
 الصف العاشر –نظرية االنفجار العظيم  –" 3"ورقة حتليلية  -اجليولوجيا 

  هو فضاء شاسع ال متناهي من األجرام السماوية المنتمية إلى عدد ال نهائي من المجرات . :س. ما الكون 

  هي وحدة بناء الكون وهي تتكون من آالف الماليين من النجوم والسدم . المجرةس.ما : 

 كان الكون يتمدد فما من شك أن حجمه في الماضي كان أصغر من حجمه اليوم وأن حجمه في المستقبل سيكون أكبر منهما .  استنتاج : إذا 

  بليون سنة تقريبا  02عمر الكون حوالي. 

 جورج العالم التي وضعها  نظرية االنفجار العظيم التي تحاول أن تشرح تكوين الكون والمجموعة الشمسية  من أهم الفرضيات والنظريات

 .م  مع مجموعة من المساعدين  8491عام  كاموف

  بليون  سنة عندما كان الكون  02هي حادث  انفجاري كوني بشكل مفاعل نووي ضخم جدا وقع قبل .  نظرية االنفجار العظيم ما. س

 مضغوطا أنتج الجسيمات الالزمة لتكون المادة في الكون ثم أغلق لألبد .

 ؟ كون  مراحل نشوء الس. ما 

بليون  02بدأ منها االنفجار قبل ما يقارب    Singularityفريدة أطلق عليها المنفردة الكونية   ذرة سوبرفي البداية كان الكون عبارة عن  .8

 سنة . 

 ر الشمس .دقطرها عشر مرات ق   Fireball كرة اللهب الضخمةتكون منطقة  .0

 -وهي المنطقة التي تكونت فيها  : بالسحب الشديدة البياضمنطقة غامضة أشبه بدأت الغازات والغبار في تكوين  .3

 .  Active galaxiesثم منطقة المجرات النشطة     Quasars formتليها منطقة األجسام شبه النجمية   المجرات األولى "          

حمعات المجرات الكلوستر والمجرات السوبر كلوستر . وت Milkywayوعلى الحافة الخارجية للكون تقع المجرات العادية ومنها مجرة درب التبانة 

 م ويضم ماليين المجرات على شكل قوس هائل .8414حائط المجرات العظيم الذي اكتشف عام وأخيرا  . 

 ؟ هي مجرات قديمة جدا تآكلت وتقلصت مادتها صاحبها إطالق  إشعاعات غزيرة . سؤال : ما منطقة شبة األجسام النجمية 

   هذا يعني الخوض في بداية  النلم يجرؤ أحد على البحث حول كيفية وجود الذرة األولية التي كانت مركز االنفجار العظيم .  انه   لتعلم

 الخلق والذي  لم يشهده إال هللا سبحانه وتعالى  فالعلم والعلماء يبحثون فيما خلق هللا في الكون وال يبحثون في كيفية الخلق . 
 نشأة العناصر األوىل

 يمكن تفسير نشأة العناصر األولى : للنظرية الكمية والنظرية الذريةقاً وف

 الجسيمات األولية  التي تكونت هي الكوارك الثقيلة والليبتون الخفيفة . .8

 عند انخفاض درجة الحرارة تكونت من هذه الجسيمات نوع أخر من الجسيمات األساسية مثل البروتون والنيوترون . .0

% تمثل ذرات الليثيوم 0% أما النسبة الباقية وهي 09% والهيليوم بنسبة 49نصرين هما الهيدروجين بنسبة تكون أول نوى ذرات ع .3

 والبريليوم والبور ون  .

 انضمام اإللكترون السالب ليدور حول نوى هذه الذرات  عندما انخفضت درجة الحرارة إلى الحد المناسب .  .9

 د ذلك تركيب جميع العناصر األخرى الموجودة في الكون .من هذه العناصر الكيميائية األولى أمكن بع

  .فسر كيف تكونت المجرات ؟س 

المكون األول  للكون يتكون  من غاز الهيدروجين والنيترونات والجسيمات األخرى .حيث  كانت مستمرة في التمدد والتبريد مما كون  .8

 الهيليوم ثم العناصر األخرى .

 بانتظام في كافة أنحاء الفضاء نتيجة لعوامل غير معروفة . غازي الهيدروجين  لم يكن  موزع .0

 أدى ذلك إلى تكون نقاط بها تكثف تجاذبي غير عادي والذي كون المجرات .  .3

 :  سؤال : فسر طريقة والدة النجم داخل المجرة 

 في البداية كان هناك تكثف تجاذبي نحو نقطة مركزية في المجرة . .8

لمجرة حول المركز مما كون  شكال مفلطحا يشبه القرص )) حيث يكون محور الدوران عموديا على لكتل ا ا نيةردوثم حدوث حركة  .0

 القرص (( .

 ونتيجة لهذه الحركة كان هناك مناطق تأخذ في التكثف بسرعة كبيرة مكونة مراكز لكتل المجرة تصبح في النهاية نجوما . .3



وهي تتكون من بروتونات ونيترونات ”البالزما ”ة إلى درجة االبيضاض والمسمى وهكذا تتكون كتل هائلة داخل المجرات تكون ساخن .9

 وهنا يبدأ مولد نجم .  والكترونات وجسيمات أخرى 

  Nebular Hypothesis الفرضية السدميية :   

 ؟ لفرضية السديمية وفق ا أو ما  مراحل تكون المجموعة الشمسية : ما بنود هذه الفرضية ؟ أو على ماذا تنص الفرضية ؟  سؤال 

جميع األجرام  المكونة للنظام الشمسي  نشأت من مادة أولية هي سحابة ضخمة من الهيدروجين والهيليوم مع نسبة ضئيلة من العناصر  .8

 األخرى .

 السحابة تتقلص تحت تأثير الجاذبية مع زيادة سرعتها حول محورها . بدأتألسباب غير معلومة ، .0

 شكل القرص المفلطح . نتيجة لذلك أخذت السحابة .3

 مع مرور الزمن تكونت دوامات هوائية داخل القرص .كونت كل دوامة انويه الكواكب المختلفة . .9

 انجذب الجزء األكبر من المادة األولية لمركز الكتل الدوارة وتكون الشمس األولية .  .5

 مهم جدا ترتيب أحداث الفرضية السدميية 

 ر انخفضت درجات الحرارة داخل القرص األمر الذي أدى أوال إلى تكثف المواد المكونة من الحديد بعد تكون الشمس البدائية بوقت قصي

 ” .المواد التي لها درجة انصهار عالية تتكاثف أوال ” والنيكل وتصلبها ثم تلتها العناصر المكونة للمواد الصخرية 

 ماليين من السنين إلى أحجام الكواكب وبالطريقة نفسها تكونت  وباصطدام هذه القطع تجمعت في شكل أجسام اكبر حتى وصلت خالل عدة

 ” . الكويكبات، األقمار و المذنبات ” اإلجرام الصغيرة 

 سؤال : ما أدلة حدوث االنفجار العظيم  ؟ 

وهي تختص  رظاهرة دوبل. حيث طبق  أدوين هابلالعالم الذي توصل إلى ذلك هو العالم   الدليل األول : االتساع المستمر للكون . .1

أن كان يقترب منا فان موجاته “ بالموجات الصوتية على الموجات الضوئية الصادرة عن النجوم فوجد أن الجسم السماوي )نجما أو مجرة

 الضوئية  تكون مائلة للزرقة حيث يتجه الضوء عند التحليل الطيفي ناحية اللون األزرق والبنفسجي أما إذا كان الجسم السماوي يبتعد عنا

 فان الموجات الضوئية المنبعثة عنه مائلة للحمرة حيث يتجه الضوء عند التحلل الطيفي ناحية اللون األحمر .

التي تتحرك بها المجرة حيث توصل من خالل هذا القانون إلى اختالف سرعات ارتداد  فوضع قانون يربط المسافة بين المجرة واألرض والسرعة

 ها عنا . المجرات عن مجرتنا وذلك حسب بعد

 من خالل تحليل أطيافها . الجواب    البعض . سؤال : كيف  استدل العلماء على تباعد المجرات عن بعضها : 

تم إثبات  عند  مرحلة االنفجار األولى للكون  تخلف كمية من اإلشعاعات المتجانسة في الكون كله .الدليل الثاني  : الخلفية اإلشعاعية  . .2

تبرات العلمية فقد عثر العلماء على إشارات راديوية منتظمة الخواص قادمة من كافة االتجاهات في السماء وفي م في المخ8499ذلك عام 

 كل األوقات وبصورة مستمرة ، وتم تفسيرها على أنها بقايا اإلشعاع الذي نتج من االنفجار العظيم . 

% 0% وبقية العناصر 09% وغاز الهيليوم 49شكل عاز الهيدروجين ي الدليل الثالث  : كمية غازي الهيدروجين والهيليوم في الكون  .  .3

 هذه النسب تدعم نظرية االنفجار العظيم . .

 ماذا تمثله األرقام في الشكل  .  استنتج   من  خالل الشكل التاليسؤال مهاري : 

1. ............................................................................. 
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3.......................... .................................................... 
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5............................................................................ 

 

 


