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همه چیز درباره

منظومه شمسی





عناوین
۴ منظومه شمسی

۶ راه شیری
۸ خورشید

۱۰ سیاره تیر
۱۲ دوقلوی مخوف زمین

۱۴ حیات روی سیاره زمین
۱۶ ماه

۱۸ مسابقه فضایی
۲۰ زندگی در فضا
۲۲ لباس فضایی

۲۴ یک فضانورد چه مشخصاتی دارد؟
۲۶ مریخ

۲۸ کاوش در مریخ
۳۰ کمربند سیارک ها

۳۲ مشتری

سیارک

مشتری
فضانورد

خورشید کاوشگر فضایی

۳۴ قمرهای مشتری
۳۶ ُزحل

۳۸ غول های یخی
۴۰ پلوتون

۴۲ دیدار با متخصص
۴۴ سنگ های فضایی

۴۶ فرود روی یک ستاره دنباله دار
۴۸ گازهای فضایی

5۰ شکارچیان بیگانه
5۲ تصاویر ارسالی از کاوشگران

5۴ آینده
5۶ آن سوی منظومه شمسی

5۸ حقایق و آمار و ارقامی درباره فضا
۶۰ واژگان
۶۲ آزمون
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منظومه شمسی از ستاره ای به نام خورشید و هر آنچه پیرامون آن 
و  این منظومه شامل هشت سیاره  است.  گرفته  می گردد، شکل 
قمرهای آن، سیاره های کوتوله، سیارک ها، ستاره های دنباله دار و تکه 
سنگ های کوچک تر و گرد و غبار می شود. منظومه شمسی یکی از 

بسیار منظومه های شمسی است که در عالم وجود دارد. 

منظومه شمسی 
چیست؟

چهار سیاره بیرونیـ  مشتری، 
زحل، اورانوس و نپتونـ  

بزرگ ترین سیاره های منظومه 
شمسی هستند. آنها اغلب از 

گاز ساخته شده اند و فضاپیماها 
قادر به فرود روی آنها نیستند. 

سیارک ها تکه هایی از سنگ و 
فلز هستند که از زمان تشکیل 

منظومه شمسی به جا 
مانده اند. بیشتر سیارک ها را 
می توان در کمربند سیارک ها 

دید که بین سیاره مریخ و 
مشتری قرار گرفته است. 

ستاره های دنباله دار، گلوله های برفی کیهانی هستند که از 
سنگ، یخ و گرد و غبار ساخته شده اند. وقتی یکی از این 
دنباله دارها به خورشید نزدیک می شود، گرم می شود و 

دنباله ای طوالنی تشکیل می دهد. 

سیاره های گازی

سیارک ها

ستاره های دنباله دار

اورانوس 

زهرهمشتری

زمین

مریخ

خورشید
تیر

زمینزهره
مریخ

کمربند سیارک ها

مشتری
زحل

خورشید

4



چهار سیاره سنگیـ  تیر، 
زهره، زمین و مریخـ  

نزدیک ترین سیارات به 
خورشید هستند. تمام 

این سیارات به یک طریق 
به وجود آمدند، اما با 
گذر زمان به شکل های 

مختلفی در آمدند.

سیاره های کوتوله، مثل 
پلوتون نیز به ِگرد خورشید 

می چرخند. سیاره های کوتوله 
از سیاره های دیگر کوچک تر 

هستند. دانشمندان معتقدند 
تعداد زیادی از این سیاره های 

کوتوله کشف نشده در منظومه 
شمسی پنهان شده اند.

این حلقه سنگ های یخی در آن سوی مداری 
قرار دارد که نپتون به دور خورشید می چرخد. 

سیارات سنگی

بسیار بزرگ

سیاره های کوتوله کمربند کویپر

اورانوس
نپتون

کمربند کویپرپلوتون

تیر

کمربند سیارک ها

نپتون

پلوتون

زحل

دانشمندان معتقدند منظومه 

شمسی از حدود 4.6 
میلیون سال قبل شروع به 

شکل گیری کرد.

واووو

منظومه شمسی به قدری بزرگ است که اگر خورشید 
به اندازه یک توپ بسکتبال باشد، زمین به اندازه 
یک دانه کنجد است و در فاصله بیش از 80 فوت 

)25 متر( از هم قرار خواهند داشت.
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