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يَُّة ِدرا�َسِة الُْجْغرافيا : اأََهمِّ لُ  ْر�ُس اْلأَوَّ الدَّ
: َطراِئُق تَْمثيِل َمعاِلِم �َسْطِح اْلأَْر�ِس ْر�ُس الثّاني  الدَّ

: َمهاراُت الْـَخريَطِة ْر�ُس الثّاِلُث  الدَّ
: تَْحديُد الْـَمواِقِع الُْجْغراِفيَِّة ْر�ُس الّرابِعُ  الدَّ

َمِنيَُّة ْر�ُس الْخاِم�ُس: الْـَمناِطُق الزَّ الدَّ
اأَ�ْسِئَلُة الَْوْحَدِة
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: اأَ�ْسكاُل �َسْطِح اْلأَْر�ِس َوالَْعواِمُل الّداِخِليَُّة الْـُموؤَثَِّرُة فيها لُ  ْر�ُس اْلأَوَّ الدَّ
: الَْعواِمُل الْخاِرِجيَُّة الْـُموؤَثَِّرُة في تَ�ْسكيِل َمعاِلِم �َسْطِح اْلأَْر�ِس ْر�ُس الثّاني  الدَّ

ْق�ُس َوالْـُمناُخ : الطَّ ْر�ُس الثّاِلُث  الدَّ
: اْلأَقاليُم الْـُمناِخيَُّة َوالنَّباِتيَُّة ْر�ُس الّرابِعُ  الدَّ

ْر�ُس الْخاِم�ُس: اْلأَقاليُم الْـُمناِخيَُّة َوالنَّباِتيَُّة في الَْوَطِن الَْعَرِبيِّ الدَّ
اأَ�ْسِئَلُة الَْوْحَدِة





الـمقّدمة 
َنِبيِّنا حممد -�صلى اهلل  احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على خامت املر�صلني 
عليه و�صلم- وعلى اآله و�صحبه اأجمعني، وبعد، فهذا كتاب اجلغرافيا لل�صف ال�صاد�س 
الذي اأُلَِّف َوفق فل�صفة الرتبية والتعليم امل�صتندة اإلى خطة التطوير الرتبوي، ونهج التعليم 

القائم على اقت�صاد املعرفة.
يت�صّمن الكتاب مو�صوعات جديدة ذات �صلة بالـجغرافيا الطبيعية والب�رشية، ت�صاعد 
على تعّرف معامل �صطح الأر�س، والعديد من الظواهر الطبيعية التي ُتوؤثِّر يف حياة الإن�صان.

يتكّون الكتاب من اأربع وحدات موّزعة على ف�صلني درا�صيني، وهي: 
الوحدة الأولى: اجلغرافيا ومهارات اخلريطة، وهي تتناول اأهمية درا�صة اجلغرافيا، وطرائق 

متثيل معامل �صطح الأر�س، ومهارات اخلريطة، وحتديد املواقع، واملناطق الزمنية.
الوحدة الثانية: النظام الطبيعي، وهي تتناول اأ�صكال �صطح الأر�س والعوامل الداخلية 
والطق�س  الأر�س،  �صطح  معامل  ت�صكيل  الـُموؤثِّرة يف  اخلارجية  والعوامل  فيها،  الـُموؤثِّرة 

واملناخ، والأقاليم املناخية يف العامل، والأقاليم املناخية والنباتية يف الوطن العربي.
الوحدة الثالثة: جغرافية ال�صكان، وهي تتناول الو�صع ال�صكاين العاملي، والرتكيب العمري 

والنوعي لل�صكان، وال�صكان يف الوطن العربي، وال�صكان يف الأردن.   
الوحدة الرابعة: البيئة، وهي تتناول النظام البيئي، والآثار القت�صادية والبيئية للزيادة 
ال�صكانية، واخللل يف التزان البيئي واأ�صبابه، وم�صكالت النظم البيئية، وم�صكالت بيئية 

حملية، وال�صتغالل الأمثل للبيئة.
واهلل ويل التوفيق





اْلَوْحَدُة اُْ�ولى

اْلُجْغرافيا 

َوَمهاراُت 

اْلـَخريَطِة

ُتَعــدُّ اْلـُجْغرافيا اأََحَد اأََهــمِّ اْلُعلومِ الَّتي 
َتْرَتِبــُط اْرِتباًطــا َوثيًقــا ِبَحياِة اْلإِْن�صــاِن 
َواْلأَْر�ِس الَّتي َيعي�ُس َعَلْيها، َوَتْهَتمُّ ِبِدرا�َصِة 
ِف ما َعَلْيها  َمعاِلـمِ �َصْطِح اْلأَْر�ِس، َوَو�صْ
ِمْن َمظاِهَر ِبا�ْصِتْخدامِ اْلَعديِد ِمَن اْلَو�صاِئِل، 
ـَوِر  ماِت، َوال�صُّ ِمْثِل: اْلـَخراِئِط، َواْلـُمَج�صَّ

يَِّة َواْلَف�صاِئيَِّة. اْلـَجوِّ

َتَتناَوُل هِذِ√ اْلَوْحَدُة َمْفهوَم اْلـُجْغرافيا، 
َ́ اْلـَخراِئِط َوَعنا�رَشهــا، َوَكْيِفيََّة  َواأَْنــوا
َتـْحديــِد اْلَمواِقــِع اْلـُجْغراِفيَّــِة َواْلَفَلِكيَِّة 
يََّة  َواأََهمِّ ــيَِّة،  اْلُكــَرِة اْلأَْر�صِ على �َصــْطِح 
ــوِل َوَدواِئــِر اْلَعْر�ــسِ يف  ُخط``وِط الطُّ
ْر�ِس،  َتـْحديــِد اْلَمواِقــِع َعلى �َصــْطِح اْلأَ

َوِح�صاَب اْلَوْقâِ يف اْلـَمناِطِق اْلـُمْخَتِلَفِة.



ُة ِلْلَوْحَدِة  النَّتاجاُت الْعامَّ
يُتََوقَُّع ِمَن الّطاِلÖِ بَْعَد ِدرا�َسِة هòِِ√ الَْوْحَدِة اأَْ¿: 

َطَلحاِت اْلواِرَدَة فيها. َف اْلَمفاهيَم َواْلُم�صْ - َيَتَعرَّ
َر الَّتي َيَتناَوُلها ِعْلُم اْلُجْغرافيا. َف اْلَعنا�صِ - َيَتَعرَّ

َف َطراِئَق َتْمثيِل َمعاِلِم �َصْطِح اْلأَْر�ِس. - َيَتَعرَّ
. mها ِمْن َبْع�س َة ِلْلَخريَطِة َبْع�صَ ئي�صَ َر الرَّ - ُيَميَِّز اْلَعنا�صِ

َ́ اْلَخراِئِط، َوُيَميَِّز َبْيَنها. َف اأَْنوا - َيَتَعرَّ
. َف َطريَقَة َعَمِل ِنظاِم اْلَمْعلوماِت اْلُجْغراِفيِّ - َيَتَعرَّ

َة َعلى َخريَطِة اْلعاَلمِ. ئي�صَ حاِت اْلماِئيََّة الرَّ طَّ َد اْلقاّراِت َواْلُم�صَ - ُيَحدِّ
َد َمْوقَِع اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ َعلى َخريَطِة اْلعاَلمِ. - ُيَحدِّ

»àُs¡ا. ِّªgََCاhَ ,اgOُóَYَhَ ,ا¡gُاéِّJا :åُ«ْMَ øْeِ ¢ِVِر اْلَ©ْرFِاhOَhَ وِل - jُ≥اQَِ¿ َبْ»øَ ُخطوِط الطُّ
َمِنيَِّة ِفي اْلعاَلمِ . َف فروَ¥ التَّْوقيâِ َبْيَن اْلَمناِطِق الزَّ - َيَتَعرَّ

ِف اْلَمْعلوماِت اْلُجْغراِفيَِّة. - َي�ْصَتْخِدَم َو�صاِئَل اِلتِّ�صاِل َوالتِّْكنولوجيا في َتَعرُّ
بيِعيَِّة. ِريَِّة َوالطَّ واِهِر اْلَب�صَ َوِر اْلَف�صاِئيَِّة َبياناتm َتَتَعلَُّق ِبالظَّ - َي�ْصَتْخِرêَ ِمَن اْلَخراِئِط َوال�صُّ
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ل       َمØْهوُم الْـُجْغرافيا    اأَوَّ

بيِعيََّة يف اْلـَمْنِطَقِة الَّتي َتْقُطُن ِفيها? ِف اْلـَمعاِلـَم الطَّ - �صِ

َرْت َمْعِرَفُتُه ِبهَذا اْلِعْلِم َعْن َطريِق اْلِبيَئِة الَّتي َيعي�ُس  َفاْلإِْن�صاُن ُجْغراِفيw ِبَطْبِعِه، َوَقْد َتَطوَّ
ِريَُّة، َواأَْكَثُرها  فيها. َوَتْجُدُر اْلإِ�صاَرُة اإَِلى اأَنَّ ِعْلَم اْلُجْغرافيا ُهَو اأََحُد اأََهمِّ اْلُعلومِ الَّتي َعَرَفْتَها اْلَب�صَ
، َوَتْعني  wْغريِقي ُل َكِلَمِة اْلُجْغرافيا )Geography( َفاإِ ًرا َعلى َمرِّ اْلُع�صوِر. اأَّما اأَ�صْ َتَغيًُّرا َوَتَطوُّ

َف اْلأَْر�ِس. ِباْلَعَرِبيَِّة َو�صْ

. wْكُل )1-1(: َمْعَلٌم َطبيِعي  ال�صَّ

َف  َوَو�صْ َوا�ْصِتْك�صاَفُه،  ِبِه  اْلـُمحيِط  اْلعاَلـِم  َف  َتَعرُّ فوَلِة  الطُّ َمْرَحَلِة  ُمْنُذ  ْن�صاُن  اْلإِ َيْبَداأُ 
ما  ِبداياِت  ذِلَ∂  َمثََّل  َوَقْد  ِتِه.  َوَمعي�صَ ِبَحياِتِه  اْرِتباِطها  اإَِلى  َنَظًرا  ُي�صاِهُدها;  الَّتي  اْلأَ�ْصياِء 
 ، mيَّة ُف �َصْطَح اْلأَْر�ِس َوما َعَلْيها ِمْن َمعاِلـَم َطبيِعيَّةm َوَب�رَشِ ُيْعَرُف ِبِعْلِم اْلـُجْغرافيا الَّذي َي�صِ

وَرِة.   ًفا ما ُت�صاِهُدُ√ يف ال�صّ ْكَل )1-1(، وا�صِ اْنُظِر ال�صَّ
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   ثاِنيkا    َمـجالُت Yِْلُم الْـُجْغرافيا

ِ هَذا اْلِعْلمِ، َوِهَي َتْنَتمي اإِلى ما ُيْعَرُف  ُتـَمثُِّل اْلأَْر�ُس الَّتي َنعي�ُس َعَلْيها ِمْحَوَر اْهِتمام
َيâْ ِبذِلَ∂ ِلأَنَّ َكواِكَب هِذِ√ اْلَمْجموَعِة،  ، َوَقْد �ُصمِّ يِّ ْم�صِ ِ ال�صَّ يَِّة اأَِو النِّظام ْم�صِ ِباْلَمْجموَعِة ال�صَّ
اأَْقَرَب  اأَنَّ  ُيْذَكُر  اْلَمْجموَعِة.  َمْرَكَز  ُتَمثُِّل  الَّتي  ْم�ِس  ال�صَّ َحْوَل  َتدوُر  َثماِنَيٌة،  َوَعَدُدها 
َفُزَحُل،  َفاْلُم�ْصَتري،  َفاْلِمّريُخ،  ْر�ُس،  َفاْلأَ َهَرُة،  َفالزُّ ُهَو ُعطاِرٌد،  ْم�ِس  ال�صَّ اإَِلى  اْلَكواِكِب 

ْكَل )2-1(.   َفاأُورانو�ُس، َفِنْبتوُن، اْنُظِر ال�صَّ
  

يَِّة. ْم�صِ ْكُل )1-2(: َكواِكُب اْلـَمْجموَعِة ال�صَّ ال�صَّ

اْبِن  اأَْمثاُل:  ُكُثٌر،  ُعَلماُء  ِمْنُهْم  ا�ْصُتِهَر  َوَقِد  اْلِعْلِم،  هَذا  في  اْلُم�ْصِلموَن  اْلُعَلماُء  َبَر´    
َيقوُم  الَّتي  اِدِر  اْلَم�صْ اأََهمِّ  ِمْن  لَّفاُتُهْم  ُموؤَ َتزاُل  وَطَة، َوما  َبطَّ َواْبِن   ، َطْخِريِّ َواْلإِ�صْ َحْوَقَل، 

.åَُعَلْيَها اْلِعْلُم اْلَحدي
ِف  ُر َفَقْط َعَلى اْلَو�صْ ِر اْلَحديåِ، َفَلْم َتُعْد َمْو�صوعاُتُه َتْقَت�صِ َر ِعْلُم اْلُجْغرافيا ِفي اْلَع�صْ َتَطوَّ
واِهِر، َواإِنَّما اأََخَذْت َتْهَتمُّ ِبِدرا�َصِة اْلأَْر�ِس َوَمعاِلِمها، ِمْثِل: اْلِجباِل، َواْلأَْنهاِر،  ْطِحيِّ ِللظَّ ال�صَّ
ِف َوالتَّْف�صيِر َوالتَّْحليِل  ّكاِن، َواْلأَماِكِن، ِباأُ�ْصلوبm ِعْلِميٍّ َيقوُم َعَلى اْلُمالَحَظِة َواْلَو�صْ َوال�صُّ
يvا  ًرا اأَ�صا�صِ روراِت اْلَحياِة، َوُعْن�صُ روَرًة ِمْن �صَ َبَحâْ ِدرا�َصُة اْلُجْغرافيا �صَ َواِل�ْصِتْنتاêِ، َواأَ�صْ

ِر التَّْنِمَيِة اِلْقِت�صاِديَِّة َواِلْجِتماِعيَِّة. ِمْن َعنا�صِ
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َنشاطٌ

10

آتي: ْكِل اْل َحِة يف ال�صَّ يَِّة اْلـُمَو�صَّ ْم�صِ اْكُتْب اأَ�ْصماَء َكواِكِب اْلـَمْجموَعِة ال�صَّ

ْطِح اْلأَْر�ِس َعَلى اْلَمْو�صوعاِت اْلآِتَيِة: ُز ِعْلُم اْلُجْغرافيا في ِدرا�َصِتِه ِل�صَ ُيَركِّ

1- الْـَمْوقُِع 

ُي�ْصِهُم يف  ّما  ـِ َل، م اأَْف�صَ  mاْلـُمْخَتِلَفِة ِب�صوَرة واِهِر  َفْهِم الظَّ اْلـَمْوقِِع َعلى  َمْعِرَفُة  ُت�صاِعُد 
ا ِباSْسóîْàِاf ِΩِ¶اΩِ اْ’إóMِْاq«KِاT πِãْeِ äَِسَبµَِة ُخطوِط  qeِاإ ™ِِbْوªَ`اْل Úُ«©ْJَ øُµِªُْ̀ jhَ .اgِرjْطوJَ

َلى َمكانm اآَخَر. وِل َوَدواِئِر اْلَعْر�ِس، َواإِّما ِبِن�ْصَبِة اْلـَمكاِن اإِ الطُّ

 : وؤاَلنْيِ اْلآِتَينْيِ ْل َمْوقَِع َمْدَر�َصِتَ∂، ُثمَّ اأَِجْب َعِن ال�صُّ َتاأَمَّ
َلى اْلـَحيِّ اأَِو اْلـَمْنِطَقِة الَّتي َتْقُطُن فيها? 	•اأَْيَن َتَقُع َمْدَر�َصُتَ∂ ِبالنِّ�ْصَبِة اإِ

	•ما َمزايا هَذا اْلـَمْوقِِع?
ـِماذا? 	•َما اْلـَمْوقُِع اْلآَخُر الَّذي َتْختاُرُ√ ِلـَمْدَر�َصِتِ∂? ل

َنشاطٌ

ْم�ُس ال�صَّ
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2- الْـَمكاُ¿

ِريَِّة الَّتي ُتَميُِّزُ√ َعْن َغْيِرِ√ ِمَن  بيِعيَِّة َواْلَب�صَ ُف ِبَمْجموَعةm ِمَن اْلَمظاِهِر الطَّ ُهَو َحيٌِّز َيتَّ�صِ
اْلِه�صاُب(،  )اْلِجباُل،  اْلأَْر�ِس  �َصْطحِ  َمعاِلُم  بيِعيَِّة  الطَّ اْلَمكاِن  َمظاِهِر  َوِمْن  اْلأَماِكِن. 
حاُت اْلماِئيَُّة )اْلُمحيطاُت، اْلُبَحْيراُت(، َواْلأَْنِظَمُة اْلِبيِئيَُّة )التُّْرَبُة، النَّباتاُت،  طَّ َواْلُم�صَ

اْلَحَيواناُت، اْلُمناُخ(.
ُرِ¥، َواْلَح�صاَرِة، َواللَُّغِة، َواْلإِْن�صاءاِت،  ِريَُّة َفَتَتَمثَُّل ِفي اْلُمُدِن، َوالطُّ اأَّما َمظاِهُر اْلَمكاِن اْلَب�صَ
�ْصهاماِت  ِل َبْيَن الّنا�ِس، َواإِ َوا�ْصِتْغالِل اْلأَرا�صي، َواْلعاداِت َوالتَّقاليِد، َوَطراِئِق التَّوا�صُ
َكِن  َلى ال�صَّ اْلإِْن�صاِن في َت�ْصكيِل اْلعاَلِم الَّذي َيعي�ُس فيِه، َواْلأَ�ْصباِب الَّتي َتْدَفُع اْلأَْفراَد اإِ
بيِعيَِّة  ْكَل )1-3( الَّذي ُيَمثُِّل َمْجموَعًة ِمَن اْلَمظاِهِر الطَّ ، اْنُظِر ال�صَّ mفي َمناِطَق ُمَعيََّنة

ْف المظاهَر التي ُتبيُِّنها ال�صورُة. ِريَِّة، َوَتَعرَّ َواْلَب�صَ

يٌَّة. ْكُل )1- 3(: َمظاِهُر َطبيِعيٌَّة َوَب�رَشِ ال�صَّ

َنشاطٌ

ها َعلى ُزَمالِئَ∂. ِريَّةm ِمْن ِبيَئِتَ∂ اْلُمحيَطِة، ُثمَّ اْعِر�صْ َوًرا ِلَمعاِلَم َطبيِعيَّةm َوَب�صَ  اْجَمْع �صُ
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3- اْلEِْقليُم
; cَاْلªُناhَ ,ñِاªfَْCاِط  mساِبَ¡ةûàَeُ mةs«©ِ«بWَ ¢َ�Fِسا�îَِب õُs«ªَàَJَ lة©َ ُ± اْ’إºُ«∏bِْ ِباeَ ¬ُsfَCْنِطَ≥ةh lاSسِ sر©ْjُ

النَّباتاِت َواْلَحَيواناِت ال�ّصاِئَدِة فيِه، اأَْو َخ�صاِئ�َس 
، ِمْثِل: اللَُّغِة، َوَنَمِط َحياِة الّنا�ِس. mِريَّة َب�صَ

ْحراِويَّ الَّذي  ْكُل )1-4( اْلإِْقليَم ال�صَّ ـَُمثِّل ال�صَّ ي
اْلَوَطِن  ي  اأَرا�صِ ِمْن   mَعة وا�صِ  mِم�صاَحة َعلى  ُر  َيْنَت�صِ
ُف ِبَخ�صاِئ�َس ُمناِخيَّةm َوَنباِتيَّةm ُتَميُِّزُ√  ، َوَيتَّ�صِ اْلَعَرِبيِّ

َعْن َغْيِرِ√ ِمَن اْلأَقاليِم.

4- الْـَحَرcَُة
َيَتناَوُل ِعْلُم اْلُجْغرافيا َحَرَكَة اْلإِْن�صاِن َواْلَب�صائِِع، َوَطراِئَق اْنِتقاِل اْلَمْعلوماِت َواْلَمواِرِد 
ْكِل )1-5( الَّذي َيْعِر�ُس اأَْمِثَلًة َعَلى اْلَحَرَكِة. َوَر ِفي ال�صَّ اِدراِت َواْلواِرداِت، اْنُظِر ال�صُّ َوال�صّ

5- تØَاYُُل اْلEِنْ�ساِ¿ َمَع الِْبيئَِة
َي�ْصــَمُل ذِلــَ∂ َعالَقــَة اْلإِْن�صــاِن ِباْلِبيَئِة 
َوَتاأْثيَرها في َحياِتِه، َوَطراِئَق اْلإِفاَدِة ِمْن 
ــًة َبْعَد  َمواِرِدها، َواأَثََر ذِلَ∂ فيها، خا�صَّ
َطِة اْلإِْن�صاِن في هَذا اْلَمجاِل،  ِزياَدِة اأَْن�صِ
ــُح  ــْكَل )1-6( الَّذي ُيَو�صِّ اْنُظــِر ال�صَّ
َبْع�َس التََّغيُّراِت الَّتي اأَْحَدَثَها اْلإِْن�صــاُن 

في هِذِ√ اْلِبيَئِة.

. ْحراِويُّ ْكُل )1-4(: اْلإِْقليُم ال�صَّ ال�صَّ

ْكُل )1- 6(: اْلإِْن�صاُن َواْلِبيَئُة. ال�صَّ

ْن�صاِن َواْلَب�صائِِع. ْكُل )1- 5(: اأَْمِثَلٌة َعلى َحَرَكِة اْلإِ ال�صَّ
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ْف ما َياأْتي:  1- َعرِّ
يَُّة، اْلإِْقليُم، اْلَمكاُن.  ْم�صِ        اْلُجْغرافيا، اْلَمْجموَعُة ال�صَّ

2-  اأَْكِمِل اْلَخريَطَة اْلَمفاهيِميََّة اْلآِتَيَة: 

يَُّة ِدرا�َصِة اْلَمْوقِِع في ِعْلِم اْلُجْغرافيا? 3- ما اأََهمِّ

ٌب في ما َياأْتي:  4- اأَْكِمِل اْلَفراÆَ ِبما ُهَو ُمنا�صِ
اأ   - اْهَتمَّ ِعْلُم اْلُجْغرافيا َقديًما ِبـ ...... الّظاِهَرِة.

يَِّة:...........، َو.........، َو........... . ْم�صِ ب- ِمْن َكواِكِب اْلَمْجموَعِة ال�صَّ
جـ- ِمْن اأَ�ْصَهِر ُعَلماِء اْلُم�ْصِلميَن في ِعْلِم اْلُجْغرافيا: ............، َو ........... .      

د  - ُتـَمثُِّل ........ ِمْحَوَر اْهِتمامِ ِعْلِم اْلُجْغرافيا.
ِريَِّة ِلْلَمكاِن: .................، َو .................... . هـ - ِمَن اْلَمظاِهِر اْلَب�صَ

ْر ما َياأْتي:  5- َف�صِّ
اأ   - الإن�صاُن جغرافيw بطبِعِه.

يَُّة َمعِرفُة َمْوقِِع اْلَمكاِن في ِعْلِم اْلُجْغرافيا. ب-  اأََهمِّ

. ْحراِويُّ ْكُل )1-4(: اْلإِْقليُم ال�صَّ ال�صَّ

الَْمْو�سوYاُت 
ئي�َسُة الَّتي يَتَناَولُها  الرَّ

Yِْلُم الُْجْغرافيا 
بالدرا�سِة
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هاِب اإَِلْيها? َف َمْنِطَقةm ما ِمْن دوِن الذَّ - َكْيَف َت�ْصَتطيُع َتَعرُّ
ُفها َوِدرا�َصُتها،  ًة ِلَتْمثيِل َمعاِلـِم �َصْطِح اْلأَْر�ِس; ِلَي�ْصُهَل َعَلْيِه َتَعرُّ ْن�صاُن َطراِئَق ِعدَّ ا�ْصَتْخَدَم اْلإِ

َوهِذِ√ اأَْبَرُزها:

ْن�صاُن َر�ْصَم َمعاِلمِ اْلأَْر�ِس )ِمْثِل: اْلِجباِل َواْلأَْنهاِر( َوَتْمثيَلها ِب�صوَرةm َب�صيَطةm َعلى  َبَداأَ اْلإِ
ِب،  َواْلَخ�صَ يِن  الطِّ ِمَن   m ìاأَْلوا َعلى  ها  َيْنُق�صَ اأََخَذ  اْلِكتاَبَة  َمْعِرَفِتِه  َوَبْعَد  اْلُكهوِف.  ُجْدراِن 

 . mِلَي�ْصُهَل َعَلْيِه َنْقُلها َوِحْفُظها في اأَماِكَن اآِمَنة ; َوَعلى ُجلوِد اْلَحَيواناِت َوَوَرِ¥ اْلَبْرِديِّ

 mِمْنها ِبا�ْصِتْخدامِ ُرموز mاأَْو ُجْزء ِلاْلأَْر�ِس   mُم�ْصَتو m ِباأَنَّها َر�ْصٌم َعلى �َصْطح ُف اْلَخريَطُة  ُتَعرَّ
اْعَتَمَدِت  الَِّتي  اْلَخراِئِط  اأُولى  َعلى  ُعِثَر  َوَقْد   . mُمَعيَّن  mَر�ْصم َوِبِمْقيا�ِس   ، mُمَعيََّنة  mَوَعالمات

النَّْهَرْيِن:  َبْيَن  ما  ِبالِد  في  َواِلتِّجاَ√  اْلِقيا�َس 
ِدْجَلَة، َواْلُفراِت، َوتوَجُد اأَْقَدُم هِذِ√ اْلـَخراِئِط 
عاِم  اإَِلى  تاريُخها  َويعوُد  ِباْلِعراِ¥،  باِبَل  في 

2500 َقْبَل اْلميالِد.
َوَقْد  اْلَخراِئِط،  ِعْلِم  اْلـُم�ْصِلموَن في   َ́ َبَر
َر�ْصِم  ِمْن  يُّ  اْلإِْدري�صِ اْلُم�ْصِلُم  اْلعاِلُم  َن  َتـَمكَّ
ِقلِّيََّة  �صِ َمِلِ∂  ِمْن   mِبَطَلب ِلْلعاَلِم   mَخريَطة ِل  اأَوَّ
ِمَن   mداِئَرة َعلى  ها  َنَق�صَ  åَُحْي الّثاني،  روَجَر 
ْكَل )7-1(. ِة عاَم 1138م، اْنُظِر ال�صَّ .اْلِف�صَّ يِّ ْكُل )1-7(: َخريطُة اْلعاَلـِم ِلاْلإِْدري�صِ ال�صَّ

�سوُم ل     الرُّ    اأَوَّ

   ثاِنيkا     الْـَخراِئُ§ 
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ِر  َجَمِة َعلى َتَطوُّ ْ باَعِة َوَحَرَكُة الرتَّ ُ́ الطِّ �صاَعَدِت اْلُك�صوُف اْلـُجْغرافيَُّة اْلَعديَدُة َواْخرِتا
َبَحâِ اْلـَخراِئُط ُتـَمثُِّل  ِ اْلـَحديåِ، َفاأَ�صْ ُر يف اْلَع�رشْ ِعْلِم اْلـَخراِئِط. َوَقِد ا�ْصَتَمرَّ هَذا  التََّطوُّ
يف  َحديَثٌة  َطراِئُق   âَْوا�ْصُتْخِدَم َدقيًقا،  َتـْمثياًل  اْلأَْر�ِس  �َصْطِح  َعلى  اْلـُجْغرافيََّة  واِهَر  الظَّ

ْكَل )8-1(.    هوَلِة َحْمِلها، اْنُظِر ال�صَّ َبَح ا�ْصِتْخداُمها �صاِئًعا ِل�صُ اإِْنتاِجها، َواأَ�صْ

ْكَل اْلـَحقيِقيَّ ِلاْلأَْر�ِس َكما  ٌم ُكَرِويw ُيـَمثُِّل ال�صَّ �صَّ ُهَو ُ‹َ
َنراها ِمَن اْلَف�صاِء، َوَتْظَهُر َعَلْيِه اْلقاّراُت َواْلـُمحيطاُت، 

ْكَل )9-1(.  اْنُظِر ال�صَّ

يَِّة    ثاِلثkا      َ‰وêُPَ الُْكَرِة اْلأَْر�سِ

بيِعيَُّة. ْكُل )1-8(: َخريَطُة اْلعاَلـِم الطِّ ال�صَّ

يَِّة. ُم اْلُكَرِة اْلأَْر�صِ �صَّ ْكُل )9-1(: ُ‹َ ال�صَّ

أستراليا
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ْكُل )1-11(: �صوَرٌة َف�صاِئيٌَّة ِلـَمْنِطَقِة ِبالِد ال�ّصاِم.              ال�صَّ

16

يَُّة َوالØَْ†ساِئيَُّة  َوُر الْـَجوِّ ا   الüسُّ kراِبع

 mويُر اأَْمِكَنة يَُّة ِبَو�صاَطِة اْلكامÒاِت اْلـُمَثَبَتِة ِبالّطاِئراِت، الَّتي ُيـْمِكُنها َت�صْ َوُر اْلـَجوِّ ُتْلَتَقُط ال�صُّ
يًَّة  ـَُمثُِّل �صوَرًة َجوِّ ْكَل )1-10( الَّذي ي ، اْنُظِر ال�صَّ mَقريَبة mَعلى �َصْطِح اْلأَْر�ِس ِمْن َم�صاَفة mَدة دَّ حُمَ

ِلـَمديَنِة اْلَعَقَبِة.

ويُر اأَْمِكَنةm ِمْن  ـُْمِكُنها َت�صْ ناِعيَِّة، الَّتي ي َوُر اْلَف�صاِئيَُّة َفُتْلَتَقُط ِبَو�صاَطِة اْلأَْقماِر ال�صِّ ا ال�صُّ  اأَمَّ
ْكَل )1 -11( الَّذي ُيـَمثُِّل �صوَرًة َف�صاِئيًَّة  َم�صافاتm َبعيَدةm َعْن �َصْطِح اْلأَْر�ِس، اْنُظِر ال�صَّ

اِهَرِة فيها. ِة الظَّ ئي�صَ َف اْلـَمعاِلـِم  الرَّ ِلـَمْنِطَقِة ِبالِد ال�ّصاِم ، حُماِوًل َتَعرُّ

يٌَّة ِلـَمديَنِة اْلَعَقَبِة. ْكُل )1-10(: �صوَرٌة َجوِّ ال�صَّ
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ويَرها يف َمْنِطَقِتَ∂?  ، َما اْلأَْمِكَنُة الَّتي َتْرَغُب َت�صْ mًرا ُتـَحلُِّق يف طاِئَرة وِّ َ∂ ُم�صَ َتَخيَّْل َنْف�صَ

ا  ِنظاُم الْـَمْعلوماِت الْـُجْغرافيَِّة kخاِم�س

ُهَو َبْرناَمٌج حا�صوِبيw ُيْعنى ِبَتْنظيِم اْلَمْعلوماِت َواْلَبياناِت اْلُجْغرافيَِّة ِبَو�صاَطِة اْلحا�صوِب، 
ها ِب�صوَرِة َخراِئَط َوُر�صومm َبياِنيَّةm َوَتقاريَر ِلَمظاِهِر �َصْطِح اْلأَْر�ِس. َوَعْر�صِ

ُخُطواُت Yََمِل ِنظاِم الَْمْعلوماِت الُْجْغراِفيَِّة:

 . mُمَعيََّنة m1- َجْمُع اْلَبياناِت اْلُجْغراِفيَِّة َعْن َمْنِطَقة
2- اإِْدخاُل اْلَبياناِت في ِجهاِز اْلحا�صوِب.

ُرِ¥، َواْلَم�صاِكِن، َوالنَّباتاِت،   3- َعَمُل َطَبقاتm اأَْو َخراِئَط ِلْلَمْنِطَقِة َوَمعاِلـِمها، ِمْثِل: الطُّ
َبقاِت )3،2،1(.          َواْلأَْوِدَيِة، َوَيْظَهُر ذِلَ∂ ِفي الطَّ

في         َيْظَهُر  َكما  اْلحا�صوِب،  ِجهاِز  ِبا�ْصِتْخداِم   mواِحَدة  mَطَبَقة في  اْلَبياناِت  هِذِ√  َدْمُج   -4
ْكُل )12-1(.  ـَُمثُِّلَها ال�صَّ َبَقِة الّراِبَعِة الَّتي ي الطَّ

ْكُل )1-12(: َنموَذêٌ ِلَعَمِل ِنظامِ اْلـَمْعلوماِت اْلُجْغراِفيَِّة. ال�صَّ

َنشاطٌ

ُرِ¥ 1- َبياناُت الطُّ

2- َبياناُت اْلـَم�صاِكِن

3- َبياناُت النَّباتاِت

4- َدْمُج اْلَبياناِت
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ْف ما َياأْتي:  1- َعرِّ

يَِّة، ِنظاُم اْلَمْعلوماِت اْلُجْغراِفيَِّة.        اْلَخريَطُة، َنموَذêُ اْلُكَرِة اْلأَْر�صِ

ِر ِعْلِم اْلَخراِئِط? 2- َما اْلَعواِمُل الَّتي اأَ�ْصَهَمâْ في َتَطوُّ

3- ِلماذا ُي�ْصَتْخَدُم ِنظاُم اْلَمْعلوماِت اْلُجْغراِفيَِّة في َتـْمثيِل َمعاِلِم �َصْطِح اْلأَْر�ِس?

ٌب في ما َياأْتي:  4- اأَْكِمِل اْلَفراÆَ ِبـما ُهَو ُمنا�صِ
اأ   - َنْق�ُس اْلإِْن�صاِن َمعاِلَم اْلأَْر�ِس َعلى ُجلوِد اْلَحَيواناِت َوَوَرِ¥ اْلَبرِديِّ كاَن ِبَهَدِف

. .......................       
َفâْ في ِبالِد .......... .  ب- اأَْقَدُم َخريَطةm اْكُت�صِ

َل َخريَطةm ِلْلعاَلِم ، ُهَو .................... .  جـ- اْلـُجْغراِفيُّ اْلُم�ْصِلُم الَّذي َر�َصَم اأَوَّ
 . ..... mةaَسا�eَ øْeِ ِةsj َوQِ اْلéَوِّ µِªُُْ̀نَ¡ا اْلàِ≥اُط ال�سُّ j äِراFِا qُة ِبالطàَsبãَªُ`اْل äُرا«eاµاْل -  O

َوُر اْلَف�صاِئيَُّة ُتْلَتَقُط َعْن َطريِق .......... .   هـ- ال�صُّ

حيَحِة في زاَء اْلَعباَرِة َغْيِر ال�صَّ حيَحِة، َواإِ�صاَرَة )û( اإِ ْع اإِ�صاَرَة )ü( اإِزاَء اْلِعباَرِة ال�صَّ 4- �صَ
       ما َياأْتي:

اأ   -  َبَداأَ اْلإِْن�صاُن َر�ْصَم َمعاِلـِم اْلأَْر�ِس َوَتـْمثيَلها ِب�صوَرةm ُبداِئيَّةm َعَلى اْلـَوَرِ¥.
واِهَر اْلُجْغراِفيََّة َعَلى �َصْطِح ِر اْلَحِدْيåِ ُتـَمثُِّل الظَّ َبَحâِ اْلَخراِئُط في اْلَع�صْ ب-  اأَ�صْ

         اْلأَْر�ِس َتـْمثياًل َدقيًقا.
.åِِر اْلَحدي َبَح ا�ْصِتْخداُم اْلَخراِئِط ناِدًرا ِفي اْلَع�صْ جـ-  اأَ�صْ
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pá n£jô nî`rdG oäGQÉ¡ ne oåpdÉ qãdG o¢S rQ sódG

ِ  الْـَخريَطِة ل    َطراِئُق َر�ْسم اأَوَّ

ُ الْـَخريَطِة  ِöUناYَ     اkثاِني   

َ ُت�صاِعُد َعلى َفْهِمها، ِهَي:       حَتْوي ُكلُّ َخريَطةm َمـْجموَعَة َعنا�رشِ
Yُ -1ْنواُ¿ الْـَخريَطِة

ِ́ اْلـَخريَطِة.   ُي�صÒُ اْلُعْنواُن اإَِلى َمْو�صو
اهاِت ِّŒاِل ُ ِّö�َ2- ُموؤ

َة َعَلى اْلـَخريَطِة ئي�صَ جاهاِت الرَّ ُ اِلتِـّ  ُيـَمثُِّل هَذا اْلـُموؤَ�رشِّ
ماِل غاِلًبا َعَلى اْلـَخراِئط. جاُ√ ال�صَّ  )�َصماًل، َجنوًبا، �رَشًْقا، َغْرًبا(، َوَيْظَهُر اتِـّ

3- ِمØْتاìُ )َدليُل( الْـَخريَطِة
موِز َواْلأَلْواِن اْلـُم�ْصَتْخَدَمِة  ُع يف اإِْحدى َزواَيا اْلـَخريَطِة ِلَتْو�صيِح َدللِت الرُّ ُهَو قاِئَمٌة تو�صَ

فيها.

 m¥َعلى َوَر mَوُرموز mطات ى َُطَّ َيَتَطلَُّب َر�ْصُم اْلـَخريَطِة َتـْحويَل َمعاِلـِم �َصْطحِ اْلأَْر�ِس اإلِ
، َوُي�ْصَتْعَمُل ِلذِلَ∂ َطراِئُق َيَدِويٌَّة َواأُْخرى اآِليٌَّة َحديَثٌة. mَصْطُحُه ُم�ْصَتو�

ِ́ اْلآتي: ًطا َلها ِباتِّبا َ∂، ُثمَّ اْر�ُصْم َُطَّ فِّ ْل ُغْرَفَة �صَ  َتاأَمَّ
. فِّ ْكَل الَّذي ُيـَمثُِّل ُغْرَفَة ال�صَّ 	•اْر�ُصِم ال�صَّ
ْكِل. ْد َمْوقَِع اْلباِب َوالنَّواِفِذ َعَلى ال�صَّ 	•َحدِّ

 .ìِا�ْصَتْخِدْم ُرموًزا ِلَتْمثيِل ُكلٍّ ِمَن: اْلـَمقاِعِد، َوطاِوَلِة اْلـُمَعلِِّم، َواللَّْو•	
. فِّ ْكِل َمْوِقَعَ∂ يف ُغْرَفِة ال�صَّ ْد َعَلى ال�صَّ 	•َحدِّ

- َكْيَف ُيـْمِكُنَ∂ اْلـُح�صوُل َعلى َمْعلوماتm َعْن َبَلدm ما ِبا�ْصِتْخدامِ  اْلـَخريَطِة? 
ُف اْلآتي: ِلْلُح�صوِل َعلى َمْعلوماتm ِمَن اْلـَخراِئِط، َيِجُب َتَعرُّ

�َصماٌل

َغْرٌب�رَشٌْ¥

َجنوٌب

َنشاطٌ
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ْكَل  ِ اْلـَخريَطِة، اْنُظِر ال�صَّ ِف َعنا�رشِ    ِلَتَعرُّ
)1-14( اْلـُمجاِوَر، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْصِئَلِة 

اْلآِتَيِة:
	•ما ُعْنواُن اْلـَخريَطِة?

َة فيها ُم�ْصَتعيًنا ئي�صَ اهاِت الرَّ ِّŒِد اِل 	•َحدِّ
اهاِت. ِّŒاِل ِ    ِبـُموؤَ�رشِّ

موِز اْلـُم�ْصَتْخَدَمِة يف 	•اْذُكْر َبْع�َس الرُّ
   ِمْفتاìِ اْلـَخريَطِة. 

�ْصِم اْلـُم�ْصَتْخَدِم? 	•ما �َصْكُل ِمْقيا�ِس الرَّ

ِميَِّة.  ْكُل )1-14(: َخريَطُة اْلـَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�صِ ال�صَّ

20

�ْسِم 4- ِمْقيا�ُس الرَّ
َر�ْصُم  ُعُب  َي�صْ اإِْذ  بيَعِة;  الطَّ في  َواْلآَخُر  اْلَخريَطِة،  َعَلى  اأََحُدُهما  ُبْعَدْيِن  َبْيَن  النِّ�ْصَبُة  ُهَو 
�ْصِم،  الرَّ ِمْقيا�ِس  ِبا�ْصِتْخدامِ  اْلأَْبعاُد  هِذِ√  ُر  غَّ َفُت�صَ اْلَوَرِ¥،  َعَلى  ِلاْلأَْر�ِس  اْلَحقيِقيَِّة  اْلأَْبعاِد 
بيَعِة  ُل َمْعِرَفَة اْلَم�صافاِت َواْلِم�صاحاِت. َفَمَثاًل، اإِذا كاَن ُطوُل َطريقm  ِفي الطَّ هِّ ّما َيُ�صَ ـِ م

)1(�صـم،  ِبُطوِل  اْلَخريَطِة  َعَلى  ُيْر�َصُم  َفاإِنَُّه  )1(كم، 
وَلْيِن اأَِو اْلُبْعَدْيِن: 1�صم: 1كم.  َفَتكوُن النِّ�ْصَبُة َبْيَن الطُّ

 mاأَ�ْصكال ِبَثالَثِة  اْلـَخريَطِة  في  �ْصِم  الرَّ ِمْقيا�ِس  َعْن  ُيَعبَُّر 
ْكَل )13-1(.      ، اْنُظِر ال�صَّ mة َرئي�صَ

١سم = ٢٥٠ كم

١: ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥ 

١٠ كم٠٥

�ْصِم.                ْكُل )1-13(: اأَ�ْصكاُل ِمْقيا�ِس الرَّ ال�صَّ

الْـِمْقيا�ُس

  الِْكتاِبيُّ

الْـِمْقيا�ُس
ُي الْـَخطِّ

الْـِمْقيا�ُس
النِّ�ْسِبيُّ

َنشاطٌ
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ِميَِّة.  ْكُل )1-14(: َخريَطُة اْلـَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�صِ ال�صَّ

ُ́ الْـَخراِئِ§     ثاِلثkا     اأَنْوا

َطِة  ِ́ اأَْن�صِ يَِّة، َوَتَنوُّ يَِّة َعلى �َصْطِح اْلُكَرِة اْلأَْر�صِ بيِعيَِّة َواْلَب�رَشِ ِ́ اْلـَمظاِهِر الطَّ َنَظًرا اإَِلى َتَنوُّ
ِد َمْو�صوعاِتها َوا�ْصِتْخداماِتها.  ُ́ اْلـَخراِئِط َتَبًعا ِلَتَعدُّ َدْت اأَْنوا اْلإِْن�صاِن; َفَقْد َتَعدَّ

َويف ما َياأْتي اأَْبَرُز اأَْنواِعها: 
بيِعيَُّة 1- الْـَخراِئُ§ الطَّ

حاُت اْلـماِئيَُّة، ِمْثُل: اْلـُمحيطاِت، َواْلأَْنهاِر،  طَّ يَُّة َواْلـُم�صَ َوفيها َتْظَهُر اْلأَ�ْصكاُل اْلأَْر�صِ
ُ ِلْلمناِطِق  لَلِة َعلى امْلُناِطِق امْلُْرَتفعِة َواْلأَْخ�رشَ َواْلُبَحÒْاِت. َوُي�ْصَتْعَمُل اللَّْوُن اْلُبنِّيُّ لِلدَّ
يف   êُ التََّدرُّ َوُي�ْصَتْعَمُل  ِلْلماِء،  اْلأَْزَرُ¥  َواللَّْوُن  ِلْلِه�صاِب،  َفُر  اْلأَ�صْ َواللَّْوُن  ْهليَِّة،  ال�صَّ
َيا  اآ�صِ َخريَطَة  ُيـَمثُِّل  الَّذي   )15-1( ْكَل  ال�صَّ اْنُظِر   ، ِ́ اِلْرِتفا اْلَفْرِ¥ يف  ِلَبياِن  اْلأَلْواِن 

ْف َدللِت اْلأَلْواِن ِمْن ِمْفتاìِ اْلـَخريَطِة. بيِعيََّة، َوَتَعرَّ الطَّ

 §````````«ëŸG §````````«ëŸG
…ó````æ¡dG

بيِعيَُّة. َيا الطَّ ْكُل )1-15(: َخريَطُة اآ�صِ ال�صَّ
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يا�ِسيَُّة  2- الْـَخراِئُ§ ال�سِّ
بيِعيَِّة;  الطَّ واِهِر  الظَّ َوَبْع�ُس  اْلـُمُدِن،  َوَمواقُِع  َوُحدوُدها،  َوِل  الدُّ اأَ�ْصماُء  َتْظَهُر  َوفيها 
يََّة،  يا�صِ ـَُمثُِّل َخريَطَة اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ ال�صِّ ْكَل )1-16( الَّذي ي َكاْلأَْنهاِر، َواْلِبحاِر، اْنُظِر ال�صَّ

َمَها الّظاِهَرَة َعَلى اْلـَخريَطِة. َوِل اْلَعَرِبيَِّة َوَعوا�صِ ْف اأَ�ْصماَء الدُّ َوَتَعرَّ

يَُّة. يا�صِ ْكُل )1-16(: َخريَطُة اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ ال�صِّ ال�صَّ
3- َخراِئُ§ اِلْرِتØاYاِت الْـُمتَ�ساِويَِة )الُكْنتوِريَُّة(

ahَ»¡ا Jُ�ْسΩُóَîْàَ اْل`îُطوُط الJُ »àsْ¶ِ¡ُر 
، َوالَّتي  ِ́ اِلْخِتالَف يف اِلْرِتفا

 ُ ِّÚَبJُ lُخطوط) Qِوàْنµُى ُخطوَط اْل qª Jُ�سَ
ْكَل )17-1(.   اِلْرِتفاعاِت(، اْنُظِر ال�صَّ

. mُمْرَتِفَعة mْكُل )1-17(: َخريَطٌة ُكْنتوِريٌَّة ِلَتلَّة ال�صَّ
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4 – َخراِئُ§ التَّْوRيعاِت الْـُجْغراِفيَِّة )الْـَمْو�سوYِيَِّة(
، ِمْثِل:  mُمَعيََّنة mاِهَرةX َدًة َعْن دَّ ، َوحَتْوي َمْعلوماتm حُمَ mة ِهَي َخراِئُط ُتْر�َصُم ِلَأْغرا�سm خا�صَّ
ياِحيَِّة، َوَقْد  ّكاِنيَِّة، َواْلأَماِكِن ال�صِّ بيِعيَِّة، َواْلَكثاَفِة ال�صُّ ـُناِخ، َواْلـَمواِرِد الطَّ ْق�ِس، َوامْل الطَّ
يَِّة. َوُتَعدُّ  يا�صِ اعاِت ال�صِّ ُح َبْع�َس اْلأَْحداçِ الّتاريِخيَِّة; َكاْلـَمعاِرِ∑، َوَمناِطِق ال�رشِّ ُتَو�صِّ
ِ́ ِمَن اْلـَخراِئِط، اْنُظِر اْلأَ�ْصكاَل: )1-18(، َو  وِريًَّة يف هَذا النَّْو ًة َو�رشَ اْلأَلْواُن اأَداًة ُمِهمَّ

)1-19(، َو )20-1(.

ْكُل )1-18(: َخريَطُة اْلأَْمطاِر يِف اْلـَمْمَلَكِة      ال�صَّ
ِميَِّة.   اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�صِ

َوِة اْلـَمْعِدِنيَِّة يف  ْ َّÌْكُل )1-19(: َخريَطُة ال ال�صَّ
ِميَِّة. اْلـَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�صِ

ْكُل )1- 20(: َخريَطُة َمْعَرَكِة اْلÒَْموِ∑.                 ال�صَّ
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ْف ما َياأْتي:  1- َعرِّ
.Qِوàْنµُْصِم, ُخطوُط اْل�        ِمْفتاìُ اْلَخريَطِة، ِمْقيا�ُس الرَّ

ِ́ اْلَخراِئِط? ِد اأَْنوا 2- ما اأَ�ْصباُب َتَعدُّ
 . mواِهَر ُتْر�َصُم َلها َخراِئُط َتْوزيعاتXَ َعلى m3- اْذُكْر َثالَثَة اأَْمِثَلة

ٌب في ما َياأْتي:  4 – اأَْكِمِل اْلَفراÆَ ِبما ُهَو ُمنا�صِ
اأ   - َيْظَهُر َعَلى اْلَخراِئِط غاِلًبا اتِّجاُ√ ................... . 
بيِعيَِّة .......... .  ب- ُيـَمثُِّل اللَّْوُن اْلأَْزَرُ¥ في اْلَخراِئِط الطَّ

جـ- اإِذا كاَنâِ اْلَم�صاَفُة َبْيَن َمديَنَتْي َعّماَن َواْلَعَقَبِة َعَلى اْلَخريَطِة 4�صم، َوكاَن ِمْقيا�ُس 
�ْصِم 1�صم: 100كم، َفاإِنَّ اْلَم�صاَفَة اْلَحقيِقيََّة َبْيَن اْلَمديَنَتيِن ِهَي .......... .  الرَّ
ئي�ُس الَّذي ُتْظِهُرُ√ اْلَخراِئُط اْلُكْنتوِريَُّة، ُهَو .................... . ُر الرَّ د  - اْلُعْن�صُ

حيَحِة،  ال�صَّ َغْيِر  اْلِعباَرِة  زاَء  اإِ  )û( َواإِ�صاَرَة حيَحِة،  ال�صَّ اْلِعباَرِة  اإِزاَء   )ü( اإِ�صاَرَة ْع  �صَ  -4
ِب اْلَخَطاأَ َحْيåُ َيِرُد في ما َياْأتي: وِّ َو�صَ

)     ( . mَحديَثة mَواأُْخرى اآِليَّة ، mاأ   -  ُتْر�َصُم اْلـَخراِئُط ِبَطراِئَق َيَدِويَّة
يُّ َعَلىاْلـنَّحِو اْلآتي: 1�صم :250كم. )     ( ب-  َيْظَهُر ِمْقيا�ُس اْلـَخريَطِة اْلـَخطِّ

جـ-  ُي�صيُر ُعْنواُن اْلـَخريَطِة اإَِلى ِمْقيا�ِس َر�ْصِم اْلـَخريَطِة. )     (
)     ( . mُمَعيََّنة mاِهَرةX ًة َعْن د  - َتـْحِوي اْلـَخراِئُط اْلـمـْو�صوِعيَُّة َمْعلوماتm عامَّ
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ديِقَ∂ الَّذي َي�ْصُكُن في َمكانm اآَخَر? - َكْيَف ُيْمِكُنَ∂ َتْحديُد َمْوقِِع َمْنِزلَِ∂ ِل�صَ
حاِت  طَّ يَُّة الَّتي َنعي�ُس َعَلْيها اإَِلى َمناِطَق ماِئيَّةm َتَتَمثَُّل في اْلـُم�صَ ُم اْلُكَرُة اْلأَْر�صِ َتْنَق�صِ
ِد  ، َواْلـُمَتَجمِّ ماِليِّ ِد ال�صَّ ، َواْلـُمَتَجمِّ ، َواْلهادي، َواْلِهْنِديِّ يِّ اْلـماِئيَِّة; َكاْلـُمحيطاِت )اْلأَْطَل�صِ
ْفريقيا، َواأُوروّبا،  َواإِ َيا،  اآ�صِ ْبُع:  ُتـَمثُِّلَها اْلقاّراُت ال�صَّ  mة (، َواْلِبحاِر، َوَمناِطَق ياِب�صَ اْلـَجنوِبيِّ
ماِليَُّة، َواأَِمريَكا اْلـَجنوِبيَُّة، واأوقيانو�صيا )اأُ�ْصُتراْليا، َونيوْزَلْندا، َوَمْجموَعٌة ِمَن  َواأَِمريَكا ال�صَّ

ُة اْلُقْطِبيَُّة اْلـَجنوِبيَُّة.  اْلُجُزِر اّلُمجاِوَرِة(، َواْلقارَّ
: mْكَل )1-21( ، ُثمَّ اأَِجْب َعّما َيليِه ِمْن اأَ�ْصِئَلة ِل ال�صَّ َتاأَمَّ

أستراليا

ْكُل )1- 21(: َخريَطُة اْلعاَلـمِ.                      ال�صَّ
َما اْلقاّراُت الَّتي َتْظَهُر يف اْلـَخريَطِة?	•
َة الّظاِهَرَة يف اْلـَخريَطِة.	• ئي�صَ ِ اْلـُمحيطاِت الرَّ َعنيِّ

اْلـَمْوقُِع  ُهما:  اْلأَْر�ِس،  �َصْطِح  َعلى  ما   mمِلَكان ْغرايِفِّ  اجْلُ اْلـَمْوقِِع  ِف  ِلَتَعرُّ َطريَقتاِن  توَجُد 
 . ، َواْلـَمْوقُِع اْلَفَلِكيُّ النِّ�ْصِبيُّ

»Hƒæ÷G óªéàŸG §«ëŸG

AiOÉ¡dG §«ëŸG
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ل    الْـَمْوقُِع النِّ�ْسِبيُّ اأَوَّ

ـُْمِكُن َتْحديُد اْلَمْوقِِع َعْن َطريِق اْلآتي:         ي
َيا، َو�َصماَل  ِة اآ�صِ 1- اْلِجَهُة الَّتي َيَقُع فيها; َكاأَْن ُيقاَل: َيَقُع اْلَوَطُن اْلَعَرِبيُّ َجنوَب َغْرِب قارَّ

ْكَل )22-1(. ِة اإِْفريقيا، اْنُظِر ال�صَّ قارَّ
بيِعيَِّة، اأَِو اْلَم�صافاِت اْلُمَعيََّنِة. 2- َمْوقُِع اْلَمكاِن ِبالنِّ�ْصَبِة اإَِلى َبْع�ِس اْلَعالماِت، اأَِو اْلَمظاِهِر الطَّ
َتَقُع َمديَنُة اإِْرِبَد في �ُصهوِل حوراَن، َوَتَقُع َمديَنُة اْلعَقبِة َعلى ُبْعِد )400(كم ِمْن َمديَنِة َعّماَن. 

ْكُل )1-22(: َمْوقُِع اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ ِبالنِّ�ْصَبِة اإَِلىاْلعاَلـِم. ال�صَّ

َيا، َوُهَو  ِة اآ�صِ ِميَُّة َفَتَقُع ِفي اْلـِجَهِة اْلـَجنوِبيَِّة اْلَغْرِبيَِّة ِمْن قارَّ ا اْلـَمْمَلَكُة اْلأُْرُدِنيَُّة اْلها�صِ اأَمَّ
ْكَل )23-1(. ٌط َبْيَن ُدَوِل اْلعاَلـِم، اْنُظِر ال�صَّ َمْوقٌِع ُمَتَو�صِّ

ِميَِّة ِبالنِّ�ْصَبِة اإَِلى اْلعاَلـِم.  ْكُل )1-23(: َمْوقُِع اْلـَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�صِ ال�صَّ

اأوروبا

اآ�صيا

اإفريقيا
اخلليج
العربي

البحر الأحمر

البحر املتو�صط
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ثاِنيkا     الْـَمْوقُِع الØََْلِكيُّ

وِل;  , ªgُا: hOَاFُِر اْلَ©ْرhَ ,¢ِVُخطوُط الطُّ mäاq«KِاóMُِْد اْلـَمْوقُِع اْلَفَلِكيُّ ِبَنْوَعْيِن ِمَن اْلإ َيَتَحدَّ
gِhََ« ُخطوطs«ªِgْhَ lةLhُ ’ lوOَ َل¡ا Yََ∏ى اْ’أَْر�ِس، َواإِّنـما ُتْر�َصُم َعَلى اْلَخراِئِط.

َوفي ما َياأْتي َبياٌن ِلُكلٍّ ِمْنُهما:
1- َدواِئُر الَْعْر�ِس

ــيََّة ِمَن  ِهــَي َدواِئُر َوْهِميٌَّة َتُلــفُّ اْلُكَرَة اْلأَْر�صِ
ْفِر الَّذي  ــْرِ¥، َوَتْبَداأُ ِبَخطِّ ال�صِّ اْلَغْرِب اإَِلى ال�صَّ
ــّمى َخــطَّ اِل�ْصــِتواِء، َوَتْنَتهــي ِبَخطِّ 90  ُي�صَ
َدَرَجًة �َصماًل َوَجنوًبا ِمْن َخطِّ اِل�ْصِتواِء، َوَيْبُلُ≠ 
ْكَل )24-1(  ا، اْنُظِر ال�صَّ vَمْجموُعها 180 َخط

واِئَر. َف هِذِ√ الدَّ ِلَتَتَعرَّ
ْكُل )1-24(: َدواِئُر اْلَعْر�ِس.  ال�صَّ

p∫ƒ t£dG o•ƒ£ oN -2
ماِل  ِهَي اأَْن�صاُف َدواِئَر َوْهِميَّةm َتْمَتدُّ ِمَن ال�صَّ
اإَِلــى اْلـَجنــوِب، َوَيْبُلــُ≠ َمْجموُعهــا 360 
ّمى َخطَّ  ْفِر الَّذي ُي�صَ َدَرَجًة، َوَتْبَداأُ ِبَخطِّ ال�صِّ
غرينت�ــس; ِلأَنَّــُه َيـُمرُّ ِب�صــاِحَيِة غرينت�س في 
َمِنيَُّة  ــُب اْلُفروُ¥ الزَّ َمديَنِة َلْنَدَن، َوِمْنُه ُتـْح�صَ
ــْكَل )25-1(  َبْيــَن اْلـَمناِطــِق، اْنُظــِر ال�صَّ

َ± òِgِ√ اْل`îُطوَط. sر©َàَàَوِل.ِل ْكُل )1-25): ُخطوُط الطُّ ال�صَّ
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َنشاطٌ

»sِة  اْ’VQَْCسِ  Iَِرµُاْل  َÈْYَ وِل  الطُّ ُخطوُط   ُّóàَªْ`Jَ
غرينت�س،  َخطِّ  ِمْن   ¥ِْ ال�رشَّ اإَِلى  ا  vَخط  180
غرينت�س،  َخطِّ  ِمْن  اْلَغْرِب  اإَِلى  ا  vَخط َو180 
َو180  �رَشًْقا،   180( اْلـَخّطاِن  َوَيَتطاَبُق 
الّتاريِخ  ِبَخطِّ  ُيْعَرُف  ا  vَخط َننْيِ  ُمَكوِّ َغْرًبا(، 

ْكَل )26-1(.    ، اْنُظِر ال�صَّ ْوِ›ِّ الدَّ

. ـِيِّ ْول ْكُل )1-26(: َخطُّ الّتاريِخ الدَّ ال�صَّ

ِ́ اْلـُخُطواِت   ُيـْمِكُن َتـْحديُد اْلـَمْوقِِع اْلَفَلِكيِّ ِلـَمكانm ما ِباِل�ْصِتعاَنِة ِبَخريَطِة اْلعاَلِم، َواتِّبا
اْلآِتَيِة:

	•َتـْحديُد َخطِّ اْلَعْر�ِس: 
ْفِر )َخطِّ اِل�ْصِتواِء(.  اْلَبْدُء ِبَخطِّ ال�صِّ

جاِ√ اْلـَمكاِن �َصماَل َخطِّ اِل�ْصِتواِء اأَْو َجنوَبُه. َفَمَثاًل، َيَقُع اْلَمكاُن َرْقُم )1(  َتـْحديُد اتِـّ
�َصماَل َخطِّ اِل�ْصِتواِء.

َرجاِت ُو�صوًل اإَِلى اْلـَخطِّ الَّذي َيـُمرُّ ِبذِلَ∂ اْلـَمكاِن َعَلى   ِح�صاُب اْلـَم�صاَفِة ِبالدَّ
اْلـَخريَطِة. َفَمَثاًل، َيَقُع اْلَمكاُن َرْقُم )1( َعلى َخطِّ َعْر�ِس 540 �َصماًل.  

وِل اْلـخا�سِّ ِباْلـَمكاِن:  	 َتـْحديُد َخطِّ الطُّ
ْفِر )َخطِّ غرينت�س(.  اْلَبْدُء ِبَخطِّ ال�صِّ

جاِ√ اْلـَمكاِن �َصْرَ¥ َخطِّ غرينت�س اأَْو َغْرَبُه. َفَمَثاًل، َيَقُع اْلَمكاُن َرْقُم )1(   َتْحديُد اتِـّ
�َصْرَ¥ َخطِّ غرينت�س.

َرجاِت ُو�صوًل اإَِلى اْلـَخطِّ الَّذي َيَقُع َعَلْيِه اْلـَمكاُن. َفَمَثاًل،   ِح�صاُب اْلـَم�صاَفِة ِبالدَّ
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.¢ِVِر اْلَ©ْرFِاhOَhَ وِل ْكُل )óُjóëْJَ :(27-1 اْل`ªَواbِِ™ ِباSْسóîْàِاΩِ ُخطوِط الطُّ ال�صَّ

ْكَل )27-1(.    َيَقُع اْلَمكاُن َرْقُم )1( َعلى َخطِّ طوِل 580 �َصْرًقا، اْنُظِر ال�صَّ
َوِبذِلَ∂ َيكوُن اْلَمْوقُِع اْلَفَلِكيُّ ِلْلَمكاِن َرْقِم )1( ُهَو َتقاُطَع َخطِّ َعْر�ِس 540 �َصماًل 

َمَع َخطِّ طوِل 580 �َصْرًقا.

ْد -ِبالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالِئَ∂- اْلَمْوقَِع اْلَفَلِكيَّ ِلاْلأَْمِكَنِة ذاِت اْلأَْرقاِم )4،3،2( ِفي   َحدِّ
ِ́ اْلُخُطواِت ال�ّصاِبَقِة. ْكِل )1-27( ِباتِّبا ال�صَّ
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ْف ما َياأْتي: 1- َعرِّ
، َخطُّ اِل�ْصِتواِء، َخطُّ غرينت�س.          اْلـَمْوقُِع النِّ�ْصِبيُّ

        .Oُóَ©َاْلhَ ,Oُاóàِeْ’ِا :åُ«ْMَ øْeِ ¢ِVِر اْلَ©ْرFِاhOَhَ وِل b -2اQِْ¿ َبْ»øَ ُخطوِط الطُّ
َة في اْلعاَلـِم.  ئي�صَ 3- �َصمِّ اْلـُمحيطاِت الرَّ

 ? kةs«ªِgْhَ ا kWُخطو ¢ِVُر اْلَ©ْرFِاhOَhَ وِل 4- ِل`ªاPا ó©َJُُّ ُخطوُط الطُّ
ٌب في ما َياأْتي:  5- اأَْكِمِل اْلَفراÆَ ِبما ُهَو ُمنا�صِ

َتْيِن، ُهما:.........، َو................ . اأ   - َيـْمَتدُّ اْلَوَطُن اْلَعَرِبيُّ َعلى طوِل قارَّ

. ...........  ،......... : ب- ِمَن اْلـُمحيطاِت الَّتي ُي�ْصِرُف َعَلْيَها اْلَوَطُن اْلَعَرِبيُّ
ّمى......            وِل 180 �َصْرًقا، َو 180 َغْرًبا ُي�صَ جـ- اْلـَخطُّ الَّذي ُيـَمثُِّل َتطاُبَق َخطِّ الطُّ
د  - َتَقُع َمديَنُة َعّماَن َعلى َخطِّ طوِل.......، َوداِئَرِة َعْر�ِس.................. .

حيَحِة،  ال�صَّ َغْيِر  اْلِعباَرِة  زاَء  اإِ  )û( َواإِ�صاَرَة حيَحِة،  ال�صَّ اْلِعباَرِة  اإِزاَء   )ü( اإِ�صاَرَة ْع  �صَ  -6
ِب اْلَخَطاأَ َحْيåُ َيِرُد في ما َياْأتي: وِّ َو�صَ

. mة ْر�ِس في َخْم�ِس قاّراتm َرئي�صَ ِة َعَلى اْلأَ ُ́ َمناِطُق اْلياِب�صَ اأ   - َتَتَوزَّ
َيا. ِة اآ�صِ ماِليَِّة اْلَغْرِبيَِّة ِمْن قارَّ ب- َيَقُع اْلأُْرُدنُّ في اْلـِجَهِة ال�صَّ

َي َخطُّ غرينت�س ِبهَذا اِل�ْصم ِلـُمروِرِ√ في �صاِحَيِة غرينت�س في َمديَنِة َلْنَدَن. جـ- �ُصمِّ
د   - ُيـَمثُِّل َخطُّ اِل�ْصِتواِء َخطَّ اْلأَ�صا�ِس ِبالنِّ�ْصَبِة اإِلى َدواِئِر اْلَعْر�ِس.

ا. vوِل 380 َخط ُ́ ُخطوِط الطُّ هـ - َيْبُلُ≠ َمـْجمو
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oá s« pæ ne sõdG o≥ pWÉæ nª` rdG o¢ù peÉ rÿG o¢S rQ sódG

ْكُل )1- 28(: اللَّْيُل َوالنَّهاُر.                      ال�صَّ

يَعِة )اِلقطاراِت، َوالّطاِئراِت(،  اإِنَّ َتناِمَي َحَرَكِة التِّجاَرِة اْلعاَلـِميَِّة، َواْنِت�صاَر �َصَبكاِت النَّْقِل ال�رشَّ
عاَم  َدْولًة   )27( َمْندوبو  اْجَتَمَع  ِلذا،   ; عاَلـِميٍّ  mâَتْوقي ِنظاِم  اإِيجاِد  اإَِلى  اْلـحاَجَة  اأXََْهَر 
ْنُطَن، َواتََّفقوا َعَلى اْعِتماِد ِنظاِم التَّْوقيâِ اْلعاَلـِميِّ الَّذي ما َيزاُل  1844م يف ُموؤَْتـَمرm ِبوا�صِ

ُم�ْصَتْخَدًما َحتَّى اْلآَن.

خرى  اأُ  mاأنَّ طلبًة في دول اْلَوْقâِ، في حين  اْلـَمْدَر�َصِة في مثِل هذا  اإَِلى  َتْذَهُب  ِلـماذا   -
مازلوا نائمين.

ْرِ¥ اأَماَم  َيَتعاَقُب اللَّْيُل َوالنَّهاُر َنَظًرا اإَِلى َدَوراِن اْلأَْر�ِس اْلـُم�ْصَتِمرِّ ِمَن اْلَغْرِب اإَِلى ال�صَّ
ْم�ِس َنهاًرا، َواْلـُجْزُء اْلآَخُر َلْياًل، ِمّما ُيوؤَّدي  ْم�ِس، َوِبذِلَ∂ َيكوُن اْلـُجْزُء اْلـُمواِجُه ِلل�صَّ ال�صَّ

ْكَل )28-1(. اإَِلى اْخِتالِف التَّْوقيâِ َبْيَن ُدَوِل اْلعاَلـِم ، اْنُظِر ال�صَّ
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َمِنيَُّة ِفي اْلعاَلِم. ْكُل )1- 29(: اْلَمناِطُق الزَّ                      ال�صَّ

�صاَعًة،   24 اْلعاَلِميِّ   âِالتَّْوقي ِنظاِم  ِب  بَِح�صَ َوالنَّهاِر  اللَّْيِل  �صاعاِت   ُ́ َمْجمو َيْبُلُ≠ 
َم اْلعاَلـُم اإَِلى  ; ِلذا، ُق�صِّ mُكلَّ �صاَعة mِل )15( َخطَّ طول ْم�ِس ِبُمَعدَّ ُ∑ اْلأَْر�ُس اأَماَم ال�صَّ َوَتَتَحرَّ

، َبْدًءا ِبَخطِّ غرينت�س الَِّذي اْعُتِمَد َخطَّ اأَ�صا�سm ِلذِلَ∂. )24( َمْنِطَقَة َتْوقيmâ َزَمِنيٍّ
ـُْمِكُن  َوي اْلعاَلـِم،  ُدَوِل  الَزَمِنيَِّة في ُمْخَتَلِف   âِالتَّْوقي َمناِطَق  ْكُل )29-1(  ُيْظِهُر ال�صَّ

ها ِمْن َبْع�سm �َصْرَ¥ َخطِّ غرينت�س َوَغْرَبُه. ُف هِذِ√ اْلـَمناِطِق َوَتْمييُز َبْع�صِ َتَعرُّ
َمِنيََّة الَّتي َتَقُع �َصْرَقُه َوَغْرَبُه. ِف اْلَمناِطَق الزَّ لى َخطِّ غرينت�س، َوَتَعرَّ ْر اإِ اأَ�صِ
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ُب َفْرُ¥ اْلَوْقâِ َبْيَن اْلـَمناِطِق الَزَمِنيَِّة َعَلى النَّحِو اْلآتي: ُيْح�صَ
 . mَزَمِنيَّة mاْلـَمْنِطَقُة �َصْرَ¥ َخطِّ غرينت�س ُت�صاُف �صاعٌة اإَِلى ُكلِّ َمْنِطَقة âِ1- اإِذا َوَقَع

َمِنيَِّة الّثاِنَيِة ِمْن َخطِّ غرينت�س �َصْرًقا، َوِبذِلَ∂ َيكوُن اْلفاِرُ¥  َيَقُع اْلأُْرُدنُّ في اْلـَمْنِطَقِة الزَّ
باًحا َفاإِنَّ ال�ّصاَعَة ِفي  َرَة �صَ َمِنيُّ �صاَعَتْيِن. َفاإِذا كاَنâِ ال�ّصاَعُة ِعْنَد َخطِّ غرينت�س اْلعا�صِ الزَّ
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ْكُل )1- 30(: َفْرُ¥ التَّْوقيâِ َبنْيَ َخطِّ غرينت�س َوَبْع�ِس اْلـُمدِن يف اْلعاَلـِم.                      ال�صَّ

اتَِّبِع   ، اْلأُْرُدنِّ ِقيا�ًصا َعَلى  اْلـَخريَطِة ال�ّصاِبَقِة،  ِبا�ْصِتْخداِم  َدْوَلةm ما  التَّْوقيâِ في  ِلـَمْعِرَفِة     
اْلـُخُطواِت اْلآِتَيَة:

ْرِ¥ ِمْن َخطِّ غرينت�س )َيَقُع اْلأُْرُدنُّ �َصْرَ¥ َخطِّ  ْد اأَنَّ اْلـَمْنِطَقَة َتَقُع اإَِلى اْلَغْرِب اأَِو ال�صَّ 	•َتاأَكَّ
غرينت�س(. 

 âِْوَلِة اْلُمراِد َمْعِرَفُة التَّْوقي َمِنيَِّة َبْيَن َمْنِطَقِة َخطِّ غرينت�س َوالدَّ ْب َعَدَد اْلـَمناِطِق الزَّ 	•اْح�صُ
.) فيها )توَجُد َمْنِطَقتاِن َزَمِنيَّتاِن َبْيَن َخطِّ غرينت�س َواْلأُْرُدنِّ

اْلَمكاُن  كاَن  اإِذا  �صاَعٌة   ìَُوُتْطَر غرينت�س،  َخطِّ  �َصْرَ¥  اْلَمكاُن  كاَن  اإِذا  �صاَعٌة  ُت�صاُف  •	
. mَزَمِنيَّة mَغْرَب َخطِّ غرينت�س، ِلُكلِّ َمْنِطَقة

اْلأُْرُدنِّ َتكوُن الّثاِنَيَة َع�ْصَرَة Xُْهًرا.
 mَزَمِنيَّة  mَمْنِطَقة ِمْن ُكلِّ  ُتْطَرìُ �صاَعٌة واِحَدٌة  اْلـَمْنِطَقُة َغْرَب َخطِّ غرينت�س   âَِوَقَع اإِذا   -2
اْلأَْمريِكيَُّة َعلى  َتَقُع َمديَنُة نيويورَ∑  َفَمَثاًل،  اْلـَمكاِن.  َعَلى َخطِّ غرينت�س َحّتى هَذا 
َواإِذا  ِة َغْرًبا.  َمِنيَِّة اْلـخاِم�صَ اْلـَمْنِطَقِة الزَّ اأَنَّها في  َيْعني  َخطِّ طوِل )75(5َغْرًبا، َوَهذا 
كاَنâِ ال�ّصاَعُة في َمديَنِة غرينت�س الّثاِنَيَة َع�ْصرَة Xُْهًرا َفاإِنَّ ال�ّصاَعَة في َمديَنِة نيويورَ∑ 

ْكَل )30-1(.  باًحا، اْنُظِر ال�صَّ َتكوُن ال�ّصاِبَعَة �صَ

َمِن َلَدْيها; ِلَيَتواَفَق َمَع َطبيَعِة  ُ اإَِلى َتْعديِل نِطاِ¥ الزَّ َوِل َتْلَجاأ َتْجُدُر اْلإِ�صارُة اإَِلى اأَنَّ َبْع�َس الدُّ
ْوَلِة اْلواِحَدِة. يَِّة َواْمِتداِد اأَرا�صيها، َوَتَجنًُّبا ِلُحدوçِ اْخِتالفm في َتْوقيâِ الدَّ يا�صِ اْلـُحدوِد ال�صِّ

اتَّب  ، اتَّبلأُْرُدنِّ  ، اتَّبْلأُْرُدنِّ  ، ِقيا�ًصا َعَلى الأُْرُدنِّ اْلـَخريَطِة ال�ّصاِبَقِة،  ِبا�ْصِتْخدا َدْوَلةm ما  التَّْوقيâِ في  ِلـَمْعِرَفِة     

َنشاطٌ
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َمِنيَِّة  َمِنيَِّة ِعْنَد َخطِّ غرينت�س َواْلـَمْنِطَقِة الزَّ َمِنيُّ َبْيَن َتْوقيâِ اْلـَمْنِطَقِة الزَّ ْلفاِرُ¥ الزَّ 1- َما ا

? الَّتي َيَقُع فيَها اْلأُْرُدنُّ

ْر ما َياأْتي: 2- َف�صِّ
َلى َمناِطِق َتْوقيmâ َزَمِنيٍّ ُمتََّفقm َعَلْيها. اأ   - َتْق�صيُم اْلعاَلـِم اإِ

َة ِبها. َوِل َمْنِطَقَة التَّْوقيâِ اْلـخا�صَّ ب- َتْعديُل َبْع�ِس الدُّ
جـ- اْخِتالُف التَّْوقيâِ َبْيَن ُدَوِل اْلعاَلـِم.

ٌب في ما َياأْتي: 3- اأَْكِمِل اْلَفراÆَ ِبـما ُهَو ُمنا�صِ
يَِّة ....................... . ْم�ِس ِمَن اْلُكَرِة اْلأَْر�صِ اأ   - َيكوُن اْلُجْزُء اْلُمواِجُه ِلل�صَّ
يَِّة........................... . َمِنيَِّة َعَلى اْلُكَرِة اْلأَْر�صِ ب- َيْبُلُ≠ َعَدُد اْلـَمناِطِق الزَّ
جـ- اْعُتِمَد ِنظاُم التَّْوقيâِ اْلعاَلـِميِّ في َمديَنِة .............. عاَم .............. .
ْرِ¥ ِمْن َخطِّ غرينت�س َفاإِنَُّه َيِتمُّ ............. �صاَعةm ِلُكلِّ  د  - اإِذا َوَقَع َمكاٌن اإَِلى ال�صَّ

. mَزَمِنيَّة mَمْنِطَقة        
هـ- اإِذا َوَقَع َمكاٌن اإَِلى اْلَغْرِب ِمْن َخطِّ غرينت�س َفاإِنَُّه َيِتمُّ ............. �صاَعةm ِلُكلِّ 

. mَزَمِنيَّة mَمْنِطَقة        

ًرا، َفَكْم َتكوُن ال�ّصاَعُة في َمديَنِة َعّماَن? 4- اإِذا كاَنâِ ال�ّصاَعُة ِعْنَد َخطِّ غرينت�س الّثاِلَثَة َع�صْ
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ْف ما َياأْتي: 1- َعرِّ
 ,ºُ«∏bِْاْ’إ  ,¢ِVاْلَ©ْر hOَاFُِر  وِل,  الطُّ ُخطوُط   , ُّ»aِرا ْ̈ éُاْل  ™ُِbْوªَاْل اْلîَرjَطُة,  راa»ا,  ْ̈ éُاْل

راs«aُِة.  ْ̈ éُاْل äِاeو∏©ْªَاْل ºُ¶ُfُ ,Qِوàْنµُُة, ُخطوُط اْلsj َوQُ اْلéَوِّ ال�سُّ
َة ِلْلَخراِئِط. ئي�صَ َ́ الرَّ 2- اْذُكِر اْلأَْنوا

يَُّة ُكلٍّ ِمّما َياأْتي: 3- ما اأََهمِّ
اأ   - ِعْلُم اْلُجْغرافيا.

ب- ُعْنواُن اْلَخريَطِة.
جـ- َدليُل اْلَخريَطِة.

وِل. د  - ُخطوُط الطُّ
هـ - َدواِئُر اْلَعْر�ِس.

َمِنيَِّة. و  - َتْق�صيُم �َصْطِح اْلأَْر�ِس اإَِلى َعَددm ِمَن اْلَمناِطِق الزَّ

َب َتْوقيâِ غرينت�س، َفَكْم َتكوُن ال�ّصاَعُة في  باًحا َح�صَ َعَة �صَ اإِذا كاَنâِ ال�ّصاَعُة الّتا�صِ  -4
ْمَن اْلَمْنِطَقِة  َمديَنِة َبْغداَد الَّتي َتَقُع َعلى َخطِّ طوِل )45( َدَرَجًة �َصْرًقا، َوالَّتي َتَقُع �صِ

َمِنيَِّة الّثاِلَثِة? الزَّ

5-  اأَْكِمِل اْلَخريَطَة اْلَمفاهيِميََّة اْلآِتَيَة: 

ْف ما َياأْتي: َعرِّ

 ُ َعنا�رشِ
اْلـَخريَطِة
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ُبها في اْلَعموِد )ب(: ْل ِبَخطٍّ َبْيَن اْلُجَمِل في اْلَعموِد )اأ( َوما ُينا�صِ 6- �صِ

الَْعموُد )ب(الَْعموُد )اأ(

يُّ 	• ْدري�صِ  اْلعاِلُم اْلُم�ْصِلُم اْلإِ
 َخطُّ غرينت�س	•
 اْلُجْغرافيا	•
يُّ	• ْولـِ  َخطُّ الّتاريِخ الدَّ
يَُّة 	• يا�صِ  اْلَخراِئُط ال�صِّ

داِريَُّة.	• َوِل َوالتَّْق�صيماُت اْلإِ  َتْظَهُر َعَلْيها اأَ�ْصماُء الدُّ
ُل َمْن َر�َصَم َخريَطًة ِلْلعاَلِم.	•  اأَوَّ
 َيَتطاَبُق فيِه َخّطا 180 �َصْرًقا، َو180 َغْرًبا.	•
َفِر.	• حارى ِباللَّْوِن اْلأَ�صْ  َتْظَهُر َعَلْيَها ال�صَّ
َف اْلأَْر�ِس.	•  َكِلَمٌة اإِْغريِقيٌَّة َتْعني َو�صْ
وِل.	• ْفِر ِبالنِّ�ْسَبِة اإَِلى ُخطوِط الطُّ  َخطُّ ال�سِّ
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ِب ِمَن اْلـَجْدَوِل. ْع اإِ�صاَرَة )√( يف اْلـَمكاِن اْلـُمنا�صِ �صَ
َبْعَد ِدرا�َصتي هِذِ√ اْلَوْحَدَة اأَ�ْصَتطيُع اأَْن:

     l§ ا       َجيِّدl        ُمتََو�سِّ vِجد lَجيِّد      lRُمـْمتا                                           Aِاْلأَدا ُ ِّö�َْقُم                                       ُموؤ الرَّ

َف اْلَق�صاَيا الَّتي َيَتناَوُلها ِعْلُم اْلـُجْغرافيا. اأََتَعرَّ

َة َعلى َخريَطِة اْلعاَلِم. ئي�صَ َد اْلـُمحيطاِت الرَّ اأَُحدِّ

. mة ḿ َرئي�صَ نَِّف اْلـَخراِئَط اإَِلى اأَْنوا اأُ�صَ

�ْصمِ. اأَُميَِّز َبْيَن اأَ�ْصكاِل ِمْقيا�ِس الرَّ

.¢ِVِر اْلَ©ْرFِاhOَ øْeِ وِل اõَِّ«eَُC ُخطوَط الطُّ

َمِنيََّة ِلأَْمِكَنةm ُمـْخَتِلَفةm ِمَن اْلعاَلِم.  َف اْلَمناِطَق الزَّ اأََتَعرَّ

اأُْتِقَن َمهاَرَة ِح�صاِب اْلَوْقâِ في اأَيِّ َدْوَلةm ِفي اْلعاَلِم.

1

2

3

4

5

6

7

اِتيُّ ْقويُم الذّ التَّ



اْلَوْحَدُة الّثاِنَيُة

ظاُم  النِّ

بيِعي� الطَّ

�ْصــكاَل �َصــْطِح  َتَتنــاَوُل هِذِ√ اْلَوْحَدُة اأَ
، َواْلَعواِمــَل الَّتي اَأ�ْصــَهَمâْ في  اْلأَْر�ــسِ
ِة  ئي�صَ ــِر اْلُمناِخ الرَّ ِلها، َواأَثََر َعنا�صِ ــكُّ َت�صَ
)ِمْثِل: اْلَحراَرِة، َواْلأَْمطاِر( في َت�صاري�ِس 
اْلأَْر�ِس، َواْلَعواِمَل الَّتي ُتوؤَثُِّر في اْلُمناِخ 
 ñِناªُاَط اْل``ª`fَْCاhَ , ِ¢``VQَْC’ْا íَِس``ْطS ى∏Yَ
ِعها َعَلــى اْلُكَرِة  ــَة، َواأَماِكــَن َتَوزُّ ئي�صَ الرَّ
ب»ِ©»sِة في  sِة الط``Äَ«اَط اْلِب``ªfَْCاhَ ,ِةs«`` اْ’VQَْCسِ

. اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ َواْلأُْرُدنِّ



ُة ِلْلَوْحَدِة  النَّتاجاُت الْعامَّ

يُتََوقَُّع ِمَن الّطاِلÖِ بَْعَد ِدرا�َسِة هòِِ√ الَْوْحَدِة اأَْ¿: 
َطَلحاِت اْلواِرَدَة فيها. َف اْلَمفاهيَم َواْلُم�صْ - َيَتَعرَّ

ِة. ئي�صَ - ُيـَميَِّز َبْيَن اأَ�ْصكاِل �َصْطِح اْلأَْر�ِس الرَّ

ْت اإَِلى َن�ْصاأَِة اأَ�ْصكاِل �َصْطِح اْلأَْر�ِس. َد اْلَعواِمَل الَّتي اأَدَّ - ُيَحدِّ

�ْصكاِل �َصْطِح اْلَأْر�ِس. ياìِ في َن�ْصاأَِة َبْع�ِس اأَ ثََر اْلِمياِ√ َوالرِّ َف اأَ - َيَتَعرَّ

ِة )ِمْثِل: اْلَحراَرِة، َواْلأَْمطاِر ( في �َصْطِح اْلأَْر�ِس. ئي�صَ ِر اْلُمناِخ الرَّ ثََر َعنا�صِ َف اأَ - َيَتَعرَّ

- َيَتَبيََّن اْلَعواِمَل اْلُموؤَثَِّرَة في اْلُمناِخ.

َة في اْلعاَلِم.  ئي�صَ َف اْلأَقاليَم اْلُمناِخيََّة الرَّ - َيَتَعرَّ

. اIَóَFِ في اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ qال�س ñِناªُاَط اْلªfَْCا ±َ sر©َàَjَ -

. بيِعيََّة في اْلأُْرُدنِّ َد اْلِبيئاِت الطَّ - ُيَحدِّ

ِف اْلَمْعلوماِت اْلُجْغراِفيَِّة. -  َي�ْصَتْخِدَم َو�صاِئَل اِلتِّ�صاِل َوالتِّْكنولوجيا في َتَعرُّ

بيِعيَِّة. ِريَِّة َوالطَّ واِهِر اْلَب�صَ َوِر اْلَف�صاِئيَِّة َبياناتm َتَتَعلَُّق ِبالظَّ -  َي�ْصَتْخِرêَ ِمَن اْلَخراِئِط َوال�صُّ
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َوِر?  يَِّة الّظاِهَرِة ِفي ال�صُّ 	•ما اأَ�ْصماُء اْلأَ�ْصكاِل اْلأَْر�صِ
يَُّة اْلُم�صاِبَهُة ِلِتْلَ∂ الَّتي في َمْنِطَقِتَ∂? 	•َما اْلأَ�ْصكاُل اْلأَر�صِ

َمِن،  �ُس ِلَتَغيُّرm ُم�ْصَتِمرٍّ ِبـُمروِر الزَّ ، اإِّل اأَنَّها َتَتَعرَّ mَل َوْهَلة َقْد َتْبدو اْلأَْر�ُس ثاِبَتَة اْلـَمعاِلـِم اأَوَّ
ْت اإَِلى َتْكويِن اأَ�ْصكاِل �َصْطِح  ِف اْلَعواِمِل الَّتي اأَدَّ . ِلَتَعرُّ mة َوهَذا التََّغيُُّر ناِجٌم َعْن َعواِمَل ِعدَّ

وؤاِل الَّذي َيليِه: ْكَل )2-2(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن ال�صُّ اْلأَْر�ِس، اْنُظِر ال�صَّ

ْكُل )2-1(: اأَ�ْصكاُل �َصْطِح اْلأَْر�ِس.  ال�صَّ

ْعلى َمكانm َحْوَلها. ِف اْلَمْنِطَقَة اْلُمحيَطَة ِبَمْنِطَقِة �َصَكِنَ∂ َواأَْنâَ َتْنُظُر اإَِلْيها ِمْن اأَ - �صِ
ِ́ َمعاِلِمها ِمْن َمكانm اإِلى اآَخَر، في ما ُيْعَرُف ِبَت�صاري�ِس �َصْطِح اْلأَْر�ِس;  َتَتَميَُّز اْلأَْر�ُس ِبَتَنوُّ
 mِبِفْعِل َمْجموَعة âَْل كَّ َعُة َعلى �َصْطِح اْلأَْر�ِس، الَّتي َت�صَ بيِعيَُّة اْلُمَتَنوِّ َوِهَي اْلأَ�ْصكاُل َواْلَمعاِلُم الطَّ
ِمَن اْلَعواِمِل الّداِخِليَِّة َواْلخاِرِجيَِّة، َوِمْن اأَْمِثَلِتها: اْلِجباُل، َواْلِه�صاُب، َوال�صهوُل، واْلأَْنهاُر، 

َواْلِبحاُر، َواْلُمحيطاُت، َواْلأَْوِدَيُة، َواْلُبَحْيراُت.
 : mا َيليها ِمْن اأَ�ْصِئَلة ْكِل )2-1(، ُثمَّ اأَِجْب َعمَّ َوَر ِفي ال�صَّ اْنُظِر ال�صُّ
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َعواِمُل خاِرِجيٌَّةَعواِمُل داِخِليٌَّة

لِزُلاْلÈَاكنُي اْلأَْمطاُراِلْلِتواءاُتالزَّ ìُيا اْلَحراَرُةالرِّ

Yَواِمُل تَْكويِن اأَ�ْسكاِل �َسْطِح اْلأَْر�ِس

ْكُل )2-2(: َعواِمُل َتْكويِن اأَ�ْصكاِل �َصْطِح اْلأَْر�ِس. ال�صَّ

ِد اْلَعواِمَل اْلخاِرِجيََّة َواْلَعواِمَل الّداِخِليََّة اْلُموؤَثَِّرَة في َتْكويِن اأَ�ْصكاِل �َصْطِح اْلأَْر�ِس. 	•َعدِّ

لِزِل، َواْلَبراكيِن(،  َدُرها باِطُن اْلأَْر�ِس )ِمْثُل: الزَّ َتْعَمُل اْلَعواِمُل الّداِخليَُّة الَّتي َم�صْ
ياìِ، َواْلأَْمطاِر، َواْلَحراَرِة( َمًعا َعلى َت�ْصكيِل َمعاِلِم �َصْطِح  َواْلَعواِمُل اْلخاِرِجيُِّة )ِمْثُل: الرِّ

اِخِليَُّة اْلـُموؤَثَِّرُة في َتْكويِن اأَ�ْصكاِل �َصْطِح اْلأَْر�ِس: اْلأَْر�ِس. َوفي ما َياْأتي اْلَعواِمُل الدَّ

لk     الْبَراcيُن    اأَوَّ

ْلَبِة َوال�ّصاِئَلِة َواْلغاِزيَِّة )اْلأَْبِخَرِة( ِمْن اأَْعماِ¥ اْلأَْر�ِس، َوَتراُكُمها  ُ́ اْلَموادِّ ال�صُّ ِهَي اْنِدفا
ياُبها َتَبًعا ِلَنْوِعها. ْطِح، اأَِو اْن�صِ َعَلى ال�صَّ

ِل التِّالِل  ــكُّ َتْعَمــُل اْلبَراكيــُن َعلى َت�صَ
اْلَمْخروِطيَّــِة، َواْلِجبــاِل اْلُبْركاِنيَِّة اْلعاِلَيِة. 
هاِتَها اْلُبَحْيراُت  اأُ َعلى ُفوَّ َوحيَن َتْخُمُد َتْن�صَ
ْكَل )3-2(. في اْلَمناِطِق اْلَمطيَرِة، اْنُظِر ال�صَّ

ْكُل )2-3(: اأََثُر اْلÈَاكنِي يف َتْكويِن اأَ�ْصكاِل �َصْطِح اْلأَْر�ِس. ال�صَّ
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َنشاطٌ

لRُِل     ثاِنيkا    الزَّ

يَِّة، َوَتكوُن َعلى �َصْكِل  ا ُت�صيُب �َصْطَح اْلِق�ْصَرِة اْلأَْر�صِ vِهَي َحَركاٌت ُفجاِئيٌَّة �َصــريَعٌة ِجد
 ُ́ ، َوِمْنُه َتَتَوزَّ َلى َمْرَكزm �َصــْطِحيٍّ ُفِقيَّةm َتْنَطِلُق ِمْن َمْرَكــزm َعميقm في باِطِن اْلأَْر�ِس اإِ َهــّزاتm اأُ

َنْحَو اْلأَْطراِف.
ِ́ َبْع�ِس اْلـَمناِطِق  لِزُل َعَلى اْرِتفا َتْعَمُل الزَّ
َلًة ِجباًل ُكÈْى، َواْنِخفا�ِس َمناِطَق اأُْخرى  كِّ ُم�صَ
اًل َعْن َت�ْصكيِل  ، َف�صْ mَنًة اأَْوِدَيًة َوُمْنَخَف�صات ُمَكوِّ
اْنُظِر  اْلأَْر�ِس،  �َصْطِح  َعلى   mعات دُّ َوَت�صَ  mُك�صور

ْكَل )4-2(. ال�صَّ

   ثاِلثkا      اِللِْتواAاُت
الَّتي  �صوِبيَُّة  الرُّ ْخِريَُّة  ال�صَّ َبقاُت  الطَّ �ُس  َتَتَعرَّ
ِقَوى  ِلـَحَركاِت   ، mَبْع�س َفْوَ¥  ها  َبْع�صُ ُع  َيَتَجمَّ
 mجات ِن َتـَموُّ ْغِط اْلـجاِنِبيِّ الَّتي ُتوؤَّدي اإَِلى َتَكوُّ ال�صَّ
اْلـِجباُل اِلْلِتواِئيَُّة،  اأَْمِثَلِتها:  . َوِمْن  mاْلِتواءات اأَِو 

ْكَل )5-2(. َوَبْع�ُس اْلأَْوِدَيِة، اْنُظِر ال�صَّ
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لِزِل يف َتْكويِن اأَ�ْصكاِل �َصْطِح اْلأَْر�ِس. ْكُل )2-4(: اأََثُر الزَّ ال�صَّ

ْكُل )2-5(: اأَثَُر اِلْلِتواءاِت يف  ال�صَّ
َتْكويِن اأَ�ْصكاِل �َصْطِح اْلأَْر�ِس.

َنâْ ِبِفْعِل اْلَعواِمِل الّداِخِليَِّة. ْطِح اْلأَْر�ِس َتَكوَّ َوًرا ُتَمثُِّل اأَ�ْصكاًل ِل�صَ اْجَمْع �صُ
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ْف ما َياأْتي:  1- َعرِّ

لِزُل، اْلÈَاكنُي.        التَّ�صاري�ُس، الزَّ

ْد اأََهمَّ التَّ�صاري�ِس َعلى �َصْطِح اْلأَْر�ِس. 2- َعدِّ

ُل َت�صاري�َس اْلأَْر�ِس. كِّ 3- اْذُكِر اْلَعواِمَل الَّتي ُت�صَ

لِزِل يف َتْكويِن اأَ�ْصكاِل �َصْطِح اْلأَْر�ِس? 4- ما اأَثَُر الزَّ

حيَحِة،  ال�صَّ َغْيِر  اْلِعباَرِة  زاَء  اإِ  )û( َواإِ�صاَرَة حيَحِة،  ال�صَّ اْلِعباَرِة  اإِزاَء   )ü( اإِ�صاَرَة ْع  �صَ  -5
ِب اْلَخَطاأَ َحْيåُ َيِرُد في ما َياْأتي: وِّ َو�صَ

اأ   - ُتَعدُّ اْلأَْر�ُس َمكاًنا ثاِبâَ اْلـَمعاِلـِم. )     (
َتْكويِن  اْلـُموؤَثَِّرِة يف  اْلـخاِرِجيَِّة  اْلَعواِمِل  ِمَن  َواْلـَحراَرُة  َواْلأَْمطاُر   ìُيا الرِّ ُتَعدُّ  ب- 

اأَ�ْصكاِل �َصْطِح اْلأَْر�ِس. )     (
جـ- َتْعَمُل اْلÈَاكنُي َعلى َتْكويِن التِّالِل اْلـَمْخروِطيَِّة. )     (

لزِل. )     (  اُأ اْلـِجباُل اِلْلِتواِئيَُّة ِبِفْعِل الزَّ د  - َتْن�صَ
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? mماِطر mْطِح اْلأَْر�ِس َبْعَد َيْوم - ماذا َيْحُدçُ ِل�صَ
 ،ìُيا )الرِّ اْلخاِرِجيَُّة  اْلَعواِمُل  َوُت�ْصِهُم   ، ُم�ْصَتِمرٍّ  mِلَتَغير اْلأَْر�ِس  �َصْطِح  اأَ�ْصكاُل  �ُس  َتَتَعرَّ
َتْيِن،  ْطِح، َوَيَتَمثَُّل ذِلَ∂ في َعَمِليََّتْيِن َرئي�صَ َواْلأَْمطاُر، َواْلَحراَرُة( في َتْغييِر َمعاِلِم هَذا ال�صَّ

ُهما: التَّْجِوَيُة، َوالتَّْعِرَيُة.  
لk       التَّْجِويَُة      اأَوَّ

مm َنتيَجَة َعَمِليَِّة التَّْجِوَيِة; َوِهَي َتَغيٌُّر  يَُّة ِلَعَمِلّياِت َتَفتmâُّ َوَتَحطُّ خوُر اْلأَْر�صِ �ُس ال�صُّ َتَتَعرَّ
)ِمْثِل:  بيِعيَِّة  الطَّ اْلَعواِمِل  ِمَن   mَمـْجموَعة ِبِفْعِل  َلها  َنَة  اْلُمَكوِّ َواْلَمعاِدَن  خوَر  ال�صُّ ُي�صيُب 

ِريَِّة. اْلُمناِخ، َواْلَحراَرِة، َواْلأَْمطاِر(، َواْلَعواِمِل اْلَب�صَ
َتاآُكِل  َعلى  اْلأَْمطاُر  َتْعَمُل  اإِْذ  خوِر;  ال�صُّ في  التَّْجِوَيِة  َعَمِليَِّة  اأَثََر  ْكُل )6-2(  ال�صَّ َوُيَبيُِّن 
َوَتْعَمُل  وَرُة ب(،  خوِر )ال�صُّ ال�صُّ ِر  َتَق�صُّ َعلى  ْم�ِس  ال�صَّ ُة  عَّ اأَ�صِ َوَتْعَمُل  اأ(،  وَرُة  خوِر )ال�صُّ ال�صُّ

وَرُة جـ(. ْخِريَِّة )ال�صُّ َبقاِت ال�صَّ ِق الطَّ قُّ ُجذوُر النَّباتاِت َعلى َت�صَ

خوِر. ْكُل )2-6(: اأََثُر َعَمِليَِّة التَّْجِوَيِة يف ال�صُّ ال�صَّ

َطِة ُيوؤَّدي اإَِلى َتراُكِم اْلُفتاِت  ُيْذَكُر اأَنَّ َتواِلَي َعَمِلّياِت التَّْجِوَيِة في اْلَمناِطِق اْلُمْنَب�صِ
َلى  اإِ ُيوؤَّدي  َفاإِنَُّه  ُمْنَحِدًرا  اْلأَْر�ِس  �َصْطُح  كاَن  اإِذا  اأَّما  التُّْرَبِة.  �ُصْمِ∂  ِزياَدِة  ُثمَّ   ، ْخِريِّ ال�صَّ

نِها اإَِلى اأَْمِكَنةm اأُْخرى.  اْنـِجراِف التْرَبِة َوَنْقِلها ِمْن َمكاِن َتَكوُّ

)جـ()ب() اأ (
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   ثاِنيkا    التَّْعِريَُة

ياìِ َواْلِمياِ√.       َت�ْصَمُل التَّْعِرَيُة َعَمِلّياِت اْلَحâِّ َوالنَّْقِل َوالتَّْر�صيِب الَّتي َتْحُدçُ ِبِفْعِل الرِّ
ياìِ في تَْكويِن اأَ�ْسكاِل �َسْطِح اْلأَْر�ِس 1- اأَثَُر الرِّ

خوِر َوَتْغييِر �َصْكِلها، َوَتَتاأَثَُّر  ماِل في َحâِّ ال�صُّ َلُة ِبُحَبْيباِت الرِّ ياìُ اْلُمَحمَّ بَُّب الرِّ َتَت�صَ
ياìِ ِبَعَمِليَِّة اْلَحâِّ اأَْكَثَر ِمَن اْلِجهاِت اْلأُْخرى. اْلجهاُت اْلُمواِجَهُة ِللرِّ

 âَْي ْحراِويَُّة )�ُصمِّ ياìِ اْلَمواِئُد ال�صَّ يَِّة الّناِجَمِة َعْن َعَمِليَِّة َحâِّ الرِّ ِمَن اْلأَ�ْصكاِل اْلأَْر�صِ
اْنُظِر  ْحراِويَِّة،  ال�صَّ اْلَمناِطِق  في  ُر  َتْنَت�صِ َوِهَي  عاِم(،  الطَّ ماِئَدَة  ُت�ْصِبُه  ِلأَنَّها  اِل�ْصمِ  ِبهَذا 

ْكَلْيِن: )2-7(، َو )8-2(. ال�صَّ

خوِر. ياìِ يف َحâِّ ال�صُّ ْكُل )2-7(: اأََثُر الرِّ ْحراِويٌَّة.ال�صَّ ْكُل )2-8(: َمواِئُد �صَّ ال�صَّ

ْكُل )2-9(: ُكْثباٌن َرْمِليٌَّة. ال�صَّ

 mقيَقَة م�صافات ماِل الدَّ ياìُ َذّراِت الرِّ َتْحِمُل الرِّ
، َوَبْعَد اأَْن َتِقلَّ �ُصْرَعُة  mَبعيدًة َعلى �صوَرِة ُغبار
 mُب ما َتْحِمُلُه ِمْن ُحَبْيبات ياìِ َفاإِنِّها ُتَر�صِّ الرِّ
يًَّة  اأَْر�صِ َمظاِهَر  َلًة  كِّ ُم�صَ  ، mُمـْخَتِلَفة َمناِطَق  في 
حارى  ْمِليَُّة، َوال�صَّ ُمـْخَتِلَفًة، ِمْنها: اْلُكْثباُن الرَّ

ْكَل )9-2(.  ْمِليَُّة، اْنُظِر ال�صَّ الرَّ
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2- اأَثَُر الْـِمياِ√ في تَْكويِن اأَ�ْسكاِل �َسْطِح اْلأَْر�ِس

ُل اْلـَجداِوُل  كَّ َت�ْصُقُط ِمياُ√ اْلأَْمطاِر َعلى �َصْطِح اْلأَْر�ِس، َفَتَت�صَ
اْلـَمناِطِق  اإَِلى  اْلـُمْرَتِفَعِة  اْلـَمناِطِق  ِمْن  َوَتْجري  َواْلأَْنهاُر، 
اْلـَمناِطِق  خوِر ِفي  َلى َحâِّ ال�صُّ اإِ َفُيوؤّدي ذِلَ∂  ِة،  اْلـُمْنَخِف�صَ
ْكِل )2-10(، ُثمَّ َتقوُم ِبَنْقِل  الَّتي َتْجري فيها، َكما في ال�صَّ
يٌَّة،  اُأ َعْن ذِلَ∂ اَأ�ْصكاٌل اأَْر�صِ اْلـَموادِّ اْلـَمْنحوَتِة َوَتْر�صيِبها، َفَيْن�صَ
ْكُل )2-11( ِدْلتا  يَُّة. َوُيْظِهُر ال�صَّ هوُل اْلَفْي�صِ ْلتا، َوال�صُّ ِمْنها: الدِّ
�صوِبّياِت  َنâْ ِبِفْعِل الرُّ ِر( الَّّتي َتَكوَّ َنْهِر النِّيِل )ِباللَّْوِن اْلأَْخ�صَ
ِط.  بِِّه ِفي اْلَبْحِر اْلأَْبَي�ِس اْلـُمَتَو�صِّ الَّتي َيْحِمُلَها النَّْهُر اإَِلى َم�صَ

ْكُل )2-10(: اأََثُر اْلـِمياِ√ يف  ال�صَّ
َتْكويِن اأَ�ْصكاِل �َصْطِح اْلأَْر�ِس.

ْكُل )2-11(: ِدْلتا َنْهِر النِّيِل. ِدْلتا َنْهِر النِّيِل        ال�صَّ

َنشاطٌ

ْقها في َدْفتَِرَ∑. يَّةm ناِتـَجةm ِمْن َعَمِلّياِت التَّْجِوَيِة َوالتَّْعِرَيِة، ُثمَّ اأَْل�صِ َوًرا ِلأَ�ْصكالm اأَْر�صِ اْجَمْع �صُ

دلتا
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ْف ما َياأْتي:  1- َعرِّ
ْلتا.        التَّْعِرَيُة، التَّْجِوَيُة، الدِّ

خوِر. َ اْلـُمناِخ َتاأْثÒًا يف ال�صُّ 2- اْذُكْر اأَْكÌََ َعنا�رشِ
?ìِيا يَُّة الّناِجَمُة َعْن َتْر�صيِب الرِّ 3- َما اْلأَ�ْصكاُل اْلأَْر�صِ

ٌب يف ما َياْأتي: 4- اأَْكِمِل اْلَفراÆَ ِبـما ُهَو ُمنا�صِ
َو  َو .........،  خوِر: ..........،  ال�صُّ التَّْجِوَيِة يف  َعَمِليَِّة   Òَِتاأْث َمظاِهِر  ِمْن  اأ   - 

. .........
اأُ ِعْنَدما َتقوُم اْلـِمياُ√ ِبـ ............................ . يَُّة َتْن�صَ هوُل اْلَفْي�صِ ب- ال�صُّ
ْحراِويَِّة ِبهَذا اِل�ْصِم، ُهَو اأَنَّها ................... . جـ- �َصَبُب َت�ْصِمَيِة اْلـَمواِئِد ال�صَّ

حيَحِة،  ال�صَّ َغْيِر  اْلِعباَرِة  زاَء  اإِ  )û( َواإِ�صاَرَة حيَحِة،  ال�صَّ اْلِعباَرِة  اإِزاَء   )ü( اإِ�صاَرَة ْع  �صَ  -5
ِب اْلَخَطاأَ َحْيåُ َيِرُد في ما َياْأتي: وِّ َو�صَ

َبِة يف اْلـَمناِطِق اْلـُمْنَحِدَرِة.)   ( ْ اأ   - َيْزداُد �ُصْمُ∂ الرتُّ
ياìِ اأَْكÌََ ِمَن اْلـِجهاِت  ياìِ ِبَعَمِليَِّة َحâِّ الرِّ ْخِريَُّة اْلـُمواِجَهُة ِللرِّ َُّر اْلـِجهاُت ال�صَّ ب- َتَتاأَث

اْلأُْخرى.)   (
)   (. mَبعيَدًة َعلى �صوَرِة ُغبار mقيَقَة َم�صافات ماِل الدَّ ياìُ َذّراِت الرِّ جـ- َتـْحِمُل الرِّ
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يََّة في َمَحّطاِت اْلإِذاَعِة َوالتِّْلفاِز? راِت اْلَجوِّ - ِلماذا ُيتابُِع الّنا�ُس النَّ�صَ

ْق�ِس لk     الØَْْرُ¥ بَْيَن الُْمناِخ َوالطَّ    اأَوَّ

 mَزَمِنيَّة  mة ُمدَّ اْلَجوِّ ِخالَل  ْق�ِس )حاَلِة  الطَّ ِف حاَلِة  ِلَتَعرُّ يََّة  اْلَجوِّ راِت  النَّ�صَ الّنا�ِس  ُمْعَظُم  ُيتاِبُع 
 √ِòِg ِ’JِQْباِط  Phَِلَ∂  وؤْ jَِة,  الرُّ َوَمَدى   ،ìِيا َوالرِّ َواْلأَْمطاِر،  اْلَحراَرِة،  َدَرجاِت  ِمْثِل:   ) mَق�صيَرة

وؤوِن َحياِتِهْم َجميِعها. اْلحاَلِة ِب�صُ
في  اْلَجوِّ  حاَلِة  َبياُن  ِباأَنَُّه  اْلُمناُخ  ُف  ُيَعرَّ
ذِلَ∂  َوَي�ْصَمُل  َطويَلًة،  َزَمِنيًَّة  ًة  ُمدَّ ما   mَمكان
ّياِت اْلأَْمطاِر،  لِت َدَرجاِت اْلـَحراَرِة، َوَكمِّ ُمَعدَّ
ـَُمثُِّل  ْكَل )2-12( الَّذي ي َوَغْيِرها، اْنُظِر ال�صَّ

ْق�ِس. حاَلَة الطَّ

يََّة في َمَحّطاِت اْلإِذاَعِة َوالتِّْلفاِز? راِت اْلَجوِّ ِلماذا ُيتابُِع الّنا�ُس النَّ�صَ

 oñÉæ oª` rdG nh o¢ù r≤ s£dG oåpdÉ qãdG o¢S rQ sódG

. يُّ ْكُل )2-13(: اْلِغالُف اْلـَجوِّ ال�صَّ

ْق�ُس. ْكُل )2-12(: الطَّ ال�صَّ
َتـْحــُدçُ هـــِذِ√ التََّغيُّــراُت فــي َطَبَقــِة 
يَِّة،  يِّ اْلُمحيَطِة ِباْلُكَرِة اْلأَْر�صِ اْلِغالِف اْلَجوِّ
ْكَل   ، اْنُظِر ال�صَّ mة ُن ِمْن غازاتm ِعدَّ الَّتي َتَتَكوَّ

. يَّ ـَُمثُِّل اْلِغالَف اْلـَجوِّ )2-13( الَّذي ي
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ثَِّرُة ِفيها ُر الْـُمناِخ َوالَْعواِمُل الُْموؤَ   ثاِنيkا     YَناUسِ

1- الْـَحراَرُة 

يَِّة  ْم�صِ ِة ال�صَّ عَّ يَِّة اْلأَ�صِ ُد ِباْلـَحراَرِة َدَرَجُة ِدْفِء اْلـَمكاِن اأَْو ُبروَدِتِه، َوِهَي َتْرَتِبُط ِبَكمِّ ُيْق�صَ
َرجاِت اْلـِمَئِويَِّة ِبَو�صاَطِة ِجهاِز الّثيرموِمْتِر. ُل اْلأَْر�َس، َوُتقا�ُس ِبالدَّ الَّتي َت�صِ

َتَتاأَثَُّر َدَرَجُة اْلـَحراَرِة ِبَعَددm ِمَن اْلَعواِمِل، ِمْنها:
ا اْلـَمناِطُق اْلُقْطِبيَُّة  اأ   - داِئَرُة الَْعْر�ِس: تكوُن اْلـَمناِطُق اْلَقريَبُة ِمْن َخطِّ اِل�ْصتواِء داِفَئًة. اأَمَّ

ْكُل )2-14( اْلَعالَقَة َبْيَن َدرجاِت اْلَعْر�ِس َوَدَرجاِت  َفَتكوُن باِرَدًة، َوُيْظِهُر ال�صَّ
اْقَتَرْبنا ِمْن َخطِّ اِل�ْصتواِء اْرَتَفَعâْ َدَرجاُت اْلـَحراَرِة، َوُكلََّما  اْلـَحراَرِة; َفُكلََّما 

âْ َدَرجاُت اْلـَحراَرِة. جاِ√ اْلأَْقطاِب اْنَخَف�صَ اْبَتَعْدنا ِباتِـّ

ْكِل ال�ّصاِبِق، اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْصِئَلِة اْلآِتيَِة:     اعِتماًدا َعَلى ال�صَّ
ْد َخطَّ اِل�ْصِتواِء َعَلى اْلـَخريَطِة. 	•َحدِّ

ِّها َتْنَخِف�ُس? 	•في اأَيِّ اْلَمناِطِق َتْرَتِفُع َدَرَجُة اْلـَحراَرِة? َوفي اأَي
	•ا�ْصَتْنتِِج اْلَعالَقَة َبْيَن َدَرجاِت اْلَعْر�ِس َوَدَرجاِت اْلـَحراَرِة.

ْكُل )2-14(: اْلَعالَقُة َبنْيَ َدواِئِر اْلَعْر�ِس َوَدَرَجِة اْلـَحراَرِة. ال�صَّ

آ ْ ْكِل ال�ّصاِبِق، اأَِجْب َعِن الأَ�ْصِئَلِة اْلأَ�ْصِئَلِة الأَ�ْصِئَلِة ا     اعِتماًدا َعَلى ال�صَّ

(: اْلَعالَقُة َبنْيَ َدواِئِر اْلَعْر�ِس َوَدَرَجِة اْلـَحراَرِة.

َنشاطٌ

م  30        20        10          0      -10     -20    -30    -40     -50
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ْكِل ال�ّصاِبِق. ياìِ ِفي ال�صَّ ِ́ الرِّ يِّ َواأَْنوا ْغِط اْلَجوِّ َ́ َمناِطِق ال�صَّ ْف -ِباإِ�ْصراِف ُمَعلِِّمَ∂- َتَوزُّ ْكِل ال�ّصاِبِق.َتَعرَّ ياìِ ِفي ال�صَّ ِ́ الرِّ يِّ َواأَْنوا ْغِط اْلَجوِّ ´ َمناِطِق ال�صَّ ْف -ِباإِ�ْصراِف ُمَعلِِّمَ∂- َتَوزُّ َتَعرَّ
َنشاطٌ

 âْ ُ́ Yَْن �َسْطِح الْبَْحِر: ُكلََّما اْرَتَفْعنا َعْن �َصْطِح اْلَبْحِر )150( ِمْتًرا اْنَخَف�صَ ب- اِلْرِتØا
. mواِحَدة mِمَئِويَّة mَدَرجاُت اْلَحراَرِة َنْحَو َدَرَجة

جـ- الْبُْعُد Yَِن الْبَْحِر اأَِو الُْقْرُب ِمنَُ¬: َتكوُن اْلِمناِطُق اْلَقريَبُة ِمَن اْلَبْحِر غاِلًبا اأَْكَثَر اْعِتدال 
ِمَن اْلَمناِطِق اْلَبعيَدِة َعْنُه.

   ìُيا …ُّ َوالرِّ ْغُ§ الَْجوِّ 2- ال†سَّ
 mاْلَهواِء َعلى ِم�صاَحة ِمَن   mاْلَهواِء )َوْزِن َعمود َوْزِن  َتاأْثيِر  َنتيَجَة  يُّ  اْلَجوِّ ْغُط  ال�صَّ اُأ  َيْن�صَ

ْغُط ُكلََّما اْرَتَفْعنا َعْن �َصْطحِ اْلَبْحِر. ُمَعيََّنةm ِمْن �َصْطِح اْلأَْر�ِس(، َوَيِقلُّ ال�صَّ
َتْنَتِقُل  اإِْذ  اأُْخرى;  اإَِلى   mَمْنِطَقة ِمْن   ìِيا الرِّ َحَرَكِة  في  يِّ  اْلَجوِّ ْغِط  ال�صَّ َتاأْثيُر  َيَتفاَوُت 

يِّ  ْغِط اْلَجوِّ ياìُ ِمَن اْلَمناِطِق ذاِت ال�صَّ الرِّ
يِّ  ْغِط اْلَجوِّ اْلُمْرَتِفعِ اإَِلى اْلَمناِطِق ذاِت ال�صَّ
اْلِجَهِة  بِا�ْصِم   ìُيا الرِّ ى  مَّ َوُت�صَ اْلُمْنَخِف�ِس، 

الَّتي َتُهبُّ ِمْنها.
َمناِطِق  َتْوزيَع   )15-2( ْكُل  ال�صَّ َوُيْظِهُر 
 ìِيا الرِّ  ِ́ َواأَْنوا ِة،  ئي�صَ الرَّ يِّ  اْلَجوِّ ْغِط  ال�صَّ

يَِّة.  ، َعلى �َصْطِح اْلُكَرِة اْلأَْر�صِ يِّ ْغِط اْلَجوِّ ُ́ َمناِطِق ال�صَّ ْكُل )2-15(: َتَوزُّ ال�صَّ
ياìِ َعَلى �َصْطِح اْلأَْر�ِس. ِ́ الرِّ َواأَْنوا

3- التَّ�ساُقُ§ والتكاثُ∞
اأّما التكاثُف   . mَبَرد اأَْو   ، mاأَْو َثْلج  ، mَيْنِزُل ِمَن اْلَجوِّ َعلى �صوَرِة َمَطر ِبالتَّ�صاُقِط ما  َد  ُيْق�صَ
ُ́ التَّ�صاُقِط والتكاثِف َعلى  ، اأَْو َنًدى. اأو �صقيعm َوَيْعَتِمُد َنْو mباب فيكوُن على �صكِل �صَ

. َدَرَجِة اْلـَحراَرِة، َوِمْقداِر ُبخاِر اْلماِء اْلَمْوجوِد في َطَبقاِت اْلَجوِّ
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ْكُل )2-16(: التَّّياراُت اْلَبْحِريَُّة. ال�صَّ

التَّّياراِت  اأَ�ْصماَء  ُن  مَّ َتَت�صَ قاِئَمًة  ُمَعلِِّمَ∂-  َوِباإِ�ْصراِف  ُزَمالِئَ∂،  َمَع  -ِبالتَّعاُوِن  ْم  َنظِّ
الّداِفَئِة َواْلباِرَدِة. 

َنشاطٌ

 ، يِّ ْغِط اْلَجوِّ ُ́ َمناِطِق ال�صَّ ْكُل )2-15(: َتَوزُّ ال�صَّ
ياìِ َعَلى �َصْطِح اْلأَْر�ِس. ِ́ الرِّ َواأَْنوا

ِر الُْمناِخ الَّتيَّاراُت الْبَْحِريَُّة 4- َوِمَن الَْعواِمِل الُْموؤَثَِّرِة في YَناUسِ
 ، mَمْعلوَمة mْطِحيَِّة ِلْلِبحاِر َواْلُمحيطاِت في اتِّجاهات ُ∑ اْلِمياِ√ ال�صَّ ُد ِبها َتـَحرُّ الَّتي ُيْق�صَ
َواْخِتالِف  اْلَحراَرِة،  َدَرجاِت  َتباُيِن  َبِب  ِب�صَ التَّّياراُت  هِذِ√  اأُ  َتْن�صَ  . mَمْحدوَدة  mْرَعة َوِب�صُ
ِ∑ اْلِمياِ√ ِمَن  َكثاَفِة اْلماِء َبْيَن اْلَمناِطِق اِل�ْصِتواِئيَِّة َواْلَمناِطِق اْلباِرَدِة; ِمّما ُيوؤَّدي اإَِلى َتَحرُّ

اْلَمناِطِق الّداِفَئِة اإَِلى اْلَمناِطِق اْلباِرَدِة، َوِباْلَعْك�ِس.
َن�ْصِر  َعلى  الّداِفَئُة  اْلَبْحِريَُّة   التَّّياراُت  َتْعَمُل  اإِْذ  اْلُمناِخ;  في  اْلَبْحِريَُّة  التَّّياراُت  ُتوؤَثُِّر 
فِء َوَهْطِل اْلأَْمطاِر في اْلَمناِطِق الَّتي َتُمرُّ ِبها، َوَتْعَمُل التَّّياراُت اْلَبْحِريَُّة اْلباِرَدُة  الدِّ

َعلى َخْف�ِس َدَرَجِة َحراَرِة اْلَمناِطِق ال�ّصاِحِليَِّة الَّتي َتُمرُّ ِبها.
َ́ التَّّياراِت  ْكَل )2-16(، ُمالِحًظا َتَوزُّ َ́ هِذِ√ التَّّياراِت; اْنُظِر ال�صَّ َف اأَْنوا َولَِكْي َتتَعرَّ

يَِّة. الّداِفَئِة َواْلباِرَدِة َعلى �َصْطِح اْلُكَرِة اْلأَْر�صِ
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ْف ما َياأْتي:  1- َعرِّ
، التَّّياراُت اْلَبْحِريَُّة. يُّ ْغُط اْلـَجوِّ ْق�ُس، ال�صَّ        اْلـُمناُخ، الطَّ

َة. ئي�صَ َ اْلـُمناِخ الرَّ 2- اْذُكْر َعنا�رشِ
ٌب يف ما َياْأتي: 3- اأَْكِمِل اْلَفراÆَ ِبـما ُهَو ُمنا�صِ

ئي�ُس َعلى �َصْطِح اْلأَْر�ِس، ُهَو ........................ .  َدُر اْلـَحراَرِة الرَّ اأ   - َم�صْ
ب- َتْنَخِف�ُس َدَرجاُت اْلـَحراَرِة َدَرَجًة ِمَئِويًَّة واِحَدًة ُكلََّما اْرَتْفَعنا َعْن �َصْطِح اْلأَْر�ِس 

. ...............................
ُ́ التَّ�صاُقِط َعلى ......................، َو .................. . جـ- َيْعَتِمُد َنْو
د  -  َتْعَمُل التَّّياراُت اْلَبْحِريَُّة الّداِفَئُة َعلى................................... .

حيَحِة،  ال�صَّ َغْيِر  اْلِعباَرِة  زاَء  اإِ  )û( َواإِ�صاَرَة حيَحِة،  ال�صَّ اْلِعباَرِة  اإِزاَء   )ü( اإِ�صاَرَة ْع  �صَ  -4
ِب اْلَخَطاأَ َحْيåُ َيِرُد في ما َياْأتي: وِّ َو�صَ

. اأ   - ُتقا�ُس َدَرَجُة اْلـَحراَرِة ِبِجهاِز الّثÒموِمرْتِ
ب- َتكوُن َدَرَجُة اْلـَحراَرِة يف اْلـَمناِطِق اْلَقريَبِة ِمَن اْلَبْحِر اأَْكÌََ ُبروَدًة ِمْن ِتْلَ∂ اْلَبعيَدِة 

َعْنُه.
ياìُ ِبا�ْصِم اْلـِجَهِة الَّتي َتُهبُّ َعَلْيها. ى الرِّ مَّ جـ- ُت�صَ

. يُّ ْغُط اْلـَجوِّ د  - ُكلََّما اْرَتَفْعنا َعْن �َصْطِح اْلأَْر�ِس َقلَّ ال�صَّ
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ْكُل )2-17(: اْلأَقاليُم اْلـُمناِخيَُّة يف اْلعاَلـِم. ال�صَّ

? ِر في اْلأُْرُدنِّ كَّ ِب ال�صُّ ُ́ َبْع�ُس اْلَمحا�صيِل َكاْلَقْهَوِة َوال�ّصاِي َوَق�صَ - ِلماذا ل ُتْزَر
اإَِلى اآَخَر َعلى �َصْطِح   mِمْن َمكان )ìُيا ْمطاُر، الرِّ ُر اْلُمناِخ )اْلَحراَرُة، اْلأَ َتْخَتِلُف َعنا�صِ

. راِعيِّ َواِلْقِت�صاِديِّ ḿ في اْلإِْنتاêِ الزِّ اْلأَْر�ِس، ِمـّما ُيوؤَّدي اإَِلى َتَنوُّ
ها ِمْن َبْع�سm ِبـما َياأْتي: َم اْلُعَلماُء اْلعاَلَم اإَِلى َعَددm ِمَن اْلأَقاليِم اْلُمناِخيَِّة الَّتي َيَتَميَُّز َبْع�صُ َوَقْد َق�صَّ

- اِلْمِتداُد اْلَمكاِنيُّ ِلاْلإِْقليِم.
ْمِتداُد اْلَفَلِكيُّ َعلى َدواِئِر اْلَعْر�ِس. - اْلِ

ُ́ النَّباتاِت َواْلَحَيواناِت.  - اأَْنوا
يَُّة اِلْقِت�صاِديَُّة َوَمجالُت اِل�ْصِتْثماِر.  - اْلأََهمِّ

ِة في اْلعاَلِم.  ئي�صَ اْنُظْر َخريَطَة اْلعاَلِم الَّتي ُتُمثُِّل التَّْوزيَع اْلَمكاِنيِّ ِلاْلأَقاليِم اْلُمناِخيَِّة َوالنَّباِتيَِّة الرَّ
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ْكُل )2-18(: اْلغاباُت اِل�ْصِتواِئيَُّة. ال�صَّ

ِميَُّة. ْكُل )2-19(: النَّباتاُت اْلـَمْو�صِ ال�صَّ

ةm ِمْنها:  قاليَم َرئي�صَ     يوَجُد اْلَعديُد ِمَن اْلأَقاليِم اْلـُمناِخيَِّة، َو�َصَنَتناَوُل في ما َياأْتي اأَْرَبَعَة اأَ

لk     اْلأَقاليُم الْـَمداِريَُّة:     اأَوَّ

1- اْلEِْقليُم اِل�ْسِتواِئيُّ
ْمطاُر اْلَغزيَرُة الّداِئَمُة. ُ́ َدَرَجِة اْلـَحراَرِة َطواَل اْلعاِم، َواْلأَ اْلـَخ�صاِئ�ُس اْلـُمناِخيَُّة: اْرِتفا

اْلـَخ�صاِئ�ُس النَّباِتيَُّة: َتْغِلُب َعَلْيِه اْلغاباُت اِل�ْصِتواِئيَُّة 
اْلُبْنُدُ¥،  اأَ�ْصجاِرِ√  َوِمْن  اْلُمَت�صاِبَكُة،  اْلَكثيَفُة 

اُط.    qطªَاْلhَ
واِحُف )الثَّعابيُن(،  اأََهمُّ اْلـَحَيواناِت: َتْكُثُر فيِه الزَّ
لَِّقُة; َكاْلِقَرَدِة، اْنُظِر يوُر، َواْلـَحَيواناُت اْلـُمَت�صَ َوالطُّ

ْكَل )18-2(. ال�صَّ
اْلEِْقليُم الْـَمْو�ِسِميُّ   -2

طوَبُة اْلعاِلَيُة  اْلـَخ�صاِئ�ُس اْلـُمناِخيَُّة: اْلـَحراَرُة َوالرُّ
تاًء. ْيًفا، َواْلُبروَدُة َواْلـَجفاُف �صِ �صَ

اْلـَخ�صاِئ�ُس النَّباِتيَُّة: َتْنمو فيِه اأَ�ْصجاُر َجْوِز اْلِهْنِد 
ْكَل )19-2(. ْنَدِل، اْنُظِر ال�صَّ َوال�صَّ

3- اْلEِْقليُم الْـَمداِر…ُّ )ال�ّسافانا(
اْلإِْقليِم  هَذا  ُمناُخ  ّمى  ُي�صَ اْلـُمناِخيَُّة:  اْلـَخ�صاِئ�ُس 

 . تاءm جافٍّ ، َو�صِ mحارٍّ ُمـْمِطر mْيف ، َوَيَتَميَُّز ِب�صَ ِباْلـُمناِخ ال�ّصوداِنيِّ
اْلـَخ�صاِئ�ُس النَّباِتيَُّة: غاباٌت َمداِريٌَّة اأََقلُّ َكثاَفًة ِمَن اْلغاباِت اِل�ْصِتواِئيَِّة، َوَعلى اأَْطراِفها 

َتْنمو َح�صاِئ�ُس ال�ّصافانا.
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ْكُل )2-20( : َح�صاِئ�ُس ال�ّصافانا. ال�صَّ

ِط. ْقليِم اْلـُمَتَو�صِّ ْكُل )2-21(: اأَ�ْصجاُر اإِ ال�صَّ

يَُّة. ْكُل )2-22(: اْلغاباُت النَّْف�صِ ال�صَّ

       ثاِنيkا        اْلأَقاليُم الْـُمْعتَِدلَُة:

§ِ 1- اEِْقليُم الْبَْحِر الْـُمتََو�سِّ
 Åٌداِف ْيًفا،  �صَ  wجاف حارُّ  اْلـُمناِخيَُّة:  اْلـَخ�صاِئ�ُس 

تاًء. ْمُعَتِدٌل �صِ
اْلَبْحِر  غاباُت  َعَلْيِه  َتْغِلُب  النَّباِتيَُّة:  اْلـَخ�صاِئ�ُس 
اأَ�ْصجاِرِ√  ِة، َوِمْن  اْلَعري�صَ اْلأَْوراِ¥  ِط ذاُت  اْلـُمَتَو�صِّ

àjْوُ¿.  sõالhَ ,¿ُاjóِْن اْلَب∏qوُط, hَال�سِّ
يوُر، َوالثَّعاِلُب، َواْلأَْغناُم،  اأََهمُّ اْلـَحَيواناِت: َتْكُثُر فيِه الطُّ

ْكَل )21-2(.  اْنُظِر ال�صَّ
2- اEِْقليُم Zَْرِب الْقاّراِت 

تاًء،  �صِ باِرٌد  ْيًفا،  �صَ ُمْعَتِدٌل  اْلـُمناِخيَُّة:  اْلـَخ�صاِئ�ُس 
ًة   خا�صَّ َنِة،  ال�صَّ �ُصهوِر  َعلى   ُ́ َتَتَوزَّ َغزيَرٌة   َواأَْمطاُرُ√ 

تاِء َواْلـَخريِف. َلِي ال�صِّ َف�صْ
 âَِي يَُّة )�ُصمِّ اْلـَخ�صاِئ�ُس النَّباِتيَُّة: َتْنمو فيِه اْلغاباُت النَّْف�صِ
َبِب  ِب�صَ تاِء  ال�صِّ ِل  َف�صْ اأَْوراَقها في  َتْنُف�ُس  ِلأَنَّها  يََّة  النَّْف�صِ
ْكَل  ِة اْلُبروَدِة(، َوِمْن اأَ�ْصجاِرِ√ الّزاُن، اْنُظِر ال�صَّ دَّ �صِ

.)22-2(

آِكَلُة اْلُع�ْصِب;  اأََهمُّ اْلَحَيواناِت: َتعي�ُس فيِه اْلـَحَيواناُت ا
ْكَل )20-2(. راَفِة، اْنُظِر ال�صَّ َكاْلفيِل َوالزَّ



56

َنشاطٌ

ْحراِويٌَّة. ْكُل )2-23(: �ُصَجÒْاٌت �صَ ال�صَّ

ْكُل )2-24(: َمْنِطَقٌة ُقْطِبيٌَّة. ال�صَّ

   ثاِلثkا    اْلأَقاليُم الْـجافَُّة:

ْحراِو…ُّ اْلEِْقليُم الüسَّ
الَّتي  اْلأَْمطاِر  َوِقلَُّة  تاًء،  �صِ ها  َواْنِخفا�صُ ْيًفا،  اْلَحراَرِة �صَ َدَرَجِة   ُ́ اْرِتفا اْلـُمناِخيَُّة:  اْلـَخ�صاِئ�ُس 

اْلَمناِطِق  في  َفْجاأًَة  تاِء  ال�صِّ ِل  َف�صْ في  غاِلًبا  َت�صُقُط 
الّداِخِليَِّة ِمَن اْلقاّراِت.

ُل  اْلَخ�صاِئ�ُس النَّباِتيَُّة: َتْنمو فيِه َنباتاٌت َتَتَحمَّ
ّباِر، َوالنَّخيِل.  اْلَجفاَف، ِمْثُل: ال�صَّ

ْحراِء ، َواْلِجماُل،  اأََهمُّ اْلَحَيواناِت: َثْعَلُب ال�صَّ
ْكَل )23-2(. اْنُظِر ال�صَّ

  رابعا    اْلأَقاليُم الُْقْطِبيَُّة:

ْقليُم الُْقْطِبيُّ ِEِْقليُم التّندرا, َواْلEا
ْيٌف َق�صيٌر َت�ْصُقُط ِخالَلُه  اْلـَخ�صاِئ�ُس اْلـُمناِخيَُّة: �صَ
َتَت�صاَقُط  اْلبُروَدِة  �َصديُد  تاٌء طويٌل  َو�صِ َقليَلٌة،  اأَْمطاٌر 

.êُِخالَلُه الثُّلو
 mِبُتْرَبة اْلإِْقليماِن  هذاِن  َيَتَميَُّز  النَّباِتيَُّة:  اْلَخ�صاِئ�ُس 
حاِلِب َبْعَد َذَوباِن اْلَجليِد. َدةm َتْنمو فيها َبْع�ُس الطَّ ُمَتَجمِّ

ْكَل )24-2(. ، َواْلِبْطريُق، اْنُظِر ال�صَّ بُّ اْلُقْطِبيُّ نَِّة، َوالدُّ اأََهمُّ اْلـَحَيواناِت: َحَيواُن الرَّ

َواْكُتْب    ، ُمناِخيٍّ  mاإِْقليم َتعي�ُس في ُكلِّ  الَّتي  َوالنَّباتاِت  اْلـَحَيواناِت   ِ́ ْنوا ِلأَ َوًرا   اْجَمْع �صُ
 .∂َ فِّ ْقها َعلى َلْوَحِة اْلـحاِئِط في �صَ ُر فيِه، ُثمَّ اأَلْ�صِ ْقليِم الَّذي َتْنَت�صِ ا�ْصَم ُكلٍّ ِمْنها، َوا�ْصَم اْلإِ
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. ِف اْلَمْق�صوَد ِباْلإِْقليِم اْلُمناِخيِّ 1- َعرِّ
ِط ِمْن  2- قاِرْن ِفي اْلَجْدَوِل اْلآتي َبْيَن اْلإِْقليِم اْلُمناِخيِّ اِل�ْصِتواِئيِّ َواإِْقليِم اْلَبْحِر اْلُمَتَو�صِّ
الَّتي  اْلَحَيواناِت  َواأََهمُّ  النَّباِتيَِّة،  َواْلَخ�صاِئ�ُس  َواْلُمناُخ،   ، اْلَفَلِكيُّ اِلْمِتداُد   :åَُحْي

ما: َتعي�ُس فيِهِ
ِ§اْلEِْقليُم الْـُمناِخيُّ اِل�ْسِتواِئيُّ اEِْقليُم الْبَْحِر الْـُمتََو�سِّ

اِلْمتِداُد الØََْلِكيُّ
الْـُمناُخ

الْـَخüساِئüُس النَّباِتيَُّة
اأََهمُّ الْـَحيَواناِت

ٌب في اْلـَجْدَوِل اْلآتي:  اْلَفراÆَ ِبـما ُهَو ُمنا�صِ
ِ
3- اْماَلأ

حراِويِّ ِباأَنَُّه.................................... .  اأ   - َيَتَميَُّز ُمناُخ اْلإِْقليِم ال�صَّ
يَُّة ِبهَذا اِل�ْصمِ ِلأَنَّها.............................. .   َيâِ اْلأَ�ْصجاُر النَّْف�صِ ب- �ُصمِّ
جـ- ِمْن َحَيواناِت اْلأَقاليِم اْلُقْطِبيَِّة: ................، َو..................... .                

4- اأَْكِمِل اْلـَخريَطَة اْلـَمفاهيِميََّة اْلآِتَيَة:

حيَحِة،  ال�صَّ َغْيِر  اْلِعباَرِة  زاَء  اإِ  )û( َواإِ�صاَرَة حيَحِة،  ال�صَّ اْلِعباَرِة  اإِزاَء   )ü( اإِ�صاَرَة ْع  �صَ  -5
ِب اْلَخَطاأَ َحْيåُ َيِرُد في ما َياْأتي: وِّ َو�صَ

 )   ( . ّمى ُمناُخ اْلإِقْليِم اْلـَمداِريِّ اْلـحارِّ ِباْلـُمناِخ ال�ّصودِانيِّ اأ   - ُي�صَ
ب- َتـْمَتدُّ اْلأَقاليُم اْلـَمداِريَُّة َفَلِكيvا ِمْن 530 اإِلى 560 َدَرَجًة. )   ( 

حاِلِب َبْعَد َدٌة، َوَتْنمو فيها َبْع�ُس الطَّ جـ- َتْمتاُز ُتْرَبُة اْلأَقاليِم اْلُقْطِبيَِّة ِباأَنَّها ُمَتَجمِّ
        َذَوباِن اْلَجليِد. )   ( 

الْـَخüساِئüُس الَّتي تُـَميُِّز اْلأَقاليَم 
mها ِمْن بَْع†س الْـُمناِخيََّة بَْع†سَ
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-  �َصمِّ النَّباتاِت َواْلـَحَيواناِت الَّتي َتعي�ُس يف ِبيَئِتَ∂. 

 . ْكُل )2-25(: َمْوِقُع اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ ال�صَّ

لk     َمْوِقُع الَْوَطِن الَْعَرِبيِّ     اأَوَّ
َخطِّ  �َصماَل   38 َو  اِل�ْصِتواِء  َخطِّ  َجنوَب   2 َعْر�ِس  داِئَرَتْي  َبْيَن  اْلَعَرِبيُّ  اْلَوَطُن  َيَقُع 
ْي ُطوِل 16 َغْرَب َخطِّ غرينت�س َو60 �َصْرَ¥ َخطِّ غرينت�س، َوهذا َيُدلُّ  اِل�ْصِتواِء، َوَبْيَن َخطَّ
ِ́ اْلَمناِطِق اْلُمناِخيَِّة الَّتي َيْمَتدُّ َعَلْيَها اْلَوَطُن اْلَعَرِبيُّ ِمَن اْلَمْنِطَقِة اِل�ْصِتواِئيَِّة حتَّى  َعلى َتَنوُّ

اْلَمْنِطَقِة اْلُمْعَتِدَلِة الّداِفَئِة �َصماًل.
َيا،  ِة اآ�صِ ا اْلَمْوقُِع النِّ�ْصِبيُّ ِلْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ َفَيْمَتدُّ َعَلى اْلأَْجزاِء اْلَجنوِبيَِّة اْلَغْرِبيَِّة ِمْن قارَّ اأَمَّ
ٌط  ِة اإِْفريقيا، َوُهَو َيَتَميَُّز ِباأَنَُّه َمْوِقٌع ُمَتَو�صِّ ْرِقيَِّة ِلقارَّ ماِليَِّة ال�صَّ ماِليَِّة َوال�صَّ َلى اْلأَْجزاِء ال�صَّ اإِ�صاَفًة اإِ

َبْيَن قاّراِت اْلعاَلـِم.
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ُ́ الْـُمناِخ ‘ الَْوَطِن الَْعَرِبيِّ  ثاِنيkا    اأَنْوا

ِ́ اْلـُمناِخ ال�ّصاِئَدِة فيِه، َوهِذِ√ اأَْبَرُزها: ِد اأَْنوا َيَتَميَُّز اْلَوَطُن اْلَعَرِبيُّ ِبَتَعدُّ

الْـَخüساِئüُس النَّباِتيَُّةالْـَخüساِئüُس الْـُمناِخيَُّةالْـُمناُخ

§ِ ُمناُخ الْبَْحِر الْـُمتََو�سِّ
َي�صوُد في �َصواِحِل اْلَبْحِر 

ِط اْلـُمَتَو�صِّ

تاٌء ُمْعَتِدٌل َغزيُر اْلأَْمطاِر،  �صِ
 . wَجاف wْيٌف حار َو�صَ

َرِة  غاباٌت َكبيَرٌة وداِئَمُة اْلُخ�صْ
ْنِدياِن،  َنْوَبِر، َوال�صِّ ِمْثُل: ال�صَّ

َوَنباتاٌت ِمْثُل: اْلَعْرَعِر، 
وَرَة  َواْلُبْطِم، اْنُظِر ال�صّ

اْلـُمقاِبَلَة.

ْحراِو…ُّ الْـُمناُخ الüسَّ
يتمثل في الأجزاِء الّداِخِليَِّة.

ْيٌف  تاٌء َقليُل اْلأَْمطاِر، َو�صَ �صِ
ا، َوِن�ْصَبُة  vِجد wَوجاف wحار

ٌة. طوَبِة ُمْنَخِف�صَ الرُّ

ّباِر،  َنباتاٌت �َصْوِكيٌَّة ِمْثُل ال�صَّ
َوَنباتاٌت ِمْلِحيٌَّة; َكاْلَقْطِف 

اْلـِمْلِحيِّ اْلـَمْوجوِد في 
وَرَة  ، اْنُظِر ال�صّ اْلأُْرُدنِّ

اْلـُمقاِبَلَة.

الْـُمناُخ الْـَمداِر…ُّ
 َي�صوُد هَذا اْلـُمناُخ في 

اْلأَْجزاِء اْلـَجنوِبيَِّة ِمَن اْلَوَطِن 
. اْلَعَرِبيِّ

 ، wتاٌء َجاف ْيٌف ُمـْمِطٌر، َو�صِ �صَ
ُ́ َدَرَجِة اْلـَحراَرِة  َواْرِتفا

َنِة. ُمْعَظَم اأَّياِم ال�صَّ

ُ́ اْلِغطاِء النَّباِتيِّ َتَبًعا  َتَنوُّ
يَِّة اْلأَْمطاِر; اإِْذ فيِه َنباتاٌت  ِلَكمِّ

�َصْوِكيٌَّة، َوغاباٌت َكثيَفٌة، 
َوَح�صاِئ�ُس ال�ّصافانا، َواأَ�ْصجاٌر 

وَرَة  ُمَتباِعَدٌة، اْنُظِر ال�صّ
اْلـُمقاِبَلَة.
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 . ُ́ اْلـُمناِخ يف اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ ْكُل )2-26(: اأَْنوا ال�صَّ

ِط    ْحراِويُّ                      ُمناُخ اْلَبْحِر اْلـُمَتَو�صِّ اْلـُمناُخ اْلـَمداِريُّ                          اْلـُمناُخ ال�صَّ

ْكَل )2-26(، َواأَِجْب َعِن  رِف اْلَمَناِطِق الَّتي َت�صوُد فيها هِذِ√ اْلأَقاليُم اْنُظِر ال�صَّ َوِلَتعَّ
الأ�ْصِئَلِة الَّتي َتليِه:

ط?	• vَصمِّ اْلُدَوَل الَّتي َي�صوُد ِفيها اإِْقليُم اْلَبْحِر امْلَُتَو�ص�
•	? ما اأْكÌَُ الأَقاليِم اْنِت�صاًرا يف اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ
•	? اأْيَن َي�صوُد امْلََناُخ امْلَداِريُّ
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نيُف ِبناًء  ِط، َوَقِد اْعُتِمَد هَذا التَّ�صْ نَُّف اْلأُْرُدنُّ ُجْغرافيvا ِباأَنَُّه ِمْن مَناِطِق اْلَبْحِر اْلُمَتَو�صِّ ُي�صَ
َنِة.  َعلى اأَ�ْصُهِر َت�صاُقِط اْلَمَطِر َوَدَرجاِت اْلَحراَرِة ال�ّصاِئَدِة ِخالَل ال�صَّ

، َوَيَتاأَ ثَُّر فيِه اْلِغطاُء النَّباِتيُّ  ْيفm حارٍّ جافٍّ ، َو�صَ mُمْعَتِدل mماِطر mتاء َيَتَميَُّز ُمناُخ اْلأُْرُدنِّ ِب�صِ
ِ́ التَّ�صاري�ِس. روِف اْلُمناِخيَِّة، َوَتَنوُّ ِبالظُّ

، ِهَي: mَمناِطَق ُمناِخيَّة çِِميَِّة اإَِلى َثال ـُْمِكُن َتْق�صيُم اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�صِ ي
ْحراِو…ِّ )َمْنِطَقُة الْباِديَِة ( ْحراِو…ُّ َو�ِسْبُ¬ الüسَّ 1-  اْلEِْقليُم الüسَّ

ْرِقيََّة  ال�صَّ ْحراَء  ال�صَّ ْقليُم  اْلإِ هَذا  َي�ْصَمُل   
ُل Sُس≥وِط  só©َeُ اª¡ِ«a َُّيِقل َتْيِن  َواْلباِدَيَة اللَّ
َتْيِن  اْلأَْمطاِر َعْن )100( ِملٍّ �َصَنِويvا، َواللَّ
ُتَمثِّالِن اْلُجْزَء اْلأَْكَبَر ِمْن ِم�صاَحِة اْلَمْمَلكِة 

ْجماِليَِّة(، اْنُظِر )85% ِمَن اْلِم�صاَحِة اْلإِ
ْكَل )27-2(.       ال�صَّ

) 2-اْلEِْقليُم الَغْوِر…ُّ )َمْنِطَقُة واِد… اْلأُْرُد¿ِّ
َدًرا  ، َوُيَعدُّ َم�صْ ـِيٍّ في َغْوِر اْلأُْرُدنِّ ماِل اإَِلى اْلَجنوِب ِباتِّجا√m طول َيـْمَتدُّ هَذا اْلإِْقليُم ِمَن ال�صَّ
ُل َهْطِل اْلأَمطاِر فيِه َبْيَن )200-300( ِملٍّ  راِعيَِّة، َوَيَتراَوìُ ُمَعدَّ َرئي�ًصا ِلْلَمْنتوجاِت الزِّ

ْكَل )28-2(. ـَُمثُِّل 5% ِمْن ِم�صاَحِة اْلـَمْمَلَكِة، اْنُظِر ال�صَّ �َصَنِويvا، َوي

ثاِلثkا     اْلأَقاليُم الْـُمناِخيَُّة ‘ اْلأُْرُد¿ِّ  

ْكُل )2-27(: اْلباِدَيُة اْلأُْرُدِنيَُّة. ال�صَّ

. ْكُل )2-28(: َغْوُر اْلأُْرُدنِّ ال�صَّ
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       . ْكُل )2-29(: اْلـُمْرَتَفعاُت اْلـَجَبِليَُّة يف اْلأُْرُدنِّ ال�صَّ

ِ§ )الْـُمْرتØََعاُت الْـَجبَِليَُّة( 3- اEِقليُم الْبَْحِر الْـُمتََو�سِّ
ماِليَِّة اإَِلى اْلَمناِطِق اْلُو�ْصطى  اْلَمْمَلَكِة ِمَن اْلَمناِطِق ال�صَّ  َتـْمَتدُّ اْلُمْرَتَفعاُت اْلَجَبِليَُّة ِفي 
ُل َهْطِل اْلأَْمطاِر فيها  ِط،  َوَيَتراَوìُ ُمَعدَّ َفاْلَجنوِبيَِّة، َوَي�صوُد فيها ُمناُخ اْلَبْحِر اْلُمَتَو�صِّ
ْكَل  َبْيَن )500-800( ِملٍّ �َصَنِويvا، َوُتَمثُِّل َنْحَو 10% ِمْن ِم�صاَحِة اْلَمْمَلَكِة، اْنُظِر ال�صَّ

.)29-2(

ُيَمثُِّل  الَّذي   )30-2( ْكَل  ال�صَّ اْنُظِر 
َخريَطَة اْلأَقاليِم اْلُمناِخيَِّة ِفي اْلَمْمَلَكِة، 

ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْصِئَلِة اْلآِتَيِة:
اأَيِّ اْلـِجهاِت توَجُد ُمْعَظُم  	•في 

ْبِه  حراِويِِّة َو�صِ ي ال�صَّ اْلأَرا�صِ
حراِويِِّة? ال�صَّ

ِف اْمِتداَد َمْنِطَقِة واِدي اْلأُْرُدنِّ  	•َتَعرَّ
ُم�ْصَتعيًنا ِباْلَخريَطِة.

ِف اْمِتداَد اْلُمْرَتَفعاِت اْلَجَبِليَِّة  	•َتَعرَّ
ِط.  الَّتي ُتَمثُِّل اإِْقليَم اْلَبْحِر اْلُمَتَو�صِّ

. ْكُل )2-30(: َخريَطُة اْلأَقاليِم اْلُمناِخيَِّة  ِفي اْلأُْرُدنِّ ال�صَّ

ال�صحراوي�صبه ال�صحراويالغوريالبحر املتو�صط
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. ِف اْلإِْقليَم اْلَغْوِريَّ 1- َعرِّ
. َ́ اْلُمناِخ ال�ّصاِئَدَة ِفي اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ ْد اأَْنوا 2- َعدِّ

ِط َواْلُمناِخ اْلَمداِريِّ في اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ  3- قاِرْن ِفي اْلَجْدَوِل اْلآتي َبْيَن ُمناِخ اْلَبْحِر اْلُمَتَو�صِّ
ِمْن َحْيåُ: اأَْمِكَنُة اِلْنِت�صاِر، َواْلَخ�صاِئ�ُس اْلُمناِخيَُّة، َواْلَخ�صاِئ�ُس النَّباِتيَُّة. 

§ِ الْـُمناُخ الْـَمداِر…ُُّمناُخ الْبَْحِر الْـُمتََو�سِّ

اأَْمِكنَُة اِلنْتِ�ساِر

الْـَخüساِئüُس الْـُمناِخيَُّة

الْـَخüساِئüُس النَّباِتيَُّة

ٌب في ما َياأْتي:  4- اأَْكِمِل اْلَفراÆَ ِبـما ُهَو ُمنا�صِ
ْي ُطوِل ..........، َودائرَتْي َعْر�ِس ........... . اأ  - َيـْمَتدُّ اْلَوَطُن اْلَعَرِبيُّ َبْيَن َخطَّ
ُف ُمناُخ اْلأُْرُدنِّ ِباأَنَُّه.............................................  . ب- َيتَّ�صِ
ْحراِويُّ ِمْن ِم�صاَحِة اْلأُْرُدنِّ ما ِن�ْصَبُتُه.................... . جـ- ُيـَمثُِّل اْلإِْقليُم ال�صَّ
، ُهَو...... . د  - اْلإِْقليُم اْلـُمناِخيُّ الَّذي َي�صوُد في اْلـُمْرَتَفعاِت اْلـَجبِليَِّة ِمَن اْلأُْرُدنِّ

حيَحِة،  ال�صَّ َغْيِر  اْلِعباَرِة  زاَء  اإِ  )û( َواإِ�صاَرَة حيَحِة،  ال�صَّ اْلِعباَرِة  اإِزاَء   )ü( اإِ�صاَرَة ْع  �صَ  -5
ِب اْلَخَطاأَ َحْيåُ َيِرُد في ما َياْأتي: وِّ َو�صَ

َيا َواإِْفريقيا. )     (   َتْي اآ�صِ اأ   - َيـْمَتدُّ اْلَوَطُن اْلَعَرِبيُّ في قارَّ
)     ( . ْحراِويِّ َرِة ِمْن َنباتاِت اْلـُمناِخ ال�صَّ ب- ُتَعدُّ اْلغاباُت داِئَمُة اْلـُخ�صْ

ِميَِّة.)     ( جـ - ُتـَمثَُّل اْلـُمْرَتَفعاُت اْلـَجَبِليَُّة َنْحَو 10% ِمْن ِم�صاَحِة اْلـَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�صِ
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ْف ما َياأْتي:  1- َعرِّ
ْحراِويَُّة، التَّّياراُت اْلَبْحِريَُّة. ْق�ُس، التَّْجِوَيُة، اْلَمواِئُد ال�صَّ       التَّ�صاري�ُس، الطَّ

2- اأَْعِط  ِمثاَلْيِن َعلى ُكلٍّ ِمـّما َياأْتي: 
ُ́ التَّّياراِت اْلَبْحِريَِّة. ْق�ِس.  ب-  اأَْنوا ثَِّرُة ِفي اْلُمناِخ َوالطَّ اأ   - اْلَعواِمُل اْلُموؤَ

جـ- اْلأَقاليُم اْلَمداِريَُّة.
ٌب ِفي  ، اأَْكِمِل اْلَفراÆَ ِبما ُهَو ُمنا�صِ 3- ِبناًء َعلى ِدرا�َصِتَ∂ اْلأَقاليَم اْلُمناِخيََّة ِفي اْلأُْرُدنِّ

       اْلـَجْدَوِل اْلآتي:

4- َف�صِر ما َياْأتي:  
. ُ́ اْلأَقاليِم اْلـُمناِخيَِّة  ِفي اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ اأ   - ُن�صوُء التَّّياراِت اْلَبْحِريَِّة.    ب- َتَنوُّ

.ìِيا يِّ في الرِّ ْغِط اْلَجوِّ جـ- َتاأْثيُر ال�صَّ
. mُمـْخَتِلَفة m5- اْذُكِر اْلأُ�ُص�َس الَِّتي اْعَتَمَد َعَلْيَها اْلُعَلماُء في َتْق�صيِم �َصْطِح اْلأَْر�ِس اإَِلى اأَقاليَم ُمناِخيَّة

يِّ الّناِتِج ِمْنُه في ما َياأْتي: ْكِل اْلأَْر�صِ ْل ِبَخطٍّ َبْيَن اْلعاِمِل َوال�صَّ 6- �صِ

ْف ما َياأْتي:  - َعرِّ

الْـَخüساِئüُس الْـُمناِخيَُّةالْـَمناِطُق الَّتي يَ�سوُد فيهااْلEِْقليُم 

يُّ النّاِتـèُ الْعاِمُل   
ْكُل اْلأَْر�سِ ال�سَّ

�سيÖُ الْـماِئيُّ َّÎْحراِويَُّة ال الْـَمواِئُد الüسَّ

 ÚُcاÈَْلْتا ال الدِّ

اْلأَْوِديَُة    التَّْجِويَُة 
ِ ìيا ْمِليَُّة َحâُّ الرِّ الُْكْثباُ¿ الرَّ

ـِباُل الْـَمْخروِطيَُّة اِللِْتواAاُت   الْـِج

خوِر َوتØََتُّتُها ُم الüسُّ تَـَحطُّ
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اِتيُّ ْقويُم الذّ التَّ

بيِعيَِّة. اأَُميَِّز َعَمِليََّة التَّْعِرَيِة ِمْن َعَمِليَِّة التَّْجِوَيِة الطَّ
ْق�ِس َوَمْفهومِ اْلـُمناِخ. َ¥ َبنْيَ َمْفهومِ الطَّ اأَُفرِّ

اأُقاِرَن َبنْيَ اْلأَقاليِم اْلـُمْخَتِلَفِة ِمْن َحْيåُ اْلِغطاُء 
، َواْلـَحَيواناُت. النَّباِتيُّ

َ  اأَثََر اْلـِمياِ√ يف َت�ْصكيِل َمعاِلـِم �َصْطِح اْلأَْر�ِس. اأََتَبنيَّ
ْق�ِس. َِّخَذ اْلإِْجراءاِت َواِلْحِتياطاِت الاّلِزَمَة َتَبًعا ِلَن�رْشَِة الطَّ اأَت

َد اْلأَقاليَم اْلـُمناِخيََّة َعلى َخريَطِة اْلعاَلـِم. اأَُحدِّ
اأَُميَِّز َبنْيَ اْلَعواِمِل اْلـخاِرِجيَِّة َواْلَعواِمِل الّداِخِليَِّة 

الَّتي ُتوؤَثُِّر يف َتْكويِن اأَ�ْصكاِل �َصْطِح اْلأَْر�ِس.
– ِفي اْلَكْوِن. اأَ�ْصَت�ْصِعَر َعَظَمَة اهلِل – َعزَّ َوَجلَّ

1
2
3

4
5
6
7

8

ِب ِمَن اْلـَجْدَوِل. ْع اإِ�صاَرَة )√( يف اْلـَمكاِن اْلـُمنا�صِ �صَ
َبْعَد ِدرا�َصتي هِذِ√ اْلَوْحَدَة اأَ�ْصَتطيُع اأَْن:

     l§ ا       َجيِّدl        ُمتََو�سِّ vِجد lَجيِّد      lRُمـْمتا                                           Aِاْلأَدا ُ ِّö�َْقُم                                       ُموؤ الرَّ



َتَّ ِبَحْمِد اهلِل تَعالى
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