
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/5science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/5science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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استكشاف النجوم 6-7 

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 أن أصف ما اكتشفھ العالم إیدوین ھابلأستطیع.
 أس��تطیع أن أس��مي أھ��م األدوات الت��ي یس��تخدمھا العلم��اء لدراس��ة

.النجوم ووصفھا.النجوم ووصفھا

 للتعلُّممفردات :
الكون.  
د   .یتمدَّ
تركیز.

مجرة.
 ّتلیسكوب بصري.
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ھ����و الفض����اء الكل����ي، ویحت����وي عل����ى ملی����ارات النج����وم الك����ون 
ى ُكلُّ مجموعٍة باسم یبمجموعاٍت كب ةرٍة، وُتسمَّ .مجرَّ

ات والت��ي  نظامن��ا الشمس��يُّ ھ��و ج��زٌء ص��غیٌر م��ن أح��د ھ��ذه المج��رَّ
.درب التبانةتعرف باسم 

ِة درب التبان�ة عل�ى مئ�ات  تحت�وي ھ�ذه المجموع�ة. مجموعة نجوٍم في مجرَّ
.الشمس أو أكبر منھا اآلالف من النجوم ویكون كلُّ واحٍد منھا بحجم
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 ع��ام یعتق��دون أنَّ الك��ون ل��یس أكب��ر  100بق��ي علم��اء الفل��ك إل��ى م��ا قب��ل  ع��ام یعتق��دون أنَّ الك��ون ل��یس أكب��ر  100بق��ي علم��اء الفل��ك إل��ى م��ا قب��ل
ة درب التبانة إدوین ذلك، بدأ العالم الفلكيُّ األمریكيُّ  وبعد. بكثیٍر من مجرَّ

. قويٍّ  تلیسكوبٍ في دراسة سحابة غازیة بعیدة باستخدام ھابل 
 ٌة واكتشف أنَّ ھ�ذه الس�حابة ھ�ي كتل�ٌة م�ن النج�وم، وھ�ذا یعن�ي أنَّھ�ا مج�رَّ

ات وأص�بح واض�ًحا  وبعد ذلك بقلیلٍ . أخرى تم اكتش�اف المزی�د م�ن المج�رَّ
.أنَّ حجم الكون ھائل للغایة

 وم��ن خ��الل المالحظ��ة . یتوس��عأراد ھاب��ل أن یكتش��ف م��ا إذا ك��ان الك��ون
دمدار عدة سنواٍت، أدرك أنَّ الكون  باستخدام التلیسكوب على .یتمدَّ
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صور مختلفة للكون
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 ال��ذي یجع��ل(التلیس��كوب البص��ريُّ أھ��م أداٍة للبح��ث ف��ي النج��وم ھ��ي إن 
.)األجسام البعیدة مثل النجوم تبدو أكبر وأكثر سطوًعا

وتركی�زه  تجمی�ع الض�وءعل�ى  الموجوده داخل التلیسكوب تعمل المرایا
.لتقاط صور لألجرام السماویةمن أجل إ

ضوء صورة توضح 
تلیسكوبالخل بدا

مذّنٌب تم رصده بواسطة 
الفضائيتلیسكوب ھابل

-مرایا  تلیسكوب ھوبي
ماكدونالد إبرلي بمرصد

alm):المنظار(التلیسكوب 
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:ستحتاج إلى 7-6نشاط   
ملصقاتٍ •  رباٍط مطاطيٍّ • بالوٍن •  .عمل نموذج للكون الذي یتمدد

انفخ بالوًن�ا بص�ورٍة جزئّی�ٍة وارب�ط  -
مطاطيٍّ حت�ى ال یخ�رج  الطرف برباطٍ 

.أيُّ ھواءٍ 
 َض���ع القلی���ل م���ن الملص���قات عل���ى -

.البالون.البالون
ان�����زع الرب�����اط المط�����اطيَّ وانف�����خ  -

.البالون أكثر
.اربط طرف البالون برباٍط مطاطيٍّ  -
alm.الحظ ما حدث بالنسبة للملصقات -
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األسئلة
ل�ھ 7-6في نشاط . أ1) لھ البالون ف�ي النم�وذج وم�ا ال�ذي تمثِّ ، ما الذي یمثِّ

؟الملصقات

د. ب      ح النموذج أنَّ الكون یتمدَّ ؟كیف یوضِّ

دكیف )  2 ؟جمع إدوین ھابل األدلة على أنَّ الكون یتمدَّ دكیف )  2 ؟جمع إدوین ھابل األدلة على أنَّ الكون یتمدَّ

 )اإلنترن�ت(الدولی�ة  استخدم مصادر التعلم والشبكة العالمیة لالتصاالت)  3
ف على تلیسكوب ھابل الفضائيِّ  alm.للتعرُّ
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53االسئلة ص

.المجرات= الكون ، الملصقات = البالون  - أ) 1

.عند نفخ البالون)المجرات (تتباعد الملصقات  - ب    

.من خالل مراقبة المجرات وتغیر شكلھا بتلسكوب قوي) 2

ف��ي كت��اب النش��اط أو اس��تعن بش��بكة  7-6اس��تخدم ورق��ة المص��ادر ) 3
.االنترنت
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 ث !عنتحدَّ
  الفضاء؟   إلىفي رحلٍة حلھا  علیكالمشكالت التي یجب ما

ماذا تعلَّمت؟
  تلیسكوب  باستخدامعلماء الفلك في الكون ویجمعون األدلة یبحث   تلیسكوب  باستخدامعلماء الفلك في الكون ویجمعون األدلة یبحث

.قويٍّ 
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استكشاف النجوم 7-6تمرین 
ف��ي ھ��ذا التم��رین، ستستكش��ف معلوم��اٍت ع��ن تلیس��كوب ف��ي أفریقی��ا وستس��تعین 

.األسئلة بمعرفتك لإلجابة عن
ھ�و أكب�ر تلیس�كوب بص�ريٍّ ف�ي نص�ف )سالت(التلیسكوب الجنوب أفریقّي الكبیر-

یوج��د التلیس��كوب الجن��وب . وأح��د أكب��ر التلیس��كوبات ف��ي الع��الم الك��رة الجن��وبيِّ 
ع��ن 350kmد عل��ى أرٍض مرتفع��ٍة ویبع�� أفریق��ّي الكبی��ر ف��ي مرص��ٍد فلك��يٍّ مبن��يٍّ 

. 2005أقرب مدینٍة، وقد تم افتتاحھ عام 
.11mِمرآًة، ویبلغ قطر كلِّ مرآة حوالي  91یحتوي التلیسكوب على - .11mِمرآًة، ویبلغ قطر كلِّ مرآة حوالي  91یحتوي التلیسكوب على -
أن یستش�عر الض�وء م�ن األج�رام الس�ماویة البعی�دة » س�الت«یمكن للتلیس�كوب -

.جزء من الملیار من ما یمكن للعین المجردة رؤیتھ التي خفت سطوعھا إلى

ی��أتي علم��اء الفل��ك م��ن ك��لِّ أنح��اء الع��الم إل��ى ھ��ذا المرص��د الفلك��ي الس��تخدام -
وإجراء أبحاثھم ھناك، كم�ا یتب�ادلون األفك�ار ویعمل�ون مًع�ا  »سالت«التلیسكوب 

.لشرح ما یالحظونھ
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؟1) ما التلیسكوب البصريُّ

مكاًنا جّیًدا لتأسیس تلیسكوب » سالت«لماذا ُیعد موقع التلیسكوب 2)
؟ بصريٍّ

    _____________________________________

    _____________________________________

ما الغرض من المرایا الموجودة في التلیسكوب؟3)

تقع بالد مثل الیابان ومنغولی�ا والمملك�ة المتح�دة ف�ي نص�ف الك�رة 4)
علماء الفلك من ھ�ذه ال�بالد یرغب�ون ف�ي  فلماذا تعتقد أن. الشمالي

العمل في ھذا الِمرصد الفلكيِّ بجنوب أفریقیا؟

    _____________________________________

    _____________________________________
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7- 6تمرین 

.أداة تجعل األجسام البعیدة مثل النجوم تبدو أكبر وأكثرسطوًعا1)

.مرتفع عن األرض وبعید عن األضواء وتلوث المدینةألنھ 2)

تجمی���ع وتركیزالض���وء الص���ادر ع���ن النج���وم البعی���دة لی���تم التق���اط 3) تجمی���ع وتركیزالض���وء الص���ادر ع���ن النج���وم البعی���دة لی���تم التق���اط 3)
.الصور

ألنھا تقع في النصف الجنوبي حیث یوجد اجزاء من الكون ال ترى 4)
إال من ھناك وتتمیز بعمران وتلوث اقل ل�ذلك تب�دو الس�ماء ص�افیة 

alm.والصور دقیقة
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