
 المحاضرة الثانٌة  نظرة عامة عن كوكب االرض:

تم التعرف على الكرة االرضٌة من خالل العدٌد من الدراسات والبحوث اضافة الى دراسة الكواكب   

 وخصوصا المجموعة الشمسٌة. 

 10¹¹مجرة( وكل مجرة تتكون من ) 10¹¹ٌتشكل الكون من مجرات عظٌمة تصل الى اكثر من ) (1

 ملٌار سنة ضوئٌة(.  02كوكب( وتمتد الى مسافة 

 Milky wayتنتمً الكرة االرضٌة الى المجموعة الشمسٌة والتابعة الى مجرة درب التبانة ) (0

Galaxy(قطر )سض( هذه المجرات والكواكب فً حالة دوران ومجرة درب التبانة  122222

  بشكل مغزلً.

سٌة التً تشكل الشمس النجم الرئٌسً لهذه الذي ٌهمنا من هذه المجرة هً المجموعة الشم (3

ة كواكب مرتبط فً حركة بٌضوٌة وتكون االرض جزء من هذه ثمانٌالمجموعة وتشكل من 

 الطبٌعٌة، وأقمارها قدٌمة كواكب ثمانٌة من هائل دوار نظام مركز هً الشمس المجموعة.

 كبٌرة غازٌة كرة عن عبارة الشمس 1- شكل النٌازك، المذنبات، الصغٌرة، الكوٌكبات من والعدٌد

 المكونة المواد نفس من وتتكون مئوٌة، درجة 6222 نحو إلى سطحها حرارة درجة تصل

. الشمس كتلة من%  99(  نحو والهلٌوم الهٌدروجٌن ٌؤلف. مختلفة بنسب ولكن للكواكب

 غٌر الكون أرجاء فً تنتشر التً األخرى بالنجوم قورنت ما إذا الحجم متوسط نجم الشمس

 تبعد. األرض من األقرب ألنها األخرى النجوم لباقً بالنسبة كبٌرة لنا الشمس تظهر. المتناهً

 قطر أضعاف 129 ٌعادل ما أي كم 1,392,319 قطرها ٌبلغ. كم ملٌون 119,6 عن الشمس

  .األرض

 

  1-شكل

؛ خواص هذه الكواكب التابعة الى المجموعة الشمسٌة ٌقسم الى كواكب داخلٌة وكواكب خارجٌة (1

الكواكب تدور حول الشمش وبنفس االتجاه بمدارات بٌضوٌة وبنفس المستوي تقرٌبا تسمى 

 نسبة الى بقٌة  ( 11ºمستوي البروج عدا بلوتو ٌدور فً مدار اهلٌجً عالً ٌنحرف بزاوٌة )
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دوران الكواكب االخرى، هذه الكواكب تدور من الغرب الى الشرق عكس اتجاه عقرب الساعة  (3

 )وبسرع مختلفة(. 

 والفٌزٌائٌة وهً كما ذكرنا الكواكب ٌمكن ان تقسم الى مجموعتٌن استنادا الى صفاتها الكٌمٌاوٌة  (6

A)  : الكواكب الداخلٌة 

  .والمرٌخ األرض الزهرة، عطارد، وتشمل (1

                                                                                       .قلٌال الشكل بٌضاوٌة مسارات وتتبع الشمس إلى األقرب أنها (0

 الحجم فً متشابهة ألنها( األرض )شبٌهة األرضٌة أٌضا الداخلٌة الكواكب على وٌطلق ( 3

                                                                                .               األرض إلى المعدنً والتركٌب

                                                                                                    ( معدل الكثافة عالٌة   1

   الحجم صغٌرة تكون( 3

                                                                                                                                              

B :الكواكب الخارجٌة ) 

  ونبتون أورانوس زحل، المشتري، كوكب( وتشمل 1

  .الداخلٌة الكواكب من بكثٌر برودة أكثر فهً وبالتالً، الشمس من بكثٌر ذلك من أبعد هً( 0

 معدل الكثافة واطئة ( 1( تكون كبٌرة الحجم    3

 ( تسمى المجموعة الغازٌة اي تتكون من غازات خفٌفة اضافة الى مركبات متجمدة كاألمونٌا. 3

 

تم اكتشاف توابع او بعض االقمار التابعة والتً تدور حول بعض كواكب المجموعة الشمسٌة حٌث 

  تابع( 0تابع ( والمرٌخ ) 10واحد وهو القمر بٌنما المشتري )لألرض تابع 

 

 :  الكوٌكبات ؛ النٌازك ؛ الشهب؛ المذنبات

  Planetoidالكوٌكبات : 

كم(  16-8شتري تصل بقطر )هو حزام من اجسام صلبة تدور حول الشمس تقع بٌن المرٌخ والم

كثر بقلٌل من ضعف بعد مدار الكوكب او اكثر؛ حٌث مدارات الكواكب متباعدة بحٌث كل مدار هو ا

الذي ٌلٌه واالقرب الى الشمس باستثناء المسافة بٌن المرٌخ والمشتري حٌث توجد هذه الكوٌكبات 

 كم.  661الصغٌرة الحجم وقد تصل الى قطر 

 

  :Cometsالمذنبات 

ٌتشكل المذنب من نواة صلبة فً المقدمة محاط بغالف غازي وٌمتد من هذه النواة ذٌل طوٌل ومنها 

اضافة   Cمذنبات وٌتشكل من غازات متأٌنة وهً بصورة رئٌسٌة تتكون من الكاربون سمٌت 

ورأس المذنب اما نواة صلبة او حشد من تكتل الثلوج من الماء  CO أول اوكسٌد الكاربونالى

ال تنتمً هذه المذنبات الى المجموعة الشمسٌة وذلك الن طبٌعة دورانها تختلف ان واالمونٌا. والمٌث

 عن طبٌعة دوران المجموعة الشمسٌة. 
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   Meteorites, Meteorsالشهب والنٌازك: 

الشهب والنٌازك كالهما نفس الشًء او نفس الجسم فقط الفرق انه عندما ٌصل الجسم الى  (1

 االرض ٌسمى نٌزك وعندما ٌذوب وال ٌصل االرض تسمى شهب او شهاب. 

او الرمل وذلك هذه النٌازك تسقط ٌومٌا بالمالٌٌن قد ٌصل الحجم بقدر حجم حبة الحصى  (0

 الحتكاكها بالغالف الجوي. 

 

النٌازك جزء من المجموعة الشمسٌة وهً اجسام صلبة تقع فً الفضاء الخارجً تعتبر هذه  (3

 بشكل اسراب وتجتاح االرض كعواصف رملٌة. 

 تتكون النٌازك من مجموعتٌن: (1

  Fe, Ni, Coالنٌازك المعدنٌة وتتشكل من ا( 

معادن ب(النٌازك الحجرٌة او الصخرٌة وتتشكل من معادن السلكا وعدد كبٌر منها ٌحوي على 

 مشعة. 

 1.3( اهمٌة النٌازك هو الربط بٌنها وبٌن االرض فً تقدٌر عمر االرض الن اعمارها تصل الى)3

 ملٌار سنة(؛ كذلك اهمٌتها تعود الى ارتباط اسم النٌازك بنظرٌة الكوارث. 

 

 نظرة عن االرض: 

كروٌة تقرٌبا ( ذو ثالث محاور Geoidابعاد االرض : تتشكل االرض مجسم غٌر كامل الكروٌة ) (1

اما عند القطبٌن فٌبلغ  كم( 6318لكنها مفلطحة عند القطبٌن وٌبلغ نصف قطرها عند االستواء) 

  1/091كم( وان نسبة التفلطح  01كم( اي بفارق )6331القطر)

 القطر القطبً / القطر االستوائً  –التفلطح = القطر االستوائً (0

فً الشكل الدائري المنتظم.                                                           الرض او مقدار التناقص اي ان التفلطح ٌمثل درجة اهلٌلجٌة ا      

وبفعل قوة الطرد المركزي  ( سبب هذا االختالف فً االقطار هو نتٌجة دوران االرض حول نفسها3

                                                                              وعدم تجانس الكتل.                               

وتنتج الفصول االربعة كما تدور حول نفسها ٌنتج ( تدور االرض حول الشمس دورة كاملة كل عام 1

                                                                               ساعة.                                                                              01عنه اللٌل والنهار وهو 

                                                                                    كم(  6368(اذا متوسط نصف قطر االرض هو )3

                                كم                            12,219( القطر االستوائً 1كم   12,229( المحٌط القطبً 6

حٌث كثافة  ³غم/سم 3,38( معدل كثافة االرض  9   ³كم x 12 ²¹ 1,28( حجم االرض الكلً 8

                                                                  .                                     ³غم/سم 12,1وكثافة النواة  ³غم/سم 1,33وكثافة الجبة ³غم/سم 0,83القشرة االرضٌة 

ومساحة المسطحات  ( ¹كم x 119% وتساوي)09( تشكل الٌابسة ¹كم 312( مساحة االرض )9

            (                                                                                                                            ¹كم  x 361% من مساحة الكرة االرضٌة)11المائٌة 

م . اعظم عمق فً المٌاه خانق مارٌانا  8,818( مناسٌب االرض اعلى ارتفاع قمة اٌفرست 12

                                                                                      م قرب الفلبٌن.                 11.233

ن المسافة بٌن اعلى م. وعلٌه تكو3828م. ومتوسط اعماق المحٌط 812( متوسط ارتفاع الٌابسة 11

 كم( تقرٌبا.   02قمة واوطأ نقطة)
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                                                                                                                                                           ( حركات االرض:10

a) ورها الذي ٌمتد من القطبٌن تتحرك االرض بعدة اتجاهات فً نفس الوقت تدور االرض حول مح

 كم/ساعة( من 1662)بسرعة 

 وهذه والنهار اللٌل تعاقب الدورة هذه من وٌنتج صفر فهً القطبٌن عند السرعة اما الشرق الى الغرب

 تؤثر على حركة الرٌاح والمد والجزر.   الحركة

                                                                                                                                                          

b ٌوم مما ٌنتج  363,03كم/ ثا وتكمل دورة 3( الحركة الثانٌة حركتها حول الشمس وتدور بسرعة

  عنه الفصول االربعة. 

   C116,1 )( المدار التً تسٌر علٌه االرض حول الشمس هو إهلٌلجً بٌضوي الشكل بأبعادx   

                                                                     كم                                              x 131) الى(  كم

d 03,3( محور االرض لٌس شاقولٌا انما ٌمٌل بزاوٌةº  وهذا ٌودي الى تشكٌل 

                                                           الفصول االربعة.                                                         

(e  كم/ ثا. 02هناك حركة عامة للمجموعة الشمسٌة بسرعة 

 

 ٌختلف كوكب االرض عن بقٌة الكواكب االخرى بما ٌلً: 

  الصناعٌة باألقمار(ٌسمى كوكب االرض بالكوكب االزرق لوفرة المٌاه وكما ٌشاهد 1

 طح االرض المٌاه. س 0/3( كذلك ٌغطً 0

 ( تعتبر االرض الكوكب الوحٌد الذي ٌسقط علٌه المطر او الماء من الغٌوم. 3

 بالمحٌطات. ( كذلك هناك حركة للمٌاه والتً تصب 1

 ( وهو الكوكب الوحٌد الذي توجد به الحٌاة. 3

بقٌة ( مٌزها  لألرض وجعلها تنفرد عن uniqueاذا الباري عز وجل قدر خصائص معٌنة وحٌدة)

                                                                                              .  الكواكب مما جعلها صالحة للحٌاة

( هذا ٌعنً تمتلك جاذبٌة عالٌة جدا مثل الكواكب  more massiveا( حٌث اذا كانت االرض كبٌرة )

                       من االمونٌا والمٌثان اضافة الى الهلٌوم والهٌدروجٌن.                                                                          العمالقة وبذلك تكون وجود كمٌة كبٌرة 

( اذا كان الكوكب صغٌر سٌتم هروب الغازات والمٌاه واالوكسجٌن الى الفضاء وهنا سٌكون حال 0

                                                                                      عطارد حٌث كالهما ٌفقدان الغالف الجوي وبذلك ستخلو االرض من الحٌاة. االرض حال القمر وكوكب 

 ٌحصل سوف الموقع هذا علٌة هو مما قلٌلة بنسبة الشمس الى اقرب االرض كانت اذا الحال كذا (3

والعكس صحٌح اذا كان موقع االرض ابعد عن  الحٌاة وتنعدم Co2 وزٌادة االرض سطح لمٌاه تبخر

لمٌاه المحٌطات وابحار والبحٌرات  الشمس بنسبة قلٌلة سوف تنعدم الحٌة كذلك حٌث االنجماد

   النهار.او
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