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 إجابات أسئلة الدرس األول

 

 

 

 إجابة السؤال األول:

 ،( بشكل رئيسيHالهيدروجين )أهمها  ومنات، من الغاز ، ساخن عمالق كروي   النجم:ُ جسم
ها طريق   ، تجدُ هائلة   طاقة   منتجةات من الهيليوم، ذر   إلى،وتتحول (H)ات الهيدروجين ذر   ندمجت

 ا.ءوضو  حرارة  يشع  ف ،سطح النجم إلى

% 75الهيدروجين  أهمها) كميات هائلة من الغازاتفيها تتواجد  ،من الفضاء ةطق  منالسديم: 
 .الكوني ودقائق الغبار، %(23والهيليوم 

 

 اجابة السؤال الثاني

 نجم اولي                    نجما ضخما                الجبار األحمر                سديم 

 نجم نيوتروني                      مستعر أعظم                                   

 

 

 مرحلة البلوغ والدة  النجم 
 مرحلة الشيخوخة

 الموتمرحلة 



 

مربع مرات حيث أن شدة اإلضاءة تتناسب عكسيا مع  4إجابة السؤال الثالث: تقل بمقدار 
 المسافة.

 إجابات أسئلة الدرس الثاني )المجرات(

 

 إجابة السؤال األول:

من  ،نوعةتالماليين من األجرام السماوية الم تنتظم فيها آالفُ  ،كونية هائلة جزر   :المجرات 
 بعضالمذنبات، تنجذب إلى بعضها النيازك و الو  ،شهبالو  ،واألقمار ،كواكب،والالنجومالسدم، و 

 واحد.  يتحرك في الفضاء كجسم   نظاما   لُ وتشك  ، وتدور حول مركزها،تيبوساطة قوى الجذب الذا

الكونية والسدم ، المجرات بما تحتويه كل مجرة من النجوم ويشمل ،والطاقةجميع المادة الكون: 
 .المختلفة الموجودة عليها الحياةأشكال و ، الموجودة عليها والكواكب،هاوالمادة المنتشرة في

نظرية االنفجار العظيم: النظرية األكثر قبوال  لدى العلماء في الوقت الحاضر، والتي تفسر نشوء 
 ار ضخمانفج بسبب؛ليار عامم13.7قبلت لماء أن نشأة الكون حدثيعتقد هؤالء العالكون ، حيث 

 .(BIG BANGاالنفجار العظيم) ُيعرف ب

 

 

 

 



  الثاني:إجابة السؤال 

 المجرات الحلزونية المجرات االهليجية وجه المقارنة
 أقراص مسطحة واذرع حلزونية الكروية إلى المفلطحة والمستطيلة الشكل

 األذرعتحوي نجوم شابة في  ندرة وجود نجوم شابة وجود نجوم شابة
 

 

 إجابة السؤال الثالث:

وبسبب عوامل الجذب داخل المجرة شوهتها  أكثر هذه المجرات كانت إما حلزونية أو اهليجية -1
 لتظهر غير منتظمة.

 وذلك بسب ندرة عامة في غازات تكون النجوم.  -2

 

 إجابة السؤال الرابع:

 األذرع)ا( مركز المجرة )القرص(   /  )ب(  -2مجرات حلزونية      -1



 إجابات أسئلة الوحدة

 السؤال األول: اجابة 

1 2 3 4 5 
 ب ج او د ب ال يوجد إجابة د
 

 
 إجابة السؤال الثاني:

يكون النجم في المرحلة األخيرة من عمره حيث تتوقف تفاعالت االندماج النووي  -1
 وبذلك يحتفظ بدرجة حرارة ادني من المراحل السابقة. 

 وذلك بسبب ندرة عامة في غازات تكون النجوم.  -2

بينما نسبة % من السدم التي تتكون فيها النجوم 75حيث يكون الهيدروجين  -3
 % تقريبا والنجوم هي وحدة بناء المجرات التي تشكل الكون.23الهيليوم 

 

درجة حراته المنخفضة مقارنة بغيره من النجوم ذات االلوان  -1من المور التي يستنتجها العلماء 
قلة الهيدروجين  -4حجمه الكبير.     -3يشر كلك الى عمره المتقدم.         -2االخرى.   

 والهيليوم فيه وزيادة نسبة العناصر االخرى.



  نجم المتوالية الرئيسة      عمالق فائق احمر ) الجبار االحمر(     مستعرأعظم      ثقب اسود

 

  إجابة السؤال الخامس:

 )عدسية( من ناحية اليمين غير منتظمة/    حلزونية   / اهليجية 


