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 في القبة السماوية

 

 

 

اوية يجلس طالب الصف الثالث بفارغ الصبر في انتظار العرض أن يبدأ ، في القاعة المستديرة بالقبة السم

 .بعدد اثنين  صبيًا و عدد الفتيات أكبر من عدد الصبية 14يوجد بالقاعة 

جرام السماوية على قبة القاعة ، و أول من  ظهر هو "نجم الشمس". الشمس نجم عمره أكثر من ستظهر األ

درجة مئوية ، و في الداخل تكون  6000مليار سنة. تصل درجة الحرارة على سطحه إلى أكثر من  4

تي هي الة درجة الحرارة أعلى بكثير، حيث هناك تفاعالت نووية تنتج كمية كبيرة من الطاقة، و هذه الطاق

. فبدون الشمس لن تكون هناك حياة على األرض، و المجموعة الشمسيةتمنح الحرارة لجميع الكواكب في 

 مليار سنة أُخرى. 3تشير الدراسات التقديرية أن الشمس يمكنها االستمرار في إنتاج الطاقة نحو 

لغرفة في الظالم ، و بدال شمس و هي تتجه إلى خط األفق و غرقت اتوجهت انظار األطفال إلى صورة ال

 من الشمس ظهرت اآلالف من النجوم في سماء الليل. 

واحًدا تلو اآلخر من حيث قربهم للشمس و هم  المجموعة الشمسيةبعد ذلك قام األطفال بمشاهدة كواكب 

 نبتون.بالترتيب: عطارد، الزهرة ، األرض ، المريخ ، المشترى ، ُزحل ، أورانوس ، 
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 ما هي الشمس ؟ .1
 كوكب. .أ

 قمر صناعي. .ب
 نجم. .ت
 قارة. .ث

 محيط. .ج

 

 كوكب الزهرة كوكب عطارد

أقرب كوكب للشمس ، و اليوم عطارد هو 

يوًما على األرض، يدور  58عليه يعادل 

عطارد دورة كاملة حول الشمس فيما يقارب 

 يوًما. 88

يتعرض عطارد لقصف شديد من النيازك "و 

هي قطع من األجرام السماوية "، و لهذا نرى 

 العديد من الحفر العميقة على سطحه.

بير  تختلف درجات حرارة هذا الكوكب بشكل ك

من النهار إلى الليل، فخالل النهار تصل درجة 

درجة مئوية . و لكنها  420الحرارة إلى 

تشهد انخفاضا شديدا أثناء الليل حيث تصل 

 درجة مئوية . 173-إلى 

  

كوكب الزهرة هو ألمع كوكب يمكن أن تراه 

من األرض، فهو يطلق عليه نجمة الصباح 

 لشدة لمعانه.

لكوكب األكثر حرارة  بعد و يُيعتبر الزهرة ا

الشمس في المجموعة الشمسية ، حيث تبلغ 

 درجة مئوية ، كما أنه 500حرارته نحو 

عن باقي كواكب المجموعة الشمسية  يختلف

بأن الشمس تشُرق به من الغرب و تغُرب من 

 الشرق.

كوكب الزهرة له نفس حجم األرض تقريبا،و 

 117يعادل اليوم الواحد على الزهرة حوالي 

 يوما على األرض تقريبا.
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 عمر الشمس هو ...  .2

 آالف سنة. 4 .أ

 مليار سنة. 4أكثر من  .ب

 مليار سنة. 4أقل من  .ت

 مليون سنة. 4 .ث

 آالف السنين. .ج

 

 الطاقة؟ أن تستمر  في منحنا  لشمسإلى متى يمكن ل .3

 مليار سنة. 6 .أ

 مليار سنة. 4.6 .ب

 مليار سنة. 3 .ت

 مليار سنة. 1.6 .ث

 مليار سنة. 10 .ج

 

 درجة حرارة الشمس هي .... .4

 على السطح و كذلك بالداخل. درجة مئوية 6000 .أ

 .درجة مئوية بالداخل 6000  .ب

 بالداخل. درجة مئوية 600 .ت

 على السطح. درجة مئوية 6000 .ث

 درجة مئوية على السطح. 600 .ج

 

 ما هو النيزك؟  .5

 قطعة من ُجرم سماوي. .أ
 كوكب صغير. .ب
 نجم. .ت

 صخرة. .ث
 جبل على كوكب الزهرة. .ج

 

 سبب قصف النيازك له ، لدى ُعطارد العديد من ....ب .6

 الحفر. .أ
 .فتحات باألراضي العشبية  .ب

 .الحواف .ت
 السراديب. .ث

 .بللوراتال .ج
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 وكب الزهرة فريد في المجموعة الشمسية ألنه....ك .7
 يمكن رؤيته من االرض. .أ

 الشرق. تشرق الشمس فيه من .ب
 غير مأهول. .ت

 تغرب الشمس فيه من الشرق. .ث
 يمتلك أقصر يوم في المجموعة. .ج

 

 يستمر اليوم الواحد على كوكب ُعطارد مدة.... .8

 .ساعة  696  .أ

 .ساعة 1450 .ب

 .ساعة 1392 .ت

 .ساعة 58 .ث

 .ساعة 1892 .ج

 

 يُطلق أيضا على كوكب الزهرة اسم.... .9
 .نجم النجوم أو النجم األعظم .أ

 الالمع. .ب
 نجمة الصباح. .ت

 .المضيء .ث
 الشمس الثانية. .ج

 

 ما الفرق في درجات الحرارة بين الشمس و كوكب الزهرة ؟ .10

 درجة مئوية. 5500 .أ

 درجة مئوية. 2000 .ب

 درجة مئوية. 1000 .ت

 درجة مئوية. 12 .ث

 درجة مئوية. 100 .ج

 ما هو موقع كوكب الزهرة من الشمس؟  .11
 األول. .أ

 الثاني. .ب
 الثالث. .ت

 الرابع. .ث
 الخامس. .ج
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 الثالث الذين قاموا بزيارة قبة السماء؟كم عدد األطفال من الصف  .12

 .14 .أ

 .16 .ب

 .20 .ت

 .28 .ث

 .30 .ج
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المريخكوكب  األرضكوكب    

بسبب  مر،يسمى المريخ بالكوكب األح

نه المحمر الناتج عن محتواه الغني لو

 بالحديد.

مجموعتنا المريخ لديه أطول بركان في 

يوم على كوكب ال. يستمر الشمسية

دقيقة ،  30و ساعة  24المريخ حوالي 

يوًما. 684ويبلغ العام   

 أقطاب المريخ  مثل األرض كما أن 

   .يغطيها الجليد

كوكب األرض أو " تيرا " كما يطلق عليه، و 

 هو الخامس في الترتيب من حيث الحجم .

 50و  50-تتراوح درجة حرارة السطح بين 

الوحيد المأهول في  الكوكب، فهو  درجة مئوية

 365 حوالي  ستغرق ، وي الشمسيةالمجموعة 

ساعات لتدور حول الشمس. 6يوًما و   

طبيعي واحد فقط ،  توي األرض على قمرتح 

و  قمر صناعي 1500، وحوالي  وهو القمر

ات لجمع وإرسال بيان الذين يتم استخدامهم 

.واالتصاالت مهمة للزراعة واألرصاد الجوية  

المشترىكوكب  زحلكوكب    

المحيطة به و التي يتميز كوكب ُزحل بحلقاته 

تتكون من قطع من الصخور و الجليد التي 

 تدور حوله.

سنة أرضية للقيام  29يحتاج هذا الكوكب إلى 

 يوماليستغرق  و بدورة كاملة حول الشمس.

 4ساعات و  10 حوالي  زحل الواحد في

 دقائق.

زحل هو أبعد كوكب في المجموعة الشمسية  

.األرض يمكن رؤيته بالعين المجردة من  

مجموعتنا كوكب المشتري هو أكبر كوكب في 

 في الغالب من الغاز. كونيتفهو .  الشمسية

"البقعة يتميز سطح المشترى بتشكيل يسمى 

العواصف  عندها الحمراء الكبرى" ، حيث تحدث

حوالي  على السطح تكون درجة الحرارةو القوية. 

 .درجة مئوية 150

فهو يمكن رؤية كوكب المشتري بالعين المجردة ، 

لديه عشرات األقمار  شديد اللمعان، و يبدو كنجم 

ي فبإكتشاف أربعة منها جاليليو جاليلي  قام  حيث 

 .1610عام 

ساعات و  9 ى حوالييوم على المشترالويستمر  

.يوًما 4334قيقة ، ويبلغ العام د50  
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 كوكب األرض فريد في المجموعة الشمسية ألنه........ .13
 يدور حول الشمس. .أ

 مستدير. .ب

 مأهول بالبشر. .ت
 و الليل.تختلف درجات الحرارة بين الصباح  .ث

 يمكن مالحظته في سماء الليل. .ج

 

 ما الكوكب الذي يمتلك أطول يوم ؟ .14
 أورانوس. .أ

 األرض. .ب
 نبتون. .ت
 ُعطارد. .ث

 الزهرة. .ج
 

 

أورانوس كوكب  نبتونكوكب    

ورانوس هو ثالث أكبر كوكب في أ

. وقد الحظه الفلكي المجموعة الشمسية

مارس  12ويليام هيرشل ألول مرة في 

نب.ذ  في البداية أنه مُ و اعتقد ،  1781  

بواسطة تلسكوب  ة أورانوسيمكن مالحظ 

حلقاته الخاصة ، كما أن لديه أو مجهر.

 لكنها أقل وضوًحا.

 17يوم على أورانوس يدوم حوالي ال

 ساعة.

تم اكتشاف نبتون في البداية من خالل 

، ولكن تمت مالحظته ألول  ةالرياضي اتالحساب

  .1846مرة عام 

يمكن أن ف نبتون بالعواصف القوية ،يشتهر 

إلى حوالي  على سطحه تصل سرعة الرياح

أقوى  لذا تعرف بكونها كم / ساعة ،  2000

. المجموعة الشمسيةرياح في   

  165 حوالي سنة على كوكب نبتونالتستغرق 

.ساعة 16سنة أرضية ، ويستمر اليوم حوالي   
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 القمر هو ..... .15
 .المجموعة الشمسيةنجم في  .أ

 كوكب صغير. .ب
 ُمذنّب على ُعطارد. .ت

 قمر صناعي لألرض. .ث
 .قمر طبيعي لألرض .ج

 

 تحتوي أقطاب المريخ على...... .16

 األكسجين. .أ
 الماء. .ب

 الملح. .ت
 الزيت. .ث
 الهيدروجين. .ج

 

  هي منطقة ذات ....ى البقعة الحمراء الكبرى" على كوكب المشتر" .17
 حار.صيف   .أ

 .عواصف قوية  .ب

 ماء غزير. .ت
 .كثير من الحديدال  .ث

 .نباتات غنية .ج

 

 ........الكوكب الذي يمتلك أقصر يوم هو  .18
 أورانوس. .أ

 المشترى. .ب
 األرض. .ت

 نبتون. .ث
 .ُعطارد .ج

 

 العام الواحد لكوكب األرض؟كم عدد الساعات في  .19

 ساعة. 24 .أ

 ساعة. 8760 .ب

 ساعة. 8784 .ت

 ساعة. 8766 .ث

 ساعة. 4380 .ج
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 جاليليو جاليلي قام بإكتشاف...... .20
 كوكب المشترى. .أ

 أقمار صناعية  للمشترى. 4 .ب

 البقعة الحمراء الكبرى. .ت

 أقمار طبيعية للمشترى. 4 .ث

 جميع األقمار الطبيعية للمشترى. .ج

 

 ُزحل من مواد ............ تتكون الحلقات المحيطة بكوكب .21
 سائلة و غازية. .أ

 صلبة. .ب

 .سائلة .ت
 غازية. .ث

 صلبة و غازية. .ج

 

 ُزحل هو الكوكب األخير في المجموعة الشمسية الذي........... .22
 تم إكتشافه. .أ

 يمكن مالحظته من األرض بالعين المجردة. .ب
 يمكن مالحظته بواسطة تليسكوب. .ت

 تمت دراسته. .ث
 ال حياة فيه. .ج

 

 يمكن أن تصل سرعة الرياح إلى أكثر من ................ على سطح كوكب نبتون .23

 كم/ساعة. 1500 .أ

 كم/ساعة. 2500 .ب

 كم/ساعة. 3000 .ت

 كم/ساعة. 5000 .ث

 كم/ساعة. 10000 .ج
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 العام الواحد على كوكب نبتون يكافئ...... .24

 عام على المريخ. 25 .أ

 عام على المريخ. 38 .ب

 عام على المريخ. 50 .ت

 عام على المريخ. 88 .ث

 المريخ.عام على  100 .ج

 

 

 

 

 


