
شروق الشمس وغروبھا 6-4

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 أس��تطیع أن أش��رح ط��ول النھ��ار وكی��ف ی��ؤدي دوران األرض إل��ى

.شروق الشمس وغروبھا

 للتعلُّممفردات:
األفق. 
شروق الشمس.
غروب الشمس.



 غ�روبو ش�روقلون السماء عن�د غروب الشمس؟ما أو شروقھل شاھدت
؟وقتالنفس في  یومیحدث شروق الشمس كل الشمس؟ھل 

بالسماءخط التقاء األرض ھو ( األفق(.
 األفقوكأنَّھا تشرق أعلى تبدوالشمس ( الشمسشروق.(
 أسفل األفق تنزلالشمس وكأنَّھا تبدو ( الشمسغروب.(

دوران األرض یب��دو لن��ا أن الش��مس تتح��رك اثن��اء الش��روق والغ��روب بس��بب  
. امحورھ حول



 4-6نشاط   
.استقصاء أوقات شروق الشمس وغروب الشمس في مدینة مسقط



 ستعرف طول النھار عن. انظر إلى أوقات شروق الشمس وغروب الشمس 
.شروق الشمس من وقت غروب الشمس طرح وقتطریق 

ھل ھناك فرق في طول النھار من یوٍم آلخر؟

 ف على الفرق في طول النھار في الفترة ب�ین  7و  2017م�ن فبرای�ر  3تعرَّ
و  2017م�ن م�ارس  16الحسابات للفترة ب�ین  أعد ھذه .2017من فبرایر 

. 2017من مارس  20

بالمعلوم�ات الت�ي س�وف یجمعھ�ا الطال�ب ألوق�ات ) ب(و) أ( 4-6سوف ترتبط ورقت�ي العم�ل 
الشروق والغروب للمكان الذي یعیش بھ لم�دة اس�بوع حی�ث یمكن�ھ جم�ع البیان�ات م�ن خ�الل 

).األنترنت(شبكة المعلومات الدولیة 

. 2017من مارس  20

 ن بیانات أوقات شروق الشمس وغروب الشمس لمدة أسبوٍع في المكان دوِّ
.الذي تعیش فیھ

 ٍارُسم التمثیل البیانيَّ باألعمدة لعرض بیاناتك. مثِّل البیانات في جدول.



4-6للنشاط الداعمة  )�أ (ورقة العمل 
.  استخدم ھذا الجدول لملء البیانات الخاصة بك لشروق الشمس وغروبھا حیث تعیش

وقت شروق التاریخ
الشمس

وقت غروب 
الفرقطول النھارالشمس



4-6للنشاط الداعمة  )ب(العمل ورقة 
اس�تخدم مح�اور الرس�م البی�اني ھ�ذه . )أ(4 -6تبني ورقة العمل ھذه عل�ى ورق�ة العم�ل 

.أوقات شروق الشمس وغروبھاعن بیاناتكإلدخال 



األسئلة 
م��ن م��ارس، ھ��ل النھ��ار ف��ي  20م��ن فبرای��ر و  3ف��ي الفت��رة ب��ین 1)

مسقط یطول أم یقصر؟
أ كیف سیتغیَّر طول النھار خالل شھر إبریل. أ) 2 .تنبَّ

كیف تستطیع اختبار تنبُّؤك؟. ب    
قارن بین نمط تغّیر طول النھار في مسقط ونمط تغّی�ر ط�ول النھ�ار ) 3

.في المكان الذي تقیم بھ.في المكان الذي تقیم بھ

التحدي
أ كیف سیتغیَّر طول النھار في مسقط من مایو إلى نھایة العام .تنبَّ

نت من جمع األدلة الكافیة الختبار ھذه الفكرة؟ كیف تمكَّ



47االسئلة ص
.یطول) 1
.سیصبح أطول -أ) 2

.غروبوالشروق الأوقات  خالل من -ب    
یعتم�د عل�ى مك�ان ع�یش . (متقارب في الوالیات القریبھ من مس�قط3)

)الطالب

:التحدي 
 منتص�ف یونی�وومن  ىالفترة من مایو حتفي أطول النھار سیصبح

.منتصف یونیو حتى منتصف دیسمبر سیصبح النھار أقصر
تم جمع البیانات من خالل جداول الشروق والغروب.



 ث !عنتحدَّ
 النھاریتغیَّر؟لماذا تعتقد أنَّ طول

ماذا تعلَّمت؟
تشرق الشمس من جھة الشرق وتغرب في جھة الغرب. تشرق الشمس من جھة الشرق وتغرب في جھة الغرب.
 یوٍم النھاركلَّ تتغیَّر أوقات شروق الشمس وغروب الشمس وطول

.على مدار العام



شروق الشمس وغروبھا 4-6تمرین 
.في ھذا التمرین، ستحلِّل البیانات عن شروق الشمس وغروبھا

.بیانات حول شروق الشمس وغروبھا في مدینة صور بمحافظة جنوب الشرقیةباألسفل 



كیف تستنتج طول النھار؟) 1

أكمل الجدول عن طریق ملء عم�ود ط�ول م�دة النھ�ار، ث�م اكت�ب أط�ول )  2
.العمود األخیر أو أقصر لكلِّ سطٍر في

د ال��نمط ال��ذي تش��یر إلی��ھ البیان��ات ب��ین م��ارس ویونی��و فیم��ا یتعل��ق )  3 ح��دِّ
.بطول مدة النھار

________________________________________

________________________________________

ھل تنتق�ل مدین�ة ص�ور م�ن الربی�ع إل�ى الص�یف أم م�ن الخری�ف إل�ى . أ)  4
 الشتاء بین مارس ویونیو؟

  .اشرح إجابتك. ب     
.أشھر 6+ اشرح البیانات الموجودة في الصف  )5

________________________________________

________________________
_____________________________



4- 6تمرین 
.من خالل الفرق بین وقت الغروب ووقت الغروب) 1
2(



.أطول نھارأصبح ال) 3

.الصیفمن الربیع إلى  - أ) 4

الن خالل ھ�ذه الفت�رة یزی�د ط�ول النھ�ار بس�بب اقت�راب االرض  -ب     الن خالل ھ�ذه الفت�رة یزی�د ط�ول النھ�ار بس�بب اقت�راب االرض  -ب    
.من الشمس اثناء میالن محور االرض حول الشمس

.یقصر طول النھار بسبب االنتقال لفصل الخریف) 5



 4 -6ورقة العمل 
.مسقطوغروبھا لمدینة شروق الشمس 

.في مسقط 2012یوضح الرسم البیاني أوقات شروق الشمس وغروبھا لسنة 

ت 
وق

ال

الشھر

ت 
وق

ال
)h(



.أجب عن ھذه األسئلة بشأن الرسم البیاني
ماذا تمثل المساحة المظللة؟) 1

_______________________________________
ما النمط الذي یظھره الرسم البیاني بین ینایر ویونیو؟) 2

______________________________________________________________________________
في أي أشھر تعتقد أن مسقط لدیھا صیف وشتاء؟) 3

_______________________________________
ما الذي یسبب النمط المعروض على الرسم البیاني؟) 4

_______________________________________



4- 6ورقة العمل 
.النھار طول ) 1

.زیادة طول النھار) 2

).طسوأغسفي مایو ویونیو ویولیو الصیف () 3 ).طسوأغسفي مایو ویونیو ویولیو الصیف () 3
).مارس بدایةووینایر وفبرایر دیسمبر الشتاء في (    

افة ب��ین االرض ی��ؤدي لتغی��ر المس��ح��ول الش��مس  دوران األرض)  4
.والشمس خالل االشھر


