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 الدرس العاشر

 

النلـــــــــالة الخانســة 
 في نعرفة الوكت

 
اهتضد ؿً اهّكح هَ سِبح ؿدٖدث ٌذنر ٌتذث يً أُيِب يّيب ٌنًّ تضبسج يبّشج إهَٖ فٕ يـرفج ػّل األٖبى ّكظرُب 

. ّأكشبى اٗفبق ّيتبضد اهظتص ّاهيضفق ّ األُّوج ّاهضِّر ّأيذبهِب
 

طول األيام وكصرها  -1
 

ًّ ؿر ع اهتود ُّ كّس يً دائرث ٌظف اهٌِبر تًٖ شيح اهرأس ّاهيـّدل يً سبٌة ال أكرة يٌَ أّ كد ؿرفح أ
ًّ اخخالف األفبق يً ضٖد ػّل األٖبى ّكظرُب ُّ . تًٖ اهلػة اهؼبُر هيـّدل اهٌِبر ّدائرث األفق نذهم فبؿوى أ

: تبخخالف ؿرّع اهتوداً نيب ٖوٕ ضرضَ
 
ًّ دائرث األفق . فبهوٖل ّاهٌِبر يخشبّٖبً دائيًب -اق االشخّائٖجنيب فٕ األف-إذا نبً اهتود ؿدٖى اهـرع  -1 ّذهم أل

ًّ دائرث األفق . االشخّائٕ خيّر تلػتٕ يـدل اهٌِبر ُّيب كػتب سيٖؾ اهيداراح اهّٖيٖج اهيّازٖج هويـدل فنيب أ
دث يً كّس فخنًّ نل ّاش. 1خلػؾ اهيـدل ؿوٓ ٌظفًٖ يخشبًّٖٖ، فنذهم خلػؾ اهيداراح اهّٖيٖج ؿوٓ ٌظفًٖ

. فٖنًّ اهوٖل ّاهٌِبر فَٖ يخشبًّٖٖ دائيًب. ٌِبر خّػ االشخّاء ّكّس هٖوَ ٌظف اهدّر دائيًب
 
فدائرث األفق خلػؾ  -أٔ فٕ اٗفبق اهيبئوج -إذا نبً اهتود ذا ؿرع ضيبهٕ أّ سٌّتٕ دًّ خشـًٖ درسج  -2

كشيًٖ يخخوفًٖ، إّهب إذا نبً تـدُب ؿً اهيـّدل تٌظفًٖ يخشبًّٖٖ ّخلػؾ اهيداراح اهّٖيٖج اهيخّازٖج هويـدل ة
ًّ خوم اهيداراح ضٌٖئٍذ أتدّٖج اهؼِّر . اهلػتًٖ تلدر ؿرع اهتود أّ أكل يٌَ، فال خلػـِب دائرث األفق ّذهم أل

ّٓ فئذا نبٌح اهضيس فٕ . إً خلؾ فٕ سبٌة اهلػة اهؼبُر أّ أتدّٖج اهخفبء إً نبٌح فٕ سبٌة اهلػة اهخف
ّأؿوى أٌَّ إذا نبٌح اهضيس ضيبهٖج فخأخذ األٖبى فٕ . ٖخشبّْ اهوٖل ّاهٌِبر، ّإاّل فال إضدْ ٌلػخٕ االؿخداهًٖ،

اهزٖبدث ّخأخذ اهوٖبهٕ إهٓ اهلظر فٕ اهتوداً اهضيبهٖج تضشة اخخالف ؿرّغِب، ضخٓ ٌٖخِٕ اهٌِبر فٕ اهلػة 
ّ إذا نبٌح اهضيس سٌّتٖج . نسّأّيب اهتوداً اهسٌّتٖج ضٌٖئذ فتبهؾ. اهضيبهٕ إهٓ شخج أضِر ضيشٖج ٌّٖخفٕ اهوٖل

فخأخذ األٖبى فٕ اهزٖبدث ّاهوٖبهٕ إهٓ اهلظر فٕ اهتوداً اهسٌّتٖج تضشة اخخالف ؿرّغِب، ضخٓ ٌٖخِٕ اهٌِبر 
. فٕ اهلػة اهسٌّتٕ إهٓ شخج أضِر ضيشٖج ٌّٖخفٕ اهوٖل ّٖنًّ ضبل اهتوداً اهضيبهٖج ضٌٖئذ تبهـنس

                                                           
ٌّ كّم دائرة متّر بمطيب دائرة أخري، حمطعها وحمطع مجيع املداراث املىازيت هلا عهً زوايا لائًت 1 . أل
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الّصبح والّشفق  -2

 
َّ اهضيس أؿؼ ى سريًب يً األرع، فبهيشخغٕ يً األرع أنذر يً ٌظفِب دائيًب نيب كبل أرشػرخس فٕ ضٖد أ

: اهضنل اهذبٌٕ يً رشبهخَ فٕ سريٕ اهٌّٖرًٖ
(( إذا كتل اهغّء نرث ظغرْ يً نرث ؿؼيٓ يٌِب نبً اهسزء اهيغٖٓء يٌِب أؿؼى يً ٌظفِب))

 
فبهٌِبر يدث نًّ اهيخرّػ خضح األفق . ّرّؼّل األرع ؿوٓ ضنل يخرّػ يشخدٖر ٖالزى رأشَ سِج يٌػلج اهتر

ّٕ األفق، ٖزداد يٖل . ّاهوٖل يدث نٌَّ فّكَ فـٌد نًّ اهضيس خضح األرع، نويب ازداد كرة اهضيس يً ضرك
. اهيخرّػ إهٓ غرتَٖ، ضخٓ ٖرْ اهضـبؽ اهيضٖػ تَ ّخرْ كػـج يشخٌٖرث فّق األفق ُّّ اهظتص

ّّل يب ٖرْ يً اهضـبؽ اهيضٖػ تبهيخرّػ  ُّ األكرة إهٓ يّغؾ اهٌبؼر، أٔ يّغؾ خػ ٖخرر يً تظر ّأ
ّّاًل ٖرْ . اهٌبؼر فٕ شػص دائرث االرخفبؽ اهيبرث تيرنز اهضيس ؿيّدًا ؿوٓ اهخػ اهييبس هوضيس ّاألرع فأ

ّاألّل ٖشيٓ تبهظتص األّل ّاهظتص اهنبذة . اهغّء يشخػٖاًل يرخفـًب ؿً األفق، ذى يـخرغًب يشخدٖرًا، ذى يضيرًا
ّأيب اهضفق فِّ . ّاهذبٌٕ ٖشّيٓ تبهظتص اهذبٌٕ ّاهظتص اهظبدق ّاهفسر اهيشخػٖر ّاهظدٖؾ. اهشرضبًّذٌة 

تـنس اهظتص، فٖتدّ يضيرًا ذى يشخغٖئًب يـخرغًب ذى يشخػٖاًل 
. يرخفـًب

ًّ اٌضػبػ اهضيس ؿٌد أّل ػوّؽ اهظتص اهنبذة ّآخر  ّاؿوى أ
ًّ اهضفق ذيبٌٕ ؿضرث درسج، نيب ؿوَٖ أنذر اهيضللًٖ . فٕ ُذا اهف

درسج ٖخظل آخر  48.5ففٕ اٗفبق اهخٕ ٖنًّ ؿرغِب ضّاهٕ 
. اهضفق تأّل اهظتص اهنبذة إذا نبٌح اهضيس فٕ اهيٌلوة اهظٖفٕ

ًّ خيبى ؿرع ُذٍ اٗفبق  -48.5=  41.5)درسج  41.5ّذهم أل
اهذٔ  -أٔ يٖل اهيٌلوة اهظٖفٕ-فئذا ٌلط يٌَ اهيٖل اهنّوٕ ( 90
، ّغبٖج (41.5-23.5=18)درسج  18، تلٓ درسج خلرٖتًب 23.5ُّ 

. اٌضػبػ اهضيس ؿً األفق ضٌٖئذ فٕ اٗفبق اهيذنّرث ال خزٖد ؿوٓ ذيبٌٕ ؿضرث درسج
: كبل اهـاّليج اٗيوٓ فٕ درّس يـرفج اهّكح ّاهلتوج

 
ًّ غبٖج اٌضػبػَ  18ّغبٖج اٌضػبػ اهيٌلوة اهظٖفٕ فٕ ُذا األفق ))  ضٌٖئذ درسج ال يضبهج، ّال ٖخفٓ ؿوٖم أ

ّّل اهشيّح يً اهسبٌة األكرة ّهّيب . كّس يً ٌظف اهٌِبر تًٖ اهيٌلوة ؿٌد نٌَّ خضح األرع ّتًٖ كػة أ
نبٌح اهضيس تال ؿرع أؿٌٓ أٌِب فٕ شػص دائرث يٌػلج اهترّر دائيًب، فئذا توغح إهٓ ُذا اهيٌلوة نبٌح غبٖج 

ّّل درسج فٖنًّ آخر اهضفق أٔ غبٖج اٌص 18اٌضػبػِب ؿً ذهم األفق  (( ػبػِب يتدأ اهظتص األ
 

األهلة والشهور -3
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ًّ هولير ضبالح يخخوفج يً اهيضبق ّاهِالل ّاهتدر ّغٖرُب نبهخذوٖد ّاهخرتٖؾ ّاهخشدٖس ّذهم الخخالف أّغبؿَ . إ
ّؿٌديب . ففٕ ضبل االسخيبؽ ّسَِ اهيغٖٓء إهٓ اهضيس ّاهيؼوى إهٌٖب ُّّ اهيضبق. تبهلرة ّاهتـد ؿً اهضيس

ذى ٖزداد تزٖبدث اهتـد ؿٌِب إهٓ اهخشدٖس ذى اهخرتٖؾ ذى اهخذوٖد ذى . ٖشٖرًا ٌرْ كوٖاًل يٌَ ُّّ اهِاللاتخـد ؿٌِب 
. اهيلبتوج، ّفٕ ضبل اهيلبتوج خٌـنس ضبهخَ األّهٓ ُّّ اهتدر

. ذى ٖزداد فٕ اهخلبرة إهٓ اهضيس فٖؤل إهٓ اهيضبق
  2((هخـويّا ؿدد اهشًٌٖ ّاهضشبة ُّ اهذٔ سـل اهضيس غٖبءًا ّاهلير ٌّرًا ّكّدرٍ يٌبزل)) 

 
 
 
 
 
 
 
 

كبل األشخبذ اهـاّليج اٗيوٓ فٕ نخبة درّس يـرفج اهّكح 
:  ّاهلتوج

ًّ اتخداء اهضِّر ؿٌد اهيشويًٖ ٖخـوق ترؤٖج اهِالل))  ّهّيب نبً . ال ٖخفٓ ؿوٓ يً اؿختر أيّر اهدًٖ اإلشاليٕ أ
ّّل ُالل ال ٖينً رؤٖخَ إاّل ؿٌد غرّة اهضيس هزى    3((أً ٖنًّ ّكح اهغرّة يتدءًا هوضِر اهليرٔأ

الشهر الحليلي والشهر الوسطّي  

ّٔ اهضلٖلٕ ُّ يً ُالل إهٓ ُالل ّأكل أٖبيَ خشـج ّؿضرًّ ّٖيًب ّأنذرُب ذالذًّ ّٖيًب -1 ّال . اهضِر اهلير
اهيخّاهٖج خشـج  ٖينً أً خنًّ األضِر اهيخّاهٖج ذالذًٖ ّٖيًب أزٖد يً أرتـج أضِر، ّال ٖينً أً خنًّ األضِر

.  4ّؿضرًٖ ّٖيًب أزٖد يً ذالذج أضِر، نيب ترًُ ؿوٓ ذهم فٕ اهزٖز اهتِبدرٔ
ّأّيب اهضِر اهّشػٕ فٖأخذٍ أظضبة األزٖبر ؿوٓ غبتػج اهضرنبح اهّشػٖج هونّانة فٖتدأًّ تبهيضّرى  -2

ذا ٖأخذًّ نل ضِر ّٖأخذٌَّ ؿوٓ اهغبتػج اهيذنّرث ذالذًٖ ّٖيًب ّٖأخذًّ ظفرًا خشـج ّؿضرًٖ ّٖيًب ُّم
.                                 فرد نبهيضّرى ّنل ضِر زّر نظفر

ّّل اهضِر اهضلٖلٕ اهِالهٕ فٕ ضرؿٌب اإلشاليٕ ٖذتح ترؤٖج اهِالل، ال اهضرنج اهّشػٖج، كبل اهضِٖد  ًّ أ ّضٖد أ
األزٖبر اهيتخٌٖج ؿوٓ ضرنبح  ّاهيراد يً اهسدّل ُّ نخة. 5((ّال ؿترث تبهسدّل: ))األّل فٕ اهويـج اهديضلٖج

. اهنّانة اهّشػّٖج

                                                           
 5ضىرة يىَص، اآليت  2
 75دروش يعرفت انىلج وانمبهت، درش  3
.  1ط.  51و  50انسيح انبهادرٌ وهى يٍ أدق األزياج، ص 4
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رؤية الهالل 

إذا رؤْ اهِالل فٕ تود، فِل ٖذتح ضنى اهرؤٖج فٕ شبٖر اهتالد، أّ هنّل تود ضنى ٌفشَ؟ ٌُِٖب أكّال ؿدٖدث ٌذنر ٌتذث 
: يٌِب، ختظرث هيً أراد اهختظر فٕ اهيلبى

ًّ ؿويبئٌب  : فلبل اهيضلق اهضّوٕ فٕ نخبتَ ضراٖؾ اإلشالى. فٕ ُذٍ اهيشأهجكد اخخوفّا  -رغّاً اهلل ؿوِٖى-فأؿوى أ
ؿوٓ شبنٌِٖيب أسيؾ، دًّ اهيختبؿدث نبهـراق ّ ّإذا رؤْ فٕ اهتالد اهيخلبرتج نبهنّفج ّتغداد، ّسة اهظّى ))

  6.((خراشبً، تل ٖوزى ضٖد رؤْ
: ّكبل اهيضّلق اهضٖخ فخر اهّدًٖ فٕ ضرش اهلّاؿد

ًّ اهنّانة خػوؾ فٕ اهيشبنً ّيتٌٓ ُذٍ اهيشأهج ؿل)) ّّل، أل ْ أً األرع ُل ُٕ نرّّٖج أّ يشّػضج؟ ّاألكرة األ
ّٕ تـد ؿً اهضركٕ تأهف يٖل ٖخأّخر  اهضركّٖج كتل ػوّؿِب فٕ اهيشبنً اهغرتّٖج ّنذا فٕ اهغرّة، ّنّل تود غرت

ضٖد اتخدأح فٕ شبؿبح أكل غرّتَ ؿً غرّة اهضركٕ شبؿج ّاضدث، ّإٌّيب ؿرفٌب ذهم تأرظبد اهنشّفبح اهليرّٖج 
ًّ غرّة اهضيس فٕ  يً شبؿبح تودٌب فٕ اهيشبنً اهغرتّٖج ّانذر يً شبؿبح تودٌب فٕ اهيشبنً اهضركّٖج، فـرفٌب إ

ّهّ نبٌح األرع . اهيشبنً اهضركّٖج كتل غرّتِب فٕ تودٌب،ّغرّتِب فٕ اهيشبنً اهغرتٖج تـد غرّتِب فٕ تودٌب
ّألً اهشبئر ؿوٓ خػ يً خػّػ ٌظف . سيٖؾ اهيّاغؾ فٕ ّكح ّاضديشّػضج هنبً اهػوّؽ ّاهغرّة فٕ 

 7.((اهٌِبر إهٓ اهسبٌة اهضيبهٕ ٖزداد ؿوَٖ ارخفبؽ اهضيبهٕ ّاٌخفبع اهسٌّتٕ ّتبهـنس
إهٓ اهضٖخ اهلّل تخشبّٔ ضنى اهتالد اهيختبؿدث فٕ اهِالل ّأٌَّ إً ؿوى ػوّؿَ فٕ  ّاهيضّدد اهتضرإٌ تـد يب ٌشة

تـع األظلبؽ ّؿدى ػوّؿَ فٕ تـغِب اهيختبؿد ؿٌَ هنرّّٖج األرع هى ٖخشبّ ضنيبُيب، أّيب تدًّ ذهم فبهخشبّٔ 
: كبل -ُّ اهضق

". خٕ ٌلل تـغِبُّ اهضق اهيـخغد تبألختبر اهظرٖضج اهظضٖضج اّل( كدس شرٍ)ّ يب ذنرٍ "
 

: ذّى كبل
ّيوخظَ أٌب ٌلّل تّسّة اهظّى أّ اهلغبء يؾ اهفّاح يخٓ ذتخح اهرؤٖج فٕ تود أخر كرٖتب أّ تـٖدا، ّيب اّدؿٍّ "

 8."يً اهػوّؽ فٕ تـع ّؿدى اهػوّؽ فٕ أخر تٌبءًا ؿوٓ يب ذنرٍّ يً اهنرّّٖج ييٌّؽ
 

ًّ ػبئفج يً اهـويبء ذُتّا إهٓ خشبّٔ ضنى اهة الد اهيختبؿدث فٕ اهِالل يػولب ّػبئفج أخرْ ذُتّا إهٓ فـرفح أ
. اخخالف ذهم يػولب

                                                                                                                                                                             
. انهًعت انديشميت، كخاب انصىو، انمىل يف شروطه 5
. شرائع اإلضالو، كخاب انصىو، انمىل يف شهر ريضاٌ، انكالو يف عاليخه 6
. ، َمال عٍ شرح انمىاعد254، كخاب انصىو، يبحث هم خيخهف حكى انبالد املخباعدة يف اهلالل؟ ص 13احلدائك انُاضرة، اجملّهد  7
. 299َفص املصدر ص  8
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: أّيب أشخبذٌب اهـاّليج ٗيوٕ فلد ذُة إهٓ اهخفظٖل فٕ ُذا اهيلبى ضٖد كبل
ٌـى اهنالى فٕ األفبق اهٌبئٖج يتخً ؿوٓ خفظٖل ُّّ أً اهِالل إذا رؤْ فٕ األفق اهذٔ ُّ تبهٌشتج إهٓ األفبق ))

ضركٕ ّخوم األفبق غرتّٖج ؿٌَ، رؤٔ اهِالل فٕ خوم اهتالد اهٌبئٖج اهغرتّٖج يً دًّ ؿنس ّال ٖينً  اهتـٖدث ؿٌَ
 9".خفبّح يب تًٖ اهِالهًٖ تأنذر يً ّٖى ّاضد كػ، ُّذا ُّ اهلّل اهفظل اهيضّلق ؿٌدٌب

كّدس )تّ اهضشً اهضـرإٌ كبل اهـاّليج أ. ّفٕ اهيلبل نالى أٌٖق هيضلق يخغّوؾ فٕ ُذا اهفً ٌذنرٍ خخيٖيًب هوفبئدث
(: شّرٍ

إذا رؤٔ اهِالل فٕ تود ُل ٖذتح ضنى اهرؤٖج فٕ سيٖؾ اهتالد أّ هنّل تود ضنى ٌفشَ؟ نل يضخيل فٕ تبدٔ اهٌؼر، ))
ًّ كّهَ ؿوَٖ  -ؿوَٖ اهشالى-ّهفؼَ . إذ ال ٖيخٌؾ فٕ اهضرؽ أً ٖضنى تنّل ّاضد يٌِيب أٖغًب ٖضخيل األيرًٖ، أل

ّهنل يٌِيب ٌؼٖر، إذ ٌـوى . ّٖينً أً ٖدؿٓ االٌظراف إهٓ رؤٖج اهتود. يػوق[ ّافػر هورؤٖجظى هورؤٖج : ]اهشالى
ًّ هوغرّة ّاهفسر ٌّظف اهٌِبر فٕ نّل تود ضنى ٌفشَ، تخالف اهينٖل فٕ تود فبٌَّ رتّٔ فٕ سيٖؾ اهتالد ضخٓ  أ

. يب ٖتبؽ فَٖ تبهـدد ؿوٓ األظّص
أٌَّ ال ٖسة ؿوٓ أُل اهتالد اهيختبؿدث نخراشبً ّاهضسبز ّاهيغرة األّل : ّهنً ٖيٌـٌب يً اهخـيٖى ٌُب أيراً

ّاهّظًٖ أً ٖخفضّظّا ؿً رؤٖج اهِالل فٕ اهتالد األخرْ، ّأً ٖغتػّا األّٖبى ضخٓ ٖلدى اهيشبفرًّ ّهى ٖنً 
ال أنذر ؿبدخِى ذهم يً كدٖى اهّدُر تل أنذرُى هى ٖخػر تتبهِى أٌَ ٖينً اخخالف اهتالد فٕ اهرؤٖج، نيب ٖخػر تة

اهٌبس أً ٌظف اهٌِبر يخخوف تبخخالف اهتالد، ّٖزؿى اهـّاى أً اهضيس خزّل فٕ ّكح ّاضد ّال ٖـخرفًّ تأٌِّب 
فٕ نّل ّكح فٕ ضبهج اهزّال ّاهغرّة ّاهػوّؽ تبهٌشتج إهٓ اهتالد اهيخخوفج ّفٕ اهّكح اهذٔ خفػر أٌح فٕ تودم 

ّّل ا . هفسرإذا غرتح اهضيس ٖظّى األخر فٕ تودٍ ألٌَّ أ
ُّيّا ضٖئب أخر ّاهضبرؽ  ّتبهسيوج فسيٖؾ اهٌبس نبٌّا ٖسرًّ ؿوٓ أٌفشِى ضنى يب ٖسرٔ فٕ تالدُى يً غٖر أً ٖخّ

فونل تود فٕ اهرؤٖج ضنى ٌفشَ نبهزّال ّاهيغرة ّاهفسر، إاّل أً ٖنًّ اهتود األخر كرٖة سّدا . كّررُى ؿوٓ ذهم
ّّل فٕ زيبً كرٖة نخيشج أّ ؿضرث تضٖد نبً توّف اهختر ّاالشخختبر تبهّشبئل اهلدٔ يج اهيينٌج فٕ اهـظر األ

. أّٖبى يينٌب ّال ٖتـد نًّ اهرؤٖج فٕ تود ضٌٖئذ اهرؤٖج فٕ اهتود األخر
. ّاهيبٌؾ اهذبٌٕ يً اهخـيٖى أٌَّ يب يً ضِر خبى فٕ تود إاّل ّ ٖينً رؤٖج اهِالل فٕ هٖوج اهذالذًٖ يٌَ فٕ تود أخر

كبتل هورؤٖج غرّة اهسيـج فال ٖتـد أً ٖظٖر كبتال هورؤٖج تـد أرتؾ شبؿبح فٕ تالد  يذال إذا نبً فٕ تودٌب غٖر
تل ٖينً أً ٖظٖر . فٖظٖر هٌب ُذا اهضِر أٖغًب ٌبكظًب فٖخّاهٓ ّٖنذر فٕ اهشٌج إهٌٖب اهضِّر اهٌبكظج. اهيغرة

ّٖى اهسيـج، ّ فٕ يرانص يذال رؤْ ُالل ريغبً فٕ تالد سبّث غرّة . ضِر تبهٌشتج إهٌٖب ذيبٌٖج ّؿضرًٖ ّٖيب
ّّال فٕ سبّث غرّة ّٖى اهشتح ّفٕ يرانص غرّة ّٖى اهسيـج تضٖد نبً ضِر  غرّة ّٖى اهخيٖس ُّالل ض

فئذا أخذٌب ٌضً ُالل ريغبً يً تالد سبّث  تبهخوغراف ّٖى اهسيـج . ريغبً فٕ نّل يٌِيب خشـج ّؿضرًٖ ّٖيب
ّّال يً يرانص ّٖى اهسيـج، ظبر ضِر ريغب ً تبهٌشتج إهٌٖب ذيبٌٖج ّؿضرًٖ ّٖيب ُّذا يّيب ال ُّالل ض

 10".ٖنًّ
 

                                                           
. 350ص  75وش يعرفت انىلج و انمبهت،  درش در 9
،انفائدة انثانثت 23، َمال عٍ رضانت االضخدران عهً انفصم انثانث يٍ حشريح األفالن، ص 75دروش يعرفت انىلج و انمبهت، درش  10
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نلدار السنة اللنرّية 

ًّّ يً اذٌٕ ؿضر ضِرا  ًّ يلدار اهشٌج اهليرّٖج اهضلٖلّٖج اهخٕ خخن -كد ؿرفح يلدار اهضِر اهليرٔ آٌفب، فبؿوى أ
 55ذبهذج ّسراة  37ّ ذبٌٖج  34دكٖلج ّ  47شبؿبح ّ  8ّٖيًب ّ  354ُّ  -ضشتيب كبل فٕ اهزٖز اهتِبدرٔ

شبؿبح ّ  5ّٖيب ّ   365فِّ   -ؿوٓ يضبشتج اهزٖز اهيذنّر-ّأّيب يلدار اهشٌج اهضيشّٖج . خبيشَ 12راتـج ّ 
. راتـج 10ذبهذج ّ  6ذبٌٖج ّ  46دكٖلج ّ  48

. ثخبيس 48راتـج ّ  14ذبهذج ّ   28ذبٌٖج ّ 9شبؿج ّ  21أّٖبى ّ  10ّاهخفبّح تًٖ اهشٌخًٖ اهيذنّرخًٖ ُّ 
 

 :الجدول
: ُّّ اهيأخّذ يً خضفج األسوج فٕ يـرفج اهلتوج ّكبل اهـاّليج اهنبتوٕ فٕ ضرش يـبهى ُذا اهسدّل

ُّذٍ اهـرّع ّاألػّال يأخّذث يً نخة اهـويبء اهيخأّخرًٖ يً أُل أّرّتب  اهذًٖ تبهغّا فٕ ّخضرٔ اهضلٖلج فٕ "
 14أّ د 13أّ د 11فئذا نختح فٕ سٌة اشى اهتود د . كرة هٌدً( غرٌٖٖخص)ّيتدأ اهػّل نيب خلّدى سرٌّص . ذهم

أّ اهذبهذج ؿضر أّ  -اهػتـج اهضبدٖج ؿضر-فيرادٔ إً ػّهَ ّؿرغَ يأخّذاً يً دائرث اهيـبرف اهترٖػبٌّٖج 
. فِيب يأخّذاً يً خلّٖى اهتوداً، هوفبغل نبشٌشنبً سبٌشخبً اإلٌسوٖزٔ" خلد"ّإذا نختح فٕ سٌتَ .-اهراتـج ؿضر

ّإذا هى أسد ػّل . فِيب يأخّذاً يً اهيراث اهّغّٖج، هوفبغل نرٌٖوّٖس ّاٌدٖم األيرٖنٕ" ير"ح فٕ سٌتَ ّإذا نخة
". خػ"اهتود ّؿرغَ فٕ اهنخة اهيٌظّط ؿوِٖيب ّّسدخَ فٕ إضدْ اهخبرػبح أخذخِيب يٌِب ّنختح فٕ سٌتَ 

. ّاهيشبفج تٌِٖيب ؿً ذنر ؿرغَ ّػّهَّاؿوى اٌِى كد ٖنخفًّ فٕ تـع اهتالد تذنر سِج اهتود تبهٌشتج هتود أخر 
فٌشخـوى اهػّل . يً تغداد °30ّ  °22يٖال اٌسٖوٖزٖب فٕ ر ر ف يً تغداد ، أٔ  60يذال نرتالء ّاكـج ؿوٓ 

. ّكد ٖخخوفبً فٕ اهّارد تـع اهذّإٌ، تل تـع اهدكبئق ؿً اهضلٖلج. ّاهـرع هنرتالء ضشة اهلّاؿد اهيلررث
أٔ ػّهَ أّ " ة"ّفٕ ُذٍ اهيّارد أنخة فٕ سٌة أشى اهتود . فٕ أير اهلتوجّيؾ ذهم ال ٖضدد فرق يضشّس 

. ؿرغَ خلرٖتًٖٖ غٖر يٌظّط ؿوِٖيب
 

النصادر 
 
ٖص األفالم، اهـاّليج اهضـرآٌ ضرحيً االشخدرام ؿوٓ اهفظل اهذبهد  -1
اظّل اكوٖدس  -2
إفراد اهيلبل فٕ أير اهؼالل، اهتٖرٌّٓ  -3
ااُلَنر ، ذبّذّشّٖس  -4
الؤّس ااُلَنر ، يبٌب -5
خضفج األسّوج فٕ يـرفج اهلتوج، اهـاليج شرداد اهنبتوٓ  -6
اهخذنرث، اهيضلق ٌظٖراهدًٖ اهػّشٕ  -7
اهخفِٖى ألّائل أضنبى اهخٌسٖى، اهتٖرٌّٓ  -8
اهضدائق اهٌبغرث، اهتضرإٌ  -9
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اهّدرر اهخّفٖلٖج، إشيبؿٖل تٖم يظػفٓ اهفونٕ  -10
درّس يـرفج اهّكح ّاهلتوج، اهـاّليج ضشً زادٍ ااّليوٓ  -11
ث اهيٌؼّيج، اهـاّليج تضر اهـوّى اهػتبػتبئٕ اهدّر -12
رشبهج ارشػرخس فٕ سريٓ اهٌّٖرًٖ  -13
اهرّغج اهتِّٖج، اهضِٖد اهذبٌٕ  -14
اهزٖز اهتِبدرْ  -15
ضراٖؾ اإلشالى ، اهيضلق اهضّوٓ  -16
ضرش اهلّاؿد ، اهضٖخ فخراهدًٖ  -17
اهلبًٌّ اهيشـّدٔ،  اهتٖرٌّٕ  -18
اهنرث اهيخضّرنج ، اػّهّكس  -19
ّّل  اهويـج اهديضلٖج ، اهضِٖد -20 األ
21- Lessoms Of Asrtonomy 
22- Elementary Asronomy 

 
 


