
  

  

                            

 

 

 

 

 ؟ الشهاب والنيزكما الفرق بني (2

 النيزك الشهاب

 حفرا  ألرض ويكوناإىل  نهمء جسم صخري أو فلزي ال حيرتق ويصل جز األرض طحرتطامه بساقبل  رتقحيوجسم صخري أو فلزي يدخل الغالف اجلوي 

              (؟للشمس بعدإىل األ بقرأل؟)من ا الكواكب التالية على حسب بعدها عن الشمس رتب ( 3 

      ( نبتون،  طاردع،  املريخ،  الُزهرة)         

 ( نبتون/املريخ  /عطارد / الزهرةالرتتيب الصحيح )  

 ) الفقرة االختيارية السؤال األول

 اختر اإلجابة الصحيحة

االجابة  د ج ب أ

 الصحيحة

 يهتم بدراسة الكون
 و الظواهر الكونية 

 أ الكون المجرات الكويكبات الفلك

يجمع الضوء و يكبر الصور 
 لتبدو االجرام اقرب و اكبر 

 و أكثر لمعانا 

 النظارة المنظار الفلكي المزاولة كوبالميكروس
 ج

حفرة على شكل صحون عميقة 
ناتجة عن اصطدام االجرام 

 الفضائية بسطح القمر

الفوهات  األودية القمرية البحار القمرية الجبال القمرية
 د القمرية

معينا  تجمع من النجوم يأخذ شكلا 
 في السماء 

المجموعة 
 الشمسية

المجموعة 
 النجمية

ة المجموع
 القمرية

المجموعة 
 ب الفلكية

من النجوم  مجموعة كبيرة جداا 
ا بالجاذبية  التي ترتبط معا

 الشهاب المجرة النيزك المذنب
 ج

ميلن محور  سبب تعاقب الفصول االربعة هو
 دوران األرض

دوران األرض 
 حول محورها

دوران القمر 
 حول األرض

دوران 
الشمس حول 

  األرض

 أ

خور تدور كرة من الجليد و الص
 ةكون متجمدو تحول الشمس 

 القمر المذنب النيزك الشهاب
 ج

تستغرق الفترة الزمنية بين 

 المحاق والبدر حوالي ........

 أ يوم17.5 يوم16.5 يوم15.5 يوم14.5

 ..............................................................................................اسم الطالب :  

 السادسالصــــــف : 
 علوم ثالثةاختبار الفرتة ال
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ناسب العنوان امل منوذج ضع حتت كل الرابع :ـ السؤال 

  

 (مسكسوف الش)      ظاهرةنوان الع (خسوف القمر)             عنوان الظاهرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال اخلامس:ـ اكمل كل عبارة مما يأتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شرتيامل و ريخامل   مداري بني يف حزام الكويكبات  معظم وجدت (1

 عام 300ثر من أك ستمرخم اصار ضاعبسبب يتميز كوكب املشرتي بوجود بقعة محراء (2 

 جتاهاتيد االحتدو فصول السنةمعرفة فوائد اجملموعات النجمية ( من 3

 ةضوئية الالسن املسافة اليت يقطعها الضوء يف سنة ُتسمى (4

 مرالقواألرض وث املد واجلزر هو اجلاذبية بني ( سبب حد5

 
 )الدرجة المستحقة  ـــــــــ(  مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح


