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اهداف

های جغرافیایی مختلف حرکت ظاهری ستارگان از عرضدرک ◼

های جغرافیایی مختلفحرکت ظاهری خورشید از عرضدرک ◼

مختلفهای جغرافیایی حرکت و فازهای ماه از عرضدرک ◼



ستارگانراهنمای :1فعالیت 

ستارگان در آسمان مسیر ◼

کنندنمیستارگانی که طلوع و غروب میکنند، ستارگانی که طلوع و غروب. پیراقطبیستارگان ◼

به مناطق دیگر تنها با آگاهی از عرض جغرافیایي سفر ◼

.ساز بسازیدیک شبیهمنطقه، توانید برای هر می◼



ه طلوع و ستارگانی ک/دارندکه طلوع و غروب ستارگانی /پیراقطبیستارگان 
غروب ندارند 



گانستارشناختراهنمای



برای نیمکره شمالی گانستارراهنمای 



برای نیمکره جنوبی گانستارراهنمای 



توانید پیکرهای آسمانی دلخواه را رویمی)راهنمای ستارگان 
(  آن بکشید

بهار◼

تابستان◼

پاییز◼

زمستان◼

یا هر ماه◼



ساخت

:دارد به اینکه بستگیها تمامی دستورالعمل

یا جنوبیهستیدنیمکره شمالی در *



یکمرحله :ساخت

فتوکپی بر روی یک کاغذ داشته باشید یک ◼

ببراز روی خطوط سیاره رنگ را قسمت کوچک و بزرگ دو ◼

ید 

سیاه را خارج کنیدمناطق ◼

بزنیداصلی را بر روی خط چین تا کاغذ ◼



2دستور العمل :ساخت

.برش دهید( برای نیم کره جنوبیS(و یا حرف ( نیم کره شمالی)برای Nقسمت کوچکی در باالی حرف ◼

را بر روی درجات عرض جغرافیایی بچسبانید  N ""شکاف ◼

جهت غرب.شرق را بر روی قسمت خاکستری  صفحه اصلی بچسبانید-قسمت ربعی جهت شمال◼

غرب را-برای نیم کره جنوبی قسمت ربعی جنوبی. درجه داشته باشد90باید دقیقا زاویه 

.درجه داشته باشد90بر روی قسمت خاکستری صفحه اصلی بچسبانید، شرق باید دقیقا زاویه 

دو قسمت داسعی کنید در این عملیات دقیق باشید زیرا دقت مدل بستگی به تراز صحیح◼

.رد



3دستورالعمل :ساخت

ر بمشابه همین کا.)با یک برش در باالی عرض جغرافیایی تان ،جهت شمال را در آنجا قرار دهید◼

(.رای نیمکره جنوبی نیز انجام می شود

.صفحه افقی بیرونی را عمود بر عرض جغرافیایی تان قرار دهید◼

در انجام این کار دقت کافی داشته باشید زیرا کارایی این مدل به صحیح بودن این مرحله ◼

.بستگی دارد

.دحاال می توانید با تغییرات کوچکی در این ابزار، آن را در همه جای کره رمین استفاده کنی◼



ان شیب خطوط ستارگ

عرض جغرافیایی 
، مکزیک23

عرض جغرافیایی 
، اسپانیا41

عرض جغرافیایي 
، فنالند70



طلوع خورشید از کجاست؟



این تصویر صحیح است؟



طلوع و غروب خورشید همیشه در سمت شرق و غرب 
است، این جمله صحیح است؟



....با استفاده از یک راهنمای دیگر



راهنمای خورشیدی: 2فعالیت 

مسیر حرکت روزانه خورشید◼

ظاهری ساالنه خورشیدحرکت ◼

طلوع خورشید و جزییات آن ◼

خورشید در نیمه شب◼

سفر به هر مکانی که عرض جغرافیایی آن را می دانید◼



راهنمای خورشیدی، نیمکره شمالی



راهنمای خورشیدی،نیمکره جنوبی



حرکت خورشید



مسیر خورشید 

را در عرض جغرافیایی مناسب قرار دهید N ""جهت ◼

گر را در تاریخ مناسب قرار دهید نشانه◼

عقربه تاریخ را در مسیر حرکت خورشید در روز قرار دهید◼

از موقعیت طلوع و غروب اطالع داشته باشید◼



حرکت شیب مسیر 
خورشید 

عرض جغرافیایی 
، کلمبیا5

4عرض جغرافیایی 
، اسپانیا0

، 70عرض جغرافیایی 

فنالند



ارتفاع مسیر خورشید 

تابستان و زمستان در نروژ



طلوع و غروب خورشید در نواحی مختلف

بهار 
پاییز زمستانتابستان

57º Riga, Latvia

40º Barcelona, España

2º Popayán,  Colombia



2 º Popayán,  Colombia

- 19º La Paz, Bolivia

- 43º Esquel, Argentina

طلوع و غروب خورشید در نواحی مختلف

زمستان
بهار 
پاییز تابستان



قطبتابستان و زمستان در 

گر خورشید در قطب نیمی از سال را در باالی افق و نیم دی

باشد را در پایین افق می



خورشید نیمه شب 

و کند میالنهار غروب خورشید پس از گذشتن از نصف

!  ندکمیپس از آن به جای رفتن به زیر افق، دوباره طلوع 



ها در استوافصل

ده مسیر حرکت خورشید همیشه نسبت به افق، عمودی بو

.باشدو طول آن در تمام طول سال تقریبا برابر می 



( سرسو)خورشید در بیشترین ارتفاع 

.دارددر هنگام ظهر خورشیدی سایه شما زیر پاهایتان قرار 



ماهراهنمای : 3فعالیت 

!میزند؟لبخند مکان ها چرا ماه برخی 



. . .بله یا خیر 



راهنمای ماه



" "XXLراهنمای 



.توجه شماتشکر از 


