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مقــدمــة
احلمد لل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد : نقدم 
الطبيعية للصف األول املتوسط وهدفنا منه تعريف الطالب بأحد أفرع اجلغرافيا، وهي  هنا كتاب اجلغرافيا 
اجلغرافيا الطبيعية من خالل عرض الظواهر الطبيعية، وتفسريها، وحتليلها، وبيان عالقتها باحلياة اليومية، مع 
ربط هذه الظواهر بالبيئة، ومل نغفل يف ذلك بيان قدرة الل سبحانه وتعاىل يف خلق هذه الظواهر، وتنوعها عىل 
سطح األرض ملا فيها من إظهار التدبر يف آيات الل سبحانه والتفكر فيها، وقد تم تصنيف حمتوى الكتاب إىل 

وحدات وزعت عىل الفصلني الدراسيني.
وقد تم تعديل هذا الكتاب، ليكون ترمجة ألهداف سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية آخذين بعني 
املتنوعة، كل ذلك سعيًا يف  الرجوع إىل املصادر واملراجع  الرتبوي مع  امليدان  الواردة من  امللحوظات  االعتبار 
تكوين اجليل اإلسالمي املؤمن املؤهل علميًا، وذلك ليسهم يف بناء وطن متقدم قادر عىل مواجهة العرص وحتديات 

املستقبل، وأما ما تناوله الكتاب من تعديل فيشمل اآليت :
1 ـ حتديث املعلومات بعد الرجوع إىل املراجع املوثقة.

2 ـ توثيق اآليات وختريج األحاديث، وإضافة البعض منها مما يناسب حمتوى الدرس.
3ـ  تزويد املوضوعات ببعض اإلضافات التي تنمي احلصيلة العلمية والثقافية للطالب ، والتي كتب      عليها 

عبارة لالطالع، ونأمل أن يرشحها املعلم ويف نفس الوقت ال ُيكلف الطالب هبا أثناء االختبار.
4ـ  التنوع يف الوسائل التعليمية من خرائط، وصور، ورسوم، وأشكال تساعد املعلم عىل اإليضاح والطالب 
عىل الفهم، وتوظيفها بام يكفل تنمية املهارات من قراءة األشكال، وحتليلها، وتفسريها، واستنتاج 

املعلومات ذات العالقة فيها.
5ـ  إضافة أسئلة تقويمية توافق األنشطة التعليمية وبنائها وفق معايري تربوية. وسيالحظ املعلم كثرة هذه األسئلة، 
وال خيفى عىل املعلم أن الطالب ليس مطالب بحلها مجيعًا، بل خيتار منها املعلم ما يناسب ويالئم الطالب.

6ـ  تزويد موضوعات املحتوى باألنشطة الصفية والالصفية وخيتار منها املعلم أيضًا ما يناسب ويالئم الطالب بحيث 
تتفق مع ميول وحاجات املتعلمني بام يراعي الفروق الفردية بينهم، والتشجيع عىل اإلقبال عليها، وإعدادها بصورة 

فردية أو مجاعية مستمدين مصادر التعليم املتوفرة يف البيئة من املدرسة، واملكتبة، واملنزل، وغري ذلك.
هذا وهنيب بالزمالء املعلمني مدريس هذا املقرر إبراز أسس هذه الدراسة، لكي يستفيد منها الطالب، وهنيب 
بأبنائنا الطالب أن تتضافر جهودهم مع جهود املعلم؛ لكي يؤدي الكتاب غايته املنشودة آملني أن نكون قد وفقنا 
يف حتقيق معظم متطلبات هذا املرشوع الذي يسعى إىل تقديم طبعة أكثر تنظياًم وشمواًل وجتديدًا من الطبعات 

السابقة، والل املوفق.                                                                         املعدلون
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عندما تنظر إىل السامء يف ليلة صافية بعيدًا عن ضوء املدينة فستالحظ منظرًا بديعًا، إن السامء مزينة بعدد كبري 
من النجوم املتأللئة املتناثرة سبحان الّل كم هي مجيلة ! كم يوحي منظرها بعظمة خالقها ! قال تعاىل : 

}                                           {                          سبحان الّل وبحمده، سبحان الّل العظيم.

      أ مل َيرد إىل ذهنك وأنت تنظر إىل هذه السامء العجيبة بعض األسئلة مثل :
٭ كم يبلغ عدد هذه النجوم؟

٭ هل هذه النجوم التي نشاهدها يف سامئنا هي التي يشاهدها الناس يف أماكن أخرى من العامل؟

٭ ملاذا يتغرينور القمر من يوم آلخر؟
هيا أخي الطالب لنبحر قلياًل يف هذا الكون الفسيح لنسرب أغواره ونرى عظم خلق الّل، قال تعاىل:}

                                      { ]العنكبوت اآلية : 20[.

قال تعاىل : }

                   { ]آل عمران[

الكون :   هو ذلك الفضاء املحيط بالكرة األرضية الذي يضم عددًا هائاًل من املجرات والنجوم والكواكب، 
وغريها من األجرام الساموية التي تسبح يف الفضاء.

لقد حاول اإلنسان منذ القدم معرفة الكون وأرساره إال أن املعلومات التي توصل إليها اإلنسان سابقًا كانت بسيطة 
وغري دقيقة، وذلك لبساطة األجهزة التي استخدمها إىل أن وصلنا إىل عرص غزوالفضاء، وبدأ اإلنسان يكتشف بعض 

متهيـــد :

الـكـون٭

]النمل آية : 88[

أواًل : مفهوم الكون

٭ هذا املوضوع من ص 9ـ ص 18، غري مقرر عىل مدارس حتفيظ القرآن الكريم. 
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أرسار الكون، وعىل الرغم من استخدام اإلنسان لألجهزة احلديثة فالزالت معلوماته حمدودة عن الكون، ومل يتوصل 
إىل إجابة للعديد من األسئلة كاتساع الكون وامتداده وحدوده وهنايته، وغريها من األرسار التي ال يعلمها إال الّل عز 

وجل قال تعاىل : }                                                      { ]اإلرساء[.
٭ ما الوسائل التي ساعدت عىل كشف بعض أرسار هذا الكون؟ انظر الصور يف الشكل)1ـ2ـ3 (.

يشتمل الكون بشكل رئيس عىل املجرات والنجوم والكواكب :

ثانيًا : مكونات الكون )1(

)1( ابحث يف مركز مصادر التعلم يف مدرستك عن معلومات إضافية عن الكون، وقدمها ملعلمك.

شكل )3( صاروخشكل )2( قمر صناعي يدور يف الفضاءشكل )1( مركبة فضائية

أ ـ املجــرات :

هي عبارة عن جتمع كبري جدًا من النجوم وغريها، واألرض تنتمي إىل جمرة تعرف باسم درب التبانة. 
انظر شكل )5(.

إضافة :
من فوائد األقامر الصناعية :

٭ إعطاء صوٍر لألرض وللكواكب األخرى.
٭ إعطاء معلوماٍت عن الطقس يف طبقات الغالف اجلوي.

٭ نقل البث التلفزيوين واإلذاعي إىل املناطق البعيدة.
٭ نقل االتصاالت اهلاتفية إىل خمتلف اجلهات.

٭ معرفة أبعاد األرض بدقة متناهية.

يف  لالطالع  عبارة  ترد  عندما 
ثنايا هذا املقرر فهذا يعني أهنا 
ال تدخل ضمن تقويم الطالب 

) االختبار(.
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للنجوم والكواكب فوائد عديدة ورد ذكر بعضها يف القرآن الكريم، استشهد بآية توضح هذه الفوائد.

ب ـ النجوم :

هي أجسام غازية ملتهبة ينبعث منها ضوء وحرارة ومن أمثلتها : الشمس، ولكل نجم جمموعة من الكواكب 
وغريها تتبعه مثل املجموعة التي تتبع نجم الشمس، وتسمى باملجموعة الشمسية.

وختتلف النجوم يف ألواهنا، وأحجامها، وملعاهنا؛ وذلك الختالف درجة حرارهتا وبعدها أوقرهبا من األرض، 
ويعد نجم الشمس من النجوم املتوسطة احلجم إال أننا نراها أكرب النجوم حجاًم وذلك لقرهبا.

شكل )5( جمرة درب التبانةشكل )4( السامء مزينة بالنجوم والكواكب

٭ استشهد بآية قرآنية ورد فيها ذكر الشمس.
شكل )6(

إضافة :
٭ من أشهر علامء املسلمني الذين اهتموا بدراسة النجوم والكواكب )علم 
الفلك(: البريوين والقزويني واملسعودي، ولقد أسهم هؤالء العلامء وغريهم 
اإلسالمية  العصور  يف  قاموا  فلقد  النجوم،  و  الكواكب  من  كثري  معرفة  يف 
عليها  وأطلقوا  منها  العديد  واكتشاف  والنجوم،  الكواكب  برصد  الزاهرة 
أسامء عربية الزالت تستخدم يف كثري من اللغات العاملية. ووضعوا جداول 
فلكية ذات قيمة علمية حتدد مسارات النجوم والكواكب وتوابعها ومواعيد 
غروهبا عىل مدار العام. واستخدموا دورة القمر املنتظمة يف إعداد التقويم 

القمري )اهلجري( وحتديد بداية األشهراهلجرية.
ابحث عن أسامء األشهر الشمسية العربية، وقدمها ملعلمك.

نشاط 
عن  يعرب  ما  بكتابة  الصور  هذه  عىل  بالتعليق  وقم  الساموية  األجرام  من  ملجموعة  الصور  بعض  امجع 

اإلعجاز اإلهلي يف خلق هذا الكون.
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ثالثًا : املجموعة الشمسية

يتضح لك من دراسة الكون ومكوناته أنه أكرب بكثري مما كنت تتخيل، وأن مكوناته خمتلف بعضها عن بعض 
يف شكلها وطبيعتها فبعضها ميضء، وبعضها معتم، وبعضها تابع، وبعضها متبوع، فسبحان اخلالق املبدع !

شكل)7(

الكوناملجرةالشمساألرض
جزء منتتبعتتبع

تأمل يف الشكل ) 7 (، ثم أجب عن اآليت :
ـ  مم تتكون املجموعة الشمسية؟

ـ  ما اسم كواكب جمموعتنا الشمسية؟
ـ  حول ماذا تدور مجيع هذه الكواكب؟

جمموعتنا الشمسية إحدى املجموعات التابعة ملجرة درب التبانة وتتكون من :

]سورة نوح[

قال تعاىل:

{}
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أ ـ نجم الشمس : هي عبارة عن جسم ملتهب يشع الضوء واحلرارة.
منها  الشمس، ويستمد  يدور حول  بارد  :  والكوكب هو جسم كروي معتم  الكواكب  ـ جمموعة  ب 

مكونات املجموعة الشمسية :

شكل) 9 ( 

شكل) 8( كواكب وأقامر تسبح يف الفضاء

الضوء واحلرارة مثل: كوكب األرض الذي نعيش عليه، ويبلغ عدد 
بالرتتيب  وهي  كواكب  تسعة  الشمسية  ملجموعتنا  التابعة  الكواكب 
حسب قرهبا من الشمس : عطارد ـ الزهرة ـ األرض ـ املريخ ـ املشرتي 
ـ زحل ـ أورانوس ـ نبتون ـ بلوتو. وبعض هذه الكواكب تتبعها أقامر 

وخيتلف عدد هذه األقامر من كوكب آلخر.
اخلصائص املشرتكة بني كواكب املجموعة الشمسية :

ـ تستمد الضوء واحلرارة من الشمس.
ـ مجيعها ذات شكل كروي أو شبه كروي.
ـ تدور حول نفسها من الغرب إىل الرشق.

ـ تدور حول الشمس يف مدار بيضاوي.
٭ اذكر بعض اخلصائص املميزة لبعض الكواكب.

واألرض هي الكوكب الذي تتوفر احلياة عىل سطحه)1(، ألن 
الل تعاىل قدرهلا موقعًا مناسبًا من الشمس، ويتوفر فيها املاء واهلواء 
وسبل العيش لإلنسان واحليوان والنبات، وسخر الّل هذه األرض 
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إضافة :
ـ أوجد الباري عز وجل لكل كوكب ولكل نجم جاذبية؛ ليحافظ به عىل جريانه بشكل حمكم فال يسقط عنه 

وال يتزحزح.
ـ مجيع الكواكب جتري يف الكون وفق نظام معني ال تتعداه، فلكل كوكب مدار خاص يسلكه أثناء سريه.

ـ بعض الكواكب تسبق بعضها بعضًا أثناء اجلريان، الختالف رسعاهتا وأطوال مداراهتا.
ـ يبلغ عدد النجوم يف جمرة درب التبانة حوايل 100 ألف مليون نجم.

ـ يبلغ حجم كتلة الشمس ضعف حجم كتلة األرض مليون مرة وال يالحظ ذلك، لبعدها عن األرض.
ـ ملا كانت املسافات بني النجوم شاسعة للغاية فإن استخدام األميال أو الكيلومرتات ال يصلح لتقديرها، بل تستخدم 

السنة الضوئية مقياسًا لذلك والسنة الضوئية : هي املسافة التي يقطعها الضوء يف سنة برسعة 300 ألف كم يف الثانية.
٭ ما مقدار رسعة الضوء يف الدقيقة؟

لنا قال تعاىل : }                                                                                                                         { ]سورة امللك[ .
جـ  التوابع )األقامر( : هي أجسام كروية معتمة وباردة تعكس الضوء الساقط عليها فتبدو مضيئة، واألقامر 

تتبع أحد الكواكب وتدور حوهلا يف مدارات حمددة، ولكنها أصغر 
حجاًم، وختتلف أحجام األقامر وأعدادها من كوكب آلخر، ويعتقد 
بأن أصلها من نفس الكوكب الذي تدور حوله، ومن هذه األقامر 

القمر الذي يدور حول األرض.
د ـ املذنبات : هي أجسام تسبح يف الفضاء معظمها خافت الضوء؛ 
لذا ال يمكن مشاهدته بسهولة ويتكون املذنب من رأس وذيل طويل من 
الضوء، وحيدث يف القرن الواحد ظهور ثالثة أو أربعة مذنبات تفوق يف 
ملعاهنا مجيع األجرام الساموية ما عدا الشمس والقمر، ومن أشهر املذنبات 
مذنب هايل الذي يقرتب من األرض مرة كل 76 سنة مما يمكن سكان 

األرض من مشاهدته كام حدث يف عام 1406هـ.
٭كم سيكون عمرك عندما يظهر هذا املذنب املرة القادمة؟

هـ ـ الشهب والنيازك : هي أجسام صلبة تظهر يف السامء عىل هيئة 
الليايل الصافية تلتهب حني دخوهلا الغالف  سهم المع)1( يرى أحيانًا يف 

شكل)10( القمر

)1( الزالت الدراسات واألبحاث تدرس احتامل وجود احلياة عىل الكواكب األخرى.
٭ يف أي عام سيشاهد سكان األرض 

هذا املذنب مرة أخرى؟

شكل)11(
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عدد األقامر التابعة اسم الكوكب
للكوكب

عطارد
الزهرة
األرض
املريخ

املشرتي
زحل

أورانوس 
نبتون
بلوتو

ـ
ـ
1
2

16
18
15
8
1

)1( بامذا أمرنا الرسول ] أن نقول عندما نرى شهابًا؟

نشاط 

٭ اكتب أسامء الكواكب عىل الشكل 
الذي أمامك.

٭ ما أقرب الكواكب إىل الشمس؟

٭ ما أبعد الكواكب عن الشمس؟

٭ ما أكرب كواكب املجموعة الشمسية 
حجاًم ؟

اجلوي فتحرتق، فإذا حتولت إىل رماد قبل أن تبلغ سطح األرض 
سميت بالشهب، وإذا متكنت من الوصول إىل سطح األرض قبل 
أن حترتق سميت نيزك، وقد يؤدي سقوطها وهو نادرًا ما حيدث 
إىل تكوين حفر كبرية، ولقد نقل أحد النيازك من صحراء الربع 
اخلايل ووضع يف مدخل كلية العلوم جامعة امللك سعود بالرياض. 

انظر الشكل )12ـ13(

شكل)13( شهب شكل)12( نيزك
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تدريبات وتطبيقات

س1 ـ رتب ما ييل من األصغر إىل األكرب :
الكون      األرض درب التبانة              الشمس  

س2 ـ ضع دائرة عىل رقم اإلجابة الصحيحة فيام ييل :
ـ الكوكب هو :              ـ الكون هو :

        أ ـ جسم بارد ميضء.                أ ـ املجرة.
     ب ـ جسم يشع ضوءًا وحرارة.           ب ـ املجموعة الشمسية.

الفضاء املحيط بجميع األجرام  ـ        ج ـ جسم بارد معتم.                        ج 
الساموية.

ـ النجم هو :
        أ ـ جسم يشع الضوء واحلرارة.

     ب ـ جسم بارد.
      ج ـ جسم معتم.

س3 ـ من أكون؟
       ٭ أنا أقرب كوكب إىل الشمس. )                             ( 

س4 ـ ما األسباب التي أوجدها اهلل سبحانه وتعاىل يف األرض حتى جعلها صاحلة للحياة؟
س5 ـ علل ما يأيت :

              أ ـ تبدو الشمس أكرب حجاًم من النجوم األخرى.
           ب ـ ختتلف النجوم يف ألواهنا وأحجامها.

س6 ـ كون مجلة توضح العالقة بني ما يأيت :
              أ ـ الشمس ، بلوتو.

           ب ـ مذنب هايل ، 76 سنة.
            مثال توضيحي : ـ الزهرة، األرض، املريخ
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س8 ـ قارن بني النجم والكوكب من خالل اجلدول التايل :
س9 : امأل الفراغات التالية باإلجابة الصحيحة :

              أ ـ يبلغ عدد كواكب املجموعة الشمسية.............. كواكب.
           ب ـ يدور حول بعض الكواكب توابع تسمى ............... .

            ج ـ األقامر هي أجسام ................. مثل الكواكب.
             د ـ كوكب ................ تتوفر احلياة عىل سطحه.

س10 : ما اخلصائص املشرتكة بني جمموعة الكواكب؟
س11 : ما الفرق بني الشهاب والنيزك؟

س12 : عرف املصطلحات التالية :
              أ ـ الشمس.

           ب ـ الكوكب.
            ج ـ الشهاب.

س13 : اقرأ اآليتني )8 ـ 9( من سورة اجلن، ثم بني وظيفة الشهب كام اتضحت من اآليتني.
س14 : ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غري الصحيحة :

 أ ـ جمموعتنا الشمسية تتبع جمرة درب التبانة                                            )      (
  ب ـ النجم أكرب من املجرة.                                                                        )      ( 
ج ـ تعد الشمس من النجوم الكبرية احلجم                                            )      (

الكوكبالنجم

ـ
ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ
ـ

            اإلجابة : من كواكب املجموعة الشمسية الزهرة واألرض واملريخ.
س7 ـ ما الكوكب الذي يمتاز عن مجيع كواكب املجموعة الشمسية من حيث عدد األقامر التي تتبعه؟
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             د ـ عدد كواكب جمموعتنا الشمسية تسعة                                                 )      (
س15 ـ  ما اخلصائص املميزة لكوكب األرض؟

س16 ـ  رتب كواكب املجموعة الشمسية التسعة مبتدئًا باألبعد من الشمس.
س17 ـ  استخرج الكلمة الشاذة من بني هذه الكلامت مع بيان سبب الشذوذ :

            ٭ عطارد ، األرض ، املشرتي ، درب التبانة.
مالحظة : املقصود بالكلمة الشاذة أي أهنا ختتلف عن باقي الكلامت يف يشء ما. 

مثال ذلك : الزهرة، املريخ، الشمس، زحل فالكلمة الشاذة هنا هي : الشمس ألهنا نجم والبقية كواكب.

ت د  ك  ب  ن          و          ش ر 
ح ا  ي  ت  ح        ط         س        ط 

ر د  ز         هـ        س 

س18 ـ  اخرت من احلقل )ب( ما يناسب احلقل ) أ ( :
س19 ـ اشطب احلروف املكررة داخل املستطيل، ثم رتب احلروف املتبقية لتحصل عىل عبارة من كلمتني هلا 

)ب() أ (

ـ األقامر                                           )       ( 
ـ املذنبات                                         )       ( 
ـ الشهب                                           )       ( 
ـ املجرات                                         )       ( 

1 ـ تتكون من رأس وذيل.
2 ـ يعتقد أن أصلها من نفس الكوكب.
3 ـ تظهر يف السامء عىل هيئة سهم المع.

4 ـ من أمثلتها درب التبانة.
5 ـ مثل كوكب األرض.

6 ـ يبلغ عددها تسعة.

س20 ـ صنف ما ييل حسب اجلدول :
          املشرتي ـ درب التبانة ـ زحل ـ عطارد ـ هايل ـ القمر.

مذنباتأقامركواكبجمرات
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    الـوحـدة الثانية :
األرض

أواًل       :    تكوين األرض
ثــانيًا  : شكل األرض وأبعادها

ثــالثًا  : حركات األرض
رابـــعًا : خطوط الطول ودوائر العرض

خامسًا: سطح األرض
سـادسًا: العوامل املؤثرة يف تشكيل

               سطح األرض:
                 أ ـ العوامل الباطنية

                 ب ـ العوامل الظاهرية
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استشهد بثالث آيات قرآنية ورد فيها ذكر األرض.
انظر للصورتني، ثم أجب عام يأيت :

٭ مم يتكون سطح األرض يف شكل )14(؟

٭ ماذا يمثل اليابس؟

٭ ماذا يمثل املاء؟

٭ ما مكونات األرض يف شكل )15(؟

خلق الل سبحانه وتعاىل هذه األرض التي نعيش عليها، وجعلها مذللًة لإلنسان، وقدر أن تكون صاحلة للحياة، وذلك 
بتفاعل العنارص املختلفة املكونة هلا واملتمثلة باألغلفة والتي يتميز كل منها بخصائصه الطبيعية ووظائفه وأهدافه. 

تكوين األرض :  انظر شكل )15( لتعرف أن األرض تتكون من:
    أ ـ النواة وتنقسم إىل قسمني:

          ـ النواة الداخلية وهي يف حالة أقرب إىل الصالبة.

          ـ النواة اخلارجية وهي يف حالة أقرب إىل السيولة.

شكل)15( مكونات األرضشكل)14( سطح األرض

األرض

أواًل : تـكـويـن األرض
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اخلارجية  بالنواة  )الغطاء( وهو حييط  الوشاح  ـ  ب 
وخيتلف عنها يف املكونات والصفات.

 ج ـ القرشة األرضية )الغالف الصخري( وتنقسم
      إىل قسمني :

   ـ  أرضية القارات واجلزر وهو اجلزء الذي يعيش عليه 
اإلنسان ومعظم احليوانات والنباتات.

   ـ  قيعان املحيطات والبحار وهي تغطي القسم األكرب 
من سطح األرض.

   د ـ الغالف املائي : ويشمل مجيع املسطحات املائية 
عىل سطح األرض من حميطات وبحار وبحريات ومياه 
سطح  عىل  املاء  نسبة  تبلغ  كم  جارية ومياه متجمدة.٭ 

األرض؟
هــ  الغالف اجلوي : وحييط بالكرة األرضية من مجيع 
اجلهات، ويشتمل عىل عدة غازات أمهها : النيرتوجني 

واألوكسجني انظر شكل )16( 
٭ ما فائدة النيرتوجني؟

شكل)16(

ثانيًا : شكل األرض وأبعادها

٭ ما شكل األرض؟

كان الكثري من الناس يف املايض يعتقدون أن األرض مستوية السطح )منبسطة(، ولكن احلقيقة التي الجدال فيها 
أن األرض كروية الشكل وأن سطحها منحني قال تعاىل: }                                               {]النازعات[ ، ولكنها ليست 

كرة تامة التكوير مئة باملئة، وهذا هو ما توصلت إليه القياسات العلمية ألبعاد األرض إذ ثبت أن:
ـ القطر االستوائي لألرض أطول من القطر القطبي بنحو 43 كم.

أ ــ شـكـل األرض :

إضافة :
لقد أوجد الل سبحانه وتعاىل الغالف اجلوي، وجعل 
له دور يف تأمني احلياة ومحايتها عىل سطح األرض، 

ومن ذلك أنه :
ـ حيتوي عىل األوكسجني الرضوري للحياة.

ـ حيمي األرض من األجسام الغريبة.
ـ حيمي األرض من بعض األشعة الضارة املنبعثة

   من الشمس.
ـ تتكون فيه السحب التي تسقط األمطار ـ بإذن الل ـ.
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ـ املحيط االستوائي )دائرة خط االستواء( أطول من املحيط القطبي بنحو 75 كم.
ومع ذلك فهناك أسئلة تتصل بكروية األرض، يستفرس عنها الكثريون فهم ال يدركون كيف توجد األشياء 
من مياه وبرش عىل سطحها املحدب، وال يرون حتدب سطح األرض من حوهلم. فأنت إذا خرجت يف رحلة برية، 

ونظرت من حولك لألرض سوف جتد أن األرض منبسطة أمام عينيك وليست منحنية.
ورسعان ما ينكشف الغموض حول هذه األمور وغريها عندما ندرك حجم األرض اهلائل بالنسبة لنا نحن 
البرش، فاإلنسان مهام سار عىل سطحها فإنه ال يقع حتت ناظريه سوى جزء صغري من مساحتها الكلية، أضف إىل 

ذلك أن كل ما عىل األرض من صخور وماء وما حييط هبا من غازات تتحرك معها بنفس الرسعة. 
هناك عدد من األدلة احلسية عىل كروية األرض منها :

شكل)17( نرى األرض أمامنا مستوية ولكنها يف احلقيقة............

إضافة :
آراء علامء املسلمني يف كروية األرض :

مدورة  بأهنا  األرض  خرداذبه  ابن  وصف  ـ 
كتدوير الكرة.

ـ قال اخلوارزمي : » األرض مدورة بالكلية 
مسطحة باجلزئية«.

أن  »اعلم   : تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال  ـ 
الشكل  كروية  أهنا  عىل  اتفقوا  قد  األرض 
بالكتاب والسنة واإلمجاع  واألفالك مستديرة 

وأن لفظ الفلك يدل عىل االستدارة«.

12345678

نشاط 
امأل املربعات التالية بحروف اسم عامل مسلم ورد اسمه يف موضوع شكل األرض مستداًل عىل هذا 

االسم من خالل ما ييل :
ـ حروف األرقام )1 + 2( = شخص له فضل عليك.

ـ حروف األرقام )6 + 5 + 4( = الشخص الذي فارق احلياة.
ـ حروف األرقام )7 + 4 + 5 + 6( = من مات أبوه.

ـ حروف األرقام )2 + 3 + 4( = عكس ولد.
ـ حروف األرقام ) 6+ 7 + 8 ( = كلمة ميه.
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)1( مل يكن هدف ماجالن احلقيقي هو إثبات كروية األرض؛ بل كانت بغرض استكشاف األرايض اإلسالمية متهيدًا للسيطرة عليها.

يف  وغروهبا  الشمس  رشوق  وقت  اختالف  ــ   1
األماكن املختلفة :

فلو كانت األرض مسطحة ألرشقت عليها الشمس 
كلها يف وقت واحد، ولغربت عنها كلها يف وقت واحد، 
ولكن املالحظ أنه يف الوقت الذي يكون فيه النهار عىل 

أدلة كروية األرض :

ولو نظرت إىل ورقة التقويم التي أمامك سوف تالحظ أن الشمس ترشق عىل الدمام قبل الرياض، وعىل 
الرياض قبل مكة املكرمة، وتغرب عنها كذلك بنفس الرتتيب وفرق التوقيت.

٭ من خالل ورقة التقويم كم يبلغ فارق الوقت يف رشوق الشمس ويف غروهبا بني كل من الدمام وبريدة؟

         2 ــ الدوران حول األرض :  الشكل الكروي لألرض يتيح للمسافر بحرًا أوجوًا العودة للنقطة التي بدأ 
رحلته منها من االجتاه املعاكس بعد أن يكمل دورة كاملة حول األرض، ولقد قام الرحالة ماجالن برحلة حول العامل 
استغرقت عامني )925ـ  927هـ( بدأها من أسبانيا، وأثبتت الرحلة بطريقة غري مبارشة)1( كروية األرض، وذلك عندما 

عادت السفن إىل أسبانيا من االجتاه املعاكس. تتبع خط سري الرحالة ماجالن عىل خريطة العامل شكل )21(.

البالد الرشقية مثل اململكة العربية السعودية، يكون الليل عىل البالد الغربية مثل الواليات املتحدة األمريكية.انظر 
شكل )18(

شكل )20(  شكل )19( 

شكل )18(
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الصناعية :
بعد أن استطاع اإلنسان بام هيأ الّل له من وسائل العلم اخلروج من الغالف 
اجلوي لألرض نحو الفضاء، رأى بعينه حقيقة شكل األرض الكروي وقام 
بتصويرها، وقد استطاع األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز رؤية كروية 
األرض أثناء دورانه حول األرض عىل املركبة الفضائية ديسكفري، يف 29 

رمضان 1405 هـ.

الرصاص  بقلم  ارسم 
عىل هذه اخلريطة باألسهم 
مسلم  لة  حا ر سري  خط 
كا  د ينة  مد من  نطلق  ا
ويريد  بنجالديش  عاصمة 

إثبات كروية األرض.

ر  قام أل ا ر  صو ــ   3

أوىل  وكانت  األرض،  أبعاد  ملعرفة  قدياًم  حماوالت  عدة  جرت  لقد 
يف  عاش  الذي  )إيراتوستني(  الريايض  العامل  به  قام  ما  املحاوالت  هذه 
االسكندرية يف القرن الثالث قبل امليالد ملعرفة حميط الكرة األرضية، كام 
قام بعض العلامء املسلمني)1( يف زمن اخلليفة العبايس املأمون بمحاوالت 
أكثر دقة ملعرفة املسافة التي تفصل بني خط عرض وآخر، وال ختتلف هذه 
التقديرات كثريًا عن األرقام احلالية رغم بساطة األجهزة املستخدمة يف 
ذلك الوقت، ولقد تم يف الوقت احلارض معرفة أبعاد األرض بشكل دقيق 

وفيام ييل أمهها :

ب ــ أبعاد األرض :

شكل )21( 

شكل )23( مركبة فضائية منطلقة

شكل )22(  أول مسلم يغزو الفضاء

)1( حممد بن موسى وأخويه أمحد واحلسن.
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)1( الحظ الفرق بني طول القطر القطبي والقطر االستوائي البالغ 43كم، وكذلك الفرق بني املحيط القطبي واملحيط االستوائي البالغ 
75كم، وهذا الفارق ضئيل جدًا بالنسبة حلجم األرض اهلائل، ولكنه مع هذا يعترب دلياًل عىل أن األرض ليست كرة تامة التكوير.

نشاط 

ـ القطر القطبي :  هو خط ومهي يبدأ من القطب الشاميل، فيمر بمركز األرض لينتهي عند القطب اجلنويب ويبلغ  1ـ 
طوله 12713 كم.انظر شكل )24( و )25(.

2 ــ القطر االستوائي :  هو خط ومهي خيرتق األرض من دائرة خط االستواء مارًا بمركز األرض إىل النقطة 
املقابلة له عىل دائرة خط االستواء، ويبلغ طوله 12756 كم.

3 ــ املحيط القطبي :  هو الدائرة التي حتيط باألرض مارة بنقطتي القطبني ويبلغ طوله 40000 كم.
ـ املحيط االستوائي : هو أكرب دائرة حتيط باألرض من الرشق إىل الغرب، ويقسم األرض إىل نصفني شاميل وجنويب،  4ـ 

ويسمى هذا املحيط بخط االستواء أو الدائرة االستوائية، ويبلغ طوله 40075 كم)1(. انظر شكل )24(.

اكتب مقالة تتناول فيها األعامل اجلغرافية ألحد العلامء املسلمني اجلغرافيني بعد استعانتك باملراجع العلمية.

شكل )25( القطر القطبي خط ومهي يبدأ من القطب الشاميل شكل )24(
ويمر بمركز األرض وينتهي بالقطب اجلنويب

أوروبا

إفريقيا

املحيط 
األطليس
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تدريبات وتطبيقات
س1 ـ مم تتكون األرض ؟

س2 : ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غري الصحيحة :
)        (          أ ـ الوشاح حييط بالنواة الداخلية   
)        (      ب ـ تتمثل عنارص املناخ يف الغالف املائي  
)        (        ج ـ استغرقت رحلة ماجالن ثالثة أعوام  
)        (         د ـ األرض كرة تامة التكوير   

س3 ـ امأل الفراغات التالية :
          أ ـ يشمل الغالف املائي مجيع املسطحات املائية من حميطات و.........و ......... و.........ومياه متجمدة

         ب ـ حييط بالكرة األرضية غالف جوي يشتمل عىل عدة غازات أمهها ............... و ..............
       ج ـ يحيط الوشاح بالنواة...........................

        د ـ القطراالستوائي أطول من القطر .......................
س4 ـ ضع دائرة عىل رقم اإلجابة الصحيحة فيام ييل : 

          ـ القرشة األرضية هي :
                 أ ـ أرضية القارات .                                            ب ـ أرضية اجلزر.

               ج ـ قيعان املحيطات والبحار.                               د ـ كل ما ذكر صحيح.
          ـ النواة الداخلية لألرض :

                أ ـ أقرب إىل الصالبة.                                        ب ـ أقرب إىل السيولة.
              ج ـ صلبة جدًا.                                                         د ـ سائلة.

          ـ شكل األرض :
                 أ ـ كروي.                                                            ب ـ مستوي.

              ج ـ منبسط                                                                د ـ كل ما ذكر غري صحيح.
س5 ـ ما أقسام القرشة األرضية ؟

س6 ـ وضح بديع صنع اخلالق سبحانه وتعاىل من خالل ما ييل :
         أ ـ ختيل لو أن األرض غري حماطة بغالف جوي.

     ب ـ ختيل لو أن سطح األرض بكامله عبارة عن مسطحات مائية.
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س 7 ـ اذكر دلياًل حمسوسًا عىل كروية األرض.
س8 ـ كيف أثبتت الرحلة التي قام هبا ماجالن كروية األرض؟
س9 ـ برهن عىل صحة هذه العبارة : األرض ليست كرة متامًا.

س10 ـ اخرت من احلقل ) ب ( ما يناسب احلقل ) أ ( :

س11 ـ علل ما يأيت :
             أ ـ حمور األرض أقرص من قطرها االستوائي.

          ب ـ ال نرى أمامنا حتدب سطح األرض.
س12 ـ اكتب مدلول األرقام التالية التي مرت بك يف موضوع شكل األرض وأبعادها :

ـ القطر القطبي      )                  (
ـ القطر االستوائي     )                  (

ـ املحيط القطبي      )                  (
ـ املحيط االستوائي   )                  (  

1 ـ طوله 40000 كم.
2 ـ طوله 12700  كم.
3 ـ طوله 12756 كم.
4 ـ طوله 12713 كم.
5 ـ طوله 40075 كم.
 6 ـ طوله 39500 كم.

) ب () أ (

س13 ـ دلل من خالل اختالف وقت رشوق الشمس وغروهبا يف األماكن املختلفة عىل كروية األرض.
س14 ـ رتب املدن التالية من حيث وقت رشوق الشمس عليها، وذلك من خالل الرجوع خلريطة اململكة

                ص33 :   اخلفجي ، تبوك ، حفر الباطن ، رفحا.

٭ 43 كم                 مثال توضيحي : هو الفرق بني القطر االستوائي والقطر القطبي.

٭ 75 كم

٭ 925 ـ 927 هـ

٭ 78 %

٭ 21 %

املــدلــولالـرقــم
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ثالثًا : خطوط الطول ودوائر العرض »اإلحداثيات اجلغرافية« 

إذا أردنا أن نعرف موضع النقطة س عىل هذه الصفحة من الورق شكل )26(، فكل ما نستطيع أن نقوله هو 
أهنا يف يمني الورقة ويف زاويتها العليا، ومع ذلك فليست هذه اإلجابة دقيقة.

ولكن إذا قسمنا الصفحة إىل مربعات صغرية كام هو مبني 
بالشكل )27( أمكن معرفة موقعها بدقة، وذلك بعّد املربعات 
التي بينها وبني حافتي الصفحة، وعىل ذلك توجد النقطة س عىل 

بعد 3سم من حافة الصفحة اليمنى و3سم من حافتها العليا.
هذا  من  نابعة  العرض  ودوائر  الطول  خطوط  فكرة  شكل)27(إن 

.س .س

شكل)26(

التصور، لقد فكر العلامء يف إجياد وسيلة مناسبة لتحديد املواقع عىل سطح الكرة األرضية، وتوصلوا إىل وضع 
شبكة من اخلطوط الومهية ترسم عىل اخلرائط وأطلقوا عليها اسم خطوط الطول ودوائر العرض أو »اإلحداثيات 
اجلغرافية«، وهي تفيدنا يف حتديد مواقع األماكن والبلدان عىل سطح الكرة األرضية بدقة وسهولة، كام أهنا تفيدنا 

يف حركة املالحة البحرية واجلوية، ويف معرفة األحوال املناخية عىل سطح األرض، ومعرفة الزمن.

وهي: خطوط ومهية عىل شكل أنصاف دوائر، تتالقى مجيعها عند نقطتي القطبني، ومتساوية يف أطواهلا، 
وغري متوازية.

انظر الشكل )28(، ثم أجب عام يأيت :
٭ يف أي اجتاه رسمت خطوط الطول؟

٭ أين تلتقي خطوط الطول؟
٭ ما خط الطول الرئيس؟

٭ كم عدد خطوط الطول؟

مميزات خطوط الطول :
رسمت هذه اخلطوط يف اجتاه شاميل جنويب من نقطتي القطبني و من مميزاهتا ما ييل:

1 ـ عبارة عن أنصاف دوائر متساوية.

أ( خطوط الطول :
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شكل)28(

2 ـ عددها 360 خط.
3 ـ أهم خطوطها خط جرينتش 
األرضية  الكرة  سطح  يقسم  الذي 
إىل قسمني متساويني رشقي وغريب، 

ورقمه صفر.
قسم  كل  يف  اخلطوط  عدد  ـ   4

180 خط.

فوائد خطوط الطول :
خلط  بالنسبة   األرض  سطح  عىل  األماكن  مواقع  حتديد  ـ   1
جرينتش رشقه أو غربه، ولكنها ال تكفي لوحدها لبيان موقع املكان 

بدقة؛ بل البد من حتديد خطوط العرض التي تتقاطع معها.
2 ـ  معرفة الوقت يف خمتلف جهات العامل، ومن ذلك معرفة 

أوقات الصلوات واإلمساك واإلفطار يف أي مكان من العامل.

إضافة :
اختري خط جرينتش ليكون أساسًا حلساب 
وذلك  العامل،  من  خمتلفة  جهات  يف  الوقت 
ت  با حلسا ا و حة  للمال تسهياًل  و ًا  تيسري
الدولية، وقد تم ذلك يف املؤمتر الذي عقد يف 
واشنطن عام 1884م، والذي سمي بمؤمتر 
خطوط الزوال، وقد كان للمسلمني سبق يف 
ذلك قبل عدة قرون حني اختذوا خط مدينة 

بغداد ليكون أساسًا لقياساهتم.

خطوط الطول

هي : خطوط ومهية عىل شكل دوائر متوازية، وغري متساوية يف أطواهلا.
انظر شكل )29(، ثم أجب عن األسئلة التالية :

٭ ما اسم أكرب دائرة عرض؟

٭ يف أي اجتاه رسمت دوائر العرض؟

ب( دوائر العرض :

نشاط 
اكتب يف حدود نصف صفحة مقااًل جغرافيًا توضح فيه استفادة املسلم من خطوط الطول يف أداء عباداته. 
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شكل)29(

٭ ما خط العرض الرئيس؟

٭ كم عدد دوائر العرض؟

الكرة  الغرب حول سطح  العلامء دائرة من الرشق إىل  القطبني الشاميل واجلنويب رسم  يف منتصف املسافة بني 
األرضية، وقد جعلت هذه الدائرة أساسًا للدوائر األخرى التى تقع يف شامهلا وجنوهبا، ألهنا أكرب الدوائر وأسموها 
خط االستواء، ألن الليل والنهار يستويان طواًل عندها باستمرار عىل مدار السنة، ورمزوا هلا بالرقم صفر، ثم رسموا 
دوائر أخرى موازية هلا حتى القطبني الشاميل واجلنويب، وسميت بدوائر العرض أو خطوط العرض، وأعطيت أرقامًا 

تبدأ من 1 وتنتهي عند رقم 90 شاماًل وجنوبًا.

مميزات دوائر العرض :
1 ـ  عبارة عن دوائر كاملة متوازية وغري متساوية يف الطول.

2 ـ  عددها 180 دائرة ودائرهتا األساسية هي خط االستواء، الذي يقسم األرض إىل قسمني شاميل وجنويب، 
يف كل قسم 590 تتدرج يف الصغر حتى تصبح جمرد نقطة عند كل من القطب الشاميل واجلنويب.

دوائر العرض الرئيسة :
يف  العام  خالل  مرتني  متامًا  الشمس  أشعة  عليه  وتتعامد  دائرة  أكرب  وهو  صفر،  ودرجته  االستواء  خط  ٭ 

اإلعتدالني. متى حيدثان؟
٭ مدار الرسطان ودرجته 523،5 شامل خط االستواء، وهو آخر خط عرض تتعامد عليه أشعة الشمس شاماًل.
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إضافة :
بنقطتي  يعرفان  وجنوبًا  شاماًل   590 عرض  نقطتا 
القطب الشاميل واجلنويب، ويمثالن طريف األرض من 
جهتي الشامل واجلنوب ومها النقطتان الوحيدتان عىل 
سطح األرض اللتان يصل فيهام الليل ملدة ستة أشهر 
متى  االنقالبني.  حالتي  يف  وذلك  النهار،  وكذلك 

حيدثان؟ انظر اجلدول ص 42.

شكل )30 ( 

حتديد املواقع باستخدام خطوط الطول ودوائر العرض عند تقاطعها 

٭ مدار اجلدي ودرجته 523،5 جنوب خط االستواء، وهو آخر خط عرض تتعامد عليه أشعة الشمس جنوبًا.

انظر جلدول الفصول األربعة ص42، واستنتج سبب تسمية مداري الرسطان واجلدي هبذين االسمني.
٭ الدائرة القطبية الشاملية ودرجتها 566،5 شامل خط االستواء.

٭ الدائرة القطبية اجلنوبية ودرجتها 566،5 جنوب خط االستواء.
٭ القطب الشاميل ودرجته 590 شامل خط االستواء.

٭ القطب اجلنويب ودرجته 590 جنوب خط االستواء
فوائد دوائر العرض :

خلط  بالنسبة  األرض  سطح  عىل  األماكن  مواقع  حتديد  ـ    1
االستواء شامله أوجنوبه، ولكنها ال تكفي لوحدها لبيان موقع املكان 

بدقة، بل البد من حتديد خطوط الطول التي تتقاطع معها.
2ـ   معرفة األحوال املناخية عىل سطح األرض عن طريق حتديد 
بعد املكان عن خط االستواء شاماًل أو جنوبًا، إذ ترتفع درجة احلرارة 
عمومًا باالقرتاب من خط االستواء، وتنخفض باالبتعاد عنه حتى 

نصل إىل القطبني حيث يكسومها اجلليد. 
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انظراخلريطة شكل )30(، ثم أجب عام ييل : 
1 ـ ما القارات التي يمر هبا خط جرينتش؟

2 ـ ما خط الطول الذي تقع عليه مدينة طوكيو؟
3 ـ حدد موقع قارة إفريقيا بشكل تقريبي بني خطوط الطول ودوائر العرض.

4 ـ ما خط الطول الذي يمر بمنتصف قارة أمريكا اجلنوبية؟
5 ـ ما دائرة العرض الرئيسة التي متر ببالدنا؟

6 ـ يف أي القارات أو املحيطات أو البحار تقع النقاط التالية؟ 
٭ نقطة تقاطع دائرة عرض 520 شاماًل مع خط طول 5100 رشقًا.

٭ نقطة تقاطع دائرة عرض 540 شاماًل مع خط طول 520 رشقًا.
٭ نقطة تقاطع دائرة عرض 520 جنوبًا مع خط طول 560 غربًا.

٭ نقطة تقاطع دائرة عرض صفر مع خط طول 5100 غربًا.

أ ــ حتديد مواقع األماكن عىل سطح األرض :
يعرب عن دوائر العرض وخطوط الطول بالدرجات، فمثاًل خط االستواء يعرب عنه بدرجة العرض صفر، 
ومدار اجلدي بدرجة عرض 523،5 جنوبًا، والقطب اجلنويب بدرجة عرض 590 جنوبًا، ويعرب عن خط الطول 

الرئيس )خط جرينتش( بدرجة طول صفر.
لذا فإن خط عرض املكان هو مقدار بعدُه عن خط االستواء شاماًل أو جنوبًا بالدرجات العرضية، وخط طول 

املكان هو مقدار بعده عن خط جرينتش رشقًا أو غربًا بالدرجات الطولية.
ولتحديد موقع أي مكان عىل سطح األرض نتبع اخلطوات التالية :

1 ـ حتديد درجة عرض املكان بالنسبة خلط االستواء )شاماًل أو جنوبًا(.
2 ـ حتديد درجة خط طول املكان بالنسبة خلط جرينتش )رشقًا أو غربًا(.

استخدامات خطوط الطول ودوائر العرض :

نشاط 
وخط  الرئيسة،  العرض  دوائر  عليها  وارسم  األرضية،  للكرة  كنموذج  البالستيك  من  كرة  استخدم 

الطول األساس.
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شكل )31(

3ـ  يف النقطة التي تتقاطع عندها درجة العرض 
مع درجة الطول يتم حتديد موقع املكان بدقة.

مدينة سكاكا عىل درجة عرض  تقع    : فمثاًل 
530 شاماًل ودرجة طول 540 رشقًا.

السعودية  العربية  اململكة  خريطة  عىل  ـ 
شكل )31( أجب عام ييل :

ـ اسم املدينة التي تقع عىل دائرة عرض 526 
شاماًل تقريبًا وخط طول 550 رشقًا.

ـ اسم املدينة التي تقع عىل دائرة عرض 520 
شاماًل وخط طول 542 رشقًا تقريبًا.

ـ ضع نقطة عىل اخلريطة متثل موقع مدينتك 
التي تقيم فيها، ثم حدد موقعها بالنسبة خلطوط الطول ودوائر العرض.

ـ حدد وبشكل تقريبي موقع املدن التالية بالنسبة خلطوط الطول ودوائر العرض : نجران، جازان، أهبا، بريدة، حائل، تبوك.

ب ــ حتديد الزمن عىل سطح األرض
علمت من الدروس السابقة أن :

٭ األرض تكمل دورة كاملة حول حمورها )أي أهنا تقطع 360 درجة( يف 24 ساعة؛ لذا فإن مقدار ما تقطعه 
من الدرجات الطولية يف الساعة الواحدة هو : 360 ÷ 24 = 15 درجة، وعىل هذا فمقدار الزمن الالزم لتقطع 

الشمس درجة طولية واحدة هو : 60 ÷ 15 = 4 دقائق.
٭ األرض تدور حول نفسها من الغرب إىل الرشق؛ لذا ترشق الشمس عىل البالد الرشقية قبل البالد الغربية 

ويتقدم فيها الزمن بمقدار 4 دقائق لكل درجة طولية.

لتحديد الزمن عىل سطح األرض نتبع اخلطوات التالية :
1 ـ إجياد الفرق املكاين بني املوقعني بدرجات الطول.

2 ـ حتويل درجات الطول ) الفرق املكاين( إىل زمن عىل اعتبار أن كل درجة طولية = 4 دقائق.
3 ـ حتويل ناتج الفرق الزمني بالدقائق إىل ساعات إذا كان الناتج أكثر من 60 دقيقة.

4 ـ إضافة الوقت إىل وقت املكان إذا كان رشقًا أو طرحه منه إذا كان املكان غربًا.
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انتبه عزيزي الطالب :
ـ املقصود بالرشق أو الغرب ليس وقوع املكان رشق أو غرب خط جرينتش فقط، وإنام قد تكون خطوط الطول 
لكال املكانني رشق جرينتش، ولكن أحدهم يقع إىل الرشق من اآلخر، فمدينتا الرياض وجدة مثاًل : كالمها رشق 

خط جرينتش، ومع ذلك ترشق الشمس عىل الرياض قبل جدة ألن الرياض رشق جدة.
ـ حينام حتول الدقائق إىل ساعات فتقسمها عىل 60 فال حتذف األصفارمن املقسوم واملقسوم عليه كام اعتدت 

يف القسمة، 190 ÷ 60 = 10 ق 3 س فلو حذفت األصفار ستكون النتيجة 3س والباقي 1ق.

املناطق الزمنية العاملية :
لو أنك سافرت حول العامل عليك أن تقدم ساعتك 4 دقائق لكل درجة طولية تقطعها رشقًا، والعكس إذا 
اجتهت غربًا، وقد جرى االتفاق عامليًا عىل تقسيم العامل إىل مناطق زمنية عىل أساس أن كل 15 درجة طولية غرب 

أو رشق خط جرينتش متثل منطقة زمنية واحدة، وذلك جتنبًا الختالف التوقيت داخل الدولة الواحدة.
واململكة العربية السعودية متثل منطقة توقيت واحدة يزيد فيها الوقت عن توقيت جرينتش بثالث ساعات 

عىل اعتبار أن خط الطول الذي يمر بوسط اململكة هو خط 545 درجة رشقا)1(، والتي متثل:

)1( يدخل توقيت اململكة ضمن توقيت املنطقة الزمنية الثالثة رشقًا.

شكل )32(

 )45 * 4 = 180 دقيقة ÷ 
60 = 3 ساعات(.

السادسة  الساعة  كانت  فإذا 
مساًء يف لندن فهي التاسعة مساًء 
ما  وهذا  اململكة،  مدن  مجيع  يف 
ما  أ  ، ملحيل ا قيت  لتو با ف  يعر
مثل:  املساحة  الكبرية  الدول 
األمريكية  ملتحدة  ا لواليات  ا
فتقسم إىل مناطق زمنية متعددة، 
جهاهتا  بني  الزمن  خيتلف  ولذا 
خريطة  انظر  والغربية.  الرشقية 

املناطق الزمنية شكل )32(.
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إضافة :
يقوم الفلكيون يف كل دولة من أقطار العامل اإلسالمي بحساب مواعيد الصلوات اخلمس وأوقات رشوق الشمس 
وغروهبا خالل السنة كلها، ويقومون بنرشها يف جداول تعرف بالتقاويم يعتمدها املؤذنون يف أقطار العامل اإلسالمي، ويف 

اململكة العربية السعودية يعترب تقويم أم القرى هو التقويم الرسمي املعتمد.

نشاط 
1ـ حدد الفرق الزمني بني مدينة الرياض واملدن املسجلة يف اجلدول، علاًم بأن الرياض تقع عىل خط طول 

547 درجة رشقًا :

املدينة

الفرق الزمني

خط الطول

القاهرةأبوظبيبومباي

31رْشقًا54ْرشقًا73رْشقًا

............... ............... ...............

2 ـ يقسم خط جرينتش األرض إىل قسمني متساويني رشقي وغريب، واملطلوب توزيع الدول التالية يف 
اجلدول حسب موقعها من خط جرينتش :

                 الكويت ـ مرص ـ كندا ـ الربازيل ـ اليمن ـ اليابان ـ الواليات املتحدة األمريكية.
ملساعدتك دقق النظر يف خريطة ص31 وص34 واستنتج اإلجابة.

دول واقعة غرب خط جرينتشدول واقعة رشق خط جرينتش

3 ـ اذكر دولة عربية يمر هبا خط جرينتش.
4 ـ اذكر دولة عربية تقع غرب خط جرينتش.



36

أمثلة عىل حتديد الزمن :
مثال )1( :

أرشقت الشمس عىل مدينة الرياض الواقعة عىل خط طول 547 رشقًا الساعة 6 صباحًا ، فمتى سترشق 
الشمس عىل مدينة القاهرة الواقعة عىل خط طول 531 رشقًا ؟

احلل :
٭ حتديد الفرق بخطوط الطول بني القاهرة والرياض = 47 ـ 31 = 516

٭ حتويل درجات الطول إىل زمن = 16 * 4 = 64 دقيقة

٭ حتويل الدقائق إىل ساعات = 64 ÷ 60 = 4 دقائق 1 ساعة

٭ إذًا ترشق الشمس يف مدينة القاهرة = 6 + 4د 1س = 4د 7س صباحًا.
مثال )2( :

دخل وقت صالة الظهر يف مدينة بريدة الواقعة عىل خط طول 544 رشقًا الساعة الثانية عرش ظهرًا ، فمتى 
سيدخل وقت صالة الظهر يف مدينة العقبة الواقعة عىل خط طول 535 رشقًا ؟

احلل :
٭ حتديد الفرق بخطوط الطول بني مدينتي بريدة والعقبة = 544 ـ 535 = 59

٭ حتويل درجات الطول إىل زمن = 9 * 4 = 36 دقيقة

٭ وقت دخول صالة الظهر يف مدينة العقبة = 12 ظهرًا + 36د = 36د 12س.

مثال )3( :
غربت الشمس عىل مدينة لندن الواقعة عىل خط طول جرينتش )0( الساعة 6 مساًء، فكم ستكون الساعة 

يف مدينة لندن عندما تغرب الشمس عىل مدينة نيويورك الواقعة عىل خط طول 575 غربًا؟
احلل :

٭ حتديد الفرق بخطوط الطول بني مدينتي لندن ونيويورك = 75 ـ 0 =575

٭ حتويل درجات الطول إىل زمن = 75 * 4 = 300 دقيقة

٭ حتويل الدقائق إىل ساعات = 300 ÷ 60 = 5 ساعات

٭ إذًا تكون الساعة يف مدينة لندن عندما تغرب الشمس عىل مدينة نيويورك = 6 + 5 = 11 مساًء.
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رابعًا : حركات األرض

متهيد :

عندما تستيقظ ألداء صالة الفجر يف املسجد املجاور، يكون إخوانك الطلبة يف مدينة جاكرتا عاصمة دولة 
........ قد أهنوا يومهم الدرايس، بينام يكون إخوانك يف مدينة ......... عاصمة دولة املغرب مستغرقني يف نوم 

عميق. ترى ما سبب ذلك؟
تبدو لنا األرض التي نعيش عليها ثابتة، ولكنها يف احلقيقة عىل خالف ذلك فهي متحركة، بل أن مجيع األجرام 
فالشمس  تدور،  أجرام  كلها  والقمر  واألرض  فالشمس  ودقيق،  حمكم  نظام  وفق  الكون  يف  تتحرك  الساموية 
التبانة قال تعاىل  تدور حول نفسها من الغرب إىل الرشق وجتري مع توابعها يف الفضاء حول مركز جمرة درب 
:}                                                                                                     { ]يس[، وكل الكواكب التابعة للمجموعة 

الشمسية  تدور حول نفسها وتدور حول الشمس وتدور مع الشمس حول مركز جمرة درب التبانة.
٭ كم عدد كواكب املجموعة الشمسية؟

والسؤال الذي قد يتبادر إىل أذهاننا مجيعًا هو ملاذا ال نشعر نحن البرش بحركات األرض؟
ولإلجابة عىل ذلك نقول إن ذلك يرجع إىل أن : 

ـ  حجم األرض كبري مقارنة بأجسامنا.
ـ األرض تتحرك ببطء.

ـ األرض أثناء حركتها يف الفضاء تتحرك كتلة واحدة مع غالفها اجلوي. 
ـ األرض أثناء حركتها ال حتتك بأي أجسام تعوقها عن احلركة .

ـ جاذبية األرض فكل ما عىل سطحها منجذب نحو مركزها.

حركات األرض :

أ( دورة األرض اليومية )حول نفسها( وحدوث الليل والنهار :
تدور األرض حول نفسها )حمورها( دورة كاملة كل )24( ساعة أمام الشمس، وهي أثناء دوراهنا ال تدور 

1بشكل عمودي، بل تدور منحرفة عن حمورها بمقدار          523.
2
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شكل )33(
٭ يف أي اجتاه تدور األرض حول نفسها؟

٭ ما مصدر احلرارة الرئيس عىل سطح األرض؟

٭ ملاذا ال تسقط أشعة الشمس عىل أجزاء سطح األرض يف آن واحد؟
٭ ماذا نسمي الفرتة بني رشوق الشمس وغروهبا؟

٭ ماذا نسمي الفرتة بني غروب الشمس ورشوقها؟

نتائج دورة األرض حول نفسها :

1 ــ تعاقب الليل والنهار :
قال تعاىل: }                                                   {  ]األعراف اآلية 54[. فالليل يالحق النهار برسعة وحركة دائمة 
دون انقطاع، الليل للراحة والنوم والنهار للحركة وطلب املعاش والرزق، وهذا التعاقب يساعد عىل حساب األيام 
والشهور والسنني ويف معرفة مواقيت رشوق الشمس وغروهبا، فيحدد املسلم أوقات العبادات كالصالة والصوم 
واحلج، ولو كانت األرض ثابتة أمام الشمس ملا حدث هذا التعاقب املستمر، ولظل اجلزء املواجه للشمس هنارًا 
دائاًم واجلزء اآلخر لياًل دائاًم، ولو كانت الشمس بحجمها اهلائل هي التي تدور حول األرض ملا استطاعت قطع 

املدة يف 24 ساعة.
2 ــ اختالف الزمن عىل سطح األرض :

بام أن األرض تتم دورهتا حول حمورها )نفسها( من الغرب إىل الرشق أمام الشمس يف مدة 24 ساعة، فإن 
الشمس ترشق عىل األجزاء الرشقية من األرض قبل األجزاء الغربية، وبالتايل يتقدم الزمن يف األماكن الرشقية 

عىل الزمن يف األماكن الغربية.

انظر الشكل )33(، ثم أجب عن األسئلة التالية :
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3 ــ انحراف الرياح والتيارات املحيطية واألجسام الساقطة عىل األرض :
األرض  عىل  الساقطة  واألجسام  املحيطية  والتيارات  الرياح  فإن  نفسها،  حول  األرض  دوران  بسبب 
)كالشهب والنيازك( تنحرف إىل يمني اجتاهها يف نصف الكرة الشاميل، وإىل يسار اجتاهها يف نصف الكرة 

اجلنويب )قانون فرل( انظر الشكل )34(.

شكل )34(

أكمل بيانات اجلدول التايل شكل )35( : عن دورة األرض اليومية.

شكل )35(

إضافة :
نظرًا الختالف الزمن عىل سطح األرض 
من مكان آلخر فإن صوت احلق يدوي 
باستمرار حول الكرة األرضية ويطرق 
األذان للصلوات اخلمس حول األرض 
بال انقطاع لياًل وهنارًا ففي الوقت الذي 
ال  بقوله  األذان  خيتم  أن  املؤذن  يوشك 
تأهب  قد  آخر  مؤذن  يكون  الّل  إال  إله 

ليقول الّل أكرب.

اسم الدورة

مدة الدوران

اجتاه الدوران

نتائج الدوران

دورة األرض حول نفسها
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ب( الدورة السنوية )دورة األرض حول الشمس( وحدوث الفصول األربعة :

شكل )36( 

ثم   ،)36( الشكل  انظر 
أجب عن األسئلة التالية :

٭ ما الفصول األربعة؟

الفصول  حتدث  كيف  ٭ 

األربعة؟
لفصول  ا حتدث  هل  ٭ 

األربعة عىل مجيع جهات الكرة 
األرضية يف وقت واحد؟

٭ أين يمكن أن نرى ظاهرة 
الفصول األربعة بوضوح؟

فيه  تدور  الذي  الوقت  يف 

شكل )37(

اسم الدورة

مدة الدوران

اجتاه الدوران

نتائج الدوران

وضع الدوران

دورة األرض حول الشمس

365،25 يوم

من الغرب إىل الرشق

الليل  طول  واختالف  األربعة  الفصول  حدوث 

مائلة عن حمورها بمقدار 23،5ْ

األرض حول نفسها من الغرب إىل الرشق أمام الشمس تواصل دوراهنا حول الشمس، ويسمى الطريق الذي 
تسلكه األرض أثناء دوراهنا بمدار األرض حول الشمس، وهذا املدار ليس دائريًا؛ بل هو بيضاوي الشكل مما 

جيعلها تقرتب من الشمس حينًا وتبتعد عنها حينًا آخر. انظر شكل )36(
تعرف عىل دورة األرض السنوية من خالل اجلدول التايل :
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الفصول األربعة :
هناك أربعة فصول تتعاقب علينا خالل السنة هي: الصيف، اخلريف، الشتاء، الربيع، وإذا حل فصل من الفصول 
يف النصف الشاميل من الكرة األرضية حل عكس هذا الفصل يف النصف اجلنويب، والشك أن يف هذا حكمة إهلية انظر 

اجلدول شكل )40( )حاول استخالص بعض احلكم يف ذلك(.
جدول الفصول األربعة

شكل )39( الربيع شكل )38( اخلريف 

يفيصبالقنا
ءاوتسالاطخ
ليلمشتنيرج
حسمشلاةعشا
ضرعوهـيمهـوم
رنكامألاتأ

تالصاومواس
هـاجتالاشغا

ةرءادزرأرس
مسجميقضربي
نمزةيلوطيهـ

 ـ اشطب حروف الكلامت املوجودة بني القوسني واملرتبة 
أفقيًا أو رأسيًا أو مائاًل داخل املستطيل وستبقى بعض احلروف 

التي متكنك من تكوين كلمتني هلام عالقة بموضوع الدرس.
) انقالب صيفيـ  أشعة الشمسـ  متوازيةـ  عرضـ  األماكن 
ـ غريب ـ ليل ـ مواصالت ـ طول ـ ومهية ـ جرينتش ـ أساسية ـ 

رشقي ـ دائرة ـ اجتاه ـ جمسم ـ خط االستواء ـ زمن(.

نشاط 



42

شكل )40(
٭ متى يتساوى الليل مع النهار يف الكرة األرضية؟

٭ يف أي الفصول يكون النهار أطول من الليل؟

٭ اذكر دولة تقع يف النصف اجلنويب من الكرة األرضية.
أسباب حدوث الفصول األربعة :

1 ــ دوران األرض حول الشمس : فلو كانت األرض ثابتة ال تتحرك ملا صار هناك فصول أربعة، ولبقيت 
أحوال املناخ ثابتة دون تغيري، فيكون هناك شتاء دائم يف مكان وصيف دائم يف مكان ........ وهكذا. 

وهو وضع بال شك سيكون قاسيًا، ولكن الّل سبحانه وتعاىل حلكمته أوجد هذا النظام الذي تتعاقب فيه الفصول 

املالحظاتالليل والنهار يف الفصلتاريخ حلول الفصلالفصل

ـ الصيف 
)االنقالب الصيفي(

ـ اخلريف 
)االعتدال اخلريفي(

ـ الشتاء 
)االنقالب الشتوي(

ـ الربيع 
)االعتدال الربيعي(

شعة  أ مد  تتعا ما  عند حيل 
الرسطان  مدار  عىل  الشمس 
األول  )املوافق  يونيه   21 يف 

من برج الرسطان(.

شعة  أ مد  تتعا ما  عند حيل 
االستواء  خط  عىل  الشمس 
يف 23 سبتمرب )املوافق األول 

من برج امليزان(.

شعة  أ مد  تتعا ما  عند حيل 
يف  اجلدي  مدار  عىل  الشمس 
األول  )املوافق  ديسمرب   21

من برج اجلدي(.

حيل عندما تتعامد أشعة الشمس 
عىل خط االستواء مرة أخرى يف 
األول من  )املوافق  مارس   21

برج احلمل(.

ويقرص  النهار  يطول 
لنصف  ا يف  لليل  ا

الشاميل.

مع  لليل  ا ى  و يتسا
جهات  مجيع  يف  النهار 

األرض.

ويقرص  لليل  ا يطول 
لنصف  ا يف  ر  لنها ا

الشاميل.

مع  لليل  ا ى  و يتسا
جهات  مجيع  يف  النهار 

األرض.

ئاًم  دا يصحبه  الصيف 
تكون  أي  طويل  هنار 
خالل  ساطعة  الشمس 
اليوم  من  طويلة  فرتة 

أكثر من 12 ساعة.

ليل  يصحبه  ء  لشتا ا
طويل حيث تكون فرتة 
أكرب  الشمس  اختفاء 
هنار  يصحبه  لتايل  وبا

قصري.
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عىل جهات األرض وتتنوع فيه احلاصالت الزراعية يف املكان الواحد، فهناك حاصالت شتوية وأخرى صيفية.
ـ ميل حمور األرض : فاألرض أثناء دوراهنا حول نفسها وحول الشمس ال تدور يف اجتاه عمودي؛ بل مائلة عن حمورها بمقدار  2ـ 

523،5، فلو مل يكن املحور مائاًل لوقعت أشعة الشمس عمودية عىل خط 
وملا  األخرى،  األرض  بقية جهات  مائلة عىل  وبقيت  باستمرار،  االستواء 

صار هناك فصول أربعة.

يغري  األرض  حمور  كان  فلو   : واحد  اجتاه  يف  املحور  ميل  ثبات  ــ   3
من اجتاه ميالنه أثناء دوران األرض حول الشمس ملا حدث هذا التعاقب 
العجيب للفصول األربعة التي ال يتغري موعدها من سنة ألخرى فسبحان 

اهلّل العظيم!
٭ حتويل الدقائق إىل ساعات = 300 ÷ 60 = 5 ساعات

عىل  الشمس  تغرب  عندما  لندن  مدينة  يف  الساعة  تكون  إذًا  ٭ 
مدينة نيويورك = 6 + 5 = 11 مساًء.

نشاط 
1 ـ  امجع مع زمالئك صورًا ألماكن يتضح فيها أثر الفصول األربعة، وأعد منها جملة حائطية واعرضها 

يف فصلك.
2 ـ صحح اجلمل التالية إذا كانت خاطئة :

   أ ـ اشتد احلر فأشعلت املدفأة.                                                         )                           (
ب ـ أردت املحافظة عىل برودة الثالجة فرتكتها مفتوحة.             )                           (

 ج ـ اشتد الربد فلبست مالبس خفيفة.                                            )                           (
   د ـ عطشت فرشبت ماًء دافئًا.                                                         )                           (

3 ـ قارن من خالل اجلدول بني الليل والنهار وبني الصيف والشتاء :

إضافة :
٭ السنة نوعان : هجرية شمسية وهجرية قمرية.

حول  األرض  دوران  مدة  هي   : الشمسية  السنة  ٭ 

الشمس والتي تقطعها األرض يف 365،25 يوم. )هل 
راجع  العام؟  هلذا  الشمسية  اهلجرية  السنة  رقم  تعرف 

ورقة التقويم(.
للقمر  دورة  اثنتي عرشة  متام  : هي  القمرية  السنة  ٭ 

حول األرض ومدهتا 354 يوم.
عن  ابتعدنا  كلام  وضوحا  أكثر  تصبح  األربعة  الفصول  ٭ 
خط االستواء حتى نصل خط 45ْ شاماًل وجنوبًا، ثم يبدأ يقل 
الوضوح باالجتاه نحو القطبني حتى نجد منطقة ال تغيب عنها 
الشمس طوال فصل الصيف، وأخرى ال تطلع عليها الشمس 

طوال فصل الشتاء.

النهـارالليـل
ـ للراحة

ـ 
ـ

ـ للعمل والكد
ـ 
ـ

الشتاءالصيف
ـ حار

ـ 
ـ

ـ بارد
ـ 
ـ
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تدريبات وتطبيقات
س1 ـ ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غري الصحيحة :

)        (        أ ـ تدور األرض حول الشمس مرة كل 24 ساعة.      
)        (    ب ـ يطلق عىل خطوط الطول ودوائر العرض أحيانًا تعبري اإلحداثيات اجلغرافية.   
)        (      ج ـ حيل الصيف يف نصف الكرة اجلنويب عندما تتعامد أشعة الشمس عىل مدار الرسطان.  
)        (       د ـ تنحرف الرياح إىل يسار اجتاهها يف نصف الكرة الشاميل.     

س2 ـ ما حركات األرض؟
س3 ـ ما نتائج دورة األرض حول نفسها؟

س4 ـ ما أسباب حدوث الفصول األربعة؟
س5 ـ علل ما يأيت :

         أ ـ اختالف وقت رشوق الشمس وغروهبا يف األماكن املختلفة.
     ب ـ يفطر سكان مدينة اجلبيل قبل سكان مدينة الطائف يف شهر رمضان.

       ج ـ ال يشعر اإلنسان بحركة األرض.
        د ـ ارتفاع درجات احلرارة عىل مدار الرسطان صيفًا وانخفاضها شتاًء .

      هـ ـ حدوث الفصول األربعة.
س6 ـ ماذا حيدث عندما :

         أ ـ تدور األرض أمام الشمس.
      ب ـ تدور األرض حول الشمس.

س7 ـ رتب دوائر العرض الرئيسة التالية حسب كرب الدائرة مبتدئًا باألكرب ثم األصغر :
           مدار الرسطان ـ خط االستواء ـ الدائرة القطبية الشاملية.

س8 ـ من أكون :
         أ ـ أبتعد عن خط االستواء جنوبًا بمقدار 566،5.

      ب ـ أقسم األرض إىل قسمني متساويني رشقي وغريب.
       ج ـ مدينة من مدن بالدك أقع عىل خط عرض 530 شاماًل وخط طول 540 رشقًا.
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  س9 ـ كون مجل توضح العالقة بني ما يأيت :
           ٭ الظهران ـ ينبع ـ الشمس. مثال توضيحي )ترشق الشمس عىل مدينة الظهران قبل مدينة ينبع(.

           ٭ دورة األرض حول نفسها ـ ميل املحور 523،5.
           ٭ 360 ـ جرينتش ـ خطوط الطول.

س10 ـ امأل الفراغات التالية :
          أ ـ يتساوى الليل والنهار يف مجيع جهات الكرة األرضية عندما تتعامد أشعة الشمس عىل ..................

      ب ـ عندما تتعامد أشعة الشمس عىل مدار اجلدي حيل الشتاء يف ......................
        ج ـ رسم العلامء دائرة حول األرض يف منتصف املسافة بني القطبني وأسموها ....................

         د ـ يتقدم الزمن كلام اجتهنا رشقًا بمقدار ............دقائق لكل درجة طولية. 
س11 ـ ما االسم اجلامع لكل مما ييل :

    أ ـ خط االستواء ـ مدار الرسطان ـ مدار اجلدي ـ الدائرة القطبية الشاملية ـ 
         الدائرة القطبية اجلنوبية ـ القطب الشاميل ـ القطب اجلنويب.                               )                                (
ب ـ الصيف ـ اخلريف ـ الشتاء ـ الربيع.              )                                (

س12 ـ ارسم شكاًل لألرض وبني عليه دوائر العرض الرئيسة ودرجاهتا.
س13 ـ ما فوائد خطوط الطول ودوائر العرض معًا ؟

س14 ـ انظر إىل ورقة التقويم هلذا اليوم، واكتب وقت رشوق الشمس وغروهبا يف املدن التالية :

جازانأهباسكاكاالدماماملدينة
وقت رشوق الشمس
وقت غروب الشمس

س15 ـ  إذا علمت أن وقت أذان الفجر يف مدينة الرياض الواقعة عىل خط طول 547 رشقًا هو الساعة 3:37 
فجرًا، فحدد وقت أذان الفجر يف املدن التالية:

الظهران وتقع عىل خط طول 550 رشقًا، مكة املكرمة وتقع عىل خط طول 540 رشقًا.
س16 ـ أرشقت الشمس عىل مكة املكرمة الواقعة عىل خط طول 540 رشقًا الساعة 5،30 صباحًا ، فمتى 

سترشق الشمس عىل القاهرة الواقعة عىل خط طول 531 رشقًا ؟
س17 ـ كيف نحدد موقع مكان بالنسبة خلطوط الطول ودوائر العرض؟
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عدد خطوط الطول

أكرب دائرة عرض
عدد دوائر العرض

اخلط الذي عىل 
أساسه حيدد الزمن

90360180
االستواءجرينتشالرسطان

36090180
جرينتشالقطبياالستواء

س18 ـ ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة :

دوائر العرضخطوط الطولوجه املقارنة
االجتاه
العدد

التساوي 
التوازي

اخلط الرئيس

س20 ـ اعقد مقارنة يف هذا اجلدول بني خطوط الطول ودوائر العرض من حيث :

س21 ـ يف أي قسم من الكرة األرضية يقع كٌل
               من مدار اجلدي ـ ومدار الرسطان؟

س22ـ أمامك رسم للكرة األرضية وضح عليه
               دوائر العرض الرئيسة.

س23 ـ طبق قانون انحراف الرياح عىل هذا 
              الرسم من خالل اخلطوط املتقطعة.

س19 ـ ما السبب يف إنحراف الرياح أثناء هبوهبا يف نصفي الكرة األرضية؟
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٭ ما أقسام سطح األرض ؟

٭ ماذا نسمي االرتفاعات واالنخفاضات املوجودة عىل سطح األرض؟

٭ ملاذا يتخذ مستوى سطح البحر أساسًا حلساب االرتفاع واالنخفاض؟

متهيـــد :

يبهرنا كوكب األرض الذي نعيش فوق سطحه بمكوناته الداخلية وظاهراته التضاريسية التي تشكل سطحه، وتوزيع 
يابسه ومائه، وحركاته التي تتولد يف باطنه وانبثاق املصهورات الربكانية التي تغري من مظاهر سطحه وعوامل التعرية التي 

خامسًا : سطح األرض ومظاهره

شكل )41(

تبلغ مساحة سطح األرض 
نحو 510 مليون كم2، وتتكون 
من اليابس واملاء وعىل كل منهام 
فهو  معايش،  اإلنسان  يتخذ 
يزرع بقاعًا من اليابسة وترعى 
حيوناته بقاعًا أخرى، ويصطاد 
متخر  سفنًا  ويتخذ  البحر  من 

عباب البحر.

تغري أيضًا من سطح األرض فترضسه وتسويه، وال نملك إال أن نردد قوله تعاىل: }
                        { ]آل عمران[ .

أ ــ املـــاء :

 قال الّل تعاىل : }
                                                                                                                                           { ]فاطر[ .
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٭ ما الظاهرتان اجلغرافيتان التي قارنت اآلية الكريمة بينهام؟

٭ ما العالقة املشرتكة بينهام؟

٭ ما امليزة التي خصها الّل عز وجل لكل منهام؟

الكلية لسطح  املساحة  املاء نسبة تقدر بحوايل 71% من  يشكل 
األرض، ويتمثل املاء يف املحيطات والبحار والبحريات واألهنار واملياه 
املتجمدة، وتشغل املحيطات نسبة كبرية من املياه املوجودة عىل سطح 
األرض، وتعرف املحيطات بأهنا مسطحات كبرية من املياه املاحلة حتيط 
بكتل اليابس من سطح األرض، وتفصل القارات عن بعضها البعض 

واملحيطات املوجودة هي :

شكل )42 (  1 ـ املحيط اهلادي.  2 ـ املحيط األطليس.    3 ـ املحيط اهلندي. 
4 ـ املحيط املتجمد الشاميل. انظر الشكل )41 (.

انظر شكل )41(، ثم أجب عن األسئلة التالية :
٭ قارن بني نسبة اليابس واملاء يف نصفي الكرة األرضية الشاميل واجلنويب.

٭ ما املحيط الذي يفصل بني قاريت إفريقيا وأمريكا الشاملية؟

٭ كم عدد املحيطات التي يمر هبا خط االستواء؟

٭ كم عدد القارات التي يمر هبا مدار اجلدي؟

إضافة :
من فوائد البحار واملحيطات أهنا :

٭ تعد موردًا هائال للثروات الغذائية كاألسامك.
٭ تعد طرقًا للنقل واملواصالت التي تربط بني الدول يف خمتلف القارات.

٭ تعد مصدرًا لألمالح التي تستخلص من هذه املياه مثل : ملح الطعام ، أمالح املغنيسيوم، والبوتاسيوم.
٭ تعد مصدرًا للثروات املعدنية التي تستخرج من قيعان البحار واملحيطات، كالنفط والغاز الطبيعي وغريمها.
٭ تعد مصدرًا مهاًم لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق استغالل الطاقة احلركية لألمواج واملد واجلزر.

٭ توفر مياه الرشب لبعض الدول بعد متكنها من حتلية مياهها.
٭ تلطف من درجات احلرارة لسطح األرض.

الّل بفضله وحكمته إىل مناطق اليابس،  املاء يف الغالف اجلوي الذي يصري سحابًا يسوقه  الرئيس لبخار  ٭ تعد املصدر 
فتنزل األمطار وجتري األهنار ومتتلئ البحريات وخترض األرض، قال الّل تعاىل :

}                                                                                                                                                    { ]احلج [.
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شكل )43(
٭ كم يبلغ الفرق بني أكرب املحيطات وأصغرها ؟

شكل )44(

نسبة متثيل املحيطات من املسطحات املائية الرئيسة

املحيط اهلادي
181 مليون كم2

املحيط األطليس 
94 مليون كم 2

املحيط اهلندي 
74 مليون كم 2

مدالشاميل 
ط املتج

    املحي
2 كم 

ون 
1 ملي

4    
       

       
   

ظاهرات سطح األرض عىل املاء :
سطح البحر مستٍو، ولذلك جعل أساسًا لتقدير االرتفاع واالنخفاض عنه، وحيث أن املاء يشكل النسبة الكربى 

من مساحة سطح األرض، فإن هناك ظاهرات تضاريسية مرتبطة باملياه ومن ذلك :
1 ــ اجلزيرة : 

   جزء من اليابس حماط باملاء من مجيع اجلهات، 
جزيرة   1260 عىل  اجلزر  عدد  يزيد  اململكة  ويف 
جدًا،  الصغري  ومنها  الكبري  منها  املساحة،  متفاوتة 
ومن أشهرها جزر فرسان قبالة ساحل مدينة جازان.

شكل)45( اجلزيرةانظر شكل)45( و )46(.

2 ــ شبه اجلزيرة :
 جزء من اليابس حماط باملاء من ثالث جهات، 
واجلهة الرابعة متصل باليابس مثل : شبه اجلزيرة 

العربية انظر شكل )48(.

شكل)46( كم عدد اجلزر التي حتيط هبا املياه؟
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شكل)48(

3 ــ اخلليج :
جزء من البحر ممتد داخل اليابس، مثل: اخلليج العريب وخليج عدن وخليج العقبة وخليج السويس انظر شكل )47(.

شكل)47(

4 ــ الرأس :
جزء من اليابس ممتد يف البحر مثل: رأس 
انظر  مشعاب  ورأس  اخلفجي  ورأس  تنورة 

شكل )49(.

شكل)49(

يتمثل اليابس يف القارات واجلزر التابعة هلا، ويشكل ما نسبته 29% من مساحة سطح األرض، وهي 
موزعة عىل سبع وحدات كبرية من اليابس يطلق عىل كل منها اسم قارة. 

و القارة مجعها قارات وهي : كتل اليابس الكربى التي تتكون منها الكرة األرضية وقارات العامل هي :
1 ـ قارة آسيا.

2 ـ قارة إفريقيا.
3 ـ قارة أمريكا الشاملية.

ب ــ الـيـابـس :
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شكل)50(

النسب املئوية ملساحة القارات من مساحة يابس سطح األرض

شكل)51(

ضع  ثم   ،)51( شكل  البيانية  لألعمدة  انظر  ـ 
لألصغر  األكرب  من  مرتبة  القارات  بأسامء  جدواًل 

ومساحة كل منها.
 ظاهرات سطح األرض عىل اليابس :

 ، مستويًا ليس  األرض  سطح  من  ليابس  ا
املرتفعات  فيه  تظهر  خمتلفة  أشكااًل  يأخذ  فهو 
قدر  ولو  بالتضاريس،  تعرف  التي  واملنخفضات 
لك القيام برحلة برية من ساحل البحر األمحر إىل 
ساحل اخلليج العريب، فإنك سوف تشق طريقك من 
خالل أراٍض سهلية منبسطة ال ترتفع عن مستوى 
شاهقة  مرتفعات  جتتاز  ثم  كثريًا،  البحر  سطح 
االرتفاع، يليها من جهة الرشق أراٍض مستوية شبه 
مرتفعة تقطعها جمموعة من األودية والشعاب، ثم 
انظر  الطريق يسري عرب مناطق سهلية ساحلية  جتد 

الشكل )53(.

4 ـ قارة أمريكا اجلنوبية.
متجمدة  قارة  هناك  اجلنوبية.هل  املتجمدة  القارة  ـ   5

أخرى شاملية أو غربية أو رشقية؟
6 ـ قارة أوروبا.

7 ـ قارة  أسرتاليا .
ثم  القارات،  املئوية ملساحة  النسبة  انظرشكل )50( 

أجب عن األسئلة التالية :
٭ ما أكرب قارات العامل مساحة؟

٭ ما ثاين أكرب قارات العامل مساحة؟

٭ ما أصغر قارات العامل مساحة؟

شكل)52( سطح البحر مستٍو، واليابس مرضس.
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اجتزت  السابقة  رحلتك  خالل  من 
املتنوعة  التضاريسية  الظاهرات  عددًا من 
عىل اليابس، ختتلف يف ارتفاعها وأشكاهلا 
وامتدادها ودرجة انحدارها، ولكل منها 

تسمية خاصة ومنها :

ـ اجلبال : هي كتل ضخمة من سطح  1ـ 
األرض ترتفع ارتفاعًا عظياًم عام جياورها، 
وجوانبها  سطحها  استواء  بعدم  وتتميز 
شديدة االنحدار، ويسمى أعىل اجلبل قمًة 

وأسفله حّدًا وما بينهام سفحًا.
وختتلف اجلبال يف أشكاهلا وأحجامها 
وارتفاعها، فقد تكون عىل شكل سالسل 
جبلية متصلة متتد مئات الكيلومرتات مثل: 
سلسلة جبال احلجاز يف اململكة، وقد تكون 
وجبل  املدينة  يف  أحد  جبل  مثل:  منفردة 

النور يف مكة.
ـ اذكر أمثلة أخرى جلبال يف اململكة

  العربية السعودية.

شكل )55( جبل

شكل )54(

شكل )53(

مقطع تضارييس لسطح اململكة من الغرب إىل الرشق
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   إضافة :
أمهية اجلبال

 قال تعاىل : }                                                                          { ]النحل )آية : 15([.
٭ وصف الّل عز وجل اجلبال يف اآليات الكريمة بأهنا روايس، وأهنا كاألوتاد، فاجلبال فوق القارات بارتفاعها الشاهق 

وجذورها العميقة تشبه األوتاد التي تثبتها وحتفظ توازهنا لئال متيد وتضطرب كام تثبت الروايس السفينة عىل سطح املاء عند 
السواحل، وقد ثبت علميًا أن اجلبل يمتد أربع مرات ونصفًا داخل طبقات األرض السفىل.

٭ متثل اجلبال مصدات للرياح املحملة ببخار املاء مما يساعد عىل تكاثف السحب وهطول األمطار ـ بإذن الل ـ.

٭ تستثمر املساقط املائية عىل اجلبال يف توليد الطاقة الكهربائية.
٭ حتتوي اجلبال يف تكويناهتا املعادن الفلزية، كالذهب والفضة واحلديد والنحاس.

 وقال تعاىل : }                            { ] النبأ [.

شكل ) 56( تل

األرض  سطح  من  صغرية  أجزاء  هي   : التالل  ــ   2
ارتفاعًا  أقل  ولكنها  اجلبل،  وتشبه  حوهلا،  عام  قلياًل  ترتفع 
كنزان  وتالل  عنيزة،  الصنقر رشق  تالل   : أمثلتها  ومن  منه 
رشق اهلفوف، وتالل أيب ندى يف اجلوالن السورية، وتالل 

شيتاجونج يف بنجالديش.

شكل )57( أحد أطراف هضبة نجد

3 ــ اهلضاب :  هي أراٍض متوسطة االرتفاع يف الغالب 
متسعة األرجاء سطحها شبه مستٍو، تشبه يف شكلها املائدة، 
حيث أن هلا جوانب ذات حافات قائمة أو شديدة االنحدار يف 
الغالب، ومن أمثلتها : هضبة نجد يف وسط اململكة، وهضبة 

الصامن يف املنطقة الرشقية.
٭ اذكر أمثلة أخرى للهضاب يف العامل.

٭ بامذا يشرتك كل من : اجلبل والتل واهلضبة؟
٭ بم خيتلف اجلبل عن التل؟

٭ بم خيتلف التل عن اهلضبة؟
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ـ السهول :  هي أراٍضٍ مستوية السطح قليلة الترضس  4ـ 
واسعة االمتداد ال ترتفع عن مستوى سطح البحر كثريًا، وقد 
تكون السهول ساحلية جماورة للبحار: كسهل هتامة أو سهول 
داخلية بعيدة عن البحار، وقد تكون السهول فيضية كونتها 

األهنار: كسهول النيل ودجلة والفرات.

ـ األودية : هي أراٍض مستطيلة ضيقة منخفضة عام  5ـ 
حوهلا حتف هبا املرتفعات عىل جانبيها، وتنقسم األودية 

إىل قسمني :
: جتري فيها املياه باستمرار مثل:  ٭ أودية هنرية 

هنر النيل وهنر ...................
: جتري فيها مياه السيول بعد سقوط  ٭ أودية جافة 
ووادي  حنيفة  وادي  مثل:  توقفها  بعد  وجتف  األمطار 
................ وحترص الدول عىل االستفادة من مياه 

األودية بإنشاء السدود عليها.
٭ بامذا ختتلف السهول عن األودية ؟

شكل )58( السهول 

إضافة :
غري  صحراوية  تربة  ذات  جافة  أراٍض  كلها  مرص  أرض  ٭ 
خصبة، ولكن الل عز وجل أمدها بحياة قادمة من أصقاع نائية 
تبعد عنها آالف الكيلومرتات حتى تصل إىل مرص ومتدها باملياه 

العذبة والرتبة اخلصبة تتمثل يف هنر النيل.
٭ جنوب باكستان منطقة صحراوية قليلة األمطار حوهلا 

الّل إىل أرض خرضاء مزدمحة بالسكان نتيجة ملا جيلبه هنر 
السند من مياه جبال مهااليا.

شكل )59( الوادي
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تدريبات وتطبيقات
س1 ـ ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غري الصحيحة :

         أ ـ أكرب املحيطات مساحة املحيط اهلندي                               )        (
)        (       ب ـ تبلغ مساحة سطح األرض نحو 510 مليون كم2    
)        (        ج ـ يسمى أعىل اجلبل بالسفح       
)        (         د ـ تشغل املحيطات نسبة كبرية من املياه املوجودة عىل سطح األرض  

س2 ـ امأل الفراغات التالية :
         أ ـ تبلغ نسبة اليابس من سطح األرض ..................

     ب ـ عدد املحيطات املوجودة عىل سطح األرض .................
       ج ـ أصغر ..................... مساحة هي أسرتاليا.

        د ـ عدد وحدات اليابس الكربى .....................
      هـ ـ اخلليج جزء من البحر ممتد داخل.......................

س3 ـ عرف املصطلحات اجلغرافية التالية : اجلبل ـ السهل ـ التل ـ اجلزيرة ـ شبه اجلزيرة .
س4 ـ ما اخلاصية املشرتكة لكل من : اجلبل ـ اهلضبة ـ التل .

س 5 ـ ما الفرق بني كل من :
       أ  ـ اجلبل واهلضبة.

     ب ـ اخلليج والرأس.
       ج ـ اجلزيرة وشبه اجلزيرة.

س6 ـ علل ما يأيت:
         أ ـ إقامة السدود عىل األودية.

     ب ـ يعترب سطح البحر أساسًا حلساب االرتفاع واالنخفاض عنه.
س7 ـ ما االسم اجلامع لكل مما ييل :

         أ ـ النيل ـ دجلة ـ الفرات.

      ب ـ آسيا ـ إفريقيا ـ أوروبا.
       ج ـ اهلادي ـ األطليس ـ اهلندي.
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س8 ـ رتب ما ييل حسب االرتفاع:
           اجلبال ـ السهول ـ التالل .

س9 ـ من أكون :
          أ ـ أنا أكرب القارات مساحة                     )                          (
      ب ـ أنا حميط أقع جنوب قارة آسيا                     )                          (
       ج ـ أنا بحر أقع بني ثالث قارات أختذ اسمي من موقعي بينهم                )                           (
        د ـ أنا أرض منبسطًة أكون أحيانًا قرب البحر وأحيانًا قرب النهر                 )                          (

س10 ـ من خالل معرفتك بتضاريس بالدك اململكة العربية السعودية اذكر مثالني لكل من :
            اهلضاب ـ اجلبال ـ الصحاري ـ الرؤوس ـ األودية.

س11 ـ أمامك سبع دوائر خمتلفة األحجام اكتب كل قارة من القارات السبع أسفل الدائرة التي تناسب ترتيبها :

س12 ـ  ارسم شكاًل توضح فيه اجلزيرة وشبه اجلزيرة.
س13 ـ رتب الكلامت التالية لتحصل عىل معلومة جغرافية صحيحة :

اجلهات    ـ     حماطة    ـ    باملاء    ـ    مجيع     ـ    اجلزيرة    ـ    من.
س14 ـ صنف املسميات التالية يف هذا اجلدول حسب انتامئها :

نجد  ـ  احلجاز  ـ  حنيفة  ـ  هتامة  ـ  دجلة  ـ  أحد  ـ  أيب ندى  ـ  السند  ـ  مهااليا ـ فرسان.

....................................................... ...........

جزرتاللأهنارأوديةسهولهضابجبال
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معلومات أخرىالدولة املسمى اجلغرايفالكلمة
1 ـ حنيفة
2 ـ حراء

3 ـ أيب ندى
4 ـ الصامن

5 ـ نجد
6 ـ فرسان

السعودية ينة وادي مد ب  قر

س15 ـ امأل اجلدول التايل عىل نمط املثال رقم )1( :

س16 ـ اخرت من احلقل )ب( ما يناسب احلقل) أ ( :

)   ب  ()   أ   (
ـ اهلضبة                                    )        (

ـ اجلبل                                       )        (
ـ التل                                         )        (
ـ السهل                                     )        (
ـ الوادي                                    )        (

1 ـ متوسطة االرتفاع يف الغالب.
2 ـ يشبه اجلبل.

3 ـ مستوي السطح.
4 ـ أرض مستطيلة.

5 ـ له جوانب شديدة االنحدار.
6 ـ جزء من البحر داخل اليابسة.

7 ـ جزء من اليابس داخل يف البحر.

س17 ـ ضع عالمة ) ( أمام مربع اإلجابة الصحيحة فيام يأيت :
     أ ـ يشكل املاء من املساحة الكلية لسطح األرض نسبة :

%45                           %29                           %71                           %51                
  ب ـ اجلزء من البحر والداخل يف اليابس يسمى :

                 رأس                          خليج                           جزيرة                         شبه جزيرة
   ج ـ يسمى أعىل اجلبل : 

                 قمة                             سفح                           حد                              سلسلة                                            
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سطح األرض بأشكاله املختلفة من جبال وسهول وأودية غري مستقر، بل إن كل ما حييط بنا من تلك األشكال 
يف تغري مستمر حلكمة يعلمها الل، فاملناظر الطبيعية التي نراها اليوم مل تكن هي ذاهتا خالل العصور السابقة، وسوف 
ال تبقى كام هي عليه اآلن، ذلك أن التضاريس املختلفة تتعرض لعوامل كثرية تغري من أشكاهلا، فاملرتفعات تنخفض 
واملنخفضات متتلئ بالرسوبات... إلخ، وقد ترفع العوامل املؤثرة يف سطح األرض أجزاء أو هتبط هبا إىل دون ما 

كانت عليه سابقًا. وهناك شواهد عديدة تؤكد ذلك. انظر اجلدول شكل )60(

سادسًا : العوامل املؤثرة يف تشكيل سطح األرض 

متهيـــد :

شكل)60(

بعض التغريات التي حدثت عىل أجزاء من سطح األرض يف القرن املايض :

التغريالعاماملنطقة

نيا   ر ليفو كا ية  ال و
ة ملتحد ا ت  يا ال لو با

مي جا سا خليج 

بمرص حلوان  مدينة 

ر و د ا كو إل ا لة  و د
بية جلنو ا يكا  مر بأ

ميكا  جا لة  و د
يبي ر لكا ا لبحر  با

انزالق أريض وتغري منسوب األرض.1288هـ

1303هـ

1306هـ

1329هـ

1344هـ

هبوط أجزاء من قاع اخلليج بأكثر من 300م.

ظهور عني كربيتية.

وتكونت  النهر  جمرى  سدت  أرضية  اهنيارات 
بحرية كبرية مكانه.

هبوط جزء من املدينة غمرته مياه البحر.
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يتضح لك من الشكل )61( أن عوامل تكوين سطح األرض تنقسم إىل قسمني رئيسني مها :
   أ ـ عوامل داخلية )باطنية(.

ب ـ عوامل خارجية )ظاهرية(.

عـوامـل تـشـكـيـل سـطـح األرض :

شكل)61(

هي عبارة عن اضطرابات تسببها احلرارة العالية املوجودة يف باطن األرض، وبسببها حتدث احلركات التي 
ينتج عنها الترضس اخلارجي لسطح القرشة األرضية، ويمكن أن نقسمها إىل نوعني :

أ ــ العوامل الباطنية املؤثرة يف تشكيل سطح األرض :

عوامل تكوين سطح األرض

عوامل خارجية ظاهرية عوامل داخلية باطنية

تعرية جتوية رسيعة بطيئة

جليد

رياح
أمواج

مياه جارية

كيميائية
ميكانيكية

براكني
زالزل

انكسارات
التواءات

وتتمثل يف احلركات الرأسية واألفقية للقرشة األرضية والتي حتدث خالل فرتة زمنية طويلة )ماليني السنني(، 
ال يستطيع اإلنسان أن يشهدها خالل حياته، وتتمثل يف االنكسارات وااللتواءات التي تصيب قرشة األرض 

وينتج عنها ارتفاع مساحات تنحرس عنها مياه البحر وانخفاض مساحات تغطيها مياه البحر وغري ذلك :
جدول شكل )61( أمثلة لزالزل حديثة ومناطقها وآثارها

1 ــ الـعـوامـل الـبـاطـنـيـة الـبـطـيـئـة :٭
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عندما تتعرض صخور القرشة األرضية الصلبة )النارية أواملتحولة( لضغوط رأسية أو أفقية، وال تستطيع 
هذه الصخور مقاومة هذه الضغوط فإهنا تتكرس وتتصدع مكونة جمموعة من االنكسارات املختلفة، كاالنكسار 

الذي كون البحر األمحر وامتداده بام يسمى األخدود اإلفريقي. 

شكل)62(

ــ االنكسارات :

ــ االلتواءات :

٭ هذا املوضوع من ص 60ـ ص 70، غري مقرر عىل مدارس حتفيظ القرآن الكريم. 

و تتمثل يف الزالزل والرباكني التي حتدث خالل فرتة زمنية قصرية يمكن لإلنسان أن يشهدها خالل حياته، 
وتأثريها حمدود إذا ما قورن بتأثري العوامل الباطنية البطيئة.

2 ــ الـعـوامل الـبـاطـنـيـة الـرسيـعـة :

حتدث  االنكسارات  كانت  إذا 
ية  ر لنا ا ( لصلبة  ا ر  لصخو ا يف 
أواملتحولة( فإن االلتواءات حتدث 
)الرسوبية(،  اللينة  الصخور  يف 
وذلك نتيجة الضغوط التي تتعرض 
هلا من جانب واحد أو من اجلانبني 
االلتواءات  من  جمموعة  مكونة 
األلب  كجبال  واملقعرة  املحدبة 
األبالش  وجبال  أوروبا،  جنوب 
وجبال  الشاملية،  أمريكا  رشق 
األنديز غرب أمريكا اجلنوبية  انظر 

شكل )62(.
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من  الضعف  مناطق  تصيب  رسيعة  هزات  هي    : الزالزل  تعريف 
القرشة األرضية، وتنتج عن اضطرابات يف باطن األرض وتنترش عىل شكل 

متوجات وترتتب عىل حدوثها آثار عىل سطح األرض .

 الــزالزل :

تقاس مجيع أنواع اهلزات الزلزالية سواًء أكانت خفيفة أم متوسطة أم قوية بجهاز يعرف بالسسموجراف ، 
ويوجد هذا اجلهازيف جامعة امللك سعود وغريها وهو مرتبط بمحطات رصد أخرى؛ ولذا يقوم بتسجيل مجيع 

الزالزل الضعيفة واملتوسطة والقوية التي حتدث يف العامل .

أجهزة قياس الزالزل :

هبا  تكثر  التي  األرضية  القرشة  من  الضعيفة  املناطق 
االلتواءات واالنكسارات. ومن أشهر الدول التي تكثر هبا 
الزالزل : اليابان، إندونيسيا، إيران، تركيا، إيطاليا، اليونان.

راجع الشكل)62( و الشكل )71(. 

مناطق حدوث الزالزل : 

شكل)63( زلزال

شكل)64( الوضع السليم عند حدوث الزالزل

 ينتج عن الزالزل : 
ـ تدمري الطرقات واملباين واملنشآت العمرانية املختلفة .

ـ وفاة وجرح الكثري من الناس .

آثار الزالزل :

ـ الزالزل الباطنية : 
وهي أشد األنواع عنفًا وخطورة وأكثرها حدوثًا .

ـ الزالزل الربكانية :
 وترتبط بالثورانات الربكانية وهي أقل عنفًا وحدوثًا .

أنواع الزالزل :

شكل)65( مرصد الزالزل يف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية.
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٭ ما آثار الزالزل عىل سطح األرض؟

٭ صف ما تشاهده يف الصورة.

٭ اذكر أسامء دول تعرضت مؤخرًا للزالزل.

شكل )67( تصدع القرشة األرضية بفعل الزالزلشكل)66( من آثار الزالزل

ـ تغري شكل األرض يف املنطقة التي حدث هبا الزلزال كانخفاض بعض األجزاء التي قد يغطيها البحر بامئه أو 
ارتفاع بعض األجزاء التي كانت مغطاة بمياه البحر فتنحرس عنها املياه. 

ـ تصدع وتشقق القرشة األرضية .
ـ حدوث األمواج القوية )تسونامي( وذلك عندما حيدث 
الزلزال يف قاع البحر ومثال ذلك : زلزال املحيط اهلندي .

جدول شكل )68( أمثلة لزالزل حديثة ومناطقها وآثارها

اآلثار التي أحدثها الزلزالالسنةاملنطقة قوته )وفق 
مقياس رخيرت(

لوس أنجلوس )الواليات 
املتحدة(

الكهرباء 14146،5هـ انقطاع  ـ  حريقًا   50 من  أكثر  اندالع  ـ  املنازل  اهنيار 
من  أجزاء  وتدمري  والغاز  املياه  وخطوط  الالسلكية  واالتصاالت 

الطرق الرسيعة ـ وحدوث اهنيارات يف املناطق اجلبلية املحيطة .
حدوث انزالقات أرضية خطرية. تفجرت من بؤرته طاقة تعادل 14157،2هـخليج العقبة )مرص(

الطاقة التي تتولد عن 20 قنبلة ذرية مثل قنبلة هريوشيام، وزلزلت 
األرض يف بعض الدول املجاورة.

كويب )اليابان(
أزميت )تركيا(

مرصع 4 آالف شخص، اندالع النريان بسبب ترسب الغاز.14157،2هـ
تدمري 20 ألف مبنى وترشيد نصف مليون نسمة، بلغ عدد القتىل 16 14197،8هـ

ألف، وأصاب 35% من القاعدة الصناعية يف تركيا.
املحيط اهلندي قرب جزيرة 

سومطرة اإلندونيسية
سمي بزلزال القرن حيث تسبب يف وفاة ما يزيد عىل 150 ألف شخص 14258،9هـ

يف عدة دول بسبب موجات املد العايل، وبلغ عدد اجلرحى مئات اآلالف، 
واملرشدين باملاليني، ووصل تأثريه إىل سواحل إفريقيا.
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شكل )70( مثل هذه الصدوع قد تكون سببًا يف حدوث الكثري من الزالزلشكل )69( بقي املسجد وهتدم ما حوله

شكل )71(

إضافة :
حاول اإلنسان عدة حماوالت للتخفيف من ويالت الزالزل، ومع كل هذه املحاوالت فالزالت الزالزل حتدث الكثري من التدمري 

ومن هذه املحاوالت :
ـ اخرتاع آالت تنذر بقرب وقوع الزالزل ألخذ االحتياطات الالزمة.

ـ بناء األبنية املقاومة للزالزل من خالل :
ـ التخطيط اجليد للمباين التي تتحمل االهتزازات الزلزالية فكلام كان حجم البناء صغريًا وارتفاعه قلياًل وأساسه عميقًا كانت مقاومته 

للهزات األرضية كبرية.
ـ استخدام مواد البناء القوية مثل األسمنت املسلح الذي يعد أصلح مادة للبناء يف مناطق حدوث الزالزل.
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انظر إىل خريطة أهم مناطق الزالزل والرباكني، ثم أجب عن األسئلة التالية :
٭ هل حتدث زالزل وبراكني يف املحيطات والبحار؟

٭ هل توجد براكني نشطة يف شبه اجلزيرة العربية؟

٭ ما القارة التي تكاد ختلو من الزالزل والرباكني؟

املنصهرة املحبوسة يف جوف األرض إىل سطحها«،  املواد  القرشة األرضية متر من خالهلا  هو »فتحات يف 

نشاط 
كثريًا ما تشاهد يف وسائل اإلعالم املختلفة صورًا هلزات أرضية حتدث يف بعض الدول. ختيل نفسك وسط 

زلزال، ثم اكتب مشاعرك التي تفتعل يف نفسك يف تلك اللحظة.

 الـبـراكــني :

ويكون صعود هذه املواد مصحوبًا بانفجار شديد وذلك بسبب اندفاع الغازات املحبوسة يف باطن األرض التي 
حتطم كل ما يف طريقها وتقذفها إىل مسافات بعيدة.

يتكون الربكان من ثالثة أجزاء رئيسة هي :

تـعـريـف الـبـركـان :

شكل )72( 
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1 ـ الفوهة : هي الفتحة العليا التي تنبعث منها احلمم والغازات.
2 ـ القصبة : هي جتويف اسطواين خيرتق القرشة األرضيـة ويصـل جوف األرض بالسطـح وينتهـي عنـد

                       الفوهة ومنه متر املواد املنصهرة أثناء صعودها إىل سطح األرض.
3 ـ املخروط : جسم الربكان الذي يتكون من املواد املصهورة بعد تراكمها حول الفوهة، ويشار إليه باسم

                        الربكان أو جبل النار.
هي نفس املناطق التي تكثر هبا الزالزل وهي مناطق الضعف يف القرشة األرضية )االلتواءات واالنكسارات( 

تـركـيـب الـبـركـان :

ومن أشهر الدول يف ذلك اليابان، إندونيسيا، إيران، تركيا، إيطاليا.
تصنف الرباكني حسب نشاطها إىل ثالثة أصناف هي :

مـنـاطـق حدوث الـبـراكـني :

شكل )73( 
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1 ـ الرباكني النشطة : وهي ما يبدو عليها النشـاط مثل خروج بعض الغازات واألبخرة من فوهتها أو من
                                      جوانبها، وكذلك حدوث بعض الزالزل بمنطقة الربكــان، وهذا يدلل عىل أن هذا

                                      النوع من الرباكني يمكن أن يثور يف أي وقت ومن أمثلتها بركان اسرتمبويل بإيطاليا.
2 ـ الرباكني اهلادئة : وهي التي تثور أحيانا وهتدأ أحيانًا،ومن هذا النوع بركان فيزوف بإيطاليا.

3 ـ الرباكني اخلامدة : وهي التي ثارت قدياًم ثم مخدت هنائيًا وهتدمت فوهتها، وانسدت قصبتها، وكونت
                                      جبااًل منفردة مثل جبل كينيا بإفريقيا.

أنـواع الـبـراكـني :

شكل )74( فوهة بركانية جلبل بيضاء يف حرة خيرب باململكة إن وجود مثل هذا اجلبل 
الربكاين دليل عىل تعرض شبه جزيرة العرب قدياًم للنشاط الربكاين. 

تعد الرباكني من أكثر العمليات الباطنية رسعة يف تشكيل سطح األرض عىل نطاق واسع باإلضافة إىل ما 
تسببه من تدمري املنشآت وإهالك األرواح، ومن آثار الرباكني :

1 ـ تكوين اجلبال الربكانية : مثل جبل كينيا )ارتفاعه 5600م(، وجبل كلمنجارو )ارتفاعه 5900م(.
2 ـ تكوين اهلضاب الربكانية : مثل هضبة احلبشة، وهضبة الدكن، وهضبة فرنسا.

3 ـ تكوين البحريات املستديرة : التي تشغل فوهات الرباكني اخلامدة مثل: بحرية كراكرت يف الواليات

آثـار الـبـراكـني فـي تـشـكـيـل سـطـح األرض :
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شكل )75( الرماد الربكاين

شكل )76( صورة جمسم بركان فيزوف بإيطاليا

٭ إىل أي أنواع الرباكني ينتمي بركان فيزوف؟

      املتحدة األمريكية، وبحرية أفنيوس يف إيطاليا.
4 ـ تكوين اجلزر الربكانية : مثل جزر اآلزور والرأس األخرض يف املحيط األطليس، وذلك إذا كان النشاط

      الربكاين يف قاع املحيط.

من فوائد الرباكني :
عىل أن للرباكني آثار مدمرة عىل اإلنسان واحليوان والنبات إال أن هلا بعض الفوائد ومن ذلك :

٭ ظهورالرتبة الربكانية والتي تعد من أخصب أنواع الرتبة يف الزراعة.

٭ اإلفادة من الغازات واألبخرة املتصاعدة من الرباكني يف توليد الكهرباء.
٭ اإلفادة من املواد الربكانية املقذوفة من باطن األرض والتي تكون غنية باملعادن كالبوتاسيوم واحلديد

   والكربيت وغريها.
٭ استغالل مياه الينابيع احلارة يف الشفاء بإذن الل من بعض األمراض كاألمراض اجللدية والروماتزم.

نشاط 
ـ صمم بالتعاون مع زمالئك يف املدرسة جمساًم بركانيًا.

متطلبات النشاط : )ألواح خشبية، إسفنج، صمغ الصق، ألوان خمتلفة، قطع كرتون، تراب(.
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تدريبات وتطبيقات

س1 ـ ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غري الصحيحة فيام يأيت :
        أ ـ سطح األرض مستقر وال يتغري.                                               )                 (
     ب ـ الزالزل الباطنية هي أشد األنواع عنفًا.                                   )                 (

      ج ـ الرباكني اهلادئة هي التي ثارت قدياًم ثم مخدت هنائيًا.        )                 (
       د ـ هضبة احلبشة من اهلضاب الربكانية.                                )                 (
     هـ ـ تسونامي اسم ألمواج قوية.                                                      )                 (

س2 ـ ارسم شكاًل توضيحيًا للعوامل املؤثرة يف تشكيل سطح األرض وأقسامها.
س3 ـ اخرت من احلقل ) ب ( ما يناسب احلقل ) أ ( :

س4 ـ امأل الفراغات التالية :
            أ ـ العوامل ................ عبارة عن اضطرابات سببتها احلرارة العالية املوجودة يف باطن األرض.

       ب ـ االنكسارات وااللتواءات حتدث خالل فرتة زمنية .....................
        ج ـ الزالزل هي .................. رسيعة تصيب أجزاء معينة من .......................

          د ـ يتكون الربكان من فوهة و ................... وخمروط.
س5 ـ ما اجلهود التي بذهلا اإلنسان للتخفيف من آثار الزالزل؟

س6 ـ اذكر أسامء ثالث دول عربية حدثت هبا زالزل.
س7 ـ ارسم شكاًل توضح فيه أجزاء الربكان.

) ب () أ (
االلتواءات                           )            (
االنكسارات                         )            (
الزالزل                                )            (
الرباكني                                )            (

1 ـ حتدث يف الصخور اللينة.
2 ـ حتدث يف الصخور الصلبة.

3 ـ يصاحبها انفجارات شديدة.
4 ـ تنترش عىل شكل متوجات.

5 ـ حتدث يف املحيط اهلادى فقط.
6 ـ حتدث يف املناطق القوية.
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س8 ـ امأل املربعات التالية بحروف اسم جهاز ورد يف موضوع العوامل املؤثرة يف تشكيل سطح األرض
            مستداًل عىل اسمه من خالل حروفه العرشة عىل النحو التايل : 

حروف األرقام / 2 + 6 + 9 = كلمة لوا
حروف األرقام / 4 + 5 = اسم مادة قاتلة.

حروف األرقام / 10 + 7 + 8 = وقت من أوقات النهار.
حروف األرقام / 7 + 5 + 4 = نوع من أنواع السيارات.

حروف األرقام / 1 + 3 + 5 + 8 = لون من ألوان البرشة.
حروف األرقام / 1 + 7 + 8 = بمعنى ثواب.

س9 ـ اربط كلامت السطر األول بام يناسبها يف السطر الثاين :
جزيرة بركانية هضبة بركانية  بركان خامد   املخروط   بركان نشط  

الرأس األخرض             جسم الربكان اسرتمبويل  جبل كينيا   هضبة الدكن 

س10 ـ امأل خانات اجلدول التايل :

االسم هو :
وهو عبارة عن :

12345678910

معلومات عنهاالدولة مسامها اجلغرايف اسم الكلمة
مثال : كراكرت    ـ 

أفينوس
   ـ فيزوف

الواليات املتحدة بحرية تشغل فوهة بركان خامدبحرية   

س11 ـ ضع عالمة )( يف املربع املقابل لإلجابة الصحيحة فيام ييل :
            أ ـ الرباكني اهلادئة هي التي :

                     ـ خترج منها غازات وأبخرة.
                     ـ تثور أحيانًا وهتدأ أحيانًا.

                     ـ ثارت قدياًم ثم مخدت هنائيًا.
         ب ـ من أمثلة اجلبال الربكانية :

                     ـ جبل كينيا.
                     ـ جبل كلمنجارو.

                     ـ كلتا العبارتني صحيحتان.
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الرباكنيالزالزل

ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ

س12 ـ اذكر ثالثة من :
            أ ـ آثار الزالزل.                                                  ب ـ فوائد الرباكني.

س13 ـ عرف مصطلح كل من : الزالزل ـ الرباكني.
س14 ـ قارن بني الزالزل والرباكني يف نقاط رئيسة من حيث : تعريفها ـ مناطق حدوثها ـ 

              مدى االستفادة منها.

س15 ـ علل ما يأيت :
            أ ـ تطابق مناطق حدوث الزالزل والرباكني.

         ب ـ يصاحب خروج املواد املنصهرة أثناء حدوث الربكان انفجارات شديدة.
س16 ـ ما اآلثار املرتتبة عىل حدوث الرباكني؟

س17 ـ أعِط مثااًل واحدًا ألثر الرباكني يف تكوين اهلضاب واجلبال عىل سطح األرض.
س18 ـ ما العوامل الباطنية البطيئة؟

س19 ـ ما العوامل الباطنية الرسيعة؟
س20 ـ صنف املعلومات التالية يف اجلدول حسب انتامئها :

ـ يمكن أن يشهدها اإلنسان يف حياته ـ ينتج عنها الترضس اخلارجي لسطح القرشة األرضية ـ 
  حركات رأسية وأفقية ـ تؤدي إىل حدوث وفيات يف الغالب ـ حتدث خالل ماليني السنني.

العوامل الباطنية الرسيعةالعوامل الباطنية البطيئة
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وهي العوامل التي تتمثل يف تأثري الغالفني اجلوي واملائي عىل الغالف الصخري، وحتدث تغرّيًا يف سطح األرض.
ومن أبرز هذه العوامل : التجوية، املياه اجلارية، الرياح، األمواج، اجلليد.

٭ ما املقصود بالتجوية ؟

٭ ما أنواعها ؟

يقصد بالتجوية تأثري اجلو يف الصخر مما يؤدي إىل تفتيته وتفكيكه وهي عىل نوعني :
ـ جتوية ميكانيكية :

إن اختالف درجات احلرارة بني الليل والنهار يؤدي إىل متدد وانكامش الصخور فتتفكك نتيجة لذلك عىل 
مدار الزمن، كام أن انخفاض درجات احلرارة يف اجلهات الباردة يؤدي إىل جتمد املياه املترسبة يف شقوق الصخور 

فتتفكك نتيجة لزيادة حجم املاء املتجمد، دون التأثري عىل تركيب الصخر.
ـ جتوية كيميائية :

إن امتزاج ماء املطر بغاز ثاين أكسيد الكربون املوجود يف اجلو يؤدي إىل تكوين حامض خفيف جدًا وعندما 
يترسب هذا احلامض إىل شقوق الصخور فإنه يتفاعل معها ويذيب أجزاء منها مما يؤدي إىل تفكيكها، مع تغري يف 

تركيب الصخر كيميائيًا.
 ٭ ما أسباب كثرة ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي ؟

قال تعاىل : }                                                    { ]النبأ[ 
.

يف  تأثريًا  الظاهرية  العوامل  أكثر  من  اجلارية  املياه  تعد 
تشكيل سطح األرض، فهي القوة العظمى يف نحت اجلبال 

ب ـ العوامل الظاهرية املؤثرة يف تشكيل سطح األرض :

1 ـ التجوية :

2 ـ املياه اجلارية :

شكل)77( الحظ أثر املياه اجلارية عىل هذه الشجرة.
وحفر األودية وبناء السهول الفسيحة، وأهم مظاهر املياه اجلارية هي األهنار والسيول، وأما دور املياه اجلارية يف 
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تشكيل سطح األرض فيتضح فيام يأيت :
أ ـ النحت »اهلدم« : حيث تقوم مياه األهنار ـ أو السيول أثناء جرياهنا بتفتيت الصخور واقتالعها من أماكنها 
ونحت الطبقات التي جتري عليها، وقد تبقى صخور صلبة تقاوم عملية النحت، وينشأ عن ذلك أشكال تضاريسية 

متنوعة عىل سطح األرض أمهها :
ـ وادي النهر : هي األرايض التي مهدها النهر وسواها قبل أن يتخذ لنفسه جمرى حمددًا فيها.

ـ جمرى النهر : هو اجلزء الذي تتجمع فيه مياه النهر وجتري فيه من املنبع إىل املصب.
٭ أين تصب مياه األهنار؟

اجلبال  قمم  من  بشدة  منحدرة  املياه  فيها  فتجري  األمطار  تساقط  بعد  األودية  وتتكون   : األودية  ـ   
واملرتفعات إىل األرض وحتفرها مكونة جمرى الوادي، ويكون 
شكل الوادي ضيقًا ومستطياًل وجانباه شديدي االنحدار، وتنشأ 
حوله األرايض الزراعية، وقد تنحدر املياه من األودية بصورة 
مفاجئة، وتعرف بالسيول وتكون ذات أثر يسء عىل األرايض 
الزراعية فتتلف املزارع وهتدم املنازل وتقيض عىل املوايش؛ لذا 
هتتم احلكومات بإنشاء السدود عىل هذه األودية حلفظ مياهها 

شكل)78( رسم توضيحي ملجرى النهر واملنبع واملصب

شكل)79( السدود عىل األودية
ودرء خطرها. وقد بلغ عدد السدود التي أنشأهتا اململكة حتى عام 1422هـ أكثر من 200 سد.

ب ـ النقل »احلمل« :
ينقل النهر أو الوادي فتات الصخور التي قام بتفكيكها بتياره من مكان آلخر، وتتفاوت القدرة عىل نقل 
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الرواسب بحسب رسعة تيارالنهر وكمية املياه التي جتري فيه.
ج ـ اإلرساب :

يرسب النهر أو الوادي ما حيمله من فتات الصخور عندما يضعف تياره وهتدأ رسعته، ويزداد اإلرساب عند 

)1( سميت هبذا االسم ألهنا تشبه حرف الدال اليوناين  ∆  الذي ينطق دلتا.

شكل)80( سهل البقاع

شكل)81(

إضافة :
من رمحة الّل تعاىل أن جعل مياه البحر املاحلة يف أرض منخفضة، وجعل مياه األهنار العذبة يف أرض مرتفعة عن سطح 
البحر، إذ أن مياه األهنار تصل ملياه البحر لتصب فيها، ولوال رمحة الّل لطغت مياه البحار وما أعظمها عىل مياه اليابس يف األهنار 
وما أقلها وأصغرها نسبة إىل األوىل خاصة وأن مستوى سطح أهنار األرض دون مستوى اليابسة منها، ولو ازدادت البحار باملاء 
قلياًل لفاضت وأغرقت األرض وأصبح املاء كله غري مستساغ للرشب ووقع الناس يف العرس واحلرج، فامء البحر ملح أجاج 

ال يرشب إذ حيوي 3،5% من وزنه ملحًا، ولكنها رمحة الّل تعاىل بعباده.

مصبه حيث تضعف رسعته متامًا.
وأهم الظاهرات التضاريسية التي تنشأ عن اإلرساب :

إلقاء  : هي سهول خصبة تكونت بسبب  الرسوبية  الفيضية  السهول  ـ 
النهر ما حيمله من رواسب يف واديه عىل جانبي املجرى وقت الفيضان مثل: 

سهل البقاع يف لبنان.
ـ الداالت : مجع دلتا)1( وهي مناطق تتكون عند مصبات األهنارإذ يلقي 
النهر بحمولته عند مصبه يف بحر أو بحرية وترتاكم الرسوبات بعضها فوق 
بعض حتى تظهر فوق سطح املاء وتنمو الداالت عىل حساب البحر ومن 



74

أمثلتها دلتا هنر النيل يف دولة ...................
سبق وأن ذكرنا أن األرض حييط هبا من مجيع اجلهات غالف غازي يعرف باهلواء، ويعرف اهلواء إذا حترك أفقيًا 
باسم الرياح، ورأسيًا باسم التيارات اهلوائية، وتعد الرياح من أهم العوامل الظاهرية املؤثرة يف تشكيل سطح األرض 

3 ـ الرياح :

شكل)83( عمل الرياح يف الصخور

نشاط

أجب عن األسئلة التالية :
٭ ما مصادر املياه عىل سطح األرض؟

٭ عدد أوجه استخدام املياه.

٭ ما األسباب التي تؤدي إىل إهدار املياه؟

٭ كيف استفاد اإلنسان من مياه البحر املاحلة؟

٭ ما معنى كلمة حتلية؟
شكل)82( حمطة لتحلية املياه
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خاصة يف املناطق الصحراوية احلارة ألهنا مناطق مكشوفة؛ خللوها من النباتات ويتمثل عمل الرياح فيام ييل :
أ ـ النحت : تقوم الرياح بنحت الصخور التي تعرتضها؛ مما يؤدي إىل تفتت أجزائها، ويتوقف تأثري الرياح 

يف نحت الصخور عىل :
ـ رسعة الرياح.

ـ مقدار ما حتمله الرياح من رمال.
ـ خلو املنطقة من الغطاء النبايت.

ـ طبيعة الصخر وصالبته.
٭ ما أصلب أنواع الصخور ؟

٭ ما الشكل الذي تعرب عنه هذه الصورة ؟

٭ من أي العوامل الظاهرية نشأ هذا املنظر ؟

٭ يف أي مرحلة من مراحل التعرية حدثت هذه الظاهرة ؟

وينشأ عن نحت الرياح أشكال تضاريسية مثل :
العليا  الطبقات  تكون  حيث  الصحراوية  املوائد  ـ 
للصخور أشد صالبة وأكثر مقاومة للنحت. يف حني تكون 
إىل  إضافة  نحتها،  الرياح عىل  تساعد  لينة  السفىل  الطبقات 
يف  ترتكز  هدم  كمعاول  الرياح  تستخدمها  التي  الرمال  أن 

األجزاء السفىل.
الرياح  بفعل  نشأت  التي  املنخورة  والصخور  الكهوف  ـ 

وهناك كهوف تتكون بفعل األمواج كام سيأيت دراسته.
آلخر،  مكان  من  الرواسب  الرياح  تنقل   : النقل  ـ  ب 
وتتوقف قدرهتا يف النقل عىل رسعتها وينشأ عن عملية النقل 

ظاهرات تضاريسية منها :
ـ الصحاري الصخرية : إذا كانت الرياح رسيعة فإهنا تدفع 

احلىص وحتمل الرمل، وتنشأ بالتايل الصحاري الصخرية

شكل)84( موائد صحراوية

شكل)85( كهوف وصخور منحوتة

شكل)86( صحراء حصوية

)احلجرية( مثل: صحراء األحقاف غريب الربع اخلايل. 
ـ الصحاري الرملية واحلصوية : إذا كانت الرياح ضعيفة فإهنا ال حتمل سوى األتربة الناعمة وترتك احلىص 

والرمال. ومن هنا ينشأ هذا النوع من الصحاري.
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ج ـ اإلرساب : عندما تضعف قوة الرياح؛ نظرًا الصطدامها بعائق مثل الكتل الصخرية أو النباتات فإهنا تبدأ 
برتسيب محولتها من الرمال فترتاكم فوق بعضها متخذة أشكااًل عديدة تعرف بالكثبان الرملية، خيتلف شكلها 
تبعًا الجتاه الرياح فقد تكون هاللية أو بيضاوية أو دائرية، وهي )أي الرمال( ال تبقى يف أماكنها بل تكون يف حركة 
دائمة مع الرياح مما يمثل خطرًا عىل سكان املناطق الصحراوية ألن حركتها قد تؤدي إىل طمر الواحات واألرايض 

الزراعية؛ لذا تعمل احلكومات عىل وقف زحفها باستخدام أساليب عديدة.

٭ ما أكرب الصحاري املوجودة يف اململكة ؟

٭ اذكر ثالثة أرضار تنتج من زحف الرمال.
٭ كيف يمكن مواجهة مشكلة زحف الرمال ؟

شكل)87( زحف الرمال عىل األرايض الزراعية

نشاط
امجع بعض الصور التي توضح تأثري الرياح يف تشكيل سطح األرض، والصقها يف كراستك.

إضافة :
الوسائل التي استخدمتها اململكة يف وقف زحف الرمال :

ـ رش الرمال بالزفت )القار( أو الزيوت املستخدمة املحروقة خاصة وأن التخلص من هذه الزيوت يشكل عبئًا ماليًا كام
  أن رميها يف املدن يسبب التلوث.

ـ التشجري وهو من الوسائل الفاعلة وقد استخدمت أشجار األثل منذ القدم يف منطقة القصيم، ونجحت يف وقف زحف
  الرمال عىل املدن.

ـ وضع املصدات كسعف النخيل الذي حتاط به بعض املزارع درءًا هلذا اخلطر.

شكل)88( كثبان هاللية
٭ ما العامل الرئيس يف حركة الرمال؟

٭ هل تتغري أشكال هذه الكثبان بشكل رسيع أم بطيء؟

٭ ملاذا ال جتود الزراعة يف املناطق الرملية؟
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دور األمواج يف عملية النحت والنقل :
عندما تتكرس األمواج عىل الساحل فإهنا تلقي بكميات 
كبرية من املياه تصل إىل الشاطئ، ثم تعود مرة أخرى إىل الوراء 
ويف هاتني احلركتني تستطيع املياه القيام بعمليات النحت يف 
األجزاء  األمواج  تنحت  العملية  وبتكرار  الساحل  منطقة 

البارزة من الساحل وتعمل عىل استقامته.

أهم الظاهرات الناجتة عن نحت األمواج :
ـ احلافات البحرية : وتنشأ نتيجة نحت األمواج لألجزاء 
السفىل من الساحل الصخري إىل أن يظهر عىل شكل حافة 

قائمة أو ما يعرف باجلرف.
ـ الكهوف البحرية : تتكون يف املناطق املرتفعة املطلة عىل 
السواحل الصخرية، ويساعد عىل تكوينها وجود صخور لينة 
الشقوق  املاء داخل  انضغاط  وسط صخور صلبة، وبتكرار 
ثم خروجه منها تتآكل جوانب الشقوق وتتسع لتصبح هبذا 

الشكل.
صالبة  اختالف  نتيجة  وتنشأ   : الصخرية  الشواطئ  ـ 
أما  النحت  تقاوم  الصلبة  فالصخور  الشاطئ،  صخور 

الصخور اللينة فإهنا تتآكل. 
٭ ما ألني أنواع الصخور ؟

شكل)89( أمواج عىل الشاطئ 

شكل)90( كهوف بحرية 

شكل)91( شاطئ رميل وصخري 

هي حركة من حركات مياه البحار واملحيطات، وهي تنشأ بفعل الرياح التي إذا احتكت بسطح املاء تشكلت 
أمواج صغرية ال تلبث أن تكرب، كام تنشأ بفعل الزالزل والرباكني التي حتدث يف قيعان البحار واملحيطات وتؤدي 

إىل حدوث األمواج القوية.

4 ـ األمواج  :
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يعد اجلليد أحد العوامل الظاهرية املؤثرة يف تشكيل سطح 
األرض يف املناطق الباردة، واجلليد يتكون من الثلج املتساقط، 
الثلج وفريًا وظلت درجة احلرارة منخفضة  فإن كان تساقط 
إىل ما دون درجة التجمد تراكمت الثلوج عىل سطح األرض 
القارات)1(  أسطح  فوق  ترتاكم  اجلليد  من  طبقة  إىل  وحتولت 
واجلزر يف املناطق القطبية وعىل أعايل اجلبال املرتفعة ويغطي 

اجلليد 11% من مساحة سطح األرض .
أما عن تأثري اجلليد يف تشكيل سطح األرض فإن الثلج 
عندما يسقط يكون خفيفًا، ولكن إذا تراكم بعضه فوق بعض 
بكميات كبرية يصبح ثقياًل ويتحول إىل جليد، وعندما يكون 
اجلليد املتجمع يف املناطق املرتفعة سميكًا جدًا يبدأ يف التحرك 
عىل شكل هنر جليدي، وهذا كله يؤدي إىل أن جيرف النهر 
اجلليدي األتربة والصخور وينحت جانبي الوادي الذي يمر 
فيه مما يؤدي إىل تعميقه وتوسيعه، وعندما ترتفع درجات 
ظاهرات  وأهم  احلمولة  وترتسب  اجلليد  يذوب  احلرارة 

التضاريس النامجة عن اجلليد :
ـ الفيوردات :  وهي خلجان عميقة مستطيلة ضيقة 
كانت يف األصل أودية جليدية ثم غمرهتا مياه البحر مثل 

فيوردات النرويج.
ـ البحريات اجلليدية : هي منخفضات عميقة حفرها 
اجلليد نتيجة تراكمه عليها وبعد ذوبانه ملئت باملياه مكونة 

بحريات مجيلة ومن أمثلتها بحريات كندا.

)1( كام يف القارة املتجمدة اجلنوبية بأكملها وشاميل قارات آسيا وأوروبا وأمريكا الشاملية.

5 ـ اجلليد :

شكل)92( اجلليد فوق اجلبال 

شكل)93(  هنر جليدي

شكل)94(  فيورد
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تدريبات وتطبيقات
س1 ـ أكمل الشكل التوضيحي التايل بوضع كل عبارة يف مكاهنا املناسب :

عوامل داخلية باطنية  ـ  جتوية ـ رياح  ـ  انكسارات  ـ   بطيئة  ـ   رسيعة  ـ  زالزل  ـ  أمواج.

س2 ـ قارن بني العوامل الباطنية والعوامل الظاهرية املؤثرة يف تشكيل سطح األرض.
س3 ـ ما املصطلح العام الذي جيمع كاًل من :

           أ ـ  االنكسارات ـ االلتواءات ـ الزالزل ـ الرباكني                            )                                   (
        ب ـ  االنكسارات ـ االلتواءات                               )                                   (
         ج ـ  الزالزل ـ الرباكني                               )                                   (

          د ـ  التجوية ـ املياه اجلارية ـ الرياح ـ األمواج ـ اجلليد                             )                                   (
س4 ـ استخرج الكلمة الشاذة من بني كلامت كل سطر مما ييل مع بيان سبب الشذوذ :
          مالحظة : املقصود بالكلمة الشاذة أي أهنا ختتلف عن باقي الكلامت يف يشء ما .

مثال ذلك : الزالزل ـ الرباكني ـ األمواج .فالكلمة الشاذة هي األمواج ألهنا من العوامل الظاهرية وأما
الزالزل والرباكني فمن العوامل الباطنية.

           أ ـ  الرياح ـ االنكسارات ـ االلتواءات ـ الزالزل
        ب ـ  اجلليد ـ الرياح ـ الرباكني ـ األمواج

س5 ـ ما املقصود بالعوامل الظاهرية املؤثرة يف تشكيل سطح األرض ؟

عوامل تكوين سطح األرض

عوامل خارجية ظاهرية

تعرية

جليدمياه جارية

كيميائية

ميكانيكية
براكني

التواءات
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س6 ـ اذكر اسم العامل الذي يسهم يف حدوث ما ييل :
              أ ـ الكثبان الرملية.

           ب ـ السهول الفيضية.
            ج ـ الفيوردات.

             د ـ الشواطئ الصخرية.
س7 ـ كون مجاًل ال تزيد عن سطر واحد توضح العالقة بني ما ييل : 

              أ ـ األمواج ـ احلافات البحرية ـ الشواطئ الصخرية.
           ب ـ البحريات اجلليدية ـ العوامل الظاهرية ـ اجلليد.

 مثال توضيحي: ماء املطر ـ ثاين أكسيد الكربون ـ الصخور.)امتزاج ماء املطر بغاز ثاين أكسيد الكربون 
يؤدي إىل تفكيك الصخور(

س8 ـ اخرت من احلقل )ب( ما يناسب احلقل ) أ ( :

) ب () أ (
ـ السهول الفيضية         )          (
ـ  البحريات اجلليدية         )          (

ـ الفيوردات                              )          (
ـ الصحاري احلجرية                     )          (
)          (                                                         

1 ـ يف النرويج
2 ـ يف قطر

3 ـ األحقاف
4 ـ يف كندا

5 ـ البقاع يف لبنان
6 ـ يف البحرين

س9 ـ اذكر مثالني ألثر التجوية امليكانيكية يف تفكيك وتفتيت الصخور.
س10 ـ ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غري الصحيحة :

            أ ـ تتكون الكثبان الرملية بعد عملية النحت مبارشة                 )        (
        ب ـ يشتد تأثري الرياح يف األجزاء الصلبة من الصخور                 )        (

          ج ـ ترسب الرياح ما حتمله من رمال وأتربة إذا ما ازدادت رسعتها                     )        (
           د ـ يساعد ثبات درجات احلرارة عىل تفتيت الصخور                 )        (

س11 ـ ماذا نطلق عىل :
            أ ـ األرايض التي مهدها النهر وسواها )....................(.

         ب ـ الشكل الذي نشأ نتيجة نحت األمواج لألجزاء السفىل من الساحل الصخري ).................(.
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      جـ  نوع من أنواع الصحاري تكّون نتيجة رسعة الرياح يف دفع احلىص ومحل الرمل إىل مناطق      أخرى 
.)..............(

            د ـ أحد العوامل الظاهرية املؤثرة يف تشكيل سطح األرض يف املناطق الباردة )....................(.
س12 ـ ماذا ينشأ عن إرساب النهر عند مصبه ؟

س13 ـ يف أي اجلهات ينشط عمل الرياح ؟ مع ذكر السبب .
س14 ـ ما سبب تكون املوائد الصحراوية؟

س15 ـ علل ما يأيت :
            أ ـ شدة عمل الرياح يف اجلهات الصحراوية.

        ب ـ قيام النهر بإرساب ما حيمله من فتات الصخور.
          ج ـ االهتامم بعمليات التشجري عىل أطراف املدن القريبة من الصحاري الرملية.

س16 ـ صنف األشكال التضاريسية التالية يف اجلدول حسب سبب نشأهتا :
ـ  البحرية  ـ احلافات  ـ الصحاري  الرسوبية  الفيضية  السهول  ـ  الدلتا  ـ  املوائد الصحراوية  ـ  النهر  جمرى 

الشواطئ الصخرية ـ الكثبان اهلاللية.

س17 ـ انظر إىل الشكل الذي أمامك، ثم أجب :
ـ اكتب وصفًا هلذا الشكل.

ـ ما العامل الظاهري الذي ساعد عىل تكوين هذا الشكل ؟
ـ يف أيِّ مرحلة من املراحل نشأ هذا الشكل ؟

س18 ـ يف أي األماكن يمكن أن تشاهد ما ييل :
السدود ـ التزلج عىل اجلليد ـ املوائد الصحراوية ـ احلافات 

البحرية ـ السهول الفيضية.
س19 ـ كيف تتكون األشكال التضاريسية التالية  :

السهول الفيضية ـ جمرى النهر ـ الكثبان الرملية ـ الكهوف 
البحرية ـ البحريات اجلليدية.

األمواجاملياه اجلاريةالرياح



،



الفصل الدرايس الثاين
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الـوحـدة الثالثة :
املـنـاخ

ــ الطقس واملناخ
ــ عنارص املناخ
أواًل      : احلرارة

 ثـانيًا  : الضغط اجلوي
 ثـالثًا  : الرياح

 رابـعًا   : الرطوبة والتكاثف
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قال تعاىل: }                                                                                                                                                                        { 
                                                                                                                                                                      ]سورة إبراهيم[.

من نعم الّل التي ال تعد وال حتىص إحاطة كوكبنا األريض بغالف جوي، فلواله ملا وجدت احلياة عىل سطح 
األرض، ألن املخلوقات احلية ال تعيش بدون استنشاق اهلواء، كام أن هذا الغالف يسمح بنفاذ مقدار معني من 

أشعة الشمس، وهذا املقدار الذي قدره الّل عز وجل يكفي حلياة املخلوقات عىل سطح األرض.
٭ فام هو الغالف اجلوي ؟

املنــاخ

شكل)95(

تعريف الغالف اجلوي :

تامة  إحاطة  باألرض  املحيطة  اهلواء  طبقات  هو 
والتي تتحرك معها، وهذا الغالف يتكون من غازات 

عديمة اللون والطعم والرائحة أمهها :
ـ النيرتوجني ويشكل 78% من حجم اهلواء.

ـ األوكسجني ويشكل 21% من حجم اهلواء.
الكربون  أكسيد  كثاين  أخرى  ومواد  غازات  ـ 
واألوزون واهليدروجني وبخار املاء والغبار وغريها، 

وتشكل 1% من حجم اهلواء.

العالقة بني الغالف اجلوي واملناخ :

يبلغ ارتفاع الغالف اجلوي نحو 350 كم فوق سطح البحر، ويتكون هذا الغالف من عدة طبقات وحتدث 
معظم التغريات اخلاصة بالطقس واملناخ من رياح وسحب وأمطار وغريها يف الطبقة السفىل من الغالف اجلوي 

التي تعلو فوق سطح البحر بمقدار 10 ـ 15 كم.
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فوائد غازات الغالف اجلوي:

انظر اجلدول السابق، ثم أجب عن األسئلة التالية :
ـ الغالف اجلوي رضوري لتنفس اإلنسان واحليوان الحتوائه عىل ........................ .

ـ الغالف اجلوي رضوري للنبات الحتوائه عىل ثاين أكسيد الكربون الذي يساعد يف عملية .................... .
ـ الغالف اجلوي رضوري لتكوين السحب الحتوائه عىل .......................... .

ـ الغالف اجلوي حيمي اإلنسان من األشعة الضارة الحتوائه عىل ...................... .

ـ ما الطقس ؟
ـ ما املناخ ؟

ـ ما الفرق بينهام ؟
نرشت إحدى الصحف املحلية الصادرة يوم السبت املوافق 1424/8/24هـ تقريرًا عن األحوال اجلوية جاء 
فيه : درجات احلرارة متيل إىل االعتدال ويسيطر عىل البالد منخفض جوي واجلو غائم والرياح شاملية غربية متوسطة 

الرسعة، ونتوقع بمشيئة الل تعاىل سقوط أمطار متفرقة عىل أنحاء اململكة والرطوبة مرتفعة عىل السواحل.
٭ ما العنارص املناخية الواردة يف هذا التقرير؟

٭ بامذا تفيدنا نرشة األحوال اجلوية؟

الطقس واملناخ :

الغاز

النيرتوجني

األوكسجني

ثاين أكسيد الكربون

األوزون

فائدته

رضوري لنمو النبات.

رضوري حلياة اإلنسان واحليوان.

رضوري لعملية التمثيل الضوئي يف النبات.

يمتص األشعة الضارة فوق  البنفسجية القادمة من الشمس.
بخار املاء

الغبار

رضوري لتكوين السحب وسقوط املطر.

يساعد عىل تكاثف بخار املاء.

شكل )96(
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املطارات  فوق  خاصة  يوميًا؛  اجلوي  الرصد  بالون  يطلق   

املدنية والعسكرية لقياس عنارص اجلو عىل ارتفاعات خمتلفة، 

مما يسمح بمعرفة الطقس خالل الساعات املقبلة.

شكل)97( بالون الرصد اجلوي

الطقس :

احلرارة  )درجة   : حيث  من  اجلو  حالة  »وصف  هو 
ولفرتة  حمدد  ملكان  والرطوبة(  والرياح  اجلوي  والضغط 
زمنية قصرية قد تكون ساعة أو يوم«، مثال ذلك أن نقول : 
الطقس اليوم يف مكة املكرمة غائم ممطر، تصل درجة احلرارة 
إىل 515م، الرياح باردة وهكذا....، فالطقس حالة مؤقتة 
يوم،  بعد  ويومًا  وأخرى  ساعة  بني  وتتقلب  تتغري  عابرة 
يوميًا نرشة جوية تصلها  املختلفة  وتقدم وسائل اإلعالم 
من  الطقس  حالة  فيها  تبني  اجلوية  األرصاد  حمطات  من 
درجة احلرارة والضغط اجلوي والرياح والرطوبة، يستفاد 
منها يف جماالت عديدة كاملالحة اجلوية والبحرية )حركة 
كام  الزراعة،  ويف   ).............. وحركة   ..............
تقلبات  عن  النامجة  األرضار  من  التقليل  يف  منها  يستفاد 
الطقس كالعواصف اهلوجاء أو األعاصري املدمرة أو السيول 

اجلارفة وحتذير السكان الختاذ االحتياطات الالزمة.
ـ اذكر جماالت أخرى تستفيد من معرفة نرشة الطقس 

اليومية .
ـ صف حالة الطقس اليوم يف مدينتك .

ـ كم بلغت درجة احلرارة اليوم يف مدينتك ؟
ـ هل سقطت أمطار اليوم يف مدينتك ؟

ـ ما الرياح السائدة يف مدينتك هلذا اليوم ؟

إضافة :
حمطات األرصاد تكون مزودة بأجهزة دقيقة منها : 
الرتمومرتات والبارومرتات ومقاييس الرطوبة واملطر 
وغريها، ويتم إرسال هذه البيانات التي يتم احلصول 
عليها من هذه املحطات إىل خرباء متخصصني يتولون 
حتليلها واستخالص نتائجها عىل هيئة توقعات جوية 
منتظرة، وقد ال يتحقق بعض هذه التوقعات ألسباب 

طارئة يف حاالت قليلة.
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املناخ :

هو »وصف حالة اجلو من حيث : )درجة احلرارة والضغط اجلوي والرياح والرطوبة( ملكان حمدد ولفرتة 
زمنية طويلة قد تكون شهرًا أو سنة أو عدة سنوات« مثال ذلك أن نقول : مناخ مدينة النامص معتدل صيفًا بارد 

شتاًء واألمطار تسقط طوال العام.

إذن كل من الطقس واملناخ يعرب عنه بالعنارص نفسها وهي :
٭ درجة احلرارة.

٭ الضغط اجلوي.
٭ الرياح.

٭ الرطوبة والتكاثف.
والفرق بني الطقس واملناخ هو املدة الزمنية فقط، ومما جيب أن تضعه يف ذهنك أن هذه العنارص ال تعمل منفصلة؛ 
بل تتفاعل مع بعضها وأي تغري يف أحدها سيرتتب عليه تغري يف العنارص األخرى، فاختالف درجة احلرارة يؤدي 
إىل اختالف الضغط اجلوي، واختالف الضغط بني مكان وآخر ينتج عنه نشوء الرياح التي تقوم بتعديل درجة 
احلرارة ، كام أهنا تقوم بحمل بخار املاء الذي يتكاثف ثم هيطل ـ بإذن الل ـ عىل سطح األرض عىل هيئة أمطار أو 

ثلوج، قال تعاىل: }
                                                                                                                                                           {] األعراف [. 

عنارص املناخ :

العوامل املؤثرة يف املناخ :

يتنوع املناخ عىل سطح األرض من مكان آلخر؛ وذلك لتأثره بمجموعة من العوامل هي :
1 ـ املوقع بالنسبة لدوائر العرض :

لدرجة العرض أمهية يف حتديد طول النهار بالنسبة إىل طول الليل عىل مدار السنة يف أجزاء األرض، وهذا 
يتوقف عليه مقدار ما تكتسبه األرض من حرارة الشمس، كام أن أشعة الشمس تصل إىل األرض بدرجات متفاوتة 

وذلك بسبب اختالف زاوية سقوط أشعة الشمس عىل األماكن هلذا السبب نالحظ ما ييل :
ـ ترتفع درجة احلرارة بصفة عامة كلام اقرتبنا من خط االستواء، وتنخفض كلام ابتعدنا عنه باجتاه القطبني.
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ـ املناطق املدارية )املحصورة بني مداري الرسطان واجلدي( أشد جهات العامل حرارة بصفة عامة )ملاذا ؟(.
ـ ترتفع درجات احلرارة يف اململكة خالل فصل الصيف، وتنخفض يف فصل الشتاء )ملاذا ؟(.

2 ـ االرتفاع عن مستوى سطح البحر :
تنخفض درجة احلرارة باالرتفاع عن مستوى سطح البحر بحوايل درجة مئوية واحدة لكل 150 مرت ومن 
أسباب انخفاض درجة احلرارة أن اهلواء بارتفاعه عن سطح األرض يبتعد عن تأثري احلرارة األرضية التي امتصها 

سطح األرض من أشعة الشمس.
٭ قارن بني درجات حرارة مدينتي مكة والطائف خالل فصل الصيف موضحًا سبب التفاوت.

3 ـ القرب من املسطحات املائية :
للمسطحات املائية أثر ملطف عىل درجة حرارة األماكن التي تقع بجوارها، والسبب يف ذلك أن اليابس 
خيتلف عن املاء يف اخلصائص الطبيعية الكتساب وفقدان درجة احلرارة، فمن املعروف أن املاء يكتسب احلرارة 
ببطء ويفقدها ببطء أيضا، أما اليابس فيكتسبها برسعة ويفقدها برسعة، ولذلك يتأثر مناخ املناطق الساحلية هبذه 

اخلاصية وغريها، ولذا فمناخ مدينة الدمام القريبة من البحر خيتلف عن مناخ مدينة الزلفي البعيدة عنه.
4 ـ اجتاه الرياح :

تنقل الرياح الصفات املناخية للمناطق التي هتب منها، فالرياح القادمة من مناطق باردة، تكون باردة والرياح 
التي هتب من مناطق دافئة تكون دافئة، والرياح التي هتب من مسطحات مائية تكون رطبة بينام الرياح التي هتب 

من مناطق اليابسة تكون جافة.

نشاط
ـ درجات احلرارة يف اململكة أعىل منها يف دولة لبنان ويف لبنان أعىل منها يف فرنسا.

انظر مواقع هذه الدول عىل خريطة العامل، ثم أجب عن األسئلة التالية :
ـ أين تقع لبنان بالنسبة للمملكة العربية السعودية ؟

ـ أين تقع فرنسا بالنسبة للبنان ؟
ـ ما أقرب هذه الدول إىل خط االستواء ؟
ـ ما أبعد هذه الدول عن خط االستواء ؟
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عندما نذكر مفهوم احلرارة يف اجلغرافيا فإننا نعني هبا حرارة اجلو، واحلرارة عنرص من عنارص املناخ الرئيسة، بل 
هي أهم هذه العنارص، وذلك لتأثريها القوي عىل بقية عنارص املناخ األخرى كالضغط اجلوي والرياح واألمطار.
واحلرارة ختتلف من مكان آلخر عىل سطح األرض، فهي ختتلف يف املرتفعات عن املنخفضات، ويف املناطق 
الساحلية عن املناطق الداخلية، كام ختتلف من زمن آلخر ما بني الليل والنهار وما بني الصيف والشتاء، واألسئلة 

التي قد ترد إىل أذهاننا عن احلرارة هي :
٭ ما مصدر احلرارة عىل سطح األرض ؟

٭ ملاذا تتباين احلرارة من مكان آلخر عىل سطح األرض ؟
٭ ملاذا تتباين احلرارة بني الصيف والشتاء، والليل والنهار ؟

عنارص املناخ

أواًل : احلرارة

مصدر احلرارة :

الشمس هي مصدر احلرارة الرئيس عىل سطح األرض، ويتم تسخني سطح األرض وغالفها اجلوي عن طريق :
٭ األشعة التي تصل مبارشة من الشمس. 

٭ احلرارة املنعكسة من سطح األرض بعد اكتسابه للحرارة من أشعة الشمس مبارشة.
٭ احلرارة املنبعثة من باطن األرض، ولكن تأثريها ضئيل بالنسبة ألشعة الشمس.

٭ ملاذا تكون قمم اجلبال العليا أكثر برودة رغم أهنا أقرب للشمس؟
٭ ختيل لو أن أشعة الشمس مل تظهر لفرتة طويلة.

العوامل املؤثرة يف درجة احلرارة :

خيتلف نصيب أجزاء سطح األرض من احلرارة تبعًا لكمية األشعة الشمسية التي تصل إليها خالل فصول 
السنة، ويؤثر يف توزيع اإلشعاع الشميس عىل سطح األرض عدة عوامل، أمهها :
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    أ ـ اختالف طول اليوم عىل سطح األرض من مكان آلخر )عدد ساعات رشوق الشمس(.
ب ـ اختالف طبيعة سطح األرض من حيث التضاريس والرتبة وغري ذلك.

ج  ـ اختالف زاوية سقوط أشعة الشمس، فاألماكن التي تتعرض لألشعة العمودية مثل املناطق االستوائية 
تكون أكثر حرارة من املناطق التي تتعرض ألشعة مائلة كاملناطق القطبية، وذلك ألن األشعة العمودية تنترش عىل 

مساحة صغرية من سطح األرض بينام تنترش األشعة املائلة عىل مساحة كبرية انظر شكل )98(.

شكل)98(

املناطق احلرارية عىل سطح األرض :

شكل)99(

ارتفاعًا  احلرارة  درجة  هبا  تتشابه  التي  املناطق  وهي 
وانخفاضًا، واستخدمت دوائر العرض لتحديدها؛ ولذا 
مناطق  إىل  األساس  هذا  عىل  األرض  سطح  العلامء  قسم 

حرارية انظر شكل )99(.
وهذه املناطق هي :

أـ  املنطقة احلارة : وتقع بني املدارين بني دائريت عرض 
523،5 شاماًل وجنوبًا، ويمر بوسطها خط االستواء، وتتميز 

بأهنا حارة عىل مدار السنة.
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قياس احلرارة :

شكل )100( ترمومرتمئوي

ب ـ املنطقة املعتدلة : ومتتد بني خطي عرض 523،5   ـ   566،5  شاماًل وجنوبًا، وترتفع فيها درجة احلرارة 
إذا اقرتبنا من املدارين، وتنخفض إذا ابتعدنا عنهام.

ج ـ املنطقة الباردة : ومتتد بني خطي عرض 66،5 - 590 شاماًل وجنوبًا، وتتميز بانخفاض درجة احلرارة.
٭ اذكر أمثلة لدول تقع يف املناطق احلرارية الثالث.

نشعر باحلرارة إذا كان اهلواء ساخنا وبالربودة إذا كان اهلواء باردًا غري أن 
إحساسنا ال يصلح مقياسًا للحرارة، ألنه خيتلف من شخص آلخر؛ لذا البد 
من وجود مقياس ثابت دقيق نعتمد عليه يف معرفة درجة حرارة اجلو. ولقد 
الرتمومرتات  أمهها  اجلو  حرارة  درجة  لقياس  خمتلفة  أجهزة  العلامء  اخرتع 
والرتموجرافات واألخرية تستخدم يف حمطات الرصد وتقسم الرتمومرتات 

إىل نوعني مها :
 )5C( أو باحلرف )أ ـ ترمومرت مئوي: ويرمز لدرجته باحلرف )م   
وهو مقسم إىل مئة درجة تبدأ من الصفر وهي درجة التجمد وتنتهي 

بدرجة مئة وهي درجة الغليان. انظر شكل )100(.
ب ـ ترمومرت فهرهنيتي: ويرمز لدرجته باحلرف )ف( وهو مقسم إىل 5212 منها 5180 بني درجة التجمد 

وتعادل 532 ف ودرجة الغليان وهي 5212ف أما األرقام من صفر ـ 532 فهي دون درجة التجمد.
وحتى يعطي الرتمومرت قياسًا صحيحًا لدرجة احلرارة فالبد من :

ـ وضع الرتمومرت يف الظل حتى ال يتأثر بأشعة الشمس مبارشة.
ـ وضع الرتمومرت عىل ارتفاع ال يقل عن 120 سم حتى ال يتأثر باإلشعاع األريض مبارشة.

ـ وضع الرتمومرت يف اهلواء الطلق.

نشاط 
ـ من خالل متابعتك لنرشة األحوال اجلوية سجل درجات احلرارة خلمس مدن يف اململكة، ثم استنتج 

سبب اختالف درجة احلرارة بني هذه املدن وقدم هذا العمل ملعلمك.
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تدريبات وتطبيقات
س1 ـ ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غري الصحيحة :

        أ ـ تعد احلرارة أهم عنارص املناخ .                                )      (
)      (      ب ـ ما يقوله مذيع النرشة اجلوية كل ليلة عرب التلفاز هو وصف حلالة املناخ.  
)      (        ج ـ الرياح القادمة من مناطق اليابس تكون جافة.     
        د ـ نستطيع التعرف عىل درجة احلرارة بدقة من خالل إحساسنا هبا.                )      (

س2 ـ ما العوامل املؤثرة يف املناخ؟
س3 ـ ما الفرق بني الطقس واملناخ؟

س4 ـ ملاذا كان عنرص احلرارة أهم عنارص املناخ؟
س5 ـ وفق معرفتك ملصطلح الطقس واملناخ وزع العبارات التالية يف هذا اجلدول : 

اجتاهات الرياح اليومية ـ متوسط درجة احلرارة السنوية ـ درجة احلرارة اليومية ـ متوسط األمطار يف فصل 
الشتاء ـ متوسط نسبة الرطوبة يف فصل الصيف ـ درجة احلرارة اآلن ـ كمية األمطار التي سقطت هذا اليوم.

س6 ـ ما العوامل املؤثرة يف درجة احلرارة ؟
س7 ـ هل تؤثر عنارص املناخ يف بعضها البعض ؟ دلل عىل ذلك.

س8 ـ أكمل العبارات التالية بالكلمة املناسبة :
         أ ـ املناطق احلرارية عىل سطح األرض هي : ............ و ............ و ............

     ب ـ خيتلف.................. عن الطقس يف املدة الزمنية فقط.
       ج ـ تزيد احلرارة يف املكان عندما يكون النهار ..............

        د ـ املناطق القريبة من خط االستواء تكون حرارهتا .............. بصفة عامة.
س9 ـ علل ما يأيت :

         أ ـ األشعة العمودية أقوى من األشعة املائلة.

عبارات مرتبطة باملناخعبارات مرتبطة بالطقس
ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ
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     ب ـ ارتفاع درجات احلرارة عىل اململكة صيفًا وانخفاضها شتاًء.
       ج ـ يتجه عدد كبري من سكان اململكة يف الصيف إىل املدن املرتفعة كأهبا والطائف.

        د ـ املنطقة املدارية أشد حرارة من غريها.
س10 ـ بامذا تفرس اختالف املناخ بني أماكن تقع عىل درجات عرض واحدة ؟

س11 ـ بني أثر موقع املكان بالنسبة خلطوط العرض عىل املناخ.
س12 ـ أوجد العالقة بني توزيع اليابس واملاء وعنرص احلرارة.

س13 ـ تقل حرارة املكان كلام ارتفع اإلنسان عن سطح البحر ما السبب ؟
س14 ـ صل بخط بني املدن التي يتشابه مناخها صيفًا وشتاًء :

جدة عرعر    الرياض      أهبا   
مكة الطائف   القريات     املجمعة  

س15 ـ اكتب أسامء ثالث مدن يف اململكة تفضل زيارهتا صيفًا، وثالث مدن أخرى تفضل زيارهتا شتاًء 
بسبب مناخها.

س16 ـ انظر إىل خريطة اململكة ص33 وتعرف عىل موقع مدينة  جازان ومدينة عرعر، ثم وضح أهيام 
أشد حرارة من األخرى مع ذكر السبب.

س17 ـ انظر إىل الشكل الذي أمامك ثم :
              أ ـ اكتب أسامء هذه الدوائر عىل الشكل.

الشكل  عىل  احلرارية  املناطق  ميز  ـ  ب 
األصفر  باللون  احلارة  املنطقة  بتلوين 
واملنطقة املعتدلة باللون األخرض واملنطقة 

الباردة بدون تلوين.
  ج ـ أين تقع اململكة بالنسبة للمناطق 

احلرارية؟

س18 ـ ما اآلثار املرتتبة عىل عدم ظهور الشمس لفرتة طويلة؟
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س20 ـ ضع عالمة )( يف املربع املقابل لإلجابة الصحيحة :
    أ ـ السبب الرئيس يف اختالف احلرارة بني مدينتي مكة والطائف هو :

         تفاوت درجة عرض املكان بني املدينتني.
         تفاوت االرتفاع بني املدينتني.

         تفاوت اجتاه الرياح بني املدينتني.
  ب ـ يتم تسخني سطح األرض وغالفها اجلوي عن طريق :

         األشعة التي تصل مبارشة من الشمس.
         اإلشعاع الصادر من سطح األرض بعد اكتسابه للحرارة من أشعة الشمس مبارشة.

         احلرارة الباطنية.
   ج ـ نقيس درجة حرارة اجلو من خالل :

         الرتمومرتات والرتموجرافات.
         الرتمومرتات فقط.

         إحساسنا هبا.

س19 ـ اقرأ درجة احلرارة وسجلها يف اجلدول، ثم أجب عن األسئلة :

            أ ـ ما أعىل درجة حرارة سجلتها ؟ .............. يف أي وقت من اليوم ؟ ....................
         ب ـ ما أدنى درجة حرارة سجلتها ؟ .............. يف أي وقت من اليوم ؟ ...................

          ج ـ هل اختلفت درجة احلرارة خالل اليوم الواحد ؟ ..................... ملاذا ؟ ..............
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٭ كم يبلغ ارتفاع الغالف اجلوي عن مستوى سطح البحر ؟

٭ مم يتكون الغالف اجلوي ؟

٭ هل للهواء وزن ؟

٭ ماذا يسمى وزن اهلواء ؟

ثانيًا : الضغط اجلوي

شكل)101(

هو »وزن اهلواء الواقع عىل أي منطقة من سطح األرض حتى أعىل الغالف اجلوي«. وقد قدر العلامء وزن اهلواء 
عىل السنتيمرت املربع الواحد من هناية الغالف اجلوي وحتى مستوى سطح البحر بنحو كيلو جرام واحد تقريبًا. كم 

تتوقع أن يكون مقدار الضغط الواقع عىل رأسك إذا كنت بالقرب من سطح البحر؟ 
٭ ملاذا ال نشعر بثقل اهلواء عىل أجسامنا ؟

ولإلجابة عن ذلك نقول إن مقدار الضغط الواقع عىل رأسك إذا كنت بالقرب من سطح البحر هو 500 كيلو غرام 
ولكننا ال نشعر هبذا الضغط والسبب أن الل سبحانه وتعاىل جعل يف أجسامنا ضغط دم يعادل ضغط اهلواء الذي فوقنا، 

كام أن الضغط اجلوي يقع عىل أجسامنا من مجيع اجلهات.

تعريف الضغط اجلوي :

اجلهات  مجيع  من  هبا  حييط  األرض  أن  عرفت 
)اذكرها(  غازات  عدة  عىل  يشتمل  هوائي  غالف 
واهلواء كسائر األجسام له ثقل ومادام للهواء ثقل فله 
قوة أو ضغط كالضغط الذي حيدث لو وضعت شيئا 
عىل راحة يدك، وكلام كان اليشء ثقياًل كان ضغطه 

كبريًا وبالعكس.
انظر للشكل)101(، ثم أجب :

٭ أي الكرتني أثقل ؟
٭ ماذا تستنتج من هذا الشكل ؟
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العوامل املؤثرة يف الضغط اجلوي :

انظر هلذا الشكل، ثم استنتج منه إجابات لألسئلة التالية :
٭ هل اهلواء الساخن خفيف الوزن أم ثقيل الوزن؟

٭ كيف يكون الضغط يف منطقة تنخفض فيها درجة احلرارة؟

٭ كيف يكون الضغط يف منطقة ترتفع فيها درجة احلرارة؟

الضغط اجلوي من مكان آلخر عىل سطح األرض،  خيتلف 
بسبب جمموعة من العوامل أمهها :

أ ــ درجة احلرارة : حيث يؤدي ارتفاع درجة احلرارة إىل تسخني اهلواء وبالتايل ينخفض ضغطه وخيف وزنه، بينام 
يؤدي انخفاض درجة احلرارة إىل برودة اهلواء، وبالتايل ارتفاع ضغطه وثقل وزنه، وهذا يعني أن الضغط اجلوي للمكان 

خيتلف يف الصيف عنه يف الشتاء ويف الليل عنه يف النهار.
ب ــ االرتفاع عن سطح البحر : ينخفض الضغط اجلوي كلام ازداد االرتفاع، فعىل ارتفاع 5500 م فوق سطح 

البحر ينخفض الضغط إىل أقل من النصف عام هو عليه عند مستوى سطح البحر ، انظر شكل )103(.
ج ــ توزيع اليابس واملاء :  وذلك الختالف درجة احلرارة عليهام صيفًا وشتاًء ولياًل وهنارًا، وذلك ألن كل منهام 

خيتلف عن اآلخر يف اخلصائص الطبيعية واكتساب احلرارة وفقداهنا، ويرتتب عىل ذلك اختالف الضغط اجلوي.

شكل)102(

عندما تسافر بالسيارة من الطائف قاصدًا مكة أو العكس تشعر بتغريات معينة يف بعض حواسك.
 ٭ حاول تفسري ذلك يف ضوء دراستك.

شكل)103(

إضافة :
العاليةإصابة  اجلبال  فوق  الضغط  قلة  عن  ينشأ 
روادها بأمراض كمرض دوار اجلبل وضيق التنفس؛ 
ولذلك يقل عدد السكان يف املناطق املرتفعة، بل  يكاد 
تزيد عىل 4500 مرت  مناطق  ينعدم وجود سكان يف 

فوق سطح البحر قال تعاىل:} 

 }...                                                             
                                                   ]اآلية 125 
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تتوزع عىل سطح األرض مناطق ذات ضغط مرتفع وأخرى ذات ضغط منخفض وهذه املناطق هي :
   أ ـ منطقة الضغط املنخفض االستوائي وتقع عىل جانبي خط االستواء.

ب ـ منطقتا ضغط مرتفع حول خطي عرض 530 شاماًل وجنوبًا.

مناطق الضغط اجلوي :

شكل)104(

عرض  خطي  حول  منخفض  ضغط  منطقتا  ـ   ج    
560

         شاماًل وجنوبًا.
  د ـ منطقتا الضغط املرتفع القطبيتني.

        انظر شكل )104(.

يقاس الضغط اجلوي بأحد األجهزة التالية :
ـ البارومرت العادي )الزئبقي(.

ـ البارومرت املعدين )أنرويد(.
ـ الباروجراف.

قياس الضغط اجلوي :

 شكل )107( البارومرت العادي 
)الزئبقي(

شكل ) 105( البارومرت املعدين 
)أنرويد(

شكل )106( الباروجراف
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نشاط 

اهلواء  يف  التجربة  هذه  بإجراء  وقم  اجلوي،  الضغط  لقياس  مبسط  جهاز  بإعداد  زمالئك  مع  اشرتك 
الطلق.

األدوات : برطامن زجاجي طويل، مقص، بالونة مطاطية، رشيط مطاطي، ورق أبيض مقوى، شفاط 
عصري، غراء، قاعدة من الكرتون.

خطوات العمل :
باستخدام  الربطامن  عنق  حول  واربطه  الربطامن  فوهة  عىل  وشده  باملقص  املطاطي  البالون  قص  ـ   1

الرشيط املطاطي.
العصري عليها  الربطامن، ثم ضع طرف شفاط  املغطية لفوهة  البالونة  الغراء وسط  2 ـ ضع نقطة من 

وامسكها حتى جتف.
3 ـ قسم قطعة الورق املقوى باستخدام املسطرة وقلم الرصاص إىل عدة أقسام مع وضع إشارة موجب 
)+( عىل أحد طرفيها يف األعىل وإشارة سالب )-( عىل الطرف اآلخر يف األسفل وثبتها عىل قاعدة من 

الكرتون بحيث تكون جماورة للطرف احلر من شفاط العصري.
املشاهدة : نالحظ بعد دقائق أن طرف الشفاط احلر قد تغري مكانه قلياًلعىل لوح الكرتون املدرج إما إىل 

األعىل وإما إىل األسفل.
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ثالثًا : الـــريــاح

متـهـيـد :

   قال تعاىل : }                                                                               ...{ ]اآلية 46 ـ الروم[.
وقال تعاىل : } 

                                                                                                                               { ]األعراف[.
هتب الرياح بمشيئة الل وإرادته وتتحرك بقدرته سبحانه، وتعد الرياح من عنارص املناخ اهلامة، فهي تدفع 
السحب من منطقة ألخرى مما يؤدي إىل سقوط األمطار عىل سطح األرض، كام تقوم الرياح بدور هام يف 
حتقيق التوازن احلراري اجلوي األريض، ويطلق العامة عىل الرياح أوصافًا خمتلفة حسب قوهتا واجتاهها ودرجة 

حرارهتا فيقال : اهلواء شديد أو ضعيف واهلواء حار أو بارد واهلواء شاميل أو جنويب... إلخ.

٭ ماذا نطلق عىل اهلواء إذا حترك بشكل أفقي؟

٭ كيف تنشأ الرياح؟

٭ ما الذي حيرك األشجار؟                                               ٭ ما الذي حيرك السفن الرشاعية؟

تعريف الرياح :

هي اهلواء املتحرك أفقيًا عىل سطح الكرة األرضية من مناطق الضغط املرتفع إىل مناطق الضغط املنخفض. 
فوجود مناطق ضغط مرتفع بجوار مناطق ضغط منخفض يؤدي إىل انتقال اهلواء من هذه املنطقة إىل األخرى، 

شكل)109(شكل)108(
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تتنوع الرياح التي هتب عىل جهات األرض يف زماهنا ومكاهنا، فمنها ما هو دائم )طول العام(، ومنها ما هو 
موسمي )موسم معني(، ومنها ما هو حميل ال يتعدى أثره بقاعا حمدودة ومنها ما هو يومي، و نستطيع أن نميز عىل 

سطح األرض أربعة أنواع رئيسة للرياح هي : انظر الشكل )110(. 

أ ــ الرياح الدائمة :

أنـــواع الــريــاح :

هي الرياح التى هتب باستمرار وانتظام طوال السنة مثل :
1 ـ الرياح التجارية : وتتميز بأهنا رياح جافة غري ممطرة، إال إذا مرت بمسطحات مائية فإهنا متطر ـ بإذن الل ـ ، 
وألن هذه الرياح قدياًم كانت تساعد يف دفع املراكب الرشاعية للرحالت التجارية يف عرض البحر ُأطلق عليها اسم 

الرياح التجارية.
2ـ  الرياح العكسية :  وسميت هبذا االسم ألن اجتاهها معاكس الجتاه كل من الرياح التجارية والقطبية، وهي 
تسقط األمطار  ـ بإذن الل ـ ألنه يصحبها عواصف وأعاصري، كام أهنا رياح دافئة ألن حرارهتا أعىل من حرارة 

املناطق التي هتب عليها.
3 ـ الرياح القطبية : وتتميز بأهنا رياح جافة باردة.

٭ ما اخلصائص التي تشرتك فيها كل أنواع الرياح الدائمة؟

٭ بامذا ختتلف الرياح العكسية عن الرياح القطبية؟

ومن هنا تنشأ الرياح، ويمكن تشبيه حركة الرياح بحركة املاء من األعىل إىل األسفل تبعًا النحدار األرض.

أنواع الرياح

اليوميةاملحليةاملوسميةالدائمة

نسيم اجلبل والوادينسيم الربوالبحراملسرتالاخلامسنيالسموماملوسمية الشتويةاملوسمية الصيفيةالقطبيةالعكسيةالتجارية

شكل)110(

من أنواعها
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ويقترص هبوهبا عىل موسم معني، وذلك يف اجلهات التي جياور فيها جزء كبري من اليابس مساحات كبرية من املاء 
كام هو احلال يف جنوب رشق آسيا، حيث يتغري الضغط اجلوي بني اليابس واملاء نتيجة الختالف اخلصائص الطبيعية 
لكل منهام يف اكتساب وفقدان درجة احلرارة مما يؤدي إىل اختالف الضغط اجلوي عىل كل منهام، وبالتايل اختالف 

اجتاه الرياح ما بني الصيف والشتاء. وهي عىل نوعني : 
 ـ رياح موسمية صيفية ممطرة.انظر الشكل )111(.
 ـ رياح موسمية شتوية جافة.انظر الشكل )112(.

ب ــ الرياح املوسمية :

هي الرياح التي هتب يف مناطق معينة صغرية املساحة وملدة قصرية، وهي إما أن تكون حارة مثل: رياح السموم 
التي هتب عىل أجزاء من اململكة صيفًا أو اخلامسني التي هتب عىل أجزاء من مرص وجنوب فلسطني، وقد تكون 

الرياح املحلية باردة مثل: رياح املسرتال التي هتب عىل أجزاء من جنوب أوروبا شتاء.

ج ــ الرياح املحلية :

شكل)112( شكل)111(
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د ــ الرياح اليومية :

وهي حتدث كل يوم بانتظام يف مناطق حمددة  نتيجة 
لياًل وهنارًا  اليابس واملاء  اختالف الضغط اجلوي بني 
مثل نسيم الرب والبحر أو اختالف الضغط اجلوي بني 

املرتفعات واملنخفضات كنسيم اجلبل والوادي.

ــ نسيم)1( الرب ونسيم البحر :
حتدث ظاهرة نسيم الرب والبحر عىل السواحل يف 
اجلهات املدارية، وأحسن مثال لذلك ساحل إفريقيا 
الغريب، ففي أثناء النهار يتعرض اليابس واملاء حلرارة 
الشمس ويسخن اليابس أرسع من املاء فيكون اهلواء 
عىل املاء أبرد وأثقل من اهلواء عىل اليابس، فيهب من 
املاء إىل اليابس نسيم عليل يسمى بنسيم البحر، فإذا ما 
جاء الليل انقلب احلال فيربد اليابس قبل أن يربد املاء 
اهلواء  املاء يظل حمتفظًا بحرارته طوياًل، ويصبح  ألن 
عىل اليابس أبرد وأثقل من اهلواء عىل املاء، فيهب من 
اليابس إىل املاء نسيم بارد هو نسيم الرب. انظر الشكل 

)113( و)114(.
من خالل ما سبق استنتج من الشكل )115( كيف 

حيدث نسيم اجلبل ونسيم الوادي؟

)1( النسيم هو اهلواء اللطيف املنعش.

شكل)115(

نسـيـم البـر

اليابسالبحـر

لياًل : نسيم البـر

شكل)114(

شكل)113(
اليابسالبحـر

البـحــر نسيـم

هنارًا : نسيم البحر

تقاس رسعة الرياح بجهاز يعرف باسم األنيمومرت، وأما اجتاه الرياح فيستخدم جهاز يعرف باسم دوارة الرياح 
انظر الشكل )116(  وهذا يف املستويات القريبة من سطح األرض أما يف املستويات العليا فتطلق بالونات هلا 

أجهزة قياس الرياح :
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إضافة :
ختتلف رسعة الرياح من نسيم عليل ال تتعدى رسعته 20 كم يف الساعة إىل رياح قوية قد تصل إىل 40 كم يف الساعة، 

وقد تتجاوز رسعتها 120 كم يف الساعة فتصبح عواصف شديدة مدمرة وخطر هيدد اإلنسان وما حوله .
٭ ما الدعاء الذي أمرنا رسول الل صىل الل عليه وسلم بقوله إذا اشتدت الريح ؟

شكل )116( جهازان أحدمها يقيس رسعة الرياح واآلخر 
يقيس اجتاه الرياح

رسعة صعود معينة وبواسطة جهاز خاص يتم حتديد 
الرسعة واالجتاه راجع الشكل )97( ص87.

بعد دراستك ملوضوع الرياح أكمل العبارات التالية :
ـ الرياح يف حركتها عىل سطح األرض ترتبط بمناطق

...................................................   
ىل إ ف  تنحر يل  لشام ا ة  لكر ا نصف  يف  ح  يا لر ا ـ 

..................................................   
ـ الرياح هي اهلواء املتحرك ....................... عىل

   سطح األرض.

نشاط

للتعرف عىل اجتاه الرياح اصنع جهازًا مبسطًا يمثل دوارة الرياح من األدوات التالية :
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تدريبات وتطبيقات
س1 ـ عدد العوامل الرئيسة املؤثرة يف الضغط اجلوي.

س 2 ـ ارشح أثر درجة احلرارة عىل الضغط اجلوي.
س3 ـ ارسم شكاًل توضح فيه توزيع مناطق الضغط اجلوي عىل سطح األرض.

س4 ـ ما أجهزة قياس الضغط اجلوي؟
س5 ـ عرف كل من : الضغط اجلوي ـ الرياح.

س6 ـ بني بالدليل املحسوس أو املشاهد أن للهواء ثقاًل موضحًا إجابتك بالرسم.
س7 ـ من أكون؟

         أ ـ أحيط باألرض من مجيع اجلهات وأشتمل عىل عدة غازات.
      ب ـ ُأستخدْم يف قياس الضغط اجلوي عن طريق الزئبق.

       ج ـ أحترك أفقيًا من منطقة الضغط املرتفع نحو منطقة الضغط املنخفض.
        د ـ اجتاهي معاكس للرياح القطبية والتجارية.

س8 ـ اشطب كل حرفني مكررين داخل هذا املستطيل، ثم رتب احلروف
            الباقية لتحصل عىل عبارة هلا عالقة بموضوع الدرس.

س9 ـ أكمل العبارات التالية بالكلمة املناسبة :

ض ل ر ب غ ب ت س ع
م  ك  ل  ط  ك  ف  س

            أ ـ نقيس رسعة الرياح بواسطة جهاز .................... وأما اجتاه الرياح فبواسطة جهاز ...............
      ب ـ اهلواء كسائر األجسام له ................. ولذا فله قوة أو ....................

       ج ـ كلام ازداد االرتفاع عن سطح البحر................. الضغط اجلوي.
        د ـ الضغط اجلوي ألي مكان ...................... يف الصيف عنه الشتاء.

س10 ـ ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غري الصحيحة :
          أ ـ املنطقة التي يكون فيها اهلواء باردًا وثقياًل متثل منطقة ضغط منخفض.       )        (
      ب ـ عندما يربد اهلواء يرتفع إىل أعىل.                        )        (
       ج ـ عندما يرتفع اهلواء إىل أعىل ترتفع درجة حرارته.                        )        (
         د ـ العامل األساس يف هبوب الرياح هو اختالف الضغط اجلوي.        )        (
      هـ ـ الرياح التي هتب يف مساحة صغرية وعىل منطقة معينة تسمى رياح موسمية.      )        (

العبارة هي : ............
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س11 ـ علل ما يأيت :
         أ ـ تسمية الرياح الدائمة هبذا االسم.

     ب ـ يقل عدد السكان يف املناطق شديدة االرتفاع.
      ج ـ ال نشعر بثقل الضغط اجلوي عىل أجسامنا.

س12 ـ اذكر ثالث صفات مشرتكة بني الرياح العكسية والتجارية.
س13 ـ اعط أمثلة لثالث أنواع من الرياح املحلية مع ذكر أسامء املناطق التي هتب عليها.

س14 ـ امأل خانات اجلدول التايل :

أنواع الرياح

الدائمة

نسيم الربوالبحراملسرتالالسموماملوسمية الصيفيةالعكسية
من أنواعها

مميزاهتاوقت هبوهبانوعهااسم الرياح
الرياح التجارية
الرياح العكسية

رياح السموم
املسرتال

نسيم البحر

طول العام

رياح التجارية

رياح جافة

س15 ـ قارن بني الرياح املوسمية الصيفية والرياح املوسمية الشتوية من حيث اجتاه الرياح وسقوط األمطار.
س16 ـ متى تصبح الرياح التجارية رياح ممطرة ؟

س17 ـ وضح بالرسم نسيم الرب والبحر.
س18 ـ أكمل الشكل التوضيحي التايل من خالل وضع كل عبارة يف موضعها من الشكل :

التجارية  ـ  املوسمية الشتوية  ـ  اخلامسني  ـ  اليومية  ـ  القطبية  ـ  املوسمية  ـ  املحلية  ـ  نسيم اجلبل والوادي.

رياح دائمة » مثال«
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انظر إىل الشكل )117(، ثم أجب عام ييل :
٭ ما العامل الرئيس يف تبخر املياه عىل سطح األرض؟

٭ ما مصادر بخار املاء املوجود يف اهلواء؟

٭ أين ترتفع نسبة الرطوبة يف اجلو؟
٭ أين تقل نسبة الرطوبة يف اجلو؟

رابعًا : الرطوبة والتكاثف

قدر الل سبحانه هلذا املاء السائل يف البحار واملحيطات أن يتحول إىل بخار ماء حتمله الرياح، ثم يصري سحابًا 
يسوقه الل إىل مناطق اليابس لتنزل األمطارـ  بإذن اللـ  وجتري األهنار ومتتلئ البحريات وتتغذى طبقات األرض 

بكميات كبرية من املياه قال تعاىل :}
                                                                                                                           { ]سورة ق[.

متـهـيـد

شكل)117( الدورة املائية

الرطوبة : هي بخار املاء املوجود يف اهلواء يف حالته غري املرئية.
مصدر الرطوبة : املسطحات املائية من حميطات وبحار وأهنار وبحريات ومستنقعات وغريها.

قياس الرطوبة : تقاس بجهاز اهليجرومرت أو السيكلوميرت انظر الشكل )118( و)119(.
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اعلم أهيا الطالب أن كل حيز من اهلواء عىل سطح 
كثر  املاء  بخار  الكرة األرضية حيتوي عىل مقدار من 
هذا املقدار أم قل، ويسمى اهلواء جافًا إذا قل ما به من 
بخار املاء ورطبًا إذا كانت كمية البخار كبرية، ويقال 
إن اهلواء مشبع بالرطوبة إذا كان ال يستطيع أن حيوي 
أكثر مما به من بخار املاء وإذا كان اهلواء مشبعًا بالرطوبة 

وانخفضت درجة حرارته فإنه يتكثف.
املاء من حالة غري  هو حتول بخار  التكاثف : 
مرئية إىل حالة مرئية أي من احلالة الغازية إىل احلالة 
إذا  املاء يف اهلواء  أو الصلبة، فيتحول بخار  السائلة 
لنسبة  تبعًا  خمتلفة  مظاهر  إىل  حرارته  انخفضت 
الرطوبة ودرجة احلرارة التي حدث عندها التكاثف 
وكذلك االرتفاع؛ لذا يمكن تقسيم مظاهر التكاثف 

إىل جمموعتني :
ـ مظاهر حتدث فوق سطح األرض مبارشة مثل الندى، الصقيع، الضباب.

ـ مظاهر حتدث يف الطبقات العليا مثل السحب، الربد، الثلج، األمطار.
   قال تعاىل : }                                                                                                                      

.                                                                                                                                    

٭ ما معنى كلمة الودق؟

٭ ما صور التكاثف التي وردت يف هذه اآلية الكريمة؟

 ]النور آية 43[.

شكل )118(
املرطاب » اهليجرومرت«

شكل )119(
السيكلوميرت

مظاهر التكاثف :

أ ــ الندى :  وهو قطرات مائية تشاهد يف الصباح الباكر عىل أوراق النباتات وعىل الزجاج واملعادن، والسبب 
يف ذلك هو فقدان هذه األشياء حلرارهتا التي اكتسبتها من أشعة الشمس هنارًا، فإذا المسها بخار املاء العالق يف اهلواء 



109

حتول من حالته الغازية إىل احلالة السائلة عىل هيئة قطرات 
مائية تعرف بالندى، وتستفيد النباتات عمومًا من الندى 
أوراقها  ينساب من  الصحراوية ألنه  النباتات  وال سيام 

وفروعها إىل جذوعها.
صغرية  ثلجية  بلورات  هو   : الصقيع  ــ  ب 
واألجسام  النباتات  عىل  أحيانًا  الصباح  يف  تشاهد 
الصلبة، وحتدث هذه الظاهرة بكثرة يف شاميل املناطق 
املعتدلة ـ بني أي دائريت عرض توجد املنطقة املعتدلة 
؟ ـ والسبب يف حدوثها هو انخفاض درجة احلرارة 
لياًل إىل ما دون درجة التجمد بشكل فجائي ورسيع 
فيتحول بخار املاء من احلالة الغازية إىل احلالة الصلبة 
دون املرور باحلالة السائلة، والصقيع يرض باملزروعات 
حول  النريان  إشعال  إىل  املزارعون  يعمد  ولذلك 
األشجار ليعمل الدخان املتصاعد عىل منع حدوث 

الصقيع.
املتجمع  الكثيف  الدخان  هو   : الضباب  ــ  ج 
فوق سطح األرض بصورة حتجب الرؤية أحيانًا، 
كثري  حدوث  يسبب  قد  الضباب  حدوث  فإن  وهلذا 
ويعوق  بل  املواصالت؛  حركة  يف  املصادمات  من 
املواصالت أحيانًا سواًء أكانت برية أم بحرية أم جوية، 
مبارش  اتصال  عىل  سحاب  من  أكثر  الضباب  وليس 
بسطح األرض، ومن أسباب حدوث الضباب التقاء 
قرب  احلال  هو  كام  بارد  هواء  مع  رطب  دافئ  هواء 
الليل  آخر  يف  األودية  قاع  يف  حيدث  وقد  السواحل، 

والصباح الباكر ألن قاع األودية يكون أبرد نسبيًا.

٭ ماذا تشاهد عىل األوراق يف هذه الصورة؟

٭ يف أي األوقات تشاهد هذه الظاهرة؟

٭ ماذا تسمى هذه الظاهرة؟

٭ هل يمكن حدوث مثل هذه الظاهرة يف وقت الظهر؟

٭ هل سبق أن شاهدت هذه الظاهرة؟

٭ هل سبق أن شاهدت هذه الظاهرة؟

٭ ما الفرق بني الصقيع والندى؟

فأهيام  والندى،  الصقيع  حدوث  بني  خريت  لو  ٭ 

شكل)120(

شكل)121(
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هي جتمعات من نقط  د ــ السحب »الغيوم« : 
مائية دقيقة وبعيدة عن سطح األرض والفارق بينها 
بينام  العليا،  الطبقات  يف  السحب  أن  الضباب  وبني 
الضباب يكون عىل سطح األرض، ومن أسباب تكون 
وانخفاض  أعىل  إىل  الرطب  اهلواء  ارتفاع  السحب 
بخار  من  حيمله  ما  تكاثف  ثم  ومن  حرارته  درجة 

املاء.
والربد  والثلوج  األمطار  مصدر  السحب  وتعترب 
ألهنا  واإلنسان  واحليوان  النبات  حياة  عىل  تأثري  وهلا 
حتجب أشعة ....... الذي يعترب من أهم رضورات 
احلياة؛ ولذا ففي بعض اجلهات التي تكثر فيها السحب 
عىل مدار العام يصاب بعض الناس بمرض لني العظام 

نتيجة قلة تعرضهم ألشعة الشمس.

د : هو كرات مائية متجمدة ومتفاوتة  هـ ــ الرَبَ
املاء يف  يتحول بخار  الربد عندما  ويتكون  األحجام، 
السحب إىل قطرات مائية ثم إىل كرات من الثلج إذا 
كانت درجة حرارة السحب أقل من درجة التجمد، 
وعندها تبدأ بالنزول ويتفاوت حجم حبات الربد ما 

٭ ماذا يسمى هذا الدخان الكثيف املتجمع؟

٭ هل يعترب هذا الدخان الكثيف قريب أم بعيد من سطح

     األرض؟
٭ ما الرضر الناجم عن وجود مثل هذا الدخان وسط املدينة؟

٭ ما االحتياطات الواجب عملها أثناء حدوث هذه الظاهرة؟

شكل)123(
٭ ما الذي يدفع السحب من مكان آلخر؟

٭ استشهد بآية قرآنية ورد فيها ذكر السحب.
تعرف  هل  صيف«  »سحابة  األمثال  يف  يقال  ٭ 

معنى هذا املثل؟

إضافة :
يروى أن أحد احلمقى دفن مال له يف 
حفرة من أرض فالة؛ ليحفظها ثم جاء 
فبحث طوياًل ومل  ليأخذها  بعد زمن 
جيدها ففطن له بعض الناس فسألوه 
وضعت  هال  فقالوا  اخلرب  فأخربهم 
قد   : هلم  فقال  لتعرفها  عالمة  عليها 
سحابة  قال   : هي  ما  فقالوا  فعلت 

كانت تظللها.

شكل)122 (



111

بني صغري وكبري، وقد تصل أحيانًا إىل حجم بيض الدجاج وأكرب حبة 
برد سجلت كانت يف دولة كازاخستان يف أي القارات توجد ..؟ وقد 
بلغ وزهنا 2 كيلوجرام، ولذا فالربد حيدث أحيانًا أرضارًا شديدة عند 

نزوله السيام عىل املزروعات والسيارات بل الطائرات أحيانًا.
 /  3  /  19 اخلميس  يوم  حدث  ما  لذلك  مثال  أقرب  ولعل 
1426هـ، حني نزلت كميات من الربد عىل مدينة جدة قدر البعض 
عىل  أرضارًا  أحدثت  وقد  الدجاج،  بيض  من  قلياًل  بأصغر  حجمها 

املنازل، والسيارات، وغري ذلك.
األحجام  خمتلفة  متطايرة  رقيقة  بلورات   : الثلج  ــ  و 
واألشكال وهي تشبه القطن املندوف أو زغب الريش األبيض.

ويسقط الثلج إذا انخفضت درجة حرارة السحب إىل ما دون 
احلالة  إىل  الغازية  احلالة  من  املاء  بخار  فيتحول  التجمد،  درجة 
الصلبة مبارشة، وختتلف كمية الثلوج املتساقطة باختالف األماكن 
فهو يكثر يف املناطق ........ ويقل يف املناطق املعتدلة وينعدم يف 
املناطق االستوائية)1(. وسقوط الثلوج يعيق حركة املواصالت يف 
الطرق واستمرار سقوطه يؤدي إىل تراكمه وحتوله إىل جليد كام هو 
احلال يف القارة املتجمدة اجلنوبية. ٭ ماذا تتوقع أن حيدث لو ذاب 

اجلليد املوجود عىل سطح القارة املتجمدة اجلنوبية؟
ز ــ املطر :

قال تعاىل }                                              { ] الواقعة[.
املطر هو قطرات مائية نزلت إىل األرض من السحب، وهو أهم 
مظاهر التكاثف عىل االطالق وأكثرها نفعًا، إذ هو سبب جريان 
األهنار عىل سطح األرض، كام أن جزء من مياه األمطار يترسب 

)1( باستثناء املناطق املرتفعة.

شكل)124( الربد

شكل)125( سقوط الثلج يعيق حركة املواصالت

شكل )126( أحد أجهزة قياس املطر

إىل باطن األرض مكونًا العيون واآلبار.
أسباب سقوط املطر : عندما تنخفض درجة حرارة السحب ألي سبب من األسباب فإن النقط املائية الدقيقة 
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التي تتكون منها السحب تتحد مع بعضها البعض عىل شكل نقط مائية كبرية ال يستطيع اهلواء محلها فتسقط حسب 
مشيئة الل عىل هيئة قطرات مائية تعرف باملطر.

قياس املطر :  يستخدم يف قياس املطر جهاز خاص يعرف بجهاز قياس املطر، تتجمع فيه األمطار والبد من 
وضع اجلهاز يف مكان مكشوف بعيدًا عن املباين واألشجار، وحتسب كمية األمطار باملليمرتات أو السنتيمرتات 

أو البوصات وقلياًل ما تستعمل األمتار كوحدة قياس إال يف األماكن ذات األمطار الغزيرة جدًا.
وعندما نقول إن املطر الذي سقط عىل مدينة جازان مثاًل عام 1425هـ بلغ 250ملم فإننا نقصد بذلك أنه 
إذا تراكم املطر النازل من السامء دون أن جيري أو يترسب أو يتبخر فإنه يغطي أرض هذه املدينة بطبقة من املاء 

ارتفاعها 250ملم أو 25 سنتيمرت أو ربع مرت.
بعد دراستك ملوضوع الرطوبة والتكاثف أكمل الفراغات التالية : 

ـ تعرف عملية حتول بخار املاء من احلالة الغازية إىل احلالة السائلة باسم ..............
ـ تعرف عملية حتول بخار املاء من احلالة الغازية إىل احلالة الصلبة باسم ...............

نشاط
صمم بمساعدة زمالئك جهاز قياس املطر.

1 ـ قص أعىل القارورة حيث يكون عرض القارورة )قطرها( مساويًا لقاعدهتا.
2 ـ ألصق عىل جانب القارورة قطعًا رفيعًة من رشيط الصق لتكون مقياسًا مدرجًا.

3 ـ ضع )البيل( يف أسفل القارورة.
       أقلب القسم العلوي الذي قصصته من القارورة رأسًا عىل عقب وألصقه عىل القارورة.

4 ـ صب يف القارورة ماء إىل أن يصل إىل القطعة السفىل يف املدرج.
5 ـ ضع مقياس املطر يف اخلارج قبل أن متطر.

بعد أن يتوقف املطر، انظر إىل أي مستوى ارتفع املاء يف املقياس.
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تدريبات وتطبيقات

س1 ـ عرف املفاهيم التالية : الرطوبة ـ التكاثف ـ الندى ـ السحاب.
س2 ـ ما مصادر الرطوبة يف اململكة العربية السعودية؟

س3 ـ ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غري الصحيحة :
)        (          أ ـ تقاس الرطوبة بجهاز األنيمومرت.       
)        (      ب ـ يسمى اهلواء جافًا إذا زاد ما به من بخار املاء.      
)        (        ج ـ العامل األساس يف تكاثف بخار املاء هو ارتفاع درجة احلرارة.    
)        (         د ـ كل حيز من اهلواء عىل سطح الكرة األرضية حيتوي عىل مقدار من بخار املاء.  

س4 ـ اخرت من احلقل )ب( ما يناسب احلقل ) أ (، مع العلم أن لبعض الفقرات أكثر من إجابة :

س5 ـ أكمل العبارات التالية بالكلمة املناسبة :
         أ ـ حتول بخار املاء من حالة غري مرئية إىل حالة مرئية يسمى...................

     ب ـ تقاس الرطوبة بجهاز اهليجرومرت أو .................. .
       ج ـ البد من وضع جهاز قياس املطر يف مكان ................. بعيدًا عن املباين واألشجار.

        د ـ أهم مظاهر التكاثف عىل اإلطالق هو..........................
      هـ ـ استمرار سقوط الثلوج يؤدي إىل تراكمه وحتوله إىل ...................

س6 ـ انظر إىل الشكل الذي أمامك، ثم أجب عن اآليت :

) ب () أ (
احلرارة        )              ـ                (
الضغط اجلوي      )               ـ                (
الرياح                   )                ـ               (
الرطوبة                  )                 ـ               (

                                                         

أ ـ اهليجرومرت
ب ـ األنيمومرت

ج ـ دوارة الرياح
د ـ الرتمومرت

هـ ـ البارومرت املعدين
و ـ البارومرت الزئبقي



114

   أ ـ ما السبب الرئيس يف تبخر مياه البحار واملحيطات؟
اجلبال  قمم  عىل  الثلوج  وجود  يف  السبب  ما  ـ  ب       

العالية؟
مع  )ج(؟  أم  )ب(  املنطقة  مطرًا  أكثر  أهيام  ـ  ج         

التعليل.
        د ـ ماذا نطلق عىل املنطقة )ج(؟

      هـ ـ يف أي األماكن تنخفض درجة احلرارة كثريًا يف ) 
أ ( أم يف )ب(؟ مع التعليل.

س7 ـ رتب الكلامت التالية لتحصل عىل تعريف ملفهوم

            جغرايف، مع ذكر اسم هذا املفهوم.
             أ ـ الكثيف  ـ  الدخان  ـ  فوق  ـ  سطح األرض  ـ  املتجمع.

         ب ـ بلورات  ـ  املندوف  ـ  متطايرة  ـ  رقيقة  ـ  القطن  ـ  تشبه.
          ج ـ نقط  ـ  جتمعات  ـ  عن سطح األرض  ـ  وبعيدة  ـ  مائية ـ من ـ دقيقة.

  مثال توضيحي : )املاء  ـ  املوجود  ـ  بخار  ـ  باهلواء( اإلجابة: بخار املاء املوجود باهلواء وهو تعريف ملفهوم الرطوبة.
س8 ـ رتب مصادر الرطوبة التالية حسب حجم تغذيتها للجو ببخار املاء :

البحار  ـ  األهنار  ـ  البحريات  ـ  املحيطات.
ملساعدتك : أواًل : املحيطات.

س9 ـ ماذا نسمي؟
         أ ـ القطرات املائية التي نشاهدها يف الصباح الباكر عىل أوراق النبات والزجاج واملعادن)                               (

     ب ـ الدخان الكثيف املتجمع فوق سطح األرض                                                        )                            (
       ج ـ الكرات املائية املتجمدة                                                                                           )                             (

        د ـ البلورات الثلجية التي تشاهد يف الصباح أحيانًا عىل النباتات واألجسام الصلبة    )                              (
س10 ـ ما الفرق بني كل من؟

         أ ـ الندى والصقيع.
      ب ـ الضباب والسحاب.

       ج ـ املطر والثلج.
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س11 ـ علل ما يأيت : ـ
            أ ـ يصاب بعض الناس يف الدول التي تكثر فيها السحب بأمراض مثل لني العظام.

         ب ـ يؤدي حدوث الضباب أحيانًا إىل حدوث الكثري من املصادمات املرورية.
          ج ـ يعمد املزارعون يف الدول التي يكثر فيها حدوث الصقيع إىل إشعال النريان حول األشجار.

س12 ـ صل بخط بني عبارات السطر األول مع ما يناسبها من عبارات السطر الثاين :
         ٭ الندى  ـ  الصقيع  ـ  الضباب  ـ  السحب  ـ  الربد.

         ٭ دخان كثيف  ـ  قطرات مائية  ـ  كرات مائية  ـ  بلورات ثلجية  ـ  حتجب األشعة.
س13 ـ ما مفرد كل من الكلامت التالية ويف حال عدم معرفتك اإلجابة استعن بمعلم اللغة العربية :

              أمطار  ـ  ثلوج  ـ  سحب  ـ  ضباب  ـ  برد.
س14 ـ ما مجع كل من الكلمتني التاليتني ويف حال عدم معرفتك اإلجابة استعن بمعلم اللغة العربية :

              ندى  ـ  صقيع.
س15 ـ كون مجل توضح العالقة بني ما يأيت :

            أ ـ الرطوبة  ـ  اهليجرومرت  ـ  السيكلوميرت.
         ب ـ الربد  ـ  املزروعات  ـ  السيارات.

          ج ـ الثلج  ـ  املناطق االستوائية  ـ  املناطق املرتفعة.
           مثال توضيحي :  املطر ـ   املليمرتات  ـ  السنتيمرتات ـ   البوصات. اإلجابة: يقاس املطر باملليمرتات 

أو السنتيمرتات أو البوصات. 
س16 ـ اكتب آية قرآنية واحدة ورد فيها ذكر لكل مما ييل :

            أ ـ املطر.                               ب ـ الربد.                              ج ـ السحاب.
س17ـ  امأل املربعات التالية بحروف كلمة وردت يف موضوع الرطوبة والتكاثف مستداًل عىل هذه الكلمة 

من خالل ما ييل :
             أ ـ حروف األرقام : 1 + 2 + 4 + 7 + 8 = كلمة اليوم

          ب ـ حروف األرقام : 3 + 5 + 6 = اسم تارخيي قديم إلحدى مدن اململكة.
           ج ـ حروف األرقام : 9 + 8 + 10 = اسم مادة غذائية مفيدة جدًا.

             د ـ حروف األرقام : 8 + 9 + 10 = اسم وحدة قياس.
وهي عبارة عن :الكلمة هي : 12345678910



الـوحـدة الرابعة :
البيئات الطبيعية

 أواًل     :  النبات الطبيعي
 ثانيًا   : احليوان الربي

 ثالثًا   : األقاليم الطبيعية
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الـبـيـئات الـطـبـيـعـيـة٭

هي املحيط أو اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان ويؤثر فيه ويتأثر به. وتشمل البيئة الطبيعية التضاريس والرتبة 
واملياه اجلارية والبحريات والبحار واملحيطات، كام تشمل اهلواء الذي حييط بنا والنبات الطبيعي واحليوان الربي 

وغري ذلك ...
وسنكتفي بدراسة النبات الطبيعي واحليوان الربي ملا هلام من أمهية يف موضوع البيئة، ثم يتم تقسيم سطح 

األرض إىل أقاليم طبيعية للتعرف عىل خصائص بعض هذه األقاليم.

هو النبات الذي ينمو من تلقاء نفسه نموًا طبيعيًا دون تدخل اإلنسان. ولقد قسم اجلغرافيون النبات الطبيعي 
عىل سطح األرض إىل جمموعات رئيسة كربى هي : 

البيئات الطبيعية :

أواًل : النبات الطبيعي

٭ ما األشياء التي تشملها البيئة الطبيعية؟

٭ ما واجبنا جتاه البيئة الطبيعية؟

شكل)128(شكل)127(

هذا املوضوع من ص117 ـ ص135، غري مقرر عىل مدارس حتفيظ القرآن الكريم.
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الغابات ـ احلشائش ـ نباتات الصحاري.
بدورها  تقسم  املجموعات  هذه  من  جمموعة  وكل 
إىل جمموعات نباتية أصغر لكل منها خصائصها وميزاهتا 

النباتية اخلاصة انظر الشكل )130(.

وحجمها  شكلها  من  تغري  عوامل  بعدة  الطبيعية  النباتات  تتأثر 
وكثافتها ولوهنا وأهم هذه العوامل هي :

أ ــ املناخ : ويشمل ثالث عنارص رضورية حلياة النبات هي :
1ـ  األمطار : حتدد كمية األمطار نوع وكمية الغطاء النبايت يف 
أي إقليم. فاألقاليم ذات األمطار الغزيرة تتميز بحياة نباتية غنية 
»املنطقة االستوائية«، أما املناطق الصحراوية حيث تقل األمطار 

أو تنعدم فتقل تبعًا لذلك النباتات فيها.

 العوامل املؤثرة يف نمو النبات الطبيعي وتوزيعه :

شكل)131( أين تذهب األمطار بعد سقوطها؟

شكل)129( ما نوع هذه النباتات الطبيعية؟
النبات الطبيعي

نباتات الصحاريحشائشغابات

جليدية حارة معتدلة حارة باردة معتدلة حارة

الطحالب الصبار االستبس السافانا

استوائية

الصنوبرالبلوطالبامبوالزيتوناملطاط

منــها

مثلمثلمثلمثلمثل
بحر 

صنوبريةنفضيةصينيمتوسط

شكل  )130(

2 ـ  درجة احلرارة : تعد احلرارة من العنارص الالزمة لنمو النبات فلكل نبات درجة حرارة خاصة به، بحيث 
إذا زادت أو نقصت هلك النبات.
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العنارص  من  الشمس  ضوء  يعترب   : الضوء  ـ   3
الرضورية لنمو النبات، وقد أثبتت التجارب أن النبات 
كلام تعرض للضوء ازداد نموه وكرب حجمه، كام ثبت 

أيضًا أن النبات يتعطل عن النمو يف فرتات الظالم.
ـ التضاريس : يتضح أثر االرتفاع عىل نمو النبات  بـ 
يف املناطق اجلبلية؛ إذ تتنوع النباتات من أسفل اجلبل إىل 
درجة  الختالف  وذلك  التضاريس،  لتنوع  تبعًا  قمته 

احلرارة باختالف االرتفاع انظر الشكل )133(.
ج ــ الرتبة : هي الطبقة املفتتة من سطح األرض 
الالزمة  العضوية والغري عضوية  املواد  وحتتوي عىل 
لنمو النبات، وتعد الرتبة الوعاء الذي جتد فيه النباتات 
احتياجاهتا الالزمة لنموها وتكاثرها وتتنوع الرتبات 
عىل سطح األرض، فهناك الرتبة الصحراوية، والرتبة 
الربكانية،  الرتبة  وهناك  السوداء  والرتبة  الفيضية، 
من  معينة  أنواع  تالئم  التي  خصائصه  نوع  ولكل 

النباتات.
النبات  عىل  التأثري  يف  دور  لإلنسان   : اإلنسان  ــ  د 
الطبيعي يف كثري من  النبات  الطبيعي فقد تغريت صورة 
الغابات  أشجار  فقطعت  اإلنسان  بفعل  العامل  مناطق 
لالستفادة من أخشاهبا وحولت العديد من مناطق الغابات 

واحلشائش إىل مناطق زراعية.
٭ أكمل باقي العوامل يف هذا الشكل.

شكل)133(

شكل)132( تكسو النباتات الطبيعية اجلبال العالية

نشاط

امجع بعض الصور التي تعرب عن البيئة الطبيعية مثل : أهنار  ـ  بحريات  ـ  بحار  ـ  حيوانات برية  ـ  نباتات 
طبيعية  ـ  تربة ـ  جبال ... إلخ.وقم بتصنيفها والتعليق عليها، ثم قدمها ملعلمك.

العوامل املؤثرة يف نمو النبات الطبيعي

اإلنساناملناخ
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يبني  نبوي  ابحث عن حديث  للحيوانات بعضها من بعض.  يقتص  أن  القيامة  يوم  الّل  أنه من عدل  تعلم  هل 
ذلك.

٭ عدد مخس حيوانات برية.

٭ ملاذا ال يوجد الغزال يف اململكة إال يف املحميات الطبيعية؟
احليوان الربي هو : احليوان الذي يعيش يف الربية معتمدًا عىل نفسه، قادرًا عىل التكاثر التلقائي والبقاء.

عن  وأحجامها  وأشكاهلا  خصائصها  يف  ختتلف  برية  حيوانات  الطبيعية  األقاليم  من  إقليم  كل  يف  ويعيش 
حيوانات األقاليم األخرى، بحيث تتالءم مع طبيعة اإلقليم الذي تعيش فيه مما يساعدها عىل البقاء والتكاثر 

انظر الشكل )134( و )135(.

ثانيًا : احلـيـوان الـبـري :

شكل)135(شكل)134(

احليوان الربي

حيوانات اجلبالحيوانات الصحاريحيوانات احلشائشحيوانات الغابات

الباردةاحلارةاملعتدلةاحلارةالباردةاملداريةاالستوائية

الرنةاجلملالغزالالزرافالثعلبالفيلالقردة

مثـلمثـلمثـلمثـلمثـلمثـلمثـلمثـل

الياك

شكل)136(
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يتأثر توزيع احليوانات الربية بمجموعة من العوامل أمهها :
أ ــ املناخ :

للمناخ أثر يف توزيع احليوانات عىل سطح األرض ويتضح ذلك 
من خالل األمثلة التالية :

يقيها  اللون  أبيض  سميك  بفراء  القطبية  احليوانات  تتميز  ـ 
الربد الشديد ويكسبها وقاية تنسجم مع لون اجللد، أما احليوانات 
االستوائية فهي ذات شعر قليل وطيورها ذات ريش ملون منسجم مع 

احلياة النباتية التي تتميز بأهنا دائمة اخلرضة. انظر الشكل)137(.
ب ــ التضاريس : 

للتضاريس أثر يف توزيع احليوانات عىل سطح األرض ويتضح ذلك فيام ييل : 
ـ يف املناطق الصحراوية تستطيع اجلامل بأخفافها السري بسهولة عىل الرمال.

ـ يف املناطق اجلليدية يستطيع الدب والرنة وثور املسك السري فوق
   اجلليد بأظالفها القوية.

بيرس  احلركة  والياك  والالما  البغال  تستطيع  اجلبلية  املناطق  يف  ـ 
عىل

العوامل املؤثرة يف توزيع احليوان الربي :

شكل)137( حيوان قطبي

شكل)138( حيوان الالما

  اجلبال بحوافرها القوية.
ج ــ النبات الطبيعي :

األعشاب،  آكلة  للحيوانات  غذاء  الطبيعية  النباتات  تشكل 
آكلة  احليوانات  وجود  يف  السبب  هو  احليوانات  هذه  ووجود 

اللحوم.انظر الشكل )141(.

شكل)140( حيوان الياك

النبات الطبيعي 
»حشائش وأعشاب«

حيوانات آكلة 
األعشاب

حيوانات آكلة 
حلوم

شكل)139( ثور املسك 

شكل)141(
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اخلصائص املميزة للحيوانات :
لقد زود الل سبحانه وتعاىل بعض احليوانات بخصائص 

وميزات كثرية ومن ذلك :
ـ القدرة عىل النضال يف سبيل البقاء وحفظ النوع.

ـ القدرة عىل العيش يف الرب أو البحر أو فيهام معًا )برمائيات(.
ـ القدرة عىل احلركة واالنتقال من مكان آلخر.

ـ القدرة عىل مقاومة الظروف املناخية.
ـ بعضها لديه القدرة عىل العيش يف الظالم.

د ــ اإلنسان :
استطاع اإلنسان أن يستأنس بعض احليوانات ويزيد من أعدادها بينام عمل أيضًا عىل تقليص أنواع أخرى منها 

من خالل الصيد، كام نقل بعض احليوانات من بيئتها األصلية إىل بيئات أخرى جديدة.

شكل )143(
٭ ما اسم هذا احليوان؟

العوامل املؤثرة يف توزيع احليوان الربي

اإلنسانالتضاريسالنبات الطبيعياملناخ

شكل )144(
متتاز........................... بالقدرة عىل احلركة.

شكل)142(
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تدريبات وتطبيقات
س1 ـ عرف املصطلحات التالية :

           البيئات الطبيعية  ـ  النبات الطبيعي  ـ  احليوان الربي
س2 ـ ما العوامل املؤثرة يف نمو النبات الطبيعي وتوزيعه؟

س3 ـ ما األقسام الرئيسة للنبات الطبيعي؟
س4 ـ مثل بمثال واحد لكل مما ييل :

         أ ـ شجر ينمو يف الغابة االستوائية.
      ب ـ شجر ينمو يف غابات البحر املتوسط.

      ج  ـ شجر ينمو يف غابات اإلقليم الصيني.
  س5 ـ صل بخط بني كلامت السطر األول مع ما يناسبها من كلامت السطر الثاين :

        حشائش حارة              حشائش معتدلة                  صحاري حارة                   صحاري جليدية   
         االستبس                                الصبار                                الطحالب                                  السافانا.

س6 ـ وضح دور األمطار يف حتديد نوع وكمية الغطاء النبايت.
س7 ـ وضح بالرسم أثر التضاريس يف تنوع النبات الطبيعي.

س8 ـ وضح الدور الذي قام به اإلنسان يف تغيري الصورة النباتية الطبيعية يف العامل.
س9 ـ ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غري الصحيحة :

         أ ـ يتعطل نمو النبات يف فرتات الظالم               )        (
      ب ـ يزداد نمو النبات أكثر يف اجلهات التي يطول فيها النهار عن غريها            )        (
       ج ـ يؤثر اإلنسان يف البيئة الطبيعية                 )        (
        د ـ إذا قلت األمطار قل النبات الطبيعي                       )        (

 س10 ـ اكتب أسامء ثالثة أنواع من النباتات الطبيعية القريبة من بيئتك.
س11 ـ بني قدرة اهلل سبحانه وتعاىل يف تكيف احليوان مع الظروف املناخية.

س12 ـ اكتب أسامء ثالثة أنواع من احليوانات الربية القريبة من بيئتك.
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س14 ـ أكمل العبارات التالية بالكلمة املناسبة :
            أ ـ تنقسم احليوانات بحسب غذائها إىل : .............. و ..............

        ب ـ تتميزحيوانات املنطقة ..................... بفراء سميك أبيض اللون.
         ج ـ بعض احليوانات .............. العيش يف الظالم.

س15 ـ صنف العبارات التالية يف هذا اجلدول حسب انتامئها :
ينمو من تلقاء نفسه  ـ  القدرة عىل النضال  ـ  الياك  ـ  آكلة األعشاب  ـ  تتنوع الرتبات عىل سطح األرض  ـ  البامبو.

نباتات صحراويةحشائشغابات

حيوانات الصحاريحيوانات احلشائشحيوانات الغابات

عبارات مرتبطة باحليوان الربيعبارات مرتبطة بالنبات الطبيعي

ـ
ـ

ـ
ـ

س17 ـ اذكر أربع خصائص متتاز هبا احليوانات.
س18 ـ مثل بمثال واحد لكٍل مما ييل :

     أ ـ حيوان يوجد يف الغابة املدارية.                          )                                                (
 ب ـ حيوان يوجد يف الصحاري الباردة.                   )                                                (
   ج ـ حيوان يوجد يف املناطق اجلبلية املرتفعة.           )                                                (

س13 ـ وزع النباتات الطبيعية التالية يف هذا اجلدول حسب انتامئها :
مطاط  ـ  السافانا  ـ  الطحالب  ـ  زيتون  ـ  البلوط  ـ  صنوبر  ـ  استبس  ـ  الصبار

س16 ـ وزع احليوانات الربية التالية يف هذا اجلدول حسب انتامئها :
القرد  ـ  الغزال  ـ  الرنة  ـ  اجلمل  ـ  الزراف  ـ  الفيل
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ثالثًا : األقاليم الطبيعية

قسم العلامء سطح األرض إىل أقاليم طبيعية لكل منها خصائصه العامة التي متيزه عن غريه من األقاليم، وتعد 
درجة احلرارة واملطر من أهم العنارص املناخية التي يمكن االعتامد عليها يف تقسيم العامل إىل أقاليم طبيعية، ألن 
هذين العنرصين مها اللذان يتحكامن بصفة عامة يف توزيع احلياة النباتية واحليوانية عىل سطح األرض، وقد وضح 
علامء املناخ والنبات هذه العالقة بينهام يف الشكل التوضيحي )145( حيث تربز العالقة بني توزيع األقاليم املناخية 

واألقاليم النباتية ومدى ارتباط كال التوزيعني باآلخر.

العالقة بني املناخ والنبات الطبيعي 
واألقاليم الطبيعية عىل سطح األرض هي : 

ـ اإلقليم االستوائي.
ـ اإلقليم املداري.

ـ اإلقليم الصحراوي.
ـ إقليم البحر املتوسط.

ـ اإلقليم الصيني.
ـ إقليم غرب أوروبا.
ـ إقليم رشق أوروبا.

ـ اإلقليم القطبي.
وفيام ييل دراسة لبعض هذه األقاليم الطبيعية :

جليد دائم
نباتات التندرا

غابات 
مطرية 
كثيفة

غابات 
أقل 
كثافة

حشائش 
سافانا

  نباتات استبس
صحراوية

جليد دائم
مناخ التندرا

رطب
 جدًا

رطب
شبه 
رطب

 

شبه 
جاف

جاف

النبات الطبيعياملناخ

شكل)145(

شكل)146( ختتلف األقاليم الطبيعية من مكان إىل آخر
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أ ـ اإلقليم االستوائي :

٭ صف الغطاء النبايت يف هذا الشكل.

٭ ملاذا ال تعيش احليوانات الضخمة داخل الغابة االستوائية؟

شكل)147( غابة استوائية

٭ ما نوع أشعة الشمس الساقطة عىل اإلقليم االستوائي؟

٭ ما أقرب جهات اململكة إىل اإلقليم االستوائي؟

شكل)148( قرود الغابة االستوائية 

النبات الطبيعياملناخاملوقع
خط  حول  يمتد 
بني  ء  ا ستو ال ا
ض  عر يت  ئر ا د
 5 5 و اًل  شام  5 5

جنوبًا.

يتميزبارتفاع درجة 
والرطوبة  احلرارة 
األمطار  وغزارة 

طوال العام.

كثيفة  بغابات  يتميز 
دائمة اخلرضة عريضة 
األوراق متنوعة مثل:  
ملاهوجني  ا أشجار 
واألبنوس واملطاط.

توجد فيه القرود 
جب  لسنا ا و
عي  فا أل ا و
ت  ا حلرش ا و
ر  لطيو ا و

قام اإلنسان باستغالل هذا 
مساحات  بقطع  اإلقليم 
الغابات  هذه  من  واسعة 
وأحل مكاهنا زراعة بعض 
احلاصالت التجارية مثل: 
وجوز  والكاكاو  املطاط 

اهلند ونخيل الزيت.

يا  ليز ما يف 
وإندونيسيا يف آسيا 
نا  غا و لكنغو  ا و
بإفريقيا والربازيل 

بأمريكا اجلنوبية.

التوزيع اجلغرايفاستغالل اإلنسان لإلقليماحليوان الربي

إضافة :
الطبيعية  املطاط  شجرة  اكتشفت 
ألول مرة يف غابات حوض األمزون 
بالربازيل، ثم نقلت شجرهتا بعد ذلك 
إىل ماليزيا وإندونيسيا، حيث زرعت 
صبحت  أ و سعة  ا و ت  حا مسا يف 
إنتاج  العامل يف  أوىل دول  الدول  هذه 

املطاط.

شكل) 149(
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ب ـ اإلقليم املداري :

٭ ما الفرق بني النبات الطبيعي يف اإلقليم االستوائي واإلقليم املداري ؟

٭ ما حجم احليوانات التي تعيش يف اإلقليم املداري ؟

شكل)150(

٭ انظر إىل اخلريطة شكل )151(، ثم أجب عام ييل :
٭ ما القارة التي ال يوجد فيها أثر لإلقليم املداري؟

٭ ما القارة التي يمتد فيها اإلقليم املداري امتدادًا كبريًا؟

النبات الطبيعياملناخاملوقع
دائريت  بني  يمتد 
 518 ـ   8 عرض 
ب  جنو و ل  شام

خط االستواء.

ممطر  ر  حا
فئ  ا د صيفًا 

جاف شتاًء.

اإلقليم  هذا  يف  تنمو 
السافانا)1(  حشائش 
يف  األشجار  وتكون 
متباعدة  البيئة  هذه 
ج  لسا ا منها  و

واخليزران.

ت  نا ا حليو ا جد  تو
ب  عشا أل ا كلة  آ
ل  ا لغز ا و لفيل  كا
وغريها،  والزراف 
احليوانات  وكذلك 
آكلة اللحوم كاألسد 

والفهد والنمر.

ا  هذ ن  نسا إل ا ستغل  ا
الرعي  حرفة  يف  اإلقليم 
وأهم  والزراعة  والصيد 
تزرع  لتي  ا احلاصالت 
املوز  االقليم  هذا  ضمن 

والبن والقطن وغريها.

يف اهلند والربازيل 
يب  غر ل  و د و
واملكسيك  إفريقيا 

وغريها.

التوزيع اجلغرايفاستغالل اإلنسان لإلقليماحليوان الربي

)1( هي احلشائش التي تنمو يف املناطق املدارية )احلارة( ومتتاز بطوهلا، وخشونتها وتتخللها بعض األشجار والشجريات.
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شكل) 151(

اإلقـلـيـم الـمــداري

ج ـ اإلقليم الصحراوي :

٭ ما الصفة الغالبة عىل أرايض اململكة العربية السعودية؟

٭ اذكر ثالثة عوامل طاردة للسكان يف اإلقليم الصحراوي.
٭ انظر إىل اخلريطة شكل )154(، ثم أجب عام ييل : 

قليم شكل)152( هل تكثر احليوانات يف مثل هذا اإلقليم؟ إل ا ت  نا ا حيو من  لضب  ا  ) 1 5 3 ( شكل
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٭ اذكر مخس دول تقع ضمن نطاق اإلقليم الصحراوي.
٭ أي القارات يمتد فيها اإلقليم الصحراوي امتدادًا كبريًا؟

٭ أي القارات ينعدم فيها وجود إقليم صحراوي؟
٭ اذكر ثالث دول تطل عىل البحر املتوسط.

شكل)154(

شكل)155 ( النبات الطبيعي قليل يف اإلقليم الصحراوي

النبات الطبيعياملناخاملوقع
يت  ئر ا د بني  يقع 
عرض 18 ـ 530 
ب  جنو و ل  شام

خط االستواء.

احلرارة  شديد 
يد  شد صيفًا 
شتاًء  الربودة 
ر  مطا أل ا و
ونادرة  قليلة 
وغري منتظمة.

فله  هذا  ومع  قليل 
مع  التالؤم  خاصية 
فة  جلا ا لبيئة  ا ه  هذ
ها  ر و جذ د  ا متد كا
ة  بعيد ت  فا ملسا
ى  ملستو ل  صو للو
وتغطية  اجلويف  املاء 
أوراقها بطبقة شمعية 
ومن أشجارها األثل، 

الطرفاء، وغريها.

يعيش يف هذا اإلقليم 
الغزالن  أنواع  بعض 
والذئاب  والثعالب 
حف  ا و لز ا تنترش  و
والضب  كاألفاعي 

واجلرابيع وغريها.

كان البدو يعيشون يف هذا 
برتبية  ويقومون  اإلقليم، 
ف  كتشا با و ت  نا ا حليو ا
احلياة  معامل  تغريت  النفط 
خمتلف  يف  ت  ر تطو و
السكان  بتحول  امليادين 
يف هذا اإلقليم لالستيطان 
يف املدن والعمل بالزراعة 

والصناعة.

ليبيا  و ية  د لسعو ا
واجلزائر وغريها.

التوزيع اجلغرايفاستغالل اإلنسان لإلقليماحليوان الربي
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د ـ إقليم البحر املتوسط :

شكل)157( شجر الزيتون يكثر يف إقليم البحر املتوسطشكل)156 ( النبات الطبيعي يف إقليم البحر املتوسط

٭ ما القارات التي تطل عىل البحر املتوسط؟

٭ ما االسم التارخيي للبحر املتوسط؟

٭ ما سبب تسمية البحر املتوسط هبذا االسم؟

٭ هل يؤكل شجر اأَلْرِز ؟

النبات الطبيعياملناخاملوقع
بني دائريت عرض 
شامل   540 ـ   30
خط  ب  جنو و
االستواء يف غرب 

القارات.

ف  جا ر  حا
فئ  ا د صيفًا 

ممطر شتاًء.

تنمو فيه غابات ذات 
أشجار دائمة اخلرضة 
والصنوبر  كالبلوط 

والرشبني واألرز.

 ، لب لثعا ا
الذئاب، الضباع، 
الربية  األرانب 

والغزالن.

 استقر اإلنسان يف هذا اإلقليم 
مساحات  وأزال  القدم  منذ 
وأحل  الغابات  هذه  من 
احلاصالت  زراعة  حملها 
واحلمضيات  الزيتون  مثل: 

وغريها.

عىل  املطلة  الدول 
سط  ملتو ا لبحر  ا
،بالد  الشام  بالد 
يب  لعر ا ب  ملغر ا

وغريها.

التوزيع اجلغرايفاستغالل اإلنسان لإلقليماحليوان الربي

نشاط 
 امجع بعض الصور التي تعرب عن بيئة اإلقليم الصحراوي كنباتات طبيعية أو حيوانات برية، واكتب تعليق 

من عندك عىل هذه الصور، ثم قدمها ملعلمك.
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٭ سم الدول التي يشملها مفهوم بالد الشام.

٭ سم الدول التي يشملها مفهوم بالد املغرب العريب.

٭ هل بيئة اإلقليم القطبي جاذبة أم طاردة لإلنسان؟

٭ ما القارة التي يقل فيها امتداد إقليم البحر املتوسط؟

هـ ـ اإلقليم القطبي :

شكل)159(

شكل)158(

إضافة :
تتميز غابات البحر املتوسط بصفات 
ظ  حتفا ال ا عىل  ها  عد تسا  ، صة خا
أن  الصفات  هذه  ومن  باخرضارها، 
ما،  نوعا  متباعدة  تكون  األشجار 
أن  الواحدة  الشجرة  تستطيع  بحيث 
منطقة  يف  املوجودة  املياه  من  تستفيد 
واسعة من األرض، كام تكون جذورها 
متشعبة وطويلة تستطيع معها أن تصل 
فتكون  األوراق  أما  الباطني،  املاء  إىل 
أملس  سطح  ذا  صغري  وأغلبها  قليلة 
ناعم، بحيث حتول دون رسعة فقدان 

املياه بالنتح.

نشاط
اكتب مقااًل خمترصًا عن شجرة الزيتون التي تنمو بكثرة يف إقليم البحر املتوسط مبينًا الفوائد الغذائية والصحية 

هلذا املحصول ومستشهدًا بآيات من القرآن الكريم.
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٭ ملاذا ال توجد السيارات يف اإلقليم القطبي؟

٭ اذكر بعض القارات التي اليوجد فيها أثر لإلقليم القطبي.

النبات الطبيعياملناخاملوقع
دائريت  بني  يمتد 
عرض 60ـ  590 

شاماًل وجنوبًا.

يل  طو ء  شتا
شديد الربودة، 
صيف  و
 ، قصري د  ر با
والتساقط عىل 

هيئة ثلوج.

قليل جدًا وهو عبارة 
عن حشائش تندرا)1( 
شجريات  أو  قصرية 
قصرية، تنمو يف فصل 
وما  القصري  الصيف 

تلبث أن متوت.

القطبي  الدب   
والثعلب القطبي 
لبحر  ا سبع  و
لبحر  ا عجل  و

والبطريق.

هذا  وسكان  جدًا  قاسية  البيئة 
الشاميل  لنصف  ا يف  اإلقليم 
قبائل  عن  عبارة  وهم  قليلون 
ومجاعات تريب بعض احليوانات 
ومتارس  الرنة)2(،  حيوان  مثل 
الفراء  ذات  احليوانات  صيد 
لقارة  ا يف  ما  أ ذلك،  وغري 
يوجد  فال  اجلنوبية  املتجمدة 
سوى  االطالق  عىل  سكان 
بعض البعثات العلمية القليلة.

سيا  و ر ل  شام  
ا  كند ل  شام و
ل  و لد ا ل  شام و
فية  نا سكند ال ا
يد  لسو ا «
يج  و لنر ا و
ويف  والدنامرك« 
املتجمدة  القارة 

اجلنوبية.

التوزيع اجلغرايفاستغالل اإلنسان لإلقليماحليوان الربي

شكل)160(

القصري، وتعيش  القصرية يف فصل الصيف  فيها األعشاب  القطبية وتنمو  املناطق  السهول اخلالية من األشجار يف أطراف  )1( هي 
لبضعة أسابيع، ثم متوت.

)2( حيوان الرنة هو عامد حياة السكان يف املناطق القطبية؛ حيث يتم احلصول منه عىل اللبن، واللحم، واجللود، ومن عظامها وقروهنا 
تصنع األسلحة، ومن عضالهتا تصنع اخليوط.
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تدريبات وتطبيقات

س1 ـ أوجد العالقة بني ما ييل :
         أ ـ املطر  ـ  املناخ  ـ  النبات الطبيعي.

      ب ـ السكان  ـ  الصحراء  ـ  املياه.
       ج ـ إقليم البحر املتوسط  ـ  بالد الشام  ـ  بالد املغرب العريب.

س2 ـ ما السبب  يف عدم وجود حيوانات كبرية احلجم داخل اإلقليم االستوائي؟
س3 ـ أعط أمثلة لتكيف النباتات الصحراوية مع الظروف املناخية.

س4 ـ وضح كيفية استغالل اإلنسان لإلقليم الصحراوي قبل وبعد اكتشاف النفط.
س5 ـ ما العالقة بني كمية املطر ونوع النبات الطبيعي؟

س6 ـ أكمل العبارات التالية بالكلمة املناسبة :
         أ ـ يقع اإلقليم املداري بني دائريت عرض ............ و ............ شامل وجنوب خط االستواء.

      ب ـ ينترش إقليم البحر املتوسط يف مجيع القارات باستثناء ............
       ج ـ يف القارة ............ ال يوجد سوى بعض البعثات العلمية.

         د ـ قسم ............ سطح األرض إىل ............ طبيعية لكل منها خصائصه العامة.
س7 ـ علل ما يأيت :

         أ ـ نمو الغابات الكثيفة داخل اإلقليم االستوائي.
      ب ـ ندرة الغطاء النبايت يف اإلقليم الصحراوي.

       ج ـ ندرة احليوانات الربية يف اإلقليم القطبي.
س8 ـ ما االسم اجلامع لكل مما ييل ؟

          أ ـ األثل  ـ  الطرفاء  ـ  السمر              )                                 (.

       ب ـ الفيل  ـ  الزراف  ـ  الغزال             )                                 (.

        ج ـ  املاهوجني  ـ  األبنوس  ـ  املطاط  )                                 (.
 مثال توضيحي :  األسد  ـ  الفهد  ـ  النمر  اإلجابة:)حيوانات آكلة حلوم( أو حيوانات مفرتسة.
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س9 ـ مثل بمثال واحد ملا ييل :
         أ ـ حيوان بري يعيش يف اإلقليم القطبي.

     ب ـ دولة يتمثل هبا اإلقليم الصحراوي.
       ج ـ حيوان بري يعيش يف اإلقليم املداري.

        د ـ دولة يتمثل هبا اإلقليم االستوائي.
      هـ ـ حمصول زراعي جتاري يزرع يف اإلقليم االستوائي.

        و ـ حمصول زراعي يزرع بكثرة يف إقليم البحر املتوسط.
س10 ـ من أكون؟

         أ ـ أقع بني دائريت عرض 60 ـ 590 شاماًل وجنوبًا .     )                                            (
      ب ـ مناخي حار ممطر صيفًا وشتائي دافئ جاف.              )                                            (
       ج ـ أمطاري طول العام.                                                      )                                            (

        د ـ أقع بني دائريت عرض 30 ـ 540 شاماًل وجنوبًا يف غرب القارات.
س11 ـ اذكر اسم القارة التي تنتمي إليها كل مما ييل :

         أ ـ ماليزيا              قارة .....................

      ب ـ غانا               قارة .....................

       ج ـ الربازيل              قارة .....................

        د ـ بالد الشام                        قارة .....................

      هـ ـ بالد املغرب العريب             قارة .....................
س12 ـ صنف الكلامت التالية يف هذا اجلدول حسب انتامئها :

ـ   الرنة   ـ   السنجاب   ـ   القرود   ـ   ـ بطريق   ـ  كاكاو  ـ  قطن   الساج   ـ   السافانا   ـ   تندرا   ـ   الرشبني  
احلمضيات

طيورحيواناتحمصوالت زراعيةأشجارحشائش



135

س13 ـ اخرت من احلقل )ب( ما يناسب احلقل ) أ (، مع العلم أن لبعض الفقرات أكثر من إجابة :

)   ب  ()   أ   (
اإلقليم االستوائي        )         ـ          (

)         ـ          ( اإلقليم املداري  
اإلقليم الصحراوي     )         ـ          (
إقليم البحر املتوسط    )         ـ          (

اإلقليم القطبي        )         ـ          (
                                                         

1 ـ األثل
2 ـ الرشبني

3 ـ األبنوس
4 ـ السافانا

5 ـ املاهوجني
6 ـ الطرفاء

7 ـ تندرا

ـ اشطب كل حرفني مكررين من  س14   
الشكل املبني أمامك، وستبقى عدة أحرف إذا رتبتها 
سوف حتصل عىل الكلمة املفقودة وهي : )اسم دولة 

يتمثل يف أغلب أراضيها إقليم البحر املتوسط(.
س15 ـ امأل املربعات التالية بحروف لتشكل ما ييل :

أواًل : املربعات األفقية :
1 ـ اسم يشء جيري يف العروق + حرف خ وحرف ا

2 ـ حشائش املناطق احلارة )معكوسة(.
3 ـ حروف : س + ث + ن + ر.

4 ـ اسم حليوان يوصف بأنه سفينة الصحراء.
5 ـ أداة من أدوات العطف بمعنى االختيار بني شيئني + حرف م.

6 ـ طائر يعيش يف القارة املتجمدة اجلنوبية.
ثانيًا : املربعات العمودية :

1 ـ حيوان يف اإلقليم املداري )مبعثرة( + أحد الوالدين.
2 ـ أداة من أدوات الرشط الالزمة + حروف.

3 ـ من األشجار املوجودة يف اإلقليم الصحراوي+ حرف.
4 ـ فعل مضارع له عالقة بالنبات )مبعثرة(.

5 ـ من العوامل املؤثرة يف نمو النبات )معكوسة( + حرف.
6 ـ من أشجار اإلقليم الصحراوي ويستفاد منه يف التدفئة )مبعثرة(.

هـدفكترنجا
جبكونشوغهـف

مدت
شل

6 5 4 3 2 1
1

2

3

4

5

6



الـوحـدة اخلامسة :
علم اخلرائط

 أواًل     : اخلريطة وتطورها
 ثانيًا  : أمهية اخلريطة وفائدهتا

 ثالثًا  : أساسيات اخلريطة
رابـعًا  : رسم اخلريطة

خامسًا: مهارات استخدام اخلريطة
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علم اخلرائط

شكل )161(

شكل )162(

أواًل : اخلريطة وتطورها :
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يف اخلريطتني شكل )161( وشكل )162(.
٭ أي اخلارطتني متثل سطح األرض بصورة كلية؟

٭ أي اخلارطتني متثل جزءًا من سطح األرض؟
٭ ما اجلزء الذي متثله اخلريطة األخرية؟

٭ أكمل ما ييل : متثل اخلريطة شكل )161( ظاهرات طبيعية مثل اجلبال......... و ............ و ............
٭ متثل اخلريطة شكل )162( توزيع الثروات املعدنية مثل ............ و ............ و .............

٭ يكون متثيل الظواهر عىل اخلرائط بواسطة األلوان أو ............

٭ يمكن االستدالل عىل حمتوى اخلريطة عن طريق ................

اخلريطة هي رسم مصغر لسطح األرض أو جلزء منه عىل لوحة مستوية.

تعريف اخلريطة :

تطور اخلريطة :

عرف اإلنسان اخلريطة قبل اخرتاع الكتابة، ولقد أكد هذه 
احلقيقة الرحالة املستكشفون. وأبسط أنواع اخلرائط عبارة عن 
أو  خطوط ترسم عىل األرض بعود من األشجار أو اإلصبع 
لتوضيح  الكهوف؛  وجدران  الصخور  عىل  احلفر  أو  بالنقش 
الظاهرات املختلفة من جبال، وأشجار، وحيوانات، وغريها، و 
قد ترسم عىل ألواح من الطني أو الورق، ولقد تطورت اخلريطة 
عرب التاريخ، ومن الذين سامهوا يف تطورها البابليون والقدماء 
املرصيون والصينيون واإلغريق وعندما ظهر اإلسالم وشعت 
احلضارة اإلسالمية تطور هذا العلم وبرز من املسلمني علامء 

يف هذا املجال منهم :
   أ ـ اخلوارزمي وهو من أوائل الذين رسموا اخلرائط من 

شكل )163( خريطة األرض للجيهاين



139

العلامء املسلمني.
ب ـ الَبْلِخي وقد رسم خريطة للعامل.

 ج ـ املقديس وهو من أول الذين استخدموا األلوان يف رسم اخلرائط.
  د ـ البريوين وقد رسم خريطة مستديرة للعامل.

هـ ـ اإلدرييس ويعد من أشهر صناع اخلرائط إذ وضع خريطة ملونة للعامل عام 550هـ، وصنع أول جمسم 
للكرة األرضية من الفضة.

إضافة :
األلوان التي استخدمها املقديس يف 

متثيل الظاهرات عىل اخلريطة :
اللون األمحر للطرق.

اللون األصفر للرمال.
اللون األخرض للبحار املاحلة.

اللون األزرق لألهنار.
اللون البني للجبال.

شكل )164( صورة األرض للمسعودي
الحظ أن الشامل يف األسفل ) اقلب اخلريطة(

٭ ما فائدة استخدام األلوان يف اخلريطة ؟

شكل )165(
 إحدى خرائط اإلدرييس
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بحركة  ُسمي  ما  قيام  بسبب  تطورًا  العلم  ازداد هذا  قرون،  قبل عدة  األوروبية  النهضة  بداية عرص  ومع 
الكشوف اجلغرافية. ولقد شهد القرن املايض تطورًا للخرائط بأنواعها، بسبب تزايد الطلب عليها لألغراض 
السياسية والعسكرية واالقتصادية وغريها. ولقد كان لتطور أجهزة املساحة الربية والبحرية واستخدام الصور 

اجلوية والفضائية دور يف إتساع ميدان هذا العلم وازدهاره.

٭ أين تشاهد اخلريطة يف غري مدرستك؟
٭ من هم الذين يستخدمون اخلريطة؟

٭ ما أمهية اخلريطة؟

ثانيًا : أمهية اخلريطة وفائدهتا :

الوقت  يف  اخلريطة  أصبحت  لقد 
احلارض يشء مهم يف حياة اإلنسان، فهي 
الوسيلة التي يستعني هبا لتحديد سريه يف 
اجلو والبحر، وبدوهنا ال يستطيع اإلنسان 
أن يعطي صورة عن األرض التي يعيش 

عليها، ومن فوائد اخلريطة ما ييل : 
الظاهرات  توزيع  معرفة  ـ  أ      
الطبيعية )اجلبال ، السهول ، 
األهنار ........( والظاهرات 

البرشية )املدن ، الطرق ، املصانع ........( وغريها.
ب ـ معرفة حتديد مواقع الظاهرات املختلفة، وقياس مساحاهتا واملسافات فيام بينها.

 ج ـ االستفادة منها يف األغراض العسكرية: كمعرفة مواقع العدو وحتركات اجليوش وإدارة املعارك.
  د ـ االستفادة منها يف ختطيط املشاريع املختلفة من مدن وطرق وسدود وغريها.

هـ ـ االستفادة منها كدليل للمراكز واألسواق التجارية والفنادق وغريها. انظر املخطط شكل )166(.
٭ اذكر فوائد أخرى للخريطة.

شكل)166( كم عدد غرف الدور األول يف هذا الفندق؟
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ثالثًا : أسـاسـيـات اخلـريـطـة :

لكل خريطة ترسم أساسيات إذا وجدت كانت اخلريطة كاملة ومفيدة وإذا غاب بعضها أو كلها أصبحت 
اخلريطة قليلة اجلدوى وهذه األساسيات هي :

شكل)168(

أساسيات اخلريطة

إطاراخلريطةحتديد االجتاهمقياس الرسممفتاح اخلريطةعنوان اخلريطة

أ ــ عنوان اخلريطة : فالبد للخريطة من اسم هلا يميزها عن غريها ويسهل عىل القارئ معرفة اهلدف منها، 
ف باخلريطة مثل اسمك الذي ُتعرف به. أي أن االسم ُيعرِّ

شكل)167(



142

شكل )169(  توضع بعض هذه الرموز عىل اخلرائط للتعبري عن ظاهرات طبيعية أو برشية

ب ــ مفتاح اخلريطة »الدليل« ويوضع يف الغالب يف مربع أو مستطيل يف أحد زوايا اخلريطة وهو يساعد يف 
ترمجة الرموز املستخدمة يف اخلريطة لتمثيل املظاهر املختلفة ومعرفة مدلول ألواهنا فمن خالل املفتاح أو الدليل 

نتمكن من قراءة اخلريطة فلكل رمز ولون مدلول معني انظر شكل )169(.

أي أن مقياس الرسم =

وملقياس الرسم أشكال عدة انظر الشكل )170(
د ــ حتديد االجتاه : 

ج ــ مقياس الرسم : ويقصد به النسبة بني البعد عىل اخلريطة والبعد الذي يقابله عىل الطبيعة )األرض( 
والبد من وضع معيار ثابت يوضح العالقة بني اخلريطة واجلزء الذي متثله من سطح األرض ألنه من الصعب 

جدًا رسم خريطة ألي منطقة بأبعادها احلقيقية وذلك لكرب حجمها.
مثال :                                أي السنتيمرت الواحد عىل اخلريطة يساوي مئة ألف سنتيمرت أو كيلومرت واحد عىل 

سطح األرض.

1
100،000

املسافة بني نقطتني عىل اخلريطة   
املسافة بني ما يمثل هاتني النقطتني عىل الطبيعة )سطح األرض(

شكل)170(
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يعد حتديد اجلهات عىل اخلريطة أمرًا مهاًم، وغالبًا ما يرسم عىل اخلريطة سهم يشري إىل جهة الشامل، ومنه 
يتعرف قارئ اخلريطة عىل باقي اجلهات.

هـ ــ إطار اخلريطة :
البد ألي خريطة ترسم من وضع إطار هلا، ومن أهم فوائد اإلطار ما ييل :

1 ـ حتديد اجلزء الذي متثله اخلريطة من الطبيعة.
2 ـ تسهيل وضع شبكة خطوط الطول ودوائر العرض عىل اخلريطة.

3 ـ حتديد األماكن التي ختصص لكل من عنوان اخلريطة ومصطلحاهتا.
٭ ما الطرق التي جيب اتباعها عند رسم اخلريطة؟

خطوات رسم اخلريطة :
1 ـ رسم إطار اخلريطة يف وسط الصفحة، ويستحسن أن يكون مزدوجًا بخط سميك.

2 ـ رسم خطوط الطول ودوائر العرض ـ إن وجدت ـ بخط أقل سمكًا من اإلطار ووضع درجاهتا.
3 ـ الرشوع يف رسم اخلريطة بقلم الرصاص من دون الضغط عليه؛ ليسهل مسحه أثناء اخلطأ واجعل من 

خطوط الطول ودوائر العرض دلياًل لك.
4 ـ حتبري ما تم رسمه وتأكدت صحته وتناسبه وتشاهبه مع األصل.

5 ـ وضع مفتاح اخلريطة والتأكد من مطابقة ما به من رموز وألوان مع ما يامثله عىل اخلريطة.
6 ـ تكون الكتابة عىل اخلريطة بشكل أفقي وبخط واضح بعد التأكد من صحة املوقع.

7 ـ تدوين عنوان اخلريطة.
8 ـ تلوين اخلريطة وفق مدلوالت األلوان املتعارف عليها واملوجودة يف مفتاح اخلريطة.

تكبري وتصغري اخلريطة :
كثريًا ما نضطر إىل تكبري خريطة ما أو تصغريها، لذلك كان من الرضوري أن نلم بالطرق املختلفة التي متكننا 

من إجراء هذه العملية بسهولة ومن هذه الطرق :
أ ـ طريقة املربعات وذلك باتباع اخلطوات التالية :

رابعًا : رسـم اخلـريـطـة )1(:

)1( هذا املوضوع من ص143 ـ بداية ص145 غري مقرر عىل طلبة وطالبات معاهد النور.
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1 ـ تقسيم اخلريطة األصلية إىل عدد من املربعات بأبعاد متساوية.
2ـ  تقسيم الورقة التي سرتسم عليها اخلريطة إىل عدد املربعات نفسه وبأبعاد متساوية يف حالة تصغري اخلريطة 
املطلوب، ويف حالة تكبري  الورقة أصغر منها عىل اخلريطة األصلية حسب  املربعات عىل  أبعاد  تكون 
اخلريطة تكون أبعاد املربعات عىل الورقة التي سرتسم عليها اخلريطة أكرب منها عىل اخلريطة األصلية 

وبالنسبة املطلوبة.
3 ـ تنقل معامل اخلريطة األصلية إىل الورقة مربعًا بعد مربع وذلك بمحاكاهتا بأناة ودقة.

4 ـ متسح خطوط املربعات التي رسمت عىل الورقة بعد نقل معامل اخلريطة األصلية يف املربعات مجيعها، ثم 
تلون تلك املعامل مثل اخلريطة األصلية واملالحظ عىل هذه الطريقة، أهنا تتطلب جهدًا كبريًا من الوقت 

وقد ال تكون نتائجها دقيقة.
٭ باستخدام طريقة املربعات كرب اخلريطة شكل )171( .

ب ـ عن طريق مصباح عرض الصور :

شكل)171(

شكل)172(
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وتوضع  فيه  تكبريها  املراد  اخلريطة  توضع  بأن  وذلك  اخلرائط،  تكبري  يف  الصور  عرض  مصباح  يستعمل 
الصحيفة التي سرتسم عليها اخلريطة عىل احلائط أو أي يشء أمام اجلهاز، وعند تشغيل اجلهاز تظهر اخلريطة 
عىل ذلك احلائط مكربة بالقدر املطلوب، ثم تنقل خطوطها الظاهرة عىل اخلريطة ـ يفضل بقلم رصاص أو أقالم 

ملونة ـ وبعد ذلك تلون اخلريطة وتكتب عليها املعلومات.
٭ ما عيوب هذه الطريقة؟

لكي يستخدم اإلنسان اخلريطة بشكل جيد، ويستفيد منها يف الدراسة واحلياة العملية فالبد من إتقان جمموعة 

من املهارات أبرزها :
أ ــ قراءة اخلريطة :

تعد قراءة اخلريطة من املهارات األساسية التي تبنى عليها املهارات األخرى ذات العالقة باخلريطة واإلنسان 
يستطيع قراءة اخلريطة إذا كانت لديه القدرة عىل إتقان عدد من املهارات منها :

1 ـ القدرة عىل استخدام مفتاح اخلريطة يف التعرف عىل دالالت الرموز واأللوان.
2 ـ القدرة عىل حتديد اجلهات األصلية والفرعية.
3 ـ القدرة عىل حتديد املواقع اجلغرافية لألماكن.

4 ـ القدرة عىل إدراك معاين املفاهيم املكتوبة عىل اخلريطة.
ب ــ حتليل اخلريطة وتفسريها :

قبل البدء يف حتليل اخلريطة جيب عليك اتباع اخلطوات التالية :
1 ـ قراءة مفتاح اخلريطة، ومن ثم التعرف عىل دالالت األلوان والرموز.

2 ـ التعرف عىل مواقع أشكال التضاريس وتوزيعها عىل اخلريطة )من مناطق جبلية وسهلية وأهنار وأودية 
وصحاٍر وسواحل.... وغريها(.

3 ـ حتديد امتداد الظواهر التضاريسية وأين تضيق أو تتسع، أين تكثر وأين تقل.
امتداد اجلبال وضيق  الطبيعية والبرشية، ثم إجياد تفسري هلا كالعالقة بني  الظاهرات  العالقة بني  ـ إجياد   4

السهول الساحلية فتفرس عىل أن قرب اجلبال للساحل يؤدي إىل ضيق السهول الساحلية.
أو العالقة بني خريطة توزيع األمطار وتوزيع النبات الطبيعي يف دولة ما أو العالقة بني خريطة تضاريسية 
مع خريطة أخرى لتوزيع السكان. أوالعالقة بني كمية املطر ووجود املرتفعات، فتفرس أن ازدياد كمية املطر عىل 

خامسًا : مـهـارات اسـتـخـدام اخلـريـطـة :
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املرتفعات هو بسبب اصطدام الرياح املمطرة هبا.
٭ أوجد العالقة بني الصحاري واملناخ.

٭ أوجد العالقة بني التضاريس وتوزيع السكان.
ج ــ مهارة االستنتاج من اخلريطة :

االستنتاج من اخلريطة هو التوصل إىل نتائج معينة يف ضوء املعلومات التي تعرضها اخلريطة، واملعلومات اجلغرافية 
النظرية التي يعرفها الطالب مسبقًا، وقد يكون االستنتاج مرتبطًا باملايض أو احلارض أو املستقبل ومن األمثلة عىل ذلك :

1 ـ استنتاجات مرتبطة باملايض :
٭ عالم يدل وجود صخور نارية يف منطقة ما ؟

االستنتاج يدل عىل تعرض املنطقة يف املايض إىل نشاط بركاين.
٭ اذكر مثااًل آخر.

2 ـ استنتاجات مرتبطة باحلارض :

٭ استنتج سبب عدم وجود زراعة يف جنويب رشقي اململكة.
شكل)173(

عديدة  استنتاجات  استخالص  يمكن 
ومتنوعة من خرائط املناخ واملياه والرتبة عن 
الزراعية،  واملحاصيل  النبايت  الغطاء  أنامط 

والنشاط السكاين.
أمثلة : إذا كان هناك منطقة تتسم بارتفاع 
درجة احلرارة، واألمطار تسقط طوال العام 
النبايت واحلالة هذه يكون عبارة  فإن الغطاء 
تتسم  منطقة  هناك  كان  وإذا  غابات،  عن 
نشاط  فيكون  املياه  ووفرة  الرتبة  بخصوبة 

السكان فيها هو الزراعة يف الغالب.
٭ اذكر أمثلة أخرى.

3 ـ استنتاجات مرتبطة باملستقبل :

تساعد دراسة اخلرائط يف حتديد األماكن املالئمة إلنشاء طريق أو مطار أو غري ذلك.
٭ اذكر أمثلة أخرى.
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انظر إىل اخلريطة شكل )174(، ثم أجب عام ييل :
٭ ما كمية األمطار التي تسقط عىل اململكة العربية السعودية؟ 

٭ ما كمية األمطار التي تسقط عىل جنويب الصومال؟

٭ يف أي الدول املوجودة عىل اخلريطة يمكن أن نجد حيوان الفيل؟

٭ يف أي الدول املوجودة عىل اخلريطة يمكن أن نجد بكثرة شجر الزيتون؟

٭ كم عدد الدول العربية التي يمر هبا خط االستواء؟

خارطة  ـ  املقديس  ـ  الصني  ـ  صحاري  ـ  اإلغريق  ـ  الرموز  ـ  أرض  ـ  بريوين  ـ  صخور  ـ  تضاريس  
ـ  جرينتش  ـ  بوصلة  ـ  النقش. اشطب حروف الكلامت السابقة من املربعات وهي مرتبة أفقيًا ورأسيًا لتصل 

حلروف الكلمة املطلوبة وهي :  اسم ملن يعتقد أنه أول من خط بالقلم)..........................(.

نشاط 

نريبصا جاخيو
لوبإحل رلاةص
نصلاام يرري
دوخصرق نمطرر
ياضتيد توةسر

يغإلاس شزيقر
لضراي سشقنا

شكل)174(
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تدريبات وتطبيقات
س1 ـ  عرف كل من : اخلريطة، مقياس الرسم.

س2 ـ ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة غري الصحيحة :
         أ ـ عرف اإلنسان اخلريطة قبل اخرتاع الكتابة.         )        (
     ب ـ شهد القرن املايض تطورًا للخرائط بأنواعها.        )        (
       ج ـ يوضع دليل اخلريطة يف الوسط.        )        (
د ـ يوضح مقياس الرسم العالقة بني اخلريطة واجلزء الذي متثله من سطح األرض.            )        ( 
هـ ـ يعد إطار اخلريطة من أساسياهتا.         )        (

س3 ـ عدد ثالثًا من فوائد اخلريطة.
س4 ـ دلل عىل صحة ما ييل :

         أ ـ للعلامء املسلمني دور يف تطور علم اخلرائط.
      ب ـ يعد اإلدرييس من أشهر صناع اخلرائط.

       ج ـ يعد إطار اخلريطة من أساسياهتا.
س5 ـ اخرت من احلقل )ب( ما يناسب احلقل ) أ (.

) ب () أ (
)                         ( ـ اخلوارزمي 
)                         ( ـ البلخي 
ـ البريوين  )                         (

ـ  ـ اإلدرييس       )                         (   
املقديس            )                         (
                                                         

1 ـ رسم خريطة للعامل.
2 ـ عمل خريطة مستديرة للعامل.
3 ـ من أوائل من رسم اخلريطة.

4 ـ صنع جمسم للكرة األرضية من فضة.
5 ـ استخدم األلوان يف رسم اخلرائط.
6 ـ صنع جمسم للكرة األرضية من ذهب.

7 ـ رسم خريطة مربعة للعامل.
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س6 ـ اكتب أساسيات اخلريطة يف املستطيالت التالية حسب السهم املشار إليه :

س7 ـ ضع عالمة )( يف مربع اإلجابة الصحيحة فيام ييل :
         أ ـ نستخدم طريقة املربعات يف رسم اخلرائط بغرض :

               تكبري اخلريطة.
               تصغري اخلريطة.

               التكبري والتصغري.
      ب ـ نستخدم مصباح عرض الصور يف رسم اخلرائط بغرض :

               تكبري اخلريطة.
               تصغري اخلريطة.

               التكبري والتصغري.
       ج ـ اخلطوة األوىل يف رسم اخلريطة هي :

               رسم اإلطار.
               رسم خطوط الطول ودوائر العرض.

               وضع مفتاح اخلريطة.
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س8 ـ ارسم رمز كل من الظواهر التالية مع بيان نوعها طبيعية أم برشية :
مالحظة : )الظاهرة الطبيعية هي التي ال دور لإلنسان يف ظهورها مثل : هضبة ـ تل ......إلخ.

أما الظاهرة البرشية فهي التي لإلنسان دور يف ظهورها مثل : مزرعة ـ مصنع..........إلخ.

س9 ـ علل ما يأيت:
         أ ـ يفضل رسم اخلريطة يف املرة األوىل بقلم الرصاص.

     ب ـ ازدياد كمية األمطار عىل املناطق املرتفعة.
س10 ـ حدد لكل عمود مما ييل مفهومه :

س11 ـ مّثل بمثال واحد ملا ييل :
         أ ـ مقياس الرسم اخلطي.

      ب ـ مقياس الرسم النسبي.

       ج ـ مقياس الرسم الكتايب.
س12 ـ اذكر اخلطوتني األوىل واألخرية يف رسم اخلريطة.

البد للخريطة من اسم هلا 
يميزها عن غريها ويسهل 
عىل القارئ معرفة اهلدف 

منها.اجلواب هو:

يوضع يف الغالب يف مربع 
يف  ليساعد  مستطيل  أو 

ترمجة الرموز املستخدمة.

عىل  البعد  بني  النسبة  هو 
عىل  لبعد  ا و يطة  خلر ا

الطبيعة.

حتديد  فوائده  أهم  من 
اجلزء الذي متثله اخلريطة 

من الطبيعة.

هو...................هو...................هو...................عنوان اخلريطة

نوعهارمزهااسم الظاهرة
جبل                       قمة  ـ 

)مثال(    ـ بحرية
ـ عاصمة

ـ مطار
ـ هنر

ـ ميناء نفط.

طبيعية∆
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س13 ـ متى يتم حتبري ما تم رسمه يف اخلريطة؟
س14 ـ متى يستطيع اإلنسان التمكن من قراءة اخلريطة؟

س15 ـ ما اخلطوات التي تسبق حتليل اخلريطة؟
س16 ـ ما املقصود بعبارة مهارة االستنتاج من اخلريطة؟

س17 ـ دقق النظر يف خريطة املناطق اإلدارية للمملكة، ثم اقرأ هذه اخلريطة من خالل اإلجابة عىل األسئلة :

   أ ـ كم عدد املناطق اإلدارية يف اململكة؟
ب ـ ما أكرب املناطق اإلدارية مساحة؟

 ج ـ ما أصغر املناطق اإلدارية مساحة؟
عىل  ترشف  ال  التي  املناطق  عدد  كم  ـ  د     

البحر؟
هـ ـ ما أكرب منطقة إرشفًا عىل البحر؟

  و ـ كم عدد املناطق التي ترشف عىل البحر؟
  ز ـ كم عدد املناطق التي ترشف عىل حدود

        الدول املجاورة؟
 ح ـ ما أكرب منطقة إرشافًا عىل حدود الدول

       املجاورة؟
  ط ـ اذكر أربع مناطق تقع غريب اململكة.

  ي ـ رتب املناطق التالية حسب مساحتها : الباحة، القصيم، تبوك.
   ك ـ ما املنطقة التي هلا إرشاف عىل عدد كبري من املناطق؟

س 18 ـ امأل الفراغات التالية :
     أ ـ رسم ................... خريطة مستديرة للعامل.

  ب ـ مقياس الرسم هو النسبة بني البعد عىل اخلريطة والبعد الذي يقابله عىل..................
   ج ـ غالبًا ما يرسم عىل اخلريطة سهم يشري إىل جهة.................
    د ـ يستعمل مصباح عرض الصور يف ................... اخلرائط.

عىل  العرض  ودوائر  الطول  خطوط  شبكة  وضع  تسهيل  اخلريطة   ................. فوائد  من  ـ  هـ     
اخلريطة.
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