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 .لهاللارتفاع اال والمعاصرة  لحساب وا:الكلمات الرئيسية 

طريقة حساب ادلعاصرة ىي طريقة حسابية باستخدام الكمبيوتر ىي أدوات متطورة جدا مع اخلوارزمية الصيغ 
ىناك عدة أنواع من الطرق . اليت يقوم هبا برنامج الكمبيوتر الذي أصبح الربنامج مع أعلى مستوى من الدقة

 .طريقة احلساب جان ميوس ، تقومي حبري ، نيوكومب والتقومي الفلكي: احلديثة يف احلساب ، مثل 
تب حيد من نطاق ادلشكلة على طريقة حتديد ارتفاع اذلالل طريقتان حلساب جهات ايف ىذه الدراسة ، الك

التقومي الفلكي ىو األسلوب الذي إجراء عمليات . منظور التقومي الفلكي وتقومي البحرييعىن النظر ادلعاصرة ، 
ميكن ان يكون معروفا ىذه البيانات  )حسابية باستخدام البيانات من الشمس والقمر قدم بيانات كل ساعة 

(. ة من الكتب اليت تنشر سنويا من قبل مديرية اإلدارة الدينية اإلسالمية احملاكم الدينية يف مجهورية إندونيسي
ىو تقومي البحرية اليت نشرهتا القوات ادلسلحة ادلكتب  البحرية خدمة دلصاحل لعلوم   األسلوب تقومي البحرياّما

 إجراء عمليات حسابية باستخدام اذلجريةتقومي حبري يف بداية حساب الشهر . احمليطات ادلائية الشحن
 (يف مرت = m)، واالرتفاع عن مستوى سطح البحر  (π)، حيث الطول  (φ)خط العرض حيث )البيانات 

 (.وفقا للوقت الذاتية)لوضع و تاريخ من البيانات ذات الصلة  (t•)وكذلك يف وقت غروب الشمس 
كل طريقة ، وحتليل أوجو االختالف ل أساليب احلساب، مث حلل أسلوب احتساب  يفمن ىذين الطريقتني

مث جتمع البيانات من خالل القراءة والبحث دراسة النصوص . والتشابو على أساس صيغ الفلكية قدمت رياضيا
. التحليل– مع أساليب وصفية   بعد ذلك إجراء حتليلمث وحتليلها

ادلعادلة ىي  .أوجو التشابو واالختالفمها  يف ىذه الدراسة بتحليل النتائج ادلتحصل عليها من كلتا الطريقتني 
و مكوث  موقف اذلاللاذلالل ادلرعي و حتديد االرتفاع اذلالل احلقيقي و الصيغة ادلستخدمة يف حتديد االرتفاع 

الفرق ىو حتديد عندما تغرب الشمس، وحتديد حلظة من الزمن القمر و . اذلالل و عزميت اذلالل
مملوكة بشكل غري مباشر أوجو التشابو . مـيـل الـقـمـر و الـمـطـالـع الـبـالديـة و معادلة الوقت و االجتماع

واالختالف أيضا أن تؤثر على نتائج حساب ارتفاع اذلالل وىذا ىو أساس االختالف يف األحكام احلساب 
 .الشهر اذلجريةبداية 


