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اعدد األستاذ( :محمد خير) الطرابشة

العالمة الكاملة في الجغرافيا

هاتف0288399970 :

الوحدة الثالثة:المقومات الطبٌعٌة وأثرها فً قوة الدولة
الدرس األول:الموقع الفلكً وأثره فً قوة الدولة.
للمقومات الطبٌعٌة والبشرٌة أهمٌة كبٌرة فً تحدٌد وزن الدولة السٌاسً وقوتها السٌاسٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة:
 -0الموقع الفلكًٌ :مكن من خبلله تحدٌد وزن الدولة السٌاسً وقوتها المإثرة فً العالم.
 -6العوامل الطبٌعٌة فتزٌد من قوة الدولة .

الموقع الفلكً  :هو موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوابر العرض .
الموقع الفلكً لؤلردن ٌ :قع على دابرتً عرض""96"-"68شمال خط االستواء وخط طول " "99-93شرقا ؼرٌنتش.
ٌإثر الموقع الفلكً فً تحدٌد أنماط المناخ السابد فٌها :
الن دوابر العرض تإثر فً التوزٌع الجؽرافً لعناصر المناخ( درجة الحرارة واألمطار) ،أما خطوط الطول فتإثر فً الزمن.
العبلقة بٌن دوابر العرض ودرجة الحرارة (اثر دوابر العرض على الحرارة والحالة المناخٌة السابدة فً الدولة:
ترتفع درجة الحرارة كلما اقتربنا من خط االستواء الن أشعة الشمس تسقط عامودٌه أو شبه عمودٌة.
وتنخفض باالبتعاد عنه درجة الحرارة بسبب مٌل أشعة الشمس (العبلقة طردٌة).
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العبلقة بٌن دوابر العرض واألمطار :
ترتفع كمٌة األمطار باالقتراب من خط االستواء وتنخفض فً مناطق الصحاري المدارٌة ثم ترتفع فً المناطق شبه القطبٌة.
تحلٌل الشكل رقم صفحة :029

 -0ترتفع معدالت األمطار فً المنطقة االستوابٌة
 -6تقل كمٌة األمطار عند الصحاري المدارٌة بٌن درجة عرض " "91-61شمال وجنوب خط االستواء.
 -9تزداد كمٌة األمطار بٌن دابرتً عرض "( "31"-31شبه القطبٌة)
 -3عند دابرة عرض "("33القطبٌة) تبدأ األمطار بالتناقص لٌحل محلها الجلٌد.
ٌعد الموقع الفلكً احد أهم المقومات الربٌسٌة فً قوة الدولة:
أٌ -إثر على معدالت األمطار.
ب -إذا استثمرت ٌإدي الى تنوع اإلنتاج فً الدولة
جٌ -إدي لتحقٌق األمن الؽذابً والمابً.
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الدرس الثانً :الموقع الجؽرافً النسبً وأثره فً قوة الدولة.
الموقع الجؽرافً النسبً :موقع الدولة بالنسبة للدول والمسطحات المابٌة المجاورة أي " موقعها بالنسبة للٌابسة والماء

تصنؾ دول العالم بالنسبة الى الٌابسة والماء الى :
 -0الدول الحبٌسة "المؽلقة " :الدول التً تقع داخل الٌابسة ولٌس لها أي اتصال مباشر بالبحر مثل " أثٌوبٌا  /أفؽانستان"
 -6الدول البحرٌة  :الدول التً لها اتصال مباشر بالبحر وتقسم الى :
أ -دول تشرؾ على البحر بواجهة واحدة مثل " الجزابر  /األردن ".
ب -دول تشرؾ على البحر بواجهتٌن بحرٌتٌن مثل "المؽرب  /السعودٌة ".
ج -أشباه الجزر وهً دول تشرؾ على البحر من الجهات جمٌعها ما عدا جهة واحدة مثل "الهند  /قطر ".
د -دول جزرٌة وهً دول تشرؾ على البحر من جمٌع الجهات مثل "جزر القمر /استرالٌا ".
المشكبلت التً تعانً منها الدول الحبٌسة من مشكبلت عدٌدة:
 -0عدم اتصالها المباشر بالبحر.

 -6اضطرارها الى االعتماد على الدول المجاورة لها مما ٌإثر سلبا على قوتها.
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أهم اآلثار السلبٌة تعانً منها الدول الحبٌسة :
 -0المشكبلت االقتصادٌة .

 -6المشكبلت السٌاسٌة والعسكرٌة.

 -9المشكبلت الحضارٌة

أهم المشكبلت االقتصادٌة للدول الحبٌسة " المؽلقة ":
 -0صعوبة النقل بسبب حرمانها من ارخص أنواع النقل " النقل المابً" .
 -6بعدها عن مراكز التجارة الدولٌة .
 -9تدفع نفقات نقل إضافٌة " أجور عبور  /أجور تحمٌل ".
أهم المشكبلت السٌاسٌة والعسكرٌة للدولة الحبٌسة " المؽلقة ":
 -0تسٌطر علٌها الدول المجاورة المتصلة بالبحر .
 -6تتحكم فً شإونها السٌاسٌة الداخلٌة وٌضعفها عسكرٌا وسٌاسٌا .
ٌمكن التؽلب على المشكبلت السٌاسٌة للدولة الحبٌسة مع الدول المجاورة لها المتصلة بالبحر من خبلل :
 -0إقامة عبلقات ودٌة مع الدول -6 .إبرام اتفاقٌات تضمن ذلك  -9االعتماد على وسابط النقل الحدٌثة " الطٌران الجوي
تسعى الدول الحبٌسة دابما إلٌجاد عبلقات ودٌة مع جٌرانها :
لكً تضمن لها حرٌة التنقل ولسكانها وبضابعها عبر أراضً الدول المحٌطة بها والمتصلة بالبحر.
اآلثار االٌجابٌة للموقع البحري :
 -0االقتصادٌة  :حٌث تستفٌد من ثرواتها البحرٌة مثل :صٌد األسماك /استخراج الثروات المعدنٌة  /الؽاز الطبٌعً  /النفط
" مثل " دول الخلٌج  /أٌسلندا "
* تعد أٌسلندا من أكثر دول العالم استؽبلال وتصدٌرا للثروة البحرٌة(األسماك).
 -6المناخ  :تقلل الواجهات البحرٌة للدولة من قارٌة المناخ فً سواحلها :
 -0تعمل على تلطٌؾ الحرارة صٌفا ورفعها شتاءا.
 -6مبلبمة لممارسة األنشطة البشرٌة والزراعٌة والصناعٌة والسٌاحٌة.
 -9المواصبلت والتجارة الخارجٌة  :سهولة وحرٌة االتصال مع دول العالم ٌإدي الى تشجٌع حركة التجارة الخارجٌة
وٌسهل االتصال الحضاري .
 -3العسكرٌة :من خبلل االستخدامات العسكرٌة للبحار التً تتمتع بؤهمٌة إستراتٌجٌة مثل "بحار الوطن العربً:
"البحر األحمر /البحر األبٌض المتوسط  /الخلٌج العربً  /المحٌط األطلسً  /المحٌط الهندي ".
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العوامل المإثرة فً أهمٌة الموقع البحري :
 -0طول الواجهة البحرٌة للدولة ٌ (:إثر طول الواجهة البحرٌة فً قدرة الدولة على استثمار موارد البحر ):
كلما زاد طول السواحل للدولة زادت استفادة الدولة من الثروات البحرٌة المتنوعة وكذلك زادت حركة التجارة البحرٌة حٌث
ٌإدي الى زٌادة قوة الدولة االقتصادٌة والسٌاسٌة .
تقسم الدول حسب طول سواحلها " الواجهة البحرٌة "الى :
أ-دول ذات سواحل قصٌرة مثل "األردن " "%6من مساحتها ".
ب -دول ذات سواحل طوٌلة نسبٌا مثل "السعودٌة " "%92ذ من مساحتها ".
ج -دول كل حدودها ساحلٌة مثل " الدول الجزرٌة  :برٌطانٌا " "%011من مساحتها ".
* تعد قارة أفرٌقٌا أكثر القارات اتصاال بالبحر "فكل 0كم من الحدود البرٌة " ٌقابلها " 21كم من الحدود البحرٌة "
 -6طبٌعة الساحل البحري :
تعد سواحل ؼرب أفرٌقٌا ؼٌر مبلبمة لنشؤة الموانا الطبٌعٌة ( قلٌلة األهمٌة):
ألنها تقل فٌها التعرجات على سواحلها وتخلو من الخلجان والمناطق المحمٌة من التٌارات البحرٌة القوٌة.
تتمتع سواحل ؼرب أوروبا بؤهمٌة كبٌرة على الرؼم من قصرها:
ألنها كثٌرة التعرجات والخلجان والمناطق المحمٌة من التٌارات البحرٌة ،صالحة إلنشاء الموانا الطبٌعٌة.
 -9طبٌعة الظهٌر :
الظهٌر :هو أراض من الٌابسة تقع خلؾ خط الساحل.
ٌعد الظهٌر على الساحل الشرقً لمصر قلٌل األهمٌة نسبٌا :
 -0ألنها أراضً صحراوٌة.

 -6بعٌدة عن مراكز العمران.

 -3أهمٌة الواجهة البحرٌة "البحر /المحٌط" الذي تطل علٌه الدولة وموقعه:
البحار المفتوحة :البحار التً لها اتصال مباشر بالبحار والمحٌطات األخرى مثل " البحر األحمر  /األسود/المتوسط ".
البحار المؽلقة  :البحار التً لٌس لها اتصال بالمسطحات المابٌة وتقع داخل الٌابسة مثل "بحر قزوٌن /المٌت /ارال"
وأكبرها قزوٌن .
تعد البحار المفتوحة بشكل عام ذات أهمٌة كبرى:
ألنها تسمح بحرٌة حركة االتصال والتجارة الخارجٌة خاصة التً تتصل بالمضابق والممرات المابٌة المهمة مثل  " :البحر
المتوسط  /البحر األحمر "
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أهم البحار المفتوحة فً العالم:
(البحر األبٌض المتوسط -البحر األحمر – بحر الكارٌبً -بحر البلطٌق -بحر الشمال -البحر األسود -بحر الصٌن الجنوبً-
بحر الصٌن الشرقً -بحر الٌابان -بحر بٌرٌنػ)

تعد البحار المؽلقة قلٌلة األهمٌة :
لعدم اتصالها بالمسطحات المابٌة األخرى وعدم االستفادة منها فً النقل والتجارة .
 -3الموقع بالنسبة لطرق التجارة العالمٌة:
تعد سواحل نٌوزلندا قلٌلة األهمٌة :
لبعدها عن طرق التجارة العالمٌة الربٌسٌة .
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العوامل المإثرة فً تؤثر الدول بجٌرانها:
 -0عدد الدول المجاورة  :كلما زاد عدد الدول المجاورة ٌإدي لنشوب النزاعات بٌن الدولة وجٌرانها أما إذا كانت الدولة
محاطة بدولة واحدة ٌضعها تحت سٌطرة الدولة المجاورة .
 -6مدى قوة الدول المجاورة :
الدولة الحاجزة :الوحدات السٌاسٌة الصؽٌرة التً تقع بٌن دول قوٌة وتدٌن فً وجودها الى الدور الحاجز الذي تقوم به
مثل( نٌبال وبوتان) الهند والصٌن .
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الدرس الثالث :المواقع اإلستراتٌجٌة
الموقع االستراتٌجً  :المواقع التً تكتسب أهمٌة بالؽة نظرا إلشرافها وإمكانٌة تحكمها فً طرق المبلحة الدولٌة أو البرٌة
أو ألهمٌتها العسكرٌة .
أهم العوامل التً تكسب المواقع أهمٌتها اإلستراتٌجٌة :
 -0األهمٌة المبلحٌة.

-6األهمٌة العسكرٌة.

أهم بالمضابق فً العالم:
بالمضابق
 0جبل طارق
 -6هرمز
 -9باب المندب
 -3البوسفور
 -3الدر ونٌل
 -2دوفر

المسطحات المابٌة التً تربط بٌنها
البحر المتوسط /المحٌط األطلسً
بحر العرب /الخلٌج العربً
البحر األحمر /المحٌط الهندي
البحر األسود /البحر المتوسط
البحر األسود /البحر المتوسط
بحر الشمال /المحٌط األطلسً .
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المضابق  :مناطق جؽرافٌة تقرب فٌها الٌابسة من بعضها البعض لمسافات ٌصبح من الممكن إؼبلق المنفذ البحري .
القناة :ممر مابً اصطناعً ٌشق لتسهٌل عملٌات النقل وذلك بربط المسطحات المابٌة بعضها ببعض مثل "قناة بنما /قناة
السوٌس ".
تعد المضابق والممرات المابٌة من ابرز المواقع اإلستراتٌجٌة :
-0تحكمها فً طرق التجارة البحرٌة العالمٌة .
 -6خضوعها لسٌطرة دولة معٌنة وسٌطرتها على طرق التجارة البحرٌة والطرق العسكرٌة .
 -9همزة وصل بٌن األساطٌل البحرٌة وقواعدها فً المحٌطات والبحار الدولٌة .
تكتسب المضابق والممرات المابٌة التً ٌشرؾ علٌها الوطن العربً من أكثر بالمضابق أهمٌة بالؽة:
 -0لها تؤثٌر فً العبلقات الدولٌة.
 -6تسٌطر على طرق نقل النفط من الخلٌج العربً الى مراكز الصناعة فً أوروبا وأمرٌكا الشمالٌة والٌابان وشرق أسٌا .
 -9تصل بٌن قارات العالم القدٌم "أوروبا /أسٌا  /إفرٌقٌا ".
 -3الن مٌاهها ال تتعرض لبلنجماد.
تتواصل حركة المبلحة طوال أٌام السنة فً بالمضابق والممرات التً ٌشرؾ علٌها الوطن العربً:
بسبب عدم تعرض مٌاهه لبلنجماد فً فصل الشتاء .
تتمتع قناة بنما أهمٌة بالؽة بالنسبة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة :
 -0قصرت المسافة ما بٌن الموانا الشرقٌة على المحٌط األطلسً والموانا الؽربٌة على المحٌط الهادئ
 -6وفرت الوقت والمال.
اكتسبت كوبا أهمٌة بالؽة أثناء فترة الصراع بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد السوفٌٌتً السابق :
 -0لقربها الجؽرافً من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
 -6بناء االتحاد السوفٌٌتً قواعد عسكرٌة فٌها ودعم نظام الحكم الشٌوعً
ٌعد الموقع االستراتٌجً دٌنامٌكٌا ومتؽٌرا(العوامل المإثرة فً أهمٌة المواقع اإلستراتٌجٌة):
 -0تؽٌر موازٌن القوى العالمٌة :
تراجعت أهمٌة كوبا فً العقد األخٌر من القرن العشرٌن:
بسبب انهٌار االتحاد السوفٌٌتً السابق عام 0880م.
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 -6التطورات التكنولوجٌة :حٌث اكتسب مٌناء عدن أهمٌة بعد شق قناة السوٌس عام 0928م:
قصرت المسافة بٌن أوروبا وجنوب آسٌا ودول الخلٌج .
استعادت مدٌنة "كٌب تاون "فً دولة جنوب أفرٌقٌا أهمٌتها لوقوعها على طرٌق رأس الرجاء الصالح.

الدرس الرابع :المساحة وأثرها فً قوة الدولة
مساحة الدولة :رقعة األرض التً تشؽلها الدولة المحددة بحدود سٌاسٌة واضحة المعالم ومعترؾ بها دولٌا.
تختلؾ دول العالم فً المساحة فمثبل "روسٌا" تزٌد مساحتها عن " 02ملٌون كم".
تصنٌفات دول العالم من حٌث المساحة :
الدولة
 -0ضخمة المساحة
 -6كبٌرة المساحة
 -9متوسطة المساحة
 -3صؽٌرة المساحة

مساحتها
تزٌد على ملٌونً كم.
من ملٌون  6-ملٌون كم.
من ربع ملٌون – ملٌون كم.
اقل من ربع ملٌون كم.

مثال علٌها
روسٌا  /كندا /أمرٌكا  /الجزابر
اندونٌسٌا /لٌبٌا
فنزوٌبل /المؽرب
عمان /لبنان .

اآلثار االٌجابٌة للمساحة الكبٌرة فً قوة الدولة :
 -0امتداد الدولة على اكبر عدد من دوابر العرض.
 -9استٌعاب أي زٌادة سكانٌة.
حدودها

 -6تنوع التركٌب الجٌولوجً الذي ٌإدي الى تنوع الموارد المعدنٌة

 -3توزع المراكز الحٌوٌة والصناعٌة والمنشات االقتصادٌة بعٌدا عن

 -3تعطً الدولة مٌزة الدفاع فً العمق :استدراج العدو من قبل القوات المدافعة فً الدولة بترك خط الدفاع األول والتراجع
الى داخل الدولة لكسب الوقت وإعادة تنظٌم قواتها وإنهاك الجٌوش الؽازٌة.
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وصول بعض الدول كبٌرة الحجم لبلكتفاء الذاتً:
أ -امتدادها على دوابر عرض عدٌدة.
ب -بسبب تنوع المناخ وتنوع التربة
ج -تنوع اإلنتاج الزراعً والصناعً فً الدولة.
اآلثار السلبٌة للمساحة الكبٌرة فً قوة الدولة :
 -0تشكل عببا إضافٌا ألنها "صحراء أو مناطق الجبلٌة " ٌصعب استؽبللها مثل " استرالٌا  /كندا ".
 -6عدم استؽبلل كل الموارد المتوفرة بسبب قلة إمكانٌاتها االقتصادٌة والتكنولوجٌة وقلة خبرة سكانها مثل " السودان ".
الموارد المحاٌدة :الموارد ؼٌر المستؽلة بسبب قلة رإوس األموال وعدم استخدام التكنولوجٌا وقلة الخبرة لدى السكان .
 -9ضعؾ شبكة المواصبلت التً تربط أنحاء الدولة مع بعضها مثل "الهند".
 -3صعوبة السٌطرة العسكرٌة على مختلؾ أجزاء الدولة إذا تضمنت قومٌات عرقٌة مما ٌإدي الى قٌام الحركات االنفصالٌة
مثل " تٌمور الشرقٌة فً اندونٌسٌا ".
 -3صعوبة توفٌر عدد كاؾ من الجٌش للدفاع عنها لطول حدودها.
اآلثار السلبٌة للمساحة الصؽٌرة فً قوة الدولة :
 -0عدم استٌعاب الزٌادة السكانٌة.
 -6إذا تعرضت للكوارث الطبٌعٌة مثل " الزالزل  /البراكٌن " ٌإدي الى أضرار فً اقتصادها بشكل كبٌر .
 -9سهولة تطبٌق الحظر االقتصادي علٌها مثل (العراق) .
 -3سهولة اجتٌاحها.
اجتٌاح الجٌش األلمانً لهولندا" فً أربعة أٌام فً الحرب العالمٌة الثانٌة  ،بسبب صؽر مساحة هولندا .
 -3بسبب فقرها للعمق االستراتٌجً .
العوامل المإثرة " المحددة ألهمٌة مساحة الدولة:
 -0حجم الموارد وتنوعها .
 -9ؼنى أو فقر الدولة.
 –3النظم السٌاسٌة واالقتصادٌة السابدة فً الدولة .

 -6عدد السكان وتوزعهم حسب الموارد .
 -3مرونة االتصال فً الدولة .
 -2قدرة السكان والتكنولوجٌا على استؽبلل الموارد

12

اعدد األستاذ( :محمد خير) الطرابشة
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تؤمل خرٌطة آسٌا السٌاسٌة الصماء ،واكتب ما تمثله األرقام من (:)01 -0

 -0دولة ضخمة المساحة

 9 -6دول كبٌرة المساحة

 -9 -2 -2دول صؽٌرة المساحة

 -8مسطح مابً

 -3 -3دول متوسطة المساحة
 -01دولة فرض علٌها الحصار االقتصادي.

الدرس الخامس :الشكل وأثره فً قوة الدولة.
اشكال الدول -0 :المنتظم والمتراص(المثالً)

 -6ؼٌر المنتظم  -9المجزأ(المشتت)

 -3المستطٌل

 -3المحتوى

* الشكل المتراص(المثالً) :الشكل القرٌب من الدابرة أو المربع  ،تصبح اقصر حدود فً أكبر مساحة مثل  :مصر وفرنسا.
ٌعد شكل فرنسا شكبل مثالٌا نسبٌا:
أ -ألنه قرٌب من الدابرة.

بٌ -مثل أقصر حدود فً أكبر مساحة.

اٌجابٌات (اثر) الشكل المتراص فً قوة الدولة:
 -0ربط أجزاء الدولة بشبكة مواصبلت.
 -6تقوٌة اختبلط السكان .
 -9تشجٌع الروح الوطنٌة مما ٌإدي النتشار األمن .
 -3السٌطرة العسكرٌة على مختلؾ أرجاء الدولة.
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اعدد األستاذ( :محمد خير) الطرابشة

من اٌجابٌات الشكل المنتظم(المثالً) سهولة السٌطرة العسكرٌة على مختلؾ أرجاء الدولة:
ٌ -0سمح بسرعة تحرك الجٌوش والمعدات عند تعرضها لؽزو خارجً.
ٌ -6عرقل العدوان الخارجً فً معظم األحٌان.
* الشكل ؼٌر المنتظم :شكل المتراص لوال وجود امتداد فً احد أطرافها مثل :تاٌبلند وزامبٌا.
المشكبلت ( اآلثار) السلبٌة التً تعانً منها الدولة الحبٌسة:
 -0مشكبلت سٌاسٌة تعانً منها الدولة ذات الشكل ؼٌر المنتظم:
ب -تشجع على قٌام الحركات االنفصالٌة .

أ -قلة اتصال األطراؾ مع بقٌة أجزاء الدولة .

 -6مشكبلت إدارٌة :تتمثل فً صعوبة السٌطرة على الجزء الممتد ،وصعوبة جعله على اتصال مع باقً الدولة.
 -9مشكبلت عسكرٌة :وتتمثل فً صعوبة الدفاع عن األطراؾ.
* الشكل المجزأ" المشتت " :شكل تتخذه الدولة عندما تكون مكونة من عدة أجزاء  .أشكالها:
 -0دول تتكون من جزر تفصل بٌنها المٌاه مثل " الٌابان تفصل مٌاه المحٌط الهادي بٌن جزره ".
 -6دول لها أجزاء متصلة بالٌابسة وبقٌة مناطقها جزر مثل " اٌطالٌا" أجزابها:
ب -الجزر التابعة الٌطالٌا فً البحر المتوسط  :أ -صقلٌة

أ -شبه سهل البو المتصل بؤوروبا.

ب -سردٌنٌا.

تؤمل خرٌطة اٌطالٌا وفرنسا  ،ثم اجب عن األسبلة التً تلٌها:

 -0اكتب ما تمثله األرقام من (.)2 -0
 -0فرنسا

 -6سان مارٌنو

 -9اٌطالٌا

 -3سردٌنٌا
14

 -3صقلٌة
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هاتف0288399970 :

سلبٌات الشكل المجزأ:
 -0صعوبة اتصال أجزاء الدولة وأضعاؾ الروح الوطنٌة فً السلم والحرب .
 -6قلة اختبلط السكان ٌشجع على قٌام حركات انفصالٌة وٌزعزع امن الدولة .
ٌ -9خلق فرص اقوي لبلنفصال مثل "انفصال سنؽافورة عن مالٌزٌا 0832م".
تصنؾ الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة الى الشكل المجزأ:تتكون من :أ -جزئ بري ٌرتبط بالقارة األمرٌكٌة الشمالٌة.
ب -مجموعة جزر :مثل :هاواي وأالسكا
تحقٌق بعض الدول مجزأة الشكل قوة اقتصادٌة وسٌاسٌة " الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والٌابان " :
بسبب التطور العلمً والتقنً .
* الشكل المستطٌل  :طول الدولة ٌزٌد على عرضها عدة مرات مثل " تشٌلً  /اٌطالٌا ".
اآلثار االٌجابٌة للشكل المستطٌل فً قوة الدولة :
 -0وصول الدول مستطٌلة الشكل الى االكتفاء الذاتً  ،بسبب :
أ -امتدادها على دوابر عرض عدٌدة .

ب -تنوع األقالٌم المناخٌة .

ج -تنوع اإلنتاج الزراعً .

-6االستفادة من ثروات البحر المتنوعة مثل  :األسماك والمعادن .
األثر السلبً للشكل المستطٌل فً قوة الدولة :
 -0صعوبة النقل واالتصال  ،بسبب ارتفاع كلفة مد شبكة نقل بري.
 -6قلة اتصال السكان فً أقالٌم الدولة.
 -9مشكبلت إدارٌة تتمثل فً صعوبة السٌطرة على الدولة من المركز.
 -3صعوبة توفٌر عدد كافً من الجٌوش لحماٌة حدودها الطوٌلة .
تصنؾ اٌطالٌا الى الشكل المجزأ والمستطٌل:
 -0شكلها المستطٌل اثر فً جؽرافٌتها السٌاسٌة .
 -6قسمت الى إقلٌمٌن لكل منهما شخصٌة مستقلة .
* الشكل المحتوى  :دولة صؽٌر ة محاطة بدولة واحدة من جمٌع الجهات مثل " لٌسوتو فً جنوب أفرٌقٌا  /سان مارٌنو
والفاتٌكان فً اٌطالٌا ".
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اثر الشكل المتراص فً قوة الدولة :
 -0خضوعها فً سٌاستها الداخلٌة والخارجٌة للدولة المجاورة ألنه لٌس لها منفذ لبلتصال بالعالم إال عن طرٌق جارتها.
 -6تسعى للحفاظ على عبلقات ودٌة مع الدولة المحٌطة بها .
أوجه الشبه واالختبلؾ بٌن الدول المحتواة والدول الحبٌسة :
الدولة الحبٌسة
ال تتصل بالبحر
تسعى للحفاظ على عبلقات ودٌة مع الدول المجاورة
ٌحدها أكثر من دولة
لها أكثر من بدٌل لبلتصال مع العالم الخارجً

الدولة المحتواة
ال تتصل بالبحر
تسعى للحفاظ على عبلقات ودٌة مع الدول المجاورة
ٌحدها دولة واحدة فقط
ال خٌار لها لبلتصال مع العالم إال بؤراضً دولة واحدة

الدرس السادس  :التركٌب الجٌولوجً وأثره فً قوة الدولة .
التركٌب الجٌولوجً :طبٌعة الصخور التً تتكون منها المنطقة وتصنؾ الى  ":أنواع الصخور" :
" صخور نارٌة  /وصخور رسوبٌة  /صخور متحولة ".
ٌإثر التركٌب الجٌولوجً " طبٌعة الصخور " فً قوة الدولة :
 -0تإثر فً وجود أنواع معٌنة من المعادن .

 -6تإثر فً وفرة المٌاه الجوفٌة .

ٌإثر التركٌب الجٌولوجً للدولة فً وجود أنواع معٌنة من المعادن:
 -0الصخور النارٌة والمتحولة تحتوي على المعادن الفلزٌة مثل " الحدٌد /األلمنٌوم " وتشكل دعامة قطاع الصناعة
والتعدٌن.
 -6الصخور الرسوبٌة تحتوي على" الفحم والبترول ".

* ٌشكل البترول مصدر الطاقة الربٌسً فً العالم
اكتسبت منطقة الخلٌج العربً أهمٌة إستراتٌجٌة فً العصر الحالً :لوجود النفط.
" اثر توفر المعادن فً قوة الدولة" أهمٌة التوزٌع الجؽرافً للثروة المعدنٌة بالتكوٌن الجٌولوجً فً قوة الدولة:
 -0ارتفاع مصدر الدخل .

 -9تطور االقتصاد.

 -6رفع المستوى المعٌشً .

 -3بناء قوة سٌاسٌة .

أهمٌة المعادن " النفط ":
 -0أهم أسباب الصراع .

 -6أشبه بالدم الذي ٌجري فً جسم االنسان بالنسبة للدول كافة ..

* صرح قابد الجٌش األلمانً إن سبب هزٌمة ألمانٌا فً الحرب العالمٌة األولى حاجتهم الى النفط .
* ٌعد األردن من الدول العشرة األولى فً العالم من حٌث توافر االحتٌاطً من الصخر الزٌتً حوالً"  31ملٌار طن" .
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تتواجد المٌاه الجوفٌة فً شمال أفرٌقٌا :
بسبب مرور المنطقة بعصور جٌولوجٌة مطٌرة ٌقدر عمها بٌن ( )31 -93ألؾ سنة.

الدرس السابع:التضارٌس وأثرها فً قوة الدولة.
تعد المظاهر التضارٌسٌة احد أهم العوامل الطبٌعٌة المإثرة فً قوة الدولة وتقدمها " اثر التضارٌس ":
-0تإثر فً الظروؾ المناخٌة السابدة  ،تقل الحرارة كلما ارتفعنا لؤلعلى وتزداد األمطار .
 -6تتحكم فً نظام التصرٌؾ المابً .
 -9تعتمد طبٌعة األنشطة البشرٌة من زراعة وصناعة ونقل على نوع المظهر التضارٌسً السابد فً الدولة.
 -3تإثر فً استثمار الموارد المابٌة والمعدنٌة والطاقة .
 -3تإثر التضارٌس فً توزع السكان .
تصنؾ دول العالم من حٌث أنماط التضارٌس الى:
 -0دول ٌؽلب علٌها مظهر تضارٌسً واحد مثل :إٌران(هضبً) وسوٌسرا وأفؽانستان(جبلً).
 -6دول تتنوع فٌها التضارٌس مثل :العراق وفرنسا.
أمثلة على المناطق السهلٌة فً العالم:
سهول المٌسٌسٌبً ،سهول الصٌن ،سهول السند والكٌنج.
* ٌعٌش فً المناطق السهلٌة ما نسبته  %32من سكان العالم.
تعد السهول الواسعة حول األنهار الكبرى المهد األول الذي أقام فٌه االنسان حضارته األولى:
 -0توفر التربة الخصبة.

 -6وفرة المٌاه

 -9توفر وسابل النقل المتمثلة باألنهار.

أهم الحضارات اإلنسانٌة التً قامت حول األنهار الكبرى:
الحضارة
 -0المصرٌة القدٌمة( الفراعنة)
 -6اآلشورٌة والبابلٌة
 -9الهندٌة
 -3الصٌنٌة

الحوض( النهر)
النٌل
الرافدٌن( دجلة والفرات)
الكنج
الٌانجستً والسٌكٌانج

تشكل السهول ما نسبته  %8.2والجبال  %09والتبلل  %2من الكرة األرضٌة ،و %26مٌاه.
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اٌجابٌات وسلبٌات المناطق السهلٌة:
االثار السلبٌة للمناطق السهلٌة
سهولة تعرضها لؽزو خارجً.
ٌصعب الدفاع عنها ألنها مناطق مفتوحة.
ٌسهل عبورها إال فً حال وجود عوابق طبٌعٌة.

اآلثار االٌجابٌة للمناطق السهلٌة
سهولة شق الطرق.
السٌطرة على مختلؾ أرجاء الدولة.
تعد المناطق السهلٌة األفضل لممارسة الزراعة :بسبب:
 -0مناخ مبلبم  -6توافر المٌاه  -9تربة خصبة
 -3إمكانٌة استخدام اآلالت الزراعٌة.
تؽٌرت أهمٌة سور الصٌن العظٌم العسكرٌة الى أهمٌة سٌاحٌة:
بسبب التطور التقنً الهابل فً مجال األسلحة.
تفضل األمم المتحدة أن تنشؤ فً مناطق عسكرٌة:
 -0ألنها مناطق محمٌة.

 -6تكشؾ ما حولها من مناطق

 -9تمكن الدولة من تنظٌم نفسها داخلٌا.

قسمت األكوادور بواسطة جبال االندٌز الى ثبلثة أقالٌم وهً :
 -0السهل الساحلً

 -6سلسلة جبال االندٌز

 -9المنطقة الداخلٌة .

اآلثار االٌجابٌة والسلبٌة للمناطق الجبلٌة فً قوة الدولة :
اآلثار االٌجابٌة للمناطق الجبلٌة
 -0تعد مركز سٌاحة واصطٌاؾ لمناخها اللطٌؾ صٌؾ
 -6صعوبة اقتحامها وسهولة الدفاع عنها .
 -9عادة ما تكون الجبال ؼنٌة بالثروات الطبٌعٌة
 -3أفضل ما تكون الحدود السٌاسٌة التً تفصل بٌن الدول
تتماشى مع السبلسل الجبلٌة.
تعد المناطق الجبلٌة حدود طبٌعٌة من الدرجة األولى :
أٌ-سهل الدفاع عنها  .ب -تعرقل الهجوم .

اآلثار السلبٌة للمناطق الجبلٌة
صعوبة وارتفاع شق طرق المواصبلت .
 -6ال ٌمكن ممارسة الزراعة فً نطاق واسع
 -3تربة استخدام اآلالت الزراعٌة
 -3تربة فقٌرة

تعد الحدود الجبلٌة الممتدة على طول جبال االندٌز أطول حدود جبلٌة فً العالم .
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الدرس الثامن :المناخ وأثره فً قوة الدولة.
ٌإثر المناخ فً تحدٌد أهمٌة الدولة ووزنها وٌإثر فً األنشطة البشرٌة واالقتصادٌة:
فالمناخ المبلبم ٌساعد على تقدم الدولة  ،أما المناخ المتطرؾ شدٌد الحرارة أو البرودة ٌقلل من األنشطة البشرٌة
واالقتصادٌة معا مما ٌإدي الى إعاقة تقدم وتطور الدولة .
تعد األمطار ودرجة الحرارة أكثر العناصر المناخٌة تؤثٌرا فً التوزٌع الجؽرافً للسكان .
ترتفع الكثافة السكانٌة فً جنوب وجنوب شرق آسٌا :بسبب توفر االمطار.
تعد األمطار من أهم العناصر المناخٌة المإثرة فً التوزٌع الجؽرافً للسكان :
الن السكان ٌتمركزون فً المناطق الوفٌرة األمطار مثل " جنوب شرق آسٌا " وٌتذبذب وٌقل فً المناطق قلٌلة األمطار
مثل " الدول اإلفرٌقٌة الجافة ".
ترتفع الكثافة السكانٌة فً وادي النٌل فً مصر رؼم جفاؾ مناخها :
الن وجود المٌاه المتمثلة بنهر النٌل أدى الى قٌام حضارة هناك منذ القدم
ترتفع الكثافة السكانٌة فً دول الخلٌج العربً رؼم جفاؾ مناخها :
بسبب وجود النفط فً الخلٌج العربً .
* تإثر درجة الحرارة فً التوزٌع السكانً حٌث والباردة:كان فً المناطق المعتدلة والباردة مثل " أوروبا الؽربٌة /أمرٌكا
الشمالٌة " أما المناطق المتجمدة أو شدٌدة البرودة قلٌلة السكان .
ٌتركز معظم سكان العالم فً المناطق المعتدلة والباردة :
العتدال درجة الحرارة  /مبلبمتها لممارسة األنشطة البشرٌة المختلفة .
ٌساعد التنوع المناخً للدولة فً االقتراب من درجة االكتفاء الذاتً :
 -0الن التنوع المناخً ٌنعكس على تنوع اإلنتاج الزراعً وتنوع الترب فً الدولة.
 -6تنوع األنشطة البشرٌة واالقتصادٌة مما ٌإدي الى التكامل بٌن إقلٌم الدولة وتعزٌز وحدتها الوطنٌة .
* تعد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من الدول التً استفادة من التنوع المناخً االٌجابً .
* تعد استرالٌا من الدول التً لم تستفد من التنوع المناخً " لدٌها تنوع مناخً سلبً "
األقالٌم المناخٌة المنتشرة فً استرالٌا :السافانا -االستبس -الصحراوي -الجاؾ صٌفا -الجاؾ شتاءا – الممطر طوال العام.
ترتفع الكثافة السكانٌة فً جنوب ووسط كندا :بسبب ارتفاع واعتدال درجة الحرارة.
تنخفض الكثافة السكانٌة فً شمال كندا :بسبب انخفاض درجات الحرارة الى درجة التجمد.
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اٌجابٌات التنوع المناخً:
 -0وصول الدول لبلكتفاء الذاتً.

 -6تنوع المناخ والتربة.

 -9تنوع األنشطة البشرٌة واالقتصادٌة.

اثر التطور العلمً على المناخ :
 -0استؽبلل المٌاه الجوفٌة فً المناطق الجافة مثل " مٌاه الدٌسً فً األردن ".
 -6استؽبلل دول الخلٌج العربً تقنٌة تحلٌه مٌاه البحر فً المناطق الجافة.
 -9زراعة القمح الربٌعً فً األجزاء الشمالٌة من مناطق البراري فً كندا ومنطقة االستبس فً روسٌا من أكثر مناطق
بالرؼم من برودة المناخ وقصر فترة النمو :
ألنه تم تهجٌن أنواع جدٌدة من بذور القمح تعرؾ " القمح الربٌعً " تنمو فً فصل قصٌر.
ٌعد المناخ أهم العوامل التً ٌولٌها القادة العسكرٌون عناٌة كبٌرة:
ٌ -6إثر على لباس الجنود ونوع األسلحة المستخدمة.

ٌ -0إثر على الخطط الحربٌة ووقت تنفٌذها.
من حٌث تؤثٌره الحروب :ومعنوٌات الجنود واستخدام األسلحة.
اثر المناخ فً الحروب :

 -0أجلت ألمانٌا ؼزو بولندا الى أٌلول لتجنب دباباتها الوحل والطٌن .
 -6قامت القوات األمرٌكٌة فً الكوٌت بؽزو العراق عام 0880م فً الصباح بسبب انخفاض درجة الحرارة.
 -9هزٌمة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً فٌتنام بفعل (المناخ الموسمً):
الن القوات الفٌتنامٌة استخدمت حرب العصابات فكانت تنشط فً الصٌؾ المطٌر الن اإلمطار تعٌق حركة الدبابات واآللٌات
األمرٌكٌة وكذلك وجود الؽٌوم المتراكمة فً فصل الشتاء التً توفر ؼطاء للثوار الفٌتنامٌٌن من ؼارات الطابرات األمرٌكٌة
 -3هاجم الجٌش المصري القوات اإلسرابٌلٌة فً "  /2أكتوبر0829/م" عند الساعة "  6و  3دقابق " ظهرا الن أشعة
الشمس تكون باتجاه الؽرب فتكون مواجهة للقوات اإلسرابٌلٌة .
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الدرس التاسع :الموارد المابٌة وأثرها فً قوة الدولة.
مٌاه األمطار  :المصدر الربٌس للموارد المابٌة العذبة فً النظام االرضً وللمٌاه السطحٌة والجوفٌة .
المٌاه السطحٌة:أهم مصادر المٌاه السطحٌة هً " األنهار /البحٌرات الداخلٌة /المستنقعات  /البحار  /المحٌطات  /الجلٌد "
وأهمها " األنهار “.
استخدامات األنهار ":.
 -0مصدر للمٌاه العذبة للشرب .
 -3تستخدم فً المبلحة النهرٌة.

 -6تستخدم فً الزراعة المروٌة.

 -9مصدر ربٌس لؤلسماك .

 -3لتولٌد الطاقة الكهربابٌة خاصة بعد بناء السدود مثل " السد العالً " فً مصر على نهر النٌل و "سد أتاتورك " فً
تركٌا على نهر الفرات .
 -2تستخدم كحدود سٌاسٌة طبٌعٌة بٌن الدول " نهر الراٌن " ٌفصل بٌن سوٌسرا وألمانٌا .
أهم األنهار فً الوطن العربً:
النهر
الفرات
النٌل
دجلة
العاصً
األردن

الدولة التً ٌنبع منها
تركٌا
أوؼندا
تركٌا
سورٌا
لبنان

المصب
الخلٌج العربً
البحر المتوسط
الخلٌج العربً
سورٌا
البحر األحمر

الدول التً ٌمر فٌها
تركٌا /سورٌا/العراق
أوؼندا/السودان/مصر
تركٌا/العراؾ
سورٌا
لبنان/األردن

عدم صبلحٌة بعض األنهار للمبلحة النهرٌة :لوجود الشبلالت وشدة انحدارها وسرعة تٌارها.
اعتماد الدول العربٌة قلٌلة األمطار على األنهار الدولٌة اعتماد خطٌر :
الن الدول األجنبٌة التً ٌنبع منها النهر تتحكم فً كمٌة مٌاه النهر وقٌامها ببناء السدود علٌها مما ٌعمل على خفض
التصرٌؾ المابً للنهر .
* أطول انهار العالم نهر النٌل حٌث ٌنبع من بحٌرة فٌكتورٌا وٌصب فً البحر المتوسط " طوله 2221كم".
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دول مشتركة فً حوض نهر النٌل :
 -0أثٌوبٌا

 -6كٌنٌا

 -9أفرٌقٌا الوسطى

 -3أوؼندا

 -3مصر

 -2السودان.

خرٌطة حوض نهر النٌل:

المٌاه الجوفٌة :المٌاه التً تجمعت تحت فً باطن األرض عبر مبلٌٌن السنٌن.
أقسام المٌاه الجوفٌة :
 -0مٌاه جوفٌة متجددة :المٌاه الجوفٌة القرٌبة من سطح األرض وتتؽذى سنوٌا من مٌاه األمطار.
 -6مٌاه جوفٌة ؼٌر متجددة " عمٌقة " :المٌاه الجوفٌة التً ال تتؽذى على مٌاه األمطار السنوٌة ،تكونت أثناء العصور
الجٌولوجٌة المطٌرة القدٌمة .
مثال على استؽبلل المٌاه الجوفٌة ؼٌر المتجددة" مشروع النهر الصناعً العظٌم فً لٌبٌا "
تعرض المٌاه الجوفٌة لمشكلة التلوث :
 -0زٌادة الضخ المفرط واالستنزاؾ الذي ٌإدي الى تملحها .
 -6تعرضها للتلوث :أ -بسبب صرؾ المٌاه العادمة المنزلٌة
ب -استخدام األسمدة والمخصبات الكٌمٌابٌة.
ج -تسرب النفط .
ٌقتصر تحلٌه مٌاه البحر على الدول الؽنٌة فقط :الرتفاع تكلفتها.
22
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المٌاه اإلقلٌمٌة :المساحة المابٌة التً تحد سواحل الدولة المطلة على البحار والمحٌطات وتعدها الدول من ملكٌتها وتسري
علٌها قوانٌن وسٌادة الدولة.
حدد عرض المٌاه اإلقلٌمٌة قدٌما ب" 9أمٌال " بحرٌة فقط ابتداء من التقاء الماء بالٌابسة:
الن مدى المدفعٌة الحربٌة ال ٌتجاوز " 9أمٌال"
أهمٌة المٌاه اإلقلٌمٌة -0 :لحماٌة سواحلها من التهدٌدات الخارجٌة.
 -6للحماٌة من أي هجوم مباؼت.
 -9الكشؾ عن السفن المعادٌة قبل وصولها للمدن الساحلٌة .
* اقر المإتمر الدولً عام 0896م قانون البحار أن عرض المٌاه اإلقلٌمٌة ال ٌزٌد عن " 06مٌل " بحري.
عرض المٌاه اإلقلٌمٌة لبعض الدول:
الدولة
اٌطالٌا
روسٌا
تشٌلً
المؽرب

عرض المٌاه اإلقلٌمٌة "المٌل البحري "
61
06
611
21

استخدامات المٌاه اإلقلٌمٌة فً الوقت الحاضر والتً دعت الدول الى زٌادة عرض مٌاهها اإلقلٌمٌة :
 -0االستخدامات االقتصادٌة:أ -السٌطرة على ثروات البحر،مثل:صٌد األسماك
ب -مراقبة التهرٌب

 -6االستخدامات العسكرٌة :ا -منع أي هجوم على الدولة

 -9االستخدامات الصحٌة :مكافحة األوببة واألمراض والحجر الصحً.
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ج -منع التسلل للدولة.
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الدرس العاشر :التربة وأثرها فً قوة الدولة.
التربة :الطبقة السطحٌة الهشة والمفككة من القشرة األرضٌة والناتجة عن تفتت الصخور بفعل عملٌات التجوٌة المٌكانٌكٌة
والكٌمٌابٌة وتحلل المواد العضوٌة وبفعل عملٌات التعرٌة .
تختلؾ التربة :خصابصها (لونها وحجم الحبٌبات وتركٌبها المعدنً ونفاٌتها ودرجة خصوبتها).
مكونات التربة :
 -0المعادن الناتجة عن تفتت الصخور (المؽنٌسٌوم والكالسٌوم)

 -6الؽازات :مثل :واألكسجٌن والنٌتروجٌن

 -9المواد السابلة الرطوبة .

 -3المواد العضوٌة الناتجة عن تحلل الكابنات الحٌة

التربة الخصبة  :التربة التً تكون بنٌتها ومسامٌتها جٌدة الصرؾ والتهوٌة وتكون ؼنٌة بالمواد العضوٌة مثل تربة
التشٌرنوزم".
التربة الفقٌرة :تربة ردٌبة الصرؾ والتهوٌة وتكون فقٌرة بالمواد العضوٌة واألمبلح البلزمة لنمو النبات مثل " التربة
الصحراوٌة ".
أهم أنواع الترب فً العالم:
نوع التربة
البلترٌت الحمراء

مناطق انتشارها
المناطق االستوابٌة

التربة الصحراوٌة
"المناطق القاحلة "
التندر
التشٌرنوزم "البراري
السوداء"
التٌراروزا الحمراء "
الطٌنٌة"
الفٌضٌة

صحاري العروض لوسطى والمدارٌة
المناطق القطبٌة وأسقؾ المرتفعات الشاهقة
األراضً السهلٌة فً المناطق المعتدلة
الرطوبة المؽطاة بالحشابش
إقلٌم البحر المتوسط
أودٌة األنهار الكبرى الدلتاوات

مدى خصوبتها
فقٌرة بالرؼم من توفر الرطوبة والحرارة البلزمة
بسبب كثرة األمطار فٌها التً تذٌب المواد
العضوٌة وتنقلها من سطح التربة الى األسفل
"ؼسٌل التربة".
فقٌرة بسبب قلة المواد العضوٌة وارتفاع نسبة
األمبلح وتصبح خصبة إذا قلت األمبلح.
فقٌرة ألنها تربة متجمدة حٌث تتجمد المٌاه داخلها
أخصب أنواع التربة فً العالم لونها اسود :بسبب
وفرة المواد العضوٌة فٌها.
خصبة ولونها احمر :لؽناها باكاسٌد الحدٌد.
خصبة الن األنهار ترسبها على جانبٌها ولها
أهمٌة فً نشوء الحضارات القدٌمة "وادي النٌل".

عدم مبلبمة تربة البلترٌت لنمو الحشابش القصٌرة فً حٌن أنها مبلبمة لنمو الؽابات الكثٌفة فً المناطق االستوابٌة :
الن جذور أشجار الؽابات تصل للمواد العضوٌة والرطوبة وتمتصها من الطبقات السفلٌة من األرض .
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 -0اثر التربة الخصبة فً قوة الدولة :أ -تإدي الى زٌادة اإلنتاج الزراعً
ج -زٌادة العمبلت الصعبة مما ٌإدي الى زٌادة قوة الدولة االقتصادٌة والسٌاسٌة .
 -6اثر التربة الؽٌر الخصبة( الفقٌرة) فً قوة الدولة:
 -0ؼٌر صالحة للزراعة
 -6عدم القدرة على توفٌر الؽذاء للسكان
 -9استٌراد الؽذاء الذي ٌقلل االحتٌاطً من العمبلت الصعبة.
 -3تصبح الدولة تحت رحمة الدول المصدرة للؽذاء
أهمٌة التربة:
 -0تثبٌت النباتات فً األرض .
 -6مصدر ؼذاء للنبات .
-9توفٌر الؽذاء لئلنسان .
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الدرس الحادي عشر :النباتات الطبٌعٌة وأثرها فً قوة الدولة .
النبات الطبٌعً :النبات الذي ٌؽطً سطح األرض ولم ٌكن لئلنسان دور فً نموه أو كثافته أو نوعه وتكٌؾ مع الظروؾ
الطبٌعٌة للمكان من حٌث " المناخ /التربة /وفرة المٌاه  /التضارٌس"
( أنماط) أصناؾ النباتات الطبٌعٌة :
 -0الؽابات ( أصناؾ)":الؽابات االستوابٌة"و"الؽابات المدارٌة"و"ؼابات البحر المتوسط"و"الؽابات المعتدلة الباردة"
و"الؽابات الموسمٌة “.
 -6الحشابش :المدارٌة السافانا " و" حشابش البراري " و" حشابش االستبس " .
 -9النباتات الصحراوٌة " :نباتات الصحاري الجافة" و" نباتات الصحاري الجلٌدٌة ".
الؽابات :تبلػ مساحتها من الٌابسة " "%69أي نسبة " "%01من الكرة األرضٌة.
فوابد الؽابات :
 -0إنتاج األخشاب مثل "صناعة السفن  /األثاث  /الوقود " وأهمٌتها فً صناعة الورق.
ٌتمتع االتحاد السوفٌٌتً سابقا بإنتاج وفٌر من األخشاب ال ٌضاهى :بسبب وفرة الخشب ولٌونته.
 -6توفر المطاط "الطابرات  /السٌارات  /اآللٌات الحربٌة "وٌتمتع جنوب شرق آسٌا بنسبة " "%93من اإلنتاج العالمً
للمطاط.
 -9تكوٌن التربة والزٌادة من خصوبتها وحماٌتها من االنجراؾ .
 -3ملجؤ طبٌعً للحٌوانات الطبٌعٌة وتحمً التنوع الحٌوي الحٌوانً.
 -3توفٌر األدوٌة والمستحضرات الطبٌة.
 -2فوابد حربٌة فً حالة حرب العصابات :سبب توفر أماكن ٌمكن اللجوء إلٌها و االحتماء فٌها.
 -2مصدر للطاقة.
 -9تضم التراث الجٌنً والمعلومات الوراثٌة والعلمٌة المخزنة فً الكابنات الفطرٌة النباتٌة والحٌوانٌة الموجودة فً
الؽابات وبخاصة الؽابات الفطرٌة النابٌة العذراء فً الدول النامٌة .
تعانً الؽابات من عدة انتهاكات من أهمها :
 -0القطع إلنشاء الطرق والمدن ،لزراعة المحاصٌل االقتصادٌة " نخٌل الزٌت  /الكاكاو  /البن  /المطاط.
 -9األمراض.

 -6الحرابق .
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طرق الحفاظ على الؽابات :
 -0منع الرعً الجابر .

 -6عدم حدوث الحرابق .

 -9معالجة األمراض التً تصٌب الؽابات.

 -3عدم قطع األشجار .

ال تنمو الؽابات فً المناطق التً تنمو بها الحشابش :
الن كمٌة األمطار الساقطة فٌها ؼٌر كافٌة لنمو األشجار.
لعبت مناطق الحشابش دورا مهما فً التارٌخ:
 -0شكلت مبلذا لبعض القوى الحربٌة( المؽول والتتار).
 -6أهم مناطق الرعً فً العالم.
 -9تحولت للزراعة حالٌا.
أهم االنتهاكات التً تتعرض لها مناطق الحشابش:
 -0الرعً الجابر المفرط
 -6عدم الرعاٌة واالهتمام بها .
 -9الزحؾ العمرانً .
 -3إزالتها لشق الطرق للمواصبلت.
وجود نباتات فً الصحراء رؼم قلة األمطار فٌها :
ا -ألنها تتوزع فً بطون األودٌة
ب -تنمو على ضفاؾ األنهار الدخٌلة
ج -عند المٌاه الجوفٌة القرٌبة من سطح األرض.
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تامل خارطة العالم الصماء واكتب ما تمثله األرقام من( :)90 -0

 -0بحر مفتوح
لؤلسماك

 -6بحر مؽلق

 -3دولة تضم دولة أخرى

 -2دولة فٌها حركات انفصالٌة

 -2دولة مستطٌلة الشكل

 -8دولة صؽٌرة المساحة

 -01دولة ضخمة المساحة

 -00دولة متوسطة المساحة

 -09مسطح مابً

 -03دولة ذات موقع استراتٌجً

 -02بحر مفتوح

 -09نهر دولً

 -9دولة معزولة عن طرق المواصبلت

 -9دولة متراصة الشكل
 -06دولة كبٌرة المساحة

 -03مضٌق مابً

 -02قناة مابٌة

 -08مصب نهر الفرات

 -61محٌط

 -60دولة ذات تنوع مناخً  - 66دولة لم تستفد من التنوع المناخً
 -63دولة عضو فً مجلس األمن
 -68خط طول

 -69دولة محتواة

 -63دولة جزرٌة

 -91مضٌق مابً

 -3دولة مصدرة

-69 -62 -62دوابر عرض

 -90دولة صؽٌرة المساحة

إجابة الخارطة صفحة (ٌٍ )09ا الصماء:
 -3لباكستان

 -0الصٌن

 -6السعودٌة

 -9منؽولٌا

 -2عمان

 -9األردن

 -8المحٌط الهادي
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إجابة الخارطة صفحة (:)69
 -6بحر قزوٌن

 -0البحر األبٌض المتوسط
 -3جنوب أفرٌقٌا

 -2الفلبٌن

 -8عمان

 -01كندا

 -09البحر الكارٌبً

 -03كوبا

 -02بحر الشمال
األطلسً

 -09نهر النٌل

 -63فرنسا
السرطان
 -69خط االستواء

 -68خط ؼرٌنتش

 -2األرجنتٌن

 -9أورجواي

 -00المؽرب
 -03باب المندب
 -08شط العرب

 -60الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
 -63الٌابان

 -9نٌوزٌلندا

 -3أٌسلندا

 -02قناة بنما
 -61المحٌط

 -66استرالٌا

 -69لٌسوتو

 -62مدار الجدي

 -62مدار

 -91مضٌق جبل طارق
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الوحدة الرابعة :قضاٌا بٌبٌة.
الدرس األول :التؽٌر المناخً .
التؽٌر المناخً :تؽٌر ٌطرأ على مكونات الؽبلؾ الجوي وتقلب طبٌعً للمناخ على مدى فترات زمنٌة متماثلة ٌعزى بصورة
مباشرة أو ؼٌر مباشرة لؤلنشطة البشرٌة.
مإشرات ودالبل التؽٌر المناخً:
 -0ارتفاع درجة حرارة األرض بمتوسط(  )3.2وٌتوقع أن تصل الى ( )3-6درجات.
 -6ارتفاع مستوى سطح البحر (63 -01سم)  .وذوبان الجلٌد.
 -9تؽٌر تارٌخ هجرة الطٌور.
عوامل التؽٌر الطبٌعً:
 -6بشرٌة.

 -0طبٌعٌة
العوامل الطبٌعٌة التً ساهمت فً التؽٌر المناخً:

 -0عوامل خارجٌة :تشمل :أ -عوامل ذات تؤثٌر بطًء مثل حركة األرض ومسارها حول الشمس.
ب -تؽٌر مٌل محور األرض.
ج -تباٌن كمٌة اإلشعاع الشمسً .
 -6عوامل جٌولوجٌة :تشمل :أ -تكتو نٌة وزحزحة القارات.
الماضً:

ب -ثوران البراكٌن .

 -9عوامل طبٌعٌة ساهمت فً تؽٌر مكونات الؽبلؾ الجوي :سبب تزاٌد درجة الحرارة بعد السبعٌنات من القرن الماضً :
أ-زٌادة تركٌز ثانً أكسٌد الكربون.
ب -تؽٌر مساحة الؽابات .
ج -تؽٌر معامل االنعكاس الشمسً من األرض .
د -تؽٌر مساحة الجلٌد .
تساهم زٌادة ثانً أكسٌد الكربون فً حل مشكلة الؽذاء فً العالم :
بسبب زٌادة معدل التمثٌل الضوبً للنبات وزٌادة إنتاج المحاصٌل الزراعٌة .
اآلثار السلبٌة لزٌادة ثانً أكسٌد الكربون ٌ :ساهم فً التلوث الجوي وتكون ظاهرة االحتباس الحراري .
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العوامل البشرٌة المسببة للتؽٌر المناخً :
 -0التحضر :تزاٌد السكان وتضخم المدن وتركز الصناعات فً المدن مما ٌإدي لزٌادة انبعاث الكربون .
 -6التصحر والضؽط على الموارد األرضٌة تتمثل فً :حرق الفحم  ،قطع الؽابات ،تدهور التربة.
ٌساعد قطع " اجتثاث " الؽابات فً حدوث ظاهرة الدفٌبة :
الن قطع الؽابات ٌإدي الى زٌادة ثانً أكسٌد الكربون نتٌجة انخفاض امتصاصه من قبل األشجار وارتفاع الحرارة
والجفاؾ.
تعد قارة أوروبا أكثر قارات العالم انبعاثا للكربون الناجمة عن الصناعة .
تعد قارة أمرٌكا الجنوبٌة األكثر انبعاثا للكربون بفعل استعماالت األراضً وتزاٌد األنشطة البشرٌة.
اتجاهات التؽٌر المناخً :
 -6تسخٌن سطح األرض بسبب قطع الؽابات واألعشاب .

 -0تبرٌد سطح األرض بفعل ثوران البراكٌن وتزاٌد الؽٌوم.
تعمل الؽٌوم والبراكٌن على تبرٌد سطح األرض :

الن ؼبار البراكٌن والؽٌوم تعمل على حجب أشعة الشمس وتساقط األمطار.
تختلؾ شدة التؽٌر المناخً من مكان ألخر على سطح األرض حسب العوامل اآلتٌة :
 -0التؽٌر عند دوابر العرض العلٌا اشد منه عند دوابر العرض القرٌبة من خط االستواء .
 -6التؽٌر فً النصؾ الشمالً من الكرة األرضٌة اشد منه فً النصؾ الجنوبً.
طرق دراسة المناخ القدٌم :
 -0سٌقان األشجار

 -6رواسب البحٌرات

 -9عٌنات الجلٌد .

اآلثار الناجمة عن التؽٌر المناخً :
 -0كوارث طبٌعٌة مثل " الجفاؾ  /الحرابق /الفٌضانات  /أعاصٌر ".
 -6ارتفاع منسوب البحر وؼمر األراضً الساحلٌة وعدد من الجزر .
 -9التؤثٌر على الزراعة وإنتاج الؽذاء .

 -3النظم البٌبٌة .

 -3مصادر المٌاه .

ترتفع معدالت اإلنتاج الزراعً فً العروض العلٌا " من  " 21- 31شمال خط االستواء :
 -0ارتفاع الحرارة .

 -6قلة حدوث الصقٌع.

 -9تزاٌد ثانً أكسٌد الكربون .
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انخفاض اإلنتاج الزراعً فً المناطق شبه الجافة :
 -0ارتفاع الجرارة وزٌادة التبخر .

 -6قلة الرطوبة فً التربة .

 -9قلة المٌاه المتاحة للزراعة .

 -3انتشار األمراض واآلفات.

انتقال نطاقات النبات الى ارتفاعات أعلى عن سطح األرض مما هو حالٌا :
بسبب فقدان الموبل وتدهور النظم البٌبٌة.
الموبل :المكان الذي ٌعٌش فٌه الكابن الحً وٌستطٌع الحصول على احتٌاجاته فٌه من مؤكل ومشرب وٌكون قادر على
التكاثر.
التنوع الحٌوي :تنوع النظم البٌبٌة وبالتالً تنوع الكابنات الحٌة .
ٌإثر المناخ على معظم القطاعات االقتصادٌة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر :
 -0قد ال توافق شركات التامٌن على تامٌن المبانً فً المناطق التً تنتشر فٌها الفٌضانات .
 -6زٌادة الطلب على مصادر الطاقة الناتج عن استخدام مكٌفات الهواء.
 -9إؼبلق كثٌر من مواقع السٌاحة الشتوٌة الجلٌدٌة بسبب انخفاض معدل تساقط الثلوج وارتفاع معدل ذوبانها.
جهود األردن فً مكافحة التؽٌر المناخً :
 -0التوقٌع على اتفاقٌة التؽٌر المناخً فً 0883م.
 -6وضعت وزارة البٌبة خطط لتقلٌل انبعاث الؽازات بالتحول الستخدام الطاقة النظٌفة .
 -9التوقٌع على بروتوكول كوٌوتو 6119م للتخفٌؾ من انبعاث الؽازات الدفٌبة .
الحلول المقترحة لحل مشكلة التؽٌر المناخً :
 -0حماٌة الؽابات وزراعة األشجار
 -9ترشٌد استهبلك الطاقة والمٌاه

 -6تقلٌل استخدام الوقود الضار بالبٌبة .
 -3استخدام الطاقة الشمسٌة فً الصناعة .

 -3التوقؾ عن استخدام العبوات التً تحتوي على ؼاز الكلوروفلوروكربون .
 -2جمع أوراق الجرابد وإعادة تدوٌرها .
اإلجراءات والحلول للتخفٌؾ من أثار التؽٌر المناخً على المستوى الدولً :
 -9تقلٌل استخدام مصادر الطاقة الملوثة .
 -0ضبط النمو السكانً  -6 .حماٌة البٌبة من التلوث .
 -3االستفادة من دراسات التؽٌر المناخً .
 -3زراعة أشجار الؽابات .
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ٌإثر التؽٌر المناخً على الحٌاة البرٌة والموابل :
 -0تؽٌر موعد هجرة الطٌور من شمال أفرٌقٌا الى شمال أوروبا .
 -6انتقال نطاقات النبات الرتفاعات أعلى من سطح العارض .

الدرس الثانً  :الجفاؾ .
الجفاؾ  :صفة جؽرافٌة لمناطق تتوزع فً العالم وتتمٌز بقلة األمطار وارتفاع التبخر والجفاؾ حالة استثنابٌة تحدث عندما
تقل األمطار فً إحدى السنوات عن معدلها العام فٌتضرر النظام البٌبً .
من النباتات التً تنمو فً المناطق األردنٌة الجافة " الشٌح  /القٌصوم  /الصبار  /السدر "
تتركز األقالٌم الحارة(الجافة) النطاقات المدارٌة حول دابرتً عرض " 91شماال " و"91جنوبا ":
 -0وجود كتل هوابٌة هابطة من طبقات الجو العلٌا الى السفلى .
 -9ارتفاع درجة الحرارة .
 -9قلة سقوط األمطار.
خصابص المناطق الجافة :
 -0شح الموارد المابٌة ٌإدي الى قلة وندرة الؽطاء النباتً .
-6موسمٌة األمطار :تجؾ فً نهاٌة الموسم المطري وتذرو الرٌاح بذورها مع التربة.
 -9تعاقب الجفاؾ الذي ٌإدي الى قلة الؽطاء النباتً وتزاٌد انجراؾ التربة .
القحط :صفة تطلق على المناطق الصحراوٌة التً ٌعد شح األمطار الدابم من خصابصها الربٌسٌة.
العوامل الجؽرافٌة التً تإثر فً توزٌع الجفاؾ فً العالم :
 -0القرب أو البعد عن المسطحات المابٌة  :كلما اقتربنا من المسطحات المابٌة تزداد كمٌة األمطار وكلما ابتعدنا عنها تقل
كمٌة األمطار(العبلقة طردٌة).
 -6شدة الرٌاح واتجاهها  :العبلقة بٌن سرعة الرٌاح والتبخر طردٌة واتجاه الرٌاح من البحر الى البر ٌإدي الى التساقط
على الٌابسة أما إذا كانت الرٌاح من البر الى البحر ٌإدي الجفاؾ.
 -9وجود سبلسل الجبال الشاهقة :كلما زاد ارتفاع الجبال قلت درجة الحرارة وتسقط األمطار أما المناطق التً تكون خلؾ
الجبال فؤمطارها قلٌلة.
المناطق القارٌة :المناطق التً تقع داخل القارات وبعٌدة عن المسطحات المابٌة ومحجوزة عنها بعوابق جبلٌة وبشكل عام
تكون قلٌلة االمطار.
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تقل كمٌة االمطار فً البادٌة األردنٌة  ،وتزداد فً المناطق الؽربٌة من الببلد:
بسبب العوابق الجبلٌة التً تمنع وصول الرٌاح الرطبة القادمة من البحر المتوسط من الصول للشرق.
 -0جفاؾ الساحل اإلفرٌقً “0829م0829-م" :بعد الستٌنات تؤثرت منطقة الساحل اإلفرٌقً بالجفاؾ والتصحر:
 -0ألسباب طبٌعٌة " توالً الجفاؾ " -6أسباب بشرٌة "الضؽط على األراضً الزراعٌة والرعوٌة  /تخطً حدود
الزراعة المطرٌة "
خارطة دول الساحل اإلفرٌقً التً ضربها الجفاؾ:

أسباب تواجد األقالٌم الجافة فً كل من :
 -0وسط أسٌا :بسبب جبال (تٌان شان) تمنع وصول الرٌاح الرطبة من المحٌط األطلسً الى وسط آسٌا.
 -6ؼرب أسٌا :بسبب جبال (الهمبلٌا) تمنع الهواء الموسمً الرطب الوصول للؽرب.
 -9وسط(داخل ) استرالٌا :بسبب المرتفعات الشرقٌة تمنع الرٌاح الجنوبٌة الشرقٌة من الوصول الى المناطق الوسطى.
( -3إقلٌم بتاؼونٌا الجاؾ) أمرٌكا الجنوبٌة :بسبب جبال االندٌز تمنع الرٌاح الرطبة من الوصول.

الدرس الثالث  :تدهور التربة ومشكبلتها
تدهور التربة :تدهور األراضً وتدهور مجموعة من العناصر مثل  :تدهور المنظر الطبٌعً وتدهور الؽطاء النباتً.
هناك عبلقة بٌن تدهور التربة وإنتاج الؽذاء :
 -0زٌادة الضؽط على األراضً ٌعمل على تدهور التربة لتوفٌر الؽذاء وإنتاج الؽذاء ٌتطلب الضؽط على األراضً وتدهور
التربة.
المشكبلت التً تتعرض(تواجهها التربة):
 -0انجراؾ التربة .

 -6تلوث التربة .

 -9تملح التربة .
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انجراؾ التربة  :انتقال التربة من موضعها أو مكان تكوٌنها الى مكان أخر أما بفعل الماء أو الرٌاح وٌإثر فً تدمٌر الموبل
الطبٌعً للكابنات الحٌة .
تساعد الممارسات البشرٌة الخاطبة على زٌادة انجراؾ التربة :
بسبب السٌاحة العشوابٌة حٌث تدوس أقدام المشاة وإطارات السٌارات.
أنواع انجراؾ التربة بفعل العمل المسبب لبلنجراؾ :
 -0االنجراؾ بفعل الرٌاح ٌ :نتشر فً المناطق الهامشٌة قلٌلة األمطار .
 -6االنجراؾ بفعل المٌاه ٌ :نتشر فً المناطق قلٌلة وكثٌرة األمطار.
أنماط " اشكال " انجراؾ التربة بفعل المٌاه :
 -0االنجراؾ بالتناثر :تطاٌر ذرات التربة فً الهواء بسبب قطرات المطر الساقطة على األرض وتنتشر فً المنحدرات
وتقل فً األراضً المكسوة باألشجار بسبب عدم اصطدام قطرات المطر بالتربة بشكل مباشر.
 -6االنجراؾ الؽشابً "ألصفٌحً " :إزالة طبقة رقٌقة من التربة على مساحة كبٌرة أو صؽٌرة من األراضً حٌث تسقط
قطرات المطر بشكل مباشر على التربة فتتطاٌر الذرات وتجري المٌاه على سطح التربة .
 -9االنجراؾ القنوي :
تشكل القنوات واألخادٌد على سطح التربة فً األراضً المنحدرة :
 -0بسبب تزاٌد سرعة جرٌان المٌاه الساقطة على سطح األرض المنحدرة فتعمل على تكوٌن األخادٌد نع الزمن.
 -6استخدام اآلالت الزراعٌة بطرٌقة خاطبة مثل " الحراثة ؼٌر الكنتورٌة ".
الحراثة الكنتورٌة:حراثة األرض بخطوط موازٌة التجاه الرٌاح.
العوامل المإثرة فً االنجراؾ :
 -0ؼزارة االمطار :كلما زادت األمطار زاد االنجراؾ "العبلقة طردٌة ".
 -6نوع التربة  :من خبلل قدرتها على امتصاص المٌاه ومنع تفكك التربة.
 -9درجة انحدار السطح.
 -3الؽطاء النباتً.
ٌقلل وجود الؽطاء النباتً من معدل انجراؾ التربة:
أ -الن األمطار تسقط على أوراق النباتات وتنساب تدرٌجٌا على التربة.
ب -تمتص التربة بعضها والباقً ٌجري على السطح.
ج -جذور النباتات تعمل على تقلٌل سرعة المٌاه وتثبٌت التربة.
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 -3الممارسات البشرٌة التً تساهم فً انجراؾ التربة:
أ -قطع الؽابات

ج -الرعً الجابر

ب -استنزاؾ التربة

د -ارتفاع معدالت التوسع الحضري.

طرق(أسالٌب حماٌة التربة من االنجراؾ:
 -0زراعة الؽابات :أ -تعمل على تثبٌت التربة ومنعها من االنجراؾ
 -6زراعة خطوط مصدات الرٌاح

ب -الن جذورها تمتص المٌاه وبالتالً تماسك التربة

 -9الحراثة الكنتورٌة  -3استخدام السماد العضوي  -3إتباع أسالٌب الحصاد المابً

مٌزات مشكلة التلوث :
ب -وتهدد حٌاة االنسان .

 -0الشمولٌة  :أ -منتشرة فً كل أرجاء األرض

 -6البعد التارٌخً للمشكلة :أي أنها لٌست حدٌثة وإنما تراكمٌة بسبب األنشطة الزراعٌة والصناعٌة.
تتركز مشكلة تملح التربة فً المناطق الهامشٌة قلٌلة األمطار "أسباب تملح التربة ":
 -0استخدام األسالٌب الخاطبة فً الزراعة مثل " الري الزابد ".
 -6انعدام نظام الصرؾ المابً .
أمثلة على دول تنتشر فٌها مشكلة التملح الناتجة عن الري الزابد  " :العراق  /سورٌا  /مصر  /الباكستان ".
مناطق انتشار الترب المالحة فً األردن " :البادٌة  /األؼوار  /المناطق الهامشٌة  /المنخفضات الصحراوٌة ".
أسباب تملح التربة فً األردن :
 -0نوعٌة المٌاه المستخدمة لري المحاصٌل الزراعٌة .
 -6استخدام الترب الملحٌة للزراعة.

 -9ارتفاع معدالت التبخر .

 -3اإلفراط فً استخدام األسمدة الكٌمٌابٌة .

 -3اإلدارة البٌبٌة ؼٌر السلٌمة لمٌاه المزارع .

ٌجب أن ٌرافق أي نظام للري نظام للصرؾ:
 -0لٌخفؾ من منسوب الماء فً األرض .
ٌ -6قلل من ملوحة التربة السطحٌة .
 -9الحفاظ على منسوب الماء الجوفً منخفض .
للتربة أهمٌة كبٌرة جدا " أهمٌة التربة :
 -0مصدر الحٌاة للكابنات الحٌة .

ٌ -6زودنا بمقومات الؽذاء والمواد الخام الزراعٌة .

 -9تحلٌل المواد العضوٌة .

 -3تسهم فً الحد من تلوث المٌاه الجوفٌة .
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الدرس الرابع  :التصحر
الصحراء :مناطق تقل فٌها األمطار عن "631ملم" سنوٌا .وتتجاوز معدالت التبخر هذا المعدل .
التصحر :تدهور القدرة البٌولوجٌة الكامنة لؤلرض مما ٌإدي الى سٌادة ظروؾ شبٌهة بالصحراء .
* أول من استخدم مصطلح التصحر هو عالم النبات الفرنسً "اوبرٌفٌل" .
العوامل المسببة للتصحر :
 -0طبٌعٌة .

 -6بشرٌة.

العوامل الطبٌعٌة المسببة للتصحر :
 -0الظروؾ المناخٌة مثل " الجفاؾ "

 -6الظروؾ الحٌوٌة النباتٌة المرتبطة بالمناخ .

ٌإدي الجفاؾ الى تراجع الؽطاء النباتً
ٌ -0عد تدهور الؽطاء النباتً حالة مبكرة من التصحر .
ٌ -6حدث تؽٌر فً األنواع النباتٌة وتراجعها .
ٌ -9إدي فقر الؽطاء النباتً الى انكشاؾ التربة للحرارة الشدٌدة .
العبلقة طردٌة بٌن تدهور الؽطاء النباتً والتصحر  :كلما زاد معدل إزالة الؽطاء النباتً زاد التصحر .
العوامل البشرٌة المسببة للتصحر :
 -0الرعً الجابر :الرعً الذي ٌتخطى الحمولة الرعوٌة للمرعى والذي ٌإدي الى تدهور الؽطاء النباتً وتراجع الحشابش
وانجراؾ التربة .
* ٌعد من أهم العوامل المإدٌة النجراؾ التربة ٌ ،ستحوذ على نسبة "."%91
تبدأ النباتات الطبٌعٌة بالتدهور وفقا لعدد القطعان فً المرعى وتكون:
أ 0 -حٌوان  3 :هكتار فً المناطق الجافة.
ب 0 -حٌوان  31 :هكتار فً المناطق شدٌدة الجفاؾ.
 -6إزالة الؽطاء النباتً الشجري بسبب  :أ -استعمال األخشاب كوقود .

ب -إخبلء األراضً للزراعة المتنقلة.

 -9الري الزابد.
اإلجراءات البلزمة لصٌانة النباتات الرعوٌة :
 -0تنظٌم عملٌة الرعً من خبلل تحدٌد موسم الرعً

 -6التكامل بٌن الرعً الطبٌعً وتؽذٌة حٌوانات الرعً .

 -9تحسٌن المراعً باستمرار.
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تحلٌل الشكل ( :)63-3النسب المبوٌة لمساهمة العوامل البشرٌة فً انجراؾ التربة:
 -9الممارسات الزراعٌة %61

 -0الرعً الجابر .%91

 -6إزالة الؽابات %63

 -3جمع أخشاب الوقود %01

 -3ملوثات ونفاٌات صناعٌة %3

تناقصت فترات ترك األرض بورا فً الزراعة المتنقلة مقارنة بما كانت علٌه فً الماضً:
بسبب زٌادة عدد السكان والضؽط على األراضً الزراعٌة فؤصبحت الفترة ؼٌر كافٌة إلعادة التوازن البٌبً.
مصادر الري فً المناطق الجافة :
 -0األنهار دابمة الجرٌان

 -9المٌاه الجوفٌة المتجددة وؼٌر المتجددة.

 -6األنهار الموسمٌة

تبلػ نسبة األراضً المعرضة للتصحر من سطح الٌابسة "."%93
تبلػ نسبة األراضً الصحراوٌة فً الوطن العربً "."%96
عوامل التصحر فً األردن(العالم):
 -0عوامل طبٌعٌة :أ -تناقص األمطار وعدم انتظامها.
ب -تزاٌد تكرار فترات الجفاؾ .
 -6عوامل بشرٌة :أ -سوء إدارة األراضً.
ج -الرعً الجابر.

ب -الزحؾ العمرانً .
د -تملح التربة .

ه -الضؽط المستمر على الموارد الطبٌعٌة بسبب الزٌادة المضطردة فً نمو السكان .
المناطق المعرضة للتصحر فً األردن :
المنطقة
المناطق الجافة ذات المناخ الحار
هوامش البادٌة
منطقة مناخ البحر المتوسط
أراضً وادي األردن " مناطق الزراعة المروٌة .

المظاهر " األسباب "
 -0ؼٌاب الؽطاء النباتً  -6 .تملح التربة .
 -3تكون الكثبان الرملٌة
 -9قلة هطول االمطار
 -0انجراؾ التربة بفعل المٌاه والرٌاح .
 -6الرعً الجابر  -9 .الممارسات الزراعٌة الخاطبة .
 -0تناقص مساحة الؽابات  -6 .انجراؾ التربة بفعل المٌاه
 -9الزحؾ العمرانً -3 .تناقص المواد العضوٌة فً التربة
 -3التوسع الحضري .
 -6اإلفراط فً الري
 -0الزراعة الكثٌفة
 -9استخدام المخصبات الكٌمٌابٌة .
 -3ترك األراضً الزراعً بعد تملحها

تبلػ كلفة التدهور البٌبً فً األردن " "%9.0من الناتج المحلً اإلجمالً .
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اعدد األستاذ( :محمد خير) الطرابشة
الدرس الخامس :آثار التصحر والوسابل المتبعة لمكافحته.

اآلثار الناتجة عن التصحر :
ٌ -0قلل التصحر من خصوبة التربة وقابلٌتها لتجدٌد وتناقص إنتاجٌتها:
أ -ألن الطبقة العلوٌة من التربة تتآكل وتصبح مكشوفة للرٌاح وتجرفها مٌاه األمطار.
ب -تإثر على التركٌب الطبٌعً والكٌمٌابً.
ج -تكون أخادٌد وتشققات وأخادٌد فً التربة
 -6تدهور الؽطاء النباتً :حٌث تإدي الى تدهور التربة وانجرافها وتصبح جذور النباتات مكشوفة .
 -9تدهور إنتاج الؽذاء :إذ أن العبلقة بٌن التصحر وإنتاج الؽذاء قوٌة،فاالنفجار السكانً العالمً ٌتطلب زٌادة إنتاج
الؽذاء.
 -3آثار اجتماعٌة ناتجة عن التصحر:
أ -تشرد السكان.

ب -هجرتهم من الرٌؾ والبادٌة .

 -3إصابة السكان خارج المناطق المتصحرة

ج -النزاعات والحروب مثل " أفرٌقٌا ".

 -2استنزاؾ المواد االقتصادٌة.

تتؤثر نوعٌة المٌاه فً بعض المناطق  .بمشكلة التصحر( ٌترتب على السكان اثار تصٌب السكان خارج المناطق المتصحرة)
أ -الن رواسب التربة تتجمع فً مجاري األنهار والبحٌرات وتمبل الخزانات والقنوات الصالحة للمبلحة
ج -آثار صحٌة على االنسان كؤمراض العٌون والحساسٌة.

ب -تلوث الهواء بسبب تكرار العواصؾ الؽبارٌة .

مكافحة التصحر :عملٌة منع تدهور األراضً المنتجة للمحاصٌل الزراعٌة والؽابات واألعشاب.
العلوم التً تساهم فً مكافحة التصحر :
 -0علم المناخ .

 -6علم األرصاد الجوٌة  -9 .علم التربة .

 -3علم المٌاه .

 -3علم النبات .

الوسابل المتبعة لمكافحة التصحر :
 -0الوسابل التقنٌة

 -6تثبٌت الكثبان الرملٌة المتحركة

 -3الوسابل االقتصادٌة

 -3الوسابل االجتماعٌة

 -9تشجٌر األراضً

الطرق العلمٌة والتكنولوجٌة فً مكافحة التصحر :
أ -استخدام أدوات لمكافحة التصحر.

ب -محطات الرصد الجوي والتنبإ بالطقس.

ج -استخدام الطاقة الشمسٌة .

د -تطوٌر حٌوانات ونباتات مقاومة لؤلمراض .

ه -استخدام الخرابط لتمثٌل ظاهرة التصحر .

و -تقنٌات االستشعار عن بعد .
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فوابد(أهمٌة -مجاالت) تقنٌات االستشعار عن بعد فً عدة مجاالت :
 -0رسم خرابط استعماالت األراضً فً المناطق الصحراوٌة .
 -6تحدٌد أنواع النباتات المتدهورة.
 -9استخدام األدوات فً معرفة أسباب التصحر.
 -3تقدٌر حالة التصحر.
مزاٌا تكنولوجٌا تقنٌة االستشعار عن بعد::
 -0سلٌمة بٌبٌا و اقتصادٌا واجتماعٌا .

 -6المحافظة على التكنولوجٌا القدٌمة للسكان المحلٌٌن.

تسعى الكثٌر من الدول لتثبٌت الكثبان الرملٌة:
لمنع زحفها على المزارع وشبكة الطرق من خبلل  :أ -إقامة مصدات الرٌاح ب -زراعة األشجار التً تتحمل الجفاؾ مثل
الطلح  /الكافور ".
الهدؾ من تشجٌر األراضً المهددة بالتصحر:
أ -مصدات للرٌاح لمنع انجراؾ التربة المابً والرٌحً .
ب -حماٌة المراعً من االنجراؾ .
ج -مصدر للوقود لتلبٌة حاجة السكان من األخشاب.
أهم البرامج المستخدمة فً مكافحة التصحر :
-0برنامج األمم المتحدة للبٌبة مثل " برنامج مكافحة التصحر فً العالم ".
 -6اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة التصحر " مواجهة الجفاؾ والتصحر "
 -9مساهمة منظمة األؼذٌة والزراعة الدولٌة " الفاو " لتحسٌن األمن الؽذابً وقلة الفجوة الؽذابٌة .
 -3المستوى المحلً " اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة التصحر لعام 6112م فً األردن “.
حماٌة التربة من التصحر ٌعنً حماٌة التنوع الحٌوي:
أ -الن المناطق الجافة ٌوجد فٌها العدٌد من أنواع النباتات التً ٌستفاد منها فً " العقاقٌر الطبٌة  /الصمػ  /الشموع"
ب -موطن للحٌاة البرٌة " طٌور وثدٌٌات ".

الدرس السادس ملؽً
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الدرس السابع :المكافحة المتكاملة والمكافحة الحٌوٌة .
المكافحة الحٌوٌة :استخدام احد المفترسات أو الطفٌلٌات أو مسببات األمراض لتقلٌل أداء اآلفات الزراعٌة.
* سكان الٌمن أول من استخدم المكافحة الحٌوٌة
مبدأ المكافحة الحٌوٌة :لكل كابن حً فً الطبٌعة أعداء طبٌعٌٌن بحٌث ٌتؽذى على أنواع عدٌدة وهناك أنواع تتؽذى علٌه.
ممٌزات المكافحة الحٌوٌة " السلسلة الؽذابٌة ":
 -0اقتصادٌة .

 -6ذاتٌة االنتشار.

 -9رفٌقة البٌبة والصحة .

 -3ؼٌر مضرة باإلنسان والحٌوان.

مبدأ المكافحة المتكاملة  :الوقاٌة خٌر من العبلج كما تعتمد على استعمال أصناؾ نباتٌة مقاومة واستخدام الحد األدنى من
المبٌدات الى جانب األعداء الحٌوٌة .
ٌشمل البرنامج الخاص للمكافحة المتكاملة على :
 -0مصمم لنوع معٌن من اآلفات.

 -9استخدام الحد األدنى من المبٌدات .

 -6زٌادة المحصول .

طرق المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعٌة بهدؾ الوصول الى نظام الزراعة المستدامة :
-0المكافحة بالطرق الزراعٌة مثل " تحضٌر األرض  /مواعٌد الزراعة  /الدورة الزراعٌة ".
 -6المكافحة الحٌوٌة " البٌولوجٌة ".

 -9المكافحة باستخدام نباتات مقاومة لآلفات .

 -3المكافحة باستخدام المبٌدات الكٌمٌابٌة بشكل محدود  -3 .المكافحة باستخدام أسالٌب المستحدثة(الهرمونات).
 -2المكافحة باستخدام الطرق الطبٌعٌة والمٌكانٌكٌة " الحرارة  /الضوء  /الرطوبة  /الصوت ".
خطر المبٌدات على البٌبة :
 -0سوء إدارة مخلفاتها ودٌمومتها وخطورتها على صحة االنسان والحٌوان .
 -6انتقال المبٌدات مع الماء والهواء ومن أنظمة حٌوٌة أخرى فً البٌبة .
 -9تإثر على المٌاه الجوفٌة .

 -3تإثر على التوازن البٌبً .
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العوامل الجؽرافٌة الطبٌعٌة المإثرة فً خصابص المبٌدات :
 -0الحرارة والرطوبة تساعد على دخول المبٌد ألنسجة النبات .
 -6ارتفاع الحرارة ٌساعد على سرعة اختفاء المبٌد من التربة :بسبب ارتفاع معدالت التبخر .
 -9وجود الؽطاء النباتً ٌإثر فً زٌادة استمرارٌة بقاء المبٌد فً التربة:بسبب تناقص عملٌة التبخر.
 -3استمرار حركة الهواء فوق التربة وداخلها ٌعمل على إخفاء المبٌد من التربة .
 -3الماء :أهم العوامل المساهمة فً سرعة اختفاء المبٌدات من التربة:
ٌ -0نتقل من مكان الى أخر

ب -الحركة الرأسٌة لؤلمطار.

جٌ -عمل على إزالة المبٌدات بعد تبخرها.

الهدؾ من مشروع المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعٌة فً األردن ومتى أطلق:
أطلق عام "6119م" بإشراؾ من الوالٌات المتحدة لؤلؼذٌة الزراعٌة " الفاو" .
الهدؾ :أ -تقلٌل الفجوة الؽذابٌة .

ب -تحسٌن حالة األمن الؽذابً.

إستراتٌجٌة مشروع المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعٌة فً األردن :
 -0تقلٌل استخدام المبٌدات لحماٌة المجتمع والمستهلكٌن .
 -6زٌادة األسواق المحلٌة والتصدٌرٌة ذات الجودة العالٌة.
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الدرس الثامن  :االستخدام االٌجابً للطاقة النووٌة فً العالم .
الطاقة النووٌة  :الطاقة الكامنة فً نوى ذرات الٌورانٌوم وتربط بٌن مكونات النواة وتتحرر الطاقة عند حدوث التفاعل
بشكل حزم " إشعاعات كهرومؽناطٌسٌة " أو جسٌمات مادٌة.
تعرؾ األسلحة النووٌة بؤسلحة الدمار الشامل :
الن القنبلة النووٌة تدمر كل شًء فً إطار تؤثٌرها وتخلؾ نشاطا إشعاعٌا قاتبل تبقى لسنوات فً البٌبة.
القنبلة النووٌة  :أسقطت فً "/2آب0833 /م" أسقطتها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على هٌروشٌما فً الٌابان ،بعد ذلك
االتحاد السوفٌٌتً قام بتفجٌر قنبلة ذرٌة وثم برٌطانٌا
االستخدامات السلمٌة للطاقة النووٌة :
 -0إنتاج الطاقة الكهربابٌة.

 -6الزراعة .

 -9حفظ األؼذٌة.

 -3قطاع المٌاه .

 -3الدراسات البٌبٌة .

 -2الطب.

تنتج الطاقة الكهربابٌة عن طرٌق الطاقة النووٌة بنسبة " "%03من الطاقة فً العالم.
بالرؼم من خطورة الطاقة النووٌة إال أنها أنظؾ أنواع الطاقة بٌبٌا وأكثرها أمنا :
أ -ألنها ال تشتمل على عملٌة احتراق.

ب -ال تطلق ؼازات ضارة بالبٌبة .

ج -المفاعبلت الحدٌثة أمنة حٌث تتوقؾ عن العمل فً حال حدوث أي خلل فٌها

د -اقل كلفة من الناحٌة االقتصادٌة.

 -6الزراعة :ابرز استخدامات الطاقة النووٌة فً مجال الزراعة:
أ -تستخدم فً التسمٌد عن طرٌق النظابر المشعة لزٌادة امتصاص النٌتروجٌن فً الهواء.
ب -تحسٌن األصناؾ النباتٌة بتعدٌل المادة الوراثٌة.
ج -إنتاج بذور ذات فصل نمو اقصر لتبلشً لبلنجماد .
د -تهجٌن النبات لمقاومة األمراض والجفاؾ .
 -9حفظ األؼذٌة.
الكابنات واألؼذٌة المعدلة وراثٌا  :كابنات ٌضاؾ إلٌها صفات جدٌدة حٌث ٌتم تؽٌٌر صفاتها الوراثٌة والحصول على صفات
مرؼوبة مثل " مقاومة المرض  /زٌادة النمو " أدى الى زٌادة اإلنتاج .
 -3قطاع المٌاه ( :االستخدامات) :
أ -تستخدم لقٌاس كمٌات المٌاه الجوفٌة فً باطن األرض .
ب -استخدام النظابر المشعة لدراسة خصابص التربة .

43

العالمة الكاملة في الجغرافيا

هاتف0288399970 :

اعدد األستاذ( :محمد خير) الطرابشة

 -3الدراسات البٌبٌة :حٌث ٌتم استخدام النظابر اإلشعاعٌة:
أ -لتتبع مصادر التلوث فً الجو والبحار والهواء .
ب -تحدٌد حجم التلوث وخطورته وإزالة مصادر التلوث.
 -2الطب( :االستخدامات):
أ -تشخٌص وعبلج كثٌر من األمراض.
ب -تعقٌم المعدات الجراحٌة واألدوات الطبٌة.

الدرس التاسع  :الجهود الدولٌة فً حماٌة البٌبة .
حماٌة البٌبة :المحافظة على مكونات البٌبة وعناصرها واالرتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو منها ضمن الحدود اآلمنة
من خبلل القوانٌن والتشرٌعات.
أهداؾ حماٌة البٌبة:
 -0حسن استخدام الموارد الطبٌعٌة .

 -6منع تلوث البٌبة .

 -9الحفاظ على توازن البٌبة .

صٌانة الموارد الطبٌعٌة  :حفظ الموارد البٌبٌة كما فً الطبٌعة وصٌانتها من اجل االستخدام الحالً والمستقبلً .
أسالٌب حماٌة الطبٌعة والتنوع الحٌوي:
 -0الحماٌة داخل المكان  :حماٌة النوع فً موبله الطبٌعً وحماٌة الٌابسة والماء ،حٌث تبلػ المحمٌات فً العالم ما نسبته
" "%06من سطح األرض.
دور المحمٌات الطبٌعٌة ( أهمها)  :ضانا -دبٌن  -رم  -ؼابات عجلون – الشومري – األزرق المابٌة
أ -الحفاظ على التنوع الحٌوي فً المحمٌة .
د -الحماٌة من االستخدام الجابر .

ب -مراكز للبحث العلمً والدراسات .
ه -السٌاحة البٌبٌة .

ج -التعلٌم البٌبٌة.

السٌاحة البٌبٌة :السفر الى مناطق طبٌعٌة لم ٌلحق بها التلوث ولم ٌتعرض توازنها الطبٌعً الى الخلل وذلك لبلستمتاع
بمناظرها ونباتاتها وحٌواناتها البرٌة .
 -6الحماٌة خارج المكان :تشمل األحواض المابٌة وحدابق الحٌوان والحدابق النباتٌة وبنوك الجٌنات أو بنوك حفظ البذور
وقد تؤسس مركز البذور الحرجٌة فً األردن 0886م.
بنك الجٌنات :بنك ٌهدؾ الى دعم برامج الحفاظ على التنوع الحٌوي ٌتضمن حفظ بذور األنواع النباتٌة خارج موابلها
للحفاظ على التنوع الحٌوي .
مراكز البذور( :سبب اإلنشاء) :مراكز إلنتاج البذور ذات نوعٌة وجودة عالٌة من خبلل اختٌار وتؤسٌس األشجار المناسبة
لئلكثار وجمع البذور وتوثٌقها واختٌار أفضل الطرق لئلكثار.
 -9الدراسات واألبحاث العلمٌة لحماٌة البٌبة.
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 -3المنظمات والبرامج المهتمة بصٌانة الموارد الطبٌعٌة فً العالم :ومن أبرزها :
أ -االتحاد الدولً لصون الطبٌعة والموارد الطبٌعٌة .
ب -الصندوق العالمً للحٌاة البرٌة .
ج -برنامج األمم المتحدة للبٌبة .
 -3المإتمرات الدولٌة للبٌبة :ومن أبرزها:
أ -مإتمر ستوكهولم .0826
ب-مإتمر " نٌروبً الدولٌة "0896 .حٌث ناقش البٌبة والتنمٌة وزٌادة السكان فً العالم الثالث والحد من الفقر.
ج -مإتمر " ري ودي جانٌرو عام 0886م" " قمة األرض األولى ".
د -مإتمر " جوهانسبرغ ."6116
أهداؾ مإتمر " رٌو دي جانٌرو " "قمة األرض األولى عام 0886م:
أ -حماٌة الؽبلؾ الجوي وطبقة األوزون.
د -التنبه لزٌادة عدد السكان عالمٌا .

ج -حماٌة البحار المؽلقة وشبه المؽلقة .
ب -مكافحة التصحر والجفاؾ.
ه -عدم إزالة الؽابات والبٌبٌة:ع الحٌوي .

 -2االتفاقٌات الدولٌة البٌبٌة  :وهناك سلم زمنً لبعض االتفاقٌات الدولٌة البٌبٌة :
العام
0820
0829
0893
0886
0886
0883

االتفاقٌة
رامسار  :للحفاظ على األراضً الرطبة واستخدامها بطرٌقة
سلٌمة بٌبٌا لتحقٌق التنمٌة المستدامة .
ساٌتس  :لحماٌة الحٌوانات والنباتات البرٌة من التجارة
التً تهدد بقاءها على قٌد الحٌاة .
فٌنا  :لحماٌة األوزون /لحماٌة صحة االنسان وبٌبته من أٌة
اثؤر قد تسببها األنشطة البشرٌة فً طبقة األوزون .
بازل  :للتحكم بت=نقل النفاٌات الخطٌرة والقابلة للتدوٌر
عبر الحدود وضرورة إدارتها بطرق بٌبٌة .
التؽٌر المناخً :لوضع إطار عام لجهود الدول كافة فً
معالجة التؽٌر المناخً .
الحفاظ على التنوع الحٌوي واالستخدام المستدام لمكوناته
المختلفة والتوزٌع العادل لفوابده .
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هناك عبلقة بٌن علم الجؽرافٌا وصٌانة الموارد الطبٌعٌة :
ٌ -0مكن علم الجؽرافٌا من دراسة النظم البٌبٌة والموارد الطبٌعٌة والمساهمة فً صٌانة الموارد الطبٌعٌة.
 -6تحلل العبلقة بٌن العناصر الطبٌعٌة والحٌوٌة من جهة والبشرٌة من جهة أخرى.
 -9إعداد خرابط ودراسة السكان والدراسة المٌدانٌة واستخدام الصور الجوٌة والفضابٌة لدراسة الموارد وأنماط استؽبللها.
الدراسة المٌدانٌة ركن أساسً من المسوحات الجؽرافٌة واستخدام تكنولوجٌا االستشعار عن بعد :
ألنها أدوات هامة فً الجؽرافٌا تمكن من دراسة الموارد وأنماط استؽبللها والمهددات التً تتعرض لها وعمل برامج
لصٌانتها.
 -0جهود األردن فً حماٌة البٌبة:
 -0وضع خطط لحماٌة البٌبة ووقع على عدد من االتفاقٌات البٌبٌة الدولٌة .
 -6تؤسٌس وزارة البٌبة لحماٌة البٌبة.
 -9وضع مجموعة من القوانٌن والتشرٌعات المتعلقة بالبٌبة محلٌا.

تم بحمد هللا
مع أمنٌاتً لكم بالتوفٌق والنجاح
إعداد األستاذ( :محمد خٌر) الطرابشة
هاتؾ1288399961 :
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أهم السبلسل الجبلٌة فً العالم المسببة للجفاؾ فً العالم
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