
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 

 %  100ي إماراتمواقع تعليمي 

     الرياضيات           االجتماعيات                    ةتطبيق المناهج اإلماراتي

 العلوم               االسالمية              الصفحة الرسمية على التلغرام

                     االنجليزية            الصفحة الرسمية على الفيسبوك

    اللغة العربية          التربية االخالقية لجميع الصفوف

 التربية الرياضية

 قنوات الفيسبوك            قنوات تلغرام      جموعات الفيسبوكم      .  لغرامالتجموعات م
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             الصف التاسع عام          الصف التاسع عام      الصف التاسع عام         امالصف التاسع ع

   تاسع متقدم       دمالصف التاسع متق الصف التاسع متقدم            الصف التاسع متقدم

         عاشر عام        الصف العاشر عام       الصف العاشر عام        الصف العاشر عام

     عاشر متقدم       الصف العاشر متقدم     الصف العاشر متقدم       الصف العاشر متقدم

        حادي عشر عام        الحادي عشر عام         الحادي عشر عام          الحادي عشر عام

                        عشر متقدم حادي     الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم

 الثاني عشر عام        الثاني عشر عام           الثاني عشر عام             ثاني عشر عام

  ثاني عشر متقدم         ثاني عشر متقدم           ني عشر متقدمالثا           ثاني عشر متقدم
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 ملخص درس  النظام الشمسي

 
 مما یتكون النظام الشمسي؟ من الشمس وكل مایدور حولها●

 متى تكون النظام الشمسي بالملیارات؟  من 4.6  ملیار سنة●

 هل الشمس نجم؟  نعم   - لماذا االرض مسطحة؟  بسبب دورانها حول●

 الشمس بالجاذبیة

  ما أكبر جسم في النظام الشمسي بعد الشمس؟  الكوكب●

 ماذا یوجد في النظام الشمسي ؟  كواكب – كواكب قزمة –●

  كویكب – النیازك – الشهاب – المذنب – القمر

 الكوكب :  جسیم كبیر الحجم كروي یدور في مسار مداري●

 -كلما كان الكوكب اقرب للشمس زادت سرعة دورانه

 ما دور الجاذبیة في تكوین النظام الشمسي  : تسببت في سحب●

 الغبار والغازات لتكون سحابة في مركزها الشمس

●AU  - 150 1 : كم تبلغ المسافة بین الشمس واالرض؟ 

 ملیون كم - نبتون أبعد الكواكب 30  ضعف المسافة

 كواكب قزمة:  جسم شبه كروي یدور حول الشمس في مسار مداري مثل بلوتو●

 القمر:  جسم طبیعي یدور حول جسم آخر غیر النجوم●

 كویكب:  جسم صخري صغیر یدور حول الشمس●

 توجد الكویكبات في منطقة حزام الكویكبات :  منطقة بین مداري المریخ والمشتري●

 المذنب:  جسم صخري جلیدي صغیر یدور حول الشمس - ینصهر عند اقترابه من الشمس ویشكل ذیل - مداراتها أبعد●

 من نبتون

 النیزك:  جسم صخریصغیر یدور في الفضاء :  الحجر النیزكي حجر یصطدم باالرض●

 یدخل النیزك غالف االرض ویحترق وینتج شعاعًا من الضوء  یسمى شهاب●

 تنقسم المجموعة الشمسیة الى قسمین اساسیین هما:   كواكب داخلیة  (●

 قریبة من الشمس  ) – كواكب خارجیة (  قریبة عن الشمس )

 المجموعه الشمسیة الداخلیة :   تسمى بالكواكب االرضیة ، الن●

 أسطحها كثیفة وصخریة

 عطارد – الزهرة – االرض - المریخ●
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 شكل الكوكب معلوماته كوكب

 رب كوكب للشمس – اصغر كوكب - ساخن جدا – یدور ببطء - لیس له غالف طارد

 جوي-یشبه القمر به فوهات
 

 ي كوكب– حجم االرض - أبطأ كوكب– غالف جوي سمیك - مليء بثاني أكسید زهرة

 الكربون - أسخن كوكب –به براكین
 

 ة 1AU– أكبر الكواكب الداخلیة –أكثر كثاف - فیه حیاة– به ماء سائل - له غالف الرض

 جوي-الكوكب االزرق

  

 نصف حجم االرض-الكوكب االحمر-ماء متجمد – بارد جدا –مكون من اكسید مریخ

 الحدید –فیه براكین

 

 

  المجموعه الشمسیة الخارجیة :   تسمى العمالقة الغازیة ألنها مكونة من غازات -  المشتري – زحل – اورانوس – نبتون●

 

 شكل الكوكب معلوماته لكوكب

 أكبر كتلة-مكون من هیدروجین وهیلیوم – أسرع دوران محوري – ط لمشتري

 قوي-به كبریت وفسفور

 

 ثاني اكبر كوكب-حوله حلقات جلید –طبقة ضبابة وملونة – اخف زحل

  كثافة
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 یمیل بشدة – لونه اخضر مزرق لوجود غاز المیثان – یعتقد بوجود ورانوس

 ماء سائل جلیدي وامونیا بالعمق
 

 ابعد كوكب – یحوي غاز المیثان بكثرة – لونه ازرق غامق-ریاح سری نبتون

 عواصف قوي
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