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بخف

صصر

أخميلىضضأنمهم!لى
مهـص

مقدمة

تنميالتيهيالموسوعاتأنعلىالكثيرونأجمع

مواضيعهاعرضتمإذاخاصهالأعمارلكلوالمعرفةالفهم

كيموجزوحديث،خفيفةوتعليقات،موضحهصورعبر

متابعةفيللاستمرارورغبةشوقحالةفيالقارئيبقى

مواضيعها.قراءة

نفسيعلىآليتقدكنتالكونيةالموسوعةهذهفيهنا

أصدرهاسوفالتيأوالموسوعةهذهتكونأنكناشر

وبفكريتناولهامنلكلمهضومةالمادةغزيرةالفهمبسيطة

.متوازنعلمي

فهيدارناأعمالباكورةهيهذهالموسوعةكانتوإن

علميةمعارفدائرةلموسوعةواقعيةمشاهدةشكبلا

التربويالتقدمطريقعلىحضاريةوخطوة،شاملة

ونأمله.نبغيهالذيوالعلمي



فيهوأصبناالعملهذافيوفقناقدنكونأننرجوإننا

.النجاحمنحظا

إصداراتمنسنقدمهلمابالمستقبلنوفقأننرجوكما

...المؤازرةومنكم..وكتبوسلايسلموسوعية

التوفيقاللهومن

خطابهشام

الناشر



لكونا

؟الكونهوما

علاكماكلهواللغةوفيالسماءوهوالشاسعالفضاءهوالكون

ونجومومجراتأجراممنبنايحيطماكلهوالفلكعلموفيفأظلك

بينهما.وفراغوكواكبوسدم

السهمانئشيرفوقومن،جانبياترىكماالتبانةدرببنظامالمعروفةمجرنتا

هيالتبانةودربحلزونيلولبيشكلوللمجرة.الشصمرموقعإلى

الحلزونأذرعإحدى

عبدالأزمنةأقدممنذ،عاممليار2.-15بحواليعمرهويقدر

أنهمإلا.لهمآلهةواتخذوهاوالكواكبوالقمرالشمسالناس

الكواكبهذهحولدراساتمنالمفلكيونبهقاممابفضلاستطاعوا

.والنجوموالأقمار

للزمنمقياساوائخذوهاالفلكفيالمنتظمةتحركاتهاوعرفوا



هو)كمامتراتبالكيلوقياسهالتملاالفلكيةالقياساتلأن،وللتقاولم

معلوم(.

يأالضوئلةبالسنينالسماءفيالمسافا!كياسالفلكلونواعتمد

مليون5.9تساويوالليواحدةسنةفيالضوءيجلازهاالتيبالمسافة

لقريبا.متركيلو

وأخرىالأفقتحتالمغيبمتعادبةنجومعلىالسماءتحئوي

.انقطاعدونالشر!ناحيةمنتشر!

بالشكلللبالنالئيالمجراتالافمنواحدهفهيمجرلناأما

والحجم.

تدعىوالغبارالغازمنتئكونكبيرةسحبالفضاءفيتوجدكما

.السدم

رؤوسنافو!متحركةلبدوأجراممنعليهاوماالسماويهالكرةإن

فيمرهالشمسحولالأرضدورانبسببالغربإلىالشرقمن

.النجوموسطتتحرككأنهاالأخلرهتبدوالسنه

؟النهارفيزرقاءالسماءتبدولماذا

مليونملالين581.حواليللأرضالجويالغلافكتلةتبلغ

على:الغلافهذاويحتوي.طن

النيتروجين:-أ

منهه/ه76وحجمامنهه/ه78بنسبةالجافالهواءفيويوجد



فيالأوكسجينحدةمنبالتقليلكبيرةأهميةلهوالندتروجينوزنا

والتنفس.الاحتراقعمللات

الأوكسجين:-2

منه/ه23والنقيالجافالهواءحجممنه/ه2اعلىيشملوهو

الذوبانقليلغازوهوالاحتراقوعملياتللتنفسضروريوهووزنه

.والنباتاتالحيواناتلتنفسضروريهومنهيذوبوماالماءفى

نأويكفيالحجمريةوهىاوللاكل!الا!*البنىالطرىمجرتمنععرجزء

الكويخة.الةعب!ويطلقمةميون025كلمرةدورقاا!رةهذهحولندوركا."نعرف

:الماءبخار-3

أنهإلامتفاوئةبكمياتالماءبخارعلىالجويالغلافيحئوي

الطقستطوراتفيتأتيرولهفأكثرملراكيلو12ارتفاععلىينعدم

أعلى.إلىالأرضسطحمنالحراريةالطاقةونقل



:الكربونأوكسيدثاني4-

نسبلهلقدروالبراكلنوالاحلرا!التنفسعملياتمننالجهو

منعهإلىأضفالضوئياللركيبعمللةفيويدخله/ه31805.بحوالي

إلىللأرضالجوىالغلافخلىسمنالنفاذمنالحراريةالإشعاعات

حرارله.علىالأرضجوبذلكفيحافظالعلياالجوطبقات

:الأوزون-5

كلترتبطحيثالأوكسجينعنصرالأوزونغازجزيئاتئحتوي

هيوأهملته30وصيغئهواحداجزيئالتكونالأوزونمنذراتثلاث

البنفسجية.فوقوالأشعةالسينيةالأشعهامئصاص

03045بينيئراوحارئفاععلىالجوطبقاتفيالأوزونولوجد

.اكيلومئر

عندالشمسنورلشئتعننائجهالنهارفيالسماءزرقهإن

أنواعبعضيمئصالذيللأرضالجوىالغلافخل!منمروره

الأشعة.

تلعبهالذيالدورإلىأضفالآخربعضهالشتيتعلىويعمل

لمعانيفسروهذا،الأرضجوفيالمعلقةالماءوقطراتالغبارذرات

.النهارفيالسماء

الحالي؟السنويالتقويموضعمتى

وهي:السنوىالتقويملوضععواملبنلانةالقدماءاهئم

نفسها.حولالأرضدورةأى:والنهارالليل



.الأرضحولالقمردورةأي:القمريالشهر

الشمس.حولالأرضدورةأي:الأربعةالفصول

مختلفةبصورهالسنويتقويمهالهاتنظمالمختلفةالشعوبوكانت

لمبصورةالعواملهذهنظمتقويمافوضعواالرومانجاءأنإلى

ملكاملة.تكن

063السنهأيامعدديكونأنفقرربذلكقيصريوليوسواهتم

نأقررفقداللوموربعيوما365هوالسنةألامعددأنوبما.يوما

ألامعددلكونأنوتقررشباطلشهرسنينأربعكلواحديوميضاف

عددفكانشباطعدامايوما35والزوجيةيوما31الفرديةالأشهر

يوما.92أيامه



فكانتآذارشهرمنتبدأكانتالرومانعهدفيالسنةأنبما

هي:الأشهر

الثانيكانون-الثانيتشرين-أيلول-تموز-أيار-آذار

عدامايوما.3منمؤلفةالأخرىوالأشهريوما31ذاتلشهر

.شباط

كانونشهرإلىأذارشهرمنالسنةبدايهقيصريوليوسنقلوقد

.)تموز(الجديدالئرتيبحسبالسابعالشهرعلىوأطلق)يناير(الثاني

سميولذلكآبشهرعلىأسمهأطلققيصرأغسطسجاءولما

.)أغسطس(

علىالمسمىالسابعوالشهريوما35يعدالثامنالشهرأنوبما

يكونأنوقررالغيرةأخذتهيوما31يعدقيصريوليوسخالهاسم

لشهروأضافهشباطشهرمنيومافأخذلوما31منمؤلفاآبشهر

31ذاتأيلول،آب،تموزمئتاليةأشهرثلاثةأصبحتوبذلكاب

يوما.

الواحداليومثانيوتشرينأيلولشهرمنبأخذأغسطسوقام

.الأولوكانونأولتشرينللشهرينوإضافةوالثلانلن

.م1582عامحتىالتقويمهذااستعمالوبقي

إذدقيقغيرقيصرتقويمأنالسابعغريغوريوسالباباوجدولما

فرقفيهأن)إذثانية46ودقيقة48وساعات5ويوما365أنه

1582عامحتىتراكمالفرقهذاوأن(ثانية14ودقيقة11طوله
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من4التاريخونقلالناقصةأيامالعشرةبإلغاءالباباقاملذاأياملعشرة

التاسعاليومإلغاءالباباقرركما1582أكتوبر15إلى1582أكتوبر

وسميسنواتأربعكلالكبيسةالسنةفيشباطشهرمنوالعشرين

وكالاتي:الدولمعظمتبعتهوقد،الغريغوريبالتقويمالجدلدالتقويم

.البرتغال،إسبانلا،فرنسا،إيطاللا:5821

الألمانية.الدويلات،سويسرا،بروسيا،هولنده:5831

.بولنده:5861

هنغاريا.:5871

.سكوتلنده:0061

السويد.:0071

البرلطانية.المستعمرات،إيرلنده،ووللزإنكلتره:7521

.أميركا(شماليفيها)بما

.اليابان:8721

الصين.:2191

بلغاريا.:5191

.)سابقا(السوفلتيالاتحاد،لركيا:7191

غسلافيا.يو،رومانيا:9191

.اليونان:3291

اللونانيالتقويمعلىوبقيتبهتعترففلمالشرقيةالكنيسهأما

الكاثوليكية.الكنيسةمنيوما13بعدالميلادبعيدتحتفلفهيلذاالقديم
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القمر

لاحيثمنهاأصغرولكنهالأرضمثلكروياجسماالقمريعتبر

عندالقمرقطريبلغحيثالأرضقطره/ه25الاستوائيقطرهيئجاوز

كم.)3476(اسلوائهخط

لبعدوالقمرالأرضسطحعلىالجاذبيةقوةمدىتعادلسطحه

بقوةبالأرضويرتبطكم45..5منيقرببماالأرضعن

إهليليجي.مدارفيحولهايدورفإنهلذابينهماالمتبادلةالجاذبية

نقريبا،ساعة27ءويوما27كلنفسهحولالقمريدور

لهامقابلاجانبيهأحديكونالأرضحولدورانهوأثناء

دائم.بشكل

أمكنولكن،الأرضمنرؤيتهيمكنفلاالأخرالجانبأما

12



9691يوليو/تموز21لومكانلقدالفضاءمركباتمنتصويره

نيلوهوالقمرعلىإنسانأولقدموطأتإذ،العالمفيحاسمايوما

ألدوين.دونوزميلهأرمسلروغ

الافسطحهويغطيوالرمادبالغبارمكسواالقمرسطحأنولبلن

منعزلة.جبليةقممبعضهاوسطفيتوجدالتيالبركانيةالفوهات

13



إلىبعضهاارتفاعيصلاجبليةسلاسلالقمرسطحعلىويوجد

.الأرضسطحعلىالجبالمنارتفاعاأكبريعدوهوم5059

يحدتوالقمرالشمسبلنموضعاوئأخذالأرضتلحركعندما

لابحيث،واحدخطعلىالثلاثةالأجرامتكونوعندهاالقمرخسوف

نورفإنلذا،منحنيةخطوطفيالسدرأوالالتفافالشمسنوريسئطيع

الغام!.الأحمراللونإلىمائالصفيبدوالقمرإلىيصللاالشمس

القمرخسوفتوضحصورة

14



م3002عاموحثى1991عاممنالقمرخسوفيوضحجدول

15

مشاهدتهيمكننوعهالخسوفلختا

من

دبسمبر/ايأولكانون21

1991

أميركاشمالي،الهادئالمحلطجزثي

الياأوسلر،اليابان،

إفريقياغربي،أملركاكلجزئي2991لونيو/حزيران51

لشر!ا،باأورو،إفريقلالام/دسممبرالأولكانون9-01

أميركا،جنوبي،الأوسط

أوستراليا،،الهادئالمحلط

اسلاشرلمحيجنوب

اللا،أوسلر،ئالهادالمحيطلام3991لونيو/انيرحز4

آسلاشرقيجنوب

نوفمبر/الثانيتشرلن92

3991

أمريكاجنوبي،امريكاشماليلام

جزئي4991يوما/يارا52
أمرلكا،جنوبي،أمريكاوسط

إفرلقلاغربي

جزئي5991أبريل/نيسان15
اليا،أوستر،ئالهادالمحيط

آسياشركيجنوب

أوروب!شركيجنوب،إفرلقياتام6991للأبر/نلسان4

أمريكا.جنوبي،

امرلكا،جنوبي،أمرلكاوسطتام6991/سبلمبرأيلول27
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أمريكا،جنوبي،أمريكاوسطجزئي7991سمار/ارآذ42

إفريقياغربي

إفريقياشرقي،إفرلقلاجنوبيتام7991/سبلمبرأللول16

اللاأوسلر،

اليا،أوستر،ئالهادالمحلطجزئي9991ليولو/لموز82

اسياشركىجنوب

غربيجنوب،أمرلكاشماليتام5002لنالر/الثانىكانون21

إفرلقياغربي،أوروبا

اللا،أوستر،ئالهادالمحلطلام5552يوللو/لموز16

اسياشرقيجنوب

لقباإفر،سلاا،باأورولام1002ينالر/الثانيكانون9

1002/يوللولموز5

!

المحيط،الداأوسلر،آسدا

الهادئ

3002مايو/أيار61
با،أورو،يكيتانلأمراتام

يقياإفر

يقياإفر،باأورو،لكيتانلأمرالام5302نوفمبر/الثانىلشرلن9



الرححالرحمناللةبسم

الطيماللةصدقللناظرلن(وزشاهابروجاالسماءفىجطنا)ولقد

لمسيرالظاهريهالدائرةطولعلىالبروجدائرةكوكباتتوجد

درجة.16عرضهحزامنطاقفيالشمس

يقابلقسموكل،قسماعشراثنيإلىالحزامهذاتقسيمتموفد

."برجا"تسمىكوكبةعلىويشئمل،درجه.3

أبرلل./نيسان91إلىمارس/اذار21من:الحملا-

مالو./ألار52إلىأبرلل/نيسان02من:الثور2-

/لوندو.حزدران21إلىمالو/أدار21من:الجوزاء3-

لولدو.تموز/22إلىيوندو/حزلران23من:السرطان-4

أغسطس./اب22إلىلوليو/لموز32من:الأسد-5

17



سبتمبر./أيلول32إلىأغسطس/اب32من:الصراء-6

أكتوبر./الأولتشرين23إلىسبتمبر/أيلول23من:الميزان7-

الثلألى/تشرين2اإلىأكتوبر/الأولتشرين42من:القرب8-

/الأولكلألون21إلىنوفمبر/الثلألىتشرين22منالقوس9-نوفمبر.

ديسمبر.

يناير./الثلألىكلأطن91إلىديسمبر/الأولكلأطن22منالجديا-"

فبراير./شباط18إلىيناير/الثلألىكلألون25منالدلوا-ا

.مارس/آذار02إلىفبراير/شباط91منالحوت-ا2

18



الشمس

يس:سورةمن38الايةفيتعالىاللهقال

الطيماللةصدق!الرحيمالؤيزتقديرذلكلهالمستقرتجري)والشمس

كرةوالشمسمنهاجزءوهيالشمسيالنظامنواةالشمستعتبر

المتوهجة.الغازيةالموادمنطبقاتأربعوفيها،جداكبيرة

.(الجوي)الغلافبيسمىماالغازيةالطبقاتتلكوتشكل

حالةفيوالهيدروجينالهيليومغازيمنفنتكونالشمسنواةأماد

)الغازيةالمعروفةالحالاتبعدللمادةالرابعةالحالةوهىلجزما

)1(.(والصلبةوالسائلة

الئفاعلويسمىاندماجيةنوويةتفاعلاثتحدثالشمسمرلمحزوفي

السلسلة.هذهفيلهاوافيأشرحأتجد)1(

91



منذراتأربعنوىتندمجوفيهالذراتأنويةبينيتملأنهنوويا

جزءتحولذلكعنوينئجواحدةهيليومذرةنواةلتكونالهيدروجين

طاقة.إلىالهيدروجينكتلةمن

درجةمليون2.إلىالشمسباطنمنالحرارةدرجةوترتفع

لحيطسميكهطبقةوهناك،الشمسمنالمرئيةبالكرةويحيطسيليزية

006نحوسمكها(اللونية)الكرةباسمتعرفالشمسمنالمرئيةبالكرة

لابحيثجداضعيفإشعاعهافإنلذلككثافةأقلغازاتهاإلا-أنميل

.التامالكسوفخل!بهائهيشاهدولكنالنهاروضحفيرؤيتهيمكن

الحركةدائمةمتوهجةغازاتمنيئكونالنيرالشمسسطحإن

السطحمنوترتفعس1(000)0حوالىإلىحرارتهادرجةتصل

إذالكيلوملرا!آلافتتجاوزقدشاهقةارتفاعاتإلىتصلناريةألسنة

أواسطفيأما،مئويةدرجة6...الشمسسطححرارةدرجةتبلغ

درجة.مليون2.إلىتصلفيهاالحرارةفدرجة)بالاتون(الكرة

الفضاءنحوفائقوبجهدانقطاعبلاوالحرارةالضوءالشمستشع

هذهمننطفةإلاهوماالأرضيةالكرةإلىالحرارةتلكمنيصلوما

قطرهيبلغوالذىالشمسمدارحولدورانهاخل!الهائلةالطاقة

تقريبا.متراكيلومليون.3().

،بالملكاواطيقاسالذىللشمسالإشعاعيالجهدمجموعإن

.الملكاواطمنالواحداليمينإلىصفراعشرينمنمؤلفاعددايبلغ

خل!حولهاالذىالفراغفيالأشعةمنالشمستبذرهماوإن

02



الطاقةمن،الأرضوجهعلىالبشريةالحاجةلتغطيةيكفيواحدةثانية

سنة.لمليون

553/5و(البنفسجيةفوق)أشعةه/ه9منتئألفالشمسوأشعة

)الأشعةتنويرأشعةه/ه38والحمراء(تحت)أشعةحراريةأشعة

.الزرقاء(

هائلةمقاديرهيحولهافيماالشمستشعهاالتيالحرارةومقادير

الدقيقةفيفيعطييشعالشمسسطحمنالواحدالمربعفالسنئيمئر

.ارىحرسعر98(00)الواحدة

ألفوثمانينخمسمائةعملإشعاعهفييعملكلهالشمسوسطح

فيكوناخئصارايكتبعددوهوحصانمليونمليونمليون

مننحوايبلغكلهالإشعاعهذامنالأرضونصيب0271ئم!805

.جزءمليون22..منجزء

دقائقثمانيمنأكئرإليناليصلفيستغرقالشمسضوءأما

ظلامويخيمالبرودةرهيبجليدالأخرىوالكواكبالأرضلكساولولاه

.الحلاهولانعدمتحالك

25/5وهيليومه/ه25وهيدروجينه/ه73منالشمسكتلهتتألف

.3سم/غم4.1بفتقدركثافئهاأماأخرىعناصر

بمراقبةحركلهاوتقاسيوما25كلمرةمحورهاحولالشمسوتدور

اما(الشمسية)الكلفباسملعرفوالتيسطحهاعلىالمظلمةالكبيرةالبقع

ملويةدرجة26..مقداربهايحيطمماالبردباردةفلأنهامظلمةكونهالما
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000333بمقدارالأرضمنأثقلوالشمس،لهحبلهإئدلاعا!لرافقهاكما

مره.

حركهلنظمالليوهيالأرضكللهكدر469332فلبلغكلللهاأما

كواكبهاجميعلجذبفهيوتوابعهاالكواكبوباكيالأرضيهالكرهدوران

فيمنهاكلسيرعلىفلحافظهائلةبقوهالشمسله()المجموعهاللسعه

.مداره

لعمرلقدلرىحساببإجراءالمخلصونالعلماءلمحام9891عاموفي

ىأ5.2913.الشمسقطرلبلغ.سنةمللار94.4بحواليفقدروهالشمس

كلممللون015فهوالأرضعنبعدهاأما(الأرضكطرأضعاف1)90

مره03()0كطرهدبلغالجوزاء()منكبنجمأنإلاالشمسضخامهورغم

)منكبالنجمكطرضعفهو(العقرب)لمحلبالنجمكطروإنالشمسكطر

لماوالقمرالأرضبلنالمرورالشمسحاول!فلوهذاومع.الجوزاء(

.كلم(55384)5والبالغةالكوكبلنهذلنبلنالمسافهطولرغماستطاعت

.طرفها(في)لاالمجرهوسطفيلهامكانااللنممسلجدالتباقدربوفي

22



الشمسية()الكلفالشمسيةالبقع

عدةقطرهيبلغبعضهاأنحلىالشمسيهالبقعحجميتباين

.الأرضلمحطرأضعاف

هوالفلكلةبالوحدةبعرفالذيالشمسيالنظامكواكبأبعادمقباسا!ن

هذهالدوليالفلكيالالحاداعلمدوكدالشمسإلىالأرضفيالمسافهمقلاس

إنالشمسبومأماكلم1().7879594تساويوهي8391عامالوحده

..نحنأيامنامنيوما24فيبلغاستوائهاخطعندهولومانسملهأنصح

دوما.34نحوفلبلغ!طبيها!ربأما

أشدالظلالمسماةالبقعةمركزأنلاحظ.الشمسيةالبقععليهظهرتوفدالشمسقرص

فيالحرارةدرجةتقدر.الظلشبهالمسمىالحتارمنبرودهأكثربالداليوهوسوادا

الأكثرالظلشبهمنطقةفيالحرارةدرجةنقدربينمامئويةدرجة042.الظلمنطقة

مئويدرجة5.06حواليسطوعا

وحركةالسماءفيالظاهرةالشمسحركهمنالإلهيهالحكمةإن
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والدفء..الودتوتنظبمالزمنلقباسهيالأخرىالسماوبةالأجرام

سورةمن5الآبهفيتعالىاللهبقولالحكمةللكوتلجلى..والضياء

.(ضباءالسماءجعلالذيهو)بونس

.الإنسانعلىالكثيرهلعالىاللهنعممننعمةهذهكلإن

الشمس:كسوف

-ألتخركعندماالشمسكسوفيحدب

ء،كا+.القمر "بئ-!والأرضالشمسبينلهموضعالبأخذ

فيفي"؟اعلىالثلاثةالأجرامتكونوعندها

!اكامعئمهالسماءوتصبحواحدخط

ذلكأثناءوبالإمكاندقائقلبضع

أ.ليلا(نشاهدها)كماالنجوممشاهدة

ا:منهاكثيرةإشعاعاثللشمس

.(الحمراء)تحتوشممىالحراريةوالأشعة،النووبةا-الأشعة

الانسانجلدئجعلالنيالبنفسجبةوفوقالبنفسجبةالأشعه2-

إذاالجلدفىحروقاولسبب.طويلاللشمسلعرضإذاأسمر

الأشعة.لنلكالجسمتعربضزاد

الجسمنخترقوهي(ثر)أشعةونسمىالسينية3-الأشعة

.العظامباسنثناء
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إلىتؤديونوويةوحراريةوممغنطهمكهربةإشعاعا!وهناك4-

كبيرةكمياتإلىالأرضئعرضتإذوالإذاعيالتلفازيالبثتشويش

منها.

اللم!وفيثونالظلمنالطرفهةالشطئةوفي!وصهاحول،إكلدليةهالةإلا!ثمسمنيرىولاالضس!كسوف

الئسىنثسفللاالظلمنطلةخارجفياماالثسىمنمزءايرىانمنهالناظريسئط!،مزليا

الشسسطح!ل!كم000224الث!واظارنناعطغوند.للثس!كلى!سوفلظءفيصورنسمىلئمولأمنظر

.)للملارنة(!ماءنئطةيشثلالصورةخلنيةفيالأرضونطو،

25



لا.":/!7ومديخيادوبزابعمنكبرفيومايدوزصالاالممثقمم!\6؟1

..،1.1ءد.،:ا01:)1.،/ء!لا.-/لم-صءص..ألم+أا

لأ/3/،32،ء،،،،(،لا،لا-!،3ولاء"2خ/6*لم:ر.لا.والتصنننإ/االمنفلوهه/دسى--..2نر:،لملم3أ

لا...ص!؟8\/بمء13./"،1."اإ!17!:؟:اأابميرةالنتمسبهيةجاذ7؟سس،!لم؟!:

-2كا...ص!إ.والمذ!اىاكواك!ورا!دسر!فينم!./!.

."ء"ع.المثصممابمعمرسببهاجممابميز.*وا!ذبةلو11د!*!،"؟"؟ا.ة.

-م/،/صبلؤ(،!:ة،،ا"

اكوكباكريبما"انتجيح-تاإ*؟.أ"لا/

لالا%!لم.،ول:؟،

صا!!ث+؟/خ،ء*3إ

لنتمس5-عناوالمجلا/.لأ؟2*!..*إءأ+إ؟(

ول!لأبر3+:/،\ ص./-.!9اص؟م-3!.+لأ.،.

.ؤمداراتيمحذدلىورصلهالد..،."ير19!:ا،إ،إألار

إلم؟!لم،بر،،لا!*ا،ةيرإ!

2!لاء00فدجالاقشطجعوعنها!...،."0.00/22،.أص
.."ةبراسلاس

/!اآد،ى9،

.ء،أواإلؤسلأا1!كأا؟تأ/1:؟خ،؟.أ.!!3ء!

لاتمعدعنمانخسالتىوالمذنماتالم*اأ"7.لى؟لأ؟2أ؟،.لأ،إر
..،.-*رب!لأ،".2،:،لى؟؟،"1؟:لانيلم،س،

.ا!ألم،.،ا،بم

-.اص!وكبمن،كض3!لا،:ألا".؟!،زر!"!ا!!شبإ،

،"!3!لم--،كلفىةأ*برر،خإط،كاأ

.3!س!كم!ص7كو؟"؟؟،ير.،

الإفلأتلافنمضصحأ.ءكا-.نمهسزحلالى0،،إ،!ا؟.!لم*.؟ط.:ر.أ،"لم-،11لم ،..خ!-/ا.0!1ء،في1تر63أ*،بر

ئماا4.إ.إ*:لم،ة

ة.!لم!!!؟،م؟!م؟"!

لثممقاببهزهنجا!،،ءلم.-9،3تج/بر.،م!رز؟غيز؟إ؟يغا

لأ.إءأغر:أ؟،؟،،"!يرة2

فننظيعولا..3اص-ءس.!د!بغ!ئنسبرزفيأبز!3 /.."!،"!بر،4؟3

ا!تركلى!أ!"أ،لأفي!بر.أ

.ا!لم؟س؟،!/خلأ.مح!ام!.ئز"ج،.ص1،73

+أ.؟+)أاأإ/.لم*/،.!ة!ا.ر،إ!

ص...ا،،لا--؟؟؟إبخ،،كللألمء31ء

د*؟!8كر"-؟لما؟،33،1""!لأ،/!"."أ،لمء!

ليير.!-5ء،(-/-لى!،ثبم:لم،برتنلملمفي-خ،؟3!؟!.لم

،؟7ء!ء"؟9،في.-!؟،3،؟ببم!)"؟/

أ"أ!ع!"!،قي*.لأ*أس!،شش6؟برإ؟جة"
ا..كا،،بر.يزالمر3ء"!؟اطما-،أ!!!لمببرء،،

01!ار11هد11.+:لى:؟إ-ء!.؟ر،3*لم،.!د!".،لا

أ،!لم-.ع6.،لم!"لحكا!!ء:.لا؟"*آ-عه!!-\

03،ءأ.!،،-!ين6أر*بخشلإ؟:فيلمبرف،فى:يم:ا":

.لازضا،*،.،-.،في4،-3!لمإ!.في!1،كافئ!!"-؟آ*لإفيفي!،ت4:،،إ:،مؤإا.

لأ،"/3أ3+!"لا،ص،؟،،\ؤلأ".ء،بز؟"..لأ؟!إ.3!ظ.ا؟لم.؟خ؟،لم

9:1ء3!!،"21/،ء+3*ء.*"ء/.:غس*لآ

..ا"كا،؟!،،لا"إ!إ+،جء4*،،لأ.،/،.ة.+بر،

ى.8!.ذ،،7(3،9؟10لي!-.\يرلما،ى،3-ء!لم:د/س

ءبر"ءبمه.ء-5.لز!.0/1م،ج1،لم،لأشأ؟؟أئرءكا)؟.(،2!لألملا،بربر.

،.،.-!؟ئم!بر،.،:

لاكا.ء02،؟ر؟إخ/ا:9ءإ9،،.3!!::ىلم!تج!!9في*؟لملمالا،

،.ل!؟./-لألم.؟برابهه؟لم..!!"!.!!!؟إ؟؟ا!،ظبن.:

ا:،30،2.؟خ3لم؟برد!!ص.ثفي،سإ6؟ةلم"س؟

،الأمحارأ!.ا،إءر!بزبزء؟/لىء؟؟!كاكا،،،؟لأ7ءالمض،لمزو!لأ

لأ،.،لا.:"!/2لم/../ر؟/،.*/،ة+ا)أ

لم.،س.3لأ.،:ابر:7؟،الم!::،-اظ!ءلم*":،:ة-

الا،0،9ع!.ء!،،ح.ءإكأالمرزإ*،به!لم!إ؟ا،2لملم!،خصه!،ابئ9،.ة

ال"-اظ-،!؟؟؟،في!ا(!01أ..سلم؟

.ربر.!؟بزلاا4ةبمع.2،،لم

.صء..-،وإ،،لم،،/!ا،شقيمئر!،1،ا./،:،دءلم-!أأ!1-

26



مريخأ.النسىمنبالحلقةبهجزءيبقى،الخلقبئالكرففي:حلقيئ)1(
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منثاهدنهبمكننوعهالكوتتاريخ

1991/يخايراثافيكانرن15

1991نموز/يربو11

2991/يخايراثانيكانرن4-5

2991يرنيو/حزيران03

4991ابار/ماير01

4991/نوفمرالانيترين3

5991أبريل/لان92

5991ا،ول/اكتوبرلرين24

7991/مارسآذار9

8991برفبرا/ضاط26

9991فبراير/ضاط61

9991أذمط!/اب11

1002يرنيو/يرانحز12

1002/ديبرالأولكانرن14

2002/يرنيوحزيران01

2002/ديبرالأولكامرن4

3002/مابرابار31

3002نرفمبر/الانييردر23

خننبئ)9(

خلنبئ

خنفبئ

حننبئ

خلبئ

خنقى

خنقبئ

خلقي

حنفبئ

أوضرالا،نبوزبلندة،الهادىءالمحبطجنربي

الجنويةأيركا،الهادىءالمحيطاواصط

الهادىءالمحمطاواصطايركا،شمالي

الأطليالمحيطجنربيايركا،جنربي

اميركا،شماليالهادىء،المحيطاواسط

افريقياشمالي

اياطلي6المحيطجرلي،الهنديالمحبط

أيركاجنربي

أيركانجربيالهادىء،المحيطنجربي

المحيطنجربيآجا،نجربي،الأوصطالرق

الهادىء

آجاشمالياجا،وصط

المحيطالهادىء،المحبطنجربياندويخا،

الهندي

اوشراليا،الهنديالمحيط

اوروبا،شمالي،ا،طليالمحبطشمالي

الأوصطالرق

افريقيا،نجربي؟اياطليالمحيطنجربي

مدعقر

ابركااراصط+،الهادىالمحبط

مكسيكوالهادىء،المحبطاندويخا،

اوشرالا،الهنديالمحبط،إفربقيانجربي

بنلاندغر،إبسلندة

اتاركيكا

ا



:قزحقوس

ليسبالحقيقةولكنه،الأبيضبلونهالشمسضوءنرىإننا

المطراخترالمحهاعندتتفرقملونةأضواءمنخليطأنهإذ،كذلك

ينحرفلونوكل،الألوانمختلفةأشعةإلىالأبيضالضوءفيتفرع

أحمرإلىالشمسضوءينقسموهكذابهخاصبمقداراتجاههعن

ألوانهيوالتيوبنفسجيونيليوأزرقوأخضروأصفروبرتقالى

.قزحقوس

البنفسجيةفوقماترىلاأنهاإلا،الألوانهذهأعينناأنورغم

الأشعة.تلكفيالحمراءتحتولا

قزحفوسألوانيوضحزجاجىموشور
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الشمسسطحمظاهر

هي:مظاهرستهالشمسسطحعلىأنالعلماءلاحظ

كالنوافلركبيرةمسافاتإلىالفضاءفيتندفع:اللهبألسنة+

العملافة.

ترلدأنبعدأدواساتشملالتياللهبألسنةوهي:الناريةالأقواس+

الشمس.سطحإلى

.الفضاءفيدنطلقاللهبمنضخمهكدلوهي:الشواظ،

الشمسسطحعلىتظهرسوداءبقععنعبارةوهي:الشعلاث،

منوتدومملوهجهنيرهبمناطىومحاطةمنتظمةأشكاللهاوليس

.(الشمسية)الكلفأوالبقعوتسمىشهورإلىساعا!

وبزوالهاالشمسيةبالبقعتحيطلامعةمناطقوهي:المتوهجةالرلمحع،

البقع.تلكتزول

92



الكرةنصففيالأربعةالفصولإن،الفلكيةالمصطلحاثفى

هي:الشمالي

الالدحبإلى(مارس/آذار02)الربدمىالاعئدالمنولمدد:الربيعا-

.لونيو(/حزدران12)الصدفى

إلىيونيو(/حزلران12)الصيفىالالاللأبمنمنولمدد:الصدف2-

.سبلمبر(/أيلول)23الخريفىالاعئدال

إلىسبلمبر(/أللول)23الخرلفىالاعددالمنويمدد:الخرلف3-

.دس!مبر(/الأولكلألون22أو12)الشدويالالملاب

إلىديسمبر(/الأولكلألون)21الشدويالالملأ!منولمدد:الشئاء4-

.(مارس/اذار52)الربيعىالاعددال

لقابلوالشتاء،الربيعلقابلفالخريف،الجنوبيالكرهنصففيأما

.الشتاءيقابلوالصيف،الخريفلقابلوالربلع،الصيف

السنويتلنالمناسبتلنالخرلفي(أو)الربيعيالاعلدالولمحتولعلبر

الشمستجلازحلن،الطولفيمتساوللنواللللالنهارفيهمايكوناللتين

الاسلواءخط

اللتانالسنويتانالمناسبتانفهوالشلوى(أو)الصيفيالانقلابأما

ثابله.ولبدو،الاسلواءخطعننقطهأبعدفىالشصم!فيهمالكون

لومهو،الغروبحتىالشروقوق!منأى،السنهأدامأطولإن

الشمالي.الكرهنصففيلونيو/حزيران21

03



ثمزجاجيموشورإلىالشمسمنمنتظماشعاعاأدخلناإذا

سبعةمنمكوناالطيفويظهرلناتحللبيضاءورقةعلىأسقطناه

للبحوثخاصاشمسيامطيافاالعلماءصنعوقد.متصلهألوان

.الغرضلهذاالدقيقةالمختلفة
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بم
ا!سثوبمالىالفطر

الكتلة()الحجم

ماغربالكيلو

الكئافة

سم3/غ

السطححرارةمئوسط

.()مئويةادبالستينغر

123428،5172ك!4878203،30علارد

12،245،5464ك!40121986،40هرةالز

2،515.515ك!12756749،501لأرضا

الصفرنحت4،60123349،353*496791المريخ

الصفرتحت998،1127325،1801*0014280المشتري

الصفرئحت685913،.685،5*0000120261زحل

الصفرتحت125271،1791ك!00052683،80نوساأور

الصفرتحت230،1635،1391*004840261نبتون

الصفرتحت92،11،2022*22840221بلوتو
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عنبعدهمئوسطلكوكبا

بالكمالشمس

الدوره

النجمية

حولالدوره

المحور

السرعةمئوسط

كم/المداريه

بالئلألبة

61ويوما58لوما001،909،5788عطارد

ساعة

87،47

20،35يوما243لوما006،802،8017،224هرةالز

يوما000،006،91426،365لارضا

هولوما)365

84وساعا!

دا6ود!يفه

ثانية(

56وساعة23

دفيالة

78،92

24لوما000،084،227678المريخ

73ويوما

32ودفيفة

ثلألية

349،313،224

المشئري
،000003،1778!!

60،13

000،004،942،1زحل
!!

66،9

انوسا!ر
000،903،87،21!!

81،6

نبئون

-!!000،04،4.،م

بلوثو

-أيا!!000،00،139،15



عطاردكوكب

:عطاردكوكب

وخمسينبثمانيةعنهايبعدإذالشمسإلىالكواكبأقربهو

حجمهأنأيكم(484).يبلغفقطرهالحجمصغيروهوكممليون

الأرضبة.الكرةحجممنه/ه6

الأرضيةالكرةوزنمنجزء24منجزءعطاردكوكبويزن

عنعطاردبعدومتوسطصفرا(وعشرينواحدأمامها)هالبالغ

/ثانبة.ميلا36دورانهسرعةويتراوحكممليونه8يعادلالشمس

الثانيهفيميلا24والشمسإلىمدارهمننقطةأقربفىويكون

عنها.مدارهمننقطةأبعدفييكونحين

وتصلى،يوماه9كلواحدةمرةنفسهحولالكوكبهذاوبدور

درجة004الدورانأثناءمنهالشمسيواجهالذيالجانبحرارةدرجة

درجةفيالفر!ويعود،بكثيرأبردالمظلمالجانبفىوتكونمئويه

الجو.انعداموثانيهما،عطارددورةبطئأولهماأمرينإلىالحرارة

الأرضوجوبهبحيطالذيالغازيالغلافهوالكوكبوجو

نتنفسه.الذيالهواءوهو

ويمنعالشمسحرارةبعضيحجزالغازيالغلافوهذا

،الحرارةدرجةفىالسريعةالتغييراتحدوثيمنعكما،حدوثها

القليلعداماالجويغلافهفقدانإلىذلكأدىجاذبيلهضعفوبسبب
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فبه.حلاةلامب!جرمفهولذاالهيدروجلنوالهيليومغازىمنجدأ

لوما889هوالأرضيبالتوقيتعطاردعامأننعرفأنبقي

يوما.95يعادلالأرضيبالنوقيتيومهوأن

ؤآلكوييهاتألكواكت،فيألشبيائظاما

بألئفانلةألار؟الكواكبأخجانم.ألارة

نأألصنروعىلكن.ياتقرمصبوطةآلأرضمه!

ألغارجتةآلأرنمآفيراتسداراثنكون

احعبىأعنمرنج001أبحدنجلونوبهراأبهر

لحبلحهىألآراتأظ(أناكطارد.مى

الرمر:،ك!لارذ،:ألحببفيئغلإها

زحل،،الئنزي،الحر%!،لأرضى

بلونوسداراخلنجداو،وبلوتو،يرن،اورانوش

ألكوببهات!ؤنمغ.نهانارمنخزهليونجون

وآلئزفي.تمآلضسداري.ين
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الزهرةكوكب

:الزهرةكوكب

صافيهكالماسةالسماءفيلا؟لأإذولمعانائألقاالكواكبأكثرمن

.الشرو!دبلأوالغروببعد

لبلغإذ.الحجمفيتوأمينوالأرضهيالزهرهتكونوئكاد

الأرضكتلةه/ه4.81فهيكللئهاأماالأرضحجممنه/ه29حجمها

قطرهايبلغإذ،كممليونأ8.مسافةببلغ.الشمسعنبعدهاأنإلا

.الأرضشمتقبلهماضعفونستقبل،كم4.121

الماءوبخارالأوكسجبنغازعلىيحتويالزهرةوغلاف

نورتعكسجداالعاللةكثافتهاأنإلاضئيلةبأجزاءوهيالسمبك

ثانيغازتكونمنيمنعلافهذا...هذاومع،عليهالسافطالشمس

53/5بنسبهالنيئروجينغازومنه/ه09بنسبهالخانقالكربونأوكسيد

الهيدروجين.غازإلىإضافة

منبنوعالقدماءأحاطهفقدالزهرةكوكبوتتلألأوبريقوللمعان

آلهةروحيجسدعندهموهو"عشتروت"البابليونأسماهوقدالقداسة

كآلههكذلكعندهموهو،"أفروديت"الإغريقوأسماه.والجمالالحب

والجمال.للحب

مؤنث""العزى"اسمعلبهأطلقوافقدالجاهليةفىالعربأما

نجمة"بالشعراءوصفهوددبهاخاصصنممكةفىوكان"الأعز
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."المساءنجمة"أو"الصباح

فهوفيهااليومأماالأرضيبالتوديتيوما225هيالزهرةوسنة

أطولالزهرةيومأنيلاحظهذاومن،الأرضيبالتوقيتيوما244

سنتها.من

مشاهدةجداالصعبومنالأرضفلكداخللوقوعهماكالقمرأوجه)والزهرة

فىاوالمساءفىإماوتظهر،ليلاالسماويةالأجرامألمعالزهرةولكن،عطارد

.سطحها(تحجبالموممنكثيفةطبقةالزهرةوتلفالباكرالصباح
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)الكويكبات(النجميةالمجموعات

-أ-

()برج:الأسد

وهو،يحتويهاالتيوالكوكبهالخامسالبرجعلىالفلكفييطلق

الإغريقلهالأساطيرلقولكماهرقلدتلهالذينيميانأسدمنمشلق

أربعوبها،والصرفةالأسدقلبالكوكبةفينجمينوألمع،القدلمة

.والطرفوالزبرةوالجبهةالصرفةهيقمريةمنازل

-ب-

)كوكبة(:الباطية

منكبيرةأجزاءتحتويالتى،الأسدقلبمنطقةفيلوجد

وهي،والسرطان(المائلة)الحيةوالشجاع)الكأس(الباطيةكوكبات

الذائعة.الطوفانقصةمنصورةتمثل

-ث-

)كوكبة(:التنين

لالأنهامألوفةكوكبةوهي،الأصغروالدبالقطبلةحولتئجمع

كلوفي،الليلأوقاتمنوقتكلفيمنابمرأىفهي،أبداتغرب

سنه(005)0مضىفيماالأرضمحوركانوعندما.العاممنفصل

فينقطةحوللدورالسماءكانت،اليوملاتجاههمخالفاتجاهفييتجه

اللنلن.كوكبة
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-ث-

(ج)بر:النور

،الثورمنالأمامىالجزءويمثلهاالثانيالبرجفيتقعكوكبة

ذلكأرسلاو،الثورهيئةاتخذزيوسأن،الإغريقيةالأساطيروتذكر

نجموبالكوكبة.كريتجزيرةإلىالبحرفوقيوروباليحملالحيوان

وبهاالملاحةفيقديمأبهيهتديكان،الدبرانهوأحمرعملاق

والقلا!ص.الثريا:هماعنقودان

-ج-

(ج)بر:يالجد

)سعدالقمريةالمنزلةبها،العاشرالبرجفيجنوبيةكوكبة

علىجنوبيةعرضدائرةأقصىعلىالجديمداراسمويطلق،(الذابح

،البرجذلكفيتقععندماالشمسعليهاتئعامد،الأرضسطح

جديبصورةالقدماءويمثلها،والقوسالداليكوكبتيبينتقعوالكوكبة

سمكة.ذيلهجدينصفأو

(ج)بر:لحوتا

الأقدمونويمثلها،مباشرةالمسلسلةالمرأةئحتتقعكوكبة
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وكان،عشرالنانيالبرجفيتقعوهي،رباطذللهمابينبسمكللن

كوكبةمنغرباالربيعيالاعئدالانتقالفيسبباالاعلداللنتقهقر

.مزدوجنجمالكوكبةنجوموألمع.الحوتإلىالحمل

-خ-

النحل:خلية

يمتاز،النحلخليةأوبالنثرةيعرفالنجوممنجمع،النئرةأو

إلاالمجردةبالعينيرىولا،السرطانبرجفيويقع،الساطعبضوئه

والأسد.اللوأمينبينواضحةغيركبقعة

(ج)بر:لوالد

فيالشمستنزله،-عشرالاتتيالبروجأحدالماءساكبأو

نلاثةفلهوتقع،)شباط(فبرالروأوائل(الثاني)كانونلنالرأواخر

ولقد،الأخبيةوسعد،بلعوستعد،السعودسعدهي،للقمرمنازل

رجلا،الاسمبنفسوهي،البرجهذافيالواقعهالكوكبةالقدماءلخلل

.قدرمنالماءلسكب

-ذ-

نب:الذ

منكبيرةأجزاءإلىلحتويالتيالطائرمنطقةفييقعنجم

أجزاءأحدوهو.والسهموالراميوالحواءوالحيةالعقاب:كوكبات
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والنسر،الطائرالنسر:الئلاثةالنجوممنالمكونالبهيالمئلث

الذنب.أوالدجاجةوأنف،الواقع

ر-

الرامي:

قربالشمسفيهائحل،التاسعالبرجفيكوكبة،القوسأو

علىوتحتوي،اللبنيةالطريقفيمنهاجزءويقع،الصيفيالمنقلب

مخلوقالكوكبةويمثل،المتغيرةوالنجوموالعناقيدالسدممنكئير

أما،سهمايطلقلكيقوسهجذبوقد،حصانونصفهرجلنصفه

الرامي.عرقوبيسمىاللامعةالكوكبةهذهنجومثاني

ز-

)كوكب(:الزهرة

عطاردبينويقع،الشمسعنالبعدفيكوكبثاني

واكئر،والقمرالشمسباستثناءسماويجرمألمعوهو،والأرض

قرصهحجمويئغير،كالقمرأوجهوله،الأرضمناقتراباالكواكب

فيعنالبعدهوذلك،هل!سوهوويكبر،بدراصارماإذاويصغر

الئانية.فيواقئرابه،الأولىالحالة

!أ-

)كوكبة(:السفينة

)أرجو(اسمعليهاويطلق،النجوممنعظيماعدداتضمكوكبة
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وراحوابحارتهجاسونالبطلفيهاقادالتيالسفينةإلىنسبة

الإغريقيةالأسطورةتقولكما،الذهبيهالجزةعنسدىيبحثون

القديمه.

كوكباتنلاثإلىعادةتقسمبحثالكبرمنالسفينةوكوكبة

.والشراع،والمؤخر،القرنيةهيصغيرة

ش-

)كوكبة(:عالشجا

والعذراءوالباطيةالغرابكوكباتأسفلتقع،جنوبيةكوكبة

الكوكبةهذهنجوموألمع.ماتوطويلثعبانويمثلهاوالسرطانوالأسد

الفلكى.بالمنظارإلاأفرادهترىلامزدوجنجموهو،الشجاععنق

-ص-

)كوكبة(:الجنوبيالصليب

هماكوكبتينعلىلحتوىاللي،الجنوبيالصليبمنطقةفيتقع

عددايحويالجنوبيالصليبكانولما،الجنوبيوالصليبقنطورس

السماءمميزاتمناعتبر،نسبيأصغلرهمنطقةفياللامعةالنجوممن

الجنوبية.

والخطهذا.الشماليهالسماءمميزاتمنالأكبرالدبأنكما

الجنوبي،القطبإلىناحيةمنيشلرالجنوبيالصليبفيالطويل

.قنطورسعابرا،الغرابباءإلىالأخرىالناحيةومن
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-ض-

:يالقرمزءالضو

الفضاءفيسريانهوأنتاءلهامغادرتهعقبالشمسضوءلكون

جوإليهايحللهالتيالألوانجميعمنمزيجا،بالأرضالتقائه!بل

إليهلرجع،الشمسضوءتحليلفيالجوفعل،الفعلهذا،الأرض

الشمسوشرو!السماءزرقةإليهلرجع،الأرضجمالمنكلنر

القرمزيوالضوء،والغروبالشروقعندالسحبوألوان،وغروبها

جميعا.الألوانأبهىهوالذي

-ط-

اللبني:الطريق

،السماءفيأبيضطريقاتشبهعريضةمنطقة،اللبانةسكةأو

المجموعةمنعددعنفضلا،النجوممنكبيرعددعلىلحتوي

علىعموديمحورحولتدورالمجرهأنوالمعروف،الشمسية

ويوجد،ضوئلةسنةمللونمائتيحواليفي،اللبنيالطرلقمسلوى

اللبنيالطريقتقسم،المظلمهبالسدبتسمىمظلمةمناطقبضعبها

.املدادهثلثتبلغلمسافةجزئلن

(ج)بر:العقرب

نجموفيها،ماحدإلىالعقربتشبه،الثامنالبرجفيتقع
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ثلاثةوبالكوكبة،أخضرنجميرافقهالعقربقلبهوأحمرعملاق

والشولة.،والقلب،الإكليلهي،قمريةمنازل

-غ-

:للصا

،فرساوسكوكبةفىاللمعانفينجمثاني،فرساوسباءأو

مجموعةوهو،الزمانقديممنمعروفاتغيرهكان،متغيرنجموهو

منهماكليدور،مظلموالاخرلامعأحدهما،نجمينمنتتألفثنائية

ويكسف،ساعةوعشرينوإحدىيومينكلفيمرةالاخرحول

.الدورانذلكخل!فيالاخرأحدهما

-ف-

)كوكبة(:الأعظمالفر!أ

مشاهدةيمكن،المسلسلةالمرأةغربيجنوبتقعشماليةكوكبة

فهوالرابعأما،ئابعةمنهاثلاثة،مربعهيئةعلىلامعةنجومأربعة

مئن،هيالأعظمالفرسنجوموألمع،المسلسلةالمرأةفىنجمالمع

قمريتانمنزلئانوبالكوكبة،الفرسوجناح،الفرسومنكب،الفرس

الثاني.والفرعالأولالفرعهما

-ق-

كبة(كو):سقنطور

رجلوهو،السماءفىلامعنجمثالثبها،ضوئيةكوكبة
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سهيل.والثاني،اليمانيةالشعريالأولقنطورس

رجل:هماالشمسيةالمجموعةإلىنجمتينأقربوبالكوكبه

.القنطوريوالأقرب،كنطورس

-ك-

)كوكبة(:لصيداكلا!

ألفالمزدوجالنجمتحتويوهي،همنطقةفيتقريباكلهاتقع

الدبألفمنخطبرسمالسماءفيتعيينهيمكنالذي،الصيدكلاب

والنجم،مرةونصفمرةطولهملرإلىمدهثم،جيمهإلىالأكبر

الثالئة.المرتبةمنهوالكوكبةهذهفيالرئيسي

باسمعادةيعرفالذياللولبيالسديمكذلكالكوكبةهذهوتحئوي

.11الدوامة11

)كوكبة(:االلور

نجمعلىوتحتوي،السابعةالمنطقةفيوتقع،السليانأو

وهو،الوافع(النسرأواللورا)ألفهوالأولىالمرتبةمنساطع

نصفأنحاءجميعمنبسهولةويرى.الشماليةالسماءفينجمألمع

الكرةنصفمنكبيرجزءمنوكذلك،الشماليالأرضيةالكرة

الجنوبي.الأرضية

44



)كوكبة(:المسلسلةالمرأة

الفرسغربوفي،الكرسيذاتجنوبفيتقع،)أندروميدا(أو

)رأسهيالكوكبهنجوموألمع،حلزونيسديمألمعبها،الأعظم

.(المسلسلةورجل،والرشا،المسلسله

الإغريقيهالأسطورهفيجاءماإلىنسبهأندروميداسمبودد

الممدودلينذراعيهامنمشدودةأندروميدائصوراللي،القديمه

البحر.فيصخرةإلىبسلسله

-ن-

)كوكبة(:لنهرا

بالعينلرىنجم.3().نحوعلىلح!وى،الكوكباتأكبرمن

النالثهالمرئبةفوقنجمالنهرآخرغلرفيهافلس!ذلكومع،المجرده

فيالنهريصببحيث،الجنوبصوبئملدوالكوكبة.اللمعانفي

.الشجاعكوكبة

هالة:

تحتلظهرالذي،بالقمرأوبالشمسالمحلطالدائريالضوء

الغلاففيمعلقةموادوجودظهورهعلىويساعد،بعلنهاظروف

.الانكسارنللجهالأحيانبعضفيالضوءولتلون،الجوى
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القطبين.قربوضوحأأكثرتكونعادةوالهالة

)كوكبة(:القرنوحيد

وهي،اليمانيةالشعريالمسماةالمنطقةفيتقع،مكورنأو

،بحيواناتمحوطاالجبارتملر"الكوكباتمنطائفةتحويالتيالمنطقة

أجزاءيشملكما،الأصغروالكلبالجباركوكبتيكليشملوهو

وأهمها،)الأرنب(وو)الئور(الأكبر()الكلبكوكباتمنكببرة

القرنذي)الحبوانإلىنسبة،(القرنأو)وحيدمكورنكوكبةجمبعا

ص.إفريقياوسطفييعيشالذي،الواحد(

ي-

)كوكبة(:اليمامة

أو)أرجوتشمل،الكوكباتمنعظبمةمجموعةضمنئقع

،المائبه()الحيةأوو)الشجاع(،و)الأرنب(،و)الغراب(،(السفينة

منصورةتملواليمامةكوكبةأنالبعضوبرى،)الكأس()والباطية(

المعروفة.الطوفانقصه

-بييرس

صلجدىص.

/لم،س!لاهلرا

الحرت/11ال!نراء

ا

3ك!51الما!!

قإ1//

انمى-،لرط!اليا،رميمد!انرانىا،برخكلسفي
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فوالةا

لكونهبدءعندالكون"كانت"الفيلسوفلصور1755عامفي

اسم"عليهاأطلقتقريباكرةشكلعلىوأتربةغازمنبسحابة

.11السديم

دورانهاسرعةازدادتثمبطيءبدورانالكرههذهبدأتفقد

حرارتهادرجةمنرفعمماالداخليضغطهافازدادانكماشهابازدلاد

هالئلانجماأصبحذلكوبعد،السديمأصبحثمهائلهطاقهبذلكمولدة

تناثرتانكماشهاوزيادةالكرةهذهلدورانونتيجةكالشمسفبدأ

.والمجرا!والنجومبالكواكببعدفيماعرفمامكونةأجزاؤها
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مداراتفيالشمسحولالكواكبهذهدارتالجاذبيةقوةوبئأثير

الأرضيةكرتناتعدالتيالكواكبهذهبردتالزمنوبمرور..معينه

منها.واحدة

بدأعندالكونليمنز()جورجالفلكيتصورالثلاثيناتبدايةفي

منمكونةكرةإنها..الكئافةعاليةالحجمعظيمةمئماسكةبكرةنشأته

المئويةالدرجاتمنالبلايينبلايينإلىحرارتهاتصلوغازغبار

مكونأهائا6انفجارأالبيضةهذهانفجرتوقد(الكونية)البيضةتدعى

الجاذبيةوبفعلاتجاهكلفيفائقةبسرعةتنائرتالتيالنجومنوايا

زمناذلكواسئغرقمجرةوالكواكبالنجوممنمجموعةكلشكلت

سنة.بليون65-02بينماقدز
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عبلرةكانالكونبأن)4891(عامفيقالفقد)جامو(العالمأما

البروئوناتهذهانضمتالجاذبيةوبفعلبالبرولوناتمملوءفضاءعن

هذهانفجرتثمجداالساخنالكنيفالغازمنكتلهبذلكمكونةلبعضها

جميعفيغازلهسحبامكونةالهائلالضغطدأنلرلحتالغازيةالكتلة

مخللفةنجومابعدفلماالمبعتزةالسحبهذهأصبحتئمالائجاهات

مجموعاتفيالنجومهذهتجمع!الجاذبيةوبفعل،والإضاءهالحجوم

بينالاصطدامنليجةلكونثفقدالكواكبأماالمجرا!لدعىكبلره

.النجوم

منمكونةالمجراتجميعأنهوالكونأصلأنالعلمذهبلقد

والنباتوالحلوانفالإنسان.الأرضعناصربعضهيعناصر

.ذرا!إلاهيماوالمجرةوالنجوموالأرض
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وماالكونهذاكلمنهاتكونالتيالخامالمادةهيفالذرة

أطلقالذيالكونهذالنباتإلاوالنيئروناتوالبروئوناتا!كئرونات

."دخان"ومعناهسديمالعلماءعليه

سورةمن16-15الآياتفيالقاللالعظيماللهوصدق

.!الكنسالجوار!بالخنساقسمفلا):الئكوير

تجريالتيوالكويكبا!والأقمارالكواكبهىالكنسوالجوار

الوقت.نفسفيغيرهاوحولنفسهاحول

مننحوقطرهلمحرصعنعبارةالتبانةدربفمجرتنا

هذامنتقعوالكواكبوالشمسوالأرضضوئيةسنة000.001

000.02بعدوعلىمركزهمنضوئيةسنة000.03بعدعلىالقرص

قربالقرصارتفاعمنتقعوهىلهطرفأقربمنضوئيةسنة

أوسطه.

سنةألف075حواليفتبعدمجرتناإلىالمجراتأقربأما

ضوئية.

الواقعفىوهىساكنةلناتبدوظهرهاعلىننامالئيالأرضان

ذلك.غير

خطعندالساعة/ميل44.1بسرعهنفسهاحولتدورأنهااذ

والأرضالساعة/ميلالف67بسرعةالشمسحولوتدورالاستواء

ميل/ألف794بسرعةالمجرةحولتدورالشمسيةالمجموعةمع
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ومعالشمسوحولنفسهاحوللدورالأرضفيهابماوالمجرهالساعة

.الفضاءفيالمجرهومعالمجرهحولالشمس

أثبالحديثالعصرأنإلاسائداالأرضبكرويةالاعتقادظللقد

كرةلسثالأرضأنالجبارةالعلماءوعقولوأجهزتهالدديقةبحساباله

عندقليلاولنفتح)قطبيها(طرفيهاعندتدقالشكلبيضاويةولكنهالماما

لصلالذيالأرضدطرطولبأنالدقلقهالقياساتدلتفقد،وسطها

الاستوائيودطرهامللا0297لبلغوالجنوبيالشماليقطبلهابلن

ميلا.2697يبلغمعهاالمتعامد

القطرعنفقطمللا16إلالزيدلاإذنالاستوائيفالقطر

القطبي.

الرعد:سورةمن41الالةفيتعالىاللهقال

ننفصها!الأرضنأئىأنايرواأولم)

:النازعاتمن.3الآيهفيلعالىاللهوقال

دحاها!ذلكبصوالأرض)

يأودحاها،وحركهادفعهاأوبسطهالغولاتعنيدحاهاوكلمة

كالبيضة.جعلها

ميلا297.قطرهاطوليبلغالعظدمةالكرةهذهالأرضإن

مللا.24885ومحلطها

نفسهاحوللدوروهىالاسئدارهكاملةليستعلمناكماانهاإلا

بسرعهالشمسحولالفضاءفيتسبحالوقتنفسوفيلومكلفي
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كاملةدورةفئتمالواحدةالئانيةفيونصفميلاعشربئمانيةتقدركبيرة

نصفطولهيبلغدائريالشمسحولومسارهاسنةمقدارهزمنفي

ميل.مليون)39(قطره

تئحركالشرقإلىالغربمننفسهاحولالأرضوبدوران

فتشرقظاهريةحركةالغربإلىالشرقمنكلهاالسماويةالأجرام

أقصىتبلغحئىرويداالسماءفيوترتفعالأفقتحتوالنجومالشمس

إلىالشمالمنالسماءفيهينصفالذيالخطتعبرعندماارتفاعها

تعودأنإلىوتختفيالأفقلحتلغيبأنإلىغرباتتخذثمالجنوب

أهمالحركةهذهعنوينشأالتالياليومفيالشر!منالظهورإلى

الللنوالنهارالللل)وجعلناوالنهاراللدلظاهرهوهيالظواهر

ربكممنفضلالتبغوامبصرةالنهارايةوجعلناالليلايةفمحونا

.تفصيلا!فصلناهشىءوكلوالحسابالسنينعددولتعلموا

012حواليسمكهيبلغالهواءمنردلىغلافبالأرضيحيط

الأرضسطحمنالقريبفالهواءالارتفاعمعئدريجلاكثافئهوتقلميلا

وغازاته/ه21والأوكسجينه/ه78الأزولاغازمنويئكون

51/5بنسبهوالهيليوموالهيدروجينالكربونأوكسلدوثانيالأرجون

متراكيلو8..مسافةإلىالفضاءفيامتداداالغازطبقةوترتفع

سطحفوقكدلوملر16نطا!ضمنيقعالجوهواءمعظمولكن

ارتفعنا.كلماويتناقصالجاذبيةلشدهالذىالأرض

تسخنالشمسمنالأرضتمتصهاالتيالحرارةدرجهونقل
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الطبقاتفيويندفعوزنهفيخفويتمددالأرضلسطحالملامسالهواء

فيتقعللهواءالكليالوزنأرباعوثلائة.حرارتهدرجةولهبطالعللا

أميالسبعةسمكهايتجاوزلاوالتيالأرضسطحمنالقريبةالطبقه

.أميالسلةأدصاهاارتفاعاتعلىذلكأئرعلىعادةالسحبولتكون

تابعةفهيالشمسحولتدورسياركوكبأوضحناكماوالأرض

القمر.منإلامتبوعةوليسث

فيتشتملالشمسيةالمجموعةضمنمتحرككوكبوالأرض

الماءعناصرتمنلتكونهامجموعهيعنصرمائةعلىمكوناته

بنيتها.فيالأوليالدعامةوالطين،والتراب

فتجمدتانفصالهابعدالسنينملايينخلرالأرضتغيرتلقد

السطحمنالباقيةه/ها!92أماسطحهامنه/ه71المياهوغطتقشرتها

لمحاراتها.منهالشكلتفقد

وهيميلأمليون39نحوالشمسعنتبعدالأرضأننعلمإننا

الغرانيتصخورلحويلهاالخارجيهفالقشرةطبقاتعدةمنلتألف

ميلا.6.سمكهافيبلغالقشرةتحتماأماوالبازلت

غير)وهيميل.18.سمكهامئوسطةطبقةوتوجد

.بعد(مكتشفة

أنهاالعلماءويعتقدميل5.21سمكهافيبلغالمركزيةالطبقةأما

والنيكل.الحدلدانصهارمنمؤلفة
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اكأصض!وجوفبساليأالغلاف

القارا!وهيالأرضسطحمساحةهـ/أنحواللابسةلشكل

يراهاوالديالطبلعةصفحهعلىلستويالديالأعلامأما:الخمس

فيبسيطهإلاهىإن.والمرتفعاتالجبالأعنى،كبيرةالإنسان

فيصفحةإلاهيوما.للطبلعةالزمنيالجدولوفيالكونيالحساب

.الوجودسجلفىفصلأو،الكونكلاب

الأرضلهالكرهسطحفو!الجبليهالمرلفعاتتشبيهولمكن

:الكونفيالليوالأوزانبالأحجاملمحورن!ماإذاللبرلقاللهبالقشره

للبرلقاله.القشرةتناسبعنلربولافهي

الالدة.العناصرمنالأرضدةالقشرهصخورودتكون

منها:كلأمامالموضحهالمئولهبالنسبهوأكاسلدها

7.645/5الأوكسجين-أ

7.725/5السلكون-2

70.58/5الألومنبوم-3

50،55/5الحديد-4

56.53/5الكالسيوم-5
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يوملصودا-6

البوتاسيوم-7

المغنيسيوم-8

لئيئلأليوما-9

الأيدروجينأ-"

السلل!اأ-أ

الماءأ-2

التيتانياأ-3

الألومنياأ-4

الحديدوزأكسيد-أ5

الجير-61

الصوفىا-71

البوتاسيا-81

المغنيسيا-91

55

75،52/5

65،52/5

58،52/5

62،55/5

14،55/5

57،955/5

35،51/5

52،51/5

22.515/5

57.53/5

15.55/5

71.53/5

11.53/5

45053/5



فيماأسراربعضعنوالكشفالأبحاثوزيادهالعلومتطورمع

-:منيتكونأنهنجدالأرضمنقطاعاأخذناماإذافإننا،الكون

السطحية.الفشرةأ-

الصلب.الغلاف2-

الماجما.3-

المركزية.النواة4-

السطحيةالقشرة

الصالبالغلأف

الماجما

المركزيةالنواة

الداخل:إلىالخارجمنأغلفةعدهمنفللكونالأكبرالغلافأما

ودضم::الكونيالفضاءفيللأرضالشاملاللكوينويمدل

.الجويالغئفأ-

المائي.الغلاف2-

الياب!ى.الغلاف3-
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.الأرضجوفوهوالباطنيالغئف4-

ساعات5ويوما36هكلالشمسحولدورئهاتتمالأرضانعلما

الأربعة.الفصولمنهاويتولدثانية46ودقيقة48و

ودورانهاوالنهارالليلمنهاويتولدنفسها()حولأسلفناكماوثانية

ئواني.4ودقيقةه6وساعة23كل

عنالقمرويبعد.مرةبخمسينالقمرمنأكبروالأرض

.كلم(4384..)بالأرض

فيثونالشسىالشمالىالتطبيواجهحزيرانففى.السنةطوالثابمأالمحورميلانيظلالأرضمدار

فيثونالمئسىالجنوبىالقطبيواجهالأولكانونوفى.الجنوبىالنصففىوشتاءأالشمالىالثرهنصففيصيف

الشمالى.نصفهافيوشتاءأالجنوبىالأرضيةالثرهنصففيصيف

علىوهميةطولخطوطأوجدتفقدومعرفتهالوقتولتحديد

خطا.036وهيالأرضيةالكرةسطح
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لوزلعمعرفةعلىلساعدفهي،العرضخطوطعددأما

الكرةوينصفخطا018منوتتألفالأرضعلىالمناخيةالمناطق

.الاستواءخطيسمىالأرضية

:الأرضحجم

.3م55005050000.702.830.1بفيقدرالأرضحجمإن

:الأرضوزن

طن.مليونمليونمليون5506وزنها

:الأرضمساحة

الأرضعمروإن،2كم5.15.660051هىالأرضمساحة

تقريبا.سنةمليارات)5(هو
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:يالجوالضظ

بمعدلالهواءوزنبهابضظالنيالفوةهوالجويوالضظ

)وحدةبارملى201301أوالمربعالسننبمنرعلىواحدغرامكبلو

لاخر.مكانمنالجويالضظويخنلفضظ(

:المناخ

مدةعلىمامكانفيالمسيطرالطقسحالةمصلهوالمناخ

!.سنين!ة

الطقس:

الحالا!وهذه،الأرضجوفيلحالا!نددجههوألطمس

هيالطقسوحالةالسنةمنالوقتأهمهاأسبابلصةتختلف

الهواء()رطوبةوالرطوبةالحرارةودرجةالضظأوضاع

الرؤية.ومدىالمطروهطولوالغيوموالرياح

!ز.شلىء!(عنت!ؤصةلمت

95



الأحمر()الكوكبالمريخكوكب

إلىقطبيهعندالحرارهدرجةتهبطفاتررطبكوكبالمريخ

.ماءولافيهبحرلابروسطحه،الصفرتحتدرجة12ه

عنويبعدالشمسعنبعدهحسبالرابعالكوكبالمريخلعتبر

مداربعديأئيمدارهأنأىكممللون288أىملل41مسافةالشمس

حولالأرضفترةمنأطولالمداريةدورئهفترةفإنولهذاالأرض

.الأرضجاذبلهثلثتبلغسطحهعلىوالجاذبية،الشمس

رتىوجؤهسمهولةالأحمرسطحهمشاهدةيمثنلذاغيغلافللمر!خوليس:وديموساليسلر()إلىقئ!وسوتمراهالمريخ

)فيالنضثممةالسوابرصورلهااليركالطالنوهكمن!دسطحهويضال!ربونسياوكنثىشغالينهفييتالفللغاية

سمهوله.الأحمرسطحهمشاهدةيم!نلهضها(مثبرةصورةا!لر

52حواليأىالأرضدورةشماوىالمحوريةدورتهأنكما

الأوكسجلنوجودتولمحعوعدمالمريخجاذبلةلضعفونظراساعة

وبعضالكربونأوكسيدثانيغازأنإلا،الأرضملرالخالص

.الماءبخارمنضئيلةكميةمعه/ه3بنسبةملوافرانكاناالنيتروجين
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عندتبلغحرارتهدرجةفإنالشمسعنالبعيدةللمسافهونظرا

.س؟07(-)إلىبالليلوتهبط15(؟س-)5بلنماالاستواءخط

الشماليقطبلهفيخاصةعليهواضحةالئجمدمعالمولظهر

والجنوبي.

يقاربقطرهوفوبوس:هماصغيرانلابعانالمريخحوللدور

كلىحولهدورتهويلمميل0058مسافةالمريخعنولبعدأميالعشرة

دقيقة.4.وساعات7

مسافةالمرلخعنيبعدوهوأملال)5(قطرهفيبلغديموسأما

دقيقة.2.وساعةثلاثلنكلحولهدورلهويتم،ميلا(461.).

ديموسيدورفلمااليومفيمراث3المريخحولفوبوسويدور

687كلكاملةدورةالشمسحوليدوروهو.اللومفيواحدةمرة

كيلومترا11.24الشمسحولمدارهفيوسرعته.ساعة23ويوما

إلاكم967.أىمللا4215عنالمريخقطريتجاوزولا،الثانيةفي

.الأرضقطرنصفمنقليلاأكبرأنه

فقط،دقلقه37بمقدارإلاعليهيزيدولاالأرضيوميومهويشبه

الأرضي.بالتوقيتيوما687فهيسنتهأما

يصلحلاوهوالذائبةوالموادالغازمنكتلةهوالمرلخأنعلمأ

.أبداللحياة

أطلقها.الذيوالبلدإطلايقهاوتواريخومهمالهاالفضائيةالمركبات
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العالمفضائيو

المعموع:)214(

،------ر-ب3!!فيكأسء.-وشكاش.ئساء(8)بيئهمااميركيأ521

؟في4لم؟شكم!كبم-ضءس"!صبس3س!"----؟.(امرأتان)لهيئهمسوفيتيا76

-.!ت!!!-تك!ءجحبمك!زر،يهيه!ش.-*ءعر!ورألطن3

-*-.،-لا.-/!+-كا؟س-ء!كا/-12فرنسيان2

*قيمهعةتمنرضفي-،"*غ

-+"!*فيعش!/*.،عبرص:ير.،ش:ء+ت.،*"/كا.لمادلهلفا2

السعودية،العربلهالمملكه،سوريا:الاسهالدولمنكلمنوواحد

الشرقيه،المان،الهند،بولندا،كندا،لشيكوسلوفاكلا،افغانستان

.اهولند،المكسيك،رومانلا،فللنام،مونغوليا،كوبا،هنغارلا

الفضائيينبينسناالأكبر

أمريكي.،سنة58،هينايزكارل:سناأكيرهم

سنه.53،غرلشكوجورجي:سنأالسوفينيينأكهر

أميركية.،سنة24،لوسيدشلألون:سناالنساءأكهر

سنة35،سافيتسكاياسفتيلا:سناألسوفيتياتأكبر

الفضائيينبينسناالأصغر

سوفباتى.،سنة25،تيتوفغرمانسنأأصؤهم

سنة32،رايدسالي:سنأالأهيركيينأصؤ

سنة.32كرنانيوجين:سناالاميركيينالرجلأصؤ
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سنة.26،ئيريشكوفافالنتينا:سناالسوفيتياثأصغر

الصميفي:التوقيت

الصلفأشهرفيدقيقهسللنالساعهبمقتضاهيقدمونأجزاءهو

الكهربائيه.الطاقةفيللتوفلروذلك

الحربأبان1116عامإنجلترامرةلأولالنظامهذااتبغلاولمحد

.1118عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتوئلتها.الأولىالعالمية

؟أيامسبعةمنالأسبوعيتكونلماذا

الرومانوعندأيامعشرهالمصريينقدماءعندالأسبوعكان

أنأساسعلىاسياغربيفيالسبعةالأيامفئرةنشأ!وقدأيامثمانية

سبعةكانتالأرضحولتدورأنهايعتقدكانالتيالمتحركةالكواكب

وزحل.والزهرةوالمشتريوالمريخوعطاردوالقمرالشمسوهي

:فكانمنهابكوكبالأسبوعأياممنيومكلخصوقد

للقمر:الاثنينللشمس:الأحدلزحل:السبت

للمشتري:الخميسلعطارد:الأربعاءللمريخ:الئلاثاء

.ةهرللز:الجمعه

شمسيتلسكوبأكبر

قرببيككتمرصدهوالعالمفيشمسيتلسكوبأكبرإن

41114حصرقوةلهالمئحدةالولاياتفيإلروزونابولايةتوسون
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عامبناؤهتموقدم.302حجمهاالشمسلأشعةعاكسةومراةمترا

سم.8.83قطرهاصورةإنتاجوبإمكانه6291

مرصدأعلى

ارتفاععلىكولورادوبولايهدنفرفيالعالمفيمرصدأعلى

العاكسالتلسكوبفيهالةوأهم7391سنهدشنوقدمترا7942

.سم(06.)48وقطره

مرصدأقدم

كانالذيالرياحبرجهوقائمازالماللنجوممرصدأقدمأما

والمجهرم.ق7.حواليباليونانأثحنافيأندرونيكوسيستخدمه

مائية.وساعاتبمزاول

بأسمائهاالسنةأشهرسميتلماذا

الساملهاللغاتمنهيحالياالشمسيةالسنةأشهرأسماءأصلإن

والسزيانية:والأراميةالكلداندةالقديمة

منوتعنيالكلدانيةاللغةمنأصلهالألش!و!سطالنا"ف

الكلدانلين.عندالسنةبدايةوهيشراابتدأ

جمودبعدبحرارتهاالشمستضربفيهلاسوطيعني:بنييإ؟وشهر

الثاني.وكانونالأولكانونبردفيالأرض

.الأرضعلىالمطرالغيومفلهتذرلأنهالذر4فيعنياد-إأما
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احوالولعرفالسنةلملحنفدهلأناللجربةلعنينسما-نوشهر

.والمزروعاتالأشجار

والمسكلنغلكهالفلاحلجمعفدهلأن"اليدظه"ا!رسهرويعثي

مؤوننه.

الشمسأماممجاهدايمففدهالفلاحلأنالجهد""لعني!تاوشهر

غد4.يحصدأنإلى

.بلدرهأوحصادهالفلاحفيهأنإذالدكدس!فلعنيووزشهرأما

الفاكهة"أبو"ويسمىالئمارئنضجفيهأناذالئمرهواشهر

بضيقوإنذارهفدهالمؤنلقلهكذلكوسميوالبكاءالولولهيعنيأهـل

حاجته.يدخرلملمن

وفيالقمرومعناهكلدانيهوشهركلمةأننوضحأننودوبالمناسبة

وهوالأرضحولالدمردورانلستغرقهالذيالوقتإلىنقل!العربيه

شهر.مده
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مالوايلرأللفىالظهر*ةاحدلو

يونيوحزيراناللفىصهاحأسشرةالحلىية

يوليوئموزاللفىصهاحأالنلممعة

اغسطسآباللفىصهاحأالساسة
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بركئوأالأللئشرين(للفيصهاحاالئالثة

نوفمبرالثلأليتشريناللفىالليلمنئصفسدلواحدة

ديسمبرالأللكالوناللفيمساءسشرةالحلىية

فبرايرشباطاولفىمساءالثالمعة

مارسر%أاللفىمساءالسابعة

ابريلنيساناللفىمساءالخامسة

مايوايلرأللفى*الظهرالثالثة

يونيوحزيراناللفيالظهر*ةاحدالو

يوليوئموزاللفىصهلحاعئمرةالح!ية

اغسطسآلطأللفىالنلممعةصهلحا

سبئمبر(!للاللفىصهلحأالساكعة

بركتواالئلنشريناللفىصهلحأالخامسة

نوفمبرالئالىنشريناللفىالثالئةصبلحا

ديسمبرالأولكالوناللفىالليلمنثصف*الواحدة
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مار!اآذاراولفىمساءالن!سعة

إبريلنيسانأولفىمساءالسالهعة

مايوأيارأولفىمساءالخامسة

بونبوحزيرانأولفىالظهربطالثالثة

بولبوثموزأولفىالظهربصالواحدة

أغسطسآبأولفىصباحأعشرةيةالحك

سبنمبرأيلولأولفىصباحأالتالمعة

بركئوأالأولنشربنأولفىصباحاالسابعة

نوفمبرالئانىلمخرينأللفىمساحأالخامسة

ديسمبرالأولكا*!نأولفىصباحاالثالثة

ينالرالثلأسكا*دنأولفىالليلمنتصفسدالواحدة

فبرابرشباطأولفىمساءعثمرةالحل!يه

للابرنيسانشهرأولفىمساءالن!سعة

مايوايارشهرأولفيمساءالسالهعة

بونبوحزيرانشهرأولفىمساءالخامسة

بولبوتموزشهرأولفىالظهربطالثالئة

أغسطسآبشهرأولفىالظهربعدالواحدة

سبممبرأيلولشهرأللفىمساحاعثمرةالحادية

بركموأالأولنشرينشهرأولفيمساحأالت!سعة

نوفمبرالئلأسثشرينشهر(ولفىمساحأالساسعة
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مايوابارشهراولفىمساءالنالمعة

بونبوحزيرانشهرأولفىمساءالسابعة

بولبونموزشهرأولفىمساءالخامسة

أغسطسآبشهراولفىالظهربعدالثلمة
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دبسمبرالأولكلأدلنشهراولفىصباحاالسابعة
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سمارآذارشهرأولفىصباحاالثلئة

ابريلنيسانشهرأولفىالليلمنتصفبعدالواحدة

مابو(بارشهرأولفىمساءعئمرةالحادية



)7(السماءخربطة

التاليه:الأوقاتفىلكونكما

)8(السماءخرلطة

الئالية:الأوقا!فىلكونكما

96

بولروتموزشصأولفىمساءالئلسة
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بنايرالئلألىكلأ،لنشهرأولفىصباحاالنلسة

فبرايرشباطشهرأولفىصباحأالسلبعة

سمارآذارشهرأللفىصباحاالخامسة

أبنبسانشهرأولفىصباحاالئالئة
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نوفمبرالث!لىتشرينشهراولفىمساءالتالمعة
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إمكنيسلنشهراللفىصباحاعثمرةالحادية
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نوفمهرالثلألىنشرينشهر(للفىمساءعثمرةالح!ية
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11ثاصم!لأ*:بريرمحميئلم...:لمبرل!1.9!ن!نجننء؟-فيب1فييز!ئنتل!حه

-!لافي-ورلردنجلآلآ*33ك!بخيراإلم"!..ىلمنر!

-أثاص،،
بم3+3"ء

3!به!ثبماقيبميلم؟لمنايضبربهينج!ع7/أ!و؟"ئ1!!بم!هجم!لآثى

..ا!!ايصلم+شى،،خ!ب!1بخ.يم.
ئبء!مزالم71ل!لم"..بشمكبمكأ.،.!ا.."بتى،)لما!"ةط!!؟؟!سك!ثا

!لم!ا.*ت.بهم،زر7!ن!لم-،ابرلمللا

!ام!تزالحمبتح!،،صالم..،!!؟لرأ.كم*10أ-إرء*نج!أ).!

لالاا*..سش1بث6.در2!م!ل!ت!ء!ا/\\تهمى*ح!المس*ء!3!.!؟لىد3

!8،!ثر،ة،9؟-//\ذ1**لم--!ملى!رصصصلصتي//

"":،نهي3سسح!صضتم/+3-فيط!يممم!حه!الاك!.!..ص،

ئث!:حا،9؟!هلأ--ص!نخض
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)جوبيئر(المشتريكوكب

فيكوكبخامسوهو..الشمسيالنظامفىوأضخمهاالكواكبملكهو

الشمس.عنالبصتسلسل

عنوالمنتفخقطبيهعندالمفلطحالكرويالفدسىبشكلهالكوكبهذاويتميز

استوأنه.خط

01كلمرةنفسهحولوبسرعةواسعبيضاويمدارفىالمشتريكوكبويدور

حجمعلىحجمهويزيد،أرضيأعاما21نحوالشمسحولدورتهوئسئؤق،ساعاث

.مرةاابالارض

وئلثمرةالارضكثافةربععلىتزيدولا،3سمحجم/331.كثافتهولبلغ

.الأرضكتلةمرة0013عنتزيدلاإذ،نسبماصمرةوكتلئهالماءكثافة

فيهولضظالصفرئحثس/135بفتقدر،سطحهعلىالحرارةدرجهأما

.الفازاتيمنع

جؤهأما.دقيفة(05وساعاث)9ساعا!01عنيم!المشدريكوكبويوم

وهىفيهاتتكونالتىالسامةوالمسشفعا!الامونياغازاثفتسودهالسميك

ال!ر.عميقة
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سطحثظقكم35سمكهايبلغكثيفةسحبوجودالنلكعلماءاكئشفوفد

هذهوتنكون،اسنوائهخطنوازيوىيدةرفيفةأحزمةهبئةعلىوسالمشتري

الكثيرةالافمارأحدلنفككننبجةنكونتأنهابرجحكونه،وأحجارأتربةمنالأحزمة

الكوكب.هذاالمشنريحولندورالنى

جدأسريعةحركةفيسطحهعلىنتحركالمساحةكببرةبقعوجودوأكنشفكما

هذهألوانونتفاوت.الفمرسطحعلىبالرباحفورنتماإذامدمرةرياحهبنةعلى

تتبعالتياكمار!داناكتشافتمكما.والبنيوالأصفرالأحمراللونبينالبفع

حجمبفوفانمنهاواثنانقمرناحجمتفوو،كبيرةمنهاأربعةقمرا16المشتريكوكب

والعاشروالئاسعألثامنالاقمارانوتبينجدافصمرةاكماربفيةأما،عاردكوكب

بقيةبينما،الفربإلىالشرقمنجهتهابعكستدورإذ،المجموعةشتخرج

الشرق.ألىالؤبمنتدورالمجموعة

.الفهنرية()الدورةاسمالمبموعةهذهعىالطماءأطلقوفد

العجيبالمشتريقمر15ايو

التىالإشعاجمةالموجاتتطيلفيهامأدورأيلصآيواأنالفلكيونأكتشف

بلونوبدأكالجليدالضونيةالأشعةعكسعلىكبيرةقدرةولهالمشترييصدرها

الأصفر.إلىماللبرثفالي

يسب!ههاالتىوالجزرالمدفوىثأئبرفيالحراريةطاقثهمطميسئمدآيواوالكمر

حيثمنلهامثيللاسطحهعلىتحدثالتىالبركلأليةالنشاطاثأنوتبين.المشئري

أعنفالبركلأليفنشاطه،المثسسبةالمبموعةوافماركواكبباقيفيوىدهافوئها

الارئفاعالىالحممبفذفالحارةالبركلأليةينابيعهئئومحبثالأرضعلىيحدثمما

التىلهراكينهغفبفكلئفصلث،الرفيقايوجوفىالئىوالمادة،مئراثكيلوبضعة

التطس.الشنقظاهرةفيهفتسبب،ياسرهاالذيالمقاطيسىالحم!حئىئصل

الأرضية.كرتناأياممنبومأعشراثنايعادلالمشنرييومأنالطماءويذكر
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الذريةالمعارفدائرة

-أ-

احكئر!ن:

كتلئهتعادلحيث،الذرةلبنيةالمكونةالأساسيةالوحداثمناحكترونيفبر

وحدة0101*30.84فتعادلشحنئهاما،الايدروجينذرةكلالةمن18361/

وكل،طويلةلفئرةالدقيقةالجسيماثوادقاصؤابكئروناعئبروفد.كهرواسئائيكية

وأالحديدلمادةإلكئروناثكلألثسواء،لفهافىوئئشابهوالكئلةالشحنةمشماويةابكئرونا!

فيلموقعهاطبقأالأخرىعنذرةكلفيابكئروناتعددويخئلف.غيرهااوالخشباوالماء

الذرية.لأعدادهاطبقأالكيميلأليةالفاصرفيهرئبتالئيللعناصرالدوريالجدول

محددمدارفىتسئفرلافهىالدالمةلحركتهانظرا،النواةحولابكتروناتوتدور

فيماتتواجدابكترونلتفإنثمومن،الموجبةالنواةباثمحنةالسالبةشحنتهالارتباطنظرا

واانبعاثمنبدلاآخرإلىمدارمنابكئرونينطل!ولكي،الاحئمالبسحابةيسمى

نظرأواحدمدارنيالواحدةالذرةنيكلهاابكتروناتتركيزلمكنولا،الفوتونلتاكتساب

المدارفىابكتروناثوتركيبعددعلىللفاصرالكيميانيهالخواصوئغمد،طاقاتهالاخئلاف

هوفهذاموصلةشبهاوموصلةمادةفىابكتروناتمنسيلاواجهناواذا.الآخر)الغلاف(

الكهربى.الئيار

-ب-

البرودين:

للعناصرالذراثنوىكلئركيبفىالنيئرونمعتدخلالتىالمسئقرهالجسيما!أحد

واحدبروتونمننواتهئتكونالذيالخفيفالهيدروجينهوواحدعنصرباستثناءالكيميائية

!دياوشماويموجبةفلألهاشحنئهاما،مرة8361ابكئرونتعادلالبروتونوكتلة،ففط

ذرته،فيالموجودةالبروتوناثبصديقدرللفصرالذريوالطد.السالبةابكترونشحنة

المتعادلة.الذرةفىالموجودةالخارجيةابكنروناتلعددمساووهو
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-ت-

:بتيوملترا

واحدبرئونمنالئريئيومنواةوئئكون،3الذريوزنه،للهيدروجينثقيلمشعنظير

الذيالوفثبأنهاالعمرنصففنرةوئعرف،سنة21هىلهالعمرنصفوفئرة،ونيوئرونين

ويمكن.3الهيليومهوللهيليومخفيفنظيروالئريئيوم.الأصليةالمادةنصفيئحنلخد4

الزائد.وتطايره،الفويالإشعاعينشاطهبسببالإشمانجسمعلىالحصول

:بوملثورا

،09الذريوعدده50.236الذروزنه،المشعةالفاصرمنثفيلطبيعىعنصر

الطبيعيةالفاصربينالإطلا!علىفئرةاطولهىلهالعمرنصففترةبانيئمفزوهو

كوفودالثوريوماسئخداميمكنولا،سنة0000000.00.541ئبلغحيث،المشعه

المفاعلاتفىبالنيوئروناتقدفهبواسطةذلكيمكنبل.العاديةالطبيعةحالئهفينووي

الذربة.

جاما:أشعة

وأالطبيعةالمشعةالذراثنوعمنئصدرالنيالإشعاعموجاثانواعإحدى

جدافصيرةموجةوطول،عاليةطافةذاثمشعةكهرومقاطبسيةموجاثوهى،الصناعية

علىكبيرةاخطارالهافانولذلك.كبيرةاختراقهاقدرةفانثمومناوو(اوانجسنروم1)

منسميكةبحوالطتحاطالذريةالمفاعلاثفإنالسببولهذا،الحيةوالكانناثالإشمان

علميةاغراضفىجامااشعةوئسئخدم.اخرىمصدةواجهزةوالرصاصالخرسلألة

والأدوية،،اليةالظالموادوئفعوحفظ،السرطانعلاجفيتفيدوهى،كثيرةوتكنولوجية

المخئلفة.العلممجالاثشئىوفى
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-ح-

:للمادةالبلازميةالحالة

الصلبة،الحالةهي،فيزيلأليةصورثلاثفيئئواجدانبمكنالمادةاننعرفكلنا

ثلج،:)صلبالئلاثالصورهذهفييئواجدفهوالماءلذلكوكمئال،والغازية،والساللة

.الماء(لهخار:غاز،سالل

الئلاث،الصورهذهمنضنيلةكمباتعلىيحنويالفسيحالكونفانالحفيفةوفي

والفراغاتوالكواكب)النجومالكونفيالئىالموادكلمنه/ه9.انالطماءيجزمحيث

والغازية،والسيولةالصلالجةغيراخرىحالةفيئتكون(والكواكبالنجومهذهببنالموجودة

البلازما.:اسمعليهايطلق

الغازفىوالنواةالإلكنروناثبينالروابطفإن،الدرجاثلملاالينغازاسختاوإذا

النأين.ويحدث،الالكنروناتوننفصل،وننفككنضف

فسوفالحراربةالنوويةالئفاعلاتفيالدرجات!نالمنأينةالغازاتسختاواذا

الكهربيالنيارنوصبلعلىفدرةوله،منعادلكهربيوسطوالبلازما،البلازماعلىنحصل

.النحاسمنافضل

الحرارية.الطافةمنمباشرةالكهربائثةالطافةإنناجهواسنخدامانهاواهم

-خ-

الإشعاعى:النشاطخاصية

وأجسميةإشعاعاتانهعاثطريقش،الذرةلنواةالتلئاليالئفنثئفيوهي

والنشاط،ام698عامبيكريلالعالمالظاهرةهذهاكئشفوفد،منهاكهرومقاطيسهة

النووية،الئفاعلاثفيصناعأالمشعالنوىوينئج،مسئحدثاوطببعىإماالإشعاعى

ينئجصفمئلا،آخرغصرنواةإلىئحولهابصإشعاعياالنواةتفثثمنينئجفلألهوعموما

أشعةهيالاشعاعاثانواعواهم،الرادونغازإلىئحولهالفاجسيماثبلألبعاثالرادلومئفتت

ئبتسالبةجسيماتوهيبيناواشعة،الهبليومغصرنوىانهائبتموجبةجسيماتوهيالفا

الاشعاعىالنشاطاهمبةوترجع.جاماواشعة،البوزيئروناثوهى-موجبةاوإلكئروناتانها

والئصندعالعلومميادبنفيكثيرةنطبيفاتلهانكما،الذرةنواةلدراسةالمفناحكانانهإلى

والزراعة.
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:يونيربوملد

تختلفولا،م3291عامفياكئشفوقد-الثفيلالهيدروجين-احياناعليهويطلق

واحدالكترونعلىتحتويفهي،شىءايفىالعاديالأيدروجينفاثرةعناحكترونيةقاثرئه

جسمينمنئنكونوهى،ئفريبأبمرئينالعاديالإبدروجيننواةمننوائهانكرففط

نيوثرون.أي:مئعادلجسيموالآخربروتوناحدهما،وئيفاارئباطأببضهمامرئبطين

حوالى-الطبيعةفىالموجودالهيدروجينإجمالىمنصفرةنسبةالديوتيريومويشكل

هذهمنتحصلانللانجسلأليةيمكنفلألهذلكومع.الاجمالىالهيدروجينمن-ه/ه،5610

الحراريةللمنشآثوقوداالمسئفبلفيسيصبححيث،للطاقةمحدودغيرمصدرعىالكمية

.مئفجرةكمادةالئكنيكفىحاليأالآنالديوئيريوموشمئخدم.للطافةالمنئجةالنووية

:ةالذر

الفلأصمفةفدماءاعتفدحيث"للفسمةفابلةغير"ئفىيونلأليةيي!ه،طهـكلمةالذرة

،المادةبناءوحدةالذرةدالتونجوناغبروفد،الأشياءئفئثنهايةهىالذراثاناليونلألببن

النفاتفىويدخلخواصهبحملالفصرمنجزءاصؤ3بأنهاعلمياالذرةوئصف

شحنةجسعمنئئكونوالنواة،ابكتروناثحولهاتدورنواةمنئتكونوهى"الكيمبانية

فإنالإلكنرونافا،النيوئرونويسمىالشحنةمئعادلجسيمومن،البروتونيسمىموجبة

فإنلذلك،الواحدةالذرةنواةفيالبروئوناثعدديساويابكتروناتو!د،سالبةشحنئه

فيمخنلفتينشحننينئحملالئيالأجساماوالبسيمينمنوكل،كهربهأمئعادلةئكونالذرة

اسئائيكمة.كهربيةبقوةبعضإلىبضهاينجذب،الإشارة

حولالأرضئدوركماحولهمالدوربل،النواةعنمبمصايطيرلاابكئرونفانوهكذا

علىوافعة،ئمامامحددةمداراثفييدوروابكئرون،البذببفوةإليهامنجذبة،الشمس

إلىنرمزونحن،للذرةابكترونيةالفشوريشكلبذلكوهو،النواةمنمختلفةمسافاث

فاحكنرون،النواةجهةمنالصبدأناإذاوذلك،الخ...،ن،م،ل،كبالحروفالفاثمور

الواحدالعنصريئواجدأنويمكن،الذريةوأوزانهاا!ادهااختلافوئرجع،وهكذا...ك

وئسمىالكئليالعددفيئخئلفولكنها،الذريالصدنفسلها،الذراثمننوعمناكثر
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وفد،الذرةنواةفىوالنموئروناثالبروئوناثأعدادمجموعيساويالكئليوالصد،النظائر

تحررالذرةنواةانشطارمنوينئج،النوويةالنفاعلاثطريقعنآخرعنصرذرةتحويلامكن

للمفاتاوالمدميريةالصكريةالأغراضفىاسنخدامهايمكنالطاقةمنهانلةكمهة

السلمية.للأغراضالنوويه

:يومادالر

يتآكلوهو،الاشعاعىالنشاطخاصيةذاثالطبيعةالغاصرمع،لامعابيضعنصر

باليورانيومئبدأالذريةالتفاثمنسلسلةمنعليهالحصولويمكن،للهواءلئعرضه

صدرةكمياثعلىلاحئوائهانظراالطبيعهخامائهمنالراديوماستخروويصعب،238

صورةفىوفصلهاكمشافهأمكنمشععنصراولكانانهإلىالراديومأهميةوئرجع،منه

عئمرالتاسعالفرننهايةفىكوريوماريبيرالزوجانبذلكفامحيث،نكية

المضينة.والورنيشاثالطلاءأنواعبعضوعمل،السرطانعلاجفىويسئخدم،الميلارري

ز-

:لزركونيوم

عنصروهو،نظالرأربعةوله2.219الذريووزنه04الذريعددهمعدنىعنصر

فمطيوجدفإنهالكيميالىتفاعلهلشدةونظرا،الأرضفشرهفىبلأششاروهوزعبكئرةموجود

إنشانية.كمادةالنوويةالمفاثفييسنخدمحيثهامنوويعنصروهو.مركباتصورفى

!ا-

!ن:ترلسيكلوا

ألفاجسيماثسرعةزيادةبواسططيمكن-لورانسارنسش!اخئرعهجهاز

عالىترددذيكهربهاتيارايسئخدمالنوويةللجسيماثكمعجلوهووالديولرونا!والبروئوناث

الفذائفطريقعنالذراتتحطيمفىيسئخدموهو،ئابثمقاطيسىمجالمع،وئابثجدا

.ألفا(وجسيماثوديوئروناتبروئوناث)منالنووية

السينكونرون.فيسمىمتعراكهربيائيارايسئخدمالذيالسيكلوترونأما
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-ش-

:يالنووالألشطار

العالمينيديعلى،أم389عاممرةلأولالنوويالالشطاراسراراكئشافتم

للفذفتعرضالذياليورانيومانوجداحيث،شئراسمان.وف،هان.ا:اطمانيين

منئقريبامرتينأخفعنصرانوهما،والنثلألومالباربومعلىيحئويبالنيوئرونات

.م0491عاموفى،اليورانيوم

.النواةاسنئرارعدمإلىذلكويرجع،البورانيوملنواةالئلفانىالالشطاراكتشافئم

بلألبعاثاليورانيومانشطارويفترن،اسئئراراالركلألثكلما،ا*النواةكلألتفكلما

كميةوئزداد،ثلاثأواخربيننوائينبدورهمايشطراانإمكلألائهمافىثلاطةاونيوئرونبين

كمتوالبةالعمللةوننسارعنا"ليرهانحتالمنشطرةالنوىعددويزدادالطليفهالنيترونات

هندسية.

لشطارويصحب.الذريةالفنبلةفىينحققالذيالمتسلسلالالشطارنفاعلوينشأ

كميةيطى235اليورانيوممنواحدغرامكيلوفلألشطار،الطافةمنهائلنحزرالثفيلةالنواة

.مرةمليونىالبنرولمنمماثلةكميةحردمنعلبهانحصلالنىالكميةفدرالطاقةمن

الفوتونى:الصاروخ

ئنعدىلاالنوويالالشطارمنعليهانحصلالئىالطافةكميةانالعلماءوجدلئد

لنوياثالنوويالالدماجطافةانوجدواكما،المادةفىالكامنةالطاقةإجماليمنه/ه1.0

الكامنةالطافةكلئحويليئمولكى،الكامنةالطافةمنه/ه1ىئئصلاايضاالخفيفةالفاصر

ممن!!الزوجىالفناءهيواحدةعمليةإلأالطبيعةفىئوجدلا،إشعاعإلىكالمادة

للآخر،معاكسةفيزياليةخواصمنهمالكلجسماناومادئانئصطدمولهة،،اةطة!!لمهـحيث

هذاعنينتجحيث،البرود!نوضديدوالبرو!ن،البوز*لنوضديدهابكئرينذلكومث!

هذه،فوثوناثصورةفىثظهروالثى،الكامنةالطافةكلثحررالئصادممنالناثجالفناء

فهاسه.ويمكنضظلهاالنوئونات

هانلةفدرةذينوويمصنعداخلهفى،فوئونىصاروغبناءإمكلأليةالطماءثخيلوفد

فىواضدادهاالجسيماثهذهوثئصادم،واضدادهاالدفيفةالذرةجسهماثمنهائلةكمياثينئج
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مرآةبواسطةئجميعهايئمالئىالفوتوناثوئنئج،البضبعضهافئبيدالالةبهذهخاصةغرفة

الفوتوناتضظويستخدم،المطلوبالائجاهإلىتوجيههاليتمالصاروخذيلفىمركبةضخمة

ليسالالةهذهبناءولكن،الثلألية(فىمئركيلو00.003)الضوءبسرعةالصاروخدفعفى

الأحلا!منكثيرأولكن.المنالصصأمرالمادةأضدادعلىفالحصول،نظريأيبدوكماسهلأ

نأللبشريةلأمكنالمستفبلفىالفوئونىالصاروخهذااخئراعامكننالووربما،نحفيفهاامكن

وتخرجالمئناهيالفضاءئؤو

والكون.المجرةاعماقإلىالمثسمميةالمجموعةعالممن

ضأ--

:المادةضديد

العلماءويئخيل،سالبةشحنئهاوإلكتروناثموجبةشحنئهمانواةمنالمادةذرةتئكون

ضديدولف،موجبةشحنتهاواحكئروناثلا.سالبةشحنئهاالنواةئكونللمادةضدبدوجود

ابكئرون.لفائجاهيعاكس-البوريئرونوهو-ابكئرون

اكئشف،أم329عامففى،الجسيماثضديداثاكئائمافالئخيلهذاعلىشجعهموفد

كما.)البوزيئرون(الموجبةالشحنةذياحكئرونبوجود،أم289فىدلراكالإلكليزيالعالم

منزوجأعشرخمسةيعادلمائصنيفوأمكن،البروتونضديدإنتاجذلكبصللعلماءامكن

فىالجسمعنيخئلفالجسيمضديدفإنوعمومأ،الآنحئىواضدادهاالاوليةالجسيما!

بضديدهجسيماصطداموعند.الشحنةومفدارالكئلةفىيساويهلكنه،اللفواتجاهالشحنة

.إشعاعطافةإلىايفوئوناثإلىمنهماكلبكئلةالكامنةالطافةئئحو"،بضديدهاالمادةاو

-ط-

نووية:طاقة

صورئين:فىئكونوهي،الذرةنواةمنتئحررالئىالطاقةعلىيطلقاصطلاح

.والبلوئنيومكاليورانيومالثفيلةالفاصرنوياثانشطارإما:الاولى.

وزنذا!عناصرلئكوينكالهيدروجبنالخفيفةالفاصرنوياثبلألدماجئكونوهي:الثلألية.

ملبون5.171نبلغالنفاعلهذافىعلبهانحصلالنىالطافةوكممة)الهيلبوم(أكبرذري
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منئتحررالئىالطافةأضعافخمسةاي،الهيدروجينمنغرامكيلولكلساعةكليوواث

.اليورانيوممنواحدغرامكيلواناثمطار

الذرية،الأسلحةكصناعةالصكريةالأغراضفىالنوويةالطافةاسنخدامويمكن

السفن.وإدارةوالئدفئةالكهرباءكموليدالسلميةالاغراضفىاسئخدامهاويمكن

حيثوالنجومالشمسطافةمصدرهىالنوويالالدماجئفاعلاثانالمصوفومن

القمبلةفىيحدثماغرارعلىمعاونندمجالشمسفىالهيدروجينغازنوياثتئفاعل

الهيدروجينية.

-ظ-

الكهروضوئي:التحولظاهرة

منمفرغادورفأاخذحيث،أم872عامسئوليئوفالروسيالعالماكئشفهاظاهرة

الئياريمرإلأطبيعياوكان،د!ربائيةببطاريةوربطهما،مطنيينلوحهنفيهووضعالهواء

الدائرةفىكهربيتيارئولداللوحيناحدعلىزنبئيمصباحضوءوجهلكنه،الكهربي

صاملوجودذلكمنفاستنئج،التيارمرورتوقفالمصباحضوءاطفاوعندما،الكهربية

توجطعندإلاتظهرلموهي،ابكتروناتباسمبصفيماعرفتالدورقفىالكهرباءلتيارناللة

ألئيارسرانواوضحالظاهرةهذه،أم509عامفىاينشئينعالجوفد.اللوحعلىالضوء

.الضوءبتأئيرنالمصمناحكتروناتانطلاقالىيىدالكهربي

-ع-

جيجر:عداد

فياسفىيسئخدمأم(549-1)882جيجرهلألزالألملأليالعالممسهجهاز

ضغطئحثبخاراوبفازمملوءة،الفلقمحكمةزجاجيةانبوبةمنويئكونالذريةالإشعاعاث

مطنية،اسطوانةداخليمررفهعمصنيسلكيوجدالزجاجيةالالبوبةمحوروعلى،منخفض

الإشعاعكميةوئوضيحقياسهويمكنالغازهذائاينيئمالفازداخلمشعجسيمايدخولوغد

.الطادعلى
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-غ-

:يالذرالفار

جراءمنئنئجوالئى،الأرضسطحعلىتهبطالثىالمشعةالموادبفاياعنعبارة

حيثالإسمانبصحةيضركما،للبينةتلوئأيسببوهو،النوويةالتفجيراثاوالئفاعلات

.الطاموسرطانكاللوكيمياخطيرةأمراضايتسبب

-ف-

الفود!ن:

سبلاالضوءبعنبرولذلك،المرليةغبرأوالمرنيةالضوئيةالطافةكميةالفونونيفبر

عامفىوذلككجسيمبدفةالفوئونعرفمناولأينشنينألبرثكانولقد،الفوئوناثمن

مفسومةطافنهنساويبكنلةايضابتمنعوهو،حركةوكميةطاقةالفونونويمنلك،ام509

نتصورأنالمستحيلمنولذلك،سكونكتلةلهليسأنهكر،الضوءسرعةمربععلى

منركيلو000.003)الضوءسرعةنساويبسرعةالحركةدانمفهوسكوتحالةفىالفو!ين

مئالايفبروهو،كهربيأمنعادلفهو،كهربيةشحنةأبةلهليسجسموهوالئلألية(فى

.للمادةوالجسميةالموجبة:المزدوجةالطببعةيؤكدواضحأ

-ق-

ذرية:!مبله

انشطارينوويتفاعليحدثحيث،عاليةئحطيموفوةانفجاريثاثيرلهسلاحهى

فىالرليسهةوالغاصر،923البلوثونيوماو235كاليورانيومذريوفودالنوىمثسلسل

الفنبلة.وجسم،النفجيروجهاز،الذريالوفودشحنة:هىالفنبلةهذهمكونات

اكئر،اوجزنينإلىمفسمةالننبلةداخلفىالنوويالوفودمادةثكونالالفجاروقبل

الكثلةعنيزيدكلهاالأجزاءهذهمجموعلكن،الحرجةالكللةمنألدكملثهنكونجزءوكل

،جداعاليةبسرعةمعاالأجزاءهذهيضمانيمكنبحيثالنفجيرجهازويصمم.الحرجة

الذريالالفجاروينشا،المثسلسلالثفاعلينمالحرجةالكئلةالذريالوفودكئلةىثثصوعندما

بالالفجارالمحيطةالمنطفةتلوثفىيتسببوإشعاععالهةانفجاريةبموجةمصحوبأيكونالذي

الحربفىمرةلأولالذريةالثنبلةاسثعملثوفد.والثربةوالماءالهواءثلوثفىويثس!ب،
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في6باليابانهيروشيماعلىالأمريكيةالمئحدةلولاياثاسفطتهاحيث،الئلأليةال!المية

.ايامبثحمةهابصناغازاكيعلىباخرىاثبفهاثم.ام549)آب(اغسطس

-ك-

الحرجة:الكتلة

ناللنيوتروناتويمكن،بالنيوتروناثفذفهاعندالمش!ةالثقيلةالفاصرنويا!ئنشطر

التفاعلبدءفيبدورهاتئوماندونتهربانيمكنكما238اليورانيومفيتمئص

،للاطشطارالفابلةالنوىمنكافيةمعنحجمفييجمعأنيجبذلكيتمولكى،المئسلسل

الىوالمؤديةالمؤثرةالنيوتروناثعدديكونلكىوذلك،الحرجةبالكلالةيسمىماوهو

الئفاعل.منئهرباوئمئصالتىالنيوتروناتءدمناكبرالالشطار

-ل-

الليثيوم:

49.6النويووزنه3الذريعدده،لمندليفالدوريالجدولاولفيكيميائيغصر

،المعادنمنعددفيطبيعاويوجد،جداطري،فضىأبيضلونه،م018انصهارهودرجة

قذفوكد،مختلفةبطافاتالفاجسثماثعلىللحصولالنوويةالفيزياءفيالليثيومويستخدم

ديوتيريداسنخدامويمكن،)التريتبوم(للهيدروجبنثفيلنظيرعلىنحصلنيونروناللبثيوم

الهيدروجينية.الفنبلةفينوويكمفجرة"أةسأول!معأولع!3ة4عالليثيوم

نووية:مفاعلات

المتسلسلالنوويالاشطارئفاعللاحداثنسئخدمآلةعنجمارةالنوويالمفاعل

نولبدفيالنانجةالنوويةالطافةمنالاسنفادةويمكن،فطالنحكميمكنلذيالمسنمر

النيوتروناثطقةحسباو،إنشالهامنالؤضحسبالمفاعلاثوئصنف،الكهرباء

المنسلسلالنفاعلفيالنحكموينم،النفاعلمركباتنوعحسباو،النفاعللاسنمرارالمسببة

التحكم،قضبانطرفيعنالئفاعلسرعةتنظيمويتم،ثابتمسئوىكددالمايبئىبحيث

للنيونروناثامئصاصهمابشدةينميزانغصرانوهماالكادميوماوالبورونمنئصنعوهي
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والمواد،الكهرباءانئاجوفي،والطبيةالعلميةالابحاثفيالذريالمفاعلوشمتخدم

.المنشطرة

ين:لنيوترا

التىالأوليةالبسيماثاحدوهو،ام329عامشادويكجيمسالإلكليزيالعالماكتشفه

وهو،احكئرونكئلةمرة6.1838ئعادلالنيوترونوكتلة،الذرةنواةتركيبفيتدخل

فينوويةكفذيفةيسئخدملذا،النوىخارجمستئرأالنيوئرونيكونولا،كهربيامتعادلجسيم

غصرعلىألفاجسيماثاطلاقطريقعنالنيوئرونعلىالحصولويمكن،الذريةالمفاعلات

دقيقة.17تقريباالنيوئرونعمرومئوسط.البريليوم

هـ--

هبدروجبنية:!دبلة

لتكونئندمجالئى،الهيدروجينانويةاندماجمنالناتجةالنوويةالطافةتنحرروفيها

حرارةدرجاتكدإلائحئيفهايمكنلاالنوويالالدماجظاهرةانويلاحظ،ئفلأاكئرنواة

إئارةلذلكويلزم،الالدماجحدوثيمكنحئىالبلافىماحالةإلىالمادةلئصل،جدأمرتفعة

الوصولويمكن،الموجبةالشحنةنفسنحملالنىالألويةانحاديمكنحنىجدأعاليةحرارية

الفنبلةداخلثوضعذريةدمبلةتفجيرطريقعنلذلكالمطلوبةالحرارةدرجةإلى

التيالطاقةاضعافتعادلالهيدروجينيةالقنبلةئفجيرعنالنائجةوالطافة،الهيدروجينية

افضلبقبروالتريتيومالديوئيريومخليطانويعثئد،الذربةالفنبلةئفجيرمنعليهانحصل

النوودط.للاطدماجيصلعخليط

:ينوووفود

ناذراتهالنوىيمكنالتى،والصناجمةالطبيعةالعناصركلعلىالاصطلاحهذابطلق

فيذريكوفودللالمشطارالقابلةالثفيلةالذراثوتسئعمل،الحراريةالطئةمنكببرأجزءاتحر

238اليورانبومانويةاقا،923والبلونونيوم235اليورانيومانويةمئلالذريةالمفاعلات

الفابل923البلونونبومالىئمالنبنونيومعنصرإلىلنحللالنبونروناتنفننصأنفبمكنها
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لالدماجمنالناثجةالحراريةالنوويةالئفاعلاثفىالئحكميثمعندماالمستئبلوفى،للاطشطار

والديوثيريوم)البروئورمالهمدروجيننظائرنعبرانيمكنعندلذ،الخفيفهالفاصرنوياث

نوويأ.أوفود(والنرينبوم

:انيوماليور

فضى،ابيضلونهجامدغصروهو.70238الذريوزنهمشعفلزيطبيعىغصر

درجةغدالعاديالجوضظتحتاشتعالهويمكن،منويةدرجة0131هيانصهارهدرجة

فىنسبتهوئبلغ238اليورانورم:هىمائمعةنظائرثلاطةوله،مئويةدرجه001حرارة

نسبتهوئ!لغ234واليورانيوم،ه/ه720.نسبثهوئ!لغ235واليورانروم،ه/ه12799،الطبيعة

واليورانيوم،سنة0000000.00504هي238لليورانيومالصرنصفوفثرة،ه/ه60010

الحصولو!مكن،سنة000.052حوالى234واليورانروم،سنةملايين071ثعادل235

عنصرفذفمنينئجالذي233اليورانيومواهمهاصناعيأاليورانورمنظانرمنصدعلى

.بالنيوئرونا!232الئوريوم

بالرصاصوئنئهي،الراديومغهاينئجئحلللسلسلةمصدرا238اليورانيومويفبر

والكارنوثايت.البئشبلندالطبيعةفىالموجودةاليورانرومخاماثاهمومن،602
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زحلكوكب

النظامفيالحجمحثمنالمشتريبعدالكواكبأكبرثانيهو

.الأرضحجممرة574حجمهيعادلإذالشمسي

مليون)886الشمسعنالبعدفيالكواكبسادسوزحل

لكللهبالنسبةمره9هعنلزلدوكلللهكممليون1427أىملل(

كم.3911..و!طره،الأرض

،3سم/حجم7،.عنتزيدلاإذجدافقليلةكثافئهأما

ساعات01كلنفسهحولكاملهبدورةلكلملالمدارلهزحلوحركه

د!لقه.41و

زحليلملزفإنهولذاثطبيهعنداللفلطحعللهلبدوالسببولهذا

بمنطقهلحلطخمسح!قا!بوجودالأخرىالكواكببقلهعن

ساطعه.حلما!وهياسلوائه
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منوصغيرةكبيرةوأجزاءدطعمنهذهالحلقاتوتتألف

مجالازحلالكوكبأنتبينوقد،بالجليدالمغلفةالأحجار

علىتماماينطبقانوالجنوبيالشماليالمغناطلسيان)قطباهمغناطيسيا

.(الجغرافيينوالجنوبيالشماليالقطبين

منمرةمائةأقوىالمغناطيسيالمجاليكونزحلمركزوفي

.للأرضالمغناطيسيالمجال

كثيفةسحببوجودالكواكببقيةعنزحلكوكبويئميز

درجةوتصلوالأمونياوالميثانوالهيليومالهيدروجينغازاتقوامها

حرارةدرجةوهيس)183(إلىالخارجيالجويغلافهحرارة

سطحه.علىالمياهمننوعأيوجودلتمنعجدأمنخفضة

عمقهيبلغالمشتريجوإلىنسبةكثيفالكوكبهذاإن

ميل..715.البالغقطرهربعنحوأيميل185..

القمرهووأكبرهاوأهمهاقمرأعشرأربعةزحللكوكب

حجمهيبلغإذبأسرهالشمسيالنظامفيقمراكبرلعدالذي)تيتان(

فيتدوروهي،نفسهعطاردكوكبحجمهيفوقوبذاكم.583

القلعكدةعنيشذ،منهاواحدأعداالشرقإلىالغربمنواحداتجاه

.الغربإلىالشرقمنفيدور

القطبفيالغيوممنقائمةطبقةعلى)تيتان(القمرويحتوي

.س2(00-).إلىسطحهاحرارةدرجةتصلالشمالى
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معالنيتروجينغازمنالغازيزحل()كوكبغلافويتكون

أوضحنا.كماالأخرىالغازاتمنقليلةكميالا

أما،الأرضيةكرئنابتوقي!عاما،92هفهوزحلعامأما

دقيقة.41وساعات1.فهوالأرضيالتوقيتحسبيومه

أورانوسكوكب

منالسابعةالمرتبةفيويقعأم781عامالكوكبهذاأكئشف.

1783مسافةالشمسعنيبعدوهو،الشمسعنالبعدتسلسلحيث

الشمسعنالأرضبعدضعف91أي،كممليون.387ايميل

الحجم.حيثمنالكواكببينالرابعهالمرتبةويحتل،

أربعةمن)2(قطرهأيكم5471.الاسئوائيقطرهولقرب

خل!الشمسحولدورتهالكوكبهذاولكملالأرضقطرأضعاف

ساعاتو1.خل!المحوريهدورتهيكملحيث،أيام7وسنة84

جاذبيةلصلحيثالأرضكئلةكدرمرة1هكتلتهولبلغدديقة94

الأرضية.الجاذبيةقدر171.سطحه

أنإذ،الشمسحولدورانههيالكوكبذلكفيماوأغرلا

الهيدروجينغازيمنويتكون،الشمسنحوبالئبادليئجهانقطبله

س017()-إلىسطحهعلىالحرارةدرجةوئنخفضوالهيليون،

غازاتمنتتكونبغيوممحاطأورانوسكوكبوجو.

لهذاتابعةأقمارخمسةأكئشفتوقد،والهيليوموالميثانالهيدروجين

09



الكوكبحولجميعهاوتدورقمرنامناصغرمنهاكلالكوكب

دورته.منهاكليكملبحيثمذهلةبسرعة

والثاني،ساعة12ولومينكلحولهالأقمارأقربويدور

أما،ساعة18وألامثمانيةكلوالثالثأيامأربعةكلحولهيدور

القمرأما،أساعةأويوما13كلحولهحولفيدورالرابع

حديئا.أكتشففقدالخامس

7.14شماويكتلتهانالكوكبهذائوابعحركةدلتوقد

كرتنابتوقيتيوما84فهيسنتهاما،الأرضكللةضعف

94وساعات01هوالأرضيالتوقيتحسبودومه،الأرضدة

دقلقة.

هائلةسحصمنيغلفهوماأوراهـسللكوكىصورة

19



تحفقماوأفضلوأطولالفضائبةالمعلوماتأهم

22و،أملركلا14:واحدهمرهالفضاءفىسارواشخصأ46،

واحد.وفرنسي،سوفسا

9و،أميركيا25:مرسنالفضاءفىسارواشخصا34،

سوفدتيدن.

هو،أميركيا11:مراثثلاثالفضاءفىسارواشخصا16،

سوفيشن.

أمرلكللن،3:مراتأربعالفضاءفىسارواأشخاص5،

.وسوفلتيان

،مرات7و،مرات6و،مرات5الفضاءفىساراشخصان،

.(وسولوفدوف،)كيزيمسوفشان.مرات8و

،وشيمد!كرنانمنكلحققهفقدالفضاءفىسدرأطولأما،

71سيرهمامدهوكلألت،17أبولورحلةفى،القمرسطحعلى

دفلفة.37وساعة

وفاننلسونمنكلالأرضمدارفىسيرفترةأطولوحقق+

دقلد18.4وساعات7سدرهمامدهوبلغت،هوفتن

السلرفدراتمنهجموعأكبروسولوفدوفكلزلممنكلوحع!،

فيساروامنأكئرواعتبرا،المتعددةرحلاطهماخلكلالفضائى

دقلفة.03وساعة31مجموعهماوبلغ،خبرةالفضاء

29



سيرهموفتراتالقمرروادعنالمعلوماتأهم

وبقائهم

القمر.إلىوصلواأمدركدا24+

القمر.حولدارواأميركيا22+

ألدرين،أرمسلرونج:وهمالقمرسطحعلىسارواأميركدا12+

دلوك،لونغ،إيروين،سكو!،ملتشل،شبرد،بين،ادمونر،

.شلمدت،كرنان،

لونغ،،لوفلل:وهما:مرلينالقمرإلىسافرواأملركيلن3+

.كرنان

.وكرنان،يونغ:همامرلينالقمرحولدارواأميركدان+

22وساعات8وأيام3:القمرعلىالسيرفلرا!مجموع+

دقيقه.

ساعه11ولوما12:القمرعلىالبقاءفلراتمجموع+

دقلقه.4.و

الوقت

كاملهدورهللدورللأرضاللازمالزمنلعنييومكلمهإن

منسنةلستغر!الشمسحولالأرضلدوروعندما.محورهاحول

كلطدحسبالربعوهذا،الدوموربعدوما365هيوالسنه،الزمن

السنهولسمى،لومأ92فيهاشباطشهرويكونيوماسنوا!أربع
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البسيطةالسنةوشممى.فقط(لوما365العاديةالسنة)بينماالكبيسة

ومعالشمسحولالأرضحركةمعيتوافقالتقويموهذا

عنناتجوهوالقمربأوجهفيحددالقمريالشهرأما،السنةفصول

.الأرضحولالقمردوران

كلويسمى،مئساوياقسما24إلىيقسماليومأننعرفإننا

ثانية6.إلىوالدقيقةدقيقة6.إلىالساعةوتقسم"ساعة"منهقسم

الوقتبيانوسائلإحدىوهيالشمسيةالمزولةاستعملتوقد

المزولةفىالشاخصظليتحركمحورهاحولالأرضفبدوران

كما.الوقتلحساباستعمالهيمكنبحيثبعنايةيدرجسطحفوق

ثفبمنالرملبعبوروذلكالزمنلقياسالرمليةالساعةهناك

)البندول(ذبذبةاستخدمتكما،الرمليةالساعةاساسوهوصغير

نقطةمنخيطأوبقضيبمعلقةكتلةعنعبارةوهوالوقثلقياس

تذبذبعلىتعتمد.حديئةساعاتالآنالعلماءويستعمل،ثابئة

واحدةثانيةإلاخطأفيهايحدثلابحيثالدقةفائقةوهيالذرات

سنة.003كلفقط
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العالميالتوقيت

؟.؟،،ظ-صلاءسىا1!3!ت!/،!ا-اثالا---:ط!رر--س:ح!--.ص\-هـ!ء؟1فىس،2اششءنمصر"!مه،ض3نماص3رصا4لمأ

لم-ه!-؟2ك!ثيأص!--/ا!،-11س-امحهرص-ص-هـ-ع-.!جمها-

كا.ل!رجمه!!!"!.ةلا،!

د.!احيم،صكل+صح!د

ا*2ا6)?!ناد.!9،داي،طةص!ير؟03!!-ظ،9

ررء3-?.ص!،د،لح.016ا"1،ظالا!لم

...،؟كا

لمثا!إقمروط6"!ة"أاأ!؟ء4*ضروء!

،01-ثغم!!-ر"ء.1م!!ك!إ

ء-ص---!ا!-،ء----لأ.،ص-ص-،س-،!-،2-مسور!بم--:!ر----ص-6-----أا ،02ة.3ي-2-كي
11+!ئه!*.ظ*إ-صا--أ-3-س-،د.3؟،.لم،7ا*!،1

س،أ*أء6ءلأ3\:+!11ء--3ولالم..ييي!ر!ىءااأأكأد"!!،.!أة،*6-اأ!ا

أاكل!!*ا!1/1،1

!إ13/س-

-*!1!-صل"--حرو7أ-3-!-41!ر--أ--ء/اءلاط103،3فئ-بر.كمابمأهـ-

!ح-،زر!ير.س!اء-3ء.----91أ--أ---!ئرا!+!ولت---3-!،-.-93إ%!(.6اصلم

+،!-/،د.ص2ة.!م!3-.-6--ا-ا-أأ!3؟!6!،!

.31-3.كا"اسء.?1+-----/ص3-.ىءةلم*أ-د."-4، لاأعلالاا.!"،!،2-اءلا-جم!--منرف-رر!ر،صص،،."3.ء-13
أأكرت!فيطشزئحنلئة!مات!ثيبماممأ.طت!االطضاىس-ا،رمفكلاصإسببةباططضاونللى

لم

!،،؟لتهر-له1ظهمز"ر!صفصاض!ا-ىلأساسنهراطء؟دإطقل!يض،"!جمصث

ا،"،د.!لى.،،.ءلم1"لاطص،إ!دأصحى1،!،ء-+س"!لم/ا!و،!ا:ء.،ء.!

.،-+د،صسس11ش-لأاء،ء23ءخدتءص،.-،و.ا--!سبمس-.ء.،*-ة3-ع،!،--3لى./.ءلا..-،

حدةعلىدولةكلتقررهاداخليةمسألةالتوقيتمسألةظلت

منكبيرعددوظل.عشرالتاسعالقرنمنالأخيرالربعحتى

عاصمته.فيالمعتمدالتوقيتأراضيهفييطبقالدول

المواصلاثوسائلمنوسواهاالحديديةالسككانتشارولكن

السككشركاتووقعت.التوقيتفيوارتباكتشابكإلىأدى

.واضطرابحيرةفيالمسافرونوقعكماالحديدية

نظام!وصار"غرينتشتوقيت"نظاماعتمد1885سنةوفي

البريطانية.الجزرفيللوقت

مناطقإحداثإلىالاليةالجهودنجحت1884سنةوفي

بها.معترفعالميهتوقيت
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العالمقسم،الغايةتلكتحقيقأجلومن،الأساسهذاوعلى

خطمندرجة15منهالكل،قطاعأأوجزءاأومنطقه24إلى

خطشرلمحيإلىتفعقسما12هناك،الأقسامهذهومن.الطول

ذلكفيوالسببغرينلشتوقيتعنالتوقيتيزدادوفيها،غربنئش

.الشر!إلىالغربمنالأرضدورانكونهو

يقع)حيثغرينتشفييمرالذيالطولخطفإن،وهكذا

الئوقيتويزداد.صفررقمفيهالطولخطيعتبر(غرينتشمرصد

فإذا.الخطهذامنالشر!إلىدرجة15انتفلناكلماواحدةساعه

الظهربعدالواحدةئكونفإنها،لندنفيظهرا12الساعهكانت

الخطفي

ساعةالتوقبتيتناقض،وبالعكس،شرقاغرينتشخطبليالذي

فإذا.غرينلشخطمنالغربإلىدرجة15انتقلناكلماواحدة

فيالظهربعدالواحدةتكونفإنها،لندنفيظهرا12الساعةكانت

غربا.غرينتشخطيليالذيالخط

نصفمقدارهافروقا!اعلمد!الدولبعضهناكولكن

فإنها،لندنفيظهرا12الساعةتكونعندمافمثلا،ساعه

الهند.فيالظهر(بعدوالنصف)الخامسه17/أتكون

كلفيموحدافيهاالودتئبقيأناختارتدولوهناك

وقئية.منطقةمنأكثرعلىتمتدأنهامنبالرغمأراضيها

69



فيساعئانأوساعةمقدارهااللوقي!فياخئلافا!وتحدث

حلث،الصلفيباللودي!لعرفمااسلعمالبسببالعالممدنبعض

.الاعتلادياللودي!عنساعلينأوساعهالزمنلقدم

سائرفيفالتودي!،لندنفيظهرا12الساعةتكونفعندما

:يكونالعالممدن

الظهربعد2بوخارستالظهربص4ظبيأبو

الظهربصأبودابستالظهربص2أثينا

الظهرقبل8بوغوتاالظهربعد9%أديلايد

الظهربص5%بومبايالظهربص2إسطنبول

الظهربصأبونظهرا12أكرا

الظهرقبل9بوينسالظهربصأأمستردام

أيرس

الظهربص2بيروتالظهربعد2أنقره

الظهربعد8تايبيالظهرقبل7أوتاوا

الظهرقبل7تورنتوالظهربعدأأوسلو

الظهربعدأتونسالليلمنتصف12أوكلاطد

الظهربص8جاكارتاالظهربصأبارش!

الظهربعدأطارقجبلالظهربص7بلألكوك

الظهربعدأالجزانرالظهربص3البحرين

79



براغ

برث

برلين

برن

بروكسل

بريسباني

ادبغد

بكين

بلغراد

بنما

8

3

8

7

البنديرو

روما

الرياض

ريكيافيك

ىدريو

جانيرو

غوسانتيا

سان

فرنسيسكو

الظهربعد

بعدالظهر

الظهربعد

الظهربعد

الظهربعد

بعدالظهرأ

الظهربعد

الظهربعد

بعدالظهر

الظهرقبل

الظهربعد

الظهربعد

الظهربعد

ظهراأ

الظهرقبل

الظهرقبل

الظهرقبل

جنيف

هانسبرغجو

الخرطوم

ارويند

بلند

بيد

لهيد

مشقد

انغونر

الرباط

غنكوبنها

كولمبو

كويبيك

الكويت

ألاغو!

لشبونة

لوكسمبورغ
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الظهربعدأ

الظهربعد2

الظهربعد2

الظهربعد%9

ظهرا12

الظهربعد4

الظهربعد%5

الظهربعد2

الظهربعد%6

الظهربعد2

الظهربعدأ

الظهربعده%

الظهرقبل7

الظهربعد3

الظهربعدأ

الظهربعد

الظهربعد



الظهربصايممنوكهولم

الظهربعد7%سنغافورة

الظهرابص.سيدنى

الظهربص9سيئول

الظهرقبل6شيكاض

الظهربص2صوفيا

الظهربص3%طهران

ليما

ادلينينغر

مانيلا

مدراس

مدريد

مكسيكو

منروفيا

الظهرفبل7

الظهربص3

الظهربص8

الظهربصه%

بعدالظهرا

الظهرقبل6

الظهرقبل11

ديراننجسبب

حولالأرض

حدوثفيالمثس!

،والنهاراللبل

أحديكونففدما

فىالأرضنصنى

يكونالظم

الئلألىالنصف

بنورمضاء

المئسى.

.!.-حمبم

اء!:"!0031.ولء+3/.."!9لى..،،
البلنمص!3،--كلبى

يىكلريئ

لبلدترتبسص

03،116

جلالفر.ت،،0.3

نحشكلدالطنرسد

."ث!-:قينا:2.

)!-!.*جم!

ء--اح!!إ!".ال!فيى!يىالحا/د

!ا
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الطائرةالجبال

الجويالغلأفغريبمتوهججسماخترق8091عامفى

هائلةطاقةمولداوأنفجرسيبريامننائيةمنطقةفىوسقطللأرض

05محيطهايبلغهسافةعلىالأشجارحطمتزلزاليةوموجات

ميلأ.

كلطائربجبلالأرضاصطداماحتمالبىلدراساتوتشير

قدما.8(5)قطرهالمتوقعالطائرالجبلوهذا،تقريبأسنة

الإيطالى)جوزيدي(العالمأكتشفقد1018عامفىوكان

)سيريز(اسمعليهأطلقالطائرةالجبالأكبرمنيعدسماوياجسما

كم.091طولهيبلغلذي"بالاز"اكتشافتم2185سنةوفى،

"وكم2(0)0وقطره"جونز"أكتشف7018عاموفى

"إيكاروس"أكتشف9491عاموفى،كم28(0)وقطره"مسيتا

.واحدامتراكيلووقطره

الكويكباتمنهائلعددأكتشفلرصدأجهزةتطورومع

.الطائرةوالجب!

عليهايطلقكويكبأ02حوالىمنتتكونمجموعةوئمة

ففحوالىوتضمالأرضمدارعبرمداراتفىوتسير)أبولو(اسم

كم.)1(علىمنهاالواحدقطريتعدىلاالتىطائرجبل

001



القطبيالفجر

بجوارها،وحتىالقطبيةالمناطقسماءفىحلقةتظهر

،(النيون)أثبوببفضلهيثيرذيالكهربائىالتشريدنتيجةوهى

ألقطبي()الفجربيسمىماهىالنوويةالحلقةوهذه

نأسنبوء!افر-!،?-ا!*أأ.سكر!سة!لةيملى

آلنىر،آقى-!،أن-أل!-در.سبيشءالأرأ

أولءدليالأر--أا!حهتد،را!اراتؤأ

عاب.-حاوياتنا!غضرتمأاقحربم،.-أدانر*سه

نا-و،آلارا!تأننجقانذ،كات.حارخهكرة

أل:انرنث.أل!اكعاكاتءدءةصبرةدوانرر
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الأكبر()السيد)1(نبتونالكوكب

ويبلغ،ميلمليون)4927(نحوالشمسعنالكوكبهذايبعد

الأرضقطرأضعافأربعةمنكثيرا)2(ميل35...بنحوقطره

كم..448.أي

وحرارتهاالشمسنورمنيصلهولابالغيوممليءنبتونووجه

.الأرضيصلمماجزء00911/إلا

الكربونأوكسيدئانيفيهيتواجد،متجمدالكوكبهذاوسطح

،الميئانلغازإضافةالانصهاردرجةمنقريبةجليديةقطعبشكل

أنالممكنمنوالليالصفرلحتدرجة2..إلىفوقهالحرارهوتهبط

والأوكسجين.النيتروجينغازيلجفد

دورتهيتمبينماساعات01فينفسهحولالكوكبهذاويدور

حولهيدورأكبرهماقمرانحولهويدور،تقريبا916فيالشمسحول

حولتدورصغيرةأقمارأربعأكتشفتكما،ساعة13وأيام5كل

.أقمارستةعددهاأصبحوبذلكنبئون

)91أىتقريبأضعفا18بالأرضكئلةمنأكبرنيلونوكتلة

.الأطنانمنصفرا(22جانبهاإلى

مغناطيسياومجالانبتونكوكبحولحلقاتخمساكلشافتمكما

مركزهعنويبتعدنفسهحولدورانهمحورعندرجه5.بنحويميل

م8461العامفى(كنشفالكوكبهذا(1)
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بللكوكبتحيطالتيالخمسالحلقاتأناكتشفكماميل6...مسافة

ميلا.35932بمسافةمركزهعنتبعد

عنبعدهالتسلسلحيثمنالثامنةالمرتبةفينبتونكوكبياتى

كم.مليون7944بمسافةالشمسعنالكوكبيبعدإذالشمس

فيويأتيكم484..نبتونلكوكبالاستوائيالقطريبلغكما

الحجم.حيثمنالكواكببينالثالثةالمرتبة

دقيقة،48وساعة15فينفسهحولالمحوريةدورتهويكمل

الأرضية.الجاذبيةقدرةمرة18.1سطحهجاذبيةوتصل

محاطسطحهوإنفاتحأخضربلونالسماءفينبتونويظهر

المليانمعمتحدةوغازاتالثلجيةالبلوراتمنسميكةبطبقة

لأمونيا.وا

ويتميز"تريلون"أحدهمايسمىقمراننبتونكوكبحولولدور

دوراناتجاهبعكسبيضاويمدارفيويدورقمرهمنأكبربأنه

.دائريمدارفيفيسيرالآخرالقمروأما،نفسهحولالكوكب

الكرةأعواممنعاما165يعادلنبئونكوكبفيوالسنة

الأرضي.باللوقيتدقيقة48وساعة15فهويومهاما،الأرضية
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الغامض()الكوكببلوتو)2(كوكب

-)عطاردالأرضيةالكواكبمجموعةضمنالكوكبهذايدرج

.(المريخ-الأرض-هرةالز

كوكببعدأما،الآخرتلوالواحدالشمسعنبالبعدويندرج

كم.مليون5795فهوالشمسعنبلوتو

حجميقاربوحجمه..عملافةكواكبأربعةعنهابلوتوويفصل

آذارفيالكوكبهذاأكتشف،تارونأسمهتابعبلوتوولكوكبالأرض

الدورةتامةفيسنة248يقضيالذيالكوكبهذا..0391عاممن

فهووحرارتهانورهامنالقليلإلايصلهولاالشمسحولواحدة

تحتمئويةدرجة3.سطحهعلىالحرارةودرجةجداباردكوكب

وثانيبالجليدفغطىوسطحهضعيفالكوكبهذاولمعان،الصفر

.أخرىعديدةومركباتوالآزوتوالأمونياالكربونأوكسيد

مستواهويميلبيضاويمدارفيالشمسحولالكوكبهذايدور

منأكثرالشمسمنأحياناويقترب،الكواكبباقيدورانهمستوىعن

.نبتون

الدورةهذهيكملحيثببطيءنفسهحولالكوكبهذاويدور

)8(.تقريبأونصفساعاتوشمعأيامستةخلر

.أم039عامآذارفىالكوكبهذاأكتشف)2(

.ساعات7فينفسهحولبدورأنهإلىلشيرالمصادربعض)*(
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الكرةكثافهأما،الأرضكتلةه/ه1.بلوتوالكوكبكتلةولبلغ

.واحداقمراوله-؟س31(8)-إلىحرارتهدرجهوتصلالأرضله

/61يومهأما،سنة7248الأرضيالتوقيتحسبفيهوالسنة

48أوسنة42الكوكبهذافيوالشتاء،الأرضيةكرتناأياممنيوم

كذلك.فلهوالصيفسنة123أوسنة
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الجويالغلاف

وهذا:متركيلوألفمداهويبلغالهواءمنالجويالغلافيتكون

التاليةالعناصرمنيلكونالهواء

ا*-"ه/ه59.02بنسبة:الأوكسجينأ-

"،)ءلاه/ه300.0بنسبة:الأيدروجلن2-

..ء،78/هبنسبه:الأزوت3-

!"!-لأ12ه/ه49.0بنسبة:الأرجون4-

*!لاصلأ)"ء!!!ه/ه105.0بنسبة:الكبرب5-

كا!!ظغ13!2(3ه/ه2005.5بنسبة:الهليوم6-

)-،.،!01لأ!!؟.ه/ه105.0بنسبة:الأوكسلتون7-

أما:ضئيلهبنسبهلتواجدانالكربونأكسيدوثانيالماءوبخار

جداضشلةوبنسبالأكسجينمنذرا!ثلاتمنفيتكونالأزون

البحر.سطحعنبالارتفاعويزداد

سطحعنبالارلفاعالكائناتأجسادعلىالهواءضغطويخئلف

=الأرضسطحعلىالإنسانجسمعلىالضغطفمثلا:البحر

لصبحالفضاءفيكم5.1.ارتفاععلىانهغيركجمأ

المربع:للسنتلمترجزءالمليونمنأجزاء15الضغط2سمأ

عبروالسيرالسفرأوغلكلماللضغطمروعاانخفاضانجدهناومن

الارلفاعخطورهلنجمولذا،بعيدةمسافاتإلىالكونيالفضاء

.بالانفجارالجسمشرايينتهددإذ:الأثيرعبروالاندفاع
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الهواءمنهايتكونالئيالغازاتلحجمالمئويةالنسبتأملناوإذا

مماالغازاتهذهبينالتناسبدقةفيالبالغةالحكمةلأدركنا،الجوى

نأفلو،الأرضوجهعلىالحياةمعولنسجمبتناسقلتلائميجعلها

لاحترقتأكثرأوه/ه05إلىزادتالأرضعلىالأوكسجيننسبه

الحيواناتوأعضاءأحشاءلتجمدته/ه51عنقلتلو،الكائنات

أسبابها.استحالتوالحياةظروفوتعقدتالنشاطاتولتعطلت

عبثايأتلموالغازاتللعناصرالنسبهذهتقديرأنيؤكدومما

علىوبصيرةعقلذيلكلبهبالاستد!لوذلكصدفةوليدوليس

ثمخلقهشيءكلأعطىالذيجلالهجلاللهالمقتدرالقادروقوةعظمة

العناصرلهذهوالتناسىوالئناسبالتقديرهذافيويصدق،هدى

بمقوماتالكائناتتمدأنوهووالهدفالحركةفيواتحادهاوالغازات

.:94(القمرأبفدر!خلفناهشىءكلإنا):نتاؤهعزالحققولالحباة

(12:أفصل!!العليمالعزيزتقديرذلك):شأنهعزوقوله

توهموهممنمرفوضالكائناتتقديرفيالصدفهتدخلأنواعلم

فىكبيرةالسنينمنملايينبضعهأنواعلم.ئخيلوهمنعلىومردود

.القدرربعندقليلةالكونحسابفيولكنها،البشرحساب

أنهامعمستمرتوازنحالةفيالغازا!هذهيجعلالذيماوانظر

نقطةومن.اخرإلىعنصرمنالكونيالفضاءفيتلحولماسرعان

تحافظالنهايةفيأنهاإلاوالتحولالتحورسهلةبأنهاعلما.أخرىإلى

الثابدة.نسبهاعلى
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النسبهذهجعلالذيما:هوالأفقفييدورالذيوالسؤال

آنفيوالنباتوالحيوانالإنسانحلاةمعدقئهافيتتناسباللركلبلة

واحد؟

هذهعلىمهلمنةقادرةخفيةقوةهناكأنبدلا:والإجابة

الخلاققوةإنها،غلرهاقوةولا،فيهاشكلاالقوهوهذهالروابط

مسخرابعضهمعمنسجماهذاكلجعلالذيوجلعزاللهالعللم

الدريبالزمانأحقابمدىعلىملناهيةبدلمحةدورهلؤدىبأمره

وجل.عزالخالىعظمةمعلتناسبدقة،والبعيد

المذنباث

ولقدر،المللاد!بلاللاسعالقرنفيحصلللنجومرصدأول

فيأكم125منسرعتهاتراوحنجممليون2بالنجومهذهعدد

هذااكتشافويعودالشمسمنتقتربعندماكممليون2والساعه

.مق.245عامإلىالظهور

الحقيقيبالمعنىذللاليسفهووشكلهاسمهمنبالرغمالنجموذيل

523إلىأحياناويمتدالشمسنورضغطتحتلغازمرتسمهوإنما

كم.مليون

الشمسحولويدوروالأرضالقمرمنأصغرهووالمذنب

أحجارمنيلألفكبيررأسولهمضلئاطوللاذيلاوراءه)جارا

.(متراكمةسماوية
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هاليمذثب

السماويةالكواكبمجموعةفيالأكبرالمذنبهذايعلبر

الشمسيالنظاممركزإلىسنة76كليعودهاليوالمذنب،المتجوله

منكممليون5.6المذنبهذاويبعد،كممللون09بعدعلى

تقدرهائلهبسرعةظهرحيث0191عامإلىاكتشافهويعود،كوكبنا

الثانية.فيمدركللو75ب

5001بعدعنلدراستهفضائيةومركباتمسايرعدةأطلقتولمحد

نواته.منملركيلو

.أم869عاممطلعفيأيضاظهرثم

طولوكان)هوتك(النجمالفضاءفيظهرم7391عاموفي

متر.كيلو5555.5..ذنبه

.8691عامئانيةظهو،سنة76كلمرةالشمسحوليدورالمدهشالمذنبهذا.ومدارههالىمذنب

الشسى.عنبعيدادائمأالذيلاتجاهويكونمرنياذنبهيصبحالشمسمنمذنبيعئربعندما
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(الجنوب)مرشدالجنوبصليب

جنوبوتقعصليبشكلفىالسماءفىترىنجومأربعةهناك

البرجهذاويتميز،ليلاالاتجاهمنفتمكنهالمسافروترشدالاستواءخط

القطبيهالنجمةأنإذ،الشماليالنصففيالأصغرالدبمفاميقومبأنه

نجوموتسير،الشمالإلىوتشيرالأصغرالدبنجوممننجمةهي

الشمالي.القطبإلىالأربعالنجومصليب

الراجمالنجمأوالشهاب

عندحرارتهفترتفعكبلرهبسرعةالجولدخلراجمشهابهو

التيالمذنبهأوالسيارةالكواكببقالاوهو،ويشتعلبالهواءاحتكاكه

.انفجرت

الكواكببقايامنأيضافهيالسماويةالأحجارأوالنيازكاما

أنهاإلا،والصخورالنيكلمنوتتكونحجماأصغرولكنهاالمنفجرة

.أضرارالحدثلاسقوطها"أئناء

المحيطالجودخولهاعندفتللهبتشماقطوهيمشاهدتهاوبالإمكان

مضيئة.ونراهابالأرض
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تاالمجص

والمذنباتوالشهبوالكواكبالنجوممنهائلةتجمعاتهي

تتخللها،والغازالغبارإلىبالإضافةالأخرىالفضائيةوالأجرام

مروعة.وكهربائيهمغناطيسيةمجالات

ليثشكلعلىمحافظةواحدبحجمالفضاءفيالمجرةتتحرك

جزيرةمتماسكةعظيمةوحدةفتجعلهاالجاذبيةقوةبأجزائهاتربطها

الشاسع.الفضاءمحيطفيهائلة

ككتلةالفضاءفيمتحركمترابطنجمينظامالمجرةوتعتبر

بلايينمنتتكونوهي،الداخليةأجزائهحركةاختلافمعواحدة

أوضحنا()كماالكونيالغبارإلىبالإضاءةالنجوممنالملايينألوف

السدمالكونيةوالسحب،الهيدروجينغازأهمهاوالتي،والغازات

الجاذبية.وتربطهاالبعضبعضهاحولوتدور(!اولكا!*)السديم

وأكثرهامخئلفةوأشكالحشودفيالفضاءفيالمجراتوتتوزع

آلافعلىمنهاالواحدالعنقودويحتويكبيرةعناقيدشكلعلى

.مجرةمليونبمائةالفضاءفيعددهايقدروالليالمجرات

الهيدروجبنجزيئاتمنتتكونكونيةسحابةعنعبارةوالمجرة

فيتناثرتالتيالأخرىالعناصربعضوذراتجزيئاتبهاوتختلط

.النجوممنالغالب

سنةألفمائةحواليقطرههائلقرصشكلعلىومجرتنا

سنةفيالضوءلعطيهمايساويفلكيمقياسالضوئية)السنةضوئية
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الثانيةفي/كيلومتر.3.،5.5هيالضوءسرعةأنالعلممعكامله

.(ضوئيةسنة.0015)0المركزعندوسمكهالواحده

بعدعلى(كواكبوالتسعة)الشمسالشمسيةمجموعتناوتكون

الوهميالخطذلكوهونقريباالمجرةمركزمنضوئيةسنة.00033

.القرصخلالمارانفترضهالذي

ولكنهاالمركزحولتماثلفيموزعةالمجرةنجومأنويبدو

نجوموتسودهاالخارجإلىالمركزعنبعدناكلماالعددمنتنقص

العمر.فيمنقدمةحمراء

المجرةمركزحولكواكبهامعالشمسدورانسرعةوتبلغ

والتيسنةمليون225فيواحدةدورةوتكمل،الثانيةفيكم35(5)

مجموعمنه/ه2.وتمثلضوئيهسنة755.لمحطرهايتجاوز

.المجرات

أشكالذاتوهياللولبيةالمجراتفمنهاأشكالعلىوالمجرات

الغازمنوتتكونالمجراتمجموعثلثيحواليوتشكلودائريةمفلطحة

بهايحيطلامعةنواةبمثابةمركزيقلبذاتوهيالكونيينوالغبار

.الضياءالشديدةاللونالزرقاءالشابةالنجوممنهائلعدد

بحواليعناتبعدالتيالمسلسلةالمرأةالمجراتهذهأكبرومن

نجم.بليون004حواليوتتضمنضوئيةسنةمليون2.2
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مجموعمنه/ه51عددهافيقدرالمنتظمةغيرالمجراتأما

والتيالكونيلنوالغازالغبارمنهائلهكمياتوتتخللهابالكونالمجرات

.باستمرارجديدةنجوماتكون

مركزيةونوايائهاالئحدلبثنائيشكللهاالعدسيةالمجراتأما

فقدتنم،لولبيةمجراتكانتأنهاالفلكعلماءولعتقد.الضياءشديدة

.الكونفيرحلتهاأتتاغوغبارغازمنلديهاكانما
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لكويكباتا

اسمعليهافأطلقواصطدامانحرافنتيجةانفجرتأجسامهي

.)كوكب(لاسمتصغيروهيالكويكبات

كواكبوأنأكثرأوجزء50044إلىهذهالكويكباتعدديصل

إلىفيهللحولالذيالحدإلىصغيراولصبح.للقلصالمجموعههذه

.ونيازكشهب

وأأميالخمسهقطرهفمنهاوالشكلبالحجمالكويكباتلختلف

ميلا.48(.)!طرهومنهاواحدامللا

يتركزمعظمهاأنإلازحلالكوكبمنقريبايئحركوبعضها

.الأرضحدودفييتحركمنهاوالقليلوالمشتريالمريخبين

فلبلغ،الكويكباتأكبرهوالذي"سلرس11:الكولكبوقطر

.الكبيرهالشمسحوليدوروهومللأ)048(قطره

مدةأنأيالأرضيةسنئنامنسنة761.لعادلسيروسوسنة

يومأ.6..نحوهيالواحدهدورته

(003)قطرهيبلغالذي"بالاس"كوكببالحجمسيرسويلي

ميلا.221()وقطره)فستا(الكويكبثم،ميلا

ئعادلوسنتههلدالاكو""فهوالشمسعنالكولكباتأبعدأما

أرضله.سنة7.13

الذي"أوروس"فكولكبجدادصيرةالكولكبا!هذهألامإن

كل6مرهنفسهحوللدورالتاسعالقرنأواخرفيجلمسالعالمأكلشفه
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فلبلغدطرهأما،المريخفلكضمنفلكهويقعدقلقة12وساعات

.شهور9وسنهكلالشمسحولدورتهويتم،أميلا()5

بعدعلىيكونحتى،أحياناالأرضمنالكولكبهذاويدنو

ميلا.1.،384...

ساعات51كلمرهنفسهحوليدورفهو)أنومبا(الكويكبأما

ود!يقتين.

ساعاتو9كلمرةنفسهحوليدور"سيرمنا"الكويكبأنكما

دثيقه.4.

الكبرحسبممدرجةالكولكباتبعض

جونون(،فيستا،بالاس،)سيرس
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شربلموريس.ك.مالعلميةالموسوعة-أ3

لبنانمكدبةالقاموس-41

المعارفمؤسسةالشبابموسوعة-أ5

الشيحابومحمودالرواسى-61
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افهرس

+++++++..+++++++++.+++++++++++++++++++++++المقدمة

+++++++++++++++++.+++++++++++++++++++++لكونا

++++.+++++++++++++؟النهارفيزرقاءالسماءتبدولماذا

+++++++++++.++++++++.+++؟السنويالتقويموضعمتى

القمر+++++++++++++++++++..+++++++++++++++

+++++++++++++++++++.++++++++++++++++القمرأوجه

+++++++++.+++++++++++++++++.+++++القمرخسوف

.+++++++++++++++++++.القمرخسوفبتوارلخجدول

++++++++.+++++++++++++..وتوزيعهاالبروجدائرة

...................+..........+.....+........اجلأبرا

.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++الشمس0

+++++++.++++++++.++++الشمسلة()الكلفالشمسدةالبقع.
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17
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23



+++++++++++++.+++++++..++++++++.+الشمسكسوف.

++++...+++.+++++.+..+++++++كثبرةإشعاعاتللشمس.

.+++++.++++..+++++++++++++++.+الشمسلهالمنظومه.

+++.+++++++.++++....+الشمسكسوفبتواريخجدول

+++...+++++.++++..++++++++.+++++++++ح!زقوس

.++++.+++++++++++++++++++.+الشمسسطحمظاهر

++++++...+++..++++++..++++++.++++..+الفصول

++++++++++++..++++++++++++++++الشمسيالطيف

..++++++.+.++.++++++.++++++1()السلارةالكواكب

.++.++++.++++.+++++++.++.++)2(السيارةالكواكب

+++.+++++++++++++++++++.+++++++++عطاردكوكب

++++++..+++++.++++++.++++++.+++++الزهرةكوكب

++++++++++++)الكويكبات(النجميةالمجموعات

++.+++.+++++.++++++++++.++++.+++.()كوكبهلأسدا
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27

28

35

31

31

32

33

35

37

37



++++++++(كبة)كوطيهلباا

+++.++++.()كوكبهالتنين

.+++++++++!()برالثور

++++++.+++!()برىالجد

+++++++.+(!)برالحوث

++++..++++++النحلخلده

++.++++++++(!)برالدلو

+...+.++.+++++++الذنلا

..+++++++++++++اميالر

++++++++()كوكبةهرالز

++++++++(كب)كوالسفلنه

.+++++++(كبه)كوعالشجا

+)كوكبة(الجنوبيالصليب

+++++++.ىمزالقرءالضو
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37

37

38

38

38

93

93

93

42



..++++++++++.+++++.++++++++.+++++اللبنيالطريق

++++++++++++++.++++++++++++++++++(ج)بربالعقر

++++++++.+++++++++++++++.++++++++++++++الغول

+++++++++++++++++.+++.++)كوكبة(الأعظمالفرس

+++++++++++.+++++++.++++++++++()كوكبةقنطوس

+++.++++++++++++++++++++++ه)كوكبه(الصيدكلاب

++++..++++++++++++++++.++++++++++(كبة)كوااللور

+++++++++++++++++.++.+.++++)كوكبة(المسلسلةالمرأة

++++++++..+++++++++++++++++++++++(كبة)كوالنهر

هالة++.++++++..+++++..++++++++++++++.++++++

+++++.+++++++..++++++++++++)كوكبة(الالرنوحيد

+++++..+++++++.+.++.+++++.++++(كبة)كولبمامها

++++++.+.+.+.+.+++++++++.+.+++++++++++++..لأرضا

.+.+++++++.++++++++..الأرضوجوفاليابسالغلاف
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43

43

45

45

45

46

46
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54



+++.++++++++++++++++++.+++.++++++الأرضحجم

+++..+++++++++........+++++++++++الأرضدوران

+++++++++++++....++++.+++++++++++الأرضمساحة

++.++++++++.++++++++++++++.+.+.++الجؤيالضغط

+++++++.+.++++++++.+..+++++.+++.+++.+++خالمنا

++++++++......+..++++++++++++++++++++.+الطقس

++++..+.+.++++.الأحمر()الكوكبالمريخكوكب

++.++++++.++++++++++++.+....++.++العالمفضاليو

++++.++++..++++++.+.++++الفضائيينببنسنأالأكبر

++++++.....+.++++++++.+...++++الصبقيالنوقبت

+++.+++++++++++++++++++++++شمسيتلسكوبأكبر

+++++++++++.++++++++++.+..+...+++مرصداعلى

++++++++++.++++++++++++....++++++مرصدأقدم

+++++++++.++++++.+باسمالهاالسنةأشهرسميتلماذا
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95
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63

62

63

63

64

64

64



++++++++++++..+++++++.++++++++السماءخريطة

.+++++++++++++++++.++++++.+.+++++الثانيكانون

شباط+..++++++.++++++++++++++++++++++++.++++

++++++++.++++..++++++++..+++++..+++++++ارأذ

نيسان+++++.++.+++.+..+++++++.++++..+++++++++

آيار++++++++++++.+.+++++++...+++++.++++++++

++++.ه.+++++++++++++..++++++++++++++انيرحز

أيلول+++++...+++..+++++++++.++++++++++++.+++

+++..++++++++.+++++++++.++++++++++++اولتشرين

.+++++.+.++++.++++++++....+++.+++لانيسمرين

++++++.+..+++.+++++++++.++++++.+++++أولكانون

++++.++++++.++++++++..+++++++.المشتريكوكب

+++++++++++++..++.+++العجيبالمشلريقمراآيوه
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66

66
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67
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68
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75

75

71

71

72

75



+++++++.+++++.+++++++++++++الذرلهالمعارفدائره

.+.+++++++++.++++++++++++++++++++++.!كترونا

++++++++++++++++++++.+++++++++++++++تونلبروا

+++.++++++++++.+++++++++++..+++++..+ملتيوالئر

+++++++++++.++++++++++++++++++++++++ميوالثور

+++++++++++++++.++++++++++++++++++++جاماأشعة

++++++++++.++++++++++++++++للمادهالبلازملةالحاله

++++++++.++++++++++..+++الإشعاعيالنشاطخاصيه

..+.++++++++++++++++++++..++++++.+++ميوليريولدا

++++++++++++++++++++++.+.++++++++++++++5لذرا

+++.++++++.+++++++++++++++++++++++++مادلوالر

++++++++++++++++++++.+..+++++...++++منيوكولزرا

+.+++++++++++++++..+.+++++++.++++السيكلودرون

++++++++++++++++++++++++++++++النووىلانشطارا
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76

77

77

77

78

78

97

97

08

08

08

81



+.+++++++++.+.+.+++++..+++++++الفودونيالصاروخ

+++++++++++++..+.++++++++..++++++المادهضدلد

+.++++.+++++...+++++++.....+++++.+++نوويهطاقة

+++++...+++++++++++++الكهروضوئياللحودظاهرة

+++++++.++++++++.+.+++++++.+++++.جلجرعداد

+++++++++++++++++++++..++++.+++++الذريالغبار

+++++++++++++++++.+++.++++.++++++.+.الفوتولث

.++++++++++++++....++.+++++...+++++.ذريةقنبلة

++..+++++++++++++++.++++++++.++++الحرجهالكلله

+..++++++++.+++..+.+++++++.+++++++...++اللشوم

++++++++.+.++++...++++++++.++++..نوولهعلا!مفا

+.+++++++++++++++++++++++..++++.++++هـالنلوترون

++.++..+.+++++++++++.+..++++++هلدروجينلهكنبله

++++.+++++++++++++++++++++++.++++ينوووكود
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83

84
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84

85

85

85

86

86

86



+++++++++++++++++.+.+.++++++++++++++اندوماللور

+++++...++++++++++++++++++++++++++.+زحلكوكب

.++..+++++++++++++.+.+++++++++++ةأورانوسكوكب

++++++لحقىماوأفضلوأطولالفضائلهالمعلوما!أهم.

+++وبقائهمسلرهموفترا!القمرروادعنالمعلوماتأهم.

++++++.+++++++..+.+++++++++++++++++++++الوكث

+++++++++++++......+.+++++++++لميالعا!ل!للوا

.++++++++++++++.++++++++.+++.+.++الطائرهالجبال.

.++++++++++++..++.+++++++++++++++القطبيالفجر

++++++.++++++++(الأكبر)السيدنبئونالكوكب

++.+++++++.++.+(الغامض)الكوكببلوتوكوكب

.+++++++++++++++++++++..+++++++++الجويالغلف

+++++++++.+++++++++++++++.+++++++++.+++نباتلمذا

++++++++++++++++++.++(الجنوب)مرشدالجنوبصلب.
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++++.++++++++..+++++++++++.الراجم()النجمالشهاب.

+++++++++++++++++.++++++++++++.++++++++المجرات

+...++++++++.++++.+..++++++++..+++.++++لكويكباتا

+.+++++++++++++.+..+++.+++...++++++++++المصادر

+++++..+.+++++.++++++++8.++++++.+++++..الفهرس
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