاء، تربة لزراعة النباتاترحالتھم؟ 

اختبر نفسك
جم���ع بیان���ات ح���ول الغ���الف الج���وي وس���طح األرض .اس���تنتج

وإرسالھا، مثل الصور المتعلقة باألحوال الجویة، والمعلومات 
جم���ع بیان���ات ح���ول الغ���الف الج���وي وس���طح األرض .اس���تنتج

وإرسالھا، مثل الصور المتعلقة باألحوال الجویة، والمعلومات 
.الطبوغرافیة

الص�ور الت�ي تل�تقط بواس�طة األقم�ار االص�طناعیة : التفكیر الناقد
والمسابیر الفضائیة أكثر دقة ووض�وحا وتفص�یال م�ن الص�ور 

 .التي تلتقط من األرض لعدم وجود ھواء في الفضاء


