
 1 

امدرس امثامث 
 

اممقـــــــــامة امثاهية 
املوالب واألفالك 

 
خلؼ نرث األرط فٕ يرنز اهؾبهى ّخدّر حّهِب اهنّانة اهشتؾج اهخٕ خشّيٓ " يرنزّٖج األرط"تٌبًء ؽوٓ ٌغرّٖج 

. ّنذا شبئر اهنّانة. تبهشّٖبراح اهشتؼ ُّٕ اهلير ّاهؾعبرد ّاهزُرث ّاهشيس ّاهيّرٖخ ّاهيشخرٔ ّاهزحل
، خدّر اهنّانة اهخشؾج اهشّٖبرث حّل اهشيس ُّٕ اهؾعبرد ّاهزُرث "يرنزّٖج اهشيس"ا تٌبًء ؽوٓ ٌغرّٖج أّى

ّجيٖؼ ُذٍ اهشٖبراح خدّر حّل اهشيس يً . ّاألرط ّاهيّرٖخ ّاهيشخرٔ ّاهزحل ّاّراٌّس ٌّتخًّ ّتوّخًّ
ّخّظٖح اهيلبى ٖخّكف ؽوٓ تٖبً . 1غرةاهغرة إهٓ اهشرق إاّل اّراٌّس ّاهزُرث فئٌِّيب خدّراً يً اهشرق إهٓ ال

. اهيراد يً اهشّٖبراح ّاهذّاتح
 

امثواةت وامسّيارات 
 

ًّ اهنّانة نّوِب يخحّرنج إاّل أً حرنج تؾظِب تبإلظبفج إهٓ تؾط آخر تعٖئج فٕ ٌغرٌب ّال خؾرف إاّل  اؽوى أ
فٕ ٌغرٌب ّهنّل يٌِب فوم خبص ّاهنّانة اهخٕ حرنخِب شرٖؾج . ُّٕ اهذّاتح. ّاهفّاضل تٌِٖب ذبتخج. تبهرضد

. حّل نّنة آخر ُٕ اهشّٖبراح
نّنة شّٖبر هشرؽج حرنخِب ّدّراٌِب فٕ فوم خبص حّل األرط ُّنذا  -تٌبًء ؽوٓ يرنزّٖج األرط-فبهشيس 

ّاألرط تٌبًء ؽوٓ يرنزٖج اهشيس نّنة شٖبر ألٌِّب . أّيب اهذّاتح فنّوِب فٕ فوم ّاحد. اهلير ّاهخيشج األخرْ
ًّ اهلير. ٔ فوم خبص حّل اهشيس ّحرنخِب شرٖؾجخدزر ف ال ٖؾّد يً شّٖبراح  -تٌبًء يؼ ُذٍ اهٌغرّٖج  -هن

. اهشيس ألٌَّ ٖدّر حّل األرط ّتختؾِب ٖدّر حّل اهشيس فوٖس هَ فوم خبص حّل اهشيس إاّل تبهختؼ
:  ُّ نيب ٖوٕ -تٌبًء ؽوٓ يرنزّٖج األرط-ٌّظد اهشّٖبراح ّاهذّاتح 

                                                           
[. مه الشزق إىل الغزب]مشاهدة الزهزة باألجهزة  الزادارّيت تزشد إىل أّوها تدور حىل الشمش باحلزكت املعكىصت 1

"Lessons of Astronomy" 

و مه هىا يعلم أن احلزكت هذي مه الشزق إىل الغزب تضّمى معكىصت كحزكت اوراوىس والزهزة، ومه الغزب إىل الشزق تضّمى مضتقيمت 
. كحزكت األرض
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خشيٓ شفوٖج ّاهذالد اهخٕ  ]أٔ اهلير ّاهؾعبرد ّاهزُرث  [ ذالد اهخٕ خلؼ أفالنِب خحح فوم اهشيس  ّاهشٖبراح ال
 . خشيٓ ؽوّٖج ]ُّٕ اهيرٖخ ّاهيشخرْ ّاهزحل [ اهشيس خلؼ أفالنِب فّق فوم 

امفنك 
ًّ اهِٖئج ّال ِّٖيٌب اهتحد  ًّفٕ ُذ-أٌٌّب ٌؾّتر ؽً يداراح اهنّانة تأفالنِب ّتَ اهنفبٖج فٕ ف ؽً اهيتبحد  -ا اهف

حٖد ( دايح إفبظبخَ)ُّذا ٖغِر يً نالى أشخبذٌب اهؾاّليج االيوٕ . اهعتٖؾّٖج حّل اهفوم ّؽً ضّحخِب ّؽً شليِب
: كبل

ّٔ ٖحٖع تَ شعحبً يخّازٖبً، أّ أٌَّ نرث " ًّ اهفوم خبرث ٖتحد ؽٌَ يً حٖد يبُّٖخج ّضّرخَ تأٌَّ جشى نرّ اؽوى أ
دارث ، ّغٖرُيب يً اهخؾبرٖف، فِذا تحد عتٖؾٕ ٖذنرٌَّ فٕ نخبة اهشيبء ّاهؾبهى يً يخحّرنج تبهذاح ؽوٓ االشح

اهعتٖؾٕ إلذتبح يحّدد هوجِبح يحٖع تبألجشبى ذّاح اهجِج ّغٖرٍ ؽوٓ يب ُّ يلخظٓ أضّهِى ّتراٌُِٖى أخٓ تِب 
. ل ّاإلشتبػ، ّفٕ عتٖؾّٖبح اهشفبء أٖظباهشٖخ اهرئٖس فٕ اهٌيع اهذبٌٕ يً عتٖؾّٖبح اإلشبراح ؽوٓ اهخفضٕ
ّؽوى اهِٖئج إذا اؽختر نذهم ٖشّيٓ ُٖئج . نيب أً اإلّعالػ ؽوٓ يتبدا اهحرنبح ّإذتبخِب أٖظب يشأهج عتٖؾّٖج

ّذهم أٌِّى ّجدّا تبهرضد حرنبح يخخوفج فأذتخّا هنّل ّاحد يٌِب فونب فٕ تبدا ٌغرُى ّهذا كبل . يجّشيج
". فٕ اهشيبّّٖبح فظال ال ٌحخبر إهَٖ أٌّب ال ٌذتح:"تعوٖيّس

ّاهِّْٖ ال ٖحخبر فٕ أضّل اشخٌتبعَ اهيعبهة اهٌغرّٖج اهِّّٖٖج إهٓ خجّشى اهفوم تبهيؾٌٓ اهذٔ ٖفّشر فٕ :" ذّى كبل
. اهعتٖؾٕ تل ٖنفَٖ يجّرد اهيداراح ّاهدّائر ّٖشّيٌِّب أفالنب ّتِب ٖلظًّ ّعرُى
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ّاهتحد ؽً اهفوم يً . يً أُل اهِٖئج ُّ يدار اهنّانة ّتَ ٖخّى يلضّدُى فبهيراد يً اهفوم ؽٌد اهيٌِدشًٖ: ّكبل
 2."غٖر ُذٍ اهجِج يرتّع تبهؾوى اهعتٖؾٕ

: ّ اشخشِد ؽوَٖ تلّل أتٕ اهرٖحبً اهتٖرٌّٕ حٖد كبل
 3."اهدائرث ّاهفوم اشيبً ٖخؾبكتبً ؽوٓ يّظؼ ّاحد فٖختبدالً" 
 

" اممجموعة امشمسّية"
 

ّاحد ّذالذًٖ كيرا ٌّجّى يذٌّتج ّشّٖبراح ضغبر  -يجيّؽج يً خشؼ شّٖبراح ّ -ّخرًٖفٕ يضعوح اهيخأ-ُّٕ 
: ُّذٍ ضّرث أفالنِب. أخرْ  ّنّوِب خدّر حّل اهشيس ّجبذتّٖج اهشيس خحفغ ٌظدُب

ُّٕ اهؾعبرد ّاهزُرث ّنّل شّٖبرث خلؼ خبرر [ أّ اهّداخوّٖج]ّنّل شّٖبرث خلؼ داخل فوم األرط خشّيٓ شّٖبرث شفوٓ

. ُّٕ اهيرٖخ ّاهيشخرٔ ّاهزحل ّاّراٌّس ٌّتخًّ ّتوّخًّ[ أّ اهخبرجّٖج]فوم األرط خشّيٓ شّٖبرث ؽوٖب 

قواهين لةنر 
ّٕ خلؼ اهشيس فٕ إحدْ تؤرخَٖ .1 . نّل شّٖبرث خدّر حّل اهشيس ؽوٓ يحّر تٖظ
ًّ . )ثاهخّع اهيشخلٖى اهّاضل تًٖ اهشّٖبراح ّاهشيس، خلعؼ شعّحب يخشبّٖج فٕ األزيٌج اهيخشبّٔ .2 تيؾٌٓ أ

(. اهشّٖبرث نّويب خلرة إهٓ اهشيس، خزداد شرؽج حرنخِب ّتبهؾنس
ًّ يرّتؼ زيً دّراً نّل نّنة حّل اهشيس، ٖخٌبشة يؼ ينؾة تؾدٍ ؽٌِب  .3  .إ
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