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 * هقذهح :
 منذ فيه علم الفلك من أقدم العلوم وأعرقها عبر التاريخ.ولقد برع

أجدددادنا الفراعنددو ولو علددم معتددرج بدده فدد  جميدد  ال تدد    القددديم
المسيحيو يقول داود النب  واألديان السماويو فف  الديانو اليهوديو و

"السددموات تن ددج بمجددد ل والفلددك ي بددر بعمددل يديه".وأي ددا فدد  
نو اإلسالميو تقول اآليو"لو الذي جعدل المدمض  دياا والقمدر الديا

نورا وقدره منازل لتعلموا عددد السدنين والحسدا ".فعلم الفلدك لدو 
 : أقسام لما3إل   مقصد لبلوغ الح مو وينقسم علم الفلك

 علم التقويمات الفل يو. -1

 علم الهيئو. -2

 علم األح ام النجوميو"التنجيم". -3

 

 ت الفل يو.علم التقويما -1

ومن التقويمات  ولو من قديم الزمان وسم  اآلن"بالقسموعرافيا" 
الفل يو نعرج ال سوج وال سوج.ونعرج أي ا المواسم واألعياد 

 الرسميو ف  م تلج األديان.

 علم الهيئو. -2

لو علم فل   يبحث عدن األجدرام السدماويو فيهدتم بدراسدو المدمض 
 والقمر والنجوم .

 لنجوميو"التنجيم".علم األح ام ا -3

 يتوقد ولدو  ي لج عليه علم التنجيم ولو مأ وذ عن النجوم والفلك
 الحوادث المستقبليو.
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 الشوس                          
 
 : الشوس نجن إهتذاء*

مددددن المعددددروج أن المددددمض نجددددم متوسدددد  الحجددددم يمدددد   ددددوا 
از يسددت دم الت نولوجيددا وإ تددراع البوصددلو ولدد  جهدد  وقبددلحرارة

األربعددو  انوا يسددت دمون المددمض  فدد  تحديددد اإلتجالددات األصددليو
ل   ترمدلم إل  ال ريج الصدحي  وذلدك علد  أسداض أن المدمض 
تمددرج  ددل يددوم مددن المددرج في ددون اإلتجدداه الم دداد للمددمض لددو 

 .الغر  ومن ذلك إست اعوا تحديد اإلتجالات األصليو 

 

 :* كسىف الشوس 
أيدام  11سنو و11له وأم اله بعد عودة ال سوج بجمي  أحوا

 دقيقو.43ساعات و7و 
 

 * التعرف علي أنواع كسوفات الشمس :
 الكسوف الكلي . -1

 الكسوف الحلقي . -2

 الكسوف الجزئي .  -3

 

 :الكسىف الكلي  -1

 و أثندداا ال سددوج ي ددون القمددر فدد  و دد  اإلقتددران بددين المددمض
ج  لد  األرض فف  من قدو لدل القمدر علد  األرض يمدالد  سدو

 وتبدو الممض  قرص أسود.
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 :الكسىف الحلقي  -2

أما إذا  ان القمر ف  أقر  نق و له من الممض فإن م رو  لله 
ينته  ف  الف اا ويمالد ف  لذه الحالو  سوج حلق  ف  من قو 
إمتداد م رو  لل القمر عل  األرض حيث تبدو الممض  قرص 

 أسود محا  بهالو م يئو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكسىف الجزئي : -3

جزئيددا  وفدد  من قددو مددبو لددل القمددر علدد  األرض يمددالد  سددوج
 ويحج  جزا من قرص الممض.
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 القوز                   
 

 * خسىف القوز :
يحدث  سوج القمر ولو ف   ور البدر وعندما ي ون القمر عل  
   األرض والممض وي ون ال سوج  ليا إذا تواجدد القمدر أثنداا 

انه حول األرض ف  م رو  لل األرض أما إذا تواجد جزا دور
مدددن القمدددر فددد  من قدددو م دددرو  لدددل األرض يمدددالد لددده  سدددوفا 
جزئيا.أما وقوع القمر بأ مله فد  من قدو مدبه لدل األرض  حيدث 
يبدو القمر  قرص أحمر م اا بإ ااة  افتدو   يعدد  سدوج.بل 

حددادث ولددو د لددو علدد  1أ لددج عليدده القدددماا لفل"القمددر م نددوج"
سدنو 11مؤلم سوج يحدث ف  مدينو ما ويحدث ال سوج مرة  ل 

وآ ر  سوج له  ان يوم الجمعو 1دقيقو43ساعات و7أيام و 11و
 ميالديو و  يري بالقالرة.1993يونيو لسنو 4الموافج 
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 :*أوجه القوز 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليئدو  يلهر القمر ف  السماا م  بدايو  ل مهر عرب  لي ون عل 
ألنده 1األول عد أسبوع ي تمل نصفه ويقال أنه ف  التربي وب1لالل

ويأ ددذ الجددزا الم دد ا مددن 1قددد ق دد  ربدد  دورتدده حددول األرض 
القمدددر فددد  الزيدددادة  لمدددا تحدددرك القمدددر جهدددو المدددرج يومدددا بعدددد 

و  1حت  إذا م   أسبوع آ ر وإنتصج المهر صار بددرا1يوما
ندداقص الت ي دداد القمددر ي تمددل حتدد  يأ ددذ الجددزا الغربدد  مندده فدد 

ويقتر  من التربيد  األ يدر فد  نهايدو األسدبوع الثالدث 1ويت اال
ونراه  ما  ان فد  التربيد  األول ل دن الجدزا الم د ا ي دون فد  

المدهريو  اليسار وي ون القمر قد أتم ثالثو أرباع دورتده فد  رحلدو
لددالل مددرة  حددول األرض ويسددتمر القمددر فدد  الت دداؤل ليصددير

صب  الممض واألرض والقمر يوما تقريبا ت29أ ري وبعد م   
فد   دد  واحددد وي ددون القمددر بددين المددمض واألرض فددال يددر  مددن 
النصدددج الم ددد ا مددد ا ألن النصدددج المللدددم لدددو الدددذي يواجددده 

أحددد   األرض حينئددذ ي لددج عليدده "محدداج"  مددا ي لددج عليدده اسددم
عندددما تصددب  ثالثددو أربدداع وجهددو منيددرة وي ددون ذلددك فدد  يددوم  

بعددددما عرفدددت دورة القمدددر واآلن  مدددن المدددهر العربددد  .17,11
يم ندك التنبدؤ بوجده القمدر 1ورحلو المدهريو حدول  و بندا األرض

 .لذه الليلو و ل ليلو



 7 

 * الوذ والجزر :
لعلدك يدا عزيدزي القداره مدالدت أحدد مدوا ر البحدار وجددت أن 

غالبا ما يحدث ذلدك  المياه ترتف  لتغمر جزاا من رمال الما ر و
مبتعددة عدن المدا ر  وقدد تعدرج  بالليل ثم تنحسر المياه بعد فتدرة

 لذه اللالرة بلالرة المد والجزر.

 * أسباب حدوث المد والجزر :
يحدددث المددد والجددزر بفعددل تددأثير جاذبيددو القمددر علدد  ميدداه البحددر 

ول ن تأثيرلدا أقدل نلرا لبعدد المسدافو بدين 1و ذلك جاذبيو الممض
 األرض والممض.

 * حساب المد والجزر :
للمد ثالث أنواع يحدثون  ل مهر عرب  م  أعلم أيها القاره أن 

 :  ل رحلو للقمر حول األرض ولما

 المد العال     -1

 المد المتوس      -2

  المد المن فض    -3
 القمر     ول معين لمرتين متتالين.وقد تحدث فترة المد نتيجو لعبور 

 : المد العالي  -1
ذ  الممض عندما ي ون القمر بدرا أو محاقا وفيه ي ون قوة ج

 متوازيو لقوة جذ  القمر.

 : المد المتوسط  -2

دقيقدو ويم نك حسدا  51ساعو و24ولذا المد والجزر يحدث  ل 
لذا المد اليوم  إذا علمت أن اليدوم الفل د  يبددأ مدن وقدت غدرو  

دقيقو ولنا يحدث المد فد  فتدرة الليدل أمدا فد  51الممض وت يج 
     ر.ورب  ساعو يحدث الجز12الصباح بعد مرور 

 : المد المنخفض -3

يحدث المدد المدن فض عنددما ي دون القمدر فد  التربيد  األول أو فد  
التربيددد  األ يدددر وفيددده ت دددون جاذبيدددو القمدددر متعامددددة مددد  جاذبيدددو 

      1الممض

  

 



 8 

 :* عجائة التقىين 
 السنوات الغير  بيسو نالحل الحقائج التاليو:

يبددأ فيده مدهر  مهر ينداير يبددأ دائمدا فد  نفدض يدوم األسدبوع الدذ 
أ توبر مهر أبريل يبدأ دائما ف  نفض يوم األسدبوع الدذ  يبددأ فيده 
مهر يوليو مهر ديسمبر يبدأ دائما ف  نفض يوم األسبوع الذي يبدأ 

مدهور فبرايدر ومدارض وندوفمبر تبددأ جميعدا فد   فيه مهر ستمبر.
يددوم تنتهدد  دائمددا 365اليددوم نفسدده مددن أيددام األسبوع.السددنو العاديددو

سدنه يت درر نفدض ترتيد  21وم األسبوع الذي بدأت فيه  لبنفض ي
   1السنه  لها بغير أ  إ تالج

 الكثيسح:* السنح 

ورب  يوم  لذلك ت دون ثدالث 365من المعروج أن السنو الممسيو
يددوم  أمدا السدنو الرابعددو ت دون عدددد 365سدنوات متتاليدو  ددل منهدا 

لد  عددد يوم  ونعرفها عن  ريج عندما تقبدل القسدمو ع366أيامها
وي ون الناتج صدحي  بددون إ   سدر  ما أن مدهر فبرايدر يدأت  4

 يوم.21يوم بد  من 29فيها

 * تحىيل السنح الهجزيح إلي هيالديح :

والنداتج  579رقم   إذا أردت ذلك  ج عل  السنو المراد تحويلها
ي ون لو السنو الميالديو أما إذا أردت تحويل السنو الميالديدو إلد  

لددددو السددددنو  والندددداتج ي ددددون579نهددددا رقددددم لجريددددو فددددأ رح م
لددو الفددرج بددين التقددويم الهجددري والتقددويم 579الهجريددو للعلم رقددم

 1الميالد 

 * كيفيح حساب ظهىر الوذنة هالي :
المذنبات ل  عبارة عن أجسام ف ائيو تدور حول الممض  وت ون المدذن  
مددن رأض ونددواه وزيددل ويت ون لددذا المددذن  نتيجددو لتمدددد جددزا مددن سددحابو 

ومدن أمدهر لدذه 1 المدمض غازيو عندما تتعرض لدرجدو حدرارة عاليدو مدن
والذ  ي مل دورتو حدول المدمض  دل 1المذنبات المعروج لنا المذن  لال 

ميالديدو ولحسدا  1916سنو وقد لهر المذن  لدال  أ در مدرة فد  سدنو76
الذ  لو عدد دوراته في دون 76لهوره القادم ن يج عل  سنو لهوره رقم

م ولدد  السددنو المتوقدد  لهددوره فيهددا. 2162=76+1916 دداألت الحسددا  
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 النجىم                         
 

  :* حساب درجح حزارج النجىم 
النجوم ل  أجسام سا نو ينبعث منها  دوا وحدرارة ومدن أمثلتهدا 
 1نجمنا الممض   ولحسا  درجو حرارة النجوم نتبد  لدذه القاعددة

ض  51111سيلوزيض إل 3111رارة النجومأو  تتراوح درجو ح
فالنجوم ذات اللون األبيض واألزرج ت ون درجو حراراتها عاليدو 

ت دددون   ض تقريبا بينمدددا النجدددوم ذات اللدددون األصدددفر51111أ 
درجو حرارتها متوس و  المدمض أما النجدوم الحمدراا ت دون أقدل 

 1درجو سيلوزيض3111درجو أي ت ون

 انيح:* حساب ظهىر نجن الشعزي اليو
لقد  حل قدماا المصرين أن وصول ميداه في دان النيدل يدأت  مد  

وقدد 1لهور النجم المعري اليمانيو ألم  نجوم السماا إل  الجندو 
ت ونددددت السددددنو مثددددل لددددذا الحدددددث بدايددددو السددددنو الزراعيددددو  و 

يومددا أ  أن  ددل بدايددو سددنو جديدددة يلهددر نجددم المددعري 365مددن
 اليمانيو.

 هيح :* حساب ظهىر النجىم الشثا
تحدددث فصددول السددنو األربعددو ولدد  الربيدد  والصدديج وال ريددج 

درجو ولدو محدور 23.5والمتاا نتيجو ميل محور األرض بزاويو
المدمال  والجندوب   ويم ندك التنبدؤ  ت يل  يمتدد فيمدا بدين الق بدين

بدال قض ومعرفددو النمدا  الزراعدد  وذلدك بمعرفددو التقدويم النجمدد  
عها وتسددم  بالمددباميو د لددو وذلددك بحسددا  م ال للنجددوم المددباميو

فصلل    وقددد يبدددأ لددذا الحسددا  فدد 1علدد  المدينددو التاري يددو مددبام

 الربيع .
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 * فصل الربيع:

مدن نجدم الصدرفو وينتهد  1مدارض الموافدج 21ف  اليدوم الموافدج 
ولددو مصددادج 1يددوم93يونيددو وعدددد أيامدده21فدد  اليددوم الموافددج 

رميو  وفدد  فصددل الصدديج فدد  مدينددو المددبام التابعددو للمدددن الح دد
 1فصل الربي  ي ون الجو معتد  وفيه تتفت  الزلور وتنمو 

  * فصل الصيف:
سدتمبر الدذي 21يونيو إلد  22يبدأ فصل الصيج ف  اليوم الموافج

مددن نجددم الزبددرة  ويمتدداز لددذا الفصددل مددن السددنو بسدد وع 2يوافددج 
المدددمض مددد  سددد ونو ودرجدددو حدددرارة عاليدددو  وقدددد يصدددادج فددد  

 1المبام  فصل ال ريج
 فصل الخريف: *

 ي ون ستمبر وفيه يلهر نجم الزبرة و22يبدأ ف  اليوم الموافج 

ديسددمبر وقد يمتدداز لددذا 21أيددام وينتهدد  لددذا الفصددل فدد  3عمددره 
الفصدددل بتسددداق  أوراج األمدددجار وبتقلددد  أحياندددا فددد  الجو وقدددد 

 1يصادج فصل المتاا ف  مدينو مبام
 شتاء:فصل ال* 

مدارض وفيده يلهدر نجدم 21لد  ديسمبر إ22يبدأ ف  اليوم الموافج 
الهقعددددددددو وي ددددددددون عمددددددددره  مسددددددددو أيام وعدددددددددد أيددددددددام لددددددددذا 

يوما ويصادج فصل الربي  ف  المبام   وقد يمتاز لذا 19الفصل
الفصددل مددن السددنو بسددقو  األم ددار ومدددة البرودةفدد  الجددو مدد  

   1إن فاض ف  درجو الحرارة
 * نجوم الصيف:

 بينمددا يوليددو   16ويبدددأ  لوعدده فدد   13نجددم الهنعدده عدددد أيامدده 
يناير ف  مبام  .ولدو التوقيدت المتبد  1سقو ه يوافج صباح يوم 
 ف  العالم عدا دول العر .

 29يدوم ويبددأ  لوعده فد  صدباح يدوم  13نجم الذراع عدد أيامده 
    من صباح يناير ف  مبام  .14يوليو   بينما يوم سقو ه يوافج 

 11اح يددوم يددوم ويبدددأ  لوعدده فدد  صددب 13نجددم النثددرة عدددد أيامدده 
 يناير عند المبام . 27أغس ض   بينما سقو ه يوافج 
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       يوم ويبدأ  لوعه ف  صباح يوم 13نجم ال رج عدد أيامه  
 فبراير ف  مدينو المباميه .9أغس ض   بينما سقو ه يوافج  24

   نجوم الربيع: *
   مارض بدايو الربي  وعدد12نجم الصرفه ويبدأ  لوعه ف   
 .يوم13أيامه  

 الخريف:* نجوم 

 7سددبتمبر مددماب   21نجددم الزبددره يبدددأ  لوعدده فدد  صددباح يددوم 
 مارض .

أ تدوبر  بينمدا 16يوم وقد يبددأ  لوعده فد 13نجم العوا عدد أيامه 
أبريدل حسد  التوقيدت المحلد  لمديندو المدباميه  2سقو ه فد  يدوم 

 ويصادج عندلا فصل الصيج .

ند العدر  فد  اليدوم وقد يبدأ  لوعه ع13نجم السماك وعدد أيامه 
إبريل ف  الصدباح  15أ توبر بينما يوم سقو ه يوافج 29الموافج 
 لمدينو المباميه . 3.56الساعو 

 11يدددوم   يبددددأ لهدددوره فددد  يدددوم 13نجدددم الغفدددر وعددددد أيامددده 
 1بمبام  3.23أبريل الساعو 21نوفمبر بينما يوم سقو ه 
ينمددا نددوفمبر  ب24يددوم ويبدددأ لهددورة13نجددم الزبددان عدددد أيامدده 

 مايو.11سقو ه صباح يوم

 سددبتمبر  و7يددوم  ويبدددأ  لوعدده فدد 13نجددم األ ليددل عدددد أيامدده
 بمبام . 4.21مايوالساعو24سقو ه ف  صباح يوم 

 نجوم الشتاء:* 

فد  و ديسدمبر 21يوم ويبددأ  لوعده فد 13نجم القل  وعدد أيامده 
 1بمبام  3.56يوليو الساعو6مبام  

سدقو ه يناير بينمدا 2بدأ  لوعهيوم  وي13نجم الموله وعدد أيامه 
 ص4.12يوليو الساعو19ف  مدينو مبام  ف  

 نجم النعائم ثم البلده ثم سعد الذبائ  وسعد البل  وسعد السعود

  1يوم وتحس   السابج13ولذه النجوم جميعها  عدد أيامها
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 * قاعذج الثياى :

تسدددت دم لدددذه القاعددددة لمعرفدددو مواسدددم السدددنو الثالثدددو ولددد  تفيدددد 
زارعين ف  معرفو مواسم الزراعو والحصداد وتفيدنا فد  معرفدو الم

أيددام ميدداه نهددر النيددل واألثمار ولقددد و ددعها العالمددو الفل دد  المددا  
ولدد  مددأ وذة مددن قدددماا األقبددا  ول ددن   سددلوانض ماي ددل يوسددج 

عتددددادة1بالمددددهور القب يددددو  فقددددام لددددو بتحويلهددددا إلدددد  المددددهور الم 
 : ولذه ل  القاعدة 1"الميالديو"

يونيده  19بؤنده مدن المدهر القب د  الموافدج12من ام مياه النهر:أي
أ تددوبر مددن المددهر 19بابدده الموافددج9مددن المددهر المدديالدي  إلدد  

   1الميالدي

أ تدوبر  21بابده مدن المدهر القب د  الموافدج 11من أيام الزراعة:
    1يناير11 وبه الموافج 11إل 

ينداير مدن 19 وبه من المهر القب   الموافدج 11من أيام األثمار:
يونيددده مدددن المدددهر  11بؤوندددو الموافدددج 11المدددهر المددديالدي إلددد  

 1الميالدي
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 األتزاج

 

 : * علن األتزاج
 وجودة ف  السماا وـــوم مــلم يا عزيزي القاره أن النجــ ما تع

بالرغم مدن أنهدا بعيددة جددا عدن بع دها إ  أنهدا تقد  فد  تجمعدات 
حدددة مددن ماليددين النجددوم التدد  فدد  تسددم  بددالمجرات  والمددمض وا

مجرتندددا المعروفدددو بمجدددرة "در  التباندددو" أي ال ريدددج اللبنددد    
ويدور حول الممض تسعو  وا   م تمفو حت  اآلن ولما ع ارد 

 –أورانددوض  -زحددل   -الممددتري –المددريخ  -األرض  -زلددرة  –
ددمت النجددوم فدد  المجددرة إلدد  مجموعددات  -نيبتددون بلوتددو  ولقددد قسا

ولدد  صددور فل يددو تعددرج 1 بددات أي األبددرا يل وأصددغر تسددم  ا
عليها العلمداا عنددما قداموا بمراقبدو النجدوم فوجددوا أن لهدا أمد ال 

 1محددة تت رر  ل سنو ف  أيام معينو ومنا لنا نمأ علم األبرا 
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 * أعزف تزجك :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لقد سدم  الفل يدون الصدور الفل يدو بأسدماا م تلفدو حسد  ت ديلهم  

أسدم أي بعددد أمدهر 12ألم ال النجوم  وعدد أسماا لدذه األبدرا  
 :  نت من مواليد مهر فإذاالسنو  وجعلوا ل ل مهر بر  

 . ملـــــأبريل فأن برجك ي ون الح21مارض إل  21
 . ورــــون الثـــك ي ـــمايو فأن برج21أبريل إل  21
 . وزااــــــيونيه فأن برجك ي ون الج21مايو إل  21
 . ر انـــيوليو فأن برجك ي ون الس22يونيه إل  21
 . دـــأغس ض فأن برجك ي ون األس22يوليو إل  23
 . ستمبرفأن برجك ي ون العذراا22أغس ض إل  23
 . أ توبر فأن برجك ي ون الميزان22ستمبر إل  22
 . فأن برجك ي ون العقر  نوفمبر21أ توبر إل  23
 . ديسمبر فأن برجك ي ون القوض21نوفمبر إل  22
 . جديــيناير فأن برجك ي ون ال21ديسمبر إل  22
 . دلوــــــفبراير فأن برجك ي ون ال21يناير إل  21
 . مارض فأن برجك ي ون الحوت21فبراير إل  21
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 * صفاخ شخصياخ األتزاج :
  األثندد  عمددر بدددؤا فدد  عمددل ولمددا عددرج علمدداا الفلددك األبددرا

أمدياا للتفداؤل  إحصائيات ل ل بر  للرجل وللمرأة مثل الصدفات 
وقد  حل الفل يون وجود صدفات ممدتر و فد  البدر  . وغير ذلك

الواحددد بددين الرجال و ددذلك بددين النسدداا ول ذا فدد  بدداق  األبددرا  
  :لي م الصفاتإو.اآل ري

 س األحزابهذا البرج الصباحي رئي مشاهير برج الحمل /

مولود لذا البر  ب بيعو مرحدو إجتمداع  و لده  رجل برج الحمل:
حيويو مددجاع وجبددان فدد  وقت عصددب  جدا سددري  الغ دد  ل نه 
متسام   يميل إل  التغير والتجديد  يعمج السينما والمسدرح يح  
مسدداعدة الناض م صدديته تدددل علدد  األمانددو والصدددج و  يعتددرج 

 .بالهزيمو
أقددر  مددن الواقدد  وأقددل مددن ال يددال فدد   لدد  امرررأب برررج الحمررل:

دائمددا م امحها سدريعو التف يددر وإصددار القددرارات السدليمو تت ل  
ي لدد   إلدد  النجدداح عزيزة النفض  ثيددرة الرزج أنهددا تسدداعد مددن
إنتلدددار   مسددداعدتها حنونو وع وفدددو وصدددريحو قليلو الصدددبر فددد 

   .نتائج النجاح
 هتلر : الملكة اليزابيث,أدلفالمشاهير ور /ثبرج ال

يتميددز باإلبتسددامو أو الف الددو والمددرح ويجددن  رجررل برررج الثررور:
بالمدددهرة واأل دددواا أنه يحتدددرم حريدددو الغير ويتمسدددك بالعدددادات 
والتقاليدددد ولو  بيددد  القلددد  ويرفض األسدددالي  الملتويدددو  اللج 

 .والدوران صديقا ودودا وأ يرا مسرفا ف  المال
ا زوجدو غيدورة تف ل الزوا  برجل ثر  ول نهامرأب برج الثور:

جدا صددبورة جدددا  ذ يددو جدددا ول  مؤمنددو أن الحيدداة عمددل وتجدددد 
 وليض واجبات وإلتزامات فق   وتح  النلام 

 1وأ يرا مغرورة بسب  جاذبيتها وجمالها
 مارلين مونروالمشاهير:  برج الجوزاء /

 فيدددج الروح مغدددرم باإل تراعات يحددد   رجرررل بررررج الجررروزاء:
 ا مددد  مدددن يحبه وأصدددحابهبسدددرعو وي دددره بسدددرعو م  لص جدددد

 معاره متنوعون فمنهم ال يبون ومنهم األمرار  ثير النما   و
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  مددد ا مسدددتحيل  دددل مددد ا مم دددن ومسدددت اع ويهو  السدددفر 
 1والريا و

 و محبددو للرفاليددو واللهددو    ت ددره ال ددداع امرررأب برررج الجرروزاء:
قويو حيث تعمدل ل دل مد ا وقتده العمدل    ل يفو تفتش عن الحنان

  1د جد ومعلم الجميالت من لذا البر عمل والج
 يوليوس قيصر المشاهير: برج السرطان /

عندده  محدافل  نداج  يفتش عدن الح  الحيداة رجل برج السرطان:
  1سير دائما وأ يرا عامج لرغباته

امدددرأة سدددالحها قدددوة م صددديتها وعلددديم  امررررأب بررررج السررررطان:
هدا علد  إرادتها أمدا الددموع فسدالح تحتقره غيدر متهدورة فد  ح م

األمياا ول  تقلل من عدد أصدقائها ول  ست بيت ممتازة ميالدو 
 1للتأثر بالغير لذا فأنها تحتا  إل  النص 

 موسوليني نابليون بونابرت,المشاهير: برج األسد / 

يحدددد  الموسدددديق  وآراؤه مثيددددرة وأف دددداره  رجررررل برررررج األسررررد:
وا ددددحو يح  الصددددداقات ال ثيددددر مدددد  تددددرك مسددددافو للحريدددددو 

يتسدددم بدددالف ر الصددداف  والمن دددج والدددذ اا و  يعدددرج الم صيو 
ولدددددو صددددداح  لسدددددان  ذع قدددددد    ال دددددوج و  يهدددددا  الحدددددل 

    1ينتقدك ويقول الحقيقو وا حو دون أي مجامالت
مدجاعو جذابو م  لصدو تحد  السدي رة ومدديدة  امرأب هرذا البررج:

اإلعتدددزاز بنفسدددها وتحتا  دائمدددا إلددد  المدددهرة وإعجدددا  النددداض 
للنجداح والثدراا وتقدوم بأصدع  األعمدال وأدقهددا  بهدا ول  تسدع  

 1أنا الحريو   ومعارلا:أنا السعادة
 : صوفيا لورين,الشابالمشاهيربرج العذراء " الُسنبلة " / 

مواليدد لدذا البدر  يتمتعدون بالح مدو ويحبدون  رجل برج العرذراء:
الدراسدددو والعلدددوم  يحددد  حيددداة السدددالم والتنددداغم والهددددوا عامل 

يددنج  فدد  األعمددال التدد  ت لدد  مندده مددعاره: 1عدد  ير ع دداا  بي
ويهددتم باألبت ددار 1 يددر األمددور أوسدد ها ويقدر بددذ اا ثمددن النجدداح

واإل تراعددات  متسددام  وأ يرا يحدد  المددهرة رغددم أندده متوا دد  
    1القل 
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تتميددز  بالممددار و  و اإلحسدداضتحتددا  إلدد  امرررأب برررج العررذراء: 
اآل رين  إنها  هولو إل بالجاذبيو والبسا و ول ن يم ن أن تنقاد بس

 ا سدددتقرارتهدددو   عامدددقو للجمدددال  قدددادرة علددد  الحددد   مدددا أنهدددا
والعدديش فدد  منددزل ل ن الددزوا  عندددلا قددرار عقددل ولدديض قددرار 

  1قل 
 المشاهير: جيمي كارتربرج الميزان / 

يتسم مولود لذا البدر  بل دج اللسدان وإبتهدا   :الميزانرجل برج 
األسرة ويف دل األمددياا  حندون وع دوج مدد  أفدرادو   الم صديو

   الحقيقيو الثابتو ف  الحياة ودائما يقدم العون أو السعادة لآل درين
 1ويحترم حريو الغير وصري     ويح  المرح واللهو

تتميددز مولددودة لددذا البددر  بأنهددا سدديدة بيددت  امرررأب برررج الميررزان:
تؤمن باإلستقرار مد     رقيقو م  أصدقائها   وسيدة مجتم  ناجحو

إنسددانو فعالددو وذ يددو  صددادقو فدد  عوا فهددا   رومانسدديوبعددض ال
 1تعرج ماذا تريد

 المشاهير: بيكاسو برج العقرب /

بالرجولددو معلددم مواليددد لددذا البددر  يتمتعددون  رجررل برررج العقرررب:
 إذا أحدددددد   ددددددان  ال املددددددو يؤمن بددددددالتعمج وي ددددددره السدددددد حيو

م  لصا حسددداض بالنسدددبو للوسددد  الدددذي يعددديش فيددده آرااه  معدددو 
    1 ره الروتين  أ يرا يح  مدح الناضوبنااة ي

تتمت  بالحاسو السادسدو فتقدرأ األف دار وتسدبج  امرأب برج العقرب:
الحددوادث ول  امددرأة نمددي و وإجتماعيو وتسددع  بإسددتمرار إلدد  

 1ترقيو الو   اإلجتماع    وتح  القهوة
 المشاهير: بتهوفنبرج القوس / 

نمددا  ومددن ألددم سددري  البديهددو والحيويددو وال رجررل برررج القرروس:
المعلومات ومن مميزاته إتزانه عقال وروحا مح  للقرااة وزيادة 

والعبقريددو والسدد اا واأل ددالص  صددفاته الحسددنو األمانددو والصدددج
ول نه ما ر بعدض المد ا وقدد يفدتن النداض بواسد و    واألستقالل
 1م ره لذا
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 تحددد  المدددهرة    ريمدددو   امدددرأة  دددحو و امررررأب بررررج القررروس:
موحو ب بعها وتتدأثر بالحسدد أو السدحر وأ يرا تغ   بسرعو  
  1تثج زائدا ف  نفسها

 المشاهير: الساداتبرج الجدي / 

يحبون عملهم حبا مديدا وي رلون  صفات مشتركة بين الجنسين:
ال  وع لمميئو الغير فال يتد ل أحد ف  مئونهم  ويغيرون علد  

 .  رامتهم  ثيرا ويعتزون برأيهم

حسدداض جدددا  ببراعددو التميددز واإلبت ددار  يتسددم رجررل برررج الجرردي :
ويمتداز بدب ا الحر دو  يسع  لتحقيج آماله ف  لدوا   للموسيق   

     1والتف ير م  تأ ده من النتائج
 حدددادة المالحلدددو ف رلدددا إيجددداب  وسدددري  امررررأب بررررج الجررردي :

ذ يو تعرج ماذا تريد تثج جدا ف  نفسدها معتمددة علد     التجاو 
 و الهدج  وفيو جدا مؤمنو أن للمرأة الحج قدراتها ف  التوجه نح

  1ويهمها دائما إقناعها بم لها أمام المرآة   ف  العمل
 أندريه جروميكو المشاهير: برج الدلو /

ذو  يتسم مولدود لدذا البدر  بالدذ اا والمدجاعو   : الدلو رجل برج
ولدو ي دره    فراسو تم ندو مدن معرفدو أ دالج اآل درين و بداعهم

   ويحافل علد  سدمعته ال يبدو  و  ييئض بعد الفمل جدا ال داع  
 1 موح ومحبو  يح  التعاون   ل نه يمعر دائما بالوحدة

 بيددرة النفض  ريمددو القل  تمتدداز بسددعو  يالهددا  امرررأب برررج الرردلو:
وقبول م صيتها للجمي    م صيو مرحو تعرج  يج تصل إلد  

  1النجاح األقص    وتح  السالم 
  ,اليزابيث تايلور  الملك فهدير: المشاهبرج الحوت / 

  يتأ ر عن 1لو إنسان بمعن  ال لمو    دوم رجل برج الحوت :
ومثدال  جددا فد   مساعدة أحدد و  يب دل علديهم بالمدال و ريم جددا

يمتداز بدذ اا حداد جددا  عوا فه أو حبده  لدذلك فهدو يفمدل  ثيدرا و
   1عصب  المزا  وقدرة فائقو لجذ  القلو  إليه 

جذابو جدا و فيفو الدم  ذ يدو جددا ول  تدؤمن  رج الحوت:امرأب ب
و أ يرا تغ   1يقول)عش يومك و أنك تموت غدا( بالمثل الذي

 1بسرعو تر    بسرعو
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 علن التنجين                     
 

 : * في حساب الكواكب
"  رجدل فد  حصدنه  وأعلدم  إي يومده " قالوا أن ال و   ف  بيته

لد  سداعات  فل يا ل  سداعو مدروج المدمض وأن الساعو األول  
النهار أما ساعات الليل فإن الساعو األول  منها قد تبدأ وقدت آذان 
المغر   وأعلم أن ل ل يوم  و   وقد يتغير و   ال وا د   دل 
ليلددو بسددب  الجاذبيددو وإلي م جدددول أيددام ال وا دد  والبددرو  التابعددو 

 1لها
 

  

 البرو  التابعو  ال و   األيام

 الدلو -الجدي زحل بتالس

 األسد الممض األحد

 السر ان القمر األثنين

 العقر  -الحمل المريخ الثالثاا

 العذراا -الجوزاا ع ارد األربعاا

 الحوت -القوض الممتري ال ميض

 الميزان -الثور الزلرة الجمعو

 

 * في حساب األيام :
األحددد أعلددم أن يددوم السددبت والثالثدداا واألربعدداا نحض أمددا يددوم 

وعددن سدداعات    واإلثندين وال مدديض والجمعدو فهددذه األيددام سدعيدة
   1سعيد  وباق  األيام نحيسو21إل 7القمر فمن يوم
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 * التنثؤ تالسنح :
ف  بيان أمور يحتا  األمر إليها و  غند  عنهدا مدن جهدو د دول 

 1العام والسنو الجديدة
 * قاعدب الحق للحكيم دانيال:

 )إذا أتت يوم األحد(

ثدم  ه  للممض برجهدا القدوض ويددل علد  أمدراض وقلدو أم دارف
يزيددددددد المدددددداا جيدددددددا ويغل  الدددددددلن"اللحوم"وال تان والق ددددددن 
والحرير"تدل عل  المالبض" والمتاا لين ر   والصديج  ثيدر 

   1الحرارة والسموم وي ثر البل  ف  الن يل والزرع
 )إذا جاات يوم اإلثنين( 

 لددد  إصدددالح األمدددورفهددد  للقمدددر وبرجهدددا السدددر ان ويددددل ع
 وإستقامو الرعيو"المع " وزيادة النيل و ثرة األم ار ونتا 

البهائم وصالح الزرع  ويق  حر  وقتال ف  العالم وي ثر 
الموت وبردلا لين وحرلا مديد ويقل البل  ف  الن ل ويغلو 

      1العسل
 )إذا د لت يوم الثالثاا( 

ألمراج وأ ابر فه  للمريخ وبرجها العقر  وي ثر فيها موت ا
مديد وثلجها  الناض وسفك الدم"القتل" والعداوة بين البالد وبرلا

 ثير وحرلا مديد وتغلوا األسعار وي ثر غرج السفن والناض ف  
  1البحر

 )إذا أتت يوم األربعاا(  

فه  لع ارد وبرجها العذراا"السنبلو"ويدل عل  أن النيل ي ون 
اللصوص ويق  باا وت ثرمتوس ا ويبارك فيه وتموت األ فال بو

قتال وحرو  ف  البالد وي ل  نجم عجي  لم يلهر من مدة سنين 
وعالمتو  ثرة المر والفتن وقيام الناض عل  بعض وي ثر البرد 
وال ريج بارد وترتف  مرتبو الح ام وت ثر الز زل ف  

   1األرض ويرتق  ويعلو العلماا ورجال الدين وي ثر السمك
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 الجمعو()إذا جاات يوم  

فهدددددددد  للزلددددددددرة وبرجهددددددددا الميددددددددزان وتدددددددددل علدددددددد  تغيددددددددر 
الملوك"الرؤسددداا" ونقص النيدددل قلددديال  وتدددرب  التجدددارة وأربدددا  
الصددن  وي ثر أو د الحرام وي ثددر فسدداد النسدداا وال الج وينق دد  
العدددددددل مدددددددة مددددددهور وتأ ل الندددددداض بع ددددددها بع ددددددا بدددددداألذ  

            1وال رر
 )إذا د لت يوم السبت( 

برجهددا الجدددي ويدددل علدد  قددوة لددزوم فدد  األح ددام فهدد  لزحددل و
وعدددددداوة بدددددين النددددداض وي ثر النيدددددل جددددددا ويق  وبددددداا ويمدددددوت 

 1األمراج وتسد الصناي  وتبور وت سر التجارة وي ثر الللم
 

 في حساب الطاتع :* 
 

بينمددا لبيدد  بددر   " أنلددر الجدددول " نبيددل بددر  الدددلو ولددو بددر  لددوائ 

 .  متفقين ف  اآلراا وال باعإذن لما 1الجوزاا ولو أي ا لوائ 
 

 هوائي مائي ترابي ناري

 الجوزاا السر ان الثور الحمل

 الميزان العقر  العذراا األسد

 الدلو الحوت الجدي القوض
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 2.........  .....................................................  مقدمو

 3........  ...................................." الممض "الباب األول
 3.....  ..........................الممض نجم ا لتداا  ...............

 3..................  ........... سوج الممض  .......................

 5... ..............................القمر"  ............ " الباب الثاني
 5... ................................................... سوج القمر  .

 6......  ...........................................أوجه القمر  .......
 7......  ...........................................المد والجزر  ......

 1............  .............عجائ  التقويم  ...........................
 1....  ........... يفيو حسا  لهور المذن  لال   .................

 9.  ..................................."  ......النجوم"  الباب الثالث
 9...  .............................حسا  درجو حرارة النجوم"  ....

 9.......  ..............حسا  لهور نجم المعري اليمانيو  .........
 11.....  ............حسا  لهور النجوم المباميو  .................

 12..  ................"  ................للما  ماي ل  قاعدة البيان "

 13......  .............."  .................. األبرا  " الباب الرابع
 13.... ....................................علم األبرا   ..............

 14......  ............................................أعرج برجك  ..
 15...  ...................ألبرا   ................صفات م صيات ا

 19...  ..................لم التنجيم"  ............"ع الباب الخامس
 19... ................   ........................... ف  حسا  ال وا
 19...  .............................................. ف  حسا  األيام 
 21.  ...............دة الحج للح يم دانيال " .....التنبؤ بالسنو " قاع

 21 ... .................ف  حسا  ال اب   ...........................
   

  


