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 انضْشح انكٕكت انغبيط انًمهٕة
Venus 

 

 
 

:ثؽبلخ رؼشٚف انكٕكت   

 

 يهٌٕٛ كهى ػٍ َجًُب انشًغٙ ، ٔٚجؼذ ػٍ كٕكجُب اٜسظٙ 108.2ٚجؼذ فٙ انًزٕعػ  دٕانٙ   : يٕلؼّ
 يهٌٕٛ كهى فٙ ألشة َمؽخ نّ يٍ األسض ، ْٕٔ انكٕكت انثبَٙ األلشة نهشًظ ثؼذ كٕكت 41دٕانٙ 

.ػؽبسد   

 
 كهى  ، ٔلؽش كٕكت 12,756 كهى ، يمبسَخ ثمؽش كٕكت األسص انز٘ ٚغبٔ٘ 12,106 : لؽش انكٕكت

. كهى ، ٔدجًًٓب يزمبسة أٚعًب 650انضْشح يمبسة نمؽش كٕكت األسض ثألم يٍ   

 
. ٕٚيًب أسظًٛب 225ٚذٔس ْزا انكٕكت دٕل انشًظ دٔسح كبيهخ فٙ  : عُخ انكٕكت  

 



 ٕٚيًب أسظًٛب ، ٕٔٚو انضْشح أؼٕل يٍ 243ٚذٔس ْزا انكٕكت دٕل َفغّ دٔسح كبيهخ فٙ  : ٕٚو انكٕكت
.، ْٔزا ٚذل ػهٗ ثؽئٓب انشذٚذ فٙ دٔسآَب دٕل َفغٓب يثم كٕكت ػؽبسد !! عُزٓب   

 

ْٔٙ انكٕكت انٕدٛذ فٙ انًجًٕػخ انشًغٛخ انز٘ ٚذٔس يٍ جٓخ انششق ئنٗ انغشة ثؼكظ انكٕاكت انجبلٛخ 
، ٔٚشك أكثش ػهًبء انفعبء أٌ كٕكت انضْشح رؼشض لجم !! انزٙ رذٔس كهٓب يٍ جٓخ انغشة ئنٗ انششق 

يالٍٚٛ انغٍُٛ ئنٗ ئصؽذاو سْٛت يٍ كٕٚكت ظخى رغجت فٙ ػكظ ئرجبِ دٔساَّ انًذٕس٘ أٔ لهت 

، ٔانُبظش يٍ ػهٗ عؽخ انضْشح صٕة انشًظ ٚشاْب رششق ػهٗ انكٕكت يٍ ! انكٕكت سأعًب ػهٗ ػمت 
  !! .(رًبيًب كأدذ ػاليبد انغبػخ انكجشٖ ػهٗ األسض  )جٓخ انغشة ٔرغشة يٍ جٓخ انشـشق 

 

ثغجت شزٔر ئرجبِ دٔساٌ كٕكت انضْشح رذغت صأٚزّ : يمذاس دسجخ صأٚخ انًٛم انًذٕس٘ نهكٕكت 
ثصشف انُظش ػٍ ئرجبِ  ) دسجخ ، أيب فٙ دغبة آخش ػهٗ أعبط ٔظؼٓب انشاٍْ 177انًبئهخ نهًذٕس ثـ 

. دسجبد 3ركٌٕ صأٚخ انًٛم رغبٔ٘  (دٔسآَب انًذٕس٘   

 
.الٕٚجذ نٓزا انكٕكت أ٘ لًش ٚذٔس دٕنّ : ألًبس انكٕكت   

 

 

 



:ٔصف انكٕكت   
 

ْزا انكٕكت يذبغ يٍ كم جٓبرّ ثغالف جٕ٘ عًٛك ػجبسح ػٍ غٕٛو كثٛفخ جذًا ، ْٔٙ رؼكظ ظٕء 

انشًظ ػُٓب ، نزا َشاِ يٍ األسض كأدذ انُجٕو اناليؼخ لجم ؼهٕع انشًظ ٔأدٛبَب لجم انغشٔة ػهٗ دغت 
.يٕلؼٓب ، فارا سؤٚذ صجبدًب عًٛذ َجًخ انصجبح ، ٔئرا سؤٚذ نٛاًل عًٛذ َجًخ انًغبء   

 

سؤٚخ رعبسٚظ عؽخ كٕكت انضْشح يٍ األسض أٔ يٍ انزهٛغكٕثبد انفعبئٛخ صؼجخ جذًا نذسجخ اإلعزذبنخ 
، ٔرنك ثغجت كثبفخ انغٕٛو ػهٗ انكٕكت ، ٔرزأنف ػُبصش غٕٛو كٕكت انضْشح يٍ غبصاد عبيخ رزشكت 

، ٔفٙ غالفّ انجٕ٘ % 1ٔدًط انكجشٚزٛك % 3ٔانُٛزشٔجٍٛ % 96ثبألعبط يٍ ثبَٙ أكغٛذ انكشثٌٕ 

ػٕاصف لٕٚخ ٔسٚبح شذٚذح دـــــــبسح جذًا رؼصف ثكم يكبٌ فّٛ ، ٔرًؽش عذجّ دًــــط انكــــــجشٚزٛك 
 500، ٔانكٕكت عبخٍ جذًا ثشكم غٛش ػبد٘ ، فًزٕعػ دسجخ دشاسرّ رمبسة  (يبء انُبس  ) يبٚؼشف ثـ 

، ٔانغجت فٙ كٌٕ كٕكت ! ، أ٘ أػهٗ يٍ دشاسح عؽخ كٕكت ػؽبسد األلشة نهشًظ ! دسجخ يئٕٚخ 

  ٚشجغ ثغجت ظبْشح اإلدزجبط – ثشغى كَٕٓب أثؼذ يٍ ػؽبسد نهشًظ –انضْشح ثٓزِ انذشاسح انشْٛجخ 
ػهٗ انكٕكت ألٌ غالفّ انجٕ٘ انغبئى انكثٛف ًُٚغ أ٘ غبس أٔ ػُصش  (انجٛذ انضجبجٙ  )انذشاس٘ 

ًُذكى ، نزا فذشاسرّ انالفذخ يششذخ نإلسرفبع أكثش خالل  كًٛٛبئٙ يزجخش يٍ انزذشس يٍ غالفّ انجٕ٘ ان

! .انغُٕاد ٔانمشٌٔ انمبديخ   
 

ئال أٌ غًٕض رعبسٚظ عؽخ كٕكت انضْشح نى ًُٚغ انجشش يٍ عجش أغٕاسْب ٔيؼشفزٓب ، فًغ رؽٕس إَٔاع 

، ٔانز٘ ثٕاعؽزّ رًكٍ اإلَغبٌ يٍ سؤٚخ  (انزهٛغكٕة انشادٕٚ٘  )انزهٛغكٕة ظٓش َٕع خبسق ٚغًٗ ثـ 
كبيم عؽخ انضْشح يٍ خالل رهك انغذت انكثٛفخ ، ٔثؼذ سدالد فعبئٛخ َجذذ فٙ كشف انغؽبء ػُّ رجٍٛ 

أٌ انكٕكت انغبئى ْزا كٕكت صخش٘ ، فّٛ دفش َٛضكٛخ لذًٚخ ٔدذٚثخ ٔججبل يٍ انشصبص ٔثؼط 

انًؼبدٌ ، ٔكزنك ٔدٚبٌ ٔصخٕس ػهٗ شكم كغٕس لشٚجخ يٍ انشكم انذائش٘ ، ٔاألْى أَّ ًٚزهئ ثبنكثٛش جذًا 
يٍ انجشاكٍٛ ٔفْٕبرٓب ٔأَٓبسْب انُبسٚخ ، انًئبد يُٓب ثشاكٍٛ كجٛشح يبصانذ رصت جبو ػعجٓب انذًًٙ 

 أنف ثشكبٌ صغٛش ٔثبَٕ٘ ، كهٓب رغٛم صٓبسارٓب انجشكبَٛخ نزشكم 110ػهٗ انكٕكت ، يغ دٕانٙ 

يغبدبد شبعؼخ جذًا يٍ عؽذّ ػهٗ شكم عٕٓل يٍ انذًى ، ٔرشكم أٚعَب لُٕاد ثشكبَٛخ ؼٕٚهخ ٚصم 
يٍ عؽخ انكٕكت يكٌٕ يٍ انذًى ٔانالثب انجشكبَٛخ ، ْٔزا انُشبغ % 84 كهى ، فذٕانٙ 7000أؼٕنٓب دزٗ 

انجٕٛنٕجٙ انجشكبَٙ ٔانًُبر انؼبصف انغًٛٙ انفشٚذ ٔاأليؽبس انذًعٛخ انكجشٚزٛخ ْٕ يب جؼم انؼهًبء 

 يهٌٕٛ عُخ 400ٚزذممٌٕ أٌ ْزا انكٕكت ْٕ اٌٜ فٙ ؼٕس انُشأح أٔ أػٛذ رشكٛهّ ػهٗ ألم رمذٚش يُز دٕانٙ 
!! ، فًب صانٕا ٚزؼججٌٕ فٙ دٛشح يٍ عجت دذٔس كم ْزا ٔكٛفٛخ كم ْزِ انزفبػالد انغشٚجخ ػهٗ انكٕكت ! 

. 

 
رٕأو  )ُْٔبنك ئػزمبد عبئذ ثأٌ كٕكت انضْشح كبٌ فٙ ثذاٚزّ انذمٛمٛخ ٚشجّ األسض كثٛشًا ، ٔيب صال ٚغًٗ 

، ٔكبٌ ٚذزٕ٘ ػهٗ انًبء انز٘ رجخش يجكشًا ثفؼم انًُبر انذبس انمبعٙ ، ٔثاخزصبس فاٌ كٕكت  (األسض 
انضْشح فٙ دمٛمزّ انفٛضٚبئٛخ ْٕ كٕكت جذًٛٙ يهزٓت فٙ كم شٙء فّٛ يٍ غٕٛيّ فٙ غالفّ انجٕ٘ ئنٗ 

!! . ثشاكُّٛ ػهٗ عؽذّ انجٕٛنٕجٙ   

 



 
 

:؟  (عجائبه وغرائبه  )بماذا يتميز هذا الكوكب عن غيره في كواكب المجموعة الشمسية   

 

كٕكت انضْشح ْٕ أنًغ كٕكت فٙ انًجًٕػخ انشًغٛخ كًب ٚشٖ ثبنُغجخ نكٕكت  : (نًؼبٌ عبؼغ  ) – 1

.األسض   
 

 ٕٚيبًَ 243ٕٚو كٕكت انضْشح أؼٕل يٍ عُزّ ، دٔساَّ دٕل َفغّ ٚغبٔ٘  : ( ٕٚو أؼٕل يٍ انغُخ  )– 2

!! . ٕٚيًب أسظًٛب 225أسظًٛب ، فٙ دٍٛ أٌ دٔساَّ دٕل انشًظ ٚغبٔ٘   
 

 

 



 
كٕكت انضْشح ْٕ انكٕكت انٕدٛذ فٙ انًجًٕػخ انشًغٛخ انز٘ ٚذٔس يٍ  : ( دٔساٌ يذٕس٘ شبر ) – 3

انزٙ رذٔس كهٓب يٍ جٓخ انغشة ئنٗ  )جٓخ انششق ئنٗ انغشة ثؼكظ كم كٕاكت انًجًٕػخ انشًغٛخ انجبلٛخ 

، ٔثغجت رنك ٚكٌٕ ْٕ انكٕكت انٕدٛذ فٛٓب أٚعًب انز٘ ٚشٖ انُبظش يٍ ػهٗ عؽذّ أٌ انشًظ  !! (انششق 
!! . رششق يٍ جٓخ انغشة ٔرغشة يٍ جٓخ انشـشق   

 

ثشغى أٌ رشرٛت كٕكت انضْشح فٙ انمشة يٍ انشًظ يصذس انذشاسح  : (دشاسح يفشؼخ غٛش ػبدٚخ  ) – 4
ٚكٌٕ انثبَٙ ثؼذ ػؽبسد ، ٔانًُؽك ٚمزعٙ أٌ ٚكٌٕ ػؽبسد أعخٍ يٍ انضْشح ، ئال أٌ ْزِ انمبػذح 

انًُؽمٛخ انفٛضٚبئٛخ رغٛشد ُْب ثغجت غٕٛو غالفّ انجٕ٘ راد اإلدزجبط انذشاس٘ ، نٓزا انغجت فكٕكت 

!! .انضْشح ْٕ أػهٗ كٕكت فٙ دسجخ انذشاسح فٙ كم كٕاكت انًجًٕػخ انشًغٛخ ٔنٛظ كٕكت ػؽبسد   
 

 

 
((ٔهلل فٙ خهمّ شإٌٔ   )) 
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