
ھل تتحرك الشمس؟ 6-2

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 أس���تطیع أن أس���تخدم نم���وذج لش���رح لم���اذا تب���دو الش���مس وكأنھ���ا

.تتحرك عبر السماء

مفردات للتعلُّم
تبدو.



 ؟طوال النھارمن النافذة نفسھا  الشمسھل تدخل أشعة

تس���تیقظ ری���م مبك���ًرا؛ ألن الش���مس 
.ُتشرق وتمر أشعتھا عبر نافذتھا

 وال تم�رالشمس  ال ُتشرق في المساء
ك�����ت .عبرالناف�����ذة أش�����عتھا ھ�����ل تحرَّ
؟الشمس



:ستحتاج إلى)أ( 2-6نشاط   
یوٍم مشمسٍ • ملصقاٍت • 

.تتبَّع الشمس من النافذة

:االمن والسالمة

الش���مس؛  ال تنظ���ر مباش���رًة إل���ى
.ألنھا ستضرعینیك

راقب مك�ان ش�روق الش�مس م�ن خ�الل ناف�ذة  -
.الصباح الباكر الصفِّ في

َض��ع ملص��ًقا عل��ى الناف��ذة ك��لَّ س��اعٍة لتحدی��د  -
ل التاریخ . ُتشرق الشمس منھ المكان الذي َسجِّ

.ملصقٍ  والوقت على كلِّ  .ملصقٍ  والوقت على كلِّ 
ك�ّرر ھ�ذا النش��اط ك�لَّ ی��وٍم لم�دة أس��بوعین إذا  -

.كان الیوم مشمًسا
األسئلة

.ارُسم النمط الذي راقبتھ عندما تتبَّعت حركة الشمس من النافذة1)
بناًء على المالحظات والقیاس�ات الت�ي قم�ت بھ�ا عل�ى م�دار أس�بوعین، 2)

أ كیف سیستمرھذا .النمط خالل األسابیع القادمة تنبَّ



)أ( 2-6نشاط 
(1  



ی�وم وذل�ك ف�ي  14قلیال خ�الل ) الیسار(تمیل الشمس الى جھة الشمال 2)
.شھرابریل بمسقط

 ھ��ا ال  تب��دوعل��ى ال��رغم م��ن أنَّ الش��مس ك عب��ر الناف��ذة، إال أنَّ ھ��ا تتح��رَّ وكأنَّ
ك بالفعل ك والحقیقة ھي. تتحرَّ .لنختبر ھذه الفكرة. أنَّ األرض ھي التي تتحرَّ



:  ستحتاج إلى)ب( 2-6نشاط   
مصباٍح قويٍّ  • ك ح أنَّ الشمس ال تتحرَّ .نموذج یوضِّ

.یمثِّل ھذا شروق الشمس. ضعوا المصباح على طاولة وسلطوا ضوءه -

 قف���وا عل���ى ش���كل دائ���رٍة عل���ى أن تك���ون -
��ل  وج��وه الجمی��ع موّجھ��ًة للخ��ارج حی��ث تمثِّ

.الدائرة األرض
تحرك��وا ب��بطٍء بحرك��ة دائری��ة بحی��ث ی��أتي تحرك��وا ب��بطٍء بحرك��ة دائری��ة بحی��ث ی��أتي -

.دور كل شخص لیكون مواجًھا للشمس
 اس���تمروا ب���التحرك إل���ى أن تص���لوا إل���ى -

 األدل��ة المك��ان ال��ذي ب��دأتم من��ھ، ث��م اجمع��وا
ك  ط��وال الی��وم ل��دعم فك��رة أنَّ األرض تتح��رَّ

.ولیس الشمس

فل��یالحظ ك��لٌّ م��نكم األوق��ات الت��ي یواج��ھ فیھ��ا الش��مس، وعن��دما تك��ون الش��مس إل��ى جانب��ھ  -
.وعندما تكون الشمس إلى جانبھ األیمن، وعندما ال یستطیع رؤیة الشمس مطلًقا األیسر،

ك األرض - .سندرس في الموضوع التالي بمزیٍد من التعمُّق كیف تتحرَّ



األسئلة
ھ��ي الت��ي » الش��مس«أم » األرض«ف��ي ھ��ذا النش��اط، ھ��ل كان��ت 1)

ك؟ تتحرَّ

:في أيٍّ من أوقات الیوم2)
»  للشمس«كنت مواجًھا . أ    
»للشمس«كان ظھرك مواجًھا . ب    
.استطعت أن ترى الشمس إلى جانبك األیسر. ج    

��ك ق��د جمع��ت األدل��ة الكافی��ة3) الختب��ار فك��رة أن األرض  ھ��ل تعتق��د بأنَّ
ك طوال الیوم ولیس الشمس؟ تتحرَّ



43االسئلة ص

. األرض1)

.النھارمنتصف  -أ2)
.لیلالمنتصف  - ب     .لیلالمنتصف  - ب    
.الشمسغروب  -ج    

.نعم 3)



 الخاطئةالمفاھیم :
 الشمس تدور حول االرض.!!!!!!
 الشمس تختفي باللیل.!!!!!!

 ث :! عنتحدَّ
 ك القمر في ؟جانٍب إلى آخرمن  السماءھل یتحرَّ  ك القمر في ؟جانٍب إلى آخرمن  السماءھل یتحرَّ

ماذا تعلَّمت؟
 ك ف�ي الس�ماء م�ن جان�ٍب إل�ى ھ�ا تتح�رَّ آخ�رخالل تبدو الشمس وكأنَّ

.النھار
األرض ھي التي تتحرك ولیس الشمس.



ك الشمس؟ 2- 6تمرین  ھل تتحرَّ
في ھذا التمرین، سُتطبِّق ما تعرفھ عن الموضع الظاھري للشمس في السماء 

.من النھارفي أوقاٍت مختلفةٍ 
ُّ ص��ورٍة إل��ى الش��مس ف��ي مواض��ع . 5إل��ى  1انظ��ر إل��ى الرس��ومات م��ن  تش��یر ك��ل

.للظلمختلفٍة وأطواٍل مختلفةٍ 
.07:00الساعة  1یمثِّل الرسم رقم 



أيُّ رسٍم یمثِّل كالً من األوقات التالیة؟1)
)______(   10:00. أ    
)______( 13:00. ب    
)______( 16:00. ج    
)______(  19:00. د     )______(  19:00. د    
��ل ك��لَّ 2) اذك��ر الع��املین الل��ذین اس��تخدمتھما الختی��ار الرس��م ال��ذي یمثِّ

 .وقتٍ 
_____________________________________
_____________________________________



2- 6تمرین 

5 - أ) 1
2 - ب   
4 -ج   
3 -د     3 -د    

الش��مس تش��رق م��ن الش��رق وتغ��رب ال��ى الغ��رب اي م��ن : االول )   2
.1الیمین الى الیسار من خالل الرسم 

.طول الظل یكون اقصر في النھار:الثاني       



2 -6ورقة العمل 
.شمس الظاھریة بواسطة عصا ظللتتبع حركة ا

).عمليھذا نشاط (

  :ستحتاج إلى
یوم مشمس•
cm20عصا بطول حوالي •
صفحة ورقیة بیضاء•
صلصال أو مادة مماثلة•
مسطرة•  أربعة أحجار•
فرجار•    قلم تخطیط•
بوصلة•

ال توج�د ظ�الل  حی�ث(كام�ل ش�مساخت�ر مكاًن�ا فی�ھ ض�وء
اغ�رس العص�ا ف�ي األرض . لظ�لا لوض�ع عص�ا )من�ھ بالقرب

أو ألص��قھاعمودًیا بواس��طة صلص��ال عل��ى منتص��ف الورق��ة 
ستخدم البوص�لة لتحدی�د اتج�اه الش�مال، ا.كما في الشكل ادناه
.ورقتك إلظھار اتجاه الشمال ثم ارسم سھًما على

 ص 9:00اضبط ورقتك وعصا الظل كما في الشكل عند.  ص 9:00اضبط ورقتك وعصا الظل كما في الشكل عند.
ض��ع عالم��ة عن��د . س��ترى أن ظ��ل العص��ا یس��قط عل��ى الورق��ة

.الظل على الورقة بواسطة قلم تخطیط واكتب الوقت نھایة
.تتبع الظل على النموذج كل ساعة وحدد نھایة الظل ووقتھ

أو  الحظ أیًضا ما إذا كانت الشمس ف�ي الش�رق أو الش�مال
.الجنوب أو الغرب كل مرة

 ،ذ العص�ا والورق�ة إل�ىخ�وفي النھای�ة فت�رة بع�د الظھی�رة 
أع��د ھ��ذه التجرب��ة باس��تخدام ورق��ة نظیف��ة لع��دة أی��ام .ال��داخل

.األسبوعین التالیین خالل



:أي اتجاه كانت الشمس في السماء عندما كون الظل علىفي 1)
)_________________(ص  09:00عند الساعة . أ

)_________________(ص  11:00عند الساعة . ب

)_________________(  م  03:00عند الساعة . ج

كانت الحركة الظاھریة للشمس ھي نفسھا ف�ي ك�ل ی�وم س�جلت ھل ) 2
؟فیھ الظل

    _____________________________________



2- 6ورقةعمل 

. الشرق -أ1)
)ص 11:00سلطنة عمان شھر ابریل (الجنوب الشرقي  - ب    
)م 03:00سلطنة عمان شھر ابریل (الجنوب الغربي  -ج    

.یوجد اختالف طفیف2)

للمزید حول ھذا الموضوع تجد باالسفل رابط تتبع شروق وغروب ومس�ار 
.الشمس حیث علیك تحدید المدینة والتاریخ والساعة

https://www.suncalc.org


