
 الصف العاشر –  الشمس    –" 1"ورقة حتليلية  -اجليولوجيا 

 جسم هائل من البالزما يتولد فيه ضوء وحرارة نتيجة التفاعالت االندماجية النووية بسبب اندماج ذرات الهيدروجين  لشمس :ما ا س

من درجات الحرارة والكثافة الهائلتين ويتكون عنه عنصر الهيليوم .حينئذ تفقد الشمس جزءا من كتلتها تتحول إلى طاقة تحت ظروف 

 . ( وأقربها إلى األرض وهي نجم من باليين النجوم التابعة لمجرة درب التبانة) تسمى أيضا مجرة الدرب الحليبي  .

   مليون ميل . 49يبلغ متوسط المسافة بين الشمس واألرض حوالي 

  بليون سنة . 5:  عمر الشمس   -مليون حجم األرض . 2.1:  متوسط الحجم . يمثل حجمها  الحجم صفات الشمس :س. ما  يحتوي

بالرغم من حجم الشمس الكبير بالنسبة لكواكب المجموعة الشمسية تكون قوة  -%(.44التي تكون النظام الشمسي .) على معظم المادة

روي إلى حد كبير بحيث ال يتعدى الفرق ك الشمس نجم  -  الجذب بين كواكب المجموعة الشمسية كاملة ال تأثير لها على شكل الشمس .

من الخارج غير محدد: الن سطح الشمس الخارجي  شكل الشمس  -  كم .  4بين قطرها بين القطبين وقطرها عند خط استواء الشمس 

 المنير يتكون من غازات ..

  مادة الشمس : البالزما .س : ما حالة 

  عالت النووية االندماجية . طاقة الشمس : تتولد نتيجة التفاس : ما مصدر 

  : تمثل المصدر األساسي للضوء  .1وجود الحياة على األرض . .2ما السبب ( . -:) الشمس مهمة لكوكب األرض أهمية الشمس  س

 والحرارة . 

 تركيب الشمس

مركز الشمس وهو المكان الذي تتم فيه التفاعالت النووية   يعتبر:  لب الشمس  .1 

 ر طاقة الشمس .االندماجية وتحري

 من قطر الشمس . 2.1السمك : . 2  ؟  س: ما صفات لب الشمس   : 22الحجم  %

الكثافة : عالية جدا   % من كتلة الشمس . 92الكتلة :   من حجم الشمس .

 مليون كلفن . 21الحرارة :   ضعف كثافة الماء . 252تعادل 

   : مس وتنتقل على هيئاتالخارجي للشتحرر طاقة لب الشمس إلى السطح س 

    .  ما هي ؟ مختلفة 

األشعة فوق  .5 األشعة الكونية . .9 أشعة اكس . .3 أشعة جاما . .1 ضوء الشمس . .2

 موجات الراديو القصيرة . .1 البنفسجية .

     املنطقة املشعة :. 2 

 من قطر الشمس  2.0إلى  2.1السمك : من  . 2؟  س : ما صفات المنطقة المشعة  . درجة الحرارة : اقل من درجة حرارة اللب   انتقال

 الحرارة : بواسطة اإلشعاع .

  :   منطقة احلمل احلراري. 3 

 تتميز بكافة قليلة للبالزما تسمح بانتقال تيارات الحمل الحراري التي تحمل معها البالزما إلى سطح  . 2؟  س: ما صفات منطقة الحمل الحراري

عند انخفاض درجة حرارة البالزما تهبط إلى قاع منطقة الحمل الحراري مستقبلة الحرارة من منطقة اإلشعاع وهكذا . 1. الشمس الخارجي 

 ... 

 هي السطح المرئي من الشمس . :   منطقة سطح الشمس اخلارجي. 4 

 الحرارة : سطحها  .3كم  922لى السمك : من عشرات إلى مئات الكيلومترات وتصل إ .2:  س : ما صفات منطقة سطح الشمس الخارجي

 حدوث ظاهرة الكلف الشمسي .  .9تتميز بوجود غاز الهيليوم .  .3الخارجي اقل حرارة من األجزاء السفلى .

 

 



 ظاهرة الكلف الشمسي .

الواحدة منها هي منطقة تكون درجة حرارتها اقل من درجة حرارة سطح الشمس ولها مجال مغناطيسي قوي وتحدث على هيئة أزواج ويصل حجم 

 عاما .  22ما يعادل حجم األرض وتحدث على دورات زمنية كل 

 مكونات الشمس فوق سطحها الخارجي الذي يمكن رصده بواسطة اإلشعاع الكهرومغناطيسي .    :   غالف الشمس اجلوي :. 5 

 ا .مداه الضوئي : من الضوء المرئي إلى أشعة جام. 2 ؟ :  س: ما صفات غالف الشمس الجوي 1.  يتوزع الغالف إلى خمس مناطق : أولها

 منطقة الكروموسفير وآخرها هالة الشمس التي يمكن رؤيتها بوضوح أثناء الكسوف الكلي للشمس .

 طاقة الشمس

  .ثالث مراحل . ما هي ؟ من خالل  طاقة الشمس  في  إنتاج عملية االندماج النووي تساعد س 

وتكوين نواة ديوتيريوم .وهو احد مكونات ما يعرف بالماء الثقيل على األرض وينطلق من هذه العملية بوزترون بروتون  1. اندماج 2            

 ونيوترينو .

وينتج أيضا فوتون ينطلق على هيئة أشعة جاما التي لها طاقة اكبر من طاقة  3. تقذف نواة الديوتيريوم ببروتون آخر فتتكون نواة هيليوم 1            

 األبيض . الضوء

 أما النواتج األخرى فتتمثل في بروتونين جديدين . 9وينتج نواة هيليوم   3. اندماج نواتي الهيليوم 3           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ستنتاجات : ا

2  . مليون طن من انويه  الهيدروجين إلى هيليوم . 522في كل ثانية يتم تحويل ما يقارب 

 ن المادة إلى طاقة في الثانية .مليون طن م 5يصاحبها تحول  . 1  

 من الطاقة الناتجة في قلب الشمس . 1ֿ  22*1كمية الطاقة التي تصل إلى األرض فتمثل   . 3  

سنة حتى يبلغ إلى سطح الشمس .)السبب : الشمس كثيفة جدا ويحتاج الضوء إلى طاقة  222222يستغرق الضوء المتكون في لب الشمس .9 

 إلى زمن طويل جدا . هروب عالية جدا وبالتالي

 سم/ث .  22^ 22*3ثانية بسرعة حوالي  11دقائق و 8يستغرق الضوء للوصول من سطح الشمس إلى األرض  .5

  

 

 


