








المشتري

عطارد

الحرارة
البرودة



تتكون من النجوم والكواكب والتوابع

نبتون

أورانوس

عطاردالزهرةاألرضالمريخالمشتريزحل

الشمس

.تستمد الحرارة من الشمس وشكلها كروي وتدور حول الشمس وحول نفسها

الن هللا سبحانه وتعالى جعل كوكب االرض وسطا بين كواكب المجموعة الشمسية 





ذهبت في رحلة الى الفضاء الخارجي وشاهدت من الفضاء االرض 

وجدتها كروية الشكل والحظت لونها يميل الى الزرقة 

وذلك بسبب ان مساحة المياه كبيرة 



الخط الوهمي المستقيم الواصل بين القطبين والمار بمركز االرض

القطبي

االستوائي







46خط الطول للرياض  

34خط الطول لتبوك 

10عدد خطوط الطول بين المدينتين 

دقيقة43-6:16-6:59فارق الوقت 

دقائق4المدة الومنية بين كل خط واخر 





بيشةالنماص





تحديد الخطوط عن طريق الدائرة ودوائر العرض ثم تحديدها

عن طريق زوايا نصف الدائرة

انصاف دوائر وهمية ترسم على شكل االرض من القطب الى القطب 

دوائر وهمية عرضية ترسم على شكل االرض من الغرب الى الشرق 

انصاف  دوائر

متساوية الطول 

جرينتش صفر

دوائر يصغر حجمها كلما اتجهنا شمال

خط االستواء وجتوبه 

دائرة االستواء صفر



الدائرة 

مدار

مدار

الجنوبية الدائرة القطبية 

الجدي

السرطان

القطبية 

المناطق

الحرارية





شرق







الربيع

الصيف

الشتاء

الخريف

الخريف

الشتاء

الصيف

الربيع



الصيف
الخريف

الشتاء

الربيع



بسبب انتظام الحركة

الخريف

سبتمبر وتكون الشمس عمودية على دائرة االستواء 23يبدأ فصل الخريف في  يوم 

فبتعادل اشعتها الى نصفي الكرة االرضية 

1
2
1
1





اليابسةالمياه

اسيا

افريقيا

استراليا

اروبا

المتجمدة الجنوبية

امريكا الجنوبية 

امريكا الشمالية





المحيط الهندي

المحيط الهاديء

المتجمد الشمالي

قارة امريكا الجنوبية 

طات ذلك بسبب تضرس االرض حيث  ان المناطق  المنخفضة عمرتها المحي

والمرتفعات شكلت اليابسة 

هو مسطح واسع وعميق من المياه المالحة ويحيط بكتل اليابسة 

اكبر محيط هو المحيط الهاديء

اصغر محيط هوا المحيط المتجمد الشمالي





اشعة عامودية 

اشعة مائلة 

تجنبا الختالف  التوقيت داخل  الدولة  الواحدة

نتيجة  حركة االرض  حول  محورها 

الن حركة االرض  غير  منتظمة



خط غرب  جرينتش180خطا شرق  جرينتش  و 180خطا منها  360عددها  

انحراف الرياح  والتيارات المائية واالجسام المتحركة على -تعاقب الليل  والنهار   اختالف  الزمن  

سطح االرض

دوائر  العرض

سطح االرض 

القطر القطبي 

من الغرب للشرق

هي  نقاط تقاطع دوائر  العرض  مع خطوط الطول 

دوائر  وهمية عرضية  ترسم  نموذج الكرة االرضية والخرائط 

خط الصفر الرئيس من خطوط الطول 



شماال وجنوبا  ويمر  وسطها  خط ( 23,5)تقع بين دائرتي عرض  : المنطقة الحارة  

االستواء

شماال  وجنوبا ( 66,5-23,5)تمتدان بين دائرتي عرض : المنطقتان المعتدلتان 

وجنوياشماال  ( 90-66,5)تمتدان بين دائرتي عرض : المنطقتان الباردتان 

الرياحينتج عن حركة االرض اليومية تعاقب الليل والنهار  واختالف  الزمن وانحراف 

ينتج عن حركة االرض السنوية  حدوث  الفصول المناخية االربعة 

لتحديد المواقع على سطح االرض



المحيط الهادئ

المحيط االطلسي 

المحيط المتجمد الشمالي 

المحيط الهندي

المحيط المتجمد الجنوبي


