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* قوانٌن شدة االضاءة "ش" *
اقل من 11
اكبر من مساوي
 العوامل المؤثرة فً شدة االضاءة .:
ؾ.ؾ
 11ؾ .ؾ  11ؾ .ؾ
 -1السطوع "س" (طردي)  -2المسافة"ؾ" (عكسً)
البعد عن االرض
ثابت
ٌقل
ٌزٌد
ش1
 ق – 2ق 2.5 = 1لو11
شدة االضاءة
ثابت
تزٌد
تقل
ش2
القدر المطلق
ثابت
ٌقل
ٌزٌد
∆ ق
 ∆،ق=قب–قأ
 ش أ = 2.5
ثابت
ثابت
ثابت
السطوع
شب
*******************************************
* العالقة بٌن "ش" و "ق" عالقة عكسٌة.
 العوامل المؤثرة فً سطوع النجم :
* العالقة بٌن "ش" و "ؾ" عالقة عكسٌة.
 -1درجة الحرارة "د"  -المساحة السطحٌة للنجم "م"
 قانون التربٌع العكسً :
"تتناسب شدة االضاءة الظاهرٌة للنجوم تناسبا طردٌا العالقة بٌن السطوع و درجات الحرارة عالقة طردٌة.
 العالقة بٌن درجة الحرارة (د) و طول موجة الذروة
مع سطوعها و عكسٌا مع مربع المسافة بٌنها و بٌن
(λذ) عالقة عكسٌة.
االرض "
س .
 ش =
 موجة الذروة (λذ)  " :موجة محورٌة تحمل اكبر
2
π4ؾ
 ش = 1س 1ؾ 2 2المعلم  :ثائر ابو لبده كمٌة من الطاقة تتمركز حولها حزمة من الموجات
المتقاربة فً طولها الموجً "
ؾ1
س2
ش2
 قانون فٌن لالزاحة  ":درجة الحرارة الجسم تتناسب
********************************************
عكسٌا مع طول موجة الذروة "
* قوانٌن القدر المطلق "ق م" *
د= ث

" قدر النجم الظاهري على بعد  11فراسخ فلكٌة"
λذ
3ث  :ثابت فٌن =  11 2.9كلفن.م
ق – ق م =  5لو 11ؾ – 5

د  :درجة الحرارة (كلفن)  ،ك=  + 273س°
* معامل المسافة ":بعد النجم بٌن موقعه الحقٌقً
*********************************************
الى بعد 11فراسخ فلكٌة"
 معامل المسافة = ق – ق م =  5لو 11ؾ –  5االصناؾ الطٌفٌة O B A F G K M :
*  : Oلونه ازرق  ،اعلى حرارة  ،اقل طول موجه
* عندما ٌكون معامل المسافة = صفر
*  : Mلونه احمر  ،اقل حرارة  ،اكبر طول موجه
 قم = ق  ،ؾ =  11فراسخ فلكٌة
*  : Gلونه اصفر (الصنؾ الطٌفً للشمس)
ػٍ َٛاالسع  ٚاٌج١ئخ

ِشاعؼخ اٌٛؽذح اال " : ٌٝٚإٌغ ٚ َٛاٌّغشاد " /

اسثذ اٌّغّغ اٌشّبٌٟ

 قانون ستٌفان – بولتزمان :
"ٌتناسب سطوع النجم تناسب طردٌا مع القوة الرابعة
لدرجات الحرارة و مساحته السطحٌة "
العالقة بٌن السطوع و المساحة السطحٌة عالقة طردٌة
* قوانٌن السطوع "س" *
4

س =   σم د


 : σثابت ستٌفان =  11  5.67واط( /م  .كلفن )
2
م  :مساحة سطحٌة للنجم =  π 4نق
 قوانٌن بٌن سطوع النجمٌن :
4
د1
 )1س  = 1م 1
د2
م2
س2
8-

)2

1

س
س2

1

= نق
نق 2

2

د1
د2

)2

1

س
س2

= نق
نق 2

2

λذ 2

1

2

4

4

4

λذ 1

*******************************************
 عندما تتساوى االقدار الظاهرٌة لنجمٌن ٌكون لهما
ش  = 1ش2
شدة اضاءة متساوٌة ( ق = 1ق) 2
 عندما تتساوى االقدار المطلقة لنجمٌن ٌكون لهما
س  = 1س2
سطوع متساوي ( ق م = 1ق م) 2
مركز أكادٌمٌة المأمون الثقافً  /المعلم  :ثائر ابو لبده

اٌّؼٍُ صبئش اثٌ ٛجذٖ 0787441238

اٌظفؾخ 1

خمطط هريتزبرنغ – رسل H-R

ِشاؽً دٚسح ؽ١بح إٌغ َٛؽغت وزٍزٙب

اٌّغشاد
 -2حلزونٌة  -3 .ؼٌر منتظمة
 انواع المجرات بناء على اشكالها -1 :اهلٌجٌة
 مكونات مخطط هٌرتز برنػ – رسل H-R
المجرات االهلٌجٌة ()E
 )1نجوم التتابع الرئٌس  )2األقزام البٌضاء  )3النجوم العمالقة و فوق العمالق
 )1تحتوي كمٌات قلٌلة من الؽاز و الؽبار الكونً  ،لذلك تكون نجومها هرمة و هً اكبر
نجوم التتابع الرئٌس :
 )2تقسم يلى  8فئات حسب استطالتها :
منحنىى ٌمتىىد مىىن أعلىىى الٌسىىار المخطىىط يلىى أسىىفل الٌمىىٌن فىىً شىىرٌط ٌحتىىوي علىىى المجرات عمرا .
 %91من النجوم ٌسمى شرٌط التتابع الرئٌس  ،من النجوم التابعة له نجم الشمس
)أكثر استطالة( ( E0 , E1 , E2 , E3 , E4 , E5 , E6 , E7كروي اقل استطالة)
حٌث ٌقع تقرٌبا فً وسطه.
(اكبر عمر)
(اقل عمر )
النجوم العمالقة و فوق
األقزام البٌضاء
 )3العالقة عكسٌة بٌن شدة االستطالة و العمر (كلما زاد عمر المجرة تقل استطالتها )
العمالقة
المجرات الحلزونٌة
تقع أعلى ٌمٌن شرٌط
تقع أسفل ٌسار شرٌط
الموقع فً مخطط
 )1تحتوي على اذرع تلتؾ حول مركزها بشكل حلزونً .
التتابع الرئٌس
التتابع الرئٌس
هٌرتزبرنػ – رسل
 )2تحتوي على كمٌات كبٌره من الؽازات و الؽبار الكونً ،لذلك تعد نجومها شابه
منخفضة
عالٌة
درجة الحرارة
(مجرات متوسطة العمر).
عالً
منخفض
السطوع
 )3عدد أنواع المجرات الحلزونٌة حسب المركز :
كبٌر
صؽٌر
الحجم
ب) حلزونٌة اسطوانٌة المركز SB :
أ) حلزونٌة كروٌة المركز S :
قلٌل
كبٌر
القدر المطلق
 )4عدد أنواع المجرات الحلزونٌة حسب انفتاح األذرع :
الصنؾ الطٌفً
() K ,M
() O ,B
أ) اذرع قلٌلة االنفتاح  عمرها اكبر  رمزها ( ) a
تمٌل نحو اللون األزرق تمٌل نحو اللون األحمر
اللون
ب) اذرع متوسطة االنفتاح  عمرها متوسط  رمزها ( ) b
مركز المبدعون -شارع الثالثٌن  /المعلم  :ثائر ابو لبده
ج ) اذرع شدٌدة االنفتاح  عمرها اقل  رمزها ( ) c
ػٍ َٛاالسع  ٚاٌج١ئخ

ِشاعؼخ اٌٛؽذح اال " : ٌٝٚإٌغ ٚ َٛاٌّغشاد " /

اسثذ اٌّغّغ اٌشّبٌٟ
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اٌظفؾخ 2

المجرات ؼٌر المنتظمة Irr
 )1شكلها ؼٌر منتظم  )2 .تحتوي على كمٌات كبٌره جدا من الؽبار الكونً و
الؽازات لذلك تعتبر احدث المجرات عمرا.
تصنيف المجرات
صنؾ العالم هابل المجرات و رتبها فً مخطط ٌعرؾ بمخطط الشوكة الرنانة .
 مجرات ؼٌر منتظمة  مجرات حلزونٌة  مجرات اهلٌجٌة

************************************************************

قانون هابل
"تتناسب سرعة تباعد المجرات فً الفضاء تناسبا طردٌا مع بعدها عنا "

ع = ٘ــ  ف
ع  :عشػخ اٌزجبػذ ( وُ/س)  ،ف  :ثؼذ اٌّغشح ػٓ اٌشّظ ( ٍِ ْٛ١فشعخ فٍى)ٟ
٘ـــ  :صبثذ ٘بثً =  77وُ ( /س  ْٛ١ٍِ .فشعخ فٍى) ٟ
************************************************************

عمر الكون=  13.7ملٌار سنه ( و هللا اعلم)
 عمر الكون التقرٌبً =  /1هــ = ( )77/1ث  .ملٌون فرسخ /كم
19

 عمر الكون التقرٌبً = 11  3.1  1
11  3.1  77
ػٍ َٛاالسع  ٚاٌج١ئخ

ِغبئً ؽغبث١خ
اٌغؤاي االٚي  :ادسط اٌشىً اٌزبٌ ٟاٌزّ٠ ٞضً اؽذِ ٜشاؽً دساعخ شذح االػبءح :
النجم

β

α

c

 )1أ ٞاٌّشاؽً ّ٠ضً ٘زا اٌشىً ؟
ِ )2ب اٌمذس اٌظب٘شٌ ٞىً ِّب : ٍٟ٠
أ) أخفت جرم سماوي ٌمكن رؤٌته بالضوء المرئً باستخدام مقراب هابل الفضائً؟
ة ) أخفذ عشَ عّبّ٠ ٞٚىٓ سؤ٠زٗ ثبٌؼ ٓ١اٌّغشدح
ج ) نجم النسر الواقع. , .د) ما قدر ألمع نجم ٌرى فً السماء
 )3ما اسم ألمع نجم ٌرى فً السماء لٌالا و ما مقدار قدره الظاهري ؟
 )4سرت االعشاَ اٌغّب٠ٚخ ( اٌشّظ  ،إٌغُ  ، αوٛوت اٌض٘شح ٔ ،غُ إٌغش اٌٛالغ )
 )2حسب شدة يضاءتها
رظبػذ٠ب ؽغت أ)  -1حسب بعدها
ٌّ )5برا رشن إٌؾ ٛاٌِ ٓ١ّ١فزٛؽبً ,ثّٕ١ب أغٍك اٌزذس٠ظ ِٓ عٙخ أٌّغ األعشاَ اٌغّب٠ٚخ ثبٌمذس؟
 )6ػذد اٌّشاؽً االخش ٜاٌّغزخذِخ ف ٟدساعخ شذح اإلػبءح اٌؼب٘ش٠خ ؟
 )7ارا وبْ اٌمذس اٌّطٍك ٌٕغُ إٌغش اٌٛالغ (  ، ) 15-فىُ ٠جؼذ ػٕب ؟
 )8ادسط االلذاس اٌظب٘ش٠خ ٌىً ِٓ إٌغُ  ٚ βوٛوت اٌض٘شح  ،صُ اؽغت وً ِب : ٍٟ٠
أ) ٔغجخ شذح االػبءح ث ٓ١وٛوت اٌض٘شح  ٚإٌغُ  β؟
ة) ٔغجخ اٌغطٛع ث ٓ١وٛوت اٌض٘شح  ٚإٌغُ  ، βارا وبٔذ ثؼذ إٌغُ  βاوضش ثؼشش ِشاد
ِٓ ثؼذ وٛوت اٌض٘شح؟
 )9اكتب مثال لنجم ال ٌمكن رؤٌته بالعٌن المجردة ؟
 )10تم دراسة نظام االقدار على ٌد عالم فلكً عربً  ،ما اسم هذا العالم و ما اسم كتابه ؟

= 9 11 12.987سنة

مركز اكادٌمٌو المأمون الثقافً /المعلم  :ثائر ابو لبده

7

ِشاعؼخ اٌٛؽذح اال " : ٌٝٚإٌغ ٚ َٛاٌّغشاد " /

النجم

النجم

اسثذ اٌّغّغ اٌشّبٌٟ
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اٌظفؾخ 3

انضؤال انثاَي  :ادسط اٌشىً اٌزٛ٠ ٞػؼ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌطبلخ االشؼبػ١خ

انضؤال انزابع :

ٚاٌطٛي اٌّٛعٌ ٟضالس ٔغ( َٛص  ،ع ،ي)
أ) ِب ؽٛي ِٛعخ اٌزسٚح ٌىً ٔغُ ؟
ب) سرت إٌغ َٛؽغت دسعخ ؽشاسرٙب ؟
ج) ِب اٌٍ ْٛاٌّزٛلغ ٌىً ٔغُ ؟
د) ِب اٌظٕف اٌط١فٌ ٟىً ٔغُ ؟
ع
يـ
٘ـ) سرت إٌغ َٛؽغت وزٍزٙب  ،ارا وبٔذ
إٌغ َٛاٌضالس ِٓ ٔغ َٛاٌززبثغ اٌشئ١ظ
 )ٚاؽغت عطٛع إٌغُ "ع" اٌزِ ٞغبؽزٗ
2
4
6
8
11 12
33
الطول الموجي باألنغستروم × 10
(  ، ) 2َ 3 10ػٍّب ثبْ س = 10  3
8 : σثابت ستٌفان = 11  5.67
ص) ارا لٍذ دسعخ ؽشاسح إٌغُ "ص" أٌ ٝظف ِب وبٔذ ػٍ، ٗ١فّب ؽٛي ِٛعخ اٌزسٚح
اٌغذ٠ذ ٌٍٕغُ ص؟
ػ) ػٍِ ٝبرا رذي وٍّخ االصاؽخ ف ٟلبٔ ْٛف ٓ١؟

أ) ِب اٌّغّٛػخ اٌزٕ٠ ٟزّ ٟاٌٙ١ب وً ِٓ
(اٌشؼش ٜاٌّ١بٔ١خ ،اٌضبئش  ،لٍت اٌؼمشة)
ب) ِب إٌغ َٛاٌز ٟرجذ ٞػاللخ ؽشد٠خ
ث ٓ١دسعبد اٌؾشاسح  ٚاٌغطٛع ؟
ط) رتب النجوم ٌ :د الجوزاء  ،الثىائر ،
رجل الجوزاء تصاعدٌا حسب ما ٌلً :
 )1طولها الموجً  )2 ،سطوعها
 )4درجة حرارة سطحها
 )3بعدها ،
 )5مساحتها السطحٌة (حجمها):
د) ما الطول الموجً نجم لقلب العقرب
هـ ) اذا كان القدر الظاهري لنجم ٌد الجوزاء ٌساوي  15فما بعد النجم ؟ و ما معامل
المسافة ؟
و) اذا كان سطوع نجم رجل الجوزاء ٌساوي  6 11مىن سىطوع الشىمس  ،جىد النسىبة
بٌن مساحتهما ؟
ز) علل ٌمتاز نجم قلب العقرب بسطوع عالً بالرؼم ان درجات حرارتها منخفضة ؟
ح) اي من النجوم فً المخطط اكتملت دورة حٌاته ؟
ط) اي من نجوم التتابع اقل كتلة  ،و اٌها تنتهً حٌاته بشكل اسرع ؟
َ) ػًٍ ِذح ؽ١بح ٔغُ سعً اٌغٛصاء الظش ِّذح ؽ١بح اٌشّظ؟
ي) اختر االجابة الصحٌحة :
ٌ )1كون نجم رجل الجوزاء نسبة الى الشمس :
أ) ابرد و اقل سطوع ب) ابرد و اكثر سطوع ج) اسخن و اقل سطوع د) اسخن و اكثر سطوع
ٌ )2كون نجم ٌد الجوزاء نسبة الى الشمس :

ص

الطاقة المشعة

********************************************************

انضؤال انثانث  :يٍ خالل ندراصتك نهًجزاث اجب عًا يهي :
ِ )1ب سِض اٌّغشح ٌىً ِّب : ٍٟ٠
ط) رٕزّ ٟاٌٙ١ب اٌشّظ
أ) الذَ ػّشا  ،ة) رؾز ٞٛالً وّ١خ ِٓ اٌغبصاد ،
د) غ١ش ِٕزظّخ اٌشىً ٘ ،ـ) ؽ١فٙب اوضش أض٠بػ ٔؾ ٛاٌٍ ْٛاالؽّش ،
ٌٙ )ٚب ِشوض وش ٚ ٞٚارسع شذ٠ذح االٔفزبػ  ،ص) اوضش اٌّغشاد اإلٍ٘١غ١خ اعزطبٌخ
ػ) رؾز ٞٛاوجش وّ١خ ِٓ اٌغبصاد  ،ؽ) ِغشربْ ٌّٙب ٔفظ اٌؼّش
 )2لبسْ ث ٓ١اٌّغشاد اٌزبٌ١خ ( ِٓ ) E3 , Irr , Scؽ١ش  :اٌؼّش  ،وّ١خ اٌغبصاد ،
ٔٛع اٌّغشح ؟
ِ )3ب دٚس وً ِٓ اٌؼبٌُ عال٠فش  ٚاٌؼبٌُ دٚثٍش  ٚاٌؼبٌُ ٘جً ف ٟدساعخ رّذد اٌى ْٛ؟
مركز البواسل -شارع الجامهة  /المعلم  :ثائر ابو لبده

ػٍ َٛاالسع  ٚاٌج١ئخ

ِشاعؼخ اٌٛؽذح اال " : ٌٝٚإٌغ ٚ َٛاٌّغشاد " /

أ) ابرد و اقل سطوع

ب) ابرد و اكثر سطوع

ج) اسخن و اقل سطوع

 )3أي النجوم اكثر اكتمال احتمالٌة ان ٌكون ازرق اللون ؟
ج) الشمس
ب) ٌد الجوزاء
أ) قلب العقرب
 االجاتح (  -1د

اسثذ اٌّغّغ اٌشّبٌٟ

 -2 ،ب

د) اسخن و اكثر سطوع

د) الشعرى الٌمانٌة

 -3د)

اٌّؼٍُ صبئش اثٌ ٛجذٖ 0787441238

اٌظفؾخ 4

انضؤال اخلايش :

موقع النخبة توجٌهً اكادٌمً  /المعلم  :ثائر ابو لبده انضؤال انضابع  :ادرس انشكم انتايل انذي يبني َشاة انكوٌ

)1ما اسم النظرٌة التً تفسر نشأة الكون ؟.
 )2ما نص هذه النظرٌة ؟
 )3ما صفات الذرة االبدائٌة ؟
 )4اذكر أدلة داعمة للنظرٌة ؟
 )5ما اللون الذي تظهره األطٌاؾ فً الوقت الحالً؟
 )6ما درجة حرارة الكون اآلن؟
 )7ما عمر الكون االن ؟
 )1بكم سنة ٌقدر العلماء عمر الشمس األن ؟
 )8وضح بمخطط تطور الكون حسب النظرٌة ؟
 )2ما المراحل المشار الٌها بالرموز التً سٌمر بها نجم مثل الشمس ؟
)9فسر عدم قدرة العلماء على رصد اجرام سماوٌة
 )3ما العمر المقترح للشمس قبل ان تبدأ بمرحلة الموت ؟
ابعد من  13.7ملٌار سنة ؟
 )4عدد المراحل العمرٌة التً ٌمر بها نجم كتلته ضعفً كتلة الشمس ؟
*****************************************
 )5عدد المراحل العمرٌة التً ٌمر بها نجم كتلته اكثر من ثالث اضعاؾ كتلة الشمس
السؤال الثامن  :ادرس الجدول التالً ثم اجب عن االسئلة التً تلٌه :
 )6متى ٌدخل النجم فً المراحل العمرٌة التالٌة :
طول موجة الذروه بالنانومتر
القدر المطلق
رمز النجم القدر الظاهري
أ) التتابع الرئٌس  ،ب) العمالق األحمر :
3111
95
أ
 )7رتب مراحل موت النجم حسب كل من الحجم  ،الكتلة  ،الكثافة ؟
 )8عدد االدلة على وجود دورة لحٌاة النجوم ؟
6111
5
26.7ب
 )9قارن بٌن نجوم التتابع المتوسط و نجوم التتابع الكبٌرة .من حٌث:
12111
7
7
ج
اللون  ،درجة الحرارة  ،الكتلة  ،مدة الحٌاة  ،السطوع
*) ما رمز النجم الذي :
 )11علل ال ٌمكن متابعة دورة حٌاة النجوم بالمعنً البٌولوجً؟
 )1اكثر شدة اضاءة ظاهرٌة )2ال ٌري بالعٌن المجرة 3ـ) اكثر سطوع
******************************************
 )4ال ٌرى بالعٌن المجرة حسب نظام االقدار 5ـ) بعده  11فراسخ فلٌكٌه
السؤال السادس:
 )6اعلى درجة حرارة  )7صنفه الطٌفً ٌ )8 Mمثل الشمس
------------------------------------------------------------------------------- )1اكتب رمز كل من  :أ) ابعد المجرات ،
*مجرة تحتوي على ملٌون نجم متوسط شدة اضاءة كل نجم ٌساوي متوسط شدة
ب) اسرع المجرات ج) المجرة لها شدة يضاءتها اكبر
اضاءة الشمس  ،جد القدر الظاهري للمجرة اذا علمت ان القدر الظاهري للشمس على
 )2ما النظرٌة التً ٌدعمها الشكل ؟
ذلك البعد ٌساوي  23؟
 )3اذا علمت ان سرعة ابتعاد المجرة (ب) = 7711
كم/ث و كان قدرها الظاهري  11فما قدرها المطلق ؟
موقع النخبة توجٌهً اكادٌمً  /المعلم  :ثائر ابو لبده
 )4رتب المجرات الثالث تصاعدٌا حسب قدرها الظاهري

ػٍ َٛاالسع  ٚاٌج١ئخ

ِشاعؼخ اٌٛؽذح اال " : ٌٝٚإٌغ ٚ َٛاٌّغشاد " /

اسثذ اٌّغّغ اٌشّبٌٟ
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اٌظفؾخ 5

اجاباث ادلضائم احلضابيت انوحدة االوىل
انضؤال االول :

اعداد ادلعهى  :ثائز ابو نبدِ 0787441238
انضؤال انثاَي :

 -1رٛعؼخ ٔظبَ االلذس  -2،أ)  ، 30+ة)  ، 6+ط) طفش  ،د) ( 26.7-اٌشّظ) أ λ -ر ص = ِ 7- 10  4زش  λ ،ر ع = ِ 7- 10  6زش  λ ،ر ي = 10  10
ة ( -ي  ع  ص) رظبػذ ِٓ ٞااللً ؽشاسح اٌ ٝاالػٍ ٝؽشاسح.
 -3إٌغُ  ٚ Cلذسٖ اٌظب٘ش)20 - ( ٞ
ط -إٌغُ "ي"  :اؽّش  ،إٌغُ "ع"  :اطفش  ،إٌغُ "ص "  :اصسق
 -4أ) اٌشّظ  ،وٛوت اٌض٘شح ٔ ،غُ إٌغش اٌٛالغ  ،إٌغُ ( ، αااللشة  االثؼذ )
إٌغُ "ع"  ، G :إٌغُ "ص " O :
ة) إٌغُ ٔ ، αغُ إٌغش اٌٛالغ  ،وٛوت اٌض٘شح  ،اٌشّظ (الً شذح  اػٍ ٝشذح) د -إٌغُ "ي" ، M :
ِ -5غ رمذَ اٌؼٍُ ػٓ ؽش٠ك اعزخذاَ ِمشاة اوضش لٛح ِٓ ِمشاة ٘بثً ٠زُ اٌىشف ػٓ اعشاَ ٘ـ -اٌؼاللخ ث ٓ١اٌىزٍخ  ٚدسعبد اٌؾشاسح ػاللخ ؽشد٠خ
عّب٠ٚخ عذ٠ذح خبفزٗ عذا ٌٙب لذس ظب٘ش ٞاوجش ِٓ ( ، )30+اِب أٗ ِغٍك ِٓ عٙخ اٌشّظ
 (ي  ع  ص) رظبػذ ِٓ ٞااللً وزٍخ اٌ ٝاالوجش وزٍخ.
4
ألٔٙب اوضش إٌغ َٛشذح اػبءح ٌزٌه ٠ىٌٙ ْٛب الً لذس  ٚرٌه الٔٙب الشة إٌغ َٛاٌ ٝاالسع .
س =   σم د
-ٚ
ٔ -6ظبَ االلذاس  ،رىّ١خ االلذاس إٌغّ١خ.
 نجد درجة الحرارة للنجم "ع" من قانون فٌن :
 -7ق َ =  ، 15-ق=  ِٓ( 0اٌشىً)
د = ث =  5111 = 4 11  1.5 = 3- 10  3كلفن

 ق – ق َ =  ٌٛ 5ف 5 -
710  6
λذ
 ٌٛ 5 = 15- - 0 ف  ٌٛ 5 = 15  5-ف –  ٌٛ 5 = 20  5ف
4
4 3
3
8 س =   σم د = ) 11  5( 11  11  5.67
 ٌٛ ف =   4ف =  4 10فشعخ فٍى.ٟ
 س =  511  35.4375واط
 )8أ) ق – βق اٌض٘شح =  ( 10ٌٛ 2.5ػ اٌض٘شح  /ػ ) β
7 ( 10ٌٛ 2.5= )4-( - 16ػ اٌض٘شح  /ػ ) β

ص) د )2/1( = 2د λ ، 1ر ِ 10  4 = 1زش
7 ( 10ٌٛ 2.5 = 20ػ اٌض٘شح  /ػ ) β

 د  λ = 2ر  1  1د 10  4 = 1
 ( 10ٌٛ = 2.5/20 ػ اٌض٘شح  /ػ  ( 10ٌٛ  ) βػ اٌض٘شح  /ػ 8 = ) β
 λر2
2د1
 λر2
د1
8
 ( ػ اٌض٘شح  /ػ 10 = ) β
77 λ ر ِ 10  8 = 10  4  2 = 2زش.
2
موقع النخبة توجٌهً اكادٌمً /
π4ؾ
ة)
ػ) ا ٞاْ اٌطٛي اٌّٛعٕ٠ ٟضاػ ِغ رغ١ش دسعبد اٌؾشاسح ؽغت لبٔ ْٛف ٚ ٓ١اٌؼاللخ
2
سزهرة  ؾβ
ش زهرة =

ػىغ١خ ؽ١ش ِغ ٔمظبْ دسعبد اٌؾشاسح ٠ض٠ذ اٌطٛي اٌّٛعٕ٠( ٟضاػ ٔؾ ٛاٌٍْٛ
ط β
ف ص٘شح
ش β
المعلم  :ثائر ابو لبده
االؽّش) ِ ٚغ ص٠بدح دسعخ اٌؾشاسح ٠مً اٌطٛي اٌّٛعٕ٠ ( ٟضاػ ٔؾ ٛاٌٍ ْٛاالصسق)
****************************************************
2
6
 = 8 10سزهرة   11 س زهرة = 11

ط β
ط β
موقع النخبة توجٌهً اكادٌمً  /المعلم  :ثائر ابو لبده
 )9إٌغُ β
 )10اٌؼبٌُ  :اث ٛػجذ اٌؾّٓ اٌظٛف ، ٟاٌىزبة  :طٛس اٌىٛاوت اٌضّبٔ١خ  ٚاالسثؼٓ١
7-

ػٍ َٛاالسع  ٚاٌج١ئخ

ِشاعؼخ اٌٛؽذح اال " : ٌٝٚإٌغ ٚ َٛاٌّغشاد " /

اسثذ اٌّغّغ اٌشّبٌٟ
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ِزش ،

اٌظفؾخ 6

انضؤال انثانث :

تابع انضؤال انزابع :

 ) 1أ)  ، E 0ة)  ، E 0ط)  ، SBbد) ٘ ، Irrـ) ، Sc ( ٚ E 0
ص)  ، E 7ػ)  ، Irrؽ) ()Sc = SBc( ، )Sb = SBb(، )Sa = SBa
)2
E3
Sc
Irr
وج١شٖ (٘شِخ)
ِزٛعطخ (شبثخ)
طغ١شح (١ٌٚذح)
اٌؼّش
لٍٍ١خ عذا
ِزٛعطخ
وض١شح عذا
وّ١خ اٌغبصاد
اٍ٘١غ١خ
ؽٍض١ٔٚخ
غ١ش ِٕزظّخ
ٔٛع اٌّغشح

هـ ) ق =  ، 15ق م = 5-
 ق – ق َ =  ٌٛ 5ف 5 -
 ٌٛ 5 = ) 5-( - 15 ف  ٌٛ 5 = 20  5-ف –  ٌٛ 5 = 25  5ف
 ٌٛ ف =   5ف =  5 10فشعخ فٍى.ٟ
* معامل المسافة = ق – ق م = 21 = )5-( – 15
و) س رجل الجوزاء =  625س الشمس  ،د رجل الجوزاء =  ، 25111د الشمس = 5111
4
 .س رجل الجوزاء = م رجل الجوزاء  د 1
د2
م الشمس
س الشمس
4
 6 11 س الشمس = م رجل الجوزاء ) 25111 ( 
5111
م الشمس
س الشمس
4
 ( = 611 م رجل الجوزاء  /م الشمس ) )5( 
 ( م رجل الجوزاء  /م الشمس) = ) 625( / 6 11
.....................................................................................
ز) بسبب الزٌادة الكبٌرة فً مساحة السطحٌة للنجم مما ٌعوض النقصان فً درجات
4
الحرارة حسب قانون ستٌفان بولتزمان (س =   σم د )
ح) نجم الثائر (قزم ابٌض)
ط) اقل نجوم التتابع كتلة هو الشمس
م) الى كتلح ًجن رجل الجىساء اكثز هي كتلح الشوس لذلك يستهلك وقىدٍ تشكل اسزع و
تالتالي تتىقف التفاعالخ الٌىويح لذلك يكىى لَ تٌتهي حياتَ تشكل اسزع هي الشوس
 ٚإٌغُ اٌزٕ٠ ٞز ٟٙؽ١برٗ ثشىً اعشع ِٓ ٔغ َٛاٌززبثغ ٘ ٛسعً اٌغٛصاء

 )3اٌؼبٌُ عال٠فش  :اٌّغشاد رظٙش اؽ١بف رٕضاػ ٔؾ ٛاٌٍ ْٛاالؽّش
 اٌؼبٌُ دٚثٍش  :االعغبَ اٌز ٟرظذس اِٛاط ِضً اِٛاط اٌظٛد ا ٚاٌؼٛء فبْ اٌطٛي
اٌّٛع٠ ٟمظش ػٕذِب رمزشة ِٓ اٌشخض اٌشاطذ ٕ٠ ٚضاػ ؽ١فٙب ٔؾ ٛاٌٍ ْٛاالصسق  ٚػٕذِب
رزؾشن االعغبَ ِجزؼذٖ ػٓ ٌشاطذ فبْ اٌظٛي اٌّٛع٠ ٟىجش ٕ٠ ٚضاػ ؽ١فٙب ٔؾ ٛاٌٍ ْٛاالؽّش

اٌؼبٌُ ٘جً  -1 :اٌغشاد رجزؼذ ػٕب ثذٌ ً١االٔض٠بػ ٔؾ ٛاٌٍ ْٛاالؽّش
 -2رضداد عشػخ اٌّغشاد ِغ ص٠بدح اٌّغبفٗ ػٕب
************************************************

اٌغؤاي اٌشاثغ :
أ) (اٌشؼش ٜاٌّ١بٔ١خٔ :غ َٛاٌززبثغ اٌشئ١ظ )( ،اٌضبئش :لضَ اث١غ )
(لٍت اٌؼمشة  :ػّالق اؽّش)
ة) ٔغ َٛاٌززبثغ اٌشئ١ظ ( سعً اٌغٛصاء  ،اٌشؼش ٜاٌّ١بٔ١خ  ،اٌشّظ)
ط)  -1حسب الطول الموجً ( رجل الجوزاء  ،الثائر ٌ ،د الجوزاء )
 )2حسب السطوع ( :الثائر ٌ ،د الجوزاء  ،رجل الجوزاء )
 )3حسب بعدها ( :رجل الجوزاء  ،الثائر ٌ ،د الجوزاء )
 )4حسب درجة حرارتها ٌ ( :د الجوزاء  ،الثائر  ،رجل الجوزاء )
 )5حسب مساحتها السطحٌة ( :الثائر ٌ ،د الجوزاء  ،رجل الجوزاء )
د) د قلب العقرب =  3111كلفن  ،ث =  3- 10  3كلفن  .متر
3 من قانون فٌن  :د = ث λ  3- 10  3 = 3111 ذ = 10  3
3111
λذ
λذ
6λ ذ =  11  1متر
ػٍ َٛاالسع  ٚاٌج١ئخ

ِشاعؼخ اٌٛؽذح اال " : ٌٝٚإٌغ ٚ َٛاٌّغشاد " /

 ،ؾ = ؟؟؟؟؟

انضؤال اخلايش :

موقع النخبة توجٌهً اكادٌمً  /المعلم  :ثائر ابو لبده

 4.5 )1ملٌار سنة
 )2أ :سدٌم كونً  ،ب :نجم اولً  ،ج :تتابع متوسط  ،د  :عمالق احمر
هـ :سدٌم كوكبً  ،و  :قزم ابٌض
 11 )3ملٌار سنة عمر الشمس عندما تبدا مرحلة الموت
ٔ )4غُ ا  ٌٟٚرزبثغ سئ١ظ وج١ش فٛق ػّالق اؽّش  فٛق ِغزؼشٔ غُ ٔ١زشٟٔٚ
ٔ )5غُ ا  ٌٟٚرزبثغ سئ١ظ وج١ش فٛق ػّالق اؽّش  فٛق ِغزؼش صمت اعٛد
اسثذ اٌّغّغ اٌشّبٌٟ
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اٌظفؾخ 7

انضؤال انضابع :

تابع انضؤال اخلايش

 )6أ) اٌزبثغ اٌشئ١ظ  :ػٕذِب رشرفغ دسعخ ؽشاسح ثبؽٓ إٌغُ اال ٌٟٚاٌ ٝؽذ رىفٌ ٟزجذا  )1االنفجار العظٌم
 " )2كل ما نعرفه من مادة و طاقة و مكان و زمان كان موجود فً حٌز صؽٌر ٌسمى
اٌزفبػالد إٌ٠ٚٛخ ف ٟداخٍخ  ٚأزبط اٌطبلخ
الذرة االبتدائٌة تمتاز بكثافة النهائٌة و درجة حرارة عالٌة جدا "
ة) اٌؼّالق االؽّش :رٛلف اٌفبػالد إٌ٠ٚٛخ ف ٟثبؽٓ ٔغُ رزبثغ اٌشئ١ظ  ٚاعزّشاس٘ب
 -1 )3كثافة ال نهائٌة  -2درجة حرارة عالٌة جدا
فِ ٟؾ١ؾ لٍت إٌغُ ِّب ٠زّذد ٠ ٚض٠ذ ؽغّٗ ٠ ٚظجؼ ٌ ٗٔٛاؽّش
 -2ظاهرة االنزٌاح نحو االحمر
 -1 )4اكتشاؾ اشاع الخلفٌة الكونٌة
  )7ؽغت اٌؾغُ  :صمت اعٛد < إٌٛ١رش < ٟٔٚاٌمضَ االث١غ
 )5تنزاح نحو االحمر
 ؽغت اٌىزٍخ  :اٌمضَ االث١غ < إٌٛ١رش < ٟٔٚصمت اعٛد
موقع النخبة توجٌهً اكادٌمً  /المعلم  :ثائر ابو لبده
 2.7 )6كلفن
 ؽغت اٌىضبفخ  :اٌمضَ االث١غ < إٌٛ١رش < ٟٔٚصمت اعٛد
 13.7 )7ملٌار سنة
( اٌىزٍخ رزٕبعت ؽشد٠ب ِغ اٌؾغُ  ٚػىغ١ب ِغ اٌىضبفخ)
 )8ذرة ابتدائٌة  جسٌمات اولٌة ( )e , p , nعناصر خفٌفة ( )H , He
 -1 )8رٕٛع خظبئض إٌغ -2 َٛاوزشبف اٌغذَ اٌى١ٔٛخ ِ-3ؾذٚد٠خ وزً إٌغَٛ

)9
المجرات  النجوم

الكون
اٌغطٛع
اٌىزٍخ ِذح اٌؾ١بح
دسعخ اٌؾشاسح
اٌٍْٛ
 )9الن عمر الكون كما ٌعتقد العلماء ٌساوي  13.7ملٌار سنه و قبل هذا الزمن كان
الً
اؽٛي
الً
الً
اطفش
رزبثغ ِزٛعؾ
جمٌع الكون فً حٌز صؽٌر جدا (الذرة االبتدائٌة ) حسب نظرٌة االنفجار العظٌم و
اوضش
الظش
اوجش
اوجش
اصسق
رزبثغ وج١ش
بالتالً قبل هذا الزمان لم ٌكن هناك اجرام سماوٌة قد تكونت
 ) 10الْ دٚسح ؽ١بح إٌغ َٛؽٍ٠ٛخ عذ رغزغشق ٍِ١بساد اٌغٕ. ٓ١
*****************************************
*******************************************************
السؤال الثامن :
السؤال السادس:
ادرس الجدول التالً ثم اجب عن االسئلة التً تلٌه :
 )1أ ) اثؼذ اٌّغشاد  " :ط "  ،ة) اعشع اٌّغشاد  " :ط " ،
طول موجة الذروة بالنانومتر
القدر المطلق
رمز النجم القدر الظاهري
ط) المجرة لها شدة يضاءتها اكبر " أ ".
3111
95
أ
 -2االٔفغبس اٌؼظُ١
6111
5
26.7ب
 -3ع=  77000وُ /س  ،ق = ٘ ، 10ـ =  77وُ( /س ْٛ١ٍِ.فشعخ فٍى)ٟ
12111
7
7
ج
 ع = ٘ــ  ف   77 = 77000 ف  ف =  ْٛ١ٍِ 100فشعخ فٍىٟ
 ف =  8 10فشعخ فٍىٟ
 )3أ
 )2ج
 )1ب
 ق – ق َ = ٌٛ 5ف – 5
 )6أ
 )5ج
 ( )4ب  -ج)
8
 – 10 ق َ =  – 10  5 - 10 ٌٛ 5ق َ =  – 10  5 – 40ق َ = 35
 )8ب
 )7ج
 ق َ = 25-
( تذكز يجة اى تكىى وحدج الوسافح تالفزاسخ الفلكيح لذلك عٌدها تعطى تالسٌىاخ
موقع النخبة توجٌهً اكادٌمً  /المعلم  :ثائر ابو لبده
الضىئيح او تىحدج الكيلىهتز يجة تحىيلها الى فزاسخ فلكيح)
ػٍ َٛاالسع  ٚاٌج١ئخ

ِشاعؼخ اٌٛؽذح اال " : ٌٝٚإٌغ ٚ َٛاٌّغشاد " /
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* مصطلحات الوحدة االولى النجوم و المجرات *
 )1النجم  :جرم سماوي كروي الشكل ,ؼازي التركٌب ٌتكون –
بشكل رئٌس -من الهٌدروجٌن والهٌلٌوم وترتبط مكوناته جذبٌا ا
ببعضها وٌشع بذاته طاقة حرارٌة وضوئٌة هائلة جداا ,تنتج بفعل
تفاعالت االندماج النووي التً تحدث فً باطنه

)2شدة اإلضاءة الظاهرٌة  :المجموع الكلً للطاقة
الواصلة من النجم يلى عٌن الراصد.
 )3سطوع النجم  :مقدار الطاقة التً ٌشعها النجم فعلٌا ا فً
الثانٌة الواحدة وتقاس بوحدة الواط أي جول/ثانٌة
 )4معامل المسافة :المسافة التً سٌتحركها النجم من
موقعه الحقٌقً يلى بعد  11فراسخ فلكٌة
)5القزم االبٌض  :نجوم فً مرحلة الموت تنتج من العمالق
االحمر حٌث ٌمتاز بحجم كبٌر و كثافة عالٌة وهً اخر مرحلة
من حٌاة نجم كتلته و هو ولٌد تساوي كتلة الشمس
 )6النجوم النٌوترونٌة  :نجوم فً مرحلة الموت تنتج من
انفجار النجوم فوق العمالقة التً كتلتها اقل من  3اضعاؾ
14
ؼم  /سم
كتلة الشمس حٌث ٌكون قطره  21كم و كثافته 11
 )7الثقب االسود  :نجوم فً مرحلة الموت تنتج من انفجار
النجوم فوق العمالقة التً كتلتها اكبر من  3اضعاؾ كتلة
الشمس حٌث تتحول مادة قلب النجم الى جرم سماوي ٌمتاز
بحجم صؽٌر و كثافة عالٌة جدا مما ٌجعله قادر على جذب
جمٌع اشكال الطاقة و المادة و ال ٌسمح لها بالنفاذ و ال حتى
الضوء
)8نجىم التتىابع الىرئٌس  :مرحلىة الشىباب فىً حٌىاة الىىنجم و
اطولها عمرا تبدأ بارتفىاع درجىات الحىرارة قلىب الىنجم االولىً
الىىىى حىىىد لبىىىدء انىىىدماج انوٌىىىة الهٌىىىدروجٌن إلنتىىىاج الهٌلٌىىىوم,
وتنبعث من هذا التفاعل طاقة هائلة تؤدي يلى بدء حٌاة النجم
3

ػٍ َٛاالسع  ٚاٌج١ئخ

)9النجم االولً  :المرحلة االولى فً دورة حٌاة النجوم
ٌتشكل من تجمع السدٌم الكونً و اندماجها بفعل الجاذبٌة
نحو المركز حٌث ٌصل الى حالة اتزان بٌن الضؽط الحراري
للخارج و الضؽط الجذبً للداخل
 )11السدم  :سحب من الؽبار و الؽازات تتكون معظمها من
ؼازي الهٌدروجٌن و الهٌلٌوم و هً الحاضنات التً تولد
فٌها النجوم
 )11الكون  :جمٌع الفضاء الذي حولنا وما ٌحوٌه من
اجرام سماوٌة و مادة و طاقة  ،و تعتبر المجرات وحدة بناء
الكون األساسٌة

)13علم الكون  :العلم الذي ٌبحث فً نشاء الكون و
مكوناته و زمن بداٌته و نهاٌته و جمٌع الفرضٌات و
النماذج التً تفسر نشأتها
 )14تمدد الكون  :تباعد المجرات عن بعضها البعض
تدرٌجٌا و بنسب ثابته بحٌث ٌتمدد الفضاء الذي ٌحوٌها وفقا
للتصور الفٌزٌائً الحدٌث

 )15المجرات  :تجمع هائل من ملٌارات النجوم المختلفة
فً خصائصها و صفاتها  ،تفصل بٌنها مسافات هائلة و
ٌمأل الفراغ الذي بٌنها الؽبار و الؽازات ترتبط جذبٌا
ببعضها البعض بحٌث تحافظ على شكل محدد و تتحرك
كجسم واحد
مع اطٌب االمنٌات بالتوفٌق و النجاح الباهر

ِشاعؼخ اٌٛؽذح اال " : ٌٝٚإٌغ ٚ َٛاٌّغشاد " /

اسثذ اٌّغّغ اٌشّبٌٟ

 )16اشعاع خلفٌة الكون  :اشعاع كهرومؽناطٌسً ٌبعث
موجات رادٌوٌة قصٌرة منتظمة قادمة من كافة اتجاهات
السماء بشكل مستمر دون ان تتوقؾ و درجة حرارتها 2.7
كلفن فً كافة ارجاء الكون.

 )17مخطط الشوكة الرنانة  :مخطط ٌوضح عالقة
اشكال النجوم ببعضها البعض وٌظهر تطورها و تسلسلها
الزمن من المجرة االحدث الى االقدم عمرا
* تحوٌل سنة ضوئٌة الى فرسخ فلكً
 نقسم على 3.26
* تحوٌل كم الى فرسخ فلكً
13
 نقسم على 11  3.1
مخطط الشوكة الرنانة  ":مخطط ٌوضح عالقة المجرات
ببعضها البعض و ٌبٌن تطروها و تسلسلها الزمنً من
المجرات االحدث الى االقدم"
الرسم البٌانً بٌن سرعة تباعد المجرات  -البعد
 المٌل = ثابت هابل " كم/ث  .ملٌون فرسخ "
 هــ = ∆ع  /ؾ∆

المعلم  :ثائر ابو لبده 1787441238
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العالقة عكسٌة
شدة االضاءة  القدر الظاهري
شدة االضاءة  مربع البعد "المسافة"
السطوع  القدر المطلق
السطوع  الطول الموجً
الطول الموجً  درجة الحرارة
كتلة الوقود النووي فً النجم  فترة حٌاة النجم
كمٌة الؽبار و الؽازات فً المجرة  عمر المجرة
شدة انفتاح اذرع المجرة الحلزونٌة  عمر المجرة
شدة استطالة المجرة االهلٌجٌة  عمر المجرة
عمر الكون  درجة حرارة اشعاع خلفٌة الكون

العالقة طردٌة
شدة االضاءة  السطوع
السطوع  درجة الحرارة
السطوع  مساحة النجم السطحٌة
الطول الموجً  البعد
كتلة الوقود النووي  درجة الحرارة
سرعة تباعد المجرات  البعد
عمر الكون  طول موجة اشعاع خلفٌة الكون
عمر الكون  حجم الكون
عمر الكون  االنزٌاح االطٌاؾ نحو اللون االحمر

اشكال المجرات
Irr

Sc

Sb

Sa

E7

:SBbمجرة
درب التبانة

E0

…

SBc

ػٍ َٛاالسع  ٚاٌج١ئخ

SBb
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