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نظام األرض والشمس والقمرنظام األرض والشمس والقمر
العلومالعلوم: : 

الجزء الثانيالجزء الثاني  --السادس االبتدائي السادس االبتدائي  الجزء الثانيالجزء الثاني  --السادس االبتدائي السادس االبتدائي 
2020صفحة صفحة 

نظام األرض والشمس والقمرنظام األرض والشمس والقمر
: : المادةالمادة

السادس االبتدائي السادس االبتدائي : : الصفالصف السادس االبتدائي السادس االبتدائي : : الصفالصف
صفحة صفحة 



بعد دراستك لھذا العرض التقدیمي وتنفیذ أنشطتھ أن تكون قادًرا بعد دراستك لھذا العرض التقدیمي وتنفیذ أنشطتھ أن تكون قادًرا 

.استقصاء كیف یسبب دوران األرض والقمر والشمس ظھور أطوار القمر المختلفة
.وصف الظروف التي تؤدي إلى حدوث خسوف القمر وكسوف الشمس

:أھداف الدرس

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

وصف معالم سطح القمر.
استقصاء كیف یسبب دوران األرض والقمر والشمس ظھور أطوار القمر المختلفة
وصف الظروف التي تؤدي إلى حدوث خسوف القمر وكسوف الشمس
تفسیر كیفیة حدوث المد والجزر. تفسیر كیفیة حدوث المد والجزر.



نظام أالرض والشمس   
والقمروالقمر



كیف یبدو القمر؟

:  نشاط
نفذ النشاط الموّضح جانبا، ثم أجب عن 

:األسئلة اآلتیة:األسئلة اآلتیة
كیف یبدو القمر لمشاھد من األرض؟
 كیف یبدو القمر لمشاھد من الشمس؟

ھل سیكون لھ أطوار؟
ھل یتغّیر شكل القمر وحجمھ حقیقة؟
 ھل تظھر األرض بأطوار مختلفة لو ھل تظھر األرض بأطوار مختلفة لو

شاھدتھا من القمر؟



).البدر، الھالل، المحاق، التربیع األول، التربیع األخیر).البدر، الھالل، المحاق، التربیع األول، التربیع األخیر

كیف یبدو القمر لمشاھد من الشمس؟ ھل سیكون لھ أطوار؟

.ال یتغّیر شكل القمر وحجمھ حقیقة، إنما یظھر فقط بذلك المظھر

ھل تظھر األرض بأطوار مختلفة لو شاھدتھا من القمر؟
.نعم، قد تبدو األرض بأطوار مختلفة لمشاھد من القمر

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

كیف یبدو القمر لمشاھد من األرض؟
البدر، الھالل، المحاق، التربیع األول، التربیع األخیر( یبدو بأطوار مختلفة    البدر، الھالل، المحاق، التربیع األول، التربیع األخیر( یبدو بأطوار مختلفة   

كیف یبدو القمر لمشاھد من الشمس؟ ھل سیكون لھ أطوار؟
.یبدو بشكل واحد لیس لھ أطوار، سیكون بدًرا 

ھل یتغّیر شكل القمر وحجمھ حقیقة؟ھل یتغّیر شكل القمر وحجمھ حقیقة؟
ال یتغّیر شكل القمر وحجمھ حقیقة، إنما یظھر فقط بذلك المظھر 

ھل تظھر األرض بأطوار مختلفة لو شاھدتھا من القمر؟
نعم، قد تبدو األرض بأطوار مختلفة لمشاھد من القمر   



كیف یبدو القمر؟

:أجب عن األسئلة اآلتیة) 23& 22( 

اضغط على زر السماعة

.، الجبال القمریة)السھول( الفوھات، البحار القمریة 
اضغط على زر السماعة

كیف یبدو القمر؟

( مستعیًنا بالصور أعاله وبالكتاب المدرسي صفحة : نشاط
ما الوسائل التي استخدمھا اإلنسان في اكتشاف القمر؟
ھل للقمر مجال مغناطیسي؟
ما معالم سطح القمر؟ ما معالم سطح القمر؟
الفوھات، البحار القمریة : بین كیف تشكلت المعالم التالیة
ما سبب تشكل الجبال حول حواف البحار القمریة؟
ھل ھنالك نشاط حدیث لصفائح تكتونیة على القمر؟



.ال یوجد للقمر مجال مغناطیسي، ولكن لھ جاذبیة تعادل سدس جاذبیة األرض

اضغط على زر السماعة

.ال یوجد للقمر مجال مغناطیسي، ولكن لھ جاذبیة تعادل سدس جاذبیة األرض

.، األراضي المرتفعة، الجبال القمریة، األودیة
.، الجبال القمریة

.تصادم بعض األجرام الفضائیة الكبیرة بسطح القمر

على القمر، إال أنھ لیس ھناك أدلة على نشاط بركاني ) الكتل البركانیة

التقییم الذاتي

ما الوسائل التي استخدمھا اإلنسان في اكتشاف القمر؟
.المناظیر والمسابیر، الرحالت الفضائیة مثل رحالت أبولو    
ھل للقمر مجال مغناطیسي؟

ال یوجد للقمر مجال مغناطیسي، ولكن لھ جاذبیة تعادل سدس جاذبیة األرض     ال یوجد للقمر مجال مغناطیسي، ولكن لھ جاذبیة تعادل سدس جاذبیة األرض     
ما معالم سطح القمر؟

، األراضي المرتفعة، الجبال القمریة، األودیة)السھول( یوجد على سطح القمر معالم مثل الفوھات، البحار     
الجبال القمریة)السھول( الفوھات، البحار القمریة : بین كیف تشكلت المعالم التالیة ،

.اصطدام األجرام السماویة بسطح القمر: الفوھات     
تصادم بعض األجرام الفضائیة الكبیرة بسطح القمر): السھول( البحار القمریة     
.تصادم بعض األجرام الفضائیة الكبیرة بسطح القمر: الجبال القمریة    
ما سبب تشكل الجبال حول حواف البحار القمریة؟ ما سبب تشكل الجبال حول حواف البحار القمریة؟

.اصطدام األجرام الفضائیة بسطح القمر     
ھل ھنالك نشاط حدیث لصفائح تكتونیة على القمر؟

الكتل البركانیة( ال یوجد نشاط حدیث لصفائح تكتونیة على الرغم من تدفق الالبا    
.حدیث



اضغط على زر السماعة

ما الذي یسبب أطوار القمر؟

:الحظ الصور أعاله، ثم أجب عن األسئلة األتیة: نشاط
ھل القمر مضي أم ُمضاء؟
ماذا نسمي شكل القمر الذي نراه لیال؟
 سّم أطوار القمر المختلفة؟
ما الفترة الزمنیة بین:

طور المحاق إلى وطور البدر؟طور المحاق إلى وطور البدر؟
طور المحاق والمحاق الذي یلیھ؟

 ؟ )الھجري( كم عدد أیام الشھر القمري
ما سبب حدوث أطوار القمر؟



اضغط على زر السماعة

.المحاق، الھالل األول، التربیع األول، األحدب األول، البدر، األحدب األخیر، التربیع األخیر، الھالل األخیر

,تغیر المواقع النسبیة لكل من الشمس واألرض والقمر مما یسبب اختالف شكل ومساحة الجزء الُمضاء الذي نراه من القمر

التقییم الذاتي
ھل القمر مضي أم ُمضاء؟
مضاء      
ماذا نسمي شكل القمر الذي نراه لیال؟
طور      
 سّم أطوار القمر المختلفة؟

المحاق، الھالل األول، التربیع األول، األحدب األول، البدر، األحدب األخیر، التربیع األخیر، الھالل األخیر
ما الفترة الزمنیة بین:

 یوم  14.5طور المحاق إلى وطور البدر؟
 یوم 29.5طور المحاق والمحاق الذي یلیھ؟

 یوم 29.5؟ )الھجري( كم عدد أیام الشھر القمري  یوم 29.5؟ )الھجري( كم عدد أیام الشھر القمري
ما سبب حدوث أطوار القمر؟
تغیر المواقع النسبیة لكل من الشمس واألرض والقمر مما یسبب اختالف شكل ومساحة الجزء الُمضاء الذي نراه من القمر 



ما سبب ظاھرتي الخسوف والكسوف؟

ماذا یمثل كل من المصباح، الكرة الكبیرة، الكرة الصغیر؟
ما الظاھرة التي تتكون عند وضع الكرة الكبیرة بین المصباح 

ما الظاھرة التي تتكون عند وضع الكرة الصغیرة بین 

ما سبب ظاھرتي الخسوف والكسوف؟

:  نشاط 

اضغط على زر السماعة

:أجب عن األسئلة التالیة

ماذا یمثل كل من المصباح، الكرة الكبیرة، الكرة الصغیر؟
 ما الظاھرة التي تتكون عند وضع الكرة الكبیرة بین المصباح

والكرة الصغیرة؟والكرة الصغیرة؟
 ما الظاھرة التي تتكون عند وضع الكرة الصغیرة بین

المصباح والكرة الكبیرة؟



ماذا یمثل كل من المصباح، الكرة الكبیرة، الكرة الصغیر؟

اضغط على زر السماعة

ما الظاھرة التي تتكون عند وضع الكرة الكبیرة بین المصباح والكرة الصغیرة؟

ما الظاھرة التي تتكون عند وضع الكرة الصغیرة بین المصباح والكرة الكبیرة؟

اضغط على زر السماعة

ما الظاھرة التي تتكون عند وضع الكرة الصغیرة بین المصباح والكرة الكبیرة؟

التقویم الذاتي

ماذا یمثل كل من المصباح، الكرة الكبیرة، الكرة الصغیر؟
.الشمس: المصباح• .الشمس: المصباح•
.األرض: الكرة الكبیرة•
.القمر: الكرة الصغیر•
ما الظاھرة التي تتكون عند وضع الكرة الكبیرة بین المصباح والكرة الصغیرة؟

.خسوف القمر    
ما الظاھرة التي تتكون عند وضع الكرة الصغیرة بین المصباح والكرة الكبیرة؟ ما الظاھرة التي تتكون عند وضع الكرة الصغیرة بین المصباح والكرة الكبیرة؟

.كسوف الشمس     



:اآلتیة بالنظر إلى الرسم أعاله، وباالستعانة بالكتاب المدرسي أجب عن األسئلة 

حول األرض مع مدار األرض حول الشمس؟ ماذا یترتب على ذلك؟حول األرض مع مدار األرض حول الشمس؟ ماذا یترتب على ذلك؟

.عند حدوث خسوف القمر الكلي، ھل یمكن رؤیتھ من مواقع األرض كافة؟ وضح ذلك

ما سبب ظاھرتي الخسوف والكسوف؟

خسوف القمر

: نشاط
بالنظر إلى الرسم أعاله، وباالستعانة بالكتاب المدرسي أجب عن األسئلة 

 موقع األرض بالنسبة إلى الشمس والقمر؟ ما
 تحجب األرض أشعة الشمس الساقطة على القمر؟ ھل
 یترتب على وقوع األرض بین القمر والشمس؟ ماذا
 ما طور القمر عند حدوث ظاھرة الخسوف؟
 حول األرض مع مدار األرض حول الشمس؟ ماذا یترتب على ذلك؟ ھل یتطابق مدار القمر  حول األرض مع مدار األرض حول الشمس؟ ماذا یترتب على ذلك؟ ھل یتطابق مدار القمر
 ماذا ینتج عن وقوع القمر في:

الظل؟ منطقة شبھ
منطقة الظل؟
عند حدوث خسوف القمر الكلي، ھل یمكن رؤیتھ من مواقع األرض كافة؟ وضح ذلك: تفكیر ناقد



تحجب األرض أشعة الشمس الساقطة على القمر عند وقوع األرض بینھما؟
اضغط على زر السماعة

حول األرض مع مدار األرض حول الشمس؟ ماذا یترتب على ذلك؟
یتطابق، حیث یمیل مدار القمر حول األرض قلیال عن مدار األرض حول الشمس، ویترتب على ذلك أن یقطع القمر 

عند حدوث خسوف القمر الكلي، ھل یمكن رؤیتھ من مواقع األرض كافة؟

التقییم الذاتي
موقع األرض بالنسبة إلى الشمس والقمر؟ ما

.تقع بینھما    
 تحجب األرض أشعة الشمس الساقطة على القمر عند وقوع األرض بینھما؟ ھل

.نعم       
 یترتب على وقوع األرض بین القمر والشمس؟ ماذا  یترتب على وقوع األرض بین القمر والشمس؟ ماذا

.ظاھرة الخسوف    
 ما طور القمر عند حدوث ظاھرة الخسوف؟

 .البدر     
 حول األرض مع مدار األرض حول الشمس؟ ماذا یترتب على ذلك؟ ھل یتطابق مدار القمر

یتطابق، حیث یمیل مدار القمر حول األرض قلیال عن مدار األرض حول الشمس، ویترتب على ذلك أن یقطع القمر ال 
.مسار مدار األرض مرتین خالل الشھر

 ماذا ینتج عن وقوع القمر في:  ماذا ینتج عن وقوع القمر في:
خسوف جزئيالظل؟  منطقة شبھ.
 خسوف كليمنطقة الظل؟.
عند حدوث خسوف القمر الكلي، ھل یمكن رؤیتھ من مواقع األرض كافة؟: تفكیر ناقد

. ال        



:بالنظر إلى الرسم أعاله، وباالستعانة بالكتاب المدرسي أجب عن األسئلة اآلتیة

یحجب القمر جزًءا من أشعة الشمس الساقطة على األرض؟

.عند حدوث كسوف الشمس الكلي، ھل یمكن رؤیتھ من مواقع األرض كافة؟ وضح ذلك

ما سبب ظاھرتي الخسوف والكسوف؟

: نشاط
بالنظر إلى الرسم أعاله، وباالستعانة بالكتاب المدرسي أجب عن األسئلة اآلتیة

 موقع القمر بالنسبة إلى الشمس واألرض؟ ما
 یحجب القمر جزًءا من أشعة الشمس الساقطة على األرض؟ ھل
 یترتب على وقوع القمر بین األرض والشمس؟ ماذا
 ما طور القمر عند حدوث الكسوف الكلي؟
 ماذا ینتج عن وقوع األرض في:  ماذا ینتج عن وقوع األرض في:

الظل؟ منطقة شبھ
منطقة الظل؟

عند حدوث كسوف الشمس الكلي، ھل یمكن رؤیتھ من مواقع األرض كافة؟ وضح ذلك: تفكیر ناقد



اضغط على زر السماعةاضغط على زر السماعة

.؟ وضح ذلككافةعند حدوث كسوف الشمس الكلي، ھل یمكن رؤیتھ من مواقع األرض 
ال، حیث یمكن مشھدة الكسوف الكلي من منطقة محدودة من الراصد فقط، فظل القمر صغیر نسبًیا یقع على مساحة 

التقییم الذاتي

ما موقع القمر بالنسبة إلى الشمس واألرض؟
.بینھما   
ھل یحجب القمر جزًءا من أشعة الشمس الساقطة على األرض؟

.نعم    .نعم   
ماذا یترتب على وقوع القمر بین األرض والشمس؟

.ظاھرة الكسوف   
ما طور القمر عند حدوث الكسوف الكلي؟

.المحاق   
ماذا ینتج عن وقوع األرض في:

 الكسوف الجزئيمنطقة شبھ الظل؟.
 الكسوف الكليمنطقة الظل؟.

عند حدوث كسوف الشمس الكلي، ھل یمكن رؤیتھ من مواقع األرض : تفكیر ناقد
ال، حیث یمكن مشھدة الكسوف الكلي من منطقة محدودة من الراصد فقط، فظل القمر صغیر نسبًیا یقع على مساحة       

.صغیرة من سطح األرض



:تأمل الشكل أعاله، ومستعیّنا بالكتاب المدرسي، أجب عن األسئلة اآلتیة

اضغط على زر السماعة

ما نوع المد والجزر الذي یحدث عندما یكون القمر محاقا؟
؟المد العالي، والمد المنخفض

اضغط على زر السماعة

المد والجز

:نشاط
تأمل الشكل أعاله، ومستعیّنا بالكتاب المدرسي، أجب عن األسئلة اآلتیة

المقصود بظاھرتي المد والجزر؟ ما
ما سبب حدوث ظاھرتي المد والجزر؟ ما سبب حدوث ظاھرتي المد والجزر؟ 
بین كیفیة حدوث نوعي المد؟
ما نوع المد والجزر الذي یحدث عندما یكون القمر محاقا؟
المد العالي، والمد المنخفض: كم مرة في الشھر یحدث كل من



اضغط على زر السماعة

حیث  - حیث یكون القمر محاقا أو بدرا–عندما یصطف كل من الشمس والقمر واألرض على استواء واحد 
.یكون مستوى المد أكثر ارتفاعا ومستوى الجزر أكثر انخفاضا

یحدث إذا كانت قوة الجاذبیة لكل من القمر والشمس بشكل متعامد، بحیث یكون القمر في التربیع األول 
.أو األخیر، یكون مستوى المد أقل ارتفاع والجزر أقل انخفاضا من المعتاد.أو األخیر، یكون مستوى المد أقل ارتفاع والجزر أقل انخفاضا من المعتاد

ما نوع المد والجزر الذي یحدث عندما یكون القمر محاًقا؟

المد العالي، والمد المنخفض؟

التقییم الذاتي
 المقصود بظاھرتي المد والجزر؟ ما

.ارتفاع منسوب الماء وانخفاضھ على طول الشاطئ
 ما سبب حدوث ظاھرتي المد والجزر؟

  .یحدث بسبب التجاذب بین القمر واألرض  .یحدث بسبب التجاذب بین القمر واألرض
 بین كیفیة حدوث نوعي المد؟

عندما یصطف كل من الشمس والقمر واألرض على استواء واحد : المد العالي
یكون مستوى المد أكثر ارتفاعا ومستوى الجزر أكثر انخفاضا

یحدث إذا كانت قوة الجاذبیة لكل من القمر والشمس بشكل متعامد، بحیث یكون القمر في التربیع األول :المد المنخفض
أو األخیر، یكون مستوى المد أقل ارتفاع والجزر أقل انخفاضا من المعتادأو األخیر، یكون مستوى المد أقل ارتفاع والجزر أقل انخفاضا من المعتاد

 ما نوع المد والجزر الذي یحدث عندما یكون القمر محاًقا؟
.العالي     
 المد العالي، والمد المنخفض؟: كم مرة في الشھر یحدث كل من

.مرتین   


