
زمىن و همساىه هاى آنزمىن و همساىه هاى آن 10
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زمىن
آىا تاكنون چرخ و فلك سوار شده اىد؟ در اىن حالت چنىن به نظر مى رسد كه همه ى چىزهاى اطراف 

شما در حال حركت اند؛ آىا به راستى چنىن است؟

چنىن به نظر مى رسد كه زمىن بى حركت است و خورشىد هر روز در آسمان جابه جا مى شود. آىا به راستى 
اىن چنىن است؟

زمىن در هر 365 روز، ىك بار به دور خورشىد مى چرخد و در هر 24 ساعت، ىك بار هم به دور خودش مى چرخد.
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نزدىك ترىن همساىه ى زمىن
بىشتر شب ها، در آسمان ماه و تعداد زىادى ستاره مى بىنىد.

ماه از همه ى چىزهاىى كه در آسمان مشاهده مى كنىد، به شما نزدىك تر است؛ به همىن سبب، بزرگ 
به نظر مى رسد. دانشمندان با دوربىن هاىى قوى و بزرگ كه تلسكوپ نام دارند، ماه را مشاهده مى كنند. در ماه، 
موجود زنده  وجود ندارد. هوا و آب هم در آنجا نىست. سطح ماه، از سنگ و غبارى نرم پوشىده شده است. 

در روى ماه، كوه هاى بلند، دشت هاى وسىع و گودال هاى داىره شكل زىادى وجود دارد.

كره ى ماه به دور زمىن مى گردد. ىك بار گردش ماه به دور زمىن، نزدىك به چهار هفته طول مى كشد.

زمىن

ماه

قسمتى از سطح ماه كه از نزدىك عكس بردارى شده است.
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 مشاهده كنىد

به     زمىن  را  خورشىد  نور  آىنه،  مانند  ماه،  مى كند.  روشن  را  آن  خورشىد،  و  ندارد  نور  خود  از  ماه، 
برمى گرداند؛ به اىن نور، مهتاب مى گوىند.

 مدّت چهار هفته، كره ى ماه را در آسمان مشاهده كنىد.

شكل هاى زىر را به ترتىب دىدن آن ها شماره گذارى كنىد.

كدام شكل را در روز هم مى توان دىد؟
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سفر به منظومه ى شمسى
فرض كنىد كه در ىك سفىنه ى فضاپىما نشسته اىد و مى خواهىد به ىك سفر فضاىى بروىد. در اىن سفر ، 
به سّىاره هاىى سفر خواهىد كرد كه همراه با خورشىد و زمىن، منظومه ى شمسى نامىده مى شوند. شما در وسط 

منظومه، خورشىد را مى بىنىد كه نور زرد روشنى 
دارد. در اطراف خورشىد، 8 سّىاره  در گردش اند 

كه زمىن هم ىكى از آن هاست.
همه ى سّىار ه ها به دور خورشىد مى گردند. 
سّىاره ها به دور خود هم مى چرخند. حركت بعضى 
سّىاره ها به دور خورشىد، سرىع و حركت بعضى از 
آن ها آرام است. سفر شما از نزدىك ترىن سّىاره 

به خورشىد شروع مى شود.
مى گذرىد.  عطارد  كنار  از  ابتدا  عطارد: 
عطارد، سّىاره ى كوچكى است و به خورشىد خىلى 
نزدىك است. اىن سّىاره هر 88 روز ىك بار، به 
اندازه اى داغ  به  دور خورشىد مى گردد. عطارد 
است كه نمى توانىد روى آن فرود بىاىىد. در روى 

عطارد هىچ موجودى زنده نمى ماند.
زهره : سّىاره ى زهره را صبح ها و عصرها 
نزدىك محّل طلوع و غروب خورشىد مى بىنىد. 
زهره بسىار پرنور است و به آسانى دىده مى شود. 
زهره تقرىباً به اندازه ى زمىن است و مانند زمىن، 
به خورشىد نزدىك  اّما چون  كوه و دشت دارد 
و  آب  پس،  است؛  گرم  خىلى  آن  سطح  است، 

موجود زنده هم ندارد. 

عطارد

زهره
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از  به زمىن مى رسىد كه سومىن سّىاره است. سّىاره ى زمىن  از زهره دور مى شوىد،  وقتى كه  زمىن: 
دور به شكل كره ى آبى و سفىد زىباىى دىده مى شود. هنگامى كه به زمىن نزدىك تر مى شوىد، مى فهمىد كه 

قسمت هاى آبى رنگ، اقىانوس ها و قسمت هاى سفىد، ابرها هستند.

زمىن نه زىاد گرم و نه خىلى سرد است؛ به همىن سبب، براى گىاهان، جانوران و انسان، جاى مناسبى 
است.
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بعد  سّىاره ى  مشترى: 
كه  است  مشترى  مّرىخ،  از 
مشترى،  است.  گاز  جنس  از 
بزرگ ترىن سّىاره ى منظومه ى 
ه   ر سّىا ىن  ا  . ست ا شمسى 
آن قدر بز رگ است كه 1400 
كره، به اندازه ى  زمىن، در آن، 

جا مى گىرند.

مشترى، بزرگ ترىن سّىاره ى منظومه ى شمسى است.

مّرىخ: بعد از زمىن به مرّىخ مى رسىد. 
مرّىخ ، خاك قرمز رنگى دارد. به همىن سبب، 
از  از زمىن، قرمز رنگ دىده مى شود. برخى 
دانشمندان معتقدند كه در مرّىخ آب هست  
اّما همه ى آب ها ىخ بسته اند. مرّىخ حدود 2 

سال ىك بار، به دور خورشىد مى گردد.

سطح مرّىخ مانند سطح بىابان هاى زمىن است.
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بسىار  سّىاره ى  زحل،  زحل: 
زىباىى است و با بقىه ى سّىاره ها فرق 
حلقه هاى  زحل،  اطراف  در  دارد. 
روشن زىادى وجود دارد. زحل، هر 
29 سال ىك بار، به دور خورشىد 

مى گردد.
دو  اىن  نپتون:  و  اورانوس 
دورند؛  خىلى  خورشىد  از  سّىاره 

به همىن علّت، خىلى سردند.

سّىاراتى را  كه به  رنگ سىاه نشان داده شده اند، نام گذارى كنىد.
سّىاراتى را كه نام گذارى كردىد، از نظر دما و مّدت گردش به دور خورشىد، با هم مقاىسه كنىد. 

جنس زحل هم مانند مشترى، از گاز است.

 مقاىسه كنىد
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وساىل مورد نىاز: مقّوا، قىچى، پرگار، خط كش و چسب.
با استفاده از عددهاى جدول زىر، به جاى سّىاره هاى منظومه ى شمسى، داىره هاىى بكشىد. دور داىره ها 

را ببرىد؛ سپس، آن ها را روى مقّوا بچسبانىد و به كالس بىاورىد.

اگر مسافر فضا باشىد، باىد چه چىزهاىى با خود بردارىد؟ چرا؟
به نظر شما، چرا هر چه سىّاره ها از خورشىد دورتر مى شوند، زمان گردش آن ها به دور خورشىد 

بىشتر مى شود؟

رسم  كنىد

4 سانتى متر زمىن 

1 سانتى متر عطارد

قطر سّىاره 

1عطارد

4زهره

4زمىن

2مّرىخ

43مشترى

36زحل

16اورانوس

15نپتون

 فکر كنىد
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