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استكشاف النظام الشمسي 6-6

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 أس�تطیع أن أس��مي ع�المین عل��ى األق�ل م��ن العلم�اء ال��ذین اكتش��فوا

.النظام الشمسي، وأصف ما اكتشفاه

مفردات للتعلُّم
 الشمسيُّ النظام
 الكویكبات      
 فلكيٌّ عالم      

الُمذنَّب.
النیازك.
 ٍرائُد فضاء.
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ن النظام الشمسيُّ من الشمس وثمانیة كواكب تدورحولھا . یتكوَّ ن النظام الشمسيُّ من الشمس وثمانیة كواكب تدورحولھا . یتكوَّ
جمیعھا حول الشمس تدور الكواكب. ھي أحد الكواكب األرض.
 وقمرنا ھوأحدھا األقمارالعدید من  توجد كذلك.
ك في مداٍر كبیٍر حول الثلج ھوكتلٌة من( المذنَّب .)الشمس واألتربة تتحرَّ
ةٌ (الكویكب��ات ت��دور ف��ي م��داٍر ح��ول  ب��ین الم��ریخ والمش��تري أج��رام ص��خریَّ

).الشمس
الج���ويِّ  غ���الفت���دخل لل الفض���اء م���ن ص���خور وجزیئ���ات(بش���ھالو نی���ازكَ ال

).لألرض
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؟ كیف اكتشف العلماء النظام الشمسيَّ
 كی���ف ی���دور القم���ر والش���مس  بطلیم���وسالمص���ري  الع���الم الفلك���يٌ وَص���ف

ا كم���ا أّی���د عالم���كم���ا أی���د عالم���ا الفض���اء .ل األرضوالكواك���ب والنج���وم ح���و
�ة األرض والكواك�بفاراھ�امیھیرا وبراھماغوبت�ا الھندیین  واتف�ق .مب�دأ كرویَّ

�ٌة وذك�ر  )میالدی�ة - 550 (476أریابھاتا العالم الفلكي  عل�ى أن األرض كرویَّ
.أن الدوران الظاھرللكواكب ھو نتیجة للدوران الفعليِّ لألرض

 یسمى  500منذ، حركات الكواك�ب  كوبرنیكوسسنة،الحظ عالٌم فلكيٌّ بولنديٌّ  یسمى  500منذ، حركات الكواك�ب  كوبرنیكوسسنة،الحظ عالٌم فلكيٌّ بولنديٌّ
رأنَّ بطلیم��وس األرض وجمی��ع  وكت��ب كتاًب��ا یق��ول فی��ھ أنَّ .ك��ان مخطًئ��ا وق��رَّ

ك حول الشمس لكن !لم یصدقھ أحٌد لفترٍة طویلةٍ الكواكب األخرى تتحرَّ

 غ��الیلیو التلیس��كوب ال��ذي ت��م  اس��تخدم الع��الم الفلك��يُّ اإلیط��اليُّ  س��نةٍ  400من��ذ
والحظ أنَّ كوك�ب الُزھ�رة ب�ھ أوج�ھ مختلف�ٌة ت�تم .لدراسة السماءاختراعھ حدیًثا

�ھ ال ُب�دَّ وأنَّ كوك�ب .مختلف�ةٍ إضاءتھا بواسطة الشمس في أوق�اتٍ  وھ�ذا یعن�ي أنَّ
ك حول الشمس .كوبرنیكوس وھذا ما اتفق غالیلیوعلیھ مع.الُزھرة یتحرَّ
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 6-6نشاط   

.بحث عن حیاة واكتشافات عالٍم فلكيٍّ 

��ا - أو )اإلنترن��ت(اس��تخدم الش��بكة العالمی��ة لالتص��االت الدولی��ة . اخت��ر عالًم��ا فلكّیً
.لمعرفة المزید عن حیاتھ واكتشافاتھ مصادر التعلم

شارك نتائجك مع زمالئك في الصفِّ .شارك نتائجك مع زمالئك في الصفِّ  -

 في كتاب النشاط) أ،ب،ج( 6-6یمكنك االستفادة من اوراق المصادر.
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؟ مزیدف الااكتش النظام الشمسيَّ
 ف��ي س��تینات الق��رن الماض��ي، ك��ان ھن��اك س��باُق فض��اٍء ب��ین أمریك��ا واالتح��اد

 وق�د س�اھمت. للھبوط على س�طح القم�ررائد فضاٍء إلرسال  السوفیتي سابَقا
ات الجدیدة المذھلة في زیادة .معرفتنا الحدیثة الُمعدَّ

��ة بال��دوران ح��ول  قام��ت المحط��ة الفض��ائیَّة الدولیَّ
عاش العلماء ھناك لمدة أشھٍر .في الفضاء األرض

وحمل�����وا معھ�����م . إلجراءالتج�����ارب ف�����ي الفض�����اء
الفض����ائّي، ال����ذي یل����تقط ص����ور  تلیس����كوب ھاب����ل

.الخارجيِّ  األجسام في الفضاء

المسابیر ھي مركب�ات فض�ائیَّة غی�ر مأھول�ة تس�یر 
م بھ��ا م��ن . كواك��َب وأقم��اٍر مختلف��ةٍ  إل��ى ی��تم ال��تحكُّ

م على األرض تل�تقط المس�ابیر الفض�ائیَّة . مركزتحكُّ
.وتجمع المعلومات الصور
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األسئلة
ًطا للنظام الشمسيِّ الذي وصفھ بطلیموس 1) .ارُسم مخطَّ

الش�مس أنَّ الدلیل ال�ذي جمع�ھ كوبرنیك�وس وغ�الیلیو إلثب�ات ِصف ) 2
.تقع في وسط النظام الشمسيِّ 

��ل ) 3 الت��ي األداةم��ا . مش��روًعا جدی��ًدا الكتش��اف المزی��د ع��ن زح��لتخیَّ
ستساعد العلماء في معرفة المزید؟
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51االسئلة ص
1(

الح��ظ كوبرنیك��وس ان الكواك��ب ت��دور ح��ول الش��مس ول��یس ح��ول االرض )  2
والحظ جالیلیو بالتلسكوب ان للزھرة جوانب مختلف�ة اض�اءتھا الش�مس ف�ي 

.اوقات مختلفة
. ارسال مسبارغیرمأھول لجمع معلومات والتقاط صور حول سطح الكوكب)  3
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المفاھیم الخاطئة:
ال یمكن رؤیة الكواكب بالعین المجردة!!!!!
 تظھر الكواكب في نفس المكان كل لیلة!!!!!

ث عن !تحدَّ ث عن !تحدَّ
 أوالمشتري؟ زحلمطلًقا یزوروا  لملماذا تعتقد أنَّ رواد الفضاء

ماذا تعلَّمت؟
 النظام  حولالماضیة، تغیَّرت األفكار  2000على مدار السنوات ال

.الشمسيِّ نتیجة لجمع أدلٍة جدیدةٍ 
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استكشاف النظام الشمسي 6-6تمرین   
.في ھذا التمرین، ستقرأ عن المشتري وتجیب عن األسئلة

 وی�دور المش�تري ح�ول ، كوكب المشتري ھو أكبر كوكٍب في النظام الشمسيِّ
ةٍ  تستغرق الدورة الواحدة من المش�تري . محوره مرًة كلّ عشرساعاٍت أرضیَّ

ةً  12حول الشمس  .سنًة أرضیَّ

 قم��ًرا ص��غیًرا24للمش��تري أربع��ة أقم��اٍر ض��خمٍة و یدورحول��ھ عل��ى األق��ل  .قم��ًرا ص��غیًرا 24للمش��تري أربع��ة أقم��اٍر ض��خمٍة و یدورحول��ھ عل��ى األق��ل
ن أساًس���ا م���ن غ���ازین؛ ھم���ا  والمش���تري ھ���و كوك���ٌب غ���ازيٌّ  عم���الٌق، یتك���وَّ

عل��ى طبق��ات  الھی��دروجین والھیلی��وم وكمی��ات أص��غر م��ن الغ��ازات األخ��رى
.سطحھ

 أُرِس�لت مس��ابیر آلی��ة إل��ى المش��تري، وكان�ت الص��ور المرس��لة م��ن المس��ابیر
ن�ةٍ  ٍة ملوَّ ال توج�د . م�ن الس�حب الت�ي تح�یط بالمش�تري تشیر إل�ى ح�زٍم ض�وئیَّ

.میاهٌ على سطح المشتري
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ما النجم الذي یدور حولھ كوكب المشتري؟. أ1)

كم من الزمن تستغرق الدورة الواحدة؟. ب     

ھل النھار على المشتري أطول أم أقصر من النھار على األرض؟ )2

.قارن بین سطح األرض وسطح المشتري )3

     __________________________________________

     __________________________________________

     __________________________________________

.قارن بین سطح األرض وسطح المشتري )3

كیف یمكننا االستمرار في معرفة المزید حول كوكب المشتري وأقماره؟. أ )4

ٍة الھب���وط عل���ى س���طح كوك���ب . ب     ���ھ یمك���ن لمركب���ٍة فض���ائیَّ ھ���ل تعتق���د أنَّ
.المشتري؟ علِّل إجابتك

     __________________________________________

     __________________________________________

     __________________________________________

alm
an
ah
j.c
om
/om



6- 6تمرین 
.الشمس - أ) 1

.أرضیةسنة  12 - ب    

.أقصر )2

.الغاز منسطح األرض صخري بینما یتكون سطح المشتري  )3

. عن طریق إرسال مسابیر آلیة - أ )4
.ال، ألنھ یتكون من الغاز - ب    
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6 -6ورقة العمل 
.ابحث عن عالم فلكيّ 

.یمكنك استخدام ھذه الورقة لتدوین حقائق عن العالم الفلكّي الذي تبحث عنھ
 ّاسم العالم الفلكي :

_____________________________________________
متى ولِد ومتى مات؟

)______________________( ولد في  )______________________( ولد في 
)______________________(مات في 

ما اكتشافاتھ؟
_____________________________________________

كیف تلقى الناس في عصره ھذه االكتشافات؟
_____________________________________________
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6 -6ورقة العمل 
 ّاسم العالم الفلكي :
نیكوالس كوبرنیكوس.

متى ولِد ومتى مات؟
 م1473( ولد في.(
 م1543(مات في.(  م1543(مات في.(

ما اكتشافاتھ؟
 ّوالكواكب تدور حولھا الشمس مركز النظام الشمسي.

كیف تلقى الناس في عصره ھذه االكتشافات؟
 ٍلم یصدقھ أحٌد لفترٍة طویلة!
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