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أوراقىرملىوتمارونىوحلؼا ى
ـىالمدتوىىالثالثىىـىالغصلىاألولىىىـى ى
الوحدةىاألولىى:ىالجوومورفولوجوا ى
=============================== ى
الحصظىاألولىى:ىأوراقىرملىوتمارونى:ى ى
الدرسىاألولى:ىرلمىالجوومورفولوجواىوأهموتهىوتطوره .
تدرٌبـــــات :
ط :يبرا رشٍ نٌ نظشد ين نبفزح طبئشح ؟
ــــ ترى تضارٌس وأشكال األرض من ( جبال وأودٌة ،سهول وصحاري وبحار ) .
س :لو انتقلت إلى مكان آخر  ،فهل سٌكون سطح األرض متمائالً من حٌث االرتفاع أو
االنخفاض :
ً
الجواب  :طبعا ال  :وٌعود السبب  :أنه ٌكون متمائل فً بعض األحٌان ومختلؾ فً كثٌر من
األحٌان ومنبسط فً أمكان أخرى وٌرتفع فً أمكان ثانٌة .
س  - :عرف علم اجليومورفولوجيا :
ــ هو العلم الذي ٌهتم بدراسة أشكال األرض من حٌث نشؤتها  ،وتطورها  ،والعملٌات التً
أدت إلى تشكلها وأعمارها .
ـ تتؤلف كلمة جٌومورفولوجٌا من ثالثة مقاطع :
والعلم . Logs :
والشكل Morph :
األرض ـ . Geo
..............................................................................................
س :ـ ما الطرق التي تتم بها دراسة األشكال األرضية؟

ـ رزى ين خالل  :انٌصف ـ انزؼهْم ًانزسهْم ًانزنجؤ .
الوصف ٌ - :رتبط بتسمٌة الشكل األرضً  ( .مثل تل  ،منخفض  ،جرؾ  ،كهؾ  ،مصطبة )
التحلٌل ٌ :رتبط بالخصائص القٌاسٌة لشكل األرض  ( .مثل االرتفاع  ،درجة االنحدار ،
العرض ) .
التعلٌل  :تفسٌر أسباب نشؤة الشكل األرضً والعملٌات التً أسهمت فً تطورها .
( منطقة جافة  ،أو ماطرة أو رطبة ) .
التنبإ  :تطوٌر الشكل األرضً .

( شكالن لدلتا الموجب تم استنباطٌهما من صور جوٌة وبمثل كل نمط من الظالل فٌهما نوعا ً محدداً من الرواسب
السطحٌة )
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مناهج الدراسة اجليومورفولوجية :
ـ إن سطح األرض له أشكال عدٌدة نستطٌع نمٌزها مثل  ( :منخفض  ،وادي  ،منحدر  ،تل  ،جبل وهضبة ) .
وهناك منهجٌن للجٌومورفولوجٌة هما :
 -7المهج األصولً .
 -1المنهج الوصفً
 -1ادلنيح انٌصفِ :
ٌتناول األشكال األرضٌة من حٌث األبعاد ودرجات االنحدار واالتجاه والمالمح العامة .نالحظ الخصائص األشكال
األرضٌة فً الشكل التالً :

( مقطع ألحد األشكال األرضٌة ٌوضح بعض العناصر المستخدمة فً وصف هذه األشكال )

ط :أركش خصبئص األشكبل األسضْخ ؟
أ -ارتفاع المطلق :ارتفاع قمة الظاهرة أو قاعدتها عن سطح البحر .
ب -االرتفاع النسبً  :فرق االرتفاع بٌن قمة الظاهرة وحضٌضها .
ت -درجة االنحدار  :الزاوٌة التً ٌصنعها سطح األرض مع األفق .
ث -مساحة الشكل األرضً  :مجموع المساحة داخل حاشٌة الشكل األرضً كما لو كانت على المستوى
األفقً .
ج -الطول والعرض ٌ :إخذ أطول طول وأقصر طول  .أو عدة أطوال  ،وٌنطبق ذلك على العرض أٌضا ً .
ح -طول محٌط الشكل األرضً.
خ -المعامالت الكمٌة لتلك الخصائص كنسبة الطول إلى العرض أو نسبة المساحة إلى المحٌط  .أو مدى
اقتراب شكل المحٌط من الشكل الدائري  ،أو نسبة العدد إلى المساحة  .وبالمثل ٌمكن استخراج
المتوسطات أو ترتٌب القٌم فً فئات أو استخراج المدى وغٌرها .
 -7ادلنيح األصٌيل :
ٌتناول دراسة األشكال األرضٌة من حٌث  :العوامل والعملٌات التً أدت إلى نشؤتها ومراحل تطورها- :
ـ رطٌس ػهى اجلٌْيٌسفٌنٌخْب :
ـ تطور علم الجٌومورفولوجٌا إلى فترة قدٌمة ـ أسهم فٌها كل من ( الفالسفة األغر ٌق والرومان والعرب
المسلمٌن ) .
ــ إجنبصاد ادلسهًني  :أراء ابن سٌنا التً قدمها فً الفكر الجٌومورفولوجٌا :
 -1فقد عمل على تقسٌم أشكال األرض حسب أصول نشؤتها إلى قسمٌن  ( :العوامل الباطنٌة أو التكتونٌة ،
والقسم الثانً العوامل الخارجٌة كالمٌاه الجارٌة والرٌاح )
 -2أدرك ابن سٌنا كذلك إلى أهمٌة الزمن فً فهم األشكال األرضٌة .
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ـــــــ أيب انؼصش احلذّث  :ظهر فً القرن التاسع عشر على أٌدي أعالم كبار منهم ( وٌلٌام دٌفز ) الذي صاغ
نظرٌة الدورة الجٌومورفولوجٌة أو دورة التعرٌة والتً نالت القبول واالستحسان لدى الباحثٌن  .وجاء فً النظرٌة
ـ أن الظاهرة الجٌومورفولوجٌة أي الشكل األرضً متؽٌرة منذ النشؤة األولى وتمر فً مراحل هً  ( :الطفولة
والشباب ( النضج ) ثم مرحلة الشٌخوخة ) .
ط  :يب ادلجذأ األسبط انزُ لبيذ ػهْو فكشح انذًسح اجلٌْيٌسفٌنٌخْخ انزِ ًضؼيب دّفض ؟
 -1تقوم هذه الدورة أو دورة التعرٌة على افتراض ظهور حركة باطنٌة  ،أدت إلى رفع أو نهوض جزء من
سطح األرض بعد انحسار الماء عنه .
 -2ثم ما لبث أن تطور على هذا السطح نظام نهري عمل على تحت سطح األرض وتقطٌعه فً مرحلة ٌمكن
تسمٌت ها بمرحلة الطفولة  ،ثم نشطت الروافد بعد ذلك فً زٌادة الحت النهري وتكوٌن األودٌة لتبلػ المنطقة مرحلة
النضج  ،ومع استمرار نشاط النهر وراوفده فً الحت تتحول كل المنطقة إلى سهل ٌعرؾ باسم السهل التحاتً
الذي ٌرتبط بمرحلة الشٌخوخة  .وفً كل مرحلة من المراحل كان سطح األرض ٌتخذ خصائص جٌومورفولوجٌة
متمٌزة ================================== .
المطرفظىوالغؼمىىصغحظىىىىى41ىىىىىىى(ىأجوبظىاألدئلظى)ى .ى
ط :1يب ادلمصٌد ثؼهى اجلٌْيٌسفٌنٌخْب  ،االسرفبع اننسجِ .
 -1علم الجٌومورفولوجٌا ــ هو العلم الذي ٌهتم بدراسة أشكال األرض من حٌث نشؤتها  ،وتطورها ،
والعملٌات التً أدت إلى تشكلها وأعمارها .
 -7االرتفاع النسبً  :فرق االرتفاع بٌن قمة الظاهرة وحضٌضها ( قاعدتها ) .
 -2االرتفاع المطلق  :هو ارتفاع القمة الظاهرة أو قاعدتها عن سطح األرض .
ط :2يْض ثني يفيٌيِ انزسهْم ًانزؼهْم يف انذساسخ اجلٌْيٌسفٌنٌخْخ ين خالل انزطجْك ػهَ أزذ األشكبل
األسضْخ

التحلٌل ٌ :رتبط بالخصائص القٌاسٌة لشكل األرض  ( .مثل االرتفاع  ،درجة االنحدار  ،العرض ) .
التعلٌل  :تفسٌر أسباب نشؤة الشكل األرضً والعملٌات التً أسهمت فً تطورها .
( منطقة جافة  ،أو ماطرة أو رطبة ) .
ط :3يب ادلجذأ األسبط انزُ لبيذ ػهْو فكشح انذًسح اجلٌْيٌسفٌنٌخْخ انزِ ًضؼيب دّفض ؟
 -1تقوم هذه الدورة أو دورة التعرٌة على افتراض ظهور حركة باطنٌة  ،أدت إلى رفع أو نهوض جزء من
سطح األرض بعد انحسار الماء عنه .
 -7ثم ما لبث أن تطور على هذا السطح نظام نهري عمل على تحت سطح األرض وتقطٌعه فً مرحلة ٌمكن
تسمٌتها بمرحلة الطفولة  ،ثم نشطت الروافد بعد ذلك فً زٌادة الحت النهري وتكوٌن األودٌة لتبلغ المنطقة
مرحلة النضج  ،ومع استمرار نشاط النهر وراوفده فً الحت تتحول كل المنطقة إلى سهل ٌعرف باسم السهل
التحاتً الذي ٌرتبط بمرحلة الشٌخوخة  .وفً كل مرحلة من المراحل كان سطح األرض ٌتخذ خصائص
جٌومورفولوجٌة متمٌزة .
نظشّخ انذًسح اجلٌْيٌسفٌنٌخْخ ( دًسح انزؼشّخ )  :أـ أن الظاهرة الجٌوموروفولوجٌة أي الشكل
األرضً متغٌر منذ النشؤة األولى  ،وأنها شبٌهة بالكائن الحً الذي ٌولد وٌنمو وٌموت  ،ومن خالل نموها تمر
بمراحل عدٌدة تتخذ فٌها الظاهرة خصائص وصفات عدٌدة  ،وسمٌت هذه المراحل بمراحل الطفولة والنضج أو
الشباب ثم مرحلة الشٌخوخة .

األستاذ  :أحمد الحيدرية ـ )950/7555575

صفحة 5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىالحصــــــظىالثانوظىأوراقىرملىوتدروباتىــــــــــــ ى
الدرسىالثانيى:ىمراتبىاألذكالىاألرضوظىونذأتؼاى.
ط :يب أصنبف األشكبل األسضْخ زست يشارجيب ؟
ـ تقسم إلى ثالث مراتب هً  -1 :ذات المرتبة األولى  .المرتبة الثانٌة  -2 .المرتبة الثالثة .
 -1أشكبل األسض راد ادلشرجخ األًىل :
ـ هذه المرتبة تضم بنٌة القارات وقٌعان المحٌطات
 ،أي التقسٌمٌن الكبٌرٌن للكرة األرضٌة وهما :
( الٌابس والماء )  .مثل المحٌطات والقارات .
 -7أشكبل األسض راد ادلشرجخ انثبنْخ :
ـ تضم هذه المرتبة األشكال األرضٌة التابعة للمرتبة
األولى التً ذكرت سابقا ً ومثال علٌها ( المظاهر
التضارٌسٌة الكبرى ) مثال علٌها ـ مرتفعات وسط
آسٌا وسلسلة جبال الهٌمالٌا وهضبة الدكن  .وكذلك ٌنطبق على الرصٌؾ القاري وسهول القاع العمٌق .
( مقطع من الٌابس والبحر ٌوضح مفاهٌم مراتب األشكال األرضٌة األولى والثانٌة من تضارٌس األرض )

 -2أشكبل األسض راد ادلشرجخ انثبنثخ :
ـ األشكال األرضٌة التً تنتمً لهذه المرتبة تختلف عن المرتبة األولى والثانٌة .
ألن معظمها ٌنشؤ عن عوامل خارجٌة  :مثال علٌها ( األودٌة النهرٌة  ،والكثبان الرملٌة  ،والدلتا وات
والمنحدرات والسهول والتالل ) .
ـ معلومة  :الجٌومورفولوجً ٌعمل على دراسة أشكال المرتبة الثالثة بدون إهمال المرتبة األولى والثانٌة .
ـىالتصنوفىالطامىلألذكالىاألرضوظىذاتىالمرتبظىالثالثظى :ى
ط :أركش أصنبف األشكبل األسضْخ راد ادلشرجخ انثبنثخ ؟
 -1أشكال النحت  :تنشؤ عن عملٌات التعرٌة والنحت لسطح األرض  ،مثال  :األودٌة النهرٌة والمنخفضات
والكهوف والتجاوٌف الصخرٌة .
 -7أشكال اإلرساب  :تنشؤ عن تراكم ما عملت العوامل الجٌومورفولوجٌة على تفرٌغه من مواد .
أمثلة  :السهول الفٌضٌة والدلتاوات والمراوح الفٌضٌة وركامات الرواسب الجلٌدٌة والبحرٌة .
 -2األشكال األرضٌة المتبقٌة أو المتخلفة  :األشكال التً عجزت عوامل التعرٌة على النٌل منها .
مثال  :أراضً ما بٌن األودٌة .
انؼٌايم اجلٌْيٌسفٌنٌخْخ  - :هً العوامل الخارجٌة التً تإثر فً الصخور على اختالف أنواعها ،
وتعرف كذلك باسم عوامل النحت ومن أهمها  ( :األنهار واألمواج البحرٌة والرٌاح والجلٌد ) .
نذأةىاألذكالىاألرضوـــظ ى
ط :يب انمٌٍ انزِ رسبىى يف نشأح أشكبل سطر األسض ؟
 -1القوى الداخلية أو الباطنية  -2 .قوى ناشئة عن قوى خارجية .
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ً
أًال  - :انمٌٍ انذاخهْخ أً انجبطنْخ :
 -1منشأها داخلي ال عالقة للعوامل الخارجية بها .
أهمها  ( :النشاط التكتوني والبركاني وما يصاحبه من تأثير بالقشرة األرضية من رفع أو خفض أو
زحزحة ) .
 -2األشكال األرضية التي تعود إليها تعرف باسم أشكال األرض األصلية أو البنيوية
 -3هناك أشكال أرضية تعود نشأتها إلى عوامل باطنية كما هو الحال في المخاريط البركانية حديثة النشأة
وبعض الشقوق واألخاديد الناشئة عن هزات أرضية .
 -4هناك بعض األشكال األرضية تنشأ عن عوامل خارجية .ومن أمثلتها  ( :الكثبان الرملية .
 -5بعض من األشكال األرضية نشأت بفعل تضافر العوامل الباطنية والخارجية مثل  ( :الحافات الصدعية
الحتٌة المطلة على غور األردن .
دؤالىفيىىالكتابىصغحظى 41ى
حاول الربط بٌن مراتب األشكال األرضٌة فً المراتب الثالث وتصنٌف األشكال حسب نشؤتها ( بنٌوٌة أو تحاتٌة ) وذلك من خالل
إكمال الجدول :

اسم الشكل األرضً

المرتبة

عوامل النشؤة

قارة أسٌا
حوض المحٌط الهادي
مرتفعات وسط آسٌا
جبال الهٌمالٌا
كثبان رملٌة
دلتا وادي الموجب

األولى
األولى
الثانٌة
الثانٌة
الثالثة
الثالثة

بنٌوٌة
بنٌوٌة
بنٌوٌة
بنٌوٌة
تحاتٌة
تحاتٌة

سإال فً الكتاب صفحة  11ماذا ٌحدث عندما تتطور أشكال األرض
األصلٌة أو البنٌوٌة ؟
أ -تعرض جزء من الصخور القشرة إلى حركة باطنٌة أدت إلى
نهوض جزء من هذه القشرة ومن ثم فإن شكل األرض هذا ٌنتمً
إلى األشكال األرضٌة األصلٌة أو البنٌوٌة .
ب -بعد نهوض جزء من سطح األرض ٌنشؤ مستوٌان أحدهما أكثر
ارتفاعا ً من األخر وٌإدي ذلك إلى جرٌان المٌاه ومن ثم تقطع

( توضٌح العالقة بٌن األشكال األرضٌة األصلٌة

والغٌر أصلٌة )

السطح بعدد من األودٌة ونشؤة أشكال اإلرساب وتعرؾ هذه األشكال
باسم أشكال األرض ؼٌر األصلٌة أو التحاتٌة .
المطرفظىوالغؼمى:ىأدئلظىالدرسىالثانيى:ىص 41ى
ط :1يب ادلمصٌد ة  :أشكبل األسسبة  ،أشكبل األسض راد ادلشرجخ األًىل  ،أشكبل األسض األصلٌة ؟
 -1أشكال اإلرساب  :هً األشكال األرضٌة التً تنتج عن تراكم ما عملت العوامل الجٌومورفولوجٌة على
تفرٌغه من مواد مثل السهول الفٌضٌة  ،الدلتاوات المراوح الفٌضٌة  ،مخارٌط االرساب .
 -7أشكال األرض ذات المرتبة األولى - :
ـ األشكال األرضٌة التً تضم بنٌة القارات وقٌعان المحٌطات  ،أي التقسٌمٌن الكبٌرٌن للكرة األرضٌة وهما (
الٌابس والماء )  .مثل المحٌطات والقارات .
 -2أشكال األرض األصلٌة :
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ـ أشكال سطح األرض ذات المنشؤ الداخلً ال عالقة للعوامل الخارجٌة بها .
أهمها  ( :النشاط التكتونً والبركانً وما ٌصاحبه من تؤثٌر بالقشرة األرضٌة
من رفع أو خفض أو زحزحة ) .
ط :2فسش انؼجبسرني آرْزني :
أ -تختلف أشكال األرض ذات المرتبة الثالثة عن نظٌرتٌها من األشكال فً المرتبتٌن األولى والثانٌة .
ــــــــ الجواب  :األشكال ذات المرتبة األولى والثانٌة تنشؤ عن عوامل داخلٌة باطنٌة ( حركات رفع
وهبوط نشاط بركانً وعوامل الزحزحة ) .
ــــ أما األشكال األرضٌة ذات المرتبة الثالثة فعوامل نشؤتها خارجٌة ( مٌاه جارٌة  ،رٌاح  ،جلٌد ) .
ةٌّ -خذ ػاللخ ثني أشكبل سطر األسض راد ادلشرجخ انثبنثخ ًانثبنْخ .
ـــ ألن أشكال سطح األرض ذات المرتبة الثانٌة تعد المادة الخام التً تنشط فٌها العوامل الخارجٌة لتعمل على
نشؤة أشكال سطح األرض ذات المرتبة الثالثة .
ط :3صنف أشكبل سطر األسض انزبنْخ زست ػٌايم نشأريب إىل ػٌايم ثبطنجخ صشفخ ًػٌايم
ً
خبسخْخ يسزمهخ ًػٌايم رضبفش انمٌانني يؼب  :؟
العوامــــل والنشـــــؤة
باطنٌة صرفة
جرف نشؤ عن هزة أرضٌة
مخروط بركانً

خارجٌة مستقلة
دلتا
وادي نهري
مسطح رملً
سبخة ملحٌة

متضافرة مشتركة
الحافات الصدعٌة المطلة على غور األردن

الحصظىالثالثظى:ىأوراقىرملىمعىتدروباتى ...........ى
الدرسىالثالثى:ىالودائلىالمدتخدمظىفيىالتطرفىإلىىاألذكالىاألرضوظىوخصائصؼا ى
س :يب انٌسبئم ادلسزخذيخ يف انزؼشف إىل األشكبل األسضْخ ًخصبئصيب ؟
أوال  - :الدراسة المٌدانٌة ٌ :مكن أن نمٌزها بٌن نوعٌن من األشكال هما :
أ -األشكال ذو األبعاد المحددة مثل  ( :الحفر والثقوب والكهوف واألكوام الرملٌة والمراوح الفٌضٌة
والمصاطب النهرٌة ) هذه األشكال ٌمكن مالحظتها أثناء الدراسة المٌدانٌة .
ب -األشكال األرضٌة ذات األبعاد الكبٌرة  :هذا ٌمتاز بكبر أبعاده والذي ال تستطٌع عٌن اإلنسان رإٌته
بصورة شمولٌة وإنما هناك إمكانٌة لرإٌة بعض األجزاء المحددة منها  .وبهذا ال بد من االستعانة بعدد
من الوسائل لتحقٌق الرإٌة الشمولٌة للشكل األرضً ذي األبعاد الكبٌرة  .وال ٌعنً ذلك أن نستؽنً عن
الدراسة المٌدانٌة بل هً ضرورٌة أٌضا ً لمثل هذا النوع من األشكال  ،بهدؾ جمع المعلومات وأخذ
عٌنات وقٌاسات على اختالؾ أنواعها لبعض األجزاء ثم تعمٌمها .
ً
ثبنْــــب  -اخلشائط انطجٌغشافْخ :
ـ هً خرائط تمثل مجموعة منتخبة من ظاهرات سطح األرض الطبٌعٌة والبشرٌة وفق مقاٌٌس كبٌرة تتراوح
من  75,111 : 1إلى 751,111 :1
ط :يب ممْضاد اخلشائط انطجٌغشافْخ ؟
 -2تمثٌل البعد الثالث أو عنصر االرتفاع .
 -1الدقة الكبٌرة .
ط :كْف ّزى دتثْم انجؼذ انثبنث ( االسرفبع ) ػهَ اخلشائط انطجٌغشافْخ ؟
ـ ٌتم إظهار البعد الثالث ( االرتفاع ) على الخرائط الطبوغرافٌة من خالل خطوط الكنتور .
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ط :يب ادلمصٌد خبط انكنزٌس ؟
ـ هو خط ٌصل بٌن عدد ال محدود من النقاط المتساوٌة فً االرتفاع عن مستوى ثابت وهو مستوى سطح
البحر
ط :ىم ٌّخذ ػاللخ ثني ػهى اجلٌْيٌسفٌنٌخْب ًاخلشائط انطجٌغشافْخ ؟
ـ الجواب  :نعم ـ هناك عالقة بٌنهما ألن كل شكل أرضً له مساحة وله بعد ثالث وبالتالً ٌصبح من الٌسٌر على
المختص تعرؾ أشكال األرض وفق قواعد معٌنة .
تعرٌف الفاصل الرأسً  :هً المسافة الرأسٌة أو فرق االرتفاع بٌن كل خط كنتور والذي ٌلٌه  .وهً ذات
قٌمة ثابتة على الخرٌطة الواحدة  ،لكنها متغٌرة
من خرٌطة ألخرى .
ـ مالحظة  :قد تكون 11م على خرائط مقٌاس
 75111 :1أو  71على خرائط مقٌاس :1
 5111وهكذا  ،كلما صغر المقٌاس كبرت قٌمة
الفاصل .
ٌمكن حساب قٌمة الفاصل الرأسً من خالل
المعادلة اآلتٌة :
الفاصل الرأسً = الفرق بٌن خطً كنتور رئٌسٌن متتابعٌن
1+

عدد الخطوط بٌنهما

ـ بعض القواعد للتعرف إلى األشكال األرضٌة من
خالل خطوط الكنتور :
ـ إن خطوط الكنتور تعطً قٌم االرتفاعات فإن قراءة األشكال األرضٌة من خالل هذه الخطوط ممكنة  ،إذا كان
قاريء الخرٌطة ٌمتلك بعض المهارات وأبسطها .
 -1تؤخذ خطوط الكنتور التً تمثل أي مرتفع أرضً الشكل الحلقً المؽلق وتتزاٌد نحو الداخل كما نالحظ فً
الشكل المجاور .
خطوط الكنتور التً ترسم مرتفعا ً ( تل أو جبل ) الحظ انغالق خطوط الكنتور وتزاٌد قٌمها نحو الداخل )

ط :ىم ميكنك حتذّذ لًْخ انفبصم انشأسِ ثبدلرت ثني أُ خط ًاخلط انزُ ّهْو ؟
الجواب  :نعم =  11م .
س :ما ارتفاع النقطة أ بالمتر عن سطح البحر ؟
21م .
ـ الجواب :
مالحظة  :فً الجبال والهضاب والتالل  :إن خطوط الكنتور تؤخذ الشكل الحلقً المغلق وتتزاٌد نحو الداخل أما
فً المناطق المنخفضة تؤخذ الشكل الحلقً إال أن قٌمة خطوط الكنتور تتناقص نحو الداخل
ٌ -7مكن التعرف إلى األودٌة وأراضً ما بٌن األودٌة باعتبار هما أكثر أشكال سطح األرض انتشاراً من خالل
أشكال الكنتور التً تؤخذ شكلً الرقمٌن ( . ) 7+1
مع اختالف توجٌه الكتابة .
ملحوظة  :أ  -إذا كان ترقٌم خطوط الكنتور ٌتزاٌد نحو الخارج دل على واد .
ب-إذا تناقصت قٌم خطوط الكنتور نحو الخارج دل ذلك على أراضً ما بٌن األودٌة .
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 -1تدل أشكال خطوط الكنتور على مدى نشاط العملٌات الجٌومورفولوجٌة  ،فإذا كانت خطوط الكنتور
شدٌدة التعرج أي مسننة دل على شدة نشاط
العملٌات الجٌومورفولجٌة  ( ،فالعامل قوي
والصخر ضعٌف ومستجٌب لتؤثٌر العامل
والعكس صحٌح ) .
( نموذج لخطوط الكنتور شدٌدة التعرج والتً تدل على
شدة نشاط العملٌات الجٌومورفولوجٌة ) .

س :لو كان تؤثٌر العامل ضعٌفا ُ والصخور ضعٌفة ،
فهل تتعرج خطوط الكنتور ؟
الجواب  :ال ــ والسبب  :ألن نشاط العملٌات
الجٌومورفولوجٌة ( النحت  ،التعرٌة ) ضعٌفة
والصخور ضعٌفة فالتؤثٌر علٌها محدوداً فال تكون هناك
تعرجات واضحة أو شدٌدة .
ً
ثبنثب  :انصــــٌس اجلٌّخ :
ـ هناك صوراً جوٌة لسطح األرض وأن هذه الصور ملتقطة بنظام معٌن لتحقٌق تداخل طولً فً ما بٌنهما ،
والذي ٌعنً بكل بساطة احتواء أي صورة على  %66من تفاصٌل الصورة السابقة أو الالحقة ( الشكل أعاله )
ٌعنً بذلك إمكانٌة الرإٌة المجسمة أي رإٌة األبعاد الثالثة لألشكال األرضٌة من خالل جهاز خاص ٌعرؾ
بالستٌرٌوسكوب .
تعرٌف الستٌرٌوسكوب  :جهاز ٌمكن رإٌة األشكال مجسمة أي رإٌة األبعاد الثالثة لألشكال األرضٌة.
ط :يب أىًْخ انصٌس اجلٌّخ ًخصبئصيب ؟ ( انفٌائذ )
أ -التعرؾ المباشر إلى األشكال األرضٌة بؽض النظر عن أبعادها .
بٌ -مكن تعرؾ عدد تكرار الشكل األرضً فً المنطقة .
ت -التعرؾ على بعض الخصائص القٌاسٌة للشكل األرضً  :مثل  ( :الطول والعرض والمساحة واالرتفاع
واالتجاه واالنحدار ) .
ث -معرفة نوعٌة مواد السطح التً ٌتؤلؾ منها الشكل األرضً .
ج -معرفة التطور الذي طرأ على الشكل األرضً عند صورتٌن لنفس الشكل التقطتا فً تارٌخٌن مختلفٌن .
ـ لو عملت على فحص صورة جوٌة مقٌاس ٌ 11111 :1نتشر علٌها عدد من الكثبان
الرملٌة ٌ ،بعد الواحد منها عن اآلخر 111م  ،فما المعلومات التً تستطٌع الحصول علٌها
عن هذه الكثبان ؟
الجواب  - :ارتفاع الكثبان الرملٌة  .طولها واتجاها  .عرض ومساحة الكثبان الرملٌة .
ـ وهل تستطٌع الحصول على نفس المعلومات من خالل الخرٌطة الطبوغرافٌة ذات المقٌاس
 51111 :1؟ ولماذا ؟
الجواب  :المعلومات التً نحصل علٌها متقاربة ألن الصور الجوٌة هً األساس التً تبنى
علٌها الخرائط الطبوؼرافٌة .
رابطــــــــــــــــاًى:ىنظامىالمطلومــــاتىىىالجعرافـــيى:
نظام المعلومات الجغرافً  :برنامج ٌعمل على الحاسوب من خالل برامج معٌنة مثل
برنامج )  ) Are View 3.3بإدخال وخزن البٌانات الجؽرافٌة  ،أو الخرائطٌة ومعلوماتها
الوصفٌة والربط بٌنها لٌصار بعد ذلك إلى تحوٌلها إلى بٌانات ذات فائدة توفر الوقت والجهد
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ـ وبهذا ٌعتبر أي شكل أرضً ظاهرة جغرافٌة لها بٌانات ومعلومات وصفٌة مرتبطة بها ..
ـ إذا توفرت قاعدة بٌانات لألشكال األرضٌة أصبح باإلمكان التعامل مع هذه القاعدة
للحصول على معلومات ذات قٌمة وبسرعة كبٌرة .
ـ هذه القاعدة تبنى باالستعانة بالدراسة المٌدانٌة والخرائط الطبوغرافٌة والصور الجوٌة
والفضائٌة .
ـ ط  :يب أىًْخ ىزا انربنبيح ؟
ـ أهمٌة هذا البرنامج تكمن فً بناء ما ٌعرؾ بنماذج ارتفاع األرض اآللٌة ـ وهذا الٌتم إال
بعد إدخال خطوط الكنتور إلى برنامج نظام المعلومات الجؽرافً واستخدام جدول البٌانات
الوصفٌة وتدوٌن االرتفاعات الخاصة بخطوط الكنتور ومن خالل فتح أوامر خاصة ٌمكن
طلب بناء النموذج لٌظهر البعد الثالث لخطوط الكنتور .

ط :أركش ممْضاد منٌرج األسض آيل ؟ ( فٌائذ )

أ -تحقٌق رإٌة الشكل األرضً كما هو على الطبٌعة بسهولة أكثر من خطوط الكنتور التً تعتمد على مهارة معٌنة .
ب -إمكانٌة الرسم اآللً للمقاطع التضارٌسٌة .
ت -الحسابات اآللٌة لدرجات االنحدار واتجاهاتها .
ث -الحسابات اآللٌة للمساحات .
ـ هناك إمكانٌة لبناء نماذج األرض اآللٌة من المرئٌات الفضائٌة بشكل دقٌق ولكن عٌوبها هً .
ــ ارتفاع أثمان البرامج القائمة على تنفٌذها
ـــ ارتفاع أثمان تكالٌفها .

خامدــــاًى:ىتحدودىالموقعىالطالميى GPSى
ط :يب ادلمصٌد ثزسذّذ ادلٌلغ انؼبدلِ ؟
ـ نظام ٌستخدم فً تحدٌد موقع أي نقطة على سطح األرض وتحدٌد ارتفاعها وإحداثٌاتها باإلضافة إلى خزن
إحداثٌات الموقع التً تم رصدها وتحوٌلها إلى بٌانات ذات فائدة توفر الوقت والجهد
س :ما أهمٌته ؟
ـ له أهمٌة كبٌرة فً الدراسة الجٌوموفولوجٌة التً تتخذ من المٌدان مصدراً ألغراضها .
ط :كْف ّزى حتذّذ ادلٌلغ ثبسزخذاو نظبو حتذّذ ادلٌلغ انؼبدلِ ؟
ـ باالعتماد على أقمار صناعٌة عدٌدة ترسل إشارات لٌستقبلها المستقبل ومن خالل حسابات معقدة ٌتم موقع
النقطة التً ٌقف علٌها الراصد .
ط :يب فٌائذ نظبو حتذّذ ادلٌلغ انؼبدلِ ؟
 -1مسح أشكال األرض الصؽٌرة ورسمها على الخرائط .
 -2تحدٌد مواقع العٌنات التً تم جمعها من المٌدان .
 -2قٌاس أبعاد األشكال األرضٌة وتحدٌد انحدارها بطرٌقة مباشرة .
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المطرفظىوالغؼمى:ىصغحظى 91ى
س :1بٌن أهمٌة الدراسة المٌدانٌة فً تعرف األشكال األرضٌة وخصائصها ؟
ـــ ورد اإلجابة علٌه أثناء الشرح صفحة .1
س :7بماذا تختلف خطوط الكنتور التً تمثل المرتفعات عن نظٌرتها التً تمثل المنخفضات ؟
 -1المرتفعات  :تتخذ خطوط الكنتور الشكل الحلقً المغلق وتتزاٌد قٌمتها نحو الداخل .
 -7فً المنخفضات  :تتخذ خطوط الكنتور الشكل الحلقً المغلق وتتناقص قٌمتها نحو الداخل .
س :2أذكر أربعا ً مما تقدمه الصور الجوٌة فً مجال تعرف األشكال األرضٌة ؟
أ -التعرؾ المباشر إلى األشكال األرضٌة بؽض النظر عن أبعادها .
تٌ -مكن تعرؾ عدد تكرار الشكل األرضً فً المنطقة .
ث -التعرؾ على بعض الخصائص القٌاسٌة للشكل األرضً  :مثل  ( :الطول والعرض والمساحة
واالرتفاع واالتجاه واالنحدار ) .
ج -معرفة نوعٌة مواد السطح التً ٌتؤلؾ منها الشكل األرضً .
ح -معرفة التطور الذي طرأ على الشكل األرضً عند صورتٌن لنفس الشكل التقطتا فً تارٌخٌن مختلفٌن
س :4ما فوائد نموذج ارتفاع األرض اآللً فً الدراسة الجٌومورفولوجٌة ؟
أ -تحقٌق رإٌة الشكل األرضً كما هو على الطبٌعة بسهولة أكثر من خطوط الكنتور التً تعتمد على مهارة
معٌنة .
ب -إمكانٌة الرسم اآللً للمقاطع التضارٌسٌة .
ت -الحسابات اآللٌة لدرجات االنحدار واتجاهاتها .
ث -الحسابات اآللٌة للمساحات .

تطبٌقات صفحة  : 72ارسم خمسة خطور كنتور تدل على منطقة مرتفعة قاعدتها عند
االرتفاع 511م وقٌمتها عند االرتفاع  551م بفاصل رأسً مقداره (  ) 11م .

أدئلظىمنورظىمعىحلؼــــاى ............ى
سى:ىفدرىماىوليى:ى ...ى
 -1نظام تحدٌد الموقع العالمً (  ) GP Sله أهمٌة كبٌرة فً الدراسة الجٌومورفولوجٌة ؟
الجواب  :ألنه ٌحدد موقع أي نقطة على سطح األرض وٌحدد ارتفاعها وإحداثٌاتها وإمكانٌة تخزٌن إحداثٌات
المواقع التً تم رصدها وٌعتمد على األقمار الصناعٌة بإرسال إشارات ٌستقبلها المستقبل ومن خالل حسابات
ٌتم تحدٌد موقع النقطة التً ٌقؾ الراصد علٌها .
 -2العالقة بٌن الجٌومورفولوجٌا والخرائط الطبوغرافٌة ؟
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الجواب  :ألن كل شكل أرضً له مساحة وله بعد ثالث وبالتالً ٌصبح من السهل على المختص التعرؾ على
أشكال األرض وفق قواعد معٌنة .
س :7ضع خطا تحت اإلجابة الصحٌحة ؟
تنتمً الكثبان الرملٌة إلى أشكال سطح األرض ذات المرتبة :
-1
د-الرابعة .
ج -الثالثة
ب -الثانٌة
أ -األولى
 -7تصنف جبال األلب كؤحد التضارٌس الهامة فً أوروبا إلى المرتبة :
د -الرابعة .
ج -الثالثة
ب -الثانٌة
أ -األولى
 -2الجهاز الذي ٌساعد على أبعاد الثالثة فً الصور الجوٌة ؟
ج -الفاراسكوب د -الستٌرٌوسكوب
ب -التراسكوب
أ -التلسكوب
 -4التداخل الطولً فً الصور الجوٌة ٌحتوي من الصور السابقة والالحقة ما نسبته .
د%56 -
ج%61 -
ب%46 -
أ%26 -
 -5ترسم الخرائط الكنتورٌة عادة بمقٌاس رسم :
د -الشًء مما ذكر
ج -وسط
ب -صؽٌرة
أ -كبٌرة
-6أبرز الجغرافٌٌن فً أواخر القرن التاسع عشر الذٌن ظهرت على ٌده نظرٌة الدورة الجٌومورفولوجٌة العالم
د -كنت
ج -هٌوم
ب -دٌفز
أ -نٌوتن
 -2أبرز العلماء المسلمٌن الذٌن ساهموا فً تطور الفكر الجٌومورفولوجً ؟
د -الرازي
ج -الفارابً
ب -الخوارزمً
أ -ابن سٌنا
 -1العلم الذي ٌدرس أشكال سطح األرض من المرتبة األولى والثانٌة هو :
ج -األنثروبولوجٌا
أ -الجٌولوجٌا  .ب -الجٌمورفولوجٌا

الحصـــــــــظىالرابطظى:ىأوراقىرملىوتمارونى ........ى
ى
الدرسىالرابعى:ىالتجـــــووظ
ط :يب ادلمصـــــٌد ثبنزدٌّخ ؟
ـ مجموعة من التؽٌرات التً تصٌب الؽالؾ الصخري عند تعرضه للهواء أو الماء أو درجة الحرارة أو
الجلٌد أو الكائنات الحٌة من خالل عملٌات معٌنة مما ٌإدي إلى تحطٌم وإذابة صخور القشرة األرضٌة أو
إحداث تؽٌرات فً محتواها المعدنً أو فً شكلها أو مظاهرها .
ط :يب أىًْخ ػًهْخ انزدٌّخ ؟
أ -تعمل على إضعاؾ الصخور .
ب -تهٌؤ حطاما ً صخرٌا ً لعوامل التعرٌة المختلفة التً تنقله إلى مناطق بعٌدة .
ت -تستخدم الحطام فً نحت الصخور .
ط :ىم رزأثش أشكبل سطر األسض ثبنظشًف ادلنبخْخ انسبئذح يف ينطمخ انزشبسىب ؟
الجواب  :للمناخ تؤثٌر مباشر فً تشكٌل األرض كما هو بالنسبة لعملٌات التجوٌة  ،فمعظم أشكال سطح
األرض ؼٌر األصلٌة تمثل القسم األعظم من أشكال سطح األرض وهذه األشكال ناشئة عن العالقة بٌن
الؽالؾ الجوي الذي ٌمثله عنصر المناخ والؽالؾ الصخري من جهة أخرى  ،فلٌس هناك شكل أرضً
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وللمناخ دور فً تشكٌله باستثناء األشكال األرضٌة التً نشؤت لتوها بفعل العوامل الباطنٌة أو األشكال
الساحلٌة .
أنٌاع ػًهْــــأد انزدٌّخ :

ط :يب ألسبو ػًهْبد انزدٌّخ ؟
 -1التجوٌة المٌكانٌكٌة أو الطبٌعٌة .
 -2التجوٌة الكٌمٌائٌة .
ـ تزاول هاتان العملٌتان تؤثٌرهما فً الصخر فً آن واحد معا ً  ،والفرق بٌن العملٌتٌن ٌتمثل فً أن نتاج
عملٌات التجوٌة المٌكانٌكٌة ال ٌطرأ علٌه أي تؽٌٌر فً المحتوى المعدنً  ،بٌنما ٌطرأ تؽٌٌر ملحوظ على
المحتوى المعدنً لنتاج عملٌات التجوٌة الكٌمٌائٌة .
أوالًى:ىالتجووظىالموكانوكوظ :
س :ما المقصــــود بالتجوٌة المٌكانٌكٌة ؟
هً العملٌات التً ٌتم من خاللها تحطم أو تكسر الصخور المنكشفة على الؽالؾ الجوي  ،بفعل العوامل
الطبٌعٌة دون أن ٌطرأ أي تؽٌٌر على المحتوى المعدنً للصخور .
س :ما الطرق التً ٌتم بها عملٌات التجوٌة المٌكانٌكٌة ؟
 -1تغٌر أحجام الصخور بتعاقب مع الحرارة والبرودة .
ـ اختالؾ درجات الحرارة بٌن اللٌل والنهار والصٌؾ والشتاء ٌإدي إلى تمدد الصخور وتقلصه  ،وأكثر
األجزاء تعرضا ً لهذه العملٌة هً األجزاء السطحٌة المواجهة لإلشعاع الشمسً التً تتمدد بالتسخٌن وتتقلص
بالتبرٌد  ،وألن الصخر رديء التوصٌل للحرارة مما ٌإدي إلى انسالخ الطبقة الخارجٌة من الصخر وٌساعد
فً العملٌة كذلك االختالؾ فً معامل تمدد المعادن فً الصخر باإلضافة إلى اختالؾ ألوان المعدن المكون
للصخور والتً تكتسب مقادٌر مختلفة من اإلشعاع الشمسً.
 -7جتًذ ادلْبه ثني ادلفبصم انصخشّخ :
ـ تحدث هذه الظاهرة فً المناطق التً تنخفض فٌها
درجة الحرارة عن الصفر المئوي لفترة من الوقت
شرٌطة توافر المٌاه  ،إذ أن تجمد المٌاه ٌإدي إلى
زٌادة حجمه بمقدار  %9مما ٌإدي إلى زٌادة الضؽط
على الصخور الذي قد ٌصل إلى  256كؽم/سم2
موذج ٌوضح تتابع عملٌة تحطم الصخور بفعل التجمد )

وٌتعدى ذلك بضع مرات عندما تصل درجة الحرارة إلى  22-درجة .
 -2رأثري انكبئنبد احلْخ :
ـ تلعب الكائنات الحٌة ( النبات  ،الحٌوان  ،اإلنسان ) دوراً مهما ً فً التجوٌة المٌكانٌكٌة خاصة النباتات .
حٌث تستطٌع النباتات الحٌة أن تتوؼل فً شقوق الصخر مما ٌفكك الصخر وٌضعفه
ـ أما النباتات المٌتة بنفس الدور  ،عندما ٌتم إشباعها بالماء بسبب زٌادة حجمها مما ٌإدي إلى الضؽط على
الصخور وتحطٌمها .
ـ أما الحٌوانات التً تحفر جحورها فً التربة فإنها تعمل على تحطٌم الصخور ؼٌر أن تؤثٌرها محدوداً
بالمقارنة مع العوامل الطبٌعٌة .
ـ أما اإلنسان ٌإثر نشاطه فً بناء المدن وشق الطرق وحفر األنفاق وإقامة السدود فً التؤثٌر على سطح
األرض وعملٌات التجوٌة ألنه ٌعمل على كشؾ الصخور .
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أذكالىالحطامىالصخريى :ى
أ -اننًط احلجْجِ.
ب -التقشٌر  ،بحٌث ٌكون الحطام على هٌئة طبقات رقٌقة منفصلة ( أو على هٌئة قشور ) .
ت -النمط الكتلً ٌ ،كون الصخر على شكل كتل صخرٌة .
نمط الحجارة ذات الزواٌا بحٌث ٌكون الحطام له حواف حادة .
ثانوـــاًى:ىالتجووظىالكوموائوظى ى
ط  :يب ادلمصٌد ثبنزدٌّخ انكًْْبئْخ ؟
ـ هً العملٌات الكٌمٌائٌة التً ٌتم من خاللها تحلل الصخور وتآكلها جراء تفاعل العناصر أو المركبات
المعادن التً تتركب منها الصخور مما ٌإدي إلى تكوٌن مواد صخرٌة جدٌدة ذات خصائص كٌمٌائٌة مختلفة
عن خصائص الصخور األصلٌة .
ط :يب انطشق انزِ رزى ثيب ػًهْبد انزدٌّخ انكًْْبئْخ يف انطجْؼخ ؟

ىأ -اإلذابظىوالتحللىبالماءى :ى
ـ تساعد مٌاه األمطار المختلطة ببعض األحماض ( محلول حمضً ) على زٌادة قدرتها على إذابة المعادن
المكونة للصخر مثال على ذلك الصخور الكلسٌة التً تتواجد فٌها عناصر ( الكالسٌوم والصودٌوم
والمؽنٌسٌوم ) على هٌئة كربونات ال تذوب بسرعة فً الماء  ،ؼٌر أن ثانً أكسٌد الكربون المذاب بمٌاه
األمطار ٌحولها إلى بٌكربونات تذوب بسرعة فً الماء واإلذابة أكثر العوامل أهمٌة فً التجوٌة الكٌمٌائٌة
خاصة فً المناطق الرطبة التً تنتشر فٌها الصخور الكلسٌة وبعض معادن الصخور النارٌة .
 -7األكدـــــدةى :ى
ـ هً اتحاد األكسجٌن المذاب بالماء أو الموجود فً الؽالؾ الجوي مع عنصر الحدٌد والمؽنٌسٌوم والنحاس
فً الصخر مما ٌإدي إلى تفكك الصخر وتفسخه وتؽٌر لونه  ،وهذا ٌساعد على انتشار هذه العملٌة إلى
انتشار مركبات الحدٌد فً الصخور القشرة األرضٌة فضالً عن نسبة األكسجٌن فً الؽالؾ الجوي والؽالؾ
المائً .
 -2رملواتىالتموؤى(ىاإلماهظى) ى
ـ ٌقصد به اتحاد الماء أو بخاره مع بعض معادن الصخور ومما ٌإدي إلى زٌادة حجمها لٌصل إلى ضعفً
الحجم األصلً  ،وأمثله على ذلك ( معدن اإلنهٌدرات ) الذي ٌتحد مع الماء لٌكون معدنا ً جدٌداً ذا حجم أكبر
وهو الجبس
س : 1ما عالقة التجوٌة الكٌماوٌة وعملٌة التمٌإ ؟
الجواب  - :إن زٌادة حجم الصخر إلى ضعفً حجمه األصلً ٌحدث ضؽطا ً على الصخور المجاورة مما
ٌإدي إلى تكسرها وتحطمها .
الطواملىالمؤثرةىفيىالتجووظىومناطقىانتذارهاى :ى
ط :يب انؼٌايم انزِ ثؤثش يف انزدٌّخ ؟
 -1المناخ .
 -2أنواع الصخور وتراكٌبها .
 -3انحدار سطح األرض .
 -4الزمن .
 -1المناخ  :ترتبط شدة عملٌات التجوٌة واختالؾ أنواعها من منطقة إلى أخرى بالمناخ  .تنشط التجوٌة
المٌكانٌكٌة فً المناطق الجافة لكبر المدى الحراري مثلما تنشط فً المناطق الباردة  ،بٌنما تنشط التجوٌة
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الكٌمٌائٌة فً المناطق الحارة الرطبة .

( العالقة بٌن التجوٌة الكٌمٌائٌة وكل من درجة الحرارة واألمطار )

( العالقة بٌن كل من التجوٌة المٌكانٌكٌة وكل من درجة الحرارة واألمطار )

-7ىأنواعىالصخـــورىوتراكوبؼا :
ـ ختزهف أنٌاع انصخــــٌس زست احملزٌٍ ادلؼذنِ ينيب :
أ -معادن الصخور تستجٌب لألكسدة .
ب -بعض أنواع الصخور ٌستجٌب لعملٌة التمٌإ .
ج -نوع ثالث ٌستجٌب لعملٌات اإلذابة .
ـ كذلك تختلف الصخور فً تراكٌبها  :مثل ( انتشار المفاصل الصخرٌة والشقوق )  .وٌإثر تركٌب
الصخور فً نشاط عملٌات التجوٌة  ،إذ تنشط التجوٌة بنوعٌها فً الصخور كثٌرة المفاصل والشقوق .
 -2احنذاس سطر األسض  :تتؤثر عملٌات التجوٌة بانحدار سطح األرض  ،فإذا كان سطح األرض منحدراً فان
ما ٌنشؤ عن التجوٌة المٌكانٌكٌة من حطام صخري سٌتحرك إلى أسفل مدفوعا ً بقوى الجاذبٌة ومن ثم ٌنكشؾ جزء
من الصخر  ،لٌتعرض من جدٌد إلى نفس العملٌة وهكذا .
أما إذا كان سطح األرض منبسطا ً أو قلٌل االنحدار فان ذلك ٌإدي إلى زٌادة نشاط التجوٌة الكٌمٌائٌة تبعا ً
الستقرار الماء على السطح وبالتالً تزاٌد فاعلٌته .
ـ إن شدة االنحدار تعمل على تزاٌد التجوٌة المٌكانٌكٌة بٌنما ٌعمل ضعف االنحدار على نشاط التجوٌة الكٌمٌائٌة
ـ التجوٌة المٌكانٌكٌة تنشط على األسطح المنحدرة  .أما التجوٌة الكٌمٌائٌة تنشط على األسطح المنبسطة من سطح األرض قلٌلة
االنحدار  ( .مما ٌسمح للماء المكربن المختلط بثانً أكسٌد الكربون إلى التؤثٌر بشكل مباشر على الصخور الجٌرٌة والكلسٌة .

ـ هذا نستخلص من الشرح أن العالقة بٌن التجوٌة الكٌمٌائٌة ودرجة االنحدار عكسٌة فكلما زاد االنحدار
قلت التجوٌة الكٌمٌائٌة وكلما قل االنحدار زاد نشاط عملٌات التجوٌة الكٌمٌائٌة  .مثال على ذلك :
أ -إذا كان االنحدار  366فان شدة التجوٌة تكون شدٌدة .
ب -إذا كان االنحدار  166تكون شدة التجوٌة معتدلة .
ج -إذا كان االنحدار  56تكون شدة التجوٌة ضعٌفة .
 -4انــــضين  :تحتاج عملٌات التجوٌة إلى زمن أطول للتؤثٌر على الصخور حٌث ٌظهر بوضوح أثر عملٌات التجوٌة على
الصخور األقدم عمراً منه فً الصخور األحدث  ( .وهذا إذا قارنا بٌن منطقتٌن فً عملٌة التجوٌة فً أنواع الصخور
وتراكٌبها وشدة االنحدار نجد أنها متمائلة بٌنما فً الزمن تختلف وقد ٌكون فً منطقة أكبر من الثانٌة وهذا ٌعنً كما ً أكبر
من نتاج العملٌات التجوٌة من المنطقة األخرى ذات العمر األصغر

آثارىرملواتىالتجووظىفيىتذكولىدطحىاألرضى :ى
س :أركش أىى آثبس ًاننزبئح اذلبيخ يف ػًهْبد انزدٌّخ ؟
 -1تكوٌن الحطام الصخري الالزم للنحت والنقل والترسٌب  ( .بفعل عوامل التعرٌة )  ،فلوال هذا الحطام
وكذلك إضعاؾ الصخر لما تمكنت عوامل التعرٌة من تشكٌل سطح األرض بالصورة التً تظهر بها .
 -7العمل على بناء غطاء المفتتات بما فً ذلك مقطع التربة  ( :نالحظ فً المناطق قلٌلة االنحدار ٌزداد النشاط التجوٌة
وٌقل نشاط التعرٌة بعكس المناطق شدٌدة االنحدار)  .وحتى ندرك ذلك نتخٌل أن منطقة قلٌلة االنحدار تعرض صخورها إلى
عملٌات تجوٌة ونشؤ عنه حطام صخري فان النتٌجة المنطقٌة هً تتابع عملٌات التجوٌة فً الحطام الصخري  ،وٌنتج عن
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هذه العملٌة توالً تناهً أحجام الحبٌبات فً الصغر لتبدأ التربة بالتطور عن طرٌق مساعدة الكائنات الحٌة .
 -2كثر الثقوب والحفر والكهوف الصغٌرة وغٌرها من المعالم الغائرة والبارزة
 -4نشؤة حطام صخري رسوبً عند قاعدة أي منحدر ٌتعرض للتجوٌة المٌكانٌكٌة مما ٌإدي إلى تكوٌن مخارٌط الحطام .

المطرفظىوالغؼمى:ىصغحظى 91ى
س :1عرف ما ٌؤتً :
 -1التجوٌة الكٌمٌائٌة  - :هً العملٌات التً ٌتم من خاللها تحلل الصخور وتفتٌتها وتآكلها نتٌجة تفاعالت
كٌمٌائٌة تحدث بٌن المعادن المكونة للصخر والعناصر الجوٌة كاألكسجٌن وثانً أكسٌد الكربون وبخار
الماء مما ٌإدي إلى إحداث تغٌٌرات أساسٌة فً خصائص الصخر فٌنتج مواد صخرٌة جدٌدة تختلف فً
خصائصها عن الصخر األصلً .
 -7التمٌإ  :إتحاد الماء أو بخاره مع بعض معادن الصخور مما ٌإدي على زٌادة حجمها لٌصل إلى ضعفً
حجم الصخر األصلً كاتحاد االنهٌدرات مع الماء لٌكون الجبس .
 -2التجوٌة المٌكانٌكٌة  :عملٌات تحطم او تكسر الصخور المنكشفة على الغالف الجوي بفعل العوامل
الطبٌعٌة دون أن ٌطرأ أي تغٌر على المحتوى المعدنً للصخور .
 -4األكسدة  - :عملٌة كٌمٌائٌة ٌتم فٌها اتحاد األكسجٌن بالماء أو الموجود من الغالف الجوي مع عناصر
المعادن مثل الحدٌد فً بعض الصخور مما ٌإدي إلى إضعافها .
 -5مخارٌط الحطام  :هً حطام صخري ٌنشؤ عند قاعدة المنحدرات التً تتعرض للتجوٌة المٌكانٌكٌة .
س :7فسر العبارات اآلتٌة :
أ – انسالخ بعض القطع الصخرٌة عن الصخر األم بتؤثٌر تعاقب الحرارة والبرودة .
الجواب  - :الصخور ردٌئة التوصٌل للحرارة فاألجزاء المواجهة لإلشعاع الشمسً هً التً تتعرض
للتسخٌن ثم التمدد خالفا ً لألجزاء السفلى التً تبقى بعٌدة عن هذا التمدد مما ٌإدي إلى انسالخ الجزء المتمدد
عن الصخور األم  ،وٌساعد على هذه العملٌة اختالؾ معامل تمدد كل معدن فً الصخر عن اآلخر.
ب -تحطم الصخـــور بتؤثٌر تجمد المٌاه فً مفاصل الصخــــور .
الجواب  - :المناطق التً تنخفض فٌها درجة الحرارة عن الصفر المئوي لفترة من الوقت شرٌطة توافر
المٌاه  ،فتجمد المٌاه فً شقوق الصخر وهذا ٌإدي إلى زٌادة حجمه بمقدار  %9مما ٌزٌد الضؽط على
الصخور قد ٌصل إلى 256كؽم/سم.2
ث -تحطم الصخـــور بفعل عملٌات التمٌإ .
الجواب  - :تتم هذه العملٌة عندما تتحد بعض العناصر المكونة للصخر عندما ٌتحد بها الماء أو بخاره مما
ٌإدي إلى زٌادة حجمها إلى ضعفً الحجم األصلً مثل ( االنهٌدرات ) الذي ٌتحد مع الماء لٌكون معدنا ً جدٌداً
ذا حجم أكبر مثل الجبس .
ـ إذا توفر فً الصخر وجود طبقة لمعدن ٌستجٌب للتمٌإ بٌن طبقتٌن أخرٌٌن ال تستجٌب معادنها للتمٌإ فٌزٌد حجم الطبقة
الوسطى التً تستجٌب للتمٌإ وبالتالً الضغط على الطبقتٌن األخرٌٌن فتتحطم الصخور فٌها .

س :2أذكر العوامل التً تإثر فً شدة عملٌات التجوٌة ؟
 -1المناخ
 -2أنواع الصخور واختالؾ تراكٌبها .
 -3انحدار سطح األرض .
 -4الزمن .
س - :4أذكر مثاالً ٌبٌن أثر عنصر الزمن فً نتاج عملٌات التجوٌة .
الجواب  :لو أخذنا أي منطقتٌن متباعدتٌن وقارنا بٌنهما فً عملٌة التجوٌة ( ظروؾ المناخ  ،أنواع الصخور
 ،وشدة االنحدار متماثلة ) واختالؾ الزمن بالطبع تكون اإلجابة ال ـ فقد ٌكون عمر العملٌة فً أحدهما أكبر
وهذا ٌعنً كما ً أكبر من نتاج عملٌات التجوٌة من المنطقة األخرى ذات العمر األصؽر .
س :5وضح دور عملٌات التجوٌة فً تشكٌل سطح األرض ؟
 -1تكوٌن الحطام الصخري الالزم للنحت والنقل والترسٌب  ( .بفعل عوامل التعرٌة )  ،فلوال هذا الحطام
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وكذلك إضعاف الصخر لما تمكنت عوامل التعرٌة من تشكٌل سطح األرض بالصورة التً تظهر بها .
 -7العمل على بناء غطاء المفتتات بما فً ذلك مقطع التربة  ( :نالحظ فً المناطق قلٌلة االنحدار ٌزداد
النشاط التجوٌة وٌقل نشاط التعرٌة بعكس المناطق شدٌدة االنحدار)  .وحتى ندرك ذلك نتخٌل أن منطقة
قلٌلة االنحدار تعرض صخورها إلى عملٌات تجوٌة ونشؤ عنه حطام صخري فان النتٌجة المنطقٌة هً
تتابع عملٌات التجوٌة فً الحطام الصخري  ،وٌنتج توالً تناهً أحجام الحبٌبات فً الصغر لتبدأ التربة
بالتطور عن طرٌق مساعدة الكائنات الحٌة .
 -2كثر الثقوب والحفر والكهوف الصغٌرة وغٌرها من المعالم الغائرة والبارزة
 -4نشؤة حطام صخري رسوبً عند قاعدة أي منحدر ٌتعرض للتجوٌة المٌكانًكٌة مما ٌإدي إلى تكوٌن
مخارٌط الحطام .
س :6ضع خطا ً تحت اإلجابة الصحٌة ؟
 -1من الصخــــور القابلة إلذابة هً :
ج -الحجر الرملً  .د -الصوان .
ب -الرخام
أ -الكلس .
 -7أكثر الصخـــــور قابلٌة للتمٌإ :
د -االنهٌدرات
ج -الرخام
ب -الجرانٌت
أ -الحجر الكلسً
 - 2من أشكال سطح األرض األصلٌة :
ج -جبال الهٌمالٌا د -األودٌة
ب -الكثبان الرملٌة
أ -الكهوؾ .
ٌ -4شكل الحطام الصخري المتراكم عند حضٌض المنحدرات بفعل التعرٌة ما ٌسمى :
ج -االنهٌدرات د -مخارط األرساب .
أ -األودٌة ب -الكثبان الرملٌة
التطبوػاتىصغحظى91ىمنىالكتاب(ىصغحظى41ىبالدودوظى) ى
ـ بالرجوع إلى الشكلٌن السابقٌن نكمل الجدول التالً ) عمود ) 4+2
معدل درجة الحرارة (س)7

المعدل السنوي لألمطار  /ملم

1111
21
11

511
1111
1511
1511

درجة شدة التجوٌة
المٌكانٌكٌة
معتدلة
ضعٌفة
ضعٌفة
ضعٌفة

درجة شدة التجوٌة الكٌمٌائٌة
ضعٌفة
معتدلة
شدٌدة
معتدلة

الحصــــــــظىالخامدظى:ىأوراقىرملىوتدروباتى ............ى
الدرسىالخامسى:ىدورىاألنؼارىفيىتذكولىدطحىاألرضى :ى
س : 1يب ادلمصـــــٌد ثبننيش ؟
ـ هو الماء الجاري فً مجرى محدد سواء كان هذا الجرٌان دائما ً أم فصلٌا ً .
س :7هل لألنهار أهمٌة فً تشكٌل سطح األرض ؟
الجواب  :نعم .
ط :3يب أىًْخ األنيبس يف رشكْم سطر األسض ؟
الجواب ـ تعد األنهار من أكثر العوامل الجٌومورفولوجٌة انتشاراً وشٌوعا ً فً تشكٌل أشكال سطح األرض
وذلك وفق عدة دالالت من أهمها هً :
أ -ارتباط نظرٌة الدورة الجٌومورفولوجٌة التً صاؼها دٌفز بنشاط األنهار .
ب -تؤثر بنشاط األنهار على كل ٌابس على سطح األرض ما عدى مناطق الجلٌد التً تنخفض درجة
حرارتها عن صفر سٌلٌسوس على مدار العام .
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ت -فً المناطق الجافة فقد كانت تتمتع بقدر وفٌر من التساقط المطري والذي عمل على تشكٌل عدد
من األنهار خالل عصور جٌولوجٌة قدٌمة ( وما ٌسمى بعصر البالٌسوسٌن ـ المطٌر ) مما أدى
إلى نشؤة أشكال أرضٌة ناجمة عن النشاط النهري وما زالت حتى اآلن محتفظة بمعالمها ..
النظـــام النهري :
ً
ـ النظام النهري ٌرتبط بمساحة معٌنة ٌعرؾ بحوض التصرٌؾ ـ وٌضم عددا من الروافد التً تتحد لتكون النهر
الرئٌس  .والذي ٌنتهً إلى مصب ٌعرؾ بمستوى القاعدة  .وٌتوقؾ عنده نشاط النهر كما هو الحال فً سطح
البحر والبحٌرات والبحار الداخلٌة أو القٌعان أو المنخفضات الصحراوٌة .
س :ما المقصــــــود بمستوى القاعدة ؟
الجواب  :هو مستو األساسً ( المصب ) النهري .
يشارت األنيبس :
ـ تتفاوت األنهار فً أطوالها وكمٌات صبٌٌها المائً تفاوتا ً كبٌراً ( بعضها ٌكون مسٌال أو شحاحا ٌمتد بطول ال
ٌزٌد على عشرات األمتار وبعضها اآلخر ٌزٌد طوله على آالؾ الكٌلومترات )  .مثال على ذلك نهر النٌل وعلى
هذا تصنؾ األنهار إلى مراتب هً :
أ -المرتبة األولى  - :النهر الذي ال ٌرفده أي رافد .
ب -المرتب الثانٌة  :النهر الذي ٌرفده رافد آخر .
ج -المرتبة الثالثة  :المجرى النهري الذي ٌتكون من رافدٌن ٌحمالن المرتبة الثانٌة .
ـــ مالحظة ٌ :شؽل النهر ذو المرتبة األعلى على مساحة أكبر من النهر ذي المرتبة األدنى وهو األقدر على
تصرٌؾ المٌاه وأكثر نشاطا ً فً الحت والتعرٌة .
ـ ولكن هناك حاالت ال تنطبق علٌها هذه الحالة ألسباب شدٌدة التعقٌد تتعلق بؤنواع الصخـــور والتساقط
المطري وعمر العملٌة .

( نموذج ٌوضح مسار تصنٌف شبكة التصرٌف المائً داخل أحد أحواض التصرٌف المائٌة التً ٌحٌط بها خط تقسٌم المٌاه

مراحلىرملوظىاألدرىالنؼريى :ى
 -1نهران األول منهما ( أ ) شدٌد النشاط فً الحت
النهري  ،أما الثانً ( ب ) فهو ضعٌؾ الحت ،
وٌنفصالن عن بعضهما بخط تقسٌم المٌاه .
 -2نشؤ عن عملٌة نحت جزء من خط تقسٌم المٌاه
نشؤة واد معمق ( بفجوة النهر المعمقة ) .
 -3استمر النهر األول ( أ ) فً عملٌات الحت
التراجعً حتى تمكن من الوصول إلى النهر الثانً
( ب ) وتكون جراء ذلك مجرى مهجور ونهر مؤسور .
(مراحل عملٌة األسر النهري ) .

توضٌح  - :األنهار القوٌة هً التً تستولً على مجرى نهري أضعؾ فً أحواض تصرٌؾ األنهار
المجاورة .
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 -1النهر الذي قام بعملٌة االستٌالء على النهر اآلخر ٌسمى النهر اآلسر .
 -7النهر الذي انقطع عنه إمداد المٌاه ٌسمى النهر المهجور .
س :ما المقصود بالنهر المهجور ؟
ـ هو جزء من مجرى النهر انقطع عنه إمداد المٌاه بفعل عملٌة األسر النهري .
س :ما شروط حدوث األسر النهري ؟
الجواب  :تحدث عملٌة األسر النهري فً بعض األحواض النهرٌة نتٌجة ما ٌلً
أ -عملٌات رفع تكتونٌة فً المنطقة التً تمت بها عملٌة األسر .
ب -ازدٌاد نشاط رافد آخر مجاور له نتٌجة هبوط مفاجًء فً مستوى األساس للرافد النشط حٌث تزداد قدرته
على النحت والتعرٌة .
الطاقظىالنؼروظى:ىىـ ى
تمتلك األنهار طاقة ناشئة عن حركتها  ،وهذه الطاقة تمكن األنهار بعدد من المهام فً تشكٌل سطح األرض
 ،ومقدار الطاقة النهرٌة ٌتوقف على عدد من العوامل أهمها - :
 -1حجم المٌاه الجارٌة  :أن العالقة بٌن مقدار الطاقة وكمٌة المٌاه هً عالقة طردٌة .
 -2سرعة المٌاه  :تتؤثر الطاقة النهرٌة بمقدار سرعة النهر التً ترتبط بدورها بشدة انحدار األرض والعالقة
هنا طردٌة  ،ولكن بصورة أشد من العامل السابق .
 -2سرعة المقطع العرضً لقناة النهر  :إن قسما ً من الطاقة النهرٌة ٌستنفذ فً عملٌات االحتكاك وتعد أشكال
مقاطع المجاري المائٌة نصؾ الدائرٌة أقل أشكال المقاطع العرضٌة استنفاذاً للطاقة
انؼًهْـــبد انزِ رمٌو ثيب األنيــــبس :
ـ تقوم األنهار بثالث عملٌات تإدي إلى تشكل سطح األرض هً - :
 -1أحلذ  - :تعمل األنهار على حت مجارٌها من خالل الطرق اآلتٌة :

أ – رأثري االنذفبع انطجْؼِ نهًبء أً انفؼم اذلْذسًنْكِ - :
( ٌمكن تشبٌه هذا بعملٌة قذؾ جسم ثم ارتطامه بجسم آخر ) النهر جسم متحرك وله وزن فإذا ما اصطدم
بصخور ضعٌفة فإنه ٌعمل على تفتٌتها  ،واندفاع المٌاه بهذه الحالة نسمٌها بالفعل الهٌدرولٌكً .
ب -اسزخذاو احلًٌنخ اننيشّخ - :
ـ ٌزداد نشاط النهر فً عملٌة الحت نظراً الستخدامه ما ٌحمله أو ٌجره من حمولة نهرٌة فً نحت الصخور
( مثل  :الصخور والحصى والرمل )  ،وهذه العملٌة تإدي إلى نشؤة حفر وعائٌة فً قاع النهر نظراً لدوران
المٌاه فٌها بحركة دوامٌة  ،ثم تتحد هذه الحفر شٌئا ً فشٌئا ً لٌبدأ قاع المجرى بالتعمق .
س :ماذا ٌنشؤ من اتحاد الحفر مع حفرة وعائٌة أخرى ؟
ـ ٌنتج عن ذلك ٌ :بدأ سرٌر الماء بالتعمق .
ج -آراثخ  -:تعمل األنهار فً أثناء جرٌانها على القٌام
بجمٌع عملٌات اإلذابة والتحلل على صخور القاع والجوانب
فً مجرى النهر .
 -7اننمم  - :تعمل األنهار على نقل حمولتها التً عملت
على نحتها  ،وتتؤلؾ هذه الحموالت على المواد اآلتٌة

األستاذ  :أحمد الحيدرية ـ )950/7555575

صفحة 21

( مقطع رأسً ممتد بٌن سطح الماء الجاري والقاع فً أحد األنهار ٌوضح حركة الحمولة النهرٌة )

أ -الحمولة المذابة  :هذه الحمولة ال تشكل إال نسبة ضئٌلة من الحمولة النهرٌة  ،مثال علٌها  ( - :األمالح
وبٌكربونات الكالسٌوم ) .
ب -الحمولة المجرورة  - :الحمولة التً ال ٌستطٌع النهر نقلها بطرق الدفع أو السحب  ،أو القفز أو الدحرجة .
( مثالً لو وقفت فً سرٌر نهر ذي عمق بسٌط بعٌداً عن مناطق الخطر ألمكنك اإلحساس باصطدام حبٌبات
الرواسب بساقٌك ) وتزداد قوة النهر على القٌام بهذه العملٌة خالل أوقات الفٌضانات لتصل أقطار بعض
الحبٌبات المنقولة إلى عشرات السنتمترات .
مثال علٌها  ( - :الحجارة  ،الحصى ) .
هً المواد التً تستطٌع التعلق بالنهر طالما ظل متحركا ً  ،وتشكل القسم األكبر
ج -الحمولة العالقة - :
من الحمولة النهرٌة  ،وتقدر ب  %21من جملة المواد المنقولة بفعل النهر .
مثال علٌها  ( - :الصلصال  ،الرمال الناعمة والسلت )  .هذه معظمها من حبٌبات ذات أقطار متناهٌة الصغر
س - :ما سبب صفاء المٌاه فً أي نهر من األنهار خالل فصل الجفاف  ،وزٌادة عكورتها خالل الفٌضانات
فً أثناء الفصل الممطر من السنة ؟
الجواب  - :السبب فً ذلك وجود الحمولة العالقة التً تتكون من حبٌبات ذوات أقطار متناهٌة فً الصؽر
مثل الرمال الناعمة والصلصال .
-2اإلسســــبة ٌ - :رسب النهر حمولته التً عمل على نحتها عندما تضعؾ طاقته  ،وال ٌستطٌع النهر
االستمرار فً حملها كلها إذ ٌتخلى عن حمل قسم منها  ،وهذا الجزء ٌسمى ( بالرواسب ) وتستمر هذه العملٌة
حتى ٌصل إلى القاعدة أو المصب  ،لٌلقً بكل ما تبقى لدٌة من حمولة على هٌئة رواسب .
وأهم العوامل التً تإثر فً عملٌة الحمل هً  - :سرعة التٌار وحجم الرواسب

( رسم بٌانً لوغارٌتمً ٌبٌن العالقة بٌن مقدرة النهر على حمل الرواسب حسب قطر حبٌبة الرواسب من جهة وسرعته من
جهة أخرى )

من خالل الشكل أجب عن األسئلة التالٌة :
 هل ٌستطٌع نهر ذو سرعة مقدارها 111سم/ث حمل حبٌبة قطرها  .،1ملم ؟
الجواب  :نعم ..
 هل ٌستطٌع نهر ذو سرعة مقدارها 11سم/ث نقل حبٌبة قطرها 11ملم؟
 الجواب  :ال .
 هل تعتقد بؤن طاقة النهر تضعف إذا نقصت كمٌة مٌاهه بصورة مفاجئة ؟ لماذا .
 نعم  .تضعف ألنه ال ٌعود قادراًُُ على االستمرار فً حملها كلها .
 هل تعتقد بؤن النهر إذا دخل منطقة منبسطة ومغطاة بالنبات سٌعمل على ترسٌب حمولته
 الجواب  :نعم
س - :ما العوامل التً تساعد النهر إلى ترسٌب حمولته ؟
 - 1تناقص كمٌات المٌاه بفعل تناقص كمٌات األمطار .
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 -7تناقص سرعة النهر عندما ٌبدأ الجرٌان فً أراض منبسطة .
 -2اعتراض العوائق النباتٌة والصخرٌة للنهر .

المطرفظىوالغؼمى:ىحلىاألدـــــــــــــــئلظ ى
س - : 1فسر العبارات اآلتٌة ؟
أ -انتشار أشكال أرضٌة ناشئة عن عملٌات الحت النهري فً المناطق الجافة .
الجواب  - :ألنها كانت تتمتع خالل فترة جٌولوجٌة بؤمطار وفٌرة مما عمل على تشكٌل عدد من األنهار خالل
عصور جٌولوجٌة ؼابرة خالل فترة البالٌستوسٌن .
ب -خطوط تقسٌم المٌاه بٌن األحواض النهرٌة فً تغٌر مستعمر .
الجواب  - :بسبب نشاط األنهار فً عملٌات الحت الرأسً والجانبً والتراجعً .
جٌ -إثر شكل المقطع العرضً لقناة النهر فً طاقته .
الجواب  - :ألن قسما ً من الطاقة النهرٌة ٌستنفذ فً عملٌات االحتكاك فالمجرى ذات المقطع نصؾ الدائري أقل
أشكال المقاطع العرضٌة استنفاذاً للطاقة .
س :7ما العوامل التً ٌتوقف علٌها مقدار الطاقة النهرٌة ؟
 -1حجم المٌاه الجارٌة  :أن العالقة بٌن مقدار الطاقة وكمٌة المٌاه هً عالقة طردٌة .
 -2سرعة المٌاه  :تتؤثر الطاقة النهرٌة بمقدار سرعة النهر التً ترتبط بدورها بشدة انحدار األرض والعالقة
هنا طردٌة  ،ولكن بصورة أشد من العامل السابق .
 -2سرعة المقطع العرضً لقناة النهر  :إن قسما ً من الطاقة النهرٌة ٌستنفذ فً عملٌات االحتكاك وتعد أشكال
مقاطع المجاري المائٌة نصؾ الدائرٌة أقل أشكال المقاطع العرضٌة استنفاذاً للطاقة
س - :2وضح مفهوم كل مما ٌؤتً :
أ -الفعل ( العامل ) الهٌدرولكً للنهر .
الجواب ٌ ( - :مكن تشبٌه هذا العملٌة بقذؾ جسم ثم ارتطامه بجسم آخر ) النهر جسم متحرك وله وزن فإذا ما
اصطدم بصخور ضعٌفة فإنه ٌعمل على تفتٌتها  ،واندفاع المٌاه بهذه الحالة نسمٌها بالفعل
الهٌدرولٌكً
وتتوقف عملٌة الفعل الهٌدرولكً على عوامل أهمها هً  :سرعة تٌار المٌاه  ،وكمٌة المٌاه فً قناة النهر
ودرجة انحدار قناة النهر .
ب -الحمولة النهرٌة العالقة :
الجواب  -:ـ ـ ٌزداد نشاط النهر فً عملٌة الحت نظراً الستخدامه ما ٌحمله أو ٌجره من حمولة نهرٌة فً
نحت الصخور( مثل  :الصخور والحصى والرمل )  ،وهذه العملٌة تإدي إلى نشؤة حفر وعائٌة فً قاع النهر
نظراً لدوران المٌاه فٌها بحركة دوامٌة  ،ثم تتحد هذه الحفر شٌئا ً فشٌئا ً لٌبدأ قاع المجرى بالتعمق .
الجواب  - :النهر الذي ال ٌرفده أي رافد .
ج -النهر ذو المرتبة األولى / .
د -األسر النهري  - :استٌالء رافد نهري قوي على رافد نهري آخر أضعؾ منه مجاور له فً الحوض النهري
الحصـــــظىالداددظى:ىأوراقىرملىوتمارونىوحلؼاى .............ى
الدرسىالدادسى:ىاألذكالىاألرضوظىالناجمظىرنىالطملواتىالنؼروظى :ى
ط - :يب أشكبل اننسذ ًاننمم ؟
ـ ٌنشؤ عن عملٌات حت األنهار لمجارٌها ونقل المواد المنحوتة توسع سرٌر النهر فً اتجاهات ثالثة هً :
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 -1االتجاه الرأسً .

 -7الحت الجانبً .

 -2الحت التراجعً .

 -1االجتــــبه انشأسِ :
ـ ٌعمل هذا االتجاه إلى تعمق النهر على قاع المجرى بشكل عمودي  ،وٌجتهد النهر فً حت القاع وتخفٌضه
لٌصبح منسوبة قرٌبا ً من منسوب مستوى القاعدة  ( ،كلما كان الفرق بٌن منسوب قاع النهر ومنسوب مستوى
القاعدة كبٌراً ازداد نشاط الحت الرأسً ) .

شكل ( أ ) نشاط النهر ضعٌؾ بسبب ضعؾ درجة االنحدار التً تإثر فً الطاقة النهرٌة .
شكل ( ب ) نالحظ تعرض المنطقة لحركة رفع عملت على تزاٌد درجة االنحدار وسرعة النهر  ،وبالتالً
زٌادة الطاقة النهرٌة لتؽٌر سرعة النهر .
شكل ( ج )  :نالحظ تعمق مجرى النهر بالحت الرأسً بعد مرحلة زمنٌة لتصبح بعد فترة زمنٌة متشابهة
للمرحلة أ .
 -7احلــــذ اجلبنجِ :
ـ تعمل األنهار على حت صخور جوانب سرٌر النهر ومن ثم توسٌعه على كال الجانبٌن  ،وبالتالً ٌبدأ الوادي
بتوسع نفسه خالل أوقات الفٌضان  ،إذ تنحت المٌاه األجزاء السفلى من جوانب األودٌة مما ٌإدي إلى انهٌار
األجزاء العلٌا .
 -2احلذ انرتاخؼِ  ( :احلذ ثبجتبه ادلنبثغ )
ـ تمارس األنهار النحت باتجاه المنابع  ،ولعل أفضل األمثلة مناطق المساقط المائٌة ( الشالالت ) التً تنجم
عندما تتعرض طبقة صخرٌة صلبة سبٌل عملٌات الحت النهري  ،مما ٌإدي على نحت الطبقات اللٌنة بمعدل
أسرع فٌنشؤ عن ذلك مسقط مائً وٌتكون عند أسفل المسقط كهؾ سقفه الطبقة الصخرٌة الصلبة التً ما لبثت
أن تنهار إلى أسفل لٌتراجع الشالل نحو المنابع .

( نموذج عملٌة الحت التراجعً من خالل مسقط مائً الحظ أن الخطوط ( أ ،ب ،ج) تدل على قاع النهر فً مراحل زمنٌة الحقة )

ٌنتج عن عملٌات النحت باتجاهاتها المختلفة ( نقل المواد المنحوتة وتفرٌػ أجزاء من سطح األرض التً تؤخذ
أشكاالً عدٌدة مثل ( الحفر والثقوب والكهوؾ والمنحدرات ) إال أن أهم تلك األشكال والذي تجتمع به
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األشكال سابقة الذكر هو ما ٌعرؾ ( بالوادي
النهري ) .
ط :يب ادلمصــــــــــــٌد ثبنٌادُ اننيشُ ؟
ـ منخفض متطاول مفتوح على بٌئة المصب وٌنشؤ
الوادي عادة عن عملٌات الحت واتجاهات
نشاطها المختلفة .
ـ األودٌة النهرٌة هً أكثر المظاهر التضارٌسٌة انتشاراً على ٌابس سطح األرض الذي ٌتقطع بعدد من
األودٌة وأراضً بٌن األودٌة .
س :كٌف تقاس شدة درجة تقطع سطح األرض ؟
ـ تقاس من خالل معرفة الشبكة المائٌة والتً تعرف بالنسٌج الطبوغرافً من خالل العالقة التالٌة
كثافة الشبكة المائٌة = مجموع أطول المجاري المائٌة ( كم )
مساحة حوض التصرٌف المائً ( كم ) 7

س :فسر  :اختٌار األنهار مإشراً على شدة تقطع األراضً باألودٌة
إ ن كل نهر سواء كان فصلٌا ً أو دائم الجرٌان ٌعمل على تطوٌر وادي له أبعاد متناسبة مع
الجواب - :
طوله وطاقته ونوعٌة التكوٌنات الصخرٌة إلى جانب عمر العملٌة .
ادلؼشفخ ًانفيى  :زم أسئهخ انذسط  :صفسخ 53
س : 1ما المقصـــــــــــود بما ٌلً :
الوادي النهري  :ـ منخفض متطاول مفتوح على بٌئة المصب وٌنشؤ الوادي عادة عن عملٌات الحت
واتجاهات نشاطها المختلفة .
مجموع أطوال المجاري المائٌة بالكٌلومتر مقسوما ً على مساحة حوض
كثافة الشبكة المائٌة - :
التصرٌف المائً بالكم.7
مجموع أطوال المجاري المائٌة ( كم )
كثافة الشبكة المائٌة =
مساحة حوض التصرٌف المائً ( كم . ) 7
س :7ما االتجاهات التً ٌتوسع فٌها سرٌر النهر ؟
الجواب  - :االتجاه الرأسً ـ الحت الجانبً ـ الحت التراجعً .
س :2فسر العبارة اآلتٌة  :اختٌار األنهار كمإشر على شدة تقطع سطح األرض باألودٌة ؟
الجواب  - :ألن كل نهر سواء كان فصلٌا ً أو دائم الجرٌان ال بد أن ٌعمل على تطوٌر وادي ذو أبعاد مناسبة
مع طوله وطاقته  ،ونوعٌة التكوٌنات الصخرٌة  ،إلى جانب عمر العملٌة .
الحصـــــــظىالدابطظى:ىىأوراقىرملىوتدروبـــــاتى ..........ى
الدرسىالدــــابعى:ىأذــــــــــــكالىاإلردابىالنؼري ى
ـ ترتبط عملٌة أشكال اإلرساب النهري بعملٌتً الحت والنقل  ،وعملٌات اإلرساب النهري ترتبط بشكل مباشر
بالمقطع العرضً للوادي النهري  ،وهذا عبارة عن خط عمودي على وجه األرض ٌوضح العالقة بٌن
المسافة واالرتفاع .
نالحظ فً الشكل أعاله ما ٌلً - :
أ) منطقة سرٌر النهر .
ب) السهل الفٌضً .
ج) مصطبة نهرٌة على كال الجانبٌن .
د ) جانبا الوادي عند منطقتٌن تختلفان فً مكوناتهما الرسوبٌة .
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س :هل تتساوى مناسٌب النقاط على امتداد خط المقطع ؟
الجـــــواب  :ال
س :ما أبرز األشكال األرضٌة الناتجة عن عملٌة االرساب ؟
 -2الدلتاوات  -4 .المراوح الفٌضٌة .
 -1السهل الفٌضً  -7 .المصاطب النهرٌة .

-1ىالدؼلىالغوضيى:ى -ى
السهل الفٌضً  :شرٌط من األراضً المنبسطة لجانبً النهر  ،وتؽطً مٌاهه على األراضً المنخفضة التً
تقع على جانبٌه وتؽمرها مٌاه النهر أثناء الفٌضان  .مما ٌإدي إلى ترسب الحمولة التً تتؤلؾ من ( الحصى
وحبٌبات الرمال والسلت والصلصال ) وبمرور الوقت تتراكم هذه الرواسب لتكون ما ٌعرؾ بالسهل الفٌضً .
ـ من األشكال األرضٌة فً السهول الفٌضٌة هً :
أ) مناطق معزولة تؽمرها المٌاه المتبقٌة من الفٌضان .
ب) حواجز طولٌة متفاوتة الحجم من الحصى والرمال رسبها النهر فً مجراه .
ج) البحٌرات الهاللٌة . .
د) حواؾ األراضً المرتفعة التً تحد السهل الفٌضً .
هـ ) مناطق زراعٌة فٌها نسبة كبٌرة من األراضً الجرداء .
ً
و ) حواجز طبٌعٌة تمتد على جانبً القناة النهرٌة مباشرة ٌزٌد ارتفاعها أحٌانا على خمسة أمتار وعرضها
166م  .هذ ه الحواجز تتكون نتٌجة تناقص سرعة فٌضان النهر السرٌع والذي ٌإدي إلى ترسب قسم كبٌر من
الحمولة التً تتمٌز أٌضا ً بكبر حبٌباتها على جانبً النهر مباشرة .
 -9المصاطبىالنؼروظى :ى
س :ما المقصــــــــــــود بالمصاطب النهرٌة ؟
ـ سهل فٌضً قدٌم هجره النهر بعد أن عمق مجراه  ،وبنى لنفسه سهالً فٌضٌا ً جدٌداً .
س :كٌف تنشؤ المصاطب النهرٌة ؟
الجواب ٌ -1 - :رسب أحد األنهار فً قاع وادٌة كمٌة من الرواسب تحت ظروؾ مناخٌة رطبة  ،وعندما
تتؽٌر هذه الظروؾ لتصبح أقل رطوبة ٌستمر النهر فً مزاولة نشاطه الحتً ومن ثم ٌعمل على تعمٌق مجراه
 ،مما ٌإدي إلى تخلؾ أشرطة من الرواسب الفٌضٌة القدٌمة أما على الجانبٌن أو على جانب واحد  ،وتعرؾ
هذه األشرطة بالمصاطب النهرٌة وقد تكون مالزمة للجانبٌن أو على جانب واحد وهذا ٌرجع إلى طبٌعة الحت
الجانبً للنهر مما ٌإدي إلى ظهور المصاطب المفردة على الجانب األٌسر دون الجانب األٌمن والعكس صحٌح
 -7قد ٌكون النهر متوسطا ً لقاع وادٌة مما ٌعمل على نشؤة المصاطب على كال الجانبٌن  ،وإذا ما تكررت هذه العملٌة فإن
النتٌجة الحتمٌة لذلك هً تعدد المصاطب على مستوٌات مختلفة لٌصل عددها إلى خمس أو ست مصاطب .

 -2هناك عامل آخر فً تطور المصاطب النهرٌة هو ( هبوط مستوى القاعدة ) الذي ٌعمل على تجدد نشاط
الحت الرأسً للنهر  ،ومن ثم نعمق النهر فً سهله الفٌضً القدٌم وتركه كمصاطب نهرٌة  ،وإذا ما تكررت
هذه العملٌة فإن عدداً من المصاطب النهرٌة ستظهر  ،ومن أمثلة على ذلك ( أودٌة نهر األردن الرئٌسٌة ) التً
خلفت ثالث مستوٌات من المصاطب النهرٌة بعد هبوط مستوى بحٌرة اللسان القدٌمة ( بقاٌا البحر المٌت )
ومن أشهرها ( أودٌة األردن التً تالحظ فٌها الظاهرة  ( .الٌرموك  ،الزرقاء  ،و ماعٌن  ،والموجب ،
والحسا ) وٌطلق علٌها تعبٌر محلً ( طبقة ) .
ٌ -4رتبط تطور المصاطب النهرٌة بحدوث حركات رفع للمنطقة التً ٌجري فٌها النهر مما ٌساعد على تحدد
نشاط الحت الرأسً وترك النهر لسهله الفٌضً القدٌم على هٌئة مصطبة نهرٌة .
س :ما أسباب تعمق النهر فً الحت الرأسً ؟
الجواب  :فً النقطة  2ـ أعاله
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-2ىالدلتاواتى :ى
س :ما المقصـــــــــود بالدلتاوات ؟
الجواب  - :هً أجسام إرسابٌة تنشؤ فً بٌئة مائٌة  ،أي عند اصطدام النهر ذي الحمولة الرسوبٌة مع مٌاه
الوسط المائً الذي ٌنتهً إلٌه ( وهً كما ٌقال هدٌة النهر إلى البحر )

( نموذج مثالً لتطور الدلتا فً البحر )

ـ تعد الدلتاوات من أهم األشكال األرضٌة الناجمة عن إرساب األنهار لحمولتها المختلفة عند مصباتها  .وقد
عملت األنهار على تطور العدٌد من الدلتاوات عند مصبها فً البحار والمحٌطات مثل ( ألمسٌسٌبً  ،النٌل ،
النٌجر  ،واألصفر والدانوب ) .
س :ما أهمٌة الدلتاوات االقتصادٌة ؟
أ) ٌ :عٌش علٌها أعداد كبٌرة من السكان .
ب)  :خصوبة تربتها وانبساط سطحها .
ت) ٌ :قوم علٌها النشاط الزراعً .
ث)  :أصبحت موطنا ً رئٌسٌا ً الستثمارات المشارٌع السٌاحٌة .
س  :ما العوامل التً تعتمد علٌها مساحة أي دلتا ؟
 -1كمٌة الرواسب التً تنتهً إلى الوسط المائً والتً بدورها تتؤثر بعوامل عدٌدة منها - :
( طاقة النهر  ،كمٌة تصرٌفه من المٌاه والعالقة هنا طردٌة ) .
 -2هدوء البحر وضعؾ التٌارات البحرٌة فً منطقة المصب  :إذ إن شدة التٌارات تعمل على تشتٌت الرواسب
 -3استقرار قاع الوسط المائً الذي تتطور فٌه الدلتا إذ إن القٌعان التً تتعرض للهبوط ال تساعد على تطور الدلتاوات .
 -4عدم تؽٌٌر النهر لنقطة مصبه فً الوسط المائً .
 -4ادلشًاذ انفْضْخ :
س  :ما المقصــــــــــود بالمراوح الفٌضٌة ؟
الجواب  - :هً أجسام ارسابٌة تؤخذ شككل المروحكة
الٌدوٌككة وتتكككون هككذه المككراوح عنككد مخككارج األودٌككة
والتقائهككا بمنككاطق لطٌفككة االنحككدار التككً تمثككل قٌعككان
األحككواض أو المنخفضككات أو حتككى بعككض السككهول
الفٌضٌة لألودٌة القدٌمة
س :ما ممٌزات لمراوح الفٌضٌة ؟
ــ تتمٌز هذه المراوح بخاصٌة الفرز الرسوبً  ،إذ تستدق أحجام الحبٌبات باالتجاه نحو أطراؾ المروحة .
س :أعط أمثلة على المراوح الفٌضٌة ؟
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أ -المراوح العدٌدة التً طورتها مٌاه األودٌة المنتهٌة إلى وادي عربة .
ب -المراوح العدٌدة التً تنتشر على قاع ًادُ انْزى ثني انمٌّشح ًانؼمجخ .

المطرفظىوالغؼمى:ىأجووظىاألدئلظىصغحظى 91ى
س - : 1ما المقصـــــــود بالمفاهٌم والمصطلحات التالٌة - :
 -1المقطع العرضً للنهر  :ـ عبارة عن خط عمودي على وجه األرض ٌوضح العالقة بٌن المسافة
واالرتفاع .
 -7المصطبة النهرٌة  :ـ سهل فٌضً قدٌم هجره النهر بعد أن عمق مجراه  ،وبنى لنفسه سهالً فٌضٌا ً
جدٌداً .
 -2الدلتا  :هً أجسام إرسابٌة تنشؤ فً بٌئة مائٌة  ،أي عند اصطدام النهر ذي الحمولة الرسوبٌة مع مٌاه
الوسط المائً الذي ٌنتهً إلٌه ( وهً كما ٌقال هدٌة النهر إلى البحر )
س :7ما األشكال اإلرسابٌة التً ٌمكن مالحظتها على امتداد المقطع العرضً للنهر ؟
 -4المراوح الفٌضٌة .
 -1السهل الفٌضً -7 .المصاطب النهرٌة  -2 .الدلتاوات .
س :2فسر ما ٌؤتً :
أ -نشؤة الحواجز النهرٌة :
الجواب  - :تنشؤ الحواجز النهرٌة بسبب تراكم الرواسب التً ٌرسبها النهر على جانبً مجراه أو فً قناته
لهدوء سرعته ونشاط عملٌة الترسٌب وبالتالً تقل طاقته على الحت كما ٌحصل فً أعقاب فٌضان النهر حٌث
تترسب الحمولة النهرٌة فً مجرى النهر .
ب -نشؤة المصاطب النهرٌة :
أ -تعمٌق النهر مجراه أو ألحدى جوانبه ـ مصطبه مفرده ـ أو على جانبٌه فتظهر المصاطب على الجانبٌن .
ب -هبوط مستوى القاعدة وتجدد النشاط الحتً وتعمٌق النهر مجراه فً سهله الفٌضً القدٌم .
ج -حدوث حركات رفع للمنطقة التً ٌجري فٌها النهر مما تساعد على زٌادة النشاط الحت الرأسً وترك النهر
سهله الفٌضً القدٌم على هٌئة مصطبة نهرٌة .
د -هدوء البحر وضعف التٌارات البحرٌة عند مصب النهر تساعدها على تكوٌن الدلتا ـ ألن شدة األمواج وقوة التٌارات البحرٌة
تعمل على تشتٌت المكونات الرسوبٌة التً ٌحملها النهر وٌصل بها إلى منطقة المصب ٌرسبها على القاع أو ٌبعدها عن منطقة
المصب لذا من الضروري تكوٌن الدلتا عند مصب النهر هدوء األمواج البحرٌة وضعف التٌارات البحرٌة عند منطقة المصب .

س :ما أهمٌة الدلتا ؟
الجواب ٌ -1 - :ستقر علٌها أعداد كبٌرة من السكان .
 -2نشؤت علٌها حضارات قدٌمة ( مثل الحضارة المصرٌة  ،والصٌنٌة والهندٌة ) .
ٌ -4نشط فٌها اإلنتاج الزراعً .
 -3مستوٌة السطح سهلة المواصالت .
 -5تربتها ؼنٌة بالمواد الرسوبٌة ومتجددة .
س :ما أهمٌة المراوح الفٌضٌة ؟
ٌ -1مكن استخدامها فً الزراعة ( إذا توفرت لها مٌاه الري ألن معظمها ٌتكون فً مناطق جافة مثل وادي
عربة ووادي الٌتم بٌن العقبة والقوٌرة ) .
 -2تكوٌناتها رسوبٌة ؼنٌة .
س :ما الفرق بٌن المراوح الفٌضٌة والدلتا من حٌث المساحة ؟
المراوح الفٌضٌة  - :متفاوتةة فةً المسةاحة محلٌةة محةدودة األبعةاد إذا اتصةلت عةدة مةراوح فٌضةٌة فإنهةا
تكون سهالً رسوبٌا ً أوسع .
الدلتـــــا  :متفاوتة فً المساحة ( من مساحة صغٌرة إلى مساحة كبٌرة ) مثل نهر المسٌسبً والنٌل .
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الحصــــــظىالثامنظى:ىأوراقىرملىمعىتمارونىوحلىالتمارونى .........ى
الدرسىالثامنى:ىدورىالرواحىفيىتذكولىدطحىاألرضى ..ى
ى
س :ما طبٌعة المناطق األشد تؤثراً بالرٌاح ؟
الجواب  :المناطق الجافة التً ٌنشط تؤثرها بالرٌاح .
س :ما العوامل التً تساعد على نشاط الرٌاح فً المناطق الجافة ؟
 : )1شدة سرعة الرٌاح ـ ألن السرعة هً التً تكسب الرٌاح طاقة قادرة على النشاط الجٌومورفولوجً .
)7

تفكك مكونات سطح األرض ـ إذ إن الرٌاح ال تستطٌع إال حمل أو دفع حبٌبات ذوات أقطار صغٌرة الحجم .

 : )3شدة الجفاؾ الذي ٌعمل على تهٌئة العنصر السابق ( تفكٌك مكونات سطح األرض ) ـ ألن الرٌاح ال
تستطٌع القٌام بنشاطها فً بٌئة رطبة تساعد على تماسك مكونات سطح األرض .
 : )4انعدام الؽطاء النباتً الذي ٌتؤثر أٌضا ً بالعنصر السابق ـ فوجود النبات ٌعنً وفرة الرطوبة مما ٌجعل
مكونات سطح األرض عصٌة على نشاط الرٌاح .
الروــــــــــــاحىكطاملىجوومورفولوجيى :ى
س :يب ًظبئف انشّبذ يف رشكْم سطر األسض ؟
(
 -1عملٌة الحت  - :للرٌاح دور كبٌر فً عملٌات الحت من خالل ما تحمله من مواد عالقة وزاحفة .
ألن الرٌاح وحدها ؼٌر قادرة على نحت واجهة صخرٌة بدون وجود مثل هذه الحبٌبات التً تستخدمها
الرٌاح كمعاون فً عملٌة النحت ) .
 -2عملٌة النقل  :تحمل الرٌاح المكونات الدقٌقة لتنقلها مسافات بعٌدة وتسمى العواصؾ الؽبارٌة والمعروفة
بالعامٌة العجاج أو العجة ( هذه تتكون من حبٌبات الصلصال والسلت والرمال الناعمة )  .أما الحبٌبات
األكبر فال تقوى الرٌاح على حملها بل تدفعها جراً أو دحرجة أو قفزاً وهً المسماة بالعواصؾ الرملٌة .
 -3عملٌة اإلرساب  :عندما تخؾ سرعة الرٌاح ٌتم إرساب المواد التً تحملها حٌث ٌتم فً البداٌة إرساب
المواد ذات الذرات الكبٌرة فً حٌن المواد ذات الذرات الدقٌقة ٌتم حملها لمسافات بعٌدة لتترسب خارج
حدود المناطق الجافة .
ط - :يب آثبس اننبجتخ ػن رشسْت انشّبذ نزساد انشيبل ؟
ـ تسبب عملٌة االرساب خسائر فادحة للمتلكات خاصة المحاصٌل الزراعٌة ـ ألن الؽبار المتراكم على أوراق
النبات ٌقلل من قدرة النبات على القٌام بعملٌة التمثٌل الكلوروفٌل ( التمثٌل الضوئً )
س :ما اإلجراءات التً ٌتخذها المرزارعون فً جنوب األردن لمواجهة الرمال التً ترسبها الرٌاح
ـ ٌلجؤ المزارعون فً جنوب األردن إلى إحاطة مزارعهم بحواجز من األشجار التً تعمل على التقلٌل من أثر
الرٌاح المحملة بالرمال أثناء العواصف الرملٌة على المزروعات .
األذــــــــكالىاألرضوظىالناتجظىرنىرملواتىالحتىوالنػلىالروحيى .ى
ـ ٌنشؤ عن عملٌتً الحت والنقل بفعل الرٌاح العدٌد من األشكال األرضٌة فً المناطق الجافة هً :
 -1الحماد أو الدروع ( الصحاري الحجرٌة ) :
ـ الحماد أو الدروع  :هً الصحاري الصخرٌة أو المؽطاة بحجارة حادة األطراؾ  ،وٌشكل الحماد  %56من
مجموع مساحات المناطق الجافة  .فلٌس كل صحراء هً التً ٌنتشر على سطحها الرمال .
س :ما أسباب نشؤة الحماد فً المناطق الجافة ؟
ـ ٌرجع نشؤتها فً المناطق الجافة إلى نشاط عملٌة التجوٌة المٌكانٌكٌة التً تعمل على تحطٌم المكونات
الصخرٌة السطحٌة  .ثم قٌام الرٌاح بتذرٌة المكونات الدقٌقة لتخلؾ على السطح المكونات الحجرٌة المزواة (
أي ذات الحواؾ الحادة ) .
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 -7السرٌر أو الرق  ( :الصحاري الحصوٌة ) :
السرٌر أو الرق  :هً المناطق الصحراوٌة المستوٌة غٌر
المغطاة بالنباتات والتً ٌنتشر فٌها حصى كروي الشكل .

س  :ما أسباب نشؤتها ؟
ـ ٌرجع سبب نشؤتها إلى أصول قدٌمة كانت الصحراء
فٌها رطبة وترسبت تبعا ً لذلك رواسب نهرٌة مختلفة
األحجام وفً فترة الجفاؾ عملت الرٌاح على تذرٌة التكوٌنات الدقٌقة لتترك سطحا ً حصوٌا ً وبتوالً هذه
العملٌة ٌنشؤ السطح الحصوي .
يشازم رطٌس انسشّش ثفؼم ػًهْبد رزسّخ انزكٌّنبد انذلْمخ
أ -سطح تختلط فٌه التكوٌنات الدقٌقة بالخشنة .
ب_ تعرض السطح لعملٌة التكوٌنات الدقٌقة .
ج -تخلف المواد الخشنة على السطح ونشؤة السرٌر .
 -2الخدوش والثقوب والكهوف :
ـ تنشط الرٌاح المحملة بالرمال فً نحت األوجه الصخرٌة المواجهة لها مما ٌإدي إلى تخدٌشها ومن ثم نشؤة
العدٌد من األسطح المصقولة أو الخشنة أو الثقوب أو الحفر أو الكهوؾ والشكل اآلتً ٌبٌن ذلك :
أنٌاع األشكبل ًأثؼبدىب رزٌلف ػهَ ػذح ػٌايم أىًيب - :
أ -نوع الصخــــور  :تنشط الرٌاح فً الصخور الضعٌفة أكثر من الصخور الصلبة .
ب -ارتفاع الواجهة الصخرٌة  :إذ أن الرٌاح ال تستطٌع حمل الرمال إلى ارتفاعات عالٌة ومن ثم فإن معظم
النشاط ٌتركز عند األجزاء السفلى من الواجهة الصخرٌة .
ت -تركٌز قوة الرٌاح الذي قد ال ٌكون بنفس القوة .
أذــــــــكالىاإلردابىالناذئظىرنىتردبىحمولظىالرواحى :ى
س :1ما األشكال األرضٌة التً تنتج عن عملٌات اإلرساب ؟
 -1صحــــــاري العرق الرملٌة :
صحاري العرق الرملٌة  - :هو تعبٌر ٌطلق عادة على الصحاري الرملٌة أي المناطق الجافة المؽطاة
بالرمال
 -7الكثبان الرملٌة :

س :ما أنواع الكثبان الرملٌة ؟

أ ـ الشكل هاللً ٌ ،عرؾ باسم البرخان  .للكثٌب الهاللً جانبان هما :
الجانب األول  :لطٌؾ االنحدار وٌواجه الرٌاح .
الجانب اآلخر  :جانب شدٌد االنحدار وٌظاهر اتجاه الرٌاح .
ـ هذه الكثبان تتكون فً المناطق التً تسود فٌها رٌاح ذات اتجاه واحد معظم أوقكات السكنة  .وتككون عمودٌكة
على اتجاه الرٌاح .
ب – الكثبان الطولٌة  - :تعرؾ هذه الكثبان باسم السٌوؾ الستطالة أشكالها  .تنشؤ هذه األشكال بموازاة اتجاه
الرٌاح وٌصل ارتفاعها على نحو 266م  .وقد ٌزٌد عرض الواحد منها إلى 16كم
 -2النباك  - :هً عبارة عن تجمعات رملٌة تتكون حول الشجٌرات والنباتات الصكحراوٌة  ،حٌكث تصكطدم
الرٌاح المحملة بالرواسب الزاحفة أو القافزة فتتراكم مع مرور الوقت حول النباتات الصحراوٌة مكونكة شككالً
ٌعرؾ باسم النبكة .
ـ تنتشر هذه فً وادي رم ومن أهةم أشةكالها ( عالمةات التمةوج ) وهةذه عبةارة عةن تموجةات رملٌةة ال ٌزٌةد
ارتفاعها وعرضها عن بضعة سنتمترات وٌمكن مشاهدتها عند وادي النقب ما بٌن القوٌرة والعقبة .
 -4ارسابات اللوس - :
ـ هً بعبارة عن تربة منقولة تعرؾ باسم اللكوس وتتككون مكن حبٌبكات الصلصكال والسكلت وهكً مكن أخصكب
أنواع التربات فً العالم وٌبلػ سمكها أكثر من 366م ،
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ـ تنتشر فً الصٌن والوالٌات المتحدة وروسٌا واألرجنتٌن وأوكرانٌا . .
المطرفـــــــــــظىوالغؼمىصغحظى86ى(ىأجوبظىالدرسىالثامنى) ى
س :1ما المقصود بالمفاهٌم والمصطلحات اآلتٌة :
 -1الكثبةةان الهاللٌةةة  - :تجمعةةات رملٌةةة أرسةةبتها الرٌةةاح علةةى سةةطح المنةةاطق الصةةحراوٌة شةةكلها ٌشةةبه
الهالل وتعرف أحٌانا ً بالبرخان .
 -7النباك  -:هً عبارة عن تجمعات رملٌة تتكةون حةول الشةجٌرات والنباتةات الصةحراوٌة  ،حٌةث تصةطدم
الرٌاح المحملةة بالرواسةب الزاحفةة أو القةافزة فتتةراكم مةع مةرور الوقةت حةول النباتةات الصةحراوٌة مكونةة
شكالً ٌعرف باسم النبكة .
 -2الحماد ( الصحاري الحجرٌة )  -:هً الصحاري الصخرٌة أو المغطاة بحجةارة حةادة تشةكل  %51مةن
مساحة الصحاري فً العالم .
 -4عالمات التموج  :تموجات رملٌةة ال ٌزٌةد عرضةها وارتفاعهةا علةى بعةض سةنتمترات إرسةابٌة للرٌةاح
تظهر بوضوح فً منطقة رأس النقب بٌن القوٌرة والعقبة .
س - :7أذكر ثالثة عوامل تإثر فً نشاط الرٌاح عند تشكٌلها لسطح األرض فً المناطق الجافة
 : .aشدة سرعة الرٌاح ـ ألن السرعة هً التً تكسب الرٌاح طاقة قادرة على النشاط الجٌومورفولوجً .
 : .bتفكك مكونات سطح األرض ـ إذ إن الرٌاح ال تستطٌع إال حمل أو دفع حبٌبات ذوات أقطار صغٌرة
الحجم .
 : .cشدة الجفاف الذي ٌعمل على تهٌئة العنصر السابق ( تفكٌك مكونات سطح األرض ) ـ ألن الرٌاح ال
تستطٌع القٌام بنشاطها فً بٌئة رطبة تساعد على تماسك مكونات سطح األرض .
 :)4انعدام الغطاء النباتً الذي ٌتؤثر أٌضا ً بالعنصر السابق ـ فوجود النبات ٌعنً وفرة الرطوبة مما ٌجعل
مكونات سطح األرض عصٌة على نشاط الرٌاح .
س :2فسر العبارات اآلتٌة :
أ -ترسب الذرات ذوات األقطار الكبٌرة قبل ترسب نظائرها من ذوات األقطار الصغٌرة بفعل الرٌاح
الجةةواب  - :هةةذا ٌعتمةةد علةةى شةةدة الرٌةةاح فعنةةدما تهةةدأ سةةرعة الرٌةةاح تقةةل طاقتهةةا فتترسةةب الحبٌبةةات ذات
األحجام الكبٌرة ألنها ال تقوى على حملها على مسافات أبعد فتترسب على سطح األرض .
ت -انعدام الغطاء النباتً ٌزٌد من نشاط الرٌاح فً المناطق الجافة .
الجواب  - :تواجد النبات ٌعنً توفر الرطوبة التً ٌزٌد من تماسك حبٌبات الرمال وانعدام الؽطاء النباتً ٌزٌد
من تعرض التربة للجفاؾ وبالتالً ٌهًٌء السطح لتمارس الرٌاح نشاطها الحتً علٌه
ث -تسبب عملٌات إرساب الرمال الدقٌقة خسائر فادحة فً المحاصٌل الزراعٌة .
الجواب  :أ  -تسبب عملٌة اإلرساب للرمال بفعل الرٌاح فً خسائر فادحة للمحاصٌل الزراعٌة فالغبار المتراكم ( حبٌبات الرمل
الدقٌقة ) على أوراق النبات ٌقلل من قدرة النباتات على القٌام بعملٌة التمثٌل الكلوروفٌلً .
ب ــ ترسٌب الرمال فً المناطق الجافة ٌهدد األراضً الزراعٌة حٌث تزحف الرمةال باتجةاه تلةك األراضةً كةما أنهكا تكإدي أحٌانكا ً
إلى تعطٌل الطرق الزراعٌة لغمرها بالرمال أو زحفها علٌها .

س :4قارن بٌن سطحً الحماد والسرٌر من حٌث أشكال حبٌبات المواد المكونة لها .
ــــــ الحماد  :هً الصحاري الصخرٌة أو المؽطاة بحجارة حادة تشكل  %56من مساحة الصحاري فً العالم
ـــــ السرٌر  :هً المناطق الصحراوٌة أو المؽطاة بالنباتات والتً ٌنتشر فٌها حصى كروي الشكل .
س :5أذكر أهم أنواع أشكال الرواسب الرملٌة موضحا ً مناطق تواجدها فً األردن ؟
 -1صحاري العرق  .توجد فً جنوب استراحة وادي رم
 -7الكثبان الرملٌة  :توجد فً استراحة وادي رم .
 -2النباك  :توجد فً وادي رم  .ووادي النقب بٌن القوٌرة والعقبة  .وادي عربة .
 -4إرسابات اللوس  :استراحة وادي رم .
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ى
أدــــــــــــئلظىالوحدةىصغحظى 81ى
س :1عرف المفاهٌم والمصطلحات اآلتٌة :
 -1الجٌومورفولوجٌا  :ــ هو العلم الذي ٌهتم بدراسة أشكال األرض من حٌث نشؤتها  ،وتطورها  ،والعملٌات
التً أدت إلى تشكلها وأعمارها .
 -7نظام تحدٌد الموقع العالمً (  - : )GPSهةو نظةام ٌسةتخدم فةً تحدٌةد موقةع أي نقطةة علةى سةطح
األرض وتحدٌةةةد ارتفاعهةةةا وإحةةةداثٌاتها باإلضةةةافة إلةةةى خةةةزن إحةةةداثٌات الموقةةةع التةةةً تةةةم رصةةةدها .
( له أهمٌة كبٌرة فً الدراسة الجٌومولوجٌة التً تتخذ من المٌدان مصدراً ألغراضها ).
 -2التةةداخل الطةةولً فةةً الصةةور الجوٌةةة ٌ - :عنةةً ذلةةك هةةو احتةةواء أي صةةورة علةةى  %61مةةن تفاصةةٌل
الصورة السةابقة أو الالحقةة  ،وٌعنةً ذلةك إمكانٌةة الرإٌةة المجسةمة أي رإٌةة األبعةاد الثالثٌةة لألشةكال
األرضٌة من خالل جهاز خاص ٌسمى بالستٌرٌوسكوب .
 -4الفاصةل الرأسةً بةٌن خطةوط الكنتةور  - :هةً المسةافة الرأسةٌة أو فةرق االرتفةاع بةٌن كةل خةط كنتةور
والذي ٌلٌه  ،وهً مسافة ذات قٌمة ثابتة على الخرٌطة الواحدة ولكنها تتغٌر من خرٌطة ألخرى .
 -5أشكال النحت  - :هً عملٌات ناشئة عن حت األنهار لمجارٌها ونقل المواد المنحوتةة توسةع فةً سةرٌر
النهر فً ثالث إتجاهات .
 -6التجوٌة الكٌمٌائٌة  - :عملٌات تفتت الصخور وتؤكلها جراء تفاعل العناصر أو المركبات الموجودة فً
الغالف الجوي مع المعادن التً تتركب منها الصةخور ممةا ٌةإدي إلةى تكةوٌن مةواد صةخرٌة جدٌةدة ذات
خصائص كٌمٌائٌة مختلفة عن الصخور األصلً .
 -2األمطار الحامضٌة  - :هً األمطار التً ترتفع فٌها نسبة الحموض الكٌمٌائٌة نتٌجة التلوث الجوي .
 -1الحمولة العالقة  - :ـ هو نشاط النهر فً عملٌة الحت نظراً الستخدامه ما ٌحمله أو ٌجره من حمولة
نهرٌة فً نحت الصخور( مثل  :الصخور والحصى والرمل )  ،وهذه العملٌة تإدي إلى نشؤة حفر وعائٌة فً
قاع النهر نظراً لدوران المٌاه فٌها بحركة دوامٌة  ،ثم تتحد هذه الحفر شٌئا ً فشٌئا ً لٌبدأ قاع المجرى بالتعمق
-2الوادي النهري  - :هو منخفض متطاول عمل النهر على تفرٌغه من خةالل عملٌتةً الحةت والنقةل وٌتمٌةز
هذا المنخفض عن غٌره بؤذرع كثٌرة فضالً عن انفتاح المنخفض عند المصب
 -11النباك  - :تجمعات رملٌة مستطٌلة الشكل تتكون حول الشجٌرات والنباتات الصحراوٌة .
 -11جهاز الستٌرٌوسكوب  :هو جهاز لقٌاس األبصار المجسةم حٌةث ٌمكةن بةه رإٌةا مجسةمة لألبعةاد الثالثةة
لألشكال األرضٌة .

س :7فسر العبارات اآلتٌة :
أ -ال ٌهمل الجٌومورفولوجً أشكال المرتبة الثانٌة  ،رغم أن أشكال المرتبة الثالثة هً موضوع دراسته .
الجواب  - :ألن أشكال سطح األرض ذات المرتبة الثانٌة تعد المادة الخام التً تنشط فٌها العوامل الخارجٌة
لتعمل على نشؤة أشكال سطح األرض ذات المرتبة الثالثة .
ب -اختالف شدة نشاط العملٌات الجٌومورفولوجٌة .
الجواب ٌ - :عتمد نشاط وطاقة الجٌومورفولجٌة على ـ مقدار الطاقة الكامنة فً العامل الجٌومورفولوجً
سرعته وكمٌته ونوع الصخر من حٌث الصالبة والشقوق والمعادن وعمر العملٌة الجٌومورفولوجٌة
حٌث تحتاج لوقت أطول .
ج-هناك عالقة وطٌدة بٌن علم الجٌومورفولوجً والخرائط الطبوغرافٌة .
الجواب  - :ألن كل شكل أرضً له م ساحة وله بعد ثالث وبالتكالً ٌصكبح مكن السكهل علكى المخكتص التعكرؾ
على أشكال سطح األرض وفق قواعد معٌنة .
د -تلعب الكائنات الحٌة دوراً مهما فً عملٌات التجوٌة المٌكانٌكٌة .
الجواب  - :ـ تلعب الكائنات الحٌة ( النبات  ،الحٌوان  ،اإلنسان ) دوراً مهما ً فً التجوٌة المٌكانٌكٌة خاصة
النباتات  .حٌث تستطٌع النباتات الحٌة أن تتوؼل فً شقوق الصخر مما ٌفكك الصخر وٌضعفه .
األستاذ  :أحمد الحيدرية ـ )950/7555575

صفحة 30

وتقوم النباتات المٌتة بنفس الدور ،عندما ٌتم إشباعها بالماء بسبب زٌادة حجمها مما ٌإدي إلى الضؽط على
الصخور وتحطٌمها .
ـ أما الحٌوانات التً تحفر جحورها فً التربة فإنها تعمل على تحطٌم الصخور غٌر أن تؤثٌرها محدوداً
بالمقارنة مع العوامل الطبٌعٌة .
ـ أما اإلنسان ٌإثر نشاطه فً بناء المدن وشق الطرق وحفر األنفاق وإقامة السدود فً التؤثٌر على سطح
األرض وعملٌات التجوٌة ألنه ٌعمل على كشف الصخور .
و -اختٌار األنهار كمإشر على شدة تقطع سطح األرض باألودٌة .
الجواب  - :أن كل نهر سواء ككان فصكلٌا ً أو دائكم الجرٌكان ٌعمكل علكى تطكوٌر وادي لكه أبعكاد متناسكبة مكع
طوله وطاقته ونوعٌة التكوٌنات الصخرٌة إلى جانب عمر العملٌة .
ز -نشــــاة النباك
الجواب  - :هً عبارة عن تجمعات رملٌة تتكون حكول الشكجٌرات والنباتكات الصكحراوٌة  ،حٌكث تصكطدم
الرٌاح المحملة بالرواسب الزاحفة أو القافزة فتتراكم مع مرور الوقت حول النباتات الصحراوٌة مكونكة شككالً
ٌعرؾ باسم النبكة .
ـ تنتشر هذه فً وادي رم ومن أهةم أشةكالها ( عالمةات التمةوج ) وهةذه عبةارة عةن تموجةات رملٌةة ال ٌزٌةد
ارتفاع ها وعرضها عن بضعة سنتمترات وٌمكن مشاهدتها عند وادي النقب ما بٌن القوٌرة والعقبة .
هـ ٌ -قوم المزارعون فً جنوب األردن ببعض اإلجراءات لمواجهة الرمال التً ترسبها الرٌاح ؟
الجواب ٌ - :قوم المزارعون فً جنكوب األردن إلكى إحاطكة مكزارعهم بحكواجز مكن األشكجار التكً تعمكل هكذا
األشجار على التقلٌل من أثر الرٌاح المحملة بالرمال أثناء العواصؾ الرملٌة على المزروعات .
ك -ما اآلثار الناتجة عن ترسٌب الرٌاح لذرات الرمال ؟
الجةةواب  - :تتسككبب عملٌككة اإلرسككاب إلككى خسككائر فادحككة فككً المحاصككٌل الزراعٌككة  ،فالؽبككار المتككراكم علككى
األوراق النباتات ٌق لل من قدرة النبات بالقٌام بعملٌة التمثٌل الكلوروفٌلً ( التمثٌل الضوئً ) .
ـ تعد تربة اللوس من أخصب أنواع التراب فً العالم خاصة :
الجواب  - :والسبب فً ذلك ألنها تتكون من ذرات طٌنٌة دقٌقة منقولة لمسافات بعٌكده كمكا أنهكا تربكة سكمٌكة
ؼنٌة بالمواد العضوٌة وتحتوي على مواد معدنٌة ضرورٌة لنمو النباتات فتزٌد من خصوبتها .
ـ تناقص طاقة النهر إذا اتسع مقطع سرٌر النهر العرضً :
الجواب  :ألنه ٌإدي إلى جرٌان الماء على مساحة أوسع فً قناة النهر مما ٌقلل من طاقة الكدفع الهٌكدرولٌكً
لتٌار الماء فً مجرى النهر .
ـ وجود الحجارة المكورة فً بعض أجزاء المناطق الجافة :
الجواب  - :بسبب انتشار الحصوات ذات الشكل الكروي فً بعكض المنكاطق الجافكة وترجكع أصكولها إلكى أن
الصحراء كانت قدٌما ً منطقة رطبة فتدحرج الحجارة مع المٌاه فً عملٌة دفعها ٌإدي إلكى تكورهكا ثكم ترسكبت
علٌها رواسب نهرٌة مختلفة  ،إال أنه فً فترة الجفكاؾ التكً شكهدتها المنكاطق الصكحراوٌة عملكت علكى تذرٌكة
التكوٌنات الدقٌقة لتخلؾ سطحا ً حصوٌا ً مكوراً .
س:9ىضعىخطاًىتحتىاإلجابظىالصحوحظ ى
 -1من المعامالت الكمٌة لخصائص أشكال األرض القٌاسٌة :
ب -نسبة تكرار ظاهرة إلى المساحة ( الكثافة ) .
أ -درجة االنحدار
د -عرض الظاهرة .
ج -االرتفاع النسبً .
 -7ترتبط تسمٌة أي شكل أرضً ب :
د -التنبإ .
ج-التعلٌل .
ب -التحلٌل .
أ -الوصف .
 -2أحد األشكال األرضٌة اآلتٌة ٌنشؤ عن عوامل بازلتٌة .
د -كثٌب رملً .
ج -صدوع .
ب -طفوح بازلتٌة
أ -مخروط بركانً
 -4تعود فكرة الدورة الجٌومورفوجٌة إلى جهود الباحث .
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أ -هاتون .

ب -لٌل.

ج -بالٌفٌر.

د -دٌفز .

 -5تنفرد الخرائط الطبوغرافٌة عن سواها من الخرائط بخاصٌة تمثٌلها لعنصر :
د -كثافة السكان .
ج -األطوال .
ب -المساحة.
أ -االرتفاع
ٌ -6بلغ مقدار التزاٌد فً حجم الماء المتجمد بالنسبة إلى حجمه األصلً :
د256 -
ج8 -
ب2 -
أ77 -
 -2واحدة من الصٌغ الممثلة لمراتب األنهار اآلتٌة تدل على النهر الناتج ٌحمل المرتبة الرابعة
د2+2 -
ج1+1+1+1 -
ب2+2 -
أ1+3 -
 -1أكثر أنواع الحمولة النهرٌة من حٌث الناتج الرسوبً عند المصب هً :
د -القافزة .
ج -المجرورة .
ب -المذابة .
أ -العالقة
 -2من العوامل التً تإدي إلى نشؤة المصاطب النهرٌة .
ب -ارتفاع مستوى القاعدة .
أ -تؽٌر الظروؾ المناخٌة .
د -جمٌع ما ذكر صحٌح .
ج -ضعؾ الصخور .
 – 11تسمى الكثبان الرملٌة فً المناطق الجافة .
ب -صحراء الحماد .ج -صحاري العرق  .د -ال شًء مما ذكر
أ -صحراء السرٌر .
س :4مساحة سطح منحدر 7111م ، 7فإذا عرفت أن المنحدر ٌتراجع بمعدل 1سم سنوٌا ً فما الزمن الالزم
لٌتراجع المنحدر عشرة أمتار ؟ وما كمٌة المواد التً تم انتزاعها من المنحةدر بفعةل عوامةل التعرٌةة بةالمتر
المكعب ؟
 1111 = 111 × 11سنة ٌحتاج المنحدر لٌتراجع  11أمتار .
الجواب - :
ـ وهذا ٌعتمد على كمٌة المواد التً انتزعها من المنحدر بفعل عوامل التعرٌة على :
 -1نوعٌة الصخور المكونة له وشدة عوامل التعرٌة على فرض أن كمٌة المواد التً تنتزع تقدر بنحو 16م3
كل  166سنة فإن مقدار تلك المواد فً  1666سنة = 166م. 3
س :5لو تشابه عامالن فً مقدار الطاقة من حٌةث الكمٌةة والخصةائص األخةرى وكةذلك نةوع الصةخور التةً
ٌزاوالن النشاط بها فهل ستكون أشكال األرض فٌهما متماثلة من حٌث األبعاد ؟ ولماذا ؟ .
الجــــــــواب  :ال ــــ والسبب فً ذلك  :ألن عمر العملٌة فً نشاط تلك العوامل قد تختلؾ فً إحداهما عكن
األخرى مما سٌترتب علٌه اختالؾ فً نتاج نشاط تلك العوامل .
س -:6ما المعلومات التً تحتاجها لبناء قاعدة معلومات خاصة بنظام المعلومات الجغرافً ألحد
األشكال األرضٌة ؟
الجــــواب  - :أ -بٌانات خرائطٌة .
ب -معلومات وصفٌة مرتبطة بها .
ج -دراسة مٌدانٌة  ،خرائط طبوؼرافٌة  ،صور جوٌة  ،صور فضائٌة .
د -إدخال خطوط الكنتور  ،وفتح جدول البٌانات الوصفٌة وتدوٌن االرتفاعات
الخاصة بخطوط الكنتور ثم إعطاء األوامر لطلب النموذج ثم ٌظهر االرتفاع .
س :2بٌن أثر كل مما ٌؤتً فً عملٌات اإلذابة غٌر المباشرة أي بمساعدة األحماض ؟
أ -درجة الحرارة .
ـ كلما زادت درجة الحرارة زاد نشاط عملٌة اإلذابة غٌر المباشر .
ب -وفرة الحٌاة النباتٌة فً التربة . :
ـ كلما زادت النباتات فً التربة كلما زاد وفرة األحماض وبالتالً زاد نشاط عملٌة اإلذابة غٌر المباشرة .
ج -درجة االنحدار :
ـ كلما زاد االنحدار شدة كلما ضعفت عملٌات اإلذابة ؼٌر المباشرة فً حٌن أ ،االنحدار اللطٌؾ ٌوفر
فرصة أكبر لزٌادة نشاط عملٌة اإلذابة ؼٌر المباشرة .

األستاذ  :أحمد الحيدرية ـ )950/7555575

صفحة 33

س - :1قارن بٌن مقدار الطاقة فً نهرٌن إذا كانت البٌانات على النحو اآلتً :
النهر
1
7

كمٌة المٌاه م/2ث
15
6

السرعة م/ث
2
7

الطاقة النهرٌـــــة
61
17

الطاقة النهرٌـــــــة = كمٌة المٌاه × ( سرعة المٌاه )7
النهر  1أكثر طاقة من النهر 7
إذن :
س - : 2بماذا تفسر نشؤة المصاطب النهرٌة فً بعض األجزاء الدنٌا من أنهار األودٌة المنتهٌة إلى غور
األردن والبحر المٌت ؟
الجـــــــــواب  - :السبب فً ذلك تعرض المنطقة لعملٌات تكتونٌة تسبب فً هبوط سطح األرض فً
المنطقة مما زاد فً نشاط حت تلك األودٌة النهرٌة لتصل إلى مستوى القاعدة أي المصب وهو البحر
المٌت .
س – 11علل سبب إحاطة األجزاء السفلى من أعمدة الهاتف وغٌرها فً ما مضى بمعدات خرسانٌة ( ألواح
من األسمنت ) الرتفاع متر فً المناطق الجافة التً تخضع لتؤثٌر العواصف الرملٌة .
الجـــــــواب  - :بسبب نشاط عملٌة الحت الرٌحً حٌث تعمل الرٌاح المحملة باألتربكة والرمكال علكى نخكر
األجزاء السفلى من تلك األعمدة مما ٌضعفها فاأللواح األسمنتٌة تقً قواعد تلك األعمدة وتحمٌها مكن
أثر تعرٌة الرٌاح .
س :كٌف تفسر اختالف شدة تقطع سطح األرض من بٌئة ألخرى ؟
ــــــ ٌعتمد على طاقة النهر وطوله .
س :ما هً أنواع اإلسقاط لألشكال األرضٌة ؟
الجواب  - :األول  :اإلسقاط األرضً الرأسً  :كما هو الحال عند رإٌة الشكل من مكان عالً مثل  :الخرائط
وٌمتاز اإلسقاط الرأسً عن الخرائط  :فً دقة القٌاس  :وصعوبة التعرؾ على الشكل األرضً .
الثانً  :اإلسقاط المائل وٌتمٌز بما ٌلً  - :سكهولة التعكرؾ علكى األشككال األرضكٌة لتوافقهكا مكع العكٌن العادٌكة
لإلنسان  .وتعذر الحصول على خصائص قٌاسٌة .
س :ما هً مراحل تطور المصاطب النهرٌة "
ــــ بداٌة تطور سهل فٌضً ـــ تعمق النهر وتطور السهل الفٌضً فتصبح منطقة السهل الفٌضً القدٌم مصطبة
ـ تعمق النهر مرة أخرى وتطور سهل فٌضً جدٌد ومصطبة ثانٌة .
س :ما أسبا ب تكون المصاطب النهرٌة ؟
 -1هجران النهر مجراه وتشكٌل مجرى جدٌد وسهل فٌضً جدٌد فٌصبح القدٌم مصطبة .
 -2هبوط مستوى أساس النهر فٌعمق النهر مجراه .
س :ما أـشهر أودٌة األردن ؟
الٌرموك ـ الزرقاء ـ ماعٌن ـ الموجب ـ الحسا .
((((((((( انتهى شرح الوحدة مع حل جمٌع األسئلة فً الوحدة كاملة )))))) :
أستاذ /الثقافة العامة والتارٌخ ( األردن) وتارٌخ ( العرب ) والجؽرافٌا ( أدبً وفندقً )
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اجلغشافْـــــــــب

المستوى
الثالث

الوحدة ـ 7
الجغرافٌا السٌاسٌة

أوراق عمل مع شرح وحل جميع األسئمة

لمصف  :الثاني الثانوي  /األدبي ـــ 7907م

األستاذ  :أحمد الحيدرية ( ) 979/5766656
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المستوى الثالث  :الوحدة الثانٌة
الجغرافٌا السٌاسٌة
محتوى الوحــــــــدة
الموضوع
الدرس
ما هً الجغرافٌا السٌاسٌة وأهمٌتها
األول
الحدود السٌاسٌة
الثانً
المنظمات واألحالف الدولٌة
الثالث
المنظمات اإلقلٌمٌة
الرابع
الخامس العوامل المإثرة فً النزاعات الداخلٌة بٌن القومٌات .
السادس األمن القومً العربً
األمن المائً العربً
السابع
األمن الغذائً العربً
الثامن
أمن الطاقة العربً
التاسع
أسئلة الوحدة الثانٌة مع اإلجابة
أسئلة
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2
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11
16
71
75
71
27
26

إلى صفحة
5
2
11
16
12
75
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26
41

صفحة 36

الوحدة الثانٌة ( جغرافٌا ) ـــ المستوى الثالث
الدرس األول  :الجغرافٌا السٌاسٌة وأهمٌتها
س :ما المقصود بالجغرافٌة السٌاسٌة ؟
ـــ هً أحد فروع الجؽرافٌا التً تهتم بتقٌٌم الوزن السٌاسً للدولة  ( .وذلك من خالل دراسة
المقومات الجؽرافٌا الطبٌعٌة والبشرٌة فً الدولة وأثرها فً قوة الدولة السٌاسٌة  ،وكٌفٌة تؤثٌر تلك
العوامل فً العالقات الدولٌة  )،فمثال تفسٌر قوة الوالٌات المتحدة السٌاسٌة منن خالل التعرؾ على
العوامل الطبٌعٌة والبشرٌة
س :هل الجغرافٌة السٌاسٌة من فروع الجغرافٌة الطبٌعٌة أم البشرٌة ؟
الجواب  - :الجؽرافٌة السٌاسٌة هً أحد فروع الجؽرافٌا البشرٌة .
س - :كٌف بدأ استخدام مصطلح الجغرافٌة السٌاسٌة ؟.
 -1إن الباحث الفرنسً ( تورجوت ) الذي عاش فً القرن الثامن عشر أول من استخدم مصطلح
الجؽرافٌا السٌاسٌة حٌث كان ٌإمن أن سٌاسات الدول ٌجب أن تعتمد على مرتكزات جؽرافٌة
.
 -2أما الباحث ( فرٌدرك راتزل ) الذي عاش فً الفترة بٌن عامً ( 1844م1964 -م ) كان هو
أول مإسس للجؽرافٌا السٌاسٌة وأول من كتب كتابا ً بعنوان ( الجؽرافٌا السٌاسٌة ) .
س :ما العالقة بٌن الجغرافٌة السٌاسٌة والبشرٌة ؟
ـــ هناك عالقة قوٌة بٌنهما إال أن هناك فوارق بٌنهما وهً - :
أ -الجغرافٌة البشرٌة  :تهتم بدراسة العالقة بٌن اإلنسان والبٌئة دون النظر إلى األسس
الجؽرافٌة ( أي أن وحدة الدراسة فٌها هً اإلقلٌم ) .
ب -الجغرافٌة السٌاسٌة  :تهتم بالعالقة بٌن اإلنسان والبٌئة داخل إطار الدولة سواء كانت عالقات
داخلٌة أو خارجٌة ( أي وحدة الدراسة فٌها الدولة )
س :ما المقصـــــــــــــــــود باإلقلٌم  ،الدولـــــــــــــــــة ؟
اإلقلٌم  - :وحدة مكانٌة تتجانس فٌها الظواهر الجؽرافٌة بصورة طبٌعٌة كاإلقلٌم االستوائً وإقلٌم
الؽابات المدارٌة المطٌرة .
الدولة  - :هً رقعة من األرض محددة ومنظمة
سٌاسٌا ً ٌعٌش علٌها السكان ولها حكومة وطنٌة ذات
سٌادة على أجزائها جمٌعا ً .
أسئلة مع االستعانة بالخرٌطة
س :ما حدود الدولة التً ٌمر بها نهر األردن ؟
الجواب  - :األردن  ،فلسطٌن  ،سورٌا  ،لبنان .
س :أي الحدود تعد حدوداً طبٌعٌة وأٌهما من صنع اإلنسان
حدود طبٌعٌة  :حدود حوض نهر األردن .
حدود سٌاسٌة  :هً حدود الدول التً صنعها
اإلنسان .
(

( خرٌطة حوض نهر األردن والدول التً ٌمر بها)

س :أي الحدود التً ٌمكن تعدٌلها ؟
الحــــــــــــــدود السٌاســــٌة .
س :أٌهما تستطٌع الحصول على بٌانات متكاملة ووافٌة عنه  ،حوض نهر األردن أم حدود الدول التً ٌمر بها
كوحدات مستقلة ؟

حوض نهر األردن  :ال ٌمكن الحصول على بٌانات متكاملة ووافٌة ألنه ٌتداخل وٌنتشر فً عدة
دول .
الحدود السٌاسٌة  - :واضحة وٌعترؾ بها بٌن الدول .
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س  :ما أوجه االختالف بٌن اإلقلٌم الجغرافً والدولة ( الفوارق ) ؟
اإلقلٌم الجغرافً

اإلقلٌم السٌاسً ( الدولة )

 -1وحدة طبٌعٌة تشمل مساحة كبٌرة من سطح األرض  -1رقعة من صنع اإلنسان وذو مساحة محددة
 -7واضح المعالم وله حدود محددة .
 -7غٌر محدد بصورة دقٌقة
 -2عرضة للتغٌر سواء من حٌث  :حدوده ومساحته ،
 -2ثابت بثبات العوامل الجغرافٌة
وشكله  ،وعالقاته الداخلٌة والخارجٌة .
 -4تتوافر عنه معلومات وافٌة ومتكاملة .
ٌ -4فتقر للمعلومات واإلحصائٌات الدقٌقة والشاملة
حٌث ٌمكن أن ٌنتشر فً أكثر من دولة
 -5حدٌث  ،حٌث نشؤ مع نشإ الجماعات السٌاسٌة .
 -5قدٌم قدم الطبٌعة .

مجاالت دراسة الجغرافٌة السٌاسٌة
س :ما المجاالت التً تتناولها الجغرافٌا السٌاسٌة ؟
 -1الدولة ككٌان سٌاسً مستقل  :حٌث تدرس قوة الدولة ومقارنة الدول مع بعضها وتصنٌفها
على أسس ومعاٌٌر محددة .
 -2التركٌب الداخلً للدولة مثل -:
أ -التقسٌمات اإلدارٌة داخل الدولة مثل  :المحافظات  ،األلوٌة  ،المقاطعات .
ب -التوزٌع الجؽرافً للثروات الطبٌعٌة  :والمجموعات العرقٌة والطائفٌة بٌن إقلٌم الدولة .
ت -مظاهر التقدم والتخلؾ فً إقلٌم الدولة المختلفة .
 -3التنظٌمات السٌاسٌة للدولة وتشمل - :
أ -المنظمات العالمٌة  :مثل هٌئة األمم المتحدة وعصبة األمم .
ب -منظمات إقلٌمٌة  :مثل جامعة الدول العربٌة  ،واالتحاد األوروبً .
 -4األسس الجغرافٌة للعالقات الخارجٌة بٌن الدول أو بٌن الدولة والمجتمع الدولً .
 -5الحدود السٌاسٌة  :من حٌث أنواعها  ،أشكالها  ،مراحل تطورها وتعٌٌنها والنتائج المترتبة
على ترسٌمها  ،والنزاعات على مناطق الحدود .
 -6األسس الجغرافٌة للنزاعات الدولٌة السٌاسٌة والعسكرٌة مثل :
أ -النزاع على المناطق الحدودٌة .
ب -دراسة الحركات االنفصالٌة فً بعض دول العالم .
أهمٌة الجغرافٌا السٌاسٌة :
س :ما أهمٌة الجغرافٌة السٌاسٌة ؟
 -1تقدم للدولة المعلومات المتعلقة بالموارد الطبٌعٌة والبشرٌة التً ٌمكن أن تكون اإلطار
المرجعً لصانعً القرار  .عند وضع السٌاسات االقتصادٌة واإلستراتٌجٌة والعسكرٌة
الداخلٌة والخارجٌة لتحقٌق التطلعات القومٌة .
 -2تقدم المعلومات التارٌخٌة المتعلقة بدراسة الدولة  ،وتحلٌل كٌفٌة نموها حتى استطاعت أن
تسٌطر على إقلٌمها من أجل فهم األوضاع السٌاسٌة والمشكالت فً الوقت الحاضر .
 -3تسهم فً رسم مالمح المستقبل للوحدات السٌاسٌة بتوضٌح الحقائق والمإشرات كافة الهادفة
إلى توظٌؾ اإلمكانات والكفاءات كافة وصوالً إلى مكانة مرموقة على المستوى الدولً .
 -4تسهم فً تعزٌز األمن الوطنً واألمن القومً والسالم العالمً .
 -5ال تقتصر أهمٌة الجؽرافٌا السٌاسٌة على تشخٌص دراسة النزاعات السٌاسٌة والصراعات
العسكرٌة فً العالم  ،بل تقدم اقتراحات وحلوالً لهذه المشكالت .
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المعرفة والفهم ( أجوٌة األسئلة صفحة ) 11
س :1ما المقصود بالمفاهٌم والمصطلحات اآلتٌة :
 -1الجغرافٌة السٌاسٌة - :ـ هً أحد فروع الجؽرافٌا البشرٌة التً تهتم بتقٌٌم الوزن السٌاسً
للدولة  ( .وذلك من خالل دراسة المقومات الجؽرافٌا الطبٌعٌة والبشرٌة فً الدولة وأثرها فً
قوة الدولة السٌاسٌة  ،وكٌفٌة تؤثٌر تلك العوامل فً العالقات الدولٌة )
ـــــ فمثال تفسٌر قوة الوالٌات المتحدة السٌاسٌة من خالل التعرؾ على العوامل الطبٌعٌة والبشرٌة
.
 -2اإلقلٌم الجغرافً  - :وحدة مكانٌة تتجانس فٌها الظواهر الجؽرافٌة بصورة طبٌعٌة .
( كاإلقلٌم االستوائً وإقلٌم الغابات المدارٌة المطٌرة ) ..
س :7فسر العبارات اآلتٌة :
أٌ -حتاج صانعو القرار إلى التزود بالمعلومات التً تقدمها الجغرافٌا السٌاسٌة
الجواب  - :المعلومات المتعلقة بالموارد الطبٌعٌة والبشرٌة عبارة عن إطار مرجعً لصانعً
القرار عند وضع السٌاسات اإلستراتٌجٌة والعسكرٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة بهدؾ تحقٌق
التطلعات القومٌة .
ب -تدرس الجغرافٌا السٌاسٌة التركٌب الداخلً للدولة .
الجواب  - :التركٌب الداخلً للدولة ( المحافظة  ،األلوٌة  ،المقاطعات  ،والتوزٌع الجؽرافً
للثروات الطبٌعٌة والبشرٌة والفئات العرقٌة والطائفٌة ) كل ذلك ٌبٌن مظاهر التقدم والتخلؾ فً
مختلؾ أقالٌم الدولة .
ج -بالرغم من الصلة الوثٌقة التً تربط بٌن الجغرافٌا السٌاسٌة والبشرٌة إال أنه ٌوجد فوارق بٌنهما .
الجواب  - :ألن الجؽرافٌا البشرٌة تهتم بدراسة العالقة بٌن اإلنسان والبٌئة أي أن وحدة الدراسة
فً الجؽرافٌا البشرٌة هو ( اإلقلٌم الجؽرافً )  .بٌنما الجؽرافٌا السٌاسٌة وحدة الدراسة فٌها هً
الدولة .
س :2أذكر أوجه االختالف بٌن اإلقلٌم الجغرافً والدولة ؟
اإلقلٌم الجغرافً

اإلقلٌم السٌاسً ( الدولة )

 -1وحدة طبٌعٌة تشمل مساحة كبٌرة من سطح األرض  -1رقعة من صنع اإلنسان وذو مساحة محددة .
 -7واضح المعالم وله حدود محددة .
 -7غٌر محدد بصورة دقٌقة
 -2عرضة للتغٌر سواء من حٌث  :حدوده ومساحته ،
 -2ثابت بثبات العوامل الجغرافٌة
وشكله  ،وعالقاته الداخلٌة والخارجٌة .
 -4تتوافر عنه معلومات وافٌة ومتكاملة .
ٌ -4فتقر للمعلومات واإلحصائٌات الدقٌقة والشاملة
حٌث ٌمكن أن ٌنتشر فً أكثر من دولة .
 -5حدٌث  ،حٌث نشؤ مع نشإ الجماعات السٌاسٌة .
 -5قدٌم قدم الطبٌعة .
مهارات الخرٌطة  :تؤمل خرٌطة حوض نهر األردن الصماء ثم أكتب ما تمثله األرقام التً تلٌها .
وحدات سٌاسٌة  -1 :تركٌا  -7،السعودٌة -2 ،
مصر .
دول حوض نهر األردن  -4 :األردن  -5،سورٌا
 -6 ،فلسطٌن .
مصب نهر األردن  -2 ":البحر المٌت .
منبع نهر األردن  -1 :جبل الشٌخ .
رافد نهر األردن  -2 :نهر الزرقاء .
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الدرس الثانً  :الحــــــدود السٌاسٌة
مفهوم الحدود السٌاسٌة - :
س :ما المقصود بالحدود السٌاسٌة ؟
ـ هً خطوط ترسم على الخرٌطة لبٌان الرقعة األرضٌة التً تمارس فٌها الدولة سٌادتها  ،والدولة
لها الحق بانتفاع واستؽالل الرقعة األرضٌة التً تمتد علٌها والمسطحات المائٌة التً تقع داخلها (
أنهار  ،بحٌرات  ،قنوات  ،الشواطًء البحرٌة والؽالؾ الجوي الذي ٌعلو أراضٌها ) وتبدأ عند
نهاٌة هذه الحدود سٌادة الدولة لتبدأ سٌادة دولة أخرى وتعترؾ بالحدود الدول صاحبة العالقة
والمجتمع الدولً .
س :فسر  :الحدود السٌاسٌة هل هً ظاهرة طبٌعٌة أم بشرٌة ؟
الجواب  - :الحدود السٌاسٌة هً حدود ظاهرة بشرٌة ألن اإلنسان قام بتخطٌطها تبعا ً لمصالحه
االقتصادٌة والعسكرٌة والسٌاسٌة .
س :تقف الحدود السٌاسٌة عالقا ً فً وجه طرق المواصالت .
الجواب  :ألن الطرق المعبدة أو السكك الحدٌدٌة عند خط الحدود السٌاسٌة تنقطع مما ٌعٌق حركة
التنقل األشخاص والبضائع والمعلومات والمواد الخام .
أهمٌة الحدود السٌاسٌة :
س :ما أهمٌة الحدود السٌاسٌة ؟
ـ إن الغرض من وجود الحدود السٌاسٌة بٌن الدول هو :
 -1تحدٌد ملكٌة وسٌادة الدولة .
 -2توفٌر األمن والحماٌة لها من االعتداءات الخارجٌة .
 -3تمكن الدولة من تنظٌم نفسها داخلٌا ً ( إدارة  ،ضرائب  ،تجارة  ،دفاع  ،توزٌع سكان ) .
 -4تجنب المشاكل بٌن الدول المجاورة لتحدٌد مناطق وأراضً السٌادة لكل دولة لالبتعاد عن
مشكالت وخالفات النزاعات الحدودٌة .
س :ما اآلثار السلبٌة للحدود السٌاسٌة فً حٌاة الدول ؟
الجواب  -1 - :تعٌق استمرار المواصالت وسبل االتصال وؼالبا ً ما تنقطع طرق المواصالت
والسكك الحدٌدٌة عند خط الحدود مما ٌعٌق انتقال األشخاص والبضائع والمواد الخام .
 -2تقؾ فً وجه التطور االقتصادي واالجتماعً
والثقافً للمناطق الدودٌة ما عدا مناطق العبور
مثال ( بناء سد الوحدة على نهر الٌرموك على الحدود
السورٌة ـ األردنٌة احتاج لبناءه فترة تزٌد على نصف
قرن حٌث اقترح بناءه عام 1252م ) .
 -3تعٌق استؽالل الموارد الواقعة على الحدود بٌن الدول
مثل ( المٌاه الجوفٌة  ،النفط  ،المعادن  ،اتصال
السكان مع البٌئات الطبٌعٌة ) .
مثل  ( :حرمان الحدود السٌاسٌة القبائل األفرٌقٌة
( خرٌطة توضح موقع نهر الٌرموك وسد الوحدة )
الرعوٌة من مناطق الرعً ومصادر المٌاه )
 -4صعوبة تعدٌلها  ،وهذه من أهم اآلثار السلبٌة التً تخلقها الحدود السٌاسٌة بالرؼم من أن
تعدٌلها قد ٌعود بالفائدة على الدول المجاورة .
 -5تستخدم الحدود السٌاسٌة للسٌطرة على بعض الشعوب حٌث تعمل تلك الحدود على تشتٌتها
وتوزٌعها على وحدات سٌاسٌة مختلفة تفصل بٌن الحدود  ( .كحال التجزئة االستعمارٌة بٌن
أقطار الوطن العربً لٌسهل السٌطرة علٌه واستؽالل ثرواته وموارده ) .
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تعدٌل حدود الدول :
ـ حدود الدول عرضة للتعدٌل والتؽٌٌر المستمر ومن األمثلة على ذلك الدول اآلتٌة :
س :ما الدول التً عدلت حدودها مع األردن وفً أي االتجاهات ؟
 -1السعودٌة  :عدلت الحدود عام 1965م حٌث أخذت السعودٌة من األردن مساحة من
األراضً بالمقابل أعطت األردن مساحة من األرض مما زاد طول الخط الساحل األردنً
على خلٌج العقبة .
 -2العراق  :تبادل مساحة من األراضً بٌن األردن والعراق ،.
مثال  : 7تعدٌل الحدود الٌمنٌة .
ـ أعلنت الوحدة بٌن دولتً الجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة وجمهورٌة الٌمن الدٌمقراطٌة الشعبٌة فً دولة
واحدة تسمى الجمهورٌة الٌمنٌة عام 1996م .
النزاعات والمشكالت الحدودٌة :
ـ صنف الجغرافً اإلنجلٌزي ( برسكوت ) أنواع النزاعات الحدودٌة فً أربع أنواع هً- :
 -1النزاع على ملكٌة مناطق حدودٌة :
ـ ٌدعً كل طرؾ من األطراؾ على ملكٌة منطقة حدودٌة وٌنشؤ نزاع بٌنهما من أجل السٌطرة
على المنطقة والسٌادة علٌها مثل :
أ -إٌران  :تستند إٌران فً احتاللها لثالث جزر عربٌة فً الخلٌج العربً وهً ( :أبو موسى ،
طنب الكبرى  ،طنب الصؽرى ) على الخرائط التً وزعتها السلطات االستعمارٌة اإلنجلٌزٌة
حٌث جعلت لون هذه الجزر على الخرائط بنفس لون إٌران فقامت إٌران باحتالل الجزر الثالث
عام 1991م قبل إعالن قٌام دولة اإلمارات
العربٌة المتحدة بٌوم واحد )  (.حٌث كان اتفاق
ؼٌر معلن بٌن الحكومة البرٌطانٌة وإٌران
سمحت إلٌران باحتالل هذه الجزر مقابل
تنازلها عن المطالبة بالبحرٌن )
 -7النزاع على وضع الحدود :
ـ ال ٌكون هذا الشكل من النزاع على مناطق كبٌرة
المساحة بل أن االختالف ٌكون على وضع خط الحدود
بصورة دقٌقة وتحدٌد اتجاهه مثل :

أـ النزاع بٌن مصر وإسرائٌل :
ـ هذا النزاع نشب بعد انسحاب إسرائٌل من سٌناء عام 1217م ورفضها االنسحاب من طابا وبعض مناطق
خلٌج العقبة جنوب إٌالت حاولت إسرائٌل إظهار خطؤ فً مسار خطوط الحدود بٌن مصر وفلسطٌن على الخرائط
اإلنجلٌزٌة التركٌة . .
ـ تم رفع القضٌة لمحكمة العدل الدولٌة التً قضت لصالح مصر فً عشر قضاٌا حدودٌة من ضمنها طابا .

 -2النزاع على وظٌفة الحدود :
ـ ٌنشب النزاع بٌن الدول على الحدود بسبب االنتقال ؼٌر المشروع عبر الحدود مثل :
أ -انتقال األشخاص :
ـ الدول الؽنٌة تتوافر فٌها فرص عمل تمنع الهجرة ؼٌر المشروعة للعمالة الوافدة على أراضٌها
مما ٌخلق توتراً فً العالقات السٌاسٌة بٌن الدول المصدرة للعمال والدول المستقبلة لها مثال على
ذلك  :الهجرة ؼٌر القانونٌة إلى الدول العربٌة النفطٌة للعمل فٌها .
ب -انتقال البضائع :
ـ ٌنشب نزاع سٌاسً بٌن الدول حٌن تتهم إحدى الدول جاراتها فً التهاون باتخاذ إجراءات لمنع
بعض المواد مثل األسلحة  ،المخدرات  ،حٌث ٌتهرب بعض التجار من دفع الرسوم الجمركٌة
والضرائب المفروضة علٌها .
وٌنتج عن هذا األمر  :إؼالق الحدود ومراكز العبور  .قطع العالقات الدبلوماسٌة بٌن الدول
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ج -انتقال األفكار والمعلومات :
بعد الثورة اإللكترونٌة أصبح انتقال الكتب والمعلومات والصحؾ والنشرات من الصعب السٌطرة
والتحكم على دخول أراضً الدول بحٌث ٌمكن أن تدخل دون استئذان من خالل ( االنترنت ،
المحطات الفضائٌة  ،الفاكس  ،الجواالت )
 -4النزاع حول المصادر الطبٌعٌة الحدودٌة
ـ قد ٌنشب نزاع بٌن الدول المجاورة بسب
الخالؾ على الموارد الطبٌعٌة الحدودٌة مثل
أ -عدم االتفاق على تقسٌم مٌاه ( األنهار
الدولٌة ) وهً األنهار التً تتبع من خارج
حدود الدولة وتمر بؤكثر من دولة وٌكون
االختالؾ بٌن الدول على بناء السدود
واالستفادة منها مثل :
 -1النزاع التركً – العربً ( سورٌا ،
العراق )  :على اقتسام مٌاه نهر الفرات فً بناء تركٌا سد أتاتورك على نهر الفرات .
 -7النزاع العراقً الكوٌتً  :النزاع على المنطقة المحاٌدة التً تحوي كمٌات كبٌرة من النفط .
 -2النزاع اإلٌرانً ـ العراقً  :النزاع على مٌاه شط العرب .
س :تتبع مجرى نهر الفرات من المنابع إلى المصب واذكر الدول التً ٌمر فٌها ؟
أٌ -نبع نهر الفرات من هضبة أرمٌنا فً تركٌا وٌصب فً الخلٌج العربً :
( طوله  2336كم ومعدل تصرٌفه عند دخول األراضً السورٌة 29ملٌار م 3تتاقسمه سورٌا
والعراق قبل قٌام تركٌا بالمشروعات المائٌة علٌه ) .
( نصٌب سورٌا  11ملٌارم 3ونصٌب العراق  18ملٌار م ) 3إال أن قٌام تركٌا بإنشاء العدٌد من
السدود 2ذ 1سداً أهمها سد أتاتورك علٌه سٌنخفض تصرٌفه عند األراضً السورٌة إلى نحو
13ملٌار م. 3
س :كٌف ٌتم حل المشكالت الحدودٌة بٌن الدول ؟
 -1عن طرٌق التحكٌم الدولً بالطرق السلمٌة  :مثل - :
أ -لجوء قطر والبحرٌن إلى محكمة العدل الدولٌة لحل الخالف بٌنهما على الجزر حٌث صدر قرار المحكمة
بسٌادة البحرٌن على جزر حوار وسٌادة قطر على جزر أخرى متنازع مما أنهى الخالف بٌن الدولتٌن .

المعرفة والفهم  :األجوبة صفحة 24
س :1ما المقصود بالمفاهٌم والمصطلحات اآلتٌة :
 -1الحدود السٌاسٌة  - :ـ هً خطوط ترسم على الخرٌطة لبٌان الرقعة األرضٌة التً تمارس
فٌها الدولة سٌادتها  ،والدولة لها الحق بانتفاع واستغالل الرقعة األرضٌة التً تمتد علٌها
والمسطحات المائٌة التً تقع داخلها ( أنهار  ،بحٌرات  ،قنوات  ،الشواطًء البحرٌة والغالف
الجوي الذي ٌعلو أراضٌها ) وتبدأ عند نهاٌة هذه الحدود سٌادة الدولة لتبدأ سٌادة دولة أخرى
وتعترف بالحدود الدول صاحبة العالقة والمجتمع الدولً .
 النزاع على وضع الحدود :ـ هو النزاع الذي ٌنشب بٌن الدول وقد ال ٌكون هذا الشكل من النزاع على مناطق كبٌرة
المساحة بل أن االختالف ٌكون على وضع خط الحدود بصورة دقٌقة وتحدٌد اتجاهه .
س :7فسر العبارات اآلتٌة :
أ -تعد الحدود السٌاسٌة ظاهرة بشرٌة :
الجواب  - :ألن اإلنسان قام بتخطٌطها تبعا ً لمصالحه االقتصادٌة والعسكرٌة والسٌاسٌة كما أنها
تفصل بٌن الشعوب تنتمً ألصول عرقٌة مختلفة بسبب االختالط والتداخل بٌن سكان تلك الدول
المجاورة كحال الحدود بٌن البلدان العربٌة.
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ب -لم ٌعد أم التدقٌق على انتقال األفكار عبر الحدود باألمر المقلق :
ً
الجواب  - :ألن الدخول لألفكار والمعلومات عبر الحدود أصبح ممكنا دون استئذان من خالل
المحطات الفضائٌة وشبكة اإلنترنت والجواالت والفاكس .
ث -انخفاض معدل التصرٌف فً نهر الفرات فً كل من سورٌا والعراق :
الجواب  - :بسبب قٌام تركٌا العدٌد من المشارٌع المائٌة والسدود على مجراه فً األراضً التركٌة (
 21سداً ) وأهمها سد أتاتورك .
مهارات :

( خرٌطة تعدٌل الحدود الكورٌة ) .
س :1ما التغٌرات التً حدثت على حدود ومساحة كورٌا ؟
ـ تجزئة كورٌا وتقسٌمها إلى دولتٌن ( شمالٌة وجنوبٌة ) .
س :7هل تتوقع أن تتمتع كورٌا بقوة أكبر قبل التعدٌل أم بعده ؟
ـ قبل التعدٌل كانت كورٌا تتمتع بقوة أكبر من حٌث الموارد الطبٌعٌة والبشرٌة والقوة السٌاسٌة .
تطبٌقات - :
أمأل الجدول التالً بالمعلومات المناسبة لحوض نهر الفرات :
نهر الفرات  /العراق

دول عربٌة

دول غٌر عربٌة
تركٌا
المنابع ٌ :نبع من هضبة أرمٌنا فً
تركٌا
سد أتاتورك  71 +سداً آخر على
مجراه

الدول المشاركة فً الحوض سورٌا  ،العراق
المصب  /شط العرب على الخلٌج
مجرى النهر
العربً
سد األسد فً سورٌا
السدود التً قامت علٌه
سد الهندٌة فً العراق
س:ضع خطا ً تحت اإلجابة الصحٌحة ؟
ٌ -1شترك فً حوض نهر األردن عدة دول عددها :
د 5 -دولة
ج 4 -دولة
ب 2 -دولة
أ 7 -دولة
 -7سد أقٌم على نهر الٌرموك :
د -سد شط العرب .
ب -سد الملك طالل  .ج -سد الوحدة
أ -سد وادي عربة
 -2دولة قامت باحتالل الجزر العربٌة فً الخلٌج العربً التفاقها مع برٌطانٌا هً :
د -الٌونان.
ج-الصومال.
ب -تركٌا
أ -إٌران
ٌ -4مر نهر الفرات فً إحدى الدول العربٌة التالٌة :
د -سورٌا .
ج -األردن
ب -السعودٌة
أ -لبنان
 -5مإسس الجغرافٌا السٌاسٌة هو :
د -دٌغول
ج -فرٌدرك راتزل
ب -تورجوت
أ -دٌفز
 -6وحدة الدراسة الجغرافٌا البشرٌة هً :
د -المنظمات العسكرٌة .
ج -المنظمات الدولٌة
ب -اإلقلٌم
أ -الدولة
ٌ -2نبع نهر الفرات من :
د -هضبة أرمٌنٌا
ج -هضبة التبت .
أ -هضبة هٌمالٌا  .ب -هضبة الجوالن
 -8من السدود التً أقٌمت على نهر الفرات فً سورٌا :
د -سد الٌرموك .
ج -سد الوحدة
ب -سد األسد
أ -سد مؤرب
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الدرس الثالث  :المنظمات واألحالف الدولٌة :
س :لماذا لجؤت الكثٌر من الدول فً الوقت الحاضر لالرتباط مع دول أخرى فً منظمات ؟
الجواب  :من أجل التعاون مع بعض  .وتحقٌق مصالح الدول المشتركة فً أحد المجاالت فً ظل
هذه التحالفات .
س :ما المقصود بالمنظمات الدولٌة :
ـ هً المنظمات التً تكون العضوٌة فٌها مفتوحة لكل دول العالم الراغبة فً االنضمام إلٌها  ،متى توفرت فٌها
شروط العضوٌة المنصوص علٌها فً مٌثاق المنظمة  ،فالعضوٌة فً هذا النوع من المنظمات ال تتحد فً نطاق
جغرافً معٌن بل تضم عدداً كبٌراً من دول العالم من قارات مختلفة .

س :لماذا سمٌت بالمنظمات الدولٌة بهذا االسم ؟
ألن هذه المنظمات ال تتحد فً نطاق جؽرافً معٌن بل تضم عدداً كبٌراً من دول العالم فً قارات
مختلفة.
المنظمات الدولٌة :
أ -عصبة األمم .
 -1منظمات عالمٌة سٌاسٌة :
ب -هٌئة األمم .
ج -منظمة عدم االنحٌاز
هٌئة األمم المتحدة

دول عدم االنحٌاز

عصبة األمم

وجه
المقارنة
1212م بعد الحرب العالمٌة
سنة
اإلنشاء األولى.

1245م بعد الحرب العالمٌة
الثانٌة

1255م بعد الحرب العالمٌة الثانٌة .

األهداف

 -1منع الحروب والحفاظ على السلم
العالمً .
 -7منع تكرار حروب عالمٌة من خالل
التعاون الدولً .

 -1حفظ السالم وتسوٌة النزاعات
الدولٌة بالطرق السلمٌة .
 -7حظر استعمال القوة فً العالقات
الدولٌة .
 -2عدم التدخل فً الشإون الداخلٌة
للدول األعضاء.
ـ مقرها نٌوٌورك

عوامل
البقاء أو
الفشل

انتهت لقٌام الحرب العالمٌة الثانٌة .

ال تزال باقٌة حتى اآلن .
( أعطت حق نقض الفٌتو للدول
الكبرى منها فرنسا  ،برٌطانٌا ،
الصٌن  ،أمرٌكا  ،روسٌا ) .

 -1عدم االنضمام إلى حلف عسكري
تكون إحدى الدول الكبرى عضواً فٌه .
 -7عدم االرتباط باتفاق ثنائً مع دولة
من الدول الكبرى .
 -2عدم السماح لدولة كبرى بإقامة
قواعد عسكرٌة على أراضً الدولة غٌر
المنحازة .
 -4تشجٌع السٌاسات المستقلة القائمة
على نعاٌش النظم السٌاسٌة واالجتماعٌة
المختلفة.
ـ ال تزال باقٌة حتى اآلن ،
ـ األردن عضو بارز فٌها وله دور فاعل
فً المنظمة .

س :ما المقصود بحق نقض الفٌتو  ،منظمة دول عدم االنحٌاز ؟
حق نقض الفٌتو  - :امتٌاز ٌمنح للدول الخمس الكبرى دائمة العضوٌة فً مجلس األمن الدولً
وبموجب هذا االمتٌاز ال ٌنفذ أي قرار ال توافق علٌه أي دولة من هذه الدول .
منظمة دول عدم االنحٌاز - :
ـ منظمة دولٌة تضم الدول التً وقفت على الحٌاد بٌن المعسكر الشرقً ( بزعامة روسٌا ( االتحاد
السوفٌتً السابق ) والمعسكر الؽربً ( بزعامة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ) عدد أعضائها  114دولة
ـ
س :ما مدى التزام األمم المتحدة بتسوٌة النزاعات الدولٌة بالطرق السلمٌة إال أنها قامت باتخاذ
قرار لشن حروب عدٌدة ؟ أعط أمثلة ؟
 -1الحرب على أفؽانستان عام 2662م بقٌادة الوالٌات المتحدة .
 -2الحرب على العراق عام 1991م بقٌادة الوالٌات المتحدة .
 -3التدخل فً شإون السودان قضٌة دار فور عام 2669م .
ـ إرسال جٌوش لحفظ السالم إلى كل من  :اندونٌسٌا وشمال الٌونان ولبنان وسٌناء .
س :هل دول العالم جمٌعها أعضاء فً هٌئة األمم المتحدة ؟ الجواب  :ال .
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س :ما الدول غٌر األعضاء فً هٌئة األمم المتحدة ؟
الجواب  :تاٌوان  ،الفاتٌكان  ،غٌانا الفرنسٌة .
س :ما المقر الدائم لهٌئة األمم المتحدة ؟ نٌوٌورك .
س :عدد الدول دائمة العضوٌة فً مجلس األمن الدولً ؟
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ـ روسٌا ـ برٌطانٌا ـ فرنسا ـ الصٌن .
 -7منظمات عالمٌة اقتصادٌة  :أ – منظمة األقطار المصدرة للنفط ( أوبك ) .
ب -منظمة التجارة العالمٌة .
س :قارن بٌن األوبك ومنظمة التجارة الدولٌة من حٌث التؤسٌس وأسباب النشؤة واألهداف ؟
وجه المقارنة
سنة التؤسٌس
أسباب النشؤة

منظمة األقطار المصدرة للنفط ( أوبك
1261م فً بغداد
نتٌجة تحدي الشركات العالمٌة االحتكارٌة
لتخفٌض أسعار النفط الخام ومقرها الدائم (
فٌنا ) .

األهداف

 -1التعاون بٌن الدول المصدرة للنفط فً
مواجهة الشركات الحاصلة على امتٌازات
التنقٌب عن النفط واستخراجه وبٌعه.
 -7مراقبة األسعار .
 -2تقسٌم الحصص اإلنتاجٌة بٌن الدول
األعضاء وتحقٌق أقصى فائدة للدول المصدرة
للنفط .
 -4الصمود فً وجه المخططات االقتصادٌة
للدول المستهلكة للطاقة

منظمة التجارة العالمٌة
عام 1225م .
ـ الحد من الرسوم الجمركٌة على
حركة البضائع بٌن الدول األعضاء
 .حلت محل الجات ( االتفاقٌة
العامة للجمارك والتجارة )
 -1وضع معاٌٌر للتجارة بٌن الدول
األعضاء فٌها .
 -7مناقشة قوانٌن التجارة الحالٌة
والمستقبلٌة .
 -2حل النزاعات التجارٌة بٌن
الدول األعضاء .

س :ما عدد دول أعضاء منظمة األوبك ؟
الجواب  11 - :دولة فً منظمة األوبك .
دول عربٌة  ( :لٌبٌا  ،الجزائر  ،العراق  ،السعودٌة  ،اإلمارات العربٌة  ،قطر  ،الكوٌت ) .
دول غٌر عربٌة  ( :إٌران  ،فنزوٌال  ،نٌجرٌا  ،اندونٌسٌا ) .
س :أٌن ٌوجد المقر الدائم لمنظمة األوبك ؟
الجواب  - :فً فٌنا عاصمة النمســــــا .
المعرفة والفهم صفحة  111س 1تمت اإلجابة علٌه . .
س :7فسر العبارات اآلتٌة :
أ  -تناقص قدرة األوبك على ضبط السوق وزٌادة اإلنتاج عام 7114م  ( :أسئلة الدرس )
الجواب  - :بسبب زٌادة عدد المنتجٌن والمصدرٌن للنفط فً العالم .
ب  :أعطى حق النقض ( الفٌتو ) للدول المنتصرة فً الحرب العالمٌة الثانٌة :
ـ لتحقٌق أهدافها والحفاظ على بقائها من خالل االعتراؾ بقوة وتمٌز الدول العظمى .
ج -تؤسٌس منظمة التجارة العالمٌة ؟
الجواب  :أ -لتحل محل االتفاقٌة العامة للجمارك والتجارة ( الجات ) .
ب -للحد من الرسوم الجمركٌة على حركة البضائع بٌن دول األعضاء .
س : 2تمت إجابته أثناء الشرح .
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الدرس الرابع  :المنظمات اإلقلٌمٌة :
س :هل ٌحق لدول العالم جمٌعها االنضمام إلحدى المنظمات اإلقلٌمٌة ؟
الجواب  - :ال  .والسبب فً ذلك ألن المنظمات اإلقلٌمٌة ٌكون نطاق اختصاصها محدد برقعة
جغرافٌة معٌنة .
س :ما المقصود بالمنظمات اإلقلٌمٌة؟ :
ـ هً المنظمات التً تضم فً عضوٌتها عدد محدود من الدول والتً ٌكون نطاق اختصاصها محدد برقعة جغرافٌة
معٌنة .

س :ما األسس التً تقوم علٌها المنظمات اإلقلٌمٌة ؟
األساس
المنظمة اإلقلٌمٌة
قومً
جامعة الدول العربٌة
أمنً ـ عسكري
حلف شمال األطلسً
دٌنً
منظمة المإتمر اإلسالمً
منظمة األقطار العربٌة المصدرة للنفط ( األوابك ) اقتصادي

س :ما المقصود باألوابك  ،حلف شمال األطلسً ( الناتو )  ،منظمة المإتمر اإلسالمً ؟
األوابك  :ـ منظمة الدول العربٌة المنتجة للنفط تؤسست عام 1968م للتعاون النفطً بٌن األقطار
العربٌة المنتجة والمصدرة للنفط .
حلف شمال األطلسً ( الناتو )  :حلؾ عسكري وأمنً تم تؤسٌسه عام 1948م بهدؾ التعاون
العسكري واألمنً بٌن دول ؼرب أوروبا وأمرٌكا الشمالٌة لتقؾ فً وجه االتحاد السوفٌتً السابق
ضد أي اعتداء .
منظمة المإتمر اإلسالمً  - :منظمة معظم الدول األعضاء فٌها دول إسالمٌة  ،تؤسست فً الرباط
عام 1969م أثر إحراق إسرائٌل المسجد األقصى مقرها جده بالمملكة العربٌة السعودٌة .
أبرز المنظمات اإلقلٌمٌة فً العالم :
 -1جامعة الدول العربٌة .
 -2االتحاد األوروبً .
 -3منظمة األقطار العربٌة المصدرة للنفط ( أوابك ) .
 -4منظمة المإتمر اإلسالمً .
 -6حلؾ وارسو .
 -5حلؾ شمال األطلسً .
 -1جامعة الدول العربٌة - :
أ -التؤسٌس  :تؤسست عام 1245م تضم جمٌع الدول العربٌة .
القاهـــــرة .
ب -المقر :
ج -األهـــــــــــــــداف :
 -1المساواة بٌن الدول األعضاء واحتفاظ كل منها بسٌادتها .
 -2عدم اللجوء إلى القوة لفض النزاعات بٌن دول األعضاء .
 -3تقدٌم المساعدات الالزمة إذا تعرضت إحدى دول الجامعة ألي اعتداء .
 -4تعاون الدول العربٌة فً الشإون االقتصادٌة والمالٌة واالجتماعٌة والصحٌة وشإون الجنسٌة والثقافٌة .
س :ما عدم تحقٌق الجامعة العربٌة أهدافها ؟
أ -عدم وجود آلٌة لتطبٌق القرارات .
ب -سٌادة المصالح القطرٌة على المصالح القومٌة العامة .
ت -االختالفات فً التوجٌهات السٌاسٌة للدول األعضاء .
ث -عدم إعطاء الجامعة أي أهمٌة فً الخطط السٌاسٌة التنموٌة لكل دولة .
س :ما السبٌل إلعادة دور جامعة الدول العربٌة ؟
 -1إعادة دورها فً إحٌاء األهداؾ التً قامت من أجلها .
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 -2ال بد أن تكون قراراتها ذات مصداقٌة وتؤثٌر .
 -3منحها سلطة أعلى من سلطة النظم السٌاسٌة .
 -4أن تكون قراراتها لألعضاء إذا حازت تلك القرارات على األؼلبٌة .
 -5ال بد من اشتراك مإسسات المجتمع المدنً .
 -6زٌادة حجم التفاعل بٌن الجامعة والشعوب العربٌة .
س :ما الجهود التً قامت به الجامعة العربٌة ؟
ـ عملت على تؤسٌس السوق العربٌة المشتركة عام  11965انضمت إلٌها كل من ( مصر  ،األردن ،
سورٌا  ،العراق ) ثم انضمت إلٌها ( لٌبٌا  ،مورٌتانٌا ) وكان الهدؾ من السوق هو السٌر على طرٌق
السوق األوروبٌة المشتركة ( االتحاد األوروبً ) ولكن لم ٌكتب للسوق العربٌة المشتركة النجاح .
 -7االتحاد األوروبً :
س :متى تؤسس االتحاد األوروبً ؟
ـ تؤسس عام 1251م باسم منظمة الحدٌد والفحم األوروبٌة .
س :سم الدول المإسسة لالتحاد األوروبً  .وكم عددها .
ـ عدد الدول بدأ بست دول وفً عام 1959م أصبح ٌشمل المجموعة االقتصادٌة األوروبٌة والتً
تسمى السوق األوروبٌة المشتركة .
ـ الدول المإسسة  ( :فرنسا ـ بلجٌكٌا ـ هولندا ـ ألمانٌا ـ إٌطالٌا ) .
ـ الدول التً انضمت لها  ( :أسبانٌا ـ أٌرلندا ـ برٌطانٌا ـ الٌونان ) .
س :ما أهداف االتحاد األوروبً ؟
األهـــداف

الجوانب التً تشملها

سن قوانٌن جمركٌة موحدة
السٌاسة الخارجٌة أ-
تموٌل مشارٌع اقتصادٌة فً الدول المرشحة لعضوٌة االتحاد
ب-
أ -تحقٌق التعاون االقتصادي بٌن الدول األعضاء
اقتصادٌة
ب -تشكٌل هٌكل تنظٌمً اقتصادي موحد .
ت -استخدام عملة واحدة هً الٌورو .
أ -تحقٌق تجاره حرة بٌن الدول األعضاء .
تجارٌة
ب -إزالة مظاهر التنافس بٌن األعضاء .
ت -إزالة الحواجز الحدودٌة أمام حركة األعضاء واألشخاص.
أ -إتباع سٌاسات زراعٌة موحدة .
زراعٌة
ب -مساعدة األقالٌم الفقٌرة فً الدول األعضاء .
أ -التوقٌع على الدستور الموحد ألوروبــــــــــا .
سٌاسٌة

س :هل أهداف االتحاد األوروبً شمولٌة ؟
ــــ نعم شمولٌة ـ ألن أنشطته متنوعة تشمل المجاالت كافة وتشكل القوة االقتصادٌة والعسكرٌة للدول
األوروبٌة األعضاء وأبرز العوامل التً تدعم قوة هذا االتحاد.
 -2منظمة األقطار العربٌة المصدرة للنفط ( أوابك )
س :أي سنة تؤسست منظمة األقطار العربٌة المصدرة للنفط وما أهدافها ؟
ــ تؤسست عام 1968م ـ على ؼرار أوبك بهدؾ توفٌر التشاور والتعاون النفطً بٌن األقطار العربٌة
المنتجة والمصدرة للنفط .
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( الدول األعضاء فً منظمة األوابك )
من الشكل أعاله أجب عن األسئلة التً تلٌه :
س :عدد الدول األعضاء فً أوابك ؟
ـ الجزائر ـ تونس ـ لٌبٌا ـ مصر ـ سورٌا ـ العراق ـ الكوٌت ـ البحرٌن ـ قطر ـ اإلمارات العربٌة
المتحدة ـ السعودٌة ) .
س  :ما أهداف منظمة األقطار العربٌة المصدرة للنفط ( األوابك ) ؟
 -1التنسٌق والتعاون بٌن الدول العربٌة المنتجة للنفط .
 -7إنشاء مشروعات مشتركة فً أوجه الصناعات النفطٌة .
س :فسر  :توقف عضوٌة تونس فً منظمة األقطار العربٌة المصدر للنفط (أوابك )
أ -ألسباب تتعلق بدفع حصتها المالٌة .
ب -عدم إقامة مشروعات على أراضٌها كما كانت ترٌد .
معلومة  :تملك األوابك حوالً  %2من احتٌاطً النفط العالمً  ،وتسهم بنحو  %72من إنتاج النفط العالمً .
 -4منظمة المإتمر اإلسالمً :
س :متى تؤسست منظمة المإتمر اإلسالمً وأٌن مقرها وسبب تؤسٌسها ؟
التؤسٌس  - :تؤسست عام 1262م .
فً جدة فً المملكة العربٌة السعودٌة .
مقرها - :
أسباب تؤسٌسها  - :أثر قٌام إسرائٌل بحرق المسجد األقصى .
س :ما أهــــــــــــــداف منظمة المإتمر اإلسالمً ؟
 -1توثٌق وتعزٌز التعاون بٌن دول األعضاء ،.
 -2إحٌاء التراث أإلسالمً والعمل على نشره .
 -3تعلٌم اللؽة العربٌة فً األقطار اإلسالمٌة قاطبة لتعمٌق فهم المسلمٌن للقرآن الكرٌم
 -4الدفاع عن قضاٌا المسلمٌن فً العالم وعلى رأسها قضٌة فلسطٌن .
س :أذكر اللجان والمإسسات المنبثقة عن منظمة المإتمر اإلسالمً ؟
منظمة المإتمر اإلسالمً
المإسسات
اللجان
 1ـ بنك التنمٌة اإلسالمً .
1ـ لجنة القدس
 7ـ المنظمة اإلسالمٌة للتعلٌم والثقافة .
7ـ لجنة التعاون االقتصادي والتجاري
 2ـ المنظمة اإلسالمٌة للبث اإلذاعً .
2ـ لجنة التعاون العلمً والتقنً .
4ـ لجنة العالقات االقتصادٌة واالجتماعٌة .
5ـ لجنة التموٌل الدائم .
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س :ما دور األردن فً منظمة المإتمر اإلسالمً ؟
ــــ قام األردن فً عهد جاللة الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌن بدور فاعل فً دعم أهداف
المنظمة وتعزٌزها كما جاء فً خطاب جاللته فً افتتاح أعمال المإتمر اإلسالمً الدولً فً عمان
فً 4تموز 7115م .
 -5حلف شمال األطلســــً ( الناتو ) :
س :ما هً دول األعضاء فً الحلف ؟
( الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ـ كندا ـ أسبانٌا ـ فرنسا ـ ألمانٌا ـ برٌطانٌا ـ إٌطالٌا ـ النروٌج ـ الٌونان ـ
تركٌا ـ أٌسلندا ـ الدنمارك ) بزعامة أمرٌكا .
س :لماذا سمً بحلف شمال األطلسً بهذا االسم ؟
الجواب  - :ألن معظم الدول األعضاء فً الحلؾ تقع فً الجزء الشمالً من المحٌط األطلسً  ،وال
ٌزال هذا الحلؾ قائما ً وانضمت إلٌه العدٌد من الدول التً كانت عضواً فً حلؾ وارسو
س :متى تؤسس حلف شمال األطلسً وأٌن مقره ؟
ـ المقر  - :بروكسل عاصمة بلجٌكا .
ـ التؤسٌس  :عام 1241م .
س :ما أسباب نشؤت حلف شمال األطلسً ؟
 -1بهدف التعاون العسكري واألمنً بٌن دول أوروبا الغربٌة وأمرٌكا الشمالٌة
 -7الوقوف فً وجه الزحف الشٌوعً .
 -2اعتبار أن أي اعتداء على إحدى دول الحلف إنما هو اعتداء على الدول األعضاء
جمٌعها .
 -6حلف وارسو :
تعرٌف حلف وارسو  :ـ هو تكتل عسكري وقعته روسٌا ( االتحاد السوفٌتً سابقا ً ) مع حلفائها من
دول أوروبا الشرقٌة .
س :متى تؤسس حلف وارسو وأٌن مقره ؟
التؤسٌس  - :عام 1255م .
وارسو عاصمة بولندا .
المقر - :
س :ما أسباب نشؤت حلف وارسو ؟
ــــ للرد على إنشاء حلف شمال األطلسً .
ـــ لم ٌستمر حلف وارسو فقد أدى انهٌار االتحاد السوفٌتً السابق عام 1221م إلى تكتل حلف
وارسو .
المعرفة والفهم صفحة  ( 111إجابة األسئلة )
س :1ما المقصود بالمنظمات اإلقلٌمٌة ؟
ـــ هً المنظمات التً تضم فً عضوٌتها عدد محدود من الدول والتً ٌكون نطاق اختصاصها
محدد برقعة جغرافٌة معٌنة .
س -: 7وضح أهداف اإلتحاد األوروبً االقتصادٌة والسٌاسٌة ؟
أ -تحقٌق التعاون االقتصادي بٌن الدول األعضاء
اقتصادٌة
ب -تشكٌل هٌكل تنظٌمً اقتصادي موحد .
ج -استخدام عملة واحدة هً الٌورو .
سٌاسٌة أ -التوقٌع على الدستور الموحد ألوروبــــــــــا .
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س :2فسر العبارات اآلتٌة ؟
أ -تؤسٌس منظمة األقطار العربٌة المصدرة للنفط .
 -1التنسٌق والتعاون بٌن الدول العربٌة المنتجة للنفط .
 -7إنشاء مشروعات مشتركة فً أوجه الصناعات النفطٌة .
ب -تؤسٌس منظمة المإتمر اإلسالمً :
ـ بسبب قٌام إسرائٌل بحرق المسجد األقصى .
ج -نشؤة حلف وارسو :
ــــ للرد على إنشاء حلف شمال األطلسً .
توسع حلف األطلسً باالنضمام إلٌه دوالً كانت فً كتل وارسو ..
د-
أٌ -رى الحلف أن محاربة اإلرهاب تقتضً استمرار ٌته .
ب -تخوف الحلف من ظهور عدو جدٌد ألوروبا .
س :أكتب عاصمة المنظمات واألحالف الدولٌة واإلقلٌمٌة التالٌة :
المنظمة  /الحلف
هٌئة األمم المتحدة .
حلف شمال األطلسً
حلف وارسو
منظمة األقطار المصدرة للنفط ( أوابك )
االتحاد األوروبً
جامعة الدول العربٌة
منظمة المإتمر اإلسالمً

العاصمة  /المقرر
نٌوٌورك  /الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
بروكسٌل  /بلجٌكا
وارسو  /بولندا
فٌنا ـ النمسا .
بروكسٌل  /بلجٌكا .
القاهرة  /مصر
جدة  /المملكة العربٌة السعودٌة

الدرس الخامس  :العوامل المإثرة فً
النزاعات الداخلٌة بٌن القومٌات :
س :ما المقصود بالتركٌب اإلثنً أو العرقً
ــــ هو توزٌع السكان حسب أصولهم القومٌة
أو العرقٌة أو اللغة األم .
(الموقع الجغرافً لجزٌرة قبرص والقومٌات المكونة منها )

أجب عن األسئلة مستعٌنا بالشكل أعاله :
س :حدد الموقع الجغرافً لجزٌرة قبرص ؟
ــــ تقع جزٌرة قبرص من شمال الحوض الشرقً للبحر األبٌض المتوسط ما بٌن شمال ؼرب
سورٌا وجنوب شرق تركٌا .
س :ما القومٌات المكونة للجزٌرة ؟ وكم تبلغ نسبة كل منها ؟
أ -القومٌة التركٌة  :نسبتهم . %11
ب -القومٌة الٌونانٌة  :نسبتهم ـ . %21
ت -قومٌات أخرى . %4 :
س :ما أثر اختالف القومٌات فً قوة قبرص ؟

ـــــ ٌإدي اختالف القومٌات فً بعض الدول إلى ضعفها سٌاسٌا ً واقتصادٌا ً فاالختالف والتباٌن بٌن القومٌات
قد ٌإدي إلى قٌام الحركات االنفصالٌة فً الدولة كما حدث فً قبرص  .واالتحاد الٌوغسالفً .

مثالً فً قبرص تقسم إلى  :أ -قبرص التركٌة .
س :سم دول أخرى تعانً من اختالف القومٌات فٌها :
االتحاد الٌوغسالفً ـــ روسٌا االتحادٌة ــــ السودان .
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من الشكل أجب عن األسئلة اآلتٌة :
س :عدد القومٌات المستقرة فً سوٌسرا
ــــ األلمانٌة ـ الفرنسٌة ـ اإلٌطالٌة ـ الرومانٌة .
س :كٌف أثر تعدد القومٌات فً سوٌسرا على
وزنها الدولً ؟
ـــ بالرؼم من تعدد القومٌات فً سوٌسرا إال أنها
تعٌش معا ً مكونة المجتمع السوٌسري الذي ٌتمتع
بالرخاء االقتصادي والسٌاسً وهذا ٌنطبق على العدٌد من دول العالم التً تمكنت القومٌات
فٌها التعاٌش معا ً وتكوٌن دوال قوٌة مثل  ( :الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وكندا ) .
س :وضح أثر التباٌن العرقً بٌن السكان فً الدولة ( اختالف القومٌات )
ــ التباٌن العرقً أو اختالف القومٌات ٌإدي إلى :
أٌ -إدي إلى ضعؾ الدولة سٌاسٌا ً واقتصادٌا ً وانعدام تؤثٌرها على المستوى الدولً .
ب -قٌام الحركات االنفصالٌة فً الدولة كما حدث فً قبرص وٌوؼسالفٌا السابقة .
س :ما العوامل التً تإثر فً طبٌعة العالقات بٌن القومٌات المختلفة فً الدولة التً
ٌعٌشون فٌها ؟
 -1طبٌعة نظام ومدى تطبٌق القواعد الدٌمقراطٌة :
ـ تكون طبٌعة العالقة بٌن القومٌات عندما تطبق الدولة سٌاسة التمٌز العنصري ضد
الجماعات أو األقلٌات كلما زاد فرصة قٌام الصراعات بٌن الحكومة واألقلٌات مثال علٌها :
 جنوب أفرٌقٌا سابقا ً وفً زٌمبابوي( رودٌسٌا سابقا)  .وسٌاسة التمٌٌز العنصر التً كانتفً الوالٌات المتحدة سابقا مع السود من أصل أفرٌقٌة .
تعرٌف األقلٌات  :مجموعة من األفراد الذٌن ٌنتمون إلى قومٌة أو أصول عرقٌة تختلؾ
عن األصل العرقً للؽالبٌة العظمى من سكان الدولة .
 -7تنامً الوعً القومً أو العرقً بٌن الشعوب :
ـ ٌزداد الصراع العرقً كلما أدركت المجموعة العرقٌة حقوقها المسلوبة فقد أدرك
المسلمون فً ارٌترٌا بؤنهم أقلٌة مختلفة من الدولة اإلثٌوبٌة لذا طالبت باالستقالل الذي
تحقق لها فً عام 1962م .

( خرٌطة توضح موقع إثٌوبٌا وأرتٌرٌا )
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 -2التجمع والتشتت الجغرافً لألقلٌات :
س :أٌهما أفضل تجمع األقلٌة الواحدة فً منطقة معٌنة من الدولة ؟ أم تشتتها على أرجائها
كافة ؟
الجواب  - :إن تشتت األقلٌات فً أنحاء الدولة ٌضعؾ خطرها كالحال بالنسبة للزنوج فً
الوالٌات المتحدة الذٌن ٌعٌشون على مساحة الدولة كافة تقرٌبا ً  ،فً حٌن تجمع األقلٌات ٌزٌد
من خطرها وتقوٌتها مما ٌدفعها للقٌام بحركات انفصالٌة تهدؾ إلى االستقالل مثل :
أ -الباسك  - :كؤقلٌة فً شمال أسبانٌا
حاولت االنفصال ولكن لم تنجح .
 -4الموقع الجغرافً لألقلٌة - :
ـ تتزاٌد مشكالت األقلٌات إذا احتلت موقعا ً
جؽرافٌا ً من دولة مجاورة تحتل فٌها
المجموعة العرقٌة األكثرٌة من سكانها .
ومثال على ذلك :
أ -الكازاخ  :المسلمون فً إقلٌم تركستان
الشرقٌة
ب -السٌكٌانج  :ؼرب الصٌن الذٌن ٌتطلعون لالنضمام إلى جمهورٌة كازاخستان .
 -5استٌعاب المجتمع لألقلٌة :
ـــ إذا تقبل المجتمع األقلٌات فان ذلك ٌإدي إلى اندماجها فً المجتمع وتصبح جرءاً منه
وتساهم فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة .
مثال على ذلك األردن  :الذي تقبل المجتمع األردنً العدٌد من األقلٌات .
المجموعات العرقٌة فً دول العالم :
ـــ ٌمكن تصنٌؾ دول العالم إلى أربع قومٌات وهً :
 -1المجموعة األولى  - :تضم الدول التً تسٌطر علٌها أؼلبٌة عرقٌة وفٌها أقلٌات
وقومٌات أخرى إال أنها قلٌلة وؼٌر مإثرة .
مثال علٌها  :الدول العربٌة نموذجا ً لهذه المجموعة .
 -2المجموعة الثانٌة  - :تضم الدول التً تسٌطر علٌها أقلٌة عرقٌة .
مثال علٌها  - :جنوب أفرٌقٌا  - :التً سٌطرت فٌها األقلٌة البٌضاء لفترة طوٌلة من الزمن
حٌث سٌطرت على الموارد مدعومة بالقوة العسكرٌة البرٌطانٌة  .ؼٌر أن نضال األفارقة
الؽالبٌة السوداء تمكنت من التخلص من سٌطرة األقلٌة البٌضاء.
 -3المجموعة الثالثة  - :تضم الدول التً تحتوي
على توازن عرقً بٌن مجموعتٌن
مثال علٌها  - :بلجٌكا الذي ٌعٌش فً الجنوب
الوالون وٌتحدثون الفرنسٌة من أصل التٌنً .
والفلٌمنك فً الشمال وٌتحدثون الفلٌمنكٌة من أصل
ألمانً
 -4المجموعة الرابعة  - :تضم الدول التً تحتوي
على عدد كبٌر من األقلٌات
( المجموعات العرقٌة فً بلجٌكا )

مثال علٌها  - :الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  - :أقلٌات من أصول أسوٌة  ،أفرٌقٌة وأوروبٌة
والهنود الحمر .
كندا  :أقلٌة فرنسٌة فً إقلٌم كوبٌك  ،اإلنجلٌز فً إقلٌم أنتارٌو .
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المعرفة والفهم  :صفحة  112أجوبة األسئلة
س :1ما المقصود بالمفاهٌم والمصطلحات اآلتٌة - :
 -1التركٌب العرقً  - :هو توزٌع السكان حسب أصولهم القومٌة أو العرقٌة أو اللغة األم .
 -7األقلٌات  - :مجموعة من األفراد الذٌن ٌنتمون إلى قومٌة أو أصول عرقٌة تختلف عن
األصل العرقً للغالبٌة العظمى من سكان الدولة .
 -2الباسك  -:أقلٌة تعٌش فً شمال شرق أسبانٌا تطالب باالستقالل عن أسبانٌا .
التمٌٌز العنصري  - :مجموعة من السلوكٌات السلبٌة التً تقوم بها الدولة أو
-4
مجموعة من األفراد اتجاه قومٌة أو طائفة مختلفة عن السكان األصلٌٌن فً الدولة كتمٌٌز
البٌض فً الوالٌات المتحدة ضد السود من أصل أفرٌقً .
 -5إقلٌم الكازاخ  - :إقلٌم صٌنً فٌه أقلٌة مسلمة تعٌش فً شمال شرق الصٌن فً إقلٌم
تركستان الشرقٌة ٌتطلعون لالنضمام على جمهورٌة كازاخستان .
س 7أذكر العوامل المإثرة فً طبٌعة العالقات بٌن األقلٌات والدولة التً ٌعٌشون فٌها ؟
 -1طبٌعة نظام الحكم ومدى تطبٌق القواعد الدٌمقراطٌة .
 -2تنامً الوعً القومً أو العرقً بٌن الشعوب .
 -3التجمع والتشتت الجؽرافً لألقلٌات .
 -4الموقع الجؽرافً لألقلٌة .
 -5مدى استٌعاب المجتمع لألقلٌة .
س - :2أذكر مثاالً واحداً على كل مما ٌؤتً :
أ -دولة تضم عدداً كبٌراً من األقلٌات - :
 -1الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .
 -1االتحاد السوفٌتً سابقا ً
ٌ -2وؼسالفٌا السابقة .
 -3سوٌسرا .
ب -دولة تسٌطر علٌها أغلبٌة عرقٌة :
 -7الدول العربٌة .
 -1أسبانٌا .
ج -دول تضم عرقٌات عملت على إضعافها :
ً
 -2االتحاد السوفٌتً سابقا ً .
 -1العراق  -7 .أفغانستان .
مهارات الخرٌطة  :ص112
س : 2+7+1ما القومٌات التً تعٌش فً بلجٌكا ؟
الوالون  - :الذي ٌعٌشون فً جنوب بلجٌكا  :وٌتحدثون الفرنسٌة من أصل التٌنً .
والفلٌمنك  - :الذٌن ٌعٌشون فً شمال بلجٌكا  :وٌتحدثون الفلٌمنكٌة من أصل ألمانً .
س :4هل أثر هذا النوع العرقً فً قوة بلجٌكا ؟
ـــــــ أثر هذا النوع العرقً فً قوة بلجٌكا وزاد من قوة الدولة ووزنها السٌاسً .
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الدرس السادس  :األمن القومً العربً :
ـ القومٌة والقطرٌة واالقلٌمٌة :

القومٌة  :مصطلح ٌصؾ مجموعة من الناس ٌشتركون فً ثقافة ولؽة وتراث وتارٌخ
مشترك .
القطرٌة  :مصطلح ٌصؾ انتماء سكان القطر أو الدولة الواحدة لدولتهم ضمن حدودها
السٌاسٌة المعروفة .
اإلقلٌمٌة  - :مصطلح ٌصؾ االنتماء للمنطقة أو اإلقلٌم الذي تعٌش فٌه الجماعات واألفراد
ضمن القطر الواحد .
س :أي من المفاهٌم السابقة ٌنمً التفرقة ؟
ـــــ القطرٌة واإلقلٌمٌة .
س :أي من المفاهٌم السابقة أكثر شمولٌة ؟
ــــــ القومٌة .
س :ما العوامل التً تزٌد من الشعور باإلقلٌمٌة ؟
 -1العزلة الجؽرافٌة .
 -2ضعؾ وسائل المواصالت وطرق االتصال .
 -3السٌاسات الحكومٌة ؼٌر المتوازنة تجاه األقالٌم .
 -4التوزٌع الؽٌر عادل بٌن أقالٌم ومناطق الدولة الواحدة .
س :ما اآلثار المترتبة على االنتماء اإلقلٌمً ؟
أٌ -حول االنتماء اإلقلٌمً القوي دون التكامل االقتصادي .
بٌ -حول االنتماء اإلقلٌمً دون التجانس االجتماعً والثقافً بٌن أبناء القطر الواحد مما
ٌسهم فً تخلؾ القطر وإضعافه .
ــــ وتسعى الحكومات إلى تعزٌز الوحدة القطرٌة بٌن أبناء القطر الواحد وتقوٌة الروابط بٌن
أبناء المجتمع على اختالؾ انتمائهم اإلقلٌمٌة والسٌاسٌة والطائفٌة .
مقومـــــــات األمن القومً العربً :
تعرٌف األمن القومً العربً  - :قدرة األمة العربٌة على مواجهة جمٌع المخاوؾ
والمخاطر التً تهددها وحماٌة مصالحها الحٌوٌة والحفاظ على كٌانها وبقائها .
س :ما مقومات األمن القومً العربً ؟
ـ ٌتم تحقٌق األمن القومً العربً عن طرٌق استثمار المقومات االستراتٌجٌة للوطن
العربً والمتمثلة فً ما ٌلً - :
 -1الموقع  -2الحدود  -3السكان  -4الموارد االقتصادٌة .
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أوالً  :المــــــــوقع - :
س :صف موقع الوطن العربي بالنسبة لقارات العالم ؟

ـــ يشغل الوطن العربي موقعاً جغرافياً استراتيجيا عمى خريطة العالم ويتمثل فيما يمي - :

 -0يقع الوطن العربي عند ممتقى قارات العالم القديم الثالث  ( :آسيا  ،أوروبا  ،أفريقيا )
.

 -7تتوغل في أراضيو ثالثة أذرع مائية ىي  ( :الخميج العربي  ،البحر األحمر  ،البحر
المتوسط )

 -3بشرف عمى أىم طرق المالحة العالمية  ،حيث يمتمك سواحل طويمة تطل عمى البحار
والمحيطات  ،يبمغ مجموع أطواليا 70499كم وىذه السيول دافئة وصالحة لممالحة
طيمة أيام السنة  ،مما أسيم إيجاد موانيء صالحة لممالحة تساعد عمى ربط الوطن

العربي بالعالم .

 -4يشرف عمى مضايق مائية بحرية ىامة ىي  ( :مضيق ىرمز  ،باب المندب  ،تيران  ،وقناة السويس
).

ـــــ يمكن استثمار الموقع الجغرافي لموطن العربي في تحقيق األمن القومي العربي  ،إذ أن
استغالل موقعو في أوقات السمم يحقق أىمية كبرى يجب أن تنعكس لتصبح قوة اقتصادية

كبرى .

ـــ أما في وقت الحرب يمكن استغاللو لغايات السيطرة والتفوق العسكري .

ــــ يمكن استثمار الموقع الفمكي لموطن العربي في تحقيق التكامل االقتصادي حيث يمتد

الوطن العربي عمى مساحات واسعة بين دائرتي عرضو  °7جنوباً و °38شماالً مما يؤدي

إلى تنوع المناخات السائدة فيو والذي أوجد بدوره تنوعاً في اإلنتاج الزراعي .

ثانيـــــاً الحـــدود - :
ــــ الحدود الخارجٌة للوطن العربً  :هً ظواهر طبٌعٌة ٌمكن أن توظف لخدمة األمن القومً
العربً .

ــــ الحدود الخارجٌة للوطن العربً  :تستند إلى ظواهر تضارٌسٌة ومناخٌه  ،حٌث ال توجد
حواجز أو عوائق طبٌعٌة عند التنقل بٌن أجزاءه .
ـــ الحدود السٌاسٌة  - :مصطنعة أوجدها االستعمار بهدؾ تجزئة الوطن العربً إلدراكه
حصانة حدوده الخارجٌة فعمل على - :
أ -قسم الوطن العربً إلى أجزاء .
ب -أوجد الكٌان الٌهودي فً فلسطٌن .
ت -خلق مشكالت حدودٌة فً مناطق مختارة لٌسهل علٌه السٌطرة على الوطن
العربً .
ثالثا ً  - :السكان :
ــــ السكان فً الوطن العربً من أهم عوامل الوحدة فً الوطن العربً الداعمة ألمنه القومً
وذلك لألسباب التالٌة - :
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ٌ -1تمتع الوطن العربً بعدد سكانً كبٌر قدر ب (  )2،6،4ملٌون نسمة عام 7114م  ،أي
ما نسبته  %5من سكان العالم تقرٌبا ً  .وله أهمٌة كبٌرة فً عدة مجاالت هً - :
أٌ -وفر األٌدي العاملة  :الستثمار الموارد الطبٌعٌة .
ب -العمل فً القطاعات االقتصادٌة المختلفة .
جٌ -شكل القوة العسكرٌة الالزمة للدفاع عن سٌادة الوطن .
ٌ -7نتمً معظم سكان الوطن العربً إلى أمة واحدة وقومٌة تربطها وحدة اللغة ووحدة الدٌن
ولها تارٌخا وحضارتها وعاداتها وأهدافها المشتركة .
س :ما الروابط التً تربط سكان الوطن العربً ؟
أ -اللغة ب -الدٌن ج -تارٌخها وعاداتها وحضارتها وأهدافها المشتركة
دٌ -عٌش بٌن أبنائها أقلٌات نظروا إلٌها بنظرة التسامح والمودة .
س :ـ توزٌع السكان فً الوطن العربً غٌر عادل أو متساوي ناقش هذه العبارة ؟
ــــ ال بد من توزٌع السكان فً الوطن العربً حتى ٌحقق اإلنتاج االقتصادي الجٌد
واستثمار الموارد الطبٌعٌة من خالل :
 -1السماح للمزارعٌن العرب باالنتقال إلى مناطق ؼٌر مستؽلة .
 -7تشجٌع الهجرة بٌن أقطار الوطن العربً من المناطق المكتظة بالسكان إلى المناطق
قلٌلة السكان عن طرٌق  :أ – إقامة مشارٌع تنموٌة جاذبة لهم .
ب -تخفٌف قٌود الهجرة بٌن الدول العربٌة .
رابعــــا ً  :الموارد االقتصادٌة
 -1القطاع الزراعً ٌ - :عد القطاع الزراعً من أهم القطاعات االقتصادٌة المهمة فً
الوطن العربً وذلك لألسباب التالٌة - :
أ -مساهمة القطاع الزراعً فً تكوٌن الناتج المحلً اإلجمالً فً الوطنً العربً  ،حٌث
ساهم بنسبة  %9،9من إجمالً الناتج المحلً فً عام 2664م
بٌ -عد مصدراً رئٌسٌا ً لمعٌشة نسبة كبٌرة من السكان كونه ٌشؽل ما نسبته  %36من
إجمالً األٌدي العاملة حسب تقدٌرات عام 2664م .
جٌ -عد المصدر الرئٌسً لتوفٌر المواد األولٌة للعدٌد من الصناعات التحوٌلٌة كالصناعات
الؽذائٌة والنسٌجٌة إال أن الناتج الزراعً ال ٌكفً احتٌاجات الوطن العربً مما ٌضطره
لالستٌراد من الخارج .
 -7القطاع الصناعً :
ً
ــــ ٌعد القطاع الصناعً مكمال للقطاع الزراعً فً تحقٌق األساس لألمن القومً العربً
حٌث تتوفر فٌه مقومات الصناعة مثل - :
ج - -وجود سوق استهالكٌة .
ب -رإوس األموال .
أ -األٌدي العاملة .
د -توفر مصادر الطاقة والمواد الخام الزراعٌة والمعدنٌة .
الهٌكل القطاعً للصناعات العربٌــــــــــة :
ـــ ٌتكون القطاع الصناعً فً الوطن العربً من - :
 -7الصناعة التحوٌلٌة .
 -1الصناعة االستخراجٌة .
 -1الصناعة اإلستخراجٌة - :
أٌ -شكل استخراج النفط والغاز الطبٌعً الجزء األكبر لهذه الصناعات .
ب -استخراج الخامات غٌر المعدنٌة مثل البوتاس والفوسفات  .والخامات المعدنٌة (الحدٌد
والرصاص ) نسبة  %2من اإلنتاج العالمً .والفوسفات  %27والكروم . %2
 -7الصناعة التحوٌلٌة - :
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أجب عن األسئلة التالٌة  (- :مستعٌنا ً بالشكل أعاله ) .
س :أٌهما أكبر مساهمة فً الناتج المحلً اإلجمالً العربً  :الصناعة االستخراجٌة أم
التحوٌلٌة؟
ـــــ الصناعات االستخراجٌة .
س :أحسب نسبة مساهمة مجمل القطاع الصناعً فً الناتج االجمالً العربً لعام 7114م ؟
ـــــ  %25الناتج المحلً اٌإلجمالً .
س :على ماذا ٌدل زٌادة نسبة مساهمة الصناعة االستخراجٌة فً الناتج المحلً اإلجمالً
العربً ؟
ـــ بسبب زٌادة الطلب العالمً على النفط وارتفاع أسعاره بشكل ملموس .
س :هل ٌشكل إنتاج السلع الثقٌلة من طائرات ومعدات عسكرٌة جزءا رئٌسٌا ً من الصناعات
التحوٌلٌة العربٌة ؟
ـــــ ال تشكل الصناعات والسلع الثقٌلة جزءا رئٌسٌا ً من الصناعات العربٌة وذلك الفتقار
الوطن العربً لتكنولوجٌا صناعاتها .
معوقــــات األمن القومً العربً :
س :ما هً معوقات األمن القومً العربً ؟
 -1تفضٌل المصالح القطرٌة الضٌقة على المصالح القومٌة الشاملة .
 -2الفردٌة فً اتخاذ القرارات واالبتعاد عن العمل الجماعً والمإسسٌة فً العمل
والدٌمقراطٌة فً اتخاذ القرارات .
 -3االختالفات العقائدٌة والفكرٌة فً النظم االقتصادٌة والسٌاسٌة المنتشرة فً الوطن
العربً .
 -4ازدٌاد تبعٌة معظم أجزاء الوطن العربً للعالم الخارجً اقتصادٌا ً وسٌاسٌا ً
أسس األمن القومً العربً وآلٌات تحقٌقه :
س :ما األسس التً ٌقوم علٌها األمن القومً العربً وآلٌات تحقٌقه ؟
ٌ -1مكن تشكٌل األمن العربً بصورة تضمن الحفاظ على الخصوصٌة القطرٌة للدول
العربٌة على اعتبار أن التهدٌد الذي ٌواجه دولة هو تهدٌد ألقطار الوطن العربً بؤكمله
على سبٌل المثال  :توسع إسرائٌل على حساب البالد العربٌة ولٌس فلسطٌن وحدها فال
بد من الحفاظ على خصوصٌة األقطار العربٌة من خالل االستقاللٌة الداخلٌة واختٌار
طرٌقة اإلدارة ونظام الحكم مقابل تنازالت لصالح االتحاد الذي ٌدٌر شإونها الخارجٌة
 -2اتخاذ خطوات عملٌة وعلمٌة لتحقٌق التكامل االقتصادي العربً كإنشاء سوق عربٌة
مشتركة أو منطقة تجارة حرة .
 -3التوجه نحو إنشاء نظام عربً جدٌد ( الوالٌات العربٌة المتحدة ) لتحقٌق التكامل
االقتصادي واالجتماعً والسٌاسً بهدؾ تحقٌق الوحدة الكاملة .
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 -4إقامة مشارٌع صناعٌة عربٌة مشتركة تستثمر اإلمكانات الهائلة لمقومات التنمٌة
الصناعٌة فً الدول العربٌة  .وتهدؾ إلى تطوٌر الصناعات اإلنتاجٌة التً ٌمكن أن
تؽطً متطلبات السوق العربٌة وتصدر ما ٌتوافر إلى األسواق العالمٌة  ،والتً تتطلب
موارد مالٌة واقتصادٌة ال تستطٌع كل دولة عربٌة بمفردها أن تقوم بذلك .
 -5توعٌة اإلنسان العربً وتبصٌره بؤهمٌة األمن القومً العربً من خالل التنسٌق بٌن
أجهزة األمن وأجهزة اإلعالم والثقافة والتربٌة .
 -6االستثمار فً البحث العلمً والتقنً وتحسٌن المستوى التعلٌمً فً المدارس
والجامعات والمراكز العلمٌة لالعتماد على ألذات فً تحقٌق األمن القومً العربً .

المعرفة والفهم صفحة  175إجابة األسئلة
س - :1ما المقصود بالمفاهٌم والمصطلحات اآلتٌة :
 -1اإلقلٌمٌة  :مصطلح ٌصف االنتماء للمنطقة أو أإلقلٌم الذي ٌعٌش فٌها الجماعات
واألفراد ضمن القطر الواحد .
 -7القومٌة  :مصطلح ٌصف مجموعة من الناس ٌشتركون فً ثقافة ولغة وقٌم وتراث
وتارٌخ مشترك .
 -2األمن القومً العربً  :قدرة األمة العربٌة على مواجهة جمٌع المخاوف والمخاطر
التً تهددها وحماٌة مصالحها الحٌوٌة والحفاظ على كٌانها وبقائها .
س :7فسر العبارات اآلتٌة -:
أٌ -مكن استثمار الموقع الفلكً للوطن العربً فً تحقٌق أمنه القومً .
الجواب  - :استثمار الموقع الفلكً للوطن العربً ٌعمل على تحقٌق التكامل االقتصادي
ألن الوطن العربً ٌمتد بٌن دائرتً عرض  °2جنوبا ً و °38شماالً مما ٌإدي إلى تنوع
المناخات السائدة فٌه والذي أوجد بدوره تنوعا ً فً اإلنتاج الزراعً .
ب -تستند الحدود الخارجٌة للوطن العربً فً مجملها إلى ظواهر طبٌعٌة .
الجواب  - :ــــ الحدود الخارجٌة للوطن العربً  :هً ظواهر طبٌعٌة ٌمكن أن توظؾ
لخدمة األمن القومً العربً .
ــــ الحدود الخارجٌة للوطن العربً  :تستند إلى ظواهر تضارٌسٌة ومناخٌه  ،حٌث ال توجد
حواجز أو عوائق طبٌعٌة عند التنقل بٌن أجزاءه .
جٌ -عد القطاع الزراعً من أهم القطاعات االقتصادٌة فً الوطن العربً :
القطاع الزراعً ٌ - :عد القطاع الزراعً من أهم القطاعات االقتصادٌة المهمة فً الوطن
العربً وذلك لألسباب التالٌة - :
أ -مساهمة القطاع الزراعً فً تكوٌن الناتج المحلً اإلجمالً فً الوطنً العربً  ،حٌث
ساهم بنسبة  %2،2من إجمالً الناتج المحلً فً عام 7114م
بٌ -عد مصدراً رئٌسٌا ً لمعٌشة نسبة كبٌرة من السكان كونه ٌشغل ما نسبته  %21من
إجمالً األٌدي العاملة حسب تقدٌرات عام 7114م .
جٌ -عد المصدر الرئٌسً لتوفٌر المواد األولٌة للعدٌد من الصناعات التحوٌلٌة كالصناعات
الغذائٌة والنسٌجٌة إال أن الناتج الزراعً ال ٌكفً احتٌاجات الوطن العربً مما ٌضطره
لالستٌراد من الخارج .
س :2ناقش العبارة اآلتٌة :
ـ إذا ما نظرنا إلى عامل السكان فً الوطن العربً نظرة موحدة فإننا نجد أنه من أهم
عوامل وحدة الوطن العربً الداعمة ألمنه القومً .
ــــ السكان فً الوطن العربً من أهم عوامل الوحدة فً الوطن العربً الداعمة ألمنه القومً
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وذلك لألسباب التالٌة - :
 -1يتمتع الوطن العربي بعدد سكاني كبير قدر ب (  )3،6،4مميون نسمة عام 7994م ،
أي ما نسبتو  %5من سكان العالم تقريباً  .ولو أىمية كبيرة في عدة مجاالت ىي - :

أ -يوفر األيدي العاممة  :الستثمار الموارد الطبيعية .
ب -العمل في القطاعات االقتصادية المختمفة .

ج -يشكل القوة العسكرية الالزمة لمدفاع عن سيادة الوطن .

 -7ينتمي معظم سكان الوطن العربي إلى أمة واحدة وقومية تربطيا وحدة المغة ووحدة

الدين وليا تاريخا وحضارتيا وعاداتيا وأىدافيا المشتركة .

س :أكمل الخريطة الذىنية اآلتية التي تبين مقومات الصناعة في الوطن العربي .
المقومات الصناعة في الوطن العربي - :

 -1المواد الخام.
 -7األسواق االستهالكٌة.
 2ـ األٌدي العاملة .
4ـ رإوس األموال ـ
 -5مواد الطاقة .
مهارات الخرٌطة صفحة 172
س :أكتب ما تمثله األرقام
الموجود فً الخرٌطة :
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المسطحات المائٌة  -1 :البحر المتوسط  -7 .الخلٌج العربً  -2 .البحر األحمر
 -5باب المندب .
المضاٌق البحرٌة والمائٌة  -4 :مضٌق جبل طارق .
 -6قناة السوٌس .
قناة مائٌة - :
 - 2خط االستواء .
دوائر عرض :
 -2الجزائر.
 - 1جزر القمر .
دول عربٌة وأفرٌقٌة :
الدرس الســـــابع  :األمن المائـــً العربً
س :ما مصادر المٌاه فً الوطن العربً ؟
 -1المٌاه السطحٌة ( مٌاه األنهار مثل النٌل ـ دجلة والفرات ـ نهر األردن ـ أم الربٌع ) .
 -7مٌاه األمطار .
 -2المٌاه الجوفٌة المتجددة السطحٌة والمٌاه الجوفٌة غٌر المتجددة ( الجٌولوجٌة ) .
مفهوم األمن المائً العربً
تعرٌف األمن المائً  :التوفٌر المستمر الحتٌاجات الوطن العربً من المٌاه لسد احتٌاجاته فً
مختلؾ المجاالت كالمنزلٌة والزراعٌة والصناعٌة من أجل تحقٌق التنمٌة المستدامة  .والماء هو
المحرك الرئٌسً للسٌاسات االقتصادٌة واالجتماعٌة .
أوجه استعماالت المٌاه فً الوطن العربً :
أجب عن األسئلة التالٌة :
س :ما أكثر القطاعات االقتصادٌة استهالكا ً فً الوطن العربً ؟
الجواب  :القطاع الزراعً  .هو النصٌب األكبر .
أ -القطاع الصناعً %6 :
ب -القطاع المنزلً %6 :
ج -القطاع الزراعً  *11 :ـ النصٌب األكبر فً الوطن العربً ـ كما
نشاهد فً الشكل .
أوجه استعماالت المٌاه فً الوطن العربً لعام 7111

كمٌات المٌاه فً الوطن العربً :
الموارد
المائٌة

الكمٌة
المتوفرة

الكمٌة
المستخدمة

الموارد المائٌة السطحٌة
الموارد المائٌة الجوفٌة
مصادر أخرى ( تحلٌة وتنقٌة
المجموع

122،2
42
14
754،2

155،1
72
14
127،1

المٌزان المائً
الكمٌة المتوفرة –الكمٌة
المستخدمة
41،5
71
ــ
61،5

ـ نالحظ أن الفائض من المٌاه السطحٌة أكبر من الفائض من المٌاه الجوفٌة ألن موارد
المٌاه السطحٌة كمٌاتها أكبر من كمٌة المٌاه المستخدمة منها .
س :ما المقصود بالمٌزان المائً ؟
ـ الفرق بٌن كمٌات المٌاه المتوافرة وكمٌة المٌاه المستخدمة .
س :هل ٌدل المٌزان المائً على وجود فائض أم عجز فً الموارد المائٌة فً الوطن
العربً ؟
ــــ من خالل الجدول أعاله ٌتبٌن أن هناك فائض مائً فً الوطن العربً ٌقدر بنحو
 61،5ملٌار م 2إال أن توزٌع هذا الفائض ٌتباٌن بشكل كبٌر بٌن البلدان العربٌة .
س :ما المصدر المائي غير التقميدي من المصادر السابقة ؟ لماذا لجأت بعض الدول
العربية إلى االعتماد عميو ؟
ـــــــ المصدر المائً  :هً من مصادر التحلٌة والتنقٌة .
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ــــ لجؤت بعض الدول العربٌة إلى االعتماد علٌه بسبب - :
أ -النقص الشدٌد فً كمٌة المٌاه ألؼراض االستخدامات المنزلٌة ومٌاه الشرب
ب -لزٌادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعٌشة وزٌادة استخدامات المٌاه ألؼراض
الصناعة كالحال فً السعودٌة ودولة األمارات العربٌة المتحدة .
س :ما المقصود بالفائض المائً :العجز المائً ؟
الفائض المائً  :ـ ٌعنً أن كمٌات المٌاه المتوافرة من المواد المائٌة أكبر من الكمٌات المستهلكة.
العجز المائً ٌ - :عنً أن كمٌات المٌاه المستهلكة أو المطلوبة من الموارد المائٌة أكبر
من الكمٌات المتوافرة .
الصـــــــور المستقبلٌة لألمن المائً العربً 7121م :
س :أحسب المٌزان المائً المتوقع فً الوطن العربً لعام 7121م إذا علمت أن كمٌة
المٌاه المتوافرة 754،2ملٌار م2وأن كمٌة المٌاه المطلوبة 426ملٌار م.. .2
426م254،2 - 2م111،2 = 2م. 2
الجواب :
ـــ نالحظ أن هناك خلالً متوقعا ً بٌن العرض والطلب بسبب تزاٌد السكان مما سٌإدي إلى
وجود عجز مائً مقداره 111،2ملٌارم 2خالل العشرٌن سنة القادمة .
ــــ ونالحظ أن نصٌب الفرد تراجع فً الوطن العربً من المٌاه 2211م2سنوٌا ً عام
1261م إلى 1751م 2عام  711ومن المتوقع أن ٌنخفض إلى 651م 2عام 7175م .
أســـــــــــــــباب العجز المائً فً الوطن العربً :
س :ما أسباب العجز المائً فً الوطن العربً ؟
 -1عوامل طبٌعٌة  :تتعلق بالظروؾ المناخٌة الجافة السائدة فً معظم أجزاء الوطن
العربً .
 -7عوامل بشرٌة  :يرجع ذلك لألسباب التالية - :
أ -ارتفاع معدل المواليد والزيادة السكانية التي وصمت إلى .%7،4
ب -زيادة معدالت التصنيع .

ت -ارتفاع مستوى المعيشة .

ث -زيادة مساحة األراضي الزراعية المروية .

ج -زيادة االستيالك المنزلي مما يرفع الطمب عمى المياه .
 -2عوامل إدارٌة  :تتعلق بضعف القدرة على إدارة الموارد المائٌة والمحافظة علٌها
وترشٌد استهالكها ومنع استنزافها .
 -4تلوث المٌاه :
أٌ -حد من القدرة على استخدامات المٌاه لألغراض المنزلٌة والزراعٌة والصناعٌة .
ب -تلقً الكثٌر من الصناعات مخلفاتها فً األنهار والسدود فتلوث مٌاهها فتحد من
استخدامها .
 -5عوامل سٌاسٌة :
 -1تتعلق بسٌطرة قوى خارجٌة على بعض مصادر المٌاه السطحٌة فً الوطن العربً مما
ٌقلل من حصص البلدان العربٌة من المٌاه .
ٌ -2عتمد أكثر من  %5من سكان الوطن العربً على مٌاه أنهار دولٌة تنبع من خارج
أراضٌه مثل ( النٌل ودجلة والفرات ) .
 -3ضعؾ التعاون بٌن الدول العربٌة المتجاورة المشتركة بالمٌاه .
سبل تحقٌق األمن المائً العربً :
 -1حل الخالفات العربٌة حول تقسٌم المٌاه واعتماد األسس والقواعد الدولٌة
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المستخدمة فً حل المشكالت المتعلقة باقتسام مٌاه األنهار الدولٌة .
 -7العمل على ترشٌد استهالك الموارد المائٌة المتاحة من خالل عدة أسالٌب ٌمكن إتباعها
مثل :

أ -رفع كفاءة وصٌانة وتطوٌر شبكات نقل وتوزٌع المٌاه .
ب -تطوٌر نظم الري .
ت -استنباط سالالت وأصناف جدٌدة من المحاصٌل تستهلك كمٌات أقل من
المٌاه وتتحمل درجة أعلى من الملوحة .
 -2البحث عن موارد مائٌة جدٌدة من خالل إجراء دراسات واستكشافات إلٌجاد
خزانات مٌاه جوفٌة جدٌدة وتطوٌر تقنٌة معالجة مٌاه الصرف الصحً
والتوسع فً استخداماتها الزراعٌة والصناعٌة .
 -4ابتكار وسائل وتقنٌات لالستفادة من مٌاه األمطار من خالل االستمطار ،
والحصاد المائً ( بناء السدود والحفائر الصحراوٌة والخزانات ) وتحلٌة
مٌاه البحر المالحة أو مٌاه الٌنابٌع شبه المالحة .
 -5العمل على نقل المٌاه من الدول التً تتوافر فٌها المٌاه مثل  ( :سورٌا ،
العراق ومصر والسودان والمغرب ) إلى الدول التً تعانً من نقص حاد فٌها
كدول الخلٌج العربً واألردن والجزائر ومورٌتانٌا والصومال وجٌبوتً .

المعرفة والفهم  :::صفحة  127إجابة األسئلة
س :1ما المقصود بالمفاهٌم والمصطلحات اآلتٌة :
-1األمن المائً العربً  :التوفٌر المستمر الحتٌاجات الوطن العربً من المٌاه لسد احتٌاجاته
فً مختلف المجاالت وخاصة المنزلٌة والزراعٌة لتحقٌق التنمٌة المستدامة ( .
فالماء هو المحرك الرئٌس للسٌاسات االقتصادٌة واالجتماعٌة )
 -7الفائض المائً ٌ :عنً أن كمٌات المٌاه المتوافرة من المواد المائٌة أكبر من الكمٌات
المستهلكة .
 -2العجز المائً ٌ :عنً أن كمٌات المٌاه المستهلكة أو المطلوبة من الموارد المائٌة أكبر
من الكمٌات المتوافرة .
س :7اقترح حلوالً من العجز المائً المستقبلً فً الوطن العربً :
ـــ بوجد بعض االقتراحات للحد من العجز المائً وهً :
أ -إقامة السدود وتنفٌذ برامج الحصاد المائً .
ب -التحري عن مصادر مائٌة جدٌدة سطحٌة أو جوفٌة .
ت -استخدام الطرق الحدٌثة فً الزراعة كالري بالتنقٌط والرش .
ث -إعادة استخدام المٌاه العادمة فً زراعة األشجار
الدرس الثامن  :األمن الغذائً العربً :
س :ما أبرز مصادر الغذاء التً تعتمد علٌها فً غذائك الٌومً ؟
ٌشمل األمن الغذائً على - :
أ -الوضع الكمً ٌ :جب أن ٌتناول الفرد من الغذاء ما ٌعطٌه أكثر من 7511سعر
حراري فً الٌوم .
ً
ب -الوضع النوعً ٌ :جب أن ٌتناول الفرد غذا ًء متوازنا ٌشتمل على العناصر الغذائٌة
كافة من السكرٌات والبروتٌنات الحٌوانٌة والدهنٌات واألمالح والفٌتامٌنات .
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مالحظة ٌ :عانً الوطن فً ضوء المعطٌات السابقة من عجز فً األمن الغذائً حٌث أن
إنتاج الغذاء فً الوطن العربً ٌتزاٌد بمعدل  %2فً حٌن أن االستهالك ٌتزاٌد بمعدل
 %5أي أن نسبة العجز بلغت . %7
تعرٌف األمن الغذائً العربً  :إمكانٌة حصول السكان فً الوطن العربً جمٌعهم على
غذاء كاف ومتوازن .
الموارد األساسٌة لإلنتاج الزراعً فً الوطن العربً :
 -1األراضً الصالحة للزراعة - :
أ -تشكل األراضً الزراعٌة المستغلة فً الوطن العربً نسبة ضئٌلة إذ تقدر بنحو 62،1
ملٌون هكتار عام 7112م .
ب -ال بد من استغالل األراضً الصالحة للزراعة فً الوطن العربً بالتوسع الرأسً أو
التوسع األفقً .
تعرٌف كل من التوسع الرأسً واألفقً :
التوسع الرأسً  :زٌادة كمٌة إنتاج الدونم الواحد أي زراعة األرض أكثر من مرة فً
السنة أو استعمال األسمدة والمبٌدات الحشرٌة .
التوسع األفقً  :زٌادة مساحة األراضً المزروعة .
 -7استخدام مستلزمات اإلنتاج :
تعرٌف مستلزمات اإلنتاج  :اآلالت الزراعٌة والتكنولوجٌة واألسمدة والمبٌدات والبذور
المحسنة .
أ -البد من استخدام مستلزمات اإلنتاج فً الزراعة وعدم استخدام األسالٌب القدٌمة
لزٌادة اإلنتاج ورفع اإلنتاجٌة الزراعٌة لوحدة المساحة المزروعة .
ب -معدل استخدام مستلزمات اإلنتاج فً الوطن العربً ٌصل إلى  %11من معدل
استخدامها فً أوروبا الغربٌة .
مثال  :استخدام الجرارات الزراعٌة لكل دونم فً الوطن العربً  51 :1فً حٌن بلغت
فً أوروبا الغربٌة . 5 :1
 -2األراضـــــً الرعوٌـــــــة :
س :تعد األراضً الرعوٌة من الموارد لإلنتاج الزراعً وضح ذلك ؟
الجواب  :ألنها تمثل األساس لمهنة الرعً التً توفر اإلنتاج الحٌوانً  ،كمصدر أساس
فً الغذاء .
س :كم تبلغ مساحة األراضً الرعوٌة فً الوطن العربً ؟
ـــ تبلغ حوالً  451،2ملٌون هكتار عام 7112م أي بنسبة  %27من المساحة
اإلجمالٌة للدول العربٌة ومعظمها فً ( السعودٌة  ،السودان  ،الجزائر ) .
س :ما المشاكل التً ٌعانً منها الوطن العربً من الناحٌة القطاع الرعً ؟
أ -إهمال الحكومات العربٌة لقطاع الرعً .
ب -تحول معظم البدو من مهنة الرعً إلى مهن أخرى.
ت -هالك أعداد كبٌرة من الحٌوانات بسبب األمراض .
ث -تناقص الغطاء العشبً بسبب توالً سنوات الجفاف .
 -4السكان والقوى العاملة :
ـ ٌعد مجموع السكان والقوى العاملة فً الوطن العربً من اإلمكانات التً تتٌح تحقٌق
األمن الغذائً إال أن السكان فً الوطن العربً ٌتصفون ب - :
أ -انخفاض نسبة السكان الفاعلٌن حٌث تبلغ نسبتهم حوالً  . %72وهم الذٌن
ٌستطٌعون العمل فً األنشطة المختلفة .
لم تزد نسبة السكان المشتغلٌن فعالً فً األنشطة االقتصادٌة فً الوطن العربً عن %15
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من حجم السكان الفاعلٌن وهذا ٌعنً أن  %15من القادرٌن على العمل ٌعانون من
البطالة .
إنتاج الغـــــذاء فً الوطن العربً :
تعرٌف االكتفاء الذاتً  :قدرة الدولة على توفٌر احتٌاجاتها باالعتماد على مواردها
الذاتٌة وتحسب نسبة االكتفاء الذاتً من سلعة ما بقسمة اإلنتاج المحلً لتلك السلعة على
إجمالً الطلب من تلك السلعة ×. %111
المحاصٌل

الطلب االستهالك

اإلنتاج

الواردات

114،2512
57،1511
1،5112
56،1612

55،6452
71،4122
7،2211
52،4721

42،212
72،6445
5،5711
7،6411

نسبة االكتفاء
الذاتً ()%
52
54،6
25،1
25،2

الحبوب
القمح
السكر
الخضروات
والبطاطا
21،5
7،1262
72،1177
72،2415
الفاكهة
52،4
1،1212
1،5642
7،6256
البقول
11،2
1،2112
11،1115
17،7617
اللحوم
24،7
7،2154
1،5142
4،4212
الزٌوت
21،6
2،5147
77،1472
27،25212
األلبان
( معدل الطلب واإلنتاج والواردات من السلع الغذائٌة فً الوطن العربً بالملٌون طن لعام 71115م )

ــــ من الجدول أجب عن األسئلة اآلتٌة :
س :أذكر المواد الغذائٌة التً ترتفع فٌها نسبة االكتفاء الذاتً إلى ما فوق . %11
الجواب  ( - :الخضروات  ،البطاطا  ،الفاكهة  ،اللحوم ) .
س :ما المحاصٌل التً تنخفض فٌها نسبة االكتفاء الذاتً عن . %41
الجواب  - :السكر  ،الزٌوت .
س :كم بلغ مجموع الطلب على الحبوب فً الوطن العربً ؟
الجواب . %52 :
س :هل ٌإثر تدنً نسبة االكتفاء الذاتً من المواد الغذائٌة الرئٌسٌة على األمن القومً
العربً ؟
الجواب  :نعم والسبب فً ذلك أن انخفاض نسبة االكتفاء الذاتً من المواد الؽذائٌة ٌإدي
إلى خلخلة وضعؾ األمن الداخلً ـ حٌث ٌنتشر فً المجتمع الفقر والجهل والمرض
والتشرد والبطالة
وكذلك ٌإدي إلى ضعؾ األمن الداخلً والخارجً للوطن العربً عن طرٌق :
أـ تراكم الدٌون  .ب -دفع فواتٌر الشراء بالعمالت الصعبة  .جٌ -إدي إلى عجز فً
المٌزان التجاري خاصة فً الدول الفقٌرة التً تتؤثر باألزمات االقتصادٌة والسٌاسٌة
العالمٌة .
س :كٌف تإمن الدول الغذاء الكافً لسكانها والذي ٌفوق معدالت إنتاجها المحلً ؟
الجواب  :تضطر الدولة االستٌراد لسد النقص فً الغذاء مما ٌعنً أن لدرجة االكتفاء
الذاتً من تلك المواد تؤثٌر واضح على األمن القومً العربً بشقٌة الداخلً والخارجً .
الفـجـــــــوة الغذائٌـــــــــــــــــة :
تعرٌف الفجوة الغذائٌة  - :الفرق بٌن الطلب واإلنتاج المحلً لمادة غذائٌة معٌنة ( .
والتً ٌقدر بالكمٌات المستوردة أو بقٌمة االستٌراد بالعمالت الصعبة ) .
س :ما أسباب الفجوة الغذائٌة فً الوطن العربً ؟
أ -القصور فً التنمٌة الزراعٌة العربٌة أدى إلى عجز متفاقم فً إنتاج الؽذاء  .مثل (
الحبوب والقمح ) إذ بلؽت قٌمة الفجوة الؽذائٌة فً عام 1995م (  )12،341ملٌار
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دوالر وفً عام  2665بلػ (  )15،5ملٌار دوالر .
ب -انخفاض طفٌؾ فً قٌمة الفجوة الؽذائٌة قدره (  ) %،9فً عام 2663م عن نظٌرتها
فً عام2662م وذلك بسبب انخفاض أسعار بعض السلع الؽذائٌة فً األسواق العالمٌة .
ت -من المتوقع استمرار معدالت نمو اإلنتاج الزراعً فً وضعها الحالً واستمرار تزاٌد
الطلب على الؽذاء أن تتسع كمٌة الفجوة الؽذائٌة فً الوطن العربً فً عام 2616م 61
ملٌون طن من الحبوب وحوالً  28ملٌون طن من القمح .
اإلنتاجٌة الزراعٌة :
اإلنتاجٌة الزراعٌة  :مقدار ما تنتجه الوحدة المساحٌة الواحدة من أي محصول
بالكٌلوغرام أو مضاعفاته .
س :كٌف تفسر انخفاض اإلنتاجٌة الزراعٌة فً الوطن العربً بالمقارنة مع نظٌرتها فً
ترجع إلى األمور التالٌة - :
العالم ؟
-1معوقات طبٌعٌة - :
* استغالل األراضً بشكل غٌر كاف .
* تردي إنتاجٌة التربة بسبب برامج اإلدارة الضعٌفة .
* انحسار األراضً الرعوٌة .
* محدودٌة مصادر المٌاه المستخدمة فً الري .
 -7معوقات تكنولوجٌة :
* معوقات خاصة بمستلزمات اإلنتاج الزراعً .
* معوقات خاصة بالطرائق الفنٌة لإلنتاج .
 -2معوقات إدارٌة واقتصادٌة :
* السٌاسات الحكومٌة .
* اتجاهات السٌاسة الزراعٌة كالسٌاسة السعرٌة والتسوٌقٌة .
 -4معوقات اجتماعٌة :
* الهجرة من الرٌؾ إلى المدٌنة .
* الزحؾ السكانً على حساب األراضً الزراعٌة .
س :كٌف ٌمكن للوطن العربً تحقٌق األمن الغذائً فً ظل الظروف التً سبق ذكرها أعاله ( المعوقات
)؟

ـ ال بد من العمل العربً المشترك وفً ما ٌلً معالم إستراتٌجٌة العمل العربً المشترك
لتحقٌق األمن الغذائً فً الوطن العربً :
 -1وضع أهداؾ مشتركة للتنمٌة الؽذائٌة بهدؾ تضٌٌق الفجوة الؽذائٌة واالقتراب من
االكتفاء الذاتً .
 -2إسهام الدول العربٌة النفطٌة إسهاما ً عٌنٌا ً للدول العربٌة الزراعٌة .
 -3ضمان حرٌة تبادل الحاصالت الؽذائٌة بٌن الدول العربٌة .
 -4استؽالل الثروة السمكٌة الكامنة فً المٌاه الجوفٌة .
 -5الحد من الفاقد فً الزراعة العربٌة كالحد من تبوٌر األراضً واإلسراؾ فً مٌاه الري
 -6تطوٌر األراضً الزراعٌة الخصبة ؼٌر المستؽلة كؤراضً السودان التً ٌصعب
تطوٌرها إذا ترك أمرها للسودان وحده .
س :ما المعوقات التً تعترض التنمٌة الزراعٌة فً الوطن العربً ؟
-1ضعؾ فً معوقات البنٌة األساسٌة ( طرق  ،وسائل اتصال  ،خدمات تسوٌق ) .
 -2عدم استقرار السٌاسات االقتصادٌة التً تطبقها الدول العربٌة وتضارٌسها
 -3سٌاسات األسعار الزراعٌة التً توجه لصالح قطاعات االستهالك على حساب
القطاعات اإلنتاجٌة .
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 -4العوامل الطبٌعٌة ؼٌر المواتٌة ( كاتساع ظاهرة التصحر والجفاؾ ) .
 -5ضعؾ الحوافز االستثمارٌة فً القطاع الزراعً وارتباط التشرٌعات االستثمارٌة
بإجراءات إدارٌة طوٌلة ومعقدة .
المعرفة والفهم صفحة  ( 141إجابة األسئلة )
س :1ما المقصود بالمفاهٌم والمصطلحات اآلتٌة :
 -1األمن الغذائً العربً  :إمكانٌة حصول السكان فً الوطن العربً جمٌعهم على غذاء
كاف ومتوازن .
(

 -7الفجوة الغذائٌة  :الفرق بٌن الطلب واإلنتاج المحلً لمادة غذائٌة معٌنة .
والتً ٌقدر بالكمٌات المستوردة أو بقٌمة االستٌراد بالعمالت الصعبة ).
س :7فسر العبارتٌن اآلتٌتٌن :
أ -تدنً نسبة االكتفاء الذاتً من المواد الرئٌسٌة ٌإثر فً األمن الداخلً والخارجً
للوطن العربً .
الجواب  :السبب فً ذلك أن انخفاض نسبة االكتفاء الذاتً من المواد الغذائٌة ٌإدي إلى
خلخلة وضعف األمن الداخلً ـ حٌث ٌنتشر فً المجتمع الفقر والجهل والمرض والتشرد
والبطالة .
ــ وكذلك ٌإدي إلى ضعف األمن الداخلً والخارجً للوطن العربً عن طرٌق :
أـ تراكم الدٌون .
ب -دفع فواتٌر الشراء بالعمالت الصعبة .
جٌ -إدي إلى عجز فً المٌزان التجاري خاصة فً الدول الفقٌرة التً تتؤثر باألزمات
االقتصادٌة والسٌاسٌة العالمٌة . .
ب -للعوامل االجتماعٌة دور فً انخفاض اإلنتاجٌة الزراعٌة فً الوطن العربً
الجواب  :بسب الهجرة من الرٌؾ إلى المدٌنة  .و الزحؾ السكانً على حساب األراضً
الزراعٌة  .هذه األسباب تإدي إلى انخفاض اإلنتاجٌة الزراعٌة فً الوطن العربً .
س :2أذكر الموارد األساسٌة لإلنتاج الزراعً فً الوطن العربً .
 -1األراضــــً الزراعٌة .
 -2استخدام مستلزمات اإلنتاج .
 -3األراضً الرعوٌة .
 -4السكان والقوى العاملة .
س :4وضح المشكالت التً ٌعانً منها القطاع الرعوي فً الوطن العربً .
أـ إهمال الحكومات العربٌة لقطاع الرعً .
ب -تحول معظم البدو من مهنة الرعً إلى مهن أخرى.
ت -هالك أعداد كبٌرة من الحٌوانات بسبب األمراض .
ث -تناقص الغطاء العشبً بسبب توالً سنوات الجفاف .
الدرس التاســـــــــع  :أمن الطاقة العربً :
تعرٌف األمن الطاقً العربً  :إنتاج الدول العربٌة أو حصولها على مصادر الطاقة الالزمة
لدٌمومة حٌاتها والمحافظة على هذه المصادر من االعتداء وأتباع سٌاسة الترشٌد
االستهالكً .
الطاقة  :القدرة على أداء عمل ما .
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س :أذكر بعض مجاالت استخدام الطاقة :
الجواب  - :تستخدم فً التكٌٌف والصناعة وتولٌد الكهرباء والنقل وتنوع مصادر الطاقة ) .
س :ما مصادر الطاقة األكثر أهمٌة فً الوقت الحاضر ؟
 -1مصادر الطاقة المتجددة  - :مثل ( الطاقة الشمسٌة  ،طاقة الرٌاح  ،والمٌاه وحرارة جوف
األرض ) .
 -7مصادر الطاقة غٌر المتجددة  -مثل ( النفط  ،الغاز الطبٌعً  ،الفحم الحجري )
س :ما أهمٌة النفط كمصدر للطاقة ؟
أٌ -عتبر أكثر مصادر الطاقة استخداما ً فً العالم فً الوقت الحاضر .
ب -تعتمد علٌه الدول من مختلف المجاالت االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة والعسكرٌة
حتى بعد انتشار الطاقة النووٌة .
ت -زاد من أهمٌة الوطن العربً بامتالك النفط بكمٌات ضخمة سواء فً االحتٌاطً أو
اإلنتاج النفطً .
ث -زاد من الدخل القومً للدول المنتجة للنفط ورفع من مستوى المعٌشة لألفراد .
أوالً  :اإلنتاج النفطً العربً - :
 -1إنتاج النفط العربً بالنسبة لإلنتاج العالمً :
إجمالً العالم
إجمالً الدول العربٌة
نسبة الدول العربٌة للعام ( ) %

1216
52،172
12،715
77،1

1221
64،261
16،627
75،2

7111
62،112
71،115
21،2

7114
21،211
77،112
21

 :أجب عن األسئلة اآلتٌة :
س :ماذا تالحظ على إجمالً إنتاج الدول العربٌة من النفط عام 1216م إلى 7114م ؟
الجواب  :نالحظ أن هناك زٌادة فً إنتاج النفط ما بٌن السنوات 1986م 2664-م من
 13،215إلى . 22،119
س :كم بلغت نسبة إنتاج النفط فً الوطن العربً بالنسبة لإلنتاج العالمً فً 7114م ؟
ـ بلؽت نسبة إنتاج الوطن العربً من النفط إلى نسبة إنتاج العالم من النفط  %31وهناك ما ٌلٌه
زٌادة اإلنتاج إال أن هناك ضوابط تتعلق بظروؾ التجارة الدولٌة وأسلوب المحافظة على
المخزون النفطً .
 -7إنتــــاج النفط فً الدول العربٌــــة :

( متوسط إنتاج الدول العربٌة من النفط لعام 7114م باأللف برمٌل ٌومٌا ً )
أجب عن األســــــئلة اآلتٌة :
س :ما الدول األكثر إنتاجا ً للنفط ؟
الجواب  :المملكة العربٌة السعودٌة .
س :ما الدولة األقل إنتاجا ً للنفط ؟
الجواب  ( - :تونس  ،البحرٌن  ،السودان ) .
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ثانٌــــــــا ً  - :االحتٌاطً النفطً العربً :
ً
تعرٌف االحتٌاط النفطً :كمٌات النفط التً ثبت وجودها فعال فً الحقول النفطٌة .
االحتٌاطً النفطً ( ملٌار برمٌل النسبة المئوٌة ( ) %
الدولة
دول األوابك
دول األوبك
دول األوبك غٌر العربٌة
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
كندا
الصٌن
المكسٌك
برٌطانٌا
النروٌج
باقً دول العالم
الوطن العربً
إجمالً العالم

642،11
115،54
742،17
71،12
4،21
11،75
14،61
4،42
1،51
51،45
661،47
1114،25

52
11
77
7
1،4
1،2
1،2
1،4
1،1
4،2
52،1

ــــــ أجب عن األسئلة اآلتٌة - :
س :كم بلغ إجمالً االحتٌاطً النفطً فً الدول العربٌة ؟
الجواب  :بلػ إجمالً االحتٌاطً النفطً فً الدول العربٌة أعلى نسبة احتٌاطً فً العالم
قدرت فً نهاٌة عام 2664م ب (  ) %59،8من االحتٌاطً العالمً .
س :لماذا ترتفع أسعار منتجات النفط المكرر فً معظم أقطار العالم العربً بالرغم من غزارة
االحتٌاطً النفطً فٌها ؟
الجواب  :ألن معظم أقطار الوطن العربً كانت تعتمد على منتجات النفط المكرر فً الخارج
مما ٌضاعؾ أسعار المشتقات النفطٌة وٌضع الدول المستوردة لهذه المشتقات تحت رحمة الدول
المنتجة
س :ما الخطوات التً قامت بها الدول العربٌة لالعتماد على منتجات النفط المكررة على أراضٌها ؟
أ -قامت ببناء مصافً لتكرٌر النفط كما فً ( السعودٌة والكوٌت وقطر واإلمارات ) .
ب -قامت الٌمن ببناء مصفاة لتكرٌر النفط فً عدن .
ت -قام األردن ببناء مصفاة لتكرٌر النفط فً الزرقاء .
ث -تعتبر البحرٌن على رأس الدول العربٌة المكررة للنفط بصور تفوق حجم منتجاتها
من النفط الخام ولذلك فٌهً تقوم بتكرٌر النفط للدول العربٌة المجاورة .
ثالثا ً  :معدالت التصـــــدٌر :
ٌ عد الوطن العربً أكبر مصدر للنفط حٌث ٌشكل النفط أكثر من  %96من صادرات
معظم الدول العربٌة المصدرة له .
 بلؽت عائدات النفط فً الدول العربٌة لعام 2664م المصدرة له إلى  248،5ملٌار
دوالر .
س :ما أسباب فً زٌادة العائدات النفطٌة للدول العربٌة ؟
 -1ارتفاع أسعار النفط خالل عام 2664م .
 -2االرتفاع الكبٌر الذي طرأ على اإلنتاج والتصدٌر فً معظم الدول العربٌة .
مـــــزاٌا النفط العربً :
سٌ :تصف النفط العربً بخصائص ممٌزة على النفط فً جهات العالم األخرى أهمها أذكرها
 -1انخفاض تكالٌؾ استخراجه مقارنة مع الدول األخرى بسبب وجوده فً مناطق قرٌبة من
سطح األرض وبسبب انخفاض أجور العمالة نسبٌا ً .
ٌ -2متاز النفط العربً بموقع متوسط بالنسبة للدول الصناعٌة المستهلكة ولذلك فإن تكالٌؾ نقله
تتناقص مقارنة مع مصادر النفط األخرى .
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 -3ؼزارة آبارا لنفط العربً .
 -4نوعٌة النفط الجٌدة حٌث تقل نسبة الكبرٌت التً ٌحتوٌها وٌتمٌز بكثافته العالٌة .
 -5وقوعه بالقرب من الممرات المائٌة كقناة
السوٌس ومضٌق هرمز ومضٌق باب المندب
ومضٌق جبل طارق مما ٌسهل عملٌة نقله وٌزٌد من أهمٌته اإلستراتٌجٌة .
التوزٌع الجغرافً لمناطق النفط فً الوطن العربً :
* حوض شمال العراق
أٌ -سهم فً  %6من اإلنتاج النفطً العالمً .
ب -له امتداد مع حقل نفط –شاه فً إٌران .
* حوض الدول العربٌة المطلة على الخلٌج العربً
أٌ -سهم بحوالً  %65من اإلنتاج النفط العالمً .
ب -أؼنى األحواض النفطٌة العالمٌة .
ج -تمتد حقوله على أراضً سبع دول .
د -هو حوض بري وبحري تشترك به إٌران مع دول الخلٌج العربً .
* حوض سٌناء وخلٌج السوٌس
أ -أصؽر األحواض النفطٌة .
بٌ -ساهم بنسبة محدودة فً اإلنتاج النفط العالمً .
* حوض الشمال األوسط األفرٌقً
أ -أحدث األحواض النفطٌة إنتاجا ً .
ب -أقل األحواض النفطٌة احتٌاطا .
ج -تؽلب على حقوله صفة التشتت .
س :ما الطرق للحفاظ على النفط العربً وإطالة عمره واستغالله لٌس فقط كمصدر لألمن
الطاقً وإنما لألمن القومً العربً :
 -1تنوٌع مصادر الدخل القومً لما له من أبعاد اقتصادٌة وسٌاسٌة ألن نصؾ الدول
العربٌة تعتمد فً حٌاتها على مصدر واحد وهو النفط .
 -2االنتقال من منتج للنفط إلى مرحلة التصنٌع والتسوٌق .
 -3القناعة المطلقة بؤن نفط العرب للعرب .
 -4إطالة عمر الثروة المعدنٌة وعلى رأسها النفط من خالل ترشٌد إنتاجه وإقامة
صناعات على مشتقاته فً موطنه تعرؾ بصناعات قادة التوطن .
 -5استؽالل النفط لخدمة األمة العربٌة وزٌادة وزنها الدولً اقتصادٌا ً وعسكرٌا ً
وسٌاسٌا ً لبناء قوتها الذاتٌة للتخلص من التبعٌة .
 -6التنسٌق والتعاون العربً فً مجال النفط وتفعٌل دور الجامعة العربٌة مما ٌكفل
الحفاظ على هذا المصدر االستراتٌجً .
تعرٌف صناعات قادة التوطن :
ً
ـ هً صناعات تجذب السكان إلٌها فٌتم توطٌنهم حولها بدال من مسقط رأسهم األصلً .
المعرفة والفهم صفحة  151ـ إجابات األسئلة
س :1ما المقصود بالمفاهٌم والمصطلحات اآلتٌة :
ً
االحتٌاطً النفطً  :كمٌات النفط التً ثبت وجودها فعال فً الحقول النفطٌة
-1
األمن الطاقً العربً  :إنتاج الدول العربٌة أو حصولها على مصادر الطاقة الالزمة لدٌمومة
حٌاتها والمحافظة على هذه المصادر من االعتداء وأتباع سٌاسة الترشٌد
االستهالكً .
صناعات قادة التوطن  :ـ هً صناعات تجذب السكان إلٌها فٌتم توطٌنهم حولها بدالً من
مسقط رأسهم األصلً .
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س  :7فسر العبارات اآلتٌة :
أٌ -عد النفط المصدر األكثر استخداما ً فً الوقت الحاضر :
أ -اعتماد الدول علٌه فً مجاالت عدٌدة ( اقتصادٌة  ،سٌاسٌة  ،اجتماعٌة  ،عسكرٌة )
ب -أرخص مصادر الطاقة فهو أقل كلفة من الطاقة النووٌة وأشكال الطاقة األخرى .
ب -وصلت عائدات صادرات النفط عام 7114م فً الدول العربٌة المصدره له أعلى
مستوٌاتها .
 -1لزٌادة الطلب على النفط من ( الصٌن  ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ) .
 -7زٌادة معدالت إنتاجه فً السعودٌة  1ملٌون برمٌل ٌومٌا ً .
س : 2عدد مزاٌا النفط العربً
انخفاض تكالٌؾ استخراجه مقارنة مع الدول األخرى بسبب وجوده فً مناطق
-1
قرٌبة من سطح األرض وبسبب انخفاض أجور العمالة نسبٌا ً .
ٌمتاز النفط العربً بموقع متوسط بالنسبة للدول الصناعٌة المستهلكة ولذلك فإن
-2
تكالٌؾ نقله تتناقص مقارنة مع مصادر النفط األخرى .
-3ؼزارة آبارا لنفط العربً .
 - 4نوعٌة النفط الجٌدة حٌث تقل نسبة الكبرٌت التً ٌحتوٌها وٌتمٌز بكثافته العالٌة .
 -5وقوعه بالقرب من الممرات المائٌة كقناة السوٌس ومضٌق هرمز ومضٌق باب
المندب ومضٌق جبل طارق مما ٌسهل عملٌة نقله وٌزٌد من أهمٌته اإلستراتٌجٌة .
مهارات الخرٌطــــــــة صفحة 151
( تؤمل خرٌطة الجزء األسوي من الوطن العربً
الصماء الموجودة بالرسم واكتب ما تمثله األرقام
التً تلٌها )

 -1حوض نفطً  :حوض شمال العراق .
 -7أكبر دولة مصدرة للنفط  :المملكة
العربٌة السعودٌة .
 -2دولة نفطٌة  :العراق .
 -4دولة عضو فً األوبك واألوابك  :الكوٌت
 -5دولة عضو فً األوابك  :سورٌا .
 -6دولة تكرر النفط للدول المجاورة  :البحرٌن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسئلة الوحدة الثانٌة ـــــ اإلجابات األسئلة صفحة  152ــــــــــــــ
س :1ما المقصود بالمفاهٌم والمصطلحات اآلتٌة - :
ً
أ -الدولة  :رقعة من األرض محددة ومنظمة سٌاسٌا مسكونة من قبل سكان لها حكومة
وطنٌة ذات سٌادة على جمٌع أطرافها .
ب -حق النقض ( الفٌتو )  :امتٌاز ٌمنح للدول الخمس الكبرى دائمة العضوٌة فً مجلس
األمن الدولً .وبموجب هذا االمتٌاز ال ٌنفذ أي قرار ال توافق علٌه أي دولة من هذه
الدول .
ت -األمن الغذائً العربً :إمكانٌة حصول السكان جمٌعهم فً الوطن العربً على غذاء كاف
ومتوازن .
ث -السكان الفاعلٌن  :السكان القادرٌن على العمل .
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ج-
ح-
خ-
د-

مستلزمات اإلنتاج  :اآلالت الزراعٌة والتكنولوجٌة واألسمدة والمبٌدات والبذور المحسنة
القطرٌة  :مصطلح ٌصف انتماء سكان القطر أو الدولة الواحدة لدولتهم ضمن حدودها
السٌاسٌة المعروفة .
األمن المائً العربً  :التوفٌر المستمر الحتٌاجات الوطن العربً من المٌاه لسد احتٌاجاته
فً مختلف المجاالت وخاصة المنزلٌة والزراعٌة لتحقٌق التنمٌة المستدامة فالماء هو
المحرك الرئٌس للسٌاسات االقتصادٌة واالجتماعٌة .
االحتٌاطً النفطً  :كمٌات النفط التً ثبت وجودها فعالً فً الحقول النفطٌة .

س :7فسر العبارات اآلتٌة :
أ -تحظى الجغرافٌة السٌاسٌة باهتمام كبٌر فً الوقت الحاضر .
 -1تقدم للدولة المعلومات المتعلقة بالموارد الطبٌعٌة والبشرٌة التً ٌمكن أن تكون اإلطار
المرجعً لصانعً القرار  .عند وضع السٌاسات االقتصادٌة واالستراتٌجٌة والعسكرٌة
الداخلٌة والخارجٌة لتحقٌق التطلعات القومٌة .
 -7تقدم المعلومات التارٌخٌة المتعلقة بدراسة الدولة  ،وتحلٌل كٌفٌة نموها حتى
استطاعت أن تسٌطر على إقلٌمها من أجل فهم األوضاع السٌاسٌة والمشكالت فً الوقت
الحاضر .
 -2تسهم فً رسم مالمح المستقبل للوحدات السٌاسٌة بتوضٌح الحقائق والمإشرات كافة
الهادفة إلى توظٌف اإلمكانات والكفاءات كافة وصوالً إلى مكانة مرموقة على المستوى
الدولً .
 -4تسهم فً تعزٌز األمن الوطنً واألمن القومً والسالم العالمً .
ال تقتصر أهمٌة الجغرافٌا السٌاسٌة على تشخٌص دراسة النزاعات السٌاسٌة والصراعات
العسكرٌة فً العالم  ،بل تقدم اقتراحات وحلوالً لهذه المشكالت.
ب -قد تنشب النزاعات بٌن الدول بسبب االنتقال غٌر المشروع عبر الحدود لألشخاص أو
البضائع .
ـ تنشب النزاعات بٌن الدول بسبب االنتقال غٌر المشروع عبر الحدود لألشخاص أو البضائع
وهذا ٌسبب نتائج وآثار هامة هً :
أ -إغالق الحدود ومراكز العبور .
ب -قطع العالقات الدبلوماسٌة بٌن الدول .
ج -لم تنجح الجامعة العربٌة فً خلق أي اندماج إقلٌمً بٌن الدول العربٌة .
ـ لم تنج الجامعة العربٌة فً خلق اندماج إقلٌمً بٌن الدول العربً وذلك لألسباب التالٌة :
أ -عدم وجود آلٌة لتطبٌق القرارات .
ب -سٌادة المصالح القطرٌة على المصالح القومٌة العامة .
ح -االختالفات فً التوجٌهات السٌاسٌة للدول األعضاء .
خ -عدم إعطاء الجامعة أي أهمٌة فً الخطط السٌاسٌة التنموٌة لكل دولة .
 -1عدم وجود آلٌة لتطبٌق القرارات .
 -2سٌادة المصالح القطرٌة على المصالح القومٌة العامة .
 -3االختالفات فً التوجٌهات السٌاسٌة للدول األعضاء .
 -4عدم إعطاء الجامعة أي أهمٌة فً الخطط السٌاسٌة التنموٌة لكل دولة .
د -ما زال حلف شمال األطلسً قائما ً على الرغم من تالشً عوامل قٌامه .
ـــ وذلك لألسباب التالٌة ٌ -1 :رى الحلف أن محاربة اإلرهاب تقتضً استمرار ٌته .
 -7تخوف الحلف من ظهور عدو جدٌد ألوروبا .
هـٌ - -مكن استثمار الموقع الجغرافً للوطن العربً فً تحقٌق أمنه القومً .
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ـــــ ٌمكن استثمار الموقع الجؽرافً للوطن العربً فً تحقٌق األمن القومً العربً  ،إذ أن
استؽالل موقعه فً أوقات السلم ٌحقق أهمٌة كبرى ٌجب أن تنعكس لتصبح قوة اقتصادٌة
كبرى .
ـــ أما فً وقت الحرب ٌمكن استؽالله لؽاٌات السٌطرة والتفوق العسكري .
ــــ ٌمكن استثمار الموقع الفلكً للوطن العربً فً تحقٌق التكامل االقتصادي حٌث ٌمتد
الوطن العربً على مساحات واسعة بٌن دائرتً عرضه  °2جنوبا ً و °38شماالً مما ٌإدي
إلى تنوع المناخات السائدة فٌه والذي أوجد بدوره تنوعا ً فً اإلنتاج الزراعً . .
س :2ضع خطا ً تحت اإلجابة الصحٌحة :
 -1المعدن الذي تبلغ نسبة إنتاجه فً الوطن العربً  %72من اإلنتاج العالمً هو :
د -الفوسفات
ج -النفط .
ب -الرصاص .
أ -الحدٌد .
-7الحوض النفطً األقل احتٌاطا ً من النفط فً الوطن العربً هو حوض :
ب -شمال العراق .
أ -الدول العربٌة المطلة على الخلٌج العربً .
د -شمال األوسط اإلفرٌقً .
ج -سٌناء وحوض السوٌس .
 -2أطول أنهار العالم :
د -المسٌسبً.
ج -الفرات .
ب -األمازون .
أ -النٌل .
ٌ -4تمتع الوطن العربً بعدد سكانً كبٌر قدر عام 7114م ب :
ب 215 -ملٌون نسمة .
أ216،4 -ملٌون نسمة .
د 211 -ملٌون نسمة .
ج 715 -ملٌون نسمة
 -5إحدى الدول اآلتٌة ال تتمتع بحق النقض ( الفٌتو ) فً مجلس األمن الدولً :
د -ألمانٌا .
ج -الصٌن .
ب -برٌطانٌا .
أ -فرنسا .
 -6أكبر منتج ومصدر للنفط فً العالم :
د -عمان .
ج -البحرٌن .
ب -المؽرب .
أ -السعودٌة .
 -2تتلخص أهداف االتحاد األوروبً فً :
ب -أهداؾ اقتصادٌة .
أ -أهداؾ سٌاسٌة .
د -كل ما ذكر صحٌح .
ج -أهداؾ تجارٌة .
 -1تتنازع األقلٌات اآلتٌة على السٌطرة على جزٌرة قبرص :
ب -الٌونانٌة والتركٌة .
أ -التركٌة والكردٌة .
د -الكردٌة واإلثٌوبٌة .... .
ج -الٌونانٌة والكردٌة .
س -:4ما أبرز المقترحات التً ٌمكن أن تإدي إلى تفعٌل دور الجامعة العربٌة ؟
 -4إعادة دورها فً إحٌاء األهداف التً قامت من أجلها .
 -7ال بد أن تكون قراراتها ذات مصداقٌة وتؤثٌر .
 - 2منحها سلطة أعلى من سلطة النظم السٌاسٌة .
 -5أن تكون قراراتها لألعضاء إذا حازت تلك القرارات على األغلبٌة .
 -5ال بد من اشتراك مإسسات المجتمع المدنً .
 -6زٌادة حجم التفاعل بٌن الجامعة والشعوب العربٌة .
س -5أذكر ثالثة من معوقات األمن القومً العربً .
 -1تفضٌل المصالح القطرٌة الضٌقة على المصالح القومٌة الشاملة .
 -7الفردٌة فً اتخاذ القرارات واالبتعاد عن العمل الجماعً والمإسسٌة فً العمل والدٌمقراطٌة فً
اتخاذ القرارات .
 -2االختالفات العقائدٌة والفكرٌة فً النظم االقتصادٌة والسٌاسٌة المنتشرة فً الوطن العربً .

 -4ازدٌاد تبعٌة معظم أجزاء الوطن العربً للعالم الخارجً اقتصادٌا ً وسٌاسٌا ً
( مالحظة  :المطلوب ثالثة ـ أختار ثالثة حسب نص السإال ) .
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س :6ما العوامل التً تتسبب فً خلق الفجوة الغذائٌة العربٌة ؟
أ -القصور فً التنمٌة الزراعٌة العربٌة أدى إلى عجز متفاقم فً إنتاج الغذاء  .مثل ( الحبوب والقمح
) إذ بلغت قٌمة الفجوة الغذائٌة فً عام 1225م (  )17،241ملٌار دوالر وفً عام  7115بلغ (
 )15،5ملٌار دوالر .

ب -انخفاض طفٌؾ فً قٌمة الفجوة الؽذائٌة قدره (  ) %،9فً عام 2663م عن نظٌرتها
فً عام2662م وذلك بسبب انخفاض أسعار بعض السلع الؽذائٌة فً األسواق العالمٌة .
ت -من المتوقع استمرار معدالت نمو اإلنتاج الزراعً فً وضعها الحالً واستمرار تزاٌد
الطلب على الؽذاء أن تتسع كمٌة الفجوة الؽذائٌة فً الوطن العربً فً عام 2616م 61
ملٌون طن من الحبوب وحوالً  28ملٌون طن من القمح .
س :2أعط مثاالً واحداً على كل مما ٌؤتً :
أ -دول عدلت حدودها السٌاسٌة :

ب -منظمات دولٌة سٌاسٌة :
ج -منظمات إقلٌمٌة اقتصادٌة :

د -دول تسٌطر علٌها األقلٌة العرقٌة :

 -1السعودٌة – األردن .
 -7األردن – العراق .
 -2السعودٌة – الٌمن .
 -4قطر – البحرٌن
 -5أثٌوبا -أرتٌرٌا
 -1عصبة األمم .
 -7هٌئة األمم المتحدة .
 -1السوق األوروبٌة المشتركة .
 -7السوق العربٌة المشتركة .
 -2منظمة الدول العربٌة المصدرة للنفط ( أوابك ) .
 -4منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك ) .
 -5منظمة التجارة العالمٌة .
 -1جنوب أفرٌقٌا سابقا ً .
 -7زٌمباوي ( رودٌسٌا سابثاً).
 -2صربٌا .

مالحظة  :المطلوب فقط مثال واحد فً السإال ( وضعت اإلجابة أكثر من مثال ) .
س :هات أمثلة على كل مما ٌلً - :
أ -دول تضم عدد كبٌر من األقلٌات :
ب -دول تسٌطر علٌها أغلبٌة عرقٌة واحدة :
ج -دول تضم عرقٌات عملت على أضعافها :

روسٌا االتحادٌة  ،االتحاد الٌوغسالفً  ،الهند ،
سوٌسرا  ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .
الجزائر  ،كندا  ،أسبانٌا ،
قبرص  ،العراق  ،الفلبٌن  ،أفغانستان  ،تاٌالند .

س :هات أمثلة على كل مما ٌلً :
 -1دوائر عرض  :مدار السرطان ،خط االستواء .
 -7بحار ومحٌطات  :البحر األحمر  ،البحر المتوسط  ،المحٌط الهندي  ،المحٌط األطلسً
 -2أنهار دولٌة  : :نهر الفرات  ،نهر النٌل .
 -4ممرات ومضائق مائٌة  :مضٌق جبل طارق  ،قناة السوٌس  ،مضٌق هرمز ،
مضٌق باب المندب .
-5أحواض نفطٌة  :حوض سٌناء وخلٌج السوٌس .
قارات  :أسٌا  ،أفرٌقٌا  ،أمرٌكا الشمالٌة والجنوبٌة  ،أسترالٌا .
مهارات الخرٌـطــــة :
س :على خرٌطة العالم السٌاسً الصماء التً بالرسم ضع األسماء التً تمثل األرقام
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 -1مضٌق مائً  :مضٌق جبل طارق .
 -7مسطح مائً :المحٌط األطلسً .
 -2مسطح مائً  :المحٌط الهندي .
 -4حوض نفطً  :حوض سٌناء وخلٌج السوٌس .
 -5دولة عضو فً األوٌك  :نٌجٌرٌا .
 -6دولة عضو فً األوابك  :السعودٌة .
 -2دولة تضم أقلٌة سوداء  :الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .
 -1دول تضم أقلٌة بٌضاء  :جنوب أفرٌقٌا .
 -2دولة عدلت حدودها  :الٌمن .
 -11دولة عدلت حدودها  :كورٌا .
 -11دولة دائمة العضوٌة فً مجلس األمن  :فرنسا .
 -17دولة مشتركة فً حوض نهر الفرات  :تركٌا .
======= انتهت الوحدة الثانٌـــــــــــــــة =========== :
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