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 مدرسة الرشيد االبتدائية للبنين
 

 
 

  النظام الشمسيالشمس لها توابع تدور حولها مكونةً 

 هو أي جسم يدور في مدار حول جسم أكبر فالتابعوالقمر تابع لألرض ، 

 

  الكواكب 

  كواكب 8هي أجسام كروية تابعة للشمس في النظام الشمسي ، عددها 

 الكواكب

 سبب التسمية

 الكواكب الغازية العمالقة الكواكب الصخرية

 الكواكب القريبة من الشمس 
 ) تشترك في أنها مكونة من الصخور

 ولها لب صلب من الحديد(

ألنها كبيرة الحجم ومعظمها تتكون من غازات 
 وسطحها غير صلب

 الكواكب

 عطارد -1
 الزهرة -2
 األرض -3
 المريخ -4

 

 المشتري ) أكبر الكواكب ( -1
 زحل -2

 أورانوس -3
 نبتون -4

 

 

 : الدوران حول الشمس 

 

 

 

 
 

 تحفظ الكواكب في مداراتها حول الشمس الجاذبيةقوة 

 تطوير.. إنجاز.. تميز

 الرابعة الوحدة 

    النظام الشمسيدرس  – الثامنالفصل 

 م  1011عام 

استنتج العالم البولندي 
أن الكواكب تدور  كوبرنيكوس
 حول الشمس

بين أن  كبلرالعالم األلماني 
مدارات هذه الكواكب إهليلجية 

 )بيضاوية ( 

تتسع هذه المدارات كلما ابتعدت 
 الكواكب عن الشمس 

 م  1011عام 

 إسحاق نيوتنوصف العالم 
كيفية بقاء هذه الكواكب متحركة 

 في مدارها 



 

  

 : دراسة النظام الشمسي 

  ) التليسكوب ( المقرابصنع أول  جاليليوالعالم اإليطالي  -

 صنعها من أنبوب بداخله عدسات  -

 المقاريب التي نستعملها حاليا أكبر وأكثر فاعلية  -

 رؤية الكواكب تكون صعبة بسبب الغيوم واألضواء -

 يفضل العلماء بناء المقاريب في المناطق النائية الخالية من الغيوم ، أو فوق رؤوس الجبال  -

 

 مكونات النظام الشمسي

 النيازك الشهب المذنبات الكويكبات

تتكون من كتل صخرية  
 كبيرة
 

معظمها يقع في حزام بين 
 المريخ والمشتري

تتكون من الصخور والجليد 
مدار ضيق والغبار وتتحرك في 
 وطويل
 

عندما تقترب من الشمس تسخن 
ون ذيال ملتهباً من الغاز وتك

 والغبار

شظايا تتكون من تصادم 
 الكويكبات

 
عندما تدخل  شهبا  تسمى 

الغالف الجوي وتشتعل 
مكونة خطوطاً مضيئة 

 في السماء 

شظايا تتكون من تصادم 
 الكويكبات

 
عندما تصل إلى سطح 

 نيازكبـ تسمى األرض
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