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تــقــديــم

صــلاح �لتربــوي باأنــه �لمدخــل �لعقلانــي �لعلمــي �لنابــع مــن ضــرور�ت �لحالــة،  �لمســتند �إلــى و�قعيــة �لنشــاأة،  يتّصــف �ل�إ  

أمــر �لــذي �نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لِفَلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لِفَلســطينية و�ل�حتياجــات  �ل�

�ل�جتماعيــة، و�لعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــي قائــم 

آمــال،  علــى �لحقــوق و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحّقــق �ل�

ــات و�ل�أهــد�ف.    ــق �لغاي ــو لتحقي ــي، ويرن أمان ــس �ل� ويلام

ولّمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علًمــا لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن   

خطــة متكاملــة عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل �قتــد�ر، 

عــد�د لجيــل قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصالــة  و�ل�إ

و�ل�نتمــاء، و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه 

ونعظمــه.   

ومــن منطلــق �لحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي �لمعرفــة، وصــوًل� لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا، وباســتحضار و�ٍع   

لعديــد �لمنطلقــات �لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريّــة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج �لِفَلســطينية 

وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع ِفَلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات 

ــات  ــات و�لمنطلق ــن �ل�أهــد�ف و�لغاي ــول� �لتناغــم بي ــه ليكــون ل ــا كان ل ــو م ــة، وه ــة و�قع ــة حقيق ــق هــذه �لرؤي ــل تحقي ــة بجع �لكفيل

ــا. ــا وفكرًي ــا وتربوًي ــوب معرفًي ــق �لمطل ــة تحق ــًر� عــن توليف ــاج تعبي ــت؛ ليكــون �لنت ــد تاآلفــت وتكامل ــات، فق و�لمرجعي

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس لتــو�زن �إبد�عــي 

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــّم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة  خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيًّــا، وفكريَّــا، ووطنيًّــا، وفــي هــذ� �ل�إ

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛ لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى مجمــل  �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لِفَلســطيني، بال�إ

�لمخرجات.

ومــع �إنجــاز هــذه �لمرحلــة مــن �لجهــد، يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف و�لمر�جعــة،   

شــر�ف، و�لتّصميــم، وللجنــة �لعليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة �لحديــث عــن �لتطويــر، ونحــن و�ثقــون  و�لتدقيــق، و�ل�إ

ــن �لعمــل.      ــة م ــن تو�صــل هــذه �لحال م

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز �لــمـنـاهـج �لِفَلسطينية

�آب / ٢٠١٧



يســرنّا �أن نضــَع بيــن �أيــدي �أبنائنــا طلبــة �لّصــّف �لحــادي عشــر، ومدّرســيهم �لجــزء �ل�أول مــن كتــاب �لدر�ســات �لجغر�فيــة، 

وقــد حرصنــا مــن خــلال هــذ� �لكتــاب �أن يتعــّرف �لطّالــب �إلــى كثيــر مــن �لمفاهيــم و�لظّو�هــر �لطّبيعيــة و�لبشــرية، و�إدر�ك �لعلاقــات 

و�لتّاأثيــر�ت فيمــا بينهــا، بمــا يتناســب  ومســتوى طلبــة هــذه �لمرحلــة.

 ولتحقيــق  �ل�أهــد�ف �لتربويــة و�لعلميــة لهــذ� �لكتــاب، فقــد تــّم تســهيل عــرض �لمعلومــات، وتفســيرها، عــن طريــق �ســتخد�م 

ــة،  ــة �لحديث ــة و�ل�أجنبي ــر مــن �لمر�جــع �لعربي ــن فــي ذلــك علــى كثي ــات، معتمدي ــَور و�لخر�ئــط و�ل�أشــكال و�لجــد�ول و�لبيان �لصُّ

نترنــت. وشــبكة �ل�إ

آتية: وقد �شتمل هذ �لكتاب على �لوحد�ت �ل�

آتيــة: �لجغر�فيــا عبــر �لعصــور، و�أقســام علــم �لجغر�فيــا، ومجــال�ت علــم  أولــى: علــم �لجغر�فيــا، وتشــمل �لــدروس �ل� �لوحــدة �ل�

�لجغر�فيــا.

آتيــة: نشــاأة �لكــون و�لمجموعــة �لشمســية، و�كتشــاف  �لوحــدة �لثانيــة: �لكــون و�لمجموعــة �لشمســية، وتشــمل �لــدروس �ل�

ــاة علــى كوكــب �ل�أرض. �لكــون، وكوكــب �ل�أرض، و�لقمــر،  و�لحي

آتيــة : نشــاأة �لقــار�ت و�لمحيطــات، وتشــكل ســطح �ل�أرض، وتضاريــس  �لوحــدة �لثالثــة: ســطح �ل�أرض، وتشــمل �لــدروس �ل�

ســطح �ل�أرض.

ــاس �لمســافات علــى  ــة، وقي ــة: �لخريطــة وعناصرهــا، و�لخريطــة �لكنتوري آتي ــدروس �ل� ــط، وتشــمل �ل �لوحــدة �لر�بعــة: �لخر�ئ

�لخريطــة و�لطبيعــة. 

نرجــو مــن �للـّـه �لعلــّي �لقديــر �أن نكــوَن قــد ُوفِّْقنــا فــي �أن يحّقــَق هــذ� �لكتــاب �ل�أهــد�ف �لمرجــّوة منــه، وناأمــُل مــن �لمشــرفين 

و�لمعلميــن و�لمهتميــن �أن يزّودونــا بملاحظاتهــم، و�قتر�حاتهــم؛ مــن �أجــل رفــع مســتوى هــذ� �لكتــاب فــي �لطّبعــات �لّلاحقــة.

ل� يســعنا �إلّ� �أن نتقــّدَم بالّشــكر و�لتّقديــر �إلــى كّل َمــْن ســاهم فــي �إنجــاز هــذ� �لعمــل �لوطنــّي �لــذي ُوِضــَع لخدمــة �أجيالنــا، 

خــوة �لمشــرفين، و�لمعلميــن. ووطننــا، ونخــّص بالّشــكر �لمســؤولين فــي مركــز تطويــر �لمناهــج، و�لعامليــن فــي قســم �لتّصميــم، و�ل�إ

و�للّه ولي �لتّوفيق

 فريق التاأليف

مــقــدمــة
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٢
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نتاأّمُل �لّصورة، ونُفكِّر، نََشاأ علم �لجغر�فيا منذ فجر �لتاريخ.
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ُيتوقـّـُع مــن �لطّلبــة بعــد در�ســة �لوحــدة، و�لتفاعــل مــع �أنشــطتها �أن يكونــو� قادريــن علــى �ســتيعاب �لمفاهيــم 

ــاة  ــا �لُمْخَتِلفــة بالحي ــر �لعلمــي، و�لّربــط بيــن فــروع �لجغر�في ــو�ردة، وتنميــة معارفهــم، ومهار�تهــم علــى �لتفكي �ل

نســان، وتنميــة حــب �ل�ســتطلاع و�ل�ستكشــاف فــي  �ليوميــة، و�إدر�ك �أهميــة علــم �لجغر�فيــا فــي تطــّور حيــاة �ل�إ

تفســير �لظو�هــر، وتقديــر جهــود �لعلمــاء فــي تطــور علــم �لجغر�فيــا و�ستكشــاف �لكــون، ويتــم تحقيــق ذلــك مــن 

آتيــة:  خــلال �ل�

تحليل �ل�أشكال، و�لنصوص، و�لصور، و�لخر�ئط �لمرتبطة بعلم �لجغر�فيا وتطوره.	 

تصميم جدول لتطور علم �لجغر�فيا في مختلف �لعصور.	 

سبانية على خريطة �لعالم.	  تعيين �لكشوفات �لجغر�فّية �ل�إ

رسم خريطة مفاهيمية ل�أقسام علم �لجغر�فيا وفروعه.	 

تصميم لوحة تبّين �لعلوم �لتي لها علاقة بعلم �لجغر�فيا.	 

نجاز �لتقارير.	  �لبحث من مصادر �لمعرفة ل�إ

  



٤

الجغرافيا عبر العصورال�أولالّدرس

مفهوم علم الجغرافيا

ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية هذا الّدرس، اأن يكونوا قادرين على:

Í .توضيح �لتطور �لتاريخي لعلم �لجغر�فيا

Í .بيان دور �لعرب و�لمسلمين في تطور علم �لجغر�فيا

Í .بيان �لعو�مل �لتي ساهمت في تطّور علم �لجغر�فيا في �لعصور �لحديثة

 ،)Graphos(وتعنــي �ل�أرض، و ،)Geo(غريــق، حيــث تتكــّون �لكلمــة مــن مقطعيــن يعــود �أصــل كلمــة جغر�فيــا �إلــى �ل�إ

ــا باأنـّـه �لعلــم �لــذي يــدرس �لظّو�هــر �لطّبيعيــة  وتعنــي وصــف؛ �أي وصــف �ل�أرض، كمــا يعــرَّف علــم الجغرافيــا حديًث

و�لبشــرية، وتوزيعهــا �لجغر�فــي، و�لعلاقــات �لمتبادلــة بينهــا، و�لنّتائــج �لمترتّبــة علــى تلــك �لعلاقــات.

تطوّر علم الجغرافيا:

نشاط ١:

 نتاأّمل النّّص، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

أمــم و�لّشــعوب، فمثــًلا قديًمــا: قــام الفراعنــة  تطــّور علــم �لجغر�فيــا عبــر �لعصــور، مــن خــلال �إســهامات �ل�

بتحديــد �لِمســاحات �لّزر�عيــة، ورســم �لخر�ئــط، بينمــا تمّيــز الفينيقيــون برحلاتهــم �لبحريــة عبــر ســو�حل �لمتوســط، 

غريــق )�ليونانييــن �لقدمــاء( فكانــت لهــم �إســهامات كبيــرة �أّدت �إلــى تطــّور علــم  وعرفــو� �لُمناخــات �لُمْخَتِلفــة، �أّمــا ال�إ

�لجغر�فيــة، فمثــًلا: نــادى بطليمــوس بكرويــة �ل�أرض، مــن خــلال مشــاهدة ظــّل �ل�أرض �لكــروي علــى وجــه �لقمــر فــي 

حالــة خســوفه، بينمــا قــام �إير�توســتين بقيــاس محيــط �ل�أرض مــن خــلال �لقياســات �لرياضيــة و�لفلكيــة، وخــرج بنتيجــة 

�أّن محيــط �ل�أرض يبلــغ 393٤8 كــم، وهــو رْقــم قريــب مــن �لمحيــط �لحقيقــي لــلاأرض �لــذي يســاوي ٤٠٠٧5 كــم. 

Ë نُبّين دور �لفر�عنة في تطّور علم �لجغر�فيا؟

Ë .غريق في تطّور علم �لجغر�فيا نُبّين دور �ل�إ

Ë .كيف تمكّن �إير�توستين من قياس محيط �ل�أرض

Ë أّي من محيَطي �ل�أرض قاس �إير�توستين، �لقطبي �أم �ل�ستو�ئي؟�
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نشاط 2:

نتاأّمل النّّص، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

�أّمــا فــي العصــور الُوســطى، فقــد ســاهم �لعــرب و�لمســلمون فــي تطــّور علــم �لجغر�فيــا، مــن خــلال ترجمــة كثيــر 

غريقيــة، فقــد قامــو� بتنقيحهــا، و�إضافــة كثيــر مــن �لمعلومــات  مــن كتــب الجغرافيــا للاأمــم �لّســابقة، مثــل �لكتــب �ل�إ

ســلامية فــز�دت معرفتهــم �لجغر�فيــة عــن �لمناطــق �لتــي وصلــو� �إليهــا؛  �لجغر�فيــة عليهــا. واتّســاع رقعــة الّدولــة ال�إ

نظــًر� فــي قــار�ت )�آســيا، و�أوروبــا، و�إفريقيــا(، و�أيًضــا ال�حتياجــات الّدينيــة للمســلمين، مــن تحديــد �ل�أشــهر �لقمريــة، 

ــاري، وتطــّور طــرق  ــاط التّج ــى النّش ــة �إل ضاف ــان طــرق �لحــّج. بال�إ ــلاة، وبي ــت �لّص ــة، ومو�قي ــاه �لِقبل ــد �تّج وتحدي

ســلامية، وقــد �متــّدت �لنّشــاطات �لتّجاريــة �لبّريــة و�لبحريــة للمســلمين لعــدد مــن �أقاليــم �لعالــم،  �لِملاحــة فــي �لّدولــة �ل�إ

مثــل مناطــق جنــوب شــرق �آســيا، وشــرق �إفريقيــا، ومــن �أهــّم �إنجاز�تهــم خاّصــة فــي مجــال علــم �لفلــك، تســمية بعــض 

�لنّجــوم، مثــل نجــم �لعــذر�ء، وبنــاء عــدد مــن �لمر�كــز �لفلكيــة، مثــل مرصــد بغــد�د؛ لتحديــد مو�قــع �لنّجــوم، ومــن 

صطخــري. دريســي و�لمقدســي، و�ل�إ �أشــهر علمــاء �لفلــك �لخو�رزمــي، و�لجغر�فييــن �أمثــال �ل�إ

Ë .نناقش �لعو�مل �لتي ساهمت في تطّور علم �لجغر�فيا عند �لعرب و�لمسلمين

Ë  .نُبّين �إضافات �لعرب و�لمسلمين في مجال�ت علم �لفلك

Ë .نُقارُن دور �لعرب و�لمسلمين في تطّور علم �لجغر�فيا قديًما، مع �لوقت �لحالي

نشاط ٣:

نتاأّمل النّّص، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

نجــاز�ت   تطــّورت �لجغر�فيــة تطــّوًر� ســريًعا فــي العصــور الحديثــة، مــن خــلال انتقــال المعرفــة الجغرافيــة، و�ل�إ

ــى حضــار�ت  ــّرف �إل ــة، و�لتع ــبانيا(، وصقلي ــس )�إس أندل ــق �ل� ــن طري ــا ع ــى �أوروب ــرب و�لمســلمين �إل ــد �لع ــة عن �لعلمي

نــكا فــي �لبيــرو، و�لحضارتيــن �لّصينيــة و�لهنديــة، وزيــادة  أزتيــك فــي �لمكســيك، و�ل�إ أمــم �ل�أخــرى، مثــل حضــارة �ل� �ل�

ضافــة �إلــى  ال�هتمــام بدر�ســة �لعلاقــة �لمتبادلــة بيــن �لبيئــة �لطّبيعيــة، و�لكائنــات �لحيــة �لنّباتيــة و�لَحَيو�نيــة و�لبشــرية، بال�إ

ال�أخــذ بمبــداأ الّســببية فــي در�ســة �لظّو�هــر �لجغر�فيــة، مثــل: �أيــن توجــد �لظّاهــرة؟ ولمــاذ� توجــد؟ وكيــف ُوِجــَدت؟ 

ومتــى ُوِجــَدت؟ 



٦

أوروبيــة عبــر �لعالــم دور فــي زيــادة �لمعرفــة �لجغر�فيــة عــن   كمــا كان لنشــاط حركــة الكشــوفات الجغرافيــة �ل�

ــة، و�أقيانوســيا، و�لمحيطــات.  ــاّرة �أمريــكا �لّشــمالية، و�لجنوبي ــل ق تلــك �لمناطــق، مث

Ë .نحّدد �أسماء �لمحيطات �لتي �أبحرت فيها تلك �لكشوفات �لجغر�فية

Ë .نذكر �لقاّر�ت �لتي وصلت �إليها حركة �لكشوفات �لجغر�فية

ــَور �لجّويــة و�لفضائيــة، وخاّصــة بعــد �لحــرب  كمــا كان لتطــوّر تكنولوجيــا المعلومــات، و�لفضــاء، و�ســتخد�م �لصُّ

�لعالميــة �لثّانيــة، وتحليــل �لمعلومــات، وتفســيرها عــن �لظّو�هــر �لطّبيعيــة و�لبشــرية �لُمْخَتِلفــة �إســهامات كبيــرة فــي تطــّور 

ــم �لجغر�فيا. عل

Ë .دور تطّور �لتكنولوجيا في تطّور علم �لجغر�فيا



٧

اأقّيُم تعلُّمي:

جابة اإلى الّدفتر: اأجيُب عن ال�أسئلة ال�آتية، واأنقُل ال�إ

آتية: جابة �لّصحيحة للعبار�ت �ل� الّسؤال ال�أول:  �أضع د�ئرة حول �ل�إ

١  ما هو �أصل كلمة �لجغر�فيا ؟

د( �لعرب ج( �لرومان  غريق  ب( �ل�إ �أ( �لفر�عنة 

٢  َمْن �أّول من نادى بكروية �ل�أرض؟

د( �لمقدسّي ج( �لخو�رزمي  ب( بطليموس  �أ( �إير�توستين 

 3 ما �أشهر �لعو�صم �لعربية �لتي شهدت بناًء للمر�صد �لفلكية؟ 

د( بيروت ج( بغد�د  ب( �لقدس  �أ( تونس 

الّسؤال الثّاني:  �أعرُِّف ما ياأتي: 

علم �لجغر�فيا - حركة �لكشوفات �لجغر�فية.   

الّسؤال الثّالث: 

هنــاك مجموعــة مــن �لحضــار�ت �لقديمــة �لتــي كانــت لهــا �لبصمــة �لو�ضحــة فــي مجــال علــم �لجغر�فيــا، 

مــن خــلال در�ســتي لهــا، �أجيــُب عمــا ياأتــي:

٢- �أهّم �إنجاز�تها.  ١- �أهّم هذه �لحضار�ت.    

الّسؤال الرابع:

ُح �لعو�مل �لتي �أّدت �إلى تطّور علم �لجغر�فيا حديًثا. �أوضِّ

نشاط بحثي:

نبحــث مــن خــلال مصــادر �لمعرفــة عــن دور علمــاء �لعــرب و�لمســلمين فــي تطــور علــم �لجغر�فيــا، ونكتــب 
تقريــر�ً بذلــك، بمــا ل�يزيــد عــن صفحــة و�حــدة.
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اأقسام علم الجغرافيا وفروعهاالثّانيالّدرس

ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية هذا الّدرس، اأن يكونوا قادرين على:

Ë .توضيح �أقسام علم �لجغر�فيا

Ë .تصنيف فروع علم �لجغر�فيا �لطبيعية، و�لبشرية

Ë .توضيح �لموضوعات �لتي تهتم بدر�ستها فروع علم �لجغر�فيا

اق اأقسام علم الجغرافيا وفروعها: سام علم الجغرافية 

ــا �لبشــرية، ويتفــّرع كّل  ــي �لجغر�في ــة، و�لثّان ــا �لطّبيعي ــى قســمين رئيســين: �ل�أول �لجغر�في ــا �إل ــم الجغرافي ُيقســم عل

ــا: ــُن فــروع علــم �لجغر�في آتــي يبيِّ ــكل رقــم )١( �ل� منهمــا �إلــى عــّدة فــروع. و�لشَّ

�أقسام علم �لجغر�فيا

�لجغر�فيا �لبشرية�لجغر�فيا �لطّبيعية 

�لسكانية�لُعمر�نية�ل�جتماعية�لسياسية�لتاريخية�ل�قتصادية�لفلكية�لمياه�لجيومورفولوجيا�لحياتية�لتربة�لُمناخية

َشكل �أقسام علم �لجغر�فيا، وفروعه
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 :)physical geography( اأّوًل�- الجغرافيا الّطبيعية
  تــدرس �لظّو�هــر �لطّبيعيــة مــن حيــُث تكّونهــا، وتوّزعهــا، و�لعلاقــات �لقائمــة بينهــا، مثــل: �لتّضاريــس، و�لُمنــاخ، 

ــة. ــات �لبّري ــة، و�لَحَيو�ن ــات �لطّبيعي و�لنّبات

فروع الجغرافيا الّطبيعية: 

نشاط ١:

نتاأّمل النّّص، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

تضــّم �لجغر�فيــا �لطّبيعيــة كثيــًر� مــن �لفــروع، فمنهــا مــا يــدرس مكوّنــات الكــون، ومــا فيــه مــن نجــوم، وكو�كــب، 

و�أقمــار، و�لمجموعــة �لّشمســّية مــن حيــُث نشــاأتها، ومو�قعهــا، وحركتهــا، ومــا ينجــم عنهــا. ومنهــا مــا يــدرس عناصــر 

ــي، كالمحيطــات،  ــلاف المائ ــدرس الغ ــا ي ــا م ــى ســطح �ل�أرض. ومنه ــة عل ــة �لُمْخَتِلف ــم �لُمناخي أقالي ــاخ، و�ل� الُمن

ــّم  ــة فيت ــُث توزيعهــا، و�أبعادهــا، وخصائــص مياههــا، وحركاتهــا. �أمــا التّرب ــار، مــن حي أنّه ــر�ت، و�ل� و�لبحــار، و�لبحي

در�ســتها مــن حيــُث �أنو�عهــا، وعو�مــل تشــكُّلها، وخصائصهــا، وتوزيعهــا �لجغر�فــي. كذلــك در�ســة الغطــاء النّباتــي 

ــي.  ــُث �أنو�عهــا، وخصائصهــا، وتوزيعهــا �لجغر�ف ــة �لّدقيقــة، مــن حي ــات �لحي ــة، و�لكائن ــات �لبّري �لطبيعــي، و�لَحَيو�ن

أوديــة، وغيرهــا مــن �لمظاهــر،  أنّهــار و�ل� وتضــّم �أيًضــا �لعلــم �لــذي يــدرس مظاهــر ســطح ال�أرض، مثــل �لكهــوف، و�ل�

مــن حيــُث شــكلها، وعو�مــل تشــكُّلها، وتوزيعهــا �لجغر�فــي.

Ë .ُح مفهوم �لجغر�فيا �لطّبيعية نوضِّ

Ë .نستنتُج �أهّم فروع �لجغر�فيا �لطّبيعية

Ë أّي من فروع علم �لجغر�فيا يدرس �لكون ومكّوناته؟�

Ë .ُح باأمثلة من �لو�قع �لمعيش عن كّل َفرع من فروع �لجغر�فيا �لطّبيعية نوضِّ
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:)Human Geography( ثانًيا- الجغرافيا البشرية
تدرس �لظّو�هر �لبشرية، وعلاقتها ببيئتها �لطّبيعية، و�لنّتائج �لمترتّبة على هذه �لعلاقة.

فروع الجغرافيا البشرية:

نشاط 2:

 نتاأمل النص، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

ــّكان، مــن حيــُث �أعد�دهــم، ونمّوهــم،  تضــّم �لجغر�فيــا �لبشــرية عــّدة فــروع، منهــا مــا يهتــّم بدراســة السُّ

ــن  ــكّان، م ــة للسُّ ــاطات �ل�جتماعي ــات، و�لنّش ــّم بدراســة العلاق ــا يهت ــا م وهجر�تهــم، وتوزيعهــم، وتركيبهــم. ومنه

عــاد�ت، وتقاليــد، وســلوكات ُمْخَتِلفــة، مثــل �أســلوب �لحيــاة، وطبيعــة �لمهنــة، و�لملبــس، و�لمــاأكل، ودراســة 

أمــر بالنّســبة  عــات الُعمرانيــة، مثــل �لمــدن، و�لقــرى، و�لباديــة، و�لعو�مــل �لمؤثــرة فــي ذلــك. وكذلــك �ل� التَّجمُّ

ــدرس  ــية فت ــدات الّسياس ــا الَوَح ــات. �أّم ــياحة، و�لخدم ــل، و�لّس ــة، و�لنّق ــة، و�لّصناعي ــة، و�لّزر�عي ــرو�ت �لمعدني للثّ

أمــر  �لــدول مــن حيــُث مقّوماتهــا، وحدودهــا، وعلاقاتهــا مــع غيرهــا مــن �لــّدول، ومشــكلاتها �لّسياســية. وكذلــك �ل�

ــن، ومعركــة �أحــد،  ــل معركــة حطّي ــة، مث ــع �لجغر�في ــة، وعلاقتهــا بالمو�ق ــق بدراســة ال�أحــداث التّاريخي فيمــا يتعلّ

ــة. ــج �لمعرك ــي نتائ ــا ف ــر�ز دور �لجغر�في و�إب

Ë .ُح مفهوم �لجغر�فيا �لبشرية نوضِّ

Ë .نستنتُج �أهّم فروع �لجغر�فية �لبشرية

Ë .نذكر �أمثلة من �لو�قع �لمعيش عن كّل َفرع من فروع �لجغر�فيا �لبشرية

مظاهــَر تاأثيــر �لجغر�فيــا علــى �لمجتمــع �لِفَلســطيني مــن حيــُث: �لمســكن، و�لملبــس، و�لمــاأكل، و�لعاد�ت 
و�لتّقاليد.
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اأَقـيُِّم َتَعلُّمي:

جابة اإلى الّدفتر: اأجيُب عن ال�أسئلة ال�آتية، واأنقُل ال�إ

الّسؤال ال�أول:    �أجيُب بـ )نعم( يمين �لعبارة �لّصحيحة، وبـ )ل�( يمين �لعبارة غير �لّصحيحة فيما ياأتي:

كّان، مثل �لعاد�ت، و�لتّقاليد. كّانية تدرس �لنّشاط �ل�جتماعي للسُّ    �لجغر�فيا �لسُّ

  �لجغر�فيا �لحياتية تتناول بالّدر�سة �لغلاف �لجّوّي �لمحيط بكوكب �ل�أرض.

  �لجغر�فيا �لفلكية تهتّم بدر�سة �لكون، وما فيه من مجموعات شمسية.

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال الثّاني:   �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

١  ما َفرع �لجغر�فيا �لذي يهتّم بدر�سة �لمدن و�لقرى؟

ج- جغر�فية �لُعمر�ن.   د- �لجغر�فيا �ل�جتماعية. كّان.   ب- جغر�فية �لمياه.   �أ- جغر�فية �لسُّ

٢ - �أي من فروع علم �لجغر�فيا يهتّم بدر�سة �لكهوف؟ 

ج- �لجغر�فيا �ل�قتصادية.    د- جغر�فية �لتّربة. �أ- �لجغر�فيا �لُمناخية.   ب- �لجيومورفولوجيا.  

 3 ما �لمجال�ت �لتي تدرسها �لجغر�فيا �لّسياسية؟

د- �لَوَحد�ت �لّسياسية كّان   ج- �لظّروف �ل�قتصادية.  �أ- �لظّروف �لُمناخية. ب- �لظّروف �ل�جتماعية للسُّ

الّسؤال الثّالث:   �أقارن بين مفهوَمي:

كّانية، و�لجغر�فيا �ل�جتماعية.  اأ-  �لجغر�فيا �لسُّ

ب- �لجغر�فيا �لّسياسية، و�لجغر�فيا �لتّاريخية.

�أبيُِّن فروع �لجغر�فيا �لبشرية.  الّسؤال الرابع:  

آتية: �لجغر�فيا �لحياتية، و�لجيومورفولوجيا. الّسؤال الخامس: �أعرُِّف �لمفاهيم �ل�

آتية �إلى �لفروع �لجغر�فّية �لتي تدرسها: �أنسُب �لظّو�هر و�ل�أحد�ث �ل� الّسؤال السادس: 

أعــر�س �لِفَلســطينية �لجماعيــة، وعيــد �ل�أضحــى �لمبــارك، و�أشــجار �لبلــوط فــي َمْنِطَقــة يعبــد، و�لّضبــاب،   �ل�

أرنــب �لبــّري فــي ِفَلســطين، وتركُّــز  ومشــاكل �لحــدود �لّسياســية بيــن بعــض �لــدول، و�لنّفــط �لعربــي، و�نقــر�ض �ل�

معظــم ســكّان ِمْصــر فــي و�دي �لنّيــل، وتحديــد �أّول �أيّــام شــهر رمضــان.
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مجال�ت علم الجغرافيا وعلاقته بالعلوم ال�أخرىالثّالثالّدرس

ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية هذا الّدرس، اأن يكونوا قادرين على:

Ë .بيان مجال�ت علم �لجغر�فيا

Ë .تفسير �لعلاقة �لمتبادلة بين �لجغر�فيا و�لعلوم �ل�أخرى

Ë .توضيح ميز�ت علم �لجغر�فيا

مجال�ت علم الجغرافية:
نشاط ١:

 نتاأّمل النّّص ال�آتي، والّصورتين اللّتين تليه، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

 يــدرس علــم �لجغر�فيــا عــدًد� مــن �لمجــال�ت، مثــل: التّوزيــع الجغرافــي للّظواهــر الّطبيعيــة والبشــرية علــى 

ــكّان. كمــا �أنّهــا تــدرس العلاقــات المتبادلــة  ســطح �ل�أرض، مثــل توزيــع �لتّضاريــس مــن ســهول وجبــال، وتوزيــع �لسُّ

نســان، فمثــًلا: �لمناطــق �لقطبيــة  بيــن الّظواهــر الّطبيعيــة، والّظواهــر البشــرية، حيــث تؤثّــر �لبيئــة �لطّبيعيــة فــي �ل�إ

نســان فــي بيئتــه  نســان فيهــا، بينمــا يؤثـّـر �ل�إ ــع �لُعمر�نــي للاإ �لبــاردة، و�لمناطــق �لحــاّرة �لجافــّة قلّلــت مــن �إمكانيــة �لتّوسُّ

�لطّبيعيــة، مــن خــلال شــّق �لطُّــرق، و�إنشــاء �لمطــار�ت، و�لمــدن، وغيرهــا. 

نسان على بيئته �لطبيعية نسان          صورة رقم )٢(: تاأثير �ل�إ صورة رقم )١(: تاأثير �لبيئة �لطبيعية على �ل�إ



١3

Ë .ُد �لمجال�ت �لتي تدرسها �لجغر�فيا نحدِّ

Ë .نستنتُج �أهمية در�سة �لتّوزيع �لجغر�في للظّو�هر �لطّبيعية و�لبشرية على سطح �ل�أرض

Ë .ُح دور �لبيئة �لطّبيعية في �لحّد من �لنّشاط �لبشري نوضِّ

Ë .نسان �لّسلبي في مظاهر سطح �ل�أرض نبّيُن دور �ل�إ

علاقة علم الجغرافيا بالعلوم ال�أخرى:

نشاط 2:

كل رقم )٢( �ل�آتي، ثّم نستنتُج: نتاأّمُل �لشَّ

 

 

َشكل �لعلاقة بين علم �لجغر�فيا و�لعلوم �ل�أخرى

علم 

�لجغر�فيا

علم

�لجيولوجيا

علم

�ل�قتصاد

�لبيئية

و�لحياتية

�لّرياضّيات

و�لحاسوب

علم

�ل�جتماع

علم

�لّسياسة

علم

�لهندسة

Ë .نُناقش علاقة علم �لجغر�فيا بالعلوم �ل�أخرى
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 ُيسـتنَتج �أّن هنـاك علاقـة ومنفعـة متبادلـة بيـن الجغرافيـا وعلـم الهندسـة، مـن حيـُث �لتّخطيـط �لّسـليم للمـدن، 

ضـاءة، و�لتّدفئـة �لطّبيعيـة فـي �لتّصميـم �لهندسـي لهـا. وتحديـد �تّسـاع �لنّو�فـذ فـي �لمبانـي و�تّجاههـا، و�ل�سـتفادة مـن �ل�إ

 كمــا يبّيــن علــم ال�قتصــاد �لقيمــة �ل�قتصاديــة لمختِلــف �لمــو�رد �لتعدينيــة، و�لّصناعيــة، و�لّزر�عيــة، و�لّســياحية، 

ــه،  ــُث ثقافت ــن حي ــكّاني، م ــع �لسُّ ــلوكات �لمجتم ــة س ــّم بدر�س ــاع فيهت ــم ال�جتم ــا عل ــة، �أّم ــي �لّدول ــة ف و�لتّجاري

وعاد�تــه، وتقاليــده، وعلاقتهــا بالبيئــة �لطّبيعيــة، و�لبشــرية، مثــل �لّرغبــة فــي �إنجــاب �لّذكــور فــي �لمجتمعــات �لزر�عيــة، 

ــات  ــة مقّوم ــي معرف ــد ف ــية، فتفي ــوم الّسياس ــا بخصــوص العل ــات. �أّم ــض �لمجتمع ــي بع ــر ف ــّزو�ج �لمبك ــرة �ل وظاه

�لّدولــة، مثــل �لموقــع، و�لحــدود، و�لثـّـرو�ت، مثــل �لنّفــط، و�تّخــاذ �لقــر�ر�ت �لّسياســية بنــاء علــى هــذه �لمقّومــات، وقــد 

�ســتفادت �لجغر�فيــا مــن تطــّور علَمــي الرّياضّيــات والحاســوب، مــن خــلال نُُظــم �لمعلومــات �لجغر�فيــة �لمحوســبة 

حصائــي، و�لتّخطيــط �لحضــري )تخطيــط �لمــدن(. فــي ُمْخَتِلــف �لمياديــن، مثــل رســم �لخر�ئــط، و�لتّحليــل �ل�إ

مّيزات علم الجغرافيا:ع

لم الجغرافية:
نشاط ٣:

 نتاأّمُل النَّصَّ ال�آتي، ونستنتُج، ثم نجيب:

ــُث  ــَدة و�حــدة، مــن حي ــاول �ل�أرَض كَوْح ــث تتن ــمول، حي ــز�ت، منهــا الّش ــا بمجموعــة مــن �لمّي ــاز �لجغر�في تمت

�لظّو�هــر �لطّبيعيــة و�لبشــرية، و�أيًضــا �لبحــث عــن اأســباب حــدوث �أّي ظاهــرة جغر�فيــة، و�لتعــّرف �إلــى كيفيــة 

نســان، ومهار�تــه  تشــكُّلها، وتوزيعهــا �لجغر�فــي علــى ســطح �ل�أرض. كمــا تَُعــدُّ الميــداَن الحقيقــي لتطبيــق علــوم �ل�إ

أنـّـه يــدرس ظو�هــر متغّيــرة، وخاّصــًة �لبشــرية منهــا، وُيبــرز  �لُمْخَتِلفــة. كمــا �أّن علــم �لجغر�فيــا علــٌم نــاٍم ومتطــوّر؛ ل�

ــذ�  ــة له ــن قيم ــص م ــذه �لخصائ ــه ه ــا تضيف ــريّة، وم ــة و�لبش ــكان، وخصائصــه �لطبيعيًّ ــة للم ــخصّية الجغرافّي الّش

�لمــكان، مثــل: صلاِحَيــة �لمرتفعــات �لجبليــة لتكــوَن مو�قــع �ســتر�تيجية عســكرية؛ لمــا تقّدمــه هــذه �لمرتفعــات مــن 

ــيطرة. ــة، و�لّس ــة �ل�ســتطلاع، و�لمر�قب �إمكاني

Í .نبّيُن �أهّم ميز�ت علم �لجغر�فيا

Í .ُح دور خصائص �لمكان وموقعه في زيادة �أهميته نوضِّ

نشاط بحثي:

نبحث من خلال مصادر �لمعرفة عن �ل�أهمية �لتطبيقية لعلم �لجغر�فيا في �لمجال �لّزر�عي، و�لعسكري، و�لُعمر�ني.
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اأَقـيُِّم َتَعلُّمي:

جابة اإلى الّدفتر: اأجيُب عن ال�أسئلة ال�آتية، واأنقُل ال�إ

الّسؤال ال�أول:  �أجيُب بـ )نعم( يميَن �لعبارة �لّصحيحة، وبـ )ل�( يميَن �لعبارة غير �لّصحيحة فيما ياأتي:

آثار �لنّاجمة عنها.     تهتّم �لجغر�فيا باأسباب حدوث �لظّاهرة، وبال�

نسان.     تعمل �لظّروف و�لظّو�هر �لطّبيعية �أحيانًا على �لحّد من �لنّشاط �لّزر�عي للاإ

أنّه يدرس �لمظاهر �لطّبيعية �لثّابتة.     علم �لجغر�فيا علم ثابت؛ ل�

   تتاأثّر �لخطط و�لمعارك �لعسكرية بالظّروف �لجغر�فية. 

   يرتبط توزيع �لكائنات �لبّرية �لَحَيو�نية و�لنّباتية بالخصائص �لطّبيعية و�لبشرية للَمْنِطَقة. 

ُح �لمجال�ت �لتي يهتّم علم �لجغر�فيا بدر�ستها. �أوضِّ الّسؤال الثّاني:  

آتية:  ُح �لعلاقة �لمتبادلة بين علم �لجغر�فيا، و�لعلوم �ل� �أوضِّ الّسؤال الثّالث:  

�أ- علم �لريّاضّيات، و�لحاسوب. 

ب- �لعلوم �لهندسية. 

�أبيُِّن ميز�ت علم �لجغر�فيا. الّسؤال الرابع:  

اأقّيم ذاتي

اأعبُِّر- بُلغتي- عن المفاهيم التي اكتسبُتها بعد دراستي للوحدِة، ِبما ل� يزيُد َعْن ثلاثِة اأسطر.
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الكون واملجموعة الّشمسّيةالكون واملجموعة الّشمسّية     

آتية، ونُفكِّر، ونجيب:  نتاأّمُل �لّصورة �ل�

ــن �لممكــن �أن  ــل م ــه؟ وه ــا في ــدى حجــم كوكبن ــا م ــا حجــم �لكــون؟ وم م

ــذه �لكو�كــب؟ ــن ه ــض م ــى بع ــات �أخــرى عل ــاك مخلوق تكــون هن
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ُيتوقـّـُع مــن �لطّلبــة بعــد در�ســة �لَوْحــَدة �أن يكونــو� قادريــن علــى �ســتيعاب �لمفاهيــم �لــو�ردة، وتنميــة معارفهــم، 

ــن  ــر م ــي �كتشــاف �لكثي ــة ف ــة و�لتكنولوجّي نســان �لعلمّي ــود �ل�إ ــر جه ــات �لكــون، وتقدي ــم مكّون ــم لفه ومهار�ته

نســان، و�لكائنــات �لحيَّــة �ل�أخــرى،  مكّوناتــه، وتعزيــز معرفتهــم بكوكــب �ل�أرض ومكّوناتهــا و�أهميتهــا بالنســبة للاإ

يجابيــة لديهــم فــي �لمحافظــة علــى �لبيئــة ومو�ردهــا وتوظيــف ذلــك فــي حياتهــم �لعمليــة،  وتنميــة �لتوّجهــات �ل�إ

آتيــة:  ويتــم تحقيــق ذلــك مــن خــلال �ل�

تحليل �ل�أشكال، و�لنصوص، و�لصور �لمتعلقة بنشاأة �لكون و�لمجموعة �لشمسية.	 

تصميم جدول لمكونات �لمجموعة �لشمسّية.	 

رسم شكل لُبنية �لشمس ومكّوناتها.	 

تصميم لوحة لكو�كب �لمجموعة �لشمسّية.	 

�إنجاز خريطة مفاهيمية لمجموعات �لكو�كب حسب بعدها عن �لشمس.	 

عمل جدول يلخص مر�حل �ستكشاف �لفضاء.	 

�لقيام بعمليات حسابية لتحديد �لزمن بناًء على �لموقع بالنسبة لخطوط �لطول.	 

�إنجاز رسومات تبّين كيفّية حدوث خسوف �لقمر، وكسوف �لشمس.	 

عمل خريطة مفاهيمية ل�أغلفة كوكب �ل�أرض.	 

نجاز �لتقارير.	  �لبحث من مصادر �لمعرفة ل�إ

�إنجاز مشروع �لوحدة.	 
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نشاأة الكون والمجموعة الّشمسّيةال�أولالّدرس

ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية هذا الّدرس، اأن يكونوا قادرين على:

١- تلخيص نظرية �لتّصادم في نشاأة �لكون، و�لمجموعة �لّشمسّية. 

٢- توضيح نظرية �ل�نفجار �لكبير في نشاأة �لكون، و�لمجموعة �لّشمسّية. 

3- �ستنتاج �لخصائص �لعاّمة للّشمس. 

٤- توضيح مكونات �لشمس.

5- بيان �أهّم ما تتمّيز به مجموعة �لكو�كب �لقريبة من �لّشمس.

٦- توضيح �لمقصود بكلٍّ من: �لكويكبات، و�لمذنّبات، و�لُشهب، و�لنيازك.

هنــاك كثيــر مــن �لنّظريــات �لتــي حاولــت تفســير �أصــل �لكــون، ونشــاأته، وحتــى �ل�آن لــم تتمكّــن �أّي مــن هــذه 

جابــة �لقطعيــة عــن �أصــل �لكــون، ونشــاأته.  �لنّظريــات �ل�إ

نشاط ١:

نتاأمَُّل النّّص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نجيب:

١- نظرية التّصادم:

    هــذه �لنّظريــة للعالـِـم �لفرنســي )بوفــون( عــام ١٧٦١م، وهــي �أول محاولــة علميــة لتفســير نشــاأة �لكــون، حيــث 

ــُهب، تعــّج فــي �لفضــاء، وتــدور حــول  �إنهــا �فترضــت �أّن �أصــل �لكــون يتكــّون مــن مجموعــة هائلــة مــن �لنَّيــازك و�لشُّ

�، ونظــًر� لكثــرة عددهــا، وســرعة دور�نهــا تصادمــت بعضهــا مــع بعــض، فنتــج عــن ذلــك  نفســها بســرعة كبيــرة جــدًّ

نــًة  ــُهب قليــًلا، مــا جعلهــا تلتحــم ببعضهــا بعًضــا، مكوِّ حــر�رة وضــوء بدرجــة عظيمــة، فانصهــر ســطح هــذه �لنّيــازك و�لشُّ

�ل�أجــر�م �لّســماوية.

   �أّمــا فيمــا يتعلّــق بالمجموعــة �لّشمســّية، فتقــول هــذه �لنّظريــة: �إنـّـه حــدث تصــادم بيــن �لّشــمس، وُجــْرم كبيــر 

مــن �ل�أجــر�م �لّســماوية، نتــج عــن ذلــك تطايــر �أجــز�ء مــن �لّشــمس، بعضهــا �نطلــق فــي �لفضــاء �لبعيــد، و�لبعــض �ل�آخــر 

بقــي فــي نطــاق جاذبيــة �لّشــمس، حيــث �أخــذت هــذه �ل�أجــز�ء تــدور حــول �لّشــمس، وتتبــّرد شــيًئا فشــيًئا، فتكّونــت 

بذلــك كو�كــب �لمجموعــة �لّشمســّية.

Ë  .نَُفّسُر �أصل �لكون حسب هذه �لنّظرية
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Ë  .نَُوّضُح نشاأَة �ل�أجر�م �لّسماوية و�لمجموعة �لشمسية وفق نظرية �لتصادم

Ë نستنتج �لتشابه بين نظرية تشكُّل �لكون ونظرية تشكُّل �لمجموعة �لّشمسّية؟

نشاط 2:

نتاأمَُّل النص والّصورة، ونستنتُج، ثّم نجيب: 

2- نظرية ال�نفجار العظيم: 

صاحــب هــذه �لنّظريــة �لعالــم �لبلجيكــي جــورج ليمتــري عــام ١9٢٧م، وتفتــرض هــذه �لنّظريــة �أّن �لكــون قبــل 

ــة، ونظــًر� لشــدة  ــة و�لحــر�رة، تُدعــى �لبيضــة �لكوني ــة عظيمــة �لكثاف ــة غازي ــارة عــن كتل ــار ســنة كان عب ١3,8 ملي

�لحــر�رة و�لضغــط، حــدث �نفجــار عظيــم لهــذه �لبيضــة؛ مــا �أّدى �إلــى تناثــر مكّوناتهــا �إلــى �أرجــاء �لفضــاء �لكونــي 

ــُدم  ــُدم )ســحب مــن الغبــار والغــازات فــي الفضــاء(، ثــّم �أخــذت هــذه �لسُّ كافّــة، فتكّونــت منهــا ملاييــن �لسُّ

تنخفــض حر�رتهــا، وتتكثـّـف، فتكّونــت ملاييــن �لمجــّر�ت، بنجومهــا �لمتوّهجــة، وكو�كبهــا، و�أقمارهــا �لمتصلّبــة، 

ومنهــا مجموعتنــا �لّشمســّية، ومــن ال�أدلــة التــي تعتمــد عليهــا هــذه النّظريــة فــي �لوقــت �لحاضــر �أّن �لمجــّر�ت 

فــي حالــة تباعــد بعضهــا عــن بعــض؛ مــا يعنــي �أّن �لكــون فــي حالــة �تّســاع وتمــّدد، كذلــك بّينــت عمليــات �لّرصــد 

�لحديثــة ل�أشــّعة �لميكروويــف �أنّــه مــا ز�لــت هنــاك �إشــعاعات كونيــة تنبعــث مــن جميــع �أنحــاء �لفضــاء، وبشــكل 

منتظــم، وليــس مــن جســم ســمائّي معيــن، وهــي �أشــّعة مــن بقايــا هــذ� �ل�نفجــار. 

Ë  .نُفّسر �أصل �لكون حسب هذه �لنّظرية

Ë  ــُدم ــرت هــذه �لنّظريــًة نشــاأَة �لسُّ كيــف فسَّ

�لّســماوية؟ و�لمجــّر�ت 

Ë  هــذه عليهــا  �عتمــدت  �لتــي  أدلــة  �ل� نُبّيــُن 

�لحالــي.  �لعصــر  فــي  �لنّظريــة 

Ë  ل�نفجــار� نظريــة  بيــن  �ل�ختــلاف  نســتنتُج 

ــاأة  ــير نش ــي تفس ــة �لتصــادم ف ــم، ونظري �لعظي

�لكــون. 
صورة رقم )١(: صورة تخيلية للانفجار �لعظيم
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المجموعة الّشمسّية: 
ــل مجموعتنــا �لّشمســّية و�حــدة مــن مليــار�ت �لمجموعــات �لّشمســّية فــي مجــّرة درب �لتّّبانــة �لتــي تنتمــي �إليهــا  تمثِّ

َهــرة، و�ل�أرض، و�لمّريــخ، و�لمشــتري، وُزَحــل،  مجموعتنــا �لّشمســّية، و�لتــي تتكــّون مــن �لّشــمس، وكو�كــب عطــارد، و�لزُّ

ــُهب، و�لنَّيــازك، و�لُمَذنَّبــات، و�لكويكبــات. أقمــار، و�لشُّ و�أور�نــوس، ونبتــون، وبلوتــو، و�ل�

:)Sun( ١-الّشمس

ــلاأرض، ولهــا  ــة، وتشــكّل مركــز �لمجموعــة �لّشمســّية، وهــي �أقــرب �لنّجــوم ل  هــي �أحــد نجــوم مجــّرة درب �لتّّبان

عديــد مــن الخصائــص، هــي: 

Õ .تمثّل كتلة �لّشمس حو�لي )99.8٧%( من كتلة �لمجموعة �لّشمسّية كافّة

Õ .)يبلغ طول قُطر �لّشمس حو�لي )١.٤٠٠.٠٠٠ كم

Õ  ،تــدور �لّشــمس حــول نفســها مــن �لغــرب �إلــى �لشــرق )عكــس عقــارب �لســاعة( دورة كاملــة كّل ٢5 يوًمــا تقريًبــا

وبســرعة تقــّدر بحو�لــي )١,99٧ كــم/ث(. 

Õ  تدور �لّشمس حول مركز مجّرة درب �لتّّبانة بسرعة تبلغ حو�لي )٢٢٠كم /ث(، وتستغرق حو�لي ٢5٠ مليون

كمال دورة و�حدة.  عام؛ ل�إ

Õ .)تبلغ حر�رة سطح �لّشمس نحو )٦٠٠٠ درجة س(، بينما تزيد حر�رتها في �لنّو�ة عن )١5 مليون درجة س
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مكوّنات الّشمس:

نشاط ٣:

كل، ونستنتُج، ثّم نُجيب: نتاأّمُل النّصَّ والشَّ

�لشمس �أقرب �لنجوم �إلى �ل�أرض وهي نجم متوسط �لحجم �إذ� ما قورنت بالنحوم �ل�أخرى.

تتكــّون �لّشــمس مــن نــواه غازيــة ُصلبــة، ومــن مكوناتهــا �لغازيــة غــاز �لهيدروجيــن �لــذي يشــكّل حو�لــي ٧٠%، 

ثــّم غــاز �لهيليــوم �لـّـذي يشــكّل مــا نســبته حو�لــي ٢٧% منهــا، ومــا تبّقــى يتكــّون مــن غــاز�ت �لكربــون، و�لنّيتروجيــن، 

و�أيضــاً مــن غــلاف اإشــعاعي يحيــط بالنّــو�ة، تليهــا طبقــة منطقــة الحمــل الحــراري �لتــي تنقــل �لغــاز�ت �لّســاخنة 

مــن باطــن �لّشــمس �إلــى �لّســطح، ثــّم الّطبقــة الضوئيــة الّســطحية �لمضيئــة للّشــمس �لتــي تظهــر عليهــا بقــع داكنــة 

تُســّمى �لكلــف �لّشمســي �لنّاجــم عــن �ختــلاف درجــة حــر�رة ســطح �لّشــمس مــن مــكان ل�آخــر، وتبــرز منهــا �ألســنة 

ملتهبــة. 

نبّيُن مكّونات �لّشمس. !

ــُر ظهور ُبَقع �لكلف �لّشمســي  ! نفسِّ

على ســطح �لّشمس.

ــة  ! جاب ــر �ل�إ ــى دفت ــكًلا عل ــُم ش نرس

نكتــُب   ثــّم   ، �لّشــمس  يمثّــل 

عليــه �أجــز�ء �لّشــمس، بــدًء� مــن 

�لّد�خــل. 
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   :)Planets( الكواكب

نشاط 4:

كل ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نُجيب: نتاأمَُّل الشَّ

كل رقم )٢(: كو�كب �لمجموعة �لّشمسّية �لشَّ

نستنتُج مفهوم �لكو�كب. !

ُد كو�كب �لمجموعة �لّشمسّية. ! نعدِّ

ُد مجموعة �لكو�كب �لتي تقع بين كوكب �لمشتري و�لّشمس، وحجمها. ! نعدِّ

ُد مجموعة �لكو�كب �لتي تشمل �لمشتري وما بعده، وحجمها. ! نعدِّ

�أّي من �لكو�كب نتوقَُّع �أن تكون مّدة دور�نها حول �لّشمس �أقل، و�أيّهما �أكبر؟ ولماذ�؟

ــكل �لّســابق �أّن �لكو�كــب هــي �أجســام كونيــة ُصلبــة معتمــة تــدور فــي مــد�ر�ت خاّصــة بهــا حــول  نســتنتُج مــن �لشَّ

�لشــمس، ويمكــن تصنيفهــا �إلــى مجموعتيــن، همــا:
Ë  ،َهــرة، و�ل�أرض، و�لمّريخ مجموعــة الكواكــب القريبــة مــن الّشــمس )الّداخليــة(: وتضــّم عطــارد، و�لزُّ

و�أهــّم مــا تتّصــف بــه هــذه �لكو�كــب قربهــا مــن �لّشــمس، وِصَغــر حجمهــا، وصلابــة قشــرتها �لخارجيــة،  كذلــك

بلوتو

نبتون

اأورانوس
زحل

المريخ
المشتري

ال�رض

الزهرة
عطارد
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ــا حــول  ــر مد�ر�ته ــخ قمــر�ن، وِصَغ ــع كوكــب �ل�أرض قمــر و�حــد، وكوكــب �لمري ــة عــدد �أقمارهــا، فيتب ــاز بقلّ  تمت
ــة. ــة قليل ــر�ت زمني ــي فت ــدور حــول �لّشــمس ف ــي ت �لّشــمس، وبالتّال

Ë  ،مجموعــة الكواكــب البعيــدة عــن الّشــمس )الخارجيــة(: وتضــّم كو�كــب �لمشــتري، وُزَحــل
ــر  ــد، وكب ــة �لتجم ــى درج ــا �إل ــي يصــل بعضه ــا �لت ــي حر�رته ــف بتدن ــي تتّص ــو، وه ــون، وبلوت ــوس، ونبت و�أور�ن
ــو  ــلاً: يتبــع �لمشــتري ٧9 قمــر�ً،  مــا عــد� بلوت أقمــار �لتابعــة لهــا، فمث ــرة عــدد �ل� حجمهــا باســتثناء بلوتــو، وكث

ــه قمــر و�حــد.  ــذي يتبع �ل

نشاط 5:

جابة عن ال�أسئلة التي تليه: نتاأمَُّل الجدول ال�آتي، ونُثري معلوماتنا من خلال ال�إ

الكواكب
البعد عن 
الّشمس 
مليون/كم

الُقطر
األف كم

مّدة دورانه 
حول نفسه

مّدة دورانه 
حول الّشمس

الحرارةال�أقمار
الغلاف 
الجوّّي

الّسطح

ُصلبل� يوجد١٦٧ س-88 يوم58 يوًما58٤,8٧8عطارد

َهرة �٤٧٠ س-٢٢٤,٧ يوم٢٤3 يوًما١٠8,٢١٢,١٠٢الزُّ ُصلبكثيف جدًّ

ُصلبرقيق١5 س٢٤3٦5,٢5١ ساعة١٤9,٦١٢,٧5٦ال�أرض

المّريخ 
)ال�أحمر(

�٦5- س٦8٧٢ يوم٢٤.3٧ ساعة9٦,٧9٤,٢٢٧ ُصلبرقيق جدًّ

�١٢٠- س٤333٧9 يوم١٠ ساعات٧٧8,3١٤3,٠٠٠المشتري متجمد كثيف جدًّ
ُصلب

متجمد كثيف١٤٠- س١٠٧598٢ يوم١٠ ساعات١٤33١٢٠,٠٠٠زَُحل
ُصلب

متجمد كثيف١95- س3٠589٢٧ يوم١٧ ساعة٢8٧٢5١,8٠٠اأورانوس
ُصلب

متجمد كثيف٢٠٠- س59٠88١٤ يوم١٦ ساعة٤5٠٠٤9,5٠٠نبتون
ُصلب

متجمد رقيق٢٢5- س9٠855١ يوم٦,5 يوم59٠٠35٠٠بلوتو
ُصلب

جدول كو�كب �لمجموعة �لّشمسّية

َهرة.  ُر �رتفاع حر�رة سطح �لزُّ * نفسِّ

* نعلّل: ُيطلق على كوكب �لمّريخ �لكوكب �ل�أحمر.

* نفتــرض �أن شــخصين ولــد� فــي نفــس �ليــوم �أحدهمــا علــى كوكــب زحــل و�ل�آخــر علــى �ل�أرض، علمــاً �أن عمــر �لــذي 
ولــد علــى �ل�أرض قــد بلــغ ٢9 عامــا ، فكــم يكــون عمــر �لشــخص �لــذي ولــد علــى كوكــب زحــل؟
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َهرة اأطول من الّسنة عليه. طول اليوم على كوكب الزُّ

 :)Planetoid( الكويكبات

نشاط ٦:

نتاأمَُّل النّّص، والّشكل، ونستنتُج، ثّم نجيب:

هــي �إحــدى مكّونــات �لمجموعــة �لّشمســّية، وهــي �أجســام صخريـّـة ُصلبــة، وتقــول فرضيــة تكّونهــا: �إنـّـه كان هنــاك 
كوكــب بيــن �لمّريــخ و�لمشــتري، وُيعتقــد �أّن هــذ� �لكوكــب �صطــدم بالمشــتري، وتفّجــر �إلــى �أكثــر مــن ١٠٠,٠٠٠ 
كويكــب، حيــث �أخــذت هــذه �لكويكبــات تــدور فــي حــز�م عرضــه حو�لــي ١٧5 مليــون كــم، ومــن �أهــّم هــذه 
�لكويكبــات كويكــب ســيرس �لــذي يبلــغ قُطــرة نحــو ١٠٠٠ كــم، وكويكــب بــال�س، ويبلــغ قُطــره نحــو ٦٠٠ كــم، 

وكويكــب فيســتا، ويبلــغ قُطــره حو�لــي 538 كــم.

 

كل رقم )3(: مجموعة من �لكويكبات �لشَّ

Í .نُبّيُن مفهوم �لكويكبات

Í .ن �لكويكبات ُر تكوُّ نفسِّ

Í .نعطي �أمثلة على �أسماء بعض �لكويكبات

المشتري

المريخ

الشمس

ت
الكويكبا
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:)Comets( الُمَذنَّبات

نشاط ٧:

كَل، ونستنتُج، ثّم نُجيب: ، والشَّ نتاأمَُّل النّصَّ

ـب مــن  الُمَذنَّبــات: �أجــر�م ســماوية تتكــون مــن كتــل جليديــة، وصخــور، وغــاز�ت، وعندمــا يقتــرب �لُمَذنَـّ

�لّشــمس، تتســّخن نو�تــه �لمتجّمــدة، فتتبّخــر �لغــاز�ت، �لتــي يتشــكّل منهــا ذيــل �لُمَذنَّــب �لــذي قــد يصــل طــول بعضهــا 

�إلــى �أكثــر مــن ٦5 مليــون كــم، ومــن �أشــهر هــذه �لُمَذنَّبــات ُمَذنَّــب هالــي �لــذي يــدور حــول �لّشــمس كّل ٧٦ ســنة 

مــرة و�حــدة، وقــد ظهــر عــام ١98٦م. 

كل رقم )٤(: �أحد �لُمَذنَّبات �لشَّ

Í .ُح مفهوم �لمذنَّبات نوضِّ

Í .نبّيُن �أهّم مكّونات �لمذنَّبات

Í .ُر تكون ذيل طويل للمذنَّب نفسِّ
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ُهب، والنَّيازك: الشُّ

نشاط ٨:

نتاأمَُّل النّصَّ ال�آتي، والصورتين اللّتين تليه، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

ــمس،  ــدور حــول �لّش ــات ت ــا ُمَذنَّب ــا تكــون بقاي ــا م ــرة �لحجــم، غالًب ــة صغي ــة ُصلب الشــهب: هــي �أجســام كوني

وعندمــا تختــرق �لغــلاف �لجــّوّي لــلاأرض ترتفــع حر�رتهــا، وتحتــرق، فتظهــر علــى هيئــة �أســهم ناريــة، تســير بســرعة 

قــد تصــل �إلــى ٧٠ كــم/ث، لذلــك يصــل �ل�أرض منهــا ملاييــن �ل�أطنــان مــن �لغبــار �لكونــي ســنويًّا. �أّمــا النيــازك فهــي  

�أجســام كونيــة �أكبــر حجًمــا، فيمكــن �أن تنحــرَف عــن مد�ر�تهــا، وتتّجــه نحــو كوكــب �ل�أرض، ويمكــن �أن يســقَط 

بعضهــا علــى ســطح �ل�أرض، مثــل �لنّيــزك �لــذي ســقط علــى ســيبيريا فــي روســيا ســنة ١9٠8م، و�حترقــت ِمســاحات 

كبيــرة مــن �لغابــات، وكذلــك نيــزك �أريزونــا فــي �لول�يــات �لمتحــدة �لــذي ســقط قبــل نحــو ٢5٠٠ ســنة، وتســبب فــي 

تشــكُّل حفــرة عمقهــا ١٧5م، وقُطرهــا حو�لــي ١٢٠٠م.

              �لصورة رقم )٢(: شهب سماوية                    �لصورة رقم )3(: حفرة نيزك �أريزونا

Í .ُهب، و�لنّيازك ُح مفهوم كّل من �لشُّ نوضِّ

Í .ُهب نبّيُن �لتّفسير �لعلمي لظاهرة �لشُّ

Í .ُر تشكُّل بعض �لُحَفر �لعملاقة على سطح �ل�أرض نفسِّ

Í .ُهب على كوكب �ل�أرض ُح �أثر �لشُّ نوضِّ

Í .نبّيُن �أسباب وصول بعض �لنّيازك �إلى سطح �ل�أرض

Í .ندلّل باآية قر�آنية على ظاهرة �لشهب
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اأَقـيُِّم َتَعلُّمي:

جابة اإلى الّدفتر: اأجيُب عن ال�أسئلة ال�آتية، واأنقُل ال�إ

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي:  الّسؤال ال�أول:  �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

١  علاَم تقوم نظرية �لتّصادم في نشاأة �لكون؟

ب- كتلة هائلة من �لغاز و�لغبار.  �أ- �لتحام مجموعة كبيرة من �لنَّيازك.   

د- �نفجار �لبيضة �لكونية.  ج- �نفجار مكّونات �أجر�م سماوية.   

٢  بين �أيٍّ من �لكو�كب يقع كوكب �ل�أرض؟

َهرة، و�لمّريخ.  د- �لزُّ َهرة.   ج- عطارد، و�لزُّ �أ- �لمشتري، وُزَحل. ب- �أورنس، وُزَحل.  

 3 كم عدد �أقمار كوكب �لمشتري؟ 

د- ١3 قمًر�.  ج- ٧9 قمًر�.    ب- ٢٧ قمًر�.    �أ- 33 قمًر�.   

٤  ما �لغاز �لذي يشكل ٧٠ % من مكونات �لّشمس؟

ج- �لهيدروجين.   د- �لهيليوم.  ب- �لنيتروجين.    �أ- �لكربون.   

آتية: �أعرُِّف �لمفاهيم و�لمصطلحات �ل� الّسؤال الثّاني:  

�لكويكبات، و�لمجموعة �لّشمسّية، و�لنّيازك، و�لمذنَّبات.

الّسؤال الثّالث: 

ُر ما ياأتي: * تشكُّل �لكويكبات بين �لمّريخ و�لمشتري.   ١- �أفسِّ

                  * تشكُّل ذيل طويل للُمَذنَّب.

  * تشكُّل �ل�أجر�م �لّسماوية حسب نظرية بوفون. 

٢- �أقارن بين مجموعة �لكو�كب �لّد�خلية و�لخارجية للمجموعة �لّشمسّية. 

الّسؤال الرابع: 

ُح نظرية �ل�نفجار �لعظيم في تفسير نشاأة �لكون.  ١- �أوضِّ

٢- �أذكُر �أهّم خصائص �لّشمس. 

3- �أرسُم شكًلا يمثّل �أحد �لمذنَّبات، و�أكتُب عليه �أجز�ءه.
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استكشاف الفضاءالثّانيالّدرس

ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية هذا الّدرس، اأن يكونوا قادرين على:

أمثلة. ! ذكر مر�حل �ستكشاف �لفضاء، مع �ل�

نسان لبعض �لظّو�هر �لفلكية في مرحلة �لمشاهد�ت. ! تلخيص باإيجاز تفسير�ت �ل�إ

�ستنتاج �أهمية مرحلة �لسباق في غزو �لفضاء بين �لّدول. !

أقمار �لّصناعية في مجال �ل�تصال�ت. ! �لبرهنة على �أهمية �ل�

بيان �أهّم �لتاأثير�ت و�لنّتائج �لنّاجمة عن �ستخد�م �لفضاء. !

 مراحل استكشاف الفضاء:
نسان بالفلك منذ �لِقَدم، وقد تطّور هذ� �ل�هتمام مع مرور �لوقت ويظهر ذلك من خلال ما ياأتي:     كان �هتمام �ل�إ

اأّوًل�- مرحلة المشاهدات: 

نشاط ١:

نتاأمَُّل النّصَّ والّصورة رقم )١( ، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

أولــى �لتــي �ســُتخدمت فــي رصــد �لنّجــوم و�ل�أجســام �لكونيــة ليــًلا، ثــّم �أخــذ   تَُعــدُّ �لعيــن �لبشــرية �لكاميــر� �ل�

ــلاد �لر�فديــن )�لســومرية،  ــد�أ التّنجيــم، كمــا فــي حضــار�ت ب نســان يرســم مو�قــع �لنّجــوم و�لكو�كــب، وبذلــك ب �ل�إ

ــا )جاليلــو( عــام ١٦١٠م، فــكان �أول مــن �ســتخدم �لمقــر�ب )�لتّلســكوب(،  و�لبابليــة، و�ل�أشــورية، و�لكلد�نيــة(. �أّم

وتمكّــن مــن خلالــه �كتشــاف �أربعــة �أقمــار للمشــتري، ورصــد ســطح �لقمــر، ورصــد �لبقــع �لّشمســّية، ثــم تــّم بنــاء عــدد 

ــا، و�كُتِشــَف مــن خلالهــا  ــة فــي �أوروب مــن المراصــد الفلكي

كوكــب �أور�نــوس عــام ١٧8١م، و كوكــب نبتون عام ١8٤٦م، 

ــا المناطيــد الفلكيــة، فقــد  وكوكــب بلوتــو عــام ١93٠م. �أّم

�أْرِســَل كثيــر منهــا �إلــى �لفضــاء �لخارجــي لــلاأرض، حاملــة معهــا 

ــَور �لملتقطــة مــن  معــد�ت �لّرصــد �لفلكيــة، وقــد �أعطــت �لصُّ

خلالهــا وضوًحــا كبيــًر�، وتفاصيــل �أكثــر عــن ســطح �لّشــمس 

نظــر�ً ل�لتقاطهــا مــن �رتفاعــات كبيــرة. 
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Ë .نسان لبعض �لظّو�هر �لفلكية قديًما ُص باإيجاز تفسير�ت �ل�إ نلخِّ

Ë .نبّيُن �أهّم �إنجاز�ت �لعالم جاليلو في مجال علم �لفلك

Ë .ُح دور �لمر�صد �لفلكية في �كتشافات �لفضاء نوضِّ

ثانًيا- مرحلة السباق في غزو الفضاء: 

نشاط 2:

نتاأمَُّل النّّص، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

   تمّيــزت هــذه �لمرحلــة بالســباق �لمحمــوم بيــن �لــدول �لعظمــى علــى مــن يمتلــك مفاتيــح معرفــة �لفضــاء �لكونــي، 

فقــد �أطلــق �ل�تحــاد �لســوفييتي )ســابًقا( فــي ٤ �أكتوبــر عــام ١95٧م �أول قمــر صناعــي للفضــاء، ثــم ر�ئــد �لفضاء �لروســي 

يــوري جاجاريــن �أول مــن قــام برحلــة فضائيــة حــول �ل�أرض عــام ١9٦١م، كمــا �أْطِلــَق عــدد مــن �لمركبــات �لفضائيــة؛ 

للكشــف عــن �لقمــر، ومكّونــات ســطحه، ثــم كان �أول نــزول علــى ســطح �لقمــر عــام ١9٦9م، حيــث تمكّــن رجــل 

أمريكــي )�آرمســترونج( مــن �لنــزول علــى ســطحه. وفــي عــام ١9٧٦م تمكّنــت بعــض �لمركبــات �لفضائيــة  �لفضــاء �ل�

أمريكيــة مــن �لهبــوط علــى ســطح كوكــب �لمّريــخ. كمــا �أطلــق �ل�تحــاد �لســوفيتي )ســابًقا( مركبــة فضائيــة، هبطــت  �ل�

ــة نحــو كوكــب  ــة عملاق ــة فضائي ــات �لمتحــدة مركب ــّم �أطلقــت �لول�ي ــام ١98٤م، ث ــرة ع َه ــى ســطح كوكــب �لزُّ عل

�لمشــتري عــام ١9٧٧م، حيــث وصلــت �إلــى �لمشــتري فــي عــام ١9٧9م، وبعــد ذلــك �تجهــت �إلــى كوكــب ُزَحــل، 

وقــد وصلــت �إليــه عــام ١98١م، وكانــت �ل�تصــال�ت د�ئمــة بيــن �لمركبــة و�لمحطـّـة �ل�أرضيــة، و�ســتمرت �لرحلــة �إلــى 

�أور�نــوس، ووصلــت �إليــه عــام ١98٦م، وبعدهــا بثــلاث ســنو�ت )١989م(، وصلــت �لمركبــة �إلــى كوكــب نبتــون.

Ë .َص باإيجاز مظاهر �لتنافس �لّدولي على �لفضاء نلخِّ

Ë .نبّيُن �أهمية و�أبعاد �لتنافس على �لفضاء

نشاط بحثي:

نبحث من خلال مصادر �لمعرفة عن �أحدث �لرحلات �لفضائية، وما تمخّض عنها من مكتشفات فضائية.
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ثالًثا- مرحلة المحّطات الفضائية:
ــده  ــن بع ــر(، وم ــة )مي ــى محطّ ــام ١98٦م تدع ــة ع ــة فضائي ــلاق محطّ ــن �إط ــابًقا( م ــن �ل�تحــاد �لســوفييتي )س تمكّ

تمكّنــت روســيا مــن بنــاء محطـّـات فضائيــة د�ئمــة، تســتقبل �لــّرّو�د باســتمر�ر، وقــد �أقامــت علاقــات شــر�كة مــع �أمريــكا؛ 

ــار�ت مشــتركة.  ــاك تجــارب و�ختب لتكــون هن

 

صورة رقم )٢(: صورة لمحطّة فضائية

�لتحديات و�لمشكلات �لتي تو�جه رّو�د �لفضاء في �لمحطّات �لفضائية. 

اأثري معلوماتي: علماء فضاء من فَِلسطين

 عصام سعيد النّمر:  من طوباس، ُولَِد في مدينة جنين عام ١9٢٦م، متخصص في ضغط �لوقود بالمركبات 

أو�ئل �لذين �أعطو� �إشارة �لبدء ل�أول  �لفضائية، عمل في وكالة �لفضاء �ل�أمريكية )ناسا(، وهو من �لخمسة �ل�
مركبة فضائية تهبط على سطح �لقمر في تموز عام ١9٦9م، وهي مركبة )�أبولو١١(، وقد وضع على سطح 

�لقمر حجًر� حفر عليه �سم مدينة جنين.

لطفي مزيد عياد: مهندس ِفَلسطينّي يعمل لدى وكالة ناسا، من بلدة سلو�د شرق ر�م �للّه، �لتحق بوكالة ناسا 

طلاق �لتي  منذ �لثّمانينات، يمتلك شركة هندسية قامت بتصميم مختبر فضائي لوكالة ناسا، وتصميم منّصة �ل�إ
�نطلق منها �لمسبار �لفضائي �لذي وصل لكوكب بلوتو.
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رابًعا- مرحلة استخدامات ال�أقمار الّصناعية:
طلاقهــا فــي �لفضــاء لتــدور حــول كوكــب  ال�أقمــار الصناعيــة: هــي مجموعــة مــن �ل�أجهــزة و�ل�آل�ت �لتــي ُصِنَعــْت ل�إ

�ل�أرض، و�لكو�كــب �ل�أخــرى، وتَُعــّد هــذه �لمرحلــة نقلــة نوعيــة فــي �ســتخد�م �لفضــاء و�ستكشــافه؛ نظــًر� لتعــدد 

ــي: ــا ياأت ــة، ومــن �أهــّم هــذه �ل�ســتخد�مات م أقمــار �لّصناعي �ســتخد�مات �ل�

١- استخداماتها في ال�أرصاد الجّوية:

أقمــار �لّصناعيــة فــي عمليــات �لّرصــد  يتــم �ســتخد�م �ل�

�لجــّوّي، حيــث يتم رصد درجات �لحر�رة، و�لغيوم، و�لضغط 

�لجــّوّي، وســرعة �لريــاح، و�ل�أعاصيــر، و�لعو�صــف �لّرمليــة فــي 

�لمناطــق �لصحر�ويــة، وبالتّالــي تزويــد �لمحطّــات �ل�أرضيــة 

بهــذه �لبيانــات؛ للاســتفادة منهــا، وتجنــب �لنّتائــج �لّضــاّرة. 

أقمــار �لصناعيــة فــي تســهيل �لرصــد  كمــا �أســهمت �ل�

�لجــوي علــى مســتوى �لعالــم، فقــد �أنشــئت عــام ١9٧3م 

�لمنظمــُة �لعالميــة للاأرصــاد �لجّويــة WMO( World Meteorological Organization(؛ بهــدف جمــع �لمعلومــات 

�لمتعلقــة بال�أرصــاد �لجّويــة علــى مســتوى �لعالــم، ومعالجتهــا. 

أقمار �لّصناعية في تجنب كثير من �لخسائر �لمادية و�لبشرية. ساهمت تكنولوجيا �ل�

2- استخدام ال�أقمار الّصناعية في مجال الِملاحة والمراقبة:

نشاط ٣:

نتاأمَُّل النّصَّ والّصورة، ونستنتُج، ثّم نُجيب:
ــد  ــة تحدي أقمــار �لّصناعي مــكان، ومــن خــلال �ل� ــح بال�إ �أصب
ــة،  ــى �لِملاحــة �لبّريّ ــر�ت، و�رتفاعهــا، حت ــفن و�لطائ ــع �لّس مو�ق
 Global( مــن خــلال �ســتخد�م نظــام تحديــد �لمو�قــع �لعالمــي
Positioning System(، وتحديــد �لمســافات بيــن �لطائــر�ت 
�إلــى حــد كبيــر فــي �لجــّو، وتزويــد �لطّّيــار بمعلومــات كاملــة عــن 
�ل�أحــو�ل �لجّويــة؛ مــا يتيــح لــه �إمكانيــة تفــادي �ل�ضطر�بــات 

أقمار �لّصناعية �لصورة رقم )3(: �ل�

�لصورة رقم )٤(: مر�قبة �لملاحة �لبحرية
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غاثــة �لُمْخَتِلفــة للمناطــق �لمعّرضــة للكــو�رث، خاّصــة فــي �لمناطــق  أقمــار �لّصناعيــة فــي عمليــات �ل�إ �لجّويــة. كمــا تفيــد �ل�
�لنائيــة و�لبعيــدة، مثــل �لحــو�دث �لبحريــة، و�لفيضانــات، و�لحر�ئــق، و�ل�نهيــار�ت �لجليديــة.

Í .أقمار �لّصناعية في زيادة حجم حركة �لِملاحة �لجّوية نُفّسر �أثر �ل�

Ë هل �لِملاحة بشكل عام �أصبحت �أكثر �أمًنا حاليًّا؟ لماذ�؟

٣- استخدام ال�أقمار الّصناعية في عمليات البّث التّلفزيوني:

ــا  ــة تلتقطه ــات �أرضي ــن خــلال محطّ ــي م ــّث �لتّلفزيون ــم �لب  يت

أقمــار �إلــى  أقمــار �لّصناعيــة، ثــّم ُيعــاد بثّهــا مــن خــلال هــذه �ل� �ل�

مناطــق �أخــرى ُمْخَتِلفــة مــن �لعالــم. 

المســح  فــي  الّصناعيــة  ال�أقمــار  اســتخدام   -4
اأو )ال�ستشــعار عــن بعــد(:  لــلاأرض  الفضائــي 
وهــو عبــارة عــن تقنيــات حديثــة ُيحَصــل بوســاطتها علــى 

بعيــدة،  مســافات  مــن  �ل�أرض  علــى  هــو  لمــا  معلومــات 

مــكان تصويــر مــا فــوق �ل�أرض، ومــا تحــت  حيــث �أصبــح بال�إ

ســطحها، باســتخد�م �لموجــات �لكهرومغناطيســية �لطّبيعيــة 

و�ل�صطناعيــة، و�لكشــف عــن �لثّــرو�ت، ومســح �لمحاصيــل 

آفــات �لّزر�عيــة، ورصــد عمليــات  �لّزر�عيــة و�لكشــف عــن �ل�

ــر، وغيرهــا.  �لتّصحُّ

اأهّم التاأثيرات والنّتائج النّاجمة عن استخدام الفضاء:

اأّوًل�- التاأثيرات الثقافية وال�جتماعية ل�ستخدامات الفضاء:

نشاط 4:

نتاأمَُّل النّّص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نجيب:

 �أصبــح �لعالــم قريــة صغيــرة بســبب �لتطــور �لعلمــي و�لتكنولوجــي مــن خــلال �ل�ســتخد�مات �لمتنوعــة للفضــاء، 

ــن ســهولة �ل�تصــال و�لتو�صــل،  ــات م ــذه �لتِّقني ــه ه ــا قدمت ــت، وم نترن ــي و�ل�إ ــّث �لتّلفزيون ــة �ل�تصــال�ت، و�لب وخاّص

ــة �لتطــّور�ت  ــاة �لُمْخَتِلفــة، مــن تســوق، وســياحة ومعرف ــات �لحي ــر مــن متطلب ــة كثي ــلاك �لقــدرة و�لســرعة فــي تلبي و�مت

�لصورة رقم )5(: محطّة بث �أرضية عبر 
�لفضاء
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ــة و�لتشــرذم  ــر مــن مظاهــر �لفرق ــى ظهــور �لكثي ــي �لوقــت نفســه �أدى ســوء �ســتخد�مها �إل ــة �لُمْخَتِلفــة، وف �لعالمي

ــات. ــن �لمجتمع ــر م ــي كثي ــار �لقيمــي ف ــي، و�ل�نهي و�لصر�عــات، و�لفســاد �لخلق

Ë .يجابية و�لّسلبية على �لمجتمع من �ستخد�م �لفضاء نستنتُج �أهّم �لمظاهر �ل�إ

آثار �لّسلبية ل�ستخد�مات �لفضاء في �لجو�نب �لثقافية و�ل�جتماعية؟ * كيف نقلّل من �ل�

ثانًيا- ال�أهمية التّجارية للفضاء:
١- توافــر ســوق تجــاري ُيدعــى ســوق اإطــلاق ال�أقمــار الّصناعيــة، حيــث �أصبحــت بعــض �لــّدول تمتلــك قاذفــات، 

مكانــات. ومــن هــذه �لــّدول  وصو�ريــخ فضائيــة، محتكــرًة هــذ� �لســوق؛ نظــًر� لقلــة عــدد �لــّدول �لتــي تمتلــك مثــل هــذه �ل�إ

أوروبــي  �لتــي �أخــذت تتقاضــى ملاييــن �لــّدول�ر�ت مقابــل عمليــات  �لول�يــات �لمتحــدة، و�لصيــن، وروســيا، ودول �ل�تحــاد �ل�

أقمــار �لّصناعيــة تز�يــدت �لحاجــة ل�ســتئجار مثــل هــذه �لقاذفــات. طــلاق، ومــع تز�يــد �ســتخد�مات �ل� �ل�إ

ــة،  أقمــار �لّصناعي ــى �ل� ــن عل ــة، فقــد ظهــرت شــركات تاأمي ــى الحمــول�ت الفضائي ــن عل ــر ســوق التاأمي  2- توف

وعلــى �لحمــول�ت �لفضائيــة، �إلــى درجــة وصلــت تكلفــة هــذه �لتاأمينــات �إلــى حــدود 3٠% مــن �إجمالــي تكلفــة �إنتــاج 

ــض �لشــركات  ــا حــد� ببع ــه؛ م ــي، و�إطلاق ــر �لّصناع �لقم

�أي  �لذ�تــي؛  �لتكفــل  �إلــى  �لّصناعيــة  للاأقمــار  �لمنِتجــة 

ــائر �إذ� فشــلت  ــن �لخس ــض ع ــلاق، و�لتعوي ط ــان �ل�إ ضم

ــلاق. ط ــة �ل�إ عملي

٣- تطــوّر نمــاذج ُمْخَتِلفــة مــن ال�أقمــار الّصناعيــة 

والقاذفــات الصاروخيــة، حتــى �لتنــوع فــي جــودة �لقطــع 

�لّصناعيــة لهــا. 

ثالًثا- ال�أهمية العسكرية للفضاء:
�أصبــح �لفضــاء �لمــكان �ل�أوســع لتصــارع �لعقــول و�لقــوى �لعلميــة �لعملاقــة، فمــن يحّقــق خرًقــا، �أو ســيطرة مــا فــي 

أمنيــة �أو �لعســكرية تجــْده يتفنـّـن فــي فــرض سياســاته، و�لتحكــم فــي �أهد�فــه علــى �ل�أرض. كمــا يمكــن   �إحــدى �لجو�نــب �ل�

أقمــار �لّصناعيــة فــي مر�قبــة حركــة �لجيــوش، وتحديــد �لقو�عــد و�ل�أهــد�ف بدقـّـة. �ســتخد�م  �ل�

�لصورة رقم )٦(: قاذف صاروخي للاأقمار �لّصناعية
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اأَقـيُِّم َتَعلُّمي:

جابة اإلى الّدفتر: اأجيُب عن ال�أسئلة ال�آتية، واأنقُل ال�إ

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي:  الّسؤال ال�أول:  �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

 ١ باأيٍّ من �ل�أدو�ت تّم �كتشاف �أربعة �أقمار للمشتري؟ 

د- �لتّنجيم. ج- �لمناطيد.  ب- �لمر�صد �لفلكية.   �أ- �لمقر�ب. 

٢ ما �أول دولة �أطلقت قمًر� صناعيًّا؟

د- كند�.  ج- �ألمانيا.   ب- �ل�تحاد �لّسوفيتي �لّسابق.   �أ- �لول�يات �لمتحدة. 

أقمار �لّصناعية في مجال�ت �لِملاحة و�لمر�قبة. �أبيُِّن �أهّم �ستخد�مات �ل� الّسؤال الثّاني:  

يجابية و�لسلبية �لناجمة عن �ستخد�م �لفضاء. وّضح �لجو�نب �ل�إ اأ الّسؤال الثّالث:  

ُر ما ياأتي:  الّسؤال الرابع:  �أفسِّ

غاثة.  أقمار �لّصناعية في مجال �ل�إ �أ- تُستخدم �ل�

ب- للفضاء �أهمية �أمنية وعسكرية. 
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كوكب ال�أرضالثّالثالّدرس

ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية هذا الّدرس، اأن يكونوا قادرين على:

Í .توضيح �لخصائص �لعاّمة لكوكب �ل�أرض

Í  .بيان شكل �ل�أرض و�أبعادها

Í  .تقديم �أدلّة توّضُح كروية �ل�أرض

Í .توضيح �أهمية خطوط �لطول، ودو�ئر �لعرض

Í .لمقارنة بين حركة �ل�أرض �لمحورية و�ل�نتقالية، من حيث �لنّتائج �لمترتّبة على كّل منها�

Í .أدلة على دور�ن �ل�أرض حول نفسها بيان �ل�

الخصائص العاّمة لكوكب ال�أرض:
Í  َهــرة، ومتوســط ُبعدهــا تاأتــي �ل�أرض فــي �لمرتبــة �لثّالثــة مــن حيــُث �لبعــد عــن �لّشــمس بعــد كوكــب عطــارد و�لزُّ

عــن �لّشــمس حو�لــي ١5٠ مليــون كــم.

Í .تدور �ل�أرض حول محورها كّل ٢٤ ساعة مرة و�حدة، وتدور حول �لّشمس كّل 3٦5 يوًما وربع �ليوم

Í .تاأتي �ل�أرض في �لمرتبة �لخامسة في �لحجم بعد �لمشتري، وُزَحل، و�أور�نوس، ونبتون

Í  ــون، وبخــار ــي �أكســيد �لكرب ــه �لنّيتروجيــن، و�ل�أكســجين، وغــاز ثان محاطــة بغــلاف غــازي، ومــن �أهــّم مكّونات

�لمــاء.

Í  ُيَعــّد كوكــب �ل�أرض �لوحيــد فــي كو�كــب �لمجموعــة �لّشمســّية �لــذي يمتــاز بوجــود غــلاف مائــي يتمثّــل

أنّهــار، و�لميــاه �لجوفيــة. بالمحيطــات، و�لبحــار، و�لبحيــر�ت، و�ل�

شكل ال�أرض واأبعادها:
ُطــِرَح عــدد مــن �ل�أســئلة منــذ �لِقــَدم حــول شــكل �ل�أرض و�أبعادهــا، �إل� �أّن �ل�عتقــاد �لســائد هــو �أّن �ل�أرض ذ�ت شــكل 

غريــق. كــروي بيضــاوي، وقــد تكــّرس هــذ� �ل�عتقــاد منــذ زمــن �ليونانييــن �ل�إ
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نشاط ١:

كل، ونستنتُج، ثّم نُجيب: نتاأّمُل الشَّ

نُفّســر �لُقطــر �ل�ســتو�ئي لــلاأرض �أكبــر 	 

مــن طــول �لُقطــر �لقطبــي لهــا. 

�أيّهمــا �أكبــر �لمحيط �ل�ســتو�ئي للاأرض، 	 

�أم �لمحيــط �لقطبــي لها؟

ــكل �لكــروي 	  لمــاذ� �تّخــذت �ل�أرض �لشَّ

�لبيضوّي؟

نُبّيــُن ز�ويــة ميــلان محــور �ل�أرض عــن 	 

مســتوى �لمحــور �لعمــودي لهــا.

كل �لّسابق ما ياأتي: نستنتُج من �لشَّ

يعــود �لّســبب فــي �تّخــاذ �ل�أرض شــكلها �لكــروي �لبيضــوّي �أّن �ل�أرض عندمــا كانــت كتلــة ملتهبــة بعــد �نفصالهــا 

عــن �لّشــمس، �أخــذت تــدور حــول نفســها بســرعة عاليــة؛ مــا �أدى �إلــى تشــكُّل قــوة طــاردة عــن �لمركــز، فانبعجــت 

أقطــاب، وهــذ� جعــل طــول �لُقطــر �ل�ســتو�ئي �أطــول بمقــد�ر  �أطــر�ف ســطحها عنــد خــّط �ل�ســتو�ء، و�نكباســها عنــد �ل�

٤3 كــم عــن طــول �لُقطــر �لقطبــي.

اأدلة كروية ال�أرض:
Õ  أكـّـد �ليونــان كرويــة �ل�أرض، مــن خــلال�

ظهــور ظــّل �ل�أرض علــى شــكل قــوس 

حــال�ت  كّل  فــي  �لقمــر  وجــه  علــى 

�لقمــر.  خســوف 

Õ  أعالــي� باســتمر�ر  تضــيء  �لّشــمس 

�لســحب �لمرتفعــة بعــد �لغــروب، وقبــل 

�لشــروق.

Õ  أفــق(، حيــث يظهــر خــط وهمــّي مــن خــلال �لرؤيــة تطابــق �لّســماء مــع �ل�أرض علــى مــدى رؤيــة �لعيــن )خــط �ل�

أولــى،  �لمباشــرة، وعنــد �لذهــاب �إلــى َمْنِطَقــة �لتطابــق، ســنجد �أّن هنــاك تطابًقــا �آخــر �أبعــد مــن َمْنِطَقــة �لتطابــق �ل�

وهكــذ�.

كل رقم )١(: شكل �ل�أرض، و�أبعادها �لشَّ

ال�ستوائيالُقطر

١2٧5٦ كم

طر
الُق

ي
طب

الق

١2٧١٣ كم ٢3.5ْ

�لمحيط �لقطبي

٤٠٠١٠كم

ستو�ئي �لمحيط �ل�إ

٤٠٠٧5كم

محور �ل�أرض

�لصورة رقم )١(: خط �ل�أفق
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Õ  �ــي �لتقطــت صــوًر ــة �لت ــات �لفضائي ــة و�لمركب ــار �لّصناعي أقم ــن �ل� تبّي

ــة و�لوضــوح مــن �رتفاعــاٍت شــاهقة �أّن شــكل �ل�أرض  ــًة فــي �لّدقّ غاي

كــروي بيضــوّي. 

شبكة خطوط الطول ودوائر العرض:

نشاط 2:

كل، ونستنتُج، ثّم نُجيب: نتاأّمُل الشَّ

ــي تغطــي ســطح �ل�أرض،  ــر �لعــرض �لت ــلاأرض: باأنهــا شــبكة خطــوط �لطــول، ودو�ئ ــة ل ُيقصــد بالشــبكة �لجغر�في

ــم بطليمــوس.  ــّم جــاء مــن بعــده �لعال غريقــي هيكاتيــوس، ث ــم �ل�إ وكان صاحــب هــذه �لفكــرة �لعال

شمال شمال

جنوب جنوب
كل رقم )٢(: خطوط �لطول، ودو�ئر �لعرض �لشَّ

Ë ما �أكبر دو�ئر �لعرض �لتي تُنّصف �لكرة �ل�أرضية شماًل� وجنوًبا؟

Ë ما �أكبر خط طول �لذي ُينّصف �لكرة �ل�أرضية شرقاً وغرباً؟

Ë هل يتساوى �لّزمن على خطوط �لطول كافّة في �لوقت نفسه؟

Ë .نستنتج خصائص دو�ئر �لعرض، وفو�ئدها

Ë .نستنتج خصائص خطوط �لطول وفو�ئدها

�لصورة رقم )٢(: صورة فضائية للاأرض
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ــل  ــة تمثّ ــى �أّن كّل ســاعة زمني ــي؛ بمعن ــى ٢٤ نطــاق زمن ــى تقســيم �ل�أرض �إل حســاب الزمــن: �تفــق �لعلمــاء عل
ــا و�حــًد�، بال�عتمــاد علــى �أّن �ل�أرض تــدور حــول نفســها، وتقطــع 3٦٠ْ خــّط كّل ٢٤ ســاعة، ومنهــا يتشــكَّل  نطاًقــا زمنيًّ

�للّيــل و�لنهــار. 

خريطة نطاقات �لزمن على �لكرة �ل�أرضية

مبادئ حساب الزمن:
�ل�أرض تدور حول نفسها، وتقطع 3٦٠ درجة طول كّل ٢٤ ساعة.	 

= ١5 خط طول/ ساعة.	 
3٦٠
٢٤ �ل�أرض تقطع في �لساعة �لو�حدة ١5 خط طول، من خلال قسمة  

لمعرفــة كــم دقيقــة تحتــاج �ل�أرض لتقطــع خــط طــول و�حــد، يتــم تقســيم �لســاعة )٦٠ دقيقــة علــى ١5 خــط(:  	 

= ٤ دقائــق/ خــط طــول.

خطوات حساب الزمن:
يجب معرفة �لفرق بين �لمكانين، من حيُث عدد خطوط �لطول.	 

يجب تحويل خطوط �لطول، وهي �لفرق بين �لمكانين، �إلى زمن.	 

�إذ� كان �لمكان �لمجهول زمنه يقع شرق �لمكان �لمعلوم زمنه، نجمع �لزمن، و�لّسبب �أّن �لّشمس 	 
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أماكــن �لشــرقية مــن ســطح �ل�أرض �أوًل�، و�إذ� كان �لمــكان �لمجهــول زمنــه يقــع غــرب �لمــكان 	  تشــرق علــى �ل�

ــذ� �لمــكان عــن �لمــكان  ــي �لوصــول عــن ه ــمس تكــون متاأخــرة ف أّن �لّش ــن؛ ل� ــه، نطــرح �لزم ــوم زمن �لمعل

�لشــرقي.

مثال )١(:
   فقــط �إنّهــا مســاألة وقــت، �لعــودة �إلــى كّل ِفَلســطين، فعندمــا �أنظــُر مــن شــرفة بيتــي �لكائــن علــى شــاطئ مدينــة حيفــا 

�لســاعة ٧ صباًحــا، و�لو�قعــة علــى خــط طــول 35 شــرقا، ولكــي يصلنــي ولــدي قادًمــا مــن مدينــة ســبتة �لعربيــة �لمغربيــة 

�لمحتلــة مــن �إســبانيا، و�لو�قعــة علــى خــط طــول 5 غــرب غرينتــش، كــم يكــون �لزمــن بينــي وبينــه؟ و�إن قــّرر �أن يبقــى فــي 

مدينــة ســبتة، فكــم تكــون �لســاعة عنــده؟ 

خطوات الحل:
�لفرق بين �لمكانين مدينتي حيفا ومدينة سبتة �لعربية �لمغربية = 35 درجة + 5 درجة =  ٤٠ خط طول.	 

تحويــل خطــوط �لطــول �إلــى زمــن  = ٤٠ درجــة X ٤ دقائــق =  ١٦٠ دقيقــة؛ �أي �أّن �لفــارق �لزمنــي بيــن مدينــة 	 

حيفــا فــي ِفَلســطين، ومدينــة ســبتة �لمغربيــة ســاعتان و�أربعــون دقيقــة.

�لمكان �لمجهول زمنه في سبتة، ويقع غرب مدينة حيفا �لمعلوم فيها �لزمن، بالتّالي، نطرح �لزمن	 

 = ٧-٢:٤٠ = ٤:٢٠ صباًحا في مدينة سبتة.

مثال )2(: 

  عندمــا �أعلــن �لشــهيد �لرئيــس ياســر عرفــات -رحمــه �للـّـه- فــي خطابــه يــوم ١5/ ١988/١١م �لســاعة 9 مســاًء عــن 

قيــام �لّدولــة �لِفَلســطينية مــن �لعاصمــة �لجز�ئــر �لو�قعــة علــى خــط طــول 3 شــرق غرينتــش، كنـّـا نشــاهده علــى �لتلفــاز فــي 

مدينــة �لقــدس �لعزيــزة �لو�قعــة علــى خــط طــول 35 شــرق غرينتــش تقريًبــا، ولــم نتمكّــن حينهــا مــن �ل�نتبــاه �إلــى �لوقــت، 

فمــن فضلــك حــاوْل تذكيــري بوقــت ســماع �لخطــاب فــي مدينــة �لقــدس؟

خطوات الحل:

Õ  لفــرق بيــن �لمكانيــن مدينــة �لقــدس، ومدينــة �لجز�ئــر هــو =  35 درجــة شــرًقا – 3 درجــة شــرًقا =  3٢ خــط�

طــول.

Õ .٢:8 = ٤  دقائق = ١٢8 دقيقة  x تحويل �لفرق بين �لمكانين �إلى زمن =  3٢ خط
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Õ .لمكان �لمجهول فيه �لزمن هو مدينة �لقدس، وتقع شــرق مدينة �لجز�ئر �لمعلوم فيها �لزمن، وهنا نجمع �لزمن�

    = 9 + ٢:8 = ١١:8 مساًء في مدينة �لقدس.   

نشاط ٣:

�إذ� كانــت �لســاعة ٦ صباًحــا فــي مدينــة �أغاديــر �لمغربيــة �لو�قعــة علــى خــط طــول ١5 غرًبــا، فكــم تكــون �لســاعة 

فــي مدينــة بغــد�د عاصمــة �لعــر�ق �لو�قعــة علــى خــط طــول ٤5 شــرًقا؟

نشاط 4:

ــا، فكــم تكــون  ــي تقــع علــى خــط طــول ١٠ غرًب ــة �لت ــة لشــبونة �لبرتغالي   �إذ� كانــت �لســاعة 5 عصــًر� فــي مدين

ــة �لقــدس �لتــي تقــع علــى خــط طــول 35 شــرًقا؟ �لســاعة فــي مدين

حركات ال�أرض:
اأّوًل�- الحركة اليومية:

ــدر  ــى �لشــرق، وبمتوســط ســرعة يق ــرب �إل ــن �لغ ــا �ل�أرض حــول نفســها كّل ٢٤ ســاعة، م ــدور فيه ــة ت وهــي حرك

ــة.  ــم/ دقيق ــي ٢8 ك بحو�ل

اأدلة دوران ال�أرض حول نفسها، ونتائجه:

Ë .تعاقب �لليل و�لنهار، وبالتّالي �ختلاف �لمشارق و�لمغارب للاأماكن �لُمْخَتِلفة على سطح �لكرة �ل�أرضية

Ë .ختلاف �لتّوقيت من مكان ل�آخر على سطح �ل�أرض�

Í  ــاه تــدور �إلــى يميــن ــاه مــن هــذ� �لوعــاء ســيلاحظ �أّن �لمي حركــة �لمــاء فــي وعــاء �أو حــوض، وعنــد تفريــغ �لمي

�تّجاههــا فــي �لنصــف �لشــمالي مــن �لكــرة �ل�أرضيــة، و�إلــى يســار �تّجاههــا فــي �لنصــف �لجنوبــي، �أّمــا فــوق خــّط 

�ل�ســتو�ء فســتنزل �لميــاه �إلــى �أســفل دون �أّي �نحــر�ف.
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Ë  نحــر�ف �ل�أجســام �لمتحركــة، مــن ريــاح، وتيــار�ت بحريــة، وقذ�ئــف صاروخيــة علــى يميــن �تّجاههــا فــي �لنصــف�

�لشــمالي، وعلــى يســار �تّجاههــا فــي �لنصــف �لجنوبــي مــن �ل�أرض وهــذ� مايعــرف بالقــوة �لكوروليــة )قــوة كوروليــوس(. 

كل رقم )3(: �نحر�ف �لرياح �لشَّ

وجود �أدلة �أخرى نبرهن فيها على دور�ن �ل�أرض حول نفسها.

اأسباب عدم شعورنا بحركة ال�أرض:

Õ .نتظام دور�نها�

Õ .بطء حركة دور�ن �ل�أرض حول نفسها

Õ .ل�أرض تدور في �لفضاء مع غلافها �لجّوّي�

Õ  لجاذبيــة �ل�أرضيــة تفــوق قــوة �لطــرد عــن �لمركــز بمقــد�ر ٢89 مــّرة؛ مــا يجعــل �ل�أجســام علــى ســطح �ل�أرض�

تمثّــل جــزًء� مــن مكّونــات �ل�أرض.
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ثانًيا- الحركة السنوية: 
ــد�ر بيضــوي،  ــي م ــى �لشــرق ف ــرب �إل ــن �لغ ــا م ــمس كّل 3٦5.٢5 يوًم ــا �ل�أرض حــول �لّش ــدور فيه ــة ت وهــي حرك
ــث  ــة، حي أربع ــج عــن حركــة �ل�أرض �لســنوية حــدوث �لفصــول �ل� ــي 3٠ كــم/ ث، وينت ر بحو�ل ــدَّ وبمتوســط ســرعة تُق

ــة:  آتي تتشــكّل هــذه �لفصــول للاأســباب �ل�
Í .دور�ن �ل�أرض حول �لّشمس كّل  3٦5.٢5 يوًما؛ ما يجعل موقع �ل�أرض �لفلكي يتغير بالنّسبة للّشمس
Í .ميلان محور �ل�أرض �لقطبي بمقد�ر ٢3.5 درجة عن �لمستوى �لعمودي للاأرض

Í .ثبات ميل �لمحور �لقطبي �أثناء دور�ن �ل�أرض حول �لّشمس، ودور�نها حول نفسها

أربعة، وهي على �لنحو �ل�آتي: وينتج عن دور�ن �ل�أرض حول �لّشمس تكّون �لفصول �ل�

١- فصل الصيف الشمالي )ال�نقلاب الصيفي(:

نشاط 5:

كل، نستنتُج، ثم نجيب.      نتاأمَُّل الشَّ

Õ  .نذكر تاريخ �ل�نقلاب �لصيفي في �لنصف �لشمالي، وما يقابله في �لنصف �لجنوبي

Õ .نبّين �لمسافة بين �ل�أرض و�لّشمس في حالة �ل�نقلاب �لصيفي �لشمالي 

ربعة شكل رقم )٤(: �لفصول �ل�أ

تشرين �ل�أول
 �لثاني

شرين
ت

ول
أ  �ل�
نون

كا

�لجدي

�ل�ستو�ء
رطان

�لس

شباط

�آذ�ر

نيسان

�أيار

حزير�ن

تموز

�آب

�أيلول

�ل�عتد�ل �لخريفي ٢٢ �أو ٢3 �أيلول

�ل�عتد�ل �لربيعي ٢١ �أو ٢٢ �آذ�ر

�ل�نقلاب �لصيفي 

٢٠ �أو ٢١ حزير�ن

�ل�نقلاب �لشتوي

ول ٢١ �أو ٢٢ كانون �ل�أ

كانون ثاني

اأوج
١52,5 مليون كم

حضيض
١4٧,5 مليون كم

جدي
�ل

�ل�ستو�ء

�لسرطان
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Õ نوّضح �تّجاه ميلان محور �ل�أرض في حالة �ل�نقلاب �لصيفي �لشمالي، وما �أثر ذلك على تشكُّل فصل �لصيف؟

Õ .ما هي �لد�ئرة �لعرضية �لتي تكون �أشّعة �لّشمس عمودية عليها في حالة �ل�نقلاب �لصيفي �لشمالي

Õ  ــي ــلاب �لصيف ــة �ل�نق ــي حال ــي ف ــن �لشــمالي و�لجنوب ــي �لنصفي ــل ف ــار و�للّي ــع بخصــوص طــول �لنه ــاذ� نتوقّ م

�لشــمالي؟ 

Õ ماذ� نتوقّع �أن يكوَن على نقطة �لقطب �لشمالي، من حيُث �لنهار، و�للّيل؟ وماذ� يكون على نقطة �لقطب �لجنوبي؟

2- فصل الخريف )ال�عتدال الخريفي(:

نلاحــُظ �أّن �ل�عتــد�ل �لخريفــي يبــد�أ مــن تاريــخ ٢٢ �أو 9/٢3 )�أيلــول(، وبهــذ� يبــد�أ فصــل �لخريــف مــن كّلّ عــام فــي 

�لنصــف �لشــمالي مــن �ل�أرض، حيــث يتز�مــن ذلــك مــع عموديــة �لّشــمس علــى خــّط �ل�ســتو�ء، ويتســاوى طــول �لليــل 

مــع طــول �لنهــار فــي بقــاع �ل�أرض كافـّـة، ويكــون قــد بــد�أ فصــل �لربيــع فــي �لنصــف �لجنوبــي مــن �ل�أرض.

٣- فصل الشتاء الشمالي )ال�نقلاب الشتوي(:
   

نشاط ٦:

كل الّسابق )4(، ونستنتُج:    نتاأمَُّل الشَّ

Õ .نذكر تاريخ �ل�نقلاب �لشتوي في �لنصف �لشمالي و�لنصف �لجنوبي 

Õ .نبين �لمسافة بين �ل�أرض و�لّشمس في فترة �ل�نقلاب �لشتوي 

Õ .نفّسر تشكّل �لشتاء في �لنصف �لشمالي، وماذ� يكون في �لوقت نفسه في �لنصف �لجنوبي 

Õ .ما �لد�ئرة �لعرضية �لتي تكون �أشّعة �لّشمس عمودية عليها في حالة �ل�نقلاب �لشتوي �لشمالي 

Õ .ًنقارن بين طول �لنهار في �لنصف �لشمالي، مع طول �لنهار في �لنصف �لجنوبي صيفا

Õ ماذ� نتوقُّع �أن يكوَن على نقطة �لقطب �لشمالي من حيُث �لنهار و�لليل؟ وماذ� يكون على نقطة �لقطب �لجنوبي؟

4- فصل الربيع )ال�عتدال الربيعي(:

نلاحــُظ �أّن �ل�عتــد�ل �لربيعــي يبــد�أ مــن تاريــخ ٢٠ �أو 3/٢١ )�آذ�ر( مــن كّل عــام فــي �لنصــف �لشــمالي مــن �ل�أرض، 

حيــث يتز�مــن ذلــك مــع عموديــة �لّشــمس علــى خــّط �ل�ســتو�ء، ويتســاوى طــول �لليــل مــع طــول �لنهــار فــي بقــاع �ل�أرض 

كافـّـة، ويكــون قــد بــد�أ فصــل �لخريــف فــي �لنصــف �لجنوبــي مــن �ل�أرض.
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اأَقـيُِّم َتَعلُّمي: 

جابة اإلى الّدفتر: اأجيُب عن ال�أسئلة ال�آتية، واأنقُل ال�إ

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ الّسؤال ال�أول:  

١  ما متوسط ُبعد �ل�أرض عن �لّشمس؟

ج- ١5٠٠٠٠٠٠٠كم.   د- ١5٠٠٠ كم. ب- ١5٠٠ كم.    �أ- ١5٠٠٠٠كم.  

٢   كم يزيد طول �لُقطر �ل�ستو�ئي عن طول �لُقطر �لقطبي للاأرض؟

د- 3٤٠ كم. ج- ٤3٠ كم.   ب- 3٤ كم.     �أ- ٤3 كم.   

 3  في �أّي تاريخ يتساوى �لليل و�لنهار في بقاع �ل�أرض كافّة؟

ب- ٢3 �أيلول، و٢١ �آذ�ر.    �أ- ٢١ َحزير�ن، و٢٢ كانون �ل�أول.    

د- ١8 �أيلول، و١5 �آذ�ر. ج- ٢٢ كانون �لثّاني، و٢١ َحزير�ن    

آتية: �أعّرُف �لمفاهيم �ل� الّسؤال الثّاني:  

شبكة خطوط ودو�ئر �لعرض )�لشبكة �لجغر�فية( - �لحركة �ليومية للاأرض - �لحركة �لسنوية للاأرض.

أدلة و�لبر�هين �أّن شكل �ل�أرض كروي. ُح بال� �أوضِّ الّسؤال الثّالث:  

�أقارن بين خطوط �لطول ودو�ئر �لعرض، من حيُث خصائصها، وفو�ئدها. الّسؤال الرابع:  

ُر ما ياأتي: الّسؤال الخامس: �أفسِّ

كل �لكروّي �لبيضوّي. �أ- تتخذ �ل�أرض �لشَّ

ب- عدم شعوري بحركة دور�ن �ل�أرض.

أربعة على كوكب �ل�أرض. ج- حدوث �لفصول �ل�

آتية: الّسؤال الّسادس: �أجُد �لزمن في �لمدن �ل�

�أ-  عندما �أعلن عن قيام مبار�ة لكرة �لقدم  �لساعة ٤ عصًر� في مدينة �لقاهرة، �لو�قعة على خط طول 3٠ شرًقا، فعلى 

�أّي ساعة يمكن مشاهدتها عبر �لبّث �لمباشر في مدينة بغد�د، �لو�قعة على خط طول ٤5 شرًقا؟

ب- �إذ� كان موعــد �أذ�ن �لمغــرب فــي رمضــان �لمبــارك �لســاعة ٧,3٠ مســاًء فــي مدينــة مكــة �لمكرمــة، �لو�قعــة علــى 

فطــار لــكّل مــن: خــط طــول ٤٠ شــرًقا، بعــد كــم ســاعة يكــون موعــد �ل�إ

�لجالية �لمسلمة في مدينة نيويورك �لو�قعة على خط طول ٧5 غرًبا؟	 

مدينة �لقاهرة �لو�قعة على خط طول 3٠ شرًقا؟	 



٤5

القمرالرابعالّدرس

ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية هذا الّدرس، اأن يكونوا قادرين على:

بيان �لخصائص �لعاّمة للقمر. !
وصف مد�ر �لقمر، وحركته. !
�لتمييز بين منازل �لقمر. !
�ستنتاج �لنّتائج �لطّبيعية �لمرتبطة بحركة �لقمر.  !
توضيح �أهمية ظاهرة �لمد و�لجزر. !

الخصائص العاّمة للقمر:

Í .متوسط ُبعده عن �ل�أرض )38٤٤٠٠ كم(، وتقدر ِمساحته بحو�لي 38 مليون كم٢

Í  يــدور حــول نفســه مــن �لغــرب �إلــى �لشــرق دورة كاملــة كّل ٢9,5 يوًمــا، ويكمــل دورتــه حــول �ل�أرض فــي

�لمــدة �لزمنيــة �لمذكــورة نفســها، بمعــدل ســرعة 3٧٠٠ كــم/ ســاعة، وهــو بذلــك يكــون يومــه مســاوًيا لشــهره.

Í .جاذبيته ضعيفة، فالجسم �لذي وزنه ١٢٠ كغم على �ل�أرض، يعادل جسم وزنه ٢٠ كغم على �لقمر

Í  ــه غــلاف غــازي؛ لذلــك ترتفــع درجــة حــر�رة ســطحه �لمو�جهــة للّشــمس؛ لتصــل �إلــى حو�لــي ل� يوجــد ل

)١35درجــةس(. 

مدار القمر:

 
نشاط ١:

 

كل ال�آتيين، ثّم نستنتُج، ونُجيب: نتاأّمُل النّّص والشَّ

ــي مــد�ر بيضــوي، متخــًذ�  ــدور �لقمــر حــول �ل�أرض ف ي

فيــه موقًعــا قريًبــا مــن �ل�أرض مــرة، ويســّمى �لحضيــض، وهــو 

حالــة �لبــدر، ومــرة �أخــرى بعيــًد� عنهــا، ويســّمى �ل�أوج، 

وهــو حالــة �لمحــاق. كمــا �أّن مــد�ره يميــل عــن �لمــد�ر 

ــد�ر 5,9 درجــة.  ــي بمق أفق �ل�

Ë .نصف شكل مد�ر �لقمر

Ë نبّيُن موقع �لقمر في حالة �لبدر، وفي حالة �لمحاق. وماذ� ُيسّمى كّل موقع؟

Ë هل مد�ر �لقمر �أفقي؟

كل رقم )١(: مد�ر �لقمر �لشَّ

دار القمرالقمر
م

ر ال�أفقي
المدا

ال�أرض

5٫٩ْ
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حركة القمر، ونتائجها:

١- تشكُّل اأوجه القمر:
عــرف �لقدمــاء �أّن ضــوء �لقمــر ناتــج عــن عكســه ضــوء �لّشــمس، وعرفــو� �أيًضــا �أّن �لقمــر يــدور حــول �ل�أرض، مــن 

ــر موقعــه مــن مــكان �إلــى �آخــر �أثنــاء دور�نــه حــول �ل�أرض، كمــا  ــر وجــه �لقمــر مــن ليلــة �إلــى �أخــرى، تبًعــا لتغيُّ خــلال تغيُّ

يشــاَهد مــن �ل�أرض. 

نشاط 2:

نتاأمَُّل الشكل، ونستنتُج، ثم نجيب:

كل رقم )٢(: �أوجه �لقمر �لشَّ

Í  .نستنتُج ظهور �لقمر بعدة �أوجه خلال �لشهر �لقمري
Í .نبّيُن �أهمية معرفة منازل �لقمر
Í .نسّمي موقع �لقمر عندما يكون في �أقرب نقطة له من �ل�أرض
Í  .نسّمي موقع �لقمر عندما يكون في �أبعد نقطة له من �ل�أرض
Í      .نحّدد وجه �لقمر في كلا �لحالتين �لسابقتين

35٧٠٠٠كم٤٠٦٠٠٠كم
�لحضيض �ل�أوج
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�تّجاه هلال �أول �لشهر �لقمري هو نفس �تّجاه هلال �آخر �لشهر �لقمري.

 تشكُّل ظاهرة الخسوف للقمر:
نشاط ٣:

كل، ونستنتج، ثم نجيب:  نتاأمَُّل النّّص والشَّ

يــدور �لقمــر حــول �ل�أرض، وينتــج عــن هــذه �لحركــة حــدوث حالــة خســوف �لقمــر، وهــي حالــة �حتجــاب نــور 

ــا عــن ســطح �ل�أرض؛ بســبب وقــوع �لقمــر فــي َمْنِطَقــة شــبه ظــّل �ل�أرض، �أو فــي َمْنِطَقــة ظلّهــا. ــا �أو جزئيًّ �لقمــر كليًّ

 

خسوف جزئي
شبه ظل

�لشمس

)خسوف كلي(

جـ
ب
�أ

د
هـ

كل رقم )3(: خسوف �لقمر �لشَّ

Ë  .)نبّيُن موقع �لقمر كما في �لحالة )�أ، هـ
Ë .)نبّيُن موقع �لقمر كما في �لحالة )ب، د
Ë .)نبّيُن موقع �لقمر كما في �لحالة )ج
Ë .ُح مفهوم �لخسوف نوضِّ
Ë .كل �لّسابق �أشكال خسوف �لقمر نستنتُج من �لشَّ

اأثري معلوماتي واأناقش:

     �أقصــى مــدة للخســوف �لجزئــي و�لكلــي تســتمر مــدة 3 ســاعات و٤٠ دقيقــة، منهــا ســاعة و٤٠ دقيقــة للخســوف 
�لكلــي كحــّد �أعلــى. كيــف تفســر ذلك؟
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٣- تشكُّل ظاهرة كسوف الّشمس:
نشاط 4:

  نتاأمَُّل النّص والّشكل، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

تحــدث ظاهــرة كســوف �لّشــمس فــي نهايــة �لشــهر �لقمــري، عندمــا يكــون �لقمــر محاًقــا، حيــث يحجــب مخــروط 

ظــّل �لقمــر ضــوء �لّشــمس بشــكل جزئــي، �أو كلــي عــن �أجــز�ء مــن ســطح �ل�أرض.

)كسوف كلّي(

)كسوف جزئي(

كل رقم )٤(: كسوف �لّشمس �لشَّ
Ë .نبّيُن موقع �لقمر في حالة �لكسوف

Ë .نلاحُظ مخروط ظّل �لقمر على سطح �ل�أرض 

Ë .نلاحُظ مخروط شبه ظّل �لقمر على سطح �ل�أرض 

Ë ماذ� تُسّمى حالة �لكسوف  في َمْنِطَقة شبه ظّل �لقمر؟

Ë ماذ� تُسّمى حالة �لكسوف في َمْنِطَقة ظّل �لقمر؟

Ë .ُح مفهوم �لكسوف نوضِّ

كل �لّسابَقْيِن �أّن هناك ثلاث حال�ت من كسوف �لّشمس، هي:  ُيستنَتُج من �لنّّص، و�لشَّ

Ë  �الكســوف الجزئــي: يحــدث هــذ� �لنــوع مــن �لكســوف عندمــا ينحجــب جــزء مــن قــرص �لّشــمس، فيظهــر هــذ

�لجــزء معتًمــا عندمــا ُينظــر �إليــه مــن �ل�أرض فــي �لَمْنِطَقــة �لو�قعــة فــي شــبه ظــّل �لقمــر.

Ë  الكســوف الكلــي: وهــو حالــة �نحجــاب قــرص �لّشــمس عــن َمْنِطَقــة محــدودة وصغيــرة من ســطح �ل�أرض؛ بســبب

وقوعهــا فــي ظــّل �لقمــر، حيــث تصبــح هــذه �لَمْنِطَقــة معتمــة كلّيًّــا، ولفتــرة زمنيــة قصيــرة ل� تزيــد عــن )٧( دقائــق.

ِقَصر مدة �لكسوف �لكلّّي للّشمس.
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Ë :الكسوف الحلقي

نشاط 5:

    نتاأمَُّل النّّص، والصورة، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

ــه عــن �ل�أرض، وهــو فــي  عندمــا يكــون �لقمــر فــي �أبعــد نقطــة ل

ــى ســطح  ــر �إل ــّل �لقم ــث ل� يصــل مخــروط ظ ــة �لمحــاق، بحي حال

�ل�أرض، وبالتّالــي يظهــر �لقمــر علــى شــكل بقعــة ســود�ء علــى قــرص 

ــل ضــوء �لّشــمس.   ــة تمثّ ــط بهــا حلقــات مضيئ �لّشــمس، وتحي

Ç متى يحدث �لكسوف �لحلقي؟

Ç  لمــاذ� تظهــر بقعــة ســود�ء علــى وجــه �لّشــمس فــي �لكســوف

�لحلقــي؟

Ç ما سبب �لتوهج �لضوئي حول �لبقعة �لسود�ء؟

Ç .ُح مفهوم �لكسوف �لحلقي نوضِّ

4- تشكُّل حال�ت المد:

ــة  ــوة �لطــرد �لمركزي ــى ســطح �ل�أرض مــن جهــة، وق ــاه عل ــة �لقمــر للمي تحــدث ظاهــرة �لمــد نتيجــة لقــوة جاذبي

لــلاأرض �لنّاجمــة عــن دور�ن �ل�أرض حــول نفســها مــن جهــة �أخــرى، وتحــدث عمليــة �رتفــاع مؤقــت فــي مســتوى ميــاه 

�لبحــار و�لمحيطــات باتّجــاه �لمناطــق �لّســاحلية علــى مــد�ر �ليــوم.

اأ- المد العالي

نشاط ٦:

كل، ونستنتُج، ثّم نُجيب:  نتاأمَُّل النّّص والشَّ

عندمــا تقــع كّل مــن �ل�أرض، و�لّشــمس، و�لقمــر علــى مســتوى فلكــي و�حــد، كمــا فــي حالــة �لمحــاق، وحالــة 

�لبــدر يحــدث �لمــد �لعالــي، يحــدث �أقصــى �رتفــاع للميــاه �إلــى �ل�أعلــى فــي حــدود �أربعــة �أمتــار، بينمــا تنســاب �لميــاه 

أمتــار، وخاّصــة فــي �لخلجــان. باتّجــاه �لســو�حل �إلــى عشــر�ت �ل�

صورة رقم )١(: �لكسوف �لحلقي للّشمس
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كل رقم )5( حالة �لمد �لعالي و�لمنخِفض �لشَّ

Ç .نبين موقع �لقمر بالنّسبة للّشمس، و�ل�أرض في حالة �لمحاق، وفي حالة �لبدر
Ç  نستنتُج دور �لّشمس في زيادة جاذبية �لقمر للمسطحات �لمائية على �ل�أرض في حالة �لمحاق؟
Ç .نُفّسر حدوث �لمد �لعالي و�لقمر في حالة �لبدر 
Ç لماذ� يحدث مد عاٍل في �لجهة �ل�أخرى من �لمسطحات �لمائية �أثناء �لمحاق، و�لبدر؟ 
Ç كم حالة مد عاٍل تحدث على سطح �ل�أرض في �لشهر �لقمري؟
Ç .نستنتُج �أسباب تشكُّل ظاهرة �لمد �لمائي على �ل�أرض

ب- المد المنخِفض: 

نشاط ٧:

Ë :كل رقم )5(، ونستنتُج، ثّم نُجيب ُل �لشَّ نتاأمَّ
Ë .نبّيُن موقع �لقمر في حالة �لتربيع �ل�أول و�لثاني بالنّسبة للّشمس
Ë .نلاحُظ �تّجاه قوة جذب �لّشمس للمسطحات �لمائية
Ë .نلاحُظ �تّجاه قوة جذب �لقمر للمسطحات �لمائية

ُيســتنتج مّمــا ســبق �أّن هنالــك �رتفاًعــا منخِفًضــا للميــاه علــى ســطح �ل�أرض، ويحــدث ذلــك بســبب تعــارض قــوة 
جــذب �لّشــمس مــع قــوة جــذب �لقمــر لميــاه ســطح �ل�أرض، عندمــا يكــون �لقمــر فــي حالــة �لتربيــع �ل�أول �أو �لثّانــي، 

وهــو مــا يســّمى �لمــد �لمنخِفــض.
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                 صورة رقم )٢(: حالة مد عاٍل       صورة رقم )3(:حالة جزر للمكان نفسه

Ë .قارن بين مفهومي �لمّد و�لجزر

اأهمية المد والَجِزر:

Ë .تحريك �لمو�د �لغذ�ئية �لتي تحتاجها �لكائنات �لحية في �لمسطحات �لمائية، ونقلها من مناطق �إلى �أخرى

Ë  ،ل�ســتفادة مــن حالــة �لمــد �لعالــي فــي رفــع منســوب �لميــاه �لّســاحلية؛ لتســهيل عمليــة شــحن بعــض �لســفن�

و�إنز�لهــا، وصيانتهــا.

Ë .ل�ستفادة من حالة �لمد و�لجزر في توليد �لطاقة �لكهربائية، كما في �لسويد، وفرنسا�

Ë  تســهيل عمليــة صيــد �ل�أســماك، ففــي حالــة �لمــد، تصــل كميــات كبيــرة مــن �ل�أســماك للمناطــق �لّســاحلية، وفــي

حالــة �لجــزر، تعلــق هــذه �ل�أســماك بالشــباك �لمنصوبــة علــى تلــك �لســو�حل.

Ë  .ثات و�لنُّفايات �لبشرية تنظيف �لسو�حل و�لمو�نئ من �لملوِّ

نشاط بحثي:

نترنت، ونُعدُّ تقرير�ً حول: نبحث من خلال �ل�إ

نسان.	  �أهمية �لقمر وفو�ئده بالنّسبة لكوكب �ل�أرض و�ل�إ

آية �لكريمة:  	  تفسير �ل�

  )يس: 39(
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اأَقـيُِّم َتَعلُّمي:

جابة اإلى الّدفتر:  اأجيُب عن ال�أسئلة ال�آتية، واأنقُل ال�إ

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ الّسؤال ال�أول:  

١  كم ينخفض وزن �أّي جسم على سطح �لقمر مقارنة مع وزنه على سطح �ل�أرض؟

ُدس                          د- �لثُّلُث �أ- �لرُُّبع                 ب- �لُخُمس             ج- �لسُّ

٢   ما  سبب �رتفاع  درجة حر�رة سطح �لقمر �لمو�جه للّشمس �إلى ١35 درجة س؟

د- عدم وجود غلاف غازي له. ج- ِكَبر حجمه.   �أ- قربه من �لّشمس. ب- وجود غلاف غازي له.  

 3 متى تحدث ظاهرة خسوف �لقمر؟

�أ-  عندما تكون �ل�أرض بين �لقمر و�لّشمس.      ب- عندما يكون �لقمر بين �ل�أرض و�لّشمس.

ظــّل  شــبه  َمْنِطَقــة  فــي  �ل�أرض  تكــون  عندمــا  د-  ج- عندما تكون �لّشمس بين �لقمر و�ل�أرض.      

�لقمــر.

�أعّرف ما ياأتي: الّسؤال الثّاني:  

�لمد �لعالي، و�لكسوف �لحلقي.

�أذكر �لنّتائج �لمترتّبة على دور�ن �لقمر حول نفسه، وحول �ل�أرض، ودور�نهما مًعا حول �لّشمس. الّسؤال الثّالث:  

ُر ما ياأتي: �أفسِّ الّسؤال الرابع:  

�أ- تشكُّل ظاهرة �لمد. 

ب- تشكُّل ظاهرة �لكسوف �لحلقي.

الّسؤال الخامس: �أقارن بين كيفية حدوث كّل مّما ياأتي:

�أ- خسوف �لقمر، وكسوف �لّشمس. 

ب- �لمد �لعالي، و�لمد �لمنخِفض.

ُح �أهمية �لمد و�لجزر. الّسؤال الّسادس: �أوضِّ
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الحياة على كوكب ال�أرضالخامسالّدرس

ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية هذا الّدرس، اأن يكونوا قادرين على:

ذكر �لعو�مل �لتي �أسهمت في ظهور �لحياة على سطح �ل�أرض. !

�ثبات مدى تاأثير �لموقع �لفلكي للاأرض على نشاأة �لحياة عليها. !

بيان �أثر �لغلاف �لصخري على قيام �لحياة على سطح �ل�أرض. !

توضيح �أثر �لغلاف �لجّوي للاأرض على �لحياة على سطح �ل�أرض. !

�ستنتاج �أهمية �لمسطحات �لمائية للحياة على سطح �ل�أرض. !

العوامل التي ساهمت في ظهور الحياة على ال�أرض:
هنالك عدد من �لعو�مل �لتي ساهمت في ظهور ُمْخَتِلف �أشكال �لحياة على �ل�أرض، هي:

اأّوًل�- الموقع الفلكي للاأرض:

 يقصد بالموقع �لفلكي للاأرض: �لمكان �لذي تشغله �ل�أرض بالنّسبة للمجموعة �لّشمسّية. 

نشاط ١:

نتاأمَّل النّص والّشكل، ونستنتُج، ثّم نُجيب: 

Ë  موقــع فــي  �ل�أرض  كانــت  لــو  كيــف 

مــن حيــُث درجــة  َهــرة،  �لزُّ �أو  عطــارد 

ســطحها؟ حــر�رة 

Ë  موقــع فــي  �ل�أرض  كانــت  لــو  كيــف 

�لمّريــخ �أو �لمشــتري، مــن حيــُث درجــة 

ســطحها؟ حــر�رة 

Ë  لــلاأرض �لفلكــي  �لموقــع  �أثّــر  نســتنتُج 

على سرعة دور�نها حول نفسها. 

بلوتو

نبتون

اأورانوس
زحل

المريخ
المشتري

ال�رض

الزهرة
عطارد

كل رقم )١(: �لموقع �لفلكي للاأرض في �لمجموعة �لّشمسّية �لشَّ
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ُيستنتج مّما سبق ما ياأتي:

Í  َهــرة بالنّســبة للّشــمس، وهــذ� جعــل �ل�أرض تتاأثــر بجاذبيــة �أّن �ل�أرض تمثّــل �لمرتبــة �لثّالثــة بعــد عطــارد و�لزُّ

ــا حــول نفســها، وهــي دورة و�حــدة كل )٢٤(  ــد�ل ســرعة دور�نه ــى �عت ــا �أّدى �إل ــا؛ م �لكو�كــب �لمجــاورة له

ســاعة، وهــذ� يمثّــل طــول �ليــوم علــى �ل�أرض، فهــو ليــس يوًمــا طويــًلا بنهــاره وليلــه، وليــس بقصيــر؛ مــا يجعــل 

ــى ســطحها. ــة للظهــور عل ــاة قابل �لحي

Í  ــون كــم؛ فهــو ليــس ــي ١5٠ ملي ــُث �لبعــد عــن �لّشــمس، وهــو حو�ل ــا مناســًبا مــن حي ــا فلكيًّ ــل موقًع �أّن �ل�أرض تمثّ

بقريــب مــن �لّشــمس، بحيــث ترتفــع درجــة حــر�رة ســطحها، ول� ببعيــد عنهــا، بحيــث تنخفــض حــر�رة ســطحها، 

وهــذ� مــا جعلهــا بشــكل عــام معتدلــة �لحــر�رة علــى معظــم ســطحها؛ مــا ســاعد فــي ظهــور ُمْخَتِلــف �أشــكال �لحيــاة 

عليهــا.

Í  تســاهم �لكو�كــب �ل�أخــرى، ل� ســّيما كوكــب �لمشــتري؛ نظــًر� لحجمــه �لكبيــر، وقــوة جاذبيتــه �لتــي تزيــد عــن

جاذبيــة �ل�أرض، فــي حمايــة �ل�أرض، و�لحيــاة عليهــا مــن �ل�أجســام �لكونيــة �لُمْخَتِلفــة، مثــل �لنَّيــازك، و�لُمَذنَّبــات.

ثانًيا- الغلاف الصخري للاأرض، والحياة فيها:

ــر�وح ُســمكها بيــن  ــة لهــا، �لتــي تتشــكّل مــن طبقــة رقيقــة، يت ــلاأرض بالقشــرة �لخارجي ــل �لغــلاف �لصخــري ل يتمثّ

ــل قيعــان �لبحــار و�لمحيطــات،  ــل �لقــاّر�ت، و�أخــرى تمثّ ــة مــن صفائــح، تمثّ )5كــم( و)5٠كــم(، وهــذه �لقشــرة مكّون

ــه: ــاة علــى ســطح ال�أرض فيمــا اأن ــل دور الغــلاف الصخــري فــي الحي ويتمثّ

ــر �رتفــاع حــر�رة �لمــو�د �لمنصهــرة فــي باطــن �ل�أرض،  ــة علــى ســطح �ل�أرض، مــن تاأثي ــاة كافّ يحمــي �أشــكال �لحي

ــا  ويشــكّل مخــزون �ل�أرض مــن �لطاقــة، مثــل �لفحــم �لحجــري، و�لنّفــط، و�لغــاز �لطبيعــي، و�أيًضــا مصــدًر� مهمًّ

للمــو�رد كافـّـة، مثــل �لتّربــة، و�لمعــادن، و�لميــاه �لجوفيــة، و�لحجــارة، ويشــكّل �لغــلاف �لصخــري �لتنــوع فــي مظاهــر 

ــاة  ــوع �لحي ــا، وتن ــة، وغيره ــات، ومنخفضــات، و�أودي ــال، وســهول، وهضــاب، ومرتفع ــن جب ــس �ل�أرض، م تضاري

ــة و�لبشــرية.  ــة و�لَحَيو�ني �لنّباتي

      

�لغلاف �لصخري للاأرض



55

ثالًثا- الغلاف الجوّّي للاأرض: 
 يتمثـّـل دور �لغــلاف �لجــّوّي فــي �لحيــاة علــى ســطح �ل�أرض مــن خــلال دور كّل مــن �لغــلاف �لمغناطيســي مــن جهــة، 

ودور �لغــلاف �لغــازي مــن جهــة �أخــرى وهــي علــى �لنحــو �ل�آتي:

اأ- الغلاف المغناطيسي للاأرض: 

نشاط 2-اأ:

نتاأمَّل النّص والّشكل، ونستنتُج، ثّم نُجيب:
ــاع  ــى �رتف ــة حت ــّف فضــاء �لكــرة �ل�أرضي أقطــاب �لمغناطيســية، لتل ــر �ل� ــن باطــن �ل�أرض عب ــة تخــرج م ــو �أحزم ه
)٦5( �ألــف كيلــو متــر فــي �لفضــاء، وقــد تشــكّل بفعــل دور�ن �ل�أرض حــول نفســها مــن جهــة، وبســبب وجــود �لنـّـو�ة 

نــة مــن �لحديــد، و�لنيــكل مــن جهــة �أخــرى. �لمنصهــرة �لمكوَّ

Ë ماذ� يطلق على �لخطوط �لتي تلّف فضاء �لكرة �ل�أرضية؟

Ë لماذ� �لخطوط من �لجهة �لمقابلة للّشمس �أقّل حجًما من �لجهة �ل�أخرى؟

Ë كيف تشكََّل هذ� �لغلاف حول �ل�أرض؟

Ë .ُح مفهوم �لغلاف �لمغناطيسي نوضِّ

Ë كيف يساهم هذ� �لغلاف في ظهور �لحياة على سطح �ل�أرض؟

ُيستنَتُج مّما سبق ما ياأتي:

Í  يســاهم �لغــلاف �لمغناطيســي فــي تثبيــت �لغــلاف �لغــازي لــلاأرض؛ مــا يمنحــه �ل�ســتقر�ر، و�ل�ســتمر�ر فــي قيامــه

ــر، وتكاثـُـف، وتســاقط(، وهــي  بوظائفــه �لُمْخَتِلفــة، مــن توزيــع �ل�أشــّعة �لّشمســّية، و�لعمليــات �لُمناخيــة )مــن تبخُّ

مــن �أهــّم عناصــر �لحيــاة علــى ســطح �ل�أرض.

كل رقم )٢(: �لغلاف �لمغناطيسي �لشَّ
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Í  ،يقــوم �لغــلاف �لمغناطيســي بحمايــة �ل�أرض مــن �لريــاح �لّشمســّية �لتــي تحمــل جزيئــات ســالبة، و�أخــرى موجبــة

فيعمــل علــى تشــتيتها فــي �لفضــاء �لخارجــي.

Í  ــا، و�لمهاجــرة ــى �لمناطــق �لمهاجــرة منه ــّرف �إل ــي �لتع ــور �لمهاجــرة ف ــة �لطي ــات، خاّص ــدي بعــض �لَحَيو�ن تهت

ــن خــلال شــعورها بخطــوط �لمجــال �لمغناطيســي.  ــا، م �إليه

ب- الغلاف الغازي للاأرض: 
نشاط 2-ب:

نتاأمل �لشكل، ونستنتج، ثم نجيب:

١00

٨0

٦0

40

20

0

تر
وم

كيل

ثيرموسفير

ميزوسفير

ستراتوسفير

وزون ال�أ

تروبوسفير

خط ال�ستواء

ثيرموسفير
ميزوسفير

تروبوسفير
ستراتوسفير

كل رقم )3(: طبقات �لغلاف �لغازي للاأرض �لشَّ

Ë ما �لطبقات �لتي يتكون منها �لغلاف �لغازي؟

Ë ما �أهمية طبقة �ل�أوزون؟
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يتاألــف �لغــلاف �لغــازي لــلاأرض مــن عــّدة طبقــات، �أهمهــا: �لطّبقــة �لقريبــة مــن ســطح �ل�أرض، وهــي �لطّبقــة �لُمناخيــة 

)تروبوســفير(، ويتمثـّـل دور �لغــلاف �لغــازي فــي �لحيــاة علــى ســطح �ل�أرض فيمــا ياأتــي:

Í .تزويد ُمْخَتِلف �لكائنات �لحية على سطح �ل�أرض بال�أكسجين

Í  ــطح ــى س ــان، بالوصــول �إل نس ــا �ل�إ ــة، ومنه ــات �لحي ــدة للكائن ــة �لمفي ــّعة �لمرئي ــازي للاأش ــلاف �لغ يســمح �لغ

ــوق �لبنفســجية. ــّعة ف ــل �ل�أش ــى ســطحها، مث ــن �لوصــول �إل ــاّرة م ــّعة �لّض ــع �ل�أش �ل�أرض، ومن

Ë  ،يســاهم �لغــلاف �لغــازي فــي تلطيــف حــر�رة ســطح �ل�أرض، مــن خــلال تشــتيت �ل�أشــّعة �لّشمســّية، و�نتشــارها

شــعاع �لّشمســي �إلــى ســطح �ل�أرض، مــا جعلهــا مناســبة  ــة مــن �ل�إ ــؤدي �إلــى وصــول كمي و�نعكاســها، وهــذ� ي

للحيــاة عليهــا. 

Ë  ،ن �لمجــاري �لنهريــة ينجــم عــن ســقوط �ل�أمطــار �لغزيــرة، وذوبــان بعــض �لثلــوج فــوق ســطح �ل�أرض تكــوُّ

و�لســيول، وهــذه بدورهــا تســاهم فــي تشــكُّل مظاهــر ســطح �ل�أرض، وتنــوع مظاهــره مــن �إقليــم �إلــى �آخــر.

ضافــة �إلــى نقــل ُمْخَتِلــف �أنــو�ع �لبــذور  أتربــة علــى ســطح �ل�أرض، بال�إ بــات، و�ل� تَُعــّد �لريــاح مــن �أهــّم عو�مــل نقــل �لمخصِّ

�لنّباتيــة، وتوزيعهــا، وتوطينهــا علــى ســطحها؛ مــا يســاهم فــي �نتشــار ُمْخَتِلــف �أشــكال �لحيــاة �لنّباتيــة، وتوزيعهــا، ثــّم 

�نتشــار �لحيــاة �لَحَيو�نيــة كذلــك. 

رابًعا- الغلاف المائي للاأرض، والحياة عليها:
ــر�ت،  ــار، و�لبحي أنّه ــًلا بالبحــار، و�لمحيطــات، و�ل� ــن ِمســاحة ســطح �ل�أرض، ممث ــي )٧١%( م يشــكّل �لمــاء حو�ل

ــاة علــى ســطح �ل�أرض، ويظهــر ذلــك مــن خــلال مــا ياأتــي: ــة، وهــو �أهــّم عناصــر �لحي ــاه �لجوفي و�لمي

Í .يشكّل مورًد� للشرب لُمْخَتِلف �أشكال �لكائنات �لحية �لنّباتية، و�لَحَيو�نية، و�لبشرية كافّة

Í  يشــكّل عنصــر تــو�زن حــر�ري علــى ســطح �ل�أرض، فمــن خــلال �لتبخــر، تنخفــض درجــة �لحــر�رة، و�أثنــاء �لبــرودة

�لشــديدة، تمنــح �لمحيطــات و�لبحــار �لــدفء للمناطــق �لّســاحلية.

Í .يمثّل ميد�نًا لنقل ُمْخَتِلف �لحمول�ت، وللتنقل، و�لتَّرحال عبر �لمحيطات، وصوًل� �إلى �لقاّر�ت

لبة. �أهمية �أن يظهَر �لماء بثلاثة �أشكال على سطح �ل�أرض، هي: �لسائلة، و�لغازية، و�لصُّ
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اأَقـيُِّم َتَعلُّمي:

جابة اإلى الّدفتر: اأجيُب عن ال�أسئلة ال�آتية، واأنقُل ال�إ

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال ال�أول:  �أختاُر رمز �ل�إ

نة من �لحديد، و�لنّيكل؟ ١  ماذ� يترتب على دور�ن �ل�أرض ونو�تها �لمكوَّ

�أ- تشكُّل �لغلاف �لمغناطيسي للاأرض.           ب- تشكُّل �لغلاف �لصخري.

ج- تشكُّل �لغلاف �لغازي.                      د- تشكُّل �لغلاف �لمائي.   

٢   ما نسبة ما يشكّله �لغلاف �لمائي من ِمساحة �ل�أرض؟ 

د- %85.  ج- %8١.     ب- ٧5%.       �أ- ٧١%.    

 3 ما �لطّبقة �لقريبة من سطح �ل�أرض �لتي ُيطلق عليها �لطّبقة �لُمناخية؟ 

د- تروبوسفير.   ج- ستر�توسفير.      ب- ميزوسفير.      �أ- ثيرموسفير.     

ُح �أثر �لموقع �لفلكي للاأرض في ظهور �لحياة عليها. �أوضِّ الّسؤال الثّاني:  

الّسؤال الثّالث:  �أبّيُن �أهمية �لغلاف �لصخري للاأرض، و�لحياة عليها.

ُر �أهمية �لغلاف �لمغناطيسي للاأرض، و�لحياة عليها. �أفسِّ الّسؤال الرابع:  

ُح �أثر �لغلاف �لمائي على �ل�أرض، و�لحياة عليها. الّسؤال الخامس: �أوضِّ

الّسؤال الّسادس: �أبين دور �لغلاف �لغازي في �لحياة على �ل�أرض. 

الّسؤال الّسابع:  �أعّرُف ما ياأتي:

�لموقع �لفلكي للاأرض - �لغلاف �لمائي - �لغلاف �لجّوّي - �لغلاف �لصخري.

نشاط:
نبحــث فــي طبقــات �لغــلاف �لغــازي �ل�أخــرى و�أثرهــا فــي �لحيــاة علــى ســطح �ل�أرض، ثــم 

ننظــم جلســة لمناقشــة ذلــك.
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ال�ستفادة من الطاقة الّشمسّيةالّسادسالّدرس

ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية هذا الّدرس، اأن يكونوا قادرين على:

توضيح مفهوم �لطاقة �لّشمسّية. !

بيان ميز�ت �لطاقة �لّشمسّية. !

تعد�د �أشكال �ل�ستفادة من �لطاقة �لّشمسّية.  !

�ستنتاج ُمشكلات �ستخد�م �لطاقة �لّشمسّية ومعيقاتها. !

تعليل �أهمية �لوطن �لعربي لمستقبل �لطاقة �لّشمسّية. !

بيان دور �لطاقة �لبديلة في ِفَلسطين. !

 الطاقة الّشمسّية:                                  
ــّد �أحــد �أهــّم مجــال�ت  ــا ينبعــث مــن �لّشــمس مــن �أشــعة، وضــوء، وحــر�رة. وتَُع ــة �لّشمســّية: كل م ُيقصــد بالطاق

ــز�ت.  ــة مــن مي ــه هــذه �لطاق ــز ب ــة؛ نظــًر� لمــا تتمّي ــة بديل �ل�ســتثمار فــي �لوقــت �لحاضــر، كطاق

ميزات الطاقة الّشمسّية:

Ë .لطاقة �لّشمسّية طاقة متجددة، ونظيفة بعيدة عن ُمْخَتِلف �أشكال �لتّلوُّث�

Ë  ،تَُعــّد �لطاقــة �لّشمســّية �لمصــدر �ل�أســاس لكثيــر مــن �أنــو�ع �لطاقــة �لطّبيعيــة �ل�أخــرى؛ فهــي �أســاس طاقــة �لريــاح

مــن خــلال مــا يتولـّـد مــن فــروق حر�ريــة علــى ســطح �ل�أرض، كمــا �أّن �لّشــمس هــي �لمســؤولة عــن قيــام �لــّدورة 

ــى  ــة عل ــد كهربائي ــات تولي ــاء محطّ ــكان بن م ــح بال�إ ــث يصب ــان، حي ــاقط، وجري ــن تس ــا ينجــم م ــة، وم �لُمناخي

أنّهــار. �لمجــاري �لمائيــة، و�ل�

Ë  .لتِّقنية �لمستعملة فيها بسيطة وغير معقدة، بالمقارنة مع �لتِّقنية �لمستخدمة في مصادر �لطاقة �ل�أخرى�

Ë .ل� تحتاج ل�أي من �أشكال �لطاقة �ل�أخرى؛ لتشغيلها، مثل �لوقود
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اأشكال ال�ستفادة من الطاقة الّشمسّية:

نشاط ١:

نتاأمَُّل الصور، ونستنتُج، ثّم نُجيب: 

�لصور رقم )١(: �أوجه �ستغلال �لطاقة �لّشمسّية

Ë .نناقش، ثم نستنتُج طرق �ل�ستفادة من �لطّاقة �لشمسّية

Ë .نُعطي �أمثلة من و�قعنا �لِفَلسطيني على �أّن �لحاجة �أم �ل�ختر�ع في مجال �لطاقة �لّشمسّية

Ë .ُر تو�فر ُمْخَتِلف �أنو�ع �لخضر�و�ت صيًفا وشتاًء نُفسِّ
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مشكلات استخدام الطاقة الّشمسّية، ومعيقاتها على سطح ال�أرض:

    هناك عدد من �لمشكلات �لتي تعيق �ستخد�م �لطاقة �لّشمسّية، �أهمها: 

Ë   ْ ٤5 لموقــع �لجغر�فــي، حيــث تقــّل فاعليــة �ســتخد�م �لطاقــة �لّشمســّية فــي �لمناطــق �لو�قعــة بعــد درجــة عــرض�

شــماًل�، و٤5ْ  جنوًبــا، حيــث تصبــح �ل�أشــعة �لّشمســّية مائلــة، وتتلبــد �لّســماء بالغيــوم، وتنحجــب �أشــّعة �لّشــمس 

لفتــر�ت طويلــة مــن �لّســنة.

Ë  ــز كبيــر،  ومــا ز�لــت تكلفــة ضخامــة �ل�أجهــزة �لمســتخدمة فــي �ســتغلال �لطاقــة �لّشمســّية، وحاجتهــا �إلــى حّي

�إقامتهــا �أكبــر مــن ناتجهــا �ل�قتصــادي.

Ë .صعوبة تخزين �لطاقة �لّشمسّية، و�رتفاع تكلفتها؛ ل�ستغلالها ليًلا

Ë  ،ــع �لغبــار تعــرُّض منشــاآت �ســتغلال �لطاقــة �لّشمســّية، وتجهيز�تهــا، خاّصــة فــي �لمناطــق �لصحر�ويــة �إلــى تجمُّ

أتربــة عليهــا؛ مــا يقلـّـل مــن فاعليــة هــذه �لتجهيــز�ت. و�لّرمــال، و�ل�

الطاقة الّشمسّية في الوطن العربي:
ــة  ــار، و�لطاق أنّه ــة مــن �ل� ــة �لمائي ــط ومشــتقاته، و�لطاق ــل �لنّف ــة، مث ــي يمتلــك مصــادر متنوعــة مــن �لطاق �إّن �لوطــن �لعرب

�لّشمســّية، حيــث كان لموقــع �لوطــن �لعربــي �لفلكــي �لمــد�ري �لمثالــي �لمشــمس، و�لّســماء �لصافيــة، و�ل�متــد�د �لعرضــي 

�لكبيــر علــى دو�ئــر �لعــرض �لمد�ريــة، و�متــد�ده مــن �لشــرق �إلــى �لغــرب بطــول يزيــد عــن 8 �آل�ف كــم عبــر شــبه �لجزيــرة 

أفــر�د، �أو �لــّدول،  ــا مســتقبليًّا للطّاقــة �لّشمســّية، ســو�ء علــى مســتوى �ل� فريقيــة؛ جعلــه خّز�نً �لعربيــة، و�لصحــر�ء �لكبــرى �ل�إ

مــن خــلال �لتّســخين �لمائــي عبــر �لمر�يــا �لّشمســّية، �أو مــن خــلال بنــاء محطـّـات لتوليــد �لطاقــة �لكهربائيــة. وهنــاك مشــاريع 

قامــة محطـّـات لتوليــد �لطاقــة �لكهربائيــة، كمــا فــي �لصحــر�ء �لجز�ئريــة، بالتعــاون  ضخمــة علــى مســتًوى �إقليمــي وَدولــي؛ ل�إ

مــار�ت �لعربيــة.  مــع �ألمانيــا، ودولــة �ل�إ

صورة رقم )٢(: �أحد مشاريع �لطاقة �لّشمسّية في �لجز�ئر
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الطاقة الّشمسّية في فَِلسطين: 
ــة  ــن �لَمْنِطَق ــب م ــع فلكــي قري ــن موق ــه م ــع ب ــا تتمتّ ــة �لّشمســّية؛ نظــًر� لم ــي �ســتغلال �لطاق ــدًة ف ــدُّ ِفَلســطين ر�ئ تَُع

ــع باأكثــر مــن 3٠٠ يــوم مشــمس ســنويًّا، وكذلــك تو�فــر �أنــو�ع �أخــرى مــن �لطاقــة �لبديلــة  �لمد�ريــة �لــذي يجعلهــا تتمتّ

كطاقــة �لريــاح؛ لتتكامــل مــع �لطاقــة �لّشمســّية، كمــا �أّن قلــة تو�فــر �لطاقــة �لنّفطيــة فــي ِفَلســطين، وصعوبــة �ســتير�دها مــن 

مصادرهــا؛ بســبب �ل�حتــلال �لصهيونــي، و�رتفــاع تكلفتهــا و�أســعارها، �أصبحــت �لطاقــة �لبديلــة، ومجــال�ت �ل�ســتثمار 

ــى  ــة عل أمثل ــن �ل� ــا، وم ــة، و�هتماماته ــة، و�لفردي ــمية، و�ل�أهلي ــة �لّرس ــات  �لِفَلســطينية �لُمْخَتِلف ــات �لجه ــن �أولوي ــا م فيه

مشــاريع �لطاقــة �لّشمســّية فــي ِفَلســطين: 

كانون �أولتشرين ثانتشرين �أول�أيلول�آبتموزحزير�ن�أيارنيسان�آذ�رشباطكانون ثان�لشهر

5,٢5,9٧,38,٢8,99,٧١٠,5١٠,٤9,38,5٦,55,١ساعات

حصاء �لفلسطيني ٢٠٠٧م �لمصدر: �لجهاز �لمركزي للاإ  

جدول متوسط ساعات �لتّشمُّس في فلسطين

Í  مشــروع تزويــد قريــة )عاطــوف( بالكهربــاء: تقــع قريــة عاطــوف شــرق بلــدة طمــون فــي محافظــة طوبــاس

�لِفَلســطينية، ويبلــغ عــدد ســكّانها نحــو ١٢٠ شــخًصا يعيشــون فــي ٢٢ منــزًل�، حيــث تــّم تزويــد منــازل �لقريــة 

كافّــة بالكهربــاء، بمســاعّدة مركــز �لطاقــة �لمتجــددة فــي جامعــة �لنجــاح �لوطنيــة.  

Í  ــة ــة الّذيــب(: تقــع �لقري ــة )جّب ــارة قري مشــروع اإن

ــة بيــت لحــم. جنــوب شــرق مدين

Í  مشــروع اإنــارة قريــة اإمنيــزل: تقــع قريــة �إمنيــزل �إلــى

�لجنــوب مــن مدينــة يطّــا، وبالقــرب مــن �لجــد�ر فــي 

محافظــة �لخليــل، وقــد فشــل هــذ� �لمشــروع؛ نتيجــة 

لتدخــل ســلطات �ل�حتــلال �لّصهيونــي تحــت حجــج 

وذر�ئــع �أمنيــة.

Í  مشــروع اإنــارة طريــق )وادي النـّـار( جنــوب مدينــة

القــدس: وهــو �لطريــق �لوحيــد �لــذي يصــل جنــوب 

أغــو�ر و�لمعابــر مــع  �لغربيــة بشــمالها، وبال� �لضفــة 

�ل�أردن، وهــو طريــق شــديد �لتّعُرجات و�ل�نكســار�ت، 

يبلــغ طولــه حو�لــي 3 - ٦ كــم، ول� يوجــد عليــه 

خطــوط لشــبكة �لكهربــاء؛ بســبب منــع �ل�حتــلال 

مشروع �إنارة قرية �إمنيزل 

�إنارة طريق و�دي �لنّار
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ــَذت فــي قطــاع غــّزة، مثــل �إنــارة و�دي غــّزة بالطاقــة �لّشمســّية، ومشــروع وحــدة  وهنــاك عــدد مــن �لمشــاريع �لتــي نُفِّ

قامــة محطّــة لتوليــد �لطاقــة �لّشمســّية فــي  �لعنايــة �لمركزيــة فــي مستشــفى �لشــفاء فــي غــّزة، وهنــاك مخطــط مشــروع ل�إ

أغــو�ر، ولكــّن �ل�حتــلال �لصهيونــي يرفــض تنفيــذ �لمشــروع، ويمنعــه. �ل�

اأهّم المؤسسات التي تهتّم بالطاقة المتجددة في فَِلسطين:

 هناك عدد من �لمر�كز و�لمؤسسات �لتي تهتّم بالطاقة �لمتجددة في ِفَلسطين، منها: 

أبحــاث �لطاقــة و�لبيئــة عــام  * المركــز الِفَلســطيني ل�أبحــاث الطاقــة والبيئة: �أنشــئ �لمركــز �لِفَلســطيني ل�
١993م، يعمــل �لمركــز كمؤسســة وطنيــة تابعــة لســلطة �لطاقــة �لِفَلســطينية.

* مركز بحوث الطاقة: �أنشئ عام ١99٦م؛ بهدف �لمساهمة في �إيجاد �لحلول �لعلمية �لمناسبة لمشاكل �لطاقة 
فــي ِفَلســطين، مــن خــلال عمــل در�ســات و�أبحــاث؛ ل�ســتغلال �أنظمــة �لطاقــة �لّشمســّية، وطاقة �لريــاح، و�لغــاز �لحيــوي.

* مركز الطاقة المتجددة في جامعة �لنجاح �لوطنية. 

* الجمعيــة الِفَلســطينية للطاقــة الّشمســّية والمســتدامة:  وهــي هيئــة طوعّيــة تعمــل علــى تشــجيع 
�ل�ســتخد�م �لو�ســع للطاقــة �لمتجــددة كاأولويــة، ومصــدر مــن مصــادر �لطاقــة فــي ِفَلســطين، �أسســها عــام ٢٠٠8م نشــطاء 

نتــاج �لطاقــة  و�أشــخاص، وعــّدة شــركات ومؤّسســات للبحــث �لعلمــي، وهيئــات حكوميــة وغيــر حكوميــة معنييــن باإ

�لمتجــددة فــي ِفَلســطين؛ لمســاعدة تجّمعــات ِفَلســطينية، و�إغاثتهــا بتوصيلهــا بالطاقــة؛ لتخطــي �لعقبــات �لتــي يضعهــا 

ــة. ــع مصــادر �لطاق ــكار جمي ــذي يســعى ل�حت ــي �ل ــلال �لّصهيون �ل�حت

كيف يمكن للطاقة �لبديلة في ِفَلسطين �أن تكوَن �أحد عناصر ثبات �لّشعب �لِفَلسطيني، وصموده في وطنه. 

�لصهيونــي �لســلطة �لِفَلســطينية  مــن مــد خطــوط للشــبكة فــي هــذه �لَمْنِطَقــة، وهــذ� يعنــى تعــرُّض �لمســافرين 

ــق. ــّف �لطري ــذي يل ــًلا؛ بســبب �لظــلام �لد�مــس �ل ــره للخطــر لي عب
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اأَقـيُِّم َتَعلُّمي:

جابة اإلى الّدفتر: اأجيُب عن ال�أسئلة ال�آتية، واأنقُل ال�إ

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي:   الّسؤال ال�أول:  �أختاُر رمز �ل�إ

١  ما �لمناطق �لتي تقل فيها قاعلّية �لطاقة �لشمسّية؟

�أ- بين درجتي عرض ٠ - 5 ْ                        

ب- بعد درجتي عرض ٤5 ْ شمال�ً وجنوباً . 

ج- بين درجتي عرض 5 - ٢3 ْ  شمال�ً وجنوباً.       

آتية �ستخدمت �لطاقة �لّشمسّية في تحلية مياه �لبحر؟ ٢  �أّي من �لّدول �ل�

�أ- �ل�سكندنافية.   

ب- �ل�تحاد �لّسوفيتّي �لّسابق.  

ج- �لخليج �لعربي.   

د- غرب �أوروبا. 

ألو�ح �لّشمسّية في �إنارة طريق و�دي �لنّار جنوب مدينة �لقدس؟  3 �إل�َم يعود �ستخد�م �ل�

�أ- رخص �أثمانها.    

ب- شّدة تعّرجها، و�نكسار سطحها.

ج- قر�ر �ل�حتلال منع مّد شبكة �لكهرباء.  

د- طول مسافة �لطريق �لتي تبلغ 3-٦ كم.   

الّسؤال الثّاني:  �أبّيُن فو�ئد �لطاقة �لّشمسّية، و�ستخد�ماتها.

ُح ما ياأتي: الّسؤال الثّالث:  �أوضِّ

 �أ- هناك عدد من �لمشاكل و�لمعيقات َتحول دون �ستخد�م �لطاقة �لّشمسّية على نطاق و�سع. 

أمثلة.  َذت في ِفَلسطين، و�سُتخدمت فيها �لطاقة �لّشمسّية، مع �ل� ب-  هنالك مجموعة من �لمشاريع نُفِّ

ج- �أهّم �لمؤسسات �لتي ُعِنَيت بالطاقة �لبديلة في ِفَلسطين، ونوع �لطاقة �لبديلة �لتي �هتّمت بها. 
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ُح مفهوم �لطاقة �لّشمسّية. الّسؤال الرابع:  �أوضِّ

الّسؤال الخامس: �أعلُِّل ما ياأتي: 

�أ- ُيَعّد �لوطن �لعربي خّز�نًا لمستقبل �لطاقة �لّشمسّية. 

ب-  تَُعدُّ ِفَلسطين من �أفضل �لمناطق في �لعالم ل�ستخد�م �لطاقة �لّشمسّية. 

اأقّيم ذاتي

اأعبُِّر- بُلغتي- عن المفاهيم التي اكتسبُتها بعد دراستي للوحدِة، ِبما ل� يزيُد َعْن ثلاثِة اأسطر.

مشروع الَوحدة

نختــار فكــرة ل�ســتغلال الطاقــة الشمســية فــي منطقتنــا، ونحــدد مــن خلالهــا ال�حتياجــات اللازمــة، 

والتكلفــة المتوقعــة، والفائــدة المرجــوة، والصعوبــات والمخاطــر المتوقعــة.
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نتاأّمُل ما ياأتي، ونُفكِّر:    

نسان مهارته وخبراته، فانتصرت الجغرافيا، وكتب التاريخ". "في هذا السهل، اختبر ال�إ

سطح األرضسطح األرض
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 ُيتوقـّـُع مــن �لطّلبــة بعــد در�ســة �لَوْحــَدة، و�لتفاعــل مــع �أنشــطتها �أن يكونــو� قادريــن علــى �لربــط بيــن �لظو�هــر 

�لجغر�فّيــة، ومــكان توّزعهــا، وفهــم �لعلاقــة �لتكامليــة بيــن ُمْخَتِلــف عناصــر تكــّون �لقــاّر�ت، تشــكُّلها، وتضاريســها، 

و�إبــر�ز �أوجــه �ل�ســتفادة، وتعميــق �لفهــم �لجغر�فــي، مــن خــلال �لتحليــل و�لربــط، وفهــم �لمحيــط �لبيئــي، وتنميــة 

مهــار�ت حــل �لمشــكلات، و�قتــر�ح �لحلــول، و�تخــاذ �لقــر�ر�ت، وجمــع �لبيانــات، وتنظيمهــا، وتحليلهــا؛ 

ــا،  ــة بينه ــى ســطح �ل�أرض، و�لعلاق ــة عل ــر �لطبيعي ــة، وتفســير نشــاأة �لظو�ه ــات �لمطلوب ــى �لمعلوم للحصــول عل

آتيــة:  نســان و�لبيئــة �لتــي يعيــش عليهــا، ويتــّم تحقيــق ذلــك مــن خــلال �ل� و�إدر�ك �لعلاقــة �لمتبادلــة بيــن �ل�إ

Ç .تحليل �ل�أشكال، و�لنصوص، و�لصور �لمتعلقة بنشاأة �لقار�ت، وتشكل سطح �ل�أرض، وتضاريسها

Ç .تصميم جدول للمقارنة بين نظريات نشاأة �لقار�ت ومر�حلها

Ç .لتعيين على �لخريطة للسو�حل �لتي فيها تطابق مع نظرية زحزحة �لقار�ت، و�لصفائح �لتكتونّية�

Ç .تصميم لوحة ل�أجز�ء �ل�أرض

Ç .إنجاز خريطة مفاهيمية للعو�مل �لمؤثرة في تشكيل سطح �ل�أرض�

Ç .تصميم لوحة من �لصور للاأشكال �أرضية ناجمة عن عمليات �لتعريّة و�لتجويّة

Ç .لتعيين على خريطة �لعالم �أشهر �لتضاريس، و�لمسطحات و�لمضائق �لمائّية�

Ç .نجاز �لتقارير �لبحث من مصادر �لمعرفة ل�إ
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نشاأة القاّراتال�أولالّدرس

ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية هذا الّدرس، اأن يكونوا قادرين على:

تفسير نظرية �لّزحزحة في نشاأة �لقاّر�ت. !

�لتمييز بين نظرية �لتّيار�ت �لحر�رية �لصاعدة، ونظرية �لّزحزحة في نشاأة �لقاّر�ت.  !

بيان تكاُمل نظرية �لّصفائح �لتّـكتونية مع �لنّظريات  �لّسابقة في نشاأة تضاريس سطح �ل�أرض. !

�لتعّرف �إلى تركيب جوف �ل�أرض، وخصائصه. !

نشاأة القاّرات:

١- نظرية الزحزحة للقارات:

نشاط ١:

نتاأمَُّل النّص وال�أشكال، ونستنتُج، ثم نجيب:

ألمانــي  تَُعــدُّ نظريــة �لّزحزحــة مــن �لنّظريــات �لتــي حاولــت تفســير نشــاأة �لقــاّر�ت، وقــد قــّدم هــذه �لنّظريــة �لعالــم �ل�

آتيــة مــن رقــم )١-٤(  تبّيــن مر�حــل تطــّور نشــاأة �لقــاّر�ت: )�ألفريــد فجنــر( عــام ١9١٢م، و�ل�أشــكال �ل�

شكل )١-٤(: يبّين نشاأة �لقاّر�ت حسب نظرية فجنر



٦9

Ë .)نصف �لتغير�ت �لتي طر�أت على �ليابس و�لماء بد�أ من �لشكل )١( وحتى �لشكل )٤

Ë .نبّين �لسبب في هذه �لتغّير�ت

Ë  .نذكر �أسماء �لكتل �لقاّريّة و�لمسطحات �لمائية �لتي تشكّلت بفعل هذه �لتغّير�ت

Ë  .)كل رقم )٤ كل رقم )3(، و�لشَّ  نبّيُن موقع �إفريقيا و�لهند من خّط �ل�ستو�ء في �لشَّ

Ë .)كل رقم )٤ كل رقم )3(، و�لشَّ ُد �لتغيير�ت في موقع �لقار�ت بالنسبة لخط �ل�ستو�ء في �لشَّ نحدِّ

Ë  .)نبّين �لتّطّور �لّزمني للاأشكال من )١-٤

Ë .نُسّمي �لبحر �لذي يفصل بين �لكتل �لقاّرية �لقديمة

فّسر فجنر �أسباب هذه �لّزحزحة باأنّه يعود �إلى قوتين، هما:

١- قــوة الطــرد: وهــي قــوة ناجمــة عــن دور�ن �ل�أرض حــول نفســها؛ مــا �أّدى �إلــى زحزحــة �لكتــل �لمتكّســرة نحــو 
�لشمال، مثل �لهند، و�أخرى نحو �لشرق، فظهرت �أستر�ليا.

ــل  ــة جذبــت بعــض �لكت ــلاأرض، وهــذه �لقــوة �لجاذب ــوة ناجمــة عــن جــذب �لّشــمس و�لقمــر ل ــوة المــد: وهــي ق 2- ق
أمريكيتــان �لّشــمالية، و�لجنوبية. �لمتكّســرة نحــو �لغــرب، فتكّونــت �ل�

ثبات نظريته، منها: أدلة �لتي �عتمد عليها فجنر ل�إ ومن �ل�

Ç  تطابــق �لســو�حل �لغربيــة لقــاّرة �إفريقيــا مــع �لســو�حل

وتشــابهها.  �لجنوبيــة  أمريــكا  ل� �لشــرقية 

Ó  أبــلاش فــي شــرق �أمريــكا �لّشــمالية مــع تشــابه مرتفعــات �ل�

ــر�، و�أيًضــا تشــابه مرتفعــات شــرق  مرتفعــات غــرب �إنجلت

�لبر�زيــل فــي �أمريــكا �لجنوبيــة مــع مرتفعــات غــرب �إفريقيــا.                                                                      

Ó  ــاع صفيحــة ــب؛ بســبب �ندف أل ــال �ل� تفســير تشــكُّل جب

قــاّرة �إفريقيــا باتّجــاه �أوروبــا شــماًل�؛ مــا �أّدى �إلــى �ل�لتــو�ء 

فــي �لطبقــات �لّرســوبية.                                                  

Ó  تشــابه و�ضــح بيــن �أنــو�ع �ل�أحافيــر �لتــي تــّم جمعهــا مــن

أمريــكا �لّشــمالية و�لجنوبيــة مــع ســو�حل غــرب �أوروبــا، وغــرب �إفريقيــا، و�أســتر�ليا، وتســاوي  �لســو�حل  �لشــرقية ل�

�لعمــر �لجيولوجــي لهــا.

     

كل رقم )5(: تطابق �لّسو�حل، وتشابهها     �لشَّ

بين �أمريكا �لجنوبية و�إفريقيا
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Ó  ــَر �لقــوة �لمســببة للّزحزحــة، وهــي )قــوة �لطــرد، وقــوة �لمــد(، حيــث عــدَّ �لبعــض �أّن هاتيــن لــم يســتطع فجنــر �أن يفسِّ

أمريكيتيــن. �لقوتيــن مــن �لضعــف بمــكان، بحيــث لــن يســتطيعا �أن يزحزحــا قــار�ٍت بحجــم �إفريقيــا، و�أوروبــا، و�آســيا، و�ل�

Ó .أنديز، وجبال روكي ن جبال �ل� ن جبال �ل�ألب، ولكنّها لم تفّسر تكوُّ فّسرت نظرية �لّزحزحة تكوُّ

َهــت �إليهــا، �إلّ� �أّن هــذه �لنّظريــة �كتســبت �أهميــة كبيــرة؛ كونهــا  وعلــى �لرغــم مــن �ل�عتر�ضــات و�ل�نتقــاد�ت �لتــي ُوجِّ

�أول نظريــة حاولــت تفســير نشــاأة �لقــاّر�ت.

2- نظرية التيارات الباطنية الحارة:

نشاط 2:

كل، ونستنتُج، ثّم نُجيب: نتاأمَُّل الشَّ

 

كل رقم )٦(: �لتّيار�ت �لباطنية �لصاعدة و�لهابطة   �لشَّ

Ë  .د �تّجاهات �ل�أسهم �لصاعدة و�لهابطة نلاحُظ تعدُّ

Ë .نُبّين �أثر �لتيار�ت �لصاعدة في تشكيل قشرة �ل�أرض

Ë  .نستنتُج �أثر �لتيار�ت �لهابطة في تشكيل قشرة �ل�أرض 

ومــن �لنّظريــات �ل�أخــرى �لتــي حاولــت تفســير نشــوء �لظّو�هــر �لتّضاريســية �لكبــرى علــى ســطح �ل�أرض نظريــة �لتّيــار�ت 

ــار�ت �لباطنيــة �لحــاّرة  �لباطنيــة �لصاعــدة لصاحبهــا �لجيولوجــي �لبّريطانــي )�آرثــر هولمــز( عــام ١9٢8م، ويقــول: �إّن �لتّي

تصعــد باتّجــاه �لقشــرة �لخارجيــة لــلاأرض، وعندمــا تقتــرب مــن �لقشــرة تتجــه بعــّدة �تّجاهــات �أفقيــة؛ مــا يــؤدي �إلــى �إز�حــة 

�لكتــل �لقاّريـّـة و�لمحيطيــة �لمشــكِّلة للطبقــة �لخارجيــة مــن �لقشــرة �ل�أرضيــة. 

وقد واجهت هذه النّظرية عّدة انتقادات، منها: 
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وقد وضع هولمز تصوًر� لهذه �ل�ندفاعات و�لزحزحات للكتل �لقاّريّة، وكانت على �لنحو �ل�آتي:

Ó  ــد نحــو �لشــمال ــة �لهن ــا نحــو �لشــمال، وكتل ــة �إفريقي ــع كتل ــة �لحــاّرة �أن تدف ــار�ت �لباطني �ســتطاعت هــذه �لتّي

ــة.  ــا �ل�لتو�ئي ــال �لهملاي ــاّرة �آســيا، فتشــكّلت جب ــة ق ــث �صطدمــت بكتل �لشــرقي، حي

Ó .تكّون �لمحيط �لهندي في �لفر�غ �لذي تركته كتلة �لهند، و�ستر�ليا، و�أفريقيا

Ó  ســتطاعت هــذه �لتّيــار�ت �أن تدفــَع كتلــة �أســتر�ليا لمســافات بعيــدة شــرًقا؛ ويرجــع ذلــك �إلــى قــوة �لتّيــار�ت تحــت�

�لمحيــط �لهندي. 

٣- نظرية الصفائح التكتونية:

نشاط ٣:

نتاأمَُّل النّص والخريطة، ونستنتُج، ثّم نُجيب: 

 ومــن �لنّظريــات �لتــي حاولــت تفســير نشــاأة �لقــاّر�ت نظريــة �لّصفائــح �لتّـــكتونية �لتــي �تفــق عليهــا كثيــر مــن �لعلمــاء 

ــادئ.  ــة علــى عــّدة مب ــة عــام ١9٦٧م، وتقــوَم �لنّظري �لجيولوجييــن فــي مؤتمــر �لجمعي

خريطة توزيع �لّصفائح �لتّـكتونية �لقاّريّة و�لمحيطية

Ë  .نقارُن بين �لصفائح �لتكتونية من حيث: �أ- �لنوع. ب- �لعدد

Ë .آثار �لمترتبة عن تقارب �لصفائح �لتكتونّية �أو تباعدها نستنتُج �ل�

Ë ماذ� نُسّمي �لّصفيحة �لو�قعة شرق حفرة �ل�نهد�م في �إفريقيا، �لّصفيحة في َمْنِطَقة جزر جنوب شرق �آسيا ؟
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ُيستنَتج مّما سبق ما ياأتي:

Ó  يتكّون سطح �ل�أرض من صفائح تكتونّية ثانوية عديدة، و�أخرى رئيسة يبلغ عددها ١٤ صفيحة منها ما يمثّل 

�لقاّر�ت، وتُسّمى صفائح قاّريّة، ويتر�وح ُسمكها بين ١٠٠ – ٢5٠ كيلو متر، و�أخرى صفائح محيطية، تمثّل 

قيعان �لمحيطات، وصخوُرها �أكثر كثافة من �لصخور �لقاّريّة، ويتر�وح ُسمكها بين 8٠ – ١٠٠ كيلو متر. 

Ó  تطفــو هــذه �لّصفائــح فــوق طبقــة لدنــة، شــبه منصهــرة، تُســّمى )�لّســيال(، بحيــث تصبــح هــذه �لّصفائــح قابلــة

للحركــة و�ل�نــزل�ق بفعــل �لتّيــار�ت �لباطنيــة �لحــاّرة �لصاعــدة. 

Ó  ــة �لصاعــدة �لتــي تعمــل علــى تحريــك ــار�ت �لباطني ــكتونية باتّجاهــات متعــددة؛ بفعــل �لتّي تتحــرك �لّصفائــح �لتّـ

ــى �ل�أســفل.  ــة �إل ــح �لمحيطي ــار�ت �لهابطــة تعمــل علــى تحريــك �لّصفائ ــى �ل�أعلــى، بينمــا �لتّي ــة �إل ــح �لقاّريّ �لّصفائ

حركة الّصفائح التّـكتونية:

نشاط 4:

بعـــّدة  �لتّــــكتونية  �لّصفائـــح  تتحـــرك 

�لصاعـــدة  �لحركـــة  نتيجـــة  �تّجاهـــات؛ 

و�لهابطـــة للتيـــار�ت �لباطنيـــة �لحـــاّرة، ويمكـــن 

تلخيـــص هـــذه �لحـــركات بمـــا ياأتـــي: 

للّصفائــح  التّباعديــة  الحركــة  اأ- 
التّـــكتونية: 
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Í .نبّين قوة دفع �لتيار�ت �لباطنية �لصاعدة

Í .)كلين )ب، ج نقارن �تّساع �لِمساحة �لمغطاة بالمياه في �لشَّ

Í لماذ� �تسعت �لمسافة بين جانَبي �ليابس في �ل�أشكال )�أ، ب، ج(؟

نســتنتُج تباعــد �لّصفائــح بعضهــا عــن بعــض؛ بفعــل �لتّيــار�ت �لباطنيــة �لصاعدة، ويؤدي �إلى تشــكُّل قيعــان �لمحيطات، 

مثــل �لمحيــط �ل�أطلســي و�لهــادي، ومــن �أمثلــة ذلــك: تباعــد صفيحــة �أمريــكا �لّشــمالية و�لجنوبيــة عــن صفيحــة �أور�آســيا، 

و�إفريقيــا، حيــث ظهــر �لمحيــط �ل�أطلســي، وقــد تــؤدي حركــة �لتّباعــد �أيًضــا �إلــى �ندفــاع �لمــو�د �لمنصهــرة مــن قيعــان 

�لمحيطــات، حيــث تتشــكل �لجــزر، مثــل جزيــرة �آيســلند�

كل رقم )٧(: �لحركة �لتّباعدية للّصفائح �لتّـكتونية     �لشَّ
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ب - الحركة التّقاربية التّصادمية للّصفائح التّـكتونية: 

نشاط 5:

كل، ونستنتُج، ثّم نُجيب: نتاأمَُّل الشَّ

كل رقم )8(: �لحركة �لتّقاربية �لتّصادمية للّصفائح �لتّـكتونية �لشَّ

Í .كل �لّسابق نبّين نوَعي �لّصفيحتين في �لشَّ

Í .نُحّدد �تجاه قّوة �لدفع في رقم )3،١( في �لصفيحتين

Í .نستنتج نوع �لجبال �لتي تشكّلت نتيجة �لحركة �لتصاعدية �لتصادمية

Í .نُعطي �أمثلة على جبال �لتو�ئية في �لعالم

Í .ُر تشكل �لجزر و�لّصدوع، مثل جزر جنوب شرق �آسيا، وصدع ماريانا في �لمحيط �لهادي  نفسِّ
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جـ- الحركة الجانبية الموازية للّصفائح التّـكتونية:

نشاط ٦:

كل، ونستنتُج، ثّم نُجيب: نتاأمَُّل الشَّ

Í كل؟  نحّدد عدد �لّصفائح في �لشَّ

Í  نبّيــن �تّجــاه حركــة �لّصفيحــة رقــم )١( بالنّســبة 

للصفيحــة رقــم )٢(، ومــا ينتــج عنهــا.

التركيب الجيولوجي للاأرض:

نشاط ٧:

نتاأمَُّل الشكل، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

رضية القشرة ال�أ
سيال

سيما
النواة

الداخلية

النواة
الخارجية

الستار )المانتل(

القشرة القارية
قشرة قاع المحيطات

كم 
٦٣
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كل رقم )١٠(: طبقات �ل�أرض �لشَّ

كل رقم )9(: �لحركة �لجانبية �لمو�زية  �لشَّ

للّصفائح �لتّـكتونية
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Í .نبّين �أجز�ء �ل�أرض من سطحها �إلى مركزها
Í نستنتُج خصائص كّل قسم من �أقسام �لنّو�ة؟
Í                                 ما خصائص طبقة �لستار )�لمانتل(؟
Í نقارن بين خصائص �أقسام �لقشرة �ل�أرضية؟ 

مما سبق، نلاحُظ اأنّ  ال�أرض تتكون مّما ياأتي:

اأّوًل�- القشرة ال�أرضية:  وتتكّون من ثلاثة �أجز�ء، هي:

اأ- القشــرة الخارجيــة لــلاأرض: وتشــكّل �لغــلاف �لخارجــي لــلاأرض، وتتكــّون مــن صخــور، و�أتربــة، ويتــر�وح 
ُســمكها بيــن 5-١8 كيلــو متــر.

ــر،  ــو مت ــن ١٢-١5 كيل ــر�وح ُســمكها بي ــوم، ويت ألمني ــي �لســيليكون، و�ل� ــّيال: وتتكــّون مــن معدنَ ــة الّس ب- طبق
ــمك علــى �ليابــس، ويقــّل ُســمكها �أســفل قيعــان �لبحــار و�لمحيطــات، ومعظــُم صخورهــا مــن �لجر�نيــت.  ويزيــد هــذ� �لسُّ

جـــ- طبقــة الّســيما: وتقــع �أســفل طبقــة �لّســّيال مباشــرة، وتتكــّون مــن معدنَــي �لســيليكون، و�لمغنيســيوم، ومعظــُم 
صخورهــا مــن �لبازلــت ذ�ت �لكثافــة �لعاليــة، وهــي منصهــرة. 

ثانًيا- الّستار اأو الوشاح )المانتل(:

تقــع طبقــة �لّســتار �أســفل �لقشــرة �ل�أرضيــة، وتحيــط بنــو�ة �ل�أرض، وهــي شــديدة �لّصلابــة بفعــل �لضغــط �لكبيــر �لو�قــع 

عليهــا، وصخوُرهــا بركانيــة بازلتيــة، يغلــب عليهــا �لحديــد، و�لمغنيســيوم، ويصــل ُســمكها �إلــى حو�لــي ٢9٠٠ كيلــو متــر 

.� وهــي ذ�ت حــر�رة عاليــة جــدًّ

ثالًثا- النّواة:

�، تتكــّون مــن �لحديــد، و�لنيــكل، وتقســم  تَُعــّد �لنـّـو�ة مركــز �ل�أرض، وتتمّيــز هــذه �لطّبقــة باأنّهــا ذ�ت كثافــة عاليــة جــدًّ

�لنـّـو�ة �إلــى قســمين، همــا:

اأ- النـّـواة الخارجيــة: وتتكــّون مــن مــو�د ذ�ت كثافــة عاليــة مــن �لحديــد، و�لنيــكل، وهــي ســائلة، وليســت ُصلبــة، 
تصــل درجــة حر�رتهــا بيــن )٢٢٠٠ْ م �إلــى٢٧5٠ْ م(، ويبلــغ ُســمكها حو�لــي ٢٢٢٠ كيلــو متــر.

 ،� � مــن �لحديــد، و�لنيــكل، وهــي ُصلبــة جــدًّ ــة: وتتكــّون مــن مــو�د ذ�ت كثافــة عاليــة جــدًّ ــواة الّداخلي ب- النّ
ــر. ــو مت ويبلــغ ُســمكها حو�لــي ١٢5٠ كيل
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اأَقـيُِّم تعلُّمي:

جابة اإلى الّدفتر: اأجيُب عن ال�أسئلة ال�آتية، واأنقُل ال�إ

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال ال�أول:  �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

١  ما �ل�سم �لذي كان ُيطلق على �ليابسة عندما كانت كتلة و�حدة؟

ب- لور�آسيا.   ج- جندو�نا.     د- �إنتر�كتيكا.  �أ- بنجايا.   

٢  ما �لّسبب في زحزحة قاّرة �أمريكا �لّشمالية و�لجنوبية باتّجاه �لغرب؟ 

ب- قوة جذب �لقمر و�لّشمس. �أ- قوة جذب �لقمر و�ل�أرض.     

د- قوة �لجذب �لمركزي للاأرض.  ج- قوة �لطرد �لمركزي.    

 3 ما �سم �لطّبقة �لعليا للكرة �ل�أرضية؟

ج- �لقشرة �ل�أرضية.       د- طبقة �لّسيما. ب- �لوشاح.   �أ- طبقة �لمانتل. 

آتية صفيحة محيطية؟ ٤  �أي من �لّصفائح �ل�

د- صفيحة �إنتر�كتيكا. ج – صفيحة �أستر�ليا.   ب- صفيحة كوكوز.   �أ- �أور�آسيا.   

 5 ما �لّسبب في نشوء �لحركة �لتّباعدية للّصفائح �لتّـكتونية؟ 

ب- تيار�ت باطنية صاعّدة حاّرة.  �أ- �نزل�ق �لكتلة �لمحيطية تحت �لقاّريّة.  

د- تيار�ت باطنية هابطة.  ج- حركة جانبية بين صفيحتين.   

آتية يزد�د فيها ُسمك �لقشرة �ل�أرضية؟ ٦  �أيٍّ من �لمناطق �ل�

د- قيعان �لمحيطات. ج- �لمناطق �لسهلية.   ب- �لمناطق �لغورية.   �أ- �لمناطق �لجبلية.  

 الّسؤال الثاني: 

ثبات صحة نظريته.  ُح �أهّم �لدل�ئل �لتي قدمها فجنر؛ ل�إ �أ- �أوضِّ

ب- �أبيُِّن �أهّم �لتصور�ت �لتي قدمتها نظرية �لتّيار�ت �لباطنية �لحاّرة في تشكيل سطح �ل�أرض. 

ج- �أعّرُف ما ياأتي: �لمانتل - نو�ة �ل�أرض - �لّسيما - �لّسّيال - �لّصفائح �لتّـكتونية. 

ُح �أهّم �لنّتائج �لمترتّبة على:  د- �أوضِّ

ب- �لحركة �لجانبّية �لمو�زية للّصفائح �لتّـكتونية. �أ- �لحركة �لتّقاربية �لتّصادمية للّصفائح �لتّـكتونية. 
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تشكيل سطح ال�أرضالثّانيالّدرس

ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية هذا الّدرس، اأن يكونوا قادرين على:

بيان دور �لعو�مل �لّد�خلية �لمؤثرة في تشكيل سطح �ل�أرض. !

توضيح دور �لعو�مل �لخارجية �لمؤثرة في تشكيل سطح �ل�أرض. !

�إبر�ز دور �لكائنات �لحية في تشكيل سطح �ل�أرض. !

رسم خريطة للتوزيع �لجغر�في لنطاقات �لنّشاطات �لزلز�لية و�لبركانية. !

العوامل المؤثرة في تشكيل سطح ال�أرض:

 تُصنَّف �لعو�مل �لمؤثرة في تشكيل سطح �ل�أرض �إلى:

ــّزل�زل - ١ ــل �ل ــا هــو ســريع، مث ــو�ء�ت و�ل�نكســار�ت، ومنهــا م ــل �ل�لت ــا هــو بطــيء، مث ــة: منهــا م ــل داخلي عوام

و�لبر�كيــن.

عوامل خارجية: مثل �لتّجوية، و�لتّعرية. - 2

العوامل الّداخلية ودورها في تشكيل سطح ال�أرض: 

ــة، و�لبشــرية،  ــر ســطح �ل�أرض �لطّبيعي ــف مظاه ــى ُمْخَتِل ــا عل ــر تاأثيره ــا باطــن �ل�أرض، ويظه هــي حــركات مصدره

آتــي: وســيتم تنــاول �لــّزل�زل و�لبر�كيــن كعو�مــل د�خليــة ســريعة مؤثــرة فــي تشــكيل ســطح �ل�أرض، وهــي علــى �لنحــو �ل�
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اأّوًل�- الزّل�زل:

نشاط ١:

ُل، �لنص، و�لصور، ونستنتُج، ثّم نُجيب: نتاأمَّ

ــه عنيفــة وســريعة،  ــكتونية، وهــي حــركات �هتز�زي ــح �لتّـ ــة؛ نتيجــة لحــركات �لّصفائ ــي �لقشــرة �ل�أرضي تحــدث ف

نســان، و�إنّمــا يتــم رصدهــا عــن طريــق �أجهــزة �لّرصــد،  وتُْحــِدث �أضــر�ًر� كبيــرة، وقــد تكــون ضعيفــة، ل� يشــعر بهــا �ل�إ

مثــل جهــاز )�لســيزموجر�ف(.

 

�لصور رقم )١(: �لزل�زل و�آثارها

Í ور؟ نَصُف ما نُشاهده في �لصُّ

Í               .نوّضح مفهوم �لّزل�زل

ــي �لقشــرة  ــدوع وال�نكســارات ف ــي ســطح �ل�أرض مــن خــلال ظهــور الّص ــر ف ــّزل�زل تؤثّ ــا ســبق اأن �ل ــن مم نتبّي

�ل�أرضيــة؛ مــا يــؤدي �إلــى هبــوط، ونشــوء حــو�ّف حــادة فــي �لطّبقــات �لّصخريــة، ومــن �أهــّم هــذه �لّصــدوع صــدع ســان 

�أندريــاس فــي كاليفورنيــا. كذلــك حــدوث انهيــارات، وانزل�قــات، وتشــققات �أرضيــة؛ مــا يــؤدي �إلــى هبــوط فــي بعــض 

صدع سان �أندرياس

�أمو�ج تسونامي في �أندونيسيا

�نهيار�ت �أرضية

�أمو�ج تسونامي في �ليابان
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�لمناطــق، و�رتفــاع فــي مناطــق �أخــرى، وحــدوث فيضانــات مدّمــرة، مثــل )موجــات تســونامي الزّل�زاليــة( �لتــي تنُتــج 

أمــو�ج مرتفعــة وعنيفــة وســريعة، قــد تصــل ســرعتها �إلــى ٧5٠  عــن حــدوث زلــز�ل فــي قيعــان �لمحيطــات، حيــث تكــون �ل�

كيلــو متــر/ �لســاعة، ويصــل �رتفــاع �أمو�جهــا �إلــى نحــو ٤٠ متــًر�، ويصــل تاأثيرهــا �لمدّمــر �إلــى �أعمــاق �ليابــس، ومــن �أشــهر 

هــذه �لموجــات موجــات تســونامي فــي �أندونيســيا ســنة ٢٠٠٤م، وموجــات تســونامي فــي �ليابــان ســنة ٢٠١١م. 

مخاطر �لّزل�زل، وكيفية �لحّد من تاأثير�تها، مع مثال عليها من ِفَلسطين. 

ثانًيا- البراكين:

نشاط 2:

نتاأمَُّل النّّص، والصور، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

مــو�د منصهــرة، وغــاز�ت محتبســة فــي جــوف �ل�أرض، تخــرج مــن فتحــات ومخــارج فــي �لقشــرة �ل�أرضيــة، بفعــل 

حركــة �لّصفائــح �لتّـــكتونية، �أو بفعــل �لضغــط �لنّاجــم عــن �لغــاز�ت �لمحتبســة فــي جــوف �ل�أرض، وقــد تظهــر هــذه 

�لمصهــور�ت علــى ســطح �ل�أرض بعــّدة �أشــكال ُمْخَتِلفــة، منهــا جبــال، وهضــاب، وبحيــر�ت، وجــزر بركانيــة.

                           )�أ(: جبل بركاني         )ب( بحيرة بركانية

          صور رقم )٢(: �لبر�كين و�آثارها  

Í  .ُد مفهوم �لبر�كين نحدِّ

Í .نعطي �أمثلة على �أهّم �ل�أشكال �لتّضاريسية �لنّاجمة عن �لنّشاط �لبركاني

Í نفّرق بين �لمظهر �لعامّ في �لصورتين )�أ( و)ب(، وكيف تشكّل كلٌّ منهما؟
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 العوامل الخارجية ودورها في تشكيل سطح ال�أرض:
    تتمثّل �لعو�مل �لخارجية �لمؤثرة في تشكيل سطح �ل�أرض بعو�مل �لتّجوية، وعو�مل �لتّعرية، وهي كما ياأتي:

اأّوًل�- التّجوية:

١- التّجوية الميكانيكية:

نشاط ٣:

نتاأمَُّل الصور، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

صور رقم )3(: �لتّجوية �لميكانيكية

Ë .)نستنتج �لفرق بين �لصورتين )�أ،ب

Ë .)نفسر حدوث كلا �لظاهرتين في �لصورتين )�أ،ب

Ë .)ر �لصخور وظهورها بشكل مدبب في �لصورة )جـ نفّسر تكسُّ

Ë .نوضح مفهوم �لتّجوية

ــر طبقــات �لصخــر وتفتُّتهــا �إلــى �أجــز�ء صغيــرة، دون �أن يطــر�أ �أّي تغييــر علــى �لتركيــب �لمعدنــي، �أو �لكيميائــي  هــي عمليــة  تقشُّ

د والتّقلُّــص   للصخــر مــع بقائهــا فــي مكانهــا، وتُســّمى التّجويــة الميكانيكيــة، وتظهــر بعــّدة �أشــكال، مــن خــلال عمليــة التّمــدُّ

للصخــور �لتــي تحــدث بفعــل �لتبايــن فــي درجــات �لحــر�رة بيــن �لليــل و�لنهــار مــن جهــة، وبيــن �لصيــف و�لشــتاء مــن جهــة �أخــرى، 

ــر  قها؛ ومــا يســاعد فــي عمليــة �لتقشُّ ــر الصخــور، وتشــقُّ حيــث تتعــّرض �لصخــور �إلــى عمليــة تمــّدد وتقلـّـص، وهــذ� يــؤدي �إلــى تقشُّ

ُع فــي �لمكّونــات �لمعدنيــة للصخــر، كمــا �أّن تعاقــب تشــبُّع �لّصخــور �لطينيــة، مثــل صخــور �لحــور و�لصلصــال، و�لتفــكُّك �لتنــوُّ

ــر �لمــاء، وجفافهــا، و�نكماشــها، بمــاء �لمطــر يــؤدي �إلــى زيــادة حجمهــا، وعنــد �رتفــاع درجــة �لحــر�رة، يــؤدي ذلــك �إلــى تبخُّ

)جـ( �لتجمد و�لذوبان)ب( ترطيب وتجفيف)�أ( تقشر �لصخور
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وتشــققها، وبالتّالــي، يســهل تفكُّكهــا �إلــى فتــات صخــري، �أو تــر�ب، وهــو مــا ُيطلــق عليــة عمليــة التّرطيــب والتّجفيــف، بينمــا 

ــد والّذوبــان للمــاء فــي شــقوق �لصخــر وفو�صلــه �إلــى زيــادة �لضغــط �لجانبــي  فــي �لمناطــق �لبــاردة يــؤدي َتكــر�ر عمليــة التَّجمُّ

أّن �لســائل يــزد�د حجمــه حو�لــي 9% بعــد  للســو�ئل �لمتجمــدة فــي �لّشــقوق �لصخريــة، لتصــل �إلــى حو�لــي ١5 كغــم/ ســم٢؛ ل�

ــده؛ مــا يــؤدي �إلــى تشــّقق �لصخــور، وتكّســرها، وتظهــر بشــكل مدبــب وحــاد. تجمُّ

ب- التّجوية الكيميائية:

وتحدث �لتّجوية �لكيميائية من خلال عّدة عمليات، منها:

اأ- عملية ال�أكسدة: 

نة للصخور مع �ل�أكسجين مما يحدث تغيير�ً في خصائص �لمادة      تحدث هذه �لعملية عندما تتفاعل �لمو�د �لمكوِّ

�لناتجة، مثل �لحديد مع �ل�أكسجين �لمذ�ب في �لماء، حيث يتحول معدن �لحديد �إلى ثاني �أكسيد �لحديد، �لذي 

رها. ُيْعَرف بالصد�أ، وهو قليل �لّصلابة �إذ� ما قورن بالحديد؛ ما يساعد على تفتُّت �لصخور، وتكسُّ

ذابة:  ب- عملية ال�إ

نشاط 4:

نتاأمَُّل الصورة، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

زل
نوا

صورة رقم )٤(: مغارة بيت سوريك في �لقدس

Ë  لكلســية� �لترســبات  تُســّمى  مــاذ� 

�لكهــوف؟ ســقف  مــن  �لمتدلّيــة 

Ë  لكلســية� �لترســبات  تُســّمى  مــاذ� 

�لكهــوف؟ �أرضيــة  مــن  �لصاعــدة 

Ë  لنازلــة� �ل�أعمــدة  بيــن  نمّيــز  كيــف 

�لصاعــدة؟ و�ل�أعمــدة 

Ë .ذ�بة نستنتُج مفهوم �ل�إ
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نتبيــن ممــا ســبق �أّن �ل�ذ�بــة عمليــة يــذوب فيهــا غــاز ثانــي �أكســيد �لكربــون �لموجــود فــي �لجــو مــع �لمــاء، فيتشــكّل 

لهــا �إلــى بيكربونــات �لكالســيوم  )حامــض �لكربونيــك( �لــذي يتفاعــل مــع كربونــات �لكالســيوم �لموجــودة فــي �لصخــور، فيحوِّ

ن ظاهــرة �لكارســت، ومنهــا �لكهــوف �لكارســتية �لتــي تظهــر فــي بعضهــا  �لقابلــة للذوبــان فــي �لمــاء؛ مــا يــؤدي �إلــى تكــوُّ

ــز باأنهــا ذ�ت قاعــّدة  ــى �أعــلاه، وتتمّي ــة �لكهــف �إل ــد�أ مــن �أرضي ــة �أعمــدة تب �، منهــا مــا هــو علــى هيئ �أشــكاٌل جميلــة جــدًّ

متســعة وتســمى �لصو�عــد، ومنهــا مــا يمتــد مــن ســقف �لكهــف نحــو �أســفله، وهــي ذ�ت رؤوس حــادة وتســّمى �لنــو�زل.

- ال�أعمدة النازلة ذات رؤوس حادة. -  اتّساع قاعّدة ال�أعمدة الصاعدة. 

دور الكائنات الحية في تشكيل سطح ال�أرض:
   يتمثّل  دور �لكائنات �لحية في تشكيل سطح �ل�أرض، من خلال �لتّجوية �لميكانيكية، و�لكيميائية مًعا. 

نشاط 5:

 نتاأّمُل الصورة، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

�لصورة رقم )5(: دور �لنّبات و�لَحَيو�ن في تشكيل سطح �ل�أرض

Ë .نُبّيُن دور �لنّباتات في تفتيت �لصخور كيميائيًّا وميكانيكيًّا

Ë .نُوّضح دور �لَحَيو�نات في تشكيل سطح �ل�أرض كيميائيًّا وميكانيكيًّا

أنزيمــات �لتــي تفرزهــا جــذور النّباتــات  ــا فــي تشــكيل ســطح �ل�أرض، مــن خــلال �ل� ينشــط �لغطــاء �لنّباتــي كيميائيًّ

علــى �لصخــور �أو تتحلّــل بقايــا �لنّباتــات و�أور�قهــا فــي تشــققاتها؛ مــا يســاعد علــى �إذ�بــة تلــك �لصخــور، وعندمــا تنمــو 

ق تلــك �لصخــور، وتفتُّتهــا بفعــل �لضغــط  هــذه �لجــذور فــي شــقوق �لصخــر، ويــزد�د حجمهــا، يــؤدي ذلــك �إلــى تشــقُّ

ــا فــي عمليــات �لحفــر فــي �لتّربــة، مثــل �آكل  ــة ميكانيكيــة(. بينمــا يتمثّــل دور الَحَيوانــات ميكانيكيًّ �لجانبــي )تجوي

أر�نــب، و�لُخْلــد، ومــن جهــة �أخــرى، تعمــل �لَحَيو�نــات ذ�ت �لحافــر علــى تكســير �لصخــور، وتفتيتهــا،  �لنمــل، و�ل�
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مــن خــلال عمليــات �لحركــة و�لتنقــل. �أّمــا كيميائيًّــا، فيتّمثــل فــي تحلُّــل �لَحَيو�نــات بعــد موتهــا، ومخلفاتهــا؛ مــا يــؤدي 

�إلــى تكــّون �أحمــاض تســاعد فــي �إذ�بــة �لصخــور، وخاّصــة �لكلســية منهــا.

ــة  ــره علــى ســطح �ل�أرض، مــن خــلال �أنشــطته �لمتنوعــة �لمتمثّل ــا فــي تاأثي نســان ميكانيكيًّ ــل دور ال�إ    بينمــا يتمثّ

أنفــاق، وعمليــات �لــردم، كمــا فــي بعــض مناطــق تجفيــف �لمســتنقعات و�لمو�نــئ، وعمليــات  ــرق، وحفــر �ل� بشــق �لطُّ

�لحفــر، مثــل مقالــع �لحجــارة، و�لمناجــم �لتــي تــؤدي �إلــى تفريــغ باطــن �ل�أرض مــن كثيــر مــن مكّوناتهــا، وهــذ� يــؤدي �إلــى 

أنشــطة �لّصناعيــة �لُمْخَتِلفــة �لتــي تســاهم فــي �لّصــدوع،  ث �لبيئــي �لنّاجــم عــن �ل� �ل�نهيــار�ت. �أّمــا كيميائيًّــا، فيتّمثــل بالتّلــوُّ

و�ل�أمطــار �لحمضيــة �لتــي تســاهم فــي �إذ�بــة �لصخــور، وخاّصــة �لكلســية منهــا.  

ثانًيا- التّعرية:

ــاح،  ــى �آخــر بو�ســطة حركــة �لري ــكاٍن �إل ــن م ــا م ــة، ونقله ــات �لصخــور و�لترب ــال مفتت ــة �إنتق ــة: عملي  يقصــد بالتّعري

ــة: آتي ــات �ل� ــن خــلال �لعملي ــة، م ــاه �لجاري و�لمي

١- التّعرية المائية:

تتمثّل �لتّعرية �لمائية في دور كّل من �لمياه �لجارية، و�ل�أمطار، ومياه �لبحار، على �لنحو �ل�آتي:

اأ- دور المياه الجارية:

نشاط ٦:

 نتاأمَُّل الصورة، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

Ë .)نعلّل �لتعمق في مجرى �لنهر، و�لتعرجات في مجر�ه من خلال �لصورة )٦

Ë  .نوّضح دور �لمياه �لجارية في تشكيل مظاهر سطح �ل�أرض

     

صورة رقم )8(: تجاويف بحريةصورة رقم )٧(: حالة �نزل�ق �أرضي�لصورة رقم )٦(: نهر �ليانجستي في �لصين
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تســهم �لميــاه �لجاريــة فــي تشــكيل ســطح �ل�أرض، ســو�ء كان ذلــك فــي �لمناطــق �لرطبــة �أو �لجافـّـة، فتقــوم 

ــة،  ــة المائي ــة بالتعري ــات وترســيبها، وتعــرف هــذه �لعملي ــة بنحــت �لصخــور، ونقــل �لمفتت ــاه �لجاري �لمي

أوديــة �لســيلية، و�لمــر�وح  أمثلــة علــى �ل�أشــكال �لتضاريســية �لناجمــة عنهــا فــي �لمناطــق �لجافــة، �ل� ومــن �ل�

أوديــة عنــد قو�عــد �لجبــال(. �أمــا فــي �لناطــق �لرطبــة فتعمــل �لميــاه �لجاريــة  �لفيضيــة )�رســابات ترســبها �ل�

أنهــار �لمائيــة بفعــل نحــت �لميــاه للصخــور �أثنــاء جريانهــا. علــى تشــكيل �لمســيلات  و�ل�

ب- دور مياه ال�أمطار: 

تعمــل ميــاه �ل�أمطــار علــى �نجــر�ف �لتّربــة، خاّصــة فــي مناطــق �لّســفوح �لجبليــة �لمنحــدرة و�لمكشــوفة، 

حيــث تعمــل �ل�أمطــار علــى نقــل كميــات كبيــرة مــن �لتّربــة، مــن مناطــق �إلــى مناطــق �أخــرى، مثــل قيعــان 

أوديــة، و�لمناطــق �لمنخفضــة، وقــد تــؤدي �ل�أمطــار �إلــى حــال�ت مــن �ل�نزل�قــات و�ل�نهيــار�ت فــي بعــض  �ل�

�لّســفوح �ل�أرضيــة. 

جـ- دور مياه البحار: 

أمــو�ج �لتــي تعمــل علــى تحطيــم صخــور �لّســاحل  يتمثّــل دور ميــاه �لبحــار و�لمحيطــات فــي حركــة �ل�

�لبحــري )عمليــة هــدم(، وتفتتهــا، وهــذ� مــا يــؤدي �إلــى ظهــور تجاويــف علــى هيئــة كهــوف د�خــل �لصخــر، 

مثــل َمْنِطَقــة ر�أس �لناقــورة فــي شــمال ِفَلســطين، ثــم تاأتــي عمليــة نقــل �لمفتتــات مــن َمْنِطَقــة �لّســاحل �إلــى 

أمــو�ج و�لتّيــار�ت �لبحريــة.  �أعمــاق �لبحــار مــن خــلال �ل�

2- التّعرية الّريحية:

تنشــط �لتّعريــة �لريحيــة فــي �لمناطــق �لجافــة، مثــل �لمناطــق �لصحر�ويــة، وخاّصــة �لّســهول �لو�ســعة و�لمفتوحــة 

منهــا. ومــن �أهــّم �ل�أشــكال �لنّاجمــة عنهــا فــي �لمناطــق �لصحر�ويــة مــا ياأتــي:
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اأ- الموائد الصخرية: 

نشاط ٧:

نتاأمَُّل الصور، ونستنتُج، ثّم نُجيب:   

Ë .ُح مفهوم �لمو�ئد �لصحر�وية نوضِّ

Ë .)نفّسر �لجزء �لسفلي من �لمائدة �لصخرية �أقل سمكاً من �لجزء �لعلوي في كل من )�أ،ب

Ë .)نفّسر تر�كم �لمفتتات �لصخرية حول �لمائدة �لصخرية في �لّصورة )ب

     

نتبيــن ممــا ســبق اأّن الموائــد: هــي كتــل صخريــة، تتخــذ شــكل �لفطــر �أو �لمائــدة، وتتشــكّل بفعــل �لنّشــاط �لريحــي 

فــي �ل�أجــز�ء �لســفلية مــن �لكتلــة �لصخريــة، خاّصــة �إذ� كانــت هــذه �ل�أجــز�ء لّينــة، حيــث تتــاآكل بشــكل �أكبــر و�أســرع 

لبــة؛ لــذ� تظهــر �لمائــدة �لصخريــة رفيعــة مــن �ل�أســفل، وعريضــة مــن �ل�أعلــى.  مــن �ل�أجــز�ء �لعليــا �لصُّ

ب- المنخفضات الصحراوية )ال�أحواض الصحراوية(: 

مــن  مناطــق محــددة  فــي  تشــكّلت  وقيعــان  �أحــو�ض  وهــي 

ــة منتظمــة،  ــاح صحر�وي ــي مهــّب ري ــا ف �لصحــر�ء؛ بســبب وقوعه

حيــث تعمــل هــذه �لريــاح علــى حــّت �لصخــور، وتذريــة �لّرمــال، 

ــا باســتمر�ر، مثــل حــوض �لقطــارة فــي مصــر.  وكنســها منه

)ب()�أ(
صور رقم )9(: مو�ئد صخرية

صورة رقم )١٠(: منخفض صحر�وي
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جـ- الكثبان الرّملية: 

نشاط ٨:

نتاأمَُّل، الصور، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

 

 

Ë .)نقارن بين شكل �لكثبان �لرملية في �لصورة )١٢،١١

Ë .نفّسر سبب تشكّل كل منها

تتشــكل الكثبــان الهلاليــة مــن خــلال وجــود عائــق �أمــام �لريــاح �لمحّملــة بالّرمــال، فتبــد�أ عمليــة �لترســيب خلــف 

هــذ� �لعائــق، وتتر�كــم �لترســيبات، حتـّـى تظهــر علــى شــكل ســفح قليــل �ل�نحــد�ر مــن �لجهــة �لتــي تهــّب عليهــا �لريــاح، 

بينمــا �لجهــة �لّد�خليــة مــن �لكثيــب تكــون شــديدة �ل�نحــد�ر، كمــا تعمــل �لريــاح �أيًضــا علــى دفــع �لّرمــال مــن �أطــر�ف 

�لكثيــب مــع �تّجــاه هبوبهــا، فتظهــر علــى شــكل هــلال. 

�أّمــا الكثبــان الرمليــة الطوليــة، فتظهــر علــى شــكل �متــد�د طولــي مــو�ٍز ل�تّجــاه هبــوب �لريــاح، حيــث تبــد�أ عمليــة 
�لتّرســيب علــى طــول �لكثيــب، �بتــد�ًء مــن �أســفله، ثــّم �إلــى �ل�أعلــى، فيظهــر علــى شــكل �أذرع طويلــة، قــد يصــل طــول 

بعضهــا �إلــى عــّدة كيلومتــر�ت، وبارتفــاع قــد يصــل �إلــى ١٠٠ متــر.

تَُعدُّ �لصحر�ء متحًفا لُمْخَتِلف �ل�أشكال، و�لكثبان �لّرملية.

صورة رقم )١٢(: �لكثبان �لطوليةصورة رقم )١١(: �لكثبان �لهلالية
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اأَقـيُِّم َتَعلُّمي:

جابة اإلى الّدفتر: اأجيُب عن ال�أسئلة ال�آتية، واأنقُل ال�إ

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ الّسؤال ال�أول:  

١ ما �ل�سم �لذي ُيطلق على �لحركات �لسريعة و�لمتلاحقة �لتي تنتاب �لقشرة �ل�أرضية؟

د- �ل�نهيار�ت. ج- �ل�لتو�ء�ت.    ب- �لّزل�زل.      �أ- �لبر�كين.   

٢ ما �لجهاز �لُمستخَدم في رصد �لّزل�زل؟

د- هيجروجر�ف. ج- ريختر.    ب- �لميكروسكوب.   �أ- �لسيزموجر�ف.   

3 ما �لمكان �لذي تحدث فيه موجات تسونامي؟

فريقي. د- �ل�أخدود �ل�إ ج- قاع �لمحيط.   ب- �لّسهول �لّساحلية.   �أ- �لقمم �لجبلية.   

ــا  ــر �لّصحيحــة فيم ــة غي جاب ــَن �ل�إ ــة �لّصحيحــة، و�إشــارة )( يمي جاب ــَن �ل�إ الّسؤال الثّاني:  �أضــع �إشــارة )( يمي

ــي: ياأت

  يكون �لتجويف في �لكثبان �لهلالية من �لجهة �لتي تهب عليها �لرياح. 

  يمثّل بخار �لماء �لنّسبة �ل�أكبر بين �لغاز�ت �لتي تخرج من �لبر�كين. 

  في �لمو�ئد �لصخرية، تتاآكل �ل�أجز�ء �لسفلى منها؛ بسبب ليونتها �أكثر من �ل�أجز�ء �لعليا. 

   تتمّيز �ل�أعمدة �لكارستية �لهابطة باتّساع �لقاعّدة.

الّسؤال الثّالث:  �أكتُب -على شكل نقاط- �أثر �لبر�كين في تشكيل سطح �ل�أرض.

نسان في عمليات �لتّجوية �لميكانيكية. ُح دور �ل�إ �أوضِّ الّسؤال الرابع:  

الّسؤال الخامس: �أعلُِّل ما ياأتي:

ب- تشكُّل موجات تسونامي. �أ- تشكُّل �لبحير�ت �لبركانية. 

نشاط ميداني )١(:
نقوُم برحلة مدرسية �إلى �أحد �ل�أودية �لمجاورة؛ لنشاهد �أثر كّل من �لتّجوية، و�لتّعرية في تشكيل سطح �ل�أرض.

وتوثيقها بالتصوير )صور فوتوغر�فة( وفيديو.
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تضاريس سطح ال�أرضالثّالثالّدرس

ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية هذا الّدرس، اأن يكونوا قادرين على:

تعد�د تضاريس سطح �ل�أرض. !

كل، و�لنشاأة، و�ل�متد�د. ! تمييز بين تضاريس سطح �ل�أرض، من حيُث �لشَّ

تحديد تضاريس سطح �ل�أرض على �لخريطة. !

توضيح تنّوع �لمظاهر �لمائية على سطح �ل�أرض. !

تضاريس سطح ال�أرض:
تتعّدد مظاهر تضاريس سطح �ل�أرض، و�أشكالها على �لنحو �ل�آتي:

اأّوًل�- الّسهول: ُيطلق تعبير �لّسهول على �ل�أر�ضي �لو�سعة �لمنبسطة، قليلة �لتضّرس و�ل�نحد�ر، وهي على �لنحو �ل�آتي:
١- الّسهول الّساحلية: 

نشاط ١:

نتاأّمُل النّّص والخريطة، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

أمــو�ج و�لتّيــار�ت �لبحريــة، ومــن خــلال عمليــات �لمــد و�لجــزر، حيــث تترســب  تنشــاأ �لّســهول �لّســاحلية بفعــل �ل�

�لمفتّتــات و�لحمــول�ت علــى �لمناطــق �لّســاحلية قليلــة �ل�رتفــاع؛ مــا يــؤدي �إلــى تكــّون �لّســهول، ومنهــا مــا هــو فســيح 

عظيــم �ل�تّســاع و�ل�متــد�د، ومنهــا مــا هــو ضّيــق قليــل �ل�تّســاع و�ل�متــد�د. 

خريطة رقم )١(: توزيع �ل�أشكال �لتّضاريسية �لكبرى في �لعالم

Ë .نُبّين �أسباب �تّساع �لّسهول �لّساحلية �لشرقية لقاّرة �آسيا �لُمِطلّة على �لمحيط �لهادئ
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Ë .نفّسر ضيق �لّسهول �لّساحلية �لغربية لقاّرة �أمريكا �لّشمالية، و�لجنوبية �لُمِطلّة على �لمحيط �لهادئ

Ë .نُعلّل: �تّساع �لّسهول �لّساحلية �لشرقية لقاّرة �أمريكا �لّشمالية و�لجنوبية �لُمِطلّة على �لمحيط �ل�أطلسي

Ë .نفّسر �تّساع �لّسهول �لّساحلية لقاّرة �أوروبا �لُمِطلّة على �لمحيط �ل�أطلسي و�لسهل �ل�أوربي �لعظيم

2- الّسهول النهرية )الفيضية(:

نشاط 2:

نتاأّمُل النّص ال�آتي، والخريطتين اللّتين تليه، ونستنتُج، ثّم نُجيب: 

تتشــكّل �لســهول �لنهريــة )�لفيضيــة(؛ بفعــل َتكــر�ر فيضانــات �لمجــاري �لنهريــة �لمحّملــة بالرو�ســب �لُمْخَتِلفــة علــى 

ــع هــذه �لّرو�ســب، وتر�كمهــا فــوق بعضهــا بعًضــا، مشــكِّلة �لّســهول �لفيضيــة،  أنّهــار؛ مــا يــؤّدي �إلــى تجمُّ ضفــاف �ل�

وتمتــد هــذه �لّســهول علــى طــول �لمجــاري �لنهريــة، وَمْنِطَقــة مصباتهــا، مشــكِّلة دلتــاو�ت نهريــة.

   

خريطة رقم )٢(: نهر �لمسيسبي في �أمريكا �لّشمالية         خريطة رقم )3(: و�دي �لنّيل

Í  .نحّدد بد�ية ظهور تعرُّجات مجرى نهر �لنّيل في جنوب �لسود�ن
Í .نحدد  بد�ية تشــكُّل �لّســهل �لفيضي لمجرى نهر �لنّيل جنوب �لســود�ن، ونهر �لمسيســبي في �أمريكا �لّشــمالية
Ë  .ُر ظهور �لسهل �لفيضي مع بد�ية ظهور تعرجات �لنهر نفسِّ
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�ختلاف �لّسهول �لفيضية و�لّدلتاو�ت �لنهرية في ِمساحتها من نهر �إلى �آخر.

٣- الّسهول الّداخلية: 

أنّهــار، وفــي �أغلــب �ل�أحيــان يعــود ســبب تشــكُّل  هــي تلــك �لّســهول �لتــي تتكــّون بعيــًد� عــن �لســو�حل �لبحريــة و�ل�

معظمهــا �إلــى عمليــات هبــوط فــي مســتوى ســطح �ل�أرض، ثــّم تر�كــم رو�ســب �لمجــاري �لمائيــة مــن �لّســفوح �لمجــاورة 

مــن جهــة، وبفعــل تر�كــم �لرو�ســب �لريحيــة مــن جهــة �أخــرى، ومــن هــذه �لّســهول ســهل مــرج �بــن عامــر، وســهل صانــور 

فــي فلســطين، و�لّســهول فــي �لمناطــق �لجافــة، مثــل �لّســهول �لصحر�ويــة.
بينمــا توجــد بعــض �لّســهول �لّد�خليــة عظيمــة �ل�تّســاع، �لتــي تشــكّلت فــي �أزمنــة جيولوجيــة ُمْخَتِلفــة، مثــل �لســهل 
أوروبــي �لعظيــم، وســهول ســيبيريا �لتــي كانــت فــي فتــر�ت جيولوجيــة مغمــورة بميــاه �لبحــار، ثــّم تو�لــت عليهــا عمليــات  �ل�

�لترســيب، ونتيجــة لعمليــات رفــع باطنــي لســطح �ل�أرض، تر�جعــت عنهــا �لميــاه، وتشــكّلت هــذه �لّســهول. 

خريطة رقم )٤(: �لسهل �ل�أوروبي �لعظيم
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ثانًيا- الجبال:

ــاز  ــا، وتمت ــا يجاوره ــع عّم ــي ترتف أر�ضــي �لت ــا: �ل� ــرَّف باأنّه ــال �أحــد مظاهــر ســطح �ل�أرض �لرئيســة، وتُع ــل �لجب تمثِّ

ــو�ع، هــي: ــى عــّدة �أن ــُث نشــاأتها �إل ــف مــن حي ــارزة، وتَُصنَّ بالوعــورة، و�ل�نحــد�ر، و�لقمــم �لب

اأ- الجبال ال�لتوائية: 

نشاط ٣:

نتاأّمُل الخريطة رقم )١( في الصفحة ٨٨، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

ــرة  ــات صخــور �لقش ــو�ء طبق ــى �لت ــا �أّدى �إل ــن �ل�أرض؛ م ــن باط ــط م ــات ضغ ــل عملي ــال تشــكّلت بفع ــي جب ه

ــى. ــى �أعل ــا �إل ــة، و�رتفاعه �ل�أرضي

Ë .أنديز - �لهمال�يا - �ل�ألب - �أطلس في �لمغرب �لعربي نُبّيُن �تجاه �متد�د كّل من: جبال روكي - �ل�

Ë .نستنتُج مفهوم �لجبال �ل�لتو�ئية

ب- الجبال البركانية: 

أمثلــة عليهــا: جبــل  وهــي �لجبــال �لناتجــة عــن تدفــق �لمصهــور�ت �لبركانيــة، وتجّمعهــا حــول فوهــة �لبــركان. ومــن �ل�

ــل  ــي، وجب ــال روك ــي سلســلة جب ــة ف أمريكي ــة �أل�ســكا �ل� ــي ول�ي ــع ف ــي )٦١9٤م(، و�لو�ق ــه حو�ل ــي، و�رتفاع ماكينل

أنديــز فــي �أمريــكا �لجنوبيــة علــى حــدود �ل�أرجنتيــن،  �أكونكاجــو�، و�رتفاعــه حو�لــي )٦9٦٠م(، و�لو�قــع فــي جبــال �ل�

وتشــيلي، وجبــل كلمنجــارو، و�رتفاعــه )5895 م(، و�لو�قــع فــي تنز�نيــا فــي قــاّرة �إفريقيــا.

ج- الجبال الصدعية )ال�نكسارية(: 

حــركات  بفعــل  تتكــّون  �لتــي  �لجبــال  وهــي 

لهــا  تتعــّرض  �لتــي  و�ل�نكســار�ت  �لتصــدع 

صخــور �لقشــرة �ل�أرضيــة. و�أهــّم مــا يميزهــا 

ــا ذ�ت حــو�ّف حــاّدة، وشــديدة �ل�نحــد�ر،  �أنّه

�لُمِطلّــة علــى طــول  و�لتشــقق، مثــل �لجبــال 

فريقــي، مثــل جبــال  حفــرة �ل�نهــد�م �ل�آســيوي �ل�إ

)�لبحــر �ل�أحمــر، وجبــال ِفَلســطين �لُمِطلـّـة علــى 

�لبحــر �لميــت(. 
�لجبال �ل�نكسارية
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ثالًثا- الهضاب:

هــي �لمناطــق �لو�ســعة �لّســطح، �لمرتفعــة عّمــا يجاورهــا، 

�ســتو�ء ســطحها،  وشــبه  �نحــد�ر جو�نبهــا،  بقلــة  وتمتــاز 

ــى  ــن ســطح �ل�أرض، وهــي عل وتشــغل ِمســاحات و�ســعة م

ــو�ع، هــي: عــّدة �أن

اأ- الهضاب البركانية: 
يتشــكّل هــذ� �لنــوع مــن �لهضــاب مــن مصهــور�ت �للافــا 

�لبركانيــة ومو�دهــا �لتــي �نبثقــت مــن باطــن �ل�أرض، مثــل 

هضبــة تشــيلي، وهضبــة �لحبشــة �لبركانيــة، وهضبــة �لجــول�ن �لســوريّة.

اأثري معلوماتي، واأناقش: 

هضبة الجول�ن: -�أرض سوريَّة، �حتلتها )�إسر�ئيل( في حرب سنة ١9٦٧م، وتقع بمحاذ�ة �لحدود �لِفَلسطينية، 
وتقدر �لِمساحة �لمحتلة منها بحو�لي ١8٠٠كم٢.

- �ل�أهمية �ل�ستر�تيجية لهضبة �لجول�ن.

ب- الهضاب الّصدعية: 
تنشــاأ هــذه �لهضــاب بفعــل حــركات �لّصــدوع �لتــي حصلــت فــي �لقشــرة �ل�أرضيــة، وتتمّيــز باتّســاعها، و�متد�دهــا، 

وشــدة �نحــد�ر جو�نبهــا، ومــن هــذه �لهضــاب: �لهضبــة �لكنديــة، وهضبــة ســيبيريا، وهضبــة شــرق �لبر�زيــل، وهضــاب 

جنــوب شــبه �لجزيــرة �لعربيــة. 

جـ- هضاب الرّفع: 
هــي �لتــي تشــكّلت بفعــل عمليــات رفــع باطنيــة، ومــن هــذه �لهضــاب هضبــة �لتبــت فــي �لصيــن، وهضبــة �لدكــن فــي 

ســبانية.  �لهنــد، وهضبــة )�لميزيتــا( �ل�إ

خريطة رقم )5(: خريطة لهضبة �لجول�ن �لسورية
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رابًعا- ال�أغوار:

نشاط 4:

نتاأّمُل الخرائط، ثّم نتتّبع حفرة ال�نهدام في قارة اآسيا وفي فلسطين وبلاد الشام
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فريقي و�متد�دة في بلاد �لّشام خر�ئط رقم )٦(: حفرة �ل�نهد�م �ل�آسيوي �ل�إ

Í .ُد مفهوم �لمناطق �لغورية نحدِّ

Í  .نُبّين �متد�د �لَمْنِطَقة �لغورية من شمال سوريا �إلى �لبحر �ل�أحمر

Í .نسّمي مظاهر �لّسطح �لموجودة في هذه �لَمْنِطَقة �لغورية

Í .نستنتُج �ل�أهمية و�لقيمة �ل�ستر�تيجية لَمْنِطَقة �ل�أغو�ر في ِفَلسطين
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أغــو�ر تمثـّـل  رمــز �لعــّزة، و�لكر�مــة، ففــي ٢١-3-١9٦8م، قــام  اأثــري معلوماتــي: مــن �لجديــر ذكــره �أّن َمْنِطَقــة �ل�
�لعــدو �لصهيونــي بشــّن عــدو�ن علــى �لمقاومــة �لِفَلســطينية فــي َمْنِطَقــة �لغــور، فانقلــب هــذ� �لعــدو�ن �إلــى معركــة 

�، �ســتمرت ل�أكثــر مــن  ١٦ ســاعة متو�صلــة، وقــد طلــب �لعــدو �لصهيونــي وقــف �إطــلاق �لنـّـار؛ ليتمكّــَن  شرســة جــدًّ

مــن �إخــلاء قتــلاه، وجرحــاه. وتَُعــّد هــذه �لمعركــة بد�يــة زمــن هز�ئــم �لعــدو �لصهيونــي، و�أيًضــا كانــت �أول �ختبــار 

أردنــي.  ر�دة �لقتــال و�لمقاومــة للفد�ئــي �لِفَلســطيني، وبمشــاركة �لجيــش �لعربــي �ل� ل�إ

* )�لكر�مة: قرية �أردنية تقع في �لغور، كانت تحتضن �لمقاومة �لِفَلسطينية(.

خامًسا- البحار والمحيطات:

نشاط 5:

نتاأّمُل الخريطة، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

 تغطي �لبحار و�لمحيطات �أكبر نسبة من ِمساحة سطح �ل�أرض، وتقدر بحو�لي ٧١% من ِمساحة �لكرة �ل�أرضية. 

بحر �ليابان
)بحر �لشرق(

خريطة رقم )٧(: توزيع �لقاّر�ت و�لمحيطات

Í  .نسّمي �أكبر �لمحيطات من حيُث �لِمساحة، و�لمناطق و�لجهات �لتي تتمثل فيها بالنسبة للقار�ت

Í .نُسّمي �لبحار �لُمِطلّة على �لسو�حل �لشرقية من قاّرة �آسيا، و�لبحار �لتي تصُل بين بحار ومحيطات

Í .نحّدد بعض �لمسطحات �لمائية �لمغلقة
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نلاحُظ مّما سبق �لتنوع في �لمظاهر �لمائية عل سطح �ل�أرض، وتظهر بعّدة �أشكال، هي:

١- المحيطــات: هــي مســطحات مائيــة و�ســعة، تحيــط بيابــس �لقــاّر�ت، مثــل: �لهــادئ، و�ل�أطلســي، و�لهنــدي، 
و�لمتجمــد �لشــمالي.

ــكل، و�لِمســاحة، و�لموقــع،  2- البحــار: وهــي �أقــل �تّســاًعا مــن �لمحيطــات، وتتفــاوت فيمــا بينهــا مــن حيــُث �لشَّ
وتظهــر بعــّدة �أشــكال. 

Ó  ــل �لبحــر �لمتوســط، و�لبحــر ــة، مث ــق مائي ــر ممــّر�ت ومضائ  بحــار شــبه مغلقــة: تتصــل بالمحيطــات عب
�ل�أحمــر، و�لبحــر �ل�أســود.

Ó  ،بحــار هامشــية: تتصــل بالمحيطــات بشــكل و�ســع، مثــل بحــر �لعــرب، وبحــر �لّشــمال، و�لبحــر �لكاريبــي
وبحــر �لصيــن.

Ó .بحار مغلقة: ل� تتصل بغيرها من �لمسطحات �لمائية، مثل بحر قزوين، و�لبحر �لميت

ــر�ت: �ل�ســتو�ئية فــي  ــم �أحــد مظاهــر ســطح �ل�أرض، ومــن هــذه �لبحي ــر�ت فــي �لعال ــل �لبحي ٣- البحيــرات: تمثِّ
ــا، و�لبحيــر�ت �لعظمــى فــي �أمريــكا �لّشــمالية، وبحيــرة بايــكال وبلــكاش فــي �آســيا. �إفريقي

            بحيرة بايكال في سيبيريا جنوب روسيا                                       �لبحير�ت �لعظمى في قاّرة �أمريكا �لّشمالية
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ــا �ســم �لممــر�ت �لمائيــة، وهــي ممــر�ت طبيعيــة، تربــط بيــن ُمْخَتِلــف  4- المضائــق المائيــة: ُيطلــق عليهــا �أحيانً
�لمســطحات �لمائيــة، ســو�ء �أكانــت بحريــة بحريــة �أم بحريــة محيطيــة، وقــد تفصــل �أيًضــا بيــن �لجــزر �لبحريــة و�ليابــس 

�لمجــاور لهــذه �لجــزر.

خريطة رقم )8(: �لمضائق و�لقنو�ت في �لعالم

التنافس الّدولي عبر البحار والمحيطات:

ــد�أ يظهــر �لتنافــس �لّدولــي للســيطرة علــى هــذه  ــة، ب ــة �لبحــار و�لمحيطــات و�لمضائــق و�لممــر�ت �لمائي نظــًر� ل�أهمي

أّن َمــْن يســيطر عليهــا، يتحكــم فــي مصيــر �ليابــس �لمجــاور لهــا، خاّصــة لمــا تمثّلــه  �لممــر�ت و�لمســطحات �لمائيــة؛ ل�

مــن عمــق �ســتر�تيجي فــي �لقو�عــد �لعســكرية �لمتحركــة، و�لبــو�رج �لبحريــة. ولمــا فــي هــذه �لبحــار و�لمحيطــات مــن 

ــج �لعربــي، وبحــر �لشــمال، و�لبحــر  ــة، كمــا هــي �لحــال فــي �لخلي ــة، و�لغازي مكتشــفات فــي ثرو�تهــا، وخاّصــة �لنّفطي

�لمتوســط. 

لكترونيــة، و�أنابيــب نقــل �لغــاز و�لنّفــط،  � �آمنــا لُمْخَتِلــف �أشــكال �لتوصيــلات و�لكو�بــل �ل�إ ــا �أصبحــت ممــرًّ كمــا �أنّه

و�أّدى ذلــك �إلــى ظهــور بعــض �لنّظريــات �لتــي حاولــت تفســير �أهميــة �لّســيطرة علــى �لبحــار و�لمحيطــات، مثــل نظريــة 

أمريكــّي �لجنســية عــام ١89٠م، �لتــي مفادهــا: �أّن �لقــوة �لتــي تســيطر علــى �لبحــار و�لمحيطــات تســّهل  �ألفريــد ماهــان �ل�

عليهــا �لّســيطرة علــى �ليابســة.
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اأَقـيُِّم َتَعلُّمي:

جابة اإلى الّدفتر: اأجيُب عن ال�أسئلة ال�آتية، واأنقُل ال�إ

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ الّسؤال ال�أول:  

١  ماذ� ُيطلق على �ل�أر�ضي �لمستوية، وشبه �لمستوية من سطح �ل�أرض؟

د- �ل�أغو�ر. ج- �لّسهول.     ب- �لجبال.    �أ- �لهضاب.   

٢  ماذ� تسّمى �لمناطق �لتي تظهر على شكل مثلّثي عند �لتقاء �لنهر بالمصّب في �لبحر �أو �لمحيط؟

د- دلتاو�ت. ج- سهوًل� د�خلية.    ب- خلجانًا.    �أ- سهوًل� نهرية.  

 3 �أيٍّ من �لقاّر�ت يقع فيها جبل كلمنجارو؟ 

د- �أمريكا �لجنوبية.  ج- �أمريكا �لّشمالية.    ب- �آسيا.    �أ- �إفريقيا.   

آتية تُوصف بالبحار �لهامشية؟ ٤  �أّي �لبحار �ل�

د- �ل�أسود. ج- �لصين.     ب- �لمتوسط.    �أ- قزوين.   

 5 ما �لَمضيق �لذي يصل بين �لمحيط �لهادي و�لمحيط �لمتجمد �لّشمالي؟

د- بيرنج. ج- �لبسفور.     ب- هرمز.    �أ- جبل طارق.  

٦  ما �لبحر �لذي يصل بين �لبحر �ل�أسود و�لبحر �لمتوسط؟

د- مرمرة. ج- �لبلطيق.     ب- �لشمال.    �أ- �آر�ل.   

قليمية - �لهضاب - �لمضائق. آتية: �لمحيط - �لخلجان - �لمياه �ل�إ ُح �لمقصود بالمفاهيم �ل� الّسؤال الثّاني:  �أوضِّ

الّسؤال الثّالث:  �أعلُِّل ما ياأتي:

ب- تشكُّل �لّسهول �لفيضية.  �أ- �لقيمة �ل�ستر�تيجية للمضائق و�لممر�ت �لمائية.   

د- نشاأة سهل مرج �بن عامر. ج- تشكُّل �ل�أغو�ر �لِفَلسطينية.    

أمثلة. ُح �أنو�ع �لبحار، مع �ل� �أوضِّ الّسؤال الرابع:  

أمثلة.  الّسؤال الخامس: �أو�زُن بين �لجبال �ل�لتو�ئية و�لجبال �لصدعية، من حيُث �لنشاأة، مع �ل�

اأقيم ذاتي

اأعبُِّر- بلغتي- عن المفاهيم التي اكتسبُتها بعد دراستي للوحدِة، ِبما ل�يزيُد َعْن ثلاثِة اأسطر.
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اخلرائطاخلرائط

                                        

كل �أعلاه، ونفكّر: نتاأّمُل �لشَّ

كيف يمكنك تحديد �ل�تّجاهات �لجغر�فية في ِفَلسطين ليًلا؟



99

ُيتوقـّـُع مــن �لطّلبــة بعــد در�ســة �لَوْحــَدة، و�لتفاعــل مــع �أنشــطتها �أن يكونــو� قادريــن علــى �ســتخد�م �لخريطــة فــي 

�لحيــاة �ليوميــة و�لعمليــة، و�ل�ســتفادة منهــا فــي تخطيــط �لِبنيــة �لتحتيــة �لمدنيــة و�لعســكرية، وربطهــا بالمخططــات 

نشــائية �لمتعلقــة بهــا، وتنميــة مهار�تهــم علــى �ل�ســتخد�م �لســليم للخر�ئــط �لجغر�فيــة، وحــّل مســائل  �لهندســية و�ل�إ

ــة  ــر�ءة �لخريط ــة، وق ــة و�لطبيع ــى �لخريط ــد �لمســافات عل ــة، وتحدي ــه كاف ــاس �لرســم باأنو�ع ــة حــول مقي رياضي

�لكنتوريــة، وتوظيفهــا فــي حــل مشــكلات �لتخطيــط، و�تخــاذ �لقــر�ر�ت �لمناســبة بشــاأنها، وتعزيــز مهار�تهــم فــي 

آتيــة: فــادة منهــا فــي �أمــور حياتيــة، ويتــّم تحقيــق ذلــك مــن خــلال �ل� تحديــد �ل�تجاهــات علــى ســطح �ل�أرض، و�ل�إ

Ç .تحليل �ل�أشكال، و�لخر�ئط �لمتعلقة بالخريطة وعناصرها

Ç .تصميم خريطة مفاهيمية لعناصر �لخريطة

Ç .أنو�ع �لخر�ئط ومقاييس �لرسم عمل جدول ل�

Ç .إيجاد �لمسافات �لحقيقية على �لطبيعة من خلال مقاييس �لرسم على �لخريطة�

Ç .رسم خريطة لفلسطين تبين طرق تمثيل �لظو�هر عليها

Ç .رسم خريطة كنتورية لشكل تضاريسي، وتوضيح دل�ل�تها

Ç .رسم شكل كنتوري من مقطع تضاريسي

Ç .تصميم شكل يعبر عن �أهمية �لخريطة �لكنتورية

Ç .قياس مسافات على �لخريطة باستخد�م �أدو�ت �لقياس �لمتنوعة

Ç .تحديد �ل�تجاهات عملياً بوسائل متنوعة
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الخريطة وعناصرهاال�أولالّدرس

ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية هذا الّدرس، اأن يكونوا قادرين على:

!بيان دور مفتاح �لخريطة في قر�ءتها.  ! توضيح مفهوم �لخريطة. 
!حساب طول �لمسافة على �لطبيعة، وعلى �لخريطة.  ! توضيح �أهمية مقياس �لرسم.  
!بيان كيفية تمثل �لظو�هر على �لخريطة. ! تصنيف �أنو�ع �لخر�ئط.  

نشاط ١:

نتاأّمُل النّص والخريطة، ونستنتُج، ثّم نجيُب:

ــُل عليهــا ظو�هــر  هــي وســيلة ُرســمت بطريقــه علميــة وفنيــة، تَُمثَّ

خــاّص،  رســم  مقيــاس  َوْفــَق  و�لبشــرية،  �لطّبيعيــة  �ل�أرض  ســطح 

ويمكــن قــر�ءة �لخريطــة، وفهــم محتو�هــا، بال�عتمــاد علــى عناصرهــا.

Ë .ح مفهوم �لخريطة نوضِّ

Ë .نستنتج عناصر �لخريطة

Ë  علــى منهــا  �لخريطــة  علــى  �لظو�هــر  نُفســر صغــر حجــم 

لطبيعــة. �

خريطة رقم )١(: خريطة فلسطين �لطبيعية

أمتار �ل�رتفاعات بال�
١5٠٠-٢٠٠٠م
١٠٠٠-١5٠٠م
5٠٠-١٠٠٠م
٢٠٠-5٠٠م

٠-٢٠٠م
تحت سطح �لبحر

�أنهار
�أودية

مفتاح الخريطة
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نستنتُج مما سبق �أّن عناصر الخريطة هي:

- العنــوان: عــادة مــا يكــون �أعلــى �لخريطــة، وهــو يعّبــر عــن مضمونهــا، مثــل خريطــة طبيعيــة، �أو سياســية، �أو ســكانية، 
�أو   �قتصاديــة لَمْنِطَقــة جغر�فيــة محــددة.

- المحتوى: ُيقصد به �لمعلومات �لجغر�فية �لتي تحويها �لخريطة، مثل معلومات طبيعية، �أو بشرية.
طار: هو �لخّط �لخارجي �لمحيط بالخريطة.  - ال�إ

- خطوط الطول ودوائر العرض، وتفيد في تحديد �لموقع �لفلكي للمكان. 
- اإشارة الّشمال: هو رمز يشار �إليه بسهم، يبيَِّن �تّجاه �لشمال �لجغر�في للخريطة. 

ألو�ن و�ل�أشكال �لتي يتّم توقيعها على �لخريطة.  - مفتاح الخريطة: يضم دل�ل�ت �لرموز و�ل�
أبعــاد علــى �لخريطــة، ومــا يقابلهــا علــى �لطبيعــة. وهــو علــى عــّدة  ــُن �لنّســبة بيــن �ل� - مقيــاس الرســم: هــو �لــذي يبيِّ

اأشــكال، هــي: 

Õ :المقياس النّسبي: ويكتب على �لخريطة بشكل نسبة، مثل

١ :3٠٠٠٠ بمعنى �أّن كل ١ سم على �لخريطة يمثّل 3٠٠٠٠ سم على �لطبيعة. 

Õ 
١

3٠٠٠٠ المقياس الكسري: ويكتب على �لخريطة على �لنحو �ل�آتي:١/ 3٠٠٠٠، �أو 

 بمعنى: �أّن كل ١ سم على �لخريطة يمثّل 3٠٠٠٠ سم على �لطبيعة.               

Õ  المقيــاس الخطــي: يرســم علــى �لخريطــة علــى شــكل خــط مســتقيم يتــم تقســيمه �إلــى وحــد�ت متســاوية )كيلــو

ــل كل وحــدة مــن �لمســافات �لموجــودة علــى �لمقيــاس �لخطــي مــا يقابلهــا مــن  ــر(، وتمثّ ــر، �أو ميــل، �أو مت مت

ــز باأنــه يكبــر ويصغــر بحجــم �لتكبيــر و�لتصغيــر نفســه للخريطــة،  مســافة علــى �لطبيعــة، دون �أي تحويــل، ويتمّي

وســهولة �ســتخر�ج �لمســافة �لمطلوبــة علــى �لخريطــة.

                

            

اأمثلة تطبيقية:

مثال رقم )١(:

�إذ� كانت �لمســافة بين مدينة �لقدس ومدينة غزة على �لطبيعة 9٧ كم، �أِجُد �لمســافة على �لخريطة، �إذ� كان مقياس 
ملاحظة: كل ١ كم يساوي ١٠٠٠متر، ويمثّل ١٠٠٠٠٠ سم. رسم �لخريطة ١: ٢5٠٠٠٠٠ سم.           

 �لمقياس �لخطي
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الحل: 
٢5٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠

= ٢5كم �لمسافة على �لخريطة = �لمسافة على �لطبيعة ÷ مقياس �لّرسم 
�لمسافة على �لخريطة = 9٧ ÷٢5 = 3,9 سم �لمسافة بين مدينة غزة و�لقدس على �لخريطة.

مثال رقم )2(:

يبلــغ طــول نهــر �لعوجــا �أحــد �أنهــار ِفَلســطين د�ئمــة �لجريــان مــن منبعــه فــي ر�أس �لعيــن حتــى مصّبــه علــى �لبحــر �لمتوســط 
شــمال يافــا علــى �لخريطــة ٢,٦ ســم، فكــم يبلــغ طولــه علــى �لطبيعــة، �إذ� علمــت �أَن مقيــاس رســم �لخريطــة ١: ١٠ كــم.

الحل:  �أعمُل على تحويل �لكيلو متر �إلى سنتمتر�ت، حيث �إّن كل ١ كم يساوي ١٠٠٠٠٠ سم. 

�أيًضــا ١٠كــم × ١٠٠٠٠٠ = ١٠٠٠٠٠٠ ســم )مليــون 
ســم(.

١٠٠٠٠٠٠ × ٢,٦ ســم = ٢٦٠٠٠٠٠ ســم طــول �لنهــر 
علــى �لطبيعــة. 

وعند تحويل �لمسافة �إلى كم ÷ ١٠٠٠٠٠ سم. 

٢٦٠٠٠٠٠÷ ١٠٠٠٠٠= ٢٦ كم طول نهر �لعوجا.

لمعرفــة �لبعــد بيــن مدينــة �لخليــل ومدينــة بئــر �لســبع علــى 
�لخريطــة �لمجــاورة، يمكننــا �ســتخد�م بعــض �ل�أدو�ت، مثــل 
حافّــة ورقــه نقــوم بمدهــا بيــن �لمدينتيــن )�لخليــل( و)بئــر 
�لســبع(، ثــّم نحــّدد باإشــارة �أو علامــة �لبعــد بينهمــا، ثــم 
نطّبــق حافّــة �لورقــة �لُمَعيَّــن عليهــا �لُبعــد بيــن �لمدينتيــن 
علــى مقيــاس �لّرســم �لخطّــّي، ثــّم نقــر�أ �لبعــد علــى �لخريطــة 
�لطّبيعيــة بيــن �لمدينتيــن، و�لــذي يســاوي ٤5 كــم تقريًبــا كمــا 

ــن فــي �لخريطــة رقــم )٢(. هــو مبي

نشاط تطبيقي:

من خلال �لخريطة رقم )٢(: 
* نحسب �لمسافة بين مدينة نابلس ومدينة �لقدس؟ 
* نحسب �لمسافة بين مدينة ر�م �للّه ومدينة حيفا؟ 

* كم طول �لحدود �لبّرية �لتي تصل ِفَلسطين بسوريا؟ 

�لخريطة رقم )٢( 



١٠3

تصنيف الخرائط:
يمكــن تصنيــف �لخر�ئــط �إلــى عــّدة �أقســام، منهــا حســب �لموضــوع �لــذي تمثّلــه، �أو حســب مقيــاس رســمها، وهــي 

آتــي: علــى �لنحــو �ل�

:)Thematic Maps( اأّوًل�- الخرائط حسب الموضوع

نشاط ٣:

نتاأمَُّل النّّص ال�آتي، والخريطتين اللّتين تليه، ونستنتُج، ثّم نُجيب: 

ُيطلــق تعبيــر �لخر�ئــط �لموضوعيــة علــى �لخر�ئــط �لتــي تهتــّم بعــرض موضــوع محــدد، مثــل الخرائــط الموضوعيــة 

النوعيــة )Qualitative Maps(: وهــي خر�ئــط تشــير �إلــى نــوع �لظّاهــرة، دون �إعطــاء �أّي مدلــول كّمــي لهــا، مثــل 

ــّدول،  ــل �أســماء �ل ــر بشــرية، مث ــا، �أو ظو�ه ــة، و�لجيولوجي ــس، و�لتّرب ــار، و�لتّضاري أنّه ــي تضــّم �ل� ــة �لت ــط �لطّبيعي �لخر�ئ

و�لمــدن، و�لحــدود. والخرائــط الموضوعيــة الكّمّيــة )Quantitative Maps(: وهــي �لخر�ئــط �لتــي تعــرض 

ـل هــذه �لموضوعــات برمــوز و�أشــكال، لهــا مدلــول كّمــي، مثــل: عــدد  موضوعــات طبيعيــة �أو بشــرية، حيــث تَُمثَـّ

ــكّان، وكميــة �إنتــاج �لبتــرول، و�إنتــاج �لمحاصيــل �لّزر�عيــة، كمــا يمكــن �أن تُعــرض بعــض �لظّو�هــر �لطّبيعيــة، مثــل  �لسُّ

ــط �لجــّوّي.   ــة �ل�أمطــار، و�لحــر�رة، و�لضغ كمي

�لخريطة رقم )3(: توزيع �لظّو�هر �لطّبيعية و�لبشرية



١٠٤

8٠١ +
8٤٠١-٠٠
٢٠١-٤٠٠
١٠١-٢٠٠
١٠٠-5١
5٢٦-٠
٢5-١3
٠-١٢

شخص/كم٢

كّانية خريطة رقم )٤(: �لكثافة �لسُّ

Ë ما موضوع �لخريطة رقم )3(؟

Ë  :)3( من خلال �لخريطة رقم

أنّهار د�ئمة �لجريان في �لوطن �لعربي؟ . ١ نذكُر �أهّم �ل�

نُسّمي بعض عو�صم �لّدول �لعربية. . ٢

نَِصُف �لحدود �لّد�خلية و�لخارجية للوطن �لعربي.. 3

�إلى �أّي نوع من �لخر�ئط �لموضوعية تُنسب �لخريطة رقم )3(؟. ٤

Ë  نحّدد موضوع �لخريطة رقم )٤(؟

Ë :)من خلال �لخريطة رقم )٤

نبّين �أيٍّ من فروع �لجغر�فية يتبع هذ� �لموضوع في خريطة رقم )٤(.. ١

نحدد مناطق �لعالم ذ�ت �لكثافة �لسكّانية �لمرتفعة و�لمنخفضة. . ٢

�إلى �أّي نوع من �لخر�ئط تُنسب �لخريطة رقم )٤(؟. 3
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ثانًيا- الخرائط حسب مقياس رسمها:

١- خرائط ذات مقياس رسم صغير:

نشاط 4:

نتاأمَُّل النّّص ال�آتي، والخريطة رقم )٦(، ونستنتُج، ثّم نُجيب: 

ــط  ــورق، وتُســّمى �لخر�ئ ــن �ل ــرة م ــى ِمســاحات صغي ــن ســطح �ل�أرض عل ــط ِمســاحات و�ســعة م تغطــي هــذه �لخر�ئ
�لمليونيــة؛ نســبة �إلــى مقيــاس رســمها �لــذي يصــل �إلــى ١: ١٠٠٠٠٠٠٠، وهــذه �لخر�ئــط ل� تحــوي �إلّ� �لظّو�هــر �لبــارزة 
 )World Maps( وخر�ئــط �لعالــم ،)Atlas maps( حيــث تختفــي �لظّو�هــر �لصغيــرة، فــي خر�ئــط �ل�أطالــس ،� جــدًّ

ــاّر�ت.  و�لق

خريطة رقم )5(: قاّرة �أمريكا �لّشمالية �لطبيعية

Ë ما �أهّم �لظّو�هر �لتي تحتويها �لخريطة؟
Ë  نبّين �لِمساحة �لتي تغطيها �لخريطة؟
Ë  لماذ� تختفي كثير من �لظّو�هر �لصغيرة، مثل �لمدن و�لقرى في �لخريطة؟
Ë أنّهار و�لرو�فد على �لخريطة؟ لماذ� ل� توجد �أسماء جميع �ل�
Ë ما مقد�ر مقياس رسم �لخريطة ونوعه؟
Ë  ما �لعلاقة بين مقياس رسم �لخريطة، و�لمساحة �لمغطاة، وحجم �لمعلومات �لموقّعة عليها؟
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2- خرائط ذات مقياس رسم كبير:

نشاط 5:

نتاأمَُّل النّصَّ ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نُجيب: 

 :)Municipal Maps( )تتعــدد الخرائــط ذات مقيــاس الرّســم الكبيــر، مثــل: خرائــط البلديــات )المخطــط الهيكلــي
حيــث تظهــر عليهــا تفاصيــل ســطح �ل�أرض، مثــل حــدود �لملكيــات، و�لشــو�رع، و�لِبنيــة �لتحتيــة، وتُرســم بمقيــاس 
رســم ١٠٠٠٠:١ســم، وهنــاك الخرائــط الطبوغرافيــة )Topographic Maps(: �لتــي تبيــن ظو�هــر طبيعية وبشــرية، 
ــو�ن، �أو  أل ــور، �أو �ل� ــل �ل�رتفاعــات فيهــا مــن خــلال خطــوط �لكنت تغطــي ِمســاحة محــددة مــن ســطح �ل�أرض، وتمثّ
�لتظليــل،  وهــي ذ�ت مقيــاس رســم   ١: ٢5٠٠٠ســم، �أو بمقــد�ر ١: ٢5٠٠٠٠ســم، والخرائــط العســكرية:  �لتــي 
ــم ١:  ــاس رس ــم بمقي ــط �لعســكرية، وتُرَس ــي وضــع �لخط ــد ف ــي تفي ــتر�تيجية �لت ــة �ل�س ــع ذ�ت �ل�أهمي ــّم بالمو�ق تهت
أديــرة، حيــث  أثريــة، و�لمــز�ر�ت، و�ل� 5٠٠٠٠ســم، والخرائــط الّســياحية: �لتــي تبيــن توزيــع �لمو�قــع �لّســياحية، و�ل�

يشــار �إلــى هــذه �لمو�قــع بالرمــوز �لتصويريــة، وترســم بمقيــاس رســم ١: ٤٠٠٠٠ســم. 

   
Õ نبّين �أهّم �أنو�ع �لخر�ئط ذ�ت مقاييس �لّرسم �لكبيرة؟
Õ  ما �أهّم �لظّو�هر �لتي تمثّل كّل نوع منها؟
Õ ُر �ختيار مقاييس رسم كبيرة للخر�ئط �لو�ردة في �لنص؟ نفسِّ
Õ كيف نستدّل على �لشو�رع و�لفنادق و�لمطاعم و�لمد�رس على �لخريطة؟
Õ ما �لعلاقة بين مقياس �لّرسم و�لِمساحة �لتي تغطيها �لخريطة، وحجم �لمعلومات عليها؟
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تمثيل الّظواهر على الخرائط: 

نشاط ٦:

نتاأمَُّل الخريطتين ال�آتَيْيِن، ونستنتُج، ثّم نُجيب: 

خريطة رقم )٦(: توزيع �لثّروة �لَحَيو�نية في دول �لوطن �لعربي                         

Õ  مــا �أهــّم �لظّو�هــر �لتــي يمكــن �ســتخد�م

طريقــة �لنّقــط للتعبيــر عنهــا؟ 

Õ  فــي �لمســتخدمة  �لرمــوز  �أهــّم  نُســّمي 

�لنقطيــة. �لطريقــة 

Õ  نســتخرُج خمســة مــن �لظّو�هــر �لتــي ُمثِّلــت

بطريقــة �لنّقــط فــي �لخريطــة رقــم )٧(. 

Õ  نذكــُرُ �لّرمــوز �لتــي تشــير �إلــى هــذه �لظّو�هــر

مــن خــلال مفتــاح �لخريطــة فــي �لخريطــة 

)٦(، و�لخريطــة )٧(.

خريطة )٧(: توزيع �لمعادن في تونس
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ــل النقطــي:  ــّدة �أســس، هــي:  التمثي ــى ع ــن خــلال �ل�عتمــاد عل ــط، م ــى �لخر�ئ ــة عل ــر �لجغر�في ــل �لظّو�ه تُمثَّ

ــل  ــية: مث ــوز الهندس ــل: الرم ــوز، مث ــّدة رم ــا بع ــار، ويمكــن تمثيله ــر محــدودة �ل�نتش ــل ظو�ه ــي تمثي ويســتخدم ف

�لد�ئــرة، و�لمربــع، و�لمثلــث �لتــي تســتخدم لتوزيــع �لمــدن، و�لقــرى، و�لمــد�رس، و�لمعــادن، مثــل �لحديــد، و�لنحاس، 

ــَور �لمصغــرة؛ لترمــز لظو�هــر معينــة، وتمتــاز هــذه �لرمــوز بالقــدرة علــى  وهنــاك الرّمــوز التصويريــة: �لتــي تســتخدم �لصُّ

ــز  ــب؛ ليرم ــود �لعن ــل، وعنق ــة �لنخي ــق زر�ع ــل مناط ــي تمثّ ــل �لت ــل شــجرة �لنخي ــرة مث ــة كبي ــة بفاعلي ــل �لمعلوم توصي

لمناطــق زر�عتــه، و�لســنبلة لمناطــق زر�عــة �لقمــح، وصــورة �لجمــل و�لماعــز تــدّل علــى مناطــق تربيتهــا، وهكــذ�. �أّمــا 

الرمــوز التعبيريــة: فهــي تجمــع  بيــن �لرمــوز �لتصويريــة و�لهندســية، مثــل �أعــلام �لــّدول �لتــي ترمــز للدولــة وســيادتها، 

ــرة ترمــز للمطــار،  أفعــى كشــعار للصيدليــة، وشــعار �لبــرج رمــًز� لمصفــاة �لبتــرول، وصــورة �لطائ و�لشــعار�ت، مثــل �ل�

و�لشــوكة و�لملعقــة ترمــز للمطعــم، �أّمــا ال�أحــرف ال�أبجديــة: فتســتخدم للتعبيــر عــن توزيــع بعــض �لمعــادن، كمــا فــي 

.Al ــوم ألمني ــدfe، و�لنّحــاس Cu، و�ل� ــة، مثل:،�لحدي �لخر�ئــط �ل�قتصادي

وهنــاك طــرق �أخــرى لتمثيــل �لظّو�هــر علــى �لخريطــة وهــي التّمثيــل الخّطــي: وتســتخدم للدل�لــة علــى �لظّو�هــر 

د�ريــة، �أّمــا  أوديــة، و�لســكك �لحديديــة، و�لحــدود �لّسياســية �أو �ل�إ أنّهــار، و�ل� ذ�ت �ل�متــد�د �لخطــي، مثــل �لطُّــرق، و�ل�

ألــو�ن �أو �لظــلال؛ لتمثيــل ظو�هــر ذ�ت �نتشــار ِمســاحي، مثــل: مناطــق �نتشــار  التّمثيــل الِمســاحي: فتســتخدم فيهــا �ل�

�لّزر�عــة �لمرويــة، وِمســاحة �لــّدول، ومناطــق ســقوط �ل�أمطــار.

آتية على �لخريطة؟ كيف يتم تمثيل كل من �ل�

Í . أنهار، �أنابيب �لغاز و�لمياه �لحدود، و�ل�

Í .لمساحات�

- نعطي �أمثلة على ظو�هر تشغل ِمساحات كبيرة، وتمثَّل بالطّريقة �لِمساحية؟ 
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اأَقـيُِّم َتَعلُّمي:

جابة اإلى الّدفتر: اأجيُب عن ال�أسئلة ال�آتية، واأنقُل ال�إ

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال ال�أول:  �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

آتية؟ ١  ماذ� يضّم ِمفتاح رسم �لخريطة من �لعناصر �ل�

ألو�ن.   د- �لّرموز، و�ل� ج- �لحدود �لّسياسية.   ب- خطوط �لطول.   �أ– �لعنو�ن.   

٢  ما �لنسبة �لتي يمثّلها مقياس �لرسم؟ 

أبعاد على �لخريطة وما يقابلها على �لطبيعة.   ب- �ل� �أ- خطوط �لطول ودو�ئر �لعرض.   

د- �ل�تجاهات على �لخريطة. ج- �ل�رتفاعات على سطح �ل�أرض.   

الّسؤال الثّاني: 

١- �أعرُِّف ما ياأتي: 

�لخر�يطة - �لخر�ئط �لموضوعية - �لخر�ئط �لعسكرية - �لخر�ئط �لّسياحية. 

ُر ما ياأتي:  ٢- �أفسِّ

د�رية، مقارنة بخر�ئط �ل�أطالس. �أ- كبر عدد �لمعلومات �لتي يتّم توقيعها على �لخر�ئط �ل�إ

ب- تمّيز مقياس �لرسم �لخطي عن غيره من �لمقاييس. 

جـ- تُستخدم في رسم �لخر�ئط �لّسياحية و�لعسكرية مقياس رسم كبير.

 

ُح عناصر �لخريطة.  �أوضِّ الّسؤال الثالث:  

�أبيُِّن �أنو�ع مقاييس �لرسم �لمستخدمة في رسم �لخر�ئط.  الّسؤال الرابع:  

الّسؤال الخامس:   �أ- �أصنّف �أنو�ع �لخر�ئط حسب مقياس رسمها.

 ب- �أقارن بين �لخر�ئط �لموضوعية �لنوعية، و�لخر�ئط �لموضوعية �لكمية.



١١٠

الّســؤال الخامــس:   �إذ� كانــت �لمســافة علــى �لخريطــة بيــن �لقــدس ور�م �للـّـه ١9 ســم، �أِجــُد �لمســافة علــى �لطبيعــة، 

�إذ� علمــَت �أّن مقيــاس �لّرســم �لمســتخدم ١: ١٠٠٠٠٠ ســم.

الّسؤال السادس:  

آتية:   ما �لّرموز �لمستخدمة لتمثيل �لظّو�هر �ل�

�ل�أر�ضي �لّزر�عية، معدن �لحديد، مدن، �لمو�نئ، مطعم، صيدلية، نهر، مصفاة بترول.

نشاط 
تطبيقي

آتيــة: 	  ــزرع فــي �لمناطــق �ل� ــُن عليهــا �أهــّم �لمحاصيــل �لتــي تُ  �أرســُم خريطــة ِفَلســطين، و�أعيِّ
ــة. ــب(، باســتخد�م �لّرمــوز �لتصويري أغــو�ر، و�لنّق ــال، و�ل� )�لســهل �لّســاحلي، و�لجب

نرســُم خريطــة تقريبيــة تمثـّـل موقــع منــزل كل منّــا،  و�لطريــق �لموصلــة �إلــى �لمدرســة، مــع 	 
�إبــر�ز �لمعالــم �لّرئيســة علــى جو�نــب �لطريــق.
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الخريطة الكنتوريةالثّانيالّدرس

ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية هذا الّدرس، اأن يكونوا قادرين على:

�ستنتاج مفهوم خطوط �لكنتور. !
�ستخلاص �أهّم خصائص خطوط �لكنتور. !
�إيجاد �لفاصل �لكنتوري للخطوط �ل�أساسية و�لثانوية.  !
رسم مقاطع طبوغر�فية )جبل، وحوض(. !
�ستنتاج �أهمية �لخر�ئط �لكنتورية للبقعة �لجغر�فية. !

 خطوط الكنتور:

نشاط ١:

كل، ونقراأ النّّص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نُجيب:  نتاأّمُل الشَّ

�لّشكل رقم )١( خريطة كنتورية

ــوط  ــم خط ــت باس ــة،  وُعِرَف ــي �لمســطحات �لمائي ــاق ف ــس �ل�أعم ــى تضاري ــرف �إل ــة؛ للتع ــذه �لطريق ــَرت ه �بُتِك

�ل�أعمــاق �لمتســاوية، و�ســُتْخِدمت لرســم �لخر�ئــط �لملاحيــة، و�أول َمــْن رســم خريطــة كنتوريــة ل�أعمــاق �لبحــار برونــس 
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)Bruiness( عــام ١58٤م، ثــّم �ســُتْخِدمت لتمثيــل �لتّضاريــس �لمرتفعــة، و�أول خريطــة كنتوريــة ُرِســَمت ليابــس 

يضــاح لســطح  فرنســا رســمها دوبــان تريــل )Dupain Triel( عــام ١٧9١م، وتَُعــّد �لخريطــة �لكنتوريــة مــن وســائل �ل�إ

ــّد �أحــد  ــن مناســيب �ل�رتفاعــات، و�ل�نخفاضــات �لمتســاوية، عــن طريــق خطــوط �لكنتــور، كمــا تَُع �ل�أرض �لتــي تبّي

�ل�أدو�ت �لتــي ُيعتمــد عليهــا فــي �لدر�ســات �لميد�نيــة. 
آتية:   ما دل�لة كل من �ل�

Í  للون �ل�أزرق في �لخريطة؟�
Í  .تقارب وتباعد خطوط �لكنتور 
Í .أّن هناك خطوًطا مسجًلا عليها �ل�رتفاع، و�أخرى دون ذلك�

نستنتج �أهّم خصائص خطوط �لكنتور: 

يــدل تقــارب خطــوط �لكنتــور مــن بعضهــا �لبعــض علــى شــدة �نحــد�ر �لســطح)�لحوض �ل�علــى( كمــا فــي مجــرى �لنهر - ١

أدنــى للنهــر .  �لســابق بينمــا يــدل تباعــد خطــوط �لكنتــور علــى قلــة �نحــد�ر ســطح �ل�أرض فــي �لحــوض �ل�أوســط و�ل�

٢ -.V تنثني خطوط �لكنتور نحو منابع �لمجاري �لمائية لتدل على شدة �نحد�ر �لمجرى �لنهري �لذي يتخذ شكل حرف

تظهر خطوط �لكنتور بشكل متتالي في �رتفاعها �أو �نخفاضها.- 3

يدل تعرج خطوط �لكنتور على وعورة �لمنطقة بينما يدل �ستقامتها على قلة �لوعورة .- ٤

خطوط وهمية متو�زية تمثل �ل�رتفاعات و�ل�نخفاضات عن مستوى سطح �لبحر. - 5

أنها توصل �لمناطق �لمتساوية في �ل�رتفاعات وخاصة في �لقمم �لجبلية.- ٦ تشكل خطوط �لكنتور دو�ئر مغلقة ل�

 الفاصل الكنتوري:  

نشاط 2:

كل الذي يليه، ونستنتُج، ثّم نُجيب:  نتاأّمُل النّّص ال�آتي، والشَّ

يوجــد نوعــان مــن خطــوط الكنتــور: الخطــوط الرئيســة )ال�أســاس(: وهــي خطــوط كنتوريــة رئيســة ســميكة، 

تُرســم بلــون بنــي غامــق، موقـّـع عليهــا منســوبها، ويمكــن �إيجــاد الفاصــل الكنتــوري للخطــوط ال�أساســية باإيجــاد 

ــوط  ــور الخط ــوط �لكنت ــن خط ــر م ــوع �ل�آخ ــا �لن ــن، �أّم ــين متجاوري ــور رئيس ــي كنت ــن خطَّ ــي �لمنســوب بي ــرق ف �لف

ــمك، فاتحــة �للــون مــن �لخطــوط �لرئيســة، ول� يكتــب عليهــا منســوبها، ويمكــن  الثانويــة: فتكــون خطــوط قليلــة �لسُّ

�إيجــاد �لفاصــل �لكنتــوري بطريقتيــن: اأولهمــا: �إيجــاد �لفاصــل �لكنتــوري لخطــوط �ل�أســاس ÷ عــدد �لفر�غــات بيــن 

�لخطيــن �ل�أساســيين �لمتتالييــن. وثانيهــا: �لفاصــل �لكنتــوري لخطــوط �ل�أســاس ÷ عــدد �لخطــوط �لثانويــة +١.
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كل رقم )٢( خريطة كنتورية �لشَّ

Õ  ماذ� تُسّمى خطوط �لكنتور �لسميكة ود�كنة �للون �لتي يكون موقًَّعا عليها مناسيبها؟
Õ  مك وفاتحة �للون، وليس عليها مناسيبها؟  ماذ� تُسّمى خطوط �لكنتور قليلة �لسُّ
Õ  كم فرق �لمنسوب بين كل خط د�كن، و�آخر د�كن؟
Õ كم عدد �لفر�غات بين كل خطَّْين متتاليين د�كنين؟
Õ  كم فرق �لمنسوب بين كل خط فاتح و�آخر فاتح؟
Õ كم عدد �لخطوط ذ�ت �للون �لفاتح بين كل خطَّْين متتاليين د�كنين؟
Õ  .نجُد �لفاصل �لكنتوري للخطوط �ل�أساسية
Õ .نجُد �لفاصل �لكنتوري للخطوط �لثانوية بالطريقتين

كل التّضاريسي اإلى كنتوري: تحويل الشَّ
ــر تضاريســي،  ــى مظه ــوري �إل ــل �أّي شــكل كنت ــر تضاريســي، �أو تحوي ــور ل�أّي مظه يمكــن تشــكيل خطــوط كنت

ــوري. ــى كنت ــكل �لتّضاريســي �إل ــل �لشَّ وتحوي

نشاط ٣:

كل الذي يليه، ونستنتُج، ثّم نُجيب:  نتاأّمُل النّّص ال�آتي، والشَّ

تقطيــع هــذ� �لمظهــر �إلــى �رتفاعــات متســاوية، ثــّم تحويلهــا �إلــى دو�ئــر كنتوريــة ثــم رســم خــط �أفقــي �أســفل �لشــكل، ثــّم 
ــكل علــى هيئــة د�ئــرة كنتوريــة. �إســقاط �أعمــدة مــن نهايــات كّل منســوب �رتفــاع علــى �لخــط، و�إغــلاق كّل منســوب �أســفل �لشَّ

ــكل  ــف حــول �لشَّ ــي تلت ــوط �لت ــدد �لخط ــُظ ع ــر، ونلاح ــّط �أساســي و�آخ ــن كّل خ ــرق �لمنســوب بي ــُظ ف  نلاح
ــكل �لكنتــوري �لناتــج �أســفل �لقطــاع �لتّضاريســي.  �لتّضاريســي، ونلاحــُظ �لشَّ



١١٤

كل رقم )3(: قطاع تضاريسي لتلة �لشَّ

Ö كل؟  ماذ� يمثّل رقم )١( في �لشَّ

Ö كل؟ ماذ� يمثّل رقم )٢( في �لشَّ

Ö كل؟ ماذ� يمثّل رقم )3(  في �لشَّ

Ö كل؟ ماذ� يمثّل رقم )٤( في �لشَّ

Ö .نذكر خطو�ت تحويل �لمقطع �لتّضاريسي �إلى مقطع كنتوري

كل الكنتوري اإلى مقطع تضاريسي: تحّويل الشَّ

نشاط 4:

كل الذي يليه، ونستنتُج، ثّم نُجيب: نتاأّمُل النّص ال�آتي، والشَّ

نرســم  خطًّــا �أفقيًّــا يقطــع �أكبــر عــدد مــن �لدو�ئــر �لكنتوريــة، مثــل �لخــط )�أ، ب(، ونرســم محــوًر� ســينيًّا �أفقيًّــا، ومحــوًر� 

ــة مــع �لخــط  ــر �لكنتوري ــّم �إنز�لهــا مــن نقــاط تقاطــع �لدو�ئ ــل �أعمــدة يت ــا؛ لتمثيــل �ل�رتفاعــات عليــه، ويمثّ ــا عموديًّ صاديًّ

)�أ،ب(، وكلٌّ حســب �رتفاعهــا �لمبّيــن علــى �لمحــور �لصــادي، ثــّم يتــم توصيــل �لنقــاط �لنّاجمــة عــن �إســقاط �ل�أعمــدة؛ 

ــكل �لكنتــوري رقــم )٤( �إلــى مقطــع تضاريســي، مــن خــلال مــا ياأتــي: لتحويــل �لشَّ
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كل �لكنتوري �إلى مقطع تضاريسي  كل رقم )٤(: تحويل �لشَّ �لشَّ

Í   ماذ� يمثّل �لخط رقم )١( )�أ،ب(؟
Í  ماذ� يمثّل �لرقم )٢(؟
Í  .)3( نلاحظ �لخطوط �لتي يمثّلها �لرقم
Í .نستنتُج ما يمثله شكل �لمقطع �لتّضاريسي �لناتج
Í .)5 نِصُف طبيعة �لّسطح من حيث شّدة �ل�نحد�ر في كّل من �لرقم )٤ و

كل الكنتوري اإلى مقطع تضاريسي باستخدام حافة الورقة: تحويل الشَّ

نشاط 5:

كل الذي يليه، ونستنتُج، ثّم نُجيب: نتاأّمُل النّص ال�آتي، والشَّ

ــى  ــة، وتطبيقهــا عل ــي ورق ــم ثن ــة �أخــرى، ويت ــى ورق ــه �إل ــى مقطــع تضاريســي، ونقل ــوري �إل ــكل �لكنت ــل �لشَّ لتحوي

�لمحــور )�أ، ب(، ثــّم وضــع �لمناســيب عنــد نقــاط تقاطــع �لورقــة مــع �لدو�ئــر، ونقــل هــذه �لمناســيب علــى �لمحــور 

�لســيني؛ لتمثـّـل علــى �لمحــور �لصــادي حســب �رتفــاع كّل منهــا، ثــّم توصيــل نقــاط �لمناســيب ببعضهــا بعــض؛ لينتــج 

ــكل �لتّضاريســي. �لشَّ
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�لّشكل رقم )5(: مقطع كنتوري

نرسم المقطع التّضاريسي اأ ب: 

Ë  .نستنتُج شكل �لمظهر �لتّضاريسي �لنّاجم

Ë  .ُر مناطق تقارب خطوط �لكنتور من بعضها نفسِّ

Ë  .ُر مناطق تباعد خطوط �لكنتور من بعضها نفسِّ

Ë  .كل نلاحُظ �أخفض �لمناطق في �لشَّ

Ë  .نِجُد �لفاصل �لكنتوري لخطوط �ل�أساس

Ë .أّي �لمناطق تُنتج �لبو�كير من �لمحاصيل �لّزر�عية في فلسطين�

اأهمية الخرائط الكنتورية:                                            
�لتعــرف مــن خلالهــا �إلــى مناطــق �لتوزيــع �لســكاني و�لعمر�نــي، فمثــًلا: �لمناطــق شــديدة �ل�نحــد�ر قليلــة �لكثافــة - ١

�لسكانية.

�لتعــرف �إلــى كميــة �ل�أمطــار �لســاقطة عليهــا، فكلمــا ز�د �ل�رتفــاع ز�دت كميــة �ل�أمطــار �لســاقطة عليهــا، وبالتالــي - ٢

يمكــن �لتعــرف �إلــى �لحيــاة �لنباتيــة و�لحيو�نيــة لتلــك �لمناطــق.
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�لتعــرف �إلــى منســوب �ل�نحــد�ر، ومســتوى �لســطح، ومــدى �ســتغلال تلــك �لمناطــق فــي مختلــف �لمجــال�ت - 3

�لزر�عيــة، و�لصناعيــة، و�لعمر�نيــة، وغيرهــا.

أقــل �نحــد�ًر� - ٤ تســاعد فــي تحديــد �أســعار �ل�أر�ضــي حســب �لوعــورة،  و�ل�رتفــاع،  فمثــًلا: �لمناطــق �لســهلية �ل�

�أكثــر ثمنــاً مــن ثمــن �ل�أر�ضــي �لمنحــدرة، و�لوعــرة. 

ــا، - 5 ــا، و�أمًن تفيــد �لخر�ئــط �لكنتوريــة فــي مجــال �لعلــوم �لعســكرية فــي �ختيــار �لمو�قــع �لعســكرية �ل�أكثــر تحصيًن

كمــا تفيــد فــي رســم �لخطــط �لعســكرية، و�إعد�دهــا.

تفيــد فــي �لتخطيــط �لعمر�نــي، و�إنشــاء �لِبْنَيــة �لتحتيــة مــن شــو�رع، وشــبكات )مــاء، وكهربــاء، وصــرف صحــي(، - ٦

وغيرها.



١١8

اأَقـيُِّم َتَعلُّمي:

جابة اإلى الّدفتر: اأجيُب عن ال�أسئلة ال�آتية، واأنقُل ال�إ

جابة غير �لّصحيحة فيما ياأتي: جابة �لّصحيحة، و�إشارة )×( يميَن �ل�إ �أضُع �إشارَة )√( يميَن �ل�إ الّسؤال ال�أول:  

  ُيْحَسب �لفاصل �لكنتوري للخطوط �لثانوية باإيجاد �لفرق بين كل خطَّي كنتور رئيسين متجاورين.

  تفيد �لخريطة �لكنتورية في تحديد �لمو�قع �لعسكرية. 

  يدل تقارب خطوط �لكنتور على قلة �نحد�ر �لسطح. 

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ الّسؤال الثّاني:  

١  ما �أول �ستخد�مات �لخر�ئط �لكنتورية؟

ب- في �لتعبير عن �لجبال.  �أ- في �لتعبير عن �ل�أعماق.     

د- في �لتعبير عن �لهضاب.  ج- في �لتعبير عن �لّسهول.     

٢  ماذ� تمثّل �لخريطة �لكنتورية �لتي رسمها دوبان تريل؟ 

د- خر�ئط �لبلديات.  ج- خر�ئط كنتورية لليابس.  ب- خر�ئط �ل�أعماق.   �أ- مقطًعا تضاريسيًّا.  

 3 بَِم تتصف خطوط �لكنتور؟ 

د- تتناقص في حالة �ل�رتفاع.  ج- تتز�يد في حالة �ل�نخفاض.  ب- متتابعة.   �أ- عشو�ئية.  

الّسؤال الثّالث:

آتية: �أ- �أعرُِّف �لمفاهيم �ل�

خط �لكنتور، �لخريطة �لكنتورية، �لفاصل �لكنتوري. 

ُر ما ياأتي:  ب- �أفسِّ

١- دل�لة تباعد خطوط �لكنتور وتقاربها. 

كّاني. ٢- �لعلاقة بين شدة �ل�نحد�ر و�لتّوزيع �لسُّ
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الّسؤال الرابع: 

�أبّين �أهّم خصائص خطوط �لكنتور. 

الّسؤال الخامس:

ُح �أهمية �لخر�ئط �لكنتورية.  �أوضِّ

الّسؤال الّسادس:

آتي �إلى مقطع تضاريسي.  كل �لكنتوري �ل� ُل �لشَّ �أ- �أحوِّ

كل �لتّضاريسي �لنّاجم؟  ب- علاَم يدّل �لشَّ

كل.  جـ- �أِجُد �لفاصل �لكنتوري للخطوط �ل�أساسية و�لثانوية حسب �لشَّ



١٢٠

قياس المسافات على الخريطة والطبيعةالثّالثالّدرس

ُيتوقَُّع من الّطلبة بعد نهاية هذا الّدرس، اأن يكونوا قادرين على:

�لتعّرف �إلى �ل�أدو�ت �لمستخدمة في قياس �لمسافات على �لخر�ئط.  !

�ستنتاج �أسباب �ستخد�م �لخيط �أو �لفرجار؛ لقياس �ل�أطو�ل �لمتعّرجة. !

بيان طرق قياس �لمسافات على �لطبيعة.  !

أربعة. ! �لتعّرف �إلى طرق تحديد �ل�تّجاهات �ل�

اأول�ً- اأدوات قياس المسافات على الخريطة:
١ - اأدوات قياس المسافات المستقيمة:

نشاط ١:

كل الذي يليه، ونستنتُج، ثّم نُجيب: نتاأّمُل النّّص ال�آتي، والشَّ

مــن  و�لِمســاحات  �لمســافات  قيــاس  ُيَعــّد 
مجــال  فــي  �ســتخد�مها  �أوجــه  �أحــد  �لخر�ئــط 
منهــا.  �لطّبيعيــة  �لجغر�فيــة، خاّصــة  �لدر�ســات 
المســتقيمة  المســافات  قيــاس  اأدوات  ومــن 
و�لفرجــار،  �لعاديــة،  �لمســطرة  �لخريطــة  علــى 

و�لخيــط. 

Õ  أد�ة �لمســتخدمة فــي �لقيــاس مــا نــوع �ل�
ــكل �لّســابق؟  فــي �لشَّ

Õ  مــا نــوع �لمســافة �لتــي يمكــن قياســها 
أد�ة؟  �ل� بهــذه 

Õ  )ــاس �لمســتقيم )�أ، ب ــع خطــو�ت قي نتتّب
ــى �لخريطــة. عل

Õ نستنتُج �أّن �لمسافة بين �لنقطة )�أ، ب(= 3 سم على �لخريطة، فكم يبلغ طولها على �لطبيعة

مقياس الرسم 1: 20 مليون سم

اأ ب

 
كل رقم )١(: قياس �لمسافات �لمستقيمة �لشَّ
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2- اأدوات قياس المسافات المتعرجة:

نشاط 2:

نتاأّمُل  النص ال�آتي، والخريطة )١( والشكل )2( المجاورة، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

ــاأي  ــها، وب ــف يمكــن قياس ــرق،  فكي ــة، و�لطُّ ــار، و�لحــدود �لطّبيعي أنّه ــة، كال� ــة �لمتعرج ــر �لجغر�في ــر �لظّو�ه تكث
�ل�أدو�ت ممكــن ذلــك. 

Ë  .نلاحُظ تعّرج �لحدود بين ِفَلسطين ولبنان
Ë  طــول �إيجــاد  طريقــة  بخطــو�ت  نحــّدُد 

�لحــدود �لفاصلــة بيــن ِفَلســطين ولبنــان 
�لخيــط. باســتخد�م  �لخريطــة  علــى 

Ë  لــلــحــدود �لطبيعة  عــلــى  ــول  ــط �ل ــجــُد  ن
�لِفَلسطينية �للبنانية. 

Ë  كيــف لنــا �أن نجــَد طــول �لخــط �لمتعــرج
ذلــك  نحــدد  �لفرجــار؟  باســتخد�م 

بخطــو�ت. 
Ë كيف نجُد طول �لخط على �لطبيعة؟
Ë  فــي �ســتخد�مها  �لممكــن  �ل�أدو�ت  مــا 

قيــاس �لمســافات �لمتعرجــة فــي �لخريطــة 
)١( و�لشــكل )٢(؟

اأثري معلوماتي: 

    :)Opismeter( عجلة القياس

هــي  �إحــدى �ل�أدو�ت �لتــي تســتخدم فــي قيــاس �لمســافات علــى �لخريطــة، 

وتَُعــّد �أســرع وســيلة قيــاس خاصــة للمســافات �لمتعرجــة، و�أدقهــا، ويتــم ذلــك من 

خــلال وضــع �لعجلــة علــى �لخــط �لمــر�د قياســه، بحيــث يتلامــس ر�أس �لعجلــة 

أمــام فــوق �لخــط �لمــر�د  �لســفلي مــع �لخريطــة، ثــم يتــم تحريــك �لعجلــة �إلــى �ل�

قياســه، ثــم نقــر�أ �لمؤشــر �لــذي يمثــل �لمســافة علــى �لطبيعــة. 

�لخريطة رقم )١(
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  ثانًيا- اأدوات قياس المسافات على الطبيعة:

نشاط ٣:

نتاأّمُل  النّصَّ ال�آتي، والصورتين التي تليه، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

تتنــوع �أدو�ت قيــاس �لمســافات علــى �لطبيعــة، ومنهــا الخطــوة وتســاوي حو�لــي ١م، �لتــي �ســتخدمت فــي �لســويد 
ــا مــا تُســتخدم فــي قيــاس  ــر �لمســافات، وغالًب ــرق �لتقريبيــة �لمســتخدمة فــي تقدي عــام ١٦٦5م،  وهــي مــن �أســرع �لطُّ
�لمســافات �لقصيــرة �لتــي ل� تتجــاوز مئــة متــر، وتُســتخدم فــي حــال�ت �لعمــل �لميد�نــي، وعنــد �لمز�رعيــن، وتعتمــد دقتهــا 
علــى �لتمريــن، و�لخبــرة، وعلــى طبيعــة �ل�أرض �لتــي يجــري عليهــا �لقيــاس، وحتــى يتحــّرى �لمّســاح �لدقــة، فعليــه �أن 
يســير عــّدة مــر�ت بيــن نقطتيــن معلومتيــن؛ للضبــط. ومــن �ل�أدو�ت �ل�أخــرى �لتــي �ســُتخدمت فــي قيــاس �لمســافات علــى 
�لطبيعــة �لجنزيــر، وعــادًة مــا يكــون �لجنزيــر مــزوًد� باإشــار�ت معدنيــة، مســنّنة، ومســتديرة، تحمــل كل �إشــارة تــدّل علــى 

أد�ة )�لجنزيــر( �إلــى٢٠ متــًر�. مســافة محــددة، مثــل: ٢م، ٤م،...، ١٠م، ويصــل طــول �ل�

                   صورة )١(: �لخطوة                   صورة )٢(: �لجنزير

Ë .نستنتُج �أهمية �ستخد�م �لخطوة في �لقياسات على �لطبيعة
Ë  كيف يمكن تحّري �لدقة في �لقياس باستخد�م �لخطوة؟
Ë كيف يمكن �لتمييز بين �لمسافات بطريقة �لجنزير؟

نشاط 4:

نتاأّمُل النّّص ال�آتي، والّشكلين ال�آتيين، ونستنتُج، ثّم نُجيب:
ال�أودوميتر )odometer(: �أودو: هي كلمه يونانية، وتعني �لطريق، وميتر، وتعني: �لقياس؛ بمعنى قياس 

١م
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�لطريــق، وكانــت تســتخدم لقيــاس ســرعة �لعربــات عــام ١35٠ ق. م، حيــث يوضــع �لحصــى فــي وعــاء، و�أثنــاء 
ــط  ــّم تُجمــع �لحصــو�ت، وتضــرب فــي محي ــكل دورة فــي وعــاء �آخــر، ث دور�ن �لعجــلات تســقط حصــوة و�حــدة ل
ــة لقيــاس طــول �لمســافة �لمقطوعــة فــي كل مــن الدراجــة، والســيارة، فتكــون  ــا �ل�أدو�ت �لحديث ــة، �أّم ــة �لعرب عجل
لكترونيــة؛ لقيــاس  مــن خــلال عــّد�د قيــاس ســرعة �لســيارة ســبيدوميتر )Speedometers(، كمــا تُســتخدم �ل�أجهــزة �ل�إ
�لمســافات �لطويلــة، وفــي حالــة وجــود عو�ئــق طبيعيــة، يتــم �ســتخد�م موجــات �لضــوء، و�لموجــات �لكهرومغناطيســية، 

.)Distomat( و�ل�أشــعة تحــت �لحمــر�ء، و�أخيــًر� �أشــعة �لليــزر، ويطلــق علــى هــذه �ل�أجهــزة �لديســتومات

�لّشكل رقم )٤(: �أدو�ت قياس �إلكترونية �لّشكل رقم )3(: سبيدوميتر     

Í  نبّيُن كيفّية �إيجاد �لمسافة عند �ليونانيين قديماً؟
Í  أرقام من ٠ – ٢٢٠ في لوحة قيادة �لسيارة؟ ماذ� يعني تدّرج �ل�
Í علاَم يدّل �إن كان �لمؤشر في �للوحة يشير �إلى رقم١٠٠؟
Í ماذ� يمثّل �لرقم ٧٠,٦؟
Í نبّين كيفية قياس �لمسافات في حالة وجود عائق تضاريسي؟

 

طرق تحديد ال�تّجاهات الجغرافية: 
اأّوًل�- تحديد ال�تّجاهات نهاًرا:

١- الخريطة:

نشاط 5:

نتاأّمُل النص ال�آتي، وال�أشكال ال�آتية، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

 لتحديــد �ل�تّجاهــات �لجغر�فيــة علــى ســطح �ل�أرض نهــاًر�، ل� بــد مــن تو�فــر خريطــة لمــكان معــروف لنــا، بحيــث 
تظهــر عليهــا �إشــارة �تّجــاه �لشــمال، ثــّم يتــّم تطبيــق هــذه �لخريطــة علــى �لو�قــع مــع مر�عــاة تطابــق �تّجــاه �لشــمال مــا 

بيــن �لخريطــة و�لطبيعــة.
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كل )٦(: مخطط �فتر�ضي  كل رقم )5(: �لمخطط �لهيكلي لمدينة قلقيلية             �لشَّ �لشَّ

Í  .نبّين �لّشروط �لو�جب تو�فرها في �لخريطة لتكون �أد�ة لمعرفة �ل�تّجاهات 

Í كيف يمكن �ستخد�م �لخريطة لتحديد �ل�تّجاه؟

Í .أربعة على �لخريطة نكتب �أسماء �ل�تّجاهات �ل�

2- طريقــة الظــل: يمكــن �ســتخد�م ظــّل �لظّو�هــر �أو ظــل �لعصــا فــي معرفــة �لشــمال �لجغر�فــي، فمثــًلا: ِفَلســطين تقــع 
فــي �لنصــف �لشــمالي مــن �ل�أرض؛ لــذ� -علــى مــد�ر �لســاعة نهــاًر�، وخاّصــة وقــت �لظهيــرة- يكــون ظــّل �ل�أجســام متجًهــا 
أّن �لّشــمس بالنّســبة لِفَلســطين تكــون جنوًبــا، ومــا ينطبــق علــى شــمال �لظــّل فــي ِفَلســطين، ينطبــق علــى  نحــو �لشــمال؛ ل�

مؤشــر �لشــمال فــي �لخريطــة، كمــا �أســلفنا ســابًقا.

نرصد اتّجاهات الّظّل حسب ال�أوقات المبّينة في الجدول ال�آتي:

�تّجاه �لظّل �لوقت 

شروق �لّشمس 

�لظهيرة 

�لغروب 

أربع نهاًر�، من خلال �لجدول �أعلاه؟ كيف يمكن �ل�ستدل�ل على �لجهات �ل�

أتأّمُل، 
ر: وأفسِّ

 حصولي على �لماء �لّساخن معظم �أيّام �لّسنة من �لّسّخان �لّشمسي. 	 
ــع 	  ــة م ــي ِفَلســطين، مقارن ــة ف ــات �لجبلي ــن �لمرتفع ــة م ــفوح �لجنوبي ــي �لّس ــب مبكــًر� ف ــل �لعن تنضــج محاصي

ــات نفســها. ــمالية للمرتفع ــفوح �لّش �لّس

جدار 

الضم 

والتوّسع
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٣- الّشمس:

نشاط ٦:

 نتاأّمُل الّشكل ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

عندما ننظر �إلى �لّشمس صباًحا:

Í إلى �أّي �ل�تّجاهات يشير وجهنا؟�

Í  ،ــى ــد �ليمن ــير �لي ــات تش ــى �أّي �ل�تّجاه �إل

ــد �ليســرى؟ و�لي

Í إلى �أّي �ل�تّجاهات يشير َظهرنا؟�

Í .أربعة وقت �لغروب ُد �ل�تّجاهات �ل� نحدِّ

 نشاط عملي: 

الخروج اإلى ساحة المدرسة، والنّظر اإلى الّشمس وقت الصباح، وتحديد الجهات ال�أربع.

4- استخدام البوصلة:

نشاط ٧:

كل المجاور، ونستنتُج، ثّم نُجيب: نتاأّمُل النّّص ال�آتي، والشَّ

 تشــير �لبوصلــة �إلــى �تّجــاه �لقطــب �لمغناطيســي �لقريــب مــن �لقطــب �لجغر�فــي 

بــرة �لمغناطيســية نحــو �ل�تّجــاه �لشــمالي  لــلاأرض، وبذلــك تؤشــر �ل�إ �لشــمالي 

ــي. �لجغر�ف

Ë  ِممَّ تتكّون �لبوصلة؟

Ë  برة �لمغناطيسية نحو �لشمال؟ ما �لسبب في �تجاه �ل�إ

 

�لّشكل رقم )٧( تحديد �ل�تّجاهات نهاًر� عند شروق �لّشمس

�لّشكل رقم )8(: �لبوصلة
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ثانًيا- تحديد ال�تّجاهات ليًلا:

نشاط ٨:

نتاأّمُل النّّص ال�آتي، والّشكل المجاور، ونستنتُج، ثّم نُجيب:

ليــًلا  �لجغر�فــي  �لشــمال  �تّجــاه  تحديــد  يمكــن 

�لبوصلــة،  منهــا:  و�أدو�ت،  طــرق،  عــّدة  باســتخد�م 

وخاّصــة  بالنّجــوم  �ل�ســتعانة  يتــّم  كمــا  و�لخريطــة. 

ــو ســماء �لجــزء �لشــمالي  ــي �لشــمالي: يعل �لنجــم �لقطب

مــن �ل�أرض، ثابــت فــي موقعــه علــى مــّر �لزمــان، تتعامــد 

�أشــعته علــى نقطــة �لقطــب �لشــمالي؛ لــذ� �عُتِمــَد عليــه 

فــي تحديــد �تّجــاه �لشــمال �لجغر�فــي )�لقطــب �لشــمالي 

منــذ  و�لّرّحالــة  �لعــرب  �ســتخدمه  �ل�أرضيــة(،  للكــرة 

�لشــمال. لتحديــد  �لقــدم؛ 

Í .نبّيُن �أهّم �أدو�ت تحديد �ل�تّجاهات ليًلا

Í لماذ� تّم �ختيار هذ� �لنجم بالّذ�ت لتحديد �لشمال �لجغر�في؟

Í إذ� كان ظهري باتّجاه �لنجم، فما �ل�تّجاه �لتي تشير له يدي �ليمنى، و�ليسرى، ووجهي؟�

�لّشكل رقم )9(: تحديد �ل�تجاهات ليًلا

نشاط 
تطبيقي:

�أِجــُد طــول �لحــدود �لمصريــة �لِفَلســطينية باســتخد�م �لفرجــار، وطــول �لســو�حل �لِفَلســطينية �لمطلـّـة 

علــى �لبحــر �لمتوســط باســتخد�م �لخيــط، مــن خــلال �لّرجــوع �إلــى �أطلــس �لطّالــب. 
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اأَقـيُِّم َتَعلُّمي:

جابة اإلى الّدفتر: اأجيُب عن ال�أسئلة ال�آتية، واأنقُل ال�إ

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال ال�أول:  �أضُع د�ئرة حول رمز �ل�إ

أد�ة �لممكن �ستخد�مها في قياس �لمسافات على �لطبيعة؟  ١  ما �ل�

د- �لفرجار.  ج- �لجنزير.    ب- �لخيط.    �أ- �لمسطرة.    

 2 َمْن �أول َمِن �ستخدم �ل�أودوميتر في قياس �لمسافات؟ 

د- �لفنيقيون. ج- �لفر�عنة.    ب- �ليونان.    �أ- �لعرب و�لمسلمون.  

٣  ما �ل�أدو�ت �لمستخدمة لقياس �لمسافات �لمتعرجة على �لخريطة؟ 

د- �لّديستومات.  ج- عجلة �لقياس.    ب- �لخطوة.        �أ - �لسبيدوميتر.     

الّسؤال الثّاني: 

١  �أعرُِّف ما ياأتي:  �لنجم �لقطبي - �لخطوة - �ل�أودوميتر.

ُر ما ياأتي:   2 �أفسِّ

�أ- تاأخر نضوج �لمحاصيل �لّزر�عية في �لّسفوح �لّشمالية مقارنة مع �لّسفوح �لجنوبية للمرتفع نفسه في ِفَلسطين. 

ب- �ختيار �لنجم �لقطبي بالذ�ت؛ لتحديد �لشمال �لجغر�في. 

الّسؤال الثّالث:   �أذكُر �أهّم �ل�أدو�ت �لتي يمكن �ستخد�مها في تحديد �ل�تّجاهات ليًلا، ونهاًر�. 

اأقّيم ذاتي

اأعبُِّر- بُلغتي- عن المفاهيم التي اكتسبُتها بعد دراستي للوحدِة، ِبما ل� يزيُد َعْن ثلاثِة اأسطر.

مشروع الوحدة

ــور، مســتخدمين فــي ذلــك  ــداأ خطــوط الكنت ــة مجّســمة لفلســطين حســب مب ننجــز خريطــة طبيعّي

ســفنج اأو غيــر ذلــك مــن مــواد البيئــة. مــواد مــن الخشــب اأو ال�إ



  المشــروع: شــكل مــن �أشــكال منهــج �لنشــاط؛ يقــوم �لطلبــة )�أفــر�د�ً �أو مجموعــات( بسلســلة مــن �ألــو�ن �لنشــاط 

�لتــي يتمكنــون خلالهــا مــن تحقيــق �أهــد�ف ذ�ت �أهميــة للقائمين بالمشــروع.

ويمكــن تعريفــه علــى �أنــه: سلســلة مــن �لنشــاط �لــذي يقــوم بــه �لفــرد �أو �لجماعــة لتحقيــق �أغــر�ض و�ضحــة ومحــددة 

فــي محيــط �جتماعــي برغبــة ود�فعيــة.

ميزات المشروع:

قد يمتد زمن تنفيذ �لمشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة و�حدة.  -١

ينّفذه فرد �أو جماعة.  -٢

يرمي �إلى تحقيق �أهد�ف ذ�ت معنى للقائمين بالتنفيذ.  -3

ل� يقتصر على �لبيئة �لمدرسية و�إنما يمتد �إلى بيئة �لطلبة لمنحهم فرصة �لتفاعل مع �لبيئة وفهمها.  -٤

يستجيب �لمشروع لميول �لطلبة وحاجاتهم ويثير د�فعّيتهم ورغبتهم بالعمل.  -5

خطوات المشروع:

�أول�ً- �ختيار �لمشروع: يشترط في �ختيار �لمشروع ما ياأتي:

�أن يتماشى مع ميول �لطلبة ويشبع حاجاتهم.  -١

�أن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبر�ت متنوعة.  -٢

�أن يرتبط بو�قع حياة �لطلبة ويكسر �لفجوة بين �لمدرسة و�لمجتمع.  -3

�أن تكون �لمشروعات متنوعة ومتر�بطة وتكمل بعضها �لبعض ومتو�زنة، ل� تغلّب مجال�ً على �ل�آخر.  -٤

�أن يتلاءم �لمشروع مع �إمكانات �لمدرسة وقدر�ت �لطلبة و�لفئة �لعمرية.  -5

�أن ُيخطّط له مسبقاً.  -٦

ثانيًا- وضع خطة المشروع:

يتم وضع �لخطة تحت �إشر�ف �لمعلم حيث يمكن له �أن يتدّخل لتصويب �أي خطاأ يقع فيه �لطلبة.

يقتضي وضع الخطة ال�آتية:

تحديد �ل�أهد�ف بشكل و�ضح.  -١

تحديد مستلزمات تنفيذ �لمشروع، وطرق �لحصول عليها.  -٢

تحديد خطو�ت سير �لمشروع.  -3

ــر�د �لمجموعــة فــي �لمشــروع مــن  ــع �أف ــذ �لمشــروع، )شــريطة �أن يشــترك جمي أنشــطة �للازمــة لتنفي ــد �ل� تحدي  -٤

خــلال �لمناقشــة و�لحــو�ر و�إبــد�ء �لــر�أي، باإشــر�ف وتوجيــه �لمعلــم(.
تحديد دور كل فرد في �لمجموعة، ودور �لمجموعة بشكل كلّي.  -5



ثالثًا- تنفيذ المشروع:
مرحلــة تنفيــذ �لمشــروع فرصــة ل�كتســاب �لخبــر�ت بالممارســة �لعمليــة، وتعــّد مرحلــة ممتعــة ومثيــرة لمــا توفّــره مــن 
نجــاز حيــث يكــون �إيجابيــاً متفاعــلاً خّلاقــاً  �لحريــة، و�لتخلــص مــن قيــود �لصــف، وشــعور �لطالــب بذ�تــه وقدرتــه علــى �ل�إ
مبدعــاً، ليــس �لمهــم �لوصــول �إلــى �لنتائــج بقــدر مــا يكتســبه �لطلبــة مــن خبــر�ت ومعلومــات ومهــار�ت وعــاد�ت ذ�ت 

فائــدة تنعكــس علــى حياتهــم �لعامــة.

دور المعلم: 

متابعة �لطلبة وتوجيههم دون تدّخل.  -١

�إتاحة �لفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.  -٢

�ل�بتعاد عن �لتوتّر مما يقع فيه �لطلبة من �أخطاء.  -3

�لتدّخل �لذكي كلما لزم �ل�أمر.  -٤

دور الطلبة:

�لقيام بالعمل باأنفسهم.  -١

تسجيل �لنتائج �لتي يتم �لتوصل �إليها.  -٢

تدوين �لملاحظات �لتي تحتاج �إلى مناقشة عامة.  -3

تدوين �لمشكلات �لطارئة )غير �لمتوقعة سابقاً(.  -٤

ر�بعاً- تقويم �لمشروع:  يتضمن تقويم �لمشروع �ل�آتي:
�ل�أهــد�ف �لتــي وضــع �لمشــروع مــن �أجلهــا، مــا تــم تحقيقــه، �لمســتوى �لــذي تحّقــق لــكل هــدف، �لعو�ئــق فــي   -١

ــة مو�جهــة تلــك �لعو�ئــق. تحقيــق �ل�أهــد�ف �إن وجــدت وكيفي
�لخطــة مــن حيــث وقتهــا، �لتعديــلات �لتــي جــرت علــى �لخطــة �أثنــاء �لتنفيــذ، �لتقّيــد بالوقــت �لمّحــدد للتنفيــذ،   -٢

ــة �لخطــة. ومرون
ــد  ــة، �لتقي ــات �للازم مكان ــر �ل�إ ــة عليهــا، تو�ف ــال �لطلب ــث، تنّوعهــا، �إقب ــة مــن حي ــام بهــا �لطلب ــي ق أنشــطة �لت �ل�  -3

�لمحــدد. بالوقــت 

قبــال علــى تنفيــذه بد�فعّيــة، �لتعــاون فــي عمليــة �لتنفيــذ، �لشــعور  تجــاوب �لطلبــة مــع �لمشــروع مــن حيــث، �ل�إ  -٤

ــة. ــدى �لطلب ــدة ل ــات جدي ــة �تجاه ــي تنمي ــهام �لمشــروع ف ــاح، �إس بال�رتي

يكتب المعلم تقريرًا تقويميًا شاملاً عن المشروع من حيث:

�أهد�ف �لمشروع وما تحقّق منها.  	

�لخطة وما طر�أ عليها من تعديل.  	

�ل�أنشطة �لتي قام بها �لطلبة.  	

�لمشكلات �لتي و�جهت �لطلبة عند �لتنفيذ.  	

�لمدة �لتى �ستغرقها تنفيذه.  	

�ل�قتر�حات �للازمة لتحسينه.  	
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