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SPACE AND THE UNIVERSE 
KEY WORD DEFINITION 

Star  - نجم A burning ball of gas.   تحترق الغاز من كرة 

Planet - كوكب 
Very large objects orbiting a star. 

نجم حول دورت جدا كبيرة أجسام  

Orbit - مدار   To go round another object. آخر كائن حول تدور    

Gravity - بيةجاذ  
The force which attracts one object to another. 

آخر إلى واحد كائن تجذب التي القوة  

Year - سنة 
The time it takes a planet to orbit the sun. 

الشمس حول ليدور الكوكب يستغرقه الذي الوقت  

Day - يوم 
The time it takes a planet to spin round on its own 

axis. الخاص محوره حول دوريل الكوكب يستغرقه الذي وقتال   

Luminous - مضاء Creates its own light.  به خاص ضوء يخلق   

Eclipse - كسوف 
When one planet blocks out another object in the 

sky. السماء في آخر كائن حجبي كوكب عندما    

Lunar month - قمري شه  
The time it takes the moon to orbit the Earth. 

األرض حول للدوران القمر يستغرقه الذي الوقت  

Satellite – ة صناعي أقمار  
An object which orbits a planet. 

كوكب حول يدور كائن  

Solar system – 
الشمسي النظام  

A group of planets orbiting a star. 

نجم حول تدور ا الكواكب من مجموعة  

Galaxy – فضائية مجرة  A group of solar systems. الشمسي النظم من مجموعة  

Universe - الكون 
All of the galaxies and everything else in space. 

الفضاء في آخر شيء وكل المجرات من كل  

Axis - محور 
The imaginary line a planet rotates around. 

كوكب هحول يدور وهمي خط  

Constellation  
نجوم مجموعة  

Group of stars making a pattern. 

شكال تنتج التي النجوم من مجموعة  

Asteroid belt -  
الكويكبات حزام  

Rocky debris between planets 

الكواكب بين صخري حطام  

Moon - قمر 
A natural satellite that orbits a planet 

كوكب حول يدور  طبيعي قمر  

Geostationary orbit – 
لألرض بالنسبة الثابت المدار  

An object orbiting the earth at the same speed as the 
earth so they stay in a fixed position. 

ثابت وضع في البقاء يتمكن حتى األرض  سرعة بنفس األرض حول تدور كائن  

Sun - شمس A fiery burning ball of gas    الغاز من ةناري  كرة

Hemisphere –  
الكرة نصف تمثل خريطة  

A planet has two hemispheres (halves), the north and 
south hemispheres 

األرضية الكرة وجنوب شمال ، نصفين لديه الكوكب  
 


