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   م ٢٠١٤/  النسخة الجدیدة 
  األوليالوحدة    

  
  المناخ   :الدرس األول

   عرف الجغرافیا المناخیة)س 
 و الطقس وتأثیرھا علي اإلنسان والحیوان  ، وعناصر المناخ ،ھي احدي فروع الجغرافیا الطبیعیة التي تدرس الغالف الغازي

  . والنبات
    ؟المناخ والطقس -:  كل من عرف  )س

  . سنة٣٥ ھو حالة الجو من حیث عناصر المناخ المختلفة إلقلیم معین لفترة زمنیة طویلة تزید عن –المناخ  -أ
  .دودة ولفترة زمنیة قصیرة تقدر ببضعة ایامح ھو حالة الجو من حیث عناصر المناخ المختلفة لمنطقة م– الطقس -ب

   و المناخ  الطقسقارن بین) س 
  الطقس  المناخ

  یصف حالة الجو لفترة زمنیة قصیرة أو عدة أیام   سنة٣٥ تزید عن  لفترة زمنیة طویلةیصف حالة الجو
  یصف حالة الجو لمنطقة محدودة مثل دولة او مدینة  یصف حالة الجو لمنطقة واسعة

  صفة الجو متغیرة من وقت إلي آخر  صفة المناخ ثابتة ومستقرة
    ؟ األحوال المناخیة  معرفة اإلنسان ب:  المترتبة علىالنتائج ما) س 

  .واإلنسانزیادة فھم مظاھر المناخ المختلفة والظواھر الطبیعیة المتمثلة باالعاصیر والثلوج واثرھا على الطبیعة 
   .اذكر بعض األمثلة التي تبین تأثیر بعض عناصر المناخ على بعض أنشطة اإلنسان) س 

  . أثر المناخ علي الزراعة البعلیة -  ٢               .  تأثیر المناخ في النواحي العسكریة -١
  . تأثیر المناخ على الغطاء النباتي الطبیعي و الحیواني - ٤                       . تأثیر المناخ على المواصالت -٣

  

  . النواحي العسكریةعلى المناخ  تأثیرما) س 
  //مثال    .یات العسكریة على سیر العملتأثیر لھا ألنھا الجویة باألحوالالعسكریون یھتم   -

  -:  أمثلة . الشدیدة و الضباب والغیوم والعواصف تعیق الرؤیة وحركة االلیات والطیارات العسكریةاألمطار
  ؟  في فیتنام اثناء تنفیذ عملیات عسكریة ضد الثواراألمریكیةفشل القوات        :بم تفسر

  .دت الثور على مقاومتھم لالحتالل التي ساع  السیئة    بسبب الضباب و األحوال المناخیة
   ؟للظروف المناخیة اثر في العملیات العسكریة_ :علل ) س 

   .تعیق حركة الطیران والتدریب العسكري ، و تعیق حركة زحف الجنود ،  وتعیق حركة العملیات العسكریة  ألنھا 
  ؟ المیة الثانیةفشل الزحف األلماني علي روسیا أثناء الحرب الع       :  بما تفسر- )س 
   .الثلوج  وتساقط لبارد سبب الشتاء ا   ب
  ؟  عناصر المناخفيما النتائج المترتبة علي التقدم التكنولوجي ) س 

   . ، وساھم في التنبؤ باألحوال المناخیة قلل من أثر عناصر المناخ علیھا
   ؟اثر المناخ علي الزراعة البعلیة  ما)س 
   )  الریاح  -  الحرارة  - األمطار   (    وھيیة بعناصر المناخ یرتبط نجاح الزراعة البعل*  
     الحرارة الشدیدة تضر  و فزیادة كمیة األمطار عن الحد الطبیعي تؤثر علي الزراعة والعكس في انتظامھا -   

  .    بالمحاصیل الزراعیة
  .إتالفھا قیع إلي صما یؤدي الفانخفاض درجات الحرارة یضر بالمحاصیل الزراعیة ویؤدي الي بطء نموھا ك*  
    .ھذا كما یحدث في افریقا واسترالیا. ویؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلي جفاف المحصول وإتالفھ   

  

   ؟ تأثیر المناخ علي المواصالتما )  س 
  .سوء األحوال المناخیة كثیرا ما تلغى الرحالت الجویة أو الرحالت المالحیة بسبب   -
  .  البحري والجوي والبريالنقل المالحة والجو والطقس من أھم عناصر تسیر حركة اقبة حالة مرف  -

   ؟تأثیر المناخ علي الغطاء النباتي والحیوانيبین ) س 
   . األمطار والحرارة لھا دور في توزیع الغطاء النباتي-
  .اتي كثیف ستوائیة یسودھا غطاء نب المناطق غزیرة األمطار ومرتفعة الحرارة كالمناطق اإل و -
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   كالصحاري وشبھ الصحاري في المناطق قلیلة المطر والحرارة یقل فیھا الغطاء النباتي و -
  .مناخي حیواناتھ التي تأقلمت مع عناصر المناخ فیھ    إقلیم ولكل –

  ؟  ما األثر اإلیجابي للریاح )س
  .  و تولید الطاقة الكھربائیة . نقل حبوب اللقاح-
  .قتالعھا  اذا كانت قویة فھي تساھم في تكسیر األغصان والمحاصیل وا یكون أثرھا سلبي و-
  .ؤدي إلي تساقط األزھار والثمار قبل نضوجھا ت و  كما-
  

   االشعاع الشمسي ودرجة الحرارة-عناصر المناخ          -:الدرس الثاني 
  

   :عرف اإلشعاع الشمسي) س 
والضوء مصدر للطاقة الحراریة  كھرومغناطیسیة شكل موجات  ینبعث من الشمس علي الذي  الشمسياإلشعاعیعد * 

   .فقطمنھ   یصل الشعاع الشمسي إلینا جزء بسیطو *   .   ) األقمار والكواكبو  ( لألرض
   الشمسي لألرض ؟إلشعاعوصول جزء بسیط من ا/  بم تفسر - س

  .یسبب تعرض اإلشعاع الشمسي لإلمتصاص واإلنعكاس والتشتت
  . اإلشعاع الشمسيعدد أقسام  )  س
  .األشعة الغیر مرئیة  - ٢ األشعة المرئیة                  -  ١

  ؟  قارن بین األشعة المرئیة والغیر مرئیة)س 
   -  : األشعة الغیر مرئیة-٢  -) :الضوئیة(  األشعة المرئیة -١

حیث تستجیب العین البشریة . الرؤیة للعینمصدر 
ت االنعكاس علي مباشرة للرؤیة بھا من خالل عملیا

 -٢ البنفسجي –وھى   .  ألوان الطیفاألجسام عبر 
 - ٦ البرتقالي -٥ األصفر - ٤ األخضر -٣األزرق  
  - أمواج قصیرة النیلي ، وھي ذات - ٧األحمر 

و األشعة .  مایكرون )٠.٧ – ٠.٤(    طولھا
من     % )٤٥(  الضوئیة  المرئیة تشكل حوالي  

  مجموع اإلشعاع الشمسي 
  

  .) من ألف ملم ١ویساوي المایكرون      ( :حظة مال

الموجات األشعة الضوئیة الغیر مرئیة تشمل األشعة ذات 
 مثل األشعة تحت الحمراء ) مایكرون ٤ – ٠.٧ (  منالطویلة

التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الغالف ) األشعة الحراریة ( 
  ..الجوى و سطح األرض  

 من  %٤٦ویلة حوالي األمواج الطوتشكل األشعة ذات 
  .اإلشعاع الشمسي المنبعث 

 من قلجدا األ كما وتشمل األشعة ذات الموجات القصیرة -
  X مایكرون مثل أشعة جاما واألشعة السینیة وأشعة ٠.٤

كما وتشكل األشعة ذات الموجات  -واألشعة الفوق بنفسجیة 
  . من مجموع اإلشعاع الشمسي %٩حوالي   جداالقصیرة

  

  ) األشعة الحراریة( بسبب وجود األشعة تحت الحمراء   ارتفاع درجة حرارة الغالف الجوي؟/  تفسر بم ) س 
  

  ؟ عدد العوامل المؤثرة في اإلشعاع الشمسي الواصلة لسطح األرض) س
  

صفاء الجو.     * لسفوح الجبلیة مواجھة ا.    *  طول النھار .    *  زاویة  سقوط اإلشعاع الشمسي * 
  ؟ سقوط في اإلشعاع الشمسي ال أثر زاویةینب) س 

  - :والسبب في ذلك       عمودي كان تأثیره كبیرھًكلما كان سقوط اإلشعاع الشمسي عمودیا او شب
  .إن اإلشعاع الشمسي یقطع مسافة أقصر فال تتشتت طاقتھ -١
  فإن المناطق االستوائیة ونتیجة لذلك –.  إن اإلشعاع الشمسي یكون تركیزه علي مساحة أقل فیزداد تأثیره-  ٢

 ھذه الكمیة لإلشعاع صوتتناق. بسبب عمودیة أشعة الشمس علي ھذه المنطقة والمداریة تتلقي كمیة كبیرة من اإلشعاع وذلك 
  . واسعة علي مساحةه  بسبب میالن أشعة الشمس وطول المسافة وانتشارالشمسي كلما اتجھنا نحو القطبین وذلك

  

  ؟  اإلشعاع الشمسي في المناطق اإلستوائیة والمداریة وقلتھا عند القطبینزیادة كمیة/ بم تفسر) س 
 . وعمودیتھا عند اإلستواء  الشمسیة یرجع السبب بذلك بسبب اختالف زاویة سقوط األشعة

  ؟  وضح أثر طول النھار في اإلشعاع الشمسي )س
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ك یؤثر علي كمیة اإلشعاع الشمسي الواصل بما أن طول النھار یختلف من مكان إلي آخر ومن فصل إلي اخر فإن ذل

  . إلي سطح األرض
                                                                                                  ؟ الشمسيلإلشعاع  بین أثر مواجھة السفوح الجبلیة  ) س

  .يالشمس شعاعإلاسبت تلك السفوح كمیة اكبر من كلما كانت السفوح الجبلیة مواجھة لسقوط أشعة الشمس اكت
  . و أریحا التي تقع في ظل المطر .   منطقة جبال القدس  /مثل
  ؟  كیف یؤثر صفاء الجو في اإلشعاع الشمسي )س

كلما كان الجو خالي من الغیوم والغبار والدخان زاد ذلك في وصول كمیة كبیرة من االشعاع الشمسي الي سطح األرض 
لغبار والغازات والضباب في الجو إلي التقلیل من وصول كما تؤثر الغیوم وا و. الحال في المناطق الصحراویةكما ھو 

  .اإلشعاع الشمسي وذلك بحكم االمتصاص واالنعكاس والتشتت
  ؟ عرف اإلشعاع الحراري األرضي) س 

  .ة  حراریة تنبعث إلي الجوھو تحول اإلشعاع الشمسي الذي اكتسبتھ سطح األرض وما علیھ من اجسام الي طاق
  ؟ عرف الحرارة الكامنة) س 

  .)   س١٠٠ ( غرام من الماء إلي بخار ماء او العكس علي نفس درجة الحرارة ١ھي كمیة الحرارة الالزمة لتحویل 
    ) ملم١٠٠٠ من ١     (  ؟ كم یساوي المایكرون)  س 
  -: درجة الحرارة  ؟ اكتب ما تعرفھ عن) س 

  . لھا اثر علي الضغط الجوي والریاح والتبخر والتكثف  و المناخ المھمةھي احد عناصر
  

  ؟ الف الجوي وسطح األرضغ وضح كیف یتم تسخین ال) س 
تتم عملیة نقل الحرارة في الغالف و  . اإلشعاع الحراري األرضي - ٢    .عن طریق اإلشعاع الشمسي المباشر -  ١

  )الكامنة    عملیة فقدان الحرارة–الحمل  عملیة –عملیة التالمس (   بواسطة الجوي
  

  وجود الغیوم والغازات وبخار الماء في الجو؟  -  :ما النتائج المترتبة علي) س 
تعمل علي رفع درجة الحرارة إلي سطح األرض وذلك ألنھا تعمل علي امتصاص جزء من اإلشعاع الشمسي فترفع 

  .حرارتھ
  ؟ تسخین الغالف الجوي الحراري األرضي في اإلشعاعكیف یؤثر ) س 

 األرض لألشعة الشمسیة ویحولھا الي طاقة حراریة تنبعث في الجو علي شكل اشعاع حیتم ذلك من خالل امتصاص سط
  . حراري

  ؟ أذكر العملیات التي تتم فیھا عملیة نقل الحرارة في الغالف الجوي) س 
  .حرارة الكامنة عملیة فقدان ال-        . عملیة الحمل-      . عملیة التالمس-

  ؟   ما المقصود بعملیة التالمس) س 
  . یتم فیھا نقل الحرارة من سطح األرض للھواء المالمس لذلك السطح

  ؟ ما المقصود بعملیة الحمل الحراري) س 
تم عندما یسخن الھواء المالمس لسطح األرض ویتمدد وتقل كثافتھ ویرتفع الي أعلي حامل معھ الحرارة ویحل محلھ ت

 ومن المالحظ أن عملیة الحمل للحرارة  . ویرتفع بنفس الطریقة األولي ، وسرعان ما یسخن ، ھابط أقل حرارةھواء
 مناطق تختلف فیھا درجات الحرارة والضغط بین وتكون عملیة الحمل للحرارة افقیة عندما ینتقل الھواء أسیة تكون ر
  .الجوي 

  ؟  في بخار الماءوضح كیف تحدث عملیة فقدان الحرارة الكامنة ) س
 حیث تؤدي عملیة التكاثف لبخار الماء لفقدان حرارتھ یتكاثف بخار الماء الموجود في الغالف الجويتحدث عندما 

  . ، فترفع من درجة حرارتھ في المنطقة التي یحدث فیھا التكاثف  الغالف الجوى فيتنتقل التي .الكامنة
  ؟ ء الموجود في الغالف الجويما النتائج المترتبة عن تكاثف بخار الما) س 

  . یفقد بخار الماء حرارتھ الكامنة فیھ وترتفع درجة حرارة المنطقة التي یحدث فیھا التكاثف
  ؟  في درجة الحرارة علي سطح األرضما العوامل المؤثرة) س 

 اخري اماق  تختلف درجة الحرارة من مكان إلي آخر اذ تمتاز مناطق بارتفاع درجة حرارتھا والعكس في مناط-
     -  :  مل فھياالعو
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  . اختالف الحرارة النوعیة بین الیابس والماء -            ) الموقع الفلكي  (  بالنسبة لدوائر العرض موقع المكان -
   .  االرتفاع واالنخفاض عن مستوي سطح البحر-                                .  القرب او البعد عن المسطحات المائیة-
  .  الغطاء النباتي-

   ؟ كیف یؤثر الموقع الفلكي في درجات الحرارة ) س 
   .یرجع ذلك الي اختالف زاویة سقوط األشعة علي كل دائرة

فالمناطق الواقعة علي دائرة خط األستواء الذي درجة عرضھ صفر تسقط اشعة الشمس علیھ عمودیة او شبھ عمودیة 
ً درجة شماال حیث تسقط أشعة ٩٠في المنطقة الواقعة علي خط العكس وعلي مما یؤدي الي قوة االشعاع الشمسي 

  .الشمس مائلة وقد تكون صفر وتؤدي الي انخفاض درجة الحرارة
  ینقسم سطح األرض حسب الموقع الفلكي إلي عدة مناطق حراریة اذكرھا ؟) س 

المنطقة -١
  االستوائیة

 )  درجة ٥:   صفر (  تمتد بین دائرتي عرض 
الستواء وجنوبھ  ومعدل الحرارة  فیھا  شمال خط ا
و یطلق .  مئویة طول العام  درجة٢٢ال یقل عن 

     . الركود االستوائيعلیھا أسم الرھو أو 
المنطقة  -٢

  المداریة
 ) درجة ٢٣.٥  -  ٥( تمتد بین دائرة عرض من 

 ٢٥شمال و جنوبا   ومعدلھا الحراري یزید عن 
  . مئویة درجة

المنطقة  -٣
  معتدلةال

 ) درجة ٦٦.٥ – ٢٣.٥( تمتد بین دائرة عرض 
عرض شمال و جنوبا  ومعدلھا الحراري السنوي 

  . مئویة  درجة١٧
المنطقة الباردة  -٤

  القطبیة
)  درجة ٩٠ – ٦٦.٥( تمتد بین دائرة عرض 

      .والبرودة الشدیدةشمال و جنوبا و  تمتاز بالتجمد 
  :  تفسر بم) س 

عمودیة علیھا طول  أن الشمس  منعلي الرغم ( الحرارة السنوي في المناطق االستوائیة انخفاض معدل درجة  
 ویرجع ذلك ؟   السنویةریة والصحراویة التي ترتفع فیھا معدالت درجات الحرارةا مقارنة مع المناطق المد )العام
  -:  إلى

   و غزارة األمطار . كثرة الغطاء النباتي في المنطقة االستوائیة-
  .  فیھا والمستنقعات المسطحات یق الیابس في المنطقة االستوائیة واتساع ض-
 إلى اتساع الیابس في المنطقة الصحراویة وقلة الغطاء النباتي وقلة المسطحات المائیة ووصول الریاح القادمة -

  . الصحراء جافة
  ؟  العامةوضح أثر اختالف الحرارة النوعیة بین الیابس والماء في درجات الحرارة ) س 

 المائیة التي ت ألنھا تكتسب الحرارة بشكل أسرع من المسطحا.ترتفع درجة حرارة الیابس خالل النھار والصیف 
تكتسب الحرارة ببطء  ، فتكون درجة حرارتھا اقل  ، بینما في اللیل و الشتاء تفقد الیابسة الحرارة بسرعة ، فتنخفض 

  .ة التي تفقد حرارتھا ببطء درجة حرارتھا مقارنة مع المسطحات المائی
  

  ؟  بین أثر القرب والبعد عن المسطحات المائیة في درجات الحرارة) س 
 من القارات والدول تتأثر درجة حرارتھا بالمؤثرات البحریة فالریاح القادمة من البحر للیابس الجاف  المناطق الساحلیة

 درجة حرارة الیابس المجاور للمسطحات المائیة خفض علي تلطف درجة حرارتھ كما وتعمل التیارات البحریة الباردة 
تیار الخلیج ونجد التیارات الھوائیة الدافئة مثل .  یؤثرا علي سواحل افریقیا الغربیة ال والكناريیأن تیاري بنجوفنجد 

  أما بالنسبة للمناطق .  فانھ یعمل علي تلطیف درجة حرارة السواحل الغربیة ألوروبا  الدافئ
ًیة البعیدة عن المسطحات المائیة فتتمیز بارتفاع درجات الحرارة صیفا ونھارا والعكس شتاء ولیال كما ھو الحالالداخل ً ً  

  .  وآسیاأفریقالوسط 
  

  ؟ في درجات الحرارة بین أثر االرتفاع واالنخفاض عن مستوي سطح البحر) س 
ذلك في المرتفعات الجبلیة حیث تنخفض علیھا  ونجد متر ١٥٠ تنخفض درجات الحرارة باالرتفاع عن سطح البحر نحو

   ھذا ما یفسر. درجات الحرارة مقارنة مع األودیة واألغوار والتي تكون فیھا درجات الحرارة عالیة
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ر رغم وجوده في ح عن سطح الب متر٥٨٩٥ الذي یرتفع حوالي تنزانیا  في قمة جبل كالمنجارو علي جثلووجود 
  . أفریقیا  فيحارةاالستوائیة المنطقة ال

  ؟  وضح كیف یؤثر الغطاء النباتي في درجات الحرارة) س 
 ورفع ذلك الن الغطاء النباتي یزید من عملیة النتح. المناطق ذات الغطاء النباتي الكثیف تتمیز باعتدال درجة حرارتھا 

 ویتضح اثر الغطاء  .رضنسبة رطوبة الھواء كما أن الغطاء النباتي الكثیف یقلل من وصول أشعة الشمس إلي سطح األ
  . مرتین  الشمس علیھا في السنةأشعةمودیة عحیث تنخفض درجة الحرارة رغم  ، النباتي في المناطق اإلستوائیة 

  

  عناصر المناخ الضغط الجوى / الدرس الثالث 
  

   ؟عرف الضغط الجوي)س 
 كیلو ١ ویساوي  (ارب ملی١٠١٣  ھو وزن عمود الھواء الواقع علي وحدة المساحة ویعادل عند مستوي سطح البحر

  . ) ٢ سم/ جرام
   -   بالبارومتر الزئبقي أو المعدني  ؟ كیف یقاس الضغط الجوي) س 
     ؟كم یبلغ وزن الضغط الواقع علي األرض بفعل الجاذبیة األرضیة) س 

  . عند سطح البحر٢سم/  أو كیلو غرام   )  متر مربع/  طن  ١٠( 
  ؟   ؟ ومتي یكون منخفض   مرتفع یكون الضغط الجويمتى) س 
   قلت النسبة عنإذا منخفض  ویكون الضغط (  H  )  . ار ویرمز لھ بالحرف ب ملی١٠١٣ زاد عن إذا    
    .  (  L   ) بالحرف   ویرمز لھ  ذلك    

  

  ؟ أذكر العوامل المؤثرة في الضغط الجوي) س 
  . االرتفاع واالنخفاض عن سطح البحر - ٣ .    رطوبة الھواء   - ٢.  درجة الحرارة للھواء -١  

  ؟وضح أثر درجة الحرارة للھواء في الضغط الجوي) س 
    ضغط  مرتفع  تسجل منطقة مادتختلف قیم الضغط الجوي من منطقة ألخري ومن وقت آلخر فق

H.Pضغط  منخفض     وأخريL.P .   
ًناسبا عكسیا مع درجة الحرارة فإذا ارتفعت حرارة وبالنسبة لتأثیر درجة حرارة الھواء فإنھ یتناسب الضغط الجوي ت ً

  . تمدد وقلت كثافتھ ووزنھ وبالتالي ینخفض ضغطھالھواء 
  بین أثر رطوبة الھواء على الضغط الجوى ؟)  س 

  فزیادة رطوبة الھواء تؤدى  إلى انخفاض كثافتھ ووزنھ  . عكسي مع رطوبة الھواءیتناسب الضغط الجوى تناسب 
ھذا ما یفسر و جود ضغط منخفض في السواحل  و ذلك الن الماء یحل محل جزء من الھواء ،    غطة  ،ومن تم یقل ض

  .الرطبة 
  ارتفاع درجة حرارة الھواء  ؟ :  ماذا ینتج عن ) س 

فیرتفع ضغطة  و بالتالي ینخفض الن الھواء إذا ارتفعت درجة حرارتھ تمدد و قلت كثافتھ  ووزنھ( انخفاض ضغطة  
   )  يالي اعل

   في الضغط الجوى ؟ ما اثر االرتفاع و االنخفاض عن سطح البحر) س  
  . عن سطح البحر   م١٠كلما ارتفعنا )   ملیبار  ١(  ینخفض الضغط الجوى  

  . وبذلك تكون العالقة بین الضغط و االرتفاع عالقة عكسیة  
  

   ؟  ع انخفاض الضغط الجوى باالرتفا- : بم تفسر  ) س 
   و بالتالي یقل وزنة وضغطة كما ھو الحال في مناطق الجبال ، عھواء یقصر باالرتفاالن عمود ال

 

   ) مثال أریحا ( باالنخفاض  ؟  الضغط الجوى ارتفاع  - : بم تفسر  ) س 
  .  ) ملیبار  ١٠٥٠( كما ھو الحال في أریحا   بسبب طول عمود الھواء الذي یزید و تزید كثافتھ و یزید ضغطة ،

  

   من ارتفاع درجة الحرارة في منطقة األغوار إال أن الضغط الجوى مرتفع  ؟ معلى الرغ / علل ) س 
  . كأریحا    و تزید كثافتھ و یزید ضغطة ، ،بسبب طول عمود الھواء الذي یزید 
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  :األرض نطاقات الضغط الجوي علي سطح توزیع
الضغط الجوي علي سطح األرض في عدة نطاقات یتوزع ) س

  ؟ أذكرھا
                                            . االستوائي نطاق الضغط الجوي المنخفض -)١ 
   )االستوائي  الركود  ( أو  یعرف باسم منطقة الرھو -
  . ج خط االستواء.  درجة ش) ٥   –  ٠ ( یمتد بین دائرتي عرض -
   - :والسبب في ذلك.  یمتاز بمنطقة ضغط منخفض-
   ارتفاع الرطوبة        -بارة        ارتفاع درجة الحر-أ

  . صعود تیارات ھوائیة إلي أعلي وسكون الھواء-  ج
  

  . نطاق الضغط الجوي المرتفع وراء المدارین -) ٢
  .  خط االستواء ج.درجة ش ) ٣٠ – ٢٥( یمتد بین دائرتي عرض 

  -:یمتاز بضغط جوي مرتفع والسبب في ذلك  و 
 ووجود تیارات ھوائیة ھابطة من    ،قلة الحرارة والرطوبة نسبیة

  .طبقات الجو العلیا
   . نطاق الضغط الجوي المنخفض شبھ القطبي - ) ٣ 
  .  خط االستواء ج.درجة ش ) ٦٠ –   ٤٥  (  یمتد حول الدائرتین القطبیتین بین دائرتي عرض -

   : والسبب في تكون ضغط المنخفض ھو
مع الكتل الھوائیة القطبیة الباردة التي أدت لوجود تیارات ھوائیة صاعدة مما ریة الدافئة االتقاء الكتل الھوائیة المد* 

  .  یؤدي إلي تشكل ضغط جوي منخفض
  .طاق الضغط الجوي المرتفع القطبي  ن -  ) ٤
  .ش ج   درجة )   ٩٠ – ٧٥  ( یمتد حول القطبین بین دائرتي عرض -
   .برودة وقلة الرطوبةوسببھ وجود تیارات ھوائیة باردة ھابطة بسبب شدة ال -

   ؟ جود منطقة من الضغط الجوى المرتفع القطبي و  : أو علل  / بم تفسر) س 
  .بسبب وجود تیارات ھوائیة باردة ھابطة  و بسبب شدة البرودة وقلة الرطوبة 

   : The Winds     الریاح
  ؟ أكتب ما تعرفھ عن الریاح) س
    .مناطق الضغط المنخفضتھب الریاح من مناطق الضغط المرتفع إلي  -١
 فالریاح القادمة من الغرب تسمي الریاح الغربیة والریاح القادمة من  ،كما تسمي الریاح بإسم الجھة القادمة منھا - ٢ 

   .الجنوبیةالجنوب تسمي الریاح 
ناطق دافئة  من ممةسببھا أنھا قاد/  فھناك ریاح حارة جافة  . تختلف درجة الحرارة من حیث رطوبتھا وحرارتھا -٣

طحات المائیة وھناك ریاح سریعة وخفیفة ومعتدلة وشدیدة سالم ویة حارة وھناك ریاح رطبة مصدرھا اوصحر
   . تحدد سرعة الریاح بالمسافة التي تقطعھاو  . وھناك ریاح باردة مصدرھا المناطق القطبیة  .وعاصفة

  . حیث یشیر السھم إلي اتجاه الریاح یاحجھاز دوارة الرمن خالل    ؟ كیف یمكن معرفة اتجاه الریاح) س
   رجھاز االنیمومت                  ؟ سمي الجھاز الذي یقیس سرعة الریاح) س

  - :حركة الریاح
  . حركة أفقیة للریاح-  ٢.          حركة رأسیة للریاح-  ١      -  : للریاح حركتان ھما تكلم عن حركة الریاح؟) س

   : الحركة األفقیة للریاح -ب  : للریاح سیةأالحركة الر -أ
ًتكون فیھا الریاح صعودا ،  بسبب ارتفاع درجة حرارة 

الھواء الذي یتمدد إلي أعلي بشكل تیارات صاعدة كما 
یحدث في المناطق االستوائیة ، وتكون حركة الریاح 

ًھبوطا من أعلي إلي أسفل بسبب انخفاض درجة حرارة 
  .الھواء وانخفاض وزنھ  

  

ا حركة الریاح أفقیة علي سطح األرض حیث تكون فیھ
  مثل  L.P  إلي مناطق  H.P  تنتقل من مناطق الضغط 

  H.Pالریاح التجاریة التي تھب من المناطق المداریة  
 وحركة الریاح  L.Pاتجاه خط االستواء حیث الضغط 

الموسمیة من المسطحات المائیة إلي الیابس أو من الیابس 
  .ائیةباتجاه المسطحات الم

  

  ؟ عدد العوامل التي تؤثر في حركة الریاح) س
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  )   قانون فریل  ( .قوة كوریولس -  ٢                       .اختالف قیم الضغط الجوي من مكان آلخر -  ١
  .حیث تتحرك الریاح إلي یمین اتجاھا في نصف الكرة الشمالي وإلي یسارھا في النصف الجنوبي 

   ؟  إلى یمین اتجاھھا في نصف الكرة الشمالي و إلى یسارھا في النصف الجنوبي تحرك الریاح:  علل ) س 
    . قوة كوریولس- بسبب قانون فریل  

  ؟ عدد أنواع الریاح) س
  الریاح الیومیة -٤                  الریاح المحلیة  -٣            الریاح الموسمیة -٢            الریاح الدائمة -١

   .L.P إلي    H.Pریاح تھب بشكل منتظم ودائم من مناطق      ؟ الدائمةعرف الریاح) س 
  ؟  ما ھي أنواع الریاح الدائمة) س

   -: الریاح القطبیة -٣   -: الریاح الغربیة العكسیة -٢    -: الریاح التجاریة -ا
 سمیت ألنھا تساعد في دفع السفن -

  .الشراعیة التجاریة
 تھب من مناطق المداریة ذات -
لضغط المرتفع تجاه المناطق ذات ا

  .الضغط المنخفض
  :ومن ممیزاتھا *
معتدلة السرعة ) أنھا منتظمة    ب) أ

  وسرعتھا نحو    ) طول العام    ج
  . س/   كم٢٠  – ١٥

 سمیت ألنھا تھب بعكس اتجاه الریاح -
  .التجاریة

 وتھب من مناطق الضغط الجوي المرتفع -
وي المداریة تجاه مناطق الضغط الج
  المنخفض المعتدلة وشبھ قطبیة 

  :ومن ممیزاتھا
أنھا سریعة أكبر سرعة من الریاح )  أ

  سرعتھا نحو  ) التجاریة       ب 
  . س /  كم٣٠  – ٢٥  

 وھي ریاح تھب من مناطق -
القطب ذات الضغط المرتفع 
نحو المناطق المعتدلة ذات 

  .الضغط المنخفض
  :ومن ممیزاتھا 

           . شدیدة البرودة-) أ 
  .           قلیلة الرطوبة - ) ب 
  . تیاراتھا ھابطة- ) ج 
  

  أكتب ما تعرفھ عن الریاح الموسمیة  ؟ ) س 
  ) . تھب فى فصل معین  (  ھى ریاح موسمیة فصلیة  -
  " مثالھا -   . و تھب نتیجة الختالف درجات الحرارة و الضغط الجوى بین الیابس و الماء  -

   .L.P إلى الیابس ذو H.Pسمیة صیفیة ماطرة تھب من المسطحات المائیة ذات ھناك ریاح مو)  أ 
  .  في مناطق شرق و جنوب شرق آسیا  ، و الیمن  

  " مثالھا -   .L.P إلى المسطحات المائیة ذات الضغط  H.Pوھناك ریاح موسمیة شتویة جافة تھب من الیابس ذو ) ب
  . تجاه المحیطین الھندي و الھادي    تھب من وسط شرق آسیا ریاح موسمیة شتویة

                                  
  

  . الریاح المحلیة الباردة  )  ب          .الریاح المحلیة الحارة  )  أ            ؟ اذكر أنواع الریاح المحلیة ) س 
     قارن بین الریاح المحلیة الحارة  و الریاح المحلیة الباردة  ؟ ) س 

   الریاح المحلیة الحارة  -  ٢  یاح المحلیة الباردة  الر-١
تنشط في المناطق الجبلیة 

 ریاح - العالیة مثل
 من التي تھب  - المسترال

جبال  ( وسط أوروبا
  نحو سواحل)األلب 

    . جنوب فرنسا 

من المناطق الصحراویة  ریاح حارة جافة تھب أواخر فصل الشتاء حتى أوائل الصیف 
   :أمثلثھا  و من  .  لھامجاورةالمناطق ال اليافة الحارة و الج

  .ریاح الخماسین  التي تھب على مصر و بالد الشام  -
 .ریاح السموم  في السعودیة  -
 .ریح الطوز في الخلیج العربي  -
  .ریاح السیروكو في الجزائر  -
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  م ٢٠١٤  ثفلسطینمدرسة      –ونادى صالح سلمان أب: األستاذ  /    من إعداد تلخیص كامل للجغرافیا الطبیعیة و البشریة
  

  ما النتائج المترتبة على ھبوب الریاح المحلیة الحارة  ؟) س 
   . إثارة الغبار و الرمال و الحد من الرؤیة و ارتفاع حرارة الجو  و نشوب حرائق -
  .   انتشار األمراض و ضیق التنفس و تھیج العیون و  جفاف النبات و

  

  ة  ؟ عرف الریاح الیومی) س 
  .ح الیومیة نتیجة الختالف في درجات الحرارة و الضغط الجوى بین الیابس و الماء اتتكون الری

  .نسیم البر و البحر ، و نسیم الجبل و الوادي       -:ھا ت، و من أمثلناء اللیل و النھار ثأو بین المرتفعات و األودیة أ
  قارن بین نسیم البحر و نسیم البر  ؟ ) س 

  /  نسیم البر : ثانیا    /سیم البحرن: أوال 
  . ھو نسمات من الریاح الرطبة المنعشة تھب  من البحر تجاه الیابس نھارا

  . یحدث نسیم البحر نھارا -
فیتشكل فوق الیابس .  حیث ترتفع حرارة الیابس أكثر من منھا في البحر-

 . فیتشكل  ضغط  مرتفع) البحار (   ، أما فوق الماء L.P ضغط منخفض 
H.P .  فتھب الریاح من مناطق الضغط المرتفع فوق المیاه تجاه مناطق

  .الضغط المنخفض فوق الیابس  نھارا 
  ما النتائج المترتبة على وجود نسیم البحر ؟ ) س 

  . تلطیف درجة حرارة المناطق الساحلیة -
 ترفع نسبة الرطوبة على السواحل و المرتفعات الجبلیة كما ھو في -

  .سواحلھا فلسطین و 

ھو نسمات من الریاح الجافة تھب من 
  . الیابس تجاه البحر لیال ، عكس نسیم البحر

   یحدث لیال ، -
 حیث تصبح درجة حرارة الھواء فوق -

الیابس اقل منھا فوق البحر ، فیتشكل على 
  الیابس ضغط جوى مرتفع ،

و على البحر ضغط جوى منخفض ، فتھب 
ع الریاح من الضغط الجوى المرتف

   إلى مناطق الضغط  الجوى)الیابس ( 
   )على البحر (   المنخفض

    
  نسیم البحر                                                                     نسیم البر  

                           
  

  قارن بین ) س 
  نسیم الوادي  نسیم الجبل

بال و سفوحھا تجاه ھو نسمات من الھواء تھب من قمم الج
  .   لیال المناطق المنخفضة و األودیة

خاصة عندما تنخفض درجة حرارة الھواء . یحدث لیال 
و بسبب ارتفاعھا و صغر . على قمم الجبال لیال  

    . امساحتھا و انكشافھ
بینما تكون حرارة الھواء في المناطق المنخفضة و 

عالى إلى االاألودیة مرتفعة ، فیھبط الھواء البارد من 
  األودیة

ھو نسمات من الھواء تھب من المناطق المنخفضة و 
 على  .ا نحو سفوح الجبال و القمم الجبلیة نھار األودیة

  . عكس نسیم الجبل  
عندما یرتفع الھواء الموجود على سفوح ، یحدث نھارا  

الجبال نھارا إلى أعلى بعد تمدده بوقت اسبق من الھواء 
   .المحصور في الوادي

و بعد أن یسخن یتمدد و یرتفع لیحل محل الھواء الذي 
  .كان موجود على السفوح و القمم الجبلیة 
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   نسیم الجبل لیال                                                          نسیم الوادي نھارا

  األسھم الزرقاء ھواء بارد و األحمر دافئ /    مالحظة 
  
   )   التكاثف  –    التبخر  –   الرطوبة    ( –عناصر المناخ    )٤(  الدرس   
  

  وضح كیف یحصل الھواء على رطوبتھ الجویة  ؟ ) س 
یتكون الھواء من نسب متفاوتة من بخار الماء ، و یحصل الھواء على رطوبتھ عن طرق عملیة التبخر و عملیة 

  .التسامي 
  .دھا عن طریق عملیة التكاثف و عملیة الترسیب   یفق    وضح كیف یفقد الھواء رطوبتھ  ؟ ) س

  

  :قارن بین عملیتي  التسامي  و الترسیب ) س 
  المقصود ب عملیة الترسیب  ؟  المقصود بالتسامي  ؟

  .  التحویل من بخار إلى جلید مباشرة   .ھو تحویل الجلید إلى بخار ماء مباشرة 
  

  ما ھي مصادر الرطوبة  ؟  ) س 
  كالمحیطات و البحار و البحیرات و األنھار ، و األجسام المبللة و التربة المبللة و الغطاء النباتي و المسطحات المائیة

  .الكائنات الحیة 
   .جھاز  الھیجرومتر  و جھاز السیكرومتر /       بواسطة         و ضح كیف تقاس رطوبة الھواء  ؟ ) س 

  

  م ٢٠١٤فلسطین   ث  مدرسة   –صالح سلمان أبونادى : األستاذ  /  إعداد   من تلخیص كامل للجغرافیا الطبیعیة و البشریة
  

           الرطوبة الجویة و الرطوبة المطلقة و الرطوبة  النسبیة اذكر أنواع الرطوبة  ؟ ) س 
  عرف الرطوبة الجویة ؟ ) س 

  من مكان إلى آخر    الھواء فيتركیز بخار الماءختلف ی ھي مقدار كمیة بخار الماء الموجود في الغالف الجوي و 
  : قارن بین 

   -:الرطوبة النسبیة   -٢   - : الرطوبة المطلقة  -١
  .ھي مقدار وزن بخار الماء في حجم معین من الھواء 

 من ٣ م١أو ھي عدد الغرامات الحقیقیة أو الفعلیة من بخار الماء الموجودة في  
ار الماء فعال في الھواء و یقدر  ھي مقدار ما یوجد من بخ-:تعریف آخر . الھواء 

  .بالجرام في المتر المكعب 

ھي نسبة بخار الماء الموجود 
فعال في الھواء إلى بخار الماء 

لذي یستطیع استیعابھ على ا
  .نفس درجة الحرارة 

        فقط لالطالع          كیف تحسب الرطوبة النسبیة  ؟ 
    =١٠٠   xالرطوبة المطلقة   = 

    قابلیة الھواء            
  ) .مقدار الرطوبة الذي یمكن أن یحملھ الھواء = قابلیة الھواء   ( 

    %  .٥٠إذا زادت النسبة أكثر من        متى یكون الھواء رطب  ؟  ) س 
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الرطوبة (  من الھواء ٣ م ١ في غم ٥٠ الھواء یساوى فياذا كان مقدار وزن بخار الماء الموجود فعال  -: مثال 
فان .  غم من بخار الماء و تحت نفس درجة الحرارة ١١٠ یحمل أنعلما بان نفس ھذا الھواء یستطیع ) لقة المط

    % .٤٥=  ٥٠٠= ١٠٠ xغم ٥٠ = الرطوبة النسبیة
                                 ١١        ١١٠  

  .ماء عند نفس درجة الحرارة   بخارمن مجموع ما یستطیع أن یحملھ الھواء من %  ٤٥اى أن وزن بخار الماء یساوى 
 المستخدمة في األرصاد الجویة ، ومن خاللھا یمكن معرفة ستعد رطوبة الھواء النسبیة من أھم المقایی/   مالحظة  

                                        .خصائص الھواء 
    %  . ٥٠إذا كانت رطوبتھ النسبیة أقل من      متى یكون الھواء جاف   ؟ ) س 

  ..انخفاض الرطوبة النسبیة بشكل كبیر في الھواء : ما النتائج المترتبة على )  س 
  .یصبح الھواء إما ھواء جاف حار یؤدى إلى جفاف النبات ، و جلد الحیوان ، و اإلنسان  و شعوره بالضیق  -١
  .و إما یصبح بارد و جاف یسبب تشقق الجلد  -٢

  : ما النتائج المترتبة على ) س 
  . یصبح الھواء رطب و منعش        .تفاع الرطوبة النسبیة في الھواء بشكل معقول  ار

  .و كانت مقرونة بارتفاع الحرارة  %  ٦٥ارتفعت الرطوبة النسبیة في الھواء إلى أكثر من    -:ماذا یحدث لو  ) س 
  .یؤدى ذلك للملل و الضیق لإلنسان  -
  .یر دلیل على ذلك منطقة الخلیج العربي  ، و خیؤدى ذلك لزیادة العرق و عدم الجفاف  -
  

  عدد العوامل المؤثرة في رطوبة الھواء  ؟ ) س 
  . المائیة ت القرب و البعد عن المسطحا  -   ٢               .الحرارة  و ارتفاع درجة ةافر مصادر الرطوب تو -١
  .اختالف الفصول   -  ٣                              . االرتفاع عن مستوى سطح البحر  -  ٣

  وضح كیف تؤثر مصادر الرطوبة و الحرارة في الرطوبة  ؟ ) س 
 في كما ھو الحال – الھواء فيكلما توفرت مصادر الرطوبة و الحرارة فأن ذلك یؤدى لزیادة كمیة بخار الماء 

  .المناطق االستوائیة و المداریة  
  .بسبب فقرھا بمصادر الرطوبة  ، ووقوعھا في ظل الجبال     ؟قلة الرطوبة في المناطق الصحراویة: بم تفسر) س 
  .بسبب تدنى درجات الحرارة و ضعف عملیات التبخر       قلة الرطوبة في المناطق القطبیة  ؟ : علل  ) س 
   الرطوبة  ؟ في البعد عن المسطحات المائیة أور القرب ثبین كیف یؤ) س 

 سواحل فلسطین  و سواحل البحر في المحیط  ، كما ھو أو القریبة من البحر  المناطق الساحلیة في تزید الرطوبة -
  . و البحر المتوسط  العربي و الخلیج األحمر

مثل وسط الصحراء الكبرى ووسط استرالیا و . الیابس المناطق البعیدة عن السواحل و داخل في و تقل الرطوبة -
  . القارات  غیرھا من المناطق الداخلیة في

  تكون الصحراء الكبرى  ؟ : لل ع) س 
  .  في مھب الریاح الجافة الحارة قلیلة الرطوبة و البعیدة عن السواحل للبحار أو المحیطات ابسبب وقوعھ

  اشرح كیف یؤثر االرتفاع عن مستوى سطح البحر في الرطوبة   ؟ ) س 
  ..ض درجة الحرارة باالرتفاع تنخفض الرطوبة في الھواء كلما زاد االرتفاع  عن سطح البحر ، بسبب انخفا

   الرطوبة  ؟فيوضح كیف یؤثر اختالف الفصول ) س 
 و  . و بالتالي ترتفع الرطوبة الجویة ،  فالصیف الحار ترتفع فیھ نسبة التبخر ،آخر إلى تختلف الرطوبة من فصل 

 تقل الذي  الشتاء  فيرد  و على عكس من الھواء البا . الن الھواء الحار یستوعب كمیة اكبر من بخار الماءذلك
  . درجة الحرارة ضانخفا ال    نظرارطوبتھ

  . السیولة إلى الحالة الغازیة ةھو عملیة تحول الماء من حال        عرف التبخر  ؟ ) س 
  وضح كیف یحث التبخر  ؟ ) س 

 و یحدث التبخر عند .یحدث على سطح األرض عندما ینتقل الماء إلى الجو على شكل بخار ماء من مصادرة المختلفة 
  .درجة غلیان لبمعنى ال یحتاج   -   .اى درجة حرارة فوق الصفر خاصة إذا كان الھواء جاف 

   .و یلعب التبخر دور كبیر في حدوث الرطوبة  وما یترتب علیھا من حدوث تكاثف كاألمطار أو الضباب أو الندى  -
  . سرعة الریاح -  ٣ توافر مصادر الرطوبة - ٢   .رارة  درجة الح- ١  عدد العوامل المؤثرة فى التبخر ؟ ) س 
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  :فبنسبة لدرجة الحرارة * 
  . زاد التبخر كلما كانت درجة الحرارة مرتفعة وساعات الشمس طویلة   -

  .  المناطق االستوائیة و المداریة فيتبخر  و ھذا مایفسر وجود 
   .و ذلك لتدنى الحرارة  بینما تقل عملیة التبخر في مناطق القطب و شبة القطب -

  -:  لتوافر مصادر الرطوبة ةو بالنسب* 
    .فالمسطحات المائیة و الغطاء النباتي و التربة تزید من كمیة التبخر 

   - : لسرعة الریاح   ةو بالنسب* 
. الرطب فتزید نسبة التبخر مع سرعة الریاح و السبب في ذلك أن الریاح السریعة لھا قدرة على حمل وإزاحة الھواء 

  .و ھذا ما یفسر جفاف المالبس المبللة بشكل سریع عندما تكون حركة الریاح نشطة 
  -: بم تفسر ) س 

  جفاف المالبس المبللة و المعروضة للریاح  السریعة  ؟ 
   .الرطب من المالبس  ذلك أن الریاح السریعة لھا قدرة على حمل وإزاحة الھواء

    .إلى حالة السیولة ) الماء   بخار( ول الماء من الحالة الغازیة  ھو عملیة تح  عرف التكاثف  ؟ ) س 
   التكاثف  ؟ أنویھما المقصود ب ) س 
جمع ھذه المواد جزئیات تحیث ، البركاني  مواد صلبة صغیرة عالقة في الھواء كذرات الغبار و الدخان و الرماد ھي

  .الماء حولھا و تشكل قطرات الماء 
  ف  ؟ متى یحدث التكاث) س 

 عن طریق انخفاض درجة حرارة أو،  الطبیعة عندما یتشبع الھواء ببخار الماء عن طریق زیادة التبخر فيیحدث 
بھ من بخار الماء   ماالتي یصبح عندھا الھواء عاجزا عن حمل حرارة ال درجة ھيو . ما دون نقطة الندى إلىالھواء 

  .، حیث یبدأ التكاثف على شكل سحب أو ندى أو ضباب 
  عدد شروط عملیة التكاثف  ؟ ) س 

دون   انخفاض في درجة الحرارة إلى ما- د  انویھ التكاثف  -ج   . تشبع الھواء ببخار الماء - ب       توافر الرطوبة-أ
    . نقطة الندى 

  . السحب  - الضباب  - الصقیع  -  الندى -      عدد مظاھر التكاثف ؟ ) س 
  . من الماء تظھر على األرض  وما علیھا من أجسام  في الصباح الباكر عبارة عن قطرات؟ عرف الندى ) س 
 تكون الندى عند الصباح  ؟ : علل ) س

 في درجة حرارة ھذه األجسام أثناء اللیل بشكل أسرع من حرارة بخار الماء الموجود ضیتكون الندى نتیجة ال انخفا
  . نباتات و األشجار و سطح المعادن و الصخور الھواء ، فیتكاثف على شكل قطرات من الماء على أوراق ال

  )شروق الشمس  ( . بواسطة حرارة الشمس الصباحیة تبخره مع بدایة     متى یتالشى الندى  ؟ ) س 
  ما أھمیة الندى  ؟ )  س 

  و یؤخر عملیة تبخر الماء من التربة  ،  -٢   یشكل الندى مصدر الرطوبة للتربة و النبات -١
و یحفظ النبات من اآلفات الزراعیة التي ال  -٤  لیة النتح من أوراق النبات لمدة قلیلة من الزمنكما یؤخر عم -٣

  .تستطیع دخول أوراق النباتات المبللة بالندى  
  أذكرھا  ؟. تحتاج ظاھرة حدوث الندى إلى عدة شروط ) س 

  ٠ توافر الرطوبة -١
    فقدان سطح األرض و ما علیھا من أجسام للحرارة إلى نقطة الن ذلك یساعد على  . اللیالي الصافیة من الغیوم -٢

  .لذلك یقل احتمال تكون الندى في اللیالي الغائمة .      الندى 
 مما یقلل فرص تكون الدافئ یبرد بالھواء الذيالن الریاح السریعة تعمل على خلط الھواء  . ھدوء الریاح لیال -٣

  . الندى 
  ؟   FROST عرف الصقیع   ) س 

  . إلى تحت الصفر ةھو تحول بخار الماء إلى بلورات ثلجیة عندما تنخفض درجة الحرار
  أین یحدث الصقیع ؟ ) س 

  .في المناطق المداریة و المعتدلة و الباردة و مناطق األودیة و المنخفضات خاصة مواسم الشتاء و الخریف و الربیع 
   الناجمة عن الصقیع ؟ ر المخاطاذكر)  س 
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   : ألنھ  األزھار و الفواكھن اخطر مظاھر التكاثف على النباتات خاصة الخضروات و الصقیع م
  . فیموت خالیاھا و یودى إلى موتھا  ،و یجمد العصارة فیھا  - ٢    .                               یضعف نموھا    -١
  .نابیب المیاه  یسبب الصقیع إتالف أ- ٤    .  یسبب الصقیع حوادث السیر و االنزالق -٣

  وضح الطرق التي تخفف اثر الصقیع  ؟ ) س 
  ) .  البندرة  –مثل العنب (  رفع المحاصیل الزراعیة الحساسة للصقیع عن األرض -١
     حرق بعض المواد في المزارع قبل ساعات الغروب لتشكل سحابة من الدخان الن ذلك یقلل من فقدان األرض -٢

  .ما یمنع حدوث صقیع     لإلشعاع الحراري لیال م
  .  لتساعد على امتصاص الحرارة نھارا و تقلل فقدانھا لیال ء تغطیة النباتات والتربة باألغلفة البالستیكیة السودا-٣
  

   مھم                             ما المقصود بالضباب  ؟ ) س 
  . القریب من سطح األرض ھو تكثف بخار الماء على شكل ذرات مائیة صغیرة تبقى عالقة في الھواء 

  .عدد العوامل التي تساعد على تكون الضباب  ؟ ) س 
  . توافر نسبة عالیة من الرطوبة و تكاثفھا  - )  ١
  . سكون الریاح  ،  الن الریاح السریعة تعمل على تشتت بخار الماء المكتف في الھواء - )٢

  یقسم الضباب لعدة أقسام اذكرھا  ؟ ) س 
  :ضباب البحر : ثانیا   :ر  ضباب الب: أوال 

 فصل  یتكون فوق الیابس خاصة في 
  : ، و السبب في تكونھ  الشتاء و الخریف 

انتقال ھواء دافئ رطب إلى منطقة  -١
،  مثل انتقال الھواء ذات سطح بارد نسبیا 
 الیابس في فصل تجاهالدافئ من جھة البحر 

الشتاء  ، مما یؤدى إلى تكاثف بخار الماء 
   .س على شكل ضباب  فوق الیاب

ا من یھبوط الھواء البارد نسب -٢
المنحدرات الجبلیة في اوخر اللیل 

الباكر نحو األودیة و السھول والصباح 
  .المنخفضة ، بسبب زیادة كثافتھ  

یتكون فوق المسطحات المائیة بالقرب من السواحل بفعل مرور ھواء 
  : وساعد على تكونھ . دافئ فوق سطح مائي بارد نسبیا 

التقاء تیارین مائیین ، احدھما بارد و األخر دافئ مما یؤدى  -١
إلى تكاثف بخار الماء على شكل ضباب كثیف ، مثل التقاء الھواء 

الدافئ الرطب المصاحب لتیار الخلیج الدافئ مع الھواء البارد 
 قرب سواحل شمال شرق أمریكیا  الباردرلتیار لبراد والمصاحب 
  .الشمالیة  

أتناء النھار على المسطحات المائیة التي تكون مرور الھواء  -٢
باردة نسبیا  ،  فیتكاتف بخار الماء الموجود في الھواء كثیف  ، كما 

ھو الحال في المناطق البحریة المجاورة لسواحل غرب أفریقیا و 
  .المغرب و كالیفورنیا  

    ؟ CLOUDS) الغیوم ( عرف السحب  ) س 
   أو بلورات ثلجیة صغیرة معلقة في طبقات وھى عبارة عن قطرات مائیة ، ،طبقة التروبوسفیرتحدث في  -

  . ، تكونت من تكاثف بخار الماء في الجو  الجو العلیا 
  . و تعد السحب من مظاھر التكاثف التي لھا تأثیر على المناخ و على حالة الجو -

  ما أھمیة السحب  ؟ ) س 
  .  النھار أتناء  تحجب أشعة الشمس عن المناطق التي تقع تحث ظلھا-                        . مصدر األمطار و الثلوج -
  . اللیل  أثناء طبقات الجو العلیا إلى تقلل من انطالق اإلشعاع الحراري االرضى -

   السحب  ؟ أصناف ھيما ) س 
  :  السحب المرتفعة  -٣  :  السحب متوسطة االرتفاع  -٢  :  السحب المنخفضة -١
  .عن سطح األرض كم ٢ ا ارتفاعھ-
 و -.   و تظھر على شكل كتل متفرقة -

  یسبب بعضھا سقوط األمطار و الثلوج ،
   وتكون مصحوبة بالبرق و الرعد ،  -
 یمثلھا سحب الركام و سحب المزن -

  الركامى ، و السحب الطبقیة

 عن سطح  كم٧ – ٢ ارتفاعھا من  -
  .األرض 

 وتكون على شكل أحزمة قلیلة -   
  .ك السم

  . و تسبب سقوط أمطار خفیفة -
  .   و یمثلھا سحب الركام المتوسط   -

 ١٢   -  ٧ ارتفاعھا ما بین   -
  .  عن سطح األرض كم
  . لونھا ابیض -
  .    وتتكون من بلورات ثلجیة - 
 معظم أمطارھا ال یصل إلى -

    . سطح األرض 
  . األرض  ؟  عدم وصول األمطار في السحب المرتفعة إلى سطح: علل ) س 

     . ألنھ أتناء نزولھا من مسافة بعیدة ، یرفع ذلك من حرارة قطرات الماء نتیجة احتكاكھا بالھواء فتتبخر في الجو 
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  :التساقط  )  ٥( الدرس  

  

  وضح كیف یحدث التساقط  ؟ ) س 
  األرض ، إما  ى سطح نتیجة لعدم قدرة الھواء على حمل بخار الماء المتكاثف فیھ ، فیسقط عل یحدث التساقط

  .على شكل أمطار ، أو برد ،  أو ثلج 
  اكتب ما تعرفھ عن األمطار  ؟ ) س

  . أكثر أشكال التساقط شیوعا -
  .من أھم عناصر المناخ  ، ال نھا مصدر المیاه السطحیة و الجوفیة ھي  و-
  . وأساس الحیاة لإلنسان و النبات و الحیوان -

  سقوط المطر  ؟  أذكر شروط ) س 
  . أن یكون الھواء محمال ببخار الماء -
  .كون درجة حرارة الھواء ما دون نقطة الندى ت أن -
  . ووجود انویھ التكاثف كالغبار و غیرھا -

  عدد أنواع المطر ؟ ) س 
  .یة  أمطار المنخفضات الجو )  ٣           .    الحملیة-األمطار التصاعدیة  ) ٢             . ةاألمطار التضاریسی) ١

  عرف األمطار التضاریسیة  ؟ ) س 
  . تحدث عندما یصطدم الھواء المحمل ببخار الماء بالمرتفعات الجبلیة -
 حیث تسقط األمطار على سفوح الجبال  ، ما فیھ  من بخار الماءف حیث یرتفع الھواء إلى أعلى فیبرد و یتكاث-

  .قلیلة األمطار  و تبقى المنطقة الواقعة في ظل المطر ،المواجھة للریاح 
  

  .السفوح الغربیة في فلسطین و فیره األمطار ، عنھا في السفوح الشرقیة  : بم تفسر  ) س 
على عكس السفوح الشرقیة  األمطارالسفوح الغربیة مواجھ للریاح الرطبة القادمة من البحر المتوسط  ، فتسقط علیھا 

  .التي تقع في ظل المطر 
  

  یا  ؟تشكل صحراء منغول: علل ) س 
  . ألنھا تقع في ظل المطر للسفوح الشمالیة لجبال الھیمالیا 

  . ؟ علل تكون صحراء أریزونا شرقي جبال روكى ) س 
ألنھا تقع في ظل المطر الواقع تحث تأثیر جبال روكى و التي تمنع قدوم الریاح الرطبة و الماطرة القادمة من المحیط 

  .الھادي إلیھا  
  لتصعیدیة و أمطار المنخفضات الجویة  ؟ قارن بین األمطار ا) س 

  / أمطار المنخفضات الجویة     .الحملیة  / األمطار التصعیدیة
 تحدث عندما یسخن الھواء المالمس لسطح األرض ،  فیرتفع  على -

شكل تیارات صاعدة  ، فتنخفض درجة حرارة الھواء الصاعد  ، مما 
ع فیھا الھواء حمل بخار یؤدى لتكاثف بخار الماء  إلى درجة ال یستطی

الماء  ، فتسقط أمطار غزیرة  ، كما ھو الحال في الدائرة االستوائیة و 
    ؟  ة ما ھي ممیزات أمطار التصعیدی) س  .المداریة 

  . تسقط  بعد ساعات الظھر -
  . غزیرة المطر -
  .  مصحوبة بالبرق و الرعد -

 تكون مصحوبة بالمنخفضات -
  .الجویة  

الھواء المتكاثف ببخار  حیث یرتفع -
   .الماء إلى أعلى مسبب األمطار 

  أمطار المنخفضات الجویة في وتسود -
المناطق التي تتعرض لھا ، مثل أمطار 
حوض البحر المتوسط و غرب أوروبا 

  .و خلیج المكسیك  
  و ضح تصنیف األمطار حسب كمیة سقوطھا  ؟ ) س 

  :مناطق غزیرة األمطار  ) ١
  . )ملم سنوي    ١٥٠٠   (  عن تزید أمطارھا-
   .و مناطق شرق القارات  .  الدائرة االستوائیة  و التي أمطارھا طوال العام :  یمثلھا  -
  : مناطق متوسطة األمطار ) ٢
  .ملم سنوي     )١٠٠٠ –  ٥٠٠  ( یتراوح المطر فیھا ما بین -
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  ات  و التي أمطارھا طول العام ، و مناطق حوض البحر المتوسط في فصل الشتاء   ، و غرب القار:  یمثلھا  -
  .  وسط القارات  التي تسقط  أمطارھا في الربیع  و أوائل الصیف  

  : مناطق نادرة األمطار  ) ٣
  . ملم في السنة  ٣٠٠ و تقل كمیة األمطار فیھا عن -
  و صحراء كلھارى  جنوب -صحراء ثار في الھند  –الصحراء الكبرى : المناطق الصحراویة  ، وھى :  و یمثلھا  -

  .الخ  ....-  و صحراء  و سط استرالیا  -أفریقیا  
    ؟  HAILعرف البرد ) س 

  . ھو عبارة عن كریات صغیرة من الجلید  -
 و تتكون بفعل تحول قطرات الماء في  السحب إلى كریات ثلج صغیرة ، بسبب انخفاض درجة الحرارة دون درجة -

  .التجمد  
ھذه الكریات تحملھا تیارات ھوائیة صاعدة إلى أعلى  داخل السحابة  ، فتتراكم علیھا طبقة جدیدة من و عندما تسقط  -

  .الجلید ، و بتكرار ھذه العملیة یزید وزنھا فتسقط على شكل حبات من البرد 
  . إتالف المحاصیل الزراعیة  -            ما النتائج السلبیة للبرد  ؟  ) س 

  

  .صاعدة   تیارات ھوائیة   نشاط في ذلك: والسبب . في المناطق المداریة     :ة البرد أین تسود ظاھر) س 
  .ھو عدم وجود تلك التیارات الھوائیة الصاعدة  :  والسبب.یسقط البرد في المناطق القطبیة   بینما ال -
  

   .ائیة صاعدة عدم وجود تیارات ھوبسبب          :عدم سقوط البرد في المناطق القطبیة  /علل ) س 
  -:   یتكون .عبارة عن بلورات رقیقة من الجلید  /    و كیف یتكون  ؟        الثلج  الثلج عرف ) س

  

   ٠    إلي ما دون درجة التجمید  قطرات الماء في السحبة انخفاض درجة حراربوتتكون بسب .١
   ، نظرا لخفتھا فتسقط علي شكل ثلوج متطایرة في الھواء .٢
     .والمعتدلة والمناطق الجبلیة المرتفعة، جدا  في المناطق الباردة وتسقط الثلوج  .٣
  . مع ارتفاع درجة الحرارة دذوب ھذا الجلییو .٤
  .شكل دائم بویتراكم مع انخفاض درجة الحرارة  .٥
 جبلو  –رو  جا وكلمن- ماالیاھ وال–م الجبلیة العالیة كجبال األلب موفي القارة القطبیة الجنوبیة والشمالیة والق .٦

 .الشیخ في سوریا  
 

  یكون ما فوقھ مكسوا بالثلوج بشكل متواصلالذيھو  مستوى االرتفاع   - :ما المقصود بخط الثلج الدائم) س 
  في )  م٣٠٠٠    ( والمنطقة المداریةفي )  م  ٥٠٠٠  (راكم الجلید باالرتفاع علي المرتفعات الجبلیة یت و .. ودائم

  . المنطقة المعتدلة
  

  ا اآلثار المترتبة علي تراكم الثلوج ؟ م) س 
   اآلثار االیجابیة   -  ٢  ثار السلبیة اآل   -  ١

  .تكسر أغصان األشجار 
  إتالف المحاصیل.و عرقلة حركة السیر والمواصالت

عندما یذوب الجلید أو الثلوج یرفع منسوب المسطحات المائیة 
  ضة التزلج  تنشیط ریا و .قتل اآلفات الزراعیة    و ٠  والجوفیة

  
  االضطرابات الجویة) ٦(الدرس 

  

  ؟  عرف العواصف الرعدیة) س
  ھي حالة اضطراب جوي  ، تحدث نتیجة لتكون سلسلة كثیفة من الغیوم  ، ویحدث فیھا تفریغ كھربائي من الشحنات

  .ویتولد عنھ البرق والرعد واألمطار  ، السالبة والموجبة الكامنة في الغیوم
  ؟  لعواصف الرعدیة تتشكل الما ) س

وخاصة في النصف األول من النھار، مما یؤدي إلي تشكل تیارات  ،  التسخین الشدید لسطح األرض ب تتشكل بسب
 الذي یتكاثف في الجو مشكل السحب المطیرة المصحوبة –، محملة ببخار الماء لكمیات كبیرة  ھوائیة صاعدة قویة

  .   بالبرق والرعد والصواعق
ونشاط التیارات   ،  بسبب التسخین  ، والمداریةالمناطق اإلستوائیة في  ؟  العواصف الرعدیة بكثرةأین توجد ) س

  . الھوائیة الصاعدة
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  ؟  عدم حدوث عواصف رعدیة في المناطق القطبیة// بم تفسر ) س
  .  وضعف التیارات الھوائیة الصاعدة ،  بسبب ضعف عملیات التبخر-

  

  .  ظاھرة الصاعقة  -٣ ظاھرة الرعد     -٢ ظاھرة البرق    - ١  ؟  العواصف الرعدیةعدد الظواھر التي ترافق) س
  ظاھرة الصاعقة  ظاھرة الرعد  ظاھرة البرق

یحدث بسبب تماس بین الشحنات 
الكھربائیة السالبة والموجبة داخل 

السحابة الواحدة  ،  أو بین سحابتین 
مختلفتین في الشحنة مما یؤدي إلي 

ي ،  وحدوث شرارة تفریغ كھربائ
  .كھربائیة تسمي البرق 

 ھو الصوت الناجم عن تمدد الھواء -
وتقلصھ بشكل مفاجئ نتیجة لتسخینھ بفعل 

وترتفع الحرارة في  الرعد إلي . البرق 
  ویحدث البرق -.    درجة  س ١٥٠٠٠

  .والرعد في آن واحد 
 ویري البرق قبل الرعد لسرعة الضوء -

  .عن سرعة الصوت 

ندما یكون تفریغ  تحدث ع
كھربائي بین أسفل السحابة 

مع الموجبة      ) −(   السالبة 
 مما على سطح األرض(  +  ) 

یؤدى إلى حدوث ومیض یمتد 
   .من األرض إلى أعلى 

  
  

  ؟  اذكر المخاطر الناجمة عن العواصف الرعدیة)س
  . قطع أسالك الكھرباء-١
  . اشتعال الحرائق-٢

  .ناحیو وفاة اإلنسان وال-٣
  . حدوث فیضانات-٤

  ؟ وضح كیف یمكن الحد من مخاطر العواصف الرعدیة) س
  . المكوث في المنزل أو السیارة-
  . عدم استخدام وسائل اتصال إال للضرورة-
  . االبتعاد عن المیاه المفتوحة كالبحار والمحیطات-

  . االبتعاد عن أعمدة الكھرباء واألبراج-
  .المباني وضع موانع الصواعق علي -

  -  :عرف الكتلة الھوائیة) س
  )  سرعة الریاح -  الرطوبة  -  الحرارة (. ھي كتلة من الھواء متجانسة في خصائص عناصرھا المناخیة 

  -: ومن أمثلتھا-
     .)   إلي ما دون الصفرحرارتھاًھوائھا بارد جدا وتنخفض درجة   و  (         :  الكتل القطبیة-أ

  .    )س٢٤   :س١٥  (         – نحو  حرارتھا وتبلغ دفيء ھوائھا  و (       :  یة الكتل المدار-ب
  ؟ وضح كیف تنتج الجبھات الھوائیة) س

 الكتلة الھوائیة الباردة علي الكتلة الھوائیة ةوعند سیطر.  تنتج الجبھة الھوائیة عند التقاء كتلة ھوائیة باردة مع دافئة-
  .  ھوائیة باردةالدافئة وتتشكل عندھا جبھة 

  . أما إذا سیطرت الكتلة الھوائیة الدافئة علي الكتلة الباردة فعندھا تتشكل جبھة ھوائیة دافئة-
  . استقرار في الجو وحدوث منخفضات جویةم  وفي الحالتین یتسبب عد-
  

                                       مھم جدا ؟ وضح كیف یتشكل المنخفض الجوي) س
  :المنخفض من خالل یتشكل   
 قسم منھا دافيء  ،فتشكل جبھة ھوائیة. التقاء كتلة ھوائیة باردة مع كتلة ھوائیة دافئة رطبة//   المرحلة األولي -أ

  . واآلخر بارد
 حیث تتشكل نواة المنخفض  ، إحاطة الھواء البارد بالھواء الدافيء الذي یندفع إلي أعلي //   المرحلة الثانیة-ب

  . بینما ترتفع قیم الضغط الجوي في أطرافھا . قیم الضغط الجوي  تنخفض في مركزھا الجوي التي
 نحو مركز المنخفض الجوي  ، اشتداد الریاح المصحوبة باألمطار وانتقالھا من األطراف//   المرحلة الثالثة -ج

  .كورلیة بسبب القوة ال ، في نصف الشمالي للكرة األرضیة -  عقارب الساعةنباتجاه عكس دورا
ًتالشي المنخفض الجوي عندما یسیطر الھواء البارد كلیا علي نواة المنخفض الجوي حیث   //   المرحلة الرابعة-د

  . تصبح كتلة الھواء متجانسة
  

  .ھو كتلة ضخمة من الھواء تتكون من عدة جبھات ھوائیة باردة وأخري دافئة      ؟ عرف المنخفض الجوي) س
  

   ؟تفع الجويوضح كیف یحدث المر) س
 قیم الضغط وتنخفض  ، ترتفع قیم الضغط الجوي في مركزھا  ما  یحدث عندما تسیطر كتلة من الھواء علي منطقة

    . الجوي في أطرفھا حیث تندفع الریاح من المركز نحو األطراف مسببة استقرار في حالة الجو
   -  :األعاصیر المداریة
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  ؟  المداریةوضح كیف تنشأ األعاصیر ) س
 تحدث نتیجة إلرتفاع درجة الحرارة في المناطق المداریة حیث تتكون تیارات ھوائیة صاعدة محملة ببخار الماء -

  . مصحوبة بریاح مدمرة وشدیدة السرعة علي شكل قمع ، یسقط علي شكل أمطار غزیرةو ، الذي یتكاثف 
    ؟ عرف اإلعصار المداري) س

 وتكون مصحوبة بالبرق  س/  كم١٠٠طق المداریة وتزید سرعتھا عن ھو عبارة عن ریاح شدیدة تحدث في المنا
  ) . كم لكل ساعة  ٣٠٠/ ٢٠٠و قد تصل سرعتھا إلى      ( .والرعد واألمطار الغزیرة

  ؟  أعطي أمثلة علي األعاصیر المداریة) س
  .ً التي تضرب السواحل الشرقیة للوالیات المتحدة األمریكیة صیفا  :  أعاصیر الھیروكین -
    .التي تضرب نھر المسیسبي جنوب الوالیات المتحدة األمریكیة   : وأعاصیر التورنادو -
  . التي تضرب سواحل جنوبي شرق آسیا في الھند والصین وبنغالدش   :   وأعاصیر التیفون -

   ؟آلثار المترتبة علي األعاصیر المداریة  اما) س
  ) .   یوم/  ملم٥٠٠حوالي   (ًضة نظرا لغزارة األمطار  حدوث فیضانات في المناطق الساحلیة والمنخف-
  . تدمیر الممتلكات واألشجار-
ار ص ارتفاع األمواج البحریة بسبب شدة الریاح التي قد تضرب السواحل واغراق المناطق الساحلیة كما حدث في إع-

ئر بشریة ومادیة خاصة في مدینة ً محدثا خسا  م٢٠٠٥  مكاترینا التي ضرب سواحل الوالیات المتحدة األمریكیة عا
  . الكتاب المدرسي .٣٨ص  . نیوادرلیانز

  ؟ ما النتائج المترتبة علي وجود أجھزة رصد جوي) س
  . والحذر والتقلیل من الخسائربوءنالتو  – ٢  .  رصد نشأة األعاصیر وتكونھا ومسارھاباإلمكان أصبح   ال-١
  . ، من قبل المختصین  وھذه مدة كافیة للرصد أیام٩غضون   ویساعد علي رصد األعاصیر النھا تتشكل في-٣
  

                   الوحدة الثانیة                 
  الجغرافیا الحیاتیة   

  

  مفھوم الجغرافیا الحیاتیة و أقسامھا  : الدرس األول
                

   ؟عرف الجغرافیا الحیاتیة )س 
یة وتدرس التوزیع الجغرافي للنباتات الطبیعیة والحیوانات البریة على سطح األرض ھي أحد فروع الجغرافیا الطبیع

  .وتدرس العالقات المتبادلة بین الكائنات الحیة ومع البیئة الطبیعیة التي تعیش فیھا
    ؟ زیادة االھتمام بعلوم الجغرافیا الحیاتیة-:علل ) س 

 خاصة بعد الزیادة الكافیة والتطور التكنولوجي والعلمي في أواخر  ،نظرا لتغییر طریقة استخدام االنسان لطبیعة بیئتھ
  .القرن العشرین

 .جغرافیا الحیوان  .  ٢جغرافیا النبات      .١    ؟ عدد أقسام الجغرافیا الحیاتیة) س 
 

   ؟ جغرافیا النبات وجغرافیا الحیوانین قارن ب) س 
  .فیھا وتوزیعھا و العوامل المؤثرة  النباتات الطبیعیة من حیث تصنیفھا  الذي یدرس أنواعالعلم:  جغرافیا النبات: أوال 

  - :أقسام جغرافیا النبات* 
   قارن ؟أو     ؟عدد أقسام جغرافیا النبات) س 

    الجغرافیا التاریخیة النباتیة  جغرافیة البیئة النباتیة  جغرافیة الفلورا النباتیة
ھي التي تھتم بدراسة جمیع 

 النباتیة التي أنواع الحیاة
تعیش في منطقة ما وفي زمن 

  محدد  ، 
 - : بلسطینا یعني فالقول فلورا

دراسة األنواع النباتیة من 
حیث مكان وجودھا وانتشارھا 

  .في فلسطین  

ھي التي تدرس العالقات 
المتبادلة بین األنواع النباتیة 

بعضھا ببعض مع الوسط 
  .البیئي الذي تعیش فیھ 

   -:مثال 
ت المتسلقة وانتشارھا النباتا

یرتبط بوجود الغابات لتتسلق 
  .علیھا   

تدرس التغیرات التي تطرأ على النباتات خالل فترات 
  .زمنیة طویلة  

  -:مثال 
التغیرات المناخیة التي حصلت عبر آالف السنین 
وغیرت من خصائص النباتات ووجودھا او عدم 

ة تحول شبھ الجزیر: فعلى سبیل المثال   -  وجودھا
العربیة من مناطق رطبة الى مناطق جافة أدى إلى 

  .زوال الغابات فیھا 



  غزة  - مدرسة فلسطین الثانویة  –صالح أبونادي : إعداد  األستاذ /  توجیھي  -  تلخیص كامل و شامل للجغرافیا  

 ١٧

  .بسبب التغیرات المناخیة           -   مناطق جافةإلىتحول شبھ الجزیرة العربیة من مناطق رطبة : علل )  س  
  

     ؟ ھي تصنیفات جغرافیا النبات ما) س 
  -:تصنیف النباتات على أساس المناخ مثل   -  :أ *
     . في المناطق الجافة كالصحراء الكبرىالنباتات الصحراویةمجموعة   -١
     . وھي تقع ضمن المناخ الشبھ الجاف مثل صحراء منغولیاالحشائش القصیرةمجموعة  -  ٢
 )بیا  أثیو–وسط السودان (  .الصیفیة الموسمیة األقالیمالتي تسود في ) السافانا  ( الحشائش الطویلةمجموعة نباتات  -  ٣
   .ذات المناخ االستوائي الموسمي التي تنتشر في األقالیم نباتات الغاباتمجموعة  -  ٤

  

    : تصنیف النباتات على أساس طول فترة الحیاة  - :ب*
 : تشمل مجموعة النباتات الموسمیة التي تعیش خالل موسم واحد مثل  -١

   .) النرجس – شقائق النعمان  –الخبیزة (     
 -:اتات الحولیة التي تعیش سنة أو أكثر مثلمجموعة النب -٢
   .   ) المرمیة– الجعدة –   نبات الزعتر (
  :  التي لھا دورة حیاتیة تدوم عدة سنوات مثل –مجموعة من النباتات المعمرة  -٣

 .   ) البلوطشجارأو – النتش –نبات البالن (      
  

  -:تصنیف النباتات علي أساس رطوبة التربة وتضم   -  :ج* 
  )وھي التي تحتاج لكمیات كبیرة من المیاه (النباتات المائیة -١
  . الذي تمتد جذوره في الماءنبات البردي والعلیق والحور وشجر المانجروف  ویمثلھا    
  .الخروبشجرة ویمثلھا ) وھي التي تحتاج إلي كمیات معتدلة من الماء . ( ًالمعتدلة مائیا النباتات -٢
  ویمثلھا وتعیش في المناطق الجافة ) حتاج إلي كمیات قلیلة الماءتوھي التي تقاوم الجفاف و ( .ةالجفافی النباتات -٣

  .نبات الصبار و األثل و الطیون
  سمى نباتات تتحمل نسبة عالیة من الملوحة  ؟) س 

  " ن فلسطینفي منطقة غور األدر   "نبات العجرمھناك نباتات تتحمل نسبة عالیة من الملوحة في التربة مثل   
  

    - : جغرافیا الحیوان- ً:ثانیا
  .  وھي تدرس التوزیع الجغرافي للحیوانات علي األرض أو علي نطاق محلي

  . أو قارة أو دراسة سالالت وسلوك وعوامل مؤثرة في ھذه الكائنات،  توزیع الحیوانات علي نطاق اقلیمي /مثل 
  :  علل . تصنیف النباتات ودراستھاویالحظ أن تصنیف الحیوانات ودراستھا أصعب بكثیر من

  .دائمة الحركة وتنتقل من مكان آلخرالسبب في ذلك أن الحیوانات 
  .  وما زال تصنیفھا مستمر إلي یومنا ھذا.  من الحیوانات لم یصنف ملیون١٣وھناك 

  -:ما ھي تصنیفات جغرافیا الحیوانیة  ) س
   تصنیف الحیوانات علي اساس العمود الفقري-*١
    .من المملكة الحیوانیة بأسرھا    %٩٥   وتشكلةالالفقارییوانات حال -
     . من المملكة الحیوانیة %   ٥   ریة وتشكل نسبةا فقتحیوانا -
  -: تصنف الحیوانات علي أساس التكاثر-*٢
  .   وھي حیوانات تتكاثر بالوالدة مثل الثدیات كالفیلة والقردة والذئاب والضباع وغیرھا-

  .  مثل الطیور واألسماك والحشرات والزواحف) بالبیض(تتكاثر بالتفقیس وحیوانات 
  :  تصنیف علي أساس السلسلة الغذائیة-*٣

  .   مثل األسود والنمور والثعالب وغیرھا مثل حیوانات آكلة اللحوم
  . نمل والدیدانً وحیوانات آكلة األعشاب واللحوم معا مثل ال . األغنام والغزالن -: األعشاب مثلآكلةوحیوانات 

  
  

  .العوامل المؤثرة في نمو النباتات والحیوانات البریة وتوزیعھا الجغرافي      )٢( الدرس 
  

    ؟اذكر العوامل المؤثرة في نمو النباتات والحیوانات البریة وتوزیعھا الجغرافي) س 
  اإلنسان – ٤              التضاریس – ٣         التربة   - ٢             المناخ– ١
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      ) . كالضوء والحرارة والرطوبة والریاح  ( المناخ وعناصره    -  :أوال

   : الضوء– ١
  

تساعد على عملیة  فالمناطق التي یقل فیھا الضوء ال. حیث یؤثر الضوء في نمو الكائنات الحیة وتوزیعھا الجغرافي 
     .كالمناطق القطبیة وشبھ القطبیة  - ویقل فیھا انواع الغطاء النباتي وكثافتھالتمثیل الضوئي فیھا 

التي تتلقى كمیات كبیرة من الضوء تنشط فیھا عملیة التمثیل الضوئي والنمو لذلك تتمیز بغطاء نباتي كثیف المناطق و
    ومتنوع كالمناطق االستوائیة

  . التي تمتاز بقصرھا االستبس نباتات  -    :وبھذا نجد ان ھناك نباتات محبة للضوء مثل
   ؟سمي نباتات محبة للضوء واخرى محبة للظل  )  س
    . االستبسمحبة للضوء مثل   *

   . في المناطق القطبیةكالطحالب وكزبرة البئرمحبة للظل *  
   عریضة ولونھا اصفر او ابیضوأوراقھا طویلة أنھا/  یمیز ھذه النباتات التي تعیش في الظل ماواھم 

    )الخنافس ، الخلد ، البوم ، الخفاش  ( .ظالم ویقل في الضوءسمي حیوانات یزداد نشاطھا في ال* 
  

   : درجة الحرارة– ٢
    ؟تلعب درجة الحرارة دورا ھاما كبیرا في نمو النباتات الطبیعیة وتوزیعھا الجغرافي ، وضح ذلك) س 

   .ر النموف من خالل درجة ص–أ 
   . مئویة درجاتبأربع وتقدر  )  حرارة صغر النمو( حیث لكل نوع نبات درجة حرارة معینة لبدء نموه تسمى درجة

   ؟ تندر كثافة الغطاء النباتي الطبیعي في المناطق القطبیة / علل) س  
   . درجات٤ تقل فیھا درجة حرارة صغر النمو عن ألنھا   -

   .االرتفاع واالنخفاض في درجة الحرارة   -ب
    كالمناطق المداریة الحارة   ،الرتفاع الكبیر في درجة الحرارةتؤثر الحرارة في نمو الغطاء النباتي وكثافتھ فا* 

   . غابات كثیفة وانواع نباتیة متعددة فیھا االستوائیة ینمو و الرطبة 
   بینما االنخفاض في درجات الحرارة كالمناطق القطبیة وشبھ القطبیة تكون فقیرة بالغطاء النباتي*

  الحالكبیرة كما ھویر كمیة كافیة من الرطوبة یحول دون قیام حیاة نباتیة ارتفاع الحرارة دون توف  -:ویالحظ ان 
 .والعكس فعند ارتفاع درجات الحرارة یزداد نشاط الحیوانات  . وتؤثر درجات الحرارة على نشاط الحیوان  ،بالصحراء
  -:مثال ذلك 

  . صیفا وتبیت شتاءا األفاعيتنشط * 
 . من أوروبا األقل حرارة طقة البحر المتوسط االكثر دفئا منإلى في فصل الشتاء الطیورھجرة * 

   ؟ لبرودة أخرى محبة ل و سمي حیوانات محبة للحرارة) س 
   الزواحف ، القردة ، تنتشر في المناطق الحارة-حیوانات محبة للحرارة  -ا 

   كالدب ، حیوان الرنة ، وتنتشر في المناطق الباردة-  حیوانات محبة للبرودة-  ب
   :الریاح -  ٣

    ؟وضح ذلك.   سلبیة على النباتات الطبیعیةوأخرى ایجابیة آثارللریاح ) س 
   : الدور االیجابي–أ 
یفسر وجود نباتات طبیعیة في بیئات اخرى  نقل البذور الى مسافات بعیدة تصل الى االف الكیلو مترات وھذا ما -

  .   فیھا أصال ةتكن موجود لم  بعیدة 
  . من مكان الى اخر نقل حبوب اللقاح -

  .ایة الحجر)           وارسلنا الریاح لواقح ( قال تعالى 
   -  من خالل   : الدور السلبي–ب 

  حیث تعمل الریاح السریعة والجافة على زیادة معدل التبخر في النتح لدى النباتات/ التجفیف  -
 وتكسر البراعم فیھا وبالتالي بقاء الشجرة قزمیة استمرار الریاح الشدیدة على النباتات یسبب في تكسرھا / التقزیم -

  .  عام١٠٠ عمرھا عن كان  حتى لو
  اتجاه معحیث یؤدي ھبوب الریاح الشدیدة وباتجاه محدد یغیر شكل النباتات الطبیعي ویصبح نموھا  / یھوالتش -

   .مصدر الریاح
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  ى قلع وتكسر االشجار وتدمیر الغطاء النباتي  لكل ساعة تعمل عل كم١٠٠الریاح الشدیدة التي تزید عن  / التكسر -
 وغیرھا مما یؤدي صدأ القمح والمن تعمل الریاح ایضا على نقل االمراض الفطریة التي تصیب النباتات كمرض -

    .إتالفھاالى 
  :األمطار   كمیة -  ٤
   )أو خطأصح  -  سؤال . ( یوجد عالقة طردیة بین كمیة االمطار الساقطة وكثافة الغطاء النباتي-
سنة یسودھا غطاء نباتي طبیعي كثیف كالغابات االستوائیة /  ملم ١٥٠٠ المناطق التي تزید كمیة االمطار فیھا عن -

  والموسمیة
سنة  / ملم٤٠٠كثافة الغطاء النباتي الطبیعي ونوعھ في المناطق الجافة وشبھ الجافة والتي امطارھا التزید عن  وتقل -

    .كالصحاري
  جنوب السودان مثل .  النباتي معتدل فغطائھا ) سنة/  ملم ٦٠٠ – ٤٠٠( ذات االمطار  والمناطق -

   - : وزاري٤٧انظر الجدول ص /    لالطالع  
  نوع النباتات  )سنة / ملم  ( األمطاركمیة 

  غابات استوائیة وموسمیة  فأكثر ١٥٠٠
  غابات المناطق المعتدلة  ١٥٠٠ اقل من ٦٠٠
  حشائش سافانااحراج و  ٦٠٠ اقل من ٤٠٠
  ساستیبحشائش   ٤٠٠ اقل من ٢٠٠

  شجیرات ونباتات صحراویة  ٢٠٠ اقل من ٥٠
  مناطق قاحلة  ٥٠اقل من 

   . بالحیوانات وتوزیعھا فالعالقة غیر مباشرةاألمطارة ق عالأما  -
  ة الحیوانیة كما ھو     فالتنوع في الغطاء النباتي الطبیعي في المناطق الوفیرة المطر ، یترتب علیھا تنوع في الحیا-

  . في األرجنتین  و البمباس. فنزویال  في وحشائش الالنوسوسط افریقیا الحال في حشائش السافانا 
 

   التربة-:ثانیا 
    .یسھم اختالف انواع التربة في تنوع الغطاء النباتي الطبیعي والحیوانات البریة

   على اثر التربة على النبات الطبیعي ؟أمثلةاذكر ) س 
لھ قدرة على النمو في الكثبان  الحلفا النجیليو  نبات ) أبو ركبة   (الثمام نبات أن –: من األمثلة على نوع النباتات 

   التربة الطینیة في) النتش ( ، فى حین ینمو نبات البالن الرملیة  الصحراویة ألنھ یتحمل فقر التربة و جفافھا 
    و العجرماف و األثل و الكوخیالقطأما الترب الملحیة فینمو فیھا نبات 

 . ؟ نمو نبات النجیلة في المناطق الرملیة الصحراویة / بم تفسر) س 
    .بسبب تحملھ فقر التربة وجفافھا

  .القطف واألثل والكوخیا  و العجرم                     سمي نبات طبیعي یتحمل الملوحة في التربة ؟)س 
    ؟ع الحیواناتبین اثر انواع التربة على تنو) س 

   .نجد ان التربة الصلبة المتماسكة تعیش علیھا حیوانات ذات الحافر
     .اما التربة الرطبة الرخوة فتالئم وجود الطیور والزواحف

   .والتربة الرملیة بیئة مناسبة لحركة الحیوانات ذات الخف العریض كالجمال والزواحف
  

   :  التضاریس-:ثالثا 
    . في نمو الكائنات الحیة وتوزیعھا الجغرافيتؤثر مظاھر سطح االرض

 مظاھر السطح على النبات الطبیعي ؟بین اثر ) س 
   تتوافر فیھا شروط االنبات التي تمیزھا بغطاء نباتي كثیفالسھلیةالمناطق      

 -:المناطق الجبلیة تؤثر في الغطاء النباتي ذلك من ناحیتین ھما      و
   .)  متر١٠٠٠ (  ارتفاع  على المرتفعات الجبلیة حتى حظ نمو النباتات مثل االحراجنال  - : ارتفاع الجبال – ١

   .الصفردون  بسبب انخفاض درجة الحرارة الى    ) متر٤٠٠٠ ( ارتفاع تقل االحراج على بینما 
  -: طبیعة السفوح الجبلیة - ٢ 
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   ذلك  ؟علل  السفوح الجبلیة شدیدة االنحدار یقل علیھا الغطاء النباتي ، - 
   .السبب بذلك قلة سمك التربة والعكس في السفوح الجبلیة قلیلة االنحدار  
  والسفوح الجبلیة المواجھة لسقوط االمطار یزید فیھا الغطاء النباتي والعكس في منطقة ظل المطر كما ھو في -

   . وفلسطیناألردنغور 
  السطح على الحیوانات البریة ؟ مظاھر تأثیربین ) س 

 المناطق الجبلیة الوعرة التي فيق الساحلیة تكثر فیھا الحیوانات وذلك لسھولة الحركة والتنقل وعلى العكس المناط
 .یكثر فیھا الحیوانات قلیلة الوزن مثل الماعز والالما والغزالن 

  الموسمیة المناطق الغابات تعیش حیوانات الثقیلة في و  –ندیز  تعیش حیوانات الالما في جبال اال- -: مالحظة -
  

  اإلنسان - :رابعا 
   في توزیع وانتشار الغطاء النباتي والحیواني ؟اإلنسانوضح اثر ) س 

یسھم االنسان في الحد من انتشار الغطاء النباتي او التقلیل من كثافتھ او القضاء علیھ وذلك بفعل الممارسات السلبیة 
  ..كالتجریف و الحرق . لإلنسان 

 -:من ھذه الممارسات 
 ..ل مساحات واسعة من النباتات الطبیعیة الى ارض زراعیة او مناطق سكنیة تحوی 
 .األخشاب  قطع  
  للرعي الجائراإلنسانممارسة  
ممارسة االنسان المفرط للصید الحیواني مما ادى الى انقراضھا ومن امثلة الحیوانات المنقرضة الجاموس  

   .لفیلةالبري في اوروبا ، والنمور في فلسطین ، وانواع من ا
ایجابیة   علي الرغم من الدور السلبي لإلنسان تجاه الغطاء النباتي الطبیعي والحیوانات البریة إال أنھ یوجد آثار- س
إقامة المحمیات  و  - . ید ومنع قطع األشجار قوانین لتنظیم عملیات الصاإلنسانسن من خالل   ؟ك  وضح ذلساننلإل

  .النباتیة والحیوانیة  
  

   الغطاء النباتي والحیاة الحیوانیةوأشكالالعالقات الحیویة      )٣(الدرس 
  

  ؟  النباتیة والحیوانیة - اشرح العالقات الحیویة) س 
 ھناك عالقات حیوانیة حیوانیة و-ناك عالقات حیوانیة نباتیة نباتي    ھ و-         ھناك عالقات حیویة نباتیة نباتیة -

    : تیة العالقات النباتیة النبا-  :أوال
  وتظھر ھذه العالقة من خالل اعتماد بعض النباتات في نموھا على بعضھا البعض

     .وذلك من خالل رابطتین ھما االعتمادیة والتنافسیة
 دورة وإكمال جزئیا في نموه أو كلیا األخریقصد بھا اعتماد احد النباتات على    ؟عرف الرابطة االعتمادیة) س 

   التسلق-  ٤ التكامل           – ٣ التعلق           -٢التطفل         -  ١    : حیاتھ عن طریق
  -: عرف كال من ) س 
، والثاني   ھو اعتماد بعض النباتات على حساب نبات اخر بشكل كلي حیث یكون ھناك نبات الطفیل- :التطفل 

ویمثل ھذا النوع من   .ت العائلویقوم نبات الطفیل بامتصاص غذائھ من العائل مما یلحق الضرر بالنبا ، العائل
     .اللوز والزیتون الذي یتطفل على الفسكوم نباتو  . كالبطاطاتطفل على نبات اخر ی الذي الھالوكنبات النبات 

   ویعني اتخاذ بعض انواع النباتات طریقة التعلق في حیاتھا على فروع االشجار-  :التعلق 
ھا على رطوبة الھواء وقطرات المطر او الندي وما فیھا من مواد ھا في الھواء معتمدة في نموروحیث تتدلى جذو

  .غذائیة مذابة
    . الضرر بنبات العائلإلحاق          ؟ ما النتائج المترتبة علي اعتماد نبات الطفیل علي نبات العائل ) س
  :  سمي بعض النباتات الطفیلیة)س

   یتطفل على  البطاطا نبات الھالوك -
  . یتطفل على  اللوز و الزیتون   نبات الفسكوم -

  ؟ وضح كیف تتغذي نباتات التعلق) س
تعیش نباتات التعلق في حیاتھا علي فروع األشجار وتدلي جذورھا في الھواء وتعتمد في نموھا علي الرطوبة  -

  ).المطر أو الندي(الھواء وقطرات الماء 
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  -: عرف التكامل والتسلق)س 
فعة بین النباتات بعضھا مع بعض حیث یعتمد كل نبات في نموه علي اآلخر من خالل یقصد بھ تبادل المن : لتكامل ا-١

  . في نموھا بعضھا علي بعضالفطر والطحالب ویمثل ذلك. حصولھ علي ما یحتاج إلیھ من الغذاء من النبات اآلخر
ن غیرھا من األشجار ھو تسلق بعض النباتات التي تنمو جذورھا في التربة وتسلق سیقانھا علي سیقا:   التسلق-٢

   .. الحیةعنبالورود و:  ویمثلھا . الضوءالتخاذھا دعامة من أجل الحصول علي أكبر كمیة ممكنة من 
  ؟  ما المقصود بالرابطة التنافسیة)س

  . یقصد بھا تنافس النباتات بعضھا مع بعض من أجل الحصول علي الغذاء والضوء-
  ). النتش ( نبات البالن -اتي آخر ویمثل ذلك مما یؤدي إلي سیطرة نوع نباتي علي نوع نب

  ؟  ما النتائج المترتبة علي نمو نبات البالن)س
  .  من انتشار نباتات أخريقللتسیطرة البالن علي المنطقة وزیادة انتشاره و

  اثر التك- ٢     التغذیة -١     - : تظھر ھذه العالقة من خالل-   ؟  تكلم عن العالقات الحیوانیة النباتیة)س
  

   -  :التغذیة -١
  . تعتمد كثیر من الحیوانات في غذائھا علي الغطاء النباتي وتسمي بآكلة العشب

  كما وتساھم في زیادة خصوبة التربة  ، وتساھم الحیوانات في التقلیل من مساحة الغطاء النباتي 
  . عن طریق تحلل مخلفاتھا إلي مواد عضویة یتغذي علیھا النبات 
  : تغذي علي الحیوانات كالحشرات ویمثل ھذا النوع من النباتوھناك نباتات ت -
 .الحشراتلمكافحة  الذي ینصح بزراعتھا حول المنازل اوالدور یسیرالنبش  نبات - -

   -:بم تفسر 
  عوضبلاألنھا آكلة للحشرات و  ؟  حول المنازلنبات الدوریسیرازراعة 

   - :حیث التكاثر - ٢ 
لنبات الطبیعي عن طریق قیام الحشرات بنقل حبوب اللقاح من زھرة إلي زھرة تظھر عالقة الحیوانات في تكاثر ا

  .  مما یؤدي إلي اثمار النبات وتكاثرھا ،أخري
نقل البذور من مكان إلي آخر وذلك عن طریق خروج البذور الصلبة غیر القابلة في وتساھم الحیوانات والطیور 

  .سام الحیوانات حیث تسقط في أماكن أخريللھضم من فضالتھا ، أو تعلق بذور النباتات بأج
  . بشعر الحیوانات مما یساعد علي نقلھا إلي مسافات بعیدة العالقنبات الشبیط   - : ویمثل ذلك

  ؟   وضح العالقات الحیوانیة الحیوانیة )س
  .تتشابك العالقات الحیوانیة الحیوانیة في كثیر من األمور ومن أمثلة ذلك

  . األرانب   –رسة في غذائھا علي الحیوانات العشبیة كالغزالن اعتماد الحیوانات المفت -
 .  واعتماد الطیور الجارحة كالنسور في غذائھا علي الحشرات والزواحف -
  

  ٥٣ص    .ةالحیوانی أشكال الغطاء النباتي الطبیعي والحیاة  - ًثانیا 
  . بسبب تنوع ظروف المناخ ؟ أخري  علل اختالف الغطاء النباتي وما یعیش علیھ من حیوانات من منطقة إلي)س
  ؟  یقسم الغطاء النباتي الطبیعي في العالم لعدة أقسام أذكرھما)س
   األعشاب-  ٤.      الحشائش-٣    . األحراش-  ٢     . الغابات-١

  . أین تتوافر الغابات في العالم؟ وما ھي ممیزاتھا)س
   ..مع درجات الحرارة في األماكن التي تتوافر فیھا كمیات كبیرة من المیاه -
  )  متر ٦٠   –  ٢  ( المستقیمة والمرتفعة وجذورھاأشجارھا كثیفة متشابكة األغصان   - :أما ممیزاتھا -
  

   ؟ أذكر أمثلة علي أھم الغابات في العالم)س
    .الغابات المعتدلة والباردة)  ج .الموسمیةالغابات )  ب .االستوائیة  الغابات ) أ

  ؟ ابات االستوائیة والغابات الموسمیة قارن بین الغ ) س
  الغابات الموسمیة  الغابات االستوائیة  

 تظھر في المناطق السھلة االستوائیة الحارة ذات   -
  .األمطار الغزیرة طوال العام   

  و أندونیسیا. في قارة أفریقیا حوض الكنغو  یمثلھا -
  . وحوض األمازون في أمریكا الجنوبیة -

  . تظھر في المناطق ذات المطر الصیفي  -
  -:ویمثلھا 

مناطق جنوب وجنوبي شرق آسیا  وفي الھند  و ماینیمار 
  .وشمال استرالیا  ) بورما (  
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  :ومن ممیزاتھا 
الكثافة ،  واألشجار المتشابكة الغلیظة دائمة الخضرة ، وعریضة 

  األوراق  ، و أخشابھا الصلبة التي
 تختلط بھا أشجار النباتات المتسلقة لتحصل علي الضوء الكافي 

 .لھا 
  .  اللبان – المطاط  –وس بن  اال-  :ومن أھم أشجارھا
 –ل القردة  مث-:  الحیوانات المتسلقة -: أما أھم حیواناتھا 

  . الطیور الملونة –السناجب 
  ....التماسیح ... النمور ...   آكل النمل -:الحیوانات األرضیة مثل 

  -:ومن ممیزاتھا
  .فة في الغابات  أقل كثا-١
  . أكثر تباعد من الغابات االستوائیة – ٢

  -: ومن أھم أشجارھا 
  .   نخیل الزیت – الخیزران 

آكلة اللحوم وآكلة (  وتمتاز الغابات الموسمیة بتنوع حیواناتھا -٣
  )   . األعشاب 

  .وتعتبر ھذه الغابات حدائق حیوان طبیعیة  
  

    ؟ تدلة الباردة أكتب ما تعرفھ عن الغابات المع )س
  -  : تنقسم إلي قسمین ھما  و:  الغابات المعتدلة الباردة-١
    .)  الصنوبریة (  الغابات المخروطیة -)   ب         . الغابات النفضیة-)      أ 

  )الصنوبریة( الغابات المخروطیة   -:الغابات النفضیة 
في فصل ) أورقھا ( ھي التي تنفض أشجارھا 

 ذلك ؟علل . الخریف 
بسبب انخفاض معدل درجة الحرارة إلي ما دون 

 .حاجة األشجار 
 ٦٠ –  ٤٠(  ما بین درجتي عرض  - : موقعھا

    .)   جنوب شمال
 غرب ووسط أوروبا والوالیات المتحدة -:یمثلھا 

  .وكندا وجنوبي تشیلي وجزیرة تسمانا ونیوزیلندا 
  -:أما أشجارھا

  .جارھا   فشجر الزان والبلوط وھو من أھم أش-
الخنازیر والذئاب والثعالب  -:أما أھم حیواناتھا

  .والقنافذ واألرانب والغزالن  

وأھم ما یمیز أشجارھا أوراقھا السمیكة وجذوعھا المستقیمة ، 
  .وتغطیھا طبقة شمعیة تحول دون فقدان المیاه منھا

  -:أمثلة علي أشجارھا
  . السّرو– الصنوبر -

بعد ( وأوروبا وأمریكا الشمالیة شمالي قارات آسیا   -:موقعھا
 ودون القطبیة بمعني ال تصل ً درجة شماال٤٥درجة عرض 

  ) .للمناطق القطبیة 
    علل عدم وصول الغابات الصنوبریة للمناطق القطبیة) س 

بسبب ضعف نموھا ، واالنخفاض الكبیر في درجات 
  .الحرارة 

ي والدب الثور الكندي والرنة والماعز الجبل - :أما حیواناتھا
  .األسود األمریكي 

  .... األعشاب–الحشائش  –الحراج  -  :أقسام الغطاء النباتيمن 
  . األعشاب -ج.     الحشائش -    ب.  الحراج–أ  - : أكتب ما تعرفھ عن كل من) س 
 الشتائي تنتشر في المناطق ذات الفصلو  . ھي أشجار اقل كثافة وارتفاع ومساحة من الغابات   . عرف الحراج) س

 .والفصل الجاف الطویل الذي یصل إلي ستة أشھر ، القصیر 
  -:یمثلھا 

 .  ال بالد الشام وجنوبي أوروباجبو. ال أطلس شمال قارة أفریقیاجبتظھر في و  .  منقطة حوض البحر المتوسط
  . العرعر  –ید ّ السو– الصنوبر – البطم – األرز –البلوط  - :أشجارھا

  ؟  عرف الحشائش )س
   التي ال تسمح بنمو األشجار و تنمو عادة في المناطق التي تسقط فیھا كمیات قلیلة من األمطار ھي التي -
 ویتوقف نمو ھذه الحشائش في فصل الجفاف وھذا ما یفسر تغطي سطح األرض في فترة من السنة بطبقة من -

  . المطر و تذبذب بسبب الجفاف. ًاحالقً وفي سنة یكون مجدبا  ،الحشائش الخضراء
  .  حشائش االستبس )   ٢ . حشائش السفانا) ١-   :وتنقسم الحشائش إلي نوعین حسب كمیة االمطار ھما -: أقسامھا

  ؟  السفاناقارن بین حشائش االستبس وحشائش ) س 
  حشائش االستبس  حشائش السفانا

  -:ممیزاتھا
  .حشائش طویلة یزید ارتفاعھا عن متر 

 .شجیرات خشنة تتخللھا الكثیر من ال
    .الطلح واالكاسیا یمثلھا 

  -:موقعھا
 وھضبة الدكنوتنتشر حشائش السفانا في مناطق جنوبي شرق آسیا 

  . وجنوبي السودان وھضبة البرازیلفي الھند 

  تنمو في المناطق شبھ الجافة في مختلف -
أنحاء العالم كوسط أوروبا واسیا وأمریكا 
  .الشمالیة وشمال وحوض البحر المتوسط  

  :ومن ممیزاتھا
ناعمة ومفضلة  -قصیرة ال تزید عن متر 

  .للمراعي  
  -:أما حیواناتھا
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 افالحیوانات التي تعیش في مناطق حشائش السافان  - :أما الحیوانات 
زالن ووحید  الفیلة والحمار الوحشي واألسود والنمور والغ- :مثل  

  .القرن والطیور الجارحة والنعامة 

فاعي وأنواع عدیدة الغزالن واألرانب واأل
  .من الطیور

  
  

  -: األعشابعرف ) س 
  .  عبارة عن نباتات قصیرة ومتنوعة-
  .  تنمو في مختلف أنحاء العالم أثناء موسم سقوط المطر وتنتھي بنھایتھ و-
  .  ھذه األعشاب للرعيلوتستغ -
  . غذاء لإلنسان أو االستخدامات الطبیةكتغل بعضھا سوی -

  . ؟  الحیوانات البریة ویةیعباتات الطبأذكر أھمیة الن) س 
  . تشكل غذاء للحیوانات واإلنسان كالخبیزة والخروب والعرق السوس -
خدم في األثاث وبناء ت وتسالزان والخیزران - :الزینة مثلي الصناعات الطبیة كالخشخاش و في صناعة تدخل فو  -

  . السفن ومواد البناء
  .ادة المطاط التي تدخل في صناعة المواد المطاطیة  كما و یستخرج من أشجار المطاط م-
  .الخ  ... - المرامیة -الزعتر      –الحشائش :   ومن النباتات الطبیعیة -
  . تشكل مصدر للوقود و إنتاج الفحم النباتي  -
  . تفید فى المحافظة على التربة من االنجراف -
  . مناطق سیاحیة و مصایف جمیلة  -
  .لبریة مصدر غذاء للسكان و تقوم على جلودھا و فرائھا الصناعات الجلدیة   تعد الحیوانات ا-

و یطلق غاز . و ذلك ألنھ یمتص غاز ثاني أكسید الكربون. و یعمل الغطاء النباتي على تقلیل التلوث الھوائي  
  .األكسجین 

  
  

   ٦٠ ص التصحر     )٤( الدرس  
  

  عرف التصحر  ؟ ) س 
التي تضعف القدرة اإلنتاجیة لألرض  ، و تھدد البیئة النباتیة و الحیوانیة ، خاصة في أھم المشكالت الخطرة من 

  .المناطق الجافة ، و شبة الجافة ، و شبة الرطبة  
تدھور إنتاجیة األرض في المناطق الجافة و شبة الرطبة  ، و الذي تسببھ عوامل مختلفة :  ب    و یعرف التصحر-

  .طبیعیة و بشریة  
   اھتمام العالم بظاھرة التصحر  ؟ ذا  لما)س 

  .اد الحلول المناسبة لھا  دعإلومن أجل التعاون الدولي واالقلیمى *  تعرف على أسبابھا و على اآلثار الناجمة عنھا  لل
   بعض المؤتمرات الخاصة بالتصحر  * 
   .١٩٧٧في كینیا عام نیروبي  مؤتمر -
    .١٩٩٢ سنة  بالبرازیلریودى جانیرو مؤتمر األرض في -
  ٢٠٠٢ في دولة جنوب أفریقیا سنة جوھانسبیرغ مؤتمر -

  - :ھناك عوامل طبیعیة و بشریة مؤثرة فى التصحر *   
  اذكر األسباب الطبیعیة المؤدیة للتصحر  ؟ ) س 

  )في المناطق الجافة  و شبة الجافة و شبة الرطبة    . ( تكرار حدوث فترات الجفاف ، و تذبذب المطر -١
اقب حدوث الجفاف یعمل على جفاف التربة  ، و تفككھا و ھالك الغطاء النباتي و الحیواني  ، و یفقد األرض  تع-

  . قدرتھا على اإلنتاج 
  .  السفوح الشرقیة لجبال فلسطین – غربي السودان - سوریا  – مناطق األردن – على التصحر األمثلةومن 

  .  زحف الكثبان الرملیة  -٢
 .ل بفعل حمل الریاح لھا إلى تراجع مساحة األراضي الزراعیة وتراجع المراعي والغطاء النباتي  یؤدي زحف الرما

تصحر المناطق المحاذیة للصحراء في شرق األردن وغرب العراق وغرب السودان وجنوب   -:ومن أمثلة ذلك 
 مصر 
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  -: انجراف التربة -٣
  .ان المواد العضویة فیھا  تعرض التربة للسیول الجارفة یؤدي إلى انجرافھا وفقد

  .انجراف التربة والتصحر                     ؟السیول الجارفة  -     -:النتائج المترتبة على  ما) س 
  .طمس التربة والتصحر         )الكثبان الرملیة ( زحف الرمال    - :ماالنتائج المترتبة على ) س 

  

  اذكر األسباب البشریة المؤدیة للتصحر  ؟ )س 
  سوء استخدام اإلنسان لألرض -)      جتدمیر الغطاء النباتي - )        باالنفجار السكاني -) أ 

      ؟التصحرفي وضح كیف یؤثر االنفجار السكاني ) س 
 وذلك من  ، شبھ الجافة تساعد على التصحرأوالزیادة السكانیة في الدول النامیة والتي تقع ضمن المناطق الجافة  -

   الزراعیة والرعویة ومناطق الغطاء النباتي األراضي والزحف العمراني على   ، ھم المتزایدة للمیاهخالل حاجات
   . الحیوانات البریةأعدادكما وتقلل من  -

    ؟  التصحرإلىكیف یؤدي تدمیر الغطاء النباتي ) س 
 والرعي الجائر یحول  ،لحریق بھدف استخدامھا للوقود وتعرض مساحات واسعة من الغطاء النباتي لاألشجارتدمیر 

   .ویسھل عملیة انجراف التربة والتصحر ، ارض جرداء إلى األرض
  ؟ لألرض اإلنسانالنتائج المترتبة على سوء استخدام  ما) س 

 -:من خالل  في عملیة التصحر وذلك لألرض اإلنسانیسھم سوء استخدام 
  .  انجرافھاإلىمما یؤدي  ) اثة باتجاه االنحدار أي الحر(  غیر الصحیحة للتربة على المنحدرات ثةا الحر-
  .و غوص المواد العضویة لألعماق    . العمیقة تؤدي للجفاف ثةاالحر أنكما  -
   . یسھم في عملیة التصحر  ، كما ان سوء استخدام المیاه خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في كمیة المیاه  و-

  .  ؟  الحراثة غیر الصحیحةالنتائج المترتبة على  ما) س 
  . التصحر إلى مما یؤدي  وغوص المواد العضویة لألعماق فیھا ، خصوبتھا وانجرافھاإھدارتضعف التربة وتساھم في 

    .) المتحدة األممحسب برنامج ( ھي درجات التصحر ؟  ما) س 
   . تصحر شدید جدا -     .   تصحر شدید -     .تصحر معتدل -     .تصحر خفیف -

   درجات اذكرھا مع الشرح ؟بأربع المتحدة التصحر األممحدد برنامج ) س 
  تصحر شدید جدا     تصحر شدید    تصحر معتدل    تصحر خفیف  

  -:صورتھ 
تلف وتدمیر خفیف 

جدا في كثافة 
الغطاء النباتي 

وتدھور بسیط في 
  .التربة  

   - :أمثلة علیھ 
إحراج األردن 

وفلسطین وسوریا 
رب وبالد المغ
  .العربي   

  

  -:صورتھ 
  حدوث تلف بدرجة متوسطة -

  . للغطاء النباتي    
 رملیة وأخادید كثبان  تتشكل -

 .صغیرة     
 .  تملح واضح في التربة  -
 انخفاض إنتاجیة األرض -

 %   .٢٥بحدود 
  -:أمثلة علیھ

ما حصل في مناطق شرقي 
األردن وجنوبي سوریا وشرقي 

  .فلسطین  

   -:صورتھ 
ظھور نبات ضار  -

  .غیر مرغوب فیھ    
 زیادة نشاط -

 .التعریة  
 تراجع مساحة -

الغطاء النباتي بحدود 
 -:مثل % ٥٠

شرق وغرب الدلتا ( 
في مصر ودارفور 

  )بالسودان  
  

  -:صورتھ 
  . انتشار كبیر للكثبان الرملیة     -
 . تشكل أخادید عمیقة -
 ارتفاع نسبة الملوحة في التربة -

 . ر بشكل كبی
 . تصبح األرض غیر منتجة   -
 ویتطلب استصالحھا تكالیف -

 .مالیة باھظة   
 -:أمثلة علیھ 

ما حصل في المغرب وتونس 
والجزائر ولیبیا وغیرھا من 

  .الدول   
  .   ؟   المترتبة على ارتفاع نسبة الملوحة في التربةآلثار اما) س 

    . تكالیف باھظة الستصالحھاإلىویؤدي ذلك  -     .لزراعة وتصبح فقیرة وغیر صالحة لاألرض إنتاجیةعدم  -
    )  .٦٢ ص  .              ( ؟     المترتبة على التصحراآلثار ما) س 

  . من النباتاتأنواعاندثار  - ٢    . الزراعیة والرعویة والغابیةاألراضيتراجع مساحات  -١
 الضار لالحرمنبات  اجع نبات الشیح الذي یحل محلھتر - -: مثل  ضارة غیر مالئمة للرعي أنواعظھور  -٣

    .األفریقیة كما ھو في الدول واألمراضانتشار المجاعات والفقر  -   ٤                  .بالحیوانات 
    .أسعاره الغذائي والحیواني وارتفاع اإلنتاجضعف  -٥
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النزعات القبلیة وذلك یسبب محاولة السیطرة على  كما یزید من  ، زیادة الھجرات السكانیة من المناطق المتصحرة -٦
    .ویمثل ذلك الخالفات بین القبائل في دارفور بالسودان  ، الزراعیة والرعویةضيااألر
  .  ؟  وضح كیف یمكن مكافحة التصحر) س 

  -:یتم ذلك من خالل 
   -  :ویبدأ السلیمة واإلدارةالتخطیط   -
  ویتم ذلك من خالل نشر الوعي وتقدیم الدعم المالي  . مكافحة التصحرالتعاون على نطاق محلي ودولي في من -

   .والخبرة
 الجویة والتربة والغطاء األحوال على تطرأ مسح شامل لموارد البیئة وجمع المعلومات ورصد التغیرات التي إجراء -

  ي عملیة الرصد ومستغلین الصور الجویة والفضائیة ف ،النباتي وحركة الحیوانات والكثبان الرملیة
    .االھتمام بمشاریع الرعي -
   .المحافظة على الغطاء النباتي -
    . الجدران االستنادیةبإقامةالمحافظة على التربة والحد من انجرافھا  -
     . في المناطق المھددة بالتصحركأحزمة األشجارزراعة  -

     ؟ساعد على تصحرھاتالحراثة العمیقة للتربة / علل ) س 
 على األرض مما یضعف من قدرة  ،األعماق إلى غوص المواد العضویة الغنیة أو طمر إلىالحراثة العمیقة تؤدى 

        . الذي یؤدي للتصحراإلنبات

               الوحدة الثالثة                
  

  )التلوث البیئي   ( مشاكل بیئیة  
  

  -: التلوث البیئي -    الدرس األول
  

   البیئي ؟عرف النظام) س 
   و تعني نظام  ، -SESTEMو .  وتعنى بیئي   ECO   -: مصطلح علمي یتكون من مقطعین ھما  

 وبذلك یقصد بالنظام البیئي مجموعة الكائنات الحیة و غیر الحیة ،  التي تتفاعل فیما بینھا ، و مع المكان الذي تعیش -
  ، و لتحافظ ھذه الكائنات على استمراریة و جودھا  . فیھ 
  عرف التلوث البیئي  ؟ ) س 

، أو كیمیائي  ،أو بیولوجي ، یطرأ على مكونات عناصر البیئة الحیة  ، من نبات وحیوان و ھو اى خلل فیزیائي 
   .الماء  ، و الھواء و التربة   من ةغیر الحی عناصر البیئة وإنسان  ، أ

  أثناء عملیة التمثیل الضوئي ؟  " co2" سید الكربون  ما النتائج المترتبة على استھالك النباتات لغاز ثاني أك) س 
  . لتنتفع بھ بقیة الكائنات الحیة   ، تنتج مقابلة كمیات كبیرة من غاز األكسجین- 

   الخلل في التوازن البیئي  ؟ ما النتائج المترتبة على) س 
  .حدوث تلوث ، و الذي زاد بفعل التطور الصناعي ، و زیادة أعداد السكان  

   ؟    مصادر التلوثأذكر) س 
  .. ) .كالبراكین و الغبار   :      (    مصادر طبیعیة   –أ 

  المفرط  جم عن التطور الصناعي ، و االزدحام السكاني  الكبیر و االستخداماالن كالتلوث:   مصادر بشریة   –ب 
لي تزاید بعض المركبات  أو العناصر   حیث یؤدي كل ذلك إ ،لألسمدة و المبیدات العشبیة ، و الحشریة في الزراعة

  .  على حساب العناصر النافعة في البیئة  ، و بالتالي حدوث خلل في التوازن البیئي الذي یمثل التلوث  ،الضارة
  ؟  الملوثات البیئیةفعدد أصنا) س
  -:   حسب حالتھا وتشملاتثولم -١
   ملوثات صلبة-ج  ملوثات سائلة -ب   ملوثات غازیة-أ

ي حالتھا الغازیة مثل وتكون ف
الغازات التي تنطلق من عوادم 
السیارات ومداخن المصانع و 
  .الحرائق والغازات والبراكین

ھي ملوثات سائلة مثل المواد الكیماویة 
والزیوت الناجمة عن مخلفات المصانع 

وباإلضافة إلي میاه المجاري . والورش
  .والمبیدات الحشریة

مثل ملوثات تكون في حالة الصالبة 
القمامة الناجمة عن مخلفات الصناعة 

  .والزراعة واإلنسان
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  -:ملوثات حسب نوعھا  -  ٢
  فیزیائیةملوثات   ملوثات كیمیائیة   )بیولوجیة ( ملوثات إحیائیة 

كالمبیدات و الكیماویات الزراعیة و   كالفیروسات و البكتیریا و الفطریات 
  الغازات و المخلفات الصناعیة 

ھتزازات و الضوء كالضوضاء و اال
  .و اإلشعاعات 

   : ملوثات حسب قابلیتھا للتحلل-٣
   ملوثات غیر قابلة للتحلل العضوي-   ملوثات قابلة للتحلل العضوي-

أي أنھا قابلة للتحلل ویتشكل منھا مادة جدیدة كتحلل 
  .غاز المیثانالنفایات العضویة وینتج عنھا 

ئصھا لفترة  غیر قابلة للتحلل وتحافظ علي خصاأنھاأي 
  .طویلة كالمواد البالستیكیة

  قارن بین كل من ؟   أو  ؟ اذكر درجات التلوث) س
  ًالتلوث الخطر جدا  التلوث الخطر  تلوث غیر خطر

وتكون مشاكل التلوث في ھذه 
المرحلة غیر واضحة ألن كمیة 
الملوثات قلیلة وتكون العملیات 

الطبیعیة قادرة علي التخلص 
  .الطبیعي منھا

ح التلوث خطر عند تأثیره علي یصب
وعلي الكائنات الحیة . التوازن البیئي

  .وغیر الحیة ویكون واضح وضار
 وظھرت ھذه الدرجة من التلوث مع -

  .قیام الثورة الصناعیة

ھو من أخطر أنواع التلوث، حیث یصبح 
ًقاتال للكائنات الحیة، ومدمرا للكائنات  ً

اختفاء بعض الكائنات غیر الحیة مثل 
بحریة من بحر البلطیق وبحر قزوین ال

   .بفعل تلوث المیاه بالمخلفات الصناعیة
  -: ما النتائج المترتبة علي) س

  ؟  ً التلوث الخطر جدا-أ
  . قتل الكائنات الحیة وتدمیرھا واختفائھا كما حدث في بحر فزوین والبحر البلطیقي-

  . تم إجابتھ بصورة منفردة-             ئي والتلوث البیئي؟یقارن بین النظام الب) س
  علل مشكلة التلوث البیئي مشكلة دولیة وعالمیة ؟) س
  .ألنھا غیر ثابتة وتنتقل من بلد إلي آخر عبر الریاح والمیاه والتجارة* 
  .وألن الملوثات ال تقف عند حدود سیاسیة للدول* 

  

  ) مھــم  جدا    (                  ؟ تكلم عن االنتقال الجغرافي للملوثات البیئة) س
  . انتقال محلي للملوثات-١
مثل تأثیر مصانع الفوسفات ضمن منطقة .  ومنھا تنتقل ضمن منطقة محدودة من خالل الھواء أو الماء أو التربة-

  .الرصیفة ومصانع األسمننت في منطقة الفحیصي باألردن
  . إنتقال إقلیمي للملوثات-٢
ولتشمل مناطق وأقالیم أخري من خالل حركة . د من المنطقة التي تنشأ فیھا وفیھا تنتقل الملوثات إلي مناطق أبع-

النرویج والسوید بالدخان المنبعث من مصانع بریطانیا بفعل الریاح الجنوبیة  تتأثر  -  :مثال .الریاح واتجاھھا
  .الغربیة التي تھب علي شمالي غرب أوروبا

 – یوغسالفیا – المجر – ألمانیا –النمسا   (ذي یخترق دول أوروبانھر الدانوب ال وكذلك انتقال الملوثات من میاه -
مما جعلھا تعاني  . ًحامال معھ النفایات الصناعیة التي ینتھي بھا إلي رومانیا علي البحر األسود)   بلغاریا–رومانیا 

  . من صعوبة في الزراعة بسبب التلوث
  : انتقال عالمي للملوثات-٣

  -:  علي مساحات واسعة من سطح األرض وذلك من خالل الوسائل التالیةلتؤثرافات بعیدة ومنھا تنتقل الملوثات لمس
  . التجارة العالمیة-٣.     التیارات البحریة- ٢  .  الھواء الصاعد والھابط-١

  بین أثر الملوثات علي نھر الدانوب؟) س
  .ساھمت الملوثات علي نھر الدانوب من معاناه رومانیا الزراعیة

  ثر نقل الریاح الجنوبیة الغربیة التي تھب علي شمالي غرب أوروبا ودورھا في نقل الملوثات؟وضح أ) س
 التي تھب الجنوبیة الغربیة تأثرت كل من السوید والنرویج بالدخان المنبعث من مصانع بریطانیا بفعل الریاح -

  .علیھا
  ؟  أثر حركة الھواء الصاعد والھابط في نقل الملوثات ما)س

  -: ھما اء یصعد من منطقتین علي سطح األرضإن الھو
  . االستوائي منطقة الضغط المنخفض -أ
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ً وحیث یرتفع الھواء إلي أعلي حامال معھ  المعتدلین الشمالیة والجنوبیةتین منطقة الضغط المنخفض للدائر-ب
  .المدارین وعند القطبینالملوثات ثم یتحرك ویھبط بما معھ من ملوثات عندما یبرد في منطقتي الضغط المرتفع عند 

  . بالملوثات التي تخرج من مناطق الضغط المنخفضالضغط المرتفع تكون مستقبلةوعلي ھذا فإن مناطق  -
  -:  ومن األمثلة علي ذلك-
    . تعرض سكان األسكیمو في المنطقة القطبیة لبعض اإلشعاعات الناجمة عن التجارب النوویة-

  ؟ نقل الملوثات وضح أثر التیارات البحریة في )س
  .تسھم التیارات في حركتھا بالقرب من سواحل القارات إلي انتقال الملوثات علي نطاق عالمي

  ؟ وضح كیف تسھم التجارة العالمیة في نقل الملوثات) س
من المناطق اإلنتاج إلي  . خاصة تجارة المواد الغذائیة إذ تسھم في نقل الملوثات علي نطاق واسع بین دول العالم-

  .مناطق التخزین أو االستھالك
  .وتلجأ كثیر من الدول إلي اتالف المواد الغذائیة التي یثبت تلوثھا -

ت النوویة التي تسربت من مفاعل تشرنوبل عام ااتالف كمیات من القمح األوكراني بسبب التلوث باإلشعاع// مثال 
١٩٨٦.  

  -: یتخذ التلوث أشكالھ متعددة أذكرھا) س
  . تلوث بالضجیج-      . تلوث التربة-       . التلوث المائي-      . التلوث الھوائي-

  ؟ لتشرنوبی من مفاعل ت النوویة اما النتائج المترتبة علي تسرب اإلشعاع) س
  .بسبب التلوث باإلشعاعأوكرانیا  كمیات من القمح المستودة من إتالف -
  .من أوكرانیات ووصلوھا إلي المناطق المجاورة ا تسرب كمیات من اإلشعاع-

   ؟ ًف تأثیر ظاھرة التلوث علي سطح األرض قدیماضع -   -: علل ما یأتي) س 
  . ألن النظام البیئي الطبیعي كان قادر علي استیعاب الملوثات

  ؟ اختفاء بعض الكائنات البحریة في معظم أجزاء بحر البلطیقي وبحر قزوین  - :علل - *
  . وبسبب ارتفاع درجة التلوث إلي أقصاھا ،ع كانت السبب في تدمیر الكائنات البحریة ھناك ومخلفات المصان بیئیة المخلفات الإن -
  بسبب. تلوث أجواء النرویج والسوید بدخان مصانع بریطانیا علي الرغم من بعدھا الجغرافي  -:  علل- *
صناعیة البریطانیة إلي األجواء نقل الملوثات الب وتقوم یة الغربیة التي تھب علي شمالي غربي أوروبا نوب الریاح الج-

  .في النرویج والسوید
  

  . التلوث الھوائي) ٢(الدرس 
  

 Air pollution.  عرف تلوث الھوائي) س
  . ھو التغیر في نسب مكونات الھواء بالزیادة أو النقصان ودخول مواد غریبة فیھ تؤدي إلي نتائج ضارة

  ؟ عدد مكونات الھواء) س
  .   غاز ثاني أكسید الكربون     –     بخار الماء   –  األكسجین   –  النتروجین 

  ؟  تظھر مشكلة تلوث الھواءأین) س
  .  تظھر مشكلة الھواء كونھ أحد الموارد المھمة للحیاة علي سطح األرض من جھة-
  .  صعوبة التحكم فیھ من جھة أخري و-
  . یع أن یتحكم في الھواء الذي یستنشقھ بمعني أن اإلنسان یستطیع أن یختار الغذاء الذي بأكلة وال یتسط-

  ؟ أذكر العوامل الطبیعیة الملوثة للھواء) س
  .  غبار الطلع والكائنات الحیة الدقیقة- ٤  .  حرائق الغابات والمراعي-٣   .  الریاح والعواصف-  ٢    .  البراكین-١

  ؟ بین أثر البراكین في تلوث الھواء) س
  .اد البركاني الذي تنقلھ الریاح إلي مسافات بعیدة یؤثر في تركیب الھواء خروج الغازات الكبریتیة والرم-
  ً. كم ارتفاعا٥٠ اندفع الغبار البركاني إلي نحو – ١٨٨٣بركان كراكاتو في اندونیسیا عام  ویالحظ أن ثورة -

كذلك ثوران  . طن ملیون٥٠ة من الرمال البركاني بلغت أكثر من یلیطلق فیھا كم. طبقة الستواتوسفیرمخترق بذلك 
  .  الذي أوقف رحالت الطیران في أوروبا ٢٠١١بركان أیسلندة عام 

  ؟ العواصف علي التلوث الھوائي  و بین أثر كل من الریاح) س
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 ذلك ما حدث ومثال  تؤدي الریاح والعواصف القویة إلي تطایر ذرات الغبار واألتربة في الجو وتعمل علي تلوثھ -
  . الشھرخالل. ٢ك م  في ً طنا١٨٧نحو  سقط علیھا حیث  غبار من تلوث للالقاھرةفي 

  .  ملیون طن٣٠ حوالي ١٩٧٠ وقدر ما یترسب من غبار وأتربة فوق أرض الوالیات المتحدة األمریكیة عام -
  ؟ وضح كیف یؤثر غبار الطلع والكائنات الحیة بالتلوث الھوائي) س

حیث تتطایر ھذه الحبوب الدقیقة بالھواء .  النباتات في فصل الربیع یتلوث الھواء بحبوب اللقاح الطلع أثناء إزھار-
  .فتعمل علي تلوثھ

  . أیضا یر النظیفة تلوث الھواءغ والجراثیم والبكتیریا في المناطق -
  ؟   تكلم عن العوامل البشریة الملوثة للھواء )س

  -:  مثل دور العوامل البشریة الملوثة في كل منت ی-
  . محطات تولید الطاقة الكھربائیة-٣.         وسائل النقل والمواصالت   - ٢       .  الصناعة-١
  . المخلفات البشریة والمواد العضویة-٥   .   الطاقة النوویة واألسلحة-٤

  ؟ وضح أثر الصناعة في تلوث الھواء) س
كبري الصناعیة في العالم النصیب وتمثل الدول ال.  الغازات المنبعثة من المصانع المختلفة ھي أھم ملوثات الھواء-

  .. ودول شرق آسیا الصناعیة–أوروبا   ودول– الیابان -األكبر في عملیة التلوث مثل الوالیات المتحدة األمریكیة  
  -: ومن أھم الغازات التي تنبعث من المصانع-
  .غاز أول أكسید الكربون -
 سنوي بمعني  ملیون طن١٤٥ في أجواء العالم حوالي ینفث من ھذه األكاسید ویقدر ما  غازات اكاسید الكبریت-

  . بسبب التركز الصناعي الكبیر فیھنصف الكرة الشمالي منھا مصدره %٩٠
 وتسھم المصانع الكیماویة كمصانع المبیدات الحشریة والعشبیة واألسمدة الكیمیاویة في تلوث الھواء بالغازات -

) میثیل أیزوسیانت( عندما تسرب غاز ١٩٨٤مدینة بویال الھندیة ث في كما حد - ذلك ومثال السامة التي تتسرب منھا 
  .من مصنع المبیدات الحشریة والذي أدي لمقتل اآلآلف من السكان

  ؟ وضح كیف یؤثر كل من وسائل النقل والموصالت في تلوث الھواء) س
ز أثر وسائل النقل رحمة ویب وسائل النقل بأنوعھا من أھم مصادر التلوث في الھواء خاصة في المناطق المزد-

  .دمھااوالمواصالت في تلوث الھواء من خالل الغازات المنبعثة من عو
  .بھدف زیادة كفاءة المحرك الذي یضاف للبنزین الرصاص –)  أول أكسید الكربون( ومن أھم الغازات ھي  -
  .ف دول العالملمخاطر الناجمة عن اضافة الرصاص للبنزین تم حظر استخدامھ في مختللً ونظرا -

  .َألنھ خطر جدا ولھ آثار سلبیة علي الحیاة الطبیعیة والھواء ؟  حظر استخدام الرصاص الذي یضاف للبنزین علل) س
  . ألنھ یزید من كفاءة المحرك-    ؟ اضافة الرصاص للبنزین داخل المحرك للسیارات// بم تفسر ) س
  ؟  الھواء وتلوثھ وضح ذلكلمحطات تولید الطاقة الكھربائیة آثار سلبیة علي) س

ً ینجم عن استخدام البترول والفحم وقودا في محطات تولید الطاقة الكھربائیة انبعاث كثیر من مكونات الھواء مثل -
  .أكاسید الكبریت والنتروجین وأكاسید الكربون

  كیف تؤثر الطاقة النوویة واألسلحة في تلوث الھواء؟) س
ة فإن یوسواء كانت سلمیة أو عسكر انیوم والبلوتونیوم المستخدم في الطاقة النوویة  استخدام المواد المشعة كالیور-

  . نتائجھا ملوثة للھواء
  . وللمتفجرات واألسلحة الكیماویة والجرثومیة أثر قوي في تلوث الھواء عند استخدامھا-

  ؟ تلوث الھواء في  المخلفات البشریة والمواد العضویة وضح أثر)س
  ر المخلفات البشریة والحیوانیة والنباتیة وتحللھا تلوث الھواء بغازات ذات روائح كریھة ومن  ینجم عن تخم-

  . غاز كبریتید الھیدروجین علي ذلك ةاألمثل
  ؟ عدد مصادر التلوث في فلسطین) س

  .ة رش المبیدات الحشریة والزراعی-.     حرق النفایات-     . مقالع الحجارة والكسارات وخالطات اإلسفلت-
  . الغازات المنبعثة من محركات المركبات واآلالت-   .االستعماالت المنزلیة ألغراض الطبخ أو األفران -
  . الخماسینیة التي تھب علي فلسطین في فصل الربیع والصیفل عواصف الرمال والغبار التي تصاحب األحوا-

  )األخطار الناجمة عن التلوث الھوائي  ( ٧٤ص
  

    Smog Fog      ) الضبخانة (   :  انيعرف الضباب الدخ) س
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ھو عبارة عن خلیط غازي یتكون من بخار الماء مع جزیئات صلبة ویخیم علي المناطق الصناعیة والمناطق المكتظة 
  . بالسكان عند وجود سكون ھوائي

  ٧٤ص.   عدد األخطار الناجمة عن التلوث الھوائي) س
  .   أثر التلوث الھوائي علي الحیوان  - ٤       . أثر التلوث الھوائي علي اإلنسان-١
  .   أثر التلوث الھوائي علي األبنیة و المعادن  -٥       . أثر التلوث الھوائي علي النباتات-٢
  . أثر التلوث الھوائي في المناخ-٣

  ؟  ما ھي األمراض التي یتسبب بھا التلوث الھوائي- ) س
  .   وأمراض القلب والعین–ة  سرطان الرئ– الربو – الرئوي بااللتھا -

  علي العاصمة الیابانیة )  الضبخانة (ومن األمثلة علي أثر التلوث الھوائي علي اإلنسان تشكل الضباب الدخاني 
  .١٩٧٠طوكیو عام   

  ؟  ما اآلثار المترتبة علي الضباب الدخاني علي مدینة طوكیو- ) س
  . التنفس بالسعال وضیق ١٩٧٠عام سكان طوكیو غالبیة أصیب -

  شھور وانبعث٦ الذي استمر  م٢٠٠٣ المرتبة علي حادث حریق مصنع الكیماویات العراقي عام اآلثار ما - ) س
  .  تسبب في حدوث مشاكل في الجھاز التنفسي-  ؟          طن من غاز ثاني أكسید الكبریت ٦٠٠.٠٠٠ ھمن
  ).  شخص٠١٢٠٠ سبب وفاة اكثر من ١٩٥٢ة یالحظ ان الضباب الدخاني في العاصمة البریطانیة لندن سن( -

  ؟  التلوث الھوائي علي الحیواناثر ما - ) س
  .مما یؤدي إلي نقص إنتاجیتھا وتعرضھا للموت.  یأتي ذلك من خالل عملیة التنفس أو تناول األعشاب الملوثة-
ا فوق المسطحات المائیة إلي  كما یأتي تأثیر التلوث علي الحیوانات من خالل األمطار الحمضیة التي یتسبب سقوطھ-

ومن األمثلة علي ذلك خلو معظم بحیرات السوید من األسماك بفعل تأثیر ھذه   .مما یؤدي إلي الموت. حموضة میاھھا
  .األمطار الحمضیة

  .بسبب تأثیر األمطار الحمضیة         ؟ خلو معظم بحیرات السوید من األسماك   /بم تفسر) س 
  ؟ لھوائي علي النباتات ما أثر التلوث ا- ) س

  -:یظھر ذلك من خالل
  . الملوثات الھوائیة التي تضعف عملیة التمثیل الضوئي ذلك لحجبھا جزء من الضوء الواصل إلي األوراق-أ

مما یعیق عملیة التنفس والنتح وبالتالي اصفرار .  إغالق مسامات أوراق النباتات بفعل ترسیب الملوثات علیھا-ب
  .وموت النباتات األوراق وذبولھا 

  ؟ ئي علي األبنیة والمعادن وضح أثر التلوث الھوا- ) س
  . تؤدي إلي تآكل األبنیة والمعادن واتالفھا وتغیر لونھا بسبب تفاعل ھذه الملوثات-
  -: ویالحظ    كما وتسبب أضرار بالمنتجیات الجلیدیة والمطاطیة والورق والدھان واأللبسة -

  .  دوالر سنوي ملیار- ١١  - بلغت نحو فالخسائر من التلوث الھوائي أن الوالیات المتحدة قدرت 
  ؟  بین أثر التلوث الھوائي في المناخ- ) س

  -:  تؤدي الغازات الضارة والغبار في الھواء إلي حدوث عده ظواھر مناخیة منھا-
  .  ظاھرة اإلحتباس الحراري- ب                   .  ظاھرة تآكل طبقة األوزون-أ

  ؟  ما النتائج المترتبة علي ظاھرة تآكل طبقة األوزون-  )س
بر انبعاث غازات كأكاسید  ع- إن ظاھرة تآكل طبقة األوزون الحامیة لسطح األرض من األشعة الشمسیة الضارة -

 التي تدخل في صناعة الثالجات والدھانات ومواد -  الفریون - النتروجین والنیتریك ومركبات الكلوروفلور والكربون 
وب فیھا مثل ثقب ثقالتجمیل وعند وصولھا إلي طبقة األوزون في الجو تتفاعل معاھا مما یؤدي إلي تفككھا وحدوث ال

  .  ٢ ملیون كم٢٥   لكرة األرضیة الذي بلغت مساحتھ حوالي االقطب الجنوبي من 
  ما اآلثار المترتبة على تأكل طبقة األوزون  ؟) س 
  .االصابھ باألمراض الجلدیة و العیون  *              ط باألرض    ارتفاع درجة حرارة الجو المحی* 
   وانخفاض إنتاجیة المحاصیل الزراعیة   .إتالف الغطاء النباتي* 
   ما اآلثار المترتبة علي ظاھرة اإلحتباس الحراري ؟- ) س
  .  ارتفاع درجة حرارة سطح األرض مع زیادة الملوثات-١
ھار والبحار بسبب ذوبان الجلید في المناطق القطبیة والمرتفعات الجلید في المناطق  ارتفاع مناسیب میاه األن-٢

  . حدوث الجفاف والتصحر في بعض المناطق ٣               -  .القطبیة والمرتفعات مما یؤدي لحدوث فیضانات



  غزة  - مدرسة فلسطین الثانویة  –صالح أبونادي : إعداد  األستاذ /  توجیھي  -  تلخیص كامل و شامل للجغرافیا  

 ٣٠

  ؟  أكتب ما تعرفھ عن ظاھرة األمطار الحمضیة- ) س
 كأكاسید الكبریتلساقطة بسبب تلوث الھواء بالغازات المنبعثة من المصانع  ظاھرة مرتبطة باألمطار الحمضیة ا-

  . النیتروجینوأكاسید 
   الذي یذوب حمض الكبریتكً فبعد إنبعاث مثل ھذه الغازات في الجو تتحد مع بخار الماء مكونة أحماضا مثل -

  .مع میاه األمطار في الجو مما یرفع حموضیتھا
  علي دول أوروبا الصناعیة و شرقي صبحت سمة المناطق الصناعیة حیث تسقط األمطار الحمضیة أمالحظة 

كما حدث من  . الصناعیةالمنشأ متد ھذه األمطار لتصل إلي أبعد من منطقةتقد و .ت المتحدة والیابانیاوشمال الوال
  .نیابریطانیا وفرنسا وألما التي مصدرھا السوید والنرویج والدنمارك علىسقوط األمطار الحمضیة 

  ؟  ما األضرار الناتجة عن سقوط األمطار الحمضیة-  )س
  .وإتالفھ  تلوث الغطاء النباتي -  ٢            . مما یضعف إنتاجیتھا .  ارتفاع نسبة الحموضة في التربة-١
  ) من غابات السوید وزیادة  رداءة األخشاب في الوالیات المتحدة% ٣٠ األمطار الحمضیة حوالي تحیث أتلف (
  . تزید من نشاط التجویة الكیمائیة- ٤                                                 . إلحاق الضرر بالحیوانات-٣

  ؟  عدد طرق الحد من التلوث الھوائي وتأثیراتھ- ) س
  . أو الریاح  استخدام مصادر الطاقة النظیفة كالطاقة الشمسیة-٢  .  نشر الوعي لدي السكان حول مخاطر التلوث الھوائي-١
  . التوسع في زراعة األشجار وزیادة المساحة الخضراء -٤ .  سن القوانین التي من شانھا الحد من التلوث الھوائي-٣
  .. .. التخطیط الجید للمدنالفصل بین المناطق السكانیة و الصناعیة  و  -٥
  

  ٨١ص : ٣الدرس 
  

   - : التلوث المائي
  ؟  عرف التلوث المائي- ) س

 حیث تصبح ضارة یة مواد غریبة إلي المیاه مما یؤدي إلي تغیر في خصائصھا الفیزیائیة والكیمائیة والحیوھو دخول
  .االقتصادیة  قیمتھا  عند استخدامھا أو تفقد

  . إن التلوث المائي أصبح من المشاكل البیئیة الخطیرة التي تعاني منھا دول العالم في وقتنا الحاضر- ) س
  ؟  اذكر العوامل المؤثرة في التلوث المائي. ةفي ضوء ھذه العبار

  . ومجموعة من العوامل البشریة  -٢      ھناك مجموعة من العوامل الطبیعیة -١
التي تؤدي إلي زیادة )  الفیضانات –السیول ( فھي ال دخل لإلنسان فیھا ویمثلھا العوامل الطبیعیة أما عن مجموعة -أ

  . المیاه السطحیةنسبة األمالح والطمي والغرین في 
  .  كما وتعمل الثورانات البركانیة علي زیادة نسبة الغازات والمواد الكبریتیة في المیاه-- 
  : لمیاه فھيل أما مجموعة األنشطة البشریة الملوثة -ب
  . بالمیاه العادمة  المیاهتلوث مصادر  -١

  ة الناجمة عن ًنظرا للكمیات الكبیر.  وھي من أھم مصادر تلوث المیاه في العالم
  . المصانع أو المزارع أو شبكات الصرف الصحي

  -:  التلوث بالنفط ومشتقاتھ-٢
   -: ویتسرب عن طریق یعد النفط الملوث الخطر علي المسطحات المائیة -
  مع بعضھا البعض أو االصطدام  لالصطدام تعرض الناقالت للغرق أو -أ

   .لماءمما یكون بقع تطفو فوق سطح ا.. بصخور الساحل 
 وھي عبارة عن میاه تمأل بھا الناقلة بعد تفریغ. ( الملوثھ بالنفط في میاه البحر میاه التوازن  ناقالت النفطتفرغ -ب
  .)الموانئ  نتھا من النفط للحفاظ علي توازنھا أثناء سیرھا في رحلة العودة إلي حش
 عنھ في قیعان الخلجان والبحار والمحیطات مثل  وأثناء عملیات الحفر والتنقیبتسرب النفط من الحقول البحریة -ج

  .الخلیج العربي والمكسیك وبحر الشمالي
ولقد قدرت كمیة النفط الملقاه في البحر المتوسط من خمس مصاف بحوالي  ( .تسرب النفط من مصافي التكریر -د

  .  ) ً ألف طن سنویا٢٠
  

  -:  ما المقصود بالمیاه العادمة-  )س

  
كتل من النفط یتشكل على / كتل القار 

سطح الماء بعد تبخر األجزاء الطیارة 
من النفط المتسرب و بقاء األجزاء 

 الثقیلة منھ وھى ذات لون بنى 
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   . الحیواناتإفرازاتالزراعة و و  الصناعة  و فى عن أنشطة اإلنسان في المنازلھي المیاه الناتجة 
  .  وتكون ملوثات المیاه العادمة علي شكل مواد عالقة أو مذابة أو مترسبة

  ؟  المترتبة علي النفط المتسرب للمیاهاآلثار ما -)س
ي سطح الماء ویشكل طبقة عازلة تمنع دخول أشعة  الكائنات البحریة والحیوانیة والنباتیة ألن النفط یطفو علك ھال-١

  . فقدان السواحل لقیمتھا السیاحیة واإلقتصادیة-٢ . الشمس والھواء للمیاه ونقص األكسجین المذاب فیھا
   .  تلوث مصادر المیاه بمخلفات المصانع-٣

تاج إلي كمیات كبیرة من المیاه ألنھا تح) بحار -  بحیرات- أنھار( تقام كثیر من المصانع بالقرب من مجاري المیاه 
 الرخیص ، و من األمثلة علي ذلك معظم دول يالتي تستخدم في عملیات التبرید اآلالت و االستفادة من النقل المائ

      .ةالبتر وكیمیائیالخلیج و الیابان و دول غرب أوروبا حیث تقام المصانع 
  :من خالل  تسھم الصناعات في تلوث المیاه السطحیة و
  . إلقاء المخلفات الصلبة والسائلة في المیاه أو تسربھا للمیاه الجوفیة مما یؤدي إلي إفسادھا-١
استخدامھا في تبرید   بسبب المیاه الساخنة التي تخرج من المصانع بعد  رفع درجة حرارة میاه المسطحات المائیة-٢

الي یسبب ھالك الكائنات البحریة والحیوانیة وبالت. مما یؤدي إلي نقص كمیة األكسجین المذاب في الماء. اآلالت
  . والنباتیة

  . تلوث مصادر المیاه بالمبیدات واألسمدة الكیماویة الزراعیة-٤
  .٨٣ة ص لالتكم..  حیث یؤدي اإلستخدام الواسع والكبیر للمبیدات واألسمدة الكیماویة إلي تلوث المیاه السطحیة-
ة علي تلویث المسطحات المائیة والمیاه الجوفیة القریبة من المناطق التي  یزداد أثر المبیدات واألسمدة الكیماوی-

   . تمارس فیھا الزراعة المرویة
من مجموع األراضي   %)٣٠-٢٠(إذ تشكل الزراعة المرویة من .  كما ھو الحال في قطاع غزة-

   . USAومناطق ضفاف نھر النیل و الوادي األوسط من كالیفورنیا في . الزراعیة
یؤدي تلوث المیاه بالمواد الكیماویة المستخدمة في الزراعة إلي زیادة تركیزھا في أجسام الكائنات البحریة مما  و-

  .وكذلك إیذائھا لإلنسان و الحیوان . یؤدي إلي موتھا
   .)٨٤( ص -  التلوث البیولوجي لمصادر المیاه -٥
والطفیلیات الناجمة عن إلقاء والفیروسات كتیریا  تتعرض مصادر المیاه السطحة للتلوث البیولوجي عن طریق الب-

  . وینجم عن ذلك انتشار األمراض كالكولیرا وشلل األطفال و البلھارسیا . مخلفات الصرف الصحي
  .  تلوث مصادر المیاه بالمواد العضویة-٦

  . ات في مذاقھ ولونھ ورائحتھتؤدي المواد العضویة التي تلقي في المیاه إلي تلویثھا إذ یسبب تحللھا في الماء إلي تغیر
   ...و ھالك األسماك   . ًتحلل المواد العضویة في الماء نقصا في كمیة األكسجین المذاب فیھ// كما ویسبب -
  .  تلوث مصادر المیاه بالمواد المشعة والعناصر الثقیلة-٧
د الملوثة للمیاه ولھا تأثیر خطر  من المواوالزرنیخ كالیورانیوم والعناصر الثقیلة مثل الزئبق والرصاص إشعاعات -

  -: ومن األمراض الناجمة عنھا . علي حیاة اإلنسان
 تلف أنسجة الدماغ الناجم عن تراكم الرصاص في الجسم وتراكم الزئبق یضعف العضالت وأمراض الجھاز -١

  . م واضطرابات في نمو الجسم والتغیر في تركیب الد  . الھضمي والكبد الناجم عن تراكم الزئبق
  .. ..  وضح أثر استخدام المبیدات واألسمدة الكیماویة علي المیاه- ) س

  ..  حیث یؤدي االستخدام الواسع والكبیر للمبیدات واألسمدة الكیماویة إلي تلوث المیاه السطحیة-
لمناطق التي  یزداد أثر المبیدات واألسمدة الكیماویة علي تلویث المسطحات المائیة والمیاه الجوفیة القریبة من ا-

  .تمارس فیھا الزراعة المرویة 
  .من مجموع األراضي الزراعیة   ) %٣٠-    ٢٠ (إذ تشكل الزراعة المرویة من .  الحال في قطاع غزة كما ھو-
 ویؤدي تلوث المیاه بالمواد الكیماویة المستخدمة في الزراعة إلي زیادة تركیزھا في أجسام الكائنات البحریة مما -

  .موتھا یؤدي إلي 
     ؟  ما النتائج المترتبة علي التلوث البیولوجي للمیاه-  )س

 للتلوث البیولوجي عن طریق البكتیریا والفیروسات والطفیلیات الناجمة عن إلقاء ة تتعرض مصادر المیاه السطحی-
  .مخلفات الصرف الصحي 

  اع نسبة ملوحة المیاه  ارتف–        المیاه العادمة ؟ عدد مصادر تلوث المیاه في فلسطین) س 
  .  المیاه العادمة- *
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  - من أھم الملوثات المیاه في فلسطین حیث تقدر كمیة المیاه العادمة في الضفة الغربیة وقطاع غزة بنحو -
  -: بعدة طرق ھي  وتم صرف ھذه المیاه  ،  سنوي  ٣م /  ملیون٣٩

  .االمتصاصیة   الحفر-٣   .  القنوات المكشوفة-٢       شبكة الصرف الصحي-١
 وعلي الرغم من وجود محطات في الضفة والقطاع لمعالجة المیاه العادمة إال أنھا تتمیز بطاقة انتاجیة ضعیفة  -
  .بسبب عددھا القلیل و عدم فاعلیة معظمھا  )  من جملة كمیة المیاه العادمة%١٠تعالج ( 

   .؟ في فلسطین عدد اآلثار السلبیة للمیاه العادمة علي مصادر المیاه - ) س
  . ) ألنھا تتسرب للمیاه الجوفیة عبر المسامات في التربة  (. تلوث المیاه الجوفیة-١
  .   تلوث میاه األودیة ومیاه البحر المتوسط-٢

  .الن المیاه العادمة تصرف إلي شبكات الصرف الصحي واألودیة التي تنتھي إلي البحر
من بواخر العالم ونصفھا من   %  ٥  یعبرة والنفط الناجم عن السفن حیث باإلضافة لتلوث میاه البحر بالنفایات الصلب

  .ناقالت البترول
  . م١٩٩١لتر عام / ملغم٥٢٢٤ ارتفاع نسبة ملوحة میاه نھر األردن لتصل إلي -٣

  . م١٩٩١ارتفاع نسبة ملوحة نھر األردن سنة //   علل- ) س
  . قة النقب لجزء كبیر من میاھھ إلي منطإسرائیلبسبب تحویل  -
  . وتحویل میاه الینابیع المالحة في بیسان وطبریا إلیھ -

  ؟  ارتفاع نسبة ملوحة المیاه الجوفیة في الضفة والقطاع علل- ) س
   . بسبب الضخ اإلسرائیلي الكبیر والمفرط للمیاه الجوفیة وتسرب المیاه العادمة إلیھا    -
 .  الجوفیة كما ھو الحال في قطاع غزةوتسرب میاه البحر المتوسط إلي خزانات المیاه  -
 .لي ارتفاع نسبة األمالح والنترات في میاه آبار المناطق الجنوبیة الشرقیة والوسطي في قطاع غزة وحیث أدي إ -

 -:مالحظة 
 وھي نسب تزید عن الحد لتر /  ملغم١٨٠٠وغزة   . لتر /  ملغم٣٢٠٠وصلت نسبة الكلوراید في میاه خانیونس إلي 

  .منھا غیر صالح للشرب% ٨٥صبح  و أ. )  ملغم لكل لتر١٠٠٠ ( وھو ، ً بھ صحیاالمسموح
لقد وصلت نسبة الكلوراید في  ، فأما عن ارتفاع نسبة ملوحة المیاه الجوفیة في الحوض الشرقي في الضفة الغربیة -

  لإلطالع    --                          . لتر/ ملغم١٣٦٥أریحا إلي منطقة 
  

  د طرق الحد من التلوث المائي وتأثیراتھ ؟ عد-) س 
  . المراقبة المستمرة لطبیعة المیاه-٢.                        نشر الوعي حول أھمیة المیاه-١
  . سن القوانین التي تمنع الممارسات التي تؤدي للتلوث المیاه-٣
  ). الغازات  –عات اإلشعا(    الحد من أنواع التلوث األخرى التي تسبب تلوث المیاه مثل -٤
  . ضبط عملیة النقل المائي في البحار واألنھار أثناء عملیة الشحن والتفریغ-٥
  

  .تلوث التربة) ٤(الدرس 
  

  ؟  عرف تلوث التربة- ) س
 ھو دخول مواد غریبة في التربة تحدث تغیر في الخواص الفیزیائیة أو الكیمائیة أو الحیویة للتربة مما یؤثر علیھا -

  . ًسلبا
  ؟  لماذا تعد التربة من عناصر الطبیعة المھمة- ) س

  ألنھا تشكل الوسط الذي یثبت جذور النبات الطبیعي والمحاصیل الزراعیة وتمدھا بالماء والعناصر المعدنیة -
  . ٨٨ ص  -   . والعضویة

  ؟  عدد عوامل تلوث التربة- ) س
  . تلوث التربة بواسطة األسمدة والمبیدات الزراعیة -٢.                   تلوث التربة بالنفایات الصلبة-١

  ؟  ما النتائج المترتبة علي تلوث التربة بالمواد والنفایات الصلبة- ) س
   .) كالزئبق واألمالح والمیكروبات (   في التربة الضارة یلةقلث زیادة نسبة العناصر المعدنیة ا-١
  .  تشویھ منظر التربة-٢
  . ة إعاقة استغالل الترب-٣

  .  نشر الروائح الكریھة في التربة-٤
  .  إعاقة عملیات التحلل في التربة-٥
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 بسبب زیادة  ،زاد من اثر النفایات الصلبة عامال  ملوثا للتربة ھو الكمیات الضخمة المنتجة منھا فى العالم/ مالحظة 
  كغم١ بأكثر من أوروباد من القمامة في و تقدر كمیة ما یخلفھ الفر، وما یستھلكونھ والتوسع الصناعي  ، عدد السكان 

   طن سنوي  ملیون١٦٠  - USAوفى . یومیا 
  . ) نوویة و كیمیائیة (   من النفایات الصلبة الخطرة   %٩٠  -وكما تنتج الدول الصناعیة الكبرى نحو  

  . یومیا  طن٣٩٠٠ویقدر وزن النفایات الصلبة فى الضفة الغربیة و قطاع غزة حوالي   
   ؟یف یتم التخلص من النفایات الصلبة في الضفة الغربیة و قطاع غزةك) س 

یتم التخلص منھا بطریق غیر صالحة للبیئة إذ یتم تجمیعھا في مكبات خاصة و حرقھا فتصبح مصدرا لتلوث الھواء 
  .بالدخان و الروائح الكریھة ومالذا للحشرات و القوارض 

  

  دات و األسمدة الكیمیائیة على التربة  ؟وضح كیف أثر االستخدام المفرط للمبی) س 
 زیادة نسبة تركیز المواد الكیمائیة كالنیتریت  و اكاسید النتروجین تصبح ضارة و تخل بمكونات التربة ، كما  و قد -١

   .تصل ھذه الكمیة الى مصادر المیاه فتعمل على تلویثھا
  .رات النافعة  و الكائنات الحیة  الدقیقة في التربة  تؤدى المبیدات و المواد السامة إلى قتل الدیدان و الحش-٢
 تؤدى المبیدات و المواد السامة إلى حدوث خلل في انقسام الخالیا النباتیة مما یعیق نموھا و یضعف عملیة البناء -٣

  .. الضوئي و تغیر لون أوراق النبات و موتھا 
  

   التلوث الضوضائي-٥ –الدرس 
  

  ؟  عرف التلوث الضوضائي- ) س
  . ھو أي صوت غیر مرغوب فیھ یؤثر في السمع ویؤدي إلي عدم راحة النفس وإجھادھا -

 التلوث الضوضائي أحد أشكال التلوث الفیزیائي ولعل الشاعر الجاھلي الحارث بن حلزة وصف الضوضاء - ) س
  ؟  التلوث الضوضائي عفي ضوء ھذه العبارة أذكر أنوا. وكیف تختلط فیھا اصوات المنادي والمجیب بصھیل الخیل

  . التلوث الضوضائي الفیزیائي-١
  . التلوث الضوضائي النفسي-٢

                                                 ...................      من صاحب ھذ البیت من الشعر؟- ) س
   فلما            أصبحوا أصبحت لھم ضوضاء  أجمعوا أمرھم عشاء* 

   رغاء  ذاك  خالل  خیل ھناك    ومن تحد         من مناد ومن مجیب
  الحارث بن حلزة/ الشاعر الجاھلي 

  ؟  قارن بین التلوث الفیزیائي والنفسي- ) س
  .  ھو الضجیج المحسوس المطلق والمؤثر ویمكن قیاسھ-:  التلوث الفیزیائي-١
    :)الضوضائي(  التلوث النفسي -٢
ًال  تشكل إزعاجا أثناء التي  دقات الساعة فى  ، ً إلنسان حسب ظروفھ ممثال ھو الضجیج النسبي الذي یستشعره ا-

  .ً ممارسة االنسان لنشاطھ أثناء النھار بینما تكون مقلقة عند الخلود للراحة أو النوم لیال
  .  بین إنسان سلیم وآخر مریض ما  وتختلف درجة اإلنزعاج الصادرة من صوت -

  ؟ صوت كیف یمكن قیاس درجات ال- ) س
 دیسیبل حیث ٢٠٠ إلي أكثر من ١ وتندرج ھذه الوحدة من  ھام بلرج  نسبة إلي العالم  .)دیسیبل(جھاز من خالل 

 - مسموح بھا ھو ال اآلمن لشدة الضوضاء األقصىوالحد  . حدة ضوضاء األصوات مع زیادة وحدة القیاس تزداد 
  . ء خطرةفإذا زاد عن ذلك تصبح الضوضا  .  دیسیبال -  )  ٧٥  (

  ؟  أذكر مصادر التلوث الضوضائي- ) س
  . ضوضاء المنزل - ٣    .  ضوضاء العمل- ٢    .  وسائل النقل المختلفة-١

  ؟  عدد أخطار التلوث الضوضائي علي اإلنسان- ) س
لداخلیة األصوات العالیة المفاجئة تؤدي إلي تلف خالیا السمع الدقیقة في األذن ا (  التأثیر علي الجھاز السمعي-١

  .) دیسیبال   ٩٠واتالف طبلة األذن مما یؤدي غلي نقص السمع خاصة إذا زادت شدة الصوت عن 
  ؟  ما نسبة الذین یعانون من ضعف السمع في الوالیات المتحدة األمریكیة- ) س

  .   )  مالیین أمریكي یعانون من ضعف السمع   ٣   ( -
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 ٣٤

  .  سنة٧٠ تقارب قدرة سمعھ من رجل سوداني عمره  سنة٢٠الشخص األمریكي الذي یعیش وعمره   (-
  . )  في ألمانیا یحتل فقدان السمع المكان الرابع بین األمراض المھنیة بین العمال-
   .مثل سرعة الغضب و ضعف التركیز و الشعور باالكتئاب و التعرض للقلق و التوتر الشدید  .  التأثیرات النفسیة-٢
 مثل حدوث اجھاد وتعب في الجسم وارتفاع ضغط الدم وارتفاع عدد دقات القلب ض التسبب في كثیر من األمرا-٣

  . واضطرابات في إفرازات المعدة مما ینتج عن اإلصابة بالقرحة المعدیة أو قرحة اإلثني عشر أو الذبحة الصدریة
  ؟  كیف یمكن الحد من الضوضاء وأثاره- ) س
  .  نشر الوعي بأخطار الضوضاء علي الصحة-١
  .  إعادة تخطیط الشوارع في المدن لتسھیل حركة السیارات من االزدحام-٢
  . ً بناء المدراس والمستشفیات بعیدا عن مصادر الضوضاء-٣
  . ً إنشاء المطارات والمناطق الصناعیة بعیدا عن مراكز التجمعات السكانیة-٤
  . ة األحزمة الخضراءحواجز للحد من تأثیر الضوضاء مثل الزجاج المزدوج وزراع استخدام ال-٥
  .  التشریعات الالزمة وتطبیقھا بحزم لمنع استعمال منبھات السیاراتإصدار -٦
  .  واآلالت الموجودة في المصانعتللماكیناة ر  الصیانة المستم-  ٧
    . واقیات الصوت في أماكن العمل التي تصدر أصوات عالیةاستخدام -٨

  ؟ التلوث البیئي ما دواعي المؤتمر الدولي لمكافحة -  )س
بر الھواء ع إن التلوث البیئي ال ینحصر تأثیره في منقطة محددة بل یؤثر علي بیئات أخري مثل انتقال الملوثات - *

  . والماء والتجارة إلي مناطق واسعة من العالم
  .أآلخري دول ً إن كثیرا من الدول  العالم ال تسطیع مواجھة الكوارث البیئیة بمفردھا بل تحتاج إلي مساعدة ال*
  -:ونصت ھذه المؤتمرات على تمرات الدولیة لحمایة البیئة ؤ لذلك عقدت الم*
  تخفیض– الحد من التلوث البیئي و الحفاظ على مواردھا – حمایة طبقة األوزون -  التحكم فى النفایات الخطرة  -

    . إنتاج الغازات المسببة لالحتباس الحراري
   .8G 2005 مؤتمر مجموعة الثمانیة -١

 

  ؟  ما المقصود بمؤتمر مجموعة الثمانیة- ) س
 الوالیات المتحدة األمریكیة  (ً یقصد بھا مجموعة من الدول الثمانیة العظمي اقتصادیا في العالم وتضم كل من-

   ) . و الیابان وبریطانیا وروسیا وایطالیا والمانیا وفرنسا وكندا
  أھداف المؤتمر؟ما ھي ) س 

  .  الحرارياالحتباس ة ظاھرةح مكاف-١
  - : الذي كان ھدفھ١٩٩٧ومتابعة تنفیذ بروتوكول كیوتو في الیابان 

  .  الحد من مخاطر االحتباس الحراري-
ي إال أنھ لم یتم التوصل إلي رعلي الرغم من اقرار قادة الدول الثمانیة بضرورة الحد من ظاھرة اإلحتباس الحرا و -

  . ًاتفاق نظرا لوجود خالفات
ًبب موقف الوالیات المتحدة التي رفضت التوقیع علي بروتوكول كیوتو حیث اعتبرتھ مكلفا ویشكل كارثة علي  وبس-

  . اإلقتصاد األمریكي
  ٩٤ص  .  من الغازات المسببة لإلحتباس الحراري  %٢٥ وللعلم أن الوالیات المتحدة األمریكیة تطلق -

   وكول كیوتو  ؟رفض الوالیات المتحدة األمریكیة لبروت: علل ) س 
  . أن ھذا البروتوكول مكلف و یشكل خطرا على االقتصاد االمریكى  الوالیات المتحدة األمریكیة ادعت 

  
         

  ٩٦ ص-:الوحدة الرابعــة
  

  -:الجغرافــــــــیا السـیاسـیة  -":١"الـــدرس 
  

   وضح كیف تطورت الجغرافیا السیاسیة  ؟ )س  
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 ٣٥

     .زمن اإلغریق إلىرافیا السیاسیة ور الجغطیعود تاریخ ت -
   .الدولة المثالیة موضوعات أرسطو وأفالطونتناول  و -
 الصراع وإشكال دور في الجغرافیا السیاسیة حیث درس الدولة ونظام الحكم البن خلدونكان   فى العصور الوسطى -

ترسیخ  في أسھمالذي   راتزلأللمانيا ظھر العالم ١٩وفي القرن  -  وفى العصور الحدیثة    .والریف الحضربین 
  . حیث درس الوحدات السیاسیة ومقوماتھا وعالقتھا بعضھا مع بعض  مفھوم الجغرافیا السیاسیة

 
  :اختر اإلجابة الصحیحة  * 

  -  : زمنإلىیعود تطور الجغرافیا السیاسیة ) س  
     .الرومان) د   ،    اإلغریق) ج ،    البابلیون )   ب ، الفراعنة ) أ 

  -:تناول أرسطو وأفالطون موضوعات ) س 
   لیس مما ذكر–) د )      ب + أ ( –)  الدولة المستقلة    ج - )     ب  الدولة المثالیة- )  أ   
  :ظھر العالم األلماني راتزل الذي رسخ مفھوم الجغرافیا السیاسیة في القرن   )  س 

  .الرابع عشر ) د.    مس عشر  الخا) ج   .   التاسع عشر) ب.    الثامن عشر ) أ
   ؟من المجاالت التي تتناولھا الجغرافیا السیاسیة)  س 

  . لیس مما ذكر - ) د   .   )٢ + ١  (-) ج .   اإلنسان ونظامھ السیاسي واالقتصادي -) ب .    الدولة  - )أ 
    ؟عرف الجغرافیا السیاسیة) س 

وحدة السیاسیة من حیث ممیزاتھا ومقوماتھا الطبیعیة والبشریة ھي احدي فروع الجغرافیا البشریة ،  وھي تدرس ال
  . وعالقاتھا مع الوحدات السیاسیة األخرى 

    ؟ عدد المجاالت التي تتناولھا الجغرافیا السیاسیة )س 
القتھا وع، نباتھا   وحیوانھا ، مشكالتھا ، حدودھا ، مناخھا ، تضاریسھا ، شكلھا ، مساحتھا ، الموقع ( الدولة وتشمل 

    )األخرىبالدول 
  ما أھمیة الجغرافیا السیاسیة  ؟)  س 

  . تطویر الدولة وتنمیتھا في مختلف المجاالت  -  ٢   . توجیھ السیاسة العامة للدولة داخلیا وخارجیا   -١
  .ة والعسكریة  وضع الحلول للمشاكل السیاسیة واالقتصادی- ٤ . بیان اثر الموارد الطبیعیة والبشریة على قوة الدولة  -٣

 للجغرافیا السیاسیة عالقات بالعلوم األخرى  ، في ضوء ھذا المفھوم بین العالقة بین الجغرافیا السیاسیة وعلم) س 
  .التاریخ 

  ..یمد الجغرافیا السیاسیة بالمعلومات التاریخیة وعالقات الدول بعضھا ببعض عبر الزمان   - :علم التاریخ 
  -:  یا السیاسیة بالعلوم التالیةوضح عالقة علوم الجغراف) س 

   علم االجتماع  -٣ علم االقتصاد         - ٢          علم السیاسة-١
   علم االجتماع- ج    علم االقتصاد- ب      علم السیاسة- أ 

تقدم الجغرافیا السیاسیة لعلم السیاسة 
معلومات عن المقومات الرئیسة للدولة مثل 

  الثروات ، السكان ، الموقع 
لم السیاسة یقدم كیفیة توظیف ھذه وع

  المقومات في خدمة أھداف الدولة   ،

فیھتم علم االقتصاد بالموارد 
االقتصادیة والطبیعیة والبشریة 

وھذا ما تحتاجھ الجغرافیا 
  .السیاسیة  

  

یھتم علم االجتماع بدراسة المجتمعات 
البشریة من خالل الوثائق 

واإلحصاءات ، ویفید ھذا الجغرافیا 
سیاسیة عند دراسة تلك المشكالت ال

  .السیاسیة
  -: عرف كل من

  :األمة   : المیاه اإلقلیمیة  : الدولة
ھي مساحة محددة من 

ًاألرض معترف بھا دولیا  ، 
یعیش علیھا سكان یقیمون 

م و سلطة سیاسیة یتنظ
  .واقتصادیة واجتماعیة

ھي شریط من میاه البحر أو 
المحیط المحاذي للدولة 

دتھا ویمتد لمسافة ویخضع لسیا
   .  كم٢٠ -   ٥تتراوح بین 

  

ھي جماعة من البشر تعیش على رقعة من األرض 
لفترة زمنیة طویلة  و تربط بین أفرادھا روابط 

مشتركة كالدین و اللغة و العادات و التقالید و التراث 
  .و التاریخ المشترك  و قد توجد األمة في عدة  دول 

  مثل بولنداوقد تشكل األمة دولة واحدة 
   -:الدولة ونشأتھا ومراحل تطورھا والعاصمة 

  ؟ أذكرھا. قیام الدولة یتطلب مجموعة من األركان أو المقومات) س
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 ٣٦

  . نظام حركة  -٥ . اقتصاد منظم  - ٤ . سلطة سیاسیة - ٣ . سكان مقیمون -٢ . مساحة محددة من األرض -١
  . االعتراف الدولي -٧ السیادة   -٦

  ؟  عدد مراحل تطور الدولة) س أو ؟  لة خالل تطورھا بعدة مراحل أذكرھامرت الدو) س
  

  :مرحلة الشیخوخة      :مرحلة النضج   :مرحلة الشباب  :  مرحلة الطفولة  
 بدایة الدولة وتثبیت -

  .الحدود والحكم  
  -:وتمتاز  * 
 بعالقات طیبة مع دول -١

  .الجوار
 االبتعاد عن الصراعات -٢

  .لمیةاالع
االھتمام بالدفاع عن  -٣

  .النفس
ومن األمثلة علي ھذه * 

الدول دول الخلیج العربي 
  مثل قطر والبحرین

تظھر مع قوة الدول * 
العسكریة واالقتصادیة 

  .والسیاسیة 
وتسعي لتحقیق أھداف * 

كثیرة ومن أجل ذلك 
  .تخوض الحروب 

ومن األمثلة علي الدول * 
  :في ھذه المرحلة  

 قبل –  ایطالیا–ألمانیا (
الحرب العالمیة الثانیة و 

USA.  (  
  

 وتظھر الدولة في ھذه -
المرحلة وقد حققت أھدافھا 

في االستقرار والتقدم 
  .والتنمیة االقتصادیة  

 وتحصر قوتھا العسكریة -
  .لدفاع عن ممتلكاتھا ل

األمثلة علي الدول في * 
معظم الدول (ھذه المرحلة 

  )األوربیة
  

 تظھر الدولة في ھذه -
المرحلة بالضعف والتفكك 

وعدم االستقرار وفقدان 
سیطرتھا علي مناطق 

  .نفوذھا 
 وزیادة التدخل الخارجي -

  .في شئونھا الداخلیة 
 ومن األمثلة علي الدول -

التي مرت بھذه المرحلة 
االتحاد السوفیتي والدولة ( 

العثمانیة قبل الحرب 
  )العالمیة األولي 

  

  ما المقصود بالعاصمة ؟  ) س
تكون أكبر المدن وبھا مقرات الحكومة ورئیس الدولة ومقرات السفارات والھیئات الرسمیة والمؤسسات ما ًھي غالبا 

وتعكس قوة . والثقافي وتضم رموزھا الوطنیة  واالقتصاديًوغالبا ما تعكس العاصمة تاریخ الدولة السیاسي  .الكبرى 
 )القاھرة و طوكیو   (:الدولة مثل  

 ًھ لیس شرطا أن تكون المدینة األكبر ھي العاصمة كما ھو الحال في تركیا حیث استبدلت استانبول األكبرأن/ ویالحظ 
  .ًحجما بمدینة أنقرة في تركیا 

   العاصمة للدولة  ؟اختیارعدد عوامل ) س
  : العامل التاریخي -١

    )صمة بریطانیا  عا والقاھرة والقدس ولندن عاصمة فرنسا ھناك عواصم لھا تاریخ مثل باریس(  
  : سھولة الموصالت  -٢
 حیث یتم اختیار العاصمة وفق سھولة المواصالت مع باقي مناطق الدولة ، فقد یكون موقع المدینة متوسط كمدرید -

  .عاصمة أسبانیا والریاض عاصمة السعودیة و القاھرة عاصمة مصر   
   .علي ساحل البحر المتوسط  لبنان فيانیا وبیروت  في موریتطنواكشوً وقد تكون علي سواحل نشطة تجاریا مثل -
  : الحمایة والدفاع-٣
 ترغب الدول أن تكون عاصمتھا محمیة وبعیدة عن الحدود خشیة سقوطھا بید األعداء ، إذ أن سقوط العاصمة یعني -

  .تحطم معنویات الدولة واستسالمھا كما حدث في مدینة بغداد عند سقوطھا تحت سیطرت قوة التحالف
  .زمن مصطفي كمال أتاتورك بعد الحرب العالمیة األولي) استانبول( وھذا ما یفسر اختیار أنقرة عاصمة لتركیا -
  : السیادة القومیة -٤

  . ذات الغالبیة السالفیة مثل موسكواألقوىتحرص الدولة متعددة القومیات إلى أن تكون العاصمة ضمن منطقة القومیة 
  :  التنمیة والتطویر -٥

 تلجأ بعض الدول الختیار عاصمتھا في مناطق معینة بھدف تنمیتھا وتطویرھا مثل اختیار أبوجا عاصمة لنیجیریا حیث
  .بدل الجوس 

  .للحمایة             اختیار أنقرة عاصمة لتركیا بدل استانبول ؟ )  أ  :  علل  )  س 
       .و التطویر  للتنمیة       ؟اختیار ابوجا عاصمة بدل الجوس في نیجیریا )                  ب 

  ؟ ً عاصمتھا في وسط الدولة بدال من األطرافالختیارتلجأ بعض الدول   :بم تفسر) س
ً یأتي ھذا القصد خوفا علي العاصمة من األعداء كون األطراف تكون أضعف استراتیجیا من الداخل لبعض الدول - ً  .

   .أنقرة مدینة إلى الداخل فيلھا  تم نقالتيكما حدث لمدینة استانبول العاصمة 
  ؟ ما المقصود ب قلب الدولة أو /  عرف) س
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ً ھو منطقة تشكل أھمیة وثقال اقتصادیا أو سكانیا أو ثقافیا أو سیاسیا في الدولة - ً ً ً ً.  
  ؟ یقسم قلب الدولة حسب أھمیتھ إلي عدة أنواع أذكرھما) س

 و االلزاس و اللورین في  USAیم البحیرات الخمس بین كندا و مثل إقل. منطقة القلب ذات األھمیة االقتصادیة -١
  .فرنسا و نابلس و الخلیل في فلسطین 

  . مثل إقلیم لندن ببریطانیا حیث تركز المقرات السیاسیة . منطقة القلب ذات األھمیة السیاسیة -٢
  .. مثل مكة و المدینة المنورة .منطقة القلب ذات األھمیة الثقافیة والدینیة  -٣
  مثل تركز االفغانییون في جنوب البالد و األردنیون فى األقالیم الشمالیة    . منطقة القلب ذات األھمیة التركز السكاني -٤
  . مثل بغداد .منطقة القلب ذات األھمیة بوجود العاصمة  -٥
  

  .أنواع الدول  ) ٢(الدرس 
 
  : أھمھااألسس أنواع حسب مجموعة من تصنف دول العالم من وجھة نظر الجغرافیا السیاسیة إلي عدة -
  الشكل- ٤ المساحة      - ٣ الموقع        -٢ النظام السیاسي         -١ -

  .  ؟عدد تصنیف الدول حسب نظامھا السیاسي) س
   .)الكونفدرالیة  (االتحادیة الدول -٣   )  .الفیدرالیة  (االتحادیة الدول -٢) . المركزیة   ( الدول الموحدة -١

  . )  الفیدرالیة (  االتحادیة والدول  )المركزیة( ن بین الدول الموحدة راق) س
  : الفیدرالیة-  الدول االتحادیة -: ثانیا   المركزیة- الدولة الموحدة  -  :ًأوال

 في الوالیات -  تسیطر فیھا الحكومة علي جمیع السلطات المحلیة -
 .واألقالیم والمحافظات والمجالس البلدیة والقرویة 

 -: یمثلھا من الدول -
 )   مصر  –فرنسا (    -
وتجانس سكانھا وقلة .  وتتصف الدول الموحدة بصغر مساحتھا -

  .العوائق الطبیعیة 
 ھذا ما یجعل الدول تسیطر . وتحوي قلبا وحدا یمثل العاصمة -

  .بشكل مباشر 

   تتشكل السلطة فیھا من جمیع والیات الدولة وأقالیمھا -
 .ومحافظاتھا 

 مشتركة في ت   و یشارك جمیع ممثلي السلطة في اتخاذ قرارا-
شئون الدفاع والعالقات الخارجة واالتصاالت  والسیادة ویمثلھا 

 .الوالیات المتحدة ومالیزیا ونیجیریا 
 وتتصف الدول االتحادیة بكبر مساحاتھا وتباین أصولھم ولغاتھم -

  .ودیانتھم وثقافتھم 
  .مركزیة ضبط الدولة  ویصعب علي الحكومة ال-

  ؟   الكونفدرالیة-  المقصود بالدولة االتحادیة ما)س
  .العالقات الخارجیة / ً عبارة عن اتحاد دولتین أو أكثر في سلطة واحدة تشترك في مصالح تھمھم جمیعا خاصة في -
الداخلیة وسیاسة خارجیة حیث لكل إمارة سیاستھا ). اإلمارات العربیة المتحدة التي تشكل سبع إمارات( ویمثلھا -

  .دفاعیة موحدة 
  .وأكثرھا ھشاشة أقل انتشارا وشیوعا  الكونفدرالیةاالتحادیة وتعد الدول -

  . عن اإلتحاد في أي وقت االنفصالألن ھذا النوع من الدول یعطي الحق ألي دولة من 
  / أسئلة 

  دول ؟) الموحدة(یمثل الدول المركزیة ) س 
 ج+  ب –د  فرنسا         -  مصر          ب-   ج  اإلمارات العربیة - أ 

 أكثر ما یمیز الدولة الموحدة أنھا ؟) س 
   ٣ + ١ - ٤       و ثقافیا و دینیاً متجانسة عرقیا -٣ كبیرة         -٢    ضعف سیطرة الحكومة علیھا  -١

  :تتصف الدولة االتحادیة الفیدرالیة بأنھا ) س 
   لیس مما ذكر-       د)ب+أ (- جیصعب الضبط الحكومي فیھا        - كبیرة المساحة        ب-أ

  -:تمتاز الدول االتحادیة الكونفدرالیة بـ  ) س 
ً أكثر شیوعا وانتشارا - أ   . لیس مما ذكر -       د . تتصف بصغر حجمھا وتجانس مكانھا-     ج . أقل انتشارا وھي ھشة -ب .   ً
  

  ؟ جغرافيوضح تصنیف الدول حسب الموقع ال) س
  . الدول البحریة - ٢.       الدول الحبیسة -١

  .ھي التي ال تشرف علي أي  منافذ  بحریة     ؟ عرف الدولة الحبیسة ) س
  ؟  حرص الدول الحبیسة علي أن تكون عالقتھا مع الدول المجاورة حسنة - :علل) س

لي مسطحات مائیة  ، لذا تحرص علي أن  تقع الدول الحبیسة بین مجموعة دول محیطة بھا تحول دون إشرافھا ع-
  .تكون عالقتھا طیبة مع جیرانھا لتحقیق منافع لھا تعجز عن تحقیقھا بنفسھا خاصة بمجاالت االستیراد والتصدیر
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   في العالم  ؟ دول حبیسة  سمي) س
  . وأفغانستان ومنغولیا  يباراغواسویسرا والنمسا وتشاد والنیجر وبولیفیا و 

   ؟ ل التي تعاني منھا الدول الحبیسةما ھي المشاك) س
  . العزلة ، فھي تقع تحت رحمة الدول المجاورة -١
  . ضعف اقتصادھا ونشاطھا التجاري وارتفاع تكالیف النقل فیھا -٢
  . معاناتھا وضعفھا العسكري والسیاسي -٣

  ؟ قعھاوضح كیف تقلل الدول الحبیسة من سوء مو) س
 لمیناء والنمسا .  في ایطالیا جنوه سویسرا لمیناءاستئجارساحلیة مجاورة مثل  لدول موانئي استئجار عن طریق -أ

  . في ایطالیا ستیتر
  -: أو عن طریق استخدام األنھار المؤدیة للمحیطات والبحار مقابل دفع جمرك للدول التي تمر فیھا مثال -ب
        .مؤاني البرازیل للوصول إلي بولیفیا  لنھر األمازوناستخدام  -

  .استئجار سویسرا لمیناء جنوه  - :بم تفسر ) س
 لتعویض النقص لدیھا من كونھا دولة حبیسة وال جنوهسویسرا دولة حبیسة ولیس لھا منافذ بحریة لذا إستاجرت میناء 

  .تشرف علي منافذ بحریة 
  ؟ اكتب ما تعرفھ عن الدول الحبیسة) س

  . ھي التي ال تشرف علي أي منافذ بحریة  -
  . تبني عالقات طیبة مع جیرانھا كونھا تعتمد علیھا في االستیراد والتصدیر ھي التي-
  . أو األنھار للتحرك التجاري المواني تستأجر وھي التي -
  . تكالیف النقل فیھا وارتفاع اقتصادھا وھي التي تعاني من عزلة وضعف في -
  .سة  وھي التي تعاني من ضعف عسكري وسیاسي بسبب كونھا من الدول الحبی-

  ؟ أكتب ما تعرفھ عن الدول البحریة) س
  . و ھي التي تشرف علي مسطحات مائیة مفتوحة  -
  . الحدیث كالبرتغال وأسبانیا وبریطانیا وفرنساواالستعمار  وكان لھا دور في حركة الكشوف الجغرافیة -
  . ویسھم الموقع البحري فیھا بسھولة النقل والتجارة -
  .  و قلة تكالیف النقل -
  -:  وھي تختلف من حیث إشرافھا علي المسطحات فمنھا-
  .الباكستان . تشیلي .  لیبیا .      دول تشرف علي البحر بواجھة بحریة واحدة مثل سوریا -أ

  . السعودیة و المغرب .   و دول تشرف علي البحر بواجھتین  بحریة مثل فلسطین ومصر -ب
  )  . والتصدیراالستیرادتمكنھا من  (و التي .  الیابان  -الجزر مثل      و دول تشرف علي البحر من كل جھاتھا ك-ج

  ؟ ھناك دول بحریة تكون واجھاتھا البحریة قلیلة الفائدة   - :  علل) س 
  . بسبب تجمد السواحل بفعل انخفاض درجات الحرارة كسواحل روسیا وكندا-١
    مثل ساحل فلسطین علي البحر . لعالم الخارجي مع ااالتصال وقوعھا علي بحر مغلق حیث ال یفید في عملیة -٢

  .و إیران و كزخستان و أذربیجان على بحر قزوین  .     المیت
  . بسبب فقر منطقة الظھیر كسواحل البحر األحمر-٣

  . أو المیناء البحري الشاطئھي المنطقة الواقعة خلف منطقة        ؟ عرف منطقة الظھیر) س
  .  أدي إلى اختالف عدد الدول المجاورة لھا الموقع الجغرافي للدولة -:دول الجوار موقع الدولة بالنسبة لعدد 

  دولة الصین مثل حدودھا خمس عشرة دولة  في   یجاورھا من الدول التي
            دول١٠ : یحد دولة البرازیل من الدول

  )  المغرب ( - ؟   مثل سمي دول یجاورھا في الحدود دولتان فقط ) س 
  .  عن دول أخرى ستخدم األطلس في عملیة البحثا *  
  ]تسمى بالدول الحاجزة    [  ؟ الدولة بین دولتین متنازعتین عما اثر و وقو) س

 الواقعة بین الھند نیبال إذا وقعت الدولة بین دولتین قویتین متنافستین تصبح أراضیھا عرضھ لالختراق ، مثل دولة -
  .والصین 



  غزة  - مدرسة فلسطین الثانویة  –صالح أبونادي : إعداد  األستاذ /  توجیھي  -  تلخیص كامل و شامل للجغرافیا  

 ٣٩

 بالنسبة وإیرانقوي عالمیة یجعلھا محط أطماع ھذه الدول مثل موقع دول الوطن العربي  و إذا وقعت ضمن نفوذ -
  .للوالیات المتحدة

 مثل الیابان األخرى الدولة الجزریة جعل منھا موقعھا أن تكون في العادة بعیدة عن النزاعات مع الدول -  ویالحظ
  .وبریطانیا

  .دة قوتھا مثل دول غرب أوروبا وقد یؤدي كثرة الدول المجاورة للتعاون وزیا-
  . وقد تؤدي كثرة الدول المجاورة للدولة مشاكل مثل السودان التي یجاورھا تسع دول -

  : من الدول التالیة دولة حاجزة واحدة فقط ھي  ) س 
  تشاد)            د  نیبال)  النمسا          ج )  فنزویال          ب ) أ 

  ؟ ساحةوضح تصنیف الدول حسب الم) س
  .٢ ملیون كم٢.٥وتزید مساحتھا عن ) الدول العمالقة(ً دول ذات مساحة كبیرة جدا -١
  .  یمثلھا كندا والوالیات المتحدة والصین والھند والبرازیل-   
والسودان م كم مثل مصر وفرنسا وبولیفیا والجزائر  ٢.٥ إلي ٢ مساحتھا نصف ملیون كمدول ذات مساحة كبیرة -٢

  .والسعودیة
  مثل العراق وبریطانیا وبولندا) ٢ ألف إلي نصف ملیون كم١٠٠( من مساحتھا/ دول متوسطة المساحة -٣
  . مثل فلسطین ولبنان واألردن وھولندا٢ ألف كم١٠٠ آالف إلي ١٠ من مساحتھا/ دول صغیرة المساحة -٤
  . والبحرین  و ینمار وسان لوكسمبورغ مثل ٢ آالف كم١٠مساحتھا تقل عن ) قزمیھ (دول صغیرة جدا -٥

  -: من الدول العمالقة ذات المساحة الكبیرة دول) س
   كل مما ذكر-٤ كندا                - ٣ الصین              - ٢ الھند          -١

  -:)٢ ألف كم١٠٠ – ١٠(من الدول صغیرة المساحة ) س
  یس مما ذكر ل- ٤            فلسطین -٣          ومار ین سان -٢ البحرین        -١

   ؟أذكر مزایا المساحة الكبیرة للدول) س
  . تنوع المناخ بسبب المساحة الكبیرة الذي یؤدي إلي تنوع اإلنتاج الزراعي والحیواني مثل الوالیات المتحدة-١
  . توفیر القوة للدفاع عن نفسھا وقت الحرب حیث تسمح للجیش للتراجع وتنظیم صفوفھ-٢

 الذي سمح للجیش الروسي بالتراجع أمام األلمان وإعادة الھجوم علیھ وھزیمتھ في الحرب   اإلتحاد السوفیتي-:مثال  
  .وكذلك مساحة الصین التي ھزمت الجیش الیاباني   .العالمیة الثانیة 

  ؟ أذكر عیوب المساحة الكبیرة للدولة) س
 ٧.٧  من أصل%٥٠نحو راء فیھا  التي تشكل الصحفي أسترالیا زیادة نسبة األراضي الصحراویة كما ھوا الحال -١

 والجزائر والمملكة ٢ من مساحتھا البالغة ملیون كم%٩٧ التي تشكل الصحراء فیھا ما یقرب مصرو. ٢ملیون كم
  .العربیة السعودي

  . كبیرة لتطویرھا وحمایتھا والسیطرة علي أجزائھاوإمكانیات المساحة الكبیرة للدولة تحتاج فیھا إلي جھود -٢
  ؟ ا وعیوب المساحة الصغیرة للدولةعدد مزای) س

  العیوب للمساحة الصغیرة   للمساحة الصغیرةاالمزای
  .سھولة اختراقھا والسیطرة علیھا في حالة الحرب مثل بلجیكا وھولندا   تمكن الحكومة من ضبط الدولة وإدارتھا بسھولة-
   بالكوارث الطبیعیة كالزالزل واألعاصیر أكثر تأثیر-  تساعد الحكومة علي تنمیة جمیع أجزاء الدولة وتطویرھا -

  .لیس كل الدول الصغیرة ضعیفة  ، كما ولیس كل الدول الكبیرة المساحة قویة  -  :مالحظة
  .فالیابان دولة صغیرة وقویة والسودان دولة كبیرة وضعیفة

  . ؟وضح تصنیف الدول من حیث الشكل العام لھا) س
  -:ص  الدول ذات الشكل المندمج أو المترا-١
  . یكون شكل الدولة قریب من الدائرة أو الشكل الرباعي أو السداسي -
  . بمعني أن وسط الدولة من أطرافھا متساوي تقریبا-
  .  مصر وفرنسا وسویسرا وبلجیكا ورومانیا وبولندا وھنغاریا واألورغواي - :مثال -

   -  :ممیزاتھا
 . في حالة الحربتاإلمداداسھولة نقل و.جیش الحریة والحركةتوفر للو .تمتاز بقوة الحكومة علي التحكم والسیطرة

  -: الشكل المجزأ للدولة -٢
   -  : ولھا ثالث أنماط ھيً تكون فیھ األراضي غیر مترابطة جغرافیا  ، -
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  .واندونیسیا كالیابان ←  دول بحریة مجزأة -أ
 التابعة للوالیات المتحدة اآال سك مثل وتتمثل بالدول التي تفصل بین أراضیھا دول أخري ← دول بریة مجزأة -ب

  .وتفصل بینھما كندا
متصال مع الیابس والجزء اآلخر موجود  أراضیھا   تتمثل بالدول التي یكون جزء من← دول بریة بحریة مجزأة -ج

  . التابعتین لھا ایطالیا وجزیرة سردینا وصقلیة مثل شبھ جزیرة    ←. كجزء في البحر
   -: الشكل الطولي  -٣
                       ) .المستطیل (  شكل الدولة قریب من الطول -

    .فلسطین والسوید وتشیلي والنرویج -:مثلوقد یمتد شكل المستطیل من الشمال إلي الجنوب * 
  . تركیا ومنغولیا  - :وقد تمتد الدول بشكل المستطیل من الشرق إلي الغرب مثل* 
   ؟ ي الشكل الطولي للدولةما اآلثار السلبیة المترتبة عل) س
  . ً إضعاف قوة الدولة عسكریا-١
ً أمرا صعبا الشكل الطولي یزید من طول الحدود السیاسیة ویجعل من حمایتھا-٢ ً.  
  . االنفصالیة فیھاالحركات  یؤدي الشكل الطولي إلي عزل مناطق األطراف وتشجیع  -٣

  ؟ لما النتائج المترتبة علي التركیب الجیولوجي للدو) س 
  . التركیب الجیولوجي یقصد بھ الصخور وتنوعھا وما بھا من ثورات باطنیة مما یعطي الدولة قوة اقتصادیة-
         وتشمل معظم ھذه المعادن الحدید واأللمنیوم والذھب یوفر للدولة العدید من المعادن مثل وجود الصخور الناریة -

 .والذھب في العربیة السعودیة. والمغرب موریتانیاالحدید فيصادرات لكثیر من الدول النامیة مثل 
 یرتبط بھا وجود المیاه الجوفیة والبترول والغاز الطبیعي كما ھو الحال في دول الخلیج والصخور الرسوبیة -

 .والجزائر ولیبیا وفنزویال وبحر الشمال
  أشكال سطح األرض:  -  
 اك دول ذات طابع سھلي وأخري ذات طابع جبلي  فھن- . تختلف دول العالم من حیث مظاھر التضاریس.  

   ألمانیا           - الدنمرك        ج- ھولندا         ب- أ . من الدول ذات الطابع السھلي
    أفغانستان-  لبنان           ج-  سویسرا        ب-ا. من الدول ذات الطابع الجبلي 

  

 أثر أشكال سطح األرض علي الدولة :-  
  -:طق السھلیة  المنا- أ

  للطابع السھلي آثار إیجابیة علي الدولة وضح ذلك ؟) س
وذلك ناتج عن خصوبة التربة ووفرة المیاه ویمثل ذلك نھر دجلة  .یظھر في تنوع اإلنتاج الزراعي ووفرتھ ) ١

  . العظیم وسط أوروبا والسھل األوروبي في الصین والیانغ تسيوالفرات ونھر النیل 
  . تطور العمران والنشاط الزراعي والصناعي والتجاري وذلك لسھولة المواصالتًیظھر أیضا في) ٢
  .سھولة االتصال واالمتزاج الثقافي ) ٣
   : المناطق الجبلیة -ب
  ؟ ما اآلثار اإلیجابیة التي یكسبھا الطابع الجبلي للدولة) س
  . تمنح الجبال الدولة القوة والمنعة لألعداء -١
  .)والبرانس زاغروسكجبال طوروس ( یعة واضحة بین كثیر من الدول  تشكل الجبال حدود طب-٢
  . كما تستغل الجبال في السیاحة واالصطیاف مثل  جبال الشام وبالد المغرب وجبال األلب للتزلج -٣

  ؟ ما اآلثار السلبیة للجبال في بعض الدول) س
  .لناحى االقتصادیة و فقر الدولة في ا.  مما یؤدي إلي إعاقة التنمیة االتصال صعوبة -
  )   في أسبانیا واألكراد في جبال كردستانإلباسكأقلیة   ( لبعض األقلیات السكانیة مثل االنفصال وتعزز روح -

  تفصل بین سوریا و تركیا    جبال طوروس/  مالحظة 
    .  تفصل بین إیران و العراق   جبال زاغروس              

    .تفصل بین فرنسا و اسبانیا     جبال البرانس              
    .تفصل بین األرجنتین و تشیلي                   جبال االندیز 

   تفصل بین قارة أسیا و قارة أوروبا             جبال االورال      
  ١١١المناخ ص
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 ٤١

  ؟ ما أثر المناخ علي أنشطة الدولة) س
  .الحیوانیة  الدولة ذات التمیز المناخي تتنوع ثرواتھا النباتیة و-
  . كما یمنح الدولة التطور والتقدم -
  . ویالحظ أن المناخ المعتدل یزید من فاعلیة األنشطة البشریة -
   .أما المناخ المتطرف الحار الجاف أو البارد فلھ أثر علي النشاط البشري -

ن وجعل أغلب المناطق فیھا قلیلة علي نشاط السكاالبارد جدا  أثر المناخ -) ةاالسكندینافیدول ل( فالمناطق الشمالیة 
  . و التقدم التكنولوجي قلل من أثر المناخ السلبي .وكذلك الحال في المناطق الحارة الصحراویة  .السكان 

  
  

  . في الدولةواالقتصادیةأثر الخصائص السكانیة        ٣/ الدرس 
  

  ؟ أذكر خصائص سكان الدولة) س
   توزیع السكان داخل الدولة-٤       الھجرة  - ٣    .لعمري والنوعي للسكان  التركیب ا- ٢      حجم سكان الدولة -١

   .)  إیجابیة و آثار سلبیة   ( -   ؟   ما النتائج المترتبة علي حجم سكان الدولة) س
  : اآلثار السلبیة فھي  :  االیجابیة اآلثار

  . توفیر قوي عاملة لمختلف األنشطة -١
ال   توفیر قوي بشریة في المج-٢

  .العسكري 

  )من خدمات أساسیة (  عبأ في توفیر حاجاتھا -
 والدول ذات الحجم السكاني الصغیر فإن القوي العاملة تعتمد علي األیدي -

  .. واللجوء لعقد تحالفات سیاسیة مع دول كبري .العاملة األجنبیة 
  ؟ ما اآلثار المترتبة علي التركیب العمري والنوعي للسكان) س

  .نامیة الفتیة ذات نسبة عالیة من األطفال یسبب لھا ھذا مشكلة في ارتفاع معدل اإلعالة  الدول ال-
  ً سنة فما فوق ، أثر علیھا سلبا من حیث ارتفاع ٦٥ أما الدول الھرمة التي ترتفع فیھا نسبة كبار السن -

  .لنقص الذي تعاني منھتكالیف توفیر الخدمات للمسنین ،  واالعتماد علي األیدي العاملة األجنبیة لسد ا
   فیتضح أثره في قوتھا من خالل- لي نسبة اإلناث في الدولةع أما التركیب النوعي للسكان أي نسبة الذكور -

 مما زاد من قوة الدولة االقتصادیة علي العكس من الدول النامیة ، التي تقل فیھا . مدي مشاركة المرأة في العمل 
  .لتقالید السائدة لدیھا مشاركة المرأة بسبب العادات و ا

   ما اآلثار اإلیجابیة والسلبیة للھجرة علي الدولة) س
  -: الدولة المستقبلة) ب  -:  الدولة المرسلة-)أ
  .ً تسھم الھجرة إیجابیا في حل مشكلة البطالة-
 زیادة دخل الدولة عن طریق األموال التي یحولھا -

لبیة   وتعاني الدولة المرسلة  من آثار س.المھاجرین
وضعف . كتفریغ الدولة من األیدي العاملة والخبرة 

  .قدرة الدولة الستغالل مواردھا 

 وعلي صعید اآلثار اإلیجابیة للدولة المستقبلة للمھاجرین -
كالدول األوربیة ودول الخلیج العربي فقد وفر المھاجرون 

  .لھا أیدي العاملة 
لبیة كعدم  وفي حین تسبب الھجرة للدولة المستقبلة آثار س-

  .التجانس واالنسجام بین السكان وحدوث مشاكل اجتماعیة 
  ؟ ما أثر توزیع السكان علي الدولة) س

  .ً  یختلف توزیع السكان تبعا لعوامل طبیعیة كالمناخ أو التضاریس أو عوامل بشریة -
ئھا یساعدھا ذلك في استثمار ویظھر أثر توزیع السكان علي الدولة في أن الدول التي یتوزع السكان علي مختلف أنحا

  .جمیع مواردھا كمعظم الدول األوروبیة 
 والدول التي یتركز فیھا السكان في جھات محدودة ، فإن ذلك یضعف استثمار جمیع مواردھا  ، مثل معظم الدول -

  .العربیة والصین 
  -:  االقتصادیةالجوانب

  ؟   علي قوة أو ضعف الدولةاالقتصادیة  الجوانبما أثر) س
   - :ً تلعب الجوانب االقتصادیة دورا في قوة الدولة أو ضعفھا ومن ھذه الجوانب -
   الخدمات-٤ اإلنتاج الغذائي      - ٣ اإلنتاج الصناعي        - ٢ الموارد االقتصادیة         -١

  ؟  الطبیعیة علي الدولةاالقتصادیة المواردوضح أثر ) س
  . یساعد علي تنوع القطاعات اإلنتاجیة فیھا  في الدولةاالقتصادیة تنوع الموارد -
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 ٤٢

 ذاتي وعلي العكس من الدول التي تعاني من نقص في اكتفاء الوفیرة تحقق االقتصادیةویالحظ الدول ذات الموارد 
  .الموارد مما یدفعھا إلي التبعیة للدول األخرى 

وفیرة  ، أدي ذلك لزیادة إمكانیات الدولة  االحتیاطيًویالحظ أیضا أن كلما كانت كمیة الموارد المنتجة و كمیة  -
  ) .١١٦ الكتابص (االقتصادي والسیاسیة والعكس مع الدول ذات الضعف االقتصادیة

  ..  أن قوة الدولة ال یرجع إلي  قوتھا في الموارد فقط ، بل في الخبرة و الكفاءة التقنیة و العلمیة ویالحظ*
  اإلنتاج الصناعي في الدولة)            باإلنتاج الغذائي) أ   - : بین أثر كل من) س

  

    مھم                                                     -:  اإلنتاج الغذائي-١
  -: یختلف اإلنتاج الغذائي بین دول العالم وعلي ھذا األساس تصنف الدول من حیث قدرتھا علي اإلنتاج الغذائي إلي -

   - :لي اإلنتاج الغذائي  تصنیف الدول من حیث قدرتھا ع
  .غیرھا ًمما جعلھا دوال مستقرة وأكثر استقاللیة عن USA وكاألرجنتین  من اإلنتاج یزید عن حاجتھا دول لدیھا فائض -أ 

   .كالیابان وفرنسا الذاتي النسبي االكتفاءدول لدیھا نوع من  -ب
  .میة  في إنتاج المواد الغذائیة كمعظم الدول النادول تعاني من نقص -ج

  

  -:  اإلنتاج الصناعي-٢
  . و السیاسیة والعسكریةاالقتصادیة تعتبر الصناعة من العناصر األساسیة في قوة الدولة -
 الدخل من الرفاھیة واستثمار األموال فیھا وتطور مختلف القطاعات مستوي بارتفاع معظم الدول الصناعیة تمتاز -

  .ة  الناجم عن تطور الصناعة والتقنیاالقتصادیة
  ؟ ما أثر الخدمات في تطور الدولة) س

 تتضمن الخدمات بمفھومھا الواسع البنیة التحتیة التي ال یمكن بدونھا أن تتطور الدولة وتشمل الخدمات التعلیمیة -
  .والصحیة والمیاه والنقل والمواصالت

 العاملین في قطاعات أعدادتفاع  وأھم ما یمیز الدول المتقدمة توافر البنیة التحتیة و تطورھا ویظھر ذلك في ار-
  .الخدمات المختلفة

  . وعلي العكس بالنسبة للدول النامیة التي تعاني من ضعف واضح في ھذه القطاعات والخدمات-
  لماذا یعتقد بأھمیة النقل كعنصر ھام للخدمات ؟) س

    .زمن الكوارث  ونقل اإلمدادات ،و العسكریة   ألنھ یسھل للحكومة األعمال اإلداریة و السیاسیة-
  

  األستاذ صالح أبونادى    /      إعدادcom.hotmail@2050ssan           
  

  .الحدود السیاسیة والنظریات اإلستراتیجیة) ٤(الدرس 
  . الحدود السیاسیة وتطورھا* 

 فأصبحت الحدود السیاسیة بین الدول أكثر وضوحا  ،یة المسح المیداني الثانیة تم استخدام عملةبعد الحرب العالمی
  .وتحدیدا باستثناء المناطق التي تعانى من مشاكل حدودیة 

  - :األتيعرف ) س 
   :التخوم  : رالثغو    :الحدود السیاسیة

ھي عبارة عن الخطوط أو العالمات الموقعة 
علي األرض وتفصل بین أراضي الدول 

ظھر الحدود السیاسیة علي شكل المتجاورة وت
  .خطوط ترسم علي الخرائط 

نقاط یمر منھا التجار بین الدول و 
الممالك و توجد عندھا محطات 

زمن الدولة . لتحصیل الضرائب 
  اإلسالمیة و خالل العصور الوسطى 

ھي مساحة من األراضي المتنازع علیھا 
وتفصل بین دولیتین أو أكثر وتقام علي 

  .ینات ومراكز المراقبة أطرافھا التحص

  : وضح أنواع الحدود السیاسیة) س
  كاألنھار والجبال والبحار  - : الحدود الطبیعیة - )١

  .تشیلي واألرجنتین حد طبیعي بین وجبال األندیزنھر األردن یمثل حد طبیعي بین فلسطین واألرض ، /  مثال 
  . وأھم ما یمیز الحدود الطبیعیة أنھا واضحة وثابتة -

  : من ممیزات الحدود الطبیعیة أنھا) س
   لیس مما ذكر- ٤ سھلة المعالم       -٣ متضرسة المعالم           -٢        ١واضحة وثابتة  -
  -: الحدود االصطناعیة - )٢
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 ٤٣

  .تلك الحدود التي تم ترسیمھا من قبل الدول وھي غالبا ما تكون خطوط ھندسیة تمثل باألسالك أو العالمات
  :تكمن في أھمیة  الحدود سیاسیة أو طبیعیة فإن لھا وسواء كانت* 
  .وتحمي الحدود من انتقال األمراض          * وتنظیم التبادل التجاري بین الدول ،           *  توفیر األمن والحمایة للدولة* 
  .ویحمي الدولة من عملیات التھریب والھجرة الغیر القانونیة  * 
  -: ما ھي مشكالت الحدود) س

  . تعد الحدود السیاسیة بین الدول من أسباب التوتر وعدم االستقرار ونشوب الحروب بینھا -
  -:  وتعود األسباب للنزاعات والتوتر إلي *
  . اإلسكندرون  بین سوریا وتركیا ء  لوا- إن بعض الحدود قد رسمتھا القوي االستعماریة مثل -١
  .یة غني بعض المناطق الحدودیة بالموارد الطبیع-٢
   بین بالحدید والفحم الغنیة االلزاس واللورین ، ومنقطة الغنیة بالبترول العراق والكویتمثل الحدود بین ( 

   )فرنسا وألمانیا    
  األھمیة اإلستراتیجیة لبعض مناطق الحدود خاصة التي  -٣

  -:ممرات مائیة مثل  تشرف علي     
   . سیطرة أسبانیا علي سبتھ وملیلة المغربیتین -
   ومن المناطق الھامة واإلستراتیجیة المتنازع علیھا منطقة-

  . جبل طارق 
    .  )١٢٠ص     ( -  ارسم الخریطة من الكتاب  

   
  .  النظریات اإلستراتیجیة في السیطرة علي العالم-

  عرف اإلستراتیجیة  ؟ ) س
ل إمكانات ك أو الفن الذي من خاللھ یتم توظیف ً  ، ویقصد بھا حدیثا العلمالقائدكلمة ذات أصل یوناني ، و تعني مكتب 

  .الدولة لتحقیق أھدافھا علي المدى القریب والبعید 
  : أكتب ما تعرفھ عن النظریة البحریة) س

   .األمریكي الفرد ماھان علي ید األمیرال ١٩ ظھرت في النصف الثاني من القرن -
  : وتحقیقھا یتطلب ما یأتي  وھي أن القوة الحقیقة للدولة تكمن في القوة البحریة-
  . أن تشرف الدولة  علي ساحل البحار -١
  . أن تكون السواحل متعرجة وعمیقة للتالؤم إقامة موانئ -٢
  . أن تكون مساحة الدولة كبیرة وغنیة بالموارد -٣
نیا وأسبانیا  ویتم إنشاء األساطیل الضخمة للسیطرة علي المواقع ، ولقد جاءت نظریتھ  بعد أن أدرك قوة بریطا-٤

  .والبرتغال وبسط ھذه الدول نفوذھا وسیطرتھا علي العالم 
  . ولقد إستفادت الوالیات المتحدة من ھذه النظریة وكذلك روسیا -

   -  :عرف النظریة البریة) س
   .اإلنجلیزي ماكندر صاحبھا الجغرافي -
  .أوروبا علي قارات آسیا وأفریقیا والجزیرة العالمیة وھو الذي أطلق مفھوم -
ً ولقد اعتبر في نظریاتھ أن من یسیطر علي منطقة شرقي أوروبا بریا  و التي أطلق علیھا اسم القلب القاري ومنطقة -

  .الشرق األوسط فإنھ یسیطر علي الجزیرة العالمیة وبالتالي فإنھ یسیطر علي العالم كلھ 
  .والسیطرة  وركزت ھذه النظریة علي أھمیة القوات البریة في حسم المعركة -

   ؟ عرف النظریة الجویة) س
  . الثانیةاستخدام الطیران في الحرب العالمیة بعد  وینزيسفر سك علي ید العالمین ٢٠ ظھرت ھذه النظریة في القرن -
 تنص ھذه النظریة علي أن من یمتلك القوة الجویة ویسیطر علي منطقة النفوذ األمریكي والروسي في المحیط -

  . یسیطر علي العالم من خالل سالح الجوالمتجمد الشمالي
  : اكتب ما تعرفھ عن اإلستراتیجیة الذریة) س

 التقدم العلمي والتكنولوجي في المجال العسكري قلل من أھمیة النظریات السابقة خاصة بعد دخول السالح النووي -
  .والصواریخ بعیدة المدى 
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 ٤٤

ألنشطة واألبحاث النوویة من خالل الوكالة الدولیة للطاقة النوویة  لذلك تقوم الدول التي تمتلك ھذا السالح بمراقبة ا-
  - :بسببلمنع ومعاقبة الدول التي تحاول امتالكھ وذلك 

   - : المیزات التي یتمتع بھا السالح النووي والتي من أھمھا-
  . یعطي الدولة قوة رادعة -  ٣   . سھولة وسرعة استخدامھ -٢.      قوتھ التدمیریة -١
  

    م  ٢٠١٤  الثانویة فلسطین  مدرسة –صالح أبونادى / الجغرافیا الطبیعیة و البشریة من إعداد األستاذ 
                                                                         

    الجغرافیا السیاحیة/  الخامسة الوحدة  
   ،واآلثار المترتبة علیھاالسیاحة ، تطورھا ومفھومھا *   "١"الدرس  

  ؟ عرف الجغرافیا السیاحیة) س
ھي أحد فروع الجغرافیا البشریة التي تدرس النشاط السیاحي والتوزیع الجغرافي لألماكن السیاحیة في األقالیم 

  .سكان واثر الحركة السیاحیة علي البیئة وعلي النواحي االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة لل. المختلفة من العالم 
  ؟ ما المجاالت التي تدرسھا السیاحة) س

   استغالل وقت الفراغ   المقومات السیاحیة  االقتصاد السیاحي 
تكمن األھمیة االقتصادیة 

 أنھا تشكل مصدر فيللسیاحة 
للعمالت األجنبیة الصعبة 

  وإیجاد فرص عمل للعمال 

حیث تدرس الجغرافیا السیاحیة 
المقومات السیاحیة الطبیعیة 

لبشریة وطرق استغاللھا في وا
  .الحاضر والمستقبل

حیث تھتم الجغرافیا السیاحیة بكیفیة قضاء 
الفرد لوقت فراغھ وحیث أن السیاحة توفر 

للفرد الراحة النفسیة والصحة البدنیة والذھنیة 
  .وقناعتھ بالحیاة ـ وتجدد نشاطھ 

  ؟ ترتبط الجغرافیا السیاحیة بالكثیر من العلوم وضح ذلك) س
  :علم الطب   :علم االقتصاد   :علما المناخ واألرصاد الجویة    :لم اآلثار ع

حیث یدرس ھذا العلم األماكن 
األثریة والتاریخیة ویقدم 

للجغرافیا السیاحیة 
  .المعلومات 

 و الجغرافیا السیاحیة تھتم -
بالتوزیع الجغرافي لتلك 

  .األماكن األثریة والتاریخیة 

حیث یوفران معلومات عن 
بیعیة المناخات المتنوعة في ط

العالم وھو ما تحتاج إلیھ 
  . الجغرافیا السیاحیة 

 وذلك ألن حركة السیاحة تعتمد 
  .علي طبیعة المناخ 

ویدرس  مسائل الربح 
والخسارة عند تنفیذ 
مشاریع سیاحیة في 

  .مكان معین 
 ویدرس مسائل تتعلق -

  .بتشغیل األیدي العاملة
  

لطب یدخل ضمن اختصاصات علم ا
تفسیر اإلصابة باألمراض وأنواعھا 
وطرق انتشارھا والمخاطر الناجمة 

  .عنھا
 وتستفید الجغرافیا السیاحیة من ذلك -

تحدید التوزیع الجغرافي لألمراض وأثر 
  .ذلك علي الحركة السیاحیة

  :أما الجغرافیا السیاحیة* 
  .فتدرس میزات األماكن التي یمكن أن تقام علیھا مشاریع سیاحیة

  -: تطور السیاحة ومفھومھا* 
  ؟ )Tourism(  عرف السیاحة ) س

  ھي حركة اإلنسان وانتقالھ من مكان إلي آخر لتحقیق عدة أھداف منھا التنزه والترویح عن النفس خالل فترة زمنیة ال
  .تقل عن یوم واحد وال تزید عن عام 

  ؟ وضح كیف تطورت السیاحة) س
  .وھي بذلك ظاھرة قدیمة . لسیاحة منذ القدم  مارست شعوب الحضارات القدیمة ا-أ

تمیزت باقتصارھا علي مناطق محدودة وعلي فئة الرحالة المستكشفین وطبقة الحكام واإلقطاعیین واألغنیاء و  -ب
  .والتجار 

 السیاحة خالل رحالتھم التجاریة واالستكشافیة في حوض البحر المتوسط والبحر األحمر ن ومارس الفینیقیو-ج
  . أفریقیا الغربي وشاطئ

  : ووصل الیونان والرومان إلي  -د
  .كثیر من المناطق في آسیا وأفریقیا وأوروبا ومشاركتھم باأللعاب األولمبیة والمھرجانات الفنیة والثقافیة والدینیة

اطق  و أسھم العرب والمسلمون في ممارسة السیاحة من خالل وصول التجار والرحالة العرب والمسلمین إلي من-ھـ 
  ) .الصین شرقا إلي األطلسي غربا ( عدة في العالم القدیم 

 وألفوا الكتب التي أصبحت  إلیھا ووسط آسیا وأوروبا وأفریقیا وقد قام التجار والرحالة بوصف المناطق التي وصلوا
  .ككتاب تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار للرحالة ابن بطوطةمراجع سیاحیة 
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 و حتى اآلن تطورت األنشطة السیاحیة واتسع نطاقھا حیث شملت مختلف مناطق العالم بعد أن كان ٢٠رن  وفي الق-
  .األمر مقتصر علي مناطق محدودة 

  . وأصبحت ظاھرة اجتماعیة عالمیة وتشمل كافة األفراد المجتمع بعد أن كانت محصورة علي فئات األغنیاء فقط -
  -: وقتنا الحاضرفي ي التطور السیاحي وضح أھم العوامل التي ساعدت عل) س
 ،  وأصحب السیاحة من وسائل السالم ١٩٤٥ استقرار األوضاع األمنیة الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة -١

  .واالتصال لتعارف بین الدول والشعوب 
  . التطور الكبیر في وسائل النقل المختلفة -٢
  . ارتفاع مستوي الدخل والمعیشة -٣
  .الشركات السیاحیة المتخصصة  ظھور -٤
یة وتطور المواقع األثریة والطبیعیة ومدن األلعاب والمتاحف ح التوسع في إنشاء المشاریع السیاحیة والتروی-٥

  .والمعارض وغیره 
  . ظھور المنظمات السیاحیة التي تھتم بالقطاع السیاحي ومقوماتھ -٦

  . ) ١٣٠ – ١٢٧ ص   (قارن بین مقومات السیاحة ؟) س
  :  المقومات الطبیعیة ومنھا-١
  .التضاریس والجبال المرتفعة والصحاري والمظاھر الجیومورفولجیة ) ا 
  المناخ) ب
  ) األنھار والشالالت ومیاه الینابیع المعدنیة  –الشواطئ ( المسطحات المائیة ) ج 
  .النباتات الطبیعیة والحیوانات البریة ) د 
   .)١٣٢ – ١٣٠ص(    المقومات البشریة للسیاحة -٢
  . األماكن التاریخیة واألثریة -١
  . األماكن الدینیة -٢
  . المتاحف -٣

  . المعالم العمرانیة البارزة -٤
  . مباني عمرانیة حدیثة -٥
  . البنیة التحتیة -٦

  . األنشطة الریاضیة -٧
  ؟  الجبال المرتفعة مناطق جذب سیاحي -:علل ما یأتي ) س

بة وارتفاع شاھق و تراكم الثلوج مما جعلھا مالئمة لممارسة ریاضة التسلق والتزلج كجبال ألنھا تتمتع بمناظر خال
  .الھیمالیا وجبال األلب

  تشكل الصحاري مناطق سیاحیة علي الرغم من ارتفاع درجة الحرارة ؟  -:علل ما یأتي ) س
ة واألقواس الصخریة والكثبان  یقصد السیاح الصحاري لما فیھا من مناظر جمیلة خالبة كالموائد الصحراوی-

 والتزلج علي رمالھا مثل صحراء وسط استرالیا والصحراء األفریقیة الكبرى  فیھاوللتعرف علي النباتات .الرملیة 
  ) خلف جبال روكى  USAتقع صحراء أریزونا فى غرب  (            .وصحراء اریزوانا   اإلمارات العربیةوالصحراء في دول

  ؟ ھر الجیومورفولجیة مناطق جذب سیاحياظ الم - :فسر) س
 والكھوف جنوبي غربي القدس ومغارة سوریك في لبنان مغارة جعیتا ذلك لوجود ظواھر الكھوف الكارستیة مثل -

  .  علي شاطئ بیروتصخرة الروشةالمنتشرة في صربیا والمسالت البحریة التي تظھر علي السواحل مثل 
ًالمناخ عامال مھما في الحر) س   ؟ كة السیاحیة وضح ذلكً

  .  یختار السائح في أغلب األحیان مناطق ذات مناخ مناسب یختلف عن مناخ بیئتھ-
 عندما یزورھا المالیین من سكان أمریكا تزدھر السیاحة الشتویة في جزر البحر الكاریبي الدافئة فعلي سبیل المثال -

  .انخفاض درجة الحرارة في بالدھم الشمالیة وذلك بسبب 
  ؟ يالكاریبر البحر ة المالیین من أمریكا الشمالیة لجزرزیا /  علل) س

  .  الكاریبي البحر بسبب انخفاض درجة الحرارة في بالدھم ودفئھا في جزر-
  ؟ شتاء  ما النتائج المترتبة علي دفء منطقة أریحا والبحر المیت) س

  . ین المرتفعات الجبلیة في فلسط الساحل وھا منطقة جذب لسكانت جعل-
  ؟  وضح ذلك  المسطحات المائیة مناطق جذب سیاحي) س

  .  تشكل المسطحات المائیة مناطق سیاحیة في كثیر من مناطق العالم-
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 ٤٦

مناطق الً فالشواطئ للبحار والمحیطات والبحیرات في مختلف دول العالم أكثر المناطق جذبا للسیاح ألنھا تقع في -
ارسة كثیر من األنشطة الریاضیة مثل السباحة والغطس والتجدیف والصید وألنھا تسمح بمم. المعتدلة والمداریة

  .والتزلج 
 تزداد أھمیة الشواطئ كمناطق سیاحیة إذا كان الشاطئ متسع ونظیف خالي من العوائق ووفیر في  -  : مالحظة

  . باتيالخدمات والمیاه العذبة ووسائل اإلسعاف واإلنقاذ واإلشارات اإلرشادیة وتوافر الغطاء الن
  ؟  األنھار والشالالت مناطق جذب سیاحي واقتصادي - :علل) س

 تشكل األنھار والشالالت مناطق جذب سیاحي ألنھا نادرة وألنھا توفر للسیاح مناظر خالبة فیغتنمھا البعض للسباحة -
فنادق وھنا تكون مصدر والتزلج بالقوارب ویستغلھا البعض للتصویر والدعایات واألفالم كما ویستغلھا البعض لبناء ال

  . اقتصادي وسیاحي
 في أفریقیا بین افیكتوری وشالالت كندا و الوالیات المتحدةین  بعلي الحدودنیاجرا  ومن أشھر الشالالت في العالم -

  . زامبیا وزمبابويدولة 
ن قیمة جمالیة وعالجیة  أما الینابیع المعدنیة فشأنھا شأن األنھار والشالالت في الجذب السكاني السیاحي لما لھا م-

حمامات "ذلك الحتوائھا علي كثیر من المعادن تفید في عالج أمراض العظام والجلد ومن األمثلة علي ھذه الینابیع 
  .  في فلسطین وینابیع منطقة حلواني قرب طوباسوادي المالح في األردن وینابیع ماعین

   ؟ السیاحةبین أثر النباتات الطبیعیة والحیوانات البریة علي ) س
الغطاء النباتي والحیواني مناطق سیاحیة ذلك ألنھا تحقق لزائریھا الھدوء والراحة خاصة لسكان المدن الذین تمتلئ  -

ًونظرا ألھمیة ھذه  - حیاتھم بالضجیج والتعب وتحقق لھم االستمتاع بالمناظر الخالبة من الغابات والحیوانات البریة 
   .المتحدة الوالیات ومثل كینیا وأوغندا وكنداة والحدائق الوطنیة في مختلف دول العالم األماكن ظھرت المحمیات الطبیعی

  ؟  ظھور المحمیات الطبیعیة في بعض البلدان - :علل) س
  .  اعتبار المحمیات مناطق استثمار سیاحي- ٢     .  لتنظیم ممارسة سیاحة الصید والحفاظ علي الغطاء النباتي-١
  . ائحین واالستمتاع في المحمیات ضمن منطقة محددة وآمنة التسھیل علي الس-٣

  ؟ وضح أثر المقومات البشریة للسیاحة) س
  - : األماكن التاریخیة واألثریة -١

  . وھي اإلرث البشري القدیم والحدیث وتشمل القالع والحصون والقصور واألحیاء القدیمة
الحضارة (نھا تحتضن معالم تاریخیة وأثریة كمصر والعراق ً لذلك فإن كثیر من دول العالم اعتبرت دوال سیاحیة أل-

وفلسطین الحضارة الكنعانیة والیونانیة والرومانیة والیونان ذات الحضارة اإلغریقیة وایطالیا ) األشوریة والبابلیة 
  .والصین 

ة ضمن التراث العالمي ً ونظرا ألھمیة األماكن التاریخیة واألثریة قامت ھیئة األمم بإدخال بعض األماكن األثری-
   . )األھرامات( مصر والعراق القدس   -:مثل 

  -:  األماكن الدینیة -٢
األماكن الدینیة في بعض الدول جعلھا مناطق جذب سیاحي مثال ذلك فلسطین والمسجد األقصى والحرم اإلبراھیمي 

  . في الھندللھندوس لكانج المقدس ووجود نھر اوالمسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة السعودیة والفاتیكان 
  - : المتاحف-٣

 جذب سیاحي لما تحتویھ لكنوز الحضارات القدیمة والمتنوعة ومن أشھرھا المتحف اإلسالمي ز مراكفتعتبر المتاح
  .  في لندنالشموع في باریس ومتحف ومتحف اللوفرفي القدس 

  - : المعالم العمرانیة البارزة -٤
  في فرنسا لتي تتمیز بنمط عمراني خاص تجذب السیاح إلیھا ومنھا برج القاھرة وبرج ایفلوھي كاألبراج والصروح ا

  .  USAفي   وتمثال الحریة االیطالي وبیزا
  : واألبراج ھي-
  .  برج القاھرة في مصر-٣         .  برج بیزا في ایطالیا- ٢          .  برج ایفل في باریس بفرنسا-١
  .  صرح الشھید باألردن والجزائر- ٦ .  تمثال المسیح في البرازیل- ٥   . یات المتحدة تمثال الحریة في الوال-٤
  -:  مباني عمرانیة حدیثة-٥

وھي اإلنجازات المعماریة الفنیة الحدیثة مثل ناطحات السحاب واألبراج واألنفاق ویمثلھا ناطحات السحاب في 
   . م ارتفاع٨٥٠برج دبي  و . في مالیزیاروأبراج كوااللمبوا  في استرالیومبني األوبرا والوالیات المتحدة امالیزی

  -:  البنیة التحتیة-٦
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  . مثل الفنادق والمواصالت والشبكة االلكترونیة
  -:  األنشطة الریاضیة-٧

  .و العالمي  تتمثل في عقد المسابقات الریاضیة المختلفة علي المستوي المحلي
  ؟ ما اآلثار الناجمة عن السیاحة) س

  :رتب علي النشاط السیاحي وزیادة التوسع فیھ كثیر من اآلثار اإلیجابیة والسلبیة وھي  یت-
  -:  أثر السیاحة علي الجوانب البشریة ومنھا-ب  -: أثر السیاحة علي البیئة الطبیعیة ومنھا -أ

  .  اآلثار السلبیة علي موارد المائیة-١
  . یة اآلثار السلبیة علي السیاحة علي الحیوانات البر-٢
  .  اآلثار السلبیة للسیاحة علي النبات الطبیعي-٣

   الكتاب الوزاري١٣٣ - ١٣٢راجع ص 

  .  أثر السیاحة علي القیم االجتماعیة والثقافیة للسكان-١
  .  أثر السیاحة علي النواحي االقتصادیة للسكان-٢
  .  أثر السیاحة علي الجوانب الصحیة-٣
  .  أثر السیاحة علي الخدمات-٤

  النسبة لآلثار السلبیة للسیاحة علي الموارد المائیة  ب-)أ
و تلوث المیاه  بسبب سوء من حیث استھالك كمیات كبیرة منھا سواء في البرك أو االستحمام والغسل والشرب 

  ...مثل بعض الدول العربیة التي تعاني من نقص فى المیاه كاألردن المیاه وھو یؤدي لنقص . االستخدام  
  ؟ ُوثر السیاحة سلبا علي الحیوانات البریةوضح كیف ت) س

  .  تؤدي األنشطة المختلفة للسیاحة إلي ھجرة الحیوانات والطیور البریة من أماكنھا-
بإضافة لألمراض التي تصیب الطیور والحیوانات نتیجة للمأكوالت التي فسدت بعد تركھا من السیاح وتناولتھا 

  . الطیور والحیوانات بعد فسادھا
  .الجائر   الطیور والحیوانات نتیجة للصید ونقص-

  ؟ بین اآلثار السلبیة للسیاحة علي النبات الطبیعي) س
  .  یتعرض الغطاء النباتي للتدمیر بفعل اإلنشاءات والمشاریع علي المناطق ذات الغطاء النباتي-
  .  كما ویتعرض الغطاء النباتي للحرائق بفعل إھمال بعض السیاح-

  ؟ لي الجوانب البشریةأثر السیاحة ع) س
  لألنشطة السیاحیة المختلفة آثار ایجابیة وأخري سلبیة علي السكان في المناطق والدول السیاحیة وتتضح 

  -:آثار السیاحة علي السكان من خالل 
  .  أثر السیاحة علي القیم االجتماعیة والثقافیة للسكان-١

  نطقة وأخري والذي یخلق لدي سكان المجتمع تعلم اللغاتویظھر األثر من خالل تكرار الزیارات السیاحیة بین م
  وھذا یتیح التعامل مع السائحین في األمور التجاریة وغیره من ،  الثقافات والعادات علي األجنبیة وبذلك  یتم التعرف 

  -   :المعامالت وعلي سبیل المثال
التى تسھم فى تسھیل التعامل .ة واألسبانیة واأللمانیة یتكلم أھل المقدس وبیت لحم اللغات العدیدة االنجلیزیة والفرنسی-

  .. و التعرف على بیئاتھم و عاداتھم و تقالیدھم ..مع السیاح 
  لإلطالع فقط                   . ونجد كثیر من الكلیات والجامعات لدیھا برامج تعلیمیة للخدمات السیاحیة تقوم بتعلیم اللغات األجنبیة-

  ؟ حة علي النواحي االقتصادیة للسكانر السیاُثابین أ) س
  .  تؤدي السیاحة إلي تشغیل عدد كبیر من األیدي العاملة ویقلل من نسبة البطالة-١
  .الن السیاح ینفقون مبالغ مالیة كبیرة  .  زیادة مستوي الدخل القومي والفردي في المناطق والدول السیاحیة-٢
  .  تطویر الصناعات السیاحیة كالتحف وغیرھا-٣
  .  تغیر أفراد المجتمع المستقبل للسیاح حرفھم نحو العمل في المجاالت السیاحیة المختلفة-٤
 ر بیت لحم وبیت ساحو ( أدي لتغیر بعض سكان  فلسطین ٢٠القرن  ویالحظ أن األثر السیاحي علي فلسطین في -

  . ) وبیت جاال حرفتھم من الزراعة الي العمل في صناعة التحف السیاحیة
  . حول بعض سكان یافا للعمل في خدمة المجموعات السیاحیة كالفنادق ونقل السیاحوت -

  ؟ ما أثر السیاحة علي الجوانب الصحیة) س
  .  توثر السیاحة إیجابیا علي تحسین الخدمات الصحیة في البلد المستقبل للسیاح مثل المستشفیات-
  . ي آخري مثل الرشح واألنفلونزا وفقدان المناعة أما الجوانب السلبیة فھي نقل أمراض معینة من منطقة إل-

  ؟ بین أثر السیاحة علي الخدمات) س
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ً علي الرغم من دور السیاحة اإلیجابي في تطور الخدمات إال أنھا توثر سلبیا فیھا مثال ذلك تدفق أعداد كبیرة من -
ومدینة القدس أثناء شھر رمضان مكة  لالسیاح یزید من األزمات في حركة المرور والسكن والمیاه مثل أوقات الحج 

  . وكذلك مدینة بیت لحم والناصرة
  

  أنواع السیاحة) ٢(الدرس 
  

  -:تصنف السیاحة إلي عدة تصنیفات ھي 
  .  السیاحة حسب المكان- ٢                              السیاحة حسب الھدف-١

  ؟ قارن بین السیاحة حسب الھدف والسیاحة حسب المكان) س
  : السیاحة حسب الھدف*    ً:أوال

   -: بھا ھدف السائح من القیام برحلتھ السیاحیة وھي تقسم إلي ما یأتي ویقصد
  .  ) االستجمام (  السیاحة الترفیھیة -١

 عن النفس من خالل زیارة الشواطئ والمنتزھات والحدائق الوطنیة والمصایف حوھي السیاحة التي تھدف إلي التروی
  . ًوھي األكثر انتشارا في العالم . لعابوالمشاتي ومدن األ

 حیث یخرج معظم السكان إلي فصلي الربیع والصیف ومن األمثلة علي السیاحة في فلسطین تلك التي تنشط في -
  . إلي شواطئ البحر المیت والبحر المتوسط  األلعاب دنالمنتزھات وم

  : السیاحة التاریخیة -٢
 األثریةحیث یقوم السیاح بزیارة المواقع . لي آثار الشعوب وحضاراتھاوھي السیاحة التي تھدف إلي التعرف إ

  -:ویمثلھا والمتاحف 
  . الصینفي  السور في مصر واألھرامات في األردن والبتراء في أریحا وكقصر ھشام

  -: السیاحة الریاضیة -٣
  .ھي السیاحة التي تجذب ھواة األنشطة الریاضیة المختلفة

  -: ت واألعمالسیاحة إنجاز المھما -٤
ًوھي السیاحة التي تتم من خالل المشاركة في مؤتمرات محلیة وإقلیمیة ودولیة تناقش كثیرا من األمور مثل المجاالت 

العلمیة والمواضیع العسكریة والسیاسیة والفنیة والتربویة والبیئیة والسیاحیة واالقتصادیة وتعقد ھذه المؤتمرات في 
  . كثیر من دول العالم

  . التي تتمیز بحیادھا وموقعھا الجغرافي المتوسط في العالمالدول سویسرا  أشھر تلك  ومن-
  .  التي تحتضن جامعة الدول العربیةالقاھرةو) مركز ھیئة األمم المتحدة (نیویورك وكذلك -
  -:  السیاحة الدینیة-٥

  .ماكن فلسطین ومكة والھند وإیطالیاوھي السیاحة المرتبطة باألماكن المقدسة عند جمیع الدیانات ومن أبرز ھذه األ
  -: السیاحة العالجیة -٦
 وھي السیاحة المرتبطة بزیارة المراكز العالجیة بھدف االستشفاء من بعض األمراض كالروماتیزم واألمراض -

  . ًطویال وخدمات طبیة عالیة ًا تتطلب وقتا ھھذه السیاحة بارتفاع كلفتھا ألن/    وتمتاز-   . الجلدیة
  .د تكون ھذه السیاحة طبیعیة مثل زیارة حمامات المیاه المعدنیة وحمامات الرمل والطین ومیاه البحر وق-

ًحمامات الحمة في سوریا ومعا في األردن  (   :ومن أمثلتھا ّ (   .  
یا ألمان/  وقد تكون سیاحة طبیة متقدمة عن طریق زیارة المراكز الطبیة المتطورة في بعض الدول المتقدمة مثل -

وقد نجحت األردن في تسویق نفسھا كمركز عالجي یؤمھ كثیر من مواطني الدول العربیة . الخ .. وبریطانیا وفرنسا 
  . لتلقي العالج

  : السیاحة حسب المكان  -  :ً ثانیا
  -: ویقصد بھا المكان الذي یقصده السائح داخل دولتھ أو خارجھا وھي علي عدة أقسام ھما

   ؟ة حسب المكانعدد أقسام السیاح)  س 
  -: السیاحة الداخلیة -١

  . )سیاحة الریف أو المدن والمناطق الساحلیة(وھي التي یمارسھا السكان داخل حدود الدولة 
  -: الریف - *
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  .ة جذب سیاحي ذلك ألنھ یمتاز بالھدوء والبعد عن االزدحام والضوضاء ویمتاز بجمال البیئةقیعد منط
  . المنتزھات و الحدائق العامة لیستمتع بھا السكانوھذا األمر شجع الدول إلي إقامة

  -:  المدن- *
ًوتشكل مراكز سیاحیة مھمة نظرا لتوافر وسائل الترفیھ والتسلیة لألفراد واألسر والجماعات مثل المعارض 

  . والمتاحف ودور السینما وحدائق الحیوانات والمنتزھات والمدن واأللعاب
  . ھد نشاط سیاحي كبیر داخل الدولة خاصة في موسم الصیف والشواطئ واألنھار في الدول تش-
  -) :الخارجیة(السیاحة الدولیة   ) ٢

 وقد یكون انتقال اإلنسان  ساعة٢٤تتجاوز ویقصد بھا انتقال الفرد من دولتھ إلي دولة آخري من أجل السیاحة لمدة 
  . بمفرده أو مع أسرتھ أو مع مجموعة من األفراد

       -  سیاحة بشكل ملحوظ في العالم منذ منتصف القرن العشرین  ولقد تطورت ھذه ال-
  -: مالحظة

  : م فإن الحركة السیاحیة في العالم تتركز في األقالیم الجغرافیة اآلتیة٢٠٠٩وحسب منظمة السیاحة العالمیة لعام * 
  -:  أوروبا-١
سبب توافر الخدمات السیاحیة وتطورھا وغناھا ب ؟ علل.ً وھي أكبر األقالیم جذبا للسیاح وھي تحتل المرتبة األولي -

  .ً من أشھر دول العالم جذبا للسیاح فرنسا وأسبانیا وایطالیا وألمانیا والنمساوتعد  . الحضاري
   - :  أمریكا الشمالیة والجنوبیة-٢

 :ما القارتین ھًتأتیان في المرتبة الثانیة في العالم من حیث الجذب السیاحي وأشھر الدول جذبا للسیاح في ھاتین 
  . والمكسیك  كندا فى المرتبة األولى و تلیھا  الوالیات المتحدة

  . الصینھي أشھر دولة سیاحیا   - : شرق آسیا وجزر المحیط الھادئ-٣
   وتحتل المرتبة الرابعة من حیث الجذب السیاحي وجنوب آسیا  أفریقیا ومنطقة الشرق األوسط -٤

  ؟ اإلقلیم من حیث الجذب السیاحي مقارنة باألقالیم السیاحیة السابقة عللوال تشتھر آیة دولة من دول ھذا 
  . ستقرار السیاسي في معظم دولھاال الخدمات السیاحة وعدم افبسبب ضع

   راجع الكتاب المدرسي – ١٣٩ص :  لالطالعمالحظة 
  

  : السیاحة في الوطن العربي              )٣( الدرس -
  . الوطن العربيعدد مقومات السیاحة في ) س
   تنوع مظاھر سطح األرض- ٣ المناخ                         -٢   الموقع الجغرافي                   -١
  . األماكن الدینیة-٥ األماكن األثریة                       -٤
  -:الموقع الجغرافي ) ١*

 ویشرف علي مسطحات مائیة ھامة مثل البحر یتمیز الوطن العربي بموقع جغرافي مالئم حیث یتوسط قارات العالم
  .  و قلة التكالیف تشجع السیاح إلیة . المتوسط والبحر األحمر والمحیط األطلسي والمحیط الھندي والخلیج العربي

  -: المناخ  -٢
رة في یقع الوطن العربي في المنطقة المعتدلة مما یشجع قدوم السیاح إلیھ في فصل الشتاء حیث تتدني درجات الحرا

ك یزور الوطن العربي كثیر من السیاح لالستمتاع بدرجة لمعظم دول أوروبا وشمال آسیا وأمریكیا الشمالیة لذ
  . الحرارة المعتدلة وتشكل السواحل في الوطن العربي مناطق جذب للسیاح بسبب الجو الصافي المعتدل

  -: تنوع مظاھر سطح األرض -٣
منھ منقطة سیاحیة ویظھر ذلك من خالل وجود المرتفعات الجبلیة التي تمتاز جعل تنوع مظاھر التضاریس في الوطن 

 في زاغروسو كجبال بالد الشام وجبال أطلسي باعتدال مناخھا وجمال مناظرھا فأصبحت تشكل مصایف للسیاح 
  .في سوریا  كجبال لبنان وجبل الشیخًویستغل السیاح تراكم الثلوج علي الجبال شتاء   .العراق

األردن  ب أن المناطق المنخفضة كاألغوار تعد مناطق سیاحیة وتعرف بالماشتي ألنھا تتمیز بدفء شتائھا كالغور كما-
  . في المغرب  ووادي الملویة   في سوریاوالغاب و فلسطین

  ... وللصحاري دور كبیر في جذب السكان أو السیاح كسباق السیارات والتزلج علي الرمال-
  . في الجزائرحالعین ص في مصر وواحة وواحة سیوه   في لیبیاكفرةواحة ال  مثال علي ذلك

    -: األماكن األثریة -٤
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یمتاز الوطن العربي بغناه باألماكن األثریة مما جعلھ منطقة جاذبة للسیاح بسبب الحضارات المختلفة والحضارة 
 تل السلطان كواآلثار الكنعانیة ) بتراءال(في االردن   والنبطیة في العراق والفرعونیة في مصر البابلیة واآلشوریة

  . في المغربوفاس في تونس القیروانفي أریحا و
  -: األماكن الدینیة -٥
المسیحیون من مختلف أنحاء العالم كما و  یشتمل الوطن العربي علي أماكن دینیة مھمة ویؤمھا الحجاج المسلمین أ-

رة وغیرھا والمملكة العربیة السعودیة ومكة والمدینة ھو الحال في فلسطین والقدس وبیت لحم والخلیل والناص
  .المنورة

  
  بعض األماكن السیاحیة في الوطن العربي

  -:  خصائص السیاحة في الوطن العربي- *
  ؟  عدد خصائص السیاحة في الوطن العربي) س
ر سنویا ما یزید عن یصل إلى تونس و مصفمثال .   اختالف الدول العربیة فیما بینھما من حیث السیاح وعددھم-١

بلغ عدد السیاح العرب في األردن و لقد .  بسبب توافر عوامل الجذب السیاحي فیھما  - ملیون سائح لكل منھما  
 وتوافر الخدمات  ویعود ذلك إلي قربھا من دول الخلیج العربي واعتدال المناخ . سائح لكل منھاملیونوسوریا حوالي 

  .السیاحیة
بسبب بعدھا عن دول بالد الشام وشبھ الجزیرة  سائح، وذلك مئة ألفلسیاح العرب حوالي  المغرب وصل إلیھا ا-

  . ویالحظ انعدام السیاحة في فلسطین بسبب ظروف االحتالل والقیود السیاسیة*  .العربیة
  . سیاحة مجموعات سیاحیة كبیرة ←  ولیست معظمھا سیاحة فردیة أو أسریة السیاحة العربیة في -٢
ً، حیث یمكث السیاح العرب وقتا أطول في األماكن التي یذھبون إلیھا وتتراوح من أسبوعین  لمدة السیاحیةطول ا -٣

  . بسبب قلة التكلفة وتقارب العادات والتقالید بین الدول العربیةإلي شھر 
  .ن إلیھا من مجموع السیاح القادمی% ٤٢  إذ یشكل السیاح في الوطن العربي السیاحي البیئي ضعف النشاط -٤

    وشكل النشاط السیاحي بین الدول األوروبیة.  من السیاح األجانب   %٥٨  وفي الوطن نفسھ وصل الدول العربیة
  .  بین دولھا وذلك للعام نفسھ   %٨٨

 في معظم الدول بسبب انخفاض مستوي دخل الفرد من الدول العربیة إلي الدول األجنبیة ضعف نشاط السیاحة - ٥ 
  . رتفاع تكالیف السیاحة في الدول األجنبیةالعربیة وا

  ؟ ما ھي المعوقات التي تواجھ السیاحة في الوطن العربي) س
  المعوقات الفنیة و اإلداریة   المعوقات االجتماعیة   المعوقات االقتصادیة  المعوقات السیاسیة 

وتتمثل في تأثیر السیاحة العربیة 
بتذبذب العالقات السیاسیة فتارة 

 دول عربیة وأخري تسوء بین
  . تتحسن في دول عربیة أخري

وتتمثل  في انخفاض 
مستوي الدخل لمعظم 

الدول العربیة وبخاصة 
  .الدول العربیة غیر النفطیة 

وتتمثل في مخالفة بعض 
السیاح لقوانین اإلقامة 

ویتخذھا وسیلة . السیاحیة
  للھجرة

تتمثل في ضعف التنسیق 
السیاحي بین الدول 

 اإلعالم  وضعف.العربیة 
  السیاحي العربي
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  ؟ ما ھي طرق تطویر السیاحة في الوطن العربي) س
  .  توفیر حریة المرور وتسھیل إجراءات الدخول للسیاح العرب واألجانب-١
  .  زیادة استثمار األموال في المجال السیاحي لتطویر الخدمات السیاحیة كالفنادق والمطاعم والمواصالت-٢
  . لسیاحي في الدول العربیة من أجل توفیر األمن للسیاح وجعل إقامتھم مریحة تفعیل دور األمن ا-٣
  .  تعزیز التعاون العربي في مجاالت السیاحة وصیانة الموارد السیاحیة المختلفة-٤
  .  تنشط اإلعالم والدعایة السیاحیة بھدف جذب السیاح للوطن العربي-٥
  

  : قع اآلتیةعین علي خریطة الوطن العربي الصماء الموا) س
    . مكة المكرمة– القدس – بیت لحم – الجیزة – القیروان – فاس –  البتراء - تدمر – بابل -
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   السادسةالــوحـــدة 
 التنمیة والتخطیط 

   التنمیة ١/ الدرس 
   عرف ما یأتي ؟) س
  التنمیة المستدامة  - ج   التنمیة البشریة  -ب    التنمیة   - أ 

راءات والسیاسات ھي مجموعة من اإلج
المتخذة لتحسین األوضاع االقتصادیة 

سیاسیة  والواالجتماعیة والثقافیة والعلمیة
  . السائدة في الدولة

ھي التي تھتم بدعم قدرات 
الفرد وتحسین مستوي معیشتھ 

  .وأوضاعھ في المجتمع 
  

وتعني استمراریة التطور في كافة 
قطاعات المجتمع وتجدید طاقاتھ 

  . الحالیة والمستقبلیة ھاتوتلبیة احتیاج
  

  ؟ أكتب ما تعرفھ عن التنمیة) س
ھي عملیة شاملة تھدف للنھوض بكافة قطاعات المجتمع وال تنحصر في قطاع معین دون غیره ، وقد ارتبطت التنمیة 

حیث تعرضت ھذه الدول لعملیات نھب اقتصادیة من . الحرب العالمیة الثانیة خاصة بعد العالم الناميبدول 
  .لمستعمرین مما انعكس ذلك علي تخلفھا في مختلف الجوانب ا
ركزت علي الجوانب  ]  الخمسینات والستینات  [ ولقد تطور مفھوم التنمیة من فترة زمنیة إلي أخري فخالل-

  .  ]   السبعینات والثمانینات[  خالل االجتماعیة  ثم ركزت علي التنمیة ، االقتصادیة
   .التنمیة البشریة فقد ركزت علي  ]   التسعینات [ أما خالل -
  . لمختلف مناحي الحیاة  علي التنمیة المستدیمة أصبح التركز   ] السنوات القلیلة الماضیة  [ وأما خالل-

  ؟ ما ھي أھداف التنمیة) س
  . أھداف بیئیة-٤.           أھداف سیاسیة-٣.         أھداف اجتماعیة- ٢        اقتصادیة أھداف -١

  ؟ ارن بین كل من األھداف اإلقتصادیة واألھداف االجتماعیةق) س
   -   : األھداف االجتماعیة) ٢   -   :األھداف االقتصادیة) ١
 تتمثل في زیادة إنتاج القطاعات اإلقتصادیة -

المختلفة وزیادة الدخل القومي والفردي 
وتحقیق توزیع عادل للثروات والموارد 

. ل األمثلاإلقتصادیة وإستغاللھا األستغال
  .وخفض نسبة البطالة والحد من مشكلة الفقر

ًوتتمثل في تنمیة اإلنسان من خالل االھتمام بھ علمیا وثقافیا وصحیا  ً ً
وتدریبھ وتأھیلھ الكتساب الخبرات والمھارات الالزمة لیكون 

ًعنصرا فاعال في المجتمع  وتوفیر وتطویر احتیاجات السكان من . ً
 والمسكن والمرافق العامة كالمیاه الخدمات كالتعلیم والصحة

  .والكھرباء والطرق ووسائل االتصال وتحقیق العدالة االجتماعیة
  ؟ قارن بین األھداف السیاسیة واألھداف البیئیة للتنمیة) س

  أھداف بیئیة   أھداف سیاسیة 
التي یتم من خاللھا تعزیز المشاركة الشعبیة في العملیة الدیمقراطیة 

النتخابات المحلیة والتشریعیة والرئاسیة وطریقة كالمشاركة في ا
  التعبیر والنقد

وتتمثل في نشر الوعي البیئي من خالل 
المحافظة علي البیئة والتقلیل من أخطار 

  .التلوث
  ؟  عدد مقومات التنمیة) س
  . توافر اإلمكانیات المادیة الالزمة لتنفیذ الخطط التنمویة -١
الالزمة مما یتطلب وجود جھاز تخطیطي قادر علي وضع خطط التنمیة ومتابعتھا  توافر اإلمكانیات البشریة -٢

  .وجھاز إداري فاعل من الفنیین والخبراء إلعداد وتنفیذ خطط التنمویة واإلشراف علیھا 
  -: مثل توافر البیانات اإلحصائیة الالزمة لمساعدة المخططین علي تحدید نوع التنمیة المطلوبة وإقرارھا-٣

 المراد تنمیتھ مقارنة االقتصادي وبیئیة لمعرفة وضع المنطقة أو القطاع واجتماعیة سكانیة واقتصادیة حصاءاتإتوفر 
  .بغیره من القطاعات األخرى 

   التنمیة البشریة- ٢ التنمیة اإلقتصادیة           -  ١     ؟  مجاالت التنمیةعدد ) س
  ؟ عرف التنمیة اإلقتصادیة مع ذكر األمثلة علیھا) س
  -:المختلفة واألمثلة علیھا االقتصادیة  الدولة من خالل تنمیة القطاعات باقتصادیقصد بالتنمیة اإلقتصادیة النھوض * 
   : تنمیة القطاع الصناعي -١
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ویتم ذلك من خالل استخدام مصانع متنوعة في الدولة وإدخال التكنولوجیا الحدیثة في الصناعة وتوفیر المواد الخام 
   . من الصناعات المختلفة  في الدخل القومي وتلبیة احتیاجات السكانإسھامھا لرفع الالزمة لھا

  : تنمیة القطاع الزراعي -  ٢
ویتمثل في تطویر القطاع الزراعي بشقیھ النباتي والحیواني من خالل التوسع األفقي عن طریق زیادة نسبة مساحة 

 إدخال التقنیات الحدیثة في الزراعة كالزراعات المحمیة األراضي المستغلة في الزراعة والتوسع الرأسي عن طریق
وتطویر نظم الري وتربیة السالالت الجیدة من الحیوانات والنباتات ورفع كفاءة المزارع ودعم سكان الریف وتصنیع 

  .المنتجات الزراعیة
  :  تنمیة القطاع التجاري-٣

 التجاریة الداخلیة والخارجیة وإقامة األسواق وتنویعھا ویتم ذلك من خالل تطویر العالقات التجاریة وتنظیم الحركة
 والمعابر الموانئوفرض الضرائب علي السلع الواردة والمصدرة بما یتناسب مع احتیاجات السوق الداخلي وتطویر 

  .ص الجمركي علي البضائع والتفریغ وتقلیل التكلفة علي المستوردین والمصدرین یوتسریع عملیات التخل
  ؟ قطاع النقل والمواصالت تنمیة -٤

  .یتمثل في تطویر شبكات الطرق وتحدیثھا وصیانتھا وتطویر وتنویع وسائل النقل بمختلف أنواعھا 
  ؟ أكتب ما تعرفھ عن التنمیة البشریة) س

   التنمیة السیاسیة-  ٣ التنمیة اإلداریة   -٢    التنمیة االجتماعیة-١ - :تتمثل في المجاالت اآلتیة  
                           - : منعرف كل ) س

  التنمیة السیاسیة  التنمیة اإلداریة  التنمیة االجتماعیة
 من خالل توفیر قوھي تتحق

أعلي مستوي یمكن من 
الرفاھیة االجتماعیة للفرد 

وتعزیز دور المرأة في 
المجتمع ونشر العلم 

والمعرفة وتحسین الرعایة 
الصحیة وتوفیر الغذاء 

  .والمسكن المالئم 

وتعني تطور العمل اإلداري 
. في مؤسسات الدولة المختلفة
وجعلھا أكثر كفاءة وشفافیة 

وتطبیق مبدأ المحاسبة والرقابة 
علي اإلنفاق واالستھالك ، 
ووضع الرجل المناسب في 

المكان المناسب للقضاء علي 
  .الفساد اإلداري 

تتم بتطویر المؤسسات الدستوریة وتحدیثھا وصون 
یاسیة والفصل بین السلطات الثالثة التعددیة الس

التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة لتحقیق العدالة  ، 
وترسیخ مفاھیم السیادة الوطنیة والمنافسة السیاسیة 

  عبر االنتخابات ،
وتتبني استراتیجیات سیاسة تحقق الحفاظ علي 
  .مصالح الدولة وأھدافھا السیاسیة والنھوض بھا 

  
  

  . لتنمیة واستراتیجیاتھامؤشرات ا  "٢"الدرس 
  

  : مؤشرات التنمیة*
  ؟ كیف یقاس مدي نجاح عملیة التنمیة أو فشلھا) س

   .المؤشرات السكانیة و  االجتماعیةالمؤشرات  و  االقتصادیة  عن طریق عدة مؤشرات من أھمھا المؤشرات -
  ؟ أكتب ما تعرفھ عن المؤشرات االقتصادیة) س

  ). منخفض– متوسط –مرتفع ( ن مستوي المعیشة لسكان الدولة  سواء كان  المؤشرات اإلقتصادیة تعبر ع-
منھا نصیب الفرد من الناتج المحلي   -  التي تدل علي تحقیق التنمیة أو عدم تحقیقھا ومن المؤشرات االقتصادیة

  .اإلجمالي والفقر 
   ؟ عرف الناتج المحلي اإلجمالي) س

لة في سنة معینة ، ویتم حساب نصیب الفرد منھ بقسمة تلك المخوالت علي ھو كافة المدخوالت التي ترد لخزینة الدو
  .عدد السكان في تلك السنة 

  

  :نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  ) ١
ًفإن الدولة تكون قد حققت نموا .  إذا كان نصیب الفرد من معدل الناتج المحلي اإلجمالي أكبر من معدل نمو السكان -

معدل النمو  كان و   %٥من الناتج المحلى االجمالى بنسبة  زاد نصیب الفرد إذا   : مثال-.عكس صحیح  والاقتصادیا
أما إذا كان العكس فأن الدولة ال تحقق نمو  .فإن ھذه النسبة تدل علي تحقق نمو اقتصادي   %٣.٥السنوي للسكان 

  ) .وزاري  الكتاب ال١٥٤ – ١٥٣راجع ص  للزیادة (          .. جید اقتصادي
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یختلف من دولة إلى أخرى و من سنة إلى أخرى حسب الظروف  معدل نصیب الفرد من الناتج المحلى االجمالى *
 الواقعة جنوب قارة  موناكوإمارة م فى ٢٠٠٩فلقد بلغ نصیب الفرد من الناتج المحلى االجمالى لعام .االقتصادیة  

    .دوالر ١٦٠ إفریقیا قى دولة بروندى دوالر سنوي ، بینما بلغ فى ٢٠٠٠٠٠أوروبا حوالي 
  دوالر للفرد الواحد بدولة٨٣٨٠٠٠ نحو  الدول العربیة  فلقد بلغ نصیب الفرد من الناتج المحلى االجمالى فيأما  * 

   دوالر  ١٣٠٠   فلسطینفي  ، بینما  قطر
  الفقر) ٢

  عرف الفقر؟) س
 األساسیة لإلنسان كالغذاء والمسكن االحتیاجات من نىاألدیعرف الفقر بأنھ عدم القدرة في الحصول علي الحد 

  .والملبس والمیاه النظیفة و التعلیم والصحة 
  ؟ عرف خط الفقر) س

 في وقت معین وھو یتراوح في  ما  وھو مؤشر یقدر تكلفة الحصول علي السلع والخدمات الضروریة في مجتمع -
  ً.للفرد یومیا  دوالرین  الغالب بین دوالر إلي

  ؟  انخفاض مؤشر الفقر في العالم  -  :بم تفسر) س
 و شمال أفریقیا و الشرق األوسط  باستثناء . الذي حققتھ كل من الھند والصین عالسری االقتصادي یعود إلي التقدم -

     یعود ذلك بسبب سوء األوضاع االقتصادیة والسیاسیة %٣١،٩ التي بلغت فیھا نسبة األسر الفقیرة حوالي فلسطین
  ؟  ھل ھي فقیرة أم غنیةتالمجتمعا وضعیةكیف یتم التعرف علي ) س

  . یتم اللجوء عادة إلي مؤشر خط الفقر لمعرفة نسبة السكان الذین یعیشون علي األقل من دوالر واحد في الیوم-
  . وإذا تمكنت الدولة من تقلیل نسبة الفقراء في المجتمع فإن ذلك یعد مؤشرا علي نجاح التنمیة -
  )١٥٥( رات االجتماعیة  المؤش*

  .أذكرھا.  التي تدل علي مدي تحقیق أو عدم تحقیق الدولة للتنمیةاالجتماعیةھناك كثیر من المؤشرات ) س
  

  .معدل معرفة القراءة والكتابة بین البالغین ) ١
ة أو كتابة جملة  سنة فأكثر الذین ال یستطیعون قراء١٥ وھو عبارة عن النسبة المئویة لألشخاص البالغین من العمر -

  .وھو یعبر عن مدي انتشار األمیة في المجتمع . بسیطة وقصیرة
مثل الدولة المتقدمة و العكس فى الدول .  فكلما قلت نسبة األمیة في الدولة دل ذلك علي ارتفاع مستوي التنمیة فیھا -

  . بسبب عدم التقدم فى التنمیة األمیة  یرتفع فیھا نسبة التيالنامیة 
  

  علالطال
  %.١من  بلغت نسبة األمیة فیھا أقل   فرنسا وبریطانیا

   حیت وصلت النسبة فیھا  من بین أفضل الدول العربیة في مجال مكافحة األمیةوفلسطین تحتل المرتبة األولي -
   %  . ١٠و األردن  %  ٥١ فلقد بلغت نسبة األمیة فیھ  الیمن أما .)   % ٨ (  

  

  ١٥٥               ص .   عدد السكان لكل طبیب  ) ٢
 أنھ كلما قل اعتبار یدل ھذا المؤشر علي مدي توافر العدد الكافي من األطباء لتقدیم الرعایة الصحیة للسكان علي -

 لذلك تسعي الدول إلي زیادة عدد -  .عدد السكان لكل طبیب دل علي تحسین إمكانیة الحصول علي العالج المناسب 
ً تلقي العالج دون انتظار طویل ولیتمكن األطباء من العمل بھدوء بعیدا عن الضغط األطباء لكي یتمكن السكان من

  .الكبیر للمراجعین 
  

  لالطالع 
  نسمة لكل طبیب وفي٣٠٤ نسمة لكل طبیب وفي فرنسا ١٨٢ً فمثال بلغ عدد السكان لكل طبیب في الوالیات المتحدة -

  .ة لكل طبیب نسم٥٠.٠٠٠ موزنبیق نسمة لكل طبیب وفي ١١٩٠ فلسطین
  

  ١٥٦ص   :         المؤشرات السكانیة *
  .أمد الحیاة ) ب .معدل النمو السكاني  ) أ - :  مثل. ھناك بعض المؤشرات السكانیة التي تستخدم كمؤشر للتنمیة

  أمد الحیاة) ٢       معدل النمو السنوي للسكان)  ١  : عرف كل من) س
  أمد الحیاة  معدل النمو السنوي للسكان

ذا زاد معدل النمو السكاني في الدولة إ
عما ھو متوافر للسكان من خدمات 

  . للفرد عند والدتھ المتوقعد بھا العمر ویقص
 مستوي التنمیة ارتفاع فالدول التي یرتفع فیھا أمد الحیاة للفرد یدل علي -
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ومتطلبات الحیاة االخري فھذا یعني 
عدم تحقیق التنمیة أھدافھا كما ھو 

  .الحال في معظم الدول النامیة 
 أما إذا استطاع الفرد الحصول علي -

ما یحتاجھ من خدمات فھذا یدل علي 
  .تحقیق التنمیة أھدافھا 

  -:خاصة في مجال غذاء ومجال الصحة كما ھو في الدول المتقدمة فمثال 
 سنة أما انخفاض معدل أمد الحیاة للفرد ٨٢ یصل أمد الحیاة في الیابان إلي -

  .ستوي منخفض في التنمیة مثل الدول النامیة فیدل علي م
  . سنة ٣٣ فیصل أمد الحیاة في زامبیا بأفریقیا إلي -
في اإلمارات العربیة  سنة ٧٨ أما في الدول العربیة فیصل أمد الحیاة فیھا -

    .  سنة٧٣  وفي فلسطین إلي 
 ذلك بسبب  وجل العربیة خاصة دول الخلیوفى السنوات القلیلة الماضیة سجل أمد الحیاة تقدما في كثیر من الدو

  .التقدم الصحي و الغذائي 
  

  : یمكن تقسیم دول العالم إلي ثالث مستویات من التنمیة أذكرھا) س
ٍ دول ذات مستوي تنمیة عال مثل دول غرب أوروبا وأمریكا الشمالیة والیابان وأسترالیا وذلك بسبب تطورھا -١

  . ًاقتصادیا
 عوائدھا من النفط وضخامة ارتفاعبسبب و قطر و الكویت ل دول اإلمارات العربیة والخلیج  یضاف إلي تلك الدو-

  . خاصة في قطاع الخدماتاالستثماراتحجم 
   : دول ذات مستوي تنمیة متوسط-٢
 تضم دول شرق أوروبا ودول شمالي أفریقیا ومعظم دول قارة آسیا ومن الدول العربیة التي تقع في ھذا المستوي -

  . لیبیا و تونس والجزائر المغرب و مصر و عمان و السعودیة و لبنان  و األردن وفلسطین و سوریا نخفض للتنمیةالم
   :الدول العربیة دولغالبیة دول وسط و جنوب قارة أفریقیا  و من : خفض ق دول ذات مستوى تنمیة من-٣
   ؟علل ذلك .  الیمن وموریتانیا وجیبوتي 

 وتدخل العراق  ،  نسبة األمیةوارتفاعة في ھذه الدول وضعف قطاعاتھا اإلقتصادیة بسبب تدني مستوي التنمی
  . السیاسي االستقراروالصومال في ھذا المستوي أیضا بسبب الحرب وعدم 

  
  ١٥٧ ص - : التنمیة ت استراتیجیا-

  .اف التنمیة المنشودةھي األسلوب الذي یحدد آلیات العمل لتحقیق أھد؟ ما المقصود بـ اإلستراتیجیة التنمویة) س
  . لتحقیق التنمیةاعتمادھاأذكر أھم اإلستراتیجیات التنمویة التي یمكن ) س
  .الواردات تخفیض إستراتیجیة - ٣  . النمو غیر المتوازنإستراتیجیة -   ٢ .    النمو المتوازنإستراتیجیة -١

  ؟  النمو المتوازن وغیر المتوازنةاستراتیجیقارن بین ) س
  .  إستراتیجیة النمو غیر المتوازن-٢  -: یة النمو المتوازن استراتیج-١
 یعتمد علي تنمیة جمیع القطاعات اإلقتصادیة دون تمییز بحیث تنمو -

 علي الموارد المحلیة باالعتمادكل القطاعات المختلفة دفعة واحدة 
  - :مثال.   القطاع اآلخرةالمتاحة وبحیث یكمل كل قطاع ما یحتاج إلی

  .....عة یساعد علي تطویر الزراعة وھكذا تطور الصنا
  : عیوب ھذه اإلستراتیجیة* 
 أنھا ال تصلح لجمیع الدول خاصة الدول النامیة التي ال تتوافر لھا -

  . المادیة الكافیة للقیام بتنمیة القطاعات اإلقتصادیة مرة واحدةاإلمكانیات

 ھذه اإلستراتیجیة في حال استخدام یتم -
نیات المادیة الكافیة لتنمیة عدم توافر اإلمكا

كافة القطاعات اإلقتصادیة كما ھو الحال 
  .في الدول النامیة 

 إذا یتم التركیز علي تنمیة قطاع محدد -
  .من القطاعات اإلقتصادیة األساسیة فیھا 

  
  ؟  تخفیض الوارداتبإستراتیجیةما المقصود ) س

. ًجھا المحلي عن طریق منع استیراد السلع التي یمكن إنتاجھا محلیا تقوم ھذه اإلستراتیجیة علي زیادة الدولة علي إنتا-
  . والتبعیة للخارج االستیرادوذلك لحمایة السوق المحلي لصالح الصناعة الوطنیة ولتخفیف نفقات 

  ؟  عدد مشكالت التنمیة) س
   المشكالت السیاسیة   -   ٣              الثقافیةاالجتماعیة المشاكل -    ٢          المشكالت اإلقتصادیة    -١
   المشاكل التقنیة-     ٥     المشاكل اإلداریة والتنظیمي- ٤ 

  ؟  قارن بین المشكالت اإلقتصادیة والمشكالت السیاسیة) س
  المشكالت السیاسیة  المشكالت االقتصادیة

  . تتمثل في عدم توافر رأس المال الكافي -
 إلي ضعف اإلستثمار  وانخفاض مستوي الدخل للفرد الذي یؤدي-

 كحدوث النزاعات  عدم اإلستقرار السیاسي-
الداخلیة والحروب یحد من قدرة الدولة علي 
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وإنخفاض مستوي اإلنتاجیة وعدم تحقیق التنمیة للدولة ولن تقف 
  .الدولة أمام الھیمنة األجنبیة وھو ما تعاني منھ دول العالم الثالث

 كما أن عدم قدرة الصناعات المحلیة في الدول النامیة من مواجھة -
  .غزو السلع األجنبیة ألسواقھا

تنفیذ مشاریعھا التنمویة وإنتشار الفقر 
  .والجوع  

 كما ھو الحال في كثیر من دول األفریقیة -
  .وبعض الدول اآلسیویة

  ؟ فرق بین المشاكل اإلجتماعیة والثقافیة والمشاكل اإلداریة والتنظیمیة) س
  -:ة والثقافیة  المشاكل اإلجتماعی-

 لھا األرضیة المناسبة من توجیھ الدول وتعاون المجتمع المحلي توافرتال یمكن تحقیق تنمیة ناجحة وفعالة إال إذا 
  . المعني بالتنمیة

 إال أن كثیر من الدول النامیة تقف المشاكل اإلجتماعیة والصراع الطبقي والطائفي فیھا عقبة أمام تنفیذ عملیة التنمیة -
  . سیرالنكا   و ورواندا  يبورند  ھو الحال في كما 

  .  َ كذلك التخلف الثقافي ینعكس سلبا علي مقدرة  سكان تلك الدول في اإلسھام بفاعلیة في نجاح عملیة التنمیة-
  : المشاكل اإلداریة والتنظیمیة) ٢
ًلمكان المناسب بعیدا عن المحسوبیة  وتضع الرجل المناسب في الیم اإلدارة الفعالة ھي التي تعتمد علي التخطیط الس-

  .  وھو ما تعاني منھ دول العالم الثالث  والتزویر والرشوة واإلختالس
  -: من   ال بد  ولضمان نجاح عملیة التنمیة -

  . االبتعاد عن األسالیب اإلداریة المعقدة و الروتینیة والعشائریة والمحسوبیة* 
  . ر بین القطاعین العام والخاصكذلك ال بد من وجود تعاون وتنسیق كبی* 
  ؟ أكتب ما تعرفھ عن المشاكل التقنیة) س

وأصبح استخدام التقنیات سمة من .   شھد العالم في القرن الماضي والحاضر ثورة تقنیة شملت كافة مناحي الحیاة-
  .  للتنمیة وما زالت تعاني دول العالم الثالث من  عدم إمتالك الوسائل التقنیة الالزمة- .سمات العصر

  
      ]التخطیط[  الثالث     /   الدرس -
  

  ؟ ما المقصود بالتخطیط) س
ھو جھد موجھ ومقصود ومنظم یمارسھ الناس في جمیع األوقات لتحقیق ھدف أو أھداف معینة في فترة زمنیة محددة 

  . وجھد محدد
  ؟  ب ما تعرفھ عن التخطیطتأك) س 

  .دف تأمین حاجاتھ األساسیة كالغذاء والكساء وغیره عرفھ اإلنسان منذ القدم وكان ذلك بھ-
ً وبعد الحرب العالمیة الثانیة تبلور التخطیط علما مستقال وقائما بذاتھ- ًً.  

 حیاة في كثیر من الدول وذلك ألن التخطیط یساعد علي حل المشكالت اإلقتصادیة واإلجتماعیة أسلوبوتم تبنیھ 
  .والسیاسیة

  .عملیة التنمیة ولتطویر المجتمع ویسھم التخطیط في نجاح -
 كما ویعطي التخطیط صورة واضحة عن الفترة الزمنیة واإلحتیاجات المادیة والبشریة الالزمة لتحقیق األھداف -

  . المخطط لھا
  ١؟ عدد أنواع التخطیط) س

  التخطیط حسب المكان ویشمل  التخطیط حسب المدة الزمنیة ویشمل  التخطیط حسب الشمول ویشمل
  .لتخطیط الشامل  ا-أ

  . التخطیط الجزئي -ب
  

  .   تخطیط قصیر المدى -أ
  .  تخطیط متوسط المدى -ب
  .  تخطیط طویل المدى  -ج

  . التخطیط الوطني القومي -أ
  . التخطیط اإلقلیمي -ب
  . التخطیط المحلي -ج

   . التخطیط الجزئي-ب .           التخطیط الشامل- أ       : عرف كل من) س
  التخطیط الجزئي   الشاملالتخطیط

  . ویشمل جمیع القطاعات اإلقتصادیة واإلجتماعیة والسیاسیة في الدولة-
  . ویھدف لتحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة في الدولة-

  . ویھتم بقطاع إقتصادي معین أو جزء منھ
  

  ديالتخطیط طویل الم و المدي متوسط  قصیر المدي والتخطیط  قارن بین التخطیط ) س
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  التخطیط طویل المدي  التخطیط متوسط المدي    التخطیط قصیر المدي
تكون فیھ مدة الخطة قصیرة تمتد 

من سنة إلي سنتین فقط وتكون 
ذات أھداف واضحة ومفصلة 

  .ومحدودة

 ٥  - ٣وتكون مدة خطتھ من   
سنوات وھو النمط السائد من 
التخطیط في كثیر من الدول 

  .العربیة بشكل عام 

 ١٠ن فیھ مدة الخطة طویلة وتمتد من  وتكو-
  . سنة للوصول إلي تنمیة بعیدة٢٠ –
 ویھدف للوصول إلي التنمیة في مختلف -

  .المجاالت 
  

  ؟  أذكر أنواع التخطیط حسب المكان) س
  التخطیط المحلي  التخطیط  الوطني     اإلقلیمي التخطیط 

یركز علي تنمیة إقلیم معین أو عدة أقالیم في 
بقصد إیجاد توازن في التنمیة بین الدولة و

  .األقالیم المختلفة 

یشمل جمیع المناطق و 
  األقالیم داخل حدود الدولة 

ویكون علي مستوي الوحدة 
  .اإلداریة مثل مدینة أو قریة معینة

  
                                      ؟  للتخطیط مقومات عدیدة أذكرھا ) س
  -:یحتاج لمجموعة من المقومات منھا التخطیط الناجح والسلیم *) 

  .  الخبراء المتخصصون في كافة مجاالت التخطیط-١
  .  الموارد الفنیة واإلداریة-٢
  .  البیانات واإلحصاءات والخرائط-٣
   وقد ساھم ظھور نظم المعلومات الجغرافیة علي خدمة أغراض التخطیط -

ًوحیث وفرت لھ كما كبیرا من المع. بكافة مجاالتھ    بھ   وما لومات عن المكانً
  . وظاھرات بشریة من أنشطة

  
   أھمیة نظم المعلومات المكانیة فى تطور نظم المعلومات الجغرافیة ؟*

  ؟ وضح كیف تطورت نظم المعلومات الجغرافیة)   س
أ علیھا من  توافر المعلومات المكانیة لدي اإلنسان ساھم في التعرف علي البیئة وطرق إستغاللھا و تحدید ما یطر-

  . ولقد اختلفت المعلومات المكانیة من حیث مدي توافرھا ووسائل جمعھا من فترة زمنیة إلي أخري  . تغیرات
  .  ففي القدیم حصل اإلنسان علي المعلومات المكانیة بالوسائل البدائیة-
 یسلكونھا وطبیعة ة صیدھم وكذلك الرعاة والتجار عرفوا طبیعة الطرق التيق فالصیادون عرفوا خصائص منط-

  .  المناطق التي یقصدونھا
  

  -:  بسبب ؟  تطور حجم المعلومات المكانیة في الوقت الحاضر *  -  :بم تفسر) س
  ١٦٤ص.   تطور علم الجغرافیا ودراستھ للظواھر الطبیعیة والبشریة- ١ 

لخدمات والتنمیة وما یرتبط بھا  تطور أنشطة اإلنسان المختلفة في مجاالت الزراعة والصناعة والنقل والتجارة وا-٢
  . من توافر المعلومات عنھا

  .  الحاجة إلي التواصل والتعاون بین مختلف أنحاء العالم ھذا ما یوفر معلومات جغرافیة كثیرة-٣
 الثورتان التقنیة والمعلوماتیة التي توصل لھما اإلنسان حیث مكنتھ الصور الجویة والفضائیة ووسائل اإلستشعار -٤

عد وإستخدام الحواسیب من جمع وتحلیل كم ھائل من المعلومات عن كوكب األرض وغیره خاصة بعد عام عن ب
  .  عندما أطلقت الوالیات المتحدة األمریكیة أول قمر صناعي لھا– ١٩٧٢

   .) نظم المعلومات الجغرافیة  ( - G.I.S    ب ما المقصود) س
Geographic Information Systems: - 

  .وب لتخزین وتنظیم وتحلیل وعرض المعلومات الجغرافیة وخصائصھا بواسطة الحاسوب وھي أسل-
   ؟ علل تطور نظم المعلومات الجغرافیة في الوقت الحاضر) س

 إن ضخامة المعلومات لدي اإلنسان دعتھ الحاجة إلیجاد وسیلة للتعامل مع ھذه المعلومات من حیث تخزینھا -
  .  وبشكل سریع مما دفع ذلك إلي ظھور نظم المعلومات الجغرافیة ،أقل جھدوتحلیلھا وعرضھا بأقل تكلفة وب

  ؟ وضح كیف تطور نظم المعلومات الجغرافیة) س
   -:یمكن تتبع ظھور وتطور نظم المعلومات الجغرافیة علي النحو التالي * 

  -: عرف المعلومات المكانیة) س
ھي عبارة عن المعلومات التي 

فیھ من ظاھرات تمثل المكان وما 
  .طبیعیة وبشریة  

 

  عرف الخریطة المحوسبة ) س
ھي خریطة یتم إنتاجھا بواسطة 

استخدام الحاسوب بعد تزویده 
بمعلومات محددة للخریطة المراد 
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  -:في مطلع الستینات ) ١
  -:ھورھا ومنھم ظھرت نظم المعلومات الجغرافیة واسھم كثیر من العلماء في ظ

 حیث قام بتنفیذ مشروع مسح جوي بإستخدام الحاسوب اآللي Tomlinson  الكندي توملنسون مھندس المساحة -
  . للغابات في شرقي إفریقیا من اجل معرفة أنواعھا وكثافتھا والتغیرات التي تطرأ علیھا

 من إنتاج برنامج خاص ١٩٦٤یة عام  من جامعة ھارفارد األمریكFisher  فیشر  ھوارد المھندس  كما وتمكن-
  .محوسبة  حیث نجح بإستخدام الحاسوب في إنتاج خرائط  بالخرائط

   -:مطلع السبعینات حتي الوقت الحاضر ) ٢
  علل تطور نظم المعلومات الجغرافیة في السبعینات ؟) س

  -: في السبعینات بسبب  GIS تطورت 
  . ت المكانیةتوافر الكم الھائل من المعلومات والبیانا) ١
  . التوسع في إستخدام الحواسیب والبرمجیات التي تخدم نظم المعلومات) ٢
  .ظھور كثیر من الشركات التجاریة التي تطورت برنامج نظم المعلومات الجغرافیة) ٣
فادة لتأھل الدارسین و االست نظم المعلومات الجغرافیة مقرراتتبني كثیر من الجامعات والمعاھد العلمیة تدرس ) ٤

  .منھا في مناحي الحیاة 
مصر وفلسطین وقطر وتونس اتساع قاعدة المستخدمین لنظم المعلومات الجغرافیة في دول العالم و منھا  ) ٥

  ...والسعودیة
  ؟  أذكر مكونات نظم المعلومات الجغرافیة) س
  )المعلومات الجغرافیة  قاعدة  یطلق علیھا   (  المعلومات )١

  : وأكثرھا تكلفة وھناك نوعان من المعلومات الجغرافیة وھما GISاسي في وھي تشكل الجزء األس
   - :المعلومات المكانیة) أ
:   مثلدة دوھي عبارة عن الحیز المكاني الذي تشغلھ الظاھرة ویتم تمثیلھا علي شكل نقاط محدودة لتمثل مواقع مح(

   .)المدن والمؤسسات والمدارس
  .لمساحة فیتم تمثیلھا بخط مغلق كالدائرة أو المربع كالبرك والبحیرات والبحار أما المعلومات المكانیة ذات ا-

  -: المعلومات الوصفیة) ب
ھي المعلومات الكتابیة أو الرقمیة التي تصف خصائص المكان أو الظاھرة وتظھر ھذه المعلومات علي شكل تقاریر 

  .أو جداول أو رسوم بیانیة
ًیة والمعلومات الرقمیة ، فالمعلومات الكتابیة تعطي وصفا عن الظاھرة من حیث  وھناك فرق بین المعلومات الكتاب-

  .نوعھا أو شكلھا أو حالتھا دون أرقام 
  .ً فمثال وصف المدرسة بأنھا أساسیة أو ثانویة أو حكومیة أو خاصة-
 وعدد غرفھا ٢م١٠٠٠رسة ً أما المعلومات الرقمیة فھي التي تقدم معلومات باألرقام عن الظاھرة فمثال مساحة المد-

  . طالب ھكذا٦٠٠ غرفة وعدد طالبھا ٢٠
  -:  أجھزة الحاسوب-٢

  .م من خاللھا إدخال المعلومات ومعالجتھا وإخراجھایتوھي التي 
  : البرمجیات-٣

ومنھا عملیات الرسم الھندسي . وھي لغة التواصل بین المستخدم وذاكرة الحاسوب وھي تقود العملیات في الحاسوب
ل المعلومات وإخراجھا كما تقوم بعملیات الربط بین المعلومات الوصفیة والمعلومات المكانیة ومن أھم البرامج وتحلی

 Arc View –    ArcGIS  –   ArcInfo        -  :المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافیة
  -:  المقومات البشریة-٤
ین واإلداریین الذین لھم القدرة علي تنظیم البیانات وإدارتھا ی تحتاج نظم المعلومات الجغرافیة إلي كوادر من الفن-

  .وتحلیلھا ورسم الخرائط المناسبة لھا وعرضھا
  -: عدد استخدام نظم المعلومات الجغرافیة) س
   -  : دراسة سطح األرض-١
ة االنحدار من حیث االرتفاع ودرج.   ویتم من خالل برامج نظم المعلومات الجغرافیة دراسة أشكال سطح األرض-

  . ونوع التربة والصخور وكذلك استخدامات األرض الزراعیة والصناعیة والعمرانیة وملكیة األراضي
  -:  الخدمات العامة-٢
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تستخدم نظم المعلومات الجغرافیة في التخطیط إلنشاء شبكات خدمات الماء والكھرباء والھاتف والشبكات الصرف 
  ...الصحي والغاز والطرق 

  -: مات البیئة االستخدا-٣
  .من خالل نظم المعلومات الجغرافیة یتم تحدید ورصد التغیرات البیئیة الناجمة عن التلوث واألماكن التي تتعرض لھ

  -:  االستخدامات العسكریة واإلداریة-٤
 الخطط  تستخدم نظم المعلومات الجغرافیة في المؤسسات العسكریة واألمنیة  ، إذا تستخدم كثیر من البرامج إلعداد-

  .العسكریة واألمنیة والخرائط وتحدید األھداف الثابتة والمتحركة
   - : تحدید شبكات الطرق ومواقع األماكن-٥
  والخدماتیة  السائقین علي تحدید شبكات الطرق ومواقع المؤسسات اإلداریة في مساعدةنظم المعلومات الجغرافیة تستخدم -
  

   م٢٠١٤ -نھــایة  
  

    تذكر 
  - :المقارنات

  الطقس   المناخ
.   ھو حالة الجو من حیث عناصر المناخ المختلفة وإلقلیم معین *

  . سنة     ) ٣٥(یصف حالة الجو لفترة زمنیة طویلة تزید عن * 
  صفة المناخ ثابتة و مستقرة نسبیا * 

  یصف حالة الجو لفترة قصیرة أو عدة أیام  *  
یصف حالة الجو لمنطقة محددة مثل دولة *   

   مدینة-أو
  صفة الجو تكون  متغیرة من وقت إلى  أخر* 

  : علل 
  قلة الغطاء النباتي في الدائرة القطبیة   كثافة الغطاء النباتي في الدائرة االستوائیة

 و كمیة –األمطار الغزیرة و الحرارة المرتفعة / جواب 
  . الضوء الكبیرة 

  

  األمطار  قلة /جواب 
  . و قلة الضوء –) تجمد ( وانخفض الحرارة  

  :قارن بین 
  األشعة غیر المرئیة  /األشعة المرئیة 

  تصل للعین مباشرة * 
. ٧ - .  ٤ (تصل إلى قصیرةوھى ذات أمواج * 

   )مایكرون
  % )٤٥( من مجموع اإلشعاع الشمسي  تشكل *
 األصفر – األخضر – األزرق – البنفسجي –ألوانھا  *
  .   النیلي– األحمر – البرتقالي –

  ملم  ١٠٠٠من ١یساوى : المایكرون * 

   . األشعة غیر المرئیة تشمل*
   ) مایكرون٤ –.  ،٧ ( -  ذات أمواج طویلة* 

  )              األشعة الحراریة ( تحت الحمراء  األشعة تشمل*  
و . التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الغالف الجوي و سطح األرض  

  .و األشعة فوق البنفسجیة    x ةتشمل أشعة جاما و األشعة السینی
   من مجموع اإلشعاع الشمسي  %٩وتشكل الموجات القصیرة حوالي  * 
       

  
   :  یليعرف ما

  الحرارة الكامنة  اإلشعاع الحراري االرضى  ؟  اإلشعاع الشمسي  ؟
المنبعث من الشمس على شكل 

  موجات كھرومغناطیسیة
وھو مصدر للضوء لألرض و بقیة 

    الكواكب االخري

ھو تحول اإلشعاع الشمس الذي اكتسبھ 
سطح األرض  وما علیھ من أجسام إلى 

  .طاقة تنبعث إلى الجو 

 غم من ١ لتحویل ةھى كمیة الحرارة الالزم
الماء الى بخار ماء او العكس على نفس 

  )س١٠٠( درجة الحرارة

  :بم تفسر 
 على الرغم من ضخامة الطاقة المنبعثة من الشمس -١

   یصل لألرض جزء بسیط جدا   ؟إال  أن الذي
    قلة اإلشعاع  الشمسي الواصل لمنطقة القطبین ؟-٢
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بسبب زاویة سقوط اإلشعاع الواصل إلیھا /  جواب -٢  . بسبب االمتصاص و التشتت و االنعكاس /جواب -١
  .وھى  أشعة مائلة و طویلة 

     ؟أذكر العوامل المؤثرة في اإلشعاع الشمسي الواصل لسطح األرض  - س
  . صفاء الجو   * .  مواجھة السفوح الجبلیة .     * طول النھار   * .زاویة سقوط اإلشعاع الشمسي * 
  

  . یقسم سطح األرض حسب الموقع الفلكي الى مناطق حراریة ) س 
  مس طول العا٢٢معدل درجة الحرارة فیھا )     ج   . ش٥          -       ٠  ( المنطقة االستوائیة       -١
  س٢٥یزید معدل الحرارة السنوي فیھا عن )     ش ج    ٢٣.٥    -         ٥  ( المنطقة المداریة         -٢
  س١٧معدل الحرارة السنوي فیھا حوالي )    ش ج  ٦٦.٥     -  ٣٢٠٥  ( المنقطة المعتدلة          -٣
  .بالبرودة الشدیدة والتجمد وتتمیز )    ش ج    ٩٠    -   ٦٦٠٥  ( المنطقة الباردة القطبیة -٤
 :عرف االتى  )س

  عملیة  الحمل   :عملیة التالمس 
انتقال الحرارة من سطح األرض إلى *

   .الھواء المالمس لذلك السطح
عندما یسخن الھواء یتمدد وتقل كثافتھ فیرتفع إلى أعلى حامال معھ :عملیة الحمل

ھكذا تنقسم عملیة الحمل إلى الحرارة ثم یحل محلة ھواء أقل حرارة یسخن ویرتفع و
  :قسمین ھما

  ↑.  عملیة الحمل للحرارة الرأسیة   *

  ↔.   عملیة الحمل للحرارة األفقیة *
  
  عدد العوامل التي تؤثر في حركة الریاح اتجاھھا ؟) س 

  . من مكان آلخر على سطح األرضاختالف قیم الضغط الجوي*
تجاھھا في النصف الشمالي للكرة األرضیة والعكس والى یسار  وھي انحراف الریاح إلى یمین اقوة كوریولس* 

  اتجاھھا في النصف الجنوبي 
  ؟ ارتفاع الضغط الجوي في منطقة أریحا على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة فیھا -: علل) س 

یث یصل السبب زیادة طول عمود الھواء في منطقة أریحا وبالتالي یزداد ضغط الھواء فیكون ضغط جوي مرتفع ح
   .ملیبار )١٠٥٠(  الضغط الجوي فیھا إلى 

  : قارن بین 
  نسیم البحر   نسیم البر 

ھي نسمات من الریاح الجافة تھب من 
  الیابس باتجاه البحر لیال

ون على الیابس ضغط جوي مرتفع ــیك
وي منخفض ـــج ویكون على الماء ضغط

ابس باتجاه ــــاح من الیـــالری فتھب
   .حرــــالب

                               إلى الیابس رـنسمات من الریاح الرطبة المنعشة تھب من البحھي 
  .نھار 

  طـــــــالبحر منطقة ضغ و - یكون الیابس منطقة ضغط منخفضو 
رتفع إلى الضغط ـــع حیث ینتقل الھواء من الضغط المـمرتف

ل ر على شكــــالیابس من البح اح إلىـــالمنخفض فتھب الری
  طفةـــــنسمات مل

   :ما المقصود بخط الثلج الدائم)س 
  ) م ٣٠٠٠(فى المنطقة المداریة  و المنقطة المعتدلة )   م ٥٠٠٠(النقطة التي یتراكم الجلید عندھا باالرتفاع 

 -:عرفي ما یأتي
حر وزن عمود ھو وزن عمود الھواء الواقع على وحدة المساحة ویعادل عند مستوي سطح الب   : الضغط الجوي-١

  .٢سم/كغم ١ ویساوي املیبار) ١٠١٣( سم او ما یعادل٧٦من الزئبق ارتفاعھ 
  -:قارن بین 

  نسیم الوادي  نسیم الجبل
  ھو نسمات من الھواء تھب من قمم الجبال وسفوحھا باتجاه

ال ــقمم الجبى تنخفض درجة الحرارة عل حیث المناطق المنخفضة واألودیة لیال 
ون ـخفضة في األودیة تكــاعھا وانكشافھا والمناطق المنــــتففي اللیل بسبب ار

    .الھواء من األعلى إلى األسفل إلى قاع األودیة  فیھبطفیھا درجة الحرارة مرتفعة 

ھو عبارة عن نسمات من 
الھواء تھب من المناطق 

واألودیة نھارا  المنخفضة
    .نحو السفوح والقمم الجبلیة
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 رأسیة والحركة األفقیة للریاح؟قارن بین سبب الحركة ال
  الحركة األفقیة للریاح  الحركة الرأسیة للریاح

ًحركة الریاح صعودا بسبب ارتفاع حرارة  -١
یتمدد ویرتفع إلى أعلى كما في المناطق فالھواء 

  االستوائیة
ً حركة الھواء ھبوطا من أعلى إلى أسفل بسبب ٢

انخفاض درجة حرارة الھواء وزیادة وزنھ 
  .والمداریة ھذا في المناطق القطبیة یحدثف

الى  تكون حركة الریاح أفقیة من مناطق الضغط المرتفع  -
الضغط المنخفض .   

مثل حركة الریاح التجاریة من المناطق المداریة باتجاه خط 
  .منخفضال  الجويضغطحیث الاالستواء 

حركة الریاح الموسمیة من المسطحات المائیة إلى   - و
  .المائیةلیابس باتجاه المسطحات الیابس أو من ا
  قارن بین مفھوم الرطوبة المطلقة ومفھوم الرطوبة النسبیة للھواء؟

  الرطوبة النسبیة  الرطوبة المطلقة
ھي مقدار وزن بخار الماء في حجم معین في 

الھواء او عدد الغرامات الحقیقیة من بخار 
   .من الھواء٣متر١الماء الموجودة في 

ماء الموجودة فعال في الھواء إلى بخار الماء ھي نسبة بخار ال
وتعد رطوبة .الذي یستطیع استیعابھ على نفس درجة الحرارة

  .الھواء النسبیة أھم المقاییس التي تستخدم في األرصاد الجویة
  :قارن بین 

  ضباب البر  ضباب البحر
 یتشكل فوق المسطحات المائیة وبالقرب من السواحل ١

  . فوق مسطح مائي بارد نسبیابفعل مرور ھواء دافئ
 التقاء تیارین مائیین احدھما بارد واألخر دافئ مما یؤدي ٢

إلى تكاثف بخار الماء وتكون الضباب مثل تیار الخلیج 
الدافئ وتیار لبراد ور البارد یكون الضباب على سواحل 

  .شمال شرق الوالیات المتحدة
كاثف  مرور الھواء على المسطحات المائیة یؤدي إلى ت٣

بخار الماء الموجود فیھ على شكل ضباب مثل المناطق 
   . المغرب-المجاورة لسواحل كالیفورنیا

یتكون فوق الیابس خاصة في فصلي الشتاء 
  :والخریف بسبب

 التقاء ھواء دافئ رطب إلى مناطق ذات سطح ١
ابرد،مثل انتقال ھواء دافئ رطب شتاء من جھة 

اثف البخار البحر إلى الیابس مما یؤدي إلى تك
  .وتكون الضباب

 ھبوط الھواء البارد نسبیا من المنحدرات ٢
الجبلیة في أواخر اللیل وأوائل النھار نحو األودیة 
  والسھول المنخفضة بسبب كثافتھ فیتكون الضباب
 حدد نطاق الضغط الجوي المرتفع ونطاق الضغط الجوي المنخفض الذي یسود في المناطق اآلتیة وبین السبب في

   -:لكذ
  ش ج  5ْ-المناطق االستوائیة ما بین دائرتي عرض صفر *
  .التیارات الھوائیة الصاعدة لطبقات الجو العلیا – ارتفاع الرطوبة –السبب ارتفاع درجة الحرارة ) ضغط منخفض (
ْ-٢٥المناطق المداریة ما بین دائرتي عرض *   ش ج  30ْ◌
  .  طبقات الجو العلیا السبب وجود تیارات ھوائیة ھابطة من) ضغط مرتفع (
  ش ج  60ْ- 45ْالمناطق دون القطبیة ما بین دائرتي عرض *

تسبب  و السبب التقاء التیارات الھوائیة المداریة الدافئة مع التیارات القطبیة الباردة . ضغط منخفض شبھ قطبي
  .  صاعدة  ھوائیةتیارات

  ش ج ٩٠ - ٧٥منطقة القطبین *
   و انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر .لتیارات الھوائیة الباردة الھابطةالسبب ا" ضغط جوي مرتفع قطبي"

  -:ما  اسم الجھاز الذي یقس كل من ) ب 
  ...........السیكرومیتر...الھیجرومتر ......... الرطوبة -
  ..... او الزئبقي ..البارومترالمعدنى .. الضغط الجوى -
  .............................االنیمومتر.... سرعة الریاح -
  ................................الدیسبل....... شدة الصوت -

  :تذكر 
  الریاح المحلیة الباردة     الریاح المحلیة الحارة  -

  .ریاح الخماسین  التي تھب على مصر و بالد الشام 
 .ریاح السموم  في السعودیة 

   وسط أوروبامن  التي تھب -  ریاح  المسترال -
   )  ل جنوب فرنسامن جبال األلب تجاه سواح(  
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 .ریح الطوز في الخلیج العربي 
 .ریاح السیروكو في الجزائر 

  .ریاح الخماسین  التي تھب على مصر و بالد الشام 
     ما المقصود

  الترسیب  التسامي
  رةتحویل من بخار ماء الى جلید مباش  .ھو تحویل الجلید الى بخار ماء مباشرة 

  عرف العواصف الرعدیة
وم  ن الغی ة م سة كثیف ة لسل دث نتیج وى   یح طراب ج د .  اض رق والرع ھ الب د عن ي  یتول غ كھرب ا تفری دث فیھ یح

  واألمطار
  أین توجد العواصف الرعدیة)س 

  .   والمناطق التي تنشط فیھا التیارات الصاعدة -والمناطق المداریة    -في المناطق االستوائیة  
  مجاب . بالرسم عالقة الضغط الجوى و توزیع الریاح  وضح –ج 

  
  

    لمادة الجغرافیا- اختیار من متعدد 
  . على رمز اإلجابة الصحیحة    ) x(ضع إشارة 

  :من مجموع اإلشعاع الشمسي وھى ذات أمواج  %  ٤٦ األشعة غیر المرئیة تشكل نحو -  ١
    قصیرة جدا -متوسطة            د   -           ج   طویلة -ب   قصیرة            - أ 
  : فى دولة  )  م  ٥٨٩٥(   یقع جبل كلمنجارو البالغ ارتفاعھ  -٢
  .  اریتریا  -           د  ة  اوغند-       ج    تنزانیا-ب   كینیا           - أ 
  :بین دائرتي عرض )  م  ١٧(  تمتد المنطقة المعتدلة و البالغ درجة حرارتھا  -٣
   لیس مما ذكر–د )  ش ج ٩٠ – ٦٦،٥ (  –  ج ) ش ج  ٦٦،٥  -   ٢٣،٥(   -ب )    ش ج ٢٣،٥  -   ٥،٥ (–أ 
  :   یقاس الضغط الجوى من خالل جھاز ھو -٤
    التیرومتر -          دالبارومتر المعدني  -   الھیجرومتر       ج -  االنیمومتر         ب –أ 
  :الموجود فى الغالف الجوى  یعبر عنھا  بمقدار كمیة بخار الماء -٥
   الرطوبة الجویة  -   الرطوبة النسبیة         د - انویھ التكاثف     ج – الرطوبة المطلقة       ب –أ 
  :  واحدة   ھى إال المناطق التالیة یسقط علیھا البرد -٦
   المناطق المعتدلة –د       المناطق القطبیة – المناطق االستوائیة      ج – المناطق المداریة     ب –أ 
  :    تتعرض الجھات الشرقیة للوالیات األمریكیة لإلعصار المدمر -٧
   لیس مما ذكر  –        د نالھیروكیإعصار  –       ج و إعصار التورناد- إعصار التیفون    ب–أ 
  :  من النباتات التي تنمو فى التربة الملحیة -٨
    جمیع ما ذكر  -   القطف               د - یا                ج الكوخ– العجرم                ب -أ

  :  دور الریاح  السلبي على الغطاء النباتي الطبیعي یتمثل في -٩
    لیس مما ذكر  -          د )ب   + أ(    -  التقزیم          ج  - نقل األمراض الفطریة       ب –أ 

  : یتطفل نبات الھالوك على نبات -١٠
    جمیع ما ذكر -   الزیتون             د -         ج البطاطا  –  اللوز                 ب -  أ

  :  تنتشر الغابات النفضیة غربي القارات بین دائرتي عرض  -١١
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 ٦٣

   )٧٠ - ٦٠ (  - د   )   ٩٠ -  ٧٥  ( - ج )     ش ج ٣٠  -  ٢٥ (  –   ب ) ش ج ٦٠  - ٤٠(   –أ 
  : جاریة بأنھا   تتمیز الریاح الت-١٢

   جمیع ما ذكر - د )  ساعة /  كم ٢٠ – ١٥(  سرعتھا بین – معتدلة السرعة    ج – منتظمة    ب -أ
  : من مؤشرات  التصحر الشدید جدا بأنة -١٣

    لیس مما ذكر -       د )ب + أ (  - ارتفاع نسبة ملوحة التربة    ج–  تشكل أخادید عمیقة    ب - أ 
  : و السوید بالدخان المنبعث من مصانع بریطانیا بفعل الریاح  تتأثر النرویج-١٤

    لیس مما ذكر  -  الشمالیة الغربیة        د – الجنوبیة الشرقیة    ج –        ب الجنوبیة الغربیة -  أ
  : من اآلثار الناجمة عن تأكل طبقة األوزون -١٥

  جمیع ما ذكر - اإلصابة باألمراض الجلدیة  د-  ارتفاع درجة حرارة الجو  ج- إتالف الغطاء النباتي  ب-أ
  : الحد األقصى اآلمن لشدة الضوضاء و المسموح بھا ھو -١٦

  .  دیسیبل  ٨٥  -   دیسیبل     د ٥٠   –     ج  دیسیبل٧٥ - دیسیبل           ب  ٩٠ –أ 
  : اختیار أبوجا عاصمة لنیجیریا بدال من الجوس كان بھدف -١٨

  لیس مما ذكر  -د )    ج  + أ    (  -      جالتنمیة و التطویر  - ع       ب  الحمایة و الدفا–أ 
  : الدول التالیة حبیسة  إال واحدة -١٩

     منغولیا-   باراغواي                 د –  سویسرا             ج  -               ب فنزویال  –أ 
  :  الدول التالیة ساحلیة إال واحدة حبیسة -٢٠

  .  سیرالیون  -                د النمسا –  موزنبیق              ج -رجنتین               ب   األ- أ 
  :  تفصل جبال طوروس بین دولتین ھما -٢١

  لیس مما ذكر   - اسبانیا و فرنسا       د–   إیران و العراق         ج –         ب سوریا و تركیا  -أ
  : ة الصین ھو   عدد الدول المجاورة لدول-  ٢٢

  . دولة  ٢٥   -        د   دولة١٥   - دولة       ج ٢٠    -  دول         ب  ٩    -أ
  :  الدول التالیة  صغیرة الحجم جدا إال واحدة -٢٣

   لبنان     -    البحرین            د -   لوكسمبورغ           ج -          ب  و  سان مار ین- أ 
  : طقة الواقعة  خلف  منطقة  الشاطئ  أو المیناء البحري   بالمنا  یعبر عنھ-  ٢٤

    منطقة الظھیر  -  الدولة الحبیسة        د -  العاصمة        ج –  قلب الدولة          ب - أ 
  :  تنوع مناخ الدولة و قدرتھا في الدفاع عن نفسھا ناجم عن -٢٥
   )ج  +ب (  – االمتداد الطولي للدولة      د -  ج     اتساع مساحة الدولة -  صغر مساحة الدولة    ب-أ  
*  

  : ب  ) المركزیة (  تتمیز الدولة الموحدة -٢٦
 ال شيء – ضعف سیطرة الحكومة على أجزائھا   د –  كبر المساحة و تباین سكانھا  ج -    بصغر المساحة و تجانس السكان –أ 

  مما ذكر 
  :طابع السھلي إال واحدة     الدول التالیة یغلب على أراضیھا ال-٢٧

     .سویسرا   -  ألمانیا          د -   الدنمارك      ج  -   ھولندا          ب-أ
  :   الدول التي لدیھا فائض في اإلنتاج الغذائي ھي -  ٢٨

    . لیس مما ذكر   -   فرنسا       د  –   الیابان        ج –        ب األرجنتین  - أ 
  : تشكل حاجزا بین دولتین ھما  جبال االندیز-٢٩

   .لیس مما ذكر  -    بولیفیا  و باراغواي    د  -  البرازیل و األرجنتین      ج-         ب تشیلي و األرجنتین  -أ
  :  من ممیزات الدولة فى مرحلة الطفولة أنھا -  ٣٠

   .لیس مما ذكر   -   د )  ب +أ  (    -  تبدأ بتثبیت الحدود  ج – تبنى عالقات طیبة مع دول الجوار  ب –أ 
  : استأجرت سویسرا للتقلیل من سوء موقعھا الجغرافي الحبیس میناء – ٣١

  .   جنوه الفرنسي -  تریست الفرنسي          د –         ج جنوه االیطالي   – تریست االیطالي       ب -أ
  :ناء استأجرت النمسا للتقلیل من سوء موقعھا الجغرافي الحبیس می  - ٣٢ 
  .   جنوه الفرنسي -  تریست الفرنسي          د –   جنوه االیطالي         ج –       ب تریست االیطالي -أ

  :  تكونت صحراء أریزونا في الوالیات المتحدة بحكم وقوعھا في ظل جبال -٣٣
    .جبال روكى    -   د     جبال األطلس    -    جبال االندیز        ج  -        ب  ا   جبال الھیماالی- أ   
    :اإلمكانات ھي ذات أصل یوناني تعنى مكتب القائد وتعنى العلم أو الفن الذي من خاللھ یتم توظیف -٣٤

    اإلستراتیجیة التنمویة  -   الجیومورفولوجیا     د  -         ج  اإلستراتیجیة  -  البیروقراطیة       ب  –أ 
  :  التطور السیاحي في الوقت الحاضر  من العوامل التي ساعدت على– ٣٥

  جمیع ما ذكر   -   ظھور المنظمات السیاحیة    د  -   تطور وسائل النقل     ج  - استقرار األمن     ب –أ 
  :  بین دولتین ھما ا  تقع شالالت فیكتوری-  ٣٦

   .لیس مما ذكر - زائیر  د   أوغندا و- كندا و الوالیات المتحدة األمریكیة   ج  -     ب  زامبیا و زمبابوي -أ
  :  من أشھر الدول األوروبیة جدبا للسیاح  -٣٧
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  .  السوید النرویج   -   ھنغاریا و صربیا       د  -     ج  فرنسا و اسبانیا     –   فنلندا و السوید    ب  –أ 
  :   ركزت التنمیة في الخمسینیات و الستینات على -٣٨

  .   التنمیة المستدامة -      د  التنمیة االقتصادیة   -      التنمیة الشاملة     ج  -   التنمیة البشریة    ب  –أ 
  : من الدول ذات مستوى التنمیة المنخفض  – ٣٩
  جمیع ما ذكر   -  الیمن و موریتانیا       د - زامبیا و جیبوتي         ج  -   تشاد  و النیجر       ب -أ  

  سیاسیة الى زمنیعود تطور الجغرافیا ال) س  
  .الرومان   ) د   ،    اإلغریق) ج ،    البابلیون )   ب ، الفراعنة ) أ 

  :تناول أرسطو وأفالطون موضوعات ) س 
   لیس مما ذكر–) د )      ٢ + ١ ( –)  الدولة المستقلة    ج -)     ب  الدولة المثالیة-)  أ   
  : الجغرافیا السیاسیة في القرن   ظھر العالم األلماني راتزل الذي رسخ مفھوم)  س 

  .الرابع عشر ) د.    الخامس عشر  ) ج   .   التاسع عشر) ب.    الثامن عشر ) أ
  من المجاالت التي تتناولھا الجغرافیا السیاسیة ؟)  س 

  .ر  لیس مما ذك-) د   .   )٢ + ١  (-) ج .   اإلنسان ونظامھ السیاسي واالقتصادي -) ب .    الدولة  -)أ 
  ما ھي أنواع الریاح الدائمة  ؟) س

  -: الریاح القطبیة -٣  -: الریاح الغربیة العكسیة -٢  -: الریاح التجاریة -ا
 سمیت ألنھا تساعد في دفع السفن -

  .الشراعیة التجاریة
 تھب من مناطق المداریة ذات الضغط -

المرتفع تجاه المناطق ذات الضغط 
  .المنخفض

  :ومن ممیزاتھا
منتظمة ومعتدلة السرعة طول العام أنھا * 

  .س/   كم٢٠  – ١٥وسرعتھا نحو    
  

  . سمیت ألنھا تھب بعكس اتجاه الریاح التجاریة-
 وتھب من مناطق الضغط الجوي المرتفع المداریة -

  تجاه مناطق الضغط الجوي المنخفض المعتدلة
  .وشبھ قطبیة

  :ومن ممیزاتھا
تجاریة أنھا سریعة أكبر سرعة من الریاح ال* 

  .س/  كم٣٠  – ٢٥سرعتھا نحو   

 وھي ریاح تھب من مناطق -
القطب ذات الضغط المرتفع نحو 

المناطق المعتدلة ذات الضغط 
  .المنخفض

 شدیدة -:    ومن ممیزاتھا 
 -.  قلیلة الرطوبة -البرودة   

  .تیاراتھا ھابطة
  

  
         األستاذ صالح أبونادى    /      إعدادcom.hotmail@2050ssan           

  وضح كیف یتشكل المنخفض الجوي ؟) س
  -:  یتشكل المنخفض من خالل 

فتشكل جبھة ھوائیة ، قسم منھا دافئ . التقاء كتلة ھوائیة باردة مع كتلة ھوائیة دافئة رطبة  //  المرحلة األولي-أ
  .واآلخر بارد 

إحاطة الھواء البارد بالھواء الدافئ الذي یندفع إلي أعلي ،  حیث تتشكل نواة المنخفض   // مرحلة الثانیة ال-ب
  .بینما ترتفع قیم الضغط الجوي في أطرافھا. الجوي التي تنخفض في مركزھا قیم الضغط الجوي 

راف ،  نحو مركز المنخفض الجوي اشتداد الریاح المصحوبة باألمطار وانتقالھا من األط  //  المرحلة الثالثة-ج
  .ة  في نصف الشمالي للكرة األرضیة ، بسبب القوة الكورالی-باتجاه عكس دوران عقارب الساعة 

ًتالشي المنخفض الجوي عندما یسیطر الھواء البارد كلیا علي نواة المنخفض الجوي حیث   //   المرحلة الرابعة-د
  .تصبح كتلة الھواء متجانسة 

  رافیة الفلورا النباتیة ؟ عرف جغ) س 
  ھي التي تھتم بدراسة جمیع أنواع الحیاة النباتیة التي تعیش في منطقة ما وفي زمن محدد  ، 

  .فالقول فلورا بلسطینا یعني دراسة األنواع النباتیة من حیث مكان وجودھا وانتشارھا في فلسطین  
  عرف جغرافیة البیئة النباتیة ؟ ) س 

   -:مثال . قات المتبادلة بین األنواع النباتیة بعضھا ببعض مع الوسط البیئي الذي تعیش فیھ ھي التي تدرس العال
  .النباتات المتسلقة وانتشارھا یرتبط بوجود الغابات لتتسلق علیھا   

  عرف الجغرافیا التاریخیة النباتیة  ؟) س 
  .تدرس التغیرات التي تطرأ على النباتات خالل فترات زمنیة طویلة  

  -:ثال م
  التغیرات المناخیة التي حصلت عبر آالف السنین وغیرت من خصائص النباتات ووجودھا او عدم وجودھا

  .تحول شبھ الجزیرة العربیة من مناطق رطبة الى مناطق جافة أدى إلى زوال الغابات فیھا   : سبیل المثالفعلى 
  -:ما ھي تصنیفات جغرافیا الحیوانیة ) س 
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 ٦٥

   علي أساس العمود الفقري تصنیف الحیوانات-١
  .من المملكة الحیوانیة بأسرھا   %   ٥ وتشكل  ة الحیوانات الالفقاری-
  .من المملكة الحیوانیة   %  ٩٥ فقریة وتشكل نسبة  ت حیوانا-
  -: تصنف الحیوانات علي أساس التكاثر-٢
  .باع وغیرھا   وھي حیوانات تتكاثر بالوالدة مثل الثدیان كالفیلة والقردة والذئاب والض-

  مثل الطیور واألسماك والحشرات والزواحف  ) بالبیض(وحیوانات تتكاثر 
   حول المنازل ؟ازراعة نبات الدور یسیر    -:بم تفسر 

  .ألنھا آكلة للحشرات والبعوض  
  ؟ عدد أصناع الملوثات البیئیة) س
  -: مكونات حسب حالتھا وتشمل-١
  // ملوثات غازیة-أ

لغازیة مثل الغازات التي تنطلق من عوادم السیارات ومداخن المصانع و الحرائق والغازات وتكون في حالتھا ا
  .والبراكین

  //ملوثات سائلة -ب
وباإلضافة إلي میاه . ھي ملوثات سائلة مثل المواد الكیماویة والزیوت الناجمة عن مخلفات المصانع والورش

  .المجاري والمبیدات الحشریة
  // ملوثات صلبة-ج

  .ثات تكون في حالة الصالبة مثل القمامة الناجمة عن مخلفات الصناعة والزراعة واإلنسانملو
  // ملوثات حسب قابلیتھا للتحلل-٢
  . ملوثات قابلة للتحلل العضوي-١

  . قابلة للتحلل ویتشكل فیھا مادة جدیدة كتحل النفایات العضویة وینتج عنھا غاز المیثانأنھاأي 
  .لتحلل العضوي ملوثات غیر قابلة ل-٢

   غیر قابلة للتحلل وتحافظ علي خصائصھا لفترة طویلة كالمواد البالستیكیةأنھاأي 
 Smog Fog: عرف الضباب الدخاني) س

ھو عبارة عن خلیط غازي یتكون من بخار الماء مع جزیئات صلبة ویخیم علي المناطق الصناعیة والمناطق 
  .المكتظة بالسكان عند وجود سكون ھوائي

  خلو معظم بحیرات السوید من األسماك ؟// بم تفسر) س 
  .بسبب تأثیر األمطار الحمضیة

   ما النتائج المترتبة علي ظاھرة تآكل طبقة األوزون ؟- )س 
 عبر انبعاث غازات - إن ظاھرة تآكل طبقة األوزون الحامیة لسطح األرض من األشعة الشمسیة الضارة -

 التي تدخل في صناعة الثالجات والدھانات ومواد الكلوروفلور والكربونكأكسید النتروجین والنیتریك ومركبات 
التجمیل وعند وصولھا إلي طبقة األوزون في الجو تتفاعل معھا مما یؤدي إلي تفككھا وحدوث الثقوب فیھا مثل 

  . م٢٠٠٢  عام ٢ ملیون كم٢٥ثقب القطب الجنوبي من لكرة األرضیة الذي بلغت مساحتھ حوالي 
  اآلثار المترتبة علي ظاھرة االحتباس الحراري ؟ ما -) س 

  . ارتفاع درجة حرارة سطح األرض مع زیادة الملوثات -١
 ارتفاع مناسیب میاه األنھار والبحار بسبب ذوبان الجلید في المناطق القطبیة والمرتفعات الجلید في المناطق -٢

  .القطبیة والمرتفعات مما یؤدي لحدوث فیضانات
  .ف والتصحر في بعض المناطق حدوث الجفا-٣

   ما األضرار الناتجة عن سقوط األمطار الحمضیة ؟- )س 
  . ارتفاع نسبة الحموضة في التربة -١
  . تلوث الغطاء النباتي وإتالفھ -٢
  )من غابات السوید وزیادة  رداءة األخشاب في الوالیات المتحدة% ٣٠حیث أتلف األمطار الحمضیة حوالي (
  .لحیوانات إلحاق الضرر با-٣
   تزید من نشاط التجویة الكیمائیة-٤

   .ارتفاع نسبة ملوحة نھر األردن //  علل -) س 
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  . بسبب تحویل إسرائیل لجزء كبیر من میاھھ إلي منطقة النقب -
  . وتحویل میاه الینابیع المالحة في بیسان  وطبریا  إلیھ -

  عرف أو ما المقصود بـ اإلستراتیجیة التنمویة ؟) س
  . األسلوب الذي یحدد آلیات العمل لتحقیق أھداف التنمیة المنشودة وھي-

  قارن بین الغابات االستوائیة والغابات الموسمیة ؟)  س 
  -:  الغابات الموسمیة-٢   - : الغابات االستوائیة  -١
 تظھر في المناطق السھلة االستوائیة الحارة ذات -

  .األمطار الغزیرة طوال العام   
  .ض الكنغو في قارة أفریقیا   یمثلھا حو-
  . وحوض األمازون في أمریكا الجنوبیة -

   :ومن ممیزاتھا
الكثافة ،  واألشجار المتشابكة الغلیظة دائمة الخضرة ، 

  وعریضة األوراق  ، و أخشابھا الصلبة التي
 تختلط بھا أشجار النباتات المتسلقة لتحصل علي الضوء 

 .الكافي لھا 
  .  اللبان – المطاط  – نوسباأل  -  :ومن أھم أشجارھا
 – مثل القردة -:  الحیوانات المتسلقة -: أما أھم حیواناتھا 

  . الطیور الملونة –السناجب 
... النمور ...   آكل النمل - :الحیوانات األرضیة مثل 

  ....التماسیح 

  . تظھر في المناطق ذات المطر الصیفي  -
  -:ویمثلھا 

  وفي الھند  و مناطق جنوب وجنوبي شرق آسیا
  .وشمال استرالیا  ) بورما (  ماینیمار 

  -:ومن ممیزاتھا
  . أقل كثافة في الغابات -١
  . أكثر تباعد من الغابات االستوائیة – ٢

  - :ومن أھم أشجارھا 
  .   نخیل الزیت – الخیزران 

آكلة (  وتمتاز الغابات الموسمیة بتنوع حیواناتھا -٣
   )   .اللحوم وآكلة األعشاب 

  وتعتبر ھذه الغابات حدائق حیوان طبیعیة  
  

  
  األستاذ صالح أبونادى    /      إعدادcom.hotmail@2050ssan           
  األستاذ صالح أبونادى    /      إعدادcom.hotmail@0205ssan           

      نتمنى لكم دوام النجاحما توفیقي ال  با العلى القدیر    
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  الخاتمة
  

  م٢٠١٤-٢٠١٣سنة 
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   الثانویةفلسطینمدرسة صالح سلمان أبونادى  /   األستاذ من إعداد 
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  لطلبة التوجیھي تلخیص كامل لمادة الجغرافیا الطبیعیة و البشریة 

  من إعداد

  األستاذ 
 الح سلمان أبونادىـــ ص     

   مدرسة
  فلسطین الثانویة 

  
  من مكتبةتطلب

  
  

    
 ٢٠١٤النسخة الجدیدة   

  
com.hotmail@200Ssang  
com.hotmail@2050Ssan  

  


