
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع العام اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9                   

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

https://almanahj.com/ae/9science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع العام في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/9science3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع العام اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس سارة عمار الیافعي، وخدیجة مطیع الیافعي، وبسمة موسى اضغط هنا                                       

   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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قیاس النجومقیاس النجوم

تعرف الطالبة اختالف زوایا  -2
 النظر

ماھي طریقة انزیاح دوبلر     _4   

قیاس النجومقیاس النجوم

تفھم الطالبة المفاھیم ..-1
الجدیدة في ھذا الدرس

:نواتج التعلم 

تعرف مواقع النجوم والمسافات  -3
almبینھا
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الكوكبات
         وفقاً لتسمیة الحضارات القدیمة لھا 88یصنف العلماء الفلك النجوم الى 

طوال السنة لحسب موقع الراصد ففي 
 القطبیة الكوكبات

الكوكبات
• یصنف العلماء الفلك النجوم الى   النجمیھھي المجموعات :  الكوكباتماھي 

طوال السنة لحسب موقع الراصد ففي  الكوكباتیمكن رؤیة بعض 
الكوكباتنصف الكرة األرضیة الشمالي یمكننا رؤیة 
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یمكن رؤیة كوكبة ) 2
الجاثي في النصف 
الكرة األرضیة الكرة األرضیة 
الشمالي أثناء 
  الصیف

:مثال
األخرى إال في  الكوكباتال یمكن رؤیة 

تغیر موقع : أوقات محدده من السنة بسبب تغیر موقع : أوقات محدده من السنة بسبب
  األرض في مدارھا حول الشمس

یمكن رؤیة كوكبة ) 1
الجبار في النصف 
الكرة األرضیة 

  الشمالي أثناء الشتاء

2

  الشمالي أثناء الشتاء
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الكوكبات

 كوكبات
خریفیھ

 كوكبات
ربیعیة

الكوكباتتصنیف 

 كوكبات
  صیفیھ

 كوكبات
شتویة
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یمكن رؤیة كوكبات مختلفھ **
في النصف الشمالي او الجنوبي 

 من الكرة االرضیھ

اما دائرة *
البروج یمكن 
رؤیتھا في رؤیتھا في 

 كلیھما

:  الكوكباتاشھر 
التي تقع ضمن   ھي

  دائرة البروج

ھي اثنا عشر :دائرة البروج 
كوكبة تقع في مستوى مدار 
الشمس على طول المسار 

الذي تظاھر فیھ الكوكب  نفسھ
وقد اعتمدت الشعوب القدیمھ على 

الكوكبات لمعرفة المواعید االستعداد 
alm  للزراعھ والحصاد واالحتفاالت
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كیف تبدو النجوم 
  في الكوكبات

تبدو النجوم الموجوده في تبدو النجوم الموجوده في 
الكوكبات متقاربھ جداً لكن 

الیوجد ارتباط بفعل الجاذبیھ 
اال بین القلیل منھا

انھ العین البشریة ال تستطیع تتمیز مدى 
تقارب او تباعد بین النجوم

:  ماھي العناقید النجمیة

العناقید النجمیھ
:  ماھي العناقید النجمیة

ھي مجموعھ النجوم التي 
ترتبط ببعضھا بفعل 

  الجاذبیھ

انھ العین البشریة ال تستطیع تتمیز مدى : السبب
almتقارب او تباعد بین النجوم
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التباعد بین النجوم

قد یظھر لنا ان نجمین معینین متقاربان جداص في 
السماء لكن في الواقع قد تفصل احدھما عن األرض 
الف ملیار كیلومتر فیما تفصل 

الف  200ب : النجم االخر عن األرض بمسافة تقدر الف  200ب : النجم االخر عن األرض بمسافة تقدر
 

التباعد بین النجوم

قد یظھر لنا ان نجمین معینین متقاربان جداص في 
السماء لكن في الواقع قد تفصل احدھما عن األرض 

الف ملیار كیلومتر فیما تفصل  100: مسافة تبلغ 
النجم االخر عن األرض بمسافة تقدرالنجم االخر عن األرض بمسافة تقدر

alm ملیار كیلومتر
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التباعد بین النجوم
  قیاس النجوم

یستطیع العلماء ان یحددوا النجوم التي ترتبط مع بعضھا یستطیع العلماء ان یحددوا النجوم التي ترتبط مع بعضھا 
ببعض بفعل الجاذبیة عن طریق قیاس بُعد النجوم ومالحظة 

الطریقة التیي تتفاعل بھا جاذبیة على منھما مع جاذبیھ 
 االخر االخر

التباعد بین النجوم
قیاس النجوم

یستطیع العلماء ان یحددوا النجوم التي ترتبط مع بعضھا یستطیع العلماء ان یحددوا النجوم التي ترتبط مع بعضھا 
ببعض بفعل الجاذبیة عن طریق قیاس بُعد النجوم ومالحظة 

الطریقة التیي تتفاعل بھا جاذبیة على منھما مع جاذبیھ 
االخراالخر
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الن نجومھ لیست  السبب
 شدیده التقارب

:على سبیل المثال 

في  الثریا  ان عنقود* 
ھو : كوكبة الثور 

  نجمي مفتوح عنقود
السبب
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ھو مجموعة من نجوم 
 شدیدة التقارب متخرجھ بذلك شكالً كرویاً 

 مثال

M13
في كوكبة الجاثيفي كوكبة الجاثي

:على سبیل المثال 

ھو مجموعة من نجوم : العنقود الكروي * 
شدیدة التقارب متخرجھ بذلك شكالً كرویاً 
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أكثر من نصف النجوم 
نجوم (ھي   في السماء

أو نجوم تقع ) ثنائیة
أنظمة متفردة (ضمن  أنظمة متفردة (ضمن 

 )النجوم

: النجوم الثنائیة

ھو ارتباط نجمان معاً بفعل 
الجاذبیة ویدوران حول مركز 

(  یسمیان . مشترك لكتلة 
)النجمیین الثنائیین)النجمیین الثنائیین
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بالعین البشریھ على   بالعین البشریھ على   
، إذ یكون   نجوم منفرده حتى بإستخدام التلیسكوب

النجمان شدیدي التقارب بحیث الیمكن أن یبدوا منفصلین 
، وغالباً مایكون أحدھما أكثر سطوعاً من اآلخر

النجوم 
الثنائیة

  معظم النجوم الثنائیة تبدو*   معظم النجوم الثنائیة تبدو* 
نجوم منفرده حتى بإستخدام التلیسكوب  أنھا

النجمان شدیدي التقارب بحیث الیمكن أن یبدوا منفصلین 
، وغالباً مایكون أحدھما أكثر سطوعاً من اآلخر
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نجم الشعرى 
الیمیانیھ

والنجم المرافق  إن الشعرى الیمیانیھ
ھما أبسط   لھُ، الظاھرینفي االنسل والى الیسار ھما أبسط   لھُ، الظاھرینفي االنسل والى الیسار

أشكال التجمعات النجمیة التي بقرف بالنجم 
 الثنائي

ھا ھو النجم

إن الشعرى الیمیانیھ: التقلیق
لھُ، الظاھرینفي االنسل والى الیسارلھُ، الظاھرینفي االنسل والى الیسار

أشكال التجمعات النجمیة التي بقرف بالنجم 
almالثنائي
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سارة : تلخیص ھذا الدرس 
 عمار الیافعي

خدیجھ خدیجھ 
 

تاسع بنات عام مدرسة  صف
 الجرف_ التسامح 

:  الطالبھھذا البوربوینت   عمل
 خدیجة مطیع الیافعي

خدیجھ : شرح ھذا الدرس الطالبات خدیجھ : شرح ھذا الدرس الطالبات
 خالد وخدیجة مطیع وسارة عمار

بإشراف المعلمة بسمة 
علوم مدیر _  موسى علوم مدیر _  موسى

almجاسم القعود: المدرسة
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