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 األرض والنظام الشمسى 

 األرض تتحرك 

 تدور األرض حول خط وهمي يسمى المحور. ❖

 الليل والنهارتعاقب ساعة وينتج عن ذلك  24تدور األرض حول محورها مرة كل   ❖

 الحركة الظاهرية للشمس هي حركة الشمس التي نراها في السماء 

 الفصول األربعة 

 .  المداريسمى  تدور األرض حول الشمس في مسار منحن ومنتظم ❖

 يوًما أرضيًا )سنة أرضية(. 365,25تستغرق األرض لتكمل دورتها حول الشمس  ❖

 دوران األرض حول محورها 

 دوران األرض حول الشمس  

 تستغرقه األرض في الدوران حول الشمس  الذىالزمن  السنة األرضية 

علل : تظهر على األرض الفصول األربعة 
؟

 بسبب ميل محوراألرض اثناء دورنها حول الشمس 

 بعيداً عنها  عندما ال يكون محور األرض مائالً نحو الشمس أو : الخريف والربيع
 ( األرضمودياً بالنسبة ألشعة الشمس الساقطة على عيكون المحور)                       

 متى تظهر الفصول بالتتابع 

 الصيف  الشتاء

 
ينشأ عندما يكون جزء من األرض مائاًل 

فتسقط عليها األشعة بشكل نحو الشمس 
وتكون حرارة الشمس في الصيف  ىعمود

ساعات النهار في فتكون  أشد من الشتاء
 الصيف أطول منها في الشتاء

مددائاًل بعيددًدا  يحدددع عندددمددا يكون جزء األرض
تسقط اشعة الشمس بزاوية اصغر عن الشمس 

فيسدددود فصدددل من زاوية السدددقوط في الصددديف 
 فيصبح النهار أقصر والليل أطولالشتاء 



 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيي اليمينيياطيل اليليبيليييية عيليى 
سيييطح القمر ويقدر عمرها   

 ليون سنة ب 4.5

 تضاريس القمر

 مرتفعات القمر 

 
 الفوهات 

 
 بحار القمر 

تكونت نتيلة سيقوط النيازك 
على سيطح القمر بعد تشيكله 

 مباشرة 

اطل منبسييييطة قاتمة اللون  هي من
تكونيت عنيدميا انيدفعيت  مياريياتيدعى 

البييه بركييانييية من بيياطن القمر ثم 
بردت في المناطل المنخفضية على  

هسطح

 دوران القمر 

 األرضدوران القمر حول 

 للدوران حول األرض 29.5كما يستغرق القمر 

 دوران القمر حول محوره

 للدوران حول محوره  29.5يستغرق القمر 

؟نرى دائما وجها واحد  للقمر علل :   

 بسبب أن مدة دوران القمر حول محوره = مدة دوران القمر حول األرض 

  للقمر؟ماذا يقصد الوجه القريب للقمر والوجه البعيد 

 : هو جانب القمر المواجه لألرض .الوجه القريب 

  . هو جانب القمر البعيد عن األرض الوجه البعيد :

ظواهر سببها العالقات بين الشمس واألرض والقمر  

 اختالف الشكل الذي يظهر عليه القمر  هو  أطوار القمر   

  دورة القمر 
القمر ليمر بلميع اطواره هي الفترة الزمنيدددة التي يسددددددتغرقهدددا 

 كامالً  وتستغرق شهراً 

 قمر األرض 

؟نرى القمر مضيئاً بالرغم من انه جسم معتم علل :  

 ألنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األطوار التي يظهر عليها القمر 

: يقع القمر بين الشييييمس واألرض ويكون اللزء المعتم      لمحاقا
 مواجها لألرض

 : تبدأ به دورة القمر اللديدة هالل جديد
 ثم  األولاألحد   ثم  التربيع األولثم 
تكون األرض بين الشييمس والقمر ( وليصييل القمر من      :  )البدر

 المحاق الى البدر يحتاج أسبوعين
 ثم يبدأ القمر في التناقص خالل األسبوعين األخرين ليتحول الى

 المحاقثم  هالل أخيرثم  تربيع أخيرثم  أحد  أخير
 

 كسوف الشمس 

األرض والشيمس  ويمنع ضيوءها من كسيوف الشيمس: يحدع عندما يقع القمر بين  
 والذى قد يكون كسوفا كليا في بعض المناطل  الوصول إلى األرض.

  لكسوف الكلى :الظواهر المصاحبة ل 
  لتويلاتهااغالق االزهار  -1

 رؤية بعض النلوم الالمعة في السماء  - -2

 رؤية اكليل الشمس الخارجي   -3

 خسوف القمر  

خسييوف القمر: يحدع عندما تقع األرض مباشييرة بين الشييمس والقمر أحيانًا  فيسييقط 
 ظلها على القمر ليصبح معتًما. 

  األرض   القمر  الشمس 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع المد 

 مد الربيع  المد المنخفض 

 

يحدع عندما يقع القمر والشمس واألرض 
 على خط واحد 

فيحدع اتحاد للاذبية القمر والشمس ينتج 
 عن ذلك قوى جذ  كبيرة تؤثر في األرض 

الشددددددمس والقمر زاوية  تشددددددكليحدع عندما 
( درجدددة مع األرض فيصددددددبح المدددد اقدددل 90)

 واللزر أعلى

  يحدع المد بنوعيه مرتين شهريا

 المد واللزر 

 ارتفاع مستوى الماء في البحر وتحرك المياه نحو اليابسة.   هو: المد
 .وتراجع المياة عن اليابسة هوانخفاض مستوى الماء في البحر: اللزر

 وتحدع هذه الظاهرة بسبب تأثير جاذبية القمر في األرض  وكذلك تأثير جاذبية الشمس  
 ولكن بنصف تأثير القمر

 كواكب النظام الشمسى 

 الكواكب الداخلية 

 
 الكواكب الخارجية 

 وتتصف بأنها :  كواكب للشمس  4هي اقر  
 صغيرة الحلم  -1

 بها معادن تشبه الموجودة على األرضصلبة  -2

 كثافتها عالية  -3

 درجة حرارتها عالية   -4

 كواكب للشمس وتتصف بأنها :  4ابعد هي 
 لمعظمها حلقات من اللليد والصخورالحلم كبيرة  -1

 ليس لها سطحا صلباً غازية  -2

 منخفضة  كثافتها  -3

   منخفضة درجة حرارتها  -4

 ما هو حزام الكويكبات ؟

هي كتدددل صددددددخريدددة تختلف في 
تفصددددددل بين أشددددددكالها وحلومها 

 كوكبى المريخ والمشترى  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهم صفاته الكوكب 

ية
خل
لدا
ب ا
واك
الك

 

 عطارد -1

 

 أقر  الكواكب للشمس وأصغرها  ❖
 تغطي سطحه فوهات نتيلة اصطدام النيازك به    ❖
 يحتوي على غالف جوي لصغر حلمه وضعف جاذبيته    ال ❖
تتفياوت حرارة الكوكيب بين اللييل والنهيار لقربيه من الشييييمس ولعيدم وجود  ❖

 غالف جوي.

 يصعب رؤية سطحه ألنه محاط بغيوم كثيفة   ❖ الزهرة -2
 تصل لسطح الكوكب.قوم باحتباس طاقة الشمس التي يله غالف جوى  ❖

 األرض  -3
 يتميز بوجود الماء عليه بسبب درجة حرارته المناسبة   ❖
 كما تعمل طبقة األوزون بحمايته من األشعة فوق البنفسلية   ❖
 لهذا يسمى بكوكب الحياة لتوفر غالف جوي ومائي.   ❖

 المريخ   -4
يتميز بفصييييول مختلفية ويحوي جلييًدا عنيد قطبييه بميا ييدل على وجود مياء   ❖

 قديًما ساهم بتشكيل تضاريسه.  
 .وله قمرانيسمى بالكوكب األحمر لتوفر أكاسيد الحديد على سطحه.  ❖

ية
رج
خا
 ال
كب
كوا
ال

 

 المشترى  -5
سيياعات أرضييية فهذا  10أكبر الكواكب وأقصييرها يوًما  فيبلي يوم الكوكب  ❖

 أنه يدور حول محوره أسرع من باقي الكواكبيعني 
 )عاصفة ريحية ضخمة(   يحوي دوامة حمراء ضخمة بوسطهقمًرا 61له  ❖

 زحل  -6
يحتوي على حلقات عريضييية يتكون كل منها من مئات الحلقات الصيييغيرة التي  

 قمًرا. 63تحتوي على ثلوج وصخور. وله 

 اورانوس  -7
يمتياز بمحور دوران أفقي  ويتكون غالفيه اللوي من الهييدروجين والهيليوم   

 على األقل. قمًرا 27ولونه أخضر مزرق بسبب غاز الميثان. له حلقات 

 نبتون   -8
يتكون غالفيه اللوي من الهييدروجين والهيليوم والميثيان اليذي يعطي الكوكيب  

 .قمًرا 13اللون األزرق. وله 

 خصائص ومميزات كواكب النظام الشمسى  

أجسيام كبيرة مكونة من اللليد والصيخور  تدور 
 حول الشمس في مدار إهليليلي.

عندما يقتر  المذنب من حزام كيوبر القريب من 
ثلوجه مدار نبتون تحول أشيييعة الشيييمس بعض  

إلى بخار ماء وتقوم الرياح الشيمسيية بنفا الغاز 
 والغبار من المذنب ليعطيه ذياًل طوياًل المًعا

  الشمسياجرام أخرى في النظام 

 المذنبات 

 
 الشهب 

 
 النيازك 

نصييهر صييخور وفلزات ت
وتييتييبييخيير فييي الييغييالف 
اللوي نتيلة اصييطدامها 

 وارتفاع درجة الحرارة  به

ال صيييييخيور وفيليزات 
 عندما تخترق تنصيهر  

اليييغيييالف اليييليييوي  
األرض  وتسييقط على 
 :وانواعها 

  حديدية -1
  صخرية -2 
  حديدية صخرية -3


