
 

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                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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:األسئلة الرئیسیة
ما طبقات الشمس وما سماتھا؟

كیف یمكن تفسیر عملیة انتاج الطاقة في الشمس؟
كیف تحدد أنواع االطیاف الثالثة؟كیف تحدد أنواع االطیاف الثالثة؟
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.تحوي الشمس معظم كتلة النظام الشمسي وتتسم بالكثیر من السمات كغیرھا من النجوم•

ملیون كیلومتر لكن أشعتھا قویة لدرجة تجعلنا  150تبعد الشمس عن االرض أكثر من •
.إلى استخدام واقي الشمس

الشمس
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خصائص الشمس
والكتلة القطر حیث من الشمسي النظام أجسام أكبر الشمس.
المشتري بحجم 10 أو االرض بحجم كواكب 109 اصطفاف یشكلھ الذي الخط طول یوازي الشمس قطر.
المشتري كتلة ضعف 1048 و االرض كتلة ضعف 330000 = الشمس كتلة.
واالجسام الكواكب حركات في تؤثر فكتلتھا الشمسي، النظام كتلة كل من بالمئة 99 من أكثر تحوي الشمس 

.االخرى
100 بشدة مصباح ملیار الف ضرب ملیار آالف 4 ینتجھ ما الثانیة في الشمس تنتجھ الذي الضوء یعادل W 

/kW 1.35 الضوء ھذا من االرض إلى تصل التي الضئیلة الكمیة وتساوي m2.
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الغالف الجوي للشمس
  األغلفة الخارجیة من الشمس منظمة في طبقات مثل الكثیر من النجوم وتبعث كل طبقة منھا طاقة

.بأطوال موجیة ناتجة عن درجة حرارتھا

:الطبقة الضوئیة . 1
 400سمكھا (ھي السطح المرئي للشمس Km  5800ودرجة حرارتھاk (
أعمق طبقات الغالف الجوي للشمس. أعمق طبقات الغالف الجوي للشمس.
معظم الضوء المرئي المنبعث من الشمس یأتي من الطبقة الضوئیة.
الطبقات الخارجیتان شفافتان في معظم االطوال الموجیة للضوء المرئي.
ینبعث من الطبقتین الخارجیتین ضوء ذو أطوال موجیة خافتة.

ما سبب كون الطبقة األعمق للغالف الجوي مرئیة؟ 
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 2500سمكھا  (تقع الطبقة اللونیة خارج الطبقة الضوئیةkm   150000ودرجة حرارتھا(k 
ال یمكن رؤیة الطبقة اللونیة إال أثناء كسوف الشمس حین تحجب الطبقة الضوئیة.
 تظھر الطبقة اللونیة باللون األحمر ألن أقوى انبعاثات تخرج منھا تكون في حزمة واحدة من الطول

.الموجي األحمر

الغالف الجوي للشمس
:اللونیةالطبقة . 2

.الموجي األحمر
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 ھي الطبقة الخارجیة من الغالف الجوي للشمس: الھالة الشمسیة.
تمتد لعدة مالیین من الكیلومترات من حافة الطبقة اللونیة.
 مالیین كلفن 5إلى  3تتراوح درجة حرارتھا في المعتاد من.
 كثافة الغاز في الھالة الشمسیة منخفضة للغایة وھو ما یفسر السبب في كونھا خافتة لدرجة أنھ

. أو رسام االكلیل الكرونوجرافال یمكن رؤیتھا اال عندما تحجب الطبقة الضوئیة 

:الھالة الشمسیة. 3

الغالف الجوي للشمس

. أو رسام االكلیل الكرونوجرافال یمكن رؤیتھا اال عندما تحجب الطبقة الضوئیة 
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:الریاح الشمسیة. 4

الغالف الجوي للشمس

 لیس للھالة الشمسیة حافة محددة بل تتدفق البالزما من الھالة الشمسیة إلى الخارج بسرعات
.عالیة وتكون الریاح الشمسیة

 تكون ھذه الریاح محملة بجسیمات مشحونة تعرف باألیونات وتتدفق للخارج عبر النظام الشمسي
.بأكملھ حیث تغمر كل كوكب بوابل من ھذه الجسیمات

الریاح الشمسیة لیس لھا شكل واحد.
 تنحرف الجسیمات المشحونة بفعل المجال المغناطیسي لألرض وتحصر في حلقتین ضخمتین ھما  تنحرف الجسیمات المشحونة بفعل المجال المغناطیسي لألرض وتحصر في حلقتین ضخمتین ھما

.حزاما فان ألین
 تصطدم الجسیمات عالیة الطاقة بالغازات الموجودة في الغالف الجوي لألرض وتتسبب في

.بالشفق القطبيانبعاث ضوء من تلك الغازات یعرف 
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النشاط الشمسي
 بالنشاط الشمسيبعض سمات النجوم تتغیر مع الوقت في عملیة تعرف.

:یتضمن النشاط الشمسي
النوافیر1.
.حلقات الغاز المتوھج2.
لھا ترتیبا معینا في الزمان والمكان(بعض ھذه الغازات لھا بنیة محددة.
تعتمد البنیة على المجاالت المغناطیسیة.

  

المجال المغناطیسي للشمس والبقع الشمسیة. 1 المجال المغناطیسي للشمس والبقع الشمسیة. 1
 البقع الشمسیةیحدث المجال المغناطیسي للشمس اضطرابات في الغالف الجوي للشمس بصورة دوریة ویتسبب في ظھور سمات جدیدة مثل.
ھي بقع داكنة ذات درجة حرارة منخفضة نسبیا على سطح الطبقة الضوئیة وترتبط بالمجال المغناطیسي للشمس: البقع الشمسیة.
 تظھر البقع الشمسیة في أزواج قطبیة مغناطیسیة متعاكسة.
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التغیر في عدد البقع الشمسیة من أدناه إلى أقصاه ثم إلى أدناه مرة أخرى حیث : دورة البقع الشمسیة
.سنة الكتمالھ 11یستغرق 

 یحل القطب المغناطیسي محل القطب المغناطیسي الجنوبي والعكس(ینعكس المجال المغناطیسي للشمس.(
 تنعكس قطبیة أزواج البقع الشمسیة عندما ینعكس القطبان المغناطیسیان للشمس ویؤدي إلى تضاعف دول

.سنة 22الدورة لیصبح 
یعود المجال المغناطیسي إلى قطبیتھ االصلیة وتبدأ دورة جدیدة من النشاط المغناطیسي.

دورة النشاط الشمسي. 2

النشاط الشمسي

سمات شمسیة أخرى. 3

:الثقوب االكلیلیة 1.
تقع الثقوب االكلیلیة غالبا فوق مجموعات البقع الشمسیة.
ال یمكن رؤیتھا اال بواسطة التصویر باألشعة السینیة.
تعتبر الثقوب االكلیلیة مناطق تنخفض فیھا  كثافة الغاز في الھالة الشمسیة                                                                                               .
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النشاط الشمسي
سمات شمسیة أخرى. 3

:التوھجات الشمسیة. 2
تعد التوھجات الشمسیة ثورات عنیفة من الجسیمات واإلشعاع تنطلق من سطح الشمس.
تخرج ھذه الجسیمات المحررة من سطح الشمس وتتدفق في الریاح الشمسیة ثم تنھمر على االرض بعد ایام قلیلة من ذلك.
 مالیین كیلومتر 9حیث قذف الجسیمات من سطح الشمس بسرعة  2003أضخم توھج شمسي حدث في نوفمبر  .

:الشواظ. 3 :الشواظ. 3
ھو قوس من الغاز یندفع من الطبقة اللونیة أو غاز یتكاثف في الجزء الداخلي من الھالة الشمسیة ثم یندفع مرة : الشواظ

.أخرى إلى السطح
 50000 الشواظاتتتخطى درجة حرارة k .
تدوم لبضع ساعات أو أشھر.
 بالبقع الشمسیة والمجال المغناطیسي الشواظاتترتبط.
یختلف ظھور كل منھما باختالف دورة النشاط الشمسي.alm
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.االندماج النووي ھو مصدر الطاقة التي ینبع منھا النشاط الشمسي  والضوء ویحدث في لب الشمس
.ثقیلة مثل اندماج ذرات  الھیدروجین أنویةالذرات الخفیفة لتكوین  أنویةھو اتحاد : االندماج النووي

أصغر وأخف مثل انشطار ذرات الیورانیوم إلى  أنویةالذرات الثقیلة لتصبح  أنویةھو انقسام : االنشطار النووي
.ذرات الرصاص

باطن الشمس

إنتاج الطاقة في الشمس. 1

الكتلة المفقودة خالل عملیة االندماج التي یتحول من خاللھا الھیدروجین إلى ھیلیوم : نظریة ألبرت أینشتین الكتلة المفقودة خالل عملیة االندماج التي یتحول من خاللھا الھیدروجین إلى ھیلیوم : نظریة ألبرت أینشتین
.وتلك ھي مصدر طاقة الشمس. تتحول إلى طاقة

ملیارات  5تبعا لسرعة اندماج الھیدروجین في الشمس ، فإنھا  تقترب اآلن من نصف عمرھا حیث یتبقى لھا 
.بالمئة من الھیدروجین الموجود فیھا 3سنة ومع ذلك لم تستخدم الشمس سوى 
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نقل الطاقة. 2

باطن الشمس

یحدث انتاج الطاقة في لب الشمس.
 منطقة اإلشعاع.(بالمئة من نصف قطرھا 86تنتقل الطاقة باإلشعاع في الجزء الداخلي من الشمس على مدى(
منطقة الحمل تتواجد فوق منطقة اإلشعاع وتنتقل فیھا الطاقة عن طریق تیارات الحمل الغازیة.
مع انتقال الطاقة نحو الخارج تنخفض درجة حرارتھا.
 عندما تغادر الطاقة الطبقة الخارجیة االولى للشمس تتحرك في كل االتجاھات بأطوال موجیة متنوعة ویصل إلى

.االرض جزء ضئیل جدا من ھذه الكمیة الھائلة من الطاقة الشمسیة

الطاقة الشمسیة على االرض. 3
تتلقى االرض یومیا كمیة ھائلة من طاقة الشمس.
 1354یتم تلقي J من الطاقة في كلm2 /s 1  الغالف الجوي لألرضفوق.
 100مصباحا بقوة  13یمكن تشغیل w   باستخدام الطاقة الشمسیة التي تتلقاھا مساحة قدرھاm2  1
ال تصل ھذه الطاقة كلھا لسطح االرض الن الغالف الجوي یقوم بامتصاص بعضھا وتفریق البعض االخر. alm
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األطیاف
قوس المطر ھو طیف والطیف ھو ضوء مرئي مرتب فوقا لألطوال الموجیة.
طیف االنبعاث، وطیف االمتصاص)الطیف المتواصل(الطیف المستمر: أنواع االطیاف ،.
ینتج الطیف المستمر عن السوائل أو المواد الصلبة المتوھجة أو الغازات المتوھجة شدیدة االنضغاط.
 طیف االنبعاث ینتج عن غازات غیر مضغوطة فینطوي على خطوط مضیئة عند أطوال موجیة معینة وتسمى

.الخطوط خطوط انبعاث
لكل عنصر طیف انبعاث ممیز.
طیف تظھر فیھ سلسلة من الحزم الداكنة تنجم عن ضوء الشمس: طیف االمتصاص.
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تركیب الشمس
 60استطاع علماء الفلك أن یتعرفوا على العناصر التي تتكون منھا الشمس من خالل أطیافھا وقد تم تحدید•

.عنصرا أو أكثر
یمثل تركیب الشمس تركیب المجرة بأكملھا حیث تحتوي معظم النجوم على العناصر نفسھا التي تحتوي •

)الھیدروجین والھیلیوم( علیھا الشمس
.كتلة نجم ما في بدایتھ ازداد عدد العناصر الثقیلة التي سینتجھا في حیاتھ ازداتكلما •
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