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المقدمة
الُجغرافيا،  بعلِم  مّت�شلًة  مو�شوعاٍت جديدًة  يت�شّمُن  اّلذي  ال�ّشابِع  فِّ  لل�شّ كتاٌب  فهذا 
ُب الّطلبَة المفاهيَم الجغرافّيَة وينّمي لديهم مهاراِت التفكيِر الجغرافيِّ  ًما باأ�شلوٍب ُيك�شِ ُمقدَّ

هاِت الّتربويَة الحديثَة لهذِه المرحلِة والخ�شائ�َس الّنمائّيَة. ُمراعيَن بذلك التّوجُّ
ليٍن درا�شّييِن، وهي: عٍة على َف�شْ ويتكّوُن كتاُب الجغرافيا مْن اأربِع َوحداٍت ُموزَّ

ال�ّشم�شّيِة  المجموعـِة  تتنـاوُل خ�شائ�َس  وهى  ِمْن حوِلنا،  الكوُن   : الأولى  الوحدُة 
والأر�ِس وَمهاراِت قراءِة الخرائِط.

الياب�شِة  توزيَع  تتناوُل  )المحيطاُت والقاّراُت( وهَي  الطبيعيُّ  الّنظاُم  الّثانيُة:  الوحدُة 
والماِء على �شطِح الأر�ِس،وعنا�شَر الُمناِخ.

جراءاِت اّلتي اتُِّخَذْت  الوحدُة الّثالثُة: �شّكاُن العاَلِم ،وهي تتناوُل توزيَع ال�ّشّكاِن والإ
. ّكانيَّ في الأردنِّ كانّيِة، والواقَع ال�شُّ لمواجهِة اآثاِر الّزيادِة ال�شُّ

الوحدُة الّرابعُة: الأخطاُر الطبيعّيُة والب�شريُّة: وهي تتناوُل التغيَُّر الُمناخيَّ )الأعا�شيَر 
والفي�شاناِت والبراكيَن والأخطاَر الب�شرّيَة( مثَل الّزحِف الُعمرانيِّ والحروِب.

زمالِئنا  مْن  ناأمُل  لذا،  والتنقيِح؛  للمراجعِة  خا�شعٌة  تجريبيٌة  الّطبعَة  هذِه  باأنَّ  علًما 
المعلميَن واأولياِء الأموِر تزويدنا باأيِّ مالحظاٍت تغني الكتاَب وُت�شهُم في تح�شينِه.

واهلل ولي التوفيق
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الوحدُة ا�ولى

الكوُن ِمن حوِلنا

1
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الوحدُة ا�ولى

الكوُن ِمن حوِلنا

1

المالئمِة  بظروِفها  و�شّخَرها  الأر�َس  وهّياأَ  ُمتناهيٍة،  بدقٍة  الكوَن  اهللُ  خلَق  لقْد 
ن�شاِن وخدمِته؛ فجاءَت هذه الوحدُة للتعّرِف اإلى ما ُيحيُط بالأر�ِس  ومكوناِتها لحياِة الإ

مْن مكّوناٍت، وبياٍن للخ�شائ�ِس الرئي�شِة الّتي جعَلْت مَن الأر�ِس مكاًنا منا�شًبا للحياِة. 
ال�ّشم�ِس، وما  ها وحوَل  نف�شِ الوحدُة حركَة الأر�ِس ودوراَنها حوَل  وتناولت هذه 
الّليِل  ُطِول  واختالِف  الأربعِة،  والف�شوِل  والّنهاِر،  الّليِل  تعاُقِب  ِمْن  ذلَك  على  يترتُب 

والّنهاِر، ِمْن مكاٍن لآخَر على �شطِح الأر�ِس.
و�شتعزُز هذِه الوحدُة مهاراِت الّطالِب في قراءِة الَخرائِط مْن خالِل مو�شوِع مقيا�ِس 
الأقماِر  على  تعتمُد  الّتي  والّتطبيقاِت  الخرائِط  َر�ْشِم  في  ُت�شتخَدُم  الّتي  موِز  والرُّ �شِم  الرَّ

.)GPS( ونظاِم )Google earth( ِق لتطبيقاِت ناعّيِة من خالل الّتطرُّ ال�شّ
يُتوَقُع مَن الّطالِب بعَد درا�شِة الوحدِة اأْن يكوَن قادًرا على اأْن: 
■ ي�شتوعَب المفاهيَم والم�شطلحاِت الواردَة في الوحدِة.

■ يتعّرَف الكوَن مْن حوِلنا وموقَع المجموعِة ال�ّشم�شّيِة منه.
■ ي�شت�شعَر عظمَة اهلِل عزَّ وجلَّ في خلِق الكوِن ِمْن حوِلنا.

■ يتبّيَن خ�شائ�َس ومكوناِت المجموعِة ال�ّشم�شيِة.
■ يتعّرَف خ�شائ�َس كوكِب الأر�ِس الّتي جعلتُه منا�شًبا ل�شتمراريِّة الحياِة عليِه.

ها، وتعاُقِب الّليِل والنَّهاِر.  َح الَعالقَة بيَن دوراِن الأر�ِس حوَل نف�شِ ■ يُو�شِّ
■ َي�شتنتَج الَعالقَة بيَن موِقِع الأر�ِس مَن ال�ّشم�ِس وحدوِث الف�شوِل الأربعِة.

■ يتعّرَف المهاراِت الالزمَة لقراءِة الخرائِط.
■ ي�شتخدَم برمجيَة )Google earth( ونظاَم )GPS( في تحديِد الَمواقِع الُجغرافيِة.

. ِر العلميِّ والتكنولوجيِّ ■ ُيدِرَك قيمَة العقِل الب�شريِّ في الّتطوُّ
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●  ماذا ترى في ال�ّشماِء حيَن تنظُر اإليها ليال ؟ وماذا ترى اإذا نظْرَت اإليها َنهاًرا ؟ 

وِء هَي عبارٌة عْن نجوٍم وَمَجّراٍت ُتمّثُل جزًءا مَن  اإّن ما تراه في الّليِل مْن ِنقاِط ال�ضَّ
الكوِن الّذي تنتمي اإليه الأر�ُس، ولُبْعِد هذِه الّنجوِم عّنا م�شافاٍت كبيرًة فاإّننا نراها �شغيرَة 
الحجَم - انظْر اإلى ال�ّشكِل )1-1( - َواأّما نهاًرا فاإننا نرَى ال�شم�َس ُمتوِهجًة و�شاطعًة؛ 
لأّنها اأقرُب الّنجوِم اإلينا فهي ت�شيُء الجزَء المقابَل لها مَن الأر�ِس، فيمنعنا ذلك مْن روؤيِة 

الّنجوِم الأُخرى في الكوِن. انظِر ال�ّشكَل )2-1(.

مْن  وكبيرٍة  هائلٍة  م�شاحاٍت  على  تحتوي  المجّراِت  مَن  �شبكٍة  من  الكوُن  يتكّوُن 
التَّّباَنِة  َدْرِب  َمجّرُة  المجّراِت  ومْن هذه  والُغباِر،  والغازاِت  والكواكِب  النُّجوِم  اأعداِد 

اّلتي تنتمي اإليها مجموُعتنا ال�شم�شيُة، والأر�ُس اّلتي نعي�ُس عليها اأحُد كواكِبها.
يوَن وحدَة ال�ّشنِة ال�شوئيِة لقيا�ِس الم�شافاِت ال�ّشا�شعِة في الكوِن  وقِد ا�شتخدَم الفلكِّ

ال�ّشكُل )1-2(: ال�ّشماُء نهاًرا.ال�ّشكُل )1-1(: ال�ّشماُء لياًل.

ُن الكوُن؟اأول ِمّما يتكوَّ

الكوُن والمجموعُة الّشمسّيُة  الّدرُس األّوُل
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فّكْر

فّكْر

والَمجّراِت،  والنجوِم  الكواكِب  بيَن 
تقطُعها  اّلتي  الم�شافُة  باأّنها  وُتعّرُف 
الواحدِة،  ال�ّشنِة  في  وئّيُة  ال�شّ الأ�شعُة 
وِء في الفراِغ )300(  وتبلُغ �شرعُة ال�شّ
ال�ّشنُة  اإذْن  الثانيِة.  في  كيلومتًرا  األِف 
وئيُة ت�شاوي م�شافَة )9400( ملياِر  ال�شّ
كيلومتًرا. انظِر ال�ّشكَل الآتَي، ثمَّ اأجْب 

عِن الأ�شئلِة الآتيِة:
ال�ّشكِل  في  الأر�ِس  موقِع  اإلى  اأ�شْر   

)1-3/ب(؟
المجموعِة  موقِع  اإلى  تعّرْف   
ال�ّشم�شّيِة في َمجّرِة درِب التَّّبانِة في 

ال�ّشكِل )1-3/جـ، د(.
ماذا ت�شتنتُج مْن ذلَك؟  

الأر�ُس

َموِقُع كوكـِب 
الأر�ِس في 
المجموعِة 

ال�ّشم�شّيِة

المجموعُة 
ال�ّشم�شيُة وما 

حولها

ال�ّشكُل )1-3( موقُع الأر�ِس في الكوِن.

اأ

ب

د

جـ

تحّقَقْت  ولو  الآَن،  حّتى  َقها  تحقِّ اأْن  تقنيٍة  اأيُّ  ت�شتطْع  لم  �شرعٌة  ال�شوئيَُّة  وال�ّشّنُة 
قنطور�َس( )األفا  منظومِة  اإلى  للو�شوِل  �شنواٍت  اأربَع  حوالي  الرحلُة  ت�شتغرُق  ف�شوَف 
الّنجمّيِة التي تعدُّ اأقرَب منظومٍة نجمّيٍة اإلينا، واأّما الو�شوُل اإلى منظومِة الكلِب الأكبِر 

القزمّيِة - وهي اأقرُب المجّراِت اإلينا - ف�شوِف يتطّلُب )25( األَف �شنٍة �شوئّيٍة.

موقُع المجموعِة 
ال�شم�شّيِة في 
َمجّرِة درِب 

التَّّبانِة

ماذا تحتاُج اإذا اأردَت الرحلَة عبَر الكوِن؟



10

المجموعُة ال�ّشم�شيُّةثانِيًا

تتكّوُن المجموعُة ال�ّشم�شّيُة مّما يلي:
ال�ّشم�ُص   - 1

ومْن خ�شاِئ�شها:  
 ، جٍة تتكّون من ثالِث طبقاٍت: اأّوُلها ال�ّشطُح الخارجيُّ تبدو ككرٍة ملتهبٍة متوهِّ اأ   - 
الَحْمِل  طبقَة  ُت�شّمى  طبقٌة  تليها  )6000م5(،  حوالى  حرارِته  درجُة  وتكوُن 

مَن  الحرارُة  وتنتقُل   ، الحراريِّ
عبَر  ال�ّشطِح  اإلى  ال�ّشم�ِس  جوِف 
اّلتي  النواُة  واأّما  الَمنِطقِة،  هذِه 
فاإّنها  الّتفاعالُت  فيها  تحدُث 
ت�شُل  التي  الّطاقِة  اإنتاِج  اإلْى  توؤّدي 
 )13( اإلى  فيها  الحرارِة  درجُة 
ال�ّشكَل  انظر  مئويٍة.  درجٍة  مليوَن 

.)4-1(
ُتمثُِّل ال�ّشم�ُس )99.8%( مْن كتلِة  ب - 
اأْن  وُيمكُن  ال�شم�شيِة،  المجموعِة 
كوكٍب  مليوِن   )1.3( ت�شتوعَب 
اّلتي  فالأر�ُس  الأر�ِس،  حجِم  من 
نعي�ُس عليها ل ُتمّثُل اإل جزًءا ي�شيًرا 
ال�ّشكَل  انظِر   . ال�ّشم�شيِّ الّنظاِم  مَن 
الأر�ِس  حجَم  وتبّيْن   )5-1(

مقارنًة بحجِم ال�ّشم�ِس.
ال�ّشكُل )1-5(: حجُم الكواكِب مقارنًة بال�ّشم�ِس.

ال�ّشكُل )1-4(: تركيُب ال�ّشم�س.
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جـ -  تتكّوُن ال�ّشم�ُس من عدٍد مَن العنا�شِر هَي الهيدروجيُن وي�شّكُل ما ن�شبُته %74 
والهليوم 24%، ومَن الّنيَكِل والحديِد ما ن�شبُتُة )%2(.

انفجاراٍت  �شل�شلُة  تحُدُث  د  - 
عنها  ي�شدُر  �شطِحها،  على 
ُمناِخ  على  توؤّثُر  هائلٌة  طاقٌة 
�شـطــِح الـكـــرِة الأر�شـيـِة 
وغيِرها  الّت�شالِت  وعلى 
انظِر  الحيـاِة.  نـواحي  مـن 

ال�ّشكُل )1-6(: النفجاراُت ال�ّشم�شّيُة.ال�ّشكَل )6-1(. 
الكواكُب ال�ّشيارُة   - 2

المريُخ،  الأر�ُس،  َهرُة،  الزُّ ُعطاِرُد،  ِهي:  كواكَب  ال�ّشم�شيُة  المجموعُة  ت�شمُّ   
الُم�شتري، ُزَحُل، اأورانو�ُس، ِنْبُتوُن. انظِر ال�ّشكَل )7-1(. 

ال�ّشكُل )1-7(: كواكُب المجموعِة ال�ّشم�شّيِة.
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ها: وللكواكِب ال�ّشيارِة مجموعٌة من الخ�شائ�ِس اأهمُّ  
اأنَّ  يعني  وهذا  �شنِة،  بليوِن   )4.6( حوالي  ال�ّشم�شيِة  المجموعِة  عمُر  يبلغ  اأ    - 
ال�ّشم�َس والكواكَب ال�ّشيارَة ن�شاأَْت مجتمعًة في الفترِة الّزمنّيِة تقريًبا ح�شَب 

تقديِر الفلكييَن.
اأْي  ال�شـاعِة  عقارِب  حركِة  اّتجاِه  بعك�ِس  ال�ّشم�ِس  حوَل  الكواكُب  تدوُر  ب - 

كلُّهـا  ال�ّشـرِق،  اإلى  الغرِب  ِمـَن 
تقريبًا،  ه  نف�شِ الم�شتـوى  فـي 
الَمنِطقُة الّتي تدوُر فيها  وت�شّمى 
الكواكُب حوَل ال�شم�َس َبمنطقِة 
البروِج. لحِظ ال�ّشكَل )8-1(.
حوَل  ال�ّشيارُة  الكواكُب  تدوُر  جـ - 

الّلذيِن  واأُورانو�َس،  الُزَهرِة  با�شتثناِء كوكَبي  ال�ّشاعِة،  بعك�ِس عقارِب  ها  نف�شِ
يدوران حوَل نف�شيهما مَع عقارِب ال�شاعِة.

اأقماٌر يختلُف عدُدها ح�شَب الكوكِب، فمثاًل  ال�ّشيارِة  يتبُع ُمعَظَم الكواكِب  د   - 
َهَرِة اأّيُة اأقماٍر، بيَنما يدوُر حوَل الأر�ِس قمٌر واحٌد،  ل يدوُر حوَل ُعطارَد والزُّ

َر قمًرا. وحوَل المريِخ قمراِن، وحوَل الم�شتري �شبعَة ع�شَ
هُب  الكويكباُت والمُذنَّباُت والنيازُك وال�شُّ  - 3

حوَل  تدوُر  ال�ّشكِل  ُمنتَظمِة  غيُر  ِفِلّزّيٌة  �شخرّيٌة  اأج�شاٌم  باأّنها:  الُكَوْيِكباُت  ُف  ُتعرَّ  
ال�ّشم�ِس، وهي �شغيرُة الحجِم تتراوُح اأقطاُرها بيَن )1كم اإلى1000كم(، وتدوُر 
ُي�شّمىحزاَم  والم�شتري  المريِخ  بيَن  ِحزاٍم  �شمَن  معظُمها  ويقُع  ال�ّشم�ِس  حوَل 

الُكَوْيِكباِت. انظِر ال�ّشكَل )9-1(.

ال�ّشكُل )1-8(: منطقُة الُبروِج.
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َف�شائّيٌة  اأج�شاٌم  فهَي  المذنباُت:  اأّما 
»هالي«  ُمذنَُّب  اأ�شهِرها  وِمْن  ُملِتهبٌة، 

)Haly(. انظِر ال�ّشكل )1- 10(.

ْلبٌة كبيرُة  ُف النيازُك: باأّنها اأج�شاٌم �شُ َوُتعرَّ  
حوَل  ُمختِلفٍة  َمداراٍت  في  تدوُر  الحجِم 

وئيًّا مرئيًّا  ال�ّشم�ِس، وعنَد دخوِلها الغالَف الجويَّ لالأر�ِس تحترُق وُت�شِدُر �ُشعاًعا �شَ
ُي�شّمى »ال�شهاَب«، انظِر ال�ّشكَل )11-1(، )12-1(.

ال�ّشكُل: )1-9( ُكَوْيِكٌب.

 ال�ّشكُل: )1-10(: ُمذنَُّب هالي.

نشاط

نشاط

بالّرجوِع اإلى اأحِد محّركاِت البحِث ابحْث عِن القناِة الف�شاَئّيِة )نا�شونال جيوغرافيك( 
اأبو ظبي )natgeotv.com/ae( ُثمَّ اختْر مو�شوَع »رحلٍة في الوقِت والف�شاِء«.

ال�ّشكُل )1-12(: �ُشهٌب.ال�ّشكُل )1- 11(: نيزُك ُهوبا في ناميبيا )اإفريقيا(.
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ا�سئلة

ا�سئلة

عّرْف ما يلي:   - 1
وئّيَة، َمنِطقَة البروِج، الُمذنَّباِت، النيازَك. المجرَة، ال�ّشنَة ال�شّ  

علل ما يلي: عدَم قدرِتنا على روؤيِة النُّجوِم َنهاًرا.  - 2
اذكْر ثالثًة من خ�شائ�ِس ال�ّشم�ِس.  - 3

اأكمِل الفراَغ بما ينا�شُبه :   - 4
المجرُة الّتي تتبُعها مجموعُتنا ال�ّشم�شيُة هَي................... اأ    - 

يقّدُر الفلكيوُن عمَر المجموعِة ال�ّشم�شيِة بحوالي :.................... ب - 
كوكَبي:  با�شتثناِء  ال�ّشاعِة  عقارِب  عك�س  ها  نف�شِ حوَل  الكواكُب  تدوُر  جـ - 

.......،.........
تدوُر الُكويكباُت �شمَن حزاِم الكواكِب بيَن كوكَبي:................... د   - 
مْن اأ�شهِر الُمذّنباِت اّلتي ُيمكُن م�شاَهدُتها من الأر�ِس  ُمذنَُّب ............. هـ  - 
وُت�شدُر  الجويَّ  الغالَف  عنَد دخوِلها  تحترُق  الّتي  الأج�شاِم  على  ُيطَلُق  و   - 

�شعاًعا مرئيًّا بـ:.......... 
اكتْب في دفتِرَك عنا�شَر المجموعِة ال�ّشم�شّيِة الظاهرِة في ال�ّشكِل.   - 5
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●  لماذا ُي�شّمى كوكُب الأر�ِس كوكَب الحياِة؟
الآَن  حّتى  المعروُف  الوحيـد  المكاُن  لأّنهـا  الحياِة؛  كوكُب  الأر�ِس  على  ُيطَلُق 
ويعوُد  الب�شُر،  وِمنها  الحّيِة،  الكائناِت  لمالييِن  َموِطًنا  ُت�شّكُل  فهَي  فيه،  الحياِة  بوجوِد 

ال�شبُب في ذلَك اإلى مجموعٍة مَن الخ�شائ�ِس تمّيَزت به الأر�ُس. 

خ�شائ�ُص كوكِب الأر�ِصاأول

مَن  اأطوُل  لالأر�ِس  ال�شتوائيُّ  فالُقطُر   ،) )اإهليلجيٍّ ُكَرِويٍّ  �شبُه  الأر�ِس  �شكُل   -1
الُقطبيِّ - انظِر ال�ّشكَل )1-13/اأ( - وَيرجُع الختالُف في ُطوِل ُقطَريها  الُقطِر 
من  الأر�ِس  َتْفلُطِح  اإلى  ُتوؤّدي  والتي  ها  نف�شِ حوَل  لالأر�ِس  الَدورانّيِة  الحركِة  اإلى 
كم(.   40075( الأر�ِس(  حوَل  )الم�شافُة  ال�شتوائيُّ  المحيُط  ويبلُغ  و�شِطها، 

والمحيُط القطبيُّ )40.008( كم. انظِر ال�ّشكَل )1-13/ب(.

ال�ّشكُل ) 1-13(: اأبعاُد الأر�ِس.

رُض كوكُب الحياِة اأَلَ الّدرُس الثاني

المحيُط القطبيُّ 
40.008كم

المحيُط ال�شتوائيُّ 
40.075كم

القطُب ال�ّشماليُّ

القطُب الجنوبيُّ

12.756كم

كم
12

.7
14

اأ
ب

ب
اأ
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فّكْر

مْن  الكواكِب  ثالُث  2 - الأر�ُس 
فهي  ال�ّشم�ِس  عِن  الُبْعُد  حيُث 
تبعُد حوالي )150( مليوَن كم، 
بمقداٍر  تحَظى  يجعُلها  وهذا 
ال�ّشم�شيِّ  �شعاِع  الإ مَن  ثابٍت 
للكـائنـاِت  المالئمــِة  والطاقـِة 
الحيَِّة. انظِر ال�ّشكَل )14-1(.

ال�ّشكُل )1-14(: ُبْعُد الأر�ِس عَن ال�ّشم�ِس.

3 - ميُل ُمحوِر الأر�ِس اأثناَء دورانها حوَل ال�ّشم�ِس بمقداِر 23.5 درجًة، وتبلُغ �شرعُة 
ال�ّشاعِة، وهي �شرعٌة منا�شبٌة،  ها )1670( كيلومتًرا في  دوراِن الأر�ِس حوَل نف�شِ

ولهذا ل ن�شعُر بدوراِنها. انظِر ال�ّشكَل )15-1(.

ال�ّشكُل )1- 15(: َميالُن ِمحوِر الأر�ِس اأثناَء دوراِنها حوَل ال�ّشم�ِس. فّكْر

ماذا يحدُث لو اأنَّ الأر�َس تدوُر حوَل ِمحوٍر عموديٍّ غيِر مائٍل؟

147 مليون كم

152 مليون كم
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اأغلفٍة  اأربعِة  تتكّوُن الأر�ُس مْن   -4
 ، ، وال�شخريُّ رئي�شٍة هَي )المائيُّ
انظـِر   .) والحيــويُّ  ، والغـازيُّ

ال�ّشكَل المجاوَر )16-1(.
فت�شّكُل المياُه ما ن�شبُته )%71(   
الأر�شيِة،  الكرِة  م�شاحِة  من 
الذي  الوحيُد  الكوكُب  وهو 

اأ�شا�ُس الحياِة، وغاُز )الأك�شجيِن( الذي ن�شبُته  الماُء الذي هو  يتوافُر على �شطِحه 
)21%( من غازاِت الغالِف الجويِّ وهو غاٌز تحتاُجه الكائناُت الحّيُة للتنف�ِس.

المجاِل  عن  الم�شوؤوُل  وهو  الأر�ِس،  ُلبِّ  موادِّ  من  ن�شبًة  اأعلى  الحديُد  ي�ّشكُل   -5
ويمتدُّ حوَلها لأكثَر  الأر�َس،  المجاُل غالٌف يحمي  لالأر�ِس، وهذا  الِمغناطي�شيِّ 
مْن )60( األَف كيلو متًرا في الف�شاِء، ويمنُع الكثيَر من النبعاثاِت الخطرِة ال�شادرِة 

ِمَن ال�ّشم�ِس. انظِر ال�ّشكَل اأدناه )17-1(.

ال�ّشكُل )1-16(: اأغلَفُة �شطِح الأر�ِس.

ال�ّشكُل ) 1-17(: الَمجاُل المغناط�شيُّ لالأر�ِس يحميها مَن النبعاثات ال�ّشم�شيِة.
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قمُر الأر�ِصثانيًا

القمُر ي�شاِحُب الأر�َس في رحلِتها 
تابُعها  وهو  ال�ّشم�ِس  حوَل  ال�ّشنويِة 
المتو�شطُة  الم�شافُة  ُر  وُتقدَّ الوحيُد، 
 )384( بنحِو  والقمِر  الأر�ِس  بيَن 
األَف كيلومتًرا، وت�شتغرُق دورُة القمِر 
 )12( و  يوًما   )29( الأر�ِس  حوَل 
ال�ّشكُل )1-18( َمداُر القمِر حوَل الأر�ِس.�شاعًة تقريًبا. تاأّمِل ال�ّشكَل )18-1(.

ال�شم�ص

الأر�ص القمر

القمِر  باأوجِه  لرتباِطها  اأهميًة،  الأكثُر  فهي  لل�شم�ِس  بالن�شبِة  القمِر  دورُة  واأّما 
في  وال�شم�ُس  هو  ويكوُن  َمحاًقا  القمُر  يكوُن  عنَدما  القمريُّ  ال�شهُر  ويبداأُ  المختلفِة، 

التجاة نف�شه بالن�شبِة لالأر�ِس.
حوَل  القمِر  دوراِن  وبتوا�شِل 
المنيِر  الجزِء  م�شاحُة  تزداُد  الأر�ِس 
ثمَّ  هالًل،  فيظهُر  لالأر�ِس،  المواجِة 
التربيَع الأَّوَل، ُثمَّ الأحدَب. ثّم البدَر 
وتعوُد   ، القمريِّ ال�شهِر  منت�شِف  في 
اإلى  المواجِة  المنيِر  الجزِء  م�شاحُة 
الَمحاِق.  حّتى  التدريجيِّ  التناُق�ِس 

انظِر ال�ّشكَل )19-1(.

ال�ّشكُل ) 1-19 (: اأوجُه القمِر.
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فّكْر

بالتقويِم  والحـجِّ  الفطِر،  وعيـِد  رم�شاَن،  ك�شـوِم  �شـالمّيُة  الإ ال�شعائُر  ترتبُط  لماذا 
؟ الهجريِّ

كتقويٍم  العربيِة  البلداِن  بع�ُس  تّتخُذُه  الّذي  الهجريُّ  التقويُم  القمِر  بحركِة  ويرتبُط 
َفُي�شتخَدُم  �شالميِة  والإ العربيِة  الأقطاِر  بقيُة  واأّما  ال�شعوديِة،  العربيِة  كالمملكِة  ر�شميٍّ 
 )354( من  الهجريُة  ال�شنُة  وتتكّوُن   . الميالديِّ التقويِم  جانِب  اإلى  الهجريُّ  التقويُم 

يوًما، واتُِّخَذْت حادثُة الهجرِة النبوّيِة ال�شريفِة بدايًة لهذا التقويِم. 
ن�شاِن فقْد نزَل على �شطِحه  والقمُر اأّوُل مكاٍن خارَج الكرِة الأر�شّيِة وطَئْتُه قدُم الإ
رائُد الف�شاِء الأميركيِّ )نيل اأرم�شترونغ( في 20 /1969/7. انظِر ال�ّشكَل )20-1(.

ال�ّشكُل )1-20(: �شطُح القمِر كما ظهَر من خالِل المركباِت الف�شائيِة.
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ا�سئلة

ا�سئلة

عّرْف ما يلي:    - 1
، الَمحاَق، البدَر. الَمجاَل الِمغناطي�شيَّ لالأر�ِس، ال�شهَر القمريَّ  

عّلْل ما يلي:   - 2
. �شعاِع ال�ّشم�شيِّ ت�شتقبُل الأر�ُس كميًة منا�شبًة مَن الإ اأ    - 

.) بَه ُكرويٍّ )اإهليلجيٍّ �َشْكَل الأر�ِس لي�َس ُكَرِويًّا بْل �شِ ب - 
الحياِة  ل�شتمراِر  منا�شًبا  جعلْتُه  اّلتي  الأر�ِس  كوكِب  خ�شائ�ِس  مْن  اأربعًة  عّدْد   - 3

عليِه.
اأكمِل الفراَغ بما ينا�شُبه فيما يلي:   - 4

تتكّوُن الأر�ُس من اأربعِة اأغلفٍة رئي�شٍة هَي:  اأ    - 
     ................. ●2              ................. ●1

................. ●4              ................. ●3
ها: .............. تبلُغ �شرعُة دوراِن الأر�ِس حوَل نف�شِ ب - 

................. : تبلُغ ن�شبُة غاِز )الأك�شجيِن( في الغالِف الجويِّ جـ - 
بداأَِت ال�ّشنُة الأولى مَن التقويِم الهجريِّ بعَد حادثِة: ................. د   - 

ُر الم�شافُة بيَن الأر�ِس والقمِر بـ: ................. ُتقدَّ هـ  - 

ت�شتغرُق دورُة القمِر حوَل الأر�ِس:  ................. و   - 
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نتائُج حركَتي األرِض الّدرُس الّثالُث

قـال اهلل تعـالـى: {
 {                           

)�شورُة يون�َس، الآية 5(

ح اأهمّيَة ال�شم�ِس والقمِر من خالِل الآيِة الكريمِة. ● و�شّ

( ولها دورتاِن: الأولى حوَل  بُه ُكرويٍّ )اإهليلجيِّ عرْفَت �شابًقا اأنَّ الأر�َس �شكُلها �شِ
ها، والثانيُة حوَل ال�ّشم�ِس، ومن نتائِج ذلَك ما يلى: نف�شِ

تدوُر الأر�ُس حوَل ِمحوِرها 
دورًة  ال�شرِق  اإلى  الغرِب  من 
�شاعًة،   )24( مّدُتها  كاملًة 
مَن  المقابلُة  المناطُق  فت�شتقبُل 
فيكوُن  ال�شم�ِس،  �شوَء  الأر�ِس 
ل  اّلذي  الجزُء  واأّما  الّنهاُر، 
ي�شُله �شووؤُها فيكوُن لياًل. انظِر 
اأجْب  ثّم   ،)21-1( ال�ّشكَل 

عّما ياأتي: 

تعاُقُب الّليِل والنّهاِراأول

ال�ّشكُل ) 1-21(: دوراُن الأر�ِس وتعاقُب الّليِل والّنهاِر.

 ماذا ُي�شّمى الّن�شُف الم�شيُء من الأر�ِس؟
 ماذا ُي�شّمى الّن�شُف الُمظِلُم مَن الأر�ِس؟
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تعاُقُب الف�شوِل الأربعِةثانيًا

والُقطِب  ال�شماليِّ  الُقطِب  بيَن  ي�شُل  الّذي  الوهميُّ  الَخطُّ  الأر�ِس  بِمْحَوِر  ُد  وُيق�شَ
الجنوبيِّ ماًرا بمركِز الأر�ِس.

تتعاَقُب الف�شوُل الأربعُة على �شطِح الكرِة الأر�شّيِة ل�شببيِن هما:
دوراُن الأر�ِس حوَل ال�ّشم�ِس من الغرِب اإلى ال�شرِق والتي ت�شتغرُق مّدَة )365(   - 1

يوًما.
زاويِة  اختالِف  اإلى  ُيوؤّدي  مّما  ال�ّشم�ِس؛  حوَل  دوراِنها  اأثناَء  الأر�ِس  ِمْحَوِر  ميُل   - 2
�ضقوِط الأ�ضعِة ال�ّضم�ضيِة على المكاِن الواحِد بيَن �ضهٍر واآخَر، ويتبُع ذلَك اختالٌف 

في الف�شوِل الأربعِة وطوُل الّليِل والّنهاِر وفًقا لالآتي:

، والّن�شُف  يُف في الّن�شِف الجنوبيِّ ، وال�شّ 12/21: يبداأُ ال�ّشتاُء في الّن�شِف ال�ّشماليِّ
ال�ّشماليُّ نهاُره ق�شيٌر، والّن�شُف الجنوبيُّ نهاُرُه طويٌل.

، وال�ّشم�ُس  ، والخريُف في الّن�شِف الجنوبيِّ 3/22: يبداأُ الّربيُع في الّن�شِف ال�ّشماليِّ
،ويت�شاوى طوُل الّليِل والّنهاِر  ت�شرُق ب�شكٍل مت�شاٍو على الّن�شِف ال�ّشماليِّ والجنوبيِّ

في ن�شَفي الكرِة الأر�شّيِة.

، والّن�شُف  ، وال�ّشتاُء في الّن�شِف الجنوبيِّ يُف في الّن�شِف ال�ّشماليِّ 6/21: يبداأُ ال�شّ
ال�ّشماليُّ نهاُره طويٌل، والّن�شُف الجنوبيُّ نهاُره ق�شيٌر.

، وال�ّشم�ُس  ، والّربيُع في الّن�شِف الجنوبيِّ 9/22: يبداأُ الخريُف في الّن�شِف ال�ّشماليِّ
، ويت�شاوى طوُل الّليِل والّنهاِر  ت�شرُق ب�شكٍل مت�شاٍو على الّن�شِف ال�ّشماليِّ والجنوبيِّ

في ن�شَفي الكرِة.
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فّكْر

لحِظ ال�ّشكَل )1- 21( اّلذي ُيمّثُل تعاُقَب الف�شوِل الأربعِة على �شطِح الأر�ِس، 
نِة. وتتبَِّع التغيُّراِت في الف�شوِل على َمداِر ال�شَّ

فّكْر

ن�شاِن في كوكِب الأر�ِس. ْح اأهمّيَة تعاُقِب الف�شوِل الأربعِة على حياِة الإ و�شّ

ُن الف�شوِل الأربعِة. ال�ّشكُل ) 1-21(: تكوُّ

20-3/22 العتداُل الربيعيُّ

20-9/22 العتداُل الخريفيُّ

 12/21
النقالُب 

ال�شتويُّ

 6/21
النقالُب 

يفيُّ ال�شّ

ال�ّشتاُء

ال�شيُف
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ا�سئلة

ا�سئلة

عّرْف محوَر الأر�ِس.    - 1
عّلْل ما يلي:   - 2

اأ    - تعاُقَب الف�شوِل الأربعِة على �شطِح الأر�ِس.  
ب - اختالَف طوِل الّليِل والّنهاِر.  

جـ - ت�شاوَي طوِل الّليِل والّنهاِر في 22/ 3 و22/ 9.  
العبارِة  بجانِب   )✕( وعالمَة  ال�شحيحِة،  العبارِة  بجانِب   )�( عالمَة  �شْع   - 3

الخاطئِة فيما يلي: 
اأ    - ُي�شّمى الجزُء اّلذي ت�شيُئه ال�شم�ُس من الأر�ِس نهاًرا.  

ب - يت�شاوى الّليُل والّنهاِر عنِد خطِّ ال�شتواِء في اأياِم ال�ّشنِة كاّفًة.  
جـ - تبلُغ درجُة ميِل محوِر الأر�ِس 523.5.  

اأكمِل الجدوَل الآتي بما ينا�شُبه:  - 4

الحدُث الفلكيُّالتّاريُخ 
الف�شُل في 

النّ�شِف ال�ّشماليِّ
الف�شُل في 

النّ�شِف الجنوبيِّ 
طوُل الّليِل 

والنّهاِر

6 /21
9/22

12 /21
3 /22
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مهاراُت الخرائِط الّدرُس الرابُع

الّتي  ال�شروريِة  الأموِر  مَن  الخرائُط  اأ�شبحِت 
يحتاُجها المواطُن العاديُّ في حياتِه اليومّيِة، وتبرُز 

اأهّمّيُتّا في مجالٍت هي:
1 - المجالُت التعليمّيُة، فهي ت�شاعُد المعّلَم على 

تو�شيحِ الّظواهِر الطبيعّيِة والب�شريِّة لُطاّلِبِه.
ِع  التوزُّ واأنماِط  الأر�ِض  ا�ضتخداماِت  2 - درا�ضُة 

كانيِّ ومراكِز الُعمراِن. ال�شُّ
3 - الِمالحُة البحرّيُة والجويُّة.

4 - الُخَطُط الع�شكريُّة.
5 - ُتقّدُم بياناٍت للُمهتميَن عِن الم�شافاِت والّطرِق 
والَمواقِع والَم�شاحاِت والرتفاعاِت وغيِرها.                          
ِف اإلى اأحواِل الّطق�ِس، ودرا�شِة  6 - ت�شاعُد في التعرُّ
انظر  الُمختلفِة.  والقت�شاديِّة  الطبيعّيِة  الموارِد 
ال�شتخـدامــاِت  وتعـّرْف  ال�شكــل )22-1( 

وِر. الظاهرَة في ال�شّ

ا�شتخداماُت الخرائِطاأول

ن�شاُن من الخرائِط في حياتِه اليومّيِة؟  ● كيَف ي�شتفيُد الإ

ال�ّشكُل ) 1-22(: ا�شتخداماُت الخرائِط  
المختلفِة.

فّكْر

فّكْر

لماذا تطّورِت ا�شتخداماُت الخرائِط في الع�شِر الحديِث؟
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َمهاراُت قراءِة الخرائِط وا�شتخداِمها ثانيًا

لماِم بعدٍد من العنا�شِر ومنها: لفهِم الخرائِط وقراَءِتها لبدَّ من الإ
مقيا�ُص الّر�ِشم   - 1

   لماذا ل يمكُن ر�شُم منطقٍة معينٍة باأبعاِدها الحقيقيِة على الورِق؟

ل�شعوبِة ر�شمِ منطقٍة ما على الورِق باأبعاِدها الحقيقيِة يتمُّ ا�شتخداُم مقيا�ِس الّر�شِم   
الواقِع،  على  يقابُلها  وما  الخريطِة  على  ما  م�شاحٍة  اأو  م�شافٍة  بيَن  الن�شبُة  وهو: 
، ُوت�شنَُّف  ، والكتابيُّ يُّ ، والَخطِّ ويظهُر على الخرائِط باأ�شكاِل عديدٍة منها: الّن�شبيُّ
َب مقيا�ِس الّر�شم اإِلى خرائَط ذاِت مقايي�ِس ر�شٍم كبيرٍة وخرائَط ذاِت  الخرائُط َح�شَ

مقايي�َس متو�شطٍة، وخرائَط ذاِت مقايي�ِس ر�شمٍ  �شغيرٍة  لحِظ الجدوَل الآتَي:
اأنواع الخرائَط َوفًقا لمقايي�ِس الّر�شِم

الأمثلُةالخ�شائ�ُص 
ر�شٍم  بمقيا�ِس  خرائُطٌ 

كبيٍر
تحتوي على تفا�شيَل كثيرٍة

ُتمّثُل م�شاحًة �شغيرًة.
1: 24000 فاأكبر

بوغرافيُة. الخرائُط الطُّ
خـرائُط الّطرِق ومخّططاُت 

المباني.
ر�شٍم  بمقيا�ِس  خرائُطٌ 

متو�شٍط
م�شاحٌة متو�شطٌة وتفا�شيُل اأقلُّ

120000 :1 - 24000:1
خرائُط المدِن الكبيرِة.

ر�شٍم  بمقيا�ِس  خرائُطٌ 
�شغيٍر

ُتمّثُل م�شاحاٍت وا�شعًة
تفا�شيُلها قليلٌة

1: 120000  - 1: 1مليون

والكــرُة  العـاَلـمِ،  خرائـُط 
الأر�شّيُة، الأَطال�ُس.

  ماذا ت�شتنتُج مْن ذلَك؟
ن�شتنتُج اأّنه كّلما كاَن مقيا�ُس الّر�شِم �شغيًرا كانِت الم�شاحُة المغطاُة كبيرًة وكانت   

التفا�شيُل قليلَة الو�شوِح.
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نشاط

نشاط

نشاط

تدريبات

نشاط

تاأّمْل خريطَة الأردنِّ في ال�ّشكِل )1-23(، ثّم اأجْب عّما ياأتي:
ت�شاوي  فكْم  الخريطِة  واإربَد )2�شم( على  بيَن مدينَتي عّماَن  الم�شافُة  اإذا كانِت   

على الطبيعِة؟
.  اأوجِد الم�شافَة علـى الطبيعِة بيَن مدينَتي عّماَن والعقبِة با�شتخداِم المقيا�ِس الخطيِّ

. ال�ّشكُل )1- 23(: خريطُة الأردنِّ
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دَة النت�ضاِر على �ضكِل ِنقاٍط كمدينٍة ومنها:  رموٌز ُنقطّيٌة: تمّثُل ظاهراٍت محدَّ اأ    - 
وِر، وتعبيرّيٌة كهالٍل لم�شجٍد. هند�شّيٌة كالمربعِ، وت�شويرّيٌة، كال�شّ

رموٌز َخّطّيٌة: تدلُّ على ظواهَر ذاِت امتداٍد خطيٍّ كالّطرِق والأنهاِر والأوديِة. ب - 
رموٌز م�شاحّيٌة: ُت�شتخَدُم فيها الألواُن والّظالُل لتمثيِل ظاهراٍت تنت�شُر على  جـ - 

م�شاحاٍت معيَّنٍة كانت�شاِر الغاباِت والمناطِق ال�ّشهلّيِة.

ال�ّشكُل )1- 24(: اأنواُع الّرموِز.

خطوِط   من  وهمّيٍة  �ضبكٍة  من  ُن  يتكوَّ اّلذي  حداثياِت  الإ نظاَم  العلماُء  ا�شتحدَث 
الّطوِل ودوائِر العر�ِس وهي: )360 خطُّ الطوِل( و )180 دائرُة العر�ِس (، وُيعّبُر عن 
 )60( اإلى  والّدقيقُة  دقيقًة،   )60( اإلى  ُم  ُتق�شَ والدرجُة  بالّدرجاِت،  حداثياِت  الإ هذِه 

ثانيًة، وتفيُد في معرفِة الوقِت وتحديِد المواقِع على الكرِة الأر�شّيِة.

فّكْر

فّكْر

كيَف يمكُن تحديُد موقٍع ما على �شكٍل ُكَرويٍّ كالأر�ِس؟

رموُز الخرائِط    -2
ِطٌة ُت�ضتخَدُم  هي خطوٌط اأو ِنقاٌط اأْو دوائُر اأْو األواٌن اأْو حروٌف هجائيٌة اأْو ر�ضوٌم مب�ضَّ
اأنواِع  باإحدى  لتمثيِل الظواهِر على الخريطِة، ويتمُّ تمثيُل الظواهِر على الخرائِط 

الرموِز الآتيِة:

حداثياِتثالثًا تحديُد المواقِع با�شتخداِم نظاِم الإ
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نشاط

تدريبات

اكتْب  ثمَّ   ،)25-1( ال�ّشكَل  انظِر 
العر�ِض  ودوائِر  الّطوِل  خطوِط  قيَم 

الُمرقَّمِة في ال�ّشكِل: 

ال�شكل )1- 25(: �ضبكُة خطوِط الّطوِل ودوائِر العر�ِض.

ٍد تحديُد الموقِع الفلكيِّ لمكاٍن محدَّ  - 1

يتمُّ تحديُد المواقِع على �شطِح الكرِة الأر�شّيِة باإحدى الطريقَتيِن:

لتحديِد الموقِع الفلكيِّ لمكاٍن ما يمكُن اّتباُع الُخطواِت الآتيِة:
نحّدُد المكاَن �شماَل خطِّ ال�شتواِء اأو جنوَبُه و�شرَق خطِّ )غرينت�َس( اأو غرَبُه، مثاُل  اأ    - 
ذلَك مدينُة َعّماَن تقُع اإلى ال�شماِل من خطِّ ال�شتواِء واإلى ال�شرِق من خطِّ )غرينت�َس(.
تبلُغ )32(  عّماَن  لمدينِة  دائرِة عر�ٍس  فاأقرُب  للمكاِن،  دائرِة عر�ٍس  اأقرَب  نحّدُد  ب - 

ماًل. درجًة �شِ
نحّدُد اأقرَب خطِّ طوٍل للمكاِن، واأقرَب خطِّ طوٍل لمدينِة عّماَن وهو )36( درجًة  جـ  - 

�شرًقا.
ماًل و)36( درجًة  �شِ الفلكيُّ لمدينِة عّماَن هو )32( درجًة  الموقُع  بذلك يكوُن  د    - 

�شرًقا تقريًبا.

1

34

5

2

نشاط

تدريبات

بال�شتعانِة بال�ّشكِل رْقِم )1-23( حّدِد الموقَع الفلكيَّ لمدينَتي َمعاَن، والّروي�شِد.
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من  الآتيَة  الخطواِت  نّتبُع  مثاًل  العربيِّ  كالوطِن  ما  لمنطقٍة  الفلكيِّ  الموقِع  لتحديِد 
خالِل ال�ّشكِل )26-1(:

ماًل وجنوًبا. نحّدُد اأق�شى امتداٍد جغرافيٍّ للوطِن العربيِّ على دوائِر العر�ِس �شِ اأ    - 
نحّدُد اأق�ضى امتداٍد على خطوِط الّطوِل �ضرًقا وغرًبا. ب - 

�شماًل،  ال�شتواِء )37(  العربيِّ هو درجتاِن جنوَب خطِّ  للوطِن  الفلكيُّ  الموقُع  جـ  - 
و)17( غرًبا اإلى )60( �شرًقا.

نشاط

تدريبات

حّدِد الموقَع الفلكيَّ لكلٍّ من الأردنِّ والمغرِب.

تحديُد الموقِع الفلكيِّ لمنطقٍة جغرافيٍة وا�شعٍة  -2

. ال�ّشكُل )1-26(: خريطُة الموقِع الفلكيِّ للوطِن العربيِّ
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ا�سئلة

ا�سئلة

عّرف: مقيا�َس الّر�شِم، الّرموَز، الّرموَز الخّطيَة.  - 1
اذكْر ثالثًة من ا�شتخداماِت الخرائِط في حياِتنا اليومّيِة.  - 2

على الجدوِل الآتي انقْل نوَع مقيا�ِس الّر�شِم للِقيِم الآتيِة:  - 3
 )20000:1( ،)500.000:1( ،)10000:1( ،)150.000:1(

مقيا�ُس ر�شٍم �شغيٍرمقيا�ُس ر�شٍم كبيٍر

4 - و�شْح كيَف يمكُن تحديُد الموقِع الفلكيِّ لدولٍة ما.
، ال�شكِل رْقِم )1-23( اأجْب عن ال�شوؤاَليِن: بالّرجوِع اإلى خريطِة الأردنِّ  - 5

من خالِل مقيا�ِس الّر�شِم اأوجِد الم�شافَة الّتي تقطُعها عنَد ذهاِبك برحلٍة  اأ    - 
مْن عّماَن اإلى البحِر الميِِّت ُمروًرا بمدينِة َماأَْدَبا.

من خالِل ال�شكِل رْقِم )1-23( ار�شِم الّرمَز المنا�شَب لكلِّ ظاهرٍة مّما  ب - 
ياأتي:

1. الحدوُد الأردنّيُة الخارجّيُة.   
2. العا�شمُة َعّماُن.  

3. مدينُة اإربَد.  
4. وادي الُموِجِب.  

5. نقطُة ارتفاِع جبِل اأمِّ الداِمي.   
ّكُة الحديٍد في العقبِة. 6. �شِ  
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التطبيقاُت الحديثُة في َمجاِل 
استخداِم الخرائِط 

الّدرُس الخامُس

بالجغرافيا  َعالقٌة  لها  واّلتي  الع�شِر  هذا  في  التكنولوجّيِة  التطوراِت  اأهمُّ  ما   ●

والخرائِط؟
نترنت والتطّوِر  ُر العلميُّ الكبيُر في البرامِج الحا�شوبيِة، وانت�شاِر �شبكِة الإ اأّدى التطوُّ
الّتي ُتمّكُننا من  اإيجاِد العديِد من التطبيقاِت والتقنياِت  اإلى  في مجاِل الهواتِف الذكّيِة 
وُي�شٍر، ومْن  ب�شهولٍة  العالِم  في  الأماكِن والمعلوماِت  اإلى  للو�شوِل  الخرائِط  ا�شتخداِم 
الجغرافيِة  المواقِع  )Google earth(، ونظاُم تحديِد  اإيرُث(  )الجوجَل  التطبيقاِت:  هذِه 

.)GPS(

  ما هي تطبيقاُت جوجَل اإرَث؟
يعدُّ )جوجَل اإرُث( اأحَد اأهمِّ برامِج الخرائِط الّتي ي�شتطيُع الم�شتخِدُم مْن خالِلها اأْن 
المتنوعِة والمتعّددِة والمتميزِة، وُيمكُن  الجغرافيِة  المعلوماِت  الَقْدَر الأكبَر مَن  يجمَع 
ًة في اأوقاِت ال�ّشفِر وال�ّشياحِة. َب الحاجِة خا�شّ ا�شتعماُلها في المجالِت المختلفِة َح�شَ

كيَف ُيمكُن الح�شوُل على تطبيقاِت )الجوجَل اإرَث(؟  
خطواُت الح�شوِل على تطبيقاِت الجوجَل اإرَث  - 1

هذه التطبيقاُت مجانّيٌة تابعٌة ل�شركِة )Google( ويمكُننا تحميُله على اأجهزِة  اأ    - 
الحا�شوِب والهواتِف الذكّيِة من خالِل موقِع )www.google.com(، ولكّنه ل 

نترنت. َيعمُل بدوِن اأْن يكوَن هناَك اّت�شاٌل بالإ

تطبيُق الجوجَل اإرَث )Google earth(اأول
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ال�ّشكُل )1-28(: ال�شفحُة الرئي�شُة ِلتطبيِق )الجوجَل اإرَث(.

على  له  اأيقونٌة  تظهُر  التطبيقاِت  تحميِل  عنَد  ب - 
�شطِح المكتِب كما في ال�ّشكِل )27-1(.

يتمُّ النقُر على الأيقونِة للّدخوِل اإلى التطبيقاِت  جـ - 
ويمكـُن  نجليزيّـِة،  الإ بالّلغـِة  �شفحُتـه  فتظهـُر 
القائمِة  خالِل  من  العربّيِة  الّلغِة  اإلى  تغييُرها 
المن�شدلِة )اأدواٍت(. انظِر ال�ّشكَل )28-1(. 

ال�ّشكُل )1-27(: رمُز تطبيِق 
)الجوجَل اإرَث(

ميزاُت تطبيقاِت الجوجَل اإرَث  - 2

ُتتيُح لنا النتقاَل بيَن الّدوِل والأماكِن على �شطِح الأر�ِس من خالِل عر�ِس  اأ    - 
ناعّيِة والخرائِط والت�شاري�ِس.  وِر الملتَقطِة عبَر الأقماِر ال�شّ ال�شّ
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ال�ّشكُل )1-29(: موقُع الأردنِّ في تطبيِق )الجوجَل اإرَث(.

يمكُنك كتابُة الدولِة اأو المكاِن الّذي تبحُث عْنه لزيارِته وت�شفِحِه فيعِر�ُس  ب - 
لنا  فيحّدَد   ، الأردنَّ مثاًل  نكتَب  كاأْن  المكاِن،  لهذا  وِر  ال�شّ من  كبيًرا  عدًدا 
ِة بها  في اأ�شفِل ال�ّشا�شِة. انظِر ال�ّشكَل  وِر الخا�شّ مكاَنها، ويظهَر عدٌد من ال�شّ

.)29-1(

 ، الفلكيِّ الموقِع  اأِو  ال�شارِع  ا�شِم  اأِو  المكاِن  ا�شمِ  خالِل  مْن  البحَث  ن�شتطيُع  جـ - 
ويحّدُد لنا المكاَن والوقَت الاّلزَم للو�شوِل اإليِه والم�شافاِت بيَن الأَْمِكنِة. وتتيُح 

هذه التطبيقاُت روؤيَة المكاِن باأبعاِدِه الّثالثّيِة.

نشاط

تدريبات

افترا�شيٍة  برحلٍة  قْم   )GOOGLE EARTH( تطبيقاِت  ُمعّلِمك وبا�شتخداِم  بم�شاعدِة 
لمدينِة البتراِء الوردّيِة، وتعّرْف اإلى اأهمِّ معالِمها .
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 نظاُم )GPS( العالميُّ لتحديِد المواَقِعثانيًا

)GPS( ما هو نظاُم  
هو نظاٌم يمكُن من خالِله تحديُد المواقِع على �شطِح الكرِة الأر�شّيِة من خالِل اّت�شاِله 
العر�ِض.  الّطوِل، ودوائِر  �ضبكِة خطوِط  ِقَيِم  واعتماِده على  ناعيِة  ال�ضّ بالأقماِر  المبا�ضِر 
الآتيِة:  الكلماِت  من  الأولى  الأحرَف  وتمّثُل   )GPS( نجليزيِة  الإ بالأحرِف  له  وُيرمُز 

.)Global Positioning System(

)GPS( فوائُد نظاِم  - 1
�ضهولُة التتبِع وتحديِد المواقِع وخطوِط ال�ّضيِر لو�ضائِل النقِل المختلفِة كال�ّضفِن  اأ    - 

وال�ّشاحناِت والّطائراِت.
ُي�شتخَدُم لالأغرا�ِس الع�شكريِّة في مجالِت المراقبِة الدائمِة والدقيقِة لتحديِد  ب - 

الأماكِن.
في  والّدقِة  وال�شرعِة  التطّوِر  على  ينعك�ُس  مّما  المجتمِع،  لخدمِة  َت�شخيُره  جـ - 
�شعاِف  الإ �شيارِة  توجيِه  في  كال�شرعِة  بذلَك  يرتبُط  ما  المواقِع وكلِّ  تحديِد 

طفاِء اإلى موقٍع محّدٍد عبَر اأق�شِر الّطرِق واأ�شرِعها وبدقٍة عاليٍة. والإ
)GPS( اآليُة عمِل نظاِم  - 2

تدوُر الأقماُر ال�شناعّيُة حوَل الكرِة الأر�شيِة في َمداراٍت محّددٍة ودقيقٍة جًدا  اأ    - 
وخالَل دوراِنها تبثُّ اإ�شاراٍت تحمُل معلوماٍت اإلى الأر�ِس.

بع�َس  وُيجري  المعلوماِت  هذه  با�شتقباِل   )GPS( في  ال�شتقباِل  يقوُم جهاُز  ب - 
بِط موقَع الُم�شتخِدِم.  العملياِت الح�شابّيِة ليحّدَد بال�شّ

، وعلى  ناعيِّ ا من القمِر ال�شّ ت�شتقبُل المحّطاُت الأر�شّيُة هذه المعلوماِت اأي�شً جـ - 
ها تقوُم هذه المحّطاُت بتزويِد القمِر بالمعلوماِت الاّلزمِة مْن اأجِل اأْن  اأ�شا�شِ
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يعمَل على الوجِه الأف�شِل مثِل التوقيِت والَمداِر والموقِع... اإلخ. وهذا يعني 
ناعّيِة. اأنَّ الّت�شاَل مزدوٌج بيَن المحّطاِت الأر�شّيِة والأقماِر ال�شّ

انظِر ال�ّشكَل )1-30( الّذي ُيظِهُر مكّوناِت نظاِم )GPS(، ثمَّ اأجْب عّما يليه.  

)GPS( مكوناُت نظاِم :)ال�ّشكُل )1-30

 تعّرْف اإلى مكّوناِت نظاِم )GPS( الظاهرِة في ال�شورِة.
 �شمِّ المجالِت اّلتي ُيمكُن ا�شتخداُم تطبيِق )GPS( فيها.

قمر �شناعي

قمر �شناعي

وحدات 
معالجة 
البيانات

هوائيات 
اأ�شتقبال



37

نشاط

تدريبات

نشاط

نشاط

نشاط

نشاط

غِط على الأيقونِة. ُقْم بالّدخوِل اإلى الّتطبيِق مْن خالِل ال�شّ  - 4
َه اإليه اأو اإحداثياِته في مكاِن البحِث. اكتْب المكاَن اّلذي ُتريُد التوجُّ  - 5

بِة لَبدِء النتقاِل من موقِعك اّلذي اأنَت فيه اإلى  ُثّم، ُقْم بال�شغِط على رمِز الُمَركَّ  - 6
المكاِن الُمراِد التوجُه اإليِه.

  )Google map( رمُز اأيقونِة :)ال�ّشكُل )1-31

بالتعاُوِن مَع معلِِّمك وزمالئك، وبا�شتخداِم اأحِد اأجهزِة الهاتِف الذكّيِة تدّرْب 
على كيفيِة ا�شتعماِل نظاِم )GPS( لتحديِد المواقِع َوفَق الُخطواِت الآتيِة:

نترنت. تاأّكْد اأنَّ جهاَز الهاتِف مّت�شٌل بالإ  - 1
لم�ُس اأيقونِة )GPS( على الجهاز ِلتفِعيِلها.  - 2

ُثمَّ ابحْث عن اأيقونِة )Google map(  وتاأّكْد من تنزيِل التطبيِق على الجهاِز   - 3
والتي َتظهُر بهذا ال�شكِل اأدناُه:  
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ا�سئلة

ا�سئلة

.)GPS( ونظاَم ،)1 -  عّرْف تطبيَق )جوجَل اإيرَث
ا�شتخداِم  َمجاِل  التطبيقاِت في  العديِد من  اإيجاِد  �شاَهمْت في  الّتي  العوامُل  ما   - 2

الخرائِط؟
اذكْر اأربعًة من ميزاِت تطبيِق )جوجَل اإيرَث(.  - 3

.)GPS( 4 -  عّدْد ثالَث فوائَد لنظاِم
العبارِة  بجانِب   )✕( وعالمَة  ال�شحيحِة،  العبارِة  بجانِب   )�( عالمَة  �شْع   - 5

الخاطئِة فيما يلي: 
اأ    - يتوافُر تطبيُق )جوجَل اإيرَث( باللغِة العربيِة.  

نترنت. ب - يمكُن لتطبيِق )جوجَل اإيرَث( اأْن يعمَل دوَن اّت�شاٍل بالإ  
جـ - يتيُح تطبيُق الجوجَل اإيرِث اإمكانيَة روؤيِة �شوٍر متنوعٍة للمكاِن اّلذي نريُده.  

د   - ل ُيوَجُد في تطبيِق )جوجَل ايرَث( ميزُة روؤيِة المكاِن باأبعاِدِه الّثالثّيِة.  
هـ  - ُي�شتخَدُم جهاُز )GPS( في ُمختَلِف و�شائِل الّنقِل.  

.)GPS( 6 -  اكتْب بُخطواٍت اآليٍة عمَل نظاِم

أسئلُة الوحدِة
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�شل بخطٍّ بيَن عباراِت القائمِة )اأ( وما ينا�شُبها من القائمِة )ب(:   - 1
القائمُة )ب( القائمُة )اأ(

الأك�شجنُي  َيْبعُد كوكُب الأر�ِس عن ال�ّشم�ِس.
%71 عِن البعُد  حيُث  مْن  الأر�ِس  كوكُب   ياأتي 

 ال�ّشم�ِس في.
150 مليون كم  يقدُر ُعْمُر الأر�ِس.

املركز الثالث  يعتبُر �شكُل الأر�ِس.
4.6 بليون �شنٍة  ُت�شّكُل ن�شبُة المياِه على الأر�ِس

بي�شويٌّ )اإهليلجّي(  الغاُز ال�شروريُّ لبقاِء الكائناِت الحيِة هو

 : ْح ما تحَته خطٌّ حِّ اقراأ الجمَل الآتيَة، ثّم �شَ  - 2
اأ    - تقُع المجموعُة ال�شم�شيُة في مجرِة المراأِة الم�شل�شلِة.  

ْلبًة وحارًة جًدا. ب - تكوُن العنا�شُر في ال�ّشم�ِس �شُ  
جـ - يعدُّ عن�شُر الّزنِك هو الم�شوؤوَل عن تكويِن الّمجاِل المغناطي�شيِّ لالأر�ِس.  

د   - يبلُغ عدُد اأياِم ال�شهِر القمريِّ )31( يوًما.  
ُد المواقُع على �شطِح الأر�ِس مْن خالِل خطوِط الّطوِل فقْط. هـ  - ُتحدَّ  

ناعّيِة. و  - ُيمكُن ا�شتخداُم تطبيقاِت )الجوجَل اإرِث( دوَن الّت�شال بالأقماِر ال�شّ  
ما �شبُب ما يلي؟   - 3

اأ    - ت�شميِة المجموعِة ال�ّشم�شيِة بهذا ال�شِم.  
ِن الف�شوِل الأربعِة. ب - تكوُّ  

أسئلُة الوحدِة
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4 -  َعّرْف ما ياأتي: 
هَب( ، ال�شُ )محوَر الأر�ِس، النيازَك، البدَر، المجاَل المعناطي�شيَّ  

5 -  اأكمِل الفراَغ بما ينا�شُبه مّما يلي: 
اأ    - تقا�ُس الم�شافاُت في الكوِن بما ي�شّمى بـ.....  

ب - ُي�ضّمى الن�ضاُط ال�ضم�ضيُّ اّلذي ُي�ضِدُر طاقًة هائلًة توؤِثُر على حالة الُمناِخ   
               والّت�شالِت وغيِرها من نواحي الحياِة على الأر�ِس بـ........

ُل القطَب ال�ّشماليَّ بالقطِب الجنوبيِّ  جـ - ُي�شّمى الخطُّ الوهميُّ المائُل اّلذي ي�شِ  
               بـ......

د   - َيحدُث ف�شُل ال�ّشتاِء في ن�شِف الكرِة ال�شماليِّ بتاريِخ...........  
ْح كيفّيَة الح�شوِل على برمجيِة الجوجَل اإرِث. و�شّ  - 6

.)GPS( اذكْر بخطواٍت اآليٍة عمَل نظاِم  - 7
اأَكمِل الخريطَة المفاهيمّيَة الآتيَة بما ينا�شُبها:  - 8

اأنواُع الّرموِز على الخرائِط
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التقويم الذاتي

المنا�شِب مَن  اإ�شارِة )�( في المكاِن  َقّيْم تعّلَمَك مْن خالِل الجدوِل الآتي بو�شِع 
الجدوِل.

بعَد درا�شِتي هِذه الوحدَة اأ�شتطيُع اأَْن: 

َح عنا�شَر المجموعِة ال�ّشم�شّيِة.  اأو�شّ
اأف�ّشَر نتائَج حركتي الأر�ِس.

اأحّدَد خ�شائ�َس الأر�ِس الّتي جعَلْتها كوكًبا منا�شًبا 
للحياِة.

اأ�شتخرَج م�شافًة ما على الطبيعِة مْن خالِل معرفِتها 
على الخريطِة.

خالِل  مْن  الخرائِط  على  الموجـودَة  الّرمـوَز  اأقراأَ 
مفتاحِ الخريطِة.

اأحّدَد الموقَع الفلكيَّ لالأماكِن على الخرائِط.
�شطِح  على  المواقِع  لتحديِد  البرمجّيَة  اأ�شتخدَم 

الأر�ِس.
اأ�شتخدَم برمجّيَة الجوجَل اإرِث في تحديِد المواقِع 

ِف اإلى �شطِح الأر�ِس. والتعرُّ

اأدرَك عظمـَة اهلِل في خلقِه المجمـوعَة ال�شم�شيَة في 
الكون.

1
2
3

4

5

6
7

8

9

�شعيٌفجيٌّدممتاٌزعنا�شُر الأداِءالّرقُم



الوحدُة الثانيُة

الّنطاُم الطبيعي�

2
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�شطِح  على  والماِء  الياب�شِة  كتوزيِع   ، الطبيعيِّ الّنظاِم  مو�شوَع  الوحدُة  هذِه  تتناوُل 
واأهمَّ  الجغرافّيَة،  ومواقَعها  القاّراِت  وتوزيَع  لالإن�شاِن  واأهميَتها  والمحيطاِت  الأر�ِس، 
المالمِح الطبيعيِة الّتي تمّيُزها. وتناوَلِت الوحدُة مجموعًة مَن المفاهيِم والم�شطلحاِت 

المتعلقِة بالُمناِخ، من حرارٍة و�شغٍط ورياٍح وت�شاُقٍط للمطِر.
و�شيتمُّ التدّرُب على مهاراِت التفكيِر والتحليِل بتف�شيِر العديِد مَن الظواهِر الُمناخّيِة، 

ِة بعنا�شِر الُمناِخ. وِر والأ�شكاِل الخا�شّ اإ�شافًة اإلى تحليِل ال�شّ

يُتوَقُع مَن الّطالِب بعَد درا�شِة الوحدِة اأْن يكوَن قادًرا على اأْن: 

َف على المفاهيِم والتعميماِت ويكت�شَب القيَم والّتجاهاِت والمهاراِت الواردَة  ■ يتعرَّ
في هذِه الوحدِة.

المناِخ على الأر�ِس تنوِع  الخالِق في  ■ ي�شت�شعَر عظمَة 
■ ي�شتخل�َس اأهمّيَة درا�شِة توزيِع الياب�شِة والماِء على �شطِح الأر�ِس.

■ يتعّرَف اأ�شماَء المحيطاِت والقاّراِت وتوزيَعها الجغرافيَّ واأهمَّ مالمِحها الطبيعّيِة.
�شطِح  على  الجويِّ  غِط  ال�شّ قيِم  واختالَف  الحرارِة  درجاِت  اختالِف  اأ�شباَب  يف�ّشَر   ■

الأر�ِس.
■ ُيقارَن بيَن اأنواِع الّرياِح على �شطِح الأر�ِس.

■ يتعّرَف اأنواَع الأمطاِر وكيفيَة حدوِثها.
■ ي�شتنتَج الَعالقَة المتباِدلَة بيَن عنا�شِر الُمناِخ.

وَر والأ�شكاَل في تف�شيِر الم�شطلحاِت والَعالقاِت الُجغرافيِة. ■ ي�شتخدَم النماذَج وال�شّ
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المحيطاُت  الّدرُس األّوُل

؟ ● ما التغيُّراُت اّلتي حدَثْت على �شكِل الأر�ِس منُذ مالييِن ال�شنيَن حتّى وقتنا الحاليِّ

لم َيكِن العاَلُم منُذ مالييِن ال�ّشنيَن ب�شورِته الحاليَِّة. فالعالُم قديًما كاٍن قاّرًة واحدًة 
َعْت قارُة  ى )قاّرَة ِبْنجايا(، ويحيُط بها محيٌط �شخٌم ُي�شّمى الُمحيَط العظيَم، ُثّم ت�شدَّ ُت�شمَّ
ها خالَل فتراٍت زمنيٍة طويلٍة جًدا،  فانق�شَمْت  )ِبْنَجايا( اإلى كتٍل، ُثمَّ ابتَعَدْت عن بع�شِ

عْت اإلى بحاٍر ومحيطاٍت. اإلى قاراٍت وتوزَّ
يمّثُل الماُء ما ن�شبته )71%( من َم�شاحِة الكرِة الأر�شيِة، والياب�شُة تغطي )29%( من      

عًة على �شبِع وحداٍت كبيرٍة ُيطلُق على كلِّ وحدٍة  مجموِع م�شاحِة الكرِة الأر�شّيِة موزَّ
ال�ّشكَل  انظِر  الأر�ِس  �شطِح  على  والماِء  الياب�شِة  ِع  توزُّ اإلى  ِف  وللتعرُّ قاّرٍة.  ا�شُم  منها 

)2-1(، ثّم اأجْب عِن الأ�شئلِة اّلتي تليه:

ال�ّشكُل )2-1(: توزيُع الياب�شِة والماِء �شماَل خطِّ ال�شتواِء وجنوَبُه، و�شرَق خطِّ غرينت�َس وغرَبه.

الّن�شُف الجنوبيُّ

خط ال�شتواء

الّن�شُف ال�ّشرقيُّ الّن�شُف الغربيُّالّن�شُف ال�ّشماليُّ
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ُاأوًل المحيُط الهاِدئ

● ما الّلوُن اّلذي ُي�شيُر اإلى الياب�شِة والماِء في ال�ّشكِل؟

؟ ُم الكرَة الأر�شّيَة اإلى ن�شَفيِن �شماليٍّ وجنوبيٍّ ● ما الخطُّ اّلذي ُيق�شِّ

؟ ُل الجزَء الجنوبيَّ ؟ وما القاّراُت اّلتي ُت�شكِّ ●  ما القاّراُت الّتي ُت�شّكُل الجزَء ال�شماليَّ
؟ ، وغربيٍّ ُم الكرَة الأر�شيََّة اإلى ق�شَميِن: �شرقيٍّ ● ما الخطُّ الّذي َيْق�شِ

؟ ●  ما القاّراُت الّتي تقُع في الّن�شِف ال�شرقيِّ والقاّراُت الّتي تقُع في الّن�شفِّ الغربيِّ
الّن�شِف  عن  ال�ّشماليِّ  الّن�شِف  في  تزيُد  الياب�شِة  م�شاحَة  اأنَّ  ال�ّشكِل  من  تالحُظ 
ولذلَك  الأر�شيِة؛  الكرِة  مَن  الجنوبيِّ  الّن�شِف  في  الماِء  م�شاحُة  تزيُد  بيَنما   ، الجنوبيِّ

. ي الّن�شُف الجنوبيُّ بالّن�شِف المائيِّ ، و�شمِّ َي الّن�شُف ال�شماليُّ بالّن�شِف القاريِّ �ُشمِّ
وفي  الأر�شية،  الكرِة  �شطِح  على  المياه  من   )%97( مان�شبُتُه  المحيطاُت  وَتُمثُِّل 

ماياأتي بياُنُ  لكلٍّ منها:

م�شاحُته  تبلُغ  المحيطاِت،  اأكبُر  هو 
المحيُط  ويقُع  كم2(،  )166.2مليوَن 
ال�ّشمالّيِة  اأمريكا  قاّرَتي  بيَن  الهادُئ 
َيا  اآ�شِ قاّرَتي  وبيَن  جهٍة،  مْن  والجنوبّيِة 
ويحتوي  اأُخرى،  جهٍة  مْن  واأ�شتراليا 
بحريٍة  ُنقطٍة  اأعمِق  على  المحيُط  هذا 
في العاَلِم، وهي خندُق )َماِرَيانا( بعمِق 
)11035 م( بالقرِب من ُجزِر الفلبيَن. 

انظِر ال�ّشكَل: )2-2( و) 3-2(.

ال�ّشكُل )2-2(: المحيُط الهادُئ.

ال�ّشكُل )2-3(: خندُق َماَريانا.
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هو ثاني اأكبـِر المحيطاِت بعَد 
َم�شاحُته  وتبلُغ  الهادُئ،  المحيِط 
تقريًبا،  كــم2  مليـــوَن   )86.5(
اأوروبا واإفريقيا  قاّراُت  به  وتّت�شُل 
من جهِة ال�ّشرِق، وقاّراُت اأمريكا 
مـْن  الجنوبيـِّة  واأمريكـا  ال�ّشمالّيـِة 
جـزيـرُة  ُه  وتحـدُّ الغـرِب،  جهـِة 
وقـاّرُة  مـاِل  ال�شِّ من  )غرينـالنـَد( 
من   )Antractica( اأنـتـراكتـيكـــا 

الجنوِب. انظِر ال�ّشكَل )4-2(.
الأطل�شـيُّ  المحيـُط  ويّت�شـُل 
المتو�ّشِط عبَر م�شيِق جبِل  بالبحِر 
طارٍق، ومّما زاَد مْن اأهمّيِة موقِعه 
الّتجارِة  معَظِم  مروُر  الجغرافيِّ 
البحريِة العالمّيِة عْبَره، كما تمرُّ به 
بْيَن  ت�شُل  الّتي  نترنت  الإ خطوُط 

قاّراِت العالِم.
. ال�ّشكُل )2-4(: المحيط الأطل�شيُّ

فّكْر

فّكْر

لماذا ُيَعدُّ المحيُط الأطل�شيُّ مْن اأهمِّ المحيطاِت في العاِلِم مَن الّناحيِة الّتجاريِّة؟

(ثانيًا المحيُط الأطل�شيُّ )الأطلنِطيُّ
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هو ثالُث محيطاِت العالِم 
فتبلُغ  الَم�شاحُة،  حيُث  من 
مليــوَن   )73.5( م�شـاحُتــه 
كم2، ويمتدُّ من اإفريقيا غرًبا 
اإلى اأ�شتراليا واأندوني�شيا �شرًقا، 
القاّرِة  َيـا �شماًل حّتى  اآ�شِ ومن 
جنوًبا.  )اأنتراكتيكا(  الُقطبيِة 

انظر ال�ّشكَل )5-2(. 
المحيِط  اأهمّيُة  وتكُمُن 
الّتباُدِل  ُنقطُة  اأنَُّه  في  الهنديِّ 
َيا.  واآ�شِ اإفريقيا  بيَن  الّتجاريِّ 
الّتجاُر  ا�شتطاَع  خالِله  ومْن 
�شالميِّ  الإ الّديِن  ن�شَر  العرُب 
َيا. اآ�شِ �شرِق  جنوِب  ُدوِل  اإلى 
المحيــِط  جــزِر  اأهـمِّ  ومـْن 
)مدغ�شقَر(  جزيــرُة  الهنـديِّ 

رابُع اأكبِر جزيرِة في العالِم. 

. ال�ّشكُل )2-6(: المحيُط الهنديُّ

ال�ّشكُل )2-6(: ال�ّشفُن ال�شراعّيُة.

. ال�ّشكُل )2-5(: المحيُط الهنديُّ

المحيُط الهنديُّثالثًا
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المحيُط المتجّمُد ال�شماليُّرابًعا

. ال�ّشكُل )2-7(: المحيُط المتجمُد ال�ّشماليُّ

. ال�ّشكُل )2-8(: من حيواناِت المحيِط المتجّمِد ال�ّشماليِّ

م�شاحًة،  المحيطاِت  رابُع  هو 
مليوَن كم2  م�شاحُته )14(  فتبلُغ 
بيِن محيطاِت  مْن  اأقلُّ عمًقا  وهَو 
المحيـَط  ا  اأي�شً وُي�شّمـى  العالِم، 
على  الثلـوُج  وتغطيِه   ، ال�ّشمالــيَّ
بع�ُس  به  وتعيـ�ُس  ال�ّشنـِة  َمدار 

الحيواناِت، كالفقمِة والّدببِة.
ويّت�شُل ب�شماِل كلٍّ من قاّرات 
واأوروبا.  َيا  واآ�شِ ال�شمالّيِة  اأمريكا 

انظِر ال�شّكَل )7-2(.
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المحيُط المتجمُد الجنوبيُّخام�ًشا

التقريبّيُة  فم�شاحُته  الأ�شغُر،  المحيُط  وهو   ، الجنوبيِّ القطِب  محيِط  با�شِم  ُيعَرُف 
والأطل�شيِّ  الهادي  للمحيِط  الطبيعيَّ  المتداَد  ُي�شّكُل  وهو  كم2،  مليوِن   )7.6( تبلُغ 
، ويحيُط بالقارِة القطبيِة الجنوبّيِة )اأنتراكتيكا(، ويعي�ُس عليه بع�ُس الحيواناِت  والهنديِّ

مثِل البطريِق، انظِر ال�ّشْكَليِن )9-2(، )10-2(. 

. ال�ّشكُل )2-9(: المحيُط المتجمُد الجنوبيُّ

. ال�ّشكُل )2-10(: ِبطريُق المحيِط المتجّمِد الجنوبيِّ

)اأنتراكتيكا(
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ا�سئلة

ا�سئلة

ِح المق�شوَد بـ:  و�شّ  - 1
قارِة ِبْنجايا، اأنتراكتيكا، خندِق ماريانا   

2 - عّلل ما ياأتي:
. اأ    - �ُشّمَي الّن�شُف ال�شماليُّ من العاَلِم بالّن�شِف القاريِّ  

ب - ُيعدُّ المحيُط الأطل�شيُّ مْن اأهمِّ المحيطاِت تجاريًّا في العاَلِم.  
جـ - ل ُي�شتخَدُم المحيُط ال�شماليُّ في الِمالحِة البحريِّة.  

3 - اأكمل الفراغَ فيما ياأتي:
اأ    - يّت�شـُل المحيُط المتجّمُد ال�ّشماليُّ ب�شمـاِل كلٍّ مْن قاّراِت: .........،   

         و..........، و..........
ب - رابُع اأكبِر جزيرِة في العالِم هي ..........  

جـ - يّت�شُل المحيُط الأطل�شيُّ بالبحِر المتو�ّشِط عبَر م�شيِق ........  
�شالميِّ في ُدوِل جنوِب �شرِق اآ�شَيا  د   - ا�شتطاَع الّتجاُر العرُب ن�شَر الّديِن الإ  

         عبَر المحيِط ........
َب الم�شاحِة. 4 - رّتِب المحيطاِت ترتيًبا ت�شاُعديًّا َح�شَ
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ا،  قاراُت العالِم القديمُة )آِسَيا، ِإْفِريِقيَّ
أوروبا( الّدرُس الثاني

قاّرُة اآ�ِشيَااأول

َيا، واإفريقيا، واأوروبا( بقاّراِت العالِم القِديمِة؟ َيْت القاّراُت )اآ�شِ ●  لماذا �ُشمِّ
ن�شاُن منُذ القدِم، فقْد ن�شاأْت  قاّرُة )اآ�شيا واإفريقيا واأوروبا( من القاّراِت الّتي عرفها الإ

فيها العديُد من الح�شاراِت القديمِة. 

الّن�شِف ال�شماليِّ ال�شرقيِّ من الكرِة الأر�شّيِة، وتحيُط بها  اآ�شَيا في  تقُع معَظُم قارِة 
المياُه من ثالِث جهاٍت، المحيُط الهادي مَن ال�شرِق، والمحيُط المتجّمُد ال�شماليُّ من 
ماِل، والمحيُط الهنديُّ من الجنوِب. وُيوَجُد �شمَنها اأكبُر بحٍر مغلق في العالِم، وهو  ال�شِّ
ُلها  بحُر قزويَن، وتحتوي على اأخف�ِس ُبقعٍة في العالِم هي منطقِة البحِر المّيِت، وَيْف�شِ
)البو�شفوِر(  يَقا  وَم�شِ رو�شيا  داخَل  َتمتدُّ  الّتي  الأوراِل  جباُل  غرًبا  اأوروبا  قارة  عن 
الأحمُر  والبحُر  �شيناَء  �شبُه جزيرِة  اإفريقيا  )َمْرَمَرَة(، ويف�شُلها عن  و)الّدردنيِل(، وبحِر 

وم�شيُق باِب الَمنِدِب.  
تاأّمْل خريطَة قارِة اآ�شَيا في ال�ّشكِل )2-11(، ثّم اأجْب عن الأ�شئلة التي تليها:
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َيا الطبيعيُة. ال�شكُل )2-11(: قارُة اآ�شِ

َيا .  اأ�شْر اإلى المحيطاِت اّلتي تحيُط بقاّرِة اآ�شِ
ِت، جباِل )الأوراِل(، �شيبيريا.  تبّيْن موقَع كلٍّ من الآتي: البحِر المّيِت ، ه�شبِة التِِّبِ

 حّدْد موقَع الم�شطحاِت المائيِة )بحِر العرب، وبحِر اليابان، والبحِر الأ�شوِد(.
ونظًرا لّت�شاع م�شاحِة القاّرِة، فاإنَّ جميَع اأ�شكاِل ال�شطِح تتمّثُل فيها ومنها:

1 - ال�شهوُل
وُتق�شَم اإلى:

ال�ّشهوِل ال�ّشماليِّة: وُيطَلُق عليها �شهوُل  اأ   - 
يِبيِرَيا(. )�شِ

ال�ّشهوِل ال�ّشرقيِّة: وتتكّون من �شهوِل  ب - 
ينِ العظيِم. وِريّا( و�شهِل ال�شّ يِن.)َمْن�شُ ال�ّشكُل )2-12(: �شوُر ال�شّ
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الّنهرّيِة  ر�شاباِت  الإ بفعِل  تكّوَنْت  وهذِه  الجنوِب:  في  الُكبرى  الأنهاِر  �شهوِل  جـ - 
نِد في الباك�شتاِن.  ك�شهوِل دجلَة والفراِت في العراِق، و�شهوِل ال�شِّ

ال�ّشهوِل ال�شاحليِّة: وتمتدُّ على ُطوِل �شواحِل القاّرِة. د   - 
الجباُل  - 2

�شرًقا  القاّرِة  تمتدُّ في و�شِط  اّلتي  العاليِة  الجبلّيِة  ال�ّشال�شِل  وت�شمُل عدًدا كبيًرا من 
وغرًبا.

َيا  اآ�شِ ِة  قارَّ في  تقُع  الّتي  الجباِل  اأهمِّ  ومْن 
ِقّمٍة  اأعلى  وفيها  الِهيَماليا،  جباِل  �شل�شلُة 
جبليٍة في العالِم هي ِقّمُة )اإيِفِر�ْشَت( ويبلُغ 
�شطِح  م�شتوى  فوَق  )8848م(  ارتفاُعها 

البحِر.
اله�شاُب  - 3

�شال�شَل  �شكِل  على  اأحياًنا  تظهُر  اأو  ال�ّشطِح،  م�شتويِة  مرتفعٍة  ككتلٍة  تظهُر  وهي 
العربيِة،  الجزيرِة  �شبِه  ه�شبُة  ها  واأهمُّ الكيلومتراٍت  ِمَن  ِلآلٍف  اأْو  لمئاٍت  ممتدٍة 

وه�شبُة الَدَكِن في �شبِه جزيرة الهنِد وه�شبُة الأنا�شوِل في تركيا.

ال�ّشكُل )2-13(: جباُل الِهيَماليا.

قاّرُة اإِْفِريِقيَّاثانيًا

ال�شرِق  ومن  اأوروبا،  قاّرِة  عْن  يف�شُلها  الّذي  المتو�ّشُط  البحُر  ال�شماِل  من  ها  يحدُّ
ها المحيُط الأطل�شيُّ غرًبا والمحيُط  البحُر الأحمُر اّلذي يف�شُلها عن قاّرِة اآ�شيا، ويحدُّ
َيا عنَد م�شيِق باِب الَمندِب، بيَنما تقترُب من  الهنديُّ جنوًبا، وتقترُب اإِْفِريِقيَّا من قارِة اآ�شِ
ها  ِقلِّّيَة، وتقلُّ الجزُر بقارِة اإِْفِريِقيَّا واأهمَّ قاّرِة اأوروبا عنَد م�شيِق جبِل طارٍق وجزيرِة �شِ
اإِْفِريِقيَّا  اإلى موقِع قارِة  ِف  جزيرُة )َمَدَغ�ْشَقُر(، وُجزِر القمِر )وهَي دولٌة عربّيٌة(. وللتعرُّ

انظِر ال�ّشكَل )2-14(، ثّم اأجْب عِن الأ�شئلِة الّتي تليِه: 



54

ال�ّشكُل )2-14(: قاّرُة اإْفِريِقيَّا الطبيعيُة.

 اأ�شْر اإلى الم�شطحاِت المائيِة اّلتي تحيُط بالقاّرِة والأنهاِر الكبرى.
 تعّرْف اإلى الم�شائِق الّتي تّت�شُل بالقاّرِة.

 حّدْد موقَع جزيرَتي )َمَدَغ�ْشَقَر( وُجزِر القمِر.
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تتنّوُع المالمُح الطبيعّيُة في قاّرِة اإِْفِريِقيَّا ومنها ما يلي: 
حارى الحاّرُة 1- ال�شّ

كال�شحراِء الكبرى في ال�ّشماِل، هي اأكبُر �شحاَرى العالِم، وتبلغ م�شاحُتها )8.5(   
مليوِن كم2، وت�شّكُل )25%( من م�شاحِة القاّرِة، و�شحراِء )كلهاري( في الجنوِب.

2- المرتفعاُت الجبليُة
الّتي   الأثيوبّيُة  والمرتفعاُت  القاّرِة،  غرِب  �شماَل  اأطل�َس  جباِل  مرتفعاُت  ومنها   
فريقيِّ العظيِم، وت�شّكُل )8%( من مرتفعاِت اإِْفِريِقيَّا،  ت�شّكُل جزًءا من الأخدوِد الإ

ومرتفعاُت جنوِب اإِْفِريِقيَّا وهي مْن اأف�شِل المناطِق الّزراعيِة في العالِم.
افانا  3- ال�شَّ

الأرا�شي الع�شبيُة اّلتي تعي�ُس فيها معَظُم الحيواناِت البرّية. انظِر ال�ّشكَل )15-2(.   
4- الغاباُت المطيرُة

نهِر  حو�ِس  طوِل  على  وتترّكُز  ال�شتواِء،  خطِّ  حوَل  القاّرِة  اأوا�شِط  في  تنت�شُر   
)الُكْنُغو(.

فريقيِّة  منطقُة البحيراِت الإ  - 5
وفْكتوريا(  واإدوارُد،  )اآلبرُت،  بحيراِتها  ومن  العظيِم،  فريقيِّ  الإ بالأخدوِد  تحيُط   

الّتي ت�شّكُل منابَع نهِر الّنيِل وهو اأطوُل اأنهاِر العالِم.

ال�ّشكُل )2-15(: بع�ُس الَحَيواناِت في قاّرِة اإفريقيا.
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والمحيُط  جنوًبا،  المتو�ّشُط  والبحُر  غرًبا،  الأطل�شيُّ  والمحيُط  �شرًقا،  َيا  اآ�شِ ها  تحدُّ
على  �شاعَد  مّما  الُجُزِر؛  وكثرِة  ِج  بالتعرُّ �شواحُلها  وتتمّيُز  �شماًل،  ال�شماليُّ  المتجّمُد 
على  موِقُعها  و�شاعَد   ، الخارجيِّ بالعالِم  الّت�شاِل  و�شهولِة  الطبيعّيِة  الموانئ  اإن�شاِء 
المحيِط الأطل�شيِّ والبحِر المتو�ّشِط على انت�شاِر الح�شارِة الأوروبّيِة في العالِم من خالِل 
اِنها الدوُر الأكبُر في اكت�شاِف الأمريكيَتيِن  الكت�شافاِت الجغرافّيِة الكثيرِة، وكاَن ل�شكَّ

واأُ�شتراليا والقاّرِة القطبيِة الجنوبيِة وبع�ِس ُجزِر المحيِط الهادي. 
في  الطبيعّيِة  الخريطِة  اإلى  انظْر  اأوروبا  لقاّرِة  الطبيعّيِة  المالمِح  بع�ِس  اإلى  ِف  للتعرُّ

ال�شكِل )16-2(: 

قاّرُة اأوروباثالثًا

ال�ّشكُل )2-16(:  قاّرُة اأوروبا.

فّكْر

فّكْر

لماذا يّتجُه ال�ّشياُح باإعداٍد كبيرٍة لزيارِة القاّرِة؟



57

ب-)من �شهوِل اأوروبا(اأ- )جباُل الأَْلِب(
ال�ّشكُل )17-2(

ها:  تتنّوُع ت�شاري�ُس قاّرِة اأوروبا ومْن اأهمِّ
1- الجباُل

تمتاُز جباُل اأوروبا بالرتفاِع، وُيغّطي ِقمَمها الجليُد فى ال�ّشتاِء، وتمتدُّ ال�شال�شُل   
اأنظِر  الألِب،  اأ�شهرها جباُل  ومْن  ال�ّشرِق  اإلى  الغرِب  من  عامٍّ  باّتجاٍه  فيها  الجبليُة 

ال�شكَل )2-17 / اأ(.
2-اله�شاُب 

وهَي تمتدُّ في و�شط القاّرِة من ال�ّشرِق اإلى الغرِب، وتقطُعها اأوديٌة نهرّيٌة، ويجاوُرها   
ها : ه�شبُة )الِميِزيتا( في اإ�شبانيا. الجباُل، ومن اأهمِّ

3- ال�شهوُل

وهَي ق�شمان:  
باأنها  وا�شعٌة مثُل: �شهوِل المحيِط الأطل�شيِّ و�شهوِل  �شهوٌل �شاحليٌّة: وتمتاُز  اأ    - 

البحِر المتو�ّشِط، و�شهوِل بحِر الَبْلطيِق، وبحِر ال�ّشماِل. 
الأوروبيُّ  ال�ّشهُل  مثُل  الأنهاُر  كّوَنتها  ِخ�شبٌة  �شهوٌل  وهي  يٌّة:  َفْي�شِ �شهوٌل  ب - 

ال�شماليُّ العظيُم وهو يمتدُّ مَن المحيِط الأطل�شيِّ غرًبا حّتى جباِل )الأُوراِل( 
�شرًقا اأنظِر ال�شكَل )2-17 /ب(.
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ا�سئلة

ا�سئلة
عّرف ما يلي:  - 1

افانا. ِفيِر�ْشَت، ال�شَّ ال�شهوَل الفي�شّيَة، ِقمَة اإِ  
َوفَق  المعالُم  هذِه  فيها  تقُع  اّلتي  القاّراِت  اإلى  الآتيَة  الجغرافيَة  المعالَم  انقِل   - 2

الجدوِل الآتي:
ه�شبُة  َمَدَغ�ْشَقَر،  جزيرُة  الكبرى،  ال�شحراُء  الهيماليا،  جباُل  �شيبيريا،  �شهوُل   

التِِّبِت، ه�شبُة الِميِزيتا. 
َيا قاّرُة اأوروباقاّرُة اإْفِريِقيَّاقاّرُة اآ�شِ

عّلْل:  - 3
�شهولَة اإن�شاِء الموانئ الطبيعيِة على �شواحِل قاّرِة اأوروبا. اأ    - 

تعّدَد المظاهِر الطبيعيِة في قاّرِة اآ�شيا. ب - 
اأكمِل الفراغاِت الآتيَة:  - 4

َيا عنَد َم�شيِق .............. . تقترُب قارُة اإِْفِريِقيَّا من قاّرِة اآ�شِ اأ    - 
اأكبُر بحٍر داخليٍّ في العالِم ويقُع في قاّرة اآ�شيا هو .............. .  ب- 

ك�شهوِل  النهرّيِة  ر�شاباِت  الإ بفعِل  العراِق  في  الفي�شّيُة  ال�شهوُل  تكّونت  جـ - 
نهَري: .............. و .............. في العراِق.

اأخف�ُس ُبقعٍة على الياب�شِة هي .............. .  د   - 
ْفِريِقيَّا على ُطوِل حو�ِس نهِر  يمتدُّ اإقليُم الغاباِت الَمِطيرِة في اأوا�شِط قاّرِة اإِ هـ - 

. ..............
اأطوُل اأنهاِر العالِم هو .............. . و  - 
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قاّراُت العالِم الجديدِة  الّدرُس الثالُث

قاّرُة اأمريكا ال�شماليُّة    اأول

●  ما هَي قاّراُت العالِم الجديدُة؟

واأمريكا  ال�شمالّيِة،  اأمريكا  قاّراِت  على  ُيطَلُق  م�شطلٌح  الجديدُة  العالِم  قاّراُت 
حّتى  مجهولًة  كاَنْت  القاّراُت  فهذِه  الجنوبّيِة،  القطبّيِة  والقاّرِة  واأقيانو�شيَة،  الجنوبّيِة، 

َر اإلى حيِن اكت�شاِفها، وهذه القاّراُت هي:  نهايِة القرِن الخام�َس ع�شَ

)غرينت�َس(  خطِّ  غرَب  تقُع  وهي 
من  الغربيِّ  ال�ّشماليِّ  الّن�شِف  في 
المحيُط  ال�ّشمال  من  ها  ويحدُّ العالِم، 
الجنوِب  ومَن   ، ال�شماليُّ المتجّمُد 
الأطل�شيُّ  والمحيُط    ، الكاريبيُّ البحُر 
غرًبا  الهادي  والمحيُط  �شرًقا،  ها  يحدُّ
وتليها  )كندا(،  م�شاحة  ُدوِلها  واأكبُر 
واّلتي  الأمريكّيُة(  المتحدُة  )الولياُت 
ًما.  تقدُّ واأكثِرها  الّدوِل  اأهمِّ  من  تعدُّ 
عن  واأجْب   ،)18-2( ال�ّشكَل  انظِر 

الأ�شئلِة التي تليه:

ال�ّشكُل )2-18(: المالمُح الطبيعّيُة لقاّرِة اأمريكا ال�ّشمالّيِة
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 ما المحيطاُت اّلتي ُتحيُط بقاّرِة اأمريكا ال�شمالّيِة.
 اأ�شْر اإلى المظاهِر الت�شاري�شّيِة الآتيِة على الخريطِة: جباِل )روكي(، جباِل الأبال�ِس، 

. ه�شبِة كولورادو، نهِر الم�شي�شبيِّ
ومن مظاهِرها الت�شاري�شيِّة

الجباُل   - 1
جباٌل �شرقّيٌة كجباِل الأبال�ِس، وجباٍل غربيٍة ومْن اأ�شهرها �شال�شُل جبال )روكي(.  

اله�شاُب    - 2
ومن ه�شاِبها: ه�شبة )كولورادو( في الغرِب وهي ه�شبٌة مرتفعٌة يكثُر فيها الأوديُة   

والأحوا�ُس، وه�شبُة المك�شيِك في الجنوِب.
3- ال�شهوُل 

�شهوٌل �شاحلّيٌة تمتدُّ على طوِل الُمحيِط الأطل�شيِّ �شرًقا والُمحيِط الهادي غرًبا. اأ    - 
الِم�شي�شبيِّ  نهِر  ك�شهوِل  الأنهاِر  حوَل  تمتدُّ  �شهوٌل  وهي   : ّيٌة  َفي�شِ �شهوٌل  ب - 

بروافدِه العديدِة. 
ِف اإلى المالمِح الطبيعّيِة لقاّرِة اأمريكا ال�شمالّيِة انظِر ال�ّشكَل )19-2(.  وللتعرُّ  

ال�ّشكُل )2-19(: مناظُر طبيعّيٌة في قاّرِة اأمريكا ال�ّشمالّيِة
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ُة اأمريكا الجنوبيُّةثانيا قارُّ

وتمتدُّ  م�شاحًة  القاراِت  رابُع  هي 
القطبيِة  الدائرِة  حّتى  الجنوبّيُة  اأطراُفها 
ها المحيُط الأطل�شيُّ  في الجنوِب، ويحدُّ
والبحُر  غرًبا،  الهادي  والمحيُط  �شرًقا، 
الكاريِبيُّ �شماًل، انظِر ال�ّشكَل )20-2(. 

ها كما يلي: وتتوّزُع ت�شاري�شُ
الجباُل   - 1

غرَب  وتقُع  الأنديِز،  جباُل  ها  اأهمُّ  
الهاِدي،  الُمحيِط  على  القاّرِة 

وتمتدُّ مَن ال�ّشماِل اإلى الجنوِب.
اله�شاُب  - 2

ها ه�شبُة البرازيِل في ال�ّشرِق  واأهمُّ  
وه�شبُة )بتاجونيا( ال�شحراوّيُة في 

الجنوِب.
3- ال�شهوُل

�شهوٍل  اأو�شُع  وهي  الأمازوِن،  نهِر  حو�ِس  �شهوُل  ها:  اأهمُّ في�شيٌّة:  �شهوٌل  اأ    -  
نهريٍّة في العالِم، وتنمو فيها الغاباُت ال�شتوائّيُة، ويجري فيها نهُر الأمازوِن 

بروافِده العديدِة.

فّكْر

فّكْر

لماذا اّتجَهِت الهجراُت الب�شريُّة في معَظِمها اإلى قاّراِت العاَلِم الجديدة؟

ال�ّشكُل )2-20(: اأمريكا الجنوبّية
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فى  الأرجنتيِن  مناطِق  اأغنى  من  وهي  )لبالتا(  نهِر  حوَل  )البمبا�ِص(  �شهوُل  ب - 
زراعِة القمِح وتربيِة الأبقاِر والأغناِم. 

نشاط

تدريبات

ا�شتعْن بخريطِة اأمريكا الجنوبّيِة في ال�ّشكِل )2-17( وعّيْن عليها ما يلي:
2- نهَر الأمازوِن 1- جباَل الأنديِز    

 . 4- المحيَط الأطل�شيَّ 3- نهَر )لبالتا(     
5- �شهوَل البمبا�ِس

ال�ّشكُل )2-21(: منظٌر طبيعيٌّ مْن قاّرِة اأمريكا الجنوبّيِة.

ها المحيُط الهادي �شرًقا،  هي جزيرٌة كبيرٌة ُمحاطٌة بالمياِه من جميِع الجهاِت، ويحدُّ
والمحيُط الهنديُّ غرًبا، والمحيُط المتجّمُد الجنوبيُّ جنوًبا، وجزُر اأندوني�شيا �شماًل. 
ها )جزيرُة اأ�شتراليا، وجزيرُة نيوزيلندا ال�شمالّيُة،  وتتكّوُن من مجموعٍة من الُجزِر اأهمُّ
وجزيرُة نيوزيلندا الجنوبّيُة وت�شمانيا، وبع�ُس الجزِر ال�شغيرٍة(. انظِر ال�ّشكَل )22-2(.

قارة اأوقيانو�شياثالثًا



63

�شكل )2-22(: قاّرة اأوقيانو�شيا الطبيعّيُة.

مَن خالِل خريطِة الأوقيانو�شيا ال�شابقِة لحْظ ت�شاري�َس القاّرِة الأ�شترالّيِة، وهي:
1- جباُل الحاجِز الكبيِر 

تقُع �شرَق القاّرِة، وُتعَرُف بجباِل الألِب الأ�شتراليِة، وتاأخُذ �شكَل القو�ِس.  
2- اله�شاُب

اأ�شتراليا، ويتو�ّشُطها مجموعٌة مَن  مُّ ن�شَف م�شاحِة قاّرِة  كاله�شبِة الغربّيِة التي َت�شُ  
الجباِل المتفرقِة، ويتمّيُز معَظُم �شطِحها بال�شتواِء. 

3- ال�شهوُل 
وتنق�شُم اإلى الآتي:  

ّباِن في الخليِج الأ�شتراليِّ  �شهوٌل في�شيٌّة: يجري فيها نهرا )مري ودارلنج(، وَي�شُ اأ   - 
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ِة. الكبيِر، وهي �شهوٌل زراعّيٌة ِخ�شبٌة توَجُد فيها الكثيُر مَن المدِن الهامَّ
تِقلُّ  الغرِب، وهي �شحاَرى رملّيٌة  الّداخِل وفي  توَجُد في  �شهوٌل �شحراويٌّة:  ب - 

فيها موارُد المياِه.

القاّرُة القطبيُّة الجنوبيُّة )اأنتاركتيكا(رابًعا

مٍة بيَن  هَي قاّرٌة متجّمدٌة غيُر ماأهولٍة بال�ّشّكاِن، �شوى مراكِز الأبحاِث، ومناطَق ُمق�شَّ
عدٍد مَن الّدوِل اّلتي لها م�شالُح فيها؛ مثِل رو�شيا، واأمريكا، وفرن�شا، واإنجلترا، وتقُع 
في اأق�شى جنوِب الكرِة الأر�شّيِة، وتحيُطها المياُه من جميِع الجهاِت، وتبلُغ م�شاحُتها 

اأكثَر من )12( مليوَن كم2. انظِر ال�ّشكَل )24-2(.

ال�ّشكُل )2-23(:  بع�ُس حيواناِت قاّرة الأوقيانو�شيا النادرِة )الكوال، والكيوي(.
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ال�ّشكُل )2-24(: القاّرُة القطبّيُة الجنوبّيُة )اأنتاركتيكا(.

فّكْر

فّكْر

؟ ُه بعثاُت ال�شتك�شاِف العالمّيُة للقاّرة القطبّيِة الجنوبّيِةِ لماذا تتوجَّ
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ا�سئلة

ا�سئلة

ِح المق�شوَد بـ: قاّراِت العالِم الجديِدة، اأوقيانو�شيا و�شّ  - 1
اأكمِل الفراَغ بما ينا�شُبه:  - 2

يحدُّ قاّرَة اأمريكا ال�شمالّيَة غرًبا المحيُط .............. . اأ    - 
اأغنى مناطِق الأرجنتيِن في زراعِة القمِح وتربيِة الأبقاِر والأغناِم �شهوِل  ب - 

. ..............
تقُع جباُل الأبال�ِس في قاّرِة .............. . جـ - 

�شال�شُل الجباِل اّلتي تقُع في الأجزاِء الغربّيِة مْن اأمريكا الجنوبّيِة هَي  د   - 
..............

تنمو الغاباُت ال�شتوائّيُة في اأمريكا الجنوبّيِة على امتداِد نهِر  هـ - 
 ..............

القاّرُة غيُر الماأهولِة بال�ّشّكاِن هي .............. و  - 
ْل بخطٍّ بيَن كلٍّ مَن الأنهاِر الآتيِة والقاّراِت الّتي تقُع فيها: �شِ  - 3

اأمريكا ال�شمالّيُة النيُل      
اأمريكا الجنوبّيُة الأمازوُن     

اأوقيانو�شيا الم�شي�شبيُّ     
اإِفِريِقيَّا دارلنُغ      

لبالتا  
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العوامُل المؤّثرُة في الُمناِخ العالميِّ  الّدرُس الرابع

، وخارَجُهاأّول حركُة اأْو طريقُة انتقاِل الحرارِة داخَل الغالِف الجويِّ

●  ما العامُل الرئي�ُس الموؤّثُر في ُمناِخ الأر�ِس؟

ع المناُخ في العالِم مْن قاّرٍة اإلى اأخرى، ويختلُف الُمناُخ داخَل القاّرِة الواحدِة  يتنوَّ
مْن منطقٍة اإلى اأخرى؛ اإْذ يتاأّثُر ُمناُخ القاّراِت بعامليِن رئي�شيِن، هما:

فالأ�شَعُة  الأر�شّيِة؛  الكرِة  ُمناِخ  في  ُم  المتحكِّ الرئي�ُس  العامُل  هي  ال�شم�شيُة  الطاقُة 
، فيمت�ُس ق�شًما منها، ويعك�ُس جزًءا اآخَر اإلى الف�شاِء،  ال�شم�شيُة تمرُّ عبَر الغالِف الجّويِّ
هذِه  مْن  جزٌء  فيعوُد  منها،  ن�شبًة  الأر�ُس  وتعك�ُس  الأر�ِس،  �شطِح  اإلى  ت�شُل  وعنَدما 

وتعك�ُس  الف�شاِء،  اإلى  الأ�شَعِة 
منها  يتكّوُن  التي  الغازاُت 
ُت�شّمى  ، والتي  الغازيُّ الغالُف 
مَن  جزًءا  الدفيئِة،  غازاِت 
الحرارِة، وتعيُدها اإلى الأر�ِس؛ 
حرارِة  درجِة  على  للمحافظِة 

الأر�ِس. 
المجاور،  ال�شكَل  انظِر 

واأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه:
ال�ّشكُل )2-25(: موازنُة الأ�شعِة ال�شم�شّيِة على �شطِح الكرِة الأر�شّيِة

الأ�شعة ال�شوئية

ال�شم�س

الغالف الجوي

الأر�س

ثاني اأك�شيد الكربون
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؟  ماذا يحدُث لالأ�شعِة القادمِة مَن ال�شم�ِس، خالَل مروِرها عبَر الغالِف الجّويِّ
 ما الغازاُت التي لها دوٌر في المحافظِة على اعتداِل درجِة حرارِة �شطِح الأر�ِس؟

انتقاُل الحرارِة  في الغالِف الجّويِّ والمحيطاِتثانيًا

تتوّزُع اأ�شّعُة ال�شم�ِس ب�شكٍل غيِر مت�شاٍو على �شطِح الأر�ِس؛ ب�شبِب دوراِن الأر�ِس، 
اأكثَر  الحرارِة،  مَن  اأكبَر  كميًة  المداريِة  المناطِق  تلقي  اإلى  يوؤّدي  مّما  محوِرها،  وميِل 
الحرارُة من  تنتقُل  الكرِة الأر�شيِة،  التوازِن على �شطِح  القطبيِة، ولتحقيِق  المناطِق  مَن 
المناطِق ال�شتوائيِة اإلى المناطِق القطبيِة، عبَر الغالِف الجّويِّ والمحيطاِت، عْن طريِق 

دورٍة هوائّيٍة وتياراٍت َبْحرّيٍة هي: 
الدورُة الهوائيُة في الغالِف الجّويِّ  - 1

ب�شبِب ارتفاِع درجاِت حرارِة المناطِق ال�شتوائيِة؛ تت�شّكُل تّياراٌت هوائيٌة �شاعدٌة، 
وتعوُد هابطًة في دوائِر العر�ِس من )0-30( �شماَل خطِّ ال�شتواِء وجنوَبُه،  واّلتي 

ُت�شّمى خليَة )حزام هادلي(.
وتتكـّوُن خاليـا الـدوراِت الهوائيِة في منطقِة العرو�ِس المعتدلِة بيَن دائرَتي 
)30 -60( �شماَل خطِّ ال�شتواِء وجنوَبُه با�شِم خليِة )فيرلى(، وتتكّوُن الخليُة 
المنطقِة  في  وجنوَبُه  ال�شتواِء  خطِّ  �شماَل  درجًة   )90-60( دائرَتي  بيَن  القطبيُة 
منطقِة  ُتجاَه  العليا  الجوِّ  طبقاِت  عبَر  الرياِح  حركِة  ا�شتمراِر  وب�شبِب  القطبيِة، 

القطبيِن، تنتقُل الحرارُة حوَل الكرِة الأر�شيِة.
انظِر ال�شكَل الآتي، ثّم اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه:
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ال�ّشكُل )2-26(: توزيُع حركِة الّرياِح على �شطِح الأر�ِس.

خلّيُة هادلي

 اأ�شْر اإلى منطقِة خطِّ ال�شتواِء على ال�شكِل.
 �شْف حركَة التّياراِت الهوائيِة في المنطقِة المداريِة؟

 تتّبْع حركَة التّياراِت الهوائيِة في منطقِة العرو�ِس المعتدلِة، والمنطقِة القطبيِة.
يالحُظ مَن ال�شكِل ال�شابِق اأنَّ حركَة الهواِء اإّما �شاعدًة اأو هابطًة، ففي المنطقِة التي يكوُن 

فيها الهواُء �ضاعًدا تكّوُن منطقُة ال�ضغِط منخف�ضًة. يرافُقها �ضقوُط اأمطاٍر وثلوٍج.
ُن ال�شغُط المرتفُع، حيُث يكوُن  التي يكوُن فيها الهواُء هابًطا، يتكوَّ النطاقاِت  وفى 

مّما  ودافًئا؛  هادًئا  الطق�ُس 
الرياِح  حركِة  في  يت�شّبُب 
مْن  تهبُّ  والتي  الدائمِة، 
مناطِق ال�شغِط المرتفِع اإلى 
مناطِق ال�شغِط المنخف�ِس. 
انظـــِر ال�شكــَل المجاوَر، 
ال�شغـِط  مناطـَق  وتعـّرف 

المرتفِع والمنخف�ِس. 

شمال

شرق

جنوب

غرب

ضغطٌ جويٌّ مرتفعٌ قطبيٍّ

ضغطٌ جويٌّ مرتفعٌ مداري

ضغطٌ جويٌّ مرتفعٌ قطبي

ضغطٌ جويٌّ مرتفعٌ مداريٌّ

ضغطٌ جويٌّ منخفضٌ شبه قطبيٌّ

ضغطٌ جويٌّ منخفضٌ شبه قطبيٍّ

ضغطٌ جويٌّ منخفضٌ استوائيٌّ

عِط الجويِّ على �شطِح الأر�ِس  ال�ّشكُل )2-27(: توزيُع مناطِق ال�شّ
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�شماَل   دائرِة عر�ِس )30(  مْن  القريبَة  المنطقَة  ت�شوُد  التي  الجاّفُة  الرياُح  وت�شّبُب 
العرو�ِس؛ وبذلَك  الجفاِف حوَل هذِه  �شيادِة ظروِف  خطِّ ال�شتواِء وجنوَبه، في 
تنت�شُر اأو�شُع ال�شحارى حوَل هذِه المنطقِة، كال�شحراِء الكبرى، و�شحراِء الجزيرِة 
العربيِة، و�شحارى الولياِت المتحدِة الأمريكيِة وجنوِب اإفريقيا واأ�شتراليا. انظِر 

ال�شكَل اأدناه:

ال�ّشكُل )2-28(: مناطُق توزيِع ال�شحارى في العالِم.

التياراُت البحريُة في المحيطاِت   -2
في  بها  توؤّثُر  التي  ها  نف�شِ بالطريقة  المحيطاِت  في  الأر�ِس  دوراِن  حركُة  توؤّثُر 
الياب�شِة، فالتّياراُت البحريُة ت�شيُر في اّتجاِهها مَع حركِة الرياِح، والرياُح التجاريُة 
المياَه  الَمداريِة، حاملًة  المنطقِة  الواقعِة في  المحيطاِت  ال�شطحيَة في  المياَه  تدفُع 
الدافئَة مَن ال�شرِق اإلى الغرِب ُتجاَه ال�شواحِل الغربيِة للقاّراِت، التي ترفُع درجاِت 
الحرارِة في هذِه المناطِق، فالأجزاُء الغربيُة مَن المحيِط الهادي تكوُن اأعلى بـ )8( 
درجاٍت مَن الأجزاِء ال�شرقيِة منه، وهذا يت�شّبُب في ت�شّكِل الغيوِم وهطوِل الأمطاِر 

الغزيرِة في اأ�شتراليا واأندوني�شيا. والأجزاِء ال�شرقيِة مَن قاّرِة اأفريقيا. 

مدار ال�شرطان

مدار الجدي

خط الأ�شتواء
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فّكْرفّكْر

ومــَن الأمثلِة على اأثِر التيــاراِت البحريِة، تّياُر الخليِج، الذي ُيعــدُّ مْن اأكثِر التّياراِت 
البحريــِة قــّوًة وتاأثيــًرا في المنــاِخ، فاأثناَء حركتــِه الدائمِة، ينقــُل مَعُه الهــواَء البارَد 

القادَم مَن المنطقِة القطبيِة، 
ال�شطحيَة  الميــاَه  مَعُه  دافًعا 
ُتجــاَه منطقِة خطِّ ال�شتواِء، 
وفــي طريِق العــودِة يحمُل 
مَعُه المياَه الدافئَة مْن منطقِة 
ُتجــاَه  المك�شيــِك  خليــِج 
ال�شواطــئ الغربيــِة للقــاّرِة 
ال�ّشكَل  انظــِر  الأوروبيــِة. 

.)29-2(
والعتداَل  الدفَء  وين�شُر 
انظِر  المناطق.  هذِه  على 

ال�شكل )2-29(: تّياُر الخليِجال�ّشكَل اأدناُه:

وتوؤدي حركُة انتقاِل الحرارِة خالَل الغالِف الجّويِّ والمحيطاِت، اإلى اختالِف 
الطق�ِس والُمناِخ مْن يوٍم لآخَر، على م�شتوى العاَلِم.

ما تاأثيُر انتقاِل الحرارِة خالَل الغالِف الجويِّ والمحيطاِت على الطق�ِس المناِخيِّ 
في العالم؟

تيار الخليِج الدافئ
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ا�سئلة

ا�سئلة

1- عّرْف ما ياأتي: حزاَم )هادلى(، خليَة )فيرلي(، غازاِت الدفيئِة.
2- ما العوامُل الرئي�شُة التي يتاأّثُر بها مناُخ القاّراِت؟

3- ف�شر ما ياأتي:
َل التّياراِت الهوائيِة ال�شاعدِة في المناطِق ال�شتوائيِة. ت�شكُّ اأ    - 

 )30( عر�ِس  دائرِة  مْن  القريبِة  المنطقِة  في  ال�شحارى  اأو�شُع  تنت�شُر  ب - 
�شماَل خطِّ ال�شتواِء وجنوَبُه.

4- اأكمِل الفراَغ في الجمِل الآتية:
العامُل الرئي�ُس المتحّكُم في مناِخ الكرِة الأر�شيِة............ اأ    - 

يتكّوُن ال�شغُط المنخف�ُس في المنطقِة التي يكوُن فيها الهواُء ........ ب - 
ال�شغُط.......،  فيتكّوُن  هابًطا  الهواُء  فيها  يكوُن  التي  المناطُق  اأَما 

وعندها يكوُن الطق�ُس هادًئا ودافًئا.
مْن اأكثِر التّياراِت البحريِة قّوًة وتاأثيًرا تياُر .......... جـ - 

في  الواقعِة  المحيطاِت  في  ال�شطحيَة  المياَه  تدفُع  التي  الرياُح  ُت�شّمى  د   - 
المنطقِة المداريِة........

ب�شبِب  الأر�ِس  �شطِح  على  مت�شاٍو  غيِر  ب�شكٍل  ال�شم�ِس  اأ�شّعُة  تتوّزُع  هـ - 
...........و..........
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العناصُر الرئيسُة لدراسِة مناِخ 
القاّراِت  الّدرُس الخامُس

●  ما الغالُف الذي تحدُث فيِه الظواهُر الجّويُّة؟

الذي  الجّوي،  الغالٍف  في  اختالفاٍت  مْن  بها  يرتبُط  وما  الجّويُة  الظواهُر  تحدُث 
يتكّوُن مْن عدِة طبقاٍت تحيُط بالأر�ِس، انظِر ال�شكَل )2-30(، ثمَّ اأجْب عّما يليِه:

. ال�شكل )2- 30(: الطبقاُت الرئي�شُة للغالِف الجّويِّ

نَة للغالِف الجّويِّ لالأر�ِس، ابتداًء مْن �شطِح الأر�ِس.  �شمِّ الطبقاِت المكوِّ
 ما الطبقُة التي تحدُث فيها الظواهُر الجّويُة.

الجّويِّ  الغالِف  مَن   )%75( وُتمثُِّل   ، والجوِّ الحّيِة  الكائناِت  طبقُة   الترابو�شفير: 
وعوا�شَف  و�شباٍب  �شحٍب  من  الطق�ِس،  وتغّيراُت  الجّويُة  التقّلباُت  فيها  وتحدُث 

. رعديٍة. وتحتوي على معظِم بخاِر الماِء الموجوِد في الغالِف الجّويِّ
ولفهِم مناِخ منطقٍة ما ل بدَّ مْن درا�شِة العنا�شِر الرئي�شِة الآتيِة:

الثيرمو�شفير

ال�شتراتو�شفير
التريو�شفير

الميزو�شفير
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الحرارُةاأّول

، وُتعدِّ الحرارُة اأهمَّ عن�شٍر مْن  ال�شم�ُس هَي الم�شدُر الرئي�ُس لحرارِة الغالِف الجّويِّ
عنا�شِر المناِخ؛ لأنَّها ترتبط بالعنا�شر الأخرى جميِعها، ومنها: ال�شغُط الجّويُّ والّرياُح 

والأمطاُر.
وتتاأّثُر درجُة الحرارِة بالعوامِل الآتيِة: 

اختالُف زاويِة �شقوِط اأ�شّعِة ال�شم�ِس   -1
الأ�شّعُة العموديُة تخترُق طبقاٍت 
تخترُق  بيَنما  الهواِء،  مَن  قليلٍة 
اأكبَر مَن  المائلُة طبقاٍت  الأ�شّعُة 
الهواِء. انظِر ال�شكَل )31-2(.

ال�ّشكُل )2-31(: زاويُة �ضقوِط اأ�ضّعِة ال�ضم�ِض على الكرِة الأر�ضّيِة.

فّكْرفّكْر

لماذا تتناق�ُس درجاُت الحرارِة على �شطِح الأر�ِس، كّلما اّتجهنا �شماَل خطِّ ال�شتواِء 
وجنوَبُه؟

الت�شاري�ُص  - 2
يوؤّثُر الرتفاُع عْن م�شتوى �شطِح البحِر في درجِة الحرارِة؛ فتنخف�ُس درجًة مئويًة 
واحدًة كّلما ارتفعنا )150( متًرا؛ لذا ُيغّطي الجليُد قمَم الجباِل العاليَة في المناطِق 
الحاّرِة، مثِل جبِل كينيا في اإِفِريِقيَّا، وي�شوُد الجوُّ الّلطيُف في جباِل عجلوَن �شيًفا، 

انظِر ال�شكَل الآتي. 
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ال�ّشكُل )2-32(: جبُل كينيا )كلمنجارو(.

ال�ّشكُل )2-33(: اأثُر القرِب مَن الم�شّطحاِت المائّيِة.

3- القرُب مَن الم�شّطحاِت المائيِة
�شيًفا،  الحرارِة  درجِة  باعتداِل  المائيِة،  الم�شّطحاِت  مَن  القريبُة  المناطُق  تتمّيُز 
المياَه  لأنَّ  �شتاًء؛  وباردًة  �شيًفا  حاّرًة  البعيدُة  المناطُق  تكوُن  بينما  �شتاًء،  ودفِئها 

ُتلّطُف درجَة حرارِة المناطِق القريبِة منها. انظِر ال�ّشكَل الآتَي:
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الغطاُء النباتيُّ  -4
َيمنُع  النباتَي  الغطاَء  لأنَّ  المك�شوفِة،  المناطِق  مَن  حرارًة  اأقلُّ  المزروعُة  المناطُق 

و�شوَل اأ�شّعِة ال�شم�ِس المبا�شرِة اإلى الأر�ِس.

 . ال�ّشكُل )2-34(: تبايُن الغطاِء النباتيِّ

فّكْر
فّكْر

بالعتماِد على ال�شكِل ال�شابِق اأيُّ ال�شورَتيِن تزيُد فيها درجُة الحرارٍة؟ بّرر اإجابَتك.
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ال�شغُط الجّويُّثانيًا

بتغيُِّر  منخف�شٍة  منطقٍة  اإلى  مرتفعٍة  منطقٍة  مْن  النتقاِل  عنَد  ن�شاُن  الإ ي�شعُر  لماذا   
ال�شغِط في اأذنيِه؟

غُط الجّوُي باأنَُّه وزُن عموِد الهواِء على ِم�شاحٍة معّينٍة ِمْن �شطِح الأر�ِس،  ُف ال�شّ ُيعرَّ
 ،)35-2( ال�شكَل  انظِر  عوامَل.  لعّدِة  اأخرى  اإلى  منطقٍة  مْن  ال�شغِط  ِقَيُم  وتختلُف 

واأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه:

ال�شكُل )2-35(: اختالُف مناطِق ال�شغِط الجّويِّ

  الضغطُ اجلويُّ

مناطق ضغط منخفض

مناطق ضغط مرتفع

٩

٨

٧

٦

٥

٤

٣

٢

١

٠

اليابس

٥٠٦ ملليبار 

ورابلا  ةءارق
رتم

افترالا
حر

لب
ح ا

ط
س

ى 
تو

س
 م

عن
ع 

  
/ 

وليك
  

رتم

٦٠٨ ملليبار 

١٠١٣  ملليبار 

 ما الفرُق بيَن النقطِة )اأ( والنقطِة )ب(؟
 في اأيِّ النقطتيِن يكوُن ال�شغُط الجّويُّ اأكبَر، ولماذا ؟

 بَم يختلُف ال�شغُط الجّويُّ في النقطِة )اأ( عنه في النقطِة )جـ(؟ 
: العوامُل التي توؤّثُر في ِقَيِم ال�شغِط الجّويِّ

الحرارُة: فكّلما ارتفعْت درجُة الحرارِة قلَّ ال�شغُط الجّويُّ والعك�ُس �شحيٌح.  -1
البحِر  �شطِح  م�شتوى  عْن  ارتفعنا  فكّلما  البحِر:  �شطِح  م�شتــوى  عن  الرتفاُع   -2

. انخف�َس ال�شغُط الجّويُّ

اأ
ب

جـ
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ا�سئلة

ا�سئلة

عّرْف ما ياأتي:  - 1
. طبقَة الترابو�شفير، ال�شغَط الجّويَّ  

ف�ّشِر العباراِت الآتيَة:  - 2
ترتفُع درجُة الحرارِة في منطقِة خطِّ ال�شتواِء. اأ    - 

يختلُف المناُخ مْن منطقٍة اإلى اأخرى على �شطِح الأر�ِس. ب - 
كينيا  جبِل  مثِل  الحاّرِة.  المناطِق  في  العاليَة  الجباِل  ِقَمَم  الثلُج  ُيغّطى  جـ - 

)كلمنجارو( في اإفريقيا. 
امالأ الفراَغ بما ينا�شُبُه في الجمِل الآتيِة:  - 3

تّت�شُم درجُة الحرارِة في المناطِق القريبِة مَن الم�شّطحاِت المائيِة باأنَّها:  اأ    - 
        .......

الم�شدُر الرئي�س لحرارِة الغالِف الجّويِّ : .......... ب - 
تقلُّ درجُة الحرارِة كّلما اّتجهنا �شماَل .......... وجنوَب: ........... جـ - 
الأر�ِس  �شطِح  من  ابتداًء  لالأر�ِس؛  الجّويِّ  للغالِف  المكّونَة  الطبقاِت  رّتِب   - 4

)ترتيًبا ت�شاعديًّا(.



79

الّريـــاُح واألمطاُر  الّدرُس السادس

●  ما العامُل الرئي�ُس الموؤّثُر في توزيِع الحرارِة على �شطِح الأر�ِس؟

الّرياُحاأّول

ُف الّرياُح باأنَّها حركُة الهواِء من مكاٍن اإلى اآخَر على �شطِح الأر�ِس، وتن�شاأُ نتيجَة  ُتعرَّ
الجّويِّ  غِط  ال�شّ مناطِق  مْن  وتّتجُه  اآخَر،  اإلى  مكاٍن  مْن  الجّويِّ  ال�شغِط  ِقَيِم  اختالِف 
�شرعُة  زادْت  التفاوُت  زاَد  وكّلما  المنخف�ِس،  الجّويِّ  غِط  ال�شّ مناطِق  اإلى  المرتفِع 
الّرياِح، فهَي تهبُّ اأحياًنا بلطٍف وهدوٍء فال ن�شعُر بها، وتهبُّ اأحياًنا ب�شرعٍة عاليٍة اأحياًنا 

تدّمُر كلَّ �شيٍء يقُف في طريِقها.
اأنواع الرياِح

تتكّوُن الّرياُح مَن الأنواِع الأ�شا�شّيِة الآتيِة: 
الّرياُح الدائمُة  - 1

تهُب حوَل العالم بنظاٍم ثابٍت، وتتكوُن من :
الرياِح التجَاريَة:تهُب مْن منطقَة مداِر ال�شرطاِن والجدِي نحَو خطِّ ال�شتواِء  اأ    - 

بين خطo30 �شماًل وo30 جنوًبا. 
القطبيِة  الدائرِة  باتجاه  المداريِن  مَن  تتحرُك  )الغربية(:  العك�شيِة  الرياِح  ب - 

ال�شماليِة والجنوبيِة بمن خط)o60-o30( �شماًل وجنوًبا. 
ج - الّرياُح القطبّيُة : تتحرُك مْن منطقِة الدائرِة القطبيِة والجنوبيِة َنحَو القطبيِن بين 

.)o90-o60( خط
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َيا. ال�ّشكُل )2-36(: الّرياُح المو�شمّيُة في قاّرِة اأ�شِ

يُفال�ّشتاُء الّرياُحال�شّ

الّرياُح المو�شميُّة  - 2
يِف،  توجُد في مناطِق تداخِل ُكتِل الياب�شِة والماِء، وهَي تهبُّ مَن المحيِط خالَل ال�شّ  

و�شوَب المحيِط اأثناَء ال�شتاِء. 
 ، الحارُّ يِف  ال�شّ ف�شُل  وينِتُج عنها  َيا،  اآ�شِ قارِة  مناِخ  في  المو�شمّيُة  الّرياُح  وتتحّكُم   

وف�شُل ال�شتاِء البارُد انظِر ال�ّشكَل)36-2 (.

الّرياُح المحّليُّة: ولها �شكالِن :   - 3
رياُح الخما�شيِن )هَي رياٌح ترافُق المنخف�شاِت الجّويَة(، وهَي حاّرُة تحمُل  اأ    - 

معها الأتربَة، والرياُح الباردُة التي تهبُّ على جنوِب اأوروبا. 
الرياُح التي تهبُط من فوِق منحدٍر جبليٍّ باتجاِه اأ�شفِلِه، وهي جاّفٌة و�شديدُة الحرارِة،  ب - 

وُت�شّمى هذِه الرياُح )رياَح الفوهن(، وتكثُر على منحدراِت جباِل الألِب. 
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الّرياُح اليوميُّة  - 4
وهَي رياٌح تتناوُب بيَن الّليِل والّنهاِر، وتكوُن دوريًّة، وتهبُّ على �شواحِل البحاِر؛   
كما  )2-37/اأ(،  ال�ّشكَل  انظِر  الّنهاِر(  )في  البحِر  ون�شيِم  الّليِل(،  )في  البرِّ  كن�شيِم 
الّليِل(،  )في  الجبِل  ن�شيَم  وُت�شّمى  الجبلّيِة،  والأحوا�ِس  الودياِن  مناطِق  في  تهبُّ 

ون�شيَم الوادي )في الّنهاِر(. انظِر ال�ّشكَل )2-37/ب (.

ال�ّشكُل )2-37(: الّرياُح اليومّيُة.

اأ - ن�شيُم الّبرِّ والبحِر

ب - ن�شيُم الجبِل والوادي
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اأمطاٌر ت�شاري�شيٌة   - 2
تحدُث نتيجَة ا�شطداِم الّرياِح المحّملِة ببخاِر الماِء ب�شفوِح الجباِل؛ فيرتفُع الهواُء   
اإلى اأعلى، فيبرُد بخاُر الماِء، ويتكاثُف، وي�شقطُ على �شكِل اأمطاٍر. انظِر ال�ّشكَل 
في  الغربيِة  المرتفعاِت  على  ت�شقُط  التي  الأمطاُر  عليها  الأمثلِة  ومَن   .)39-2(

الأردنِّ )ال�شراِة، وال�شلِط، وعجلوَن(.

هواءٌ باردٌ هابطٌ

هواء رطب

سحبٌ تصاعديّةٌ سحب تصاعديةٌ

 مستوى التكاثفِ

مسِ أشعةُ الشّ

هواءٌ ساخنٌ صاعدٌ

ال�ّشكُل )2-38( الأمطاُر الت�شاعديُّة.

اأمطار ت�شاعدية  - 1

تحدُث هذِه الأمطاُر في المناطِق ال�شتوائيِة، وذلَك ب�شبِب �شعوِد الهواِء ال�شاخِن   
الم�ّشبِع ببخاِر الماِء لطبقاِت الجوِّ العليا؛ فيبرُد ويتكاثُف بخاُر الماِء وي�شقُط على 

�شكِل اأمطاٍر. انظِر ال�ّشكَل )38-2(.

الأمطاُرثانيا

اإلى  الغازيِة  ال�شورِة  مَن  الماِء  بخاُر  يتحّوُل  وفيِه  الت�شاقِط،  مظاهِر  مْن  مظهٌر  هَو 
ال�شورِة ال�شائلة على �شكِل قطراِت ماٍء يعجُز الهواُء عْن حمِلها فت�شقُط على الأر�ِس.

اأنواُع الأمطاِر 
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ال�ّشكُل )2-39( الأمطاُر الت�شاري�شّيُة.

ع�شاريُّة. ال�ّشكُل )2-40( الأمطاُر الإِ

ِ مطرظلُّ املطر

ٌ رطبٌهواءٌ دافئٌ جافٌ هواء

السطوحِ املواجهةِ للرياحِ

مستوى التكاثفِ على  مستوى التكاثفِ

سحبٌ تضاريسيّةٌ

االجتاهُ العامُّ للهواءِ

هواءٌ باردٌ

مطرٌمطرٌ

هواءٌ دافِئٌ

جبهةٌجبهةٌ

اأمطاُر اإع�شاريٌّة  - 3
ُكتُل  تتقابُل  حيُث  الّجوّيِة،  المنخف�شاِت  ب�شبِب  الأمطاِر  مَن  النوُع  هذا  يحدُث   
الهواِء الباردٌة مَع الدافئِة؛ فيرتفُع الهواُء الدافُئ فوَق الهواِء البارِد فيبرُد ويتكاثُف ما 

بهِ منْ بخارِ ماٍء وي�شقطُ على �شكلِ اأمطاٍر. انظِر ال�ّشكَل )40-2(.
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ا�سئلة

ا�سئلة

ِح المق�شوَد بما ياأتي: 1 - و�شّ
اأمطاٍر ت�شاعديٍة، رياِح الخما�شيِن ، رياِح )الفوهن(.  

2 - ف�ّشِر حدوِث الأمطاِر الت�شاعدّيِة في المناطِق ال�شتوائّيِة.
ْح كيفّيَة ن�شوِء الّرياِح، واأيَن تتجُه؟ 3 - و�شّ

ْح كيفيَة حدوِث الأمطاِر الت�شاري�شّيِة. 4 - و�شّ
ِل ال�شكَل الآتي، ثمَّ اأكتْب اأ�شماَء الرياح الآتيِة في مواِقعها ال�شحيحِة: 5 - تاأمَّ

الرياِح التجاريِة.  - 1         

الرياِح العك�شيِة.  - 2         
الرياِح القطبيِة.   - 3         

أسئلُة الوحدِة

خطُّ ال�شتواء

3030

30 30

00

60

60
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أسئلُة الوحدِة

عّرْف ما ياأتي :  - 1
غَط  ال�شّ الفي�شّيَة،  ال�شهوَل   ، يَّ القارِّ الّن�شَف  الجديدَة،  العالمِ  قاّراِت  ِبْنَجايا،  قاّرَة   

، الأمطاَر الت�شاري�شّيَة. الجويَّ
اذكْر اأهمَّ الفوائِد القت�شادّيِة للمحيطاِت.  - 2

ع�شاريِّة مْن حيُث: ِح الفرَق بيَن الأمطاِر الت�شاري�شّيِة والأمطاِر الإ و�شّ  - 3
ِلها.  ب - اأماكُن ت�شكُّ اأ   - طريقُة الّت�شّكِل.               

زاويِة  اختالُف  الأر�ِس  �شطِح  على  الحرارِة  درجاِت  على  الموؤّثرِة  العوامِل  مَن   - 4
ْح ذلَك.  �ُضقوِط اأ�ضّعِة ال�ّضم�ِض، و�ضّ

حيحِة فيما ياأتي: جابِة ال�شّ �شْع دائرًة حوَل رمِز الإ  - 5
)1( اأكبُر المحيطاِت م�شاحًة هو:  

ب - الأطل�شيُّ       اأ    - المحيُط الهادُئ   

د   - المتجّمُد ال�ّشماليُّ جـ - الهنديُّ   
)2( تبلُغ ِن�شبُة الياب�شِة مْن م�شاحِة الُكرِة الأر�شّيِة:   

ب - %29                   اأ    - %71   
د   - %50 جـ - %30   

)3( المحيُط اّلذي يحَظى باأهمّيٍة عاليٍة في الّتجارِة البحرّيِة العالمّيِة هو:  
ب - الهادي            اأ    - الأطل�شيُّ   

د   - المتجّمُد ال�ّشماليُّ جـ - الهنديُّ   
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)4( قّمة اإيفر�شَت اأعلى قّمٍة جبليٍة في العالِم وتقُع في قاّرِة:   
َيا               ب - اإِْفِريِقيَّا          جـ - اأوروبا              د   - اأمريكا ال�شمالية اأ   - اآ�شِ

)5( ُتعدُّ ال�شحراُء الُكبرى مْن اأكبِر ال�شحاَرى الحارِة في العالِم وتقُع في قاّرِة:  
َيا               ب - اإِْفِريِقيَّا          جـ - اأوروبا              د   - اأمريكا الجنوبّيِة اأ   - اآ�شِ
)6( ت�شّمى الأمطاُر الناتجُة عِن ا�شطداِم الّرياحِ المحّملِة ببخاِر الماِء ب�شفوِح الجباِل:  
اأ   - ت�شاعديًة        ب - ت�شاري�شّيًة        جـ - اإع�شارّيًه               د   - رعدّيًة 

غِط الجويِّ : )7( مَن العوامِل الموؤّثرِة على ِقيِم ال�شّ  
ب - الّرياُح والأمطاُر       اأ    - ارتفاُع الحرارةٍ   

قيُع والّت�شاقُط د   - ال�شّ باُب والّندى    جـ - ال�شّ
امالأ الفراَغ فيما يلي:  - 6

اأ    - مْن اأنواِع الّرياِح الدائمِة:   
.............. .2      ............  .1              

ب - نوُع الأمطاِر ال�شائدِة في المرتفعاِت الغربيِة في الأردنِّ هو: ..........  
جـ - رابُع القاّراِت م�شاحًة هي: ...........  

د   - تقُع جبال الأنديِز في قاّرِة: ............  
هـ  - اأعمُق نقطٍة بحريٍة في العاَلِم ُت�شّمى: ............  
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التقويُم الذاتيُّ

المنا�شِب مَن  اإ�شارِة )�( في المكاِن  َقّيْم تعّلمَك من خالِل الجدوِل الآتي بو�شِع 
الجدوِل.

بعَد درا�شِتي هِذه الوحدَة اأ�شتطيُع اأَْن: 

�شعيٌفجيٌّدممتاٌزعنا�شُر الأداِءالّرقم

َد القاّراِت والمحيطاِت على خريطِة العالِم. اأحدِّ
اأمّيَز بيَن عنا�شِر الُمناِخ المختلفِة. 

اأعّدَد العوامَل الموؤّثرَة في درجاِت الحرارِة.
غِط الجويِّ ودرجِة الحرارِة  ال�شّ بيَن  الَعالقَة  َح  اأو�شّ

على �شطِح الأر�ِس.
اأ�شنَِّف اأنواَع الأمطاِر اإلى اأنواِعها الرئي�شِة.

اأحّلَل الأ�شكاَل الواردَة في الوحدِة.
اأذكَر اأ�شماَء عدٍد مَن الُجزِر البحريِّة في المحيطاِت.

1
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انتهى الكتاُب بحمِد اهلِل تعالى
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