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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة

الحمد هلل رب العالمين وال�سالة وال�سالم على خاتم المر�سلين �سيدنا محمد وعلى 
اإلى  الم�ستندة  التربية والتعليم  اآله و�سحبه و�سلم وبعد، فانطالًقا من فل�سفة وزارة 
خطة التطوير التربوي،  وان�سجاًما مع النتاجات العامة والخا�سة لمبحث الجغرافيا، 
ًزا على تنمية مهارات التفكير الجغرافي لدى الطلبة، وزيادة  جاء هذا الكتاب ُمركِّ
المعرفة والوعي بالعديد من المو�سوعات والم�سكالت الجغرافية التي تم�ص حياة 

الإن�سان.
على  درا�سيين  ف�سلين  على  درا�سية وزعت  اأربع وحدات  من  الكتاب  هذا  يتاألف 

النحو الآتي:

الف�شل الدرا�شي الأول: 
الوحدة الأولى:

الغالف ال�سخري، وتناولت ن�ساأة الكرة الأر�سية وطبقاتها، وعوامل تكون التربة 
واأهميتها، والم�سكالت التي تعاني منها.

الوحدة الثانية:
البحار  في  المياه  وحركة  المائي،  الغالف  مكونات  وتناولت  المائي،  الغالف 

والمحيطات، والو�سع المائي في العالم والوطن العربي والأردن.

الف�شل الدرا�شي الثاني: 
الوحدة الثالثة:

والعوامل  الجوي  الغالف  طبقات  تناولت  الحيوي،  والغالف  الجوي  الغالف 
الموؤثرة فيه، والغالف الحيوي ومكوناته.

الوحدة الرابعة:
م�سكالت بيئية معا�سرة، وتناولت م�سكالت الغالف الحيوي والجوي والمائي، 



وم�سكلة انح�سار مياه البحر الميت، وم�سكلتي الغذاء والطاقة في الوطن العربي.
الجغرافية،  الق�سايا  هذه  مع  التفاعل  على  الطلبة  حفز  اإلى  الكتاب  هذا  يهدف 
والب�سرية  الطبيعية  الظواهر  تف�سير  في  وا�ستخدامها  اليومية،  الحياة  في  وتوظيفها 

الموجودة في البيئة.

اإلى  التي تهدف  العملية  الأمثلة والأن�سطة  اأُلحقت بكل وحدة مجموعة من  وقد 
قيا�ص فهم الطالب المادة العلمية، وتزويده بالتغذية الراجعة.

والأهداف  النتاجات  يحقق  اأن  ناأمل  فاإننا  المتوا�سع  الجهد  هذا  نقدم  اإذ  ونحن 
المن�سودة.

واهلل ولي التوفيق
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الَوحدُة
1األولى 

خريُّ الغالُفُ الصَّ
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      تتنــاوُل ه��ذه الَوحدُة مو�س��وَع ن�ساأِة الك��رِة الأَر�سيَِّة 
ناِت الترُّربِة  نِة لها،  ومكوِّ ��ِة المكوِّ ودرا�سِة الّطبقاِت الرئي�سَ
واأب��رِز ُم�سكالِته��ا، وبع���صَ الحلوِل المقترح��ِة للحدِّ من 
رها للحفاِظ على نظاٍم بيئيٍّ   م�سكالِت تدهوِر التربِة وت�سحرُّ

اآمٍن و�سليٍم. 

يُتوقَُّع من الطالِب بعد النتهاِء من درا�شِة هذِه الَوحدِة اأْن:

ال�م�ف�اه�ي��َم والم�س�ط�ل�حاِت وال�ح�ق�ائَق  ي�ست�وعَب 
والتعميماِت الواردَة في الوحدِة.

خ��وُر  (ال�سرُّ ناِت��ه  ومكوِّ خ��ريَّ  ال�سَّ الغ��الَف  َف  يتع��رَّ
والترُّربُة).

ي�ستخ��دَم ال�س��وَر والخراِئ��َط والنَّماذَج ف��ي مالحظِة 
واهِر والعالقاِت الَجغرافيَِّة وتف�سيِرها. الظَّ

َل م�سوؤوليََّة قراراتِه الفردّيِة والجماعيَِّة. يتحمَّ
��اٍت وقواعَد بياناٍت با�ستخ��داِم الترُّكنولوجيا  َئ ملفَّ ُين�سِ

َن من اتخاذ القراراِت المنا�سبِة. ل�يَت�مكَّ
َف ُم�سكالِت الترُّربة ويقترَح ُحلوًل لها. يتعرَّ

يجمَع المعلوماِت المتعلَِّقَة بم�سكلٍة َجغرافيٍَّة (طبيعيٍَّة اأو 
 ، َمها ويحلَِّلها �سمَن منهِج البحِث العلميِّ َب�سريٍَّة) وينظِّ
��رَق الَجغرافيََّة  ��ًة اإجرائيَّ��ًة ُم�ستخدًما الطرُّ ويقت��رَح ُخطَّ

َبَة. المنا�سِ
َر عظمَة الخالِق في خلِق الُكرِة الأر�سيَِّة على �سكِل  يقدِّ

طبقاٍت.
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ُل رُس األوَّ الدَّ

ُمْنُذ  نْت عليِه  كُل الذي تكوَّ ال�سَّ اِت على �سطِح الكرِة الأر�سيَِّة هو  كُل احلايلرُّ للقارَّ ال�سَّ هل 
َ عرَب الزمِن؟ الَبدِء، اأَْم اأنَُّه َتغيَّ

اأوًل: ن�شاأُة الكوِن

ياِت الحديثِة في تف�سيِر  نْت قبَل 4٫7 ملياِر �سنٍة، ووْفَقًا لِ� النظرِّ يَعتقُد العلماُء اأنَّ الأر�َص تكوَّ
ماِد باأحجاٍم  ُن من مجموعٍة من الأج�ساِم كالغباِر والرَّ ن�ساأِة الأَر�ِص التي تبيَُّن اأنَّ الكوَن كان يتكوَّ
المرتفعِة وال�سطدامِ  والحرارِة  وراِن  للدَّ الهائلِة  رعِة  ال�سرُّ وب�سبِب  م�ِص.  ال�سَّ تدوُر حوَل  ُمختلفٍة 
بردْت  عندها  الأر�ِص.  كوكُب  ومنها  المعروفَة  الكواكَب  َل  لُت�سكِّ معًا  تجمعْت  فقد  والجاذبيَِّة 
ثمَّ  ُمن�سِهرًة،  حاّرًة  وبقيْت  الو�ساِح  وطبقِة  الّنواِة  في  منها  الثَّقيلُة  وا�ستقرْت  الخارجيَُّة  الق�سرُة 

مِن بفعِل عملّياِت الهدِم والبناِء. تغيَّرْت معالُم �سطِح الأر�ِص ّمراٍت عديدًة عْبَر الزَّ

لُ القاراِت ثانياً: ت�شكُّ

ي��ْت القارَة العظيمَة (بانجايا). وقبَل 200  َيفتر���صُ العلماُء اأنَّ الأر�َص كانْت كتلًة واحدًة �ُسمِّ
ملي��وِن �سن��ٍة تقريًبا انق�سم��ْت اإلى كتلتي��ِن قاِريَّتيِن هم��ا: (جوندوانا) و(اأورا�سي��ا). ثم انق�سمْت 
لًة قاراٍت، ه��ي: اإفريقيا وقارَة القطِب الجنوبيِّ واأ�ستراليا واأمريكا  ٍة ُم�سكِّ جوندوان��ا اإلى اأجزاٍء عدَّ
��ْت اأورا�سَيا واأمريكا  ا اإلى اأج��زاٍء �سمَّ ِة الهنديَّ��ِة. وانق�سمْت اأورا�سي��ا اأي�سً الجنوبيَّ��ة و�سب��َه القارَّ
فائِح القاريَِّة عن بع�سها ت��مَّ تكويُن ق�سرٍةٍ محيطيٍَّة  ماليَّ��َة. ونتيجًة لهذا النف�س��اِل وابتعاِد ال�سَّ ال�سَّ
اِت تتغيَُّر با�ستمراٍر، على �سبيِل المثاِل  فائِح. وَيدلرُّ ذلَك على اأَنَّ مواقَع القارَّ جديدٍة بي��َن تلَك ال�سَّ
هم��ا حوالي 2٫5 �سم �سنويًّ��ا، ومن الممكِن اأن  ق��ارُة اأمري��كا ال�سمالية واأوروب��ا َتبُعداِن عن بع�سِ

َن قارٌة عظيمٌة اأخرى. اٌت جديدٌة، اأو تتكوَّ َل في الم�ستقبِل قارَّ تت�سكَّ

نشأُة الكرِة األرضيِة
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ْكُل (1– 1): تطّوُر ن�ساأَِة الأر�ِص. ال�سَّ
الَْوْقُت الَحاليُّ

اأورا�شيا

جوندوانا
َقْبَل )200( ِمْليوَن �َشنٍَة َقْبَل )225( ِمْليوَن �َشنٍَة

بانجايا

َقْبَل )65( ِمْليوَن �َشنٍَةَقْبَل )135( ِمْليوَن �َشنٍَة

1 - كيَف كاَن �سكُل الأر�ِص قبل 225 مليوِن �سنٍة؟
2 - ما التََّغيرُُّر الذي حدَث لالأر�ِص قبَل ( 135) مليوِن �سنٍة؟

ُل منها الأر�ُص حاليًّا؟ كَل الحاليَّ لالأر�ِص. �سمِّ القاّراِت التي تت�سكَّ 3 - �سْف ال�سَّ
4 - هل تتوقُع اأَن يتغيََّر �سكُل الأر�ِص في الم�ستقبل؟ ولماذا؟

اِت والمحيطاِت نظريَُّة ال�سفائِح التكتونيَِّة، وتفتر�ُص هذِه  رْت ن�سوَء القارَّ ومن النَّظريَّاِت التي ف�سَّ
ُن  تاِر )) يتكوَّ خريَّ (الق�سرَة الخارجيََّة والجزَء العلويَّ من  اِلو�ساِح ( ال�سِّ النظريُة اأنَّ الغالَف ال�سَّ
من  طبقٍة  فوَق  لوجودها  انزلقيٍَّة  لحركاٍت  ال�سفائُح  هذه  �ُص  تتعرَّ فائِح،   ال�سَّ مَن  من مجموعٍة 
تن�ساأُ عن حركاِت  بينها والتي  الفا�سلِة  الحدوِد  الحركِة نحو  دائ�م�ُة  لذا فهي  المن�سهرِة  الموادِّ 
ُن منها الكرُة الأر�سيَُّة ثمَّ  فائَح التي تتكوَّ ُح  ال�سَّ كَل ( 1-2 ) الذي يو�سِّ ِل ال�سَّ غِط. تاأمَّ ال�سدِّ وال�سَّ

اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:

ِر ن�ساأِة الأر�ِص منذ 225 مليوِن �سنٍة. ثم اأجْب عن  كَل الآتي الذي يبنُي مراحَل تطورُّ ل ال�سَّ تاأمَّ
الأ�سئلِة التي تليه:
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فائُح التكتونيَُّة. كُل (1 – 2): ال�سَّ ال�سَّ

كِل. 1 - �سمِّ ال�سفائَح الرئي�سَة الواردَة في ال�سَّ
فيحِة العربيَّة. ما ال�سفائُح المجاورُة لل�سِفيحِة العربيِة؟ 2 - اأَ�سْر اإلى حدوِد ال�سَّ

ا؟ فائِح بع�سها بع�سً 3 - ماذا ينتُج عْن َت�سادِم هذه ال�سَّ

ْر    فكِّ
فائِح التَّكتونيَِّة، ما توقرُّعاُتَك ل�سكِل الأَر�ِص في الم�ستقبِل؟ يِة ال�سَّ وِء معرفتك بنظرَّ في �سَ

  The story of earth  كات البحِث. ابحْث عن فيديو   ن�شاط   با�ستخدام اإِحدى محرِّ
ِف ن�ساأِة الكرِة الأر�سيَِّة، ثم اعر�ص نتائَج ما تو�سلَت اليه اأماَم زمالِئَك.     لتعررُّ
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فائِح التكتونيَِّة والأ�شكاُل النَّاتجُة منها ثالثًا: حركاُت ال�شَّ

ِل  تاأمَّ ِف ذلَك  وِلَتَعررُّ التَّكتونّيِة.  ال�سفائِح  بفعِل حركاِت  لْت معالُم �سطِح الأر�ِص  ت�سكَّ       
كلَ (1-3)، ثمَّ اأجْب عن الأ�سئلِة التي تليِهما: الجدوَل (1-1)، وال�سَّ

فائِح التَّكتونّيِة والأ�سكاُل الناجمُة عنها.                  الجدولُ (1-1): حركاُت ال�سَّ
 

كُل الناتُج منهانوُع الحركِة كيفـــيَُّة حدوثها وال�شَّ

ِة �سغِط الموادِّ المن�سه��رِة »الماجما« التي تقُع الحركُة التَّباُعِديَُّة  تن�س��اأُ هذه الحركُة عن ق��وَّ
فائ��ِح مم��ا يدفُعها ال��ى �سعوِد �سفيح��ٍة عن �سفيح��ٍة اأخرى،  اأَ�سف��َل ال�سَّ
ويت�سبَّ��ُب في تباعدها عن بع�سها، وغالًبا ما تحدُث هذه الحركُة في قيعاِن 
َن نتيجَة  البح��اِر والمحيطاِت كما حدَث في ال�ب�ح���ِر الأحمِر الذي تكوَّ
ف��ريقيَِّة، والذي �سي�سبُح محيًطا  تباُعِد ال�سفيحِة العربيِة وال�سف�يح��ِة الإِ

بعَد مالي�يِن ال�ّسنيِن.

يٌة والأخرى الحركُة التَّقاربيَُّة  تح��دُث الحرك��ُة التقاربيَُّة بي��َن �سفيحتيِن: اإِحداهم��ا قارَّ
ُمحيطيٌَّة اذ تنزلُق ال�سفيحُة المحيطيَُّة تحَت ال�سفيحِة القاريَِّة بفعِل قوى 
غ���ط الن�ات�ِج عن ان�سهار وذوب��اِن الموادِّ التي توج��ُد في اأ�سفِلها،  ال�سَّ
ُل الأَخاديدُ، كاأُخدوِد البيرو غرَب اأمريكا الجنوبيَِّة والكثيِر من  كَّ َف�َتَت�سَ

الجباِل والجُزِر البركانيَِّة.

دعيَُّة فائِح الموجودِة الحركُة ال�شَّ تن�ساأُ هذِه الحرك��ُة عن قوى �سغٍط اأو احتكاٍك بيَن ال�سَّ
بجان��ِب بع�سها. حيُث تنزلُق اإحداهما عن الأُخرى، ول ينتُج عن هذِه 
دوًعا  ُل �سُ كِّ الحرك��ِة زيادٌة اأو نق�ساٌن في حجِم الق�س��رِة الأر�سيَِّة.وُت�سَ

ْدِع البحِر الميِِّت. فريقيِّ و�سَ دِع الآ�سيويِّ الإِ �سخريًَّة كال�سَّ
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كُل (1-3): اأنواُع حركِة ال�سفائِح. ال�سَّ

فائِح التكتونيَِّة؟ 1 - ما اأنواُع حركاِت ال�سَّ
2 - قارْن بين الحركاِت التباُعِديَِّة والتقاربيَِّة من حيُث: كيفيَُّة حدوِث كلٍّ منهما.

3 - ما الأ�سكاُل التي نتجْت مِن الحركِة التقاربيَِّة؟

الحركُة التباُعديَُّة

الحركُة التقاربيَُّة 

الحركُة ال�شدعيَُّة
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أسئلُة الدرِس

ِح المق�سوَد بكلٍّ مما ياأتي: بانجايا، نظرّيُة ال�سفائِح التكتونيَِّة، الحركُة التَّقاربيَُّة.  1 - و�سِّ
كُل الحاليرُّ للقاّراِت؟ َل ال�سَّ 2 - كيَف َت�سكَّ

ِل كوكِب الأَر�ِص. كرُّ ْت اإلى َت��سَ 3 - اذكْر ثالًثا من العوامِل التي اأدَّ
َل كوكِب الأَر�ِص؟ كرُّ َر العلماُء َت��سَ 4 - كيَف ف�سَّ

5 - ما القاّراُت التي نتجْت عِن انق�ساِم قارة جوندوانا القديمِة؟
فاِئ�ِح التَّكتونيَِّة من حيُث: كيفيَُّة حدوِث   دعيَِّة لل�سَّ 6 - قارْن بيَن الحركِة التَّباُعِديَِّة والحركِة ال�سَّ

        كلٍّ منهما؟
ِل المظاهِر الآتيِة: كرُّ ْت الى َت�سَ  7-  اذكْر نوَع الحركِة التَّكتونيَِّة التي اأدَّ

المظهُر الت�شاري�شيُّ
اأخدود البيرو
البحُر الأحمُر
البحُر الميَُّت

نوُع الحركِة
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َد اإذا حفْرنا اإلى اأعماٍق بعيدٍة يف باطِن الأر�ص؟ ماذا تتوقُع اأن َنِ
اأوًل: طبقاُت الكرِة الأر�شيَِّة

كَل الآتي، ثمَّ اأجْب عن الأ�سئلِة التي تليِه: انظِر ال�سَّ

ِة طبقاُت الكرِة األرضيَّ اني رُس الثَّ الدَّ

خريرُّ الغالُف ال�سَّ

الو�ساُح (ال�ستاُر)

( النواُة (اللرُّبرُّ

الق�رشُة الأَر�سيَُّة
0 - 100 كم

�شلٌب

�شائٌل

اللرُّبرُّ الداخليرُّ

اللرُّبرُّ اخلارجيرُّ

6378كم

5100كم

2900كم

نُة للكرِة الأر�سيَِّة؟ 1 - ما الطبقاُت المكوِّ
2 - ما الطبقُة الأكثُر �ُسمكًا؟

؟ 3 - ما مقداُر عمِق  اللبِّ الداخليِّ

كُل (1-4): طبقاُت الكرِة الأر�سيَِّة.                                                 ال�سَّ
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ِل الجدوَل الآتَي ثمَّ اأجْب  ابِق وتاأمَّ ْكِل ال�سَّ ولمعرفة خ�سائ�ِص كلِّ طبقٍة ا�ستعْن بمعلوماِت ال�سَّ
عن الأ�سئلِة التي تليِه.

اجلدوُل (1-2): طبقاُت الُكرِة الأر�سيَِّة وخ�سائ�ُص كلٍّ منها.

لبَة من الكرِة الق�رشُة الأر�سيَُّة هَي الطبقُة التي ُتمثُِّل المنطقَة ال�سرُّ
ُن منها  الأر�سيَِّة، وُيطَلُق على الِق�سرِة التَّي تتكوَّ
ا الق�سرُة  الكتُل القاريَُّة ا�سُم الق�سرِة القاِريَِّة، اأمَّ
الموج��ودُة تحَت قيعاِن الِبحاِر والمحيطاِت 
ُل  ُفتعَرُف بالق�س��رِة الُمحيطيَِّة، ويتراوُح معّدّ

درجِة الحرارِة فيها من �سفر – 5ْم.

ُن من العديِد من المعادِن  تتك��ورُّ
مثِل: ال�سيليكا والألمنيوِم.     

الِو�ساُح
تاُر) (ال�سِّ

هي الطبق��ُة الموجودُة بيَن الق�س��رِة الأر�سيَِّة 
وال�نواِة، وت�سُل درجُة الحراِرة فيها م�ا ب��ي�َن

( 1000 ْ م – 4000 ْ م).

ُن م��ن ال�سيلي��كا الغنيَّ��ِة  يتك��وَّ
بالمغني�سيوِم والحديِد.

( ى (اللرُُّب النرُّواُة (اللرُّبرُّ مَّ ُل من منطقتيِن اإحداهم��ا ُت�سَ يت�س��كَّ
) ال��ذي تبلُغ درج��ُة الح��رارِة فيِه  الخارج��يرُّ
حوالي  4000 ْم، واللرُّبرُّ الداخليرُّ الذي تبلُغ 

درجُة الحرارِة فيه.6000 ْم 

ُن في الغال��ِب من معدني  تتك��وَّ
الحديِد والنَّيكِل وعنا�سَر اأخرى 

يليكون. مثِل: الكبريِت وال�سِّ

ناتُهامفهـوُمهاالطبقُة مكوِّ

ثانيًا: خ�شائ�ُص طبقاِت الكرِة الأر�شيَِّة

تاِر من حيُث: 1 - قارْن بني النرُّواِة وال�سَّ
اأ   - درجُة الحرارِة.

ناُت كلِّ طبقٍة. ب- مكوِّ
2 - ما الطبقُة المالِئَمُة للحياِة الب�سريَِّة؟ ولماذا؟
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اأعماٍق  اإلى  الو�سوِل  من  ْن  يتمكَّ ولم  الُعليا،  الجوِّ  طبقاِت  اإلى  الو�سوَل  الإن�ساُن  ا�ستطاع  لماذا 
كبيرٍة داخَل الكرِة الأر�سيَِّة.

املوجاِت  خالِل  من  الأر�ِص  بباطِن  ِة  اخلا�سَّ املعلوماِت  على  احل�سوِل  من  نوا  متكَّ العلماَء 
الكهرومغناطيََّ�سِة  ومن الرباكنِي .

اأَ�سدرُّ من درجِة حرارِة  اإلى 6000 درجٍة مئويٍَّة وهي  درجَة حرارِة مركِز الأر�ِص  ت�سُل 
م�ِص. �س�طِح ال�سَّ

لزِل والرباكنِي واحلركاِت  َلْت من خالِل عمليَّاِت بناٍء مثِل: الزَّ معالَم �سطِح الأَر�ِص ت�سكَّ
فاِئ�حِ  التِّكتونيَِّة وعمليَّاِت الهدِم مثِل: التَّجويِة والتَّعريِة. الأر�سيَِّة النَّاجتِة ْمن حركِة ال�سَّ

اأَق�سى ُعمٍق ا�ستطاَع الإن�ساُن الو�سوَل اإليه يف باطِن الأر�ِص هو 12كم .

ثالثًا: �شخوُر الق�رشِة الأر�شيَِّة

نْت جيولوجيًّا  ويٌَّة تكوَّ خوِر، وهي موادرُّ معدنيةٌّ اأو ُع�سْ ُن �سطُح الق�سرِة الأر�سيَِّة مَن ال�سرُّ يتك��وَّ
ها عن بع���ص تبًعا لعوامِل تكويِنها  م��ن معدنيِن اأو اأكثَر، واأحياًنا م��ن معدٍنٍ واحٍد. ويختلُف بع�سُ
خوِر انظِر الجدوَل رقَم  َف ت�سنيَف ال�سرُّ َنْت منها. ولكي تتعرَّ وتركيِبها المعدنيِّ والبيئ��ِة التي تكوَّ

(1-3) ثمَّ اأجْب عن الأ�سئلِة التى تليِه:

ْر    فكِّ

هل تعلُم اأنَّ

ْم اأُنموذًجا يحاكي طبقاِت الكرِة الأَر�سيِِّة.ن�شاط �سمِّ
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خوِر َتَبًعا لعمليَّاِت التَّكويِن. اجلدوُل (1-3): ت�سنيُف ال�سرُّ
ُ نوع 

خِر ال�شَّ
اأماكُن وجوِدها يف الأردنِّاأمثلٌة عليها اخل�شائ�ُص العامَُّةعمليَُّة التَّكويِن

خوُر  ال�شُّ
الناريَُّة

- هي موادرُّ معدنيٌَّة ُمن�سِهرٌة 
    خرجْت من باطِن الأر�ِص 

طِح وت�سلَّبْت.      اإلى ال�سَّ

- ذاُت ب�لرُّ�����وراٍت وا�سحِة 
المعالِم.

- تحتوي على ُثقوب وفراغاٍت.
ُن في معظِم الأحياِن  - تتكوَّ
م�ن م�ع�ادَن ُم�ت�ب�ل����ِورٍة.

لبٌة و قاتمُة اللَّوِن. - �سُ

- ال�ب��ازلت
- الجرانيت.

- �س�خ�وُر  ال�بازل�ِت  تمتدرُّ 
من �َسماِل �سرِق الم�فرِق 
اإلى المنط�قِة ال����سرق�يَّ�ِة 
م�ن الأزرِق، اأَّما �سخوُر 
الجران�ي�ِت ف�توجُد ف��ي  
المنطق�ِة ال�ج�ن�وب�يَّ�ِة من 

م�ن�ط�ق�ِة العقبِة.

خوُر  ال�شُّ
الر�شوبيَُّة

- هي ال�سخوُر التي تن�ساأُ 
    ع�ن تر�س�ي�ِب ال�م��وادِّ 
    ال�ُمَف�تَّ��َتِة والذائبِة ف�ي 
    الماء نتي�جَة ع�ملي�اِت

غط.     ال�سَّ

ُن على �سكِل طبقاٍت. - تتكوَّ
- ت����ح�ت�وي ع��لى اأحافيَر.
- تح�ت�وي ع�لى ك�ثي�ٍر م��ن 

ال�خ��ام���ات المعدنيَِّة.
- األواُنها فاتحٌة.

- ال�ح�ج��ُر 
   الرم�ِل��يرُّ

- ال�ح��ج��ُر
.     الجيريرُّ

- معَظُم المرتفعاِت الأردنيَِّة 
، َنٌة من �سخٍر ُر�ُسوِبيٍّ     مكوَّ
    مثِل:جباِل البلقاِء، وعّماَن 

.     وعجلوَن وجباِل رمٍّ

خوُر  ال�شُّ
لَُة املتحوِّ

- ه�ي �س�خوٌر ك�ان�ْت ف�ي 
   الأ�سِل ناريَّ�ًة اأو ر�س�وب�يَّ�ًة
ٌل ف�ي    ح��دَث ل�ه�ا  َت�َح�ورُّ
ْكِل اأو التَّركيِب المعدنيِّ    ال�سَّ

غِط    وذلك نتيجًة لتاأثيِر ال�سَّ
ديديِن.     العالي والحرارِة ال�سَّ

- بل�وراُت��ه�ا اأك�ث���ُر تواُزنًا.
دٌة. - لها اأ�سكاٌل واألواٌن متعدِّ

خوِر  - اأقلرُّ اأنواِع ال�سرُّ
انت�ساًرا.

خاُم. - تنت�سُر في جباِل- الررُّ
    عجلوَن. 

�سوبيَِّة من حيُث:خ�سائ�ُص كلٍّ منها. خوِر الناريَِّة والررُّ 1 - قارْن بني طَبََقتِي ال�سرُّ
�سوبيَِّة على �سكِل طبقاٍت؟ خوِر الررُّ 2- ما اأ�سباُب ظهوِر ال�سرُّ

تق�سُم ال�سخوُر الناريُة اإلى:
نْت في طبقاٍت �سحيقٍة مْن �سطِح الق�سرِة الأر�سيِة،  اأ    - �سخوٍر ناريٍة جوفيٍة: هَي �سخوٌر تكوَّ

مثُل الجرانيِت.
نْت على ال�سطِح مبا�سرًة، مثُل �سخوِر البازلُت. ب - �سخوٍر ناريٍة �سطحيٍة: هَي �سخوٌر تكوَّ
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خوٌر ناريٌَّة. خوِر اأ�سُلها �سُ         جميَع ال�سرُّ
ِهَرُة يف باطِن الأَر�ِص (ماجما). خوُر املن�سَ ى ال�سرُّ         ُت�سمَّ

ى (لفا).          عندما تخرُج املاجما اإلى �سطِح الأَر�ِص  ُت�سمَّ

كُل (1-5): خريطٌة جيولوجيٌَّة للمملكِة الأردنيَِّة الها�سميَِّة. ال�سَّ

1 - اأ�سْر اإلى المناطِق التي تنت�سُر فيها ال�سخوُر الناريُة؟
2 - ما الجهاُت التي تنت�سُر فيها ال�سخوُر الر�سوبيُة؟

َلُة. 3 - عّين المواقَع التي تنت�سُر فيها ال�سخور المتحوِّ

هل تعلُم اأنَّ

خوِر في الأردنِّ ، ثمَّ  ِع ال�سرُّ ، تاأمْل خريطَة توزرُّ خوِر المنت�سرِة فى الأردنِّ ِف اأنواِع ال�سرُّ ولتعررُّ
اأجب عّما يليها من  اأ�سئلٍة:

بــازلـت
جرانيت

مناطق انت�شار ال�شخور 
الر�شوبية

�شخور نارية
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.( َلُة، الّنواُة (اللبرُّ خوُر المَتَحوِّ يَُّة، ال�سرُّ ا ياأتي: الق�سرُة الأر�سِ ِح المق�سوَد بكلٍّ ممَّ 1 - و�سِّ
تاِر وط�بق�ِة الرُّلبِّ من حيُث: خ�سائ�ُص كلِّ طبقٍة منهما. 2 - قارْن بيَن طبقِة ال�سِّ

�سوبيَِّة مْن حيُث: الخ�سائ�ُص، وعمليَُّة  التَّكويِن. َلِة والررُّ خوِر الناريَِّة والمَتَحوِّ 3 - قارْن بيَن ال�سرُّ
4 - اذكْر مثاليِن على كلٍّ مما ياأتي:

        اأ   - عملياُت البناِء.
        ب- عملياُت الهدِم.

: خوِر الآتيِة في الأردنِّ 5 - اذكْر اأَ�سهَر مواقِع انت�ساِر ال�سرُّ
        اأ   - البازلت.

        ب- الجرانيت.
ملّي.         ج�- الحجر الرَّ

        د  - الّرخام.

رِس أسئلُة الدَّ
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بِة بالنَّ�سبة اإلى حياِة الإن�ساِن؟     ما اأَهِميَُّة الرترُّ
خوِر الِق�سرِة الأر�سيَِّة التي تحتوي  َكِة من �سُ طِحيَِّة الُمَفكَّ بقِة ال�سَّ    يُطَلُق مفهوُم الترُّرَبِة على الطَّ
ِة  على الكائناِت الحيَِّة ونواتِج الموادِّ المتحلَِّلِة، ويتراوُح �ُسمُكها ما بين ب�سعِة �سنتيمتراٍت وعدَّ
في  وتختلُف  والهواِء،  والماِء  المعدنيَِّة  والموادِّ  الع�سويَِّة  الموادِّ  من  مزيٍج  من  ُن  وتتكوَّ اأمتاٍر، 

ها، وُتعدرُّ التربُة الو�سَط الحيويَّ المالئَم لنموِّ النَّباتاِت. خ�ساِئ�سِ

اأول: عوامُل تكويِن التُّربِة
ِن الترُّربِة، وتلَك العوامُل هَي:        توؤثُِّر مجموعٌة من العوامِل وب�س�كٍل ُمت�كامٍل ف�ي تكورُّ

ُة الأ�شُل 1 - المادَّ
ُد به�ا ال�ن�وُع الأ�س�ليرُّ وتركيبُة المعدنيرُّ الذي َيدخُل في بناِء الترُّربِة، لذا تخ�ت�لُف اأن�واُع         وُيق��سَ

ِة الأ�سِل.        الترُّرِب في تركيِبها َت�َب�ًعا لختالِف المادَّ
2 - المناُخ

         ُيَعدرُّ المُناُخ اأك�ث�ُر العوامِل تاأث�ي�راً ف�ي تكوين الترُّربِة من خالِل ُعن�سِرِي ( الحرارةِ والتَّ�ساقِط)
خوِر.         ويظهُر اأَثُرهما في عملّياِت اإذابِة وتفتيِت ال�سرُّ

3 - الكائناُت الحيَُّة
ِة الأ�سِل واإ�سافِة الم��وادِّ الع�سويَِّة  وله��ا دوٌر فّعاٌل في تكوي��ِن الترُّربِة من خالِل تحليِل الم��ادَّ

وتحليِلها وحراثِتها واإ�سافِة الأ�سمدِة وزراعِتها.
مُن 4 - الزَّ

ُة نُة للترُّربِة متوافرًة كانْت المدَّ مِن في تكويِن الترُّربِة. فكلَّما كانِت العوامُل المكوِّ          يوؤثُِّر عامُل الزَّ
. ِن الُترَبِة اأَقلَّ        التي تتمرُّ من خاللها عمليُة َتكورُّ
 - ما العوامُل الم�سوؤولُة عن  تكويِن الترُّربِة؟

مِن في تكويِن الترُّربِة. ْح دوَر الزَّ  - و�سِّ

ربُة التُّ الُث رُس الثَّ الدَّ
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ناُت التُّربِة ثانيًا: مكوِّ
وؤاِل الذي يليِه: كَل الآتَي ثمَّ اأَجْب عن ال�سرُّ ِل ال�سَّ ناِت الترُّربِة ، تاأمَّ ِف مكورُّ لتعررُّ

بِة. ناُت الرترُّ ْكُل (1-6): مكوِّ        ال�سَّ

ْكِل؟ فتها يف ال�سَّ بِة التي تعرَّ ناُت الرترُّ - ما مكوِّ

وداِء والُبنيَِّة. دٌة مثُل: احلمراِء وال�سَّ بَة لها األواٌن متعدِّ       الرترُّ
ُن من المعادِن وبقايا الكائناِت الَحيَِّة الُمَتَحلَِّلِة.       الترُّربَة تتكوَّ

ها  َيْنُق�سُ التي  تلَك  اأّما  نا�سجًة،  تربَةً  ى  ُت�سمَّ النِّطاقاُت جميُعها  فيها  تظهُر  التي  الترُّربَة 
ى تربًة غيَر نا�سجٍة. بع�ُص النِّطاقاِت فُت�سمَّ

طحيَِّة، ي�ستغرُق مّدًة زمنيًَّة تزيُد على 500 �سنٍة. ت�سكيَل 2�سم من الترُّربِة ال�سَّ
غراًما واحًدا من الترُّربِة يحتوي تقريًبا على (5000- 7000) نوٍع من اأنواِع البكتيريا. 

هل تعلُم اأنَّ

موادٌّ ع�سويٌَّةموادٌّ معدنّيٌة
موادٌّ حّيٌة دقيقٌة

هواٌء

ماٌء
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ْكَل الآتَي، ثمَّ اأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليِه: ِل ال�سَّ بِة تاأمَّ ِف اآفاِق الرترُّ ولتعررُّ

1 - اإلَم ي�سيُر ال�سكُل؟
2 - �سمِّ الآفاق التي تت�سكُل منها التربُة؟

3- ما خ�سائ�ُص كلِّ اأفٍق مَن الآفاِق الأربَعِة؟

بِة. ْكُل (1-7): اآفاُق الرترُّ ال�سَّ

ُل من الأَوراِق  كَّ  اأُفُق (O) َيت�سَ
اقط��ِة التي ل��م َتجِر عليها  ال�سَّ

عمليَّاُت التَّح�لرُِّل.

 اأُف��ُق (A) ال��ذي تَّمت��درُّ اإلي��ه 
ج��ذوُر الأ�سج��اِر وه��ي تربٌة 

ناعمٌة.

اأُف��ُق (B) اأُف��ُق الَغ�ْس��ِل الذي 
ُع فيه الم��وادرُّ المغ�سوَلُة  تتجمَّ
من اأعلى، وه��و اأكثُر ُخ�سونًة 

من الطبقِة ال�ّسابقِة.

عل��ى  يحت��وي   (C) اأُف��ُق 
��ِن  الَخ�سِ م��ِل  الحج��ارِة والرَّ

والَح�سى.
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ثالثًا: اأَهميَُّة التُّربِة

؛ ِلأَنها الو�سُط المالئُم الذي تعي�ُص عليه الكائناُت الحيَُّة  للترُّربِة اأهميٌَّة عظيمٌة في النِّظاِم البيئيِّ
ِته. التي َيعتمُد عليها الإن�ساُن والحيواُن في غذاِئه ومعي�سَ

وَتْكُمُن اأهميَُّة الترُّربِة في اأَنَّها: 
1 - ت�ساعُد على تثبيِت النَّباتاِت في الأر�ِص.

ِر الِغذائيَِّة والماِء. 2 - تعمُل على اإِمداِد النَّباتاِت بالعنا�سِ
3 - ُتعدُّ الو�شَط المالِئَم لن�شاِط الكائناِت الحيَِّة.

رابًعا: اأ�شباُب تدهوِر التُّربِة

اإليِه الكائناُت  النَّباِت، وما َتحتاُج  اإِنتاِج  الترُّربِة على  الترُّربِة عندما َتْنخف�ُص قدرُة   يبداأُ تدهوُر 
الحيَُّة من موادَّ غذائيٍَّة، وقد يكوُن تدهوًرا كليًّا اأو جزئيًّا .

ِل الأ�سكاَل الآتيَة، ثمَّ اأجْب عّما يليها من اأ�سئلٍة: تاأمَّ

ْكُل (1-9): تربٌة ُمَتَدْهِوَرٌة. عُي اجلائُر.                         ال�سَّ ْكُل (1 - 8): الرَّ                ال�سَّ

ورِة.  1- �سْف ما تراُه في ال�سرُّ
 2 - كيَف ت�سهُم العوامُل الب�سريُة في تدهوِر التربِة؟
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ِل الجدوَل الآتَي ثمَّ اأجْب عما يليه من اأ�سئلٍة: هناَك مجموعٌة من الأ�سباِب توؤدي اإلى تدهوِر الترُّربِة. تاأمَّ

الجدوُل (1-4): اأ�سباُب تدهوِر الترُّربِة والحلول المقترحة.

1- ما الأ�سباُب الطبيعيَُّة لتدهوِر التربِة؟
2- ما الأ�سباُب الب�سريَُّة لتدهوِر التربِة؟ 

ما اأَ�سدرُّ تاأثيًرا في تدهوِر الترُّربِة: العوامُل الطبيعيَُّة اأَم العوامُل الب�سريَُّة؟ ولماذا؟ 3- براأِيَك اأيهرُّ
4- اقترْح حلوًل اأُخرى لم�س�كالِت الترُّربِة غيَر الواردِة في الجدول. 

َدِة ببطٍء �سديٍد؟ بيعيَِّة الُمتجدِّ لماذا ُتعدرُّ الترُّربُة من المواِرِد الطَّ

الحلوُل المقترحُةالأ�شباُب الب�شريَُّةالأ�شباُب الطبيعيَُّة

1 - ت�والي �سنواِت ال��َج�فاِف على 
منطقٍة معيَّنٍة  

2 - تذب��ذُب هط��ِل الأَمط��اِر م��ن 
مو�سٍم لآخَر.

وُف��ق��داُن  ال�ت�رُّرب��ِة  ت�ع�ري��ُة   -  3
ي��اِح  خ�سوَب�ِت�ه���ا نت�يج��َة الرِّ
والنج��راِف ب�ف�ع�ِل الم�ي���اِه 

الجاريِة 
4 - الحرائُق الطبيعيَُّة.

 5- َتملرُُّح الترُّربِة.

عُي الجائُر . 1 - الرَّ
جيراِت في المناطِق  2 - قط��ع ال�سرُّ

عويَِّة ِلَغَر�ِص الَوقوِد. الرَّ
3 - الحراث��ُة ب�س��كٍل متعام��ٍد مَع 
ي  ��ا يوؤدِّ ُخط��وِط الكنتوِر ممَّ

اإلى �ُسهولِة انجراِف الترُّربِة.
4 - ع��دُم تطبي��ِق اأ�سالي��َب منا�سبٍة 
الذي  الأمُر  رِف.  وال�سَّ للَريِّ 
وانخفا�ِص  تملرُّ��ِح  اإلى  ي  ُيوؤدِّ

نفاذيَِّة الترُّربِة.
عل��ى  العمران��يرُّ  ح��ُف  الزَّ  -  5

راعيَِّة .  الأرا�سي الزِّ

1 - الحراثُة الأفقيَُّة 
2 - غ�سُل الترُّربِة من الأمالِح.
3 - بناُء الُجدراِن ال�ستناديَِّة.

ياح. اٍت للرِّ 4 - اإقامُة م�سدَّ
باِت  5 - تزويُد الترُّربِة باُلمخ�سِّ

الُع�سويَِّة والكيماويَِّة.
6 - ا�س����تخداُم الو�س���ائ�ِل

. يِّ         الحديثِة في الرَّ
7 - زراعُة الأَ�سجاِر الُحرجيَِّة.

ْر    فكِّ
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َجُة، تدهوُر الّتربِة . ُة الأَ�سِل، الترُّربُة النَّا�سِ ا ياأتي: الترُّربُة، مادَّ 1 - و�سِح المق�سوَد بكلٍّ ِممَّ
2 - ما اأهميُة الترُّربِة؟

ْح دوَر الُمناِخ في تكويِن الترُّربِة. 3 - و�سِّ
ي اإلى تدهوِر الترُّربِة. 4 - اذكْر ثاللَة اأ�سباٍب طبيعيٍَّة واأُخرى ب�سريٍَّة ُتوؤدِّ

كَل الآتَي:       5 - اأكمِل ال�سَّ

رِس أسئلُة الدَّ

مَن الحلوِل المقترحِة لمواجهِة
تدهوِر التربِة
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ِح المق�سوَد  بكلٍّ مّما ياأتي: 1 - و�سِّ
�سوبيَُّة. خوُر الررُّ فاِئِح التَّكتونيَِّة، ال�سرُّ         الق�سرُة الأر�سيَُّة، �سخوُر البازلِت، نظريَُّة ال�سَّ

ْر العباراِت الآتيَة: 2 - ف�سِّ
اأ   - ُتعدرُّ طبقُة الِق�ْسَرِة الأر�سيَِّة الطبقَة المالئمَة للحياِة على الُكرِة الأر�سيَِّة.

َلُة هي في الأَ�سِل �سخوٌر ناريٌَّة اأو ر�سوبيٌَّة. خوُر المتحوِّ ب- ال�سرُّ
ي اإلى َتَدهُوِرَها. ج�- ارتفاُع ن�سبِة الُملوَحِة في الترُّربِة ُيوؤَدِّ

ا ياأتي:  ُح العالقَة بيَن كلٍّ ِممَّ ْن تعميماٍت تو�سِّ 3 -  َكوِّ
ُن الِبحاِر والمحيطاِت. فاِئِح وتكورُّ          اأ  - الحركُة التَّباعديَُّة لل�سَّ

وَلِة. خوِر المتحِّ ُن ال�سرُّ ب- ال�سغُط والحراَرُة وتكورُّ
ُن الترُّربِة. ج�- الُمناُخ وتكورُّ

4 -  ما العوامُل التي �ساهمْت في ت�سكيِل معالمِ �سطحِ الأَر�ِص؟
ِة؟ َجَ 5 - ما الفرُق بْيَن الترُّربِة النَّا�سجة والترُّربِة غيِر النَّا�سِ

6 - اذكر اأَثر الممار�ساِت الب�سريَِّة ال�سلبيَِّة في الإ�سراِر بالترُّربِة.

7 -  اذكْر ثالثًة مَن المقترحاِت، التي تعالُج م�سكالِت التربِة.
خوُر  ُر فيها ال�سرُّ 8 - ارج�ْع اإلى خريطِة الأردنِّ الج�يولوج�يَّ�ِة، وقارْن بين الم�ساحاِت التي َت�ْن�َت��سِ

خوُر الناريَُّة. �سوبيَُّة، وال�سرُّ         الررُّ

أسئلُة الَوْحَدِة
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للمعايِي  َوْفًقا  الآتيِة،  املهاراِت  ُمار�َسِة  قادًرا على  ، �ستكوُن  خريِّ ال�سَّ الِغالِف  َوْحَدِة  بعد درا�سِة 
املُْدَرَجِة يف اجلدوِل اأدناُه، قْم بو�سِع اإِ�سارٍة يف املربَِّع الذي ينا�سُب اأداءَك لكلِّ مهارٍة منها.

ْقُم جيٌد ممتاٌزعنا�رشُالأداِءالرَّ
�شعيٌفجيٌّدجّداً

اأُميُِّز بين اأنواِع الترُّربِة واأُعطي اأمثلًة عليها.1

بيعيَِّة.2 خوِر في توافِر المواِرِد الطَّ ِع ال�سرُّ اأُدرُك دوَر تنورُّ
اأُبيُِّن َتاأْثيَر الُملوحِة في تدهوِر ُخ�سوبِة الترُّربِة.3

اأُدرُك اأهميََّة الترُّربِة في حياِة الإِن�ساِن.4

اأَقترُح حلوًل منطقيًَّة  لم�سكالِت الترُّربِة، وم�سكالِت 7
بيعيَِّة. نق�ِص بع�ِص المواِرِد الطَّ

التقويُم الذاتيُّ

في  ُفها  واأتعرَّ خوِر  ال�سرُّ اأْنواِع  بيَن  التَّمييَز  اأ�ستطيُع 
البيئِة المحليَِّة.

فاِئ�ِحِ باأ�سكاِل �سطِح الأر�ِص ُد عالقَة نظريَِّة ال�سَّ اأُحدِّ 6

5
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الَوحدُة

انيُة 2الّثَّ
الغالُفُ المائيُّ



29

اأَ�سا�َص  ُيَعدرُّ  الذي  الماِء  مو�سوَع  الَوحَدُة  هذِه  تتناوُل 
ُف  يتعرَّ حيُث  الأر�ِص،  �سطِح  على  الحيَِّة  الكائناِت  حياِة 
ناِت الغالِف المائيِّ وحركِة مياِه البحاِر  الطالُب اإلى مكوِّ
فيها  يتجاوُز  التي  المياِه  م�سكلَة  ويدرُك  والمحيطاِت، 
لُب على المياِه العذبِة الموارَد المائيََّة المتوافرَة عالميًّا،  الطَّ

اإّما ب�سبب ظروٍف طبيعيَّة اأو ب�سرّيٍة.
وترّكز هذه الَوحدُة على تو�سيِح م�سكلَة نق�ِص المياِه 
ال�ستهالِك  تر�سيِد  اإلى  يدعونا جميعا  مّما  وعربيًّا،  محِليًّا 

اليوميِّ للماء في كاّفِة المجالِت.
 يُتوقَُّع من الطالِب بعد النتهاِء من درا�شِة هذِه الَوحدِة اأْن:

�َط�ل�ح�اِت وال�حقائَق  ي�س�توع�َب ال�م�ف�اه�ي�َم وال�ُم��سْ
والتعميماِت الواردَة في الَوحدِة.

طحيََّة). َف الغالَف الماِئيَّ (المياَه الجوفيََّة، وال�سَّ يتعرَّ
َف ُم�سكلَة نق�ِص المياِه محليًّا و عربيًّا. يتعرَّ

. اناِت المائيَِّة الجوفيَِّة في الأردنِّ َد مواقَع الخزَّ يحدِّ
الحا�سوِب،  با�ستخداِم  بياناٍت  وقواعَد  اٍت  ملفَّ ُين�سَئ 

َن من اتخاِذ القراراِت المنا�سبِة. ليتمكَّ
ُيتقَن مهاراِت التَّفاُو�ِص و الِحواِر.

المعلوماِت  في جمِع   العلميِّ  البحِث  منهجيََّة  َف  ُيوظِّ
ويقترَح  وُيحلِّلها،  َمها،  وينظِّ  ، َجغرافّيةٍّ ُم�سكَلٍة  لأيِّ 

ًة اإجرائيًَّة لها.  ُخطَّ
ِث. َر اأَهميََّة الُمحافظِة على المياِه من الَهْدِر والتََّلورُّ ُيقدِّ

َل م�سوؤوليََّة قراراتِه الفرديَِّة والجماِعيَِّة.  يتحمَّ
. َر عظمَة الخالِق في تكويِن الغالِف المائيِّ ُيقدِّ
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              ما اأهميُة املاِء يف حياتنا؟
بيعيَِّة  يَُعدُّ الماُء عماَد الحياِة الأَ�سا�ِص لجميِع اأنواِع الكائناِت الحيَِّة، ومن اأَهمِّ الم�سادِر الطَّ
�سروريٌّ  وهو   ، الغازيِّ الغالِف  وفي  باِطِنها  في  الأَر�سيَِّة،  الُكرِة  �سطِح  على  الموجوَدِة 
ناعيَِّة وال�ستخداماِت المنزليَِّة، وم�سدٌر للعديِد من الثَّرواِت  لأن�سطِة الإن�ساِن الزراعيَِّة وال�سِّ
بو�ساطِة  نقُلها  يتمرُّ  العاَلِم  تجارِة  ُمعظَم  اأنَّ  المعدنيَِّة، كما  والأَمالِح  الأَ�سماِك  مثلِ:  بيعيَِّة  الطَّ

النَّقِل البحريِّ عبَر البحاِر والمحيطاِت. 
وِر المياِه على �سطِح الأَر�ِص وفي باِطِنها وهو  ُيطَلُق الغالُف الماِئيرُّ على جميِع اأ�سكاِل و�سُ
ُل المياُه المالحُة (البحاُر والمحيطاُت)  ُل ما ن�سبُتُه (71%) من �سطح الر�ص. حيُث ُت�سكِّ ي�سكِّ
ُل المياُه العذبُة  الن�سبَة الكبرى في الغالِف المائيِّ لت�سَل ن�سبُتها الى (97٫5%) في حيِن ُت�سكِّ
يُة والمياُه الجوفيَُّة وبخاُر الماِء) ما ن�سبُتُه (2٫5%) فقط  (الأَنهاُر والبحيراُت والجباُل الجليدَّ

كَل (2-1)، ثمَّ اأجْب عن الأ�سئلِة التي تليِه:   ِل ال�سَّ . تاأمَّ مَن الغالِف المائيِّ

كُل (2-1): توزيُع المياِه على �سطِح الأَر�ِص.                                ال�سَّ

مكوناُت الغالف المائيِّ ُل رُس األوَّ الدَّ

مياٌه عذبة 2٫5٪البحرياُت ومياٌه اأخرى

املياُه اجلوفيُّة
٪30٫1

الأنهاُر والكتُل
اجلليديَُّة
٪68٫7

٪1٫2

مياٌه ماحلٌة
)بحاٌر وحميطاٌت(

٪97٫5

ماٌء ٪71

ياب�شٌة ٪29

الغالُف املائيُّ املياُه العذبُة
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1- كْم تبلُغ ن�سبُة كلٍّ من  َم�ساحِة الياب�ِص والماِء على �سطِح الُكرِة الأَر�سيَِّة؟
2- ما اأَنواُع المياِه في الكرِة الأَر�سيَِّة؟

ُز معظُم المياِه العذبِة في العالمِ؟ 3- في اأيِّ الأَ�سكاِل تتركَّ

بيعِة اأوًل: دورُة المياِه في الطَّ
ِر مياِه البح��اِر والمحيطاِت والُبحيراِت والأَنهاِر  بيعِة، من خالل تبخرُّ تب��داأ دورُة المياِه في الطَّ
رُة  ِر المي��اِه الجوفيَِّة الموجودِة على ُعْمٍق قليٍل، ث��م ت�سَعُد المياُه المتبخِّ والنَّبات��اِت والترُّربِة، وتبخرُّ
اإل��ى طبقاِت الجوِّ الُعليا، ُثمَّ تتكاثُف ب�سبِب البرودِة على �سكِل �ُسُحٍب، وتت�ساقُط على هيئِة اأَمطاٍر 
مطاُر  ِر ثانيًة، َوتاأُْخُذ الأَ اأو ُثل��وٍج فوَق �سطِح البحاِر والمحيطاِت والياب�س��ِة، وتعوُد فيما بعُد للتَّبخرُّ
ًة، والجزُء الأَكبُر َي�ْسُق��ُط مبا�سرًة على البحاِر والمحيطاِت،  الُمت�ساقط��ُة على الياب�سِة م�ساراٍت ِعدَّ
ُب عبَر  نً��ا الأنهاَر والبحيراِت اأو يت�سرَّ وج��زٌء ين�ساُب على الياب�ص على �سكِل جرياٍن �سطحيٍّ مكوِّ

 . ُر مبا�سرًة ويعوُد ثانيًة للغالِف الجِويِّ نًا المياَه الجوفيََّة وجزٌء اآخُر يتبخَّ طبقاِت الأَر�ِص مكوِّ

بيعِة. كُل (2-2): دورُة الماِء في الطَّ ال�سَّ
بيعِة.   ِة في الطَّ 1 - تتبْع حركَة المياِه �سمَن الدورِة المائيَِّة العامَّ

؟ بيعِة بالمحافظِة على التَّواُزِن المائيِّ ورِة المائيَِّة في الطَّ 2 - ما عالقُة الدَّ
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لبِة. بيعِة بحالِته الثالِث: ال�سائلِة، والغازيَِّة، وال�سرُّ املاَء يوجُد يف الطَّ
اأكرَث من ثلثي املياِه العذبِة يف العاملِ موجودٌة يف منطقِة القطبنِي، واأقلَّ من 1% من املياه 

. العذبِة م�ستغّلٌة لال�ستهالِك الب�رشيِّ

ثانيًا: المياُه المالحُة

اأَيَن توجُد النَّ�سبُة الُعظمى من المياِه على �سطِح الُكرِة الأر�سيَِّة ؟
ِف ذلَك ادر�صِ الخريطَة الآتيَة، ثم اأجْب عن الأ�سئلِة التي تليها:    لتعررُّ

كُل (2-3): خريطُة القاّراِت والمحيطاِت. ال�سَّ

1 - �سمِّ المحيطاِت الظاهرَة في الخريطِة.
اهرِة في الخريطِة. 2 - �سمِّ ثالًثا من البحاِر الظَّ

هل تعلُم اأَنَّ

أوقيانوسيا
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المحيطاُت
 . ُل النِّ�سبَة الُكبرى من م�ساحِة الغالِف المائيِّ حاٌت مائيٌَّة وا�سعٌة وعميقٌة، ت�سكِّ هي م�سطَّ
حاٌت مائيٌَّة �سغيرُة الم�ساحِة مقارنًة  ا الِبحاُر فهي  م�سطَّ ها بمنافَذ مائيٍَّة كبيرٍة. اأمَّ ُل مع بع�سِ َتتَّ�سِ

بالمحيطاِت.

 وُت�سنَُّف البحاُر اإلى:
ى  ُل بالبحاِر والمحيطاِت الأُْخرى عن طريِق ُفتحاٍت �سيَِّقٍة ُت�سمَّ 1- بحاٍر �شبِه مفتوَحٍة: وهي التي َتتَّ�سِ

.( ُط، البحُرالأحمُر، الخليُج العربيرُّ       (الم�سائُق) اأو (قنواٌت) ومن اأمِثلتها: (البحُر المتو�سِّ
ُل بالمحيطاِت والبحاِر الأُخرى عن طريِق فتحاٍت وا�س��عٍة.  2- بحاٍر مفتوَحٍة: هَي البحاُر التي تتَّ�سِ

يِن، بحُر اليابان).       ومن اأمِثلِتها: (بحُر العرِب، بحُر ال�سِّ
حاٍت مائيٍَّة اأُخرى ف�ه�ي ُمَح�اطٌة  ُل باأيِّ م�سطَّ 3- بحاٍر ُمْغلَقٍة ) البُحيراِت (: وهَي البحاُر التي ل َتتَّ�سِ

      بالياِب�ِص من جميِع الِجهاِت. وِمْن اأمِثَلِتها (البحُر الميُِّت، بحُر قزويَن).

ثالثًا: المياُه العذبُة 
ُع ب�سكٍل غِي منتَظٍم، فهناَك           ُتَعدرُّ املياُه العذبُة جزًءا من الغالِف املائيِّ على �سطِح الأر�ِص، وتتوزَّ
اِن العامِل تقريًبا من  . ويعاين ن�سُف �ُسكَّ ، ومناطُق اأخرى لديها عجٌز مائيٌّ مناطُق لديها فاِئ�ٌص مائيٌّ

ُم�سكالٍت ناجمٍة عن العجِز املائيِّ وتوجُد املياُه العذُب فيما ياأتي :

1- الأنهاُر 
التي  ْطَبِة  الرَّ املناطِق  اأَنهاِر  الى  نَّ�ُف  وُت�سَ العال�مِ  العذبِة يف  املياِه  م�سادِر  اأحَد  الأنهاُر  ُل  كِّ ُت�سَ
ى من املياِه اجلوفيَِّة مثِل: نهِر (الهوانغ  يَّاٌت كب�يٌة من الأَمطاِر، وتتغذَّ َها كمِّ ت�سقُط على اأحوا�سِ
ٍة مثِل  ِة التي تنبُع مْن مناطَق رطبٍة، وجتري يف مناطَق جافَّ نِي، واأنهاِر املناطِق اجلافَّ هو) يف ال�سِّ

نهِر النِّيِل، ونهِر الأُردنِّ ونهِر الُفراِت ونهِر دجلَة. 
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2- البُحرياُت
ُة من جم�يِع الِجهاِت،  وتتميَُّز بتغيرُِّر اأَبعاِدها من ف�سٍل اإلى  حاٌت مائيٌَّة، تحيُط بها الياِب�سَ م�سطَّ
اأو تقلرُّ م�ساَحُتها وينخف�ُص  الَجليِد  التَّ�ساُقِط وذوباِن  ِل  َف�سْ َتزداُد م�ساَحُتها ِخالَل  َقْد  اآخَر. 

م�ستواها في ف�سِل الَجفاِف .                         
- ما الفرُق بيَن الِبحاِر والُبحيراِت؟
- ما الأََهِميَُّة القت�ساديَُّة للبحيراِت؟

3 - املياُه اجلوفيَُّة
ُع في خّزاناِت المياِه الجوفيِِّة تحت �سطِح الأر�ِص، اأو في الفراغاِت   هي المياُه التي تتجمَّ

مِل والح�سى. خوِر وحبيباِت الترُّربِة والرَّ قوِق بيَن ال�سرُّ وال�سرُّ
ُن المياُه الجوفيَُّة؟ كيَف تتكوَّ

كَل الآتَي، ثمَّ اأجْب عن الأ�سئلِة التي تليِه: ِل ال�سَّ ِف ذلَك تاأمَّ  لتعررُّ

كُل (2-4): المياُه الجوفيَُّة. ال�سَّ

اناُت املياِه اجلوفيَِّة يف باطِن الأَر�ِص؟ ذى خزَّ 1 - من اأين َتَتغَّ

م�ستوى املياه 
اجلوفية

ت�سرب
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ْ اأ�سكاَل ُخروِج املياِه اجلوفيَِّة اإلى �سطِح الياب�سِة. 2 - بنيِّ
3-  ما اأهميَُّة املياِه اجلوفيَِّة يف الأن�سطِة الب�رشيَِّة؟

. الأُرُدنَّ ُيعدرُّ من اأَفَقِر ع�سِر ُدوٍل في العالِم من َحْيُث العجُز الماِئيِّ

 4- اجلليُد
ِد  ُع في المحي��ِط المتجمِّ ، ويتوزَّ ��ي الجلي��ُد تقريًبا (10)% م��ن م�ساحِة �سطِح الأَر���صِ ُيغطِّ
ِة القطبيَِّة الُجنوبيَِّة (اأَنتاركتيكا)، والِقَم��ِم الجبليَِّة ال�ساِهَقِة مثِل:  ماليِّ (اأَركتيكا) والق��ارَّ ال�سِّ

جباِل الألِب في اأوروبا، وجباِل الهماليا في اآ�سيا.    
ا،  ُل مع الوقِت اإلى جليٍد متما�سٍك جدًّ يَّاٍت كبيرٍة، وتتحوَّ اأُ الجليُد من تراُكِم الثرُّلوِج بكمِّ ين�سَ
وعندم��ا تتراكُم الثرُّلوُج على الِقَمِم الجبليَِّة، وي�سُل �ُسْمُكها اإل��ى ع�سراِت الأَمتاِر، فاإِنها تبداأُ 

لًة اأَوِدَيًة مَن الجليِد. حِف ببطٍء ُم�سكِّ بالزَّ

هل تعلُم اأَنَّ

. كُل (2-5): جبٌل جليديٌّ ال�سَّ
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ِح المق�سوَد بكلٍّ مّما ياأتي: 1 - و�سِّ
        المحيطاُت، البحيراُت، البحاُر المفتوحُة، المياُه الجوفيَُّة، البحاُر �سبُه المفتوحِة.

بيعِة. 2 - ا�سرْح ُخُطواِت دورَة المياِه في الطَّ
3 - اأَْعِط مثاليِن على كلٍّ مّما ياأتي:

        اأ   - بحاٍر مفتوحٍة.
        ب- بحاٍر �سبِه مفتوحٍة.

ْد م�سادَر المياِه العذبِة على �سطِح الُكرِة الأر�سيَِّة. 4 - عدِّ
ُن الجليُد. ْح كيَف يتكوَّ 5 - و�سِّ

6 - اذكْر اأهمَّ المناطِق التي ينت�سُر فيها الجليُد في العالِم.
7 - انقْل اإلى الخريطِة الآتيِة اأ�سماَء الظاهراِت التي تمّثُلها الأرقاُم الآتَيُة : 

- محيطاٌت  1 ، 2 ، 3
- ب��ح�����اٌر   4 ، 5 ، 6

- اأَن��ه������اٌر  7 ، 8

رِس أَسئلُة الدَّ

7
8

1 4

3
2

5 6
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ما تاأثُي الرياِح على حركة املياِه؟
 اأوًل: الأَمواُج

َتغيرُِّر مكاِنها،في  عوًدا وُهبوطًا دوَن  الماِء �سُ ُجَزيَئاُت  ُك  فتتحرَّ ياِح،  الرِّ بِفْعِل  الأمواُج  تن�شاأُ 
اإلى الخلِف،  َتتَِّجُه  القاع  اإلى الأَماِم، وفي  الُجزيئاُت  َتتَِّجُه  ِة  الِقمَّ ، ففي  اأو دائريٍّ ِويٍّ  م�ساٍر بي�سَ

ُر على ال�ساِطِئ. َوَتُكوُن ذاَت قممٍ وا�سحٍة، ولكنَّها �ُسْرعاَن ما تتك�سَّ
اأنظِر  منُهما،  كلٍّ  ِف  لتَعررُّ الت�سونامي.  واأمواٌج  عاديٌة،  اأمواٌج  ق�سمين:  اإلى  الأمواُج  تنق�سُم 

ا يليِه مْن اأ�سئلٍة: كَل الآتَي، ثمَّ اأجْب عمَّ ال�سَ

 

                                      

ال�سكل (2 - 6 ) اأمواج الت�سونامي والأمواِج العاديِة

1 - اأيَن تن�ساأُ الأمواُج العاديُة؟
2 - فيما تختلُف اأمواُج الت�سونامي عن الأمواِج العاديِة؟

حركُة مياِه
البحاِر والمحيطاِت 

اني رُس الثَّ الدَّ

اأمواج عادية اأمواج الت�شونامي

خط ال�شاحل خط ال�شاحل
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يحدُث الت�سونامي نتيجَة َحركٍة زلزاليٍَّة في قيعاِن البحاِر و المحيطاِت ،ويظهُر على �سكِل اأمواٍج 
عظيمٍة، يتراوُح طوُلها بيَن  ( 200 – 800) كم، وت�سُل �سرَعُتَها اإلى (700) كم/ �ساعٍة ويتراوُح  

واِطِئ وما عَلْيها.  ي اإلى تدميِر ال�سَّ واِطِىء بيَن  (  3 -  50م)  فتوؤدِّ ارتفاُعها عنَد ال�سَّ
وُي�سُي م�سطلُح ت�سونامي يف اللغِة اليابانّيِة اإلى مقطعنِي (ت�سو) وتعني الكبَي و(نامي) وتعني املوجَة.

كَل الآتَي، ثمَّ اأجْب عّما يليِه مْن اأ�سئلٍة: ِل ال�سَّ تاأَمَّ

رُة للت�سونامي. كُل (2-8): الآثاُر المدمِّ كُل (2-7): حدوُث الت�سونامي.                     ال�سَّ        ال�سَّ

1 - كيَف يحدُث الت�سونامي؟
واِطِئ والمناطِق المحيطِة بها؟ 2 - ما تاأثيُر الت�سونامي في ال�سَّ

يمكُن ال�ستدلُل بحدوِث ظاهرِة الت�سونامي عْن طريِق:
يٍَّة، و�سماِع اأَ�سواٍت م�سابهٍة ل�سوِت الّرعِد. ٍة اأر�سِ - الإح�سا�ِص بِهزَّ

ا. - قد تخرُج بع�ُص الغازاِت من مياِه البحِر على �سكل فقاقيَع،وبرائحٍة كريهٍة جدًّ
اِطِئ باّتجاِه الُعمِق ب�سكٍل كبيٍر. - تراجِع مياِه ال�سَّ

الق�سرة 

الو�ساح
خط

دع ال�سّ

ارتفاُع الموجِة

هْل تعلُم اأنَُّه



39

ثانيًا: التَّيَّاراُت البَحريَُّة 
زيادِة  اأو  المياِه،  حرارِة  درجِة  زيادِة  نتيجَة  الماِء؛  كثافِة  تغّيِر  ب�سبِب  البحريُة  التياراُت  تن�ساأُ 
الملوحِة، حيُث تتحّرُك المياُه مَن المناطِق الأكثِر كثافًة اإلى المناطِق الأقلِّ كثافًة. وت�سهُم التياراُت 
البحريُة في التاأثيِر في مناِخ المناطِق التي تمررُّ بها،  وتتاأّثُر حركُة التياراِت البحريِة بالقّوِة الكورولية، 

وباتجاِه الرياِح ال�سائدِة في الكرِة الأر�سيِة.
                                   
                                   

كُل ( 2-9): حركُة التيَّاراِت البحريَِّة.     ال�سَّ

ْكِل.       1 - �سْف ما تراُه يف ال�سَّ
رُك مياُه املحيطاِت والبحاِر؟ 2 - كيَف تتحَّ

ُتَعدرُّ المحيطاُت نظاًما ديناميكيًّا تنتقُل فيه الطاقُة حوَل الكرِة الأر�سيَِّة، فالتَّيَّاراُت المائيُة الداِفَئُة 
تنقُل المياَه من المناطِق ال�ستوائيَِّة اإلى المناطِق الباردِة، واأُخرى َتْنُقُل المياَه الباردَة اإلى المناطِق 
ال�ستوائيَِّة، لذا فاإنَّ اأغنى مناطِق العالمِ َوفرًة بالكائناِت الحيَِّة والأ�سماِك هي مناطُق التقاِء التَّيَّاراِت 

ولِة. افئِة التي ُتمثُِّل م�سدًرا اقت�ساديًّا للدَّ الباردِة   بالتَّيَّاراِت الدَّ

منطقة قطبية

اأر�ص

ارتفاع مياه المحيط

منطقة �سبه 
ا�ستوائية
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لم�سافاٍت  دٍة  محدَّ باتجاهاٍت  كِة  المتحرِّ المياِه  مَن  طوليًَّة  نطاقاٍت  البحريَُّة  التَّيَّاراُت  تمثُِّل 
خَمًة في البحاِر والمحيطاِت، َي�سُل عمُقها اأحياًنا الى 300م  ُل اأَنهاًرا مائيًَّة �سَ بعيدٍة حيُث ُت�سكِّ

ها ال�سطحيرُّ اإلى 300كم، وب�سرعٍة ت�سُل اإلى 100كم / �ساعٍة. وعر�سُ
ْكَل الآتَي، ثم اأجْب عِن الأ�سئلِة الَّتي تليِه: ِل ال�سَّ تاأمَّ

                                                   

كُل (2-10):التَّيَّاراُت البحريَُّة. ال�سَّ
اِفَئِة، والباِرَدِة. 1 - �سمِّ بع�َص التَّيَّاراِت  الدَّ

ُل اإليها؟ اِفَئِة والباردِة في ال�سواطِئ الَّتي َت�سِ 2 - ما تاأثيُر كلٍّ من التَّيَّاراِت الدَّ
3 - بيِّْن فوائَد التَّيَّاراِت البحريَِّة . 

ِمن  غِم  الرَّ على  تاِء  ال�سِّ ف�سِل  في  اأوروبا  غرِب  �سواحِل  في  الِمالَحِة  ا�ستمراِر  �سبَب  ْر  ف�سِّ  -  4
ديِد لدرجِة الحرارِة. الإْنِخفا�ِص ال�سَّ
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ثالثًا: المدُّ والجزُر 

م�ِص والقمِر  ِة الجاذبيَِّة ِلُكلٍّ من ال�سَّ اأ ظاهرُة المدِّ والجزِر في الِبحاِر و المحيطاِت بفعِل قوَّ َتْن�سَ
اِطِئ  تيِن في اليوِم، اإذ يرتفع الماُء باتِّجاِه ال�سَّ حاِت المائيَِّة، ويتوالى حدوُث المدِّ والَجزِر مرَّ للم�سطَّ
هِر، الأُولى: ِعْنَدما  تيِن في ال�سَّ ، ثمَّ ينح�سُر في حالِة الَجْزِر، َيْحُدُث المدرُّ العالي مرَّ في حالِة المدِّ
م�ُص و القمُر والأر�ُص  يكوُن القمُر محاقًا، والثَّانيُة: عندما يكوُن بدراً، وفي الحالتيِن تكوُن ال�سَّ

على ا�ستقامٍة واحدٍة.
ْكَلنِي الآتينِي، ثمَّ اأجْب عن الأ�سئلِة التي تليِهما:  ِل ال�سَّ تاأمَّ

كُل ( 2-12): ظاهرُة الَجْزِر ال�سَّ كُل ( 2-11 ): ظاهرُة المدِّ        ال�سَّ

م�ِص والقمِر عنَد ُحدوِث المدِّ والَجْزِر. 1 - �سْف كيَف يكوُن و�سُع كلٍّ من ال�سَّ
ى ارتفاُع الماِء باتِّجاه ال�ساِطئِ؟ 2 - ماذا ُي�سمَّ

ى انح�ساُر الماءِ عِن ال�ساطِئ؟ 3 - ماذا ُي�سمَّ
4 - ما الآثاُر المترتِّبُة على حركِة  مياِه الِبحاِر والمحيطاِت في العالم؟

الطاقِة  توليِد  في  والجزِر  المدِّ  طاقِة  مْن  ت�ستفيُد  ال�ساحليِة  الدوِل  مَن  كثيٌر  اأخَذْت 
الناتِج مَن  التلوِث  الحراريِة، والحدِّ مَن  الطاقِة  ال�سغِط عْن محطاِت  لتخفيِف  الكهربائيِة، 

المحطاِت الحراريِة التي تعمُل بالفحِم اأِو النفِط.
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ا ياأتي: ِح المق�سوَد بكلٍّ ِممَّ 1-و�سِّ
       الأمواُج، الت�سونامي، التَّيَّاراُت البحريَُّة.

2 - بيِّْن كيَف تن�ساأُ ظاهرُة المدِّ والَجْزِر.
3 - قارْن بيَن الت�سونامي والتياراِت البحريِة من حيُث:

اأ   - اأ�سباب ن�سوِئها.
ب- الآثاُر الناِجَمِة عن كلٍّ منُهما .

اأَ�سماِك  ُل م�ساِئِد  اأَف�سَ ْر العبارَة الآتيَة: (َتَقُع  التَّيَّاراِت الَبحريَِّة، ف�سِّ 4- بناًء على درا�َسِتَك لأهميََّة 
رديِن على �سواطِئ الياباِن والمغرِب والبيرو). ال�سَّ

َب الجدوِل. كِل (2-10) �سنِِّف التَّياراِت البحريََّة الآتيََّة َح�سَ 5 -  م�ستعيًنا بال�سَّ
         ( تّياُر كناري، تّياُر البرازيل، تّياُر �سرق اأُ�ستراليا، تّياُر بنغويال، تّياُر غينيا، تّياُر موزميبق، تّياُر      

كم�ستاكا)
       

                تيَّاراٌت دافئٌة      تيَّاراٌت باِرَدٌة

رِس أَِسئلُة الدَّ
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ُع الموارُد المائيَُّة ب�سكٍل متوازٍن في العالِم؟ ولماذا؟ هل تتوزَّ

اأوًل: الت�شاقُط المطريُّ في العالِم

ئي�َص  للمياِه على كوكِب الأر�ِص، اإلَّ اأََّنها ل تهِطُل بانتظامٍ  من  تُعدُّ مياُه الأمطاِر الم�سَدَر الرَّ
ماُن والمكاُن على جميِع المناطِق في العالِم ، فنجُد مناطَق رطبًة مثَل: الُجزِء الأَْعَظِم مَن   حيُث الزَّ
الأمريكّيتيِن و�شماِل قارتْي اأوروبا واآ�شيا، ومناِطَق اأُخرى ينُدُر فيها �شقوُط الأَمطاِر كمناطِق �شمال 

اإفريقيا.
ْكَل الآتي، ثمَّ اأجْب عن الأ�سئلِة التَّي تليِه: ِف ذلَك انظِر ال�سَّ ولتعررُّ

كُل ( 2-13): كميات الت�ساقط، التبخر، اجلريان ال�سطحي يف قارات العامل كم3 ال�سَّ

1 - ماذا ُيمّثُل هذا ال�سكُل؟
2 -  اأ�سْر اإلى المناطِق التي يت�ساقُط عليها كمياٌت كافيٌة مَن الأمطاِر؟

3 - اأكتْب اأ�شماَء المناطِق التي يقلُّ فيها �شقوُط الأمطاِر؟

رُس الثالُث الوضُع المائيُّ في العالِم الدَّ
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ثانياً: الو�شُع المائيُّ عالمياً

بيعيَِّة كنق�ِص  روِف الطَّ ا ب�سبِب الظرُّ لُب على المياِه الَعْذَبِة الموارَد المائيََّة المتوافرة، اإمَّ يتجاوُز الطَّ
روِف الب�سريَِّة.  ِعها ب�سْكلٍ ُمْنَتَظمٍ على �سطِح الُكرِة الأر�سيَِّة ، واإّما ب�سبِب الظرُّ الأَمطاِر، وعدِم توزرُّ
 ، كاِن وتزاي�ِد اأَن�سطِتهُم المختلفِة وكذلَك نق�ِص الخبرِة و غياِب التَّدريِب التِّقنيِّ كتزايِد اأَع�داِد ال�سرُّ
ا يوؤّدي اإلى قلَِّة اإمكانيَِّة الح�سوِل على  ، و�سعِف الإدارِة الحكيمِة للمواِرِد المائيَِّة، ممَّ يِّ �سِ والُموؤَ�سَّ

المياِه النَّظيفِة.
كَل الآتَي، ُثمَّ اأِجْب عّما يليه من اأ�سئلٍة ِف الو�سِع المائيِّ  على م�ستوى العالِم، انظِر ال�سَّ ولتعررُّ

كُل (2-14): توزيُع المياِه العذبِة في العالِم.                                               ال�سَّ
1- ما القاراُت التي تتمتُع بو�سٍع مائيٍّ اآمٍن؟

. 2 - في اأيِّ ِفَئٍة تقُع المجموعُة العربيَُّة  من حيُث الو�سُع المائيِّ
3 - قارن بين ن�سيب الفرِد من المياِه العذبِة بين �سماِل افر يقيا واأمريكا الجنوبيِة.

عجز
�سغط اآمن

0 68400070000150006000250017001000

حرج
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ثالثاً: موؤ�شراُت م�شكلِة المياِه العالميِة
  2٫4 ويفتقُد  ال�سالحِة،  المياِه  اإلى  تقريبًا)  العالِم  �سّكاِن  �سد�ُص  (اأي  ن�سمٍة  مليار   1٫1 يفتقُر   •

. مليار ن�سمٍة (اأي تقريبًا 40% من �سّكاِن العالِم) اإلى خدماِت ال�سرِف ال�سحيِّ
• يق�سي 6000 طفل تقريًبا يوميَّا ب�سبِب الأمرا�ِص الناتجِة عِن المياِه َغيِر الماأمونِة.

المياِه وعدم توافِر خدماِت ال�سرِف ال�سحيِّ في ما ن�سَبُتُه 80% من الأمرا�ِص  • يت�سبُب تلوِث 
في العالِم.

ُل ا�ستهالِك المياِه بما يعادُل �سعَف مّعدِل الزيادِة ال�سكانيِة خالَل القرِن الما�سي. • ارتفَع معدَّ
• تتخلَّ�ُص الدوُل الناميُة من المياِه العادمِة من دوِن معالجٍة بما ن�سبته 90% منها.

في  كثيراً  المياِه  م�شتوى  انخفا�ِض  اإلى  وال�شرب  للريِّ  الجوفيِة  المياِه  �شخِّ  في  الإفراُط  • اأدى 
ٍة، ما اأجَبر �سكانها على ا�ستخداِم مياٍه ذاِت نوعيٍة  رديئٍة لأغرا�ِص ال�سرِب. مناطقَ عدَّ

بها و�سحِبها بطرائَق غيِر �سرعيٍة وهدرِها 50% تقريبًا مَن  • تبلُغ ن�سبُة الفاقِد مَن المياِه نتيجَة ت�سررُّ
المياِه المخ�س�سِة لل�سرِب، و60% من مياِه الريِّ في البلداِن الناميِة.   

رابعاً: اقتراحاٌت للتخفيِف من م�شكلِة المياِه
، في ظلِّ ت�ساوؤِل  اأمِنها المائيِّ • و�سُع الدوِل ا�ستراتيجيًة �ساملًة للمياِه تت�سُم في المحافظِة على 

الكمياِت المتوافرة.
• ا�ستخداُم التقنياِت الحديثِة، والموارِد البديلِة للحد من التلوِث، مثل الطاقِة ال�سم�سيِة، والطاقِة 

النوويِة ال�سليمِة.
• حفر الآباِر الإرتوازيِة، وبناُء ال�سدوِد، والإ�ستفادُة الق�سوى مْن م�سادِر المياِه الجوفيِة والأمطاِر 

وتخزيِنها ل�سماِن توافِر الإمداداِت عنَد الحاجِة.
واإعداُد   المائيِة،  للموارِد  اأبحاٍث وتطويٍر  مراكِز  واإقامُة  الم�ستهلكِة وتدويرها،  المياِه  • معالجُة 

الكوادِر الوطنيِة، والإ�ستفادُة مَن الخبراِت العالميِة.
مَن  والحدِّ  الثلوِث،  بمكافحِة  يتعلَُّق  ما  في  والأْفراِد،  للدوِل  وملزمٍة  �سارمٍة  قوانيَن  و�سُع   •

الإ�سراِر بموارِد المياِه. 
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ياِت التي ُتواِجُه الب�سريََّة في َمطَلِع الأَلفيَِّة الثَّاِلَثِة؟ 1  - ما اأَهمرُّ التَّحدِّ
2 - اذكْر موؤ�سراِت م�سكلِة المياِه في العالِم؟

َلِب على المياِه في العاَلِم. ْر �سبَب زياَدِة الطَّ 3 - ف�سِّ
4 - ما القتراحاُت للتخفيِف من م�سكلِة المياِه في العالِم ؟ 

كِل (2-14) واأطل�ِص العالِم، اذكْر ِمثاليِن على: 5- بال�ستعانِة بال�سَّ
       اأ   - دوٌل تعاني من عجِز المياِه.

       ب- دوٌل تعاني من �سغٍط على المياِه.     
       ج�- دوٌل تعاني من و�سٍع حرٍج.

       د  - دوٌل تتمتَُّع بو�سٍع اآمٍن.

رِس أسئلُة الدَّ
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؟  ما الإقليُم الُمناخيرُّ الذى ي�سوُد معظَم اأَقطاِر الوطِن العربيِّ
 اأوًل: اأ�شباُب م�شكلِة المياِه

وِل  ، لذا اأَ�سبحْت معظُم الدرُّ بِه الجافِّ تقُع معظُم مناطِق الوطِن العربيِّ �سمن الإِقليِم الجافِّ و�سِ
، ب�سبِب التغيير المناخيِّ الذي يتمثل في عدِم انتظاِم  العربيَِّة ُتعاني ُم�سكلَة ُندرِة المياِه ب�سكٍل عامٍّ
ُة هذه الم�شكلِة ب�شبِب  ِر، وتتزايُد ِحدَّ ِر والجفاِف الُمَتكرِّ لِت التَّبخُّ �ُشقوِط الأَمطاِر، وارتفاِع معدَّ
كاِن حيُث ارتفَع عدُد ال�سكان من 128 مليوٍن عام 1970 اإلى  التزايِد الم�سطرِد في اأَعداِد ال�سرُّ
اإلى 600مليوِن  الّدَوِل العربيَِّة   اأَْن يرتفَع ي�سبَح عدُد �سكاِن  ُع  359 مليوٍن عام 2012 ، وُيَتوقَّ

ن�سمٍة في عاِم 2050م،. مما يعني تزايُد خطورِة هذِه الم�سكلِة م�ستقباًل.
اأجْب عن  كَل الآتَي، ثمَّ  اأنظِر ال�سَّ ِف بع�ِص الحقائِق عن الو�سِع المائيِّ في الوطِن العربيِّ  ولتعررُّ

الأ�سئلِة التي َتليِه:

 . ْكُل (2-16): المياُه في الوطِن العربيِّ                                               ال�سَّ
على  اقطِة  ال�سَّ الأمطاِر  مجموِع  اإلى  بالن�سبِة  العربيرُّ  الوطُن  في  اقطِة  ال�سَّ الأَمطاِر  ن�سبُة  ما   -  1

م�ستوى العالِم؟

الوضُع المائيُّ في
 الوطِن العربيِّ 

ابُع رُس الرَّ الدَّ

%50%30
%2%1

اجمالي الم�ستغّل من 
المواِرِد المائيَّة في 

الوطن العربّي والبقّيُة 
ياِع. تتعّر�ُص للهدِر وال�سَّ

من الأرا�سي العربيِة
راعِة الحِة  للزِّ ال�سّ
ر معر�سٌة  للتَّ�سحرُّ

ب�سبب نق�ِص المياِه.

مقدار مياه المطار
الذي ت�ستفيد منه
الدولُ العربيُة من
اإجماليِّ الأمطاِر

في العالم.

الوطُن  يحتويه  ما  فقط 
العربيرُّ من الجريان
ال�سطحيِّ للمياه في

العالِم.
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2 - ما ن�سبُة اإِجماليِّ الم�سَتَغلِّ من المياِه في الوطِن العربيِّ ؟ ناق�ْص ذلَك مَع زمالِئَك ومعلِِّمَك.
3 - ما ن�سبُة الهدِر من المياِه المتوافرة في الوطِن العربّي ؟ وما اأ�سباُب هذا الهدِر؟

ثانياً: الو�شُع المائيُّ في الوطِن العربيِّ

البلداِن  المياِه، ولكْن حتى  ُتعاني من نق�ِص  باأًنَّها  العربيَِّة تقريًبا  الُبلداِن  يمكُن و�سُف جميِع 
ا على مدى العقوِد  العربيَِّة التي تتمتَُّع بقَدٍر اأكبَر من الموارِد المائيِة مقارنًة بغيِرها، قْد �سهدْت اأي�سً
نويِِّة الإجماليَِّة للفرِد من الموارِد المائيَِّة. يمثُِّل  ِة ال�سَّ الأربعِة الأخيرِة تراجًعا بن�سبِة 50% في الِح�سَّ
ِف هذا التَّراُجِع،  ياِت المتَّ�سلِة بقطاِع  المياِه في المنطقِة العربيَِّة، ولتعررُّ هذا التراجُع اأعظَم التحدِّ

كَل الآِتَي ثمَّ اأجْب عن الأ�سئلِة الّتي تليِه: انظِر ال�سَّ

. ُة الفرِد من المياِه في الوطِن العربيِّ ْكُل (2-17): ِح�سَّ ال�سَّ

كُل؟ 1 - ما ال�سنواُت التى يمثُِّلَها هذا ال�سَّ
؟ ِة الفرِد مَن المياه في الوطِن العربيِّ ُة لح�سَّ فُة العامَّ 2 - ما ال�سِّ

؟ يا�سيِّ في الوطِن العربيِّ لماذا يوؤثُر العجُز المائيرُّ في ال�ستقراِر ال�سِّ
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ن�سيَب الفرِد في العالِم العربيِّ من المياه �سيكوُن بحلوِل عاِم 2020 اأقلَّ من 500 متٍر 
ٍط عالميٍّ يزيُد  ُف باأَنَُّه منَخِف�ٌص ُمقابَل متو�سِّ ٍب من المياِه �سنويًّا، وهو م�ستًوى ُيو�سَ مكعَّ

ٍب للفرِد �سنويًّا . على 6000 متٍر مكعَّ
اِن العالِم، لكنَُّه يحتوي على 1% فقْط مَن المياِه النقيَِّة. العالَم العربيَّ ُيمثُِّل 5% ِمْن تعداِد �سكَّ
ِط العالميِّ الذي  الن�شاَط الزراعيَّ ي�شتهِلُك 85 %من المياِه في الوطِن العربيِّ مقارنًة مَع المتو�سِّ

ِط العالميِّ الذي يبلُغ 45 % . يبلُغ 65%، وتبلُغ كفاءُة الَريِّ 30%  فقْط مقارنًة مع المتو�سِّ

ثالثاً: التحدياُت التي تواجُه الوطَن العربيَّ

المياِه،  ُنْدَرِة  في  تتمثَُّل  المياِه  بادارِة  المتعلَِّقِة  ياِت  التَّحدِّ من  العربيَُّة مجموعًة  وُل  الدرُّ تواِجُه 
،والأمِن الِغذائيِّ . حيُث اإنَّ  وِل الِجواِر، والتَّغيرُِّر الُمناِخيِّ وطبيعِة الَمواِرِد المائيَِّة الم�سَتَرَكِة مع الدرُّ
ى  َل العربيََّة َتت�سدَّ معظَم َمنابِع المياِه الَعْذبِة في الوطِن العربيِّ  تاأتي من خارِج حدوِدِه. اإلَّ اأنَّ الدرَُّوَ
اإِدارِة الموارِد المائيَِّة، وزيادِة ُفر�ِص النتفاِع من الإِمداداِت  ياِت عن طريِق تح�سيِن  لهذِه التَّحدِّ
المائيَِّة، وزيادِة ا�ستخداِم المواِرِد المائيَِّة غيِر التَّقليديَِّة، ولكنَّ هذِه التدابيَر ل تكفي وحَدها لتجاُوِز 

ِل العربيَِّة ب�سبِب ُندرِة المياِه. عوباِت التي تواِجُهها ُمعظُم الدرَُّوَ ال�سرُّ

رابعاً: اإجراءاُت الحدِّ مْن م�شكلِة المياِه

ومن الإجراءات التي يمكُن اتخاذها ما ياأتي :
- التر�سيُد في ال�ستهالِك مْن خالِل تغيير �سلوِك النا�ص بالتوعيِة اأو خلِق محفزاٍت اقت�ساديٍة.

- اأهميُة وجود خطة تكامٍل عربيٍة لتقا�سم المياِه بطريقة منا�سبة.
- اإدارة الم�سكالِت المائيِة والنزاعاِت الإقليميِة مع الدول المجاورة.

- توفير اإدارٍة فاعلٍة للموارد المائية.

هْل تعلُم اأنَّهل تعلم
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ِح المق�سوَد بكلٍّ مما ياأتي: 1 - و�سِّ
َدُة، الفائ�ُص المائيرُّ ، الموارُد الماِئيَُّة الُمَتَجدِّ        الَعْجُز الماِئيرُّ

ْر اأ�سباَب ُندرِة الموارِد المائيَِّة في الوطِن العربيِّ . 2 - ف�سِّ
ِر الأن�سطِة 3 - َت�ستهلُك الزراعُة 85 % من ال�ستخداِم العربيِّ للمياِه، ما اأََثُر ذلَك في تطورُّ

        الب�سريَِّة الأُخرى في الوطِن العربيِّ  . 
4 - تاأتي 61 % من الموارِد المائيَِّة في الوطِن العربيِّ من خارِج اأَرا�سيِه، ما الم�سكالُت

يا�سيَُّة والقت�ساديَُّة والجتماعيَُّة المترتَِّبُة على ذلَك ؟         ال�سِّ
؟ 5 - ما الإجراءاُت الَّتي اتَّخَذها الوطُن العربيرُّ للتَّغلرُِّب على م�سكلِة العجِز المائيِّ

: اَء الظاهراِت الآتيةَّ 6 - عيِّْن على خريطٍة الوطِن العربيرُّ ال�سمَّ
   - دوٌل مجاورة ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 )

    - اإنهاٌر ( 5 ، 6 ، 7 ) 
     

 

رِس أسئلُة الدَّ

خريطٍة الوطِن العربيِّ

1
2

3
4

5

6
7
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    لماذا ُي�سَتخدُم نظاُم الدوِر في توزيِع المياِه في المدِن؟
اإنَّ الو�سَع المائيَّ في الأرْدِن، ُيمّثُل التحدَي الأكبَر، حيُث اإنَّ ح�سَة الفرِد الأردنيرُّ ُتعدرُّ مَن الأقلِّ في 
العالِم، ول تتجاوُز 15% من م�ستوى خطِّ الفقِر المائي، الذي حدّدتُه المنظماُت الدوليُة ب� 1500 م3 
�سنَّويًا. اإنَّ ن�سيَب الفرِد في المملكِة مْن موارِد المياِه العذبِة المتجددِة في عام 1946م كان (3400) 
متٍر مكعٍب تقريبًا في العام، اإّل اأنَّ هذا الن�سيَب قد تدَنى ب�سكٍل م�سطرٍد وحادٍّ حتى و�سَل اإلى (135) 
ها: التَغيُر المناخيرُّ وقلُة الهطوِل  متراً مكعبًا تقريبًا عام 2012م، وذلك نتيجًة لأ�سباٍب عديدٍة ِمْن اأهمَّ
المطريِّ وعدُم تَوفِر م�سادَر مائيٍة بديلٍة والزيادُة ال�سكانيُة الطبيعيُة والهجراُت الق�سريُة التي تعَر�سْت 

. لها المملكُة على فتراٍت مختلفٍة والتطّوُر القت�ساديرُّ والجتماعيرُّ والنت�ساُر ال�سكانيرُّ والعمرانيرُّ
اأوًل: م�شادُر المياِه في الأردنِّ

روُف  يعاني الأردنرُّ ُندرَة الم�ساِدِر الماِئيَِّة، ومردرُّ ذلَك اإلى اأنَّ اأَكثَر من 91% من م�ساَحِتِه ت�سوُدُه الظرُّ
ِة. حيُث يعتمُد الأُردنرُّ على مياِه المطاِر كم�سدٍر رئي�ٍص للمياِه التي ي�سقُط  ُة و�سبُه الجافَّ الُمناخيَُّة الجافَّ
خرى، ويتبّخُر ما ن�سبتُه تقرُب  معظُمها في ف�سل ال�ستاِء وهي تتذبذُب من �سهر اإلى اآخر، ومن �سنِة اإلى اأُ

من 85 % بعد الهطول.
ْكَل الآتي، ثمَّ اأجْب عِن الأَ�سئلِة الَّتي تليِه : ادر�ِص ال�سَّ

لِت الأَْمطاِر ال�ّساِقَطِة من  �سنٍة 1939 – 2013. كُل ( 2-18 ): َتْوزيُع ُحجوِم ُمَعدَّ  ال�سَّ

رُس الخامُس الوضُع المائيُّ في األردنِّ     الدَّ
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نواِت ؟ ولماذا؟ ُع الأمطاُر بانتظاٍم على جميِع ال�سَّ 1 - هْل تتوزَّ
2 -  اإلَم  ُي�سيُر التِّجاُه العامرُّ لت�ساُقِط الأَمطاِر.

اأنظر ال�سكل الآتي ثم اأجب الأ�سئلة التي تليه :

كل (  2-19 ): معدلت الأمطار في الأردن. ال�سَّ

ُل الأْمطاِر َعلى 300ملم. ْر اإلى الِجَهاِت الَّتي َيزيُد فيها ُمَعدَّ 1- اأ�سِ
ُل الأْمطاِر َعْن 300ملم. ْر اإلى الِجَهاِت الَّتي َيِقُل فيها ُمَعدَّ 2- اأ�سِ

؟ ْرِقيَِّة واْلَجنوِبيَِّة ِمَن الأْرُدنِّ ُل َهْطِل اْلأَْمطاِر في اْلِجَهاِت ال�سَ 3- لماذا َيِقُل ُمَعدَّ
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18٫52
22٫47
27٫92

1٫78
2٫15
2٫85
1٫41

97٫14
6٫03
9٫71
9٫85

48٫42
1٫40

249٫65

5٫88
8٫71
2٫36
0٫59
0٫27
0٫39
1٫39
1٫73
2٫02
2٫97
6٫72
4٫59
1٫35

27٫83

نهُر اليرموِك ( اإلى قناِة الملِك عبد اهلِل)
نهُر اليرموِك  ( اإلى �سدِّ الَوحدِة)

اآباُر المخيبِة
وادي زقالٍب
وادي الجرِم

وادي كفر نجَة
وادي راجٍب

نهُر الّزرقاِء
وادي �سعيٍب

وادي الكفريِن
وادي ح�سباَن

الخطرُّ الناقُل/ الموجُب
غيرُة الأُخرى ( �سيُل الحمِة، وادي الرياَن،  الأوديُة ال�ّسماليُة ال�سّ

�سيُل وقا�ٍص، �سيُل اأبو زياٍد).
                        المجموع

12٫642
13٫765
25٫557

2٫374
1٫877
2٫460
0٫022

95٫414
4٫006
6٫746
3٫080

43٫628
0٫050

211٫622

التي  التقليديُة  المائيُة   الم�سادُر  رئي�سيِن، هما:  ق�سميِن  اإلى  الأردنِّ  في  المياِه  ُتق�سُم م�سادُر 
العادمَة  المياَه  ت�سمُل  التي  التقليدية  َغير  والم�سادر  الجوفيَة،  والمياَه  ال�سطحيَة  المياَه  ت�سمُل 

. المعالجَة والمياَه الجوفيَة المّحالَة والح�ساَد المائيَّ

1-  امل�شادُر املائيُة  التقليديُة:
طحيَُّة : ت�سّمُن مياَه الأنهاِر وت�سريَف الينابيِع والأوديَة الجاريَة ومياَه الفي�ساناِت الناتجَة  اأ -  املياُه ال�شَّ
عِن المطِر في ف�سِل ال�ستاِء، وال�سدوَد. وتمَّ اإن�ساء (10) �سدوداً في الأردنِّ ويبلُغ اإجمالي الطاقِة التخزينيِة 

لهذِه ال�سدوِد 327 مليون م3 تقريبًا انظِر ال�سكَل اأدناُه:

الماِئيَِّة المختلفِة لعامي 2011 و 2012  نويِّ للم�سادِر  ال�سَّ التَّدفرُِّق  ياُت  الجدوُل (2-1): كمِّ
ٍب (م م 3). بالمليوِن متٍر مكعَّ

باطِن  للمياِه في  الخازنِة  ال�سخريِة  الطبقاِت  الموجودُة في  المياُه  املياُه اجلوفيُة : وهَي  ب - 
واأحوا�ٍص  متجددِة  جوفيٍة  اأحوا�ٍص  اإلى  وتق�سُم  جوفيٍة،  اأحوا�ٍص  �سكِل  على  وتكون  الأر�ِص، 
جوفيٍة غير متجددٍة، ويبلُغ عدُد الأحوا�ِص الجوفيِة في الأردِن 12 حو�سًا، بكمية مياٍه تبلغ 280 
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مليوَن متٍر مكعٍب. وَي�سترُك الأردُن مع دوِل الجواِر ب�سّتِة اأحوا�ٍص مائيٍة جوفيٍة (عّماُن-الزرقاُء، 
والأزرُق، واليرموُك، والدي�سي، وال�سرحاُن والحماُد). 

الحو�ص المائي

اليرموك
الأودية الجانبية

وادي الأردن
عمان/الزرقاء
البحر الميت

وادي عربه ال�سمالي
وادي عربه الجنوبي

الجفر
الأزرق

ال�سرحان
الحماد

المجموع

40
15
21
87
57
3
6
9

24
5
8

275

ال�شتخراج الآمن
49٫8
23٫2
32٫5

162٫9
80٫6
6٫2
8٫4

36٫6
53٫4
1٫1

1
456

المياه الم�شتخرجة
9٫8
8٫2

11٫5
65٫3
23،6
3٫2
2٫4

27٫6
29٫4

ال�شتخراج الجائز

    ُتعدرُّ المياُه الجوفيُة الم�سدَر الرئي�َص لتزويِد المياِه في المملكِة، لأغرا�ِص مياِه ال�سرِب خا�سٍة. 
َة في معظِم مناطِق المملكِة. حيُث يوجد في  كما ُتعدرُّ الم�سدَر المائيَّ الوحيَد لال�ستعمالِت كافَّ

المملكة (12) حو�سًا مائيًَّا جوفيًَّا (ال�سكل1)
ويبيُن الجدوُل رقم (4) توزيعًا لكمياِت المياِه الجوفيِة المتجددِة الم�ستخرجِة على الأحوا�ِص 

المائية، وكمّياِت ال�ستخراِج الجائِر لعام 2012م مقارنًة بال�ستخراِج الآمِن.
الجدوُل رقم(4) المياُه الجوفيُة المتجددُة الم�ستخرجُة وال�ستخراُج الجائر لعام 2012م

ويالحُظ وجوُد اأحوا�ٍص مائيٍة جوفيٍة م�ستنزفٍة، بحيث و�سلْت ن�سبُة بع�ِص الأحوا�ِص اإلى (%200) 
تقريبًا زيادَة على الإ�شتخراِج الآمِن. وقد اأدى ه�ذا ال�شتنزاُف اإلى هبوِط منا�شيِب الإ�شتهالِك في 

المياِه الجوفيِة، وتدّني اإنتاجيِة الآباِر، وترّدي نوعيِة المياِه.
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ال�شنة

1979/80
1985
1993
1998
2000
2001
2002

224
206
221
170
131
112
136

الت�شريف )مليون متر مكعب(
690
683
439
674
465
282
468

العدد

التاأثرياُت ال�شلبيُة الناجمُة عْن ال�شتخراِج اجلائِر للمياِه اجلوفيِة :
1- الهبوُط في منا�شيِب المياِه الجوفيِة في معظم اأحوا�ض المملكِة.

2- الإرتفاُع في ملوحِة المياِه الجوفيِة نتيجَة ال�ستخراِج الجائِر، حيث ارتفعْت ملوحُة المياِه في 
بع�ص اآباِر حو�ِص البحِر الميِت من (400) جزٍء في المليوِن اإلى (1100) جزء في المليوِن، وفي 
حو�ِص الأزرق من (350) جزء في المليوِن، اإلى (700) جزٍء في المليوِن، وفي حو�ص عمان/
الزرقاِء ارتفعْت في بع�ِص الآباِر من (300) جزء في المليوِن اإلى (3700) جزِء في المليوِن. كما 

هو مبّيْن في ال�سكل رقم (7).
الينابيع، وجفاُف  العديِد مَن  الينابيِع وانخفا�ُص معدلِت ت�سريفها، تدني ت�سريف  3- ن�سوُب 
الت�سريِف  في  والتدني  منها  العديد  جفاُف  وا�ستمرَّ  الثمانيناِت.  نهاية  منُذ  منها  الآخر  البع�ِص 
اأكبُر تدني لت�سريِف الينابيِع  اأْن حدَث  اإلى  لمعظمها في عقِد الت�سعينياِت وبدايِة القرِن الجديِد. 
 (100٫4) اإلى  عام 2012م  المقي�سِة  للينابيِع  الكليرُّ  الت�سريُف  يلَغ  حيُث  عاِم 2010م  خالَل 

مليوَن متٍر مكعٍب تقريبًا علمًا باأن عدَد الينابيِع المقي�سِة بلَغ (356) نبعًا.
الجدوُل رقم (5) ت�سريُف الينابيِع في المملكة ل�سنواٍت مختلفٍة

2-  امل�شادُر املائيُة غري التقليديُة وهي:

اأ  - معالجُة المياِه العادمِة وجعلها �سالحًة لبع�ِص ال�ستخداماِت ال�سناعيِة والزراعيِة.
ب- معالجُة المياِه الجوفيِة المالحِة وجعلها �سالحًة لل�سرِب.

ج�- الح�ساُد المائيرُّ وهَو تجميُع مياِه الأمطاِر في اآباٍر وخزاناٍت، وال�ستفادُة منها.
د- اإعادُة ا�ستخداِم المياِه، مثَل: اإعادِة ا�ستخداِم المياِه في البيوِت والحدائِق.
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ثانياً: طرق توفير المياه في المنزل وا�شتعمالها بكفاءة
اإذا اأردنا توفيَر المياِه، يجُب اأن نبداأ من المنزِل بحيُث يقُع علينا وعلى اأفراِد العائلِة، الدور 

الأ�سا�سيَّ في عمليِة التوفير.
ن�شتطيُع توفيَر المياِه باأربِع طرائق:

. 1- عمُل ال�سيانِة لوقِف الت�سريِب المنزليِّ

2- تغييُر ال�سلوِك غيِر الواعي لتوفيِر المياِه.
3- تركيُب قطِع توفيِر المياِه.

4- ا�ستخداُم وتطبيُق تقنياِت الح�ساِد المائي.
ومن ال�شلوكيات المطلوبة ما ياأتي :

1- ال�شلوكياُت المرغوُب اتباُعها داخَل المنزِل:
ال�سيانَة  واعمِل  لَك،  ة  الفر�سُ �سنحِت  كّلما  المنزِل،  داخَل  ال�سحيِة  التمديداِت  •  تفّقْد جميَع 

الالزمَة لها.
•  تاأّكْد من �سالحيِة العداِد، وذلَك بعزلِه بال�سكِل الذي يمنُع انفجاَرُه في اأثناِء موجاِت ال�سقيِع 
العبِث (و�سعُه في  بعيٍد عِن  العداِد في مكاٍن  لتفادي غرامِة ثمِن عداٍد جديٍد، وحافظه على 

�سندوٍق مغلٍق).
•  تجنْب اإلقاَء النفاياِت داخَل المرحا�ِص ، لأنَك �ستحتاُج اإلى مياٍه اأكثَر لإزاِلتها.

•  ا�ستخداِم الكوَب لتنظيِف الأ�سناِن والحالقِة بدًل من اإبقاِء الحنفيِة مفتوحًة.
•  اأجمِع المياَه الباردَة الخارجَة مْن حنفيِة الماِء ال�ساخِن وا�ستعمْلها لأغرا�ٍص منزليِه اأخرى.

الكيماويِة  بالموادِّ  الملوثِة  (غيِر  والجلِي  وال�سطِف  الخ�سرواِت  غ�سِل  مياِه  ا�ستخداَم  اأعْد    •
والبيولوجيِة) في ري النباتاِت، وتنظيِف المرافِق ال�سحيِة.

•  ل نترك الحنفيَة مفتوحًة وتن�سغْل باأعماٍل اأُخرى.
• ل تترِك الحنفيَة مفتوحًة طواَل وقِت غ�سِل الخ�سروِت والأطباِق، وا�ستعمْل وعاًء عميقًا لهذا الغر�ِص.

•  اأم�سْح اأر�سياِت المنزِل بدَل من �سطِفها لتوفيِر المياِه.
•  الإبالُغ عن اأَيّ ت�سّرٍب في �سبكِة المياِه الخارجيِة وال�سوارْع، والت�ساُل ب�سلطِة المياِه.
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مْن  الخرطوُم  يحتاج   بينما  الماِء)  مَن  لتراً   20 يحتاُج  (قْد  الدلِو  با�ستعماِل  ال�سيارِة  غ�سُل    •
(300 اإلى 500 لنٍر).

•  الإكثاُر مْن زراعِة النباتاِت التي تتحَمُل الجفاَف والملوحَة مثُل:
    النباتاِت ذاِت العجذوِر العميقِة ولي�َص ال�سطحيُة مثُل الزيتوِن، والتيِن، واللوِز.

اأنظر ال�سكل الآتي وتعرف على مواقع الأحوا�ص الجوفية:

كل (  2-20 ): خريطة الأردن ال�سَّ

ن�شاٌط
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ِح المق�سوَد بكلٍّ مما ياأتي: 1- و�سِّ
طحيَُّة.       المياُه غيُر التَّقليديَِّة، الم�ساِدُر الماِئيَُّة ال�سَّ

. 2- اذكْر م�سادَر المياِه التقليديَِّة في الأردنِّ
ِث. طحيَِّة من خطِر التلورُّ ْح اأَهميََّة المحافظِة على الأحوا�ِص المائيَِّة ال�سَّ 3- و�سِّ

ُه اأَماَم زمالِئَك.   ْح هذا الدوَر واعر�سْ  4- ما دوُرَك في تر�سيِد ا�ستهالك المياِه في بيَئِتَك ومدر�سِتَك؟  و�سِّ
المائيََّة  الأَحوا�َص  عليها  وحدد  الأردنِّ  خريطِة  ار�سم  والعالِم،  الأُردنِّ  باأطل�ِص  بال�ستعانِة   -5

الجوفيََّة.

رِس أسئلُة الدَّ

 . 1   - اذكْر اأَهمَّ الم�سكالِت المائيَِّة التي ُيعانيها الوطُن العربيرُّ
2   - قارْن بيَن الحركاِت المائيَِّة ِمْن حيُث: �سبُب الن�ساأَِة، والآثاُر المَترتَِّبُة عليها.

3   - اذكْر مثاليِن على كلٍّ مّما ياأتي:
       اأ   - محيطاٌت

       ب- بحاٌر مفتوحٌة
       ج�- بحاٌر مغلقٌة

       د  - اأنهاٌر
اِء البحاَر والُمحيطاِت. ِة اآ�سيا ال�سمَّ 4     - بال�ستعانِة باأطل�ِص الأردنِّ والعالِم، عيِّن على خريطِة قارَّ

اِفَئَة. ماِء التَّياراِت البحريََّة الباردَة والدَّ 5   - عيِّن على خريطِة العالِم ال�سَّ

، �ستكوُن قادراً على ُممار�َسِة المهاراِت الآتيِة، َوفَق المعاييِر  بعد درا�سِة َوحدة الغالِف المائيِّ
الُمدرجِة في الجدوِل اأدناُه، ُقْم بو�سِع اإ�سارٍة في المربَِّع الذي ينا�سُب اأداَءَك لكلِّ مهارٍة منها:

أسئلُة الَوْحَدِة
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جيٌِّد ممتاٌزعنا�شُر الأَداِءالرقم
�شعيٌفجيٌدجداً

ُد على خريطِة العالِم اأهمَّ التَّيَّاراِت البحريَِّة 1 اأُحدِّ
افئِة . الباردِة والدَّ

لِب على 2 لِت الطَّ اأُحلِّ��ُل اأ�سباَب ارتف��اِعِ مع��دَّ
المياِه. 

يا�سيََّة لالأنهاِر العابرِة في 3 اأُدرُك الم�سكالِت ال�سِّ
الوطن العربيِّ .

المائيِّ 4 التَّوازِن  اختالِل  في  الُمناِخ  دوَر  اأُدرُك 
في الوطِن العربيِّ .

البيانيََّة 5 �سوماِت  والررُّ والجداوَل  الخرائَط  اأَقراأُ 

واأُحلُِّلها. 

التقويُم الذاتيُّ

القت�ساديَِّة  طموحاِتنا  اأماَم  ا�ستراتيجيًّا  يًا  تحدِّ ُل  ُت�سكِّ ماِئيًَّة  ظروًفا  يواجُه  الأردنَّ  نَّ  “اإِ
التَّنمويَِّة، لذا ل بدَّ مْن اعتماِد َتَقنياٍت بديلةٍ ُتحافُظ على الم�سادِر المائيَِّة الحاليَِّة ووقِف اأَ�سكاِل 

ِث وا�ستنزاِف المياِه الَجوفيَِّة وال�سخِّ الجاِئر لها » عبداهلل الثاني ابن الح�سين  2008«. التَّلورُّ
ماذا ت�ستنتُج مْن هذِه المقولِة ؟

ن�شاٌط
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