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،ءامسلايفةئلألتُمطاقناهنأكوبكاوكلاعمموجنلاودبت
تابحلثمامّدحىلإرمقلاوسمشلانمٌّلكودبيامنيب
ىلعدتمتمارجألاهذهعيمجنألكلذ.ةرجشيفلاقتربلا
املك،دعبأةفاسملاتناكامَّلُكف:اًدجةفلتخمتافاسم
.يقيقحلااهمجحلةبسنلابرغصألكشبترهظ
يفةتهابىرحألابوأ(اًدجةديعبةيوامسلامارجألاضعب
ربكأقيرطنعىوساهفاشتكانكميالثيحب)اهرهوج
ةيوامسلامارجألاضعبنأملعتلهنكل.تابوكسلتلا
اذهيف؟ضرألابكوكىلعًاضيأةدوجومنوكتنأنكمي
امجحاهرغصأنمةيوامسلامارجألافشكتسنسبيتكلا
مجحنوكي،ةحفصلكيف.اهربكأىلإاهتيؤرانلنكمملا
يفدوجوملامرجلامجحنمةرمفلأربكأحضوملامرجلا
نمةلهذمةعومجمفشتكتفوس.ةقباسلاةحفصلا
!نوكلايفماجحألا

2



وأ)comets(تابنذملانمريغصماطحيهةقيقدلاكزاينلا
ىلإلوصولانمتنكمتيتلاو)asteroids(تابكيوكلا
يلاوحاهرطقغلبيةريغصتاركاهرابتعابضرألابكوك
لالخاهراهصنالعفباهلكشبستكتثيح.دحاورتميللم
دصرنكمي،ليللايف.ضرألليوجلافالغلاربعاهتلحر
اهنمنط30000ُبرضتو.ةلطاهتمموجنكةقيقدلاكزاينلا
اذه!ابيرقتعبرمرتملكيفةدحاويأ،ماعلكَضرألا
.انلوحاهنمديدعلاكانهنأينعي

يهو ،لمرلا تابيبح راسيلا ىلع ةروصلا ُرِهظُت
.ةقيقدلا كزاينلا عم لكشلاو مجحلا يف ةهباشتم

رتم0.001

 )Micrometeorites(ةقيقدلا كزاينلا
رتم3-10



وأ)comets(تابنذملانمريغصماطحاضيأيهكزاينلا
،ضرألاىلإلوصولانمتنكمت)asteroi-ds(تابكيوكلا
ةدعىلإلصتثيح،ةقيقدلاكزاينلانمامجحربكأاهنكل
هذهُِربختو،بيكارتلاولاكشألافلتخميفيتأت.راتمأ
.اهلصأنعَءاملعلاةريخألا
،1909ماعايلارتسأيفهيلعرَِثُعيذلاMurnpeowieكزين
يلاوحهمجحغلبيو،ديدحلانمعونصم،هالعأحضوملاو
.دحاورتم

يبص مجحب امامت
!تاونس عبرأ رمعلا نم غلبي

)Meteorites(كزاينلا

رتم1



ضرتفيامك،ضرألابكوكىلعريثأتلابددهيبكيوكلااذه
Oliver(ركندرفيلوأ Denker(.رياربف/يرفيفرهشيف
ىمسملاُبكيوكلاََربَع،2018ماعنم

2002AJ129lewنييالم4ةفاسمىلعضرألاباّرام
ريثأتنأءاملعلادقتعيو.مك1ـبهمجحرَّدقُي.رتموليك
عيمجلتقمىلإىدأ،اذهنمفاعضأةرشعبربكأبكيوك
نويلم60يلاوحذنم،ضرألابكوكىلعتاروصانيدلا
.ماع

عقاولاKerepakupai-merúلّالشةروصلايفىرن
هعافتراغلبي،ملاعلايفلالشلوطأوهو،اليوزنفيف
.اًبيرقتمك1

 )Asteroids(تابكيوكلا
رتم310

رتم1000



هنارودمتيو،رخآبكوكيأكمجنلوحمزقبكوكرودي
ةلازإىلعةرداقبكاوكلانأنيحيفنكل.ةصاخلاهتيبذاجب
مداصتلاقيرطنعاهتارادمنمبرقلابةريغصلاماسجألا
يفكيامبةمخضتسيلةمزقلابكاوكلانأالإ،طاقتلالاوأ
،)Ceres(سيريسمزقلابكوكلارطقغلبي.كلذبمايقلل
ةعومجملابكاوكراطقأغلبتو.مك1000،هالعأحضوملا
رغصأتابكيوكلا.مك140000ومك5000نيبةيسمشلا
.ةريدتسمريغيهوةمزقلابكاوكلانم

 مجح ةبارقب سيريس مزقلا بكوكلا

.ايبمولوك

Dwarf(ةمزقلا بكاوكلا planets( 610رتم

رتم000 000 1



Capeيفسمشلابورغاذه Sounion،نألو.نانويلاب
نمرغصأودبتاهنإف،ضرألابكوكنعاًديعبعقتسمشلا
رتمرايلمزواجتييقيقحلااهمجحنكل.دبعملالالطأ
ملاعناك.)م109×1.39ةقدلاهجوىلعاهمجحلصي(
Aristarchus(سوماسسوخراتسيرأينانويلاكلفلا of

Samos(2500يلاوحذنمسمشلامجحَرَّدقنملوأ

لوحرودتضرألابكوكنأاًضيأراشأ.ةنس
هحرتقادقبيرقمجندرجم،ةريخألاهذهو.سمشلا
،)Anaxagoras(ساروجاسكانأينانويلافوسليفلالعفلاب
.ماعيتئاملبق

مThe Sun( 610( سمشلا

رتم000 000 000 1



اهطقتلا،)Betelgeuse(ءازوجلاديمجنلةروصهالعأرهظت
Hubble(يئاضفلالباهبوكسلت Space Telescope(.يهو
اذه.سمشلاريغرخآمجنحطسلىلوألاةيليصفتلاةروصلا
مجحةرم1000ىلإهمجحلصي."رمحأقالمع"وهمجنلا
ةسمخبربكأ،اقرزأامجنناك،ةنسنييالمةرشعذنم.سمشلا
ةجردفلأ30هحطسةرارحةجردغلبتو،سمشلانمفاعضأ
.)ةيوئمةجرد3600غلبتنآلا(ةيوئم
ُقِرحتاهتايحمظعملالخ،روطتتموجنلالكنأامب
دفنيامدنعو.اهحطسىلعريغتيالهنكلاهلخاديفنيجورديهلا
تاقبطلاخفتنتنيحيف،ةاونلاشمكنت،نيجورديهلادوقو
.قالمعمجنلكشتيانه.دربتوةيجراخلا

رمحأ قالمع مجن
)A red supergiant star( 1210رتم

رتم000 000 000 000 1



BDيبكوكلاميدسللةروصهالعأرهظت + 30-3639

Hubble(يئاضفلالباهبوكسلتاهطقتلا Space

Telescope(.اهنإ!بكاوكلاباهلةقالعالةيبكوكلامدسلا
حبصينأدعب.سمشللةهباشملاموجنلاةايحتاقلحرخآ
نمىقبتام.ةيجراخلاهتاقبطدقفيهنإف،اًقالمعمجنلا
تاجردىلإنخسيوصلقتيفيثكبلقدرجموهمجنلا
ةداملاةراثإىلعاًرداقكلذبنوكيوةياغللةعفترمةرارح
BD.ةحورطملا + مدسلارغصأنمدحاووه30-3639
×1.2هرطقغلبي.ليصفتلابهتساردتّمتيذلاةيبكوكلا

.ةيسمشلاةموظنملارطقزواجتيكلذبورتم1015

planetary( يبكوك ميدس nebula( 1510رتم

رتم 000 000 000 000 000 1



the(قلغملايمجنلايثاجلاعمجتىرن،هالعأةروصلايف

Hercules Globular Cluster(،ةنس120هرطقغلبي
ءوضلااهعطقييتلاةفاسملايهةيئوضلاةنسلا(ةيئوض
.)رتم1016ـبردقت،ةدحاوةنسلالخ
موجنلانمةفيثكتاعمجتيهةيوركلاةيمجنلاديقانعلا
150يلاوحدجوي.ةنسرايلمنممدقأاهمظعم.ةميدقلا

يوتحيM13.ةنابتلابرديففورعميوركيمجندوقنع
.موجنلابةظتكمىطسولاةقطنملا.مجن300000يلاوحىلع
اهرطقفصنةركمجحبمجن300نمرثكأىلعيوتحتثيح
لوحاهمجحبطقفدحاومجندجوي.ناتيئوضناتنس
!اهسفنسمشلااهنإ:سمشلا

يورك يمجن دوقنع
)A globular cluster(  1810رتم

رتم  000 000 000 000 000 000 1



مت،ضيرعت37.000بيكرتنعةرابعةروصلاهذه
روصملافرطنمضرألابكوكءاحنأعيمجنماهطاقتلا
Nick(رجنزياركين Risinger(ةنابتلابردةرجمراهظإل
.لماكلاب
رثكأاهصرقرطقغلبيةيداعةينوزلحةرجمةنابتلابرد
رايلم100نمرثكأىلعيوتحت.ةيئوضةنس100.000نم
.مجن
سمشلانأل،ضرألابكوكنمءاضمطيرشكرهظتو
يفموجنلانمعبانلاءوضلاجمدنيف.صرقلالخادةدوجوم
يفخُييمجنيبرابغنعةجتانةنكادلاعقُّرلا.رشتنمجهوت
.موجنلانعءوضلا

ةنابتلا برد ةرجم
)The Milky Way galaxy(2110رتم

رتم  000 000 000 000 000 000 000 1



حبصتنأىلإ،ةيرجمديقانعيفتارجملامظعمكباشتت
يفةفورعملالكايهلاربكأيهو،ةلئاهةيرجمديقانع
.نوكلا
يلاوحىلع)Shapley(لئاهلايلبشيرجملادوقنعلايوتحي

.ةيئوضةنسنويلم100نمرثكألدتميو،ةرجم8000
.تارجملاىلعهُتلتكُنميهتنخاسزاغهللختي
نخاسلازاغلاىرننأاننكميو.هَبلقهالعأةروصلاُرهظُت
نوللاب(ةينيسلاةعشألالالخنمهفاشتكامتيذلا
كلذكو،)قرزألانوللاب(ةّيِرْغُصلاتاجوملايفو)يدرولا
.)ةريغصلاءاضيبلاطاقنلا(تارجملانمتائملا

لئاه يرجم دوقنع
)A supercluster of galaxies(

رتم2410

رتم  000 000 000 000 000 000 000 000 000 1



نكميةدامىلعيوتحتةركنعةرابعوهدوصرملانوكلا
ىلعونوكلارمعىلعاهمجحدمتعي.ايرهاظاهدصر
.رتم1027يلاوحاهرطقغلبينأرَّدقُيو.هعسوتلدعم
ثعبنملاءوضلانوك،اهجراخثدحيامفرعننأليحتسي
رايلم13.8لالخانيلإلصيلتقولاهيدلنكيملاهءارو
ةحضوملاةروصلايف.نوكلااهبَدِجُويتلاةرتفلايهو،ةنس
.دوصرملانوكلادودحجراخهسفنوهنوكلاهالعأ

 دوصرملا نوكلا
)The Observable Universe(2710رتم

رتم000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1



زغل

يف مارجألا هذه فينصتب مُق
اهمجح ةدايز بيترت

 يف اهدجت تاباجإلا

ةيلاوملا ةحفصلا



دليتام)253(بكيوكلا

لبق نم تروص
بيرقلا يعانصلا رمقلا

1

ةينوزلحلا ةرجملا
NGC 1232

يف تذختا يتلا ةروصلا
8.2m بوكسلت Antu

5
يرتشملا بكوك

2

طقلا نيع يبكوكلا ميدسلا
 اهطقتلا يتلا ةروصلا
يئاضفلا لباه بوكسلت

4

اهتطقتلا سمشلا ةروص
وهوس ءاضفلا ةنيفس

ةيجسفنبلا قوف ةعشألاب

3
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