
الشمس واألرض والقمر 6-1

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 أن أص��نع نم��وذج لع��رض كی��ف ی��دور القم��ر ح��ول األرض أس��تطیع

.الشمسبینما تدور األرض حول 

مفردات للتعلُّم
المركبة الفضائیَّة.  
كوكب .
نجم. 
مدار.



 كیف التقطت ھذه الصورة؟
اذاالمناطق المحیط�ة بكوك�ب لم

وداء؟األرض والقمر س
لم��اذا یوج��د ج��زء ُمض��اء م��ن 

األرض والقمر؟ 

 الض���وءجمی���ع النج���وم تطل���ق 
الكواك�ب  تعكسبینما  كالشمس الكواك�ب  تعكسبینما  كالشمس

.األرضمثل  ضوءالشمس
 ض�������وءك�������ذلك القمریعك�������س 

.الشمس
ی����������دورالقمر ح����������ول األرض 

.وتدوراألرض حول الشمس
األرض والقمر



:ستحتاج إلى1-6نشاط   
كرة قدٍم، (ثالث كراٍت بأحجاٍم مختلفٍة • 

)وكرة تنس، وكرة زجاجیَّة .نموذج لحركات األرض والقمر

 ل ك����رة الق����دم���� ف����ي ھ����ذا النم����وذج تمثِّ
����ل ك����رة الت����نس األرض  الش����مس وتمثِّ

ة القمر .وتمثِّل الكرة الزجاجیَّ
 في وسط طاول�ة كبی�رٍة » الشمس«َضع َضع 

ك.أو مس�����������احٍة مفتوح�����������ةٍ   ال تح�����������رِّ
.»الشمس«

 ك طالب ببطٍء في مس�اٍر » األرض«یحرِّ
�ل  ، حی�ث»الش�مس«بیضاويٍّ ح�ول  یمثِّ

ك . األرض حول الشمس مدارھذا  ویحرِّ
بس�رعٍة ف�ي مس�اٍر  »القم�ر«طالب آخر 

��ل »األرض«بیض��اويٍّ ح��ول  ، حی��ث یمثِّ
.ھذا مدار القمرحول األرض



األسئلة
ما المدار وما شكلھ؟1)
ك األرض بالنسبة للشمس؟2) كیف تتحرَّ
.اشرح الفرق بین النجم والكوكب3)
ارسم الشكل المقاب�ل ف�ي دفت�رك وأض�ف 4)

:ھذه البیانات
الشمس-        
األرض-         األرض-        
رالقم-        
مدار األرض حول الشمس-        
مدار القمر حول األرض-        

ي التحدِّ
ف عل��ى المركب��ة الفض��ائیَّة غ��الیلیو باس��تخدام الش��بكة العالمی��ة لالتص��االت  تع��رَّ

.علیھا اصنع ملصًقا لتوضیح المعلومات التي تعرفت.)اإلنترنت(الدولیة 



41االسئلة ص
جرم اكبر منھ  حولجرم في الفضاء  لكھالذي یسارالبیضاوي المس1)

.مثل دوران االرض حول الشمس
.األرض حول الشمستدور 2)
.الكوكب یعكس ضوء النجم,النجم یشع الضوء3)
4 (



:التحدي 
ة ناسا لدراسة كوكب المش�تري وكال مركبة فضائیة غیر مأھولة أرسلتھا غالیلیو

 برأكت��و18 ، أطلق��ت ف��يیليغ��الیلیو غ��ال س��میت عل��ى اس��م ع��الم الفل��ك .واقم��ارة 
ال�دخول  تاس�تطاع.1995 دیس�مبر 7 إل�ى كوك�ب المش�تري ف�ي تووصل1989
.الغالف الجوي للمشتري كیلومترا داخل 200حوالي 



المفاھیم الخاطئة:
 الشمس والقمر أصغر من االرض!!!!!
 الشمس والقمر بنفس الحجم!!!!!
 الشمس لیست نجم!!!!!
ث عن !تحدَّ
 الش���مسل���و ل���م تك���ن األرض  عل���ىھ���ل كن���ا نس���تطیع أن نع���یش  الش���مسل���و ل���م تك���ن األرض  عل���ىھ���ل كن���ا نس���تطیع أن نع���یش 

موجودًة؟

ماذا تعلَّمت؟
 ك .األرض حول الشمس في مدارٍ تتحرَّ
 ٍك القمر حول األرض في مدار .یتحرَّ



والقمر، ضرواأل، سمالش 1- 6 تمرین
.والقمرفي ھذا التمرین، ستراجع ما تعرفھ عن حركات الشمس واألرض 

.الشمس، واألرض، والقمر في الصورةحدد 1)

وح��دد م��دار القم��ر ح��ول األرض وج��زًءا م��ن م��دار األرض ارُس��م 2)
.حول الشمس



1- 6تمرین 
1&2



1- 6ورقة عمل 
.إعداد نموذج للشمس واألرض والقمر

.ھذا نشاط عملي
:ستحتاج إلى

ثالثة اطباق ورقیة•
طالء أصفر وأزرق وأخضر• 

م�ن طبق�ین ) صغیرة ومتوسطة(قص دائرتین  -
.ورقیین

طالء أصفر وأزرق وأخضر• 
مقص•
ثالثة مشابك معدنیة• 
بطاقة بیضاء•
فرجار• 

اس����تخدم الطب����ق الكبی����ر للش����مس، والوس����ط  -
ن الش�����مس. ر للقم�����رل�����ألرض، والص�����غی  ل�����وِّ

وات��رك  باألص��فر، واألرض ب��األزرق واألخض��ر،
.القمر باألبیض

أن یك��ون ط��ول أح��د یج��ب. تقریًب��ا2cmق��ص ش��ریطین م��ن البطاق��ة بع��رض  -
.12cmحوالي واآلخر20cmالشریطین حوالي 



���ل أح���د طرف���ي الش���ریط القص���یر -   وصِّ
الج������زء الخلف������ي للقم������ر  بمنتص������ف

.باستخدام مشبك معدني
��ل الط��رف اآلخ��ر ل��ذلك الش��ریط  - وصِّ

 ولك���ن ات���رك المش���بك(ض األر بمرك���ز
.)مفتوًحاالثاني

���ل أح���د طرف���ي الش���ریط الطوی���ل  - وصِّ
الج�����زء الخلف�����ي ل�����ألرض  بمنتص�����ف الج�����زء الخلف�����ي ل�����ألرض  بمنتص�����ف

.ك المعدني المفتوحباستخدام المشب
���ل الط���رف اآلخ���ر ل���ذلك- الش���ریط  وصِّ

.بمركز الشمسالطویل

 واآلن اجعل القمر یدور حول األرض -
.واألرض حول الشمس


