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 بكم جميعا.
ً
أهال

اسمي نجيم.                                                                 

 ألريكم                                                                        
ً
أنا متحمسة جدا

 أشيائي املفضلة 
 حول نظامنا 
الشم�سي.





تسمى مجرتنا درب التبانة. تشكلت منذ 
حوالي 13.7 مليار سنة، أي بعد 
االنفجار العظيم بفترة قصيرة. 

تحتوي مجرتنا على مليارات النجوم 
التي تشبه شمسنا. وتستقي اسمها من 

اللمعان الذي يشبه بريق الحليب الذي 
تصدره كل هذه النجوم.





على مدى مليارات السنين تشكلت النجوم وانفجر بعضها في 
مجرتنا. تسمى النجمة التي تنفجر املستعر األعظم.

منذ حوالي 4.6 مليار سنة تشكل نظامنا الشم�سي من الغبار 
النجمي والغازات املنبثقة عن النجوم املتفجرة.

كل ما في نظامنا الشم�سي بما فيه أنت يتكون من الغبار النجمي 
الناتج عن املستعر األعظم.



الشمس واحدة من مليارات النجوم 
املوجودة في مجرتنا درب التبانة. وهي أول 

ما تشكل في نظامنا الشم�سي.

تقع الشمس في مركز نظامنا الشم�سي وتنتج 
الطاقة والضوء اللذان يجعالن الحياة ممكنة 

على وجه األرض.





بعد تشكل الشمس تبقى بعض
الغازات والغبار النجمي. هذه املواد اتخذت لها

 حول الشمس يشبه القرص املسطح 
ً
              موقعا

                             وتثبته الجاذبية. 



تصادمت حبات الغبار النجمي والتصقت بعضها 
 كروية. هذه الكرات 

ً
ببعض واتخذت أشكاال

كبرت في الحجم وجذبت اليها املزيد من الغبار. ثم 
 أخرى في 

ً
 وأجساما

ً
صارت مع الوقت كواكبا

نظامنا الشم�سي مثل املذنبات واألقمار





 أصغرها. 
ً
أقرب الكواكب إلى الشمس هو عطارد وهو أيضا

 في الشكل والحجم والفوهات التي 
ً
وهو يشبه قمرنا كثيرا

تغطي سطحه.

إذا انتصف اليوم تسخن الشمس سطح عطارد إلى 430 درجة مئوية أي ما 
يكفي إلذابة معادن كالرصاص والقصدير. لكن توجد على سطح عطارد 

. لم تصل الشمس إلى بعض هذه 
ً
 مائيا

ً
حفر عميقة ومظلمة تحتوي جليدا

األماكن منذ مليارات السنين وتحتوي طبقات جليدية بسماكة أمتار. 

بارد

ساخن





عام 1982 حطت سفينة فضائية سوفياتية اسمها 
فينيرا 13 على سطح الزهرة وأخذت بعض الصور. نحن 

اآلن نعرف أن سطح الزهرة ذو لون أحمر يميل للبني.

 توأم األرض الساخن 
ً
الزهرة أسخن كواكب نظامنا الشم�سي. تسمى أيضا

 ألنها تشابه األرض في الحجم. لكنها أسخن 
ً
ليس فقط ألنها جميلة لكن أيضا

بكثير من األرض بمعدل حرارة يصل إلى 430 درجة مئوية. هذا أسخن بكثير 
من العديد من األفران في منازلنا!

ال يمكننا مشاهدة سطح الزهرة بتلسكوباتنا ألنه هناك الكثير من السحب 
 السبب وراء حرارته املرتفعة ألن السحب 

ً
التي تحجبه. هذه السحب هي أيضا

تحجز الحرارة!





 تتواجد األرض على 
مسافة مناسبة من 
الشمس لتكون بها حياة. 
 
ً
 جدا

ً
فهي ليست ساخنة

 
ً
 جدا

ً
وليست باردة

من الرائع أنه في مليارات األنظمة الشمسية األخرى قد توجد كواكب 
أخرى على نفس املسافة املثالية من شموسها والتي قد تحتوي حياة 

مثل كوكبنا األرض.



املريخ هو جار األرض األحمر الجميل. لونه يعود إلى 
احتواء سطحه على كمية كبيرة من أكسيد الحديد. 

وعلى الرغم من أنه ثاني أصغر كوكب في املجموعة 
الشمسية فهو يحتوي على شيئين من أكبر األشياء 

في مجموعتنا

: وادي مارينر على خط استواء املريخ هو أكبر واد 
ً
أوال

في مجموعتنا الشمسية. وهو أعمق بأربع مرات من 
الغراند كانيون ويمتد على ربع محيط الكوكب.

ثانيا: أوليمبوس مونس وهو أكبر بركان في 
 
ً
مجموعتنا الشمسية. وتعادل مساحته تقريبا

مساحة والية أريزونا بأمريكا وارتفاعه يصل إلى 25 
.
ً
كيلومترا





 املشتري هو أكبر كواكب 
مجموعتنا الشمسية. حجمه 
يتجاوز حجم كل كواكب 
املجموعة مجتمعة.



 بشكل كامل من الهيدروجين والهيليوم مثل النجوم لكن 
ً
 يتكون املشتري تقريبا

 ليبدأ في اصدار الضوء والحرارة. لو كان املشتري أكبر بكثير 
ً
حجمه لم يكن كافيا

 مثل الشمس!
ً
)أي أكبر بـ 80 مرة من حجمه الحالي( ألصبح نجما

يتميز املشتري بإعصار ضخم يدعى البقعة الحمراء الكبرى. هذه العاصفة 
اقة الحمراء أكبر من كوكبنا األرض وقد تمت مشاهدتها بالتلسكوب من  البر

كوكبنا منذ 150 سنة. 

من األشياء املفضلة لدي حول املشتري هو أقماره. تحتوي هذه األقمار على 
مناظر خالبة، كبراكين وبحيرات من الحمم البركانية وينابيع حارة ومحيطات 

 بحد ذاته.
ً
 قائما

ً
 شمسيا

ً
أقماره أن يكونوا نظاما تحت السطح. يكاد املشتري و





زحل كوكبي املفضل. أحب فيه الحلقات السبعة التي 
تحيط به والتي تتكون من آالف الحلقات الصغيرة. 

تحتوي هذه الحلقات على قطع من الصخور والجليد 
التي يتراوح حجمها بين ذرة الرمل ومنزل كامل. 

لزحل عشرات األقمار وبعض هذه األقمار تدعى األقمار 
الرعاة ألنها تدور داخل الحلقات وتحرص على أن تبقى 

الحلقات في مدارها باستعمال جاذبيتها.

قمر زحل ميماس يشبه نجمة املوت من فيلم حرب 
!(. تيتان هو أكبر أقماره وهو 

ً
النجوم )هذا مخيف حقا

مليء بالبحيرات والوديان التي تتكون من الهايدروكاربون. 
يحتوي تيتان على أمطار من امليثان تتساقط من السماء 

ببطء مثل قطع ثلج كبيرة على األرض وذلك بسبب 
ضعف الجاذبية وسماكة غالفه الجوي.



أورانوس هو أبرد كواكب املجموعة الشمسية. نواته تتكون من الجليد والصخر 
وتحيط به سحب زرقاء باهتة اللون وسميكة. 

مجموعتنا  في  الوحيد  الكوكب  أنه  هو  أورانوس  حول  لدي  املفضلة  األشياء  من 
ملا  أنه  إلى  يعود  أن هذا  يعتقدون  الفلك  مائلة. معظم علماء  بطريقة  يدور  الذي 
النجمي  الغبار  من  ضخمة  أخرى  كرة  قامت  التشكل  طور  في  الكواكب  كانت 

.
ً
باالصطدام بأورانوس وجعلته مائال







نبتون هو أبعد كواكب مجموعتنا الشمسية عن 
 4.8 مليار كيلومتر عن الشمس. 

ً
الشمس. يبعد تقريبا

يحتاج نبتون إلى الكثير من الوقت لكي يدور حول 
الشمس إلى درجة أن السنة على سطحه تساوي 165 

سنة على األرض.

 عن األرض ال يزال علماء الفلك 
ً
بما أن نبتون بعيد جدا

غير متأكدين من تركيبة نواته. هنالك الكثير من 
التكهنات حول املوضوع لكن أفضل أن أعتقد أن 

نواته تتكون من حلوى قطنية وردية تحتوي على 
الكثير من األملاس. يؤمن الناس في الكثير من األشياء 
عندما ال يملكون األجوبة وبالتالي من حقي أنا كذلك 

أن أستمتع بهذه الفكرة!



 وأرى كل الكواكب 
ً
عندما أنظر إلى السماء الجميلة ليال

 .
ً
والنجوم يغمرني احساس رائع ألنني جزء من �سي كبير جدا

 لكوني أعيش على هذا الكوكب الجميل، 
ً
 أنا ممتنة جدا

في هذه املجموعة الشمسية الجميلة التي تتكون برمتها من 
الغبار النجمي!





هل تعلم أنه قد توجد حياة في مجموعتنا الشمسية خارج 
 فيها. 

ً
األرض؟ هناك الكثير من األماكن التي قد يكون هذا ممكنا

احداها هي انسيالدوس وهو أحد أقمار زحل. يغطي الجليد هذا 
القمر لكن توجد فوارات من املياه املتجمدة تنبعث من شقوق 
في نصفه الجنوبي.

قنطور األقرب هو أقرب النجوم إلى مجموعتنا الشمسية. يبعد 
عن األرض حوالي 4.22 سنة ضوئية. يوجد كوكب بحجم األرض 
يدور حول هذا النجم. كما أن هذا الكوكب يوجد على مسافة 
من النجم تسمح بنشوء حياة على سطحه وحيث يمكن أن يوجد 
ماء سائل.

حزام  تدعى  منطقة  توجد  الكواكب  كل  وبعد  الشم�سي  لنظامنا  الخارجي  املحيط  في 
والكواكب  واملذنبات  الشهب  مثل  األجسام  من  اآلالف  املنطقة  هذه  تحتوي  كويبر. 
األقزام مثل هوميا )الذي يدور بسرعة شديدة إلى درجة أن شكله أصبح مثل كرة القدم 
األمريكية(، وايريس )ثاني أكبر كوكب قزم في املجموعة الشمسية( وبلوتو الكوكب القزم 
املفضل لدي. وفي الحقيقة، بلوتو كان يعتبر تاسع كواكب مجموعتنا الشمسية إلى أن 
 من العديد من كرات الجليد 

ً
اكتشف علماء الفلك حزام كويبر وأن بلوتو ليس إال واحدا

والصخور التي تدور حول الشمس من تلك املسافة.

املزيد من املعلومات الشيقة:



بين املريخ والكواكب الخارجية توجد منطقة تدعى حزام 
املذنبات. تحتوي هذه املنطقة ماليين املذنبات التي تتكون من 
الصخر والجليد واملعدن الذي بقي بعد تشكل املجموعة 
الشمسية. يوجد كوكب قزم يدعى سيريس في هذا الحزام. وهو 
يتميز ببقع بيضاء جميلة.

عطارد والزهرة واألرض واملريخ 
تدعى الكواكب الصخرية أو 
الكواكب األرضية ألن الرياح 
 
ً
املتأتية من الشمس دفعت بعيدا

أغلب الغازات إثر تشكلها تاركة 
فقط الصخور واملعادن. 

حزام كويبر






