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م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

العلوم املادة
السادس االبتدائي الصف

الثاني الفصل الدراس ي

(الفضاء)الرابعة الوحدة

(الفلك)الثامن  الفصل

النظام الشمس ي الدرس األول 
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أهداف الدرس

.بياُن مكوناِت النظام الشمس ي–(1)

.تفسيُر بقاِء الكواكِب في مداراٍت حول الشمس–(2)

اليوم، طول القطر، البعد عن الشمس،: املقارنُة بين الكواكِب استناًدا ملعايير–(3)
.األقمار

النظام الشمس ي
الصف السادس االبتدائي-العلوم 
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النظام الشمس يالنظام الشمس ي
الصف السادس االبتدائي-العلوم 
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ما النظام الشمس ي؟

.مجموعُة الكواكِب واألقماِر واألجراِم األخرى التي تدوُر حوَل الشمِس 
أقماٍر وأجراٍم أخرى تدوُر كلها حوَل هذا ال-هو الشمس–يتكون النظاُم الشمس ُي من نجٍم  وملعظِم . نجِم وكواكَب و

.كواكِب نظامنا الشمس ّي قمر أو أكثر

أحُد سطحِه علىنعيُش الذياألرِض كوكُب يعّد :حقيقة
.الشمسيةاملجموعةكواكب

النظام الشمس ي

.جرٌم كروٌي كبيٌر يدوُر حول نجٍم :الكوكب
.جرٌم يدوُر حوَل الكوكِب :القمر

.  الكواكُب واألقماُر أجزاٌء من النظاِم الشمس ي

النظام الشمس ي
الصف السادس االبتدائي-العلوم 
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حركُة الكواكِب 
.شاهد العلماء قديًما الكواكَب تتحرُك بين النجوِم، ولكنهم لم يعرفوا السبب، ثم ظهر تفسيران

النظام الشمس ي

ووفَق هذا . وِن اعتبر  أنَّ األرَض هي مركُز الك: التفسيُر األوُل 
حوَل األرِض التفسيِر فإنَّ الشمَس والقمَر والنجوَم تدورُ 

.  خاطئوهذا تفسيٌر 

 والنجوَم نصَّ على أنَّ األرَض والقمرَ : التفسيُر الثاني
-ويفسُر هذا. وكواكَب أخرى كلها تدور حول الشمِس 

ا حركة الكواكب ولكنه لم يكن شائعً -بصورة أفضل
ي مركز بسبب أن أكثر الناس كانوا يعتقدون بأن األرَض ه

.الكوِن 

النظام الشمس ي
الصف السادس االبتدائي-العلوم 
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ُت الكواكُب واملدارا
ما السببان اللذان يحافظان على بقاِء الكواكِب في مداراتها حوَل الشمِس؟. سؤال▪

حركة الكواكب في مدارات

العامُل وهيالفضاِء فيكافةاألجراِم بينتربطُ قوةٌ :الجاذبيةقوة-1
.الشمسحول مداراتهافيالكواكَب يبقيالذياألول 

:هماعاملينعلىالجاذبيِة قوةُ تعتمُد 
.بينهماةالجاذبيقوةُ زادتجسمينأيكتلةُ زادتفكلما:الكتلة▪
بينالجاذبيةذلكومنالسماويِة األجراِم علىذلكينطبُق ▪

.الكواكبمنكوكٍب وأيالشمِس 
جاذبيةالمقدارُ قلَّ جسميِن أيبينالبعُد زادكلماإذ:البعد▪

كِب وكواالشمِس بينالجاذبيِة اختالُف ذلكومن.بينهما
.الشمِس نعالكواكِب بعِد اختالفبسبِب الشمسيِة املجموعِة 

النظام الشمس ي
الصف السادس االبتدائي-العلوم 



م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

الكواكُب واملداراُت 

حركة الكواكب في مدارات

حالةغيير تتقاومُ التيالخاصيةُ وهو :الذاتّي القصورُ -2
.الحركيةالجسم
يبقىواملتحركساكًنايبقىالساكُن فالجسُم ▪

تؤثرُ مالمهنفساالتجاهوفيثابتٍة بسرعٍة متحرًكا
.خارجيةقوةٌ فيه

طخفيالكوكبحركةُ تكوُن القصور وبسبب▪
حبهسعلىالشمسجاذبيةُ تعمُل بينمامستقيم
هذينوبسبب.أكبركتلتهاألنبإتجاهها
لكوكُب ايسيرُ (الذاتيالقصور ،الجاذبية)العاملين

.الشمِس حوَل مدارٍ شكلعلىمنحٍن مسارٍ في

النظام الشمس ي
الصف السادس االبتدائي-العلوم 
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نات النظام الشمس ي؟ما مكوّ (1)

.األرضعن سّم كوكبين يدوران في مدار قريب من األرض، وكوكبين يدوران في مدار بعيد ( 2)
أورانوس، نبتون : األرضعن كوكبان يدوران بعيًدا /. عطارد، الزهرة: كوكبان يدوران قريًبا من األرض

ما التفسير الصحيح لحركة الكواكب؟(3)

.أن الكواكب كلها تدور حول الشمس

.، كواكب، أقمار، كلها تدور حول النجم (الشمس)نجم 

النشاط التقييمي

ذلكهل تكون قوة الجاذبية الشمسية أكبَر  عند كوكب عطارد أم عند كوكب زحل؟ أوضح.التفكير الناقد(4)

.عند عطارد أكبر؛ ألَن عطارد أقرب إلى الشمس من زحلتكون الجاذبية الشمسية

النظام الشمس ي
الصف السادس االبتدائي-العلوم 
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ت؟الداخلية؟ وما الكويكباما الكواكب
قرُب أهيواملريُخ واألرُض والزهرةُ عطاردُ :الداخليةالكواكب
ىالشمِس إلىالكواكُب  .الداخليةَ الكواكَب وتسمَّ

.أكبرهارِض األ وكوكُب كبيٍر،حّدٍ إلىمتشابهةالكواكُب هذه▪
.صخرّي معظمهاوتركيُب الحجِم،فيمتقاربةهي▪
.بعضإلىبعِضهاقريبٍة مداراٍت فيتدورُ ▪
.حلقاتلهاليسأنهإال أقمار لهمنهاقليٌل ▪
دورةزمُن –الكوكِب فيومُ لذامحاورها،حوَل ببطٍء تدورُ ▪

.األرِض بيوِم مقارنةً طويٌل –محورهِ حوَل الكوكِب 
هو مامنها–الشمِس حوَل الكوكِب دورةِ زمُن –الكوكِب سنةُ ▪

.أطوُل هو ماومنهااألرضيِة السنِة منأقل  

النظام الشمس يبين الكواكباملقارنة
الصف السادس االبتدائي-العلوم 
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؟الداخلية؟ وما الكويكباتما الكواكب

ريٍة فلزيٍة، أجراٌم صغيرٌة نسبًيا، ذات طبيعٍة صخ. الكويكبات
.تتحرُك في مداراٍت حول الشمِس 

رّيِ يقع معظم الكويكبات في حزام الكويكبات بين مدا▪
.املريخ واملشتري 

.وتقُع بعُض الكويكبات بعَد كوكِب زحَل ▪
.تتقاطُع مداراُت بعِضها مع مداِر األرِض ▪

النظام الشمس ياملقارنة بين الكواكب
الصف السادس االبتدائي-العلوم 
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.تون وتضم املشتري وزحل وأورانوس ونب. الكواكب الخارجية
.كواكٌب متماثلٌة في حجومها▪
.تسمى الكواكُب الغازيُة العمالقةُ ▪
.يٌف لكِل واحٍد منها لبٌّ فلزيٌّ وغالٌف جويٌّ كث▪
. أكبَر هي أكبُر من الكواكِب الداخليِة وتدوُر في مداراٍت ▪
أقماٌر عديدةٌ ▪ .متباعدٌة عن بعضها ولها حلقاٌت و
.الكواكِب تدوُر  بسرعٍة؛ لذا فاليوُم قصيٌر جًدا على هذه▪

ه هناك عالم جليدي وراء الكواكب الخارجية، وأكبر كواكب
العلماء بلوتو الذي يعرف بالكوكب التاسع وهناك جداٌل بين

.    في اعتباره كوكًبا أم ال

النظام الشمس يبين الكواكباملقارنة
الصف السادس االبتدائي-العلوم 
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.  مقارنٌة بين الكواكِب 
:، أجب عن األسئلة اآلتية(43-40) مستعيًنا بالكتاب املدرس ي الصفحات 

النشاط التعليمي

(.ترتيب الكواكب من األكبر إلى األصغر: )قارن بين الكواكب من حيث▪
.  القطر➢
.البعد عن الشمس➢
.طول اليوم➢
.طول السنة➢

(.املشتري، زحل، أورانوس، نبتون، األرض، الزهرة، املريخ، عطارد) .القطر➢
(.نبتون، أورانوس، زحل، املشتري، املريخ، األرض، الزهرة، عطارد.)البعد عن الشمس➢
(.الزهرة، عطارد، املريخ، األرض، أورانوس، نبتون، زحل، املشتري ). طول اليوم➢
(.نبتون، أورانوس، زحل، املشتري، املريخ، األرض، الزهرة، عطارد). طول السنة➢

النظام الشمس ي
الصف السادس االبتدائي-العلوم 
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.حدد الكواكب التي لها أقمار▪

ميالنشاط التعلي/ تابع

.  األرض، املريخ، املشتري، أورانوس، زحل، نبتون : كواكب لها أقمار➢

قابل تصاعدًيا من حيث درجة حرارة سطح الكوكب امل( عطارد، الزهرة، األرض، املريخ) رتب الكواكب اآلتية ▪
.للشمس

.املريخ، األرض، عطارد، الزهرة

ما الكوكب الذي يتميز بوجود بقعة حمراء هي عبارة عن إعصار ضخم؟   ▪

ما الكوكب الذي يتميز بوجود حلقات ضخمة حوله؟▪

املشتري 

زحل

النظام الشمس ي
الصف السادس االبتدائي-العلوم 
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مكونات النظام الشمس ي

ما األجرام األخرى في نظامنا الشمس؟

.  كرٌة من الجليِد، والصخوِر تدوُر حوَل الشمِس :  املذنب
ّيِ يكوُن املذنُب متجمًدا على أطراِف النظاِم الشمس ▪

.الخارجيِة 
غاز عند اقترابه من الشمس يسخُن جليُده ويتحوُل إلى▪

.مشكاًل سحابًة من غاٍز وغبارٍ 
تكون ذيٌل تسبب أشعُة الشمِس تبخيَر املواد املتطايرة في▪

.للمذنِب يتجُه مبتعًدا عن الشمِس 

النظام الشمس ي
الصف السادس االبتدائي-العلوم 
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مكونات النظام الشمس ي

ما األجرام األخرى في نظامنا الشمس؟

اقِه جزُء الشهاِب الذي يصُل األرِض في حالِة عدِم : النيزُك  احتر
اقُع على سطِح األرِض تظهُر دل.بشكٍل كامٍل  ياًل على أثِر وهناك مو

.النيازك

جوّيِ لألرِض، جسٌم صخرُي أو فلزٌي صغيٌر يدخُل الغالِف ال: الشهاُب 
مٍع في السماِء ويحترُق قبَل ارتطامه بسطِح األرِض، ويظهُر كخّطٍ ال 

النظام الشمس ي
الصف السادس االبتدائي-العلوم 
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.ضْع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي: السؤال األول 

ي الفلكيون األجرام الصخرية الصغيرة التي تصطدم بسطح األرض؟ماذا-3 يسمَّ
بات-(د) املذنَّ األقمار-(ج) النيازك-(ب) الشهب-(أ)

النشاط التقييمي

سبب أن يوم الكواكب الداخلية قصير جًدا؟ما-2

حول نفسها ببطءتدور -(د) حول نفسها بسرعةتدور -(ج) غازيةكواكب-(ب) كبيرة الحجمألنها-(أ)

اآلتيِة أقرُب إلى حجِم األرِض؟أيٌّ الكواكِب -1
املشتري -(د) املريخ-(ج) عطارد-(ب) الزهرة-(أ)

النظام الشمس ي
الصف السادس االبتدائي-العلوم 
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:أجب عن األسئلة اآلتية
فيم تشبه الكويكبات الكواكب؟-4

التقييميالنشاط / تابع

.كٌل منها يتكون من صخور فلزية ويدور حول الشمس

مرة من السنة في كوكب األرض؟( 165) السبب في أن طول السنة في كوكب نبتون أكبر بـِ بين .التفكير الناقد-5

.بسرعة دوران األرض حولهابسبب أن سرعة دوران كوكب نبتون في مداره حول الشمس بطيئة مقارنةً 

لشمس؟أفقّيٍ فكيَف يمكُن مقارنة حركِة هذه الكرِة مع حركِة الكواكب حول الو قذفت كرة بشكٍل -6

فسه للكواكب يحدث الش يء ن. تتحرك الكرة في خط افقي مستقيم، ولكن الجاذبية تسحبها إلى أسفل فينحني خط حركتها
.اثناء دورانها حول الشمس، دون أن تسقط نحوها

النظام الشمس ي
الصف السادس االبتدائي-العلوم 
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انتهى الدرس

النظام الشمس ي
الصف السادس االبتدائي-العلوم 


