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 الفضاء والنجوم والمجرات 

 ()المناظيروسائل رصد الكون 

 المناظير الفلكية البصرية 

 
 المناظير العاكسة الضخمة 

 
 المناظير الراديوية 

تستعمل الضوء المرئى لتكوين 
  صورة مكبرة لألجسام البعيدة

 توضع في مبنى خاص يسمى 

له سقف على  المرصد الفضائى
شكل قبة يمكن ان تفتح عند 

 مشاهدة الفضاء 

العلماء  هاطّورمناظير فلكية هي 
عااااكساااااااااة وى على مراياااا تتح

يوجد مرصاااد  واألن بأحجام أكبر.
أوروبي ذو مرآة مكّونة من أربع 

 م. 8,2قطع كل منها 

تسااااااتعمل في دراسااااااة الموجات 
 الراديوية التي تنتقل عبر الفضاء

تصاااااال موجات الراديو  لى حيث 
قااارص ماااقاااعااار ياااقاااوم باااعاااكااا  
ب رة  موجاااات نحو  قي في  ل ا
القرص، حيااث يوجااد مبسااااااتقباال 
حو    لى  يتلقى األشاااااااعاااة إل تب

العلماء على معلومات تسااااااااعد 
 تحري األجرام ومسح الفضاء.

؟ماذا تعرف عن منظار هبل الفلكى   

محمو  على موجود خااارا الف ف الجوى  فلكى هو منظااار
وذلااح حتى يتفااادى تااأإير اعى ياادور حو  األر  نااقمر صاااااا

الف ف الجوى الذي يمتص بعض الطاقة القادمة من الفضاااااء 
 ويشتتها مما يسبب تشوشاً في الرؤية 

يفضل استعما  المناظير الراديوية عن المناظير  :علل 
 األخرى في رصد الفضاء ؟

 تأإر بالظروف الجوية تساعة دون ان  24عمل على مدار ت األنه

 أنواع المناظير الفلكية البصرية 

  المنظار الفلكى العاك 

تقوم فكرته على  نعكاس الضااااااوء 
بواسااااااطاااة مراياااا مقعرة. يختر  
وء القادم من الجسااال المراقب  الضااا 
ماان خاا   فااتااحاااة فااي الااماانااظاااار، 
ويصااااااطاادم بمرآة مقعرة فينعك ، 
ويكّون صاااورة للجسااال. وتساااتعمل 
أحيانًا مرآة صفيرة مستوية لعك  
الضاااوء ليقع أمام العدساااة العينية، 

 حيث يتل تكبير الصورة أكثر

 

  المنظار الفلكى الكاسر

تقوم فكرته على انكسااار 
الضااااااااوء بااواسااااااااطاااة 
العااادساااااااااات المحااادباااة. 
يختر  الضوء القادم من 
الجسااال المراقب العدساااة 
ي ياااة،  المحااادباااة الشااااااا
وينكسااار ليشاااكل صاااورة 
  تقع أمام العدسة العينية

 (الفضاء والنجوم والمجرات )2درس /4الفصل    عدادي فصل دراسي أو  إانى علوم

 TEL / 36075634      1 خالد عبوده / أ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النجوم

   النهار ؟نستطيع رؤية النجوم اإناء  علل :  

 ألن ضوء الشم  يجعل الف ف الجوى ساطعاً فتصبح النجوم غير مرئية 

   علل :تبدو لنا النجوم وكأنها تدورفى السماء ؟

 بسبب دوران األر  حو  نفسها

 السنة  فصو  علل :تختلف النجوم التي نراها فى السماء بتفير
  ؟

 بسبب دوران األر  حو  الشم  

 ( الكوكبات  )المجموعات النجمية 

شبببهها القدماء بأشببكا  
ببببعبببض البببحبببيبببوانبببات 
وبببأشببببيبباء ألفوهببا في 
حيباتهل مثبل البدأل األكبر 
والببدأل األصببببفر وذات 
الببكببرسببببببي كببمببا هببي 
موضببببحبة في الشببببكبل 

 المجاور.

 هي مجموعات من النجوم ذات شكل إابت في السماء

 الوان النجوم 

 النجوم الحمراء  النجوم الزرقاء 

 

 أع ها حرارة  أقلها حرارة

 النجوم الصفراء  
 

 متوسطة الحرارة 

 أحجام النجوم 

 تختلف احجام النجوم فمنها : 

 مثل معظل النجوم في الكون  : صفيرة الحجل-1

 (: مثل الشم  ومتوسي الحرارة )اصفر متوسطة الحجل-2

 :مثل نجل يد الجوزاء  عم قة-3

 (الفضاء والنجوم والمجرات )2درس /4الفصل    عدادي فصل دراسي أو  إانى علوم

 TEL / 36075634      2 خالد عبوده / أ



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجرات 

 هي تجمع من النجوم والكواكب والفازات والفبار يرتبي بعضها ببعض بقوة الجاذبية 

 أنواع المجرات 

  هليليجية

 
 حلزونية 

 
 غير منتظمة 

بيضبببية الشبببكل تشببببه كرة 
تتكون من  القببدم ا مريكيببة 

 مجموعات نجمية متراصة
   وهى من اقدم النجوم نسبيا  

تتكون من قرص كبير منبسبببي  
من الفبازات والفببار مع وجود 
اذرع مبن البنبجبوم تبمبتببد مبن 

 المركز بشكل حلزونى 

   درأل التبانةمجرة : مثل 

  ومجرة المرأة المسلسلة

لهبا شببببكبل غير منتظل  
احجامها صببببفيرة وهى  
شببببائعبة ارنتشببببار في 

  الكون  

   مجرة حلزونية ضخمةهي المجرة التي نعيش فيها وهى  ❖
 النجوم مثل الشم  من ن يب يالتحتوي على م ات  ❖
 النجوم حو  مركز المجرة هذه تدور  ❖
 مليون سنة  225تكمل دورتها حو  مركز المجرة في التي  الشم مثل  ❖

على شكل أسطوانة  يكون للمجرة الحلزونية قرص مركزى عندما النوع الرابع :  م حظة
 الحلزونية اسطوانية المركزالمجرة فتسمى  متطاولة يخرا من طرفيها ذراعان حلزونيان 

 مجرة درأل التبانة 

 (الفضاء والنجوم والمجرات )2درس /4الفصل    عدادي فصل دراسي أو  إانى علوم

 TEL / 36075634      3 خالد عبوده / أ


