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الدرس الراتع 
 

المقـــــــــبلج الثبلثج 
 

الدوائر العظبم 
 

كد ؽرفح اخخالف اهؾويبء اهفونًٖٖ فٕ ٌظد اهنّانة، فلبل تؾظِى تيرنزّٖج األرط ّكبل آخرًّ تيرنزّٖج 
ًّ األرط خلؼ فٕ ّشع اهؾبهى ُّّ ٖدّر دّهِب ننرث . اهشيس هنٌٌّب ّفبكب هوًِّٖٖٖ اهيخلّديًٖ ّاهيخأخرًٖ ٌفرط أ

ًّ األرط ُٕ اهخٕ خدّر دّل اهشيس ، ؽغ ٖيج خدخّٔ ؽوٓ جيٖؼ اهنّانة يً شّٖبراخِب ّذّاتخِب، ّإً نٌّب ٌؾوى تأ
. ّذهم هخشِٖل اهيدبشتبح اهفونٖج اهيشبُدث تبهدّس، نيب ٌشة إهٓ اهؾاّليج اهتٖرٌّٕ

خفرط ؽوٓ خوم اهنرث أً ّاهدّائر اهخٕ . ّخوم اهنرث اهؾغٖيج اهيدٖعج ؽوٓ جيٖؼ اهنّانة خشّيٓ تفوم األفالم
 1:ّاهدّائر اهؾغبى ؽشرث نيب ُّ اهيؾرّف. ٌّضفخِب فِٕ ؽغٖيج ّإاّل فضغٖرث

 
يؾّدل اهٌِبر   .1
يٌعلج اهترّر   .2
اهّدائرث اهّيبرث تبألكعبة األرتؾج   .3
دائرث اهيٖل  .4
دائرث اهؾرط  .5
دائرث األفق   .6
دائرث ٌضف اهٌِبر  .7
ّّل اهشيّح  .8 دائرث أ
دائرث ّشع شيبء اهرؤٖج  .9

األرخفبػ دائرث  .10
 

ذّى اؽوى أً يؾرفج يشبئل اهِٖأث نيشبئل اهّكح ّاهلتوج االشخدالهّٖج ال خخأّخٕ إاّل تيؾرفج اهدّائر اهؾغبى ّاهضغبر نيب 
. ُّ دّلِب

                                                           
ًّّ تاألفك احلادز  و مل َثٍغ شهسهتا شهسج :" و لاي يف ذعٍُمح ذشسَح األفالن 1 احلصس يف اٌعشسج تغسَك اٌشهسج، و هلُ عظُّح اخسي ذع

ّٓ اهلُأج، و ٍ٘ ِاّزج تٕمظ . يت اٌشّاي و اجلٕىب و مبسوص وىوة او جصء ِعُىن و لغثا٘ا عًٍ أّوي اٌعّىختمُح اٌعظاَ املرداوٌح يف ف
ّْ اٌعظاَ املشهىزج عشسج حبعة ٘را اٌفٓ: ويف اٌرحفح . وَفسضىهنا شاترح غري ِرحّسوح وأفك اٌثٍد و َثحس عٕها األحىاُِّىْ ." أ
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: معّدل الّنهبر .1

كتل اهشرّػ فٕ تٖبً يؾّدل اهٌِّبر، ٌٖتغٕ أً ٌتدد تبالخخضبر ؽً أكشبى اهدرنج فٕ ُذا اهفً، خيِٖدا هدراشج خوم 
: فٌلّل. هّدائرث اهؾغٖيجا

: أكشبى اهدرنج
(  اهيخشبتِج)اهدرنج اهتشٖعج . 1:     اهدرنج خٌلشى إهٓ كشيًٖ

اهدرنج اهيخخوفج .  2    
ّاهيرنتج . اهتشٖعج ُٕ اهخٕ إذا دارح ٌلعج تِب دّل يرنز فوم، خددد ؽٌدُب زّاٖب يخشبّٖج فٕ أزيٌج يخشبّٖج

. هٖشح نذهم
ا "تدٖد خلعؼ كّس " د" "ر" "ة"ؽوٓ " ا"خدرنح ٌلعج ففٕ اهشنل اهّخبهٕ، إذا 

فٕ شبؽج ذبهذج، " ر د"فٕ شبؽج أخرْ ّكّس " ة ر"فٕ شبؽج ّكّس " ة
ُّذٍ " ر ُـ د"ّ " ة ُـ ر"ّ " ا ُـ ة"زّاٖب " ٍ"أددذح ؽٌد ٌلعج 

ّيً جِج . ُّذٍ اهدرنج خشّيٓ تشٖعج ّيخشبتِج. اهزّاٖب اهذالد يخشبّٖج
ّاهيفردث ُٕ اهخٕ خضدر يً فوم . هٓ يفردث ّيرنتجاخرْ، خٌلشى اهدرنج إ

. ّادد ّاهيرنتج خضدر يً انذر يً فوم ّادد
 2:اهدرنج األّهٓ

ُّٕ اهخٕ ٌّاجِِب ؽٌد يشبُدث اهنّانة تبهٌغرث األّهٓ إهٓ اهشيبء، ُّٕ درنج األجراى اهؾوّٖج يً اهشيس 
ًّ  -تدشة اهغبُر-خدٖرث، تدٖد إٌٌب ٌرْ ّاهلير ّاهٌجّى اهخٕ خشٖر غبُرا يً اهشرق إهٓ اهغرة تدرث يس إ

اهؾبهى نرث ؽغٖيج ٖدٖع تِب شعخ يشخدٖر ّيرنزُب يرنز األرط، ّاهنّانة يّّخدث فِٖب ُّٕ خدّر يً اهشرق 
ُّذٍ اهنرث اهيفرّظج خشّيٓ تبهفوم األؽغى  ّاهفوم األؽوى ّاهفوم اهخبشؼ ّاألعوس ّفوم األفالم . إهٓ اهغرة

. 4ث اهشيبّّٖجّاهنر 3ّيدّدد اهجِبح
ّخوم اهدرنج اهغبُرّٖج يً اهشرق إهٓ اهغرة خشّيٓ تبهدرنج األّهٓ، ألٌِّب ختدّ تبهٌغرث األّهٓ إهٓ اإلجراى 

ّّل يب ٖؾرف يً اهدرنبح ّال خدخبر إهٓ أكبيج اهترُبً . اهشيبّّٖج ّخنًّ أ
. ّكد خشّيٓ ُذٍ اهدرنج تدرنج اهنّل، ألٌَ تِب خخدرم جيٖؼ األجراى اهشيبّّٖج

ًّ يٌعلج اهدرنج األّهٓ ُٕ يً اهدّائر اهؾغبى ُّٕ اهخٕ خشّيٓ تدائرث  " دائرث االؽخدال"، ّ" يؾّدل اهٌِبر"ذّى اؽوى أ
ّفٕ شعدِب دائرث " يؾّدل اهٌِّبر"ّهنٌٌّب ٌؾّتر ؽٌِب فٕ األتدبد اٗخٖج تبشيِب األشِر ". دائرث االشخّاء اهشيبّٔ"ّ

ّٕ فبهشيبهٕ يٌِيب ُّ فٕ جِج . ّٖشّيٓ كعتب يؾدل اهٌِبر تلعتٕ اهؾبهى. ثاالشخّاء األرظٕ ؽوٓ اهنرث األرظ

                                                           
. يف ِماتً احلسوح اٌصأُح اٌيت ظُأيت شسحها 2
يف عثُعُاخ اٌفٍعفح  3
4 Celestial Sphere 
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ّٕ يٌِيب فِّ . ، ّألجل ُذا شّيٖح تبهٌجى اهلعت6ٕكرة نّنتج اهجدٔ 5ضّرث اهدة األضغر اهفونّٖج ّأّيب اهجٌّت
. يلبعر هَ

ًّ اهدرنج األّهٓ تٌبًء ؽوٓ ٌغرّٖج يرنزّٖج اهشيس :خٌتَٖ . ط اهّظؾّٖج دّل ٌفشِبخٌشأ يً درنج األر -اؽوى أ
:  اهيداراح اهّٖيّٖج

كد ؽرفح أً يٌعلج اهدرنج األّهٓ ُٕ يؾّدل اهٌِبر، فبؽوى أً اهفضل اهيشخرم تٌِٖب ّتًٖ شعخ األرط ُّ خّع 
. االشخّاء ّّٖازِٖب دّائر ضغبر يرخشيج يً خدّرم اهٌلبع ؽً جٌتِٖب  ُّٕ اهيداراح اهّٖيّٖج

درجج فونّٖج خؾبدل  15شبؽج يشخّٖج فنّل  24درجج خٌلشى إهٓ  360ٔ خؾبدل ّنّل دّرث يً اهدرنج األّهٓ ٍّ
ُّذا اهجدّل اهخبهٕ ٖدّهم ؽوٓ ختدٖل اهلّس إهٓ اهزيبً . شبؽج زيبٌّٖج، ّنّل درجج فونّٖج خشبّٔ أرتؼ دكبئق زيبٌّٖج

: ّتبهؾنس
جدّل ختدٖل اهلّس إهٓ 

 اهزيبً ّاهؾنس
 

: منطقج التروج.2
 

: اهدرنج اهذبٌٖج
كد ؽرفح أً ؽغٖيج 

يؾّدل اهٌِبر ُٕ يٌعلج 
اهدرنج األّهٓ، فبؽوى اٌَّ 

فٕ كتبل اهدرنج -
خّجد درنج  -األّهٓ

خشّيٓ تبهدرنج اهذبٌٖج، 
ُّٕ درنج فوم اهذّاتح 
درنج تعٖئج يً اهغرة 

إهٓ اهشرق ُّٕ ال 
فأٌِّب . خؾرف إاّل تبهرضد

خشٖر فٕ نّل شتؾًٖ شٌج 
تيلدار درجج فونّٖج 

                                                           
ًّّ تثٕاخ إٌعش اٌصغسي اَضا  5 و ٍ٘ ذع
و تضُ اجلُُ و فرح اٌداي و ذشدَد اٌُاء َغٍك عًٍ إٌجُ اٌمغيب . اجلدٌ تفرح اجلُُ و ظىىْ اٌّداي و ذعىني اٌُاء اظُ ٌٍعاشس ِٓ اٌربوض5

. و ذٌه ٌٍرّاَص تُٕهّا
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ّاهشيس خشٖر ؽوِٖب فٕ نّل ّٖى درجج فونٖج خلرٖتب يً اهغرة إهٓ .  8يٌعلخِب ُٕ يٌعلج اهترّر، ّ 7ّاددث
. اهشرق

ًّ يٌعلج اهترّر خلبعؼ ؽغٖيج يؾّدل اهٌِبر ؽوٓ ٌلعخًٖ ّذهم ؽوٓ زّاٖب دبّدث ّيٌفرجج فٖلؼ ٌضفِب . ذّى اؽوى أ
فخلؼ فٕ شيبل  9تِب اهشيس تدرنخِب اهخبّضج  ّاهٌلعج اهخٕ خيّر. فّق دائرث يؾّدل اهٌِبر ٌّضفِب اٗخر خدخِب

خشّيٓ تٌلعج االؽخدال اهخرٖفٕ ّرأس  10ٌّغٖرخِب" رأس اهديل"ّ" االؽخدال اهرتٖؾٕ" يؾّدل اهٌِبر خشّيٓ تٌلعج 
. اهيٖزاً ّاهدّائر اهضغبر اهيخّازٖج هيٌعلج اهترّر خشّيٓ تيداراح اهؾرط

 
. تٖؾٕ ّاهخرٖفٕ، ٖؾخدل اهوٖل ّاهٌِبر فٕ انذر اهتلبػ ّاألفبقّؽٌديب خضل اهشيس إهٓ ٌلعخٕ االؽخدال اهر 

ّاألّهٓ خلؼ فّق اهيؾّدل ّاهذبٌٖج . ّأتؾد أجزاء يؾّدل اهٌِبر ؽً يٌعلج اهترّر ٌلعخب االٌلالة اهضٖفٕ ّاهشخّٔ
فؾٌديب خضل اهشيس إهٓ األّهٓ ٌٖلوة اهزيبً إهٓ . خدخِب

ذبٌٖج ٌٖلوة اهضٖف فٕ انذر اهيؾيّرث ّؽٌديب خضل إهٓ ال
: فخلؼ ؽوٓ يٌعلج اهترّر أرتؼ ٌلبع. إهٓ اهشخبء

االؽخدال اهرتٖؾٕ ّاالؽخدال اهخرٖفٕ ّاالٌلالة اهضٖفٕ 
. ّاالٌلالة اهشخّٔ

اهيٌعلج خٌلشى تِب إهٓ أرتؾج أرتبػ يّدث كعؼ اهشيس هنّل ف
يٌِب أدد اهفضّل األرتؾج ٌّلعج االٌلالة اهضٖفٕ خشّيٓ 

. ترأس اهشرعبً ّاالٌلالة اهشخّٔ ترأس اهجدٔ
ّٖلّشى نّل رتؼ يً اهيٌعلج إهٓ ذالذج أجزاء يخشبّٖج 

ّنّل ترر .ّٖشّيٓ نّل جزء يٌِب ترجب، فبهترّر اذٌب ؽشر
.  خّّشع ذالذًّ درججتٌدّ ى

ّاهزاّٖج اهدبّدث اهخٕ خددد يً خلبعؼ يؾّدل اهٌِبر ّيٌعلج 
  11.درجج خلرٖتب 23.5اهترّر خؾبدل  

ُٕ ضفدج يدار األرط دّل اهشيس فٕ  -تٌبء ؽوٓ ٌغرّٖج يرنزٖج اهشيس -اؽوى أً يٌعلج اهترّر :خٌتَٖ
. اهدرنج االٌخلبهّٖج

                                                           
ُّ دوزهتا اٌىاٍِح يف. تإٌحى املرىّظظ 7 ًّ مخعح و عشسَٓ أٌف وِائيت ظٕح و عًٍ ٘را ذر . و
ّْ اٌربوض  8 احلًّ واٌصىز واجلىشاء واٌعسعاْ واألظد واٌعٕثٍح واملُصاْ واٌعمسب واٌمىض واجلدٌ : وٍ٘  -و إّّٔا مسُد هبرا االظُ ال

ًّّ أَضا تدائسج  2000ذمع عٍُها والرثعد  أمساء٘ا ِٓ اٌصىز اٌفٍىُح اٌّرٍ وأد ذمع عًٍ ٘رٖ املٕغمح لثً  -واٌدٌى واحلىخ ظٕح وذع
ِّح يف ظٕح واحدج وال ّْ اٌشّط ذعري فُها دوزج ذا  اٌربوض وفٍه اٌربوض ودائسج أوظاط اٌربوض وِٕغمح اٌفٍه اٌصآِ واٌدائسج اٌشّعُّح ال

ّْ ِداز اٌشّط تإٌعثح إىل ِٕغمح اٌربوض ٘ى ِصً االظرىاء األزضٍ تإٌعثح إىل االظرىاء اٌعّا. ختسض ِٕها . وٌواعٍُ أ
. و ٍ٘ حسوح اٌشّط تاٌرىايل، أٌ ِٓ اٌغسب إىل اٌشسق 9
( 180)ٔظريج وً ٔمغح عًٍ وً فٍه ٍ٘ ٔمغح أخسي عٍُٗ تُٕهّا ٔصف اٌدوز  10
. شأُح 50دلُمح و  25دزجح و  23و ٘رٖ اٌصاوَح ال ذىىْ شاترح تً ذرغري وّا ظُأيت ذىضُحٗ و ِمداز٘ا اٌدلُك يف ٘را اٌعصس حىايل  11
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: 12"درّس فٕ اهِٖأث"تيب كبل فٕ نخبة  -ذّاتح يً اهغرة إهٓ اهشرقأٔ درنج ال -ّختّرر اهدرنج اهذبٌٖج 
ًّ جِج يدّر  دّراً . ّيً أذبر اهدرنج اهخلديّٖج اٌَّ ٖخغّٖر يّظؼ االؽخدال اهرتٖؾٕ ؽوٓ اهنرث اهشيبّٖج" ّذهم ال

عبتق دائرث االشخّاء اهخٕ ح-ال خزال خخغّٖر ّٖخغّٖر يّكؼ دائرث االشخّاء اهشيبّٔ  -فٕ اهدرنج اهخلّديّٖج -األرط 
فخخدرم دائرث االشخّاء ؽوٓ ايخداد دائرث اهترّر إهٓ جِج اهغرة يً دًّ أً خخغّٖر اهزاّٖج اهخٕ خلؼ  -األرظٕ

تٌِٖب ّتًٖ دائرث اهترّر  
ذبٌٖج  50.29ٌّلعخب االؽخداهًٖ خخدرنبً ؽوٓ دائرث اهترّر فٕ نّل شٌج تيلدار  -نيب ٖغِر يً اهشنل اهخبهٕ-

. ْ اهغرة ُّٕ خشّيٓ فٕ االضعالح تخلدٖى االؽخداهًٖفونّٖج إل
 

: الّدائرث المبّرث تبألقطبة األرتعج.3
ُّٕ اهدائرث اهؾغٖيج اهخٕ خيّر تلعتٕ يؾّدل اهٌِبر ّكعتٕ يٌعلج اهترّر ُّٕ كبئيج ؽوٓ اهؾغٖيخًٖ ّخلعؼ يٌعلج 

ّاهيٖل )ا تٌِٖيب ٖشّيٓ تبهيٖل اهنّوٕ ّاكضر كّس يٌَ. اهترّر ؽوٓ االٌلالتًٖ ّيؾّدل اهٌِّبر ؽوٓ ٌغٖرخِيب
. درجج خلرٖتب 23.5ُّّ ٖؾبدل ( األؽغى

: ففٕ ُذا اهشنل

                                                           
12 Lessons of astronomy 
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. ٌلعج االؽخدال ّكعة اهدائرث اهيبرث تبألكعبة األرتؾج= أ 
ٌغٖرث االٌلالة = ة 
ٌلعج االٌلالة = ر 

كّس يً يؾّدل اهٌِبر ُّّ ٖشبّٔ رتؼ اهدّر = ا ة 
ّ ٖؾبدل رتؼ اهدّر أٖظب كّس يً يٌعلج اهترّر ٍّ= ا ر 

كّس يً اهدائرث اهيبّرث تبألكعبة األرتؾج ُّّ ٖشّيٓ  = ر ة 
تبهظتع ُّٕ فٕ دبل االٌخلبص ّيلدار ( د)درجج خلرٖتب ُّٕ درجبح زاّٖج  23.5تبهيٖل اهنّوٕ ّٖؾبدل 

. اٌخلبضِب فٕ نّل شٌج ٌضف ذبٌٖج فونّٖج خلرٖتب
 

ًّ اهذّاتح يظبفب إهٓ  -تٌبء ؽوٓ ٌغرّٖج يرنزّٖج األرط  -اؽوى أً شتة اٌخلبص اهيٖل اهنّوٕ :خٌتَٖ ُّ أ
فيؾّدل . درنخِب اهذبٌٖج يً اهغرة إهٓ اهشرق، هِب درنج تعٖئج أخرْ ؽوٓ اهنرث اهشيبّّٖج إهٓ اهجٌّة 

. اهٌِّبر ذبتخج ّيٌعلج اهترّر خخدّرم إهِٖب فٕ نّل شٌج تيلدار ٌضف ذبٌٖج فونّٖج خلرٖتب
: دائرث الميل  -4
فبهٌشتج تٌِٖب ّتًٖ . ُٕ اهدائرث اهؾغٖيج اهخٕ خيّر تلعتٕ يؾّدل اهٌِّبر ّجزء يً فوم اهترّر أّ يرنز نّنة ّ

. اهيبّرث تبألكعبة األرتؾج، ؽيّى ّخضّص يعولب
ألٌَ يٖل ؽً يٌعلج . ّأكضر كّس يً دائرث اهيٖل تًٖ اهيؾّدل ّجزء يً يٌعلج اهترّر ٖشّيٓ تبهيٖل األّل

ّأكضر كّس ٖلؼ تًٖ اهيؾّدل ّيرنز نّنة أّ أّٖج ٌلعج أخرْ، ٖشّيٓ تتؾد ذهم اهنّنة أّ خوم  .اهدرنج األّهٓ
. اهٌلعج

. ّاهيلضّد يً ُذٍ اهؾغٖيج ُّ يؾرفج اهتؾد ّاهيٖل ؽً اهيؾّدل
: دائرث العرض -5

اهيٌعلج ّاكضر كّس يٌِب تًٖ جزء . ُّٕ دائرث ؽغٖيج خيّر تلعتٕ يٌعلج اهترّر ّتجزء يٌِب أّ يرنز نّنة
. ّتًٖ اهيؾّدل ٖشّيٓ تبهيٖل اهذبٌٕ، ألٌَّ يٖل ؽً يٌعلج اهدرنج اهذبٌٖج

.. ّاكضر كّس يٌِب ٖلؼ تًٖ يرنز اهنّنة ّتًٖ يٌعلج اهترّر، ٖشّيٓ تؾرط ذهم اهنّنة
 .ّكد خّخدد دائرث اهؾرط تبهيبّرث ّدائرث اهيٖل

ًّ عّهَ ُّ كّس يً يٌعلج اهترّ ر خلؼ تًٖ ٌلعج االؽخدال اهرتٖؾٕ ّ تًٖ إذا ؽرفح ؽرط اهنّنة فبؽوى أ
. يّظؼ ذهم اهنّنة ؽوٓ غرار درنخَ تبهخّاهٕ

 


