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   بن دالي حسینوفــــاء

جمعیة الشعرى لعلم 
  الفلك



  


La Constellation d’Orion



 الشتاء التي ترى معظم نجومھا كوكباتمن 
   اسمقدماءالعلیھا طلق أبالعین المجردة

 شخصا حیث تخیلوه   الصیاد أو ،الجبار
  ھرواةیحمل في یده عریض المنكبین
  عریضا على وسطھ حزاما ضخمة ویرتدي

المعة ویتدلى منھ  ثالث جواھر تبرز منھ
.سیفھ





. اللیلیة في السماء الكوكبات أكبر وأوضحمن 

من حجم السماء كلھا %1.44 تبلغ مساحتھا

لبروزھا و تمیزھا  القدماء لھا شھرة كبیرة عند
.. و وضوح شكلھا



و كانوا یحددون عن ..ساعدت كثیرا في علوم المالحة
نجوما عدیدة أخرىطریق ھذه الكوكبة 



یُمكن العثور على أكثر من نجم إذ 
بواسطة كوكبة الجبار،

نجوم حزام  فبمد خط وھمي عبر 
یُمكن العثور على  الجبار الثالثة

  : ھامین نجمین

 في حال مُد الخط باتجاه الیمین 
  من كوكبة   الدبراننجم   نصل إلى

. الثور

   وفي حال مد الخط باتجاه الیسار
نجم الشعرى  نصل مباشرة الي

الكلب األصغرمن كوكبة الیمانیة 







بین نجميوھمي وبمد خط 
Rigelرالجبا رجل

 Bételgeuse  -بارالجإبط 

إلى األعلى یُمكن الوصول 
: إلى نجم

رأس التوأم  
 في Polluxالمأخر
     التوأمانكوكبة





  مد خط بینبویُمكن 
  Bellatrix  المنكبین

و

 Bételgeuse  باتجاه
 لعثور علىاالیسار 

الشعرى   نجم
في Procyonالشامیة
الكلب األصغر كوكبة





   لنتعرف معا على أھم
الكوكبةنجوم 



1- حزام الجبـــــــــــــــــــــار
-النظام-النطاق:یتألف حزام الجبار من ثالثة نجوم المعة ھي 

المنطقة و



Alnitak:  أزرق عمالقante bleueéSuper g800بـ   عنا بعد ت 
ذو قدر ظاھري  Oالطیف   ھي نجم من .. سنة ضوئیة

 كلفن31.000 عالیة جدا حواليدرجة حرارتھ   1.74 یساوي
 بایبعد عنB0  الطیف عمالق أزرق  من:Alnilamالنظام

درجة حرارتھ  1.7  ذو قدر ظاھري..  سنة ضوئیة2000
 كلفن25000

 800  نا عیبعد Oالطیف عمالق أزرق من:Mintaka:المنطقة
ذو قدر  كلفن نجم 30.000درجة حرارتھ ..   سنة ضوئیة

.2.25:    بقدر ظاھري ی



  ما ھي

الكوكبة ؟ نجوم باقي





Bételgeuse : إبط الجبار 

ظاھري یقدر  ذو قدر  سنة ضوئیة400 یبعد عنا بحوالي عمالق أحمر  
0.45ب 

Rigel یبعد عنا  عمالق أزرق  ھو المع نجوم الكوكبة  : رجل الجبار
0.18قدر ظاھري یقدر ب  ضوئیة ذو  سنة800 بحوالي

Bellatrix ضوئیة ذو  سنة250 یبعد عنا بحوالي  عمالق ازرق  :الناجد  
  1.64قدر ظاھري یقدر ب 

phïSa ضوئیة  سنة700 یبعد عنا بحوالي عمالق ازرق   : السیف  
  2.04:قدره الظاھر 

Meissa ذو     سنة ضوئیة1000 یبعد عنا ب عمالق أزرق  :الرأس
3.39:قدر ظاھري 







:  الجبار سدیم
)Orion Nebula(

ً باسم و أیضا M42  ویعرف أیضا

NGC 1976 .. ھو أحد أشد
ویمكن مشاھدتھ بالعین ,  بریقاً مالسد

 دره ق  یبلغ.  اللیل المجردة في سماء
  وھو یقع على بعد 4،0 يالظاھر
، ضاألر من یةسنة ضوئ 1350

   الجبار بنحوسدیمعرض  یُقدركما
.   سنة ضوئیة24



M42



buleuse éN  رأس الحصانسدیم
de la Tête de Cheval

سنة ضوئیة1500  یبعد حوالي

   رأسسدیمیقع رض واألعن
ق النطاتحت نجم الحصان مباشرة



 اللھب أو الشجرة الملتھبةسدیم

buleuse de la Flamme, ou NGC 2024,éLa N
أسفل نجم  ویوجد   .ض.س 1500 إلى 900   یبعد عنا بحوالي 

النطاق





كما یعتقد أن  الفراعنة المصریون اعتمدوا 
على كوكبة الجبار في بناء األھرامات



مع تحیات الكوكبة 
الصیاد....األسطوریة


