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درس المجموعة الشمسية
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المسابير مكوك الفضاء 
والمحطات 
الفضائية

رواد الفضاء التلسكوب
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الكواكب الصخرية
4عددها 

.يتكون سطح هذه الكواكب من الصخور
.وله لب يتكون من حديد صلب



ما الكواكب الصخرية 

عطارد
.أقرب الكواكب الى الشمس 

.ساخن للغاية 
.ال توجد مياه ويوجد القليل من الهواء 

.توجد على سطحه الكثير من الحفر
.أصغر الكواكب
.ليس له أقمار 

ً 88يدور حول الشمس كل  .يوماً أرضيا



ما الكواكب الصخرية 

الزهرة 
.ثاني أقرب الكواكب الى الشمس -
(.ثاني أكسيد الكربون) به غالف جوي سميك -

وتصل الحرارة على سطحه .ال يسمح بتفلت الحرارة
500°C

.به الكثير من البراكين-
.ليس له أقمار -
.أشد الكواكب حرارة-

ً 225يدور حول الشمس كل - .يوماً أرضيا



ما الكواكب الصخرية 

األرض
.ثالث أقرب الكواكب الى الشمس -

يحفظ درجات الحرارة من االرتفاع أو ) به غالف جوي-
.( االنخفاض الشديد

.يوجد على سطحه الماء السائل واالكسجين-
.الكوكب المتفرد، الوحيد المناسب للحياه-
ً 365يدور حول الشمس كل - .يوماً أرضيا

.له قمر واحد -



ما الكواكب الصخرية 

المريخ 
(.أكسيد الحديد)رابع أقرب الكواكب الى الشمس، الكوكب األحمر -
.أشبه الكواكب باألرض-
.له قمران تابعان -
.له غالف جوي رقيق-

.توجد براكين غير نشطة، وعمليات تعرية بفعل الفيضانات واالنهار-

.أبرد من األرض-
.توجد مياه متجمدة في القمم الجليدية -

2021



ما هي الكواكب الصخرية؟ 

المريخ األرض  الزهرة عطارد



الكواكب العمالقة

الكواكب العمالقة 
4عددها -
.أحجامها ضخمة -
.تتكون معظمها من الغازات-
(.تتكون من الهيدروجين والهليوم) ليس لها أسطح صلبة -
.اللب قد يحتوي على بعض الصخور والجليد -
.بعضها به حلقات تدور حوله-
عديدة األقمار -
.بعضها به غالف جوي-



الكواكب العمالقة  ما الكواكب الصخرية 
.أكبر كواكب المجموعة الشمسية-المشتري 

.قمراً 63له -
ينقسم الغالف الجوي الى نطاقات-
.تهب في كل نطاق رياح معاكسة-
توجد بقعة حمراء بحجم األرض-

(.عام 300عاصفة عمالقة تهب منذ أكثر من ) 



الكواكب العمالقة  ما الكواكب الصخرية 
.ثاني أكبر كواكب المجموعة الشمسية-زحل 

(اشهرها تايتن.) قمراً 34له -
ع تتكون من قط.) يشتهر بحلقاته الكبيرة-

(من الجليد والصخور
.ث\م500تهب فوقه رياح بسرعة -



الكواكب العمالقة  ما الكواكب الصخرية 

يميل محوره بدرجة .) الكوكب الجانبي -أورانوس 
.لذلك يدور بجانبه\كبيرة 

بسبب الغازات ) يسمى الكوكب األزرق -
(في الطبقات العليا من الغالف الجوي 

قمراً 27به -



الكواكب العمالقة  ما الكواكب الصخرية 

.أبعد الكواكب الغازية العمالقة-نبتون  
ساعة\كم2000بسرعة تهب رياح -

.قمراً، أكبرها ترايتون13به -
.توجد به براكين -



الكواكب القزمة

الكواكب القزمة
.كواكب صغيرة-
.كواكب كروية-
.تتكون من الصخور والثلوج-
.تقاطع مداراتها مع مدارات اجسام أخرى-
كوكب بلوتو -



أجرام أخرى في المجموعة الشمسية؟
أجرام أخرى في 

المجموعة الشمسية 

النيازك الكويكبات  المذنبات



أجرام أخرى في المجموعة الشمسية؟

المذنبات 
.الغبار+ الصخور+ يتكون معظمه من الثلوج: المذنب 

.تتحرك في مدار طويل وضيق-

- —ترتفع حرارته–عندما يقترب من الشمس
- .يتكون ذيل من الغاز والغبار 



أجرام أخرى في المجموعة الشمسية؟

الكويكبات 
.كتل كبيرة من الصخور أو المعادن في الفضاء

.توجد آالف من الكويكبات-
.تقع معظمها في حزام بين كوكبي المريخ والمشتري-



أجرام أخرى في المجموعة الشمسية؟

النيازك
حين تتصادم النيازك أو الكويكبات تنفصل قطع @ 

(.نيزك) من الصخورأو المعادن
ً = اذا دخل النيزك الغالف الجوي لألرض@  شهابا

ً = اذا وصل أحد الشهب االرض @  نيزكا


