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 األرض والفضاء وحدة  
 النظام الشمسي: األولى الوحدة التعممية

===================================================== 
( في المربع √ لعبارات التالية وضع عالمة )السؤال األول : اختر اإلجابة الصحيحة عمميا لكل من ا

 المقابل لها : 
 :الكوكب الوحيد الذي يضم كل مقومات الحياة هو كوكب  -1
 المريخ                عطارد                                  المشتري           رض          األ        
 
 : مضاء يسمى لألرض هالمواج القمر جزء نصف يكون ندماع-2

 أخيرتربيع                   محاق                                     بدر              ول    أتربيع         
 
 :القمر يكون  مظمم كمه رضلأل  المواجه القمر نصف يكون عندما-3
 أخيرتربيع                 ول  أتربيع                             محاق                 بدر                  
 
 :يكون القمر مضاء كمه رضلأل  المواجه القمر نصف يكون عندما-4
 خيرأتربيع                 ول   أتربيع                        بدر                         محاق              
 
 :الشمس عن البعد حيث من األرض كوكب ترتيب-5
 الرابع                     الثالث                            الثاني                           ولاأل        
 
 :ويسمى القمر نصف مجددا نرى لألرض المواجه القمر صفنمن   المضاء الجزء يتناقص عندما-6

 محاق                  بدر                                خيرالتربيع األ            ول    أتربيع        
 
 :تحدث ظاهرة  والشمس القمر بين األرض تقع عندما-7

 خسوف القمر            خسوف الشمس                  كسوف الشمس            كسوف القمر             
 
 تحدث ظاهرة :  واألرض الشمس بين القمر يقع عندما-8

 خسوف الشمس             كسوف الشمس                        كسوف القمر            خسوف القمر         
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اكتب بين القوسين كممة ) صحيحة ( لمعبارة الصحيحة وكممة ) خطأ ( لمعبارة غير  السؤال الثاني :
 الصحيحة عمميا في كل مما يأتي : 

 (  .........  )          . خري تدور حول الشمس تشكل ما يسمي بالنظام الشمسيأجسام أقمارىا و أالكواكب و -1
 
 ........... ( )                                                             0 حجاميا أواكب  في تختمف الك-2
 
 ............ (.)                                    0حرارتيا ةت درجضاكب من الشمس انخفكمما اقتربت الكو -3
 
 (..............)                                               0 القمر في منتصف الشير اليجري يكون بدرا-4
 
 (............. )                    0 ارض كمو مظممو لألعندما يكون القمر محاق يكون نصف القمر المواج-5

 
 (...............)                                        0بسبب جاذبيو الشمس الكواكب حول الشمس  تدور-6

 
 (................)                                           0االرض كوكب صغير نسبيا في النظام الشمسي-7
 
 () ...............                رض ولكناألالشمس تشبو الي حد كوكب  إلى قربالكواكب ذات المدارات األ-8
 . ةحرارتيا عاليدرجة  

 
 (   ............. )                        0يقع ظل القمر عمى األرض تحدث ظاىرة كسوف الشمس عندما  -9
 

 (................ )                                 0 من أنواع كسوف الشمس كسوف كمي وكسوف جزئي -10
 

 (  .............)                        0عندما يصل القمر الى منطقة الظل األرض يحدث خسوف القمر -11
 

 (............... )                                   0حجم الشمس أصغر من جميع كواكب النظام الشمسي -12
 
 



لسادس                                  أسئلة الصف  ا بنك– لمتوسطةللمرحلة ا المشتركة لفنيةاللجنة ا – لعلومالعام ل الفني التوجيه – التربية وزارة
 م 2910 -8102 األول الدراسي للفصل

 

4 
 

أمام ما ب ( واكتب رقمها  السؤال الثالث : في الجدول التالي اختر العبارة أو الشكل من المجموعة )
 : عبارات المجموعة ) أ (يناسبها من 
 

 المجموعة ) ب (  المجموعة ) أ (        الرقم   
) .... ( 
) .... ( 

 0كب النظام الشمسي الى الشمسااقرب كو 
 0الكوكب الثالث بترتيب البعد عن الشمس

 

 عطارد -1
 المريخ-2
 االرض-3

) .... ( 
 

. (.)... 

ظل  منطقة  ظاىرة تحدث عندما يصل القمر الى
 0االرض

 0ظل القمر الى االرض  يقعظاىرة تحدث عندما 
 

 كسوف-1
 محاق-2
 خسوف-3

) .... ( 

..... ( ) 

 0الكوكب المالئم لمحياة بين كواكب المجموعة الشمسية
 0كوكب يتميز بارتفاع درجة حرارتو لقربو من الشمس

 

 عطارد-1
 المشتري-2
 االرض-3

 
 

 المجموعة ) ب (       المجموعة ) أ (        الرقم   
 ) ..... ( 
) ..... ( 

 0منزلة القمر عندما نراه دائرة كاممة مضاءة 
 0منزلة القمر عندما نراه نصف دائرة مضاءه

 بدر -1
 التربيع االول-2
 ىالل-3

) ..... ( 
) ..... ( 

 0لتي تحدث لمبحر عندما يكون القمر بدراالظاىرة ا
 0لمبحر عندما يكون القمر محاقا لتي تحدثالظاىرة ا

 

 مد-1
 امواج-2
 جزر-3

) .... ( 
) .... ( 

 0درجة حرارة الكوكب عندما يكون االبعد عن الشمس
 0درجة حرارة الكوكب عندما يكون االقرب الى الشمس

 

 بارد-1
 دافئ-2
 حار-3
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 :  السؤال الرابع : عمل لما يمي تعميال عمميا سميما
 يصمح كوكب عطارد لمحياة عمى سطحو. ال -1
-. ................................................................................. 
 األرض كوكب مالئم لمحياة. -2
- . ............................................................................... 
 قمار واألجسام التابعة ليا دون أن تغادر النظام الشمسي.تحتفظ الشمس بالكواكب واأل -3
- . ............................................................................... 
 حدوث ظاىرة الخسوف. -4
- . ................................................................................ 
 ظاىرة الكسوف. حدوث-5
- . ................................................................................ 
 تختمف كواكب النظام الشمسي عن بعضيا البعض. -6
- . ................................................................................. 
 ممة في منتصف الشير.نرى القمر عمى شكل دائرة كا -7
- . ................................................................................. 
 . منتصف الشير في التربيع االخير دنرى القمر عمى شكل نصف دائرة بع-8
- . .................................................................................. 
 حدوث كسوف جزئي لمشمس في مناطق معينة من األرض.-9
- . ................................................................................... 

================================================================ 
 أي مما يمي ال ينتمي لممجموعة مع ذكر السبب :  السؤال الخامس :

 . زحل –االرض  –قمر  –شمس -1
 .  ...........................المختمف ىو :

 : .................................................................. .السبب 
 

 . الكسوف –تربيع االول  –محاق  –بدر -2
 . ........................المختمف ىو : 

 . : .................................................................السبب 
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 . القمر –المريخ  –الزىرة  –االرض -3
 . .......................المختمف ىو : 

 . : ................................................................السبب 
 . المشتري –المريخ  -عطارد  –االرض -4

 ..... . ..................المختمف ىو : .
 .  : ................................................................السبب 

====================================================================== 
 :  ماذا تتوقع أن يحدث في الحاالت التالية السؤال السادس :

 .  لدرجة حرارة الكوكب عندما يزداد بعد الكوكب عن الشمس -1
-  ........................................................ . 
 . عندما يقترب الكوكب من الشمس -2
- . .......................................................... 
 . رضيقع القمر بين الشمس واأل عندما -3
- .......................................................... . 
 . رض عمى القمرعندما يقع ظل األ -4
- .......................................................... . 
 .رض بين الشمس والقمرعندما تقع األ-5
- ......................................................... . 
 رضندما يقع ظل القمر عمى جزء من األع -6
-  .......................................................... 
 . رض مضاء بكاممولألعندما يكون نصف القمر المواجو  -7
-  ...................................................... 
 . مظمم تماما رضعندما يكون نصف القمر المواجو لأل-8
-  .................................................... 
 . مضاء رضيكون نصف جزء القمر المواجو لألعندما  -9
- . ..................................................... 

 . رض من الشمساأل بعندما تقتر -10
-  ..................................................... 

 . لمبحر عندما يصبح القمر بدرا-11
-  ......................................................  
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 :  : ادرس الرسومات التالية ثم أجب عن المطموب  سابعالالسؤال 
 
 

 
           (1         )                   (2         )                  (3 ) 

 
 . ..................ظاىرة.. تحدث( 3و )  ( 1رقم )  الشكل بين  (2)  رقم الشكل يقع عندما -1

 . ..................... ظاىرة. تحدث (2و )   (1رقم )  الشكل ( بين3رقم)  الشكل يقع عندما-2

 

 . .................ة ظاىر  يمثل ذي أمامك ال الشكل-3

 
 

 . .................. ظاىرة يمثل ذي أمامكال الشكل--4
 

=================================================================== 
 :   مما يأتي في الجداول التالية قارن بين كل: ثامنالسؤال ال

 
 كسوف الشمس رخسوف القم وجو المقارنة

 ................................  .................................. المفيوم
  الرسم
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 خسوف جزئي يكسوف جزئ وجو المقارنة

 ................................... المفيوم
................................. 

 

..................................... 
.................................... 

 
 

 تربيع األول وجو المقارنة
 

 البدر

 ................................. المفيوم
.................................. 

.......................................... 
........................................ 

  الرسم
 
 
 

 
 

 
 


