
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/5science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/5science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عبد اهللا بن علي العبري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 جرم فً الفضاء ٌدور حول نجم ويعكس األشعة

 الفرق بين الكوكب والنجم
 النجم

 الكوكب

ٌُصدر ضوًءا وحرارة  جرم فً الفضاء 

 مثال

 مثال

 األرض

 الشمس

 المدار هو مسار تحرك الجرم حول جرم أكبر فً الفضاء

 دوران األرض ينتج عنه
 محورها   

 الشمس

 الليل والنهار

 فصول السنة

ساعة 24 المدة     ينتج عنه  

 المدة    
ٌوًما  3651⁄4  

 ٌوم 

شهر  12  

 ميالن محور األرض

ا

الليل        النهار      

قصٌر         طوٌل    الصٌف    

طوٌل          قصٌر    الشتاء     

اللٌل والنهار ٌتساوى  خط االستواء 

النظام الشمسً ٌتكون  من الشمس وثمانٌة  
 كواكب تدور حولها

من القمر ٌدور ( صخري)الكوٌكب جرم اصغر
 توجد بٌن المرٌخ والمشتري. حول الشمس 

فً المذنب كتلة من الجلٌد واألتربة تتحرك 
كبٌر حول الشمسمدار   

عندما تدخل الصخور وجزئٌات من الفضاء إلى الغالف الجوي 
 .شهًبألألرض، نطلق علٌها نٌازك أو 

عبداهلل بن علي العبري  / فكرة وإعداد األستاذ  
 مدرسة اإلمام سعيد بن عبداهلل للتعليم األساسي

العلوم.... اخلامسالصف   



 جرم فً الفضاء ٌدور حول نجم ويعكس األشعة

 الفرق بين الكوكب والنجم
 النجم

 الكوكب

ٌُصدر ضوًءا وحرارة  جرم فً الفضاء 

 مثال

 مثال

 األرض

 الشمس

 المدار هو مسار تحرك الجرم حول جرم أكبر فً الفضاء

 دوران األرض ينتج عنه
 محورها   

 الشمس

 الليل والنهار

 فصول السنة

ساعة 24 المدة     ينتج عنه  

 المدة    
ٌوًما  3651⁄4  

 ٌوم 

شهر  12  

 ميالن محور األرض

ا

الليل        النهار      

قصٌر         طوٌل    الصٌف    

طوٌل          قصٌر    الشتاء     

اللٌل والنهار ٌتساوى  خط االستواء 

النظام الشمسً ٌتكون  من الشمس وثمانٌة  
 كواكب تدور حولها

من القمر ٌدور ( صخري)الكوٌكب جرم اصغر
 توجد بٌن المرٌخ والمشتري. حول الشمس 

فً المذنب كتلة من الجلٌد واألتربة تتحرك 
كبٌر حول الشمسمدار   

عندما تدخل الصخور وجزئٌات من الفضاء إلى الغالف الجوي 
 .شهًبألألرض، نطلق علٌها نٌازك أو 

عبداهلل بن علي العبري  / فكرة وإعداد األستاذ  
 مدرسة اإلمام سعيد بن عبداهلل للتعليم األساسي

العلوم.... اخلامسالصف   



 جرم فً الفضاء ٌدور حول نجم ويعكس األشعة

 الفرق بين الكوكب والنجم
 النجم

 الكوكب

ٌُصدر ضوًءا وحرارة  جرم فً الفضاء 

 مثال

 مثال

 األرض

 الشمس

 المدار هو مسار تحرك الجرم حول جرم أكبر فً الفضاء

ا



الليل        النهار      

قصٌر         طوٌل    الصٌف    

طوٌل          قصٌر    الشتاء     

اللٌل والنهار ٌتساوى  خط االستواء 

النظام الشمسً ٌتكون  من الشمس وثمانٌة  
 كواكب تدور حولها

من القمر ٌدور ( صخري)الكوٌكب جرم اصغر
 توجد بٌن المرٌخ والمشتري. حول الشمس 

فً المذنب كتلة من الجلٌد واألتربة تتحرك 
كبٌر حول الشمسمدار   

عندما تدخل الصخور وجزئٌات من الفضاء إلى الغالف الجوي لألرض، 
 .شهًبأنطلق علٌها نٌازك أو 

 دوران األرض ينتج عنه

 محورها   

 الشمس

 الليل والنهار

 فصول السنة

 المدة     ينتج عنه
ساعة 24  

 المدة    
ٌوًما  3651⁄4  

 ٌوم 

شهر  12  

 ميالن محور األرض


