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دوران األرض حول الشمس 6-5

 بعد دراستي لھذا الدرس سوف:
 أستطیع أن أحدد المدة الزمنیة التي تستغرقھا األرض لت�دور ح�ول

.الشمس

 للتعلُّممفردات:
سنة.  
دورة.
نصف كرة.
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 ؟أو والیتك أو بلدك  أسرتكحدث خالل سنٍة في ماذا
 ٍ؟ما الذي یفعلھ كوكبنا خالل سنة

 الشكلبیضاوي  بمداراألرض حول الشمس تدور.

 واح�دًة إلكم�ال دورٍة  یوًم�ا، أو س�نةً  365 1⁄4 ال�دورةھذه تستغرق
.واحدةً 

.حول الشمس، فھي تدور كذلك حول محورھااالرض بینما تدور 
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 5-6نشاط   
.نموذج دورة األرض

.اعملوا في مجموعةٍ  -
.قِفوا في شكٍل بیضاويٍّ كبیرٍ  -
.ُیمثِّل ھذا مدار األرض حول الشمس -
��ل ك��لٌّ م��نكم األرض ف��ي مك��اٍن مختل��ٍف عل��ى  - ُیمثِّ

.المدار
��ل  - یق�ف ش�خٌص ف�ي وس��ط الش�كل البیض�اويِّ وُیمثِّ ��ل  - یق�ف ش�خٌص ف�ي وس��ط الش�كل البیض�اويِّ وُیمثِّ

.الشمس
ح��ول » الم��دار«یج��ب أن یس��یر ك��لُّ ش��خٍص عل��ى  -
، »الش���مس «وبینم���ا تس���یرون ح���ول »الش���مس«

.الدوران حول أنفسكم یجب علیكم كذلك

األسئلة
:أيٌّ من حركات األرض تظِھرونھا عندما) 1

تدورون حول أنفسكم. أ     
تسیرون حول الشمس. ب     
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48االسئلة ص

.نفسھادوران األرض حول  - أ) 1
.الشمسدورة األرض حول  - ب    
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طول النھار وتغیُّر الفصول
التغیُّر في طول النھار ھو عالمٌة على تغیُّر الفصل .
حول الشمس مرًة في العام ومیالن  تنشأ فصول السنة بسبب دوران األرض

.محور األرض

.  من السنة مختلف االشھرالشمس في  األرض في محورھا حول موضع
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نصف الكرة 
الشمالي

نصف الكرة 
الجنوبي خط األستواء

 ِّتعیش فیھنصف كرٍة  تعتمد الفصول على أي.
نص���فیسودالش���تاء ف���ي  الكرةالش���ماليّ  نص���فیس���ود الص���یف ف���ي ا عن���دم 

یمی��ل باتج��اه  الس��بب ف��ي ھ��ذا إل��ى أنَّ نص��ف الك��رة الش��ماليَّ و.الكرةالجن��وبيِّ 
.الشمس

في الصیف، یكون النھار طویالً واللیل قصیًرا .
 ال تكون ھناك فصولٌ مختلفٌة یتساوى طول النھ�ار واللی�ل خط االستواءعند،

.في كلِّ یوٍم من أیام السنة
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األسئلة
������ح لم������اذا تظِھ������ر ھ������ذه . أ1) وضِّ

في نصف الك�رة  الصورة الصیف
نص�ف الك�رة  الجنوبيِّ ولیس ف�ي

.الشماليِّ 
اقت��رح ط��ول النھ��ار ف��ي ك��لٍّ . ب      

.»ج«و »ب«، و»أ«من 

����ر لط����ول. أ)  2  ِص����ف ال����نمط المتغیِّ
الفت�����رة ب�����ین ین�����ایر  النھ�����ارفي

.ویونیو حیث تقیم
اقت���رح تفس���یًرا لھ���ذا ال���نمط . ب     

أس����اس المعرف����ة العلمی����ة  عل����ى
.لدیك
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49االسئلة ص

الن النص���ف الجن���وبي یمی���ل للش���مس بالت���الي یك���ون ب���ھ ض���وء  -أ1)
.نھاراكثر واطول

.ساعات تقریبا 8= ساعة ، ج  12= ساعة ، ب   24=أ  -ب    

.نحن نقیم في النصف الشمالي لذلك یكون النھار اطول -أ) 2

یمی��ل النص��ف الش��مالي نح��و الش��مس فینتق��ل م��ن الش��تاء ال��ى  -ب    
.الربیع ثم الصیف في یونیو
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المفاھیم الخاطئة:
كل یوم في فصل الصیف كمیة ضوء النھار تزید بمرور!!!!!
سبب الفصول ھو المسافة بین االرض والشمس!!!!!

ث عن !تحدَّ
ھل كان باإلمكان تمایزالفصول؟ المائ لو لم یكن محور األرض ھل كان باإلمكان تمایزالفصول؟ المائ لو لم یكن محور األرض

ماذا تعلَّمت؟
 ّیوًما 365 1⁄4 تدور األرض في مدارھا حول الشمس مرًة كل.
 ساعة 24وكذلك تدور حول محورھا كل.
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ض حول الشمسردوران األ 5-6تمرین 
ط یوضح اللیل والنھار .في ھذا التمرین، ستجیب عن األسئلة حول مخطَّ
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________________ما نصف الكرة الذي یمر بفصل الصیف؟. أ) 1
ح إجابتك. ب     ______________________________.وضِّ
_________.قّدر طول النھار الذي یعیشھ األفراد في المنطقة س. أ )2

متى سیكون شروق الشمس وغروب الشمس في المنطقة س؟. ب    
    ________________________________________
إذا كنت تعیش في المنطقة ص، فھ�ل س�تحتاج إل�ى معط�ٍف ثقی�ٍل عن�د . أ )3 إذا كنت تعیش في المنطقة ص، فھ�ل س�تحتاج إل�ى معط�ٍف ثقی�ٍل عن�د . أ )3

____________________________الخروج من المنزل؟
_______________________________.علِّل إجابتك. ب    
ط؟ )4 لھ ھذا المخطَّ ما الشھر في السنة الذي یمثِّ

__________________________________________
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 5- 6تمرین 
.النصف الشمالي - أ) 1

.النھ یمیل نحو الشمس ونھاره اطول - ب    

.ساعة 12 - أ) 2
.م 06:00الغروب , ص 06:00الشروق  - ب     .م 06:00الغروب , ص 06:00الشروق  - ب    

.نعم  - أ) 3
النھ في النصف الجنوبي وال یمیل الى الشمس وبھ ضوء نھار  -ب    

.اقل
.یونیو) 4

alm
an
ah
j.c
om
/om


