
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 

 %  100ي إماراتمواقع تعليمي 

     الرياضيات           االجتماعيات                    ةتطبيق المناهج اإلماراتي

 العلوم               االسالمية              الصفحة الرسمية على التلغرام

                     االنجليزية            الصفحة الرسمية على الفيسبوك

    اللغة العربية          التربية االخالقية لجميع الصفوف

 التربية الرياضية

 قنوات الفيسبوك            قنوات تلغرام      جموعات الفيسبوكم      .  لغرامالتجموعات م

 الصف األول            الصف األول             الصف األول               الصف األول

 الصف الثاني            الصف الثاني              الصف الثاني              الصف الثاني

 الصف الثالث              الصف الثالث           الصف الثالث              الصف الثالث

 الصف الرابع            الصف الرابع            الصف الرابع              الصف الرابع

  الصف الخامس          الصف الخامس          الصف الخامس            الصف الخامس

 الصف السادس           الصف السادس          الصف السادس            الصف السادس

    الصف السابع             الصف السابع           الصف السابع              الصف السابع

 الصف الثامن             الصف الثامن           الصف الثامن              الصف الثامن

             الصف التاسع عام          الصف التاسع عام      الصف التاسع عام         امالصف التاسع ع

   تاسع متقدم       دمالصف التاسع متق الصف التاسع متقدم            الصف التاسع متقدم

         عاشر عام        الصف العاشر عام       الصف العاشر عام        الصف العاشر عام

     عاشر متقدم       الصف العاشر متقدم     الصف العاشر متقدم       الصف العاشر متقدم

        حادي عشر عام        الحادي عشر عام         الحادي عشر عام          الحادي عشر عام

                        عشر متقدم حادي     الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم

 الثاني عشر عام        الثاني عشر عام           الثاني عشر عام             ثاني عشر عام

  ثاني عشر متقدم         ثاني عشر متقدم           ني عشر متقدمالثا           ثاني عشر متقدم
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 ملخص درس  النجوم والمجرات والكون

 
 النجوم :  جسم كروي یتكون من غاز الهیدروجین الساخن المسؤول عن التفاعالت●

 النوویة في لبه

 اذا لماذا یتألأل النجم؟  بسبب مرور ضوء النجم الغالف الجوي قبل الوصول الى●

 العین

 كیفیة قیاس مسافة النجم:  باستخدام سرعة الضوء بما یسمى  السنة الضوئیة :  مسافة یقطعها الضوء في سنة واحدة -●

 سرعة الضوء  - (300،000 كم بالثانیة)

 أنواع النجوم :  صنفت النجوم النواع من حیث : درجة  الحرارة – حجمها – شكلها - لونها●

 هل جمیع النجوم بیضاء اللون؟   ال – ملونة مثل حمراء وزرقاء وبیضاء وصفراء●

 یشیر اللون إلى درجة حرارة النجم :  لون احمر باردة - لون أبیض متوسطة الحرارة●

 - لون أزرق ساخنة جدا

 ماذا لون شمسنا :  أصفر - الشمس أكبر 90 مرة من النجوم االخرى●

 الشمس اقرب نجم لالرض - عمرها 10 ملیارات سنة ومرت منها 5 - بعد 5●

 ملیارات سنة ستصبح قزم ابیض .

 المجرات :  مجموعة ضخمة من النجوم والغبار والغازات●

 أنواع المجرات على حسب أشكالها  : اهلیجیة – حلزونیة – غیر منتظمة●

 

 

 

                 اهلیجیة                          – حلزونیة –                          غیر منتظمة

 مجرة االرض درب التبانة حلزونیة الشكل - تحوي 100 ملیار نجم●

 الكون  :  تسبب الجاذبیة في جذب المجرات في حشد -  درب  التبانة جزء من●

 المجموعة المحلیة 20 مجرة - المجموعة المحلیة جزء من التجمع العمالق المحلي

 نظریة االنفجار العظیم :  الكون بدأ من نقطة واحدة ثم اتسع واصبح باردا منذ●

 ذلك الحین

 تكون الكون منذ 13-14 ملیار عام – كان ساخنا وكثیفا●

alManahj.com/ae


