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[سؤال وجواب]
–

–

الوحدة األوىل :الكون من حولنا
الدرس األول :الكون والمجموعة الشمسية
ا
ً
س :ماذا نرى نف السماء ن
ونهارا؟
حي تنظر إليها ليًل
ي
ن
ج :ن
ّ
ه النجوم والمجرات ،يف النهار :نرى الشمس متوهجة.
:
الت
ضوء
نقاط
نرى
الليل
ف
ي
ي ي
أكي األجرام السماوية حجماً
س :علل :نرى النجوم صغية الحجم رغم أنها ر
ً
ج :لبعد هذه النجوم عنا مسافات كبية
س :علل ما يأت :عدم قدرتنا عىل رؤية النجوم ً
نهارا
ي
ً
ن
تضء الجزء المقابل لها
ج :نهارا نرى الشمس متوهجة ساطعة ألنها أقرب ن النجوم إلينا ي
وه ي
من األرض فيمنعنا ذلك من رؤية النجوم األخرى يف الكون.
مم يتكون الكون؟ َّ
سَّ :
ّ
المجرة؟
ومم تتكون
ّ
المجرات تحتوي عىل مساحات هائلة وكبية من أعداد:
ج :يتكون الكون من شبكة من
 -1النجوم  -2والكواكب  -3والغازات  -4والغبار
سِّ :
عرف المجرة
ج :مساحة هائلة وكبية من أعداد النجوم والكواكب والغازات والغبار
عرف مجرة درب ّ
سِّ :
التبانة
الت نعيش عليها أحد كواكبها
ج :مجرة
تنتم إليها مجموعتنا الشمسية واألرض ي
ي
سِّ :
ّ
الفلكيون وحدة السنة الضوئية
فِّس :استخدم
ّ
ج :لقياس المسافات الشاسعة نف الكون ن
والمجرات
بي الكواكب والنجوم
ي
سِّ :
عرف السنة الضوئية
الت تقطعها األشعة الضوئية ن يف السنة الواحدة ،وتساوي مسافة ( )0499مليار
ج :المسافة ي
ً
كيلوميا.
س :كم تبلغ رسعة الضوء ن يف الفراغ؟
ً
كيلوميا ن يف الثانية
ج )399( :ألف
تنبيه :السنة الضوئية رسعة لم تستطع أي تقنية أن تحققها ى
حت اآلن.
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ه أقرب منظومة نجمية إىل المجموعة الشمسية؟ وكم تبعد؟
س :ما ي
ج :ألفا قنطورس ،وتبعد  4سنوات ضوئية
ه أقرب المجرات إىل المجموعة الشمسية؟ وكم تبعد؟
س :ما ي
األكي القزمية ،وتبعد  22ألف سنة ضوئية
ج :الكلب
ر
سَّ :
مم تتكون المجموعة الشمسية؟ أو اذكر عناص المجموعة الشمسية
 .1الشمس
 .2الكواكب ّ
السيارة
َّ
 .3الكويكبات والمذنبات والنيازك والشهب
س :اذكر خصائص الشمس
 .1كرة ملتهبة متوهجة تتكون من ثالث طبقات :السطح و َ
الح ْمل الحراري والنواة
(س ِّ :ن
بي طبقات الشمس مع خاصية كل طبقة) ج:
الخارج وحرارته =ْ 0999م
أ -السطح
ر ي
ب -طبقة الحمل الحراري (خاللها تنتقل الحرارة من الجوف إىل السطح)
الت تؤدي إلنتاج الطاقة والحرارة = 13مليون ْم
ج -النواة (فيها التفاعالت ي
ِّ
 .2تمثل  %0099من كتلة المجموعة الشمسية
َّ .3
ن
ه:
الهيدروجي ،الهليوم ،النيكل ،والحديد
و
العناص
من
عدد
من
ن
تتكو
ِّ ي
وحدد نسبة تلك العناص ) ج:
(س :اذكر عناص الشمس
ن
يدروجي %44
أ -اله
ب -الهليوم %24
ج -النيكل والحديد %2
 .4تحدث سلسلة انفجارات عىل سطحها
الت تحدث عىل سطح الشمس)
(س :فِّس :تتأثر األرض من االنفجارات ي
ج :ألنه يصدر عن تلك االنفجارات طاقة هائلة تؤثر عىل مناخ األرض واالتصاالت.
تنبيه :يمكن أن تستوعب الشمس ( )1,3مليون كوكب من حجم األرض

ّ
ّ
السيارة يف المجموعة الشمسية ،مع ترتيبها حسب قرب ها من الشمس
س :عدد الكواكب
جُ -1 :عطارد ُّ -2
الزهرة  -3األرض  -4المري خ ُ -2
المشيي
ُ
 -0ز َحل  -4أورانوس ِ -9نبتون
ّ
السيارة يف المجموعة الشمسية؟
ه أهم خصائص الكواكب
س :ما ي
حواىل ( )490بليون سنة
 .1يبلغ عمر المجموعة الشمسية
ي
 .2تدور الكواكب حول الشمس بعكس عقارب الساعة (من الغرب إىل ر
الِّسق) ن يف
ً
تقريبا.
المستوى نفسه
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 .3تدور الكواكب ّ
السيارة حول نفسها بعكس عقارب الساعة إال الزهرة وأورانوس.
 .4يتبع معظم الكواكب ّ
السيارة أقمار يختلف عددها حسب الكوكب.
سِّ :
اليوج
عرف منطقة ر
الت تدور فيها الكواكب حول الشمس
ج :المنطقة ي
س :وضح عدد األقمار التابعة للكواكب السيارة ن
اآلت:
الجدول
ف
ي
ي
الكوكب
عطارد
الزهرة
األرض
المري خ
ى
المشتي

عدد األقمار
1
2
11

سِّ :
عرف الكويكبات
ج :أجسام صخرية فلزية غي منتظمة الشكل صغية الحجم (أقطارها ن
بي 1999-1كم) تدور
حول الشمس ويقع معظمها ضمن حزام الكويكبات ن
بي المري خ والمشيي
سِّ :
عرف حزام الكويكبات
ج :حزام ن
بي المري خ والمشيي يقع ضمنه معظم الكويكبات
سِّ :
عرف المذنبات
ج :أجسام فضائية ملتهبة
ا
س :اذكر مثاًل عىل أشهر المذنبات
هاىل
ج :مذنب ِ ي
سِّ :
عرف النيازك
ج :أجسام صلبة كبية الحجم تدور ن يف مدارات مختلفة حول الشمس
ا
س :اذكر مثاًل عىل أشهر نتك سقط عىل األرض ،وأين يقع؟
ج :ن
نيك هوبا ن يف ناميبيا ن يف إفريقيا.
سِّ :
عرف الشهاب
ً
ج :ن
شعاعا مرئيا ضوئيا.
نيك يحيق عند دخوله الغالف الجوي لألرض ويصدر
س :أكمل الفراغ بما يناسبه:
ه :مجرة درب التبانة
أ-
الت تتبعها مجموعتنا الشمسية ي
المجرة ي
ِّ
بحواىل 490 :بليون سنة
ب -يقدر الفلكيون عمر المجموعة الشمسية
ي
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كوكت :الزهرة وأورانوس
ج -تدور الكواكب حول نفسها باتجاه عقارب الساعة باستثناء ر ي
د -تدور الكوكيكبات ضمن حزام الكواكب ن
كوكت :المري خ والمشيي
بي
ر
ي
َّ
:
هاىل
ب
مذن
الت يمكن مشاهدتها من األرض
ُ ِي
هُ -من أشهر المذنبات ي
ً
الت تحيق عند دخولها الغالف الجوي وتصدر شعاعا مرئيا ب :
و -يطلق عىل األجسام ي
الشهب
س :اكتب عناص المجموعة الشمسية الظاهرة ن يف الشكل:
ج -1 :الشمس
ُ
ُّ
 -2الكواكب السيارة:عطارد ،الزهرة ،األرض،
ُ
المري خُ ،
المشيي ،ز َحل ،أورانوسِ ،نبتون
 -3الكويكبات والمذنبات
ثان :األرض كوكب الحياة
الدرس ال ي
س :لماذا يسم كوكب األرض كوكب الحياة؟
ن
ماليي الكائنات الحية
ج :ألنه المكان الوحيد المعروف بوجود الحياة فيه ،حيث فيه موطن
ً
ن
لماليي الكائنات الحية
س :علل :يعد كوكب األرض موطنا
ن
التاىل.
وه .. :مذكورة ن يف جواب السؤال
ي
الت تميت بها األرض ي
ج :بسبب الخصائص ي
ِّ :
ً
عدد خصائص كوكب األرض ى
مناسبا الستمرار الحياة عليه
الت جعلته
س
ي
القطت
ات أطول من القطر
 .1شكل األرض شبه كروي
ر ي
(إهليلج) ،فالقطر اإلستو ي
ري
حواىل ( )129مليون كم.
 .2ثالث الكواكب من حيث البعد عن الشمس،
ي
 .3ميل محور األرض أثناء دورانها حول الشمس ،بمقدار ( )2392درجة ،تدور بِّسعة
مناسبة حول نفسها ،بمقدار ( )1049كم/ساعة.
وه:
المات ( ،)%41والصخري ،والغازي ( %21من
ي
 .4تتكون من أربعة أغلفة رئيسية ي
ن
األكسجي) ،والحيوي.
 .2يشكل الحديد أعىل نسبة من مواد لب األرض
(إهليلج).
س :علل :شكل األرض ليس كرويا بل شبه كروي
ر ي
أو لم يختلف طول قطري األرض؟
والت
ج :يرجع ذلك إىل الحركة الدورانية لألرض حول نفسها ي
تؤدي إىل تفلطح األرض عن وسطها
القطت ( )4,,,,4كم.
االستوان ()4,,,15كم والمحيط
تنبيه :يبلغ المحيط
ي
ي
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الشمس
س :علل :تستقبل األرض كمية مناسبة من اإلشعاع
ي
والطاقة.
ً
ه ثالث الكواكب بعدا عنها
ج :لبعدها المناسب عن الشمس حيث ي
بمقدار ( )129مليون كم
س :علل :ال نشعر بدوران األرض حول نفسها
ج :ألن األرض تدور حول نفسها بِّسعة مناسبة ،وتبلغ ()1049
كم/ساعة.
المغناطيس لألرض
س :فِّس :وجود المجال
ي
ج :بسبب الحديد الذي يشكل أعىل نسبة من مواد ّ
لب األرض
سِّ :
المغناطيس لألرض
عرف المجال
ي
ج :غالف يحم األرض ،ويمتد حولها ر
ألكي من ( )09ألف كم ن يف الفضاء ،ويمنع الكثي من
ي
االنبعاثات الخطرة الصادرة من الشمس.
المغناطيس لألرض
س :اذكر فوائد (خصائص) المجال
ي
ج :يتم استخالصها من التعريف السابق-3 -2 -1 :
تنبيه :كوكب األرض الوحيد الذي يتوافر عىل سطحه الماء الذي هو أساس الحياة ،وغاز األكسجي،
غاز تحتاجه الكائنات الحية للتنفس.

س :ع ِّرف قمر األرض
ج :التابع الوحيد لكوكب األرض ويصاحبها ن يف رحلتها السنوية حول الشمس
س :كم تقدر المسافة ن
بي األرض والقمر؟
ج )394( :ألف كم
س :كم تستغرق دورة القمر حول األرض؟
جً )20( :
ً
تقريبا
يوما و ( )12ساعة
ّ :
ر
األكي أهمية
ه
للشمس
بالنسبة
القمر
دورة
تعد
س :فِّس
ي
ً
ج :الرتباطها بأوجه القمر المختلفة ،حيث يبدأ الشهر القمري والقمر محاقا ويكون هو
والشمس ن يف االتجاه نفسه بالنسبة لألرض
س :ما سبب ظهور أوجه القمر المختلفة؟
ج :بسبب دورة القمر حول األرض ،حيث بتواصل دوران القمر تزداد مساحة الجزء المني
المواجه لألرض ،ثم تعود فتتناقص مساحة الجزء المني بالتدري ج ،وبذلك تظهر األوجه.
ّ
س :عدد أسماء أوجه القمر
ج -1 :المحاق  -2الهالل  -3اليبيع األول  -4األحدب  -2البدر
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سِّ :
عرف الشهر القمري
ً
ج :الشهر الذي يبدأ عندما يكون القمر محاقا ويكون هو والشمس ن يف االتجاه نفسه بالنسبة
ا
لألرض وبتواصل دوران القمر تزداد مساحة الجزء المني المواجه لألرض فيظهر هالًل ثم
التدريج
اليبيع األول ،ثم األحدب ،ثم البدر ن يف منتصف الشهر القمري ،ويعود للتناقص
ير
حت المحاق.
سِّ :
عرف المحاق
ج :من أوجه القمر عندما يكون هو والشمس ن يف االتجاه نفسه بالنسبة لألرض
سِّ :
عرف البدر
ج :من أوجه القمر ن يف منتصف الشهر القمري
س :يرتبط بحركة القمر نوع من أنواع التقويم ،اذكره ووضح سبب تسميته
ج :التقويم الهجري ،وسبب التسمية :التخاذ حادثة الهجرة النبوية ر
الِّسيفة بداية لهذا
التقويم.
س :من كم يوم تتكون السنة الهجرية؟
ج )324( :يو ًما
س :ما اسم أول رائد فضاء وطئت قدمه سطح القمر؟ ومت؟
األمريك :نيل أرمسيونغ ،بتاري خ1000/4/29 :م.
ج :رائد الفضاء
ي
يىل:
س :أكمل الفراغ بما يناسبه فيما ي
ه:
أ -تتكون األرض من أربعة أغلفة رئيسية ي
.1
مات  .2صخري  .3غازي  .4حيوي
ي
ب -تبلغ رسعة دوران األرض حول نفسها)1049( :كم ن يف الساعة
ن
(األكسجي) ن يف الغالف الجوي)%21( :
ج -تبلغ نسبة غاز
د -بدأت السنة األوىل من التقويم الهجري بعد حادثة :الهجرة النبوية ر
الِّسيفة
ُ َّ
قدر المسافة ن
بي األرض والقمر ب  )394( :ألف كم.
ه -ت
و -تستغرق دورة القمر حول األرضً )20( :
يوما و ( )12ساعة
الدرس الثالث :نتائج حر ى
كت األرض
ي
س :لألرض دورتان أو حركتان ،ما هما؟
ج -1 :حول نفسها  -2حول الشمس
ى
كت األرض
س :اذكر نتائج حر ي
ج -1 :تعاقب الليل والنهار  -2تعاقب الفصول األربعة
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س :فِّس :أو ما سبب تعاقب الليل والنهار؟
ج :بسبب دوران األرض حول محورها من الغرب إىل ر
الِّسق دورة كاملة مدتها  24ساعة،
فتستقبل المناطق المقابلة من األرض ضوء الشمس فيكون النهار ،أما الجزء الذي ال يصله
ا
ضوؤها فيكون ليًل.
س :ماذا يسم النصف ن
المضء والنصف المظلم من األرض؟
ي
ج :النصف ن
المضء :النهار النصف المظلم :الليل
ي
سِّ :
عرف محور األرض
ج :الخط الوهم الذي يصل ن
الجنوت مارا بمركز األرض
الشماىل والقطب
بي القطب
ري
ي
ي
س :علل :تعاقب الفصول األربعة عىل سطح األرض
ج :لسببي وهما:
الِّسق ،ويستغرق (ً )302
 .1دوران األرض حول الشمس من الغرب إىل ر
يوما
 .2ميل محور األرض أثناء دورانها حول الشمس
س :ماذا ينتج عن ميل محور األرض أثناء دورانها حول الشمس؟
 .1يؤدي إىل اختالف زاوية سقوط األشعة الشمسية عىل المكان الواحد ن
بي شهر وآخر
 .2يتبع ذلك اختالف ن يف الفصول األربعة
 .3وأيضا اختالف ن يف طول الليل والنهار
س :علل :اختالف طول الليل والنهار
وبالتاىل تختلف زاوية سقوط األشعة
ج :بسبب ميل محور األرض أثناء دورانها حول األرض
ي
الشمسية عىل المكان الواحد فيتبعه اختالف الفصول األربعة واختالف طول الليل والنهار
س :علل :تساوي طول الليل والنهار ن يف  3/22و 0/22
ج :ألن الشمس ر
والجنوت ،حيث تتعامد أشعة
الشماىل
متساو عىل النصف
تِّسق بشكل
ٍ
ري
ي
ن
اليومي.
الشمس عىل خط االستواء ن يف هذين
يىل:
س:
ضع عالمة (√) بجانب العبارة الصحيحة ،وعالمة (×) بجانب العبارة الخاطئة فيما ي
أُ -ي ّ
سم الجزء الذي تضيئه الشمس من
األرض ً
نهارا)√( .
ب -يتساوى الليل والنهار عند خط االستواء
ّ
ن يف أيام السنة كافة)√( .
ج -تبلغ درجة ميل محور األرض )√( .2392
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اآلت بما يناسبه:
س :أكمل الجدول ي

الفصل يف النصف
الشماىل
ي
الصيف

الفصل يف النصف
الجنون
ي
الشتاء

التاري خ

الفلك
الحدث
ي

6/21

الصيف
االنقالب
ي

الربيع
الصيف

9/22
12/21

الخريف
االعتدال
ي
االنقالب الشتوي

الخريف
الشتاء

الخريف

3/22

الربيع
االعتدال
ي

الربيع

طول الليل والنهار
ً
نهار طويل شماال
ً
وقصت جنوبا
يتساوى
ً
نهار قصت شماال
ً
وطويل جنوبا
يتساوى

الدرس الرابع :مهارات الخرائط
ن
س :اذكر استخدامات الخرائط يف حياتنا اليومية
أو تيز أهمية الخرائط ن
ه:
مجاالت،
ف
ر
ي
ي
 .1المجاالت التعليمية
(س :وضح أهمية الخرائط ن يف المجاالت التعليمية) ج :تساعد المعلم عىل توضيح
ر
والبِّسية للطالب.
الظواهر الطبيعية
ن
السكات ومراكز العمران
 .2دراسة استخدامات األرض وأنماط التوزع
ي
 .3المالحة البحرية والجوية
 .4الخطط العسكرية
ن
للمهتمي عن المسافات والطرق والمواقع والمساحات واالرتفاعات.
 .2تقدم بيانات
 .0تساعد ن يف التعرف إىل أحوال الطقس ودراسة الموارد الطبيعية واالقتصادية
س :اذكر أهم عناص الخريطة
أو لفهم الخرائط وقراءتها ال بد من اإللمام بعدد من العناص ومنها:
 .1مقياس الرسم
 .2رموز الخرائط
س :فِّس :سبب أو أهمية استخدام مقياس الرسم؟
ج :لصعوبة رسم منطقة ما عىل الورق بأبعادها الحقيقية فإنه يتم استخدام مقياس الرسم
سِّ :
عرف مقياس الرسم
ج :النسبة ن
بي مسافة أو مساحة ما عىل الخريطة وما يقابلها عىل الواقع
ّ
س :عدد أشكال مقياس الرسم
الكتات
الخط -3
النست -2
ج-1 :
ري
ري
ي
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َّ ُ :
صنف الخرائط حسب مقياس الرسم إىل ...
س ت
ً
أو اذكر أنواع الخرائط وفقا لمقياس الرسم
 .1خرائط بمقياس رسم كبي
 .2خرائط بمقياس رسم متوسط
 .3خرائط بمقياس رسم صغي
س :ما العالقة ن
بي مقياس الرسم والمساحة والتفاصيل ن يف الخريطة؟
ً
صغيا كانت المساحة المغطاة كبية والتفاصيل قليلة الوضوح،
ج :كلما كان مقياس الرسم
بي مقياس الرسم والمساحة عكسية ،والعالقة ن
فالعالقة ن
بي مقياس الرسم والتفاصيل
طردية.
ً
جدولة :أنواع الخرائط وفقا لمقياس الرسم مع ذكر خصائص تلك الخرائط وأمثلة عليها

خرائط بمقياس رسم كبت

خرائط بمقياس رسم متوسط

خرائط بمقياس رسم صغت

-

الخصائص
تحوي تفاصيل كثتة
تمثل مساحة صغتة
 24,,, :1فأكت
تحوي تفاصيل أقل
تمثل مساحة متوسطة
 24,,, :1إىل 12,,,, :1
تحويل تفاصيل قليلة
تمثل مساحة واسعة
 12,,,, :1إىل 1 :1مليون

األمثلة
 الخرائط الطبوغرافية خرائط الطرق ومخططاتالمبان
ي
 -خرائط المدن الكبتة

 خرائط العالم خرائط الكرة األرضية -خرائط األطالس

اآلت انقل نوع مقياس الرسم للقيم اآلتية،)19999 :1( ،)1299999 :1( :
س :عىل الجدول ي
()29999 :1( ،)2999999 :1
مقياس رسم كبت
19999 :1
29999 :1

مقياس رسم صغت
1299999 :1
2999999 :1

سِّ :
عرف الرموز (رموز الخرائط)
ُ
ج :خطوط أو نقاط أو دوائر أو ألوان أو حروف هجائية أو رسوم م ّ
بسطة تستخدم لتمثيل
الظواهر عىل الخريطة
س :يتم تمثيل الظواهر عىل الخرائط بإحدى أنواع الرموز اآلتية:
 .1رموز نقطية (سِّ :
عرف الرموز النقطية) ج :رموز تمثل ظاهرات محددة االنتشار عىل
شكل نقاط كمدينة( .مثال :مدينة)
(س :ما أشكال أو أنواع الرموز النقطية؟)
ج -1 :هندسية كالمرب ع  -2تصويرية كالصور  -3تعبيية كهالل مسجد
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ّ
الخط ّ
 .2رموز خطية (سِّ :
:
خط
امتداد
ذات
ظواهر
عىل
تدل
رموز
ج
)
ة
ي
عرف الرموز
ي
كالطرق واألنهار واألودية( .مثال :الطرق واألنهار واألودية)
 .3رموز مساحية (سِّ :
عرف الرموز المساحية) ج :رموز تستخدم فيها األلوان والظالل
لتمثيل ظاهرات ر
تنتِّس عىل مساحات معينة كانتشار الغابات والمناطق السهلية.
(مثال :الغابات والمناطق السهلية)

يأت:
س :بالرجوع إىل خريطة األردن ،أجب عما ي
أ -من خالل مقياس الرسم أوجد المسافة الت تقطعها عند ذهابك برحلة من ّ
عمان إىل
ي
ً
مرورا بمدينة مأدبا.
البحر الميت
ج :المسافة عىل الخريطة من عمان إىل جنوب البحر الميت =  3سم ،كل  1سم يعادل
 29كم بمقياس الرسم ،المسافة الكلية =  09كم.
يأت:
ب -من خالل الخريطة ،ارسم الرمز المناسب لكل ظاهرة مما ي
 .1الحدود األردنية الخارجية
 .2العاصمة ّ
عمان
 .3مدينة إربد
مات غي دائم
 .4وادي الموجب مجرى ي
الدام 1924
 .2نقطة ارتفاع جبل ّأم
ي
 .0سكة الحديد ن يف العقبة
سِّ :
عرف نظام اإلحداثيات
ج :نظام استحدثه العلماء لتحديد المواقع ،يتكون من شبكة
وهمية من خطوط الطول ودوائر العرض
س :ما عدد خطوط الطول ودوائر العرض؟
ج 309 :خط طول 199 ،دائرة عرض
س :كيف ُي َّ
عي عن هذه اإلحداثيات؟
ر
ج :بالدرجات ،الدرجة تقسم إىل  09دقيقة ،والدقيقة إىل  09ثانية
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س :اذكر فوائد نظام اإلحداثيات (خطوط الطول ودوائر العرض)
 .1معرفة الوقت
 .2تحديد المواقع عىل الكرة األرضية
ه طرق تحديد المواقع عىل سطح الكرة األرضية؟
س :ما ي
لفلك لمكان محدد (مثال :مدينة)
 .1تحديد الموقع ا ي
العرت ،دولة)
الفلك لمنطقة جغرافية واسعة (مثال :الوطن
 .2تحديد الموقع
ري
ي
الفلك لمكان محدد؟
س :وضح كيف يمكن تحديد الموقع
ي
 .1نحدد المكان شمال خط االستواء أو جنوبه ،ر
ورسق خط غرينتش أو غربه ،مثال :مدينة
ّ
عمان تقع إىل الشمال من خط االستواء وإىل ر
الِّسق من خط غرينتش
ا
 .2نحدد أقرب دائرة عرض للمكان ،مثال :أقرب دائرة عرض ل ّ
عمان 32 :درجة شمال
ً
 .3نحدد أقرب خط طول للمكان ،مثال :أقرب خط طول ل ّ
عمان 30 :درجة ررسقا
ً
ا
 .4بذلك يكون الموقع الفلك ل ّ
عمان 32 :درجة شمال و  30درجة ررسقا
ي
الفلك لدولة ما أو منطقة جغرافية واسعة؟
س :وضح كيف يمكن تحديد الموقع
ي
ا
 .1نحدد أقض امتداد جغر ن
ً
وجنوبا
اف للمنطقة أو الدولة عىل دوائر العرض شمال
ي
ً
ً
وغربا
 .2نحدد أقض امتداد عىل خطوط الطول ررسقا
ا
شمالً 14 ،
غربا إىل
العرت :درجتان جنوب خط االستواء34 ،
الفلك للوطن
مثال :الموقع
ري
ي
ً
 30ررسقا.
الدرس الخامس :التطبيقات الحديثة يف مجال استخدام الخرائط
س :اذكر أهم التطبيقات الحديثة يف مجال استخدام الخرائط
 .1تطبيق الجوجل إيرث Google earth
العالم لتحديد المواقع الجغرافية
 .2نظام GPS
ي
س :ما العوامل ى
الت ساهمت يف إيجاد العديد من التطبيقات يف مجال استخدام الخرائط؟
ي
ن
اليامج الحاسوبية
 .1التطور
العلم يف ر
ي
 .2انتشار شبكة اإلنينت
 .3التطور ن يف مجال الهواتف الذكية
سِّ :
عرف تطبيق (جوجل إيرث)
ّ :
األكي
ائط
ر
الخ
امج
ر
ب
أهم
أحد
يعد
ج
الت يستطيع المستخدم من خاللها أن يجمع القدر ر
ي
ن
والمتمية
من المعلومات الجغرافية المتنوعة والمتعددة
msartawi@gmal.com :

13

الت يمكن فيها استعمال تطبيق جوجل إيرث
س :اذكر المجاالت أو
األوقات ي
ن
ج :حسب الحاجة خاصة يف أوقات السفر والسياحة
ه خطوات الحصول عىل تطبيقات الجوجل إيرث
س :ما ي
 .1التطبيقات مجانية تابعة ر
لِّسكة جوجل ،ويمكن تحميلها عىل أجهزة الحاسوب
والهواتف الذكية من خالل موقع جوجل ،لكن يعمل فقط عند االتصال باإلنينت
 .2عند تحميل التطبيقات تظهر أيقونة له عىل سطح المكتب
 .3عند النقر عىل األيقونة ندخل إىل التطبيقات وتظهر الصفحة باللغة
ن
االنجليية وممكن تغييها إىل العربية من خالل القائمة المنسدلة أدوات
س :اذكر ن
ميات تطبيق (جوجل إيرث)
 .1يتيح لنا االنتقال ن
بي الدول واألماكن عىل سطح األرض من خالل عرض الصور
عي األقمار الصناعية والخرائط والتضاريس
الملتقطة ر
 .2يمكن كتابة الدولة أو المكان المراد زيارته وتصفحه فيحدد جوجل إيرث المكان
ً
عددا ً
كبيا من الصور لهذا المكان.
ويعرض
الفلك ،ويحدد لنا
 .3ممكن البحث فيه من خالل اسم المكان أو اسم الشارع أو الموقع
ي
المكان والوقت الالزم للوصول إليه والمسافات ن
بي األمكنة ،وممكن رؤية المكان
باألبعاد الثالثية.
سِّ :
عرف نظام ()GPS
ر
المبارس
ج :نظام يمكن من خالله تحديد المواقع عىل سطح الكرة األرضية من خالل اتصاله
باألقمار الصناعية واعتماده عىل قيم شبكة خطوط الطول ودوائر العرض.
س :ماذا تمثل األحرف األوىل لنظام GPS؟
العالم لتحديد المواقع
ج Global Positioning System :النظام
ي
ِّ
س :عدد فوائد لنظام ()GPS
 .1سهولة التتبع وتحديد المواقع وخطوط السي لوسائل النقل المختلفة ،كالسفن
والطائرات والشاحنات.
 .2يستخدم لألغراض العسكرية ن يف مجاالت المراقبة الدائمة والدقيقة لتحديد االماكن
 .3تسخيه لخدمة المجتمع فينعكس عىل التطور والِّسعة والدقة ن يف تحديد المواقع وكل
ن
عي
ما يرتبط بذلك ،مثال :الِّسعة يف توجيه سيارة اإلسعاف أو اإلطفاء لموقع محدد ر
أقرص الطرق وأرسعها وبدقة عالية
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س :اكتب خطوات آلية عمل نظام ()GPS
ً
ن
 .1تدور األقمار الصناعية حول الكرة األرضية يف مدارات محددة ودقيقة جدا وخالل
دورانها تبث إشارات تحمل معلومات إىل األرض
ُ
 .2يقوم جهاز االستقبال ن يف  GPSباستقبال هذه المعلومات ويجري بعض العمليات
ّ
المستخدم
الحسابية ليحدد بالضبط موقع
ِ
ً
الصناع وأيضا هذه المحطات
 .3تستقبل المحطات األرضية هذه المعلومات من القمر
ي
تزود القمر بالمعلومات الالزمة من أجل أن يعمل عىل الوجه األفضل مثل :التوقيت
والمدار والموقع.
س :ما طبيعة االتصال ن
بي المحطات األرضية واألقمار الصناعية؟
ج :اتصال مزدوج
ه مكونات نظام  GPSالرئيسية
س :ما
ي
ج -1 :األقمار الصناعية  -2المحطات األرضية  -3أجهزة االستقبال ن يف GPS
الذك
س :اذكر كيفية استعمال نظام  GPSلتحديد المواقع عىل الهاتف ي
 .1االتصال باإلنينت
 .2لمس أيقونة  GPSعىل الجهاز لتفعيلها
 .3البحث عن أيقونة  Google mapخرائط جوجل ،والتأكد من وجود التطبيق أو ن ن
تييله
عىل الجهاز
 .4الضغط عىل أيقونة خرائط جوجل للدخول إىل التطبيق
 .2كتابة اسم المكان المراد التوجه إليه او تحديد موقعه ن يف مكان البحث
 .0الضغط عىل رمز المركبة لبدء االنتقال من موقعك إىل المكان المراد.
يىل:
س :ضع عالمة (√) بجانب العبارة الصحيحة وعالمة (×) بجانب العبارة الخاطئة فيما ي
أ -يتوافر تطبيق (جوجل إيرث) باللغة العربية (√)
ب -يمكن بتطبيق (جوجل إيرث) أن يعمل دون اتصال باإلنينت (×)
ج -يتيح تطبيق الجوجل إيرث إمكانية رؤية صور متنوعة للمكان الذي نريده (√)
د -ال يوجد نف تطبيق (جوجل إيرث) ن
مية رؤية المكان بأبعاده الثالثية (×)
ي
ن
هُ -يستخدم جهاز ( )GPSيف مختلف وسائل النقل (√)
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حل أسئلة الوحدة األوىل
س :ضع المناسب للعبارات ن يف القائمة (أ) وما يناسبها ن يف القائمة (ب)
القائمة (أ)
يبعد كوكب األرض عن الشمس
ى
يأن كوكب األرض من حيث البعد عن الشمس يف
ُ َّي
يقدر عمر األرض
يعتت شكل األرض
تشكل نسبة المياه عىل األرض
الغاز الضوري لبقاء الكائنات الحية هو

القائمة (ب)
 129مليون كم
المركز الثالث
 490بليون سنة
(إهليلج)
بيضوي
ر ي
%41
األكسجين

س :اقرأ الجمل اآلتية ثم صحح ما تحته خط
أ -تقع المجموعة الشمسية ن يف مجرة المرأة المسلسلة( .درب التبانة)
ً
ب -تكون العناص ن يف الشمس صلبة وحارة جدا( .غازية)
المغناطيس لألرض( .الحديد)
ج -يعد عنرص الزنك هو المسؤول عن تكوين المجال
ي
)يوماً 20( .
د -يبلغ عدد أيام الشهر القمري (ً 31
يوما و 12ساعة)
ُ
ه -تحدد المواقع عىل سطح األرض من خالل خطوط الطول فقط( .خطوط الطول
ودوائر العرض).
وُ -يمكن استخدام تطبيقات (الجوجل إيرث) دون االتصال باألقمار الصناعية( .صحيح)
يىل؟
س :ما سبب ما ي
الرئيس الذي
ه المركز
أ -تسمية المجموعة الشمسية بهذا االسم .ج :ألن الشمس ي
ي
تدور حوله جميع عناص المجموعة بفعل جاذبيتها
بّ -
تكون الفصول األربعة .ج :مذكور ن يف الدرس الثالث.
يىل:
س :أكمل الفراغ بما يناسبه مما
ي
أ -تقاس المسافات ن يف الكون بما ُيسم ب السنة الضوئية
الشمس الذي ُيصدر طاقة هائلة تؤثر عىل حالة المناخ واالتصاالت
ب -يسم النشاط
ي
نواج الحياة عىل األرض ب االنفجارات الشمسية
وغيها من
ي
الجنوت ب محور األرض
الشماىل ب
الوهم المائل الذي يصل القطب
ج -يسم الخط
ري
ي
ي
ن
الشماىل بتاري خ .12/21
د -يحدث فصل الشتاء يف نصف الكرة
ي
س :وضح كيفية الحصول عىل برمجية الجوجل إيرث
ج :مذكور ن يف الدرس الخامس
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س :اذكر بخطوات آلية عمل نظام GPS
ج :مذكور ن يف الدرس الخامس
س :أكمل الخريطة المفاهيمية اآلتية بما يناسبها
أنواع الرموز عىل الخرائط

رموز نقطية

رموز خطية

رموز مساحية

تعريفات ومصطلحات الوحدة األوىل
-

-

المجرة :مساحة هائلة وكبية من أعداد النجوم والكواكب والغازات والغبار
مجرة درب ّ
الت نعيش عليها أحد
التبانة :مجرة
تنتم إليها مجموعتنا الشمسية واألرض ي
ي
كواكبها
ن
الت تقطعها األشعة الضوئية يف السنة الواحدة ،وتساوي مسافة
السنة الضوئية :المسافة ي
ً
كيلوميا.
( )0499مليار
الت تدور فيها الكواكب حول الشمس
منطقة التوج :المنطقة ي
الكويكبات :أجسام صخرية فلزية غي منتظمة الشكل صغية الحجم (أقطارها ن
بي -1
1999كم) تدور حول الشمس ويقع معظمها ضمن حزام الكويكبات ن
بي المري خ والمشيي
حزام الكويكبات :حزام ن
بي المري خ والمشيي يقع ضمنه معظم الكويكبات
المذنبات :أجسام فضائية ملتهبة
ن
النيازك :أجسام صلبة كبية الحجم تدور يف مدارات مختلفة حول الشمس
ً
الشهاب :ن
شعاعا مرئيا ضوئيا.
نيك يحيق عند دخوله الغالف الجوي لألرض ويصدر
المجال المغناطيس لألرض :غالف يحم األرض ،ويمتد حولها ر
ألكي من ( )09ألف كم ن يف
ي
ي
الفضاء ،ويمنع الكثي من االنبعاثات الخطرة الصادرة من الشمس.
ن
قمر األرض :التابع الوحيد لكوكب األرض ويصاحبها يف رحلتها السنوية حول الشمس
ً
ن
الشهر القمري :الشهر الذي يبدأ عندما يكون القمر محاقا ويكون هو والشمس يف االتجاه
نفسه بالنسبة لألرض وبتواصل دوران القمر تزداد مساحة الجزء المني المواجه لألرض فيظهر
ا
هالًل ثم اليبيع األول ،ثم األحدب ،ثم البدر ن يف منتصف الشهر القمري ،ويعود للتناقص
التدريج حت المحاق.
ر ي
ن
المحاق :من أوجه القمر عندما يكون هو والشمس يف االتجاه نفسه بالنسبة لألرض
البدر :من أوجه القمر ن يف منتصف الشهر القمري
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-

محور األرض :الخط الوهم الذي يصل ن
الجنوت مارا بمركز
الشماىل والقطب
بي القطب
ري
ي
ي
األرض
مقياس الرسم :النسبة ن
بي مسافة أو مساحة ما عىل الخريطة وما يقابلها عىل الواقع
الرموز (رموز الخرائط) :خطوط أو نقاط أو دوائر أو ألوان أو حروف هجائية أو رسوم ّ
مبسطة
ُ
تستخدم لتمثيل الظواهر عىل الخريطة
الرموز النقطية :رموز تمثل ظاهرات محددة االنتشار عىل شكل نقاط كمدينة
خط كالطرق واألنهار واألودية
الرموز الخطية :رموز تدل عىل ظواهر ذات امتداد
ي
الرموز المساحية :رموز تستخدم فيها األلوان والظالل لتمثيل ظاهرات ر
تنتِّس عىل مساحات
معينة كانتشار الغابات والمناطق السهلية
نظام اإلحداثيات :نظام استحدثه العلماء لتحديد المواقع ،يتكون من شبكة وهمية من
خطوط الطول ودوائر العرض
ّ :
الت يستطيع المستخدم من خاللها أن
ائط
ر
الخ
امج
ر
ب
أهم
أحد
يعد
تطبيق (جوجل إيرث)
ي
ن
والمتمية
األكي من المعلومات الجغرافية المتنوعة والمتعددة
يجمع القدر ر
نظام ( :)GPSنظام يمكن من خالله تحديد المواقع عىل سطح الكرة األرضية من خالل
ر
المبارس باألقمار الصناعية واعتماده عىل قيم شبكة خطوط الطول ودوائر العرض.
اتصاله
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الطبيع
الوحدة الثانية :النظام
ي

الدرس األول :المحيطات
ن
ن
الحاىل؟
السني حت وقتنا
ماليي
الت حدثت عىل شكل األرض منذ
ي
س :ما التغيات ي
ً
ج:
قديما كان العالم قارة واحدة تسم قارة بنجايا ،ويحيط بها محيط ضخم يسم المحيط
العظيم ،تصدعت قارة بنجايا إىل كتل وابتعدت عن بعضها خالل فيات زمنية طويلة،
فانقسمت إىل قارات وتوزعت إىل بحار ومحيطات
س ّ :ن
بي نسبة توزع اليابسة والماء عىل سطح األرض
ج :يمثل الماء  %41واليابسة  ،%20موزعة عىل سبع وحدات كبية أي سبع قارات
عرف ّ
سِّ :
قارة
ّ
ج :وحدة كبية من اليابسة عىل سطح الكرة األرضية يحدها البحار والمحيطات
ْ
س :وضح المقصود ب قارة ِبنجايا
ً
قديما حيث كانت القارات قارة واحدة ثم تصدعت
الت كان كل العالم يتكون منها
ج :القارة ي
إىل كتل وانقسمت إىل القارات الحالية.
الت تليه:
س :انظر الشكل ثم أجب عن األسئلة ي
أ -ما اللون الذي يشي إىل اليابسة والماء؟
ن
ج:
األخرص لليابسة واألزرق للماء
ب -ما الخط الذي يقسم الكرة األرضية إىل
ن
وجنوت؟
شماىل
نصفي
ري
ي
ج :خط االستواء
والجنوت؟
الشماىل
الت تشكل الجزء
ري
ي
ج -ما القارات ي
ج:
الشماىل :آسيا  ،أوروبا ،أمريكا الشمالية ،جزء من إفريقيا وجزء من أمريكا الجنوبية
ي
الجنوت :جزء من إفريقيا ،جزء من أمريكا الجنوبية ،أسياليا ،أنياكتيكا
ري
ر
ن
وغرت؟
د -ما الخط الذي يقسم الكرة األرضية إىل قسمي :رس يف
ري
ج :خط غرينتش
ن
ه -ما القارات الت تقع ف النصف ر
والغرت؟
الِّس يف
ري
ي
ي
ج :ر
الِّس يف :آسيا ،أوروبا ،أسياليا ،إفريقيا
الغرت :أمريكا الشمالية ،أمريكا الجنوبية
ري
س :عللُ :س ِّم النصف الشماىل من العالم بالنصف ّ
القار ِّي
ن ي
ي
الجنوت
الشماىل عن
ج :ألن مساحة اليابسة تزيد يف النصف
ري
ي
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ِّ
النصف القاري
س :عرف ُ
أكي.
ج :مصطح أطلق عىل النصف
الشماىل من العالم ألن مساحة اليابسة فيه ر
ي
المات
الجنوت من العالم بالنصف
ي
سم النصف ن ر ي
س :علل :ي
الشماىل
الجنوت عن
ج :ألن مساحة الماء تزيد يف النصف
ري
ي
س :كم تشكل المحيطات من المياه عىل سطح األرض؟
ج%04 :
ًّ
ً
األكي مساحة)
ترتيبا تصاعديا حسب المساحة (من األصغر إىل
س :رتب المحيطات
ر
الشماىل  -3المحيط الهندي
الجنوت  -2المحيط المتجمد
ج -1 :المحيط المتجمد
ري
ي
(األطلنط)  -2المحيط الهادي
األطلس
 -4المحيط
ي
ي
سِّ :
عرف ب المحيط الهادي ،اذكر مساحته وأين يقع؟
أكي المحيطات ،مساحته ( )10092مليون كم 2يقع ن
قارت أمريكا الشمالية
بي
ج :ر
ي
والجنوبية من جهة ،ن
قارت آسيا وأسياليا من جهة.
وبي
ي
س :وضح المقصود ب خندق ماريانا
ج :أعمق نقطة بحرية ن يف العالم تقع ن يف المحيط الهادي ،بعمق ( )11932م بالقرب من جزر
ن
الفلبي.
سِّ :
(األطلنط) ،واذكر مساحته وأين يقع؟
األطلس
عرف ب المحيط
ي
ي
ج :ن
أكي المحيطات بعد المحيط الهادي .مساحته ( )9092مليون كم 2تتصل به قارات
ثات ر
ي
ّ
أوروبا وإفريقيا من ر
الِّسق ،وقارات أمريكا الشمالية والجنوبية من الغرب ،وتحده جزيرة
غرينالند من الشمال ،وقارة أنياكتيكا من الجنوب.
األطلس؟
الت يتصل بها المحيط
س :ما القارات والبحار ي
ي
 القارات :أوروبا – إفريقيا -أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – أنياكتيكا وجزيرة غرينالندعي مضيق جبل طارق
 البحار :البحر المتوسط رُّ ُ :
َّ
تجاريا ن يف العالم
األطلس من أهم المحيطات
المحيط
عد
س :علل ي
ي
عيه
 .1مرور معظم التجارة البحرية العالمية ر
بي ّ
ّ .2
تمر به خطوط اإلنينت الت تصل ن
قارات العالم
ي
سِّ :
عرف ب المحيط الهندي ،اذكر مساحته وأين يقع أو يمتد؟
2
ج :ثالث المحيطات من حيث المساحة ،مساحته ( )4392مليون كم
ر ً
موقع المحيط الهندي :يمتد من إفريقيا ً
غربا إىل أسياليا وأندونيسيا رسقا ،ومن آسيا
ا
ً
جنوبا.
شمال حت القارة القطبية أنياكتيكا
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س :وضح المقصود ب أنياكتيكا
ج :القارة القطبية الجنوبية
س :أين تكمن أهمية المحيط الهندي؟
 .1أنه نقطة التبادل التجاري ن
بي آسيا وإفريقيا
 .2من خالله استطاع التجار العرب ر
اإلسالم إىل دول جنوب ررسق آسيا
نِّس الدين
ي
س :ما أهم جزر المحيط الهندي؟
أكي جزيرة ن يف العالم
وه رابع ر
ج :جزيرة مدغشقر ي
سِّ :
الشماىل ،واذكر مساحته
عرف ب المحيط المتجمد
ي
ً
عمقا ن
بي
الشماىل ،وهو أقل
ج :رابع المحيطات مساحة وله تسمية أخرى :المحيط
ي
المحيطات ،تغطيه الثلوج عىل مدار السنة وتعيش به الحيوانات كالفقمة والدببة.
مساحته ( )14مليون كم.2
الشماىل؟ أو أين يقع؟
الت يتصل بها المحيط المتجمد
ي
س :ما القارات ي
ج :يتصل بشمال كل من قارات أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا.
س :علل :ال ُ
الشماىل ن يف المالحة البحرية
المحيط
ستخدم
ي
ي
ج :ألنه متجمد وتغطيه الثلوج عىل مدار السنة
سِّ :
الجنوت ،واذكر مساحته
عرف بالمحيط المتجمد
ر
ي
بي المحيطاتُ ،
ج :هو المحيط األصغر ن
ويعرف باسم :محيط القطب الجنو ر يت ،يعيش عليه
2
بعض الحيوانات مثل البطريق .ومساحته ( )490مليون كم
الت يتصل بها؟
س :أين يقع المحيط المتجمد
ري
الجنوت؟ أو ما القارات والمسطحات المائية ي
واألطلس والهندي ،ويحيط بالقارة القطبية
الطبيع للمحيط الهادي
ج :يشكل االمتداد
ي
ي
الجنوبية أنياتيكا.
يأت:
س :أكمل الفراغ فيما
ي
كل من ّ
أ -يتصل المحيط المتجمد الشماىل بشمال ٍّ
قارات :أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا
ي
ب -رابع أكي جزيرة ن
ه مدغشقر
العالم
ف
ر
ي
ي
عي مضيق جبل طارق
ج -يتصل المحيط
األطلس بالبحر المتوسط ر
ي
ن
د -استطاع التجار العرب ر
عي المحيط
نِّس الدين
اإلسالم يف دول جنوب ررسق آسيا ر
ي
الهندي
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التاىل يحدد أماكن المحيطات الخمس ومساحتها ،وما يتصل بها من القارات
الشكل
ي

جدولة بالمحيطات ومساحتها وحدودها مع القارات والجزر
المساحة
ى
بالتتيب
التنازىل
ي
2
(مليون كم )

تسمية
أخرى

الشمال

الجنوب

ر
الشق

الغرب

المحيط
الهادي

166,2

-

-

-

أمريكا
الشمالية
والجنوبية

آسيا
ى
وأستاليا

المحيط
األطلس
ي

46,5

المحيط
األطلنط
ي

جزيرة
غرينالند

ى
أنتاكتيكا

أوروبا
وإفريقيا

أمريكا
الشمالية
والجنوبية

المحيط
الهندي

13,5

-

آسيا

ى
أنتاكتيكا

ى
أستاليا
وجزر
أندونيسيا

إفريقيا

المحيط
المتجمد
الشماىل
ي

14

المحيط
الشماىل
ي

أمريكا
الشمالية
وآسيا
وأوروبا

-

المحيط
المتجمد
الجنون
ي

1,6

محيط
القطب
الجنون
ي

واألطلس
الطبيع للمحيط الهادي
يشكل االمتداد
ي
ي
ويحيط بقارة ى
أنتاكتيكا
والهندي

االسم

-

-

مالحظات
فيه خندق ماريانا (أعمق
نقطة بحرية)
يعد المحيط األكت
من أهم المحيطات من
الناحية التجارية حيث تم
فيه التجارة البحرية
العالمية وفيه خطوط
ى
اإلنتنت
يتصل بالبحر المتوسط عت
مضيق جبل طارق
هو نقطة التبادل التجاري
بي إفريقيا وآسيا
فيه رابع أكت جزيرة
(مدغشقر)
ً
أقل عمقا بي المحيطات
تغطيه الثلوج عىل مدار
السنة وتعيش به الفقمة
والدببة
يعد المحيط األصغر
يعيش عليه البطريق
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ثان :قارات العالم القديمة (آسيا ،إفريقيا ،أوروبا)
الدرس ال ُ ي
س :لماذا سميت القارات (آسيا ،وإفريقيا ،وأوروبا) بقارات العالم القديمة؟
الت عرفها اإلنسان منذ القدم ونشأت فيها العديد من الحضارات
ج :ألنها من القارات ي
القديمة.
س :أين تقع قارة آسيا؟
ج :نف النصف الشماىل ر
الِّس يف من الكرة األرضية
ي
ي
وتحيط بها المياه من ثالث جهات.
ى
الت تحيط بقارة آسيا؟
س :ما المحيطات ي
 .1من ر
الِّسق :المحيط الهادي
الشماىل
 .2من الشمال :المحيط المتجمد
ي
 .3من الجنوب :المحيط الهندي
س :اذكر بعض ممتات قارة آسيا
الشماىل
 .1تحيط بها المياه من ثالث جهات ،المحيطات :الهادي ،الهندي ،المتجمد
ي
أكي بحر مغلق ن يف العالم :بحر قزوين
 .2يوجد ضمنها ر
 .3تحتوي عىل أخفض بقعة ن يف العالم :منطقة البحر الميت
ً
الت تمتد داخل آسيا  -2ومضيقا
 .4يفصلها عن قارة أوروبا -1 :غربا جبال األورال ي
البوسفور والدردنيل  -3وبحر مرمرة (س :ما الذي يفصل آسيا عن أوروبا؟)
 .2يفصلها عن قارة إفريقيا -1 :شبه جزيرة سيناء  -2والبحر األحمر
 -3ومضيق باب المندب (س :ما الذي يفصل آسيا عن إفريقيا؟)
 .0تتعدد فيها المظاهر الطبيعية (أشكال سطح األرض)
ّ
س :علل :تعدد المظاهر الطبيعية ن يف قارة آسيا
ج :التساع مساحة القارة
ّ
س :جميع أشكال سطح األرض تتمثل يف قارة آسيا ومنها:
ج -1 :السهول  -2الجبال  -3الهضاب
س :اذكر أقسام السهول يف قارة آسيا
 .1السهول الشمالية :ويطلق عليها سهول سيبييا
 .2السهول ر
ن
الصي العظيم
الِّسقية :وتتكون من :أ) سهول منشوريا ب) سهل
أمثلة :أ) سهول دجلة والفرات ن يف العراق
الكيى ن يف الجنوب،
 .3سهول األنهار ر
ب) سهول السند ن يف باكستان
 .4السهول الساحلية :وتمتد عىل طول سواحل القارة
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س :أين تمتد الجبال ن يف قارة آسيا؟
ً
ً
وغربا.
ج :ن يف وسط القارة ررسقا
س :اذكر أهم الجبال يف قارة آسيا
ن
وه قمة إيفرست.
ج :سلسلة جبال الهيماليا :وفيها أعىل قمة جبلية يف العالم ي
س :اذكر أهم الهضاب يف قارة آسيا
 .1هضبة شبه الجزيرة العربية
 .2هضبة الدكن ن يف شبه جزيرة الهند
 .3هضبة األناضول ن يف تركيا
الكيى ن يف الجنوب ن يف قارة آسيا
س :فِّس :تكون سهول األنهار ر
ج :ألنها تكونت بفعل اإلرسابات النهرية.
سِّ :
عرف قمة إفيست
ج :أعىل قمة جبلية ن يف العالم تقع ضمن سلسلة جبال الهيماليا ن يف قارة آسيا ،ارتفاعها
(9949م) فوق مستوى سطح البحر
سِّ :
عرف الهضاب
ج :شكل من أشكال سطح األرض يظهر ككتلة مرتفعة مستوية السطح ،أو عىل شكل سالسل
ممتدة لمئات أو آالف الكيلوميات.
ّ
ى
الت تحد قارة إفريقيا
س :اذكر المسطحات المائية ّي
أو أين تقع قارة إفريقيا وماذا يحدها؟
 .1من الشمال :البحر المتوسط ويفصلها عن قارة أوروبا
 .2من الجنوب :المحيط الهندي
 .3من ر
الِّسق :البحر األحمر ويفصلها عن قارة آسيا
األطلس
 .4من الغرب :المحيط
ي
ى
الت تتصل بقارة إفريقيا
س :اذكر المضائق ي
 .1مضيق باب المندب ن
بي :آسيا وإفريقيا
 .2مضيق جبل طارق ن
بي :أوروبا وإفريقيا
تنبيه :أيضا ى
تقتب قارة أوروبا من إفريقيا عند جزيرة صقلية

س :اذكر أهم الجزر بقارة إفريقيا
(وه دولة عربية)
ج -1 :جزيرة مدغشقر  -2جزر القمر ي
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س ّ :ن
بي المالمح الطبيعية يف قارة إفريقيا
ج -1 :الصحاري الحارة  -2المرتفعات الجبلية  -3السافانا
 -4الغابات المطية  -2منطقة البحيات اإلفريقية
س :ما أشهر الصحاري الحارة يف إفريقيا؟
الكيى ن يف الشمال
 .1الصحراء ر
 .2صحراء كلهاري ن يف الجنوب
س :ما أهم المرتفعات الجبلية يف إفريقيا؟
 .1مرتفعات جبال أطلس :تقع شمال غرب القارة
 .2المرتفعات األثيوبية :تشكل ً
اإلفريق العظيم
جزءا من األخدود
ي
 .3مرتفعات جنوب إفريقيا :من أفضل المناطق الزراعية ن يف العالم
سِّ :
الكيى
عرف الصحراء ر
أكي صحاري العالم ،تقع شمال إفريقيا ،مساحتها ( )992مليون كم ،2وتشكل %22
ج :من ر
من القارة.
سِّ :
عرف المرتفعات األثيوبية
ج :تشكل ً
اإلفريق العظيم و  %9من مرتفعات إفريقيا
األخدود
من
ا
جزء
ي
سِّ :
عرف السافانا
ن
اليية
الت تعيش فيها معظم الحيوانات ر
اض العشبية ي
ج :األر ي
س :أين تقع الغابات المطية ن يف إفريقيا؟
ُ
ج :ر
تنتِّس ن يف أواسط القارة حول خط االستواء ،وتيكز عىل طول حوض نهر الكنغو
س :أين تقع منطقة البحيات اإلفريقية؟
اإلفريق العظيم
ج :تحيط باألخدود
ي
س :اذكر أسماء لبحتات إفريقية
آليت  -2إدوارد  -3فكتوريا
ج -1 :ر
تنبيه :البحتات اإلفريقية تشكل منابع نهر النيل الذي هو أطول أنهار العالم

الت تحد قارة أوروبا؟
س :اذكر المسطحات المائية واليابسة ي
الشماىل
 .1من الشمال :المحيط المتجمد
ي
 .2من الجنوب :البحر المتوسط
 .3من ر
الِّسق :قارة آسيا
األطلس
 .4من الغرب :المحيط
ي
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س :بم تتمت سواحل قارة أوروبا؟
ج -1 :التعرج  -2ر
كية الجزر
ن
الموات الطبيعية عىل
س :علل :سهولة إنشاء
سواحل قارة أوروبا
ج -1 :بسبب تعرج سواحلها  -2ر
وكية الجزر
س :فِّس :انتشار الحضارة األوروبية ن يف العالم
من خالل االكتشافات الجغرافية
األطلس والبحر المتوسط
ج :بسبب موقع قارة أوروبا عىل المحيط
ي
ى
الت ظهرت عىل يد سكان أوروبا؟
س :ما االكتشافات الجغرافية ي
ن
األمريكيتي  -2أسياليا  -3القارة القطبية الجنوبية  -4بعض جزر المحيط الهادي
ج-1 :
س :تتنوع تضاريس قارة أوروبا ،من أهمها:
أو اذكر أهم التضاريس ن يف قارة أوروبا
ج -1 :الجبال  -2الهضاب  -3السهول
س :ما ممتات الجبال يف قارة أوروبا؟
ن
ج -1 :االرتفاع  -2يغط قممها الجليد ف الشتاء  -3تمتد من الغرب إىل ر
الِّسق
ي
ي
س :ما أشهر جبال أوروبا؟
ج :جبال األلب
س :ما ن
مميات الهضاب ن يف قارة أوروبا؟
 .1تمتد نف وسط القارة من ر
الِّسق إىل الغرب
ي
 .2تقطعها أودية نهرية
 .3يجاورها الجبال
س :ما أهم الهضاب يف قارة أوروبا؟
ج :هضبة ن
المييتا ن يف إسبانيا
س :ما أقسام السهول يف قارة أوروبا؟
ن
 .1سهول ساحلية :وتمتاز أنها واسعة (س :اذكر أمثلة عىل سهول ساحلية يف أوروبا) ج:
األطلس  )2سهول البحر المتوسط
 )1سهول المحيط
ي
 )3سهول بحر البلطيق  )4سهول بحر الشمال
 .2سهول فيضية :وه سهول خصبة كونتها األنهار (س :اذكر أمثلة عىل سهول فيضية فن
ي
ي
الشماىل العظيم
األوروت
أوروبا) ج :السهل
ري
ي
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ً
ّ
غربا ى
حت جبال أورال ررسقا.
األطلس
الشماىل العظيم من المحيط
األورون
تنبيه :يمتد السهل
ي
ي
ي

سِّ :
عرف السهول الفيضية
ج :سهول خصبة كونتها األنهار
الت تقع فيها هذه المعالم وفق الجدول
س :انقل المعلومات الجغرافية اآلتية إىل القارات ي
الكيى ،جزيرة مدغشقر ،هضبة التبت،
اآلت :سهول سيبييا ،جبال الهيماليا ،الصحراء ر
ي
ن
هضبة المييتا ،جبال أطلس ،جبال األلب ،سهول بحر الشمال
قارة آسيا
سهول سيبتيا
جبال الهيماليا
هضبة التبت

قارة أوروبا
هضبة المتيتا
جبال األلب
سهول بحر الشمال

قارة إفريقيا
الصحراء الكتى
جزيرة مدغشقر
جبال أطلس

س :أكمل الفراغات اآلتية:
أ -تقيب قارة إفريقيا من قارة آسيا عند مضيق باب المندب
داخىل ن يف العالم ويقع ن يف قارة آسيا هو بحر قزوين
أكي بحر
ب -ر
ي
ّ
نهري :دجلة و
ج -تكونت السهول الفيضية ن يف العراق بفعل اإلرسابات النهرية كسهول
الفرات ن يف العراق
ه منطقة البحر الميت
د -أخفض بقعة عىل اليابسة ي
ن
ه -يمتد إقليم الغابات المطية يف أواسط قارة إفريقيا عىل طول حوض نهر الكنغو
و -أطول أنهار العالم هو نهر النيل
جدولة بقارات العالم القديم ،حدودها ومظاهرها الطبيعية
االسم

الشمال

الجنوب

ر
الشق

الغرب

آسيا

المحيط
المتجمد
الشماىل
ي

المحيط
الهندي

المحيط
الهادي

جبال األورال مع أوروبا
البحر األحمر وشبه جزيرة
سيناء ومضيق باب المندب
مع إفريقيا

إفريقيا

البحر
المتوسط
مع أوروبا

المحيط
الهندي

البحر
األحمر مع
آسيا

األطلس
المحيط
ي

المالمح الطبيعية أو التضاريس أو أشكال
سطح األرض ،مع مثال
 .1السهول :شمالية مثل سهول سيبتيا،
ر
ورسقية مثل سهول منشوريا ،وسهول
األنهار الكتى كسهول دجلة والفرات،
والسهول الساحلية
 .2الجبال :جبال الهيماليا
 .3الهضاب :هضبة األناضول ،وهضبة
الدكن ،وهضبة شبه الجزيرة العربية.
 .1الصحاري الحارة :الصحراء الكتى،
وصحراء كلهاري
 .2المرتفعات الجبلية :جبال أطلس،
والمرتفعات األثيوبية ،ومرتفعات
جنوب إفريقيا
 .3السافانا
 .4الغابات المطتة
 .5منطقة البحتات اإلفريقية :مثل آلتت
وإدوارد وفكتوريا.
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االسم

الشمال

الجنوب

ر
الشق

أوروبا

المحيط
المتجمد
الشماىل
ي

البحر
متوسط مع
إفريقيا

آسيا

الغرب

األطلس
المحيط
ي

المالمح الطبيعية أو التضاريس أو أشكال
سطح األرض ،مع مثال
 .1السهول :ساحلية مثل سهول المحيط
األطلس وسهول البحر المتوسط
ي
وسهول بحر البلطيق وبحر الشمال،
األورون
سهول فيضية مثل السهل
ي
الشماىل العظيم
ي
 .2الجبال :جبال األلب
 .3الهضاب :هضبة المتيتا

الدرس الثالث :قارات العالم الجديد
س :وضح المقصود ب قارات العالم الجديدة
ج :مصطلح ُيطلق عىل قارات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأقيانوسية والقارة القطبية
الجنوبية ،وقد تم اكتشافها نهاية القرن الخامس ر
عِّس.
س :اذكر أسماء قارات العالم الجديدة
ج -1 :أمريكا الشمالية  -2أمريكا الجنوبية  -3أقيانوسيا
 -4القارة القطبية الجنوبية
س :مت تم اكتشاف قارات العالم الجديدة؟
ج :نهاية القرن الخامس ر
عِّس
س :أين تقع قارة أمريكا الشمالية؟
ج :غرب خط غرينتش ن
الغرت من العالم
الشماىل
النصف
ف
ير
ي
ي
ّ
ى
الت تحد أمريكا الشمالية
س :اذكر المسطحات المائية ي
الشماىل
 .1من الشمال :المحيط المتجمد
ي
الكاريت
 .2من الجنوب :البحر
ري
 .3من ر
األطلس
الِّسق :المحيط
ي
 .4من الغرب :المحيط الهادي
ه دول قارة أمريكا الشمالية؟
س :ما ي
أكي الدول مساحة
 .1كندا :ر
 .2الواليات المتحدة األمريكية :أهم الدول ر
ً
تقدما
وأكيها
س :اذكر أهم المظاهر التضاريسية لقارة أمريكا الشمالية
ج -1 :الجبال  -2الهضاب  -3السهول

msartawi@gmal.com :

24

س :اذكر أهم أقسام الجبال وأسمائها يف قارة أمريكا الشمالية
 .1جبال ررسقية ،مثل :جبال األبالش
روك
 .2جبال غربية ،مثل سالسل جبال ي
س :اذكر أهم الهضاب يف قارة أمريكا الشمالية
 .1هضبة كولورادو :ن يف الغرب
 .2هضبة المكسيك :ن يف الجنوب
سِّ :
عرف هضبة كولورادو
ج :هضبة مرتفعة ر
يكي فيها األودية واألحواض وتقع غرب قارة أمريكا الشمالية
س :اذكر أهم أقسام السهول يف أمريكا الشمالية ،مع التمثيل عليها
 .1سهول ساحلية :تمتد عىل طول المحيط األطلس ررس ًقا والمحيط الهادي ً
غربا
ي
المسيست
 .2سهول فيضية :تمتد حول األنهار ،مثل :سهول نهر
ري
سِّ :
عرف بقارة أمريكا الجنوبية
ج :رابع القارات مساحة
ى
الت تحد قارة أمريكا
س :اذكر المسطحات المائية أو اليابسة ي
الجنوبية
الكاريت
 .1من الشمال :البحر
ري
 .2من الجنوب :تمتد أطرافها حت الدائرة القطبية
 .3من ر
األطلس
الِّسق :المحيط
ي
 .4من الغرب :المحيط الهادي
س :اذكر أهم المظاهر التضاريسية لقارة أمريكا الجنوبية
ج -1 :الجبال  -2الهضاب  -3السهول
س :اذكر أهم الجبال يف قارة أمريكا الجنوبية
ج :جبال األنديز
سِّ :
عرف جبال األنديز
ج :أهم الجبال ن يف قارة أمريكا الجنوبية ،تقع غرب القارة عىل المحيط الهادي وتمتد من
الشمال إىل الجنوب
س :اذكر أهم الهضاب يف قارة أمريكا الجنوبية
اليازيل :نف ر
الِّسق
 .1هضبة ر
ي
ن
 .2هضبة بتاجونيا الصحراوية :يف الجنوب
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س :اذكر أقسام السهول يف قارة أمريكا الجنوبية ،مع التمثيل عليها
 .1سهول فيضية ،مثل :سهول حوض نهر األمازون
 .2سهول البمباس ،حول نهر البالتا
سِّ :
عرف سهول حوض نهر األمازون
ج :من أوسع السهول النهرية ن يف العالم وتقع ن يف أمريكا الجنوبية ،يجري فيها نهر االمازون
بروافده العديدة
سِّ :
عرف سهول البمباس
ج :سهول تقع نف أمريكا الجنوبية ،حول نهر البالتا ،من ن
ن
األرجنتي ن يف زراعة
أغت مناطق
ي
القمح وتربية األبقار واألغنام
س :وضح المقصود ب أوقيانوسيا
ج :جزيرة كبية محاطة بالمياه من جميع الجهات ،وتتكون من مجموعة من الجزر :أهمها
جزيرة أسياليا ،جزيرة نيوزيلندا الشمالية ،جزيرة نيوزيلندا الجنوبية ،تسمانيا ،وبعض الجزر
الصغية.
الت تتكون منها أوقيانوسيا؟
س :ما
الجزر ي
ج :مذكورة ن يف التعريف
ّ
ى
الت تحد
س :ما المسطحات المائية أو اليابسة ي
أوقيانوسيا؟
 .1من الشمال :جزر أندونيسيا
الجنوت
 .2من الجنوب :المحيط المتجمد
ري
 .3من ر
الِّسق :المحيط الهادي
 .4من الغرب :المحيط الهندي
س :اذكر أهم تضاريس قارة أوقيانوسيا (القارة األسيالية)
ج -1 :جبال الحاجز الكبي  -2الهضاب  -3السهول
سِّ :
عرف جبال الحاجز الكبي
ج :تقع ررسق أوقيانوسيا ،وتعرف بجبال األلب األسيالية وتأخذ شكل القوس
س :اذكر أهم الهضاب يف أوقيانوسيا
وه تضم نصف مساحة قارة أسياليا ،ويتوسطها مجموعة من الجبال
ج :الهضبة الغربية :ي
ن
ويتمي معظم سطحها باالستواء
المتفرقة
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س :اذكر أقسام السهول ف قارة أوقيانوسيا ،مع ذكر ن
مميات كل قسم
ي
ن
وه
 .1سهول فيضية ،يجري فيها نهرا مري ودارلنج ،ويصبان يف الخليج األسي ي
اىل الكبي ،ي
سهول زراعية خصبة توجد فيها الكثي من المدن الهامة.
 .2سهول صحراوية ،توجد ن
وه رملية تقل فيها موارد المياه
والغرب،
الداخل
ف
ي
ي
س :أين تقع القارة القطبية الجنوبية (أنياكتيكا) ،وكم تبلغ مساحتها؟
ج :تقع ن يف أقض جنوب الكرة األرضية وتحيط بها المياه،
مساحتها ر
أكي من ( )12مليون كم.2
س :ما أهم صفات القارة القطبية الجنوبية (أنياكتيكا)؟
 .1قارة متجمد غي مأهولة بالسكان سوى مراكز
األبحاث
ن
الت لها مصالح ،مثل:
 .2فيها مناطق مقسمة بي الدول ي
روسيا ،أمريكا ،فرنسا وإنجليا
المسيست ،نهر األمازون ،نهر
الت تقع فيها :نهر النيل ،نهر
ري
س :حدد األنهار اآلتية للقارات ي
البالتا ،نهرا مري ودارلنج ،نهري دجلة والفرات ،نهر الكونغو
القارة
آسيا
إفريقيا
أوروبا
أمريكا الشمالية
أمريكا الجنوبية
أوقيانوسيا
ى
أنتاكتيكا

األنهار
نهري دجلة والفرات
نهر النيل  -نهر الكونغو
المسيست
نهر
ي
نهر البالتا – نهر األمازون
نهر مري ودارلنج
-

س :أكمل الفراغ بما يناسبه:
أ -يحد قارة أمريكا الشمالية ً
غربا المحيط الهادي
ب -ن
ن
األرجنتي ن يف زراعة القمح وتربية األبقار واألغنام سهول البمباس
أغت مناطق
ج -تقع جبال األبالش ن يف قارة أمريكا الشمالية
د -سالسل الجبال الت تقع ن
ه األنديز
الجنوبية
أمريكا
من
الغربية
اء
ز
األج
ف
ني
ي
ي
ه -تنمو الغابات االستوائية يف أمريكا الجنوبية عىل امتداد نهر األمازون
ه القارة القطبية الجنوبية
و -القارة غي المأهولة بالسكان ي
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جدولة بقارات العالم الجديدة ،حدودها ومظاهرها الطبيعية
االسم

الشمال

الجنوب

ر
الشق

الغرب

أمريكا
الشمالية

المحيط
المتجمد
الشماىل
ي

البحر
الكاريت
ي

المحيط
األطلس
ي

المحيط
الهادي

أمريكا
الجنوبية

البحر
الكاريت
ي

الدائرة
القطبية

المحيط
األطلس
ي

المحيط
الهادي

أوقيانوسيا

جزر
أندونيسيا

المحيط
المتجمد
الجنون
ي

المحيط
الهادي

المحيط
الهندي

المالمح الطبيعية أو التضاريس
أو أشكال سطح األرض ،مع
مثال
روك
 .1الجبال :األبالش ،ي
 .2الهضاب :كولورادو،
المكسيك
 .3السهول :ساحلية،
وفيضية مثل سهول نهر
ست
المسي ي
 .1الجبال :األنديز
 .2الهضاب :التازيل وبتاجونيا
الصحراوية
 .3السهول :فيضية مثل
سهول حوض نهر األمازون،
سهول البمباس حول نهر
البالتا
وه
 .1جبال الحاجز
الكبت ،ي
ى
جبال األلب األستالية
 .2الهضاب :الهضبة الغربية
ى
والت
 .3السهول :فيضية ي
يجري فيها نهرا مري
ودارلنج،
وسهول صحراوية.

العالم
الدرس الرابع :العوامل المؤثرة يف المناخ
ي
ى
الت يتأثر بها مناخ القارات؟
س :ما العوامل الرئيسة ي
ن
ن
رئيسي ،هما:
بعاملي
أو يتأثر مناخ القارات
 .1حركة أو طريقة انتقال الحرارة داخل الغالف الجوي وخارجه
 .2انتقال الحرارة ن يف الغالف الجوي والمحيطات

تنبيه :يختلف المناخ من قارة إىل أخرى وأيضا داخل القارة الواحدة من منطقة إىل أخرى

س :ما العامل الرئيس المتحكم يف مناخ الكرة األرضية؟
ج :الطاقة الشمسية
الت لها دور ن يف المحافظة عىل اعتدال درجة حرارة سطح األرض؟
س :ما الغازات ي
ج :الغازات الدفيئة
عي الغالف الجوي؟
س :ماذا يحدث لألشعة القادمة من الشمس خالل مرورها ر
قسما منها ويعكس ً
ً
جزءا آخر إىل الفضاء
عي الغالف الجوي فيمتص
ج :تمر ر
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س :وضح طريقة انتقال الحرارة داخل الغالف الجوي وخارجه
ً
قسما
عي الغالف الجوي فيمتص
 .1تمر األشعة الشمسية ر
منها ويعكس ً
جزءا آخر إىل الفضاء
الت تصل إىل سطح األرض ،تعكس األرض نسبة
 .2األشعة ي
منها إىل الفضاء
ن
 .3تعكس الغازات الدفيئة ف الغالف الجوي ً
جزءا من الحرارة
ي
وتعيده إىل األرض
ه موازنة األشعة الشمسية عىل سطح األرض
تنبيه :هذه الطريقة ي

س :فِّس :الغازات الدفيئة تعيد ً
جزءا من الحرارة إىل األرض
ج :للمحافظة عىل درجة حرارة األرض
سِّ :
عرف الغازات الدفيئة
والت تقوم بعكس جزء من األشعة الشمسية إىل
الت يتكون منها الغالف الغازي ي
ج :الغازات ي
داخل االرض
متساو عىل سطح األرض
س :علل :تتوزع أشعة الشمس بشكل غي
ٍ
ج :بسبب  -1دوران االرض  -2وميل محورها
ر
أكي من الحرارة أكي من المناطق القطبية
فتتلق المناطق المدارية كمية ر
س :كيف يتحقق التوازن الحراري عىل سطح الكرة األرضية؟
عي الغالف الجوي والمحيطات عن
ج :تنتقل الحرارة من المناطق االستوائية إىل القطبية ر
طريق دورة هوائية وتيارات بحرية
س :وضح طريقة انتقال الحرارة يف الغالف الجوي والمحيطات
 .1الدورة الهوائية ن يف الغالف الجوي
 .2التيارات البحرية ن يف المحيطات
س :فِّس :تشكل التيارات الهوائية الصاعدة ن يف المناطق االستوائية
ج :بسبب ارتفاع درجات حرارة المناطق االستوائية وتشكل منطقة ضغط منخفضة
س :وضح :الدورة الهوائية ن يف الغالف الجوي
 .1تتشكل تيارات هوائية صاعدة وهابطة ن
هادىل) ومنطقة
(خلية
المدارية
المنطقة
ف
ي
ي
العروض المعتدلة (خلية في يىل)
 .2تتشكل تيارات هوائية هابطة ن يف المنطقة القطبية (الخلية القطبية)
عي طبقات الجو العليا تجاه المنطقة القطبية تنتقل
 .3بسبب استمرار حركة الرياح ر
الحرارة حول الكرة األرضية
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 .4وبسبب حركة الهواء الصاعدة والهابطة تتكون مناطق ضغط منخفض ومرتفع ،وهذا
يسبب حركة الرياح الدائمة
س :ما سبب حركة الرياح الدائمة حول الكرة األرضية؟
الت فيها
الت فيها حركة هواء صاعد يتكون فيها ضغط منخفض ،والمناطق ي
ج :المناطق ي
حركة هواء هابط يتكون فيها الضغط المرتفع ،فيتسبب بانتقال الرياح من مناطق الضغط
المرتفع إىل المنخفض وهذا يجعل حركة الرياح دائمة.
س :اذكر أنواع التيارات الهوائية ،وماذا ينتج عنها؟
 .1تيارات هوائية صاعدة عند المناطق مرتفعة الحرارة ،ينتج :منطقة ضغط منخفضة
 .2تيارات هوائية هابطة عند المناطق منخفضة الحرارة ،ينتج :منطقة ضغط مرتفعة
توضيح علم للفهم :كلما ارتفعت الحرارة صعد الهواء ّ
وكون منطقة ضغط منخفضة (ألنه قلت
ي
كثافته)

س :الشكل المجاور يوضح العالقة العكسية ن
بي
حرارة المنطقة والهواء ومنطقة ضغط ،وضح
 حرارة مرتفعة = هواء صاعد = ضغط منخفض حرارة منخفضة = هواء هابط= ضغط مرتفعس :كيف يكون الطقس ن يف مناطق الضغط المنخفض والمرتفع؟
ج :منطقة الضغط المنخفض يرافقها سقوط أمطار وثلوج ،منطقة الضغط المرتفع يكون
ً
ً
الطقس هادئا ودافئا
 :اذكر أنواع خاليا الدورات الهوائية  ..انظر الشكل المجاور
هادىل
 .1خلية حزام
ي
 .2خلية في يىل
 .3الخلية القطبية
سِّ :
هادىل)
عرف خلية (حزام
ي
ج :تيارات هوائية صاعدة وهابطة ن يف منطقة دوائر العرض من ( )39-9شمال خط االستواء
وجنوبه
سِّ :
عرف خلية في يىل
ج :تيارات هوائية صاعدة وهابطة نف منطقة العروض المعتدلة ن
دائرت عرض ()09-39
بي
ي
ي
شمال خط االستواء وجنوبه
سِّ :
عرف الخلية القطبية
ج :تيارات هوائية هابطة ن
دائرت ( )09-09شمال خط االستواء وجنوبه ن يف المنطقة
بي
ي
القطبية.
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س :اذكر نطاقات الضغط المرتفع والمنخفض عىل سطح
األرض..انظر الشكل
االستوات
 .1نطاق الضغط المنخفض
ي
 .2نطاق الضغط المرتفع وراء المداري
القطت
 .3نطاق الضغط المنخفض شبه
ري
القطت
 .4نطاق الضغط المرتفع
ري
س :فِّس :ر
تنتِّس أوسع الصحاري ن يف المنطقة القريبة من دائرة عرض ( )39شمال خط
االستواء وجنوبه
الت تسود المنطقة القريبة من دائرة عرض ( )39شمال خط
ج :بسبب الرياح الجافة ي
االستواء وجنوبه
س :اذكر أوسع الصحاري الجافة ن يف المنطقة القريبة من دائرة عرض ()39
الكيى  -2صحراء الجزيرة العربية  -3صحراء جنوب إفريقيا
ج -1 :الصحراء ر
 -4صحراء أسياليا  -2صحاري الواليات المتحدة األمريكية
س :وضح حركة التيارات البحرية ن يف المحيطات
 .1تؤثر حركة دوران األرض ن يف المحيطات ،فالتيارات البحرية تسي مع حركة الرياح
 .2الرياح التجارية تدفع المياه السطحية الدافئة نف محيطات المنطقة المدارية من ر
الِّسق
ي
ن
إىل الغرب باتجاه السواحل الغربية للقارات فيفع الحرارة يف تلك المناطق.
سِّ :
عرف الرياح التجارية
الت تدفع المياه السطحية ن يف المحيطات الواقعة ن يف المنطقة المدارية
ج :الرياح ي
س :فِّس :تشكل الغيوم وهطول األمطار الغزيرة نف أسياليا وأندونيسيا ر
ورسق إفريقيا
ي
ر
ج :ألن األجزاء الغربية من المحيط الهادي تكون أعىل ب ( )9درجات من األجزاء الِّسقية منه
بفعل التيارات البحرية الدافئة الت تدفعها الرياح التجارية من ر
الِّسق إىل الغرب ،فتتكون
ي
منطقة ضغط منخفض يرافقها سقوط أمطار.
تنبيه :يتذكر الطالب ارتفاع حرارة = هواء صاعد = ضغط منخفض = سقوط أمطار

س :ما ر
ً
وتأثيا ن يف المناخ؟ وضح ذلك
أكي التيارات البحرية قوة
ج :تيار الخليج ،حيث ينقل الهواء البارد ً
دافعا المياه السطحية من المنطقة القطبية تجاه
منطقة خط االستواء وعند العودة يحمل معه المياه الدافئة من منطقة خليج المكسيك
تجاه الشواط الغربية للقارة األوروبية ر
فينِّس الدفء واالعتدال هناك.
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س :علل :اختالف الطقس والمناخ من يوم آلخر عىل مستوى العالم
ج :بسبب حركة انتقال الحرارة خالل الغالف الجوي والمحيطات
س :أكمل الفراغ ن يف الجمل اآلتية:
أ -العامل الرئيس المتحكم ن يف مناخ الكرة األرضية الطاقة الشمسية
ً
ب -يتكون الضغط المنخفض ن
الت يكون فيها الهواء صاعدا
المنطقة
ف
ي
ً ي
الت يكون فيها الهواء هابطا فيتكون الضغط المنخفض ،وعندها يكون
أما المناطق ً ي
ً
الطقس هادئا ودافئا.
ج -من ر
ً
وتأثيا تيار الخليج
أكي التيارات البحرية قوة
ُ
الت تدفع المياه السطحية ن يف المحيطات الواقعة ن يف المنطقة المدارية
الرياح
سم
ت
د-
ي
الرياح التجارية
ه -تتوزع أشعة الشمس بشكل غي متساو عىل سطح األرض بسبب دوران األرض و ميل
محورها
الدرس الخامس :العناص الرئيسة لدراسة مناخ ّ
القارات
س :ما الغالف الذي تحدث فيه الظواهر الجوية؟
ج :الغالف الجوي
ا
ابتداء من
س :رتب الطبقات المكونة للغالف الجوي لألرض،
سطح األرض ً
ترتيبا تصاعديا
ج -1 :اليابوسفي  -2السياتوسفي
 -3ن
الميوسفي  -4الثيموسفي
سِّ :
عرف طبقة اليابوسفي
ج :طبقة الكائنات الحية والجو ،تمثل  %42من الغالف الجوي وتحدث فيها التقلبات
الجوية وتغيات الطقس من سحب وضباب وعواصف رعدية ،وفيها معظم بخار الماء
الموجود ن يف الغالف الجوي.
س :ما المصدر الرئيس لحرارة الغالف الجوي؟
ج :الشمس
س :ما أهم عنرص من عناص المناخ ،ولماذا؟
ج :الحرارة؛ ألنها ترتبط بالعناص األخرى كالضغط الجوي والرياح واألمطار
س :عدد أهم عناص المناخ
ج -1 :الحرارة  -2الضغط الجوي  -3الرياح  -4األمطار
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س :فِّس :يختلف المناخ من منطقة إىل أخرى عىل سطح األرض
وه:
ج :بسبب عدة عوامل (عناص) تؤثر عىل المناخ ي
 -1الحرارة  -2الضغط الجوي  -3الرياح  -4األمطار
تنبيه :تم ذكر الحرارة والضغط الجوي يف الدرس الخامس ،والرياح واألمطار يف الدرس السادس
وه مذكورة يف الجواب السابق ،وبي تأثت
وال بد أن يفرق الطالب بي تأثتات المناخ وعواملها ي
التاىل.
وه مذكورة يف جواب السؤال
ي
الحرارة واختالفها يف المناطق والعوامل المؤثرة عىل ذلك ي

ى
الت تؤثر عىل درجة الحرارة ،مع توضيح كل عامل وتأثيه
س :اذكر العوامل ي
أو تتأثر درجة الحرارة بالعوامل اآلتية:
 .1اختالف زاوية سقوط أشعة الشمس :األشعة العمودية تخيق طبقات أقل من الهواء
بخالف األشعة المائلة ،مثال :درجة حرارة مرتفعة ن يف منطقة االستواء ،وباردة كلما اتجهنا
شمال وجنوب خط االستواء.
 .2التضاريس :كلما ارتفعنا ()129م عن مستوى سطح البحر انخفضت الحرارة درجة مئوية
واحدة ،مثال:
يغط الجليد قمم الجبال العالية ن يف المناطق الحارة (جبل كينيا) ن يف
ي
ً
إفريقيا ،ويسود الجو اللطيف ن يف جبال عجلون صيفا.
ً
ا
شتاء ن يف المناطق القريبة
 .3القرب من المسطحات المائية ،اعتدال الحرارة صيفا ودفؤها
ً
ا
شتاء كلما ابتعدنا عنها.
وتيد
من المسطحات المائية ،وتزداد الحرارة صيفا ر
النبات :المناطق المزروعة أقل حرارة من المكشوفة
 .4الغطاء
ي
س :فِّس :ترتفع درجات الحرارة ن يف منطقة خط االستواء
ج :ألن زاوية سقوط الشمس تكون عمودية ن يف منطقة خط االستواء،
واألشعة العمودية تخيق طبقات أقل من الهواء فيتفع الحرارة ر
أكي.
س :فِّس:
يغط الثلج قمم الجبال العالية ن يف المناطق الحارة ،مثل جبل كينيا (كلمنجارو) ن يف
ي
إفريقيا
ن
ج :يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر يف درجة الحرارة ،حيث تنخفض درجة مئوية واحدة كلما
وبالتاىل قمم الجبال العالية تكون فيها الحرارة منخفضة جدا.
ارتفعنا 129م،
ي
ً
ن
تتمي المناطق القريبة من المسطحات المائية باعتدال درجة الحرارة صيفا ودفئها
س :لماذا
ا
شتاء بخالف المناطق البعيدة عنها؟
ج :ألن المياه تلطف درجة حرارة المناطق القريبة منها
س :فِّس :المناطق المزروعة أقل حرارة من المناطق المكشوفة
ر
المبارسة إىل األرض
النبات يمنع وصول أشعة الشمس
ج :ألن الغطاء
ي
سِّ :
عرف الضغط الجوي
ج :وزن عمود الهواء عىل مساحة معينة من سطح األرض
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ى
الت تؤثر يف قيم الضغط الجوي ،مع توضيح كل عامل وتأثيه
س :اذكر العوامل ي
 .1الحرارة :كلما ارتفعت الحرارة قل الضغط الجوي والعكس صحيح
 .2االرتفاع عن مستوى سطح البحر :كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر انخفض
الضغط الجوي.
س :ما وحدة قياس الضغط الجوي؟ وبأي جهاز
يتم قياس الضغط الجوي؟
ج :ملليبار باستخدام جهاز البارومي
ُ
تنبيه :يالحظ من الشكل أنه كلما ارتفعنا عن مستوى
ى
البارومت أي انخفض
سطح البحر انخفضت قراءة
الضغط الجوي؟

يىل:
س :امأل الفراغات فيما ي
ً
ن
أ -تتسم درجة الحرارة يف المناطق القريبة من المسطحات المائية بأنها معتدلة صيفا
ا
شتاء.
دافئة
ب -المصدر الرئيس لحرارة الغالف الجوي الشمس
ج -تقل درجة الحرارة كلما اتجهنا شمال خط االستواء و جنوب خط االستواء
الدرس السادس :الرياح واألمطار
سِّ :
عرف الرياح
ج :حركة الهواء من مكان إىل آخر عىل سطح األرض
س :وضح كيفية نشوء الرياح وأين تتجه؟
ج :تنشأ نتيجة اختالف قيم الضغط الجوي من مكان إىل آخر ،وتتجه من مناطق الضغط
الجوي المرتفع إىل مناطق الضغط الجوي المنخفض
س :ما العالقة ن
بي تفاوت قيم الضغط المرتفع والمنخفض ورسعة الرياح؟
ج :كلما زاد التفاوت ن يف قيم الضغط زادت رسعة الرياح
ِّ
س :عدد أنواع الرياح
أو تتكون الرياح من األنواع األساسية اآلتية:
وه تهب حول العالم بنظام ثابت ،وتتكون من:
 .1الرياح الدائمة :ي
(س :اذكر أنواع الرياح الدائمة ،ومن أين تتحرك؟) ج:
 )1الرياح التجارية :من منطقة مدار الِّسطان والجدي نحو خط االستواء ن
بي 39
ا
ً
جنوبا
شماًل و39
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 )2الرياح العكسية (الغربية) :من المدارين باتجاه الدائرة القطبية الشمالية
ا
شمال وج ً
والجنوبية ن
نوبا
بي ()09-39
ا
القطبي ن
ن
بي ( )09- 09شمال
 )3الرياح القطبية :من الدائرة القطبية والجنوبية نحو
ً
وجنوبا.
 .2الرياح الموسمية :توجد ن
وه تهب من المحيط
والماء،
اليابسة
كتل
تداخل
مناطق
ف
ي
ي
خالل الصيف وصوب المحيط أثناء الشتاء
ن
(س :اذكر تأثي الرياح الموسمية عىل المناخ) ج :تتحكم الرياح الموسمية يف مناخ قارة
آسيا وينتج عنها فصل الصيف الحار وفصل الشتاء البارد
 .3الرياح المحلية :ولها شكالن (س :اذكر أشكال الرياح المحلية)ج:
ن
الخماسي  )2رياح الفوهن
 )1رياح
 .4الرياح اليومية
سِّ :
عرف الرياح الدائمة
ج :رياح تهب حول العالم بنظام ثابت وتتكون من الرياح التجارية ،والرياح العكسية ،والرياح
القطبية
سِّ :
عرف الرياح الموسمية
ج :رياح توجد ن يف مناطق تداخل كتل اليابسة والماء ،تهب من المحيط خالل الصيف
وه تتحكم ن يف مناخ قارة آسيا
وصوب المحيط أثناء الشتاء ،ي
سِّ :
عرف الرياح المحلية
ن
خماسي ورياح الفوهن
ج :رياح لها شكالن :رياح ال
سِّ :
عرف الرياح اليومية
ج :رياح تتناوب ن
بي الليل والنهار وتكون دورية وتهب عىل
سواحل البحار ،وتهب ن يف مناطق الوديان واألحواض الجبلية
الت تهب عىل سواحل البحار؟
س :ما أسماء الرياح اليومية
ي
الي :ن يف الليل  -2نسيم البحر :ن يف النهار
ج -1 :نسيم ر
ن
الت تهب يف مناطق الوديان واألحواض الجبلية؟
س :ما أسماء الرياح اليومية
ي
ج -1 :نسيم الجبل :ن يف الليل  -2نسيم الوادي :ن يف النهار
سِّ :
ن
الخماسي
عرف رياح
الت تهب
وه حارة تحمل معها األتربة والرياح الباردة ي
ج :رياح ترافق المنخفضات الجوية ي
عىل جنوب أوروبا
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سِّ :
عرف رياح الفوهن
ج :رياح تهبط من فوق منحدر جبىل باتجاه أسفله ،وه جافة وشديدة الحرارة ر
وتكي عىل
ي
ي
منحدرات جبال األلب
تنبيه :عند السؤال عن صفات رياح معينة وأماكن تواجدها فإن الجواب يف نفس التعريف

سِّ :
عرف األمطار
ج :مظهر من مظاهر التساقط ،يتحول بخار الماء من الصورة الغازية إىل الصورة السائلة عىل
شكل قطرات ماء يعجز الهواء عن حملها فتسقط عىل األرض
س :اذكر أنواع األمطار
ج -1 :أمطار تصاعدية  -2أمطار تضاريسية  -3أمطار إعصارية
سِّ :
عرف األمطار التصاعدية
ج :تحدث ن يف المناطق االستوائية بسبب صعود الهواء الساخن المشبع ببخار الماء لطبقات
فييد ويتكاثف بخار الماء ويسقط عىل شكل أمطار.
الجو العليا ر
س :فِّس :حدوث األمطار التصاعدية ن يف المناطق االستوائية
ج :بسبب ارتفاع الحرارة ن يف المناطق االستوائية فيصعد الهواء الساخن المشبع ببخار الماء
فييد ويتكاثف بخار الماء ويسقط عىل شكل أمطار
لطبقات الجو العليا ر
سِّ :
عرف األمطار التضاريسية
ج :تحدث نتيجة اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء بسفوح الجبال فيتفع الهواء إىل أعىل
فييد بخار الماء ويتكاثف ويسقط عىل شكل أمطار
ر
ا
س :اذكر مثال عىل أمطار تضاريسية
ج :األمطار الت تسقط عىل المرتفعات الغربية نف األردن ر
(الِّساة والسلط وعجلون)
ي
ي
سِّ :
عرف األمطار اإلعصارية
ج :تحدث بسبب المنخفضات الجوية حيث تتقابل كتل الهواء الباردة مع الدافئة فيتفع
ن
فييد ويتكاثف ما به من بخار ماء
الهواء الداف فوق البارد ر
ويسقط عىل شكل أمطار.
س :أكتب أسماء الرياح ن يف الشكل المجاور :التجارية،
العكسية ،القطبية ن يف مواقعها الصحيحة
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جدولة كيفية تشكل األمطار التصاعدية والتضاريسية واإلعصارية ،وأماكن تشكلها
نوع األمطار
أمطار تصاعدية

أمطار تضاريسية

أمطار إعصارية

كيفية التشكل
بسبب صعود الهواء الساخن المشبع ببخار الماء
لطبقات الجو العليا فيتد ويتكاثف بخار الماء ويسقط
عىل شكل أمطار
نتيجة اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء فتتفع
الهواء إىل أعىل ويتد بخار الماء ويتكاثف ويسقط عىل
شكل أمطار
تتقابل كتل الهواء البارد مع الدافئة فتتفع الهواء الداف
فوق البارد ويتكاثف بخار الماء ويسقط عىل شكل
أمطار

أماكن التشكل
المناطق االستوائية

سفوح الجبال
مثل :المرتفعات الغربية يف األردن
ر
(الشاة والسلط وعجلون)
المنخفضات الجوية

ذهت ألنواع الرياح
مخطط
ي

حل أسئلة الوحدة الثانية
س :اذكر أهم الفوائد االقتصادية للمحيطات
ج -1 :التجارة العالمية والتبادل التجاري  -2صيد السمك واستخراج النفط  -3السياحة
س :وضح الفرق ن
بي األمطار التضاريسية واألمطار اإلعصارية من حيث التشكل واألماكن
ج :مذكور ن يف جدولة األمطار ن يف الدرس السادس
س :من العوامل المؤثرة عىل درجات الحرارة عىل سطح األرض اختالف زاوية سقوط أشعة
الشمس ،وضح ذلك
ر
وتنتِّس عىل مساحة أقل فيتفع الحرارة
ج :األشعة العمودية تخيق طبقات قليلة من الهواء
ر
أكي من الهواء وتأخذ مساحة أوسع فتكون الحرارة
أكي ،بينما تخيق األشعة المائلة طبقات ر
أقل.
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ِّ
يأت:
س :حدد اإلجابة الصحيحة فيما ي
أكي المحيطات مساحة:
( )1ر
الشماىل
األطلس ج -الهندي د -المتجمد
أ -المحيط الهادي ب-
ي
ي
( )2تبلغ نسبة اليابسة من مساحة الكرة األرضية:
د%29 -
أ %41 -ب %29 -ج%39 -
ن
( )3المحيط الذي ن
يحط بأهمية عالية يف التجارة البحرية العالمية هو:
الشماىل
ب -الهادي ج -الهندي د -المتجمد
األطلس
أ-
ي
ي
ن
ن
( )4قمة إيفرست أعىل قمة جبلية يف العالم وتقع يف قارة:
ب -إفريقيا ج -أوروبا د -أمريكا الشمالية
أ -آسيا
ن
ن
أكي الصحاري الحارة يف العالم وتقع يف قارة:
الكيى من ر
( )2تعد الصحراء ر
ب -إفريقيا ج -أوروبا د -أمريكا الجنوبية
أ -آسيا
( )0تسم األمطار الناتجة عن اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء بسفوح الجبال:
ب -تضاريسية ج -إعصارية د -رعدية
أ -تصاعدية
( )4من العوامل المؤثرة عىل قيم الضغط الجوي
ب -الرياح واألمطار
أ -ارتفاع الحرارة
ج -الضباب والندى د -الصقيع والتساقط
يىل:
س :امأل الفراغ فيما ي
أ -من أنواع الرياح الدائمة .1 :الرياح التجارية  .2الرياح العكسية
ب -نوع األمطار السائدة ن يف المرتفعات الغربية ن يف األردن هو :األمطار التضاريسية
ه :أمريكا الجنوبية
ج -رابع القارات
مساحة ي
ن
د -تقع جبال األنديز يف قارة :أمريكا الجنوبية
ه -أعمق نقطة بحرية ن يف العالم تسم :خندق ماريانا
-

تعريفات ومصطلحات الوحدة الثانية
ّ
قارة :وحدة كبية من اليابسة عىل سطح الكرة األرضية يحدها البحار والمحيطات
ً
قديما حيث كانت القارات قارة واحدة
الت كان كل العالم يتكون منها
قارة بنجايا :القارة ي
وانقسمت إىل القارات الحالية
ثم تصدعت إىل كتل
ُ
الشماىل من العالم ألن مساحة اليابسة فيه
النصف القاري :مصطلح أطلق عىل النصف
ي
أكي
ر
أكي المحيطات ،يقع ن
قارت أمريكا الشمالية والجنوبية من جهة،
بي
المحيط الهادي :ر
ي
ن
قارت آسيا وأسياليا من جهة
وبي
ي
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خندق ماريانا :أعمق نقطة بحرية ن يف العالم تقع ن يف المحيط الهادي ،بعمق ( )11932م
ن
الفلبي
بالقرب من جزر
ن
أكي المحيطات بعد المحيط الهادي ،تتصل به قارات أوروبا
المحيط
ثات ر
األطلس :ي
ي
ّ
وإفريقيا من ر
الِّسق ،وقارات أمريكا الشمالية والجنوبية من الغرب ،وتحده جزيرة غرينالند
من الشمال ،وقارة أنياكتيكا من الجنوب
ً
المحيط الهندي :ثالث المحيطات من حيث المساحة ،يمتد من إفريقيا غربا إىل أسياليا
ً
ا
ً
جنوبا
وأندونيسيا ررسقا ،ومن آسيا شمال حت القارة القطبية أنياكتيكا
ى
أنتاكتيكا :القارة القطبية الجنوبية
الشماىل :رابع المحيطات مساحة وله تسمية أخرى :المحيط
المحيط المتجمد ً ي
الشماىل ،وهو أقل عمقا ن
بي المحيطات ،تغطيه الثلوج عىل مدار السنة وتعيش به
ي
الحيوانات كالفقمة والدببة
واألطلس والهندي،
الطبيع للمحيط الهادي
الجنون :يشكل االمتداد
المحيط المتجمد
ي
ي
ي
ويحيط بالقارة القطبية الجنوبية أنياتيكا
ن
قمة إيفرست :أعىل قمة جبلية ن يف العالم تقع ضمن سلسلة جبال الهيماليا يف قارة آسيا،
ارتفاعها (9949م) فوق مستوى سطح البحر
الهضاب :شكل من أشكال سطح األرض يظهر ككتلة مرتفعة مستوية السطح ،أو عىل
شكل سالسل ممتدة لمئات أو آالف الكيلوميات.
أكي صحاري العالم ،تقع شمال إفريقيا ،مساحتها ( )992مليون
الصحراء الكتى :من ر
كم ،2وتشكل  %22من القارة
المرتفعات األثيوبية :تشكل ً
اإلفريق العظيم و  %9من مرتفعات
جزءا من األخدود
ي
إفريقيا
ن
اليية
الت تعيش فيها معظم الحيوانات ر
اض العشبية ي
السافانا :األر ي
السهول الفيضية :سهول خصبة كونتها األنهار
قارات العالم الجديد :مصطلح ُيطلق عىل قارات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية
وأقيانوسية والقارة القطبية الجنوبية ،وقد تم اكتشافها نهاية القرن الخامس ر
عِّس
هضبة كولورادو :هضبة مرتفعة ر
يكي فيها األودية واألحواض وتقع غرب قارة أمريكا
الشمالية
ن
جبال األنديز :أهم الجبال يف قارة أمريكا الجنوبية ،تقع غرب القارة عىل المحيط الهادي
وتمتد من الشمال إىل الجنوب
ن
ن
سهول حوض نهر األمازون :من أوسع السهول النهرية يف العالم وتقع يف أمريكا الجنوبية،
يجري فيها نهر االمازون بروافده العديدة
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سهول البمباس :سهول تقع نف أمريكا الجنوبية ،حول نهر البالتا ،من ن
أغت مناطق
ي
ن
األرجنتي ن يف زراعة القمح وتربية األبقار واألغنام
أوقيانوسيا :جزيرة كبية محاطة بالمياه من جميع الجهات ،وتتكون من مجموعة من
الجزر :أهمها جزيرة أسياليا ،جزيرة نيوزيلندا الشمالية ،جزيرة نيوزيلندا الجنوبية،
تسمانيا ،وبعض الجزر الصغية
جبال الحاجز الكبت :تقع ررسق أوقيانوسيا ،وتعرف بجبال األلب األسيالية وتأخذ شكل
القوس
قارة أمريكا الجنوبية :رابع القارات مساحة
والت تقوم بعكس جزء من
الت يتكون منها الغالف الغازي ي
الغازات الدفيئة :الغازات ي
األشعة الشمسية إىل داخل االرض
ن
هادىل :تيارات هوائية صاعدة وهابطة يف منطقة دوائر العرض من ( )39-9شمال
حزام
ي
خط االستواء وجنوبه
ن
خلية فتىل :تيارات هوائية صاعدة وهابطة ف منطقة العروض المعتدلة ن
دائرت
بي
ي
ي
ي
عرض ( )09-39شمال خط االستواء وجنوبه
الخلية القطبية :تيارات هوائية هابطة ن
دائرت ( )09-09شمال خط االستواء وجنوبه
بي
ي
ن يف المنطقة القطبية.
الت تدفع المياه السطحية ن يف المحيطات الواقعة ن يف المنطقة
الرياح التجارية :الرياح ي
المدارية
الضغط الجوي :وزن عمود الهواء عىل مساحة معينة من سطح األرض
الرياح :حركة الهواء من مكان إىل آخر عىل سطح األرض
الرياح الدائمة :رياح تهب حول العالم بنظام ثابت وتتكون من الرياح التجارية ،والرياح
العكسية ،والرياح القطبية
ن
الرياح الموسمية :رياح توجد يف مناطق تداخل كتل اليابسة والماء ،تهب من المحيط
وه تتحكم ن يف مناخ قارة آسيا
خالل الصيف وصوب المحيط أثناء الشتاء ،ي
ن
الخماسي ورياح الفوهن
الرياح المحلية :رياح لها شكالن :رياح
الرياح اليومية :رياح تتناوب ب ن
ي الليل والنهار وتكون دورية وتهب عىل سواحل البحار،
وتهب ن يف مناطق الوديان واألحواض الجبلية
وه حارة تحمل معها األتربة والرياح
رياح الخماسي :رياح ترافق المنخفضات الجوية ي
الت تهب عىل جنوب أوروبا
الباردة ي
وه جافة وشديدة الحرارة
جبىل باتجاه أسفله ،ي
رياح الهوفن :رياح تهبط من فوق منحدر ي
ر
وتكي عىل منحدرات جبال األلب
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األمطار :مظهر من مظاهر التساقط ،يتحول بخار الماء من الصورة الغازية إىل الصورة
السائلة عىل شكل قطرات ماء يعجز الهواء عن حملها فتسقط عىل األرض
األمطار التصاعدية :تحدث ن يف المناطق االستوائية بسبب صعود الهواء الساخن المشبع
فييد ويتكاثف بخار الماء ويسقط عىل شكل أمطار
ببخار الماء لطبقات الجو العليا ر
األمطار التضاريسية :تحدث نتيجة اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء بسفوح الجبال
فييد بخار الماء ويتكاثف ويسقط عىل شكل أمطار
فيتفع الهواء إىل أعىل ر
األمطار اإلعصارية :تحدث بسبب المنخفضات الجوية حيث تتقابل كتل الهواء الباردة
ن
فييد ويتكاثف ما به من بخار ماء ويسقط عىل
مع الدافئة فيتفع الهواء الداف فوق البارد ر
شكل أمطار
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