
ہے؟ ہوتا طلوع میں مشرق سورج کیا
دسمبر ٢١ : سولسٹیس دسمبر

اس ہے۔ ہوتی یل طو رات اور مختصر سے سب دن میں، ُ کرہ نصف شمالی کو، سولسٹیس کے دسمبر
بہت میں دنوں ان آپ ہے۔ بناتا قائمہ یہ زاو پر جّدی پرخِط زمین یہ زاو کا کرنوں کی سورج کو تاریخ

ہیں۔ سکتے کر مشاہدہ (1/2)کچھ

https://bit.ly/3GHSfYg

ڈیجیٹل) یا (مقناطیسی کمپاس آفتاب)، غروِب (اور/یا آفتاب طلوِع (قریب) منظر کا سورج : اشیاء
آفتاب) غروِب (اور/یا پوزیشن کی آفتاب طلوِع : پیمائش

تجربہ
کریں۔ مشاہدہ کا آفتاب غروِب یا آفتاب طلوِع

کمپاس اپنے کریں۔ شروع پہلے سے آفتاب غروِب یا پہلے سے آفتاب طلوِع کو دسمبر ٢١ مشاہدہ اپنا
مغرب لیے کے آفتاب غروِب (یا کریں جانب کی لئےمشرق کے مشاہدے کے آفتاب طلوِع رخ کا

دیکھیں۔ سے غور کو افق اپنے جانب)۔ کی
پیمائش

سے افق وقت کے آفتاب طلوِع یہ جب دیکھیں کو سورج پررکھیں۔ سطح کی آنکھوں کو کمپاس
کہ گے دیکھیں آپ ہے)۔ جھکتا طرف کی افق وقت کے آفتاب غروِب (یا ہے ہوتا شروع آنا اوپر

ہے)! ہوتا نہیں غروب میں مغرب بالکل (یا ہوتا نہیں طلوع میں مشرق بالکل سورج

آفتاب طلوِع میں کماردسمبر روی وجے سی: سی

پیمائش کی فرق میں یہ زاو کے آفتاب) غروِب سے مغرب (یا آفتاب طلوِع سے مشرق پر، کمپاس اپنے
کریں۔

کریں۔ شیئر ڈیٹا اپنا
، آفتاب غروِب آفتاب/ طلوِع بلد، عرض کوڈ، پن کریں: پُر کو فارم گوگل کردہ لنک پر پیج ویب

. یہ زاو کا فرق وقت، کا مشاہدہ

٢٠٢١ دسمبر ٢٢؍ : تاریخ
@asipoec asi.poec@gmail.com : کریں۔ رابطہ
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ہیں؟ سکتے کر تلاش کیا آپ
آفتاب): غروِب (یا آفتاب طلوِع میں جنوب

جس سے) مغرب وقت کے آفتاب غروِب (یا سے مشرق وقت کے آفتاب طلوِع کو دسمبر ٢١ آپ
غروب) (یا ابھرتا جنوبی سے سب کا سورج لیے کے مقام کے آپ وہ ہیں کرتے پیمائش کی زاویے

ہے۔ نقطہ
ہیں، جاتے میں شمال مزید سے استوا خِط آپ جب کیوں:
وقت کے آفتاب غروِب (یا سے مشرق وقت کے آفتاب طلوِع
بڑھتا فرق میں یہ زاو دن، کے سالسٹیس کے دسمبر سے)، مغرب
شمال کتنے سے زاویے اس آپ کہ ہیں سکتے بتا آپ کیا ہے۔ جاتا
(یا آفتاب طلوِع دن کے سالسٹائس کے دسمبر نے آپ جو ہیں میں

تھا؟ ناپا لیے کے آفتاب) غروِب

N

S
خِط استوا

خِط سرطان

خِط جّدی

ہے؟ ہوتا غروب میں مغرب اور ہے ہوتا طلوع میں مشرق کبھی سورج کیا
کے اس ہے. نقطہ کا آفتاب غروِب / آفتاب طلوِع جنوبی یادہ ز سے سب دن کا سالسٹیس دسمبر

سورج کیا تو ہے۔ جاتا ہو شروع بڑھنا طرف کی شمال نقطہ کا آفتاب غروِب / آفتاب طلوِع بعد
میں شمال کب؟ تو ہے ایسا اگر ہے؟ ہوتا غروب میں مغرب اور ہے ہوتا طلوع میں مشرق کبھی

ہے؟ ہوتا کب آفتاب آفتاب/غروِب طلوِع
ہیں! سکتے جان خود اور ہیں سکتے کر مشاہدہ آپ

کے آفتاب غروِب یا آفتاب طلوِع کریں۔ مشاہدہ کا غروب / طلوع کے آفتاب بار ایک میں مہینے سے مقام ہی ایک
کچھ پر افق کو ہیں۔آپ سکتے لے تصویر ایک کی مشاہدے ہر آپ لیے کے کرنے یکارڈ ر کو تبدیلی اس میں نقطہ

ہے۔ ملتی مدد کرنےمیں مشاہدہ کربھی رکھ میں دھیان کو درخت) عمارتیں، پہاڑ، ً (مثلا پوائنٹ مستقل

پالکاڈ
دسمبر میں غروِب آفتاب
سی سی: پرنو سری راگ

W

بھیجیں! ہمیں وہ کیا مشاہدہ بھی جو آپ
بھوپال، مدھیہ پردیش
دسمبر میں غروِب آفتاب
سی سی: آلوک منڈاوگنے
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