* مقدمة :
من المعريف يالجدٌر بالذكر أن علم الفلك علم جلٌل  ،يقدٌما كان ٌستخدم
فييً التيجييٌم كٌييا كييان الميجمييين ٌهعمييين أن لىييذن الكياك ي ريكايٌييا
يمليك ٌخدمييىا فكاييا ٌستعٌيين بىا فً سكروم (راجع مؤلفيا يجم البداٌة
فييً حييرخ الخفاٌييا ن لييً أن جيياح العلييم الكييدٌا كٌييا أوييتم بيبٌعيية يي ييام
الكين نفابتدأ بدراسة المجميعة الحمسٌة من كركة الحمس يي ام الكياك
ياليجيم ن يقد يالك أن الكركة الكييٌة لم تكن عحيائٌة مختلية  ،يلكيىيا
دائما ميت مة يوذا ٌدل علً أن كل حٌئا مخيي له من كركة الذرة لديران
األفالك  ،يأن وذن األجرام السمايٌة لم تيجد صدفة  ،يلكيىا يجد بكلمية
من هللا القادر علً كل حًح الذي قال كن فكاي تلك األفالك ن
كقييا ع ٌميية وييً أعمالييك ٌييار الجييييد األع ييم السييميا تكييدا بمجييدك
يقدرتك يالفلك ٌخبر بعمل ٌدٌك ننننننننن
يفييً ميسيييعاتيا وييذن يتكييدا عيين ي رٌييا يحييدة الكييين ييم يتييدر لييً
المجرا ييذكر ميىا مجرتييا التيً تسيمً بمجيرة در التبايية أي اليرٌي
اللبيً كٌا يتكلم معا عين الحيمس يالكياكي ياليجييم ياٌرويا مين أجسيام
فضائٌة ن
يلعل البعض قد ٌتساحل لمياذا سييف يتكيدا عين مجرتييا فقيي يث يتكيدا
عن باقً المجرا األخري  ،يلعلً أجٌ بدن تلك المجيرا قيد ث يعيرف
عيىا حٌئا ميلقا ن يالمفاجدة الكبري بدييا ث يعرف أٌضا الك ٌر عن مجرتيا
التً سيف يتكدا عيىا ن فعليً اليرام مين أن تكييليجٌيا األرصياد الفلكٌية
تعتبيير متقدميية الٌيييم ث يأيىييا قييد تقييف عيياجهة أمييام تلييك المجييرا يأمييام
مجرتيا أٌضا  ،فيال ت ين أن المجميعية الحمسيٌة تتكيين مين حيمس يتسيعة
كياك فقي  ،فقد ٌرجح أن وياك كيكبا عاحرا يبالفعل تم كتحافه ن يكلميا
تقدم األجىهة الفلكٌة سيف ٌتم كتحاف العدٌد من األجرام السمايٌة يفيً
يىاٌيية كييدٌ ا وييذا يييدعي ميين هللا عييه يجييل أن يكييين قييد يفقيييا فييً عرضيييا
للميضيع يأن ٌكيه وذا الكتا على عجابكم ن
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* نشأت الشمس :
تكييي الحييمس ميييذ كيييالً 3444ففييً لميية الفضيياح كايي تيجييد سييكابة
عمالقيية ميين الويياه يالوبييار تييدير بسييرعة م ييل عجليية ضييخمة ٌبلي قيروييا
مالٌيييٌن مييين الكٌلييييمترا تعيييرف بدسيييم السيييدٌم يكيييان مع يييم الوييياه فٌىيييا
ودريجٌن ن م توٌر حيكل السيدٌم خيالل ثف المالٌيٌن مين السييٌن يجيذ
السدٌم أي (السكا الديار ااها يابارا يكي مركهن ن يتسيمً القيية التيً
تجذ الوبار يالواه معا الجاذبٌية يتعميل عليً جتيذا مادتيه يضيمىا معيا
فييً كتليية ك ٌفيية متماسييكة علييً حييكل " كييرة " يتسييمً " بداٌيية اليييجم " ني
عيدما كبر اليجم أصبح أك ر تماسيكا يأصيبح الوياه الميجييد عييد المركيه
سيياخيا جييدا  ،ممييا جعييل الحييمس مضييٌئة ن يقييد تبييدي ليييا أكبيير كجمييا
يسييعا أليىا أقر لٌيا ك ٌيرا باليسيبة لليجييم األخيري ن فىيً تبعيد عييا
كيييالً  044ملٌييين كٌلييي متيير ن يوييً حييدٌدة الكييرارة باليسييبة ل ي رض ،
كٌا تبل درجة كرارتىا  4444س تقرٌبا ن
أما عيد مركهوا فإن درجة كرارته ترتفع يكي ملٌين درجة سليهٌيس
* النظام الشمسي :
ن عيارد وي أقر الكياك لً الحمس يٌدير كييل الحيمس كيل مايٌية
ي مايٌن ٌيما ن أما الهورة فىيي ث ٌبعيد سييي  56ملٌيين مٌيل عين الحيمس
يٌدير كيلىا ميرة كيل ميائتٌن يخمسية يعحيرين ٌيميا ن أميا األرض فىيً
تبعد عيىا بكيالً  044ملٌين كيم  ،يتيدير كييل الحيمس كيل  254يربيع
ٌيم ن أما كيك المرٌخ ٌبعد بكييالً  051ملٌيين كيم عين الحيمس يٌيدير
كيلىا كل ٌ 566يما ن يٌبعد كيكي المحيتري بكييالً  667ملٌيين كيم ن
يقييد تييم يييال سييفٌية الفضيياح جييالٌي فييً عييام  0767يالتييً يصييل لييً
كيك المحتري فً عام  0774م يأستورق الركلة ستة سييا يأيجه
خاللىا أكتحافا اٌر متيقعة ن يٌدير المحتري كيل الحمس مرة كيل 01
سييية ن أمييا كيك ي هكييل فإيييه ٌبعييد بكيييالً  665ملٌييين كييم يٌييدير كيييل
الحمس مرة كل  17سية ن أما كيك يبتين فإيه ٌدخذ ديرته مرة كل 054
سية ن أما كيك أيراييس فإيه ٌكمل ديرته كل  64سية ن
* تكون المجموعة الشمسية :
كان ٌعتقد ك ٌر مين العلمياح أن األرض تكييي مين كييالً  3444ملٌيين
سية ن يبعٌدا عن الحمس السايعة  ،بدأ قية الجاذبٌة فً جتذا الواه
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يالوبار يتركٌهوما فً مراكه أصور ك ٌرا علً حكل دياما فً الفضياح
عبر مالٌٌن السيٌن صار تلك المراكه أٌضيا متماسيكة تماميا مين الوبيار
ييعرفىا الٌيم بدسم " المجميعة الحمسٌة " ن

* نظرية ألفريد هرل :
كتً ليً أن جياح العيالم الكبٌير " ألفرٌيد ويرل " اليذي صيكح كيل المفياوٌم
الخايئة كٌا قال أيه بعدما يحد الحيمس بيدك ر مين ثف مالٌيٌن السييٌن
يحد يجم أكبر من يجميا الحمس أيه " العميال األكمير " فىيي أكبير اليجييم
يأضخمىا كٌا ٌيل علٌه أسيم " السييبر ييفيا " ن يكيان ويذا الييجم ٌيدير
كيييل الحييمس  ،يبعييد مالٌييٌن مالٌييٌن السيييٌن تفجيير وييذا اليييجم يتيييا ر
أجهاحن  ،يوذن األجهاح وً ما تعرف اآلن بالكياك التسعة التً من بٌيىيا
كيكبيا األرض الذي يعٌش علٌه ن يأسماح وذن الكياكي ويم عليً الترتٌي
ميا ٌليً ع عييارد – الهوييرة – األرض – الميرٌخ – المحيتري – هكييل –
أيراييس – يبتين – بليتي ن
يٌالك أن عيارد وي أقر الكياك ليً الحيمس  ،بٌيميا بليتيي أبعيدوا ،
يتكتل األرض الترتٌ ال الا فً بعيدوا  ،كميا تحيمل المجميعية الحمسيٌة
عددا من األقمار التً تتبيع الكياكي يتيدير كيلىيا يكيذلك بعيض األجسيام
الكييٌييية م يييل الكيٌكبيييا أي ( األبيييرا يالحيييى ياليٌييياهك يالميييذيبا ن
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يالحيمس وييً مركييه المجميعيية الحمسييٌة كلىييا ن أمييا الجييهح الضييئٌل يسييبٌا
فىي الباقً الميهع بٌن الكياك كٌا أن قدرن  %03ن
* مدارات الكواكب حول الشمس :
المسييار الييذي ٌسييلكه الكيك ي فييً ديرايييه كيييل الحييمس ٌسييمً بالمييدار ،
يٌكييين مييدار أي كيكيي كيييل الحييمس علييً وٌئيية قيييع ييياق ( حييكل
بٌضايي ن
يأكبروا المحتري يترتٌ األرض وي الخامس من الكجم ن
* قوة الجاذبية بين الكواكب والشمس :
تدير الكياك كيل الحمس بفعل قيية جيذ الحيمس لىيذن الكياكي  ،التيً
تعييرف بقييية الجييذ المركهٌيية ن يقييد يضييع يٌيييتن قييايين ٌعييرف بقييايين
الجذ  ،يذلك لتكدٌد قية الجذ بٌن الكياك يالحمس يوي " قية الجذ
بٌن جسمٌن تتياس يردٌا من كاصل ضير كتلتٌىميا يعكسيٌا ميع مربيع
المسافة بٌيىما " ن
* الكواكب الداخلية :
الكياكييي الداخلٌييية ويييً الكياكييي األربعييية األيليييً األقييير مييين الحيييمس
يترتٌبىا كس بعدوا عن الحمس وي ع عيارد – هورة – أرض – مرٌخ
يتتمٌه وذن الكياك بكبر ك افة مادتىا مما ٌدل علً أيىا مين مكيييا مين
صييخر كمييا أن كجمىييا أصييور ميين بقٌيية أكجييام الكياكي  ،مييا عييدا كيكي
بليتييي ن كمييا أيييه ٌيجييد كييهام ميين مجميعيية ميين الكيٌكبييا السييٌارة ٌفصييل
بٌيىا يبٌن بقٌة الكياك ن يقد ٌتوٌر ميضع الكياكي فيً السيماح مين لٌلية
لييً أخييري  ،فالكياكيي لٌسيي ابتيية فييً مكايىييا بييل تتكييرك فييً مسييار
بٌضايي يذلك بسب الجاذبٌة ن
 -1كوكب عطارد :
ويي أقير كيكي للحييمس ن يقيد سياعد ركييال
الفضيياح علييً معرفيية المهٌييد عيين الكيك ي  ،يوييي
كيك ي صييخري تصييل درجيية كرارتييه يىييارا لييً
كيييالً 444س تقرٌبييا ن يلييٌس لييه اييالف جيييي
يلذا ٌفقد درجة كرارته لٌال فقد تصيل ليً كييالً
 044درجة تك الصفر ن يسيكه ملًح بالجبيال
العالٌة يفيوا البراكٌن الكبٌيرة ن يث تيجيد عليً
سيييكه كٌيياة  ،يليٌس لييه أقمييار ن يربمييا قييد ٌرجييع
السب فً وذا لضعف جاذبٌتهن
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يٌكمييل كيك ي عيييارد ديرتييه كيييل الحييمس فييً كييل ٌ 66يمييا ميين أٌييام
األرض  ،أي أن السية علً كيك عييارد تسيايي ٌ 66يميا ن يٌبعيد عين
الحييمس بكيييالً خمسيية ي مييايين كٌلييي  ،يٌبليي قيروكيييالً  3664كييم
يٌدير كيل يفسه كل ٌ 47يما ن
 -2كوكب الزهرة :
يويي الكيكي ال يايً فيً القير مين الحيمس بعيد عييارد  ،يكجميه ٌما يل
تقرٌبييا كجييم كيكيي األرض  ،لييذا ٌسييمً بتيييأم األرض ن يٌلمييع كيكيي
الهورة فً السماح أك ر من أي كيك أي يجم خر  ،ي
ٌكمييل الهوييرة ديرة ياكييدة كيييل الحييمس كييل ٌ 114يمييا يٌتكييين سيييح
كيك ي الهوييرة ميين صييخير يوييي مكيياي بوييالف جيييي مكييين ميين سييك
ك ٌفية ميين اياها مع مىييا ميين اياه ييايً أكسييٌد الكربيين  ،يتمييت وييذن
الواها الكرارة من الحمس جاعلية كيرارة سييكه بالوية السيخيية كييالً
 344سليهٌيس يىاران

يث ٌيجييد ميياح علييً سيييكه كمييا تكج ي الويياها يالسييك الك ٌفيية مع ييم
حعة الحمس عين اليصييل لسييح الهويرة مميا ٌجعليه معتميا ليذا ٌصيع
رؤٌة سيكه خالل التلسكيبا األرضٌة يٌهٌد الضوي الجيي علً سييح
كيك ي الهوييرة  74مييرة عيين الضييوي الجيييي علييً سيييح األرض يوييذا
الكيك م ل كيك عيارد ث تدير كيله أقمار يٌبعد عن الحيمس بمقيدار
 046كم ن
 -3كوكب األرض :
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ٌعتقد العلماح أن األرض تكيي ميذ  2444ياألرض ويً الكيكي ال اليا
بعيدا عين الحيمس فيً المجميعية الحمسيٌة  ،يويً كيكي صيخري ٌتمٌيه
بعيييدن خصيييائ ٌجعليييه مالئميييا ليجييييد الكٌييياة ن يتيييدير األرض كييييل
مكيروا كل  13ساعة يتدير كيل الحمس كل  254يربع ٌيم  ،يكيكي
األرض له قمر ياكد ن
* كيف يبدو كوكب األرض من الفضاء :
ٌبييدي وييذا الكيك ي ميين الفضيياح مضيياح بإيعكيياس ضيييح الحييمس علٌييه م ييل
القمر يتمٌل ضاحته للين األهر ي را لوالفه الجيي  ،أما ذا ي ريا ليً
كيك ي األرض ميين فييي سيييح القميير فإييييا يحيياود ل ي رض أييييارا م ييل
أييار القمر ن
* عندما بدأت الحياة علي األرض :
ٌعتقد العلماح أن األرض تكيي ميذ  2444ملٌيين سيية  ،يكايي اليباتيا
يالكٌياييا األيليً تعيٌش فييً المكٌييا يم ىيير الكائييا الكٌية علييً
لٌابسة ميذ أك ير مين  344ملٌيين سيية ي ىير الدٌيصييرا مييذ كييالً
 144ملٌين سية  ،بٌيما لم ٌ ىر اإليسان ث بعد مدة  076ملٌين سية ن
 -4كوكب المريخ :
وي الكيك الرابع ياألخٌر فيً مجميعية الكياكي الداخلٌية  ،يويي أبعيدوا
عيين الحييمس ن يالمييرٌخ كيك ي صييخري يمع ييم سيييكه أكميير اللييين ث
بعييض البقييع األام ي لييييا يٌرجييع ذلييك لييً لييين تربتييه يصييخيرن  ،يلييذا
ٌعييرف بالكيك ي األكميير  ،يالوييالف الجيييي لكيك ي المييرٌخ قلٌييل الك افيية
يٌتكين أساسا من ااه ايً أكسٌد الكربين يكمٌيا قلٌلية مين بخيار المياح
يث ٌيجد به أكسجٌن  ،يالضوي الجيي عليً سييح الميرٌخ مييخفض جيدا
يٌصل لً  %0من الضوي الجيي األرضً ن ليذلك ث ٌمكين الكٌياة عليً
سيح وذا الكيك ن
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يجي المرٌخ أبرد من جي األرض يذليك بسيب بعيد الميرٌخ عين الحيمس ن
يٌقتيير المييرٌخ ميين األرض كييل  04أي  06سييية خييالل حييىر أاسيييس
لٌصييٌر علييً بعييد  42ملٌييين كييم فقييي ميين األرض يٌكمييل المييرٌخ ديرتييه
كيييل الحييمس كييل ٌ 566يمييا بٌيمييا ث ٌهٌييد ييييل ٌيييم المييرٌخ عيين ٌيييم
األرض بكيالً يصف ساعة ن يللمرٌخ قمران صوٌران ٌديران كيله ن
* حزام الكواكب :
كهام الكياك وي عبارة عن صخير ك ٌفية ي أجسيام أخيري " الميذيبا "
ياليٌاهك يالكيٌكبا مرتبيٌن البعض مع البعض  ،يٌيجد كهام الكياك
بٌن عيارد يالهورة ياألرض يالمرٌخ " لذا سمٌة وذن الكياك بالكياك
الداخلٌة " ن يأما باقٌة الكياك المحتري يهكل ييبتيين يأرايييس يبليتيي
وً كياك كبٌير الكجيم بإسيت ياح بليتيي  ،يويذن الكياكي صيخرٌة يلكيىيا
تتكيين ميين ايياها متجمييدة ن يٌيلي علٌىييا أسييم " الكياكي الخارجٌيية " ن
يٌعتقد العلماح أن وذا الكهام تكين عن يرٌ يفجار أكد أقمار الكياك
 -1كوكب المشتري :
يوي خامس كياكي المجميعية الحمسيٌة بعيدا عين الحيمس  ،يأيل كيكي
فً مجميعية الكياكي الخارجٌية ن يٌعيد المحيتري أكبير الكياكي كجميا ،
كٌا ٌهٌد قيرن  00مرة عن قير األرض ن يٌتكين مين اياها متجميدة
( وٌدريجٌن – وٌلٌيم يااها أخري ن

يٌتمٌه كيك المحيتري بيجييد بقعية كميراح كبٌيرة عليً سييكه يترجيع
وذن البقعة لً عاصفة كبٌرة قد كد ن يٌتكين الوالف الجييي للمحيتري
من سيك مين اياه المٌ يان يالييحيادر يٌبلي الضيوي الجييي عليً سييح
كيك المحتري خمسة أضعاف الضوي الجيي علً سيح األرض ن
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يرام أن سية المحتري أييل  01مرة من سية األرض فإن ٌيم المحيتري
أقل من عحر ساعا أي أقل من يصيف ٌيمييا األرضيً يذليك ألييه ٌيدير
كيل يفسه بسرعة كبٌرة ن

يٌتبع كيك المحتري  05قمرا تدير كيله  ،أربعة من ويذن األقميار تلميع
لدرجة تسمح برؤٌتىا عيد ستخدام تلسكي أرضً ن
* يو احد أقمار المشتري مليء بالبراكين :
قد ٌعد " ٌي" من أكبر أقمار المحتري الستة عحير  ،يويي أصيور قليٌال مين
قمر األرض  ،يقد دوش العلماح عيدما يجديا عحيرة بيراكٌن عليً سييكه
فً كالة يران ن فً كٌن أن عيارد يهورة يميرٌخ تكتييي عليً بيراكٌن
خامدة ن ي ن " ٌي " ويي اليكٌيد فيً المجميعية الحمسيٌة اليذي ٌتفيي عليً
األرض فً اليحاي البركيايً العيٌيف ن يلعيل ويذا السيب قيد ٌرجيع ليً أن
القمر ٌي ٌجىد فً مدارن كيل المحتري ن
* تأثير مدار قمر يو :
ميين المعييريف يالجييدٌر بالييذكر أن قميير ٌييي ٌييدير كيييل كيك ي المحييتري
بسرعة كبٌرة جدا  ،يذلك كل كييالً  32سياعة ن مياجىيا الكيكي بييفس
الجاذبٌة يأ يياح ديراييه ٌقيع تكي تيد ٌر كركية الميد يالجيهر الميؤ رة عليً
سيكه بياسية جاذبٌة المحتري  ،عيد أقر قترا م ٌىبي عيدما ٌبتعيد
يٌيلد كرارة حدٌدة كافٌة إل ارة البراكٌن ن
 -2كوكب زحل :

وي الكيك ال ايً فً المجميعة الخارجٌة  ،ي يايً كيكي فيً المجميعية
الحمسٌة بعد المحتري من كٌيا الكجيم ذ ٌبلي قييرن كييالً عحير ميرا
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قدر قير األرض يوي ٌتكين من ااها متجمدة ( وٌدريجٌن – وٌلٌيم
يايياها أخييري كمييا أن لييه االفييا ااهٌييا أخييف ك ٌييرا ميين الىييياح ث ٌمكيين
تيفسه  ،يدرجة الكرارة علً سيكه قارسة البريدة ن
يٌتمٌه كيك هكل بيجيد عدد كبٌر جيدا مين الكلقيا تيدير كيليه يتمتيد
فً الفضاح ألك ر من  044ألف كٌلي متر ن

يتتكييين وييذن الكلقييا ميين قيييع صييوٌرة ميين الصييخير يالجلٌييد قرٌبيية ميين
بعضىا البعض لدرجة تجعليا يراوا ككلقا متصيلة صيلبة  ،يٌ ين بعيض
علماح الفليك أن ويذن الكلقيا عبيارة عين األجيهاح المتييا رة لقمير قيدٌم مين
أقمار هكل ن يتمتد كلقا هكل فً الفضاح لً أك ر من  044ألف كلقةن
يٌتبييع كيكي هكييل كيييالً  12قمييرا ن يالسييية علييً كيكي هكييل تسييايي
كيالً  24سية من سييا األرض  ،بٌيما الٌيم علً هكل أقل من يصف
ٌيم من أٌام األرض ن
 -3كوكب أورانوس :
يوي الكيك ال الا فً مجميعة الكياك الخارجٌة  ،يالذي قيام بإكتحيافه
وي عالم الفلك ألبٌر بر م يٌلٌام ورحل عام  0660م ن
يٌعييد أيراييييس ميين الكياكيي العمالقيية يالتييً تضييم المحييتري يهكييل
يأيراييس ييبتين يوي م ل باقً مجميعة الكياكي الخارجٌية ٌتكيين مين
ااها متجمدة ن

يأويم مييا ٌمٌييه كيكي أيراييييس أيييه ٌ ىير فييً الفضيياح يكدييه كييرة ملسيياح
لييىيا أخضير ٌمٌييل ليً الهرقيية  ،يٌيدير كيلييه عيدد ميين الكلقيا  ،يٌتبييع
كيك أيراييس  04قمرا ن
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يكجم كيك أيراييس ٌسايي 53مرة قدر كجم كيكي األرض ن يالسيية
علييً أيراييييس بكيييالً  64سييية ميين سييييا األرض  ،بٌيمييا الٌيييم علييً
أيراييس كيالً ال ة أرباع ٌيم من أٌام األرض ن
ن السمة المحتركة التً تجمع بٌن وذن الكياك ال ال ة السابقة يوً هكيل
يالمحتري يأيراييس وً يجيد كلقا كيل كل كيك ميىا ن
 -4كوكب نبتون :

وي الكيك الرابيع فيً مجميعية الكياكي الخارجٌية يعييدما كلقي سيفٌية
الفضيياح ( فيييٌجر 1فييي القيي الحييمالً للكيكي يبتييين بييدا كديييه ماسيية
هرقاح ن يلذا سيمً يبتيين بالكيكي األهر  ،يٌعتبير يبتيين تييأم لكيكي
أيراييس  ،يقد ٌدل التكلٌيل اليٌفيً ل حيعة عليً يجييد اياه المٌ يان فيً
االفه الجيي ن يٌتبع كيك يبتيين مايٌية أقميار ث ٌ ىير ميىيا ث قميرٌن
بيضيييخ  ،يقييد أسييتياع العييالم جييالً أن ٌكييدد ميقييع يبتييين بسييرعة ميين
مييقيية بييرلٌن الحييرقٌة ن يفسيير يجيييد ميقعييه ي رٌييا معتمييدا بييذلك علييً
اإلضيرابا التً كيان ٌكيد ىا فيً ميدار كيكي أيرايييس ن يالسيية عليً
كيك يبتين تسايي  054سية علً سيح األرض ن
 -5كوكب بلوتو :
وي خر كيك فً الكياك الخارجٌة يويي أٌضيا خير كياكي المجميعية
الحمسٌة ن يوي أبعد الكياكي يأصيوروا عين الحيمس  ،ييتٌجية لبعيدن عين
الحمس فديه أقل الكياك كرارة يٌول علٌه ال الم يلٌس له االف جيي
 ،يبييالرام ميين أن وييذا الكيكي ٌتبييع مجميعيية الكياكي الخارجٌيية ث أيييه
ٌسابىىا لً كد ما  ،يذلك لصور كجمه يأليه ٌتكيين أٌضيا مين الصيخير
يالواها المتجميدة  ،يٌتبيع بليتيي قمير ياكيد  ،يالسيية عليً كيكي بليتيي
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تسيييايي  136سيييية عليييً كيكييي األرض  ،يالٌييييم عليييً كيكييي بليتيييي
ٌسييايي 7أٌييام ميين أٌييام األرض ن يالييذي أكتحييفه عييالم فلييك أمرٌكييً ٌييدعً
كالٌد يلٌام فً سية  0724م ن

 -6كوكب دي آى واى :
وي كيك جدٌد من كٌا تكيٌيه  ،يكجمه أكبر من كيك المحتري ن
يقد تم كتحافه عليً ٌيد العيالم ااسيبار بييكس  ،يويي عيالم فلكيً يفهٌيائً
محىير ٌبل من العمر  12سية ن
* الفضاء الكوني القريب والبعيد :
ٌمكيييك أن تييري عييددا كبٌييرا ميين اليجيييم  ،يبييالرام ميين أيىييا تبييدي كيييقي
صييوٌرة فىييً فييً الياقييع أجسييام كبٌييرة كريٌيية تيل ي كمٌييا ع ٌميية ميين
الضيح يالكرارة ن
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يوً تبدي ليا صوٌرة أليىا تبعد عيا مالٌٌن الكٌلي مترا  ،لذا فالفلكٌين ث
ٌقٌسييين المسييافا بٌيىيييا بييالكٌلي متييرا بيييل بالسيييٌن الضيييئٌة  ،يالسيييية
الضيئٌة ع وً المسافة التً ٌقيعىا الضيح فً سية ن يعليً اليرام مين أن
اليجيييم بعٌييدة جييدا عيين بعضييىا الييبعض  ،ث أيىييا تقييع فييً تجمعييا تسييمً
بيييالمجرا  ،يالحيييمس ياكيييدة مييين مالٌيييٌن اليجييييم التيييً تكيييين مجرتييييا
يالمعريفة بدسم " در التباية " أي اليرٌ اللبيً ن يبالتالً تكين يكدا
الكييين الع مييً وييً المجييرا الضيياربة فييً أعمييا الفضيياح يالتييً ث يكيياد
يكصٌىا عددا  ،يٌعرف وذا الفضاح الحاسع الذي تسبح فٌيه تليك المجيرا
بالفضاح البعٌد ن يباإلمكان تقسٌم اليجيم فً المجرة لً مجميعا أصيور
وييً الكيكبييا ( األبييرا يوييً صييير فلكٌيية تعييرف بدحييكالىا المكييددة ن
يميين أحييىروا كيكبيية الييد األكبيير يكيكبيية الجبييار ( الجيييهاح يكيكبيية
العقيير يالتييً تخٌلىييا الفلكٌييين علييً حييكل العقيير كمييا فييً الحييكل  ،يث
يعرف كجم الكين لكييا يعلم أن الكين فً تمدد مستمر ن يٌهاد كجم الكين
باليسبة ليا كلما تقدم تكييليجٌا األرصاد الفلكٌة ن
* ماذا نقصد بالفضاء القريب :
يعيً بالفضاح القرٌي ذليك الفضياح اليذي تسيبح فٌيه األرض يجٌرايىيا مين
أفراد المجيعة الحمسٌة كما فً الحكل يويي يفسيه الفضياح اليذي تسيبح فٌيه
األقمار الصياعٌة يسفن الفضاح ميذ بدح عصر اهي الفضاح ن

يتقييع الحييمس علييً بعييد يكييي  044ملٌييين كٌلييي متيير ميين األرض ن يلعليييا
يدرك أن الفضاح الذي تسبح فً مجميعتيا الحمسٌة بكياكبىا التسعة يما قد
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ٌتبع كل كيك من أقمار تدير كيله ث ٌكيين فيً جملتيه ث جيهحا متياوٌيا
فً الصور باليسيبة للفضياح الكيييً البعٌيد ن يتقيدر المسيافا عبير الفضياح
القرٌ بيكدة فلكٌة تعتميد عليً متيسيي بعيد األرض عين الحيمس يتسيمً
باليكدة الفلكٌة ن
* الفضاء :
ث ٌيجد االف جيي فً الفضاح ن يمن م ث ٌمكن أيتقال الصيي ويياك ن
يث ٌيجييد أٌضييا يقييس م ييل الييذي يعرفييه علييً األرض يالفضيياح ملييًح
باإلحيياعا الخيٌييرة  ،يجسييٌما تتكييرك بسييرعا عالٌيية يوييي ٌبييدأ ميين
كٌا ٌتالحً الويالف تقرٌبيا ن يلكيييا ث يعيرف أٌين ٌيتىيً ن فلقيد سيافر
السييفن الفضييائٌة ميين األرض لييً أبعييد الكياكي فييً مجميعتيييا الحمسييٌة ن
يلكن كتً اآلن لم تكتحف اليجيم البعٌدة فً أعما الفضاح يوً تبعد عين
مجميعتيا الحمسٌة مالٌٌن مالٌٌن الكٌلي مترا ن
* المجرات الخارجية :
قد ٌيجد العدٌد من المجرا األخري التً تحبه مجرتيا فً بعض الحًح ،
يالمجرة وً تجمع وائل مين اليجييم  ،يبعيض المجيرا تكيين كلهييٌية ،
يالبعض اآلخر ٌكين دائري أي بٌضيايي  ،كميا أن ويياك أٌضيا ييعيا مين
المجرا ٌدخذ أحكاث اٌر ميت مة  ،يمع م المجرا تبعديا ك ٌرا لدرجة
أييا ث يستيٌع رؤٌتىا كاملة  ،يلكييا يسيتيٌع أن ييري عيددا قليٌال ميىيا ،
فالييذٌن ٌي ييرين ميين جيييي خييي اإلسييتياح ٌمكيييىم أن ٌييريا مجييرتٌن تبييديا
كبقعتيييٌن بٌضيييايٌتٌن ٌيلييي علٌىميييا أسيييم " سييياكبتً مييياجالن " الكبيييري
يالصوري ن أما الذٌن ٌي رين من حمال خي اإلستياح فيإيىم ٌمكيييا رؤٌية
مجرة أخري فً كيكبية " بير " الميرأة المسلسيلة ن يقيد ٌعتبير ويذا البير
أبعد حٌئا ٌمكن أن يران بالعٌن المجردة ن
* هل نهاية للفضاء :
وياك مالٌٌن المالٌٌن من المجرا الكييٌة األخري  ،أقر ويذن المجيرا
قييد ٌبعييد عيين األرض بكيييالً يييٌن ملٌييين سييية ضيييئٌة  ،أمييا المجييرا
البعٌيييدة فىيييً قيييد تبعيييد مالٌيييٌن مييين السييييٌن الضييييئٌة ن يويييذا ويييي الجيييهح
المعييريف ميين الكييين  ،يقييد ٌكييين وييياك مجاوييل لييم تكتحييف بعييد ن يفييً
الكقٌقة ٌعتقد العلماح أن كل ما تيصليا لٌه من رصد يمين معليميا عين
الفلك ما وي ث جهحا صوٌرا باليسبة للكين !
يفً الياقع كس الي رٌة الفلكٌة الكدٌ ة فإن الفضاح ٌتداخل فيً ميكيٌيا
كيل يفسه  ،يمعيً وذا أن اإليسان ث ٌستيٌع الخيري مين الفضياح  ،ألن
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مسييارن سييٌيكرف بييه فييً الميكيٌييا الفضييائٌة  ،يسييٌعيد بييه مييرة أخييري ن
يٌعتقد العلماح أن الفضاح له ميكيٌا خاصية بيه قيد تختليف عين ميكيٌيا
األرض البسييٌية  ،كٌييا ٌسييتكٌل رسييم تلييك الميكيٌييا الفضييائٌة  ،ي يمييا
ٌجيه كسبىا بالكسابا الفلكٌة المعقدة جدا ن
* القمر :
وي جسم معتم ٌعكس ضيح الحمس الساقي علٌه ن يوي جسيم تيابع لي رض
يأقر الجٌران لٌيا فيً الفضياح ن ليذلك ييري تيد ٌرن ياضيكا فيً يياور
المييد يالجييهر يالكسيييف يالخسيييف يٌبل ي قييير القميير كيييالً ربييع قيييرن
األرض ن يٌييدير القميير كيييل األرض كييل ٌ 16يييم ن يٌيجييد فيوييا علييً
سيح القمر ن يالقمر عالم مٌ يث ٌيجيد بيه ويياح للتييفس أي مياح للحير
أي كحييائش أي أي ييييع ميين الكٌيياة يٌتييرايخ درجيية كييرارة القميير كيييالً
 155يىارا ي  3144تك الصفر ن
* كيف تكون القمر :
عيييد يحييد الحييمس فييً مركييه سييدٌم أي " السييكا " ميييكمش  ،تجمع ي
الواها يالوبارا لً أجسام صخرٌة يااهٌة ك ٌفة عرف بدسم " أجيكة
الكياك " يتكيي األرض األيلً فيً يسيي ي يام حمسيً مليًح بالكييام
الجاميييد ن أي أن األرض ميبعجييية مييين الييييرفٌن يمفليكييية مييين عييييد خيييي
اإلستياح ن يتفتيرض أكيدي الي رٌيا أن األرض أصييدم بجسيم بكجيم
كيكييي الميييرٌخ  ،بعيييد تكيٌيىيييا مباحيييرة ن يأيصيييىر يبقيييا الصيييخير
الخارجٌة علً األرض بفعل التصادم ن يقدم سكابة ضخمة عمالقة جدا
 ،ميين مييادة معٌييية يأسييتقر فييً مييدار بٌضييايي كيييل كيكيي األرض ن
يخالل اآلثف القلٌلية مين السييٌن تجميع التكيايم ميع السيكابة الك ٌفية معيا
بفعل الجاذبٌة يكين القمر األيلً ن
* أوجه القمر :
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ٌ ىر القمير فيً السيماح ميع بداٌية كيل حيىر عربيً ياالبيا ث ٌيري ث بعيد
ٌيييمٌن علييً وٌئيية وييالل يبعييد أسييبيع ٌكتمييل يصييفه يٌقييال يييه فييً التربٌييع
األيل ألييييه ٌكيييين قيييد قييييع ربيييع المسيييافة كييييل األرض ن يٌدخيييذ الجيييهح
المضًح من القمر فً الهٌادة بكركة القمر جىة الحر ٌيما بعد ٌيم كتيً
ذا ما مضً أسبيع خر يأيتصف الحىر صار القمر بدرا ن يث ٌكاد القمر
ٌكتمييل كتييً ٌدخييذ الجييهح الوربييً ميين البييدر فييً التييياق ريٌييدا ريٌييدا
يٌتضاحل  ،يٌقتر من التربٌع األخٌر فً يىاٌة األسبيع ال الا ييران كما
كان فً التربٌع األيل لكن الجهح المضًح ٌكيين فيً الٌسيار يٌكيين القمير
قد أتم ال ة أرباع ديرته فً ركلته الحىرٌة كيل األرض  ،يٌستمر القمر
فً التضاؤل لٌصٌر والث مرة أخري يبعد مضً ٌ 17يمٌيا تقرٌبيا تصيبح
الحمس ياألرض يالقمر فً خي ياكد يٌكين القمر بيٌن الحيمس ياألرض
فال ٌري من اليصف المضيًح حيًح ألن اليصيف الم ليم ويي اليذي ٌياجيه
األرض كٌيذاك يٌيل علً القمر عيدئذ " المكا " كما ٌيل علً القمير
أسم األكد عيدما تصبح ال ة أرباع يجىه ميٌيرة يٌكيين ذليك فيً ٌييمً
الكادي عحر يالسابع عحر من الحىر العربً ن
* أبعاد القمر :
ٌتكين جهح من سيح القمر من سىيل ياسيعة ميبسيية يمويياة بيالترا ن
يٌتكييين الجييهح البيياقً ميين وضييا يسالسييل جبلٌيية حيياوقة ٌصييل رتفيياع
بعضىا لً أك ر من  5444متر ن يفً كيل مكيان عليً سييح القمير تيجيد
فيوا أي كفر ن صيعتىا كتل الصخير المتساقية من الفضياح الخيارجً ن
يث ٌتعييدي عييرض الفيوييا الصييوٌرة عييدة سيييتٌمترا فقييي  ،بٌيمييا تيجييد
فيوا أخري كبٌرة علً وٌئة كفير أي يخفاضيا ضيخمة ٌصيل عرضيىا
لً  0044كم ٌ ،بل القمير فيً كجمية ربيع كجيم األرض تقرٌبيا  ،يٌقيدر
قيييييرن يكييييي  2365كٌلييييي متييييرا يالمسييييافة بٌيييييه يبييييٌن األرض كيييييالً
264444كييم ن ييكيين ث يييري ميين األرض الجاي ي البعٌييد ميين القميير أليييه
ٌستور فً ديرايه كيل مكيرن ٌ 16يم يٌستور أٌضا يفس الهمن فيً
ديرايه كيل األرض ن لكيييا يعيرف وٌئية القمير مين الصيير الفيتيارافٌية
التً ألتقيتىا له األقمار الصياعٌة ن
* ميلد القمر ع
تكامل قيي الجاذبٌة علً تقار كلقيا الكييام معيا ن يكييي كيٌكبيا
تجمع معا لً القمر األيلً ن
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* حركة القمر :
* دوران القمر حول نفسه :
ٌدير القمر كيل مكيرن يٌكمل ديرته ويذن فيً ٌ 16يميا يٌسيتور القمير
فً ديرايه كييل األرض يفيس الميدة التيً ٌيدير فٌىيا كييل يفسيه  ،يٌعييً
وذا أييا يري دائما يفس اليجه للقمر عيدما يي ر لٌه من األرض ن
* دوران القمر حول األرض :

ٌييدير القميير كيييل األرض يٌتييد ر فييً ديرايييه بجاذبٌيية كييل ميين األرض
يالحمس  ،يبسب كركة القمر الدائرٌة فإيه ٌبدي متكركا مين الحير ليً
الويير ن يٌتييدخر القميير فييً حييراقه كييل ٌيييم  44دقٌقيية تقرٌبييا عيين الٌيييم
السيياب ن يٌييتم القميير ديرتييه كيييل األرض فييً ٌ 16يمييا  ،يذلييك كمتيسييي
خالل أحىر العام  ،ث أن تلك الديرة تختلف ما بٌن حىر ي خير فيً كيديد
سبع ساعا ن
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* خسوف القمر :
ٌكدا خسييف القمير يويي فيً ييير البيدر يعييدما ٌكيين القمير عليً خيي
األرض يالحمس يٌكين الخسيف كلٌا ذا تياجد القمير أ يياح ديراييه كييل
األرض فً مخريي ل األرض  ،أما ذا تيجد القمر فً مييقية حيبه يل
األرض ٌحاود له خسيف جهئً ن

* حركة األرض :
* دوران األرض حول الشمس :
باإلضافة لً ديران األرض كيل مكيرويا فإيىيا تيدير كييل الحيمس فيً
مسار بٌضايي بسرعة كيالً  16كم  /ايٌة فً المتيسي تهداد يتقيل تبعيا
لقيير يبعييد األرض عيين الحييمس يمتيسييي بعييد األرض عيين الحييمس ٌبلي
 037ملٌين كيم  ،يويي ميا ٌعيرف باليكيدة الفلكٌية يتكميل األرض ديرتىيا
كيل الحمس فً  254يربع ٌييم يويذن الميدة ويً ميا يسيمٌه عاميا كيامال ن
يٌيييتع عيين ديران األرض كيييل الحييمس تعاق ي اللٌييل ياليىييار فييً تتييابع
مستمر أساسه ديران األرض كيل مكيرويا ميرة كيل  13سياعة  ،يي يرا
لمٌييييل مكييييير األرض ٌختلييييف ييييييل اللٌييييل ياليىييييار ن يديران األرض
بإسييتمرار كيييل مكيروييا وييي الييذي ٌجعييل الحييمس ياليجيييم تبييدي يكديىييا
تحر ن
* دوران األرض حول محورها :
تييدير األرض كيييل مكيروييا مييرة كييل  13سيياعة يوييي مييا ٌعييرف بييالٌيم
الحمسً ن يمكير األرض وي خي تخٌليً ٌمتيد فٌميا بيٌن القيبيٌن الحيمالً
يالجييييبً يٌمٌييل بمقييدار 12ييصييف عيين اإلتجييان العميييدي علييً مسييتيي
األرض كيل الحمس ن
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* مولد النجم :
كاي ي تيجييد سييكابة ضييخمة تعييرف بإسييم " السييدٌم " يكييان ٌكتيييي علييً
ااها ن يتبدأ العملٌية بتجياذ جسيٌما الوياه يالسيكا تكي تيد ٌر قيية
الجاذبٌة ن ي كلما أصبك كتل الجسٌما أك ر تماسكا " أي تضياعف "
ن فإيىا تسخن يبعد مدة ترتفيع درجية الكيرارة فيً المركيه " اليداخل " ليً
أك ر ن يتقدر رتفاع درجة الكيرارة يكيي ملٌيين درجية س  ،يٌكيين الوياه
الميجيد فً اليداخل وٌيدريجٌن يٌبيدأ فيً اإلتكياد ميع اياه الىلٌييم  ،يفيً
أ ياح اإلتكاد تييل كمٌة كبٌرة من الياقة علً صيرة ضيح يكرارة ن
* حياة النجم :
 -0تبدأ كتلة ضخمة من الواه يالوبار فً التقل ن
 -1تصبح الكتلة أصور فدصور يترتفع كرارتىيا أك ير فيدك ر يسيرعان ميا
تبدأ فً التيوع ياإلضاحة يتصبح يجما ن
 -2بعد مالٌٌن السيٌن ٌتضخم الييجم ي ٌصيبح عمالقيا أكمير يٌيلي علٌيه
أسم " عمال أكمر " ن
ٌ -3تقل اليجم تدرٌجٌا يٌسمً " قهما أبٌض " ن
ٌ -4تضخم اليجم يٌصبح قٌل اليهن م ٌتكيل لً " عمال أع م " ن
ٌ -5يسف العمال األع م يفسه متفجرا لً مستعد ا أع يم يٌيلي علٌيه
أسم " السيبر ييفا " ن
 -6بعد يفجار المستعد األع م  ،يٌمكن أن ٌيتع عيه يجم يٌترييً صوٌرن
* موت النجم " الشمس " :
ن يجميييا الحييمس ٌكييين ييٌييل العميير  ،فعميير الحييمس اآلن ٌقييدر بكيييالً
 4444ملٌييين سييية يٌكتمييل أن تبقييً علييً كالىييا لمييدة  4444ملٌييين سييية
أخري ن يٌعتقد العلماح أيىا سيف تفير مين يقييد اياه الىٌيدريجٌن يتبيدأ
فييً الخميييد  ،ييم ٌدخييذ كجمىييا فييً التمييدد لييً أن تصييبح ييعييا خيير ميين
اليجيم ٌسمً بالعمال األكمر  ،م ترجيع يتيتقل يتييكمش ببييًح كتيً
تصور مرة أخري لً أن ٌصبح كجمىا م ل كجم كيكي األرض ن عيدئيذ
ٌيل علٌىا القهم األبٌض  ،يتمتاه بديىا يهيىا سيف ٌصبح قٌل جدا ن
* موت نجوم األوزان الثقيلة :
تمي اليجيم ال قٌلة الكبٌرة ميتا م ٌرا ً  ،فىً تتضخم لً أن ٌتضاعف
كجمىا ك ٌرا يٌصل لً عدة مرا من كجمىيا األصيلً يتصيبح عمالقية
ع مً وائلة م تيسيف يفسيىا فيً يفجيار جبيار ٌسيمً " السييبر ييفيا " أي
المستعد األع م ن م ٌتفاعل لً أن ٌصٌر يجما صيوٌرا ٌسيمً " الكجيم
اليٌيييترييً " أليييه ٌتكييين ميين جسييٌما دقٌقيية وييً " اليٌيترييييا " ن يث
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تكين اليجيم ال قٌلة جدا يجيما يٌيترييٌة ن يلكيىا تياصل يىٌاروا تكي
تييد ٌر الجاذبٌيية لييً أن تيسييك يفسييىا ي تتالحييً تاركييه يراحوييا خٌييرا ميين
الفضاح الجاذبٌة وائلة ن يوذا األخٌر ٌبتلع كل حًح ٌقتر ميه بما فً ذلك
الضيح  ،يوذا السب يسمٌه " ال ق األسيد " ن
* النجوم :
ن اليجيم عبيارة عين كيرا بالوية الضيخامة  ،تتكيين مين اياها سياخية
جييدا يتحييع ضيييحا يكييرارة يتختلييف اليجيييم ميين كٌييا أكجامىييا يأليايىييا
يدرجة كرارتىا ن
فىياك اليجيم المتيسية الكجم م ل الحمس يوياك اليجييم العمالقية األكبير
ميين الحييمس عييدة مييرا كييذلك اليجيييم األقييهام ( اليييجم القييهم يوييً أقييل
كجمييا ميين الحييمس ن أمييا ميين كٌييا أليييان اليجيييم فييإن لييين اليييجم ٌييرتبي
بدرجة كرارته ن يجمٌيع اليجييم عبيارة عين كيرا ااهٌية ملتىبية تتيرايخ
درجة كرارتىا ما بٌن 2444س لً 44444س  ،يكما ٌتوٌير ليين قيعية
كدٌد من األكمر لً األبٌض بهٌادة تسخٌيىا  ،فإن أليان اليجيم تدل أٌضا
علً درجة كرارتىا ن يأبرد اليجيم أك روا كميرة بٌيميا أعالويا فيً درجية
الكرارة وً أك روا هرقة يبٌاضا ن
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* حركة الشمس :
تيجد الحمس كيجم مضًح يسي مجميعتيا الحمسٌة مستكيذا عليً أالي
كتلتىا يمسٌيرا علً مجرٌا األمير فٌىا ن يللحمس قية جذ تؤ ر فيً
كياكبىا يأجرامىيا يترامىيا عليً اليديران فيً ميدارا مكيددة ن كميا أيىيا
مصدر الياقة يالضيح لكياك المجميعة الحمسٌة ن

يقييد تبل ي درجيية الكييرارة علييً سيييح الحييمس 5444س بٌيمييا تبل ي درجيية
كرارة باين الحمس  03ملٌين درجية سيٌلٌهٌيس ن يالحيمس لٌسي ابتية
فً مكايىا فً الكين ي يما تسبح فً الفضياح بسيرعة كييالً 14كيم  /ايٌية
كما أيىا تدير كيل مركه المجرة مركه المجرة بسرعة 214كم /ايٌية ويذا
باإلضافة لً كركتىا كيل مكيروا ن
* دوران الشمس حول محورها :
ي را ألن الحمس كرة ااهٌة يلٌس جسما صلبا فإن أجهاحويا المختلفية
ث تدير بسرعة ياكدة ن ي يما بسرعا متفايتة تبلي أقصيً قٌمية لىيا عييد
مسيتيي خيي اإلسيتياح الحمسيً يتقيل باإلتجيان ياكٌية القيبيٌن يٌقيدر همين
الديرة علً سيح الحمس عيد خيي اإلسيتياح بكييالً ٌ 14يميا تهٌيد ليً
ٌ 25يما بالقر من القيبٌن ن
يقد ٌقٌس العلماح وذن الكركة بمراقبة كركة بقع م لمة كبٌيرة عليً سييح
الحمس تعرف بالبقع الحمسٌة أي بالكلف الحمسٌة يت ىر وذن البقيع م لمية
أليىييا أبييرد ك ٌييرا ممييا ٌكييٌي بىييا  ،كٌييا تبلي درجيية كرارتىييا  544س ،
يٌيجييد بجيييار الكلييف الحمسييٌة بقييع ثمعيية تسييمً الصييٌايد باإلضييافة لييً
تدججا ع ٌمية فيً جيي الحيمس تعيرف باإلييدثعا ( ييافيرا اللىي
يالتً تديم لفترة قصٌرة فقي ن
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* كسوف الشمس :
أ ياح الكسيف ٌكين القمير فيً يضيع اإلقتيران بيٌن الحيمس ياألرض ففيً
مييقة ل القمر علً األرض ٌحياود كسييف كليً يتبيدي الحيمس كقير
أسييد ن يفييً مييقيية حييبه ييل القميير علييً األرض ٌحيياود كسيييف جهٌييًح
يٌكج جهح من قر الحمس ن يقد ٌكدا الكسيف كل  06عام ن

أما ذا كان القمر فً أقر يقيية ليه مين الحيمس فيإن مخيريي ليه ٌيتىيً
فً الفضاح يٌحاود فً وذن الكالة كسيف كلقً فً مييقية متيداد مخيريي
ييل القميير علييً األرض كٌييا تبييدي الحييمس كقيير أسيييد مكيياي بىاليية
مضٌئة ن
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* أجسام فضائية تتبع المجموعة الشمسية :
( المذيبا – الكيٌكبا – اليٌاهك ن

تضم المجميعة الحمسٌة أجساما فضائٌة أخري يبعض األجسيام ث ٌمكين
رؤٌته من علً سيح األرض  ،بعضىا كبٌر ٌمكن رؤٌتيه بيالعٌن المجيردة
ن يمن وذن األجسام ن
 -1المذنبات :
عبارة عن أجسام فضائٌة تدير كيل الحمس فيً ميدارا بٌضيايٌة ابتية ،
يتتكين المذيبا من كرا لجٌة يويً خليٌي مين اياها متجميدة ( يايً
أكسٌد الكربين ياليٌتريجٌن يالمٌ ان ن يأجهاح صخرٌة يجهٌئا مياح ن
يالجييهح الرئٌسييً فييً المييذي ٌسييمً الييرأس يعيييدما ٌقتيير المييذي ميين
الحييمس فييإن كرارتىييا تكييين كفٌليية بتكيٌييل جييهح ميين رأس المييذي لييً
سييكابة ااهٌيية تكييٌي بييالجهح المتبقييً ميين الييرأس يالييذي ٌسييمً بيياليياة ،
يٌتكين يتٌجة لتمدد جهح من وذن السكابة الواهٌة ن بٌيما ٌسمً
الجهح ال ايً من المذي بالذٌل ن
يميين أحييىر المييذيبا المعريفيية ليييا المييذي " وييالً " يالييذي ٌكمييل ديرتييه
كيل الحمس كل  65عاما ن
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 -2الكويكبات :
وً عبارة عن أجسام فضائٌة تتكيين مين األكجيار يالصيخير  ،يقيد تيدير
كيييل الحييمس فييً مييقيية تعييرف بدسييم " كييهام الكياك ي السييٌارة " يوييذن
المييقيية بييٌن كيكي المييرٌخ يالمحييتري  ،أي أن كييهام الكيٌكبييا السييٌارة
ٌفصل بٌن مجميعة الكياك الخارجٌية ن يقيد ٌتيرايخ عيدد الكيٌكبيا فيً
المجميعة الحمسٌة من  44ألف ليً  044أليف  ،ث أن كتلتىيا متجمعية ث
تحكل أك ر من يصف كتلة األرض يٌعتقد العلمياح أن الكيٌكبيا قيد يحيد
من تكيم كيك أصور من األرض كان ٌدير كيل الحمس ن
* النيازك والشهب :
قد علميا أن األجسام الفضائٌة مكيية من أكجار يفتا صخير تدير كييل
الحمس فً الفضاح بعضىا صوٌرا جدا تصل كتلتىا لً عحيرا األيييان
يأكبر يٌهك يجد كتً اآلن تصل كتلته لً  64ييا يويي ميجييد بمييقية
فييً جيييي ايير أفرٌقٌييا  ،أكٌايييا تختيير بعييض وييذن األجسييام الوييالف
الجيي ل رض فميىا ما ٌتبدد تماما بفعل الكرارة الياتجة من كتكاكىا مع
الىياح مكترفة علً وٌئة سىام ضيئٌة ٌمكن رؤٌتىيا فيً اللٌيالً الصيافٌة ،
يٌيل علٌىا الحى يميىا ما ٌكتر الجهح الخارجً فقي يما ٌتبقيً ميىيا
دين كتييرا قييد ٌسييقي علييً كيكبيييا األرض ن يتسييب كفييرا عمٌقيية م ييل
اليٌييهك الييذي سييقي فييً صييكراح األرٌهييييا باليثٌييا المتكييدة األمرٌكٌيية ،
فسب كفرة عمقىا  064مترا بقير  015مترا ن
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الفهرس
مقدمة ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن1
يحد الحمس نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن2
الي ام الحمسً ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن2
تكين المجميعة الحمسٌة ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن2
ي رٌة ألفرٌد ورل ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن3
مدارا الكياك كيل الحمس ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن4
قية الجاذبٌة بٌن الكياك يالحمس ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن4
الكياك الداخلٌة ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن4
كيك عيارد نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن4
كيك الهورة ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن5
كيك األرض ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن5
كٌف ٌبدي كيك األرض من الفضاح نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن6
عيدما بدأ الكٌاة علً األرض 7...................................................
كيك المرٌخ 7.......................................................................
كهام الكياك ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن6
كيك المحتري ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن6
ٌي اكد أقمار المحتري ملًح بالبراكٌن نننننننننننننننننننننننننننننننننننن7
تد ٌر مدار قمر ٌي ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن7
كيك هكل ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن7
كيك أيراييس ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن04
كيك يبتين ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن00
كيك بليتي ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن00
كيك دي ى ياى نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن01
الفضاح الكييً القرٌ يالبعٌدنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن01
ماذا يقصد بالفضاح القرٌ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن02
الفضاح ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن03
المجرا الخارجٌة ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن03
ول يىاٌة للفضاحنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 03
القمر نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 04
كٌف تكين القمر ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 04
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أيجه القمر ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن04
أبعاد القمر ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 05
كركة القمر ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 06
ديران القمر كيل يفسه ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 06
ديران القمر كيل األرض نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 06
خسيف القمر نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 06
كركة األرض ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 06
ديران األرض كيل الحمس ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 06
ديران األرض كيل مكيروا نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 06
ميلد اليجم نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 07
كٌاة اليجم نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 07
مي اليجم " الحمس " نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 07
مي يجيم األيهان ال قٌلة ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن07
اليجيم نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 14
كركة الحمس ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 10
ديران الحمس كيل مكيرواننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 10
كسيف الحمس نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 11
أجسام فضائٌة تتبع المجميعة الحمسٌة ننننننننننننننننننننننننننننننننن12
المذيبا نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 12
الكيٌكبا ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن24
اليٌاهك يالحى نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 13
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