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 القمر

 

 

 تعريف القمر

عمى  أي جرم سماوي ، يدور بمدار معين حول األرض، أو أِي من الكواكب األخرى، فكوكب زحل تدل عمى" قمر"كممة 
القمر جسم كروي يدور  :و  المراد بو في اصطالح عمم التوقيت.(تابعاً ) لو ثمانية عشر قمرًا سبيل المثال ال الحصر

تقاس دورة القمر حول األرض باألشير النجمية وىي الفترة الزمنية التي يحتاجيا القمر حول األرض في الفضاء و 
وىي   وباألشير األقترانية وتقاس أيضا يومًا وثمث اليوم27ليدور دورة واحدة حول األرض بالنسبة لمنجوم، وتستغرق 

.  يومًا ونصف اليوم29الفترة الزمنية التي يحتاجيا القمر ليدور دورة واحدة حول األرض بالنسبة لمشمس، وتستغرق 
وىي نفس الفترة التي يحتاجيا القمر ليدور حول نفسو دورة كاممة، وليذا السبب يرى الناظر من األرض نفس الوجو 

 لمقمر
 األرض أن األوساط الفمكية، وتطوره و النظرية األكثر ترجيحا في وقد إختمف العمماء عمى مّر السنين في أصل القمر 

، وتناثر من قدرا منياالبكر قد إرتطم بيا جسم كبير يقّدر حجمو بحجم كوكب المريخ وأقتطع ىذا الجسم من األرض 
 و فيو جيال شاىقة أكثر طوال من جبال  اليوم،يعرفاألرض قطع التحمت مع بعضيا البعض وكّونت القمر الذي 

.ال ماء و ال حياة فيو  ,كوكب األرض و مكونات صخرية و أودية  عميقة و سيول جرداء    

:خواّص القمرومن   

 ،نتيجة  و تطابق الفترة الزمنية التي يأخذىا في دورانو حول نفسو وتمك التي يأخذىا في دورانو حول األرض 
 . ىل األرض نفس الجانب من القمر مقابل لألرض وال يتغّير ىذا الجانبأل يظير

 تأثر حركة القمر بدورانو حول األرض عمى بحار ومحيطات األرض وتسبب ظاىرة المد والجزر . 
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 أحوالو وأسماؤه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليالي الشهر القمري

 اسم الٌالً وجه التسمٌة شكل القمر بالنظر إلى النور فً صفحته

 

 الثالث الغرر  فً أولها–الضوء - لكون البٌاض
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لزٌادةالضوء علال الثالثة األولى   

الزٌادة:     و التنفل   
 الثالث النفلل

 

 لكونها تنتهً باللٌلة التاسعة

9 إلى 7من   
 الثالث التسع

 

لكونها تٌتدئ بالعاشرة        

 و تنتهً بالثانٌة عسرة
 الثالث العشر

 

لكزنها مضٌئة من أولها إلى 

 آخرها 
 الثالث البٌض

 

 الثالث الدرع  لكون الظالم فً أولها

 

لذهاب نورها و اتشار الظالم 

 فً أغلبها
(بتخفٌف الالم )الثالث الظلم   

 

جمع خندس و هو اللٌل 

 المظلم
 الثالث الخنادس

 

 الثالث الدآدي لشدٌد الظلمة فٌها
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 النمحاق نور القمر فٌها
(بتشدٌدالالم )الثالث الظلم  

 ثالث محااق

 

 

 

 


