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         : العاشرةالوحدة 

             

 األرض في الفضاء
 

 

  مذكرة علوم

 الصف السادس

 الفصل الثالث

 الوحدة العاشرة
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 والقمر واألرض سنظام الشم: الدرس األول                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 : أالرقم الذي يناسب المعنى من المجموعة  باختر من المجموعة *

 بالمجموعة  أالمجموعة  الرقم

 دوران المحوريال.1 دوران جسم ما حول جسم آخر 4

 نقالب الشمسا.2 دوران أحد األجسام حول محوره 1

عندما اليميل محور دوران األرض ال في اتجاه الشمس  6

عنها وفيه تتساوى ساعات النهار مع ساعات والبعيداً 

 الليل

 طوراً متضائالً .3

عندما يميل محور دوران األرض في اتجاه الشمس  2

 مباشرة أو بعيداً عنها 

 الدوران المداري. 4

عندما يكون الجزء المضاء من القمر أكبر من الجزء  7

 المظلم

 كسوف والخسوفال.5

قمر أصغر من الجزء عندما يكون الجزء المضاء من ال 3

 المظلم

 عتدالاال. 6

االرتفاع واالنخفاض الدوري لسطح المحيط بفعل قوة  8

  الجذب بين األرض والقمر والشمس

 طوراً متزايداً . 7

حركة أحد األجسام الموجودة في النظام الشمسي في ظل  5

 جسم آخر

 تيارات المد والجزر. 8

عظمه من جسم جاف الهواء على سطحه يتكون في م 11

 الصخور 

 أطوار القمر. 9

 القمر. 11 التغيرات التي تطرأ على الجزء المرئي من القمر 9
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  :أكمل الفراغات بما يناسبها * 

 التبانة دربالشمس واحدة من النجوم الموجودة في مجرة  .1

 الكونمجرة درب التبانة هي واحدة من مليارات المجرات الموجودة في  .2

 الشمستدور األجسام الموجودة في النظام الشمسي حول  .3

 يمن كتلة النظام الشمس %99 تحتوي الشمس على حوالي  .4

 الشمسأكبر األجسام في النظام الشمسي هي  .5

 المشتريثاني أكبر األجسام الموجودة في النظام الشمسي هو  .6

 إهليجيمدارشكل مدار األرض حول الشمس هو  .7

ً 365.25 تستغرق األرض  .8 ً  أو يوما لتدور حول الشمس دورة  واحداً  عاما

 كاملة

ً  كيلومتر مليون150تساوي   Auالوحدة الفلكية   .9  تقريبا

ً  ربعبلغ حجم القمر ي .11  حجم األرض تقريبا

 º 23.5الزاوية التي يشكلها ميل محور األرض هي  .11

 

 

 علل سبب دوران األجسام الموجودة في النظام الشمسي حول الشمس ؟* 

 بسبب قوة السحب الهائلة الناتجة عن جاذبية الشمس

 

 و كانت جاذبية الشمس معدومة؟لماذا سيحدث لحركة األرض * 

 رض في خط مستقيمستتحرك األ
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 كم عدد الكواكب التي تدور حول الشمس ؟* 

 كواكب 8

 

 ؟  Auتستخدم الوحدة الفلكية  لم* 

تستخدم لقياس المسافات بين الكواكب واألجسام األخرى الموجودة داخل النظام 

 . الشمسي

 

 

 
 

 : قارن بين االعتدال وانقالب الشمس من خالل الجدول التالي * 

 الشمس انقالب االعتدال 

 مرتان مرتان عدد المرات في السنة

 الصيف والشتاء الربيع والخريف بداية فصول

 يونيو وديسمبر س وسبتمبرمار شهور وقوع الحدث

اتجاه محور األرض مع 

 الشمس

اليكون محور األرض في 

 اتجاه الشمس والبعيداً عنها

يكون محور األرض 

باتجاه الشمس أو بعيداً 

 عنها ألقصى درجة

 ال تتساوى في االنقالب تتساوى في االعتدال عدد ساعات الليل والنهار 
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 ماأسباب تناوب الفصول األربعة في السنة ؟* 

ميل محور األرض يبقى ثابتاً )  ميل محور األرض بالنسبة للشمس موقعبسبب تغير 

23.5º  لكن الذي يتغير موقعه بالنسبة للشمس) 

 

 دوران القمر حول األرض ؟علل * 

 بسبب قوة جاذبية األرض

 

 ما سبب تكّون الُحفر على سطح القمر ؟* 

 المذنبات التي ضربت سطح القمر بسبب الكويكبات و

 

 ماهي فرضية تكّون القمر ؟* 

اصطدم جسم بحجم المريخ بكوكب األرض بعد وقت قصير من تكّونه فتناثر حطامه 

 الجاذبية الحطام فتكّون القمرفي مدار حول األرض ثم جمعت 

 

 :أما العبارات التالية  ×أو  √ضع إشارة 

 ×المسافة بين الشمس واألرض هي نفسها دائماً   .1

 √اليتغيرميل محور األرض عندما تدور حول الشمس   .2

 √يبقى الجانب نفسه من القمر مواجهاً لكوكب األرض على الدوام   .3

لقمر واألرض في خط مستقيم مع تحدث تيارات المد المرتفع عندما يكون ا .4

 √الشمس 
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تحدث تيارات المد المنخفض عندما تكون قوة السحب الناتجة عن جاذبية القمر  .5

   √عمودية على قوة السحب الناتجة عن جاذبية الشمس  

 

 :صف سطح القمر * 

مليء بالُحفر الواسعة عليه بعض الجبال وبعض السهول الملساء , صخري 

 .الداكنة

 

 .حركات الثالث لقمر األرض صف ال* 

 يدور القمر حول محوره .1

 يدور القمر حول األرض .2

 يدور القمر مع األرض حول الشمس .3

 

 صف كيف يتغير شكل القمر أثناء مروره بأطوار التزايد ؟*

 يزداد حجم الجزء المرئي المضاء من القمر

 

 ؟( التناقص )صف كيف يتغير شكل القمر أثناء مروره بأطوار التضاؤل * 

 ينقص حجم الجزء المرئي المضاء من القمر 

 

 مالذي يؤدي إلى تكون أطوار القمر ؟* 

 .دوران القمر حول األرض وتغير الجزء المرئي المضاء من القمر 
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 :ار القمر حدد على الصورة التالية أطو* 
Error 

 

 

 

 علل تأثير القمر على تيارات المد والجزر أكبر من تأثير الشمس ؟* 

مثلي  حيث يمثل تأثير القمر بسبب قرب القمر الشديد إلى األرض مقارنة بالشمس

 .تأثير الشمس على المد والجزر 

 
 

 

 هالل متزايد 

  أحدب متناقص

 أخيرتربيع 

  أحدب متزايد

 بدر

  هالل متناقص

 تربيع أول
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 اذكر العوامل التي تتأثر فيها تيارات المد والجزر ؟*

 تأثير القمر  .1

 تأثير الشمس  .2

 عمق المياه .3

   الطقس .4

 شكل الخط الساحلي. 5

 

 ؟ من أطوار القمر يحدث المد والجزر التامفي أي * 

 البدر والمحاق 

 

 فض ؟المنخوالجزر في أي من أطوار القمر يحدث المد * 

 (األخير) التربيع األول والتربيع الثاني

 

 

 محاق بدر

 تربيع أول

 تربيع أخير

 المد والجزر التام

 المد والجزر المنخفض
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 :قارن بين كسوف الشمس وخسوف القمر من خالل الجدول التالي * 

 قمر خسوف ال كسوف الشمس 

عندما تكون األرض في  متى يحدث

 ظل القمر 

عندما يكون القمر في ظل 

 األرض

يقع القمر بين الشمس  الموقع

 واألرض

تقع األرض بين الشمس 

 واألرض 

 البدر  المحاق  طور القمر عندها

 

 أثناء طور المحاق ؟إال لماذا ال يحدث كسوف الشمس * 

 فقط  رض خالل طور المحاقبين الشمس واألألن القمر يمر مباشرة 

 

 
 

 يبدو القمر باللون األحمر أثناء الخسوف ؟لماذا * 

 .ألن الضوء يغير اتجاهه عندما يمر عبر الغالف الجوي لألرض 
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 النظام الشمسي  : الدرس الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 : أالرقم الذي يناسب المعنى من المجموعة  باختر من المجموعة *

 

 بالمجموعة  أالمجموعة  الرقم

 لقمرا.1 في مداره حول الشمس جسم ضخم كروي موجود بمفرده  6

أجسام شبه كروية تدور حول الشمس وتشترك في  4

 مساراتها المدارية مع أجسام أخرى 

 لمذنباتا.2

 الشهب.3 جسم طبيعي يدور حول جسم آخر غير النجوم  1

 الكواكب القزمة. 4  أجسام صخرية صغيرة تدور حول الشمس  5

 لكويكباتا.5 ر حول الشمس أجسام صخرية جليدية صغيرة من تدو 2

 كوكبال. 6 جسيمات صخرية صغيرة من الحطام تتحرك في الفضاء  7

 النيازك. 7  نيزك يحترق عندما يخترق الغالف الجوي لألرض 3

 

 :امأل الفراغ بما يناسبه * 

 مليارات  4.6تكّون النظام الشمسي منذ  .1

  1Auاألرض تدور حول الشمس على مسافة قدرها  .2

ً مليون كيلو متر   150تساوي    Auالفلكية الوحدة  .3  تقريبا

 الحديديتكّون لب الكواكب الداخلية في معظمها من  .4

 عطاردأقرب الكواكب إلى الشمس هو  .5

Error 
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 عطارد الكوكب الذي يشبه القمر ويتميز بوجود فوهات على سطحه هو .6

 بالبرودة الشديدة بحيث يصعب وجود ماء سائل على سطحه المريخيتميز كوكب  .7

 الزهرةكوكب األكثر سخونة على اإلطالق هو ال .8

 المشتري أكثر الكواكب كتلة هو  .9

 على كوكب األرضساعات   10اليوم الواحد على سطح المشتري يساوي  .11

 المشتريأسرع معدل دوران محوري هو الكوكب الذي لديه  .11

 عطاردو أصغرها هو  المشتريأكبر الكواكب هو  .12

 زحلثاني أكبر الكواكب هو  .13

وفي الهيدروجين والهليوم لتي تتكون منها الكواكب الخارجية هي الغازات ا .14

 الميثانبعضها أيضاً غاز 

 

 

 :ضع إشارة صح أو خطأ أمام العبارات التالية * 

 √يدور الكوكب منفرداً حول الشمس   .1

 ×تدور الكواكب في اتجاهات مختلفة   .2

مسافة أبعد من تمتد المسارات المدارية للمذنبات إلى النظام الشمسي الخارجي ل .3

 √نبتون 

  √أعلى سرعة رياح موجودة على سطح كوكب نبتون   .4

 

 مم يتكون النظام الشمسي ؟* 

 من الشمس وكل مايدور حولها 

 

 

 كيف تكّون النظام الشمسي ؟ * 

تكّون النظام الشمسي من سحابة كبيرة من الغاز والغبار وبفعل الجاذبية تجمعت معاً 

ر حجماً وأكثر سخونة وخاصة في مركزها حيث تشكلت وأصبحت السحابة أصغ

الشمس ثم تجّمع الغاز والغبار المتبقيين وكّونا أجساماً صخرية أو ثلجية فتشكلت 

 .الكواكب واألجسام األخرى 

 

 ما األجسام الموجودة في النظام الشمسي ؟* 

 .النيازك , المذنبات , الكويكبات , الكواكب القزمة , الكواكب , الشمس 
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 ما عالقة قرب الكوكب من الشمس بسرعته حول الشمس ؟* 

 كلما كان الكوكب أقرب إلى الشمس كان أسرع في الدوران حول الشمس

 

 .أعط مثاالً عن الكواكب القزمة *

 بلوتو

 

 

 
 

 أين تتواجد معظم الكويكبات ؟* 

تتواجد في منطقة حزام الكويكبات وهي منطقة موجودة بين مدار كل من كوكبي المريخ 

 والمشتري

 

 

 علل سبب تشكل ذيل للمذنبات ؟* 

 عندما تقترب المذنبات من الشمس ينصهر الثلج فيها ويشكل الماء ذيالً خلف المذنب 

 

 

 الشهب ؟ كيف تتكّون* 

عندما تدخل النيازك إلى الغالف الجوي لألرض تحترق وينتج عنها شعاعاً من الضوء 

 يسمى الشهاب

 

 علل يعتبر الزهرة الكوكب األكثر سخونة على اإلطالق ؟* 

ألنه يحتوي على طبقة سميكة من السحب تعمل على حبس الطاقة التي يحصل عليها من 

 الشمس 
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 أحمر ؟علل كوكب المريخ لونه * 

 ألن صخوره تحتوي على أكاسيد الحديد الحمراء

 

 

 علل تدور سحب المشتري في دوامة بألوان مختلفة ؟* 

 ألنها تحتوي على كميات صغيرة من الكبريت والفوسفور

 

 

 

  علل يظهر أورانوس بلون أخضر يميل إلى الزرقة ؟* 

 الحتواء غالفه الجوي على كمية صغيرة من غاز الميثان 

 

 

 

 

 علل يظهر نبتون بلون أزرق غامق ؟* 

 لوجود كمية أكبر من غاز الميثان في غالفه الجوي

 

 :قارن بين الكواكب الداخلية والخارجية من خالل الجدول التالي * 

 الكواكب الخارجية الكواكب الداخلية

 أبعد عن الشمس أقرب إلى الشمس

 تتكون من غازات تتكون من صخور

 لها أقمار عديدة و معدومة لها أقمار قليلة أ

 تدور بشكل أسرع حول محورها تدور ببطء حول محورها

 تحيط بها حلقات ال تحيط بها حلقات

أكبرها حجماً و أكثرها كثافة كوكب 

 األرض

 أكبرها هو كوكب المشتري

 نبتون -أورانوس  -زحل –المشتري  المريخ -األرض  -الزهرة  -عطارد 

 ً ً  أصغر حجما  أكبر حجما
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 النجوم والمجرات والكون : الدرس الثالث                                     

 

 : أالرقم الذي يناسب المعنى من المجموعة  باختر من المجموعة *

 

 بالمجموعة  أالمجموعة  الرقم

جسم كروي كبير يتكون من غاز الهيدوجين الساخن بما  4

 يكفي لحدوث التفاعالت النووية في لبه 

 سنة الضوئيةال.1

 جرةالم.2 المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة  1

نظرية االنفجار .3 مجموعة ضخمة من النجوم والغازات والغبار 2

 العظيم

الكون بدأ من نقطة واحدة وأخذ في التوسع والتبرد منذ  3

 ذلك الحين 

 نجمال. 4

 

 

 :امأل الفراغ بما يناسبه * 

 الشمسأقرب نجم لألرض هو  .1

ً  عام مليارات  10يقدر عمر الشمس بنحو  .2  تقريبا

  حرارته درجةيشير لون النجم إلى  .3

 كثر برودةهي هي األ الحمراءهي األشد سخونة والنجوم  الزرقاءالنجوم  .4

  شكلهايصنف علماء الفلك المجرات بناًء على  .5

 ذراعانعدد أذرع مجرة التبانة  .6

التي تحتوي  المحلية المجموعةتمثّل مجرة درب التبانة جزءاً من تجمع يسمى  .7

ً   30على   مجرة تقريبا

 التجمعتمثّل المجموعة المحلية جزءاً من تجمع عمالق من المجرات يسمى  .8

 المحلي العمالق

 

 

 علل سخونة لب النجم أكثر من سطحه ؟* 

 .بسبب الجاذبية التي تقوم بسحب الغاز إلى داخل النجم 
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 ماهو مقدار سرعة الضوء ؟*

300,000 Km/s 

 

 ؟( ال تُرى النجوم في الحالة التي عليها اآلن : ) فسر العبارة التالية* 

 ليصل إليناألّن ضوءها يستغرق وقتاً طويالً 

 

 ي تتواجد فيها األرض ؟ما المجرة الت* 

 مجرة درب التبانة 

 

 ما وجه المقارنة بين حجم الشمس والنجوم األخرى  ؟* 

 من النجوم األخرى   %90الشمس أكبر حجماً من 

 

 ما هي أنواع المجرات الرئيسية وفق شكلها ؟: امأل منظم البيانات التالي * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنواع المجرات 

 حسب شكلها

 المجرات الحلزونية 

 المجرات اإلهليجية

المجرات غير 

 المنتظمة 
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 :ت من خالل الجدول التالي قارن بين أنواع المجرا* 

 

 الخصائص المجرة نوع

 كل المجرات تحتوي على نجوم وغازات وغبار جميعها

  اإلهليجية

 تشبه كرات السلة :الشكل 

 تحتوي على نجوم أقدم وأكثر احمراراً  :النجوم 

 تحتوي على نسبة قليلة من الغاز والغبار :الغاز والغبار 

  الغير منتظمة

 المضيئةلها شكل واضح وال تتميز بمراكزها ليس  :الشكل 

 تحتوي على العديد من النجوم حديثة التشكل :النجوم 

 تحتوي  كميات كبيرة من الغاز والغبار:الغاز والغبار 

  الحلزونية 

 على شكل أقراص لها أذرع : الشكل

    نجوم حديثة التشكل في األذرع تحتوي على   :النجوم 

 زونجوم أقدم في المرك

 تحتوي على الغاز والغبار :الغاز والغبار 

مجرة حلزونية لها ذراعان وهي أكبر : مجرة درب التبانة 

 .حجماً من معظم المجرات الموجودة في الكون 

 

 

 

 


