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الدرس السببع 
 

: دائرة األفق -6
: ُّٕ ؼوٓ ذالذج أكشبى

  :األفق اهدلٖلٕ - أ
ُّٕ ؼعٖيج يدّرُب خظ ٖخرر يً يرنز األرض ؼوٓ اشخلبيج كبيج نل كبئى ؼوٓ تشٖظ األرض ّٖيّر يً شيح 

رأشَ ّشيح كديَ ٌّٖخِٕ إهٓ  اهنرث اهشيبّٖج تٌلظخًٖ يخلبظرخًٖ ُّيب كظتبُب ّاهفّكبٌٖج شيح اهرأس 
ّ إذا ٌّصفح اهيؽّدل فخٌّصفِب ؼوٓ ٌلظخٕ اهيضرق ّاهيغرة ّاهّاصل تٌِٖيب خّظ االؼخدال . دخبٌٖبح شيج اهلدىّاهح

ّاهدّائر اهصغبر (. ُّّ اهشبتػ إلٌَ يتدأ شبتػ اهترّر يً اهظبهػ تبهخّاهٕ)ّخٌّصف اهيٌظلج ؼوٓ اهظبهػ ّاهغبرة 
. اهيّازٖج هِب يلٌظراح

 :األفق اهدّشٕ  - ة
اّشج هألرض ؼوٓ اهظرف األكرة إهٓ شيح اهرأس يً كظر األرض اهيخرر ؼوٓ اشخلبيج اهلبيج ُّٕ يلٌظرث يى
. ُّّ ؼيّد ؼوِٖب

 
: األفق اهخرّشٕ - ر

ُّٕ دائرث ٖرخشى يدٖظِب يً خُّى دّراً ظرف خظ ٖخرر يً تصر اهلبئى ؼوٓ ّجَ األرض ٖيبس تشظدِب ّ 
. ٌٖخِٕ إهٓ اهنرث اهشيبّٖج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ←"ضنل"
 

اهدلٖلٕ هشبنً يٌظلج اشخّائّٖج األفق 
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: دائرة نصف النهبر -7
ّٕ فٖيب ٖخؽًّٖ فَٖ اهضرق  ّٕ ّاهغرت ُّٕ دائرث ؼعٖيج خيّر تأكظبة اهيؽّدل ّاألفق ّخفصل تًٖ اهٌصف اهضرك

ّاهغرة ّخلظػ األفق ؼوٓ ٌلظخٕ اهضيبل ّاهجٌّة ّاهخّظ اهّاصل تٌِٖيب خّظ اهزّال ّخلظػ يٌظلج اهترّر ؼوٓ 
ًٖ أددِٖيب فّق األرض ّخشّيٓ ّخد اهّشيبء ّاهؽبضر، ألٌَّ يتدأ ؼبضر اهترّر يً اهظبهػ تبهخّاهٕ ّاألخرْ ٌلظح

. ّ كد خّخدد ُذٍ اهؽعٖيج تبهيبرث تبألكظبة األرتؽج ّدائرث اهيٖل ّدائرث اهؽرض. ّخد األرض ّاهراتػ
هٓ ُذٍ اهؽعٖيج فّق األفق، شيّٖح ّدٖد اٌَ ٌٖخصف اهٌِبر دّشب فٕ أنذر تلبغ األرض دًٖ ّصّل اهضيس إ

.   تٌصف اهٌِّبر ُّٕ اهخٕ غبٖج ارخفبغ اهضيس دٌٖئذ
: ؼرض اهتود

. ُّّ كّس يً ٌصف اهٌِّبر خلػ تًٖ اهيؽّدل ّ كظة األفق أّ تًٖ األفق ّكظة اهيؽّدل يً جبٌة ال أكرة يٌَ
. فِّ ٖشبّٔ ارخفبغ اهلظة اهعبُر هويؽّدل يً دائرث األفق يظولب

 
: راح األتدّٖج اهعِّر ّ األتدّٖج اهخفبءاهيدا
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ّٕ فبهيدار اهّٖيٕ . اؼوى اٌَّ نّويب ازداد ؼرض اهتالد ٖزداد ارخفبغ اهلظة اهعبُر هويؽّدل ّاٌدظبظ كظتَ اهخف
ٖلػ تجيٖػ أجزائَ فّق األفق، إاّل  -اهذٔ تؽدٍ ؼٌَ ُّ تلدر ارخفبغ اهلظة اهيذنّر -اهيدٖظ ؼوٓ اهلظة اهعبُر

. ُّّ أؼعى اهيداراح األتدّٖج اهعِّر هذهم األفق. ائرث األفق فّق األرض فٕ ٌلظج ّاددثاٌَّ ٖيبّس د
. ّاهيداراح اّهخٕ خلػ تًٖ اهيدار اهيذنّر ّاهلظة اهعبُر خشّيٓ تبهيداراح األتدّٖج اهعِّر ّ ال غرّة هِب

ّٕ ّٖنًّ تؽدٍ ؼٌَ تلدر اٌدظبظ ذهم اهلظة ٖلػ تجيٖػ أجزائَ  ُّنذا، اهيدار اهّٖيٕ اهذٔ ٖدٖظ ؼوٓ اهلظة اهخف
ُّّ اؼعى اهيداراح األتدّٖج اهخفبء هذهم . خدح األفق، إاّل اٌَّ ٖيبّس دائرث األفق خدح األرض فٕ ٌلظج ّاددث

ّٕ خشّيٓ تبهيداراح األتدّٖج اهخفبء ّال ظوّغ هِب. األفق . ّاهيداراح اّهخٕ خلػ تٌَٖ ّتًٖ اهلظة اهخف
 

: ظّل اهتود
ل خلػ تًٖ ٌصف ٌِبر اهتود ٌّصف ٌِبر يتدأ أظّال اهتالد يً اهغرة، ؼوٓ غرار اهدرنج ُّّ كّس يً اهيؽّد

ُّّ يدّل اهخالف تًٖ  -نيب فٕ ظّل اهنّنة هنٕ ٖنًّ اهظّالً ؼوٓ ٌشق ّادد هخشِٖل اهيدبشتبح -تبهخّاهٕ
.   اهلديبء ّاهيخأّخرًٖ، تخالف يتدأ اهؽرض يظولب ّيتدأ ظّل اهنّنة

 
 

: يتدأ ظّل اهتود
اٌَّ :  -نتظوٖيّس ّاختبؼَ -ُّّ نيب ذنرٌب يدّل اهخالف ؼٌد اهلديبء ّاهيخأّخرًٖ، فلبل انذر اهلديبء اهغرتًّٖٖ 

جزٖرث فرّ يً اهجزائر اهخبهداح فٕ اهيدٖظ األظوشٕ غرة افرٖلٖب، ُّٕ شّح جزر ّخشّيٓ تبهشؽداء ّجزر 
 . اٖطًب" فر"ّ" اٖرّ"ّ" ُرّ"ّ" ُٖرّ"ّ شيّٖح جزٖرث فرّ . اهشؽبدث ّنبٌبرٔ

ؼٌد -ّهيّب اٌغيرح اهجزٖرث اهيذنّرث فٕ اهيبء، جؽوّا اهيتدأ يً شبدل اهيدٖظ اهيذنّر ّتٌِٖيب ؼضر درجبح 
. ظّال -ؼٌد اهتخبٌٕ-درجج   12ا ّ -اهتٖرٌّٕ

ًّ يتدأ اهظّل ُّ : ّكبل كديبء اهٌِد ّاهصًٖ فبيخداد اهظّل . اهضرقُّٕ ٌِبٖج اهؽيبرث يً ( َنٌَم دد" )نٌم دز"أ
. ُّ ؼوٓ غرار اهدرنج األّهٓ

: كبل اهفبطل اهتٖرجٌدٔ فٕ ضرح اهخذنرث
ٌصف دّر ؼوٓ يب ُّ اهيذنّر فٕ 1نٌم دزّ ُّ ؼوٓ ٌفس خّظ االشخّاء، ظّهَ اهجزائرٔ"

". ّنبً ٌُبم رصد ؼويبء اهٌِد ؼوٓ يب كٖل…اهزٖجبح
تالد، نيب جؽل ؼويبء فرٌشب تبرٖس ّؼويبء ترٖظبٌٖب ذّى اخخبرح نّل أّيج يرصدُب اهرئٖشٕ يتدأ هظّل ال

. ّاهيتدأ اهيضِّر فٕ ؼصرٌب ُّ ٌصف ٌِبر األخٖر. يتدأ هوظّل2غرٌٖٖخص
 :دائرة االرجفبع -8
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ُّٕ دائرث ؼعٖيج خيّر تلظتٕ األفق ٌّلظج يفرّطج ؼوٓ شظخ اهنرث اهشيبّّٖج ّتَ ٖؽوى ارخفبغ اهنّانة 
فّق األرض،  -يً اهنّانة أّ غٖرُب-فئذا نبٌح اهٌلظج اهيفرّطج . هم األؼوّٓاٌدظبظِب ّنذا شبئر أجزاء اهف

فبرخفبؼِب ُّ كّس يً دائرث االرخفبغ خلػ تًٖ خوم اهٌلظج ّيدّل خلبظػ دائرث االرخفبغ ّاألفق يً جبٌة ال اكرة 
هٖس هِب ارخفبغ ّال ّإذا نبٌح ؼوٓ ٌفس دائرث األفق ف. ّإذا نبٌح خدح األرض، فبٌدظبظِب اهلّس اهيذنّر. يٌَ

. اٌدظبظ
 :دائرة أّول السموث - 9

ُّٕ دائرث ؼعٖيج خيّر تأكظبة األفق ٌّصف اهٌِبر ّكظتبُب ٌلظخب اهضيبل ّاهجٌّة، فِٕ ّاشظج تًٖ اهٌصف 
. ّكد خشّيٓ تدائرث اهيضرق ّاهيغرة ّاهدائرث اهخٕ ال شيح هِب. اهضيبهٕ ّاهجٌّتٕ
ُّ كّس يً دائرث األفق خلػ تًٖ يدل خلبظػ األفق ( هفوم األؼوٓأّ أٔ يّطػ أخر يً ا)ّشيح نّل نّنة 

ّّل اهشيّح ًّ األفق . ّال ٖزٖد اهشيح ؼوٓ رتػ اهدّر. ّدائرث االرخفبغ ّتًٖ يدّل خلبظػ األفق ّأ كد ؼرفح أ
ٔ ٌٖلشى تٌلظخٕ اهضيبل ّاهجٌّة ٌّلظخٕ اهيضرق ّاهيغرة إهٓ أرتؽج أرتبغ يخشبّٖج، ّاهرتػ اهّاكػ تًٖ ٌلظح

ضركٕ "ّاهرتػ اهّاكػ تًٖ ٌلظخٕ اهجٌّة ّاهيضرق ". غرتٕ جٌّتٕ"ّيلبتوَ " ضركٕ ضيبهٕ"اهضيبل ّاهيضرق 
. ّال ٖخرر شيح اهنّنة يً ُذٍ األرتبغ األرتؽج". غرتٕ"ّيلبتوَ " جٌّتٕ

ألفق تًٖ ّاؼوى اٌَّ خلظػ دائرث االرخفبغ األفق ؼوٓ ٌلظخٕ اهشيح ّاهّاصل تٌِٖيب خّظ اهشيح ّاكصر كّس يً ا
ّّل اهشيّح كّس شيح خوم اهٌلظج . دائرث ارخفبغ ٌلظج ّتًٖ أ

: دائرة وسط سمبء الرؤيت -10
ّأكصر كّس يٌِب تًٖ . ُّٕ دائرث ؼعٖيج خيّر ؼوٓ كظتٕ األفق ّكظتٕ يٌظلج اهترّر ّ كظتبُب اهظبهػ ّاهغبرة

كّس يٌِب خلػ تًٖ األفق ّكظة شيح اهرأس ّدائرث يٌظلج اهترّر ُّ ؼرض اكوٖى اهرؤٖج، ّتخؽتٖر أخر ُّ 
. اهيٌظلج أّ تًٖ اهيٌظلج ّكظة األفق يً اهجبٌة األكرة

 


