
 
 
 
 
 
 

 

 Grade 4     Chapter 10– Solar System and Beyond – Lesson 1 – Earth and Sun 
Rotation 

-the act of spinning 

-Earth rotates once every 24 hours 

or 1 day 

 

 

 

 الدوران احملوري 

 دوران األرض حول نفسها -

ساعة أو  24تدور األرض حول نفسها كل -
 يوم واحد

Axis 

-an imaginary line that an object 

spins around 

-Earth’s axis is tilted at 23.5° 

 

 

 

 احملور 

 هو خط حقيقي أو ومهي يدور اجلسم حوله-

 23.5حمور األرض مائل عند درجة -

Apparent motion 

-the way something appears (seems) 

to move 

-not real motion 

-sun seems to rise in the east and 

set in the west 

 

 

rise            midday          set 
 احلركة الظاهرية 

هي الطريقة اليت يظهر أو يبدو الشيء كأنه يتحرك -
 هبا.

 حركة ليست حقيقية-

وتبدو وكأهنا تبدو الشمس وكأهنا تشرق من الشرق -
 تغرب من الغرب

Shadows 

-forms when light is blocked 

-always points away from the sun 

-as sun’s position changes, your 

shadow changes 

 

 

 الظل 

 يتكون الظل عندما حيجب الضوء -

يكون الظل دائما يف اإلجتاه املعاكس من  -
 الشمس

 موضع الشمسيتغري موضع ظلك بتغري -

Revolution 

When an object (Earth) travels 

around another object (Sun) 

 

 

 

 

 دوران      

عندما يدور جسم ) االرض ( حول جسم آخر ) 
 الشمس(

Orbit 

-the path the revolution takes 

-Earth’s orbit is an ellipse 

(flattened circle) 

-Earth’s orbit around the sun takes 

365 ¼ days or 1 year 

 

 مدار  

 املسار ) الطريق ( للدوران-

Hemisphere 

One half of the Earth 

 

 

 

 

northern  

 

 

 

 

southern 

 نصف الكرة األرضية

 هو نصف الكرة األرضيه 



 
 
 
 
 
 

 

Seasons                                                                                                     الفصول 
Caused by the Earth’s tilt in axis 

and it’s revolution around the Sun 

تنشأ الفصول بسبب حمور األرض املائل ودوراهنا حول  
 الشمس

Northern Hemisphere 

-June tilts towards the Sun 

  *light is more intense 

  *It is summer 

-December tilts away from the Sun 

  *light hits at a low angle 

  *It is winter 

 نص الكرة الشمايل 

 يف شهر يونيو مييل النصف الشمايل إبجتاه الشمس-

 *يكون الضوء أكثر كثافة 

 *يكون فصل الصيف

 يف ديسمرب مييل النص الشمايل بعيدا عن الشمس-

 *يسقط الضوء بزاوية منخفضة 

 *يكون فصل الشتاء

Southern hemisphere 

It is the opposite of the Northern 

Hemisphere. When they have 

summer, it has winter 

 

 

 اجلنويبنص الكرة 

يكون الفصل يف النص اجلنويب عكس النص الشمايل . 
فعندما يكون النص الشمايل صيف يكون يف اجلنويب 

 شتاء

Sun’s path seems to change 

-summer – sun rises higher, earlier 

and sets alter 

-not the same all over Earth, the 

equator has little change 

-at poles, very different –summer is 

very short, winter is long with 

almost no sun 

 كيف يتأثر املسار الظاهري للشمس خالل الفصول 

يزداد إرتفاع الشمس يف السماء وتشرق الشمس -الصيف-
 مبكرا وتغرب يف وقت متأخر

ال يكون مسار الشمس هو نفسه يف مجيع أحناء األرض. عند -
ستواء يتغري املسار الظاهري للشمس بدرجة أقل خالل خط اإل

 السنة

الصيف قصري جدا والشتاء يكون -عند القطبني يكون خمتلف -
 طويل وبدون الشمس

 

1. Earth’s orbit is the path it takes during its revolution. 

2. How would the Earth be different if its axis were not tilted? 

Ans: Earth would not experience seasons. 

 

 

 

 

 

  Ans: A- rotation 

 



 
 
 
 
 
 

 

Grade 4     Chapter 10 – Solar System and Beyond – Lesson 2 – Earth and Moon 
Moon 

-does not make own light 

-reflects light from the Sun 

-384000 km from Earth 

Moon rock is like Earth rock 

-moon is smaller than Earth 

-no atmosphere 

-no water 

-extreme range of temperature 

 *day hot enough to boil water 

 *night colder than coldest part of 

Earth 

 القمر 
 ال يولد ضوءا خاص به-
 يعكس ضوء الشمس-
 كم من االرض384000يبعد -
 تشبه صخور األرضصخور القمر -
 ال حييط به غالف جوي-
 ليس به ماء-
 تتفاوت درجات احلرارة يف القمر-

 *حرارة النهار تكفي لغلي ماء
 *حرارة الليل ابرده جدا أبرد من أي جزء ابرد على األرض

Features 
-Crater – hollow area or pit in the 

ground made by meteoroids hitting the 

moon 

-some mountains 

-some flat plains 

 خواص سطح القمر
منطقة غائرة تكونت بسبب سقوط النيازك -الفوهة-

 على القمر
 قليل من اجلبال-
 بعض من  املسطحات-

Moon’s gravity 
-pulls slightly on Earth on the sides 

facing the moon 

-the water or land bulges slightly 

outward 

-causes tides – daily rise and fall of 

ocean’s surface/level 

 جاذبية القمر  
 جيذب األرض بشكل ضئيل املواجه له-
 تتحدب املياة واليابسة على األرض املواجه للقمر-
 يوميا سطح البحر يرتفع وينخفض-يسبب املد واجلزر-

Phases of the Moon 
-moon revolves around the Earth 

-1 orbit around the Earth takes 29 

days, almost a month 

-some early calendars were based on 

the moon’s motion (Ramadan) 

-the moon’s shape seems to change in 

the sky 

-as the moon orbits the Earth, the Sun 

shines on different parts of the moon 

and we see different parts 

 
 
 
 
        
 
 

 مراحل القمر
 القمر يدور حول االرض -

 29ض  يستغرق راملسار الواحد للدوران حول اال -
 يوم )شهر(

 التقومي اهلجري مبين على حركة القمر )رمضان( -

 السماءمظهر القمر يتغري يف  -

عندما يدور القمر حول األرض تضيء الشمس على  -
 أجزاء خمتلفة من القمر فنرى أوجه خمتلفة للقمر

8 moon phases 
1-New moon – moon is dark 

2-waxing crescent moon – small part of 

the moon can be seen 

3-first quarter moon – the moon is 

quarter way around the Earth 

4-waxing gibbous moon – moon is almost 

full 

5-full moon – entire lit side is seen 

6-waning gibbous moon – slightly than ¾ 

of the way around the Earth 

7-Third quarter moon – moon is ¾ on its 

way around the Earth 

8-waning crescent moon – see only a 

small part of the moon 

 أوجه للقمر 8
 القمر مظلم ال نراه-احملاق-1
 جزء صغري من القمر ميكن رؤيته-اهلالل املتزايد-2
يكون القمر قد قطع ربع دورته حول -الرتبيع األول-3

 األرض
 يكون القمر مكتمال تقريبا-األحدب املتزايد -4
 يكون قد اكتمل القمر-البدر-5
 أقل من ثالث أرابع دورته-املتناقصاألحدب -6
قد قطع القمر ثالث أرابع دورته -الرتبيع الثالث-7

 حول األرض
 نرى جزء صغري من القمر-اهلالل املتناقص-8

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 



 
 
 
 
 
 

 

Lunar eclipse 
-Earth casts a shadow on the moon 

-Earth is between the Sun and the 

moon 

-it is safe to observe 

 

 

 

 

القمرخسوف    
 األرض تلقي بظالهلا على القمر -
 األرض تكون بني الشمس والقمر-
 رؤية خسوف القمر آمنه ال تؤذي العني -

Solar eclipse 
-the moon casts a shadow on the Earth 

-only during New Moon 

-partial solar eclipse – only part of the 

Sun is blocked 

-total solar eclipse – blocks all of the 

Sun 

-may damage your eyes when observing, 

need special glasses or tools to observe 

safely 

 كسوف الشمس 
 القمر يلقي بظالله على األرض-
 حيدث عندما يكون القمر حماق -
جزء من الشمس -كسوف الشمس اجلزئي-

 حيجب 
النظر إىل الكسوف وحنتاج يؤذي العني عند -

 إىل نظارات خاصة أو أدوات خاصة لرؤيته أبمان
 

 

                       What causes the phases of the moon? 

 Ans: The phases of the moon are the result of the moon’s orbit 

                                                         around the Earth and the relative position of the sun. 

  

                                                       

 

 

Ans: In two weeks it will be a new moon. 

 

 

 

 

                                                                  Ans: A 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Grade 4    Chapter 10 – Solar System and Beyond Lesson 3 – Solar System (part 1) 
Solar system 

The Sun and all the objects in orbit 

around it 

 اجملموعة الشمسية 
 والكواكب اليت تدور حوهلاالشمس 

Planets 

-round objects that are satellites 

of the Sun 

-eight planets in our Solar System 

-planets are smaller and cooler than 

stars 

-do not make light, but reflect light 

from the Sun 

-they stay in orbit around the Sun 

due to gravity (pull from the Sun) 

and inertia (a moving object will 

keep moving in the same line) 

 الكواكب
 أجرام مستديرة اتبعة للشمس-
 كواكب يف جمموعتنا الشمسية  8-
 الكواكب أصغر و أبرد من النجوم-
 ال تشع ضوءا ولكنها تعكس ضوء الشمس-
بسبب  تبقى الكواكب يف مدارها حول الشمس-

اجلاذبية )الشمس جتذب الكواكب( وكذلك بسبب 
القصور الذايت )وهو بقاء اجلسم املتحرك يف خط 

 مستقيم(
Telescopes 

-a tool to make far objects seem 

closer and easier to see 

-need clear, desert areas with no 

light 

-best place for a telescope – in 

space (Hubble telescope) 

 التليسكوب 
 أداة جتعل األجسام البعيدة قريبه -
لتبدو الرؤية واضحه من خالله فإنه يوضع يف -

 أماكن خالية) مثل الصحراء( 
أفضل األماكن للتلسكوب هو الفضاء -

 )تلسكوب هابل( 
Astronauts 

People who go into space to explore 

 

 

 رواد الفضاء  
 ذهبوا للفضاء لالستكشافأشخاص -

Shuttles 

-moves between Earth and space 

-launches satellites 

 

 

 مكوك نقل 
 يتحرك بني األرض والفضاء-
 يطلق األقمار الصناعية-

Space station 

Remains in space 

 

 

 

 حمطة فضاء  
 تبقى يف الفضاء ملدة أطول-

Probes 

-an unmanned spacecraft that leaves 

the Earth’s orbit 

-investigates other planets, moons, and 

objects 

-sends back pictures and data to Earth 

-2004 Mars Rovers explored the planet 

Mars. Called Spirit and Opportunity 

-because space is large, it takes 

many years to reach its target. 

 املسبار 
 مركبة غري مأهوله تغادر مدار األرض-
 تكتشف الكواكب والقمر واألجرام-
 ترسل صورا وبياانت لألرض-
هبط مسبار على املريخ الستكشافه  2004يف عام -

 و Spiritعرب روبوت يسمى ب 

Opportunity 

 المسابر تحتاج الفضاء لكبرحجم نظرا-
 الهدف إلى لتصل لسنوات



 
 
 
 
 
 

 

Grade 4    Chapter 10 – Solar System and Beyond النظام الشمسي 
Lesson 3 – Solar System (part 1) 

1) There are eight planets in our solar system 

2) Which of the following does not make their own light? 

a) Sun                 b) stars              c) planets 

3) Planets revolve around the Sun 

4) An astronaut is a person the works in space 

5) What do we use this for?  

Ans: Telescope make far away 

objects seem closer 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Grade 4    Chapter 10 – Solar System and Beyond  
Lesson 3 – Solar System (part 2) 

Rocky Planets                                                                                 الكواكب الصخرية 
1-Mercury 

*closest to the Sun 

*very Hot 

*almost no water or air 

*smallest rocky planet 

*has no moon 

 

 عطارد -1 

 *أقرب إىل الشمس

 *حار جدا

 *ال يوجد ماء أو هواء

 *أصغر الكواكب الصخرية

 *ليس له قمر

2-Venus 

*2nd from the Sun 

*thick atmosphere of carbon 

dioxide 

*hottest planet as the carbon 

dioxide does not let heat escape 

*has many volcanoes 

*has no moon 

 الزهرة-2 

 *اثين أقرب الكواكب إىل الشمس

 *لديه غالف جوي مسيك يتكون من اثين أكسيد الكربون

*أشد الكواكب حرارة وذلك أن احلرارة ال تنفلت بسبب اثين 
 أكسيد الكربون

 *لديه الكثري من الرباكني

 *ليس له قمر

3-Earth 

*3rd from the Sun 

*has oxygen and water 

*has atmosphere 

*only planet that can support life 

*has 1 moon 

 

 األرض  -3 

 *اثلث الكواكب

 *لديه أكسجني وماء

 *لديه غالف جوي

 *الكوكب الوحيد لديه مقومات احلياه

 *لديه قمر واحد  

4-Mars 

-4th planet from the Sun 

-most like Earth 

-has thin atmosphere 

-has inactive volcanoes 

-shows evidence of floods and rivers 

-colder than the Earth 

-has 2 small moons 

- called as Red Planet 

 

 املريخ-4 

 رابع الكواكب األقرب للشمس-

 أشبه لكوكب االرض-

 لديه غالف جوي رقيق-

 لديه براكني نشطه-

 لألهنار والفيضاانتيظهر على سطحه آاثر -

 أبرد من األرض-

 لديه قمران صغريان-

Gas Planets                                                                                          الكواكب الغازية 
5-Jupiter 

*5th planet from the Sun 

*largest planet 

*atmosphere is divided into bands 

(winds that blow in opposite 

directions) 

*has a red spot the size of earth –it 

is a storm of 300 years 

*has 63 moons 

 املشرتي-5 

 األقرب للشمس 5* الكوكب 

 *أكرب الكواكب

*ينقسم الغالف اجلوي لديه إىل نطاقات )الرايح يف كل نطاق 
 هتب يف إجتاه معاكس(

*حيتوي على بقعه محراء كبرية حجمها أكرب من األرض وهي 
 سنه  300عباره عن عاصفة هتب منذ أكثر من 

 قمر  63*لديه

6-Saturn 

*6th planet from the Sun 

*second largest planet 

 زحل  -6 

 6* الكوكب 

 *اثين أكرب الكواكب



 
 
 
 
 
 

 

*has many large rings around it 

made of ice and pieces of rock 

*has 34 moons –largest is Titan 

 *لديه حلقات حتيط به تتكون من ثلج وأجزاء من الصخور

 قمر يسمى األكرب منها اتينت 34*لديه 

7-Uranus 

*7th planet from the Sun 

*it lies sideways, axis is tilted 

making it rotate on its side 

*colour is caused by gases in the 

upper atmosphere 

*has 27 moons 

 

 أورانوس-7 

 7الكوكب  -

 مييل حموره بدرجه كبريه جيعله يدور جبانبه -

وسبب لونه األزرق هو وجود غازات يف الطبفات العليا من  -
 غالفه اجلوي

 قمر 27لديه -

8-Neptune 

*8th planet from the Sun 

*winds blow 2000km per hour 

*has volcanoes 

*has 13 moons – Triton is the 

largest 

 

 

 نبتون-8 

 *اثمن كوكب 

 كم يف الساعة  2000*هتب الرايح فيه بسرعة 

 *لديه براكني

 تريتون أكرب األقمار-قمر 13*لديه 

 

Dwarf Planets 

*small planets made of rock and ice 

*orbits cross the orbits of other 

objects 

*Pluto is the best-known dwarf 

planet. For 76 years it was the 9th 

planet, but it was changed to a 

dwarf planet in 2006 

 

 

 الكواكب القزمة 

 *كواكب صغرية  تتكون من الصخور والثلج

 *تتقاطع مداراهتا مع مدارات كواكب أخرى

سنه يظن أنه من كواكب  76*بلوتو أشهر الكواكب القزمة.ملدة 
 مت تغري تصنيفه. 2006اجملموعة الشمسية ولكن عام 

 

Other objects in our Solar System                                           أجرام أخرى يف اجملموعة الشمسية 
Comets 

-ice mixed with rocks and dust 

-moves in long, narrow orbits 

-heats up when near the Sun 

-this forms a “tail” of gas away from 

the Sun 

 

 املذنب 

 يتكون من ثلج خمتلط ابلصخور والغبار-

 يتحرك يف مدار طويل وضيق-

 ترتفع حرارته عند اإلقرتاب من الشمس-

 مما يسبب بتشكل ذيل إجتاهه عكس الشمس-

Asteroids 

-large chunks of rock and metal 

-most lie in a belt between Mars and 

Jupiter 

 

 

 الكويكبات 

 الصخور واملعادن كتل كبرية من-

 تقع يف حزام بني املريخ واملشرتي -

Meteoroids 

-smaller pieces of rock and metal 

formed when comets and or 

asteroids collide 

 النيازك 

قطع صغريه من الصخور واملعادن انفصلت عند تصادم املذنب -
 ابلكويكبات وتدور يف الفضاء



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Meteor 

When a meteoroid enters the 

Earth’s atmosphere it is called a 

meteor 

 

 الشهاب 

عندما يدخل النيزك إىل الغالف اجلوي لألرض فإنه حيرتق ويصدر 
 ضوءا خلفه يسمى ابلشهاب

Meteorite 

When a meteor hits the Earth’s 

surface, it is called a meteorite 

 

 

 النيزك 

 وصل الشهاب إىل سطح األرض يسمى نيزكإذا 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ans: C 

                                                                Ans: D 

 

Infer: Explain why Mars will most likely be the easiest planet for people to visit someday. 

Ans: Mars is close to Earth and is not as hot as Venus. 

 

What objects are in the solar system and beyond?  

Ans: The solar system includes the Sun, planets, moons, comets, asteroids, and meteors. Many 

stars exist beyond the solar system. 

 

 

 

 


