
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 
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 قنوات الفيسبوك            قنوات تلغرام      جموعات الفيسبوكم      .  لغرامالتجموعات م

 الصف األول            الصف األول             الصف األول               الصف األول

 الصف الثاني            الصف الثاني              الصف الثاني              الصف الثاني

 الصف الثالث              الصف الثالث           الصف الثالث              الصف الثالث

 الصف الرابع            الصف الرابع            الصف الرابع              الصف الرابع

  الصف الخامس          الصف الخامس          الصف الخامس            الصف الخامس

 الصف السادس           الصف السادس          الصف السادس            الصف السادس

    الصف السابع             الصف السابع           الصف السابع              الصف السابع

 الصف الثامن             الصف الثامن           الصف الثامن              الصف الثامن

             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

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almanahj.UAEapplication
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almanahj.UAEapplication
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almanahj.UAEapplication
https://t.me/joinchat/AAAAAEgEzCRG4HAmtYbzRg
https://t.me/joinchat/AAAAAES-_Zlzbn42uc9WHQ
https://t.me/uaecourse
https://t.me/joinchat/AAAAAEm76tS5Zh785a4oQA
https://t.me/joinchat/AAAAAEZ-ehOKGbwHSJjiQw
https://www.facebook.com/groups/uaecourse/
https://t.me/joinchat/AAAAAE0V-XOlyujfjPuVOA
https://t.me/joinchat/AAAAAE1vMTTy8PHHU9RsCQ
https://t.me/joinchat/AAAAAEffrPVlEZgPSGGgPA
https://t.me/joinchat/AAAAAEffrPVlEZgPSGGgPA
https://t.me/joinchat/AAAAAEffrPVlEZgPSGGgPA
https://t.me/joinchat/AAAAAE2IulBYOFLqOlY1Lw
https://t.me/joinchat/DjFEa0D-l0sgFHf9WwC2hQ
https://www.facebook.com/groups/grade1uae
http://t.me/gade1ae
http://facebook.com/grade1uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0A7OrRmI4j2i4Z4NA
https://www.facebook.com/groups/grade2uae
https://t.me/joinchat/AAAAAEQ58-QfJyDQcOUxvw
http://facebook.com/grade2uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0DDjJph02LGlI4qBg
https://www.facebook.com/groups/grade3uae
https://t.me/joinchat/AAAAAELhWmITKTGJRVAk1Q
http://facebook.com/grade3uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0FLH9TtDWFkOjWH1A
https://www.facebook.com/groups/grade4uae
http://t.me/grade4ae
http://facebook.com/grade4uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0EQPwOoEmO7Sb6LBQ
https://www.facebook.com/groups/grade5uae
http://t.me/grade5uae
http://facebook.com/grade5uae
https://t.me/joinchat/DjFEaz_YsbyToDXmCN4mqg
https://www.facebook.com/groups/grade6uae
https://t.me/joinchat/AAAAAEQg-NDPGIHXsf5P0A
http://facebook.com/grade6uae
https://t.me/joinchat/DjFEaz8B10Mz_BWyE3LAjQ
https://www.facebook.com/groups/grade7uae
https://t.me/joinchat/AAAAAEITFu3xX67Y0Q4lQQ
http://facebook.com/grade7uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0BxZ9P6t-OV9OR7mA
https://www.facebook.com/groups/grade8uae
https://t.me/joinchat/AAAAAEG2y5cRj38xcJG4gQ
http://facebook.com/grade8uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0EAZ_q-2I_eo8A7Mg
https://t.me/joinchat/DjFEa0EAZ_q-2I_eo8A7Mg
https://t.me/joinchat/DjFEa0EAZ_q-2I_eo8A7Mg
https://www.facebook.com/groups/grade9uae
http://t.me/uaegrade9
http://facebook.com/grade9uae
http://facebook.com/grade9uae
http://facebook.com/grade9uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0gFLJfuIxh-0VoHFA
https://www.facebook.com/groups/grade16uae
https://t.me/joinchat/AAAAAFf69lOjfVinfJlT8A
https://t.me/joinchat/AAAAAFf69lOjfVinfJlT8A
https://t.me/joinchat/AAAAAFf69lOjfVinfJlT8A
http://facebook.com/grade16uae
http://facebook.com/grade16uae
http://facebook.com/grade16uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0GDFSei56qzz1zGMw
http://facebook.com/groups/grade10uae
https://t.me/joinchat/AAAAAEOMDBF7OjgQS73FzA
https://t.me/joinchat/AAAAAEOMDBF7OjgQS73FzA
https://t.me/joinchat/AAAAAEOMDBF7OjgQS73FzA
http://facebook.com/grade10uae
http://facebook.com/grade10uae
http://facebook.com/grade10uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0H4FD5ZA1P0W6I-rg
http://facebook.com/groups/grade10uae2
https://t.me/joinchat/AAAAAEL5QYNtg8YS1J3DbA
http://facebook.com/grade13uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0D_NdKzhx-zIh6TTw
https://www.facebook.com/groups/grade11uae2
https://t.me/joinchat/AAAAAEN6X_LlGDHlz2j_UQ
https://t.me/joinchat/AAAAAEN6X_LlGDHlz2j_UQ
https://t.me/joinchat/AAAAAEN6X_LlGDHlz2j_UQ
http://facebook.com/grade11uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0IsMWbnWNqaTk2M6Q
https://www.facebook.com/groups/grade11uae2
https://t.me/joinchat/AAAAAEMHUvahErPe6ifLiw
https://t.me/joinchat/AAAAAEMHUvahErPe6ifLiw
https://t.me/joinchat/AAAAAEMHUvahErPe6ifLiw
http://facebook.com/grade14uae
https://t.me/joinchat/DjFEaz7Lcs-QPaznN63pqg
https://www.facebook.com/groups/grade12uae2
https://www.facebook.com/groups/grade12uae2
https://www.facebook.com/groups/grade12uae2
https://t.me/joinchat/AAAAAEN6X_LlGDHlz2j_UQ
http://facebook.com/grade12uae
https://t.me/joinchat/DjFEa0GcrRdbDu9kqm4QHw
https://www.facebook.com/groups/grade12uae2
https://www.facebook.com/groups/grade12uae2
https://www.facebook.com/groups/grade12uae2
https://t.me/joinchat/AAAAAEO2CGfLKNQR1Pk3ew
https://t.me/joinchat/AAAAAEO2CGfLKNQR1Pk3ew
https://t.me/joinchat/AAAAAEO2CGfLKNQR1Pk3ew
http://facebook.com/grade15uae


 مراجعة علوم الصف السادس                             الدكتور اعداد / 

 الوحدة الثامنة                   2و  1درس                                0555175662

  كواكب 8كم عدد الكواكب التي تدور حول الشمس ؟   -1

  الدوران المدارييطلق على مدار جسم ما حول جسم آخر   -2

  الدوران المحورييسمى دواران أحد األجسام حول محوره    -3

  يوم 365.25ما المدة التي تستغرقها األرض لتدور دورة واحدة ؟  -4

  االعتداليحدث عندما ال يميل محور األرض ال في اتجاه الشمس وال بعيد عنها    -5

  مارس وأخر شهر سبتمبريحدث االعتدال في شهر   -6

  ظاهرة انقالب الشمستسمى ظاهرة ميل محور األرض في اتجاه الشمس مباسرة أو بعيدا عنها   -7

  يونيو و ديسمبريحدث انقالب الشمس في شهر  -8

  بسبب ميل محور دوران األرضما سبب تناوب فصول السنة ؟   -9

 حجم األرض  ربعيبلغ حجم القمر  -10

  بسبب اصطدام الكويكبات والمذنبات بهما السبب في تكون الحفر الموجودة على سطح القمر ؟  -11

  يوم 27.3يدور القمر حول االرض مرة واحدة كل   -12

  يوم 29.5يكمل القمر دورة من االطوار كل  -13

  متزايدعندما يكون الجزء المضاء من القمر أكبر يكون طور القمر  -14

 متضائال القمر أصغر يكون طور القمر  عندما يكون الجزء المضاء من -15

 الهالل  يبدو أكبر حجم في طور البدر وأصغر حجما في طورمتى يبدو القمر أكبر حجما ومتى يبدو أصغر حجما ؟  -16

  الكسوف والخسوفيسمى حركة أحد األجسام الموجودة في النظام الشمسي في ظل جسم آخر  -17

 ما االختالف بين كسوف الشمس وخسوف القمر ؟  -18

 كسوف الشمس : يحدث عندما يكون القمر بين األرض والشمس وجزء من االرض يكون يكون في ظل القمر 
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حركات القمر 

طور متزايد

طور متطائل 

تيارات المد والجزر

 خسوف القمر : يحدث عندما تكون االرض بين الشمس والقمر و القمر يقع في ظل االرض 

 جاذبية القمر تسبب المد والجزر للمياه على سطح االرضكيف يؤثر القمر في األرض ؟  -19

 لقمر المتزايد والمتضائل ؟ ميز بين طور ا -20

 الطور المتزايد : عندما يزداد حجم الجزء المضاء من القمر 

 الطور المتضائل : يقل حجم الجزء المضاء من القمر 

 أذكر أطوار القمر بدا من المحاق وانتهاء به ؟  -21

 المحاق  –الربع االخير  –احدب متضائل  –البدر  –حدب متزايد ا –الربع االول  –هالل متزايد  -المحاق  

 أي مما يلي يؤثر فيه دوران االرض حول محورها ؟  -22

a)  تغير فصول السنة 

b)   المسافة بين االرض والشمس 

c)  عدد ساعات النهار 

d)  طول القمر 

 أكمل المخطط :  -23
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 الكوكب   وكروي جسم موجود في النظام الشمسي يدور حول الشمس وهي كبير الحجم -1

  الكواكب القزميةكواكب تدور حول الشمس وشكلها شبه كروي   -2

 %1%  و اخرى 99الشمس ما النسبة المئوية لكتلة النظام الشمسي الموجودة خارج الشمس ؟    -3

  القمر عبارة عن قمر طبيعي يدور حول جسم أخر غير النجوم  -4

 الكويكبات هي أجسام صخرية صغيرة تدور حول الشمس   -5

 المذنبات هي اجسام صخرية جليدية صغيرة تدور حول الشمس     -6

 النيازك هي جسيمات صخرية صغيرة تتحرك في الفضاء    -7

  الشهابعندما يدخل النيزك في الغالف الجوي لالرض ينتج شعاعا من الضوء يسمى    -8

  الشمس  و الكواكب و النيازك و الكويكبات و المذنباتألجسام الموجودة  في النظام الشمسي ؟  ما ا -9

  تتميز االرض بوجود حياة ومياه على سطحهاما االختالف بين األرض والكواكب الداخلية األخرى ؟  -10

باقي  جمع الغاز والغبار الكوني ثم أدت الجاذبية إلى تكون الشمس من تما هو دور الجاذبية في تكون النظام الشمسي ؟  -11

 االجسام 

  بسبب ذوبان بعض الجليد المكون منهما سبب كون المذنبات أصغر حجما في كل مرة تقترب من الشمس ؟  -12

 ما الكوكبان اللذان يقع بينهما حزام الكويكبات ؟  -13

a)  االرض والمريخ 

b)  المريخ والمشتري 

c)  زحل واورانس 

d) اورانوس ونبتون 

 

  عطارد و الزهرة و االرض و المريخعدد الكواكب الداخلية ؟   -14

  المشتري و زحل و نبتون واورانوسعدد الكواكب الخارجية ؟  -15

 المشتري أكبر الكواكب هو ؟  -16
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 -الكويكبات   –الكواكب  -النيازك   -في النظام الشمسي من األصغر إلى األكبر  ) الشمس  رتب األجسام  -17

 االقمار (  –القزمة  الكواكب -المذنبات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقمار  الكويكبات  النيازك  المذنبات 

 الشمس الكواكب الكواكب القزمة 
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