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بعد دراستك لھذا العرض التقدیمي وتنفیذ أنشطتھ أن تكون 

.كب خارجیة
القطر، البعد عن الشمس، طول الیوم، األقمار، الغالف 

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

:قادًرا على
التمییز بین الكوكب والنجم.
استنتاج مكونات النظام الشمسي. استنتاج مكونات النظام الشمسي.
تفسیر بقاء الكواكب في مدارات حول الشمس.
 كب خارجیةاوكوداخلیة كواكب تصنیف الكواكب إلى
القطر، البعد عن الشمس، طول الیوم، األقمار، الغالف : المقارنة بین الكواكب استناًدا لمعاییر

الجوي 



انظر الصورة انظر الصورة انظر الصورة انظر الصورة 
وأجب عنوأجب عن

السؤال السؤال   



تعلمت أن كوكب األرض یدور حول نجم الشمس 

:حول كیفیة التمییز بین الكوكب أو النجم، كما یلي

بالنسبة للنجوم من 
مارس إلى مایو، وأقارنھا مع حركتھ من مایو إلى یونیو، ومن مارس إلى مایو، وأقارنھا مع حركتھ من مایو إلى یونیو، ومن 

ماذا یحدث إذا زادت المسافة بین مدار األرض 

كیف نمیز بین الكوكب والنجم؟

تعلمت أن كوكب األرض یدور حول نجم الشمس : التعلم السابق
.ثابت الحركة بالنسبة لألرض

اضغط على زر السماعة

للتمییز بین الكوكب والنجم نّفذ النشاط المجاور
:وأثناء تنفیذ النشاط أجب عن األسئلة اآلتیة

  حول كیفیة التمییز بین الكوكب أو النجم، كما یلي فرضیةضع
.........إذا كان الجرم المرئي كوكبا فإن حركتھ ستبدو  
 بالنسبة للنجوم من ) س(أصف حركة الكوكب . أفسر البیانات

مارس إلى مایو، وأقارنھا مع حركتھ من مایو إلى یونیو، ومن مارس إلى مایو، وأقارنھا مع حركتھ من مایو إلى یونیو، ومن 
.یونیو إلى یولیو، ومن یولیو إلى سبتمبر

 كیف أمیز بین النجم والكوكب؟. استنتج
ماذا یحدث إذا زادت المسافة بین مدار األرض . استكشف أكثر

.، واختبرهاتوقعً ؟ أضع )س(ومدار الكوكب 



:حول كیفیة التمییز بین الكوكب أو النجم، كما یلي
.إذا كان الجرم المرئي كوكبا فإن حركتھ ستبدو مختلفة عن الحركة الظاھریة للنجوم  التي تظھر في السماء

.االتجاه ویبدو انھ یتحرّك قلیال إلى الیمین
.أبعد إلى الیمین

.  االتجاه ثانیة ویتحرك إلى الیسار

یتحرك الكوكب في اتجاه معین بالنسبة إلى النجوم التي تبدو ثابتة حولھ، وأحیاًنا یبدو أنھ یعكس اتجاه حركتھ بالنسبة  

.اتوقعً ؟ أضع )س(ماذا یحدث إذا زادت المسافة بین مدار األرض ومدار الكوكب 
.األثرأقلسیظھر نمط الحركة نفسھا إذا تم الرصد خالل الفترة الزمنیة نفسھا، ولكن سیكون 

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

  حول كیفیة التمییز بین الكوكب أو النجم، كما یلي فرضیةضع
إذا كان الجرم المرئي كوكبا فإن حركتھ ستبدو مختلفة عن الحركة الظاھریة للنجوم  التي تظھر في السماء  
 بالنسبة للنجوم) س(أصف حركة الكوكب . أفسر البیانات:

اضغط على زر السماعة

 بالنسبة للنجوم) س(أصف حركة الكوكب . أفسر البیانات:
یتحرك الكوكب إلى الیسار: من مارس إلى مایو.
االتجاه ویبدو انھ یتحرّك قلیال إلى الیمین) س(یغیر الكوكب: من مایو إلى یونیو
 أبعد إلى الیمین) س(یتحرك الكوكب : من یونیو إلى یولیو
االتجاه ثانیة ویتحرك إلى الیسار) س(یغّیر الكوكب : من یولیو إلى سبتمبر

 كیف أمّیز بین النجم والكوكب؟. استنتج
یتحرك الكوكب في اتجاه معین بالنسبة إلى النجوم التي تبدو ثابتة حولھ، وأحیاًنا یبدو أنھ یعكس اتجاه حركتھ بالنسبة     
. إلى النجوم نفسھا    . إلى النجوم نفسھا   
ماذا یحدث إذا زادت المسافة بین مدار األرض ومدار الكوكب . استكشف أكثر
سیظھر نمط الحركة نفسھا إذا تم الرصد خالل الفترة الزمنیة نفسھا، ولكن سیكون   



لعلك الحظت األجرام ھل سبق وأن نظرت إلى السماء لیال؟ ھل األجرام السماویة ثابتة أم متحركة؟ 
.

یعّد كوكب األرض الذي نعیش على سطحھ أحد كواكب المجموعة الشمسیة

اضغط على زر السماعة

مستعینا بالشكل المجاور الذي یمثل النظام الشمسي، أجب 

ما التفسیر غیر الصحیح الذي شاع حول حركة الكواكب؟

ما النظام الشمسي؟
ھل سبق وأن نظرت إلى السماء لیال؟ ھل األجرام السماویة ثابتة أم متحركة؟ : سؤال

.السماویة في السماء وحركة بعضھا نسبة إلى األخرى

یعّد كوكب األرض الذي نعیش على سطحھ أحد كواكب المجموعة الشمسیة: حقیقة

اضغط على زر السماعة

ما النظام الشمسي: نشاط
مستعینا بالشكل المجاور الذي یمثل النظام الشمسي، أجب 

:عن األسئلة التالیة
 اذكر مكونات النظام الشمسي؟
   ،سّم كوكبین یدوران في مدار قریب من األرض
.وكوكبین یدوران في مدار بعید من األرض   .وكوكبین یدوران في مدار بعید من األرض  
 ما التفسیر غیر الصحیح الذي شاع حول حركة الكواكب؟
 ما التفسیر الصحیح لحركة الكواكب؟
    ما السببان اللذان یحافظان على بقاء  الكواكب في
مداراتھا حول الشمس؟   



.، كواكب، أقمار، كلھا تدور حول النجم 

.سّم كوكبین یدوران في مدار قریب من األرض، وكوكبین یدوران في مدار بعید من األرض.سّم كوكبین یدوران في مدار قریب من األرض، وكوكبین یدوران في مدار بعید من األرض

األرض مركز الكّون، وأن الشمس والقمر والنجوم تدور حول األرض

التقییم الذاتي
ما النظام الشمسي؟: نشاط

.قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات المقترحة
  كواكب، أقمار، كلھا تدور حول النجم )الشمس(نجم اذكر مكونات النظام الشمسي؟ ،

 سّم كوكبین یدوران في مدار قریب من األرض، وكوكبین یدوران في مدار بعید من األرض

اضغط على زر السماعة

 سّم كوكبین یدوران في مدار قریب من األرض، وكوكبین یدوران في مدار بعید من األرض
.عطارد، الزھرة: كوكبان یدوران قریباً من األرض  
أورانوس، نبتون: كوكبان یدوران بعیداً من األرض  

 ما التفسیر غیر الصحیح الذي شاع حول حركة الكواكب؟
األرض مركز الكّون، وأن الشمس والقمر والنجوم تدور حول األرض 



اضغط على زر السماعة

ما السببان اللذان یحافظان على بقاء  الكواكب في مداراتھا حول الشمس؟
على  ، وتعتمد كذلك )تزید بزیادة الكتلة( حیث أن بین كل جسمین قوة جذب متبادلة، تعتمد على الكتلة طردیا 

.؛ إذ كلما زاد البعد بین أي جسمین قل مقدار الجاذبیة بینھما

 وھو الخاصیة التي تقاوم تغییر حالة الجسم الحركیة، فالجسم الساكن یبقى ساكن والمتحرك یبقى متحرك 

تابع التقییم الذاتي
ما النظام الشمسي؟: نشاط

قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات المقترحة
ما التفسیر الصحیح لحركة الكواكب؟
.أن الكواكب كلھا تدور حول الشمس   

اضغط على زر السماعة

 ما السببان اللذان یحافظان على بقاء  الكواكب في مداراتھا حول الشمس؟
حیث أن بین كل جسمین قوة جذب متبادلة، تعتمد على الكتلة طردیا : قوة الجاذبیة   
؛ إذ كلما زاد البعد بین أي جسمین قل مقدار الجاذبیة بینھماالبعد  

وھو الخاصیة التي تقاوم تغییر حالة الجسم الحركیة، فالجسم الساكن یبقى ساكن والمتحرك یبقى متحرك : القصور الذاتي  
.نفسھ مالم تؤثر فیھ قوه خارجیةثابتة وفي االتجاه بسرعة    .نفسھ مالم تؤثر فیھ قوه خارجیةثابتة وفي االتجاه بسرعة   



رتّب الكواكب حسب بعدھا عن الشمس من األقرب إلى األبعد؟

ھل تكون قوة الجاذبیة الشمسیة أكبر عند كوكب عطارد أم عند كوكب زحل؟  

لو قذفت كرة بشكل أفقي فكیف یمكن مقارنة حركة ھذه الكرة مع حركة  

وقفة تقویمیة

:في ضوء ما درستھ، أجب عن األسئلة اآلتیة

 رتّب الكواكب حسب بعدھا عن الشمس من األقرب إلى األبعد؟
:  التفكیر الناقد  

  ھل تكون قوة الجاذبیة الشمسیة أكبر عند كوكب عطارد أم عند كوكب زحل؟
.وّضح ذلك   

  لو قذفت كرة بشكل أفقي فكیف یمكن مقارنة حركة ھذه الكرة مع حركة
الكواكب حول الشمس؟   



:قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات اآلتیة
رّتب الكواكب حسب بعدھا عن الشمس من األقرب إلى األبعد؟

.عطارد، الزھرة، األرض، المریخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون

.ھل تكون قوة الجاذبیة الشمسیة أكبر عند كوكب عطارد أم عند كوكب زحل؟ وّضح ذلك
.تكون قوة الجاذبیة الشمسیة عند عطارد أكبر؛ إلن عطارد أقرب إلى الشمس من زحل
لو قذفت كرة بشكل أفقي فكیف یمكن مقارنة حركة ھذه الكرة مع حركة الكواكب حول  

تتحرك الكرة في خط أفقي مستقیم، ولكن الجاذبیة تسحبھا إلى أسفل، فینحني خط 
.حركتھا، ویحدث الشيء نفسھ للكواكب في أثناء دورانھا حول الشمسحركتھا، ویحدث الشيء نفسھ للكواكب في أثناء دورانھا حول الشمس

التقییم الذاتي
قارن بین ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات اآلتیة  
 رّتب الكواكب حسب بعدھا عن الشمس من األقرب إلى األبعد؟

عطارد، الزھرة، األرض، المریخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون   
التفكیر الناقد  :

اضغط على زر السماعة

التفكیر الناقد  :
ھل تكون قوة الجاذبیة الشمسیة أكبر عند كوكب عطارد أم عند كوكب زحل؟ وّضح ذلك
تكون قوة الجاذبیة الشمسیة عند عطارد أكبر؛ إلن عطارد أقرب إلى الشمس من زحل   
   لو قذفت كرة بشكل أفقي فكیف یمكن مقارنة حركة ھذه الكرة مع حركة الكواكب حول
الشمس؟    

تتحرك الكرة في خط أفقي مستقیم، ولكن الجاذبیة تسحبھا إلى أسفل، فینحني خط     
حركتھا، ویحدث الشيء نفسھ للكواكب في أثناء دورانھا حول الشمس    حركتھا، ویحدث الشيء نفسھ للكواكب في أثناء دورانھا حول الشمس    



على سرعة دوران الكوكب حول محوره وسرعة دورانھ حول 
الشمس؛ فإذا كانت سرعة دورانھ حول محوره بطیئة یكون یومھ طویل، وإذا كانت سرعة دورانھ حول 

اضغط على زر السماعة

، وبالصورة 

)   عطارد، الزھرة، األرض

الداخلیة؟ وما الكویكبات؟ ما الكواكب

على سرعة دوران الكوكب حول محوره وسرعة دورانھ حول طول الیوم وطول السنة للكوكب یعتمد : حقیقة
الشمس؛ فإذا كانت سرعة دورانھ حول محوره بطیئة یكون یومھ طویل، وإذا كانت سرعة دورانھ حول 

.  الشمس بطئیة تكون سنتھ طویلة

، وبالصورة )40(مستعیًنا بالكتاب المدرسي صفحة : نشاط
:المجاورة أجب عن األسئلة التالیة

  عطارد، الزھرة، األرض( ما الذي تالحظھ بالنسبة لكواكب
:مقارنة ببقیة الكواكب من حیث   

الحجم. الحجم.
سرعة دورانھا حول محاورھا.
التركیب.



:مقارنة ببقیة الكواكب من حیث) عطارد، الزھرة، األرض
.متقاربة في الحجم، وصغیرة مقارنة ببقیة الكواكب

.تدور ببطء حول محاورھا) عطارد، الزھرة، األرض

   .تركیب عطارد، الزھرة، األرض صخري مقارنة بالكواكب األخرى

التقییم الذاتي

  عطارد، الزھرة، األرض( ما الذي تالحظھ بالنسبة لكواكب
متقاربة في الحجم، وصغیرة مقارنة ببقیة الكواكب) عطارد، الزھرة، األرض( كواكب : الحجم

اضغط على زر السماعة

عطارد، الزھرة، األرض( كواكب : سرعة دورانھا حول محاورھا
   
تركیب عطارد، الزھرة، األرض صخري مقارنة بالكواكب األخرى :التركیب
    



:، أجب عن األسئلة اآلتیة
).األصغرالكواكب من األكبر إلى 

اضغط على زر السماعة

تصاعدًیا من حیث درجة حرارة سطح الكوكب ) تصاعدًیا من حیث درجة حرارة سطح الكوكب ) 

الداخلیة؟ وما الكویكبات؟ ما الكواكب

.  مقارنة بین الكواكب: نشاط
، أجب عن األسئلة اآلتیة)42- 40( مستعیًنا بالكتاب المدرسي صفحة 

 الكواكب من األكبر إلى ترتیب : (قارن بین الكواكب من حیث
البعد عن الشمس. القطر. البعد عن الشمس. القطر.
طول الیوم.
طول السنة.

حدد الكواكب التي لھا:
أقمار.
غالف جوي.
 عطارد، الزھرة، األرض، المریخ( رتب الكواكب اآلتیة (  عطارد، الزھرة، األرض، المریخ( رتب الكواكب اآلتیة (

.المقابل للشمس
 ما الكوكب الذي یتمیز بوجود بقعة حمراء؟
 ما الكوكب الذي یتمثل بوجود حلقات ضخمة؟



)ترتیب الكواكب من األكبر إلى األصغر
).المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، األرض، الزھرة، المریخ، عطارد

).نبتون، أورانوس، زحل، المشتري، المریخ، األرض، الزھرة، عطارد

).الزھرة، عطارد، المریخ، األرض، أورانوس، نبتون، زحل، المشتري

).نبتون، أورانوس، زحل، المشتري، المریخ، األرض، الزھرة، عطارد).نبتون، أورانوس، زحل، المشتري، المریخ، األرض، الزھرة، عطارد

التقییم الذاتي

:اآلتیةقارن ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات 
ترتیب الكواكب من األكبر إلى األصغر:  (قارن بین الكواكب من حیث

المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، األرض، الزھرة، المریخ، عطارد ( .القطر

اضغط على زر السماعة

نبتون، أورانوس، زحل، المشتري، المریخ، األرض، الزھرة، عطارد(. البعد عن الشمس

 الزھرة، عطارد، المریخ، األرض، أورانوس، نبتون، زحل، المشتري(. الیومطول

نبتون، أورانوس، زحل، المشتري، المریخ، األرض، الزھرة، عطارد(. طول السنة نبتون، أورانوس، زحل، المشتري، المریخ، األرض، الزھرة، عطارد(. طول السنة



. األرض، المریخ، المشتري، أورانوس، زحل، نبتون
.الزھرة، األرض، المریخ، المشتري، أورانوس، زحل، نبتون.الزھرة، األرض، المریخ، المشتري، أورانوس، زحل، نبتون

تصاعدًیا من حیث درجة حرارة سطح ) عطارد، الزھرة، األرض، المریخ
.المریخ، األرض، عطارد، الزھرة

..

الذاتيتابع التقییم 

:اآلتیةقارن ما توصلت إلیھ من إجابات مع اإلجابات 
حدد الكواكب التي لھا:

األرض، المریخ، المشتري، أورانوس، زحل، نبتون: أقمار
الزھرة، األرض، المریخ، المشتري، أورانوس، زحل، نبتون: غالف جوي

اضغط على زر السماعة

الزھرة، األرض، المریخ، المشتري، أورانوس، زحل، نبتون: غالف جوي

 عطارد، الزھرة، األرض، المریخ( رتب الكواكب اآلتیة
المریخ، األرض، عطارد، الزھرة.  الكوكب المقابل للشمس

 المشتريما الكوكب الذي یتمیز بوجود بقعة حمراء؟.  المشتريما الكوكب الذي یتمیز بوجود بقعة حمراء؟.

 زحلما الكوكب الذي یتمثل بوجود حلقات ضخمة؟.



ما األجرام األخرى في نظامنا الشمسي؟

الشمس والكواكب ھي من مكونات النظام الشمسي، ولكن ھل ھناك 

مستعیًنا بالكتاب المدرسي، وبالصور المجاورة، أجب عن األسئلة 

ھل ذیل المذنب یقع أمام المذنب أم خلفھ؟ وّضح  

ما األجرام األخرى في نظامنا الشمسي؟

الشمس والكواكب ھي من مكونات النظام الشمسي، ولكن ھل ھناك تعلمت أن : حقیقة
مكونات أخرى للنظام الشمسي؟

اضغط على زر السماعة

.تعُرف األجرام األخرى للنظام الشمسي: نشاط
مستعیًنا بالكتاب المدرسي، وبالصور المجاورة، أجب عن األسئلة 

.اآلتیة
؟ أین تقع؟ما خصائص الكویكبات
المذنب، الشھاب، النیزك؟: ما الفرق بین كل من المذنب، الشھاب، النیزك؟: ما الفرق بین كل من
ھل ذیل المذنب یقع أمام المذنب أم خلفھ؟ وّضح  : التفكیر الناقد
.إجابتك  



.أجرام صغیرة نسبًیا، ذات طبیعة صخریة فلزیة، تتحرك في مدارات حول الشمس
تقع معظمھا في حزام الكویكبات بین مداري المریخ والمشتري، وبعضھا یقع بعد كوكب 

اضغط على زر السماعة

تقع معظمھا في حزام الكویكبات بین مداري المریخ والمشتري، وبعضھا یقع بعد كوكب 

جسم صخري أو فلزي صغیر یدخل الغالف الجوي لألرض ویحترق قبل ارتطامھ 

.جزء الشھاب الذي یصل األرض في حالة عدم احتراقھ بشكل كامل.جزء الشھاب الذي یصل األرض في حالة عدم احتراقھ بشكل كامل
.ھل ذیل المذنب یقع أمام المذنب أم خلفھ؟ وضح إجابتك

ذیل المذنب وكما یظھر في الشكل المجاورال یكون أمامھ أو خلفھ، إنما بالجھة البعیدة عن 
؛  حیث تدفع أشعة الشمس واإلشعاع 

.الشمسي السحابة الغازیة بعیًدا عن اإلشعاع في االتجاه المقابل

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

؟ أین تقع؟ما خصائص الكویكبات
أجرام صغیرة نسبًیا، ذات طبیعة صخریة فلزیة، تتحرك في مدارات حول الشمس 
تقع معظمھا في حزام الكویكبات بین مداري المریخ والمشتري، وبعضھا یقع بعد كوكب   تقع معظمھا في حزام الكویكبات بین مداري المریخ والمشتري، وبعضھا یقع بعد كوكب   

.زحل
المذنب، الشھاب، النیزك؟: ما الفرق بین كل من
.كرة من الجلید، والصخور تدور حول الشمس: المذنب  
جسم صخري أو فلزي صغیر یدخل الغالف الجوي لألرض ویحترق قبل ارتطامھ : الشھاب  

.بسطحھا، ویظھر كخط المع في السماء
جزء الشھاب الذي یصل األرض في حالة عدم احتراقھ بشكل كامل: النیزك   جزء الشھاب الذي یصل األرض في حالة عدم احتراقھ بشكل كامل: النیزك  
ھل ذیل المذنب یقع أمام المذنب أم خلفھ؟ وضح إجابتك: التفكیر الناقد

ذیل المذنب وكما یظھر في الشكل المجاورال یكون أمامھ أو خلفھ، إنما بالجھة البعیدة عن    
؛  حیث تدفع أشعة الشمس واإلشعاع )عكس اإلشعاع(أشعة الشمس واإلشعاع الشمسي 

الشمسي السحابة الغازیة بعیًدا عن اإلشعاع في االتجاه المقابل



وقفة تقویمیة
:ما الفرق بین الكواكب الداخلیة والكواكب الخارجیة من حیث

في كوكب األرض؟ بین السبب في أن طول الیوم في كوكب المشتري أقل منھ

مرة من السنة في كوكب األرض؟) 165( 

وقفة تقویمیة
ما الفرق بین الكواكب الداخلیة والكواكب الخارجیة من حیث

 الحجم.
التركیب.
سرعة الدوران حول محورھا. سرعة الدوران حول محورھا.

بین السبب في أن طول الیوم في كوكب المشتري أقل منھ

 السبب في أن طول السنة في كوكب نبتون أكبر بـِ بین )



:ما الفرق بین الكواكب الداخلیة والكواكب الخارجیة من حیث
.الكواكب الداخلیة أقل حجًما من الكواكب الخارجیة

.الداخلیة صخریة، في حین أن تراكیب الكواكب الخارجیة غازیة
.الكواكب الداخلیة تدور ببطء حول محورھا مقارنة بالكواكب الخارجیة.الكواكب الداخلیة تدور ببطء حول محورھا مقارنة بالكواكب الخارجیة

في كوكب األرض؟ بین السبب في أن طول الیوم في كوكب المشتري أقل منھ

مرة من السنة في كوكب األرض؟) 165(  مرة من السنة في كوكب األرض؟) 165( 
.بسبب أن سرعة دوران كوكب نبتون في مداره حول الشمس بطیئة مقارنة بسرعة دوران األرض حولھا

التقییم الذاتي
ما الفرق بین الكواكب الداخلیة والكواكب الخارجیة من حیث

 الكواكب الداخلیة أقل حجًما من الكواكب الخارجیة. الحجم
الداخلیة صخریة، في حین أن تراكیب الكواكب الخارجیة غازیة تراكیب معظم الكواكب. التركیب
الكواكب الداخلیة تدور ببطء حول محورھا مقارنة بالكواكب الخارجیة. سرعة الدوران حول محورھا الكواكب الداخلیة تدور ببطء حول محورھا مقارنة بالكواكب الخارجیة. سرعة الدوران حول محورھا

بین السبب في أن طول الیوم في كوكب المشتري أقل منھ
.بسبب بطء دوران الكوكب حول محوره    

 السبب في أن طول السنة في كوكب نبتون أكبر بـِ بین )  السبب في أن طول السنة في كوكب نبتون أكبر بـِ بین )
بسبب أن سرعة دوران كوكب نبتون في مداره حول الشمس بطیئة مقارنة بسرعة دوران األرض حولھا     


