




















ني انا اؤيد اسلوب  النظرية االمكانية الن

اوافق على كل ماجاء في هذه النظرية 











3

5
1

2





الجغرافيا الحيوية 

الجغرافيا المناخية 

جغرافية التربة

الجغرافيا السياسية 

الجغرافيا االقتصادية 

الجغرافيا السلوكية 









العالقة بين هذي البروج وفصول السنة هي  ان 

برجا الحمل والثور والجوزاء يظهر في الربيع 

السرطان واالسد والسنبلة يظهر في الصيف 

الميزان والعقرب والقوس يظهر في الربيع 

الجدي والدلو والحوت يظهر في الشتاء







=تبلغ سرعة الشمس في الثانية 

كم تقريبا19.2= 3600÷  69200











ْرَناهُ َمَناِزَل َحتَّى عَ "  ِِ الَقِدي ِِ َواْلَقَمَر َقدَّ ْرُجو ُُ (39:يس)"اَد َكاْل







النظر إلى الشمس أثناء الكسوف 

الكلي أو الجزئي أو الحلقي بالعين

المجردة، فإن هذا سيسبب أضراراً 

هر دائمة في شبكية العين، وقد ال تظ

.  هذه األضرار إال بعد فترة من الزمن

لعينوقد يتسبب ذلك في العمى الدائم ل







 عز وجليتُامل الناس مع هذه الظواهر بالصالة واالستغفار والتفكر بقدرة هللا

تدور الشمس  حول  نفسها مِ الغرب الى الشرق عكس عقارب الساعة كما

تجري في الفضاء مع توابُها في  مدار حول مركز المجرة درب التبانة







 ِاإلنساِ إذا وقف في وسط صحراء متسُة وجد نفسه كأنهأ

محاط بدائرة تماس قبة السماء وهي في الحقيقة دائرة تماس

سط هذة شُاع عينه البصري بدليل أنه إذا ارتفع علي منارة في و

ي الصحراء اتسُت أمامه تلك الدائرة ورأي مال ِ يكِ يراه وهو ف

األرض وهو دليل علي كروية األرض

ة فال أِ اإلنساِ إذا وقف علي شاطئ البحر يراقب سفينة مقبل

ال يري أوال إال أعلي سواريها ولو استُاِ بالمنظار المُظ ِ ث ِ

يلبث أِ يرى جزءا أكبر مِ تلك السواري وهكذا حتي يظهر

ميُها، مقد ِ السفينة ث ِ ما تزال تظهر شيئا فشيئا حتي يراها ج

وفي هذا دليل محسوس علي كروية األرض

 ِأِ سكاِ األرض ال يروِ الشمس في آِ واحد بل منه ِ م

الدامس يكوِ وقته ِ الزوال بينما يكوِ البُض األخر وسط الليل

أكبر وقد تحققت هذه األمور بواسطة التلغرافات، أليس هذا دليل

.علي كروية األرض؟

ر أِ ظل األرض عند خسوف القمر يري مستديرا فلو كانت غي

.كروية لظهر ظلها كشكلها الحقيقي

 ِاألدلة المحسوسة التي ال تنتفض إمكاِ اإلنساِ طوافوم

األرض كلها في نحو شهريِ فيخرج مِ نقطة مُينة متجها 

لفة اتجاها واحدا فيُود إلي البلدة التي خرج منها مِ الجهة المخا

.  التي خرج منها

























في تُاقب الفصول  االربُة ادى الى تنوع الزراعة

ة المكاِ الواحد فهناك غالت شتوية واخرى صيفي







الغالف الجوي

نقطة الراس

الكبسية السنة

المركزيةقوة الطرد



االعتدال الربيُي يحصل في اثناء دورة االرض حول الشمس

بُد انتهاء فصل الشتاء مارس 21في : يكون االعتدال الربيعي 

ال يكوِ طرفا المحورمتجهيِ نحو الشمس  فتقع اشُة الشمس  عمودية 

فيكوِ على خط االستواء  وتتوزع اشُة الشمس  المسببة للحرارة  بالتساوي

بذالك االعتدال الربيُي 

يطول الليل  ويقصر النهار  : االنقالب الشتوي 

يطول النهار ويقصر الليل: االنقالب الصيفي 


