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احلمد هلل والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد بن عبد اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله أما بعد :
فهذا كتاب اجلغرافيا للصف الثاين الثانوي للبنات يف طبعته اجلديدة املعدلة بعنوان )اجلغرافيا العامة(. ويتضمن 
هذا الكتاب دراسة عامة وشاملة للجغرافيا بقسميها الطبيعي والبرشي وفروعهام. وليس اهلدف من هذا الكتاب 
أن تتذكر الطالبة ما جاء فيه من أسامء، وأرقام، وحقائق، ومفاهيم، وتعميامت، ومهارات ولكن الغاية املنشودة أن 
تتفاعل مع هذه األمور، وتوظفها يف حياهتا اليومية، وتستخدمها يف تفسري الظواهر الطبيعية والبرشية، وتربط ذلك 

ببيئتها املحلية بوجه خاص، والعامل بوجٍه عام.
الرأي، واقرتاح احللول  للتحليل، والتطبيق، والتفسري، والتعليل، واملقارنة، والربط، وإبداء  الطالبة  لذا ندعو 

لبعض املشكالت املطروحة يف بعض املوضوعات، والتفاعل مع مكونات هذا الكتاب لتكسب خربات إجيابية.
وللوصول معًا إىل ذلك، فقد تم تصنيف الكتاب إىل فصلني دراسيني يتضمن كل فصل عىل عدد من الوحدات 

عىل النحو التايل : 
٭ الفصل الدرايس األول :

الوحدة األوىل : جيولوجـية األرض. أواًل : )البـناء اجليولوجي لألرض( . ثانيًا : )األزمنة اجليولوجية( .
الوحدة الثانية : النـظام الصخري. أواًل : )صـخور القرشة األرضية(. ثانيًا : ) أشكال سطح األرض(.

 ثالثًا : ) العوامل املؤثرة يف تشكيل سطح األرض(.
الوحدة الثالثة : النظام املائي. أواًل : )مكونات النظام املائي(. ثانيًا : )حركات املياه(.

الوحدة الرابعة : النظام اجلوي.أواًل : )مكونات النظام اجلوي(. ثانيًا : )العوامل املؤثرة يف النظام اجلوي(. 
الوحدة اخلامسة : النظام احليوي. أواًل : )احلياة النباتية الطبيعية(. ثانيًا : )احلياة احليوانية( .

الوحدة السادسة : جغرافية السكان.أواًل: )توزيع السكان والعوامل املؤثرة فيه(. ثانيًا : )النمو السكاين(.
ثالثًا : )املشكالت السكانية(.

٭ الفصل الدرايس الثاين :       
الوحدة األوىل : االستيطان العمراين. أواًل : )االستيطان الريفي(.ثانيًا : )االستيطان احلرضي(.

مات الطبيعية للدولة(.   الوحدة الثانية : اجلغرافيا السياسية. أواًل : )مفهوم الدولة(. ثانيًا : )املقوِّ
مات البرشية للدولة(. ثالثًا : )املقوِّ

الوحدة الثالثة : اجلغرافيا االقتصادية .أواًل : )تعريف اجلغرافيا االقتصادية وأمهيتها( . 
ثانيًا: )حرف اإلنسان املختلفة وتطورها(. 

الوحدة الرابعة: الزراعة .أواًل: )أنامط الزراعة( . ثانيًا: )العوامل املؤثرة يف اإلنتاج الزراعي(: 

مقــدمــة



)أ ـ العوامل الطبيعية يف اإلنتاج الزراعي .  ب ـ العوامل البرشية املؤثرة يف اإلنتاج الزراعي(. 
ثالثًا :)املوارد الغذائية(.

الوحدة اخلامسة : الصناعة .أواًل : )تطور الصناعة وأمهيتها(. ثانيًا : )مقومات الصناعة وموقعها(.
ثالثًا : )األقاليم الصناعية الكربى يف العامل( . 

الوحدة السادسة: النقل. أواًل : )العوامل املؤثرة يف النقل( ثانيًا : )النقل الربي( .ثالثًا : )النقل املائي(
رابعًا : )النقل اجلوي(. 

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

تطورات  وتوائم  الطالبة،  واقع  إىل  أقرب  أخرى  بموضوعاٍت  واستبداهلا  املوضوعات،  بعض  حذف  ـ   2
العرص.

3 ـ توثيق اآليات، وختريج األحاديث، وإضافة البعض منها بام يناسب حمتوى الدرس.
4 ـ تزويد املوضوعات ببعض املفاهيم األساسية، أو اإلضافات التي تنمي حصيلة الطالبة العلمية والثقافية.

 5 ـ التنوع يف الوسائل التعليمية من اخلرائط، واملصورات، والرسوم، واألشكال التي تساعد املعلمة عىل اإليضاح    
والطالبة عىل الفهم، وتوظيفها بام يكفل تنمية املهارات من قراءة األشكال، وحتليلها، وتفسريها، واستنتاج 

املعلومات ذات العالقة فيها.
6ـ  إضافة أسئلة تقويمية توافق األنشطة التعليمية، وهتدف إىل تزويد كل من املعلمة واملتعلمة بتغذية راجعة 
عن مدى حتقق األهداف التعليمية روعي فيها التدرج، والتنوع يف املستويات املعرفية، ومشتملة عىل 

األسئلة املوضوعية واملقالية.
7ـ  تزويد موضوعات املحتوى باألنشطة الالصفية، بحيث تناسب ميول وحاجات املتعلمني وتراعي الفروق 

الفردية بينهم. 
8 ـ وضع قائمة بأسامء املراجع ذات الصلة باملحتوى، ترجع إليها املعلمة واملتعلمة؛ إلثراء املادة العلمية.

       هذا وهنيب بالزميالت الفاضالت معلامت هذا املقرر إبراز أسس هذه الدراسة؛ لكي تستفيد منها الطالبات. 
وهنيب ببناتنا الطالبات أن تتضافر جهودهن مع جهود املعلمة؛ لكي يؤدي الكتاب غايته املنشودة. آملني 

أن نكون قد و فقنا إىل ما نصبوإليه يف حتقيق متطلبات مرشوع تعديل املقررات الدراسية. 
                                                                                                                          

                                                                                                                               واهلل املوفق
                                                                                                 جلنة تعديل املقررات الدراسية بمنطقة القصيم
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مــقــدمــة
تعد اجلغرافيا من العلوم القديمة التي وجدت اهتاممًا من العلامء يف العصور السالفة وخاصة يف العهدين 
اليوناين والروماين، كام نالت نصيبًا وافرًا  من عناية اجلغرافيني املسلمني الذين اهتموا هبا اهتاممًا بالغًا، فقاموا 

بالتأليف، والرتمجة، وأضافوا هلا الكثري.
٭ فام علم اجلغرافيا؟ )مفهوم علم اجلغرافيا(

علم اجلغرافيا حديثًا : هو العلم الذي يدرس سطح األرض وما عليه من ظاهرات طبيعية وبرشية، والعالقات 
القائمة بينهام، ودرجة اختالفها أو تشاهبها يف األقاليم املختلفة.

يتضح من هذا التعريف لنا أن علم اجلغرافيا علم متشعب اجلوانب، وميدانه املكان أي سطح األرض؛ لذا ينقسم علم 
م كل منهام إىل فروع. انظري الشكل )1(.  اجلغرافيا إىل قسمني رئيسني مها : اجلغرافيا الطبيعية، واجلغرافيا البرشية. وُقسِّ

الشكل )1( : أقسام علم اجلغرافيا وفروعه

الطبيعية

البرشية
يـا

افـ
غـر

جلـ
ا

وتعنى بدراسة كل ما 
األرض  سطح  عىل 
من ظاهرات طبيعية 
وتتفرع إىل عدة فروع 

منها :

سة  ا ر بد تعنى  و
كل  و ن  نسا إل ا
عىل  ه  جد و أ ما 
من  األرض  سطح 
أهنا  أي  ظاهرات. 
ت  ا هر لظا ا س  ر تد
إىل  وتتفرع  البرشية، 

عدة فروع منها :

السطح

املناخية

احليوية

البحار واملحيطات

السكان 

العمران

السياسية

االقتصادية

سطح  أشكال  وتدرس  )اجليمورفولوجيا( 
األرض.

وأقاليمه  املختلفة  بعنارصه  املناخ  وتدرس 
املتعددة.

وبيئتهام  واملحيطات  البحار  تضاريس  وتدرس 
والتيارات البحرية.

وتدرس النبات واحليوان يف بيئاهتام الفطرية.

وتدرس السكان من حيث أصوهلم وخصائصهم 
ونموهم وتوزيعهم وهجراهتم.

من  وقرى  مدن  من  العمرانية  املراكز  وتدرس 
حيث النشأة والتطور والتوزيع.

وتدرس الدول بحدودها ومواقعها ومقوماهتا، 
كام تدرس القضايا واملشكالت السياسية.

املختلفة  االقتصادية  الثروة  موارد  وتدرس 
كاملراعي والزراعة والتعدين والصناعة.
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أواًل : الـبـنـاء اجلـيـولـوجـي لألرض

كوكب األرض عبارة عن : كتلٍة صخريٍة متامسكٍة. ولصعوبة 
التعرف مبارشة عىل البنية الداخلية لألرض  إذ أن أحدث التقنيات 
وأعمقها التي أجريت عىل األرض مل تتعدَّ يف عمقها )13كم( ؛ فقد 
استند العلامء عىل  معطيات علوم أخرى؛ الستنباط بعض احلقائق 
عن التكوين الباطني لألرض أمهها : علم الزالزل والرباكني، وذلك 
باستعامل أجهزة قياس اهلزات األرضية، وكذلك اجلاذبية األرضية، 

وعلم اجليولوجيا، وعلم الصخور.  
٭ ما اسم جهاز قياس اهلزات األرضية؟

وتفيد هذه الدراسات أن بنية األرض تتكون من :
1- النواة الداخلية.
2- النواة اخلارجية.

3- الوشاح )الغشاء(.
4- القرشة األرضية. انظري الشكل )2(.

قال تعاىل :}

{ ]سورة آل عمران[

إضافة
يقول العامل الفلكي )جينز( :  إن مادة الكون 
بدأت غازًا منترشًا خالل الفضاء بانتظام، وإن 
من  ُخِلقت  الفلكية(  )املجموعات  السدائم 

تكثف هذا الغاز.
أصل  إن  الباز:  فاروق  الدكتور  ويقول 
ومع  جدًا،  غازات خفيفة  عبارة عن  الكون 
الغازات ذرات دقيقة جدًا يمكن رؤية  هذه 
ولكن  الذرات،  هذه  تعكسه  الذي  الضوء 
املتناهي  حلجمها  نظرًا  تصويرها  يمكن  ال 
بل  الضوء  تشع  ال  مظلمة  وهي  الصغر،  يف 
كام  الدخان  هو  هلا  وصف  وأقرب  تعكسه. 

وصفها اهلل سبحانه. 

يف اجلغرافيا قدياًم ؟ وهل خيتلف عن مفهومها يف العرص احلديث؟ دليل عىل ما تقولني. ٭ عرِّ

٭ ما العوامل التي ساعدت اجلغرافيني املسلمني عىل دراسة اجلغرافيا؟ 

٭ علم اجلغرافيا علم متشعب. وضحي ذلك.
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من  وتتكون  الداخلية  بالنواة  حتيط  وهي 
معادن  عىل  حتتوي  القوام،  ثقيلة  سائلة  مادة 
عديدة منها : احلديد، والنيكل، والسيليكون 
والكربيت. وذات كثافة أقل من كثافة النواة 
حوايل  اخلارجية  النواة  وتعادل  الداخلية، 
15%من حجم األرض، ويبلغ وزهنا حوايل 
وتتميز  األرضية.  الكرة  وزن  من   %29

بارتفاع حرارهتا. 
اخلارجية، وخيتلف عن كل  بالنواة  حييط 

واملكونات، وهو  الصفات  النواتني من حيث  من 
ما،  حٍد  إىل  الرتكيب  ومتجانس  صلب  عام  بوجٍه 

ويتكون من صخور بازلتية صلبة.
حييط  الذي  الصلب  اخلارجي  الغالف  وهي 
 : مها  طبقـتني  من  وتـتألف  األرضية،  بالكرة 

الـوشـاح )الغشاء( :

الـنـواة اخلـارجـيـة :
شكل )2( : بنية األرض

الـنـواة الـداخـلـيـة :

متثل النواة الداخلية اجلزء املركزي للكرة األرضية، ويعتقد 
العلامء أن هذه النواة يف حالة صلبة، وأهنا تعادل1%من حجم 
الكرة  وزن  من   %  3 حوايل  وزهنا  ويبلغ  األرضية،  الكرة 
 : الداخلية  النواة  منها  تتكون  التي  املعادن  وأهم  األرضية، 

احلديد والنيكل.

إضافة
يقع الوشاح حتت القرشة األرضية، وهو طبقة سميكة ويرتكب صخر 
الوشاح من سيليكون، وأكسجني وأملونيوم، وحديد ، ومغنيسيوم وتصل 
درجة حرارة اجلزء العلوي من الوشاح 870ْم تقريبا. وهذه احلرارة تزداد 
تدرجييًا داخل الوشاح حتى 4,400م. وحيلل علامء الصخور احلاالت 
الفيزيائية والكيميائية املؤثرة يف تكوين األنواع الرئيسة يف الصخور النارية 
الربكانية، والصخور املتحولة، والصخور الرسوبية ومثل هذا التحليل 

يساعد يف التعرف عىل أصل األرض وتطورها.

مصطلحات
اجليولوجيا : علم يدرس مادة األرض، والعوامل الطبيعية وامليكانيكية التي 
تؤثر يف سطح األرض، كام تدرس الرتكيب اجليولوجي لصخور القرشة، وما 

يوجد هبا من بقايا أو طوابع احلياة القديمة التي تسمى باحلفريات. 
وتكوين  أصل  يتناول  األرض  طبقات  علم  من  فرع  الصخور:  علم 
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السيال، والسيام. 
1 ــ السيال:

السيليكا  هي عبارة عن مادة جرانيتية  تسود فيها ماديت  
واألملنيوم ، ومنها اشتقت كلمة )سيال( وهي أخف من طبقة 

السيام؛ لذا فهي أعىل من السيام فكونت كتل القارات. 
2 ــ السيام :

السيليكا  ماديت  هبا  تسود  بازلتية  مادة  عن  عبارة  هي 
واملغنيسيوم، ومنها اشُتقت كلمة )سيام(، وألهنا أثقل من طبقة 

السيال فقد كونت قيعان املحيطات.
٭ ماذا يقصد بعمر األرض؟

الـقـشـرة األرضـيـة :
إضافة

اجلاذبية  مصدر  هو  األرض  باطن  إن  ـ 
الغالف  نطاقات  كل  جيذب  ألنه  األرضية؛ 
الصخري نحوه، إضافة جلذب كل األغلفة 
تلك  وترجع  األرض.  بكوكب  املرتبطة 
إىل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  قدرة  بعد  اجلاذبية 
تركيز املعادن الثقيلة به من ناحية، والتعرض 
لعامل دوران األرض، وقوة الطرد املركزية 
توازن  عىل  حيافظ  وهبذا  أخرى.  ناحية  من 
األرض، و عىل أجزائها من التناثر يف الفضاء 

بصفٍة خاصة.

مصطلحات

األحداث  ترتيب  هو   : لنسبي  ا العمر 
بنسبة أحدها اآلخر دون حتديد  اجليولوجية 
ومتى  حدث،  كل  استغرق  السنني  من  كم 

وقع؟ وأهيام األحدث؟ وأهيام األقدم؟
األحافري : مجع أحفورة وهي أي أثر مادي 
البقايا، أو  يدل عىل احلياة القديمة، وتشتمل 
األشكال النباتية، أو احليوانية التي عاشت يف 
عصور ماضية ودفنت، أو حفظت، أو انطبعت 

يف صخور القرشة األرضية.
زمني  ترتيب   : اجليولوجي  الزمن  م  ُسلَّ
الصخور،  وطبقات  اجليولوجية،  لألحداث 
التاريخ  خالل  تتابعها  حسب  واألحافري 

اجليولوجي من األقدم إىل األحدث.

٭ كيف نستطيع قياس عمراألرض؟

٭ ماذا نستفيد من دراسة عمراألرض؟

ُيعتمد يف تقسيم عمر األرض عىل :
واخلواص  واملعدين،  الكيميائي،  الرتكيب  دراسة  ـ   1
األسفل  يف  الطبقات  فأقدم  وترتيبها،  للصخور،  الفيزيائية 

واألحدث يف األعىل، وتتابع طبقاهتا.
2 ـ معرفة العمر النسبي للصخور والرتاكيب اجليولوجية 

املوجودة فيها.
3ـ  األحداث اجليولوجية الكربى التي تعرضت هلا القرشة 

ثانيًا : األزمـنـة اجلـيـولـوجـيـة
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إضافة
وجد اجليولوجيون دالئل يف القرشة األرضية 
األرض،  لتشكيل  املاضية  السنني  عدد  تبني 
اليورانيوم. كيف؟  الدالئل عنرص  وأحد هذه 
الرصاص  عنرص  إىل  ببطء  اليورانيوم  يتحول 
قياس كمية  التفكك اإلشعاعي ومن  بواسطة 
اليورانيوم  خام  من  نموذج  يف  الرصاص 
الصخر.  تشكل  زمن  تقدير  العلامء  يستطيع 
عىل  آخر  دلياًل  املشع  الكربون  استعامل  ويتم 
الزمن اجليولوجي، ويتم امتصاص هذا النمط 
للكربون من كل نبات أو حيوان حي، ويقاس 
اجليولوجيون  فيتمكن  الكربون  تفكك  معدل 
من تقدير الزمن الذي مىض عىل موت النبات 

أو احليوان.

األرضية والقارات.

م الزمن اجليولوجي : سلَّ
م إىل  تم تقسيم عمر األرض إىل أزمنة جيولوجية، وكل زمن ُقسِّ
وحدات أصغر تسمى أحقاب، وقسم  كل حقب إىل عصور، وقسم 

كل عرص إىل عهود. واألزمنة اجليولوجية هي :
٭ الزمن األركي )ما قبل الكمربي(.

٭ الزمن األول.
٭ الزمن الثاين.

٭ الزمن الثالث.
٭ الزمن الرابع. انظري الشكل )3(



15

ني
زم

ه ال
لم

وس
ي 

وج
يول

اجل
ل 

سج
م ال

سا
: أق

)3
ل )

شك

أبد
)Eon(

دهر
)Era(

عرص
)Period(

حني
)Epoch(

السلم الزمنيأهم أنواع احلياة
)مليون سنة(

الربـــاعى
)Quaternary(

الثـــالثي
)Tertiary(

يثة
حلد

اة ا
حلي

ر ا
ده

)G
en

oz
oi

c 
Er

a(

            )Recent(                 احلديث 
        )Pleis tocene ( الباليستوسني   
            )Pliocene(          الباليوسني 
                  )Miocene(              امليوسني 

       )Oligocene ( األوليجوسني    
             )E o c e n e ( سني     يو أل ا  
            )Paleocene(        الباليوسني 

الكريتايس
)Cretaceous(

اجلورايس
)Jurassic(

الرتيايس
)Triassic(

الربمــي
)Permian(

الكربوين
)Carboniferous(

الديفوين
)Devonian(

السيلوري
)Silurian(

األردوفييش
)Ordovician(

الكامربي
)Cambrian(

                  )Proterozoic(                        البدائي      
                  )Archeozoic(                      السحيق      

عرص اإلنسان

عرص املاموث
عرص احليوانات العرصية

عرصآكالت العشب
عرصالفيلة األوىل

عرصاخليول األوىل
عرص الداينوصوراألخري

عرص الداينوصوراملتوسط

عرص الداينوصوراألول

عرصالزواحف األولية
عرصالربمائيات 

واملستنقعات
عرصاألسامك

عرصالعقارب املائية

عرصالرخويات العمالقة

عرصثالثية الفصوص

طة
وس

 املت
ياة

احل
هر 

د
)M

es
oz

oi
c 

Er
a(

مة
قدي

ة ال
حليا

ر ا
ده

)P
al

eo
zo

ic
 E

ra
(

وفة
عر

ة امل
حليا

د ا
أب

)P
ha

ne
ro

zo
ic

 E
on

(
ياة 

احل
بد 

أ
فية

خلا
ا

 Cr
yp

to
 - 

zo
ic(

)Eo
n

2

7
26
37
53
65

136

192

225

280

345

395

435

500

600

2500
4600



16

س1 ـ أكميل العبارات بكلامت مناسبة مما درست : 
         أ ـ تتكون بنية األرض من ...................و .................. و...................
      ب ـ القرشة األرضية هي ....................... الذي ....................... باألرض.

م إىل ..............          ج ـ تم تقسيم عمر األرض إىل ............... جيولوجية، وكل قسم منها قسِّ
م كل منها إىل عصور، وكل عرص إىل ................. وبدورها قسِّ

س2 ـ عىل ماذا اعتمد العلامء يف حتديد البنية اجليولوجية لألرض؟ و ما رأهيم يف بدايتها؟
س3 ـ ما األسس التي تم االعتامد عليها يف تقسيم عمر األرض؟

س4 ـ قارين بني كل من :        أ ( طبقة السيال والسيام.                  ب ( النواة الداخلية واخلارجية.
س5 ـ ما الفائدة التي تعود عىل اإلنسان من دراسته للبناء اجليولوجي لألرض؟

س6 ـ ارسمي شكاًل توضيحيًا لبنية األرض مع كتابة البيانات عليه.
س7 ـ هل يمكنك معرفة العمر النسبي للصخور؟ وما العلم الذي يقوم بذلك؟

س8 ـ بـم تفرسين :
        أ ( اختالف الوشاح عن النواة الداخلية واخلارجية. 

ف مبارشة عىل البنية الداخلية لألرض.      ب ( صعوبة التعرُّ
س9 ـ ما األمهية اجلغرافية يف دراسة األزمنة اجليولوجية؟

س10 ـ  أهيام أقدم ظهورًا : املخلوقات احلية النباتية، أم احليوانية؟

أسئـلة وتطبيقات

نشاط 

اًم يوضح بنية األرض. مي باملشاركة مع زميالتك جمسَّ صمَّ
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الفصـل الثانـــي
النظام الصخري

: اًل  و أ
: نيًا   ثا
: لثًا ثا

صخور القرشة األرضية.
أشكال سطح األرض.

سطح  تشكيل  يف  املؤثرة  العوامل 
األرض.
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٭ سمي األغلفة التي حتيط باألرض.

٭ ما الغالف الذي حيتوي عىل اليابس واملاء معًا؟

م العلامء كوكب األرض إىل أربعة نظم رئيسة هي : انظري  لقد قسَّ
الشكل )4(

النظام الصخري.           النظام املائي.
النظام اجلوي.             النظام احليوي. 

٭ ماذا يمثل كل نظام من هذه األنظمة عىل سطح األرض؟

٭ هل هذه األنظمة خمتلفة فيام بينها؟دليلِّ عىل ذلك.

٭ هل هناك عالقة بني األنظمة األرضية؟

ح العالقة بني األنظمة األرضية. ٭ هايت أمثلة توضِّ

ختتلف هذه األنظمة من حيث املساحة التي تشغلها وخصائص 

الصخور هي اجلزء الصلب من األرض، ويغطيها يف بعض املناطق طبقة من الرتبة، ينمو فيها النبات واألشجار، 
وتوجد أيضًا يف أعامق املحيطات وحتت اجلليد، وتتكون معظمها من جتمعات ركامية صخرية ومعدنية.

وتفيد الصخور واملعادن يف أعامل عديدة، كالبناء والتشييد، كام تعتمد كثرٌي من الصناعات عىل املعادن بأنواعها 
الفلزية والالفلزية املوجودة يف الصخور.

وتضم : صخور القرشة األرضية : الصخور النارية، والصخور الرسوبية، والصخور املتحولة. 

الـنـظـام الـصـخـري

أواًل : صـخـور الـقـشـرة األرضـيـة

األنـظـمـة األرضـيـة :

شكل)4( : األنظمة األرضية

يتضمن النظام األريض أربعة فروع فرعية
ترتبط معًا بعالقات تفاعل ُمتبادلة
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الـنـظام الـصـخـري :

يشمل القارات وقيعان املحيطات، ويتكون من مواد ترابية مفككة، وصخور متامسكة، ومن حبيبات معدنية 
ي بالصخري؛ ألنه يتكون من الصخور. صغرية. وُسمِّ

٭ ما أهم الصخور التي يتكون منها الغالف الصخري؟

تتألف قرشة األرض من الصخور التي تتكون من احتاد معدن أو أكثر، وتكون مفككة عىل سطح األرض 
م  والختالف الصخورمن حيث الرتكيب والنشأة، فقد اختلفت اختالفًا واسعًا عىل سطح األرض؛ لذلك قسَّ

العلامء الصخور حسب نشأهتا إىل ثالثة أنواع رئيسة هي : انظري الشكل )5(

تعد الصخور النارية األصل ملعظم أنواع الصخور األخرى، وهي عبارة عن مواد منصهرة اندفعت من باطن األرض باجتاه 
السطح ثم بردت. وقد أثرت عملية التبديل يف التشكيل النهائي لتلك املواد، والتي يمكن تصنيفها عىل النحو التايل :

 أ ــ الصخور النارية )األولية( :

كل منها، إال أهنا ترتبط فيام بينها بعالقات متبادلة تساعد عىل استمرار احلياة عىل األرض.

صخر متحولصخر ناري صخر رسويب

شكل : )5(
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هي صخور ترسبت عىل مر الزمن من فتات الصخور النارية، ومن بقايا النباتات واحليوانات، قد تكون يف قيعان 
املسطحات املائية، أو يف أماكن عىل سطح اليابس، تغطي هذه الصخور حوايل 75% من سطح األرض.

مـمـيـزاتـها :
٭ توجد عىل شكل طبقات حسب العصور التي ترسبت وتكونت فيها؛ لذلك فهي تسمى أحيانًا بالصخور الطباقية. 

تعيش  كانت  التي  واحليوانات  النباتات  ونوع  األرض،  عمر  عىل  العلامء  هبا  استدل  التي  األحافري  هبا  تكثر  ٭ 

خالل العصور الزمنية السابقة. انظري الشكل )6(.
وهي بوجٍه عام مسامية، وأقل صالبة من الصخور النارية واملتحولة. 

ب ــ الصخور الرسوبية )الثانوية(:

1ـ املصهورات التي بردت برسعة نتيجة وصوهلا إىل سطح القرشة األرضية، فاكتسبت مظهرًا زجاجيًا نظرًا 
ألن بلوراهتا صغرية جدًا ال يمكن رؤيتها بالعني املجردة، وتتمثل يف صخور البازلت.

2ـ املصهورات التي بردت ببطء؛ ألهنا مل تصل إىل السطح بل بقيت 
قريبًة منه بني طبقات القرشة األرضية أو حتتها مكتسبًة مظهرًا 
بلوريًا بألواٍن متعددٍة يسهل متييز بلوراهتا بالعني املجردة؛ ألن 
يف  وتتمثل  بلوراهتا،  لنمو  كافيًا  وقتًا  أعطاها  البطيء  التربيد 

صخور اجلرانيت.
مـمـيـزاتـها :

٭ أكثر الصخورصالبة؛ لذلك فهي تقاوم عوامل التعرية.
٭ عديمة املسام، فهي ال تسمح للامء بالنفاذ من خالهلا إال بصعوبة شديدة.

٭ ختلو من األحافري، وحتتوي عىل املعادن الفلزية كالذهب، والفضة، والنحاس.

٭ ذات عروق سميكة نسبيًا؛ لذلك تستخدم يف عملية البناء، ورصف الطرق.

أهـم صـخـورهـا :
اجلرانيت -البازلت - الديوريت .

وتوجد الصخور النارية يف اململكة العربية السعودية يف منطقة الدرع العريب.
٭ أين تقع هذه املنطقة حددهيا عىل خريطة اململكة؟

إضافة
قليل  رسويب  صخر  الزيت  صخر  إن 
الصالبة، يتكون من حبيبات دقيقة ُيستخرج 

منه الزيت، والغاز الطبيعي.
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أهم صخورها :
الصخور اجلرييةـ  الصخور الرمليةـ  الصخور الطينيةـ  صخور رسوبية عضوية من أصل حيواين مثل الكلس 
ومن أصل نبايت مثل : الفحم احلجري، ومن الصخور الرسوبية يف اململكة العربية السعودية سلسلة جبال طويق. 

وتضم الصخور الرسوبية يف اململكة معظم حقول البرتول، كام هو احلال يف املنطقة الرشقية.

شكل) 6(: جمموعة أحافري

ثم  رسوبية،  أو  نارية  صخور  أصلها  يف  وهي 
وحرارة  شديدة  لضغوط  لتعرضها  نتيجًة  حتولت 
ينتج  وأحيانًا  األصلية،  طبيعتها  من  غريت  عالية 
عن عملية التحول هذه تراكيب ومعادن مل تكون 
للصخور  املكونة  األصلية  الصخور  يف  موجودة 
املتحولة، وهي ما يطلق عليها اجليولوجيون اسم 

الدورة اجليولوجية. 
مـمـيـزاتـها :

أشد  تكون  أهنا  حيث  عامة،  بصفة  صالبتها  ٭ 

صالبة من الصخور التي حتولت عنها؛بسبب تعرضها 
للحرارة والضغط.

جـ ـ الصخور املتحولة :

شكل) 7( : من أنواع الصخور املتحولة

أردوازشست

نايسرخام
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تكوهنا عىل شكل طبقات ذات صفائح رقيقة. ٭   

٭ خلوها من األحافري.

٭ مسامية بسبب خروج الغازات املتداخلة يف الصخور.

٭ يستفاد منها يف البناء، وتستعمل بعض بلوراهتا يف صناعة احليل واملجوهرات مثل : العقيق واألملاس.
أهـم صـخـورهـا :

من أصل ناري )النيست ـ الشيست( ومن أصل رسويب  )اإلردوازـ الرخام ـ الكوارتز( انظري الشكل )7(. 
مـمـيـزاتـها :

تعد دراسة أنواع الصخور وتركيبها من ختصص علامء اجليولوجيا الذين يقومون بدراسة طبقات األرض إال 
أن هناك غريهم هيتمون بدراسة الصخور وتركيبها، وأنواعها وهم من يبحثون عن معدن من املعادن. فأول يشء 
يقومون به هو حتديد نوع الصخور، وسمكها وتشكيلها وتركزها، وبعدها، ومدى انتشارها، وحتديد نوع املعادن 
املتوقع وجودها. فال يبحث مثاًل عن معدن احلديد يف منطقة صخورها رسوبية أو عن النفط يف منطقٍة صخورها 
نارية، كام ال يمكن للمهندسني بناء بنايات مرتفعة يف منطقة ما قبل دراسة نوع الصخور، ومدى حتملها  فيها، كام 

أن عمليات رصف الطرق تسبقها دراسة ألنواع الصخور، ومدى حتملها للضغط وعوامل التآكل.

أمهية دراسة أنواع الصخور :

يقصد بدورة الصخور اجليولوجية حتول أو تغري الصخر من نوع إىل آخر، حيث تتعرض الصخور النارية لعمليات 
النحت والتآكل، ويتم نقل املفتتات إىل األماكن املنخفضة كقيعان البحار، وبتجمع تلك الرواسب وتراكمها فوق 
بعضها البعض تتحول إىل صخور رسوبية، ونتيجة للحرارة والضغط الشديدين تتحول إىل صخور متحولة، وقد 
تتحول هذه الصخور بعد تعرضها لعمليات التعرية إىل صخور رسوبية مرة أخرى .كام أن حترك الصفائح التكتونية 
يؤدي إىل هبوط صفيحة حتت األخرى بمكوناهتا من الصخور ، إىل أن تصل إىل أعامٍق سحيقة ترتفع فيها درجة احلرارة 
بدرجة كافية؛  لصهر أجزاء من الصفيحة اهلابطة وحتوهلا إىل مصهورات )مامجا( ترتفع إىل سطح األرض بشكل براكني 
ن صخورًا نارية، ومن ثم تبدأ عمليات التعرية عملها، وتتصل باملواد التي تم تآكلها وترتسب؛  رسعان ما تربد لتكوِّ

لتعطي صخورًا رسوبية جديدة وهكذا. انظري الشكل)8( 

الدورة اجليولوجية للصخور :
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شكل)8( : الدورة اجليولوجية للصخور

ثانيًا : أشكال سطح األرض :

         ُيقصد هبا التضاريس، وهي االرتفاع واالنخفاض يف السطح، وتعد أحد العوامل األساسية يف تشكيل 
البيئة الطبيعية، والعلم الذي هيتم بدراسة هذا النوع هو علم اجليومورفولوجيا.

مراتب أشكال سطح األرض :
ختتلف األشكال األرضية عن بعضها من حيث احلجم، وطبيعة العوامل التي أدت إىل نشأهتا. وتصنَّف تلك 

األشكال يف ثالث مراتب رئيسة هي :
٭ املرتبة األوىل : وتشمل القارات، وقيعان املحيطات.

وسيتم تناول القارات يف هذا الفصل، أما املحيطات فسيتم تناوهلا يف وحدة النظام املائي ـ إن شاء اهلل ـ.
٭ املرتبة الثانية : وتشمل :

أشكال سطح األرض :
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    أ ( السالسل اجلبلية العظمى : كاهليماليا، اإلنديز، الروكي، األلب.
ب ( اهلضاب الكبرية : مثل : هضبة التبت، هضبة جنوب إفريقيا، احلبشة، نجد.

 ج ( السهول مثل : السهل األورويب، والسهول الوسطى يف أمريكا الشاملية. 
  د ( املناطق الرملية مثل : رمال الصحراء الكربى، ورمال صحراء الربع اخلايل.
 هـ( أحواض األهنار واألودية وسيتم تناوهلا ضمن النظام املائي ـ إن شاء اهلل ـ. 

دي الظاهرات التضاريسية السابقة عىل خريطة العامل يف أطلسك . ٭ حدِّ

٭ املرتبة الثالثة : تضم تضاريس ثانوية توجد بصورٍة منفردة مثل : التالل، األودية، األهنار.
 وتشمل هذه املرتبة تقسيم العامل إىل قارات ومسطحات مائية كبرية ، كاملحيطات والبحار.

تضاريس املرتبة األوىل :

انظري الشكل )9(، ثم أجيبي : 

شكل )9(: القارات يف العامل

مصطلحات
علم  هو   : اجليومورفولوجيا 
وصف أشكال سطح األرض، 

وتصنيفها، وتفسري نشأهتا. 
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٭ ما قارات العامل القديم؟وما قاراته اجلديدة؟

٭ انظري اجلدول رقم )1( ما أكرب القارات مساحة، وما أصغرها؟
1ــ نظرية االنجراف القاري)زحزحة القارات(: انظري الشكل )10(  

النسبة املئوية من مساحة اليابسالقارة
1ـ آسيا

2ـ إفريقيا
3ـ أمريكا الشاملية
4ـ أمريكا اجلنوبية

5ـ القارة القطبية اجلنوبية )أنتاركتيكا(
6ـ أوروبا

7ـ أسرتاليا

%30،4
%20
%16
%12
%9،4
%6،7
%5،7

اجلدير بالذكر أن القارات يف العصور السابقة مل تكن عىل اهليئة أو الشكل املألوف لنا حاليًا، حيث يعتقد بعض 
العلامء أن القارات كانت كتلة واحدة من اليابس عرفوها باسم )بانجيا( أوأم القارات، ثم انقسمت إىل قسمني، ُعِرف 
أحدمها باسم لوراسيا، والقسم اآلخر أطلق عليه العلامءاسم جندوانا، وكان بحر تيثس ))Tethyan sea يفصل بينهام، 
ثم انشطرت لوراسياونتج عن ذلك نشأة كل من  قارة آسيا وأوروبا وأمريكا الشاملية، أما جندوانا فقد متخض عن 
انقسامها كل من قارة أمريكا اجلنوبية، وإفريقيا، وأسرتاليا، والقارة املتجمدة اجلنوبية، وشبه القارة اهلندية، واملسافة 
بينهام كونت املحيطات، والدليل الذي أوحى هلؤالء العلامء هو التشابه الكبري يف احلدود اخلارجية للقارات، بحيث 
أهنا لو اقرتبت من بعضها لتالمحت بانسجام، مكونة قطعة أرض واحدة فشكل الساحل الغريب إلفريقيا، والساحل 

الرشقي ألمريكا اجلنوبية يوحي بأهنام كانا يف يوٍم من األيام متالصقني . انظري الشكل )11(
2ــ نظرية حركة الصفائح : 

ن سطح األرض من عدة صفائح، تتحرك بصورة دائمة، إما تتباعد عن بعضها البعض نتيجًة لقوى  يتكوَّ

نشأة القارات واملحيطات :
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ن البحار، واملحيطات، والزالزل مثل ابتعاد صفيحة أمريكا الشاملية عن صفيحة أوروبا مكونة شامل  الشد ، فتكوِّ
املحيط األطليس.

ن جنوب املحيط األطليس؟  ٭ ما سبب تكوُّ

أو تتقارب بعض الصفائح فيام بينها، و ينقسم تقارهبا إىل ثالثة أنواع :
بزاوية  التقاء صفيحتني حميطيتني واختفاء إحدامها حتت األخرى  ينشأ بسبب   : تقارب حميط مع حميط   ) أ 
 ، وإندونيسيا  اليابان،  مثل:  قوسية،  وجزر  حميطي(  )غور  خندق  تكوين  إىل  التقارب  هذا  ويؤدي  قدرها45ْ، 

والفليبني، وتتميز بنشاط زلزايل وبركاين حميطي.

شكل )10(

شكل )11(: تطابق شواطئ إفريقيا 
وأمريكا اجلنوبية



27

ب( تقارب حميط مع قارة : ينشأ نتيجة اللتقاء صفيحة حميطية مع صفيحة قارية، واندساس الصفيحة املحيطية 
ن اجلبال، وخندق حميطي ونشاط زلزايل مثل : اندساس صفيحة تازاكا  األكثر كثافًة حتت الصفيحة القارية لتكوِّ
املحيطية حتت صفيحة أمريكا اجلنوبية القارية، أدى إىل تكوين خندق عميق بمحاذاة القارة، وتكوين جبال األنديز 

داخل القارة عىل الساحل الغريب.
ج ( تقارب قارة مع قارة : ينشأ نتيجة لتقارب صفيحتني قاريتني أحدمها من األخرى ، حيث ال تندس إحدامها 
حتت األخرى ؛ ألن الكثافة فيهام متكافئة تقريبًا، ولكن تصطدمان مكونتان اجلبال الشاهقة احلديثة العمر نسبيًا 
التي نتجت عن اصطدام صفيحة اهلند مع صفيحة آسيا .  وتتميز بالنشاط الزلزايل مثل تكوين جبال اهلماليا 

انظري الشكل )12(

شكل )12(: حركة الصفائح

٭ ما أهم الصفائح عىل سطح األرض؟

٭ هايت مثااًل للصفائح املتقاربة ومثااًل للصفائح املتباعدة.
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تضاريس املرتبة الثانية :

٭ ما املقصود بالروايس يف اآلية الكريمة؟

تتكون هذه املرتبة من معامل تضارسية بارزة مثل : اجلبال، اهلضاب، السهول، الرمال.

أ ــ اجلــبال :

لقد خلق اهلل سبحانه وتعاىل اجلبال لتثبيت األرض، وحفظ توازهنا. قال تعاىل:}                             { ]سورة النبأ[.
وختتلف اجلبال يف ارتفاعها، واجتاهاهتا، وألواهنا فمنها : األبيض، واألمحر، واألسود؛ نتيجة اختالف طبيعة 

تركيبها وأصلها. قال تعاىل :}

ال ختلو قارة من القارات من السالسل اجلبلية العظيمة، ومعظم السالسل اجلبلية يف العامل متتد عىل هيئة أذرع 
طويلة ضيقة نسبيًا، وتقع غالبيتها عىل حواف القارات ..... ملاذا؟ 

٭ اذكري أمثلة للسالسل اجلبلية وحددهيا عىل أطلسك.
م اجلبال من حيث نشأهتا إىل : وتقسَّ

٭ جبال بركانية مثل: جبل فوجي يف اليابان، وجبل كلمنجارو يف إفريقيا.             

٭ جبال التوائية مثل: جبال البريينيه يف فرنسا، وجبال أطلس يف املغرب.

٭ جبال انكسارية)تصدعية( مثل: جبال الرسوات، وجبال بالد الشام. 

٭ جبال تعرية مثل: جبال طويق، وجبال شمر. انظري الشكل )13(  

   

قال تعاىل :}

{ ]سورة لقامن [.

{ ]سورة فاطر[.
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إن معظم هذه اجلبال ال ترتكز فيها جتمعات سكانية كبرية ، ومن املالحظ أن اجلبال غالبًا ما تلجأ إليها 
الربية  املوصالت  ما تعرضت لالضطهادات، وتتحاشى طرق  إذا  بقصد االحتامء هبا  السكانية  األقليات 
املناطق اجلبلية؛ لوعورهتا، وألن معظم اجلبال غالبًا ال تسهم بإنتاج اقتصادي. وُتستغل بعض اجلبال يف 
مائية رسيعة  بوجود جماٍر  تتميز  املطرية  اجلبلية يف اجلهات  املناطق  أن  السياحة، كام  وقتنا احلارض يف جمال 
اجلريان تنحدر عىل سفوحها، ويمكن االستفادة منها يف توليد الكهرباء، باإلضافة إىل وجود الغابات فيها 

والثروات املعدنية بني طبقات صخورها.
٭ ما املدن السياحية اجلبلية يف اململكة العربية السعودية؟ 

٭ ما مقرتحاتك لتحويل منطقة جبلية إىل منطقة جاذبة للسكان؟

شكل )13( : أنواع اجلبال

ب ــ اهلضاب أو النجود :

اهلضبة هي جزء مرتفع من اليابس، وسطح اهلضبة منبسط تقريبًا، ومتسع، وتنحدر جوانب هذا السطح تدرجييًا 
نحو أطراف اهلضبة. ومن أهم اهلضاب يف العامل هضبة التبت التي يصل ارتفاعها إىل 6000م، ويطلق عليها اسم 
)سقف العامل(؛ ألهنا أعىل هضاب العامل، ومن اهلضاب هضبة نجد يف اململكة العربية السعودية، ويتخلل سطوح 
اهلضاب عادًة بعض املجاري املائية، واألودية، والتالل، والسالسل اجلبلية. ومن أهم الظاهرات التضاريسية عىل 

سطح هضبة نجد : جبال طويق، وجبال أجأ وسلمى.
٭ سمي هضاب أخرى عىل سطح األرض، وحددهيا عىل أطلسك.

جبال التوائيةجبال تعريةجبال بركانية
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ج ــ السهول :

      قال تعاىل :}
                                                                                                                                                          {] سورة األعراف[   

السهول أراٍض منبسطة السطح تقريبًا ذات ارتفاع قليل ال يزيد عىل500م غالبًا، ويقطن غالبية سكان العامل 
مناطق سهلية، وترتكز فيها الزراعة، ومتارس فيها مجيع األنشطة بسهولة.

تغطي السهول أكثر من نصف مساحة يابس الكرة األرضية، ويمكن تقسيم السهول إىل ثالث جمموعات هي :

1ــ السهول الداخلية :
عليها  يطلق  لذلك  القارات؛  من  الداخلية  األجزاء  يف  وتوجد 
سهول قارية أيضًا، وعىل الرغم من أهنا تتشابه من حيث املوقع واتساع 
الرقعة، إال أننا نجد بينها تباين كبري من حيث النشأة. فمثاًل بعضها 
نشأ نتيجًة لعمليات التعرية املتواصلة مما أدى إىل هبوطها، وهذا النوع 
املنحدرات  العادة، وبه بعض  السهول يكون سطحه متموج يف  من 
الشديدة، مثل بعض أجزاء حوض هنر املسيسبي بالواليات املتحدة.

شكل )14( : دلتا النيل 2ــ السهول الرسوبية ودلتاوات األهنار :
أو  الطمي،  أن معظم مكوناهتا من  يعني  الزمن وهذا  مر  مائية عىل  إرسابات  نتيجة  الرسوبية  السهول  تكونت 
الغرين، وكميات كبرية من املعادن، واألمالح الذائبة، باإلضافة إىل بقايا حيوانية ونباتية، والسهول الرسوبية تتكون 
عىل جوانب األهنارودلتاواهتا، وغالبًا ما تنشأ الدلتاوات يف منطقة اتصال النهر بمسطح مائي. ومن أشهر دلتاوات 
األهنار : دلتا هنر  املسيسبي بالواليات املتحدة، ودلتا هنر النيل. انظري الشكل)14(، أما السهول الفيضية فأمهها : سهول 
دجلة والفرات. ومن أهم ما يميز هذا النوع من السهول ندرة وجود املرتفعات هبا، وإن وجدت تكون بسيطة، ومن 
املالحظ أن السهول الفيضية ودلتاوات املناطق احلارة الرطبة تكون دائاًم عرضة ألخطار الفيضانات وذلك الستواء 

سطوحها،  وكثرة كمية املياه التي تصل إىل جمرى النهر، مثل هنر األورينوكو يف اجلزء األوسط من فنزويال.
3ــ السهول الساحلية :
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توجد سهول ساحلية بعضها ضيق والبعض اآلخر متسع عىل حافات القارات …ملاذا؟ 
وتنشأ هذه السهول نتيجة ألحد عاملني مها :

   أ ( نحت األمواج أو تقدم مياه البحار واملحيطات إىل اليابس أثناء حركات املد، وتقهقرها عنه أثناء اجلزر.
ض منطقة اإلرسابات هذه إىل عملية رفع تؤدي إىل انحسار  ب( نتيجًة إلرسابات هنرية يف قاع املسطح املائي، ثم تعرُّ
املاء بعيدًا عنها، ومن أهم السهول الساحلية يف العامل : سهول الواليات املتحدة الرشقية واجلنوبية، وسهول املكسيك 
الرشقية. ومن صفات السهول الساحلية أن بعضها يكون رميل وبه الكثري من األصداف واحلفريات ومظهره 

العام غري مستٍو كام هو احلال يف السهول الرسوبية مثاًل.
٭ ما نوع السهول يف اململكة العربية السعودية؟ اذكرهيا.

٭ ما املميزات التي جتعل املناطق السهلية أكثر املناطق ازدحامًا بالسكان؟

شكل )15(: توزيع )املناطق الرملية(  يف العامل
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الباردة املتجهة نحو خط  املائية  بالتيارات  وتتأثر هذه الصحاري 
االستواء... هايت أمثلة هلذه التيارات الباردة.

وتعمل هذه التيارات عىل تربيد األجزاء السفىل من الكتل اهلوائية 
التي متر عليها قبل وصوهلا إىل اليابس؛ فيؤدي ذلك إىل ظهور الضباب 
عىل  أمطارًا  تسقط  فال  هبا،  الرطوبة  قلة  وإىل  الساحلية،  املياه  عىل 
السواحل؛ ألن الرياح تفقد رطوبتها عند مرورها عىل التيارات الباردة، 

حيث يتحول البخار إىل ضباب. 
٭ هايت أمثلة أخرى للصحاري الساحلية. 

٭ صفي املدى احلراري السنوي.

٭ ما املقصود باملدى احلراري السنوي؟

2ــ الرمال الداخلية : 
تقع هذه الرمال داخل القارات، ومن أهم أسباب نشأهتا بعدها عن املسطحات املائية؛ مما يؤدي إىل وصول 
الرياح إليها، وقد ختلصت يف طريقها من معظم ما حتمله من بخار املاء. ومن أشهر هذه الصحاري : صحراء الربع 

اخلايل، صحراء كلهاري بإفريقيا.
٭ هايت أمثلة أخرى للصحاري الداخلية. 

٭ ما املناخ السائد يف هذه الصحاري؟

٭ كيف يكون املدى احلراري اليومي والسنوي؟

د ( املناطق الرملية :  

م املناطق الرملية عىل أساس املوقع بالنسبة للبحار واملحيطات إىل قسمني مها : تقسَّ
1ــ الرمال الساحلية :

وتقع يف غرب القارات ، مثل : سواحل غرب إفريقيا شامل درجة عرض 8ْ شاماًل،وساحل أمريكا اجلنوبية ما 
بني درجتي العرض 14ْـ 31ْ جنوبًا، وصحراء شامل غرب املكسيك، وصحراء ناميب عىل ساحل جنوب غرب 

إفريقيا . انظري الشكل )15(.

مصطلحات

الصحراء : مصطلح مناخي نبايت يطلق 
عىل أجزاء من األرض تنخفض فيها كمية 
الذي  احلد  إىل  احلرارة  درجة  أو  األمطار 
جيعل الغطاء النبايت نادرًا ويشمل املناطق 
شبه  تعد  لذا  واجلبال؛  واهلضاب  الرملية 

اجلزيرة العربية صحراء.
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تضاريس املرتبة الثالثة :

نشأت معظم األشكال التضاريسية ذات املرتبة الثالثة نتيجًة لعوامل التعرية التي يتعرض هلا سطح األرض، 
بفعل األهنار، والرياح، واجلليد، واألمواج البحرية وغريها، وبعضها نتيجًة لعمل الرباكني، وهذه أصغر أنواع 
التضاريس من حيث املساحة التي تغطيها ؛وذلك ألهنا توجد بصورٍة انفرادية. مثل وجود منطقٍة سهليٍة حمدودٍة 
يف سلسلٍة جبليٍة، أو وجود بعض اجلبال أو التالل يف مناطق سهلية، ويف حالة وجود جبال يف مناطق سهلية أو 
صحراوية مثاًل فهي ختتلف يف مناخها، وبالتايل يف حيواناهتا ونباهتا عن تلك املناطق املجاورة هلا، وتضاريس 
املرتبة الثالثة بصفٍة عامٍة هي استثناءات وسط تضاريس املرتبة الثانية إال أن هلا بعض األمهية إذا كانت تالل وسط 

سهول حارة، أو مناطق سهلية أو أودية وسط نطاقات جبلية.

ثالثًا : العوامل املؤثرة يف تشكيل سطح األرض

شكل) 16(
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٭ ما العوامل املؤثرة يف ظهور الشكل التضارييس يف صور الشكل )16(.

تنقسم العوامل التي تساعد عىل تشكيل سطح األرض إىل قسمني مها :
عوامل داخلية )باطنية(.

عوامل خارجية.

تنقسم إىل قسمني :
أ (  حركات باطنية رسيعة ومفاجئة حتدث خالل 
سبق  والتي  والزالزل  الرباكني،   : مثل  قصري.  وقٍت 

دراستها يف الصف األول املتوسط بالتفصيل.
ب ( حركات باطنية بطيئة : وحتدث خالل ماليني 

السنني مثل : 
الصخور  يف  حتدث   : )الطيات(  االلتواءات  ٭ 

الرسوبية نتيجًة للحركة األفقية هلذه الصخور؛ مما يؤدي 
إىل انثنائها إىل األعىل مكونًة طياٍت حمدبٍة تتمثل باجلبال. 
مثل: جبال األلب ، جبال الروكي، جبال البريينيه بفرنسا 
رة فإهنا تتمثل يف  انظري الشكل )17(، أما الطيات املقعَّ

املنخفضات واألودية.
رأسية  حركتها  تكون   : )الصدوع(  االنكسارات  ٭ 
العكس  أو  األعىل،  نحو  األسفل  من  تأثريها  ويكون 
لذلك  انخفاضها؛  أو  القارات  ارتفاع  مثاًل  عنها  وينشأ 
تعرف باسم العوامل البانية للقارات. ولالنكسارات عدة 
أنواع حسب نوع الصخر وشدة الضغط، فإذا ارتفـعت 

كتلـة، 

أواًل : العوامل الباطنية :

شكل)17( : االلتواءات يف الصخور الرسوبية يف جبال البريينيه 
بفرنسا

إضافة

اجلبلية  املنطقة  تتكون  أن  النادر  من  إنه 
من طية واحدة فغالبًا ما تضم جمموعة من 
الطيات املتجاورة يطلق عليها اسم السلسلة 
االلتوائية،  فإذا تتالت الطيات بشكل منتظم 
أطلق عىل السلسة االلتوائية اسم النموذج 
اجلواريس، أما إذا أخذت الطيات أشكااًل 
متباينة بغري انتظام تسمى النموذج األلبي، 
يف  أطلس  جبال  مثل  انتشارًا  أكثر  وهي 

املغرب العريب.
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و انخفضت األخرى سمي انكسارًا، وإذا حافظت الكتلتان 
عىل مستوى واحد ُتعرف بالصدع، وهلا عدة فوائد منها : 
الباطنية،  الثروات  مكامن  عن  الكشف  عىل  تساعد  أهنا 
واالنكسارات  الصدوع  ويرافق  استخراجها،  وتسهل 

أحيانًا ظهور الينابيع. انظري الشكل )18(

ثانيًا : العوامل اخلارجية :

تقوم العوامل اخلارجية بتفكيك وجتزئة الصخور إىل أجزاء أصغر، ونقل املفتتات من مناطقها األصلية إىل 
مناطق أخرى، تنقسم العوامل اخلارجية إىل قسمني مها :

٭ عوامل التجوية )ميكانيكية ـ كيميائية(.

العوامل يف  تناول هذه  الرياح( وسيتم  ـ  اجلليد  ـ  البحار  مياه  ـ  األمواج  ـ  اجلارية  )املياه  التعرية  ٭ عوامل 

النظام املائي ـ والنظام اجلوي يف الوحدة الرابعة من هذا الفصل الدرايس ـ إن شاء اهلل ـ. 

شكل)18( : صدع يف جيبويت يعرف بالصدع اإلفريقي الرشقي

للنقل  تتعرض  أن  دون  اجلوية  العوامل  بفعل  السطحية  الصخور  وتفتيت  حتطيم  عملية  هي   : التجوية 
واإلرساب. و عملية التجوية ال تتم برسعة، بل هي بطيئة تتطلب زمنًا طوياًل، ويتناسب الوقت الذي تستغرقه 
املتحولة أشد مقاومًة لعمليات  النارية والصخور  تناسبًا طرديًا مع صالبة الصخر. فالصخور  التجوية  عملية 
التجوية من الصخور الرسوبية، وبالرغم من ذلك فإن تآكل طبقة رقيقة من الصخور الرسوبية ال يزيد سمكها 

عىل سنتيمرت واحد يستغرق أحيانًا 200سنة تقريبًا.
      تتأثر عمليات التجوية بعدد من العوامل أمهها :

التجوية وأثرها يف الصخور :
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1ـ املناخ.         2ـ نوع الصخر.           3ـ الغطاء النبايت.
1ـ املناخ :

العوامل التي تؤثر يف عملية التجوية :

ترتبط التجوية ارتباطًا وثيقًا باملناخ، وتتأثر بتقلباته، ففي املناخات 
الرطبة تشتد عمليات التجوية أكثر منها يف املناخات اجلافة. فمثاًل : ُبنيت 
األهرامات يف مرص من احلجارة الكلسية، ومل يتآكل منها إال القليل مع 
أنه قد مىض عىل بنائها أربعة آالف سنة تقريبًا، أما املقابر املصنوعة من 

حجارة كلسية مشاهبة وموجودة يف شامل رشق الواليات املتحدة فقد تآكلت كثريًا إذ أصبحت غري مقروءة بالرغم 
من أنه مل يمض عليها سوى300سنة.

٭ ما السبب يف رسعة تآكل احلجارة الكلسية يف شامل رشق الواليات املتحدة األمريكية؟

فحسب،بل  التجوية  معدالت  يف  املناخ  يؤثر  ال 
األرضية  لألشكال  العام  املظهر  إىل  تأثريه  يمتد 
الناجتة من عمليات التجوية. فمثاًل : السفوح اجلبلية 
البيئات  يف  أهنا  نجد  والرملية  الطينية  الصخور  من 
السطح.  ومنتظمة  االنحدار،  معتدلة  تكون  الرطبة 
البيئات  نفسها يف  الصخور  اجلبلية من  السفوح  بينام 
اجلافة تكون شديدة االنحدار، وشديدة التقطع بفعل 

املجاري املائية. انظري الشكل)19( 
2ـ نوع الصخر :

شكل)19( : أثر املياه عىل الصخور

٭ ختتلف الصخور يف مدى مقاومتها لعوامل التجوية، ويعتمد ذلك عىل صالبة الصخر، ونوع املعادن التي 

يتكون منها، وتعدُّ الصخور الكلسية أكثر الصخور تأثرًا بعمليات التجوية.
٭ أهيام أكثر تأثرًا بعمليات التجوية الصخور الرسوبية أم النارية؟

٭ إذا وجد يف الصخر نفسه فوالق وشقوق فإهنا تسهل عمل التجوية؛ ألهنا تزيد مساحة السطح الصخري 

إضافة
إن تسمية عملية التجوية هبذا االسم نسبة 
تسهل  التجوية  إن  اجلوية.  العوامل  إىل 
ـ  الرياح  ـ  اجلارية  )املياه  التعرية  لعوامل 
من  الصخور  نزع   عمليات  األمواج…( 

مكاهنا ونقلها.
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تنقسم التجوية إىل نوعني مها : التجوية امليكانيكية، التجوية الكيميائية.

أنواع التجوية :

                               : ة  ر ا حلر ا جة  ر د يف  ف  ختال ال ا ــ  أ   
                 

الشتاء  بني  احلرارة  لدرجة  الكبري  االختالف  يؤدي 
والصيف، وبني النهار والليل إىل متدد الصخور هنارًا نتيجًة 
المتصاص املعادن املوجودة يف الصخر للحرارة العالية هنارًا 
صها لياًل نتيجَة انخفاض درجة احلرارة ؛ مما يؤدي إىل  وتقلُّ
انفصال القرشة اخلارجية للصخرة ، وحتطمها. وتعرف هذه 

عوامل التجوية امليكانيكية )الفيزيائية( :   
شكل )20( : التجوية امليكانيكية

شكل )21( : تقرش الصخور

1ـ التجوية امليكانيكية :

هي عملية حتطم الصخر،وتفتته دون حدوث تغيري 
عىل خصائصه األصلية بفعل التباين يف درجة احلرارة 

لياًل وهنارًا، صيفًا وشتاًء. انظري الشكل)20( 

املعرض لتأثري العوامل اجلوية. 
3ـ الغطاء النبايت :

إن الصخور التي يكسوها غطاء نبايت كثيف أقل تأثرًا بالعوامل اجلوية؛ ألن الغطاء النبايت حيمي السطح اخلارجي 
لتلك الصخور من التعرض املبارش لتأثري عوامل التجوية عكس املنطقة اجلرداء التي تتأثر بعوامل التجوية.
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العملية بتقرش الصخر. انظري الشكل)21(. إن العالقة بني عمليات 
التجوية امليكانيكية، وكل من املدى اليومي، واملدى السنوي  للحرارة 
عالقة طردية ، فكلام كان املدى احلراري كبريًا كلام كانت عمليات 

التجوية أشد وأرسع.
ب ــ جتميد املياه بني شقوق الصخر :

ُيعدُّ جتمد املياه بني الشقوق )الفواصل( املوجودة يف الصخور 

)1( إن املاء عندما يتجمد ويتحول إىل جليد يزيد حجمه بنسبة 9%، ويسمع أصوات فرقعة يف الصخور وقت الغروب، حيث يعتقد 
أن مصدر هذه األصوات ناتج عن تشققات الصخور؛ بسبب اهلبوط املفاجئ يف درجة احلرارة.

شكل)22( : فواصل أفقية ورأسية

)أثر النمل عىل الصخور( شكل)23( )جذور النبات داخل الصخر(

شكل)24( : التبلور امللحي

ويؤدي اخرتاق جذور النباتات للصخور إىل تكرسها وتفككها، وكذلك 
ارة كالديدان والنمل. انظري الشكل)23(                                  احليوانات احلفَّ

 د ــ التبلور امللحي :                               
الشقوق  داخل  امللح  بلورات  جتمع  عىل  واجلزر  واملد  األمواج  تساعد 
الصخـرية ونتيجًة لتعرض هذه السطوح من الصخر حلرارة الشمس يتبخر 
املاء ،وترتاكم بلورات امللح داخل الشقوق، فيزداد حجمها؛ مما يسـبب تفتتًا 

للصـخر، ويظهر ذلك يف صخور الشواطئ احلارة.انظري الشكل )24( 

املناطق  يف  خاصًة  امليكانيكية  التجوية  عوامل  أهم 
التجمد  درجة  إىل  فيها  احلرارة  درجة  تصل  التي 
كتلة  حجم  زيادة  إىل  يؤدي  التجمد  أن  إذ  شتاًء، 
الصخور  ثقوب  الدخول يف  يستطيع  فاملاء  املاء)1(، 
وشقوقها وبتجمده يسبب ضغطًا كبريًا عىل جوانب 
الشقوق الصخرية؛ مما يؤدي إىل توسعها وإىل حتطيم 

الصخريف النهاية. انظري الشكل)22(
ج ــ تأثري الكائنات احلية :

تعمل النباتات واحليوانات عىل تفكيك الصخور 
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فإن ارتباط التجوية امليكانيكية بتجمد املياه جيعل احلطام 
مدببة(  )حادة  حافاٍت  ذات  عىل شكل شظايا  الصخري 
وتعد حقول احلجارة من أهم األشكال األرضية الناجتة عن 
التجوية امليكانيكية يف تلك املناطق وتتكون تلك احلقول 
من مناطق واسعة تغطيها أكوام من احلجارة  ذات األضالع 

احلادة، واحلافات املدببة. انظري الشكل )26(

شكل )25( : جبل قبايب

شكل )26( : صخور ذات أضالع حادة وحافات مدببة            

أهم العوامل املؤثرة يف التجوية الكيميائية :

2ــ التجوية الكيميائية : 

املعادن  بعض  تفاعل  نتيجة  وتآكله  الصخر  تفتت  هي 
التي يتكون منها الصخر مع العنارص واملركبات الكيميائية 
املوجودة يف الغالف اجلوي. مثل : األكسجني، وثاين أكسيد 

الكربون وغريها.                                          
صخرية  مواد  تكوين  إىل  تؤدي  الكيميائية  التجوية  إن 
خصائص  عن  خمتلفة  كيميائية  خصائص  ذات  جديدة 

الصخور األصلية.           

من أبرز األشكال األرضية التي تنتج عن التجوية امليكانيكية  يف املناطق اجلافة، اجلبال والتالل ذات الشكل 
القبايب الدائرى الناتج عن تقشري الصخور. كام يف الشكل)25(. أما يف املناطق الباردة واملناطق اجلبلية املرتفعة 

األشكال األرضية الناجتة عن التجوية امليكانيكية :

أ ــ اإلذابة والتحلل باملاء :
املاء  يف  تذوب  التي  املعادن  أشهر  ومن  املاء،  يف  للذوبان  الصخور  منها  تتكون  التي  املعادن  قابلية  ختتلف 
ن  اهلااليت، واجلبس. وتزداد قدرة مياه األمطار عىل اإلذابة، وذلك ألن ثاين أكسيد الكربون املذاب يف مياه األمطار يكوِّ
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حتدث عمليات التجوية امليكانيكية والكيميائية يف الطبيعة معًا؛ مما جيعل الفصل بينهام أمرًا صعبًا، و الواقع 
ل عمليات التجوية الكيميائية وتنشطها، فتحطم كتلة صخرية إىل عدد  أن بعض عمليات التجوية امليكانيكية تسهِّ

من الكتل الصغرية يزيد مساحة السطح املعرض للتجوية الكيميائية أضعافًا عدة.

العالقة بني التجوية الكيميائية وامليكانيكية : 

دور اإلنسان يف عمليات التجوية :

أصبح لإلنسان يف العرص احلديث دوٌر بالُغ األمهية يف تشكيل سطح األرض، وهذا الدور له جوانب سلبية 
خاصة من خالل عمليات احلفر والردم التي ترافق إنشاء طريق رسيع يف منطقة صلبة، أو عمليات البناء يف املدن 
وغريها من األنشطة البرشية. ويضاف إىل التأثريات املبارشة يف عمليات التجوية كثريًا من التأثريات غري املبارشة 
مثل : تأثري التلوث اجلوي واألمطار احلمضية وغريها، كام أن لـه جوانب إجيابية إذ استطاع اإلنسان احلد من تفتت 
الصخور، وانجراف تراكامهتا بفعل شدة االنحدار، فقام بتـشجري منحدرات اجلبال، وحتويلها إىل مدرجات لالحتفاظ 
باملفتتات الصخرية؛ مما يساعد عىل إعادة الغطاء النبايت، وقيام الزراعة فيها، و يساعد عىل متاسك الصخور وتثبيتها 

ومنع اهنيارها، وتساقطها.

محض الكربونيك )HCO ( الذي يتفاعل مع الصخور خاصة 
له إىل مادة قابلة للذوبان يف املاء؛ وهلذا فإن  احلجر اجلريي، وحُيوِّ
عامل اإلذابة يعد أكثر عوامل التجوية الكيميائية تأثريًا خاصًة 

يف البيئات الرطبة. انظري الشكل)27(

شكل )27( : التجوية الكيميائية 

ب ــ األكسدة : يتحد األكسجني املذاب يف 
تركيب  يف  يدخل  الذي  احلديد  معدن  مع  املياه 
له إىل ثاين أكسيد احلديد  كثري من الصخور، وحيوِّ
ل ذلك عمل التجوية  الذي يعرف بالصدأ، ويسهِّ
الصخر،  تفتيت  عىل  يساعد  ألنه  الكيميائية؛ 

وتآكله وخاصة يف البيئات الرطبة.

إضافة
احلمض  مثل:  الكيميائي  احلمض  نسبة  فيها  ترتفع  التي  األمطار  إن 
باألمطار  ُتعرف  اهلواء   تلوث  من  الناتج  والكربوين  النيرتوجيني، 
احلمضية، وهي من أخطر املشكالت البيئية املعارصة التي تعاين منها الدول 



41

أسئـلة وتطبيقات
س 1ـ مما يتكون النظام الصخري؟

س 2ـ اختاري اإلجابة الصحيحة فيام يأيت :
      أ ( الوشاح حييط بـ  :                 النواة الداخلية.               النواة اخلارجية.                  القرشة اخلارجية.               كل ما ذكر. 
    ب( يعتقد العلامء أن النواة الداخلية يف حالة:                            صلبة.                سائلة.                لزجة.                   كل ما ذكر.

    ج ( السيال عبارة عن مادة:                          بازلتية.                  جرانيتية.               سيام.                كل ما ذكر.
     د ( الزمن األركي              ييل الزمن الرابع.           يسبق الزمن األول.            بعد الزمن الثاين.             ييل كل األزمنة اجليولوجية. 
    هـ( الصخور التي تكثر هبا األحافري هي:                              الرسوبية.             املتحولة.               األولية.              كل ما ذكر.

     ز ( من املرتبة التضاريسية األوىل :        
                          السهل األوريب العظيم.              جبال الرسوات.                          هضبة التبت.                 املحيط اهلندي.

    ح ( القارة التي متثل 16% من مساحة اليابس:                   آسيا.          إفريقيا.           أوروبا.         أمريكا الشاملية .
    ط ( أم القارات هي:                جندوانا.          تيثس .            جيمورفولوجيا.            بانجيا.

    ي ( تكونت جبال اإلنديز نتيجة اللتقاء صفيحة :             
                       حميطية مع حميطية .                 قارية مع حميطية.            قارية مع قارية.            كل ما ذكر.

    ك ( يرتكز السكان عادة يف:                     اجلبال.           السهول.            اهلضاب.            األودية.
    ل ( سقف العامل هي:                  هضبة احلبشة.         هضبة التبت.          هضبة نجد.          هضبة الدكن.

     م ( نشأت تضاريس املرتبة الثالثة نتيجة :     
                     لعوامل التعرية.      لتصادم الصفائح القارية.          اندساس صفيحة حميطية حتت أخرى قارية.       كل ما ذكر.

    ن ( االلتواءات )الطيات( املحدبة ينتج عنها:                     اجلبال.         األودية.            املنخفضات.            كل ما ذكر.
  ص( االنكسارات من العوامل الباطنية:                 الرسيعة.             املفاجئة.        البطيئة.           كل ما ذكر.

     ع ( الزالزل من العوامل:                      اخلارجية.             الباطنية .           اخلارجية والباطنية  .
    ف( يعدُّ جتمد املياه يف الشقوق من عوامل التجوية:                       الكيميائية.                امليكانيكية.           التعرية.  
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س 3ـ أين توجد الصخور الرسوبية يف اململكة العربية السعودية؟ وما أمهيتها؟
س 4ـ صنَّفي الصخور التالية إىل أنواعها الرئيسة :

الفوسفات  - الكوارتزيت - اإلردواز - البازلت - نيس - الشيست - اجلرانيت - احلجر الرميل - الفحم 
احلجري - الذهب.

س 5 ـ علِّيل ما يأيت :
أ ( اشتامل الصخور الرسوبية عىل خزانات املياه اجلوفية.

ب( االختالف الواسع للصخور املكونة لسطح األرض.
ج( زيادة محوضة مياه األمطار يف القرن العرشين.

 د(تعدُّ مياه األمطارأكرب مذيب يف النظام األريض.
هـ( الفواصل تساعد يف عملية التجوية امليكانيكية.

 و( نشأة تضاريس املرتبة الثالثة. 
 ز( املظهر البلوري لصخور اجلرانيت.
ح( املظهر الزجاجي لصخور البازلت.

نوع الصخر
البازلت
الرخام

استعامالتهمميزاتهالصخر الرئيس له

س 8 ـ  من خالل دراستك للغالف الصخري وضحي :
  أ ( أمهية دراسة الصخور.

ب( العلم الذي يدرس تكوينات الصخور وطبقاهتا.
 ج ( الفائدة التي جينيها اإلنسان من معرفة صخور األرض.

س 6ـ اكتبي البيانات املناسبة عىل شكل الدورة الصخرية 
الذي أمامك.

قي بني البازلت والرخام يف اجلوانب التالية كام هو موضح يف اجلدول التايل : س7ـ فرِّ
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ي أهم الصخور يف اململكة العربية السعودية من خالل دراستك السابقة مع رسم خريطة للمملكة  س9ـ سمِّ
ح مواقعها. توضِّ

س10ـ  دليلِّ عىل صحة ما يأيت :
ل املناطق اجلبلية حدودًا طبيعية بني الدول .   أ ( تشكِّ

ب( تركز سكان العامل يف املناطق السهلية .
ج ( غلبة الطابع اجلبيل أو الصحراوي عىل سطح بعض الدول .

 د ( املناطق احلارة الرطبة دائاًم عرضة ألخطار الفيضانات .
س11ـ أهيام أفضل أن نرسم احلدود السياسية بني الدول يف مناطق سهلية أم جبلية ؟علِّيل إجابتك . 

س 12ـ صنِّفي األشكال التالية حسب مراتبها التضاريسية الرئيسة :
املوائد الصحراويةـ  قارة إفريقياـ  جبال اإلنديزـ  بحرية بركانيةـ  املحيط اهلنديـ  هضبة األناضولـ  سهول فيضية 

- قارة آسيا - الصحراء الكربى ـ الكثيب اهلاليل ـ وادي نشأ نتيجة النحت النهري ـ هنر النيل.
س13ـ ما الفرق بني ما يأيت :

   أ ( السهول واجلبال من حيث استغالل اإلنسان هلا .
ب ( عمليات التجوية وعمليات التعرية من حيث تأثري كل منهام يف الصخر .

 ج ( الصخور النارية والصخور الرسوبية من حيث املميزات . 
  د ( التجوية امليكانيكية والكيميائية يف تشكيل سطح األرض .

س 14ـ  ضعي املفاهيم واملصطلحات اآلتية يف أماكنها الصحيحة من اجلدول :
      كليمنجاروـ الدانوب ـ لوط ـ األناضول ـ النيجرـ سيبرييا ـ الدكن ـ طويق ـ  الدهناء ـ أورال ـ الروكي 

ـ كلهاري ـ سيحون ـ البمباس.
صحاريأهنارسهولهضابجبال
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يل حدود الكنتور يف الشكل التايل إىل شكلها التضارييس  ،ثم اذكري اسم الظاهرة التضاريسية  س15ـ حوِّ
أو املدلول؟

س16ـ صفي بأسلوبك ما يأيت :
       أ ( أحد نظريات نشأة القارات واملحيطات.           ب ( اهلضبة.             ج ( السهول الداخلية.

سبب  اذكري  و  ؟  مها  قسمني.ما  إىل  واملحيطات  للبحار  بالنسبة  املوقع  أساس  عىل  الصحاري  م  ُتقسَّ س17ـ 
نشأهتام.

نت السهول الرسوبية  س18ـ كيف تكوَّ
والساحلية مع ذكر األمثلة؟

دي عىل خريطة العامل التي س19ـ حدِّ
أمامك مثااَلً لكل ظاهرة تضاريسية قمت 

بدراستها.   

س20ـ )لقد خلق اهلل سبحانه وتعاىل اجلبال لتثبيت األرض، وحفظ توازهنا( عىل ضوء ذلك :
          أ ( ختييل أن اجلبال غري موجودة عىل سطح األرض ما الذي يمكن أن حيدث لألرض؟

      ب ( ما الفوائد األخرى للجبال غري تثبيت األرض وحفظ توازهنا؟ وعىل ماذا يدل؟
       ج ( ما أقسام اجلبال من حيث نشأهتا؟

حي نشأة اجلبال من خالل نظرية حركة الصفائح.         د ( وضِّ



45

الفصـل الثالـث
النظام املائــــي

: اًل  و أ
: نيًا   ثا

مكونات النظام املائي.
حركات املياه.



46

الـنـظـام املـائــي

٭ ما الغالف الذي يمثل املسطحات املائية؟

٭ سمي املسطحات املائية الكربى املوجودة عىل سطح األرض.

٭ ما أمهية املاء للمخلوقات احلية؟

٭ ما املقصود من اآلية القرآنية )الثانية( رقم )18( يف سورة املؤمنون؟

٭ ارسمي شكاًل  مبسطًا توضحني فيه الطبقات الصخرية املنفذة للامء وغري املنفذة له. 
٭ كيف نقدر نعمة املاء؟

يقصد بالنظام املائي مجيع املسطحات املائية عىل سطح األرض من حميطات، وبحار وبحريات، ومياه جارية، 
املائي مياه ماحلة. انظري  ومياه متجمدة، ويغطي نحو71%من سطح األرض، والغالبية العظمى من الغالف 

اجلدول رقم )2( 

النظام املائي :

جدول رقم )2(

مياه ماحلة
مياه عذبة

%97،2
%2،8

النسبةنوع املياه

أواًل : مـكـونـات الـنـظـام املـائـي

قال تعاىل: }
{ ]سورة الروم[

{ ]سورة املؤمنون[ قال تعاىل: }
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٭ ما نسبة اليابس لسطح األرض إذا كان املاء71%؟

٭ ماذا يستفاد من املياه املاحلة؟

٭ تعمل املياه كمنظم ٍرئيس للحرارة عىل األرض، فاملياه متتص 
احلرارة الواصلة من الشمس بدرجة فائقة دون أن يؤدي إىل ارتفاع 
كبري يف درجة حرارهتا؛ مما حيدث التوازن احلراري عىل سطح األرض 
فيجعل األرض تتالءم مناخيًا، ومن ثم تالئم مجيع املخلوقات احلية 

التي تعيش عليها.
وهو  األرض،  سطح  عىل  احلياة  مصدر  واملاء  ٭ 

أن  نجد  لذلك  الستمرارها؛  وأسايس  حيوي  عنرص 
املاء له أمهية من حيث :

٭ استخدامه يف الرشب، واألغراض املنزلية.
النحت  عوامل  من  هام  عامٌل  اجلارية  املياه  ٭ 

والنقل واإلرسـاب فـكثرٌي من السهول والدلتاوات 
اخلصبة نتاج لذلك.

٭ وسيلة نقل وتعد من أرخص أنواع النقل.

٭ يؤثر عىل الطقس واملناخ عىل سطح األرض. 
٭ املاء مصدر لثروات عديدة منها األسامك.... 

٭ هايت مثالني آخرين يدالن عىل أمهية املاء.

انظري الشكل ) 28(
تعدُّ الدورة املائية من أعظم النعم التي أنعم اهلل عز وجل هبا عىل البرش مجيعًا، فهي تضمن بمشيئة اهلل وجود املاء 
د. فاملاء يعود إىل املحيطات والبحار بشكٍل مبارش، وغري مبارش  واستمراره، وبقائه؛ لذلك نجد أن املاء مورد متجدِّ
وذلك عندما تسقط األمطار أو الثلوج، وجزء من املاء يترسب إىل الرتبة وداخل األرض، ويتجمع جزء آخر منه 

دورة املـاء عـلـى األرض :

إضافة
إما يف  فهي  املعدنية،  بالثروات  تزخر  واملحيطات  البحار  إن 
؛  قلياًل  مازال  استغالهلا  ولكن  مياهها،  يف  مذابة  أو  القيعان، 
بسبب احلاجة إىل رصف مبالغ عالية عىل الدراسات واألبحاث 
الفوسفور،   : املعادن  أهم  ومن  استخراجها.  بكيفية  املتعلقة 
واملنجنيز  القارية،  األرصفة  عىل  يتواجدان  حيث  واحلديد، 
متتابعة  كأغلفة  فينمو  واألطليس  اهلادي  املحيطني  يف  املتوفر 
فوق الصخورأو األصداف يف القيعان كام يف : بحرية متشجن يف 
الواليات املتحدة األمريكية. وتعرف بعقد املنجنيز، و يستخرج 
من هذه العقد معدن النحاس والنيكل. و حتتوي القيعان عىل 

النفط والغاز الطبيعي.

إضافة
تعالج املياه بثالث عمليات رئيسة هي :

املاء مواد كيميائية  التخثري : يضاف إىل  1ـ 
و خمثرات.

2ـ الرتشيح : يمرر املاء بمرشح يتكون من 
طبقة من الرمل أو الرمل والفحم.

3ـ التعقيم : بإضافة مادة الكلور.
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توجد املياه السطحية يف عدة صور منها :
٭ البحار واملحيطات.           ٭ األهنار.                      ٭ البحريات.

تشغل البحار واملحيطات نسبة أكثر من97% من مساحة املسطحات املائية فوق سطح األرض.
٭ اقرئي الشكل )29( ثم أكميل :

أ ــ البحار واملحيطات :

أواًل : املـيـاه الـسـطـحـيـة :

الشكل)28( : دورة املاء

عىل سطح األرض يف صورة بحريات، وأهنار، وأودية تصب يف البحار واملحيطات. ثم يتبخر املاء ثانية من الرتبة ،ومن 
املحيطات والبحار وغريها، ويصعد البخار إىل أعىل يف الغالف اجلوي، و يتكاثف، ومن ثم يسقط مرة أخرى. وهذه 

العملية تعمل بصورة مستمرة، ودائمة وتعرف باسم )الدورة املائية، أو الدورة اهليدرولوجية(.
تشكل املياه السطحية واملياه اجلوفية معظم مكونات النظام املائي، ومها املوردان الرئيسان للمياه عىل سطح األرض. 
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شكل)29( : نسبة اليابس واملاء يف العامل

إضافة
البحر امليت : هو بحرية ماحلة تقع بني فلسطني املحتلة واألردن، 
وهو أكثر بقاع األرض انخفاضًا 399م حتت مستوى سطح البحر، 
وهو أشد املسطحات املائية ملوحة يف العامل، وحيتوي عىل كميات 
كبرية من األمالح املعدنية منها: ملح الطعام، والربوميد، و كلوريد 
نحو 1,040كم2،  مياهه  وتغطي  البوتاسيوم.  الكالسيوم وكلوريد 
ويالحظ أن مستوى املياه يف البحر امليت أخذ يف التناقص منذ أوائل 
تغذي  النهريات  األردن وعدد من  أن هنر  العرشين، ورغم  القرن 
برسعة  تتبخر  املياه  جتعل  املنطقة  هذه  يف  احلرارة  أن  إال  البحرية، 
شديدة مع انخفاض معدل هطول األمطار فيه أيضا؛ وهلذا السبب 
فإن ملوحة البحر امليت ال تقل أبدا وتتيح نسبة امللوحة العالية يف 
املياه قدرًا كبريًا من الطفوية؛ مما جيعل السباحة فيه أمرًا أكثر سهولة. 
ويعتقد البعض أن االستحامم يف البحر امليت يفيد الصحة؛ وذلك 

ملا حتتويه مياهه من أمالح معدنية.

النصف  يف  اليابس  مساحة  معظم  ترتكز  ٭ 

..............من األرض.
النصف  يف  املـاء  مساحة  معظم  ترتكز  ٭ 

..............من األرض.
٭ تبلغ مساحة املحيط اهلادي حوايل .............  
اهلندي  واملحيط   ......... األطليس  املحيط  ومساحة 

مساحته .........
٭ ما املسطحات املائية يف العامل؟ اذكرهيا.

تشغل البحار حوايل10%من مساحة األرض، وهي 
مسطحات مائية صغرية املساحة، وقليلة العمق نسبيًا.

م إىل أنواع عديدة من أبرزها : وتقسَّ
1( البحار املفتوحة :
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وهي البحار التي تتصل باملحيطات بفتحاٍت واسعٍة نسبيًا مثل : بحر العرب، وبحر الشامل و.............
2( البحار شبه املفتوحة  :

وهي البحار التي تتصل باملحيطات بفتحات ضيقة مثل : البحر األمحر و...............و...............
3( البحار املغلقة : 

وهي البحار التي حييط هبا اليابس من مجيع اجلهات، ومن ثم فهي أشبه بالبحريات إال أهنا أكرب منها مساحًة. 
مثل : البحر امليت و .......... و .....

حرارة مياه البحار واملحيطات وملوحتها : 
البحر. وقد دلت  أو  املحيط  العميقة يف  املياه  املياه ترتفع كلام توغلت يف  يعتقد قدياًم أن درجة حرارة  كان 
الدراسات احلديثة أن درجة حرارة املياه تنخفض بالتدريج كلام اجتهنا صوب املياه العميقة؛ ألن املصدر األساس 

حلرارة مياه البحارواملحيطات هو اإلشعاع الشميس.
وختتلف درجة احلرارة بني املياه السطحية بسبب :

القرب  أو  البعد  ومدى  املائي،  للمسطح  اجلغرايف  املوقع  ٭ 

فرتة  وطول  الشمس  أشعة  سقوط  وزاوية  االستوائية،  الدائرة  عن 
السطوع.

٭ مدى قدرة املياه عىل امتصاص األشعة الشمسية.

تراكم   : مثل  املائي.  املسطح  فوق  املناخية  تغرياألحوال  ٭ 

السحب، وكميات األمطار ....إلخ.
وختتلف نسبة ملوحة مياه البحار واملحيطات عىل سطح الكرة األرضية؛ نظرًا الختالف العالقة بني كمية املياه 
املكتسبة )بواسطة األمطار، أوالثلوج، واملياه التي تصبها األهنار( وتلك التي تفقد من البحار واملحيطات عن طريق 
التبخر، وترجع ملوحة مياه البحار واملحيطات بصفة أساسية إىل احتوائها عىل أمالح كلوريد الصوديوم، الذي 
ل75%من األمالح الذائبة يف مياهها، وتزداد نسبة امللوحة يف العروض املدارية مثل املحيط اهلندي؛ وذلك  يشكِّ
بسبب زيادة التبخر ،حيث تسود الرياح التجارية، ولصفاء السامء، وقلة األمطار، عكس ما يكون يف العروض 

العليا )املعتدلة( فإن التبخر يقل؛ مما يؤدي إىل زيادة كمية األمطار مثل املحيط األطليس. 
٭ أهيام أعىل يف نسبة امللوحة البحر امليت أم البحر العريب؟ملاذا؟

يف  األهنار15  يف  امللوحة  نسبة  متوسط  إن 
األلف، ويف البحار 35 يف األلف. واحلكمة 
الظاهرة للعلامء يف ملوحة البحار كي ال تتعفن 

احليوانات امليتة.

إضافة
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تضاريس قيعان البحار واملحيطات :
٭ هل قاع املحيط منبسط؟

ليست  واملحيطات  البحار  قيعان  إن 
إهنا  بل  املايض،  يف  يعتقد  كان  كام  مستوية 
تتـضمن كـثريًا من املظاهر التضاريسية التي ال 
ختتلف عن املظاهر املألوفة لنا عىل اليابس، إال 
يف بعض أشكاهلا اخلارجية، وأنواع التكوينات 
الرسوبية التي تغطيها؛ وذلك بسبب اختالف 
الشكل  انظري  فيها.  تؤثر  التي  العوامل 

)30(
التضاريس  يف  تؤثر  التي  ماالعوامل  ٭ 

القارية؟
تتأثر تضاريس قاع املحيط بالتايل :
٭ حركات املياه، ونسبة ملوحتها.

٭ نوع الكائنات احلية، والرواسب التي 
توجد هبا.

٭ احلركات الباطنية. 
يمكن  التي  التضاريسية  املظاهر  أهم 

شكل)30( : تضاريس قاع البحر

٭ ما الفرق بني البحار واملحيطات؟

٭ ما فوائد البحار واملحيطات؟

إضافة

استخدم العلامء عدة طرق ملعرفة ودراسة قيعان املحيطات مثل : 
طريق  عن  وذلك  األعامق،  معرفة  يف  الصوت  صدى  استخدام   -
املوجات الصوتية وفوق الصوتية، فالصوت ينتقل يف املاء كام ينتقل 
يف اهلواء ولكن رسعته يف املياه أكرب، ويمكن تقدير العمق بحساب 

الزمن من حلظة الصوت وارتداده من القاع.
- استخدام التصوير الفوتوغرايف يف جمال الكشف عن هذه القيعان 

باستعامل آالت تصوير بحرية تستخدم أفالمًا عادية وملونة.
- إدخال التصوير التلفزيوين يف دراسة القيعان مؤخرًا، ولكن نظرًا 

الرتفاع تكاليفه فهو ال يستخدم إال قلياًل.

متييزها يف قيعان البحار واملحيطات :
٭ الرف القاري »الرصيف القاري« : وهو كل املناطق الضحلة املجاورة لليابس مبارشة، والتي ال يزيد عمقها 
عىل 200م. انظري الشكل )31(. ويتميز الرف القاري بأن االنتقال بينه وبني اليابس حيدث بشكٍل تدرجيي بينام 

حيدث االنتقال بينه وبني قاع املحيط بشكل فجائي ورسيع.
الرفوف القارية هي غالبًا أغنى مناطق البحار بالثروة السمكية؛ ألن األسامك تلجأ إليها، وتتكاثر فيها بسب 
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كثرة ماينمو فيها من املخلوقات العضوية، كام 
نفطية  ثروات  عىل  القارية  الرفوف  حتتوي  قد 

ومعدنية كبرية.
الشديد  املنحدر  وهو   : القاري  املنحدر  ٭ 

الذي ينتهي عنده الرف القاري من ناحية البحر، 
و يبدأ من خط عمق 200م، ويستمر يف انحداره 
قاع  يف  السائد  العمق  إىل  يصل  حتى  الشديد 
البحر أو املحيط، وهو فقري يف املخلوقات احلية 

والثروات السمكية.
املاء ملسافاٍت طويلٍة جدًا، وتوجد هذه  : وهي عبارة عن سالسل جبلية متتد حتت سطح  املحيطية  اجلبال  ٭ 

السالسل يف نطاق ضخم جدًا يمتد يف وسط املحيط األطليس، و املحيط اهلادي، واهلندي. انظري الشكل )32(
٭ األخاديد و)اخلوانق البحرية( : وهي عبارة عن وديان طولية شديدة العمق، نشأت بسبب الصدوع واالنكسارات 
التي تقطع قاع املحيط يف أماكن خمتلفة، وأغلب هذه األخاديد تقع يف قاع املحيط اهلادي. وأعمق أخدود حميطي يعرف 

باسم أخدود ماريانا )خانق ماريانا(. و يصل عمقه إىل حوايل 11000م حتت سطح البحر. 

شكل)32(: السالسل اجلبلية يف 
قيعان املحيطات

شكل)31( : رسم بياين لتضاريس قاع البحار واملحيطات

خندق حميطي
جزيرة بركانية

رصيف قاريقاع املحيط

قمة أفرست

11كم

0صفر

11

قارة

8 ،8 كم
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النهر جمرى طبيعي من املاء العذب، تنتقل فيه املياه من املنبع إىل املصب يستمد ماؤه من :
٭ األمطار الساقطة عىل املنابع. مثل :  هنر النيل. ٭ من أين ينبع هنر النيل؟

٭ من الثلج الذائب فوق قمم اجلبال. مثل : هنر دارلنج يف أسرتاليا.

٭ من األمطار والثلوج. كنهر الراين يف أوروبا، وهنر كلورادو يف أمريكا الشاملية.

ب ــ األنــهــار:

يتألف النهر من ثالثة أجزاء رئيسة هي :
املنبع : وهو بداية اجلريان احلقيقي. ويمثل منطقة 

املصادر الرئيسة ملياه النهر.
املجرى : هو القناة الطولية التي جتري فيها مياه 

النهر. انظري الشكل )33(
مياهه  لنهر  ا فيه  يفرغ  الذي  املكان   : املصب 

ومحولته.
أو  بحار  إىل  مصباهتا  تنتهي  التي  األهنار  تعرف 
حميطات بأهنا أهنار بحرية مثل : هنر الـنيل ويصب يف 

البحر املتوسط.... هايت مثااًل آخر.
تعرف األهنار التي تنتهي إىل اليابسة، وتصب يف 
أحواض وبحار داخلية باألهنار القارية مثل : أموداريا، 
و رسداريا ويصبان يف آسيا الوسطى، وهنر األردن يف 

األردن .............. هايت مثاال آخر.
املصاب  إىل  املنابع  من  رحلتها  يف  األهنار  تقوم   

بثالث عمليات هي : انظري الشكل)34(
مياه  ألن  املنبع؛  عند  وترتكز   : النحت  عملية  ٭ 

املائية  املجاري  فتكون  اندفاعها  أقىص  يف  تكون  النهر 

شكل)33( : جمرى سهل هنر الليطاين يف سهل البقاع يف لبنان

شكل)34( : املراحل التي يمر هبا النهر
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بمرحلة  املرحلة  هذه  وتعرف  جمراها،  وتعمق  اجلريان  رسيعة 
الشباب للنهر. ومن أهم األشكال الناجتة عنه اخلوانق الضيقة، 

واجلنادل، واملساقط، والشالالت. انظري الشكل )35(.
عملية النقل  :  تقوم األهنار بنقل املفتتات الناجتة عن عملية 
النحت، ويستمر النقل عىل طول جمرى النهر عن طريق اإلذابة 
أوالتدحرج فوق أرضية جمرى النهر، وتعرف هذه املرحلة بمرحلة 

النضج للنهر.
عملية اإلرساب : ويقوم هبا النهر عند املصبات، وذلك عندما 
هتدأ رسعته، ويضعف تياره، حيث يرسب النهرمحولته عىل طول 
املجرى أو عند هنايته، وتساعد الرواسب عىل بناء الرف القاري. 
وينشأ من هذه العملية أشكال تضاريسية مثل : الدلتا. وتعرف 

هذه املرحلة يف النهر بمرحلة الشيخوخة.
أمهية األهنار :

٭ يعد أحد طرق النقل. 
٭ مصدرًا رئيسًا من مصادر املياه العذبة.

٭ مصدرًا هامًا لتوليد الطاقة الكهربائية يف مناطق الشالالت )املساقط املائية(. وتنشأ نتيجًة لالختالف يف الرتكيب الصخري. 

٭ نشوء العديد من احلضارات القديمة عليها. ٭ هايت مثااًل عىل ذلك.
٭ من مصادر نقل املواد الغذائية مثل : األمالح، واملعادن للمخلوقات احلية املوجودة يف البحار واملحيطات.

٭ إنشاء السدود عليها، ومن أمثلة ذلك السد العايل يف مرص.

ج ــ البحريات :

هي مسطحات مائية حماطة باليابس من مجيع اجلهات، وقد امتألت باملياه ألن قيعاهنا غري منفذة للامء  ووقوعها 
يف أراٍض حوضية منخفضة املنسوب. وهي ختتلف يف مساحتها، وأشكاهلا، وعمقها.

تصنَّف البحريات حسب نشأهتا إىل عدة أنواع منها :

شكل)35( : شالل
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الساحلية :  
وهي التي توجد بجوار خط الساحل. مثل : بحريات أدكو، واملنزلة يف مرص.

االنكسارية )األخدودية( :
وهي البحريات التي نشأت نتيجة حلدوث انكسارات يف سطح األرض؛ مما ينتج عنها أخاديد، فاحتلت البحريات 

قيعان هذه األخاديد، مثل : بحرية نياسا، وتنجانيقا يف منطقة األخدود اإلفريقي العظيم. انظري الشكل )36(
٭ ما البحريات األخرى يف منطقة األخدود اإلفريقي؟

الربكانية :
لتي  ا ت  ا لبحري ا هي  و
ت  طا لنشا ا بسبب  نت  تكو
عن  عبارة  أهنا  حيث  الربكانية 
انسدت  خامد،  بركان  فوهة 
 : مثل  ه  مليا ا فيها  جتمعت  و
وبحرية  أثيوبيا،  يف  تانا  بحرية 
ي  نظر ا  . ه مطر سو يف  با  تو

الشكل)36( 
اجلليدية :

لتي  ا ت  ا لبحري ا هي  و
وذوبان  اجلليد،  بفعل  تكونت 

مياهه خالل الفرتات الدافئة، وجتمعها يف بحريات. مثل : البحريات اخلمس يف أمريكا الشاملية وبحريات فنلندا. 
انظري الشكل)36 (

٭ سمي البحريات اخلمس.

الصناعية :
هي البحريات التي ُصنِعت من قبل اإلنسان للسيطرة عىل الفيضانات، ولعمليات الري، واملالحة، أو لألغراض 
الرتفيهية  مثل : بحرية نارص عىل هنر النيل والبحرية الصناعية يف حديقة امللك فهد يف الطائف التي تبلغ مساحتها 

صناعية

انكسارية

جليدية

بركانية

شكل)36( : بعض أنواع البحريات
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7200م2. والبحريات الصناعية يف منتزه امللك فهد بالدمام بمساحة 28000م2 وغريها. انظري الشكل)36(
٭ أين تتوقعني أن تكثر البحريات؟ وأين تقل؟

تكثر البحريات يف العروض العليا الشاملية واجلنوبية ألسباب منها :
٭ انخفاض درجات احلرارة ومعدالت التبخر.

٭ توافر املياه، وتعدد مصادرها.
وتتميز البحريات يف هذه املناطق بأهنا عميقة، ومياهها عذبة.

تقل البحريات يف العروض احلارة واجلافة بسبب : 
٭ قلة تساقط املطر.

٭ ارتفاع معدالت التبخر.
ويعيبها أهنا ضحلة، ومياهها ماحلة. 

أمهية البحريات :
تؤثر البحريات يف املناخات املحلية للمناطق التي توجد هبا، وخاصًة إذا كانت مساحتها كبرية، كام هي بالنسبة 

للبحريات اخلمس يف أمريكا الشاملية، حيث أهنا تسهم يف تلطيف درجة احلرارة صيفًا وشتاًء.
٭ تزويد بعض املدن باملياه العذبة.

٭ تستخدم بعض البحريات يف عمليات النقل.
٭ تعدُّ بعض البحريات من املصادر اهلامة لألسامك.

٭ يستفاد من بعض البحريات يف توليد الطاقة الكهربائية كام يف بحريات سويرسا، وإيطاليا.

ثانيًا: املـيـاه اجلـوفـيـة :

متثل املياه اجلوفية املورد الرئيس الثاين للمياه ، وتنترش يف معظم جهات العامل بام يف ذلك املناطق الصحراوية. 
وهي املياه املوجودة حتت سطح األرض وتترسب داخل املسام، والشقوق والفتحات املوجودة يف الرتبة والتكوينات 

الصخرية املسامية واملتصدعة، ثم تتجمع يف خزانات مائية جوفية. 
وتتميز هذه اخلزانات التي أوجدها اهلل سبحانه وتعاىل وأتقن صنعها بأهنا تعلوها طبقة صخرية مسامية شديدة 

النفاذية وأسفل منها توجد قاعدة صخرية صلبة غري مسامية .....ملاذا؟  انظري الشكل)37( 
٭ أي أنواع الصخور الرئيسة ترتكز فيها املياه اجلوفية؟
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٭ كيف يمكن تقدير حجم خمزون املياه  اجلوفية؟

يمكن تقديرحجم خمزون املياه اجلوفية يف أي إقليم جغرايف بناًء عىل معرفة أمور عدة منها :
٭ سمك الطبقات احلاوية للمياه اجلوفية.

٭ نوع الصخور، ودرجة مساميتها ونفاذيتها.
اخلزانات  تغذية  ومعدل  الساقطة،  األمطار  كمية  ٭ 

اجلوفية منها.
طريق  عن  إما  اجلوفية  املياه  استهالك  معدالت  ٭ 

اآلبار االصطناعية، أو بفعل عملية النتح بواسطة النبات 
والتبخر. 

أشكال املياه اجلوفية :
تظهر املياه اجلوفية عىل سطح األرض بشكٍل طبيعي أو قد 
يعمل اإلنسان عىل استخراجها، وتتخذ ثالث صور هي : الينابيع 

والعيون، اآلبار االرتوازية، األفالج. انظري الشكل)38(
شكل)38( : ينبوع ماء

شكل)37( : ترسب املياه اجلوفية
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اآلبــار:

وهي حفرة يصنعها الناس للوصول إىل منسوب املياه 
اجلوفية، وهي ظاهرة واسعة االنتشاريف البالد العربية منذ 
القدم وكانت يف املايض حتفر باألساليب اليدوية البسيطة 
واستخدام الروافع اخلشبية؛ لرفع املاء يدويًا . ويف منتصف 
ات اآللية. وتتفاوت أعامق  الستينيات تم استخدام املضخَّ
اآلبارتبعًا لتفاوت منسوب املياه اجلوفية إذ ال يتجاوز عمق 
بعضها عدة أمتار، يف حني يصل عمق البعض اآلخر إىل 

شكل)40( : اآلبارأكثر من مئات األمتار. انظري الشكل)40( 

الينابيع والعيون املائية الطبيعية :

املياه  منها  خترج  األرض،  قرشة  يف  طبيعية  فتحات  هي 
تلقائيًا، وذلك من خالل الفواصل، والشقوق، واالنكسارات 

وتنقسم إىل نوعني :
1ـ عيون مائية معدنية عذبة غنية ببعض املعادن كالكلور 

، وقد تقوم عليها صناعة تعبئة املياه املعدنية.
٭ هايت مثااًل عىل ذلك.

2ـ  عيون مياه كربيتية ذات درجات حرارة عالية وهبا نسبة 
شكل)39( : إحدى عيون األحساءمن الكربيت، وتستخدم للشفاء بعد مشيئة اهلل عز وجل من 

بعض األمراض وبخاصة الروماتيزم، واألمراض اجللدية. ومن أمثلتها يف اململكة عيون األحساء كعني أم سبعة، 
والعني احلارة. انظري الشكل)39( وعني النومانية  يف القصيم.

٭ بامذا تسمى عملية استخراج املياه عن طريق احليوانات من اآلبار قدياًم ؟
دي بعض استخدامات مياه اآلبار. ٭ عدِّ
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األفالج :

الطبقات الصخرية احلاملة للمياه اجلوفية ويكون  أفقيًا يف  الفلج هو نفق اصطناعي من عمل اإلنسان يمتد 
أقدام اجلبال أفضل  الواقعة عند  الشكل)41( وتعدُّ األرايض  انظري  فيه.  املاء  انحدار  امتداده بميل يساعد عىل 

األماكن حلفر األفالج ألسباب منها :
٭ انحدار سطح األرض.

٭ توافر املياه يف املناطق اجلبلية .
وتوجد يف اململكة العربية السعودية يف منطقة األفالج املشهورة واملعروفة هبذا االسم .

شكل)41( : األفالج

ما تعانيه املياه اجلوفية يف الوقت احلارض: 
تعاين املياه اجلوفية يف الوقت احلارض من مشكلتني مها :

٭ انخفاض منسوب املياه فيها.
٭ ارتفاع نسبة ملوحة مياهها.
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ثانيًا: حـركـات املـيـاه :

مياه البحار واملحيطات يف حركة دائمة ال تتوقف، وتتخذ أشكال حركة املياه يف البحار واملحيطات ثالث صور 
رئيسة خمتلفة هي :

احلركة االهتزازية )األمواج(، احلركة املتناوبة )املد واجلزر(، احلركة االنتقالية )التيارات البحرية(.
٭ ماالسبب يف حترك األمواج بعد مشيئة اهلل سبحانه وتعاىل؟  

النباتات  املاء للمخلوقات احلية : املاء عنرص أسايس يف تكوين املخلوقات احلية، فهو يتحكم يف توزيع  أمهية 
واحليوانات و اإلنسان عىل األرض، وهو مهم من الناحية االقتصادية فال زراعة بدون مياه، ويعد عنرص أسايس 
يف الصناعة، ويشكل مادة أولية يف اإلنتاج، ووسيلة لتربيد املحركات.وقضية املاء اآلن تعد قضية ذات أبعاد أمنية 
واقتصادية؛ ملا يالحظ من تدين مستوى اإلنتاج العاملي من املاء عن ذي قبل؛ لذلك حترص حكومات وشعوب العامل 
عىل نرش الوعي لالقتصاد يف  استهالك املاء. ونحن يف اململكة العربية السعودية معظم أراضينا جافة وشبه جافة، 

حيث تندر األمطار، وتعتمد مصادر املياه لدينا عىل مصدرين مها :
1ـ املياه الباطنية : وقد استنزفت بشكٍل كبري يف قطاع الزراعة، والدراسات تثبت قلة منسوهبا عن ذي قبل.

2ـ حتلية مياه البحر : وذلك عن طريق حمطات التحلية عىل البحر األمحر واخلليج العريب، والتي كلفت الدولة 
أموااًل طائلة من أجل تأمني أكرب قدٍر ممكن من املياه العذبة.

فنعمة املاء عظيمة؛ لذا جيب علينا املحافظة عليها امتثااًل ألمر النبي ] عندما قال: )لسعد بن معاذ [ وهو يتوضأ : ال 
ترسف يف املاء . فقال سعد [: وهل يف املاء إرساف ؟ فقال الرسول ] : نعم، ولو كنت عىل هنرٍ جار(.

واملحافظة عىل املاء تتم عن طريق األخذ منه قدر احلاجة، وعدم اإلرساف به، واالهتامم باملحافظة عىل املاء 
يعد من الشكر هلل عز وجل عىل هذه النعمة.

ماذا حيدث يف اليوم الذي تنقطع فيه املياه؟  -

       قال تعاىل :}

{ ]سورة الواقعة[

ما مقرتحاتك لتوفري املياه حمليًا ودوليًا ؟  -
ما أفضل السبل للتقليل من اإلرساف يف استهالك املياه؟  -
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1ــ األمواج )احلركة االهتزازية( :

واملحيطات؛  البحار  ملياه  السطحية  املياه  حركة  باألمواج  يقصد 
وذلك بفعل الرياح، وتتحرك املياه يف هذه احلالة عىل شكل متوجاٍت 

مصطلحات

قمة املوجة : متثل أعىل املوجة.
قاع املوجة : يمثل أسفل املوجة.

بني  الرأسية  املسافة  طول   : املوجة  ارتفاع 
قمة املوجة وقاعها. 

طول املوجة : املسافة األفقية بني قمتني أو 
قاعني ملوجتني متجاورتني.

شكل)43( : رسم بياين للموجةشكل)42( : أمواج

قال تعاىل :}

{ ]سورة لقامن[

دائرية من أعىل إىل أسفل ال يظهر عىل السطح سوى القسم العلوي منها فقط، وتتواىل املوجات حتى تصل إىل 
الساحل، ولكل موجة قمة وقاع، وطول وارتفاع. انظري الشكل )42( و )43(

يرجع تكوين األمواج إىل : 
٭ حركة الرياح وهي العامل األسايس.

٭ احلركات الفجائية الناجتة عن الزالزل أو الرباكني، وعادة ما تكون يف قاع املحيطات.
قياس ارتفاع املوجة :
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يقاس ارتفاع املوجة يف الغالب باألقدام أو باألمتار، ويبلغ متوسط ارتفاع األمواج يف البحار واملحيطات عادًة 
ما بني مرٍت إىل مرتين، وقد يزداد إىل25مرتًا أثناء حدوث العواصف، وحيدث أحيانًا أمواج هائلة بسبب الزالزل 
ضًا  والرباكني يف قاع البحر أو املحيط، و قد يصل ارتفاع املوجة إىل100مرت، وتتعرض شواطئ بعض الدول تعرُّ
مبارشًا ألثر هذه املوجات، وهتلك حياة كثرٍي من السكان، وتدمر املنشآت واملدن الساحلية. وينشأ عن األمواج 
واألرشطة  الساحل،  وتعرجات  كاألخوار،  الساحلية  التضاريسية  األشكال  بعض  التعرية  من عوامل  كعامٍل 

الرملية وغريها. انظري الشكل )44(.
املد : هو ارتفاع منسوب مياه املحيط أو البحر عن مستواه الطبيعي.

اجلزر : هو انحسار املاء عن الشاطئ أو انخفاضه عن مستواه الطبيعي. ٭ هايت تعريفًا آخر للمد واجلزر.
حيدث املد واجلزر بتأثري عاملني مها :

1ـ قوة جذب القمر والشمس لألرض.
2ـ قوة الطرد املركزية لألرض.

كيف حيدث املد واجلزر؟  إن السبب الرئيس يف حدوث عملية املد واجلزر يعود إىل أثر جاذبية القمر والشمس 
معًا لألرض، فعندما يواجه القمركوكب األرض، فإن اجلزء الذي يواجه القمر من األرض تعظم عنده قوى اجلذب 
نحو القمر تبعًا القرتابه نسبيًا من مركز القمر. وعىل اجلانب املضاد ملوقع القمر تزيد قوة الطرد املركزية عن قوة 

اجلذب، ومن ثم حيدث أيضًا جذب املياه أو شدها بعيدًا عن موقع القمر؛ لتحقيق التوازن.

2- املد واجلزر )احلركة املتناوبة( :

شكل)44( : أشكال السواحل

خورتعرج ساحيلرشيط رميل



63

ان للامء يف االجتاهني )املقابل للقمر واملضاد له(. انظري الشكل)45( وهكذا حيدث مدَّ
٭ إذا وقعت األرض والقمر والشمس عىل استقامٍة واحدٍة كام حيدث عندما يكون القمر يف حالتي البدر 

شكل)45( : حركة املد واجلزر

واملحاق، يعظم املد إلضافة قوة جذب القمر إىل قوة جذب الشمس، وجذهبام معًا للمسطحات املائية، وُيعَرف 
املد يف هذه احلالة باسم )املد العايل(.

إذا شكل موقع كل من األرض والقمر والشمس زاوية قائمة بالنسبة لألرض، فتقلل قوة جذب القمر من 
املائية عىل األرض، وحيدث ذلك عندما يكون القمر يف حالتي الرتبيع  تأثري قوة جذب الشمس للمسطحات 

األول والثاين، وُيعرف املد يف هذه احلالة باسم املد املنخفض )اجلزر(.
الفوائد التي حققها اإلنسان من ظاهرة املد واجلزر منها :

٭ اإلسهام يف تكوين بعض األخوار ،وتنظيف الشواطئ. 
٭ توليد الطاقة الكهربائية عن طريق استغالل حركة ارتفاع املاء.
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٭ استفادة صيادو السمك من هذه الظاهرة يف عمليات الصيد ....كيف؟ 

3ــ التيارات البحرية )احلركة االنتقالية( :

هي كتله مائية ضخمة متجانسة يف خصائصها الطبيعية والكيميائية، وختتلف يف خصائصها عن املياه املجاورة هلا 
وتسري هذه الكتل باجتاهات حمددة وثابتة يف البحارواملحيطات، دون رؤيتها بالعني املجردة. انظري الشكل)46(

أسباب حدوث التيارات البحرية :
٭ تنشأ التيارات البحرية يف البحار واملحيطات؛ بسبب اختالف اخلصائص الطبيعية والكيميائية ملياهها، وذلك يف 

ضوء تباين قوة اإلشعاع الشميس الساقط عىل املسطحات املائية يف خمتلف دوائر العرض.
٭ عندما ترتفع درجة حرارة مياه البحر تتعرض للتبخر الشديد، وترتكز فيها األمالح، ومن ثم تزداد كثافتها. 

٭ عندما تنخفض درجة حرارة املياه يف البحار تتعرض املياه السطحية للتجمد، ويتكون الثلج البحري وتتجمع 

األمالح يف املياه السفلية، وترتفع نسبة ملوحتها، ومن ثم تزداد كثافتها.

شكل)46( : التيارات البحرية

مصايد أسامك رئيسيةتيارات باردةتيارات دافئة
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تلوث املاء
يعد تلوث املاء واحدًا من أكثر املشكالت البيئية خطورًة. وحيدث حينام خيتلط املاء بمواد ملوثة مثل : نفايات اإلنسان 
واحليوان، والكيميائيات السامة، والفلزات، والنفط. ويمكن أن يؤثر التلوث عىل املطر، واألهنار، والبحريات، واملحيطات، 
واملياه اجلوفية التي تغذي النيابيع واآلبار، وربام يظهر املاء امللوث نظيفًا أو قذرًا، ولكنه حيتوي عىل اجلراثيم واملواد الكيميائية، 

أو املواد األخرى التي تشكل خطرًا عىل صحة اإلنسان.
أصبح تلوث املاء مشكلة خطرية يف معظم البالد وخاصًة يف كندا، والصني، واهلند، واليابان، وروسيا، والواليات 
املتحدة. وقد وضعت احلكومات قوانني حتد من كمية أنواع النفايات التي يمكن أن تلقى يف املاء، وتنفق احلكومات 
مبالَغ كبرية من املال عىل األبحاث، وحمطات معاجلة املياه؛ للحد من التلوث. وما تزال عدة مدٍن كبرية تطلق كميات 

هائلة من مياه الرصف الصحي غري املعاجلة يف املوانئ أو املياه الساحلية.
وهناك ثالثة مصادر رئيسة لتلوث املاء :

1ـ النفايات الصناعية.                  2ـ مياه الرصف الصحي.                   3ـ املصادر الكيميائية والنفايات الزراعية.

احلرارة  نقل  عىل  تعمل  البحرية  التيارات 
رأسيًا من املياه السطحية إىل األعامق والعكس، 
املناطق احلارة،  الباردة إىل  املناطق  وأفقيًا من 
ويؤدي تقابل التيارات املائية الدافئة بالتيارات 
املائية الباردة إىل قلب املياه وبالتايل خلط املواد 
الذي  الغذاء  وهي  )البالنكتون(  الغذائية 
يعتمد عليه األسامك؛ لذلك تعد ُّ مناطق التقاء 
التيارات البحرية أهم مناطق صيد األسامك يف 

العامل.

إضافة

انتقال التيارات البحرية :
تنتقل التيارات البحرية بأشكال أفقية ورأسية من املسطحات املائية األعىل كثافة إىل املسطحات املائية األقل كثافة.

العوامل التي حتدد اجتاه سري التيارات البحرية :
٭ دوران األرض حول حمورها من الغرب إىل الرشق.

٭ نظام الرياح السائد عىل سطح األرض.
٭ شكل السواحل؛ مما يؤدي إىل انحراف التيارات.

اآلثار الناجتة عن التيارات البحرية :
متر  التي  للسواحل  املناخية  الظروف  البحرية  التيارات  ٭  تلطف 

بجوارها، وتذيب التيارات الدافئة اجلليد.كيف؟ 
٭ تعدُّ مناطق التقاء التيارات البحرية الباردة مع التيارات البحرية 
نتيجة  اليابان    : مثال ذلك  باألسامك.  العامل  مناطق  أغنى  الدافئة من 

التقاء تيار كمتشتكا البارد بتيار اليابان الدافئ. 
دي أربع مناطق ترتكز فيها مصائد األسامك من خالل اخلريطة شكل)46(. ٭ حدِّ

تسبب التيارات البحرية الباردة اجلفاف، وعدم سقوط األمطار، بينام تسهم التيارات البحرية الدافئة يف زيادة 
حي ذلك.  فرص سقوط األمطار. وضِّ
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أسئـلة وتطبيقات

س1 ـ املئي الفراغات يف العبارات التالية بكلامت مناسبة :
    أ ـ تتشكل معظم مكونات النظام املائي من .............. و.....................

ب ـ من صور املياه السطحية عىل األرض ...........و..................و...................
  ج ـ من البحار املغلقة يف الوطن العريب ................

   د ـ ترتفع نسبة امللوحة يف املسطحات املائية التي يزداد فيها ..............وتقل فيها ...................
 هـ ـ تقل البحريات يف العروض احلارة واجلافة بسبب................و...................

س2 ـ صويب اخلطأ يف العبارات التالية :
   أ ـ تشغل مساحة املاء حوايل 29% من املساحة الكلية للكرة األرضية.

ب ـ ترتكز معظم مساحة اليابس يف النصف اجلنويب للكرة األرضية.
 ج ـ أكرب املحيطات مساحة هو املحيط األطليس.

   د ـ من عيون املياه املعدنية العذبة يف اململكة عني أم سبعة.
 هـ ـ الفلج نفق طبيعي يمتد أفقيًا يف الطبقات الصخرية احلاملة للمياه اجلوفية.

ي املقصود باملفاهيم اجلغرافية التالية : س3 ـ  فرسِّ
النظام املائي ـ النهر القاري ـ الرف القاري ـ األمواج ـ التيارات البحرية ـ املد واجلزر ـ البحرية ـ النهر.

س4 ـ بام تفرسين :
   أ ـ اختالف درجة حرارة املياه السطحية يف املسطحات املائية.

ب ـ ازدياد نسبة ملوحة البحار املغلقة وشبه املغلقة.
 ج ـ انخفاض نسبة امللوحة يف املحيط املتجمد الشاميل ويف املناطق االستوائية.

  د ـ غنى بعض مناطق العامل بالثروة السمكية مثل اليابان.
هـ ـ نشوء البحريات يف العروض العليا.

س5 ـ اذكري أنواع البحريات حسب نشأهتا. مع التمثيل لذلك. وما أمهيتها بالنسبة لإلنسان؟
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س6 ـ ما الفرق بني البحريات التي تنشأ يف العروض العليا والعروض احلارة اجلافة؟
س7 ـ اختاري اإلجابة الصحيحة فيام يأيت :

   أ ( تكون املجاري املائية رسيعة اجلريان، ويزداد عمق جمراها يف مرحلة : 
                  الشباب.                   النضج.                               الشيخوخة.

ب ( يؤدي عدم جتانس الرتكيب الصخري إىل ظهور :
                 الروافد.                    الشالالت.                          األودية.

ج ( يستفاد من اتساع املجرى النهري يف تنشيط :
                 الزراعة.                    املالحة النهرية.                   الصناعة. 

 د ( قد تتكون عند مصاب بعض األهنار :
                 اخلوانق.                    اخللجان.                             الداالت.       

العذبة  املياه  توافر مصادر  كبريًا يف  دورًا  تؤدي  واملحيطات(  )البحار  املائية  املسطحات  )إن  ـ  س8 
حي ذلك. واألمطار   عىل اليابس(. وضِّ

س9 ـ أ ( )مياه البحار واملحيطات يف حركٍة دائمٍة ال تتوقف، وتتخذ عدة أشكال(. عىل ضوء ذلك 
علِّيل نشوء حركات املياه التالية :

            األمواج ـ املد واجلزر ـ التيارات البحرية.
حي اآلثار الناجتة عن :                ب( وضِّ

              املد واجلزرـ التيارات البحرية.
س10 ـ صنِّفي ما يأيت حسب اجلدول املعطى :

بحر البلطيقـ  بحرية طربياـ  بحرية متشجنـ  بحرية ألربتـ  خليج هدسنـ  خليج املكسيكـ  بحرية 
هورن ـ البحر األسود.

بحارمغلقةبحريات أخدوديةبحار شبه مفتوحة بحريات جليدية
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س 11ـ كيف يمكن تقدير حجم خمزون املياه اجلوفية؟
س12ـ ما النتائج اجلغرافية املرتتبة عىل وجود األهنار التالية :

              النيل يف مرص - السند يف باكستان -األمازون يف الربازيل.
س13ـ ارسمي شكاًل مبسطًا ُيوضح فيه الطبقات الصخرية املنفذة للامء وغري املنفذة.

س14ـ ارسمي شكاًل يوضح حركتي املد واجلزر.
س15ـ كيف استفاد اإلنسان من الظاهرات الكونية يف حياته؟ وعىل ماذا يدل ذلك؟

س16ـ  اقرتحي اإلجراءات التي يمكن أن تتبع للمحافظة عىل الثروة املائية من التلوث.
ح العالقة بني املفاهيم التالية عىل نسق املثال التايل : س 17ـ كوين تعميامت جغرافية توضِّ

املفاهيم : امللوحة ـ التساقط ـ املسطحات املائية.
)األمطار(  تساقط  كميات  فيها  تفوق  التي  املائية  املسطحات  يف  امللوحة  نسبة  تنخفض   : التعميم 

الكميات املفقودة.
املفاهيم : األهنار ـ السكان ـ الرتبة اخلصبة ـ توافر املياه.

املفاهيم : امللوحة ـ املسطحات املائية ـ التبخر.
املفاهيم : األهنار ـ احلضارات ـ املياه الدائمة ـ الرتبة اخلصبة.

املفاهيم : البحريات ـ مياهها ماحلة ـ قلة التساقط ـ شدة التبخرـ العروض احلارة واجلافة.

نشاط 
رقم )1( : يدرك املسؤولون يف اململكة العربية السعودية أمهية الثروة املائية واألخطار التي هتدد هذه الثروة. 

عىل ضوء ذلك  قومي بدراسة شاملة عن الثروة املائية يف اململكة تتضمن :
     أ ( أنواع املياه اجلوفية 

     ب( مشكالت املياه اجلوفية.
     ج( تنمية املوارد املائية ومحايتها.

رقم )2( : ما أسباب تزايد حدة التلوث املائي يف اخلليج العريب؟ وما اجلهود التي تبذل للحفاظ عىل سالمة 
اخلليج العريب من التلوث؟ وما دورنا يف التقليل من حدة التلوث؟



الفصـل الـرابـع
النظـام اجلــوي

: اًل  و أ
: نيًا   ثا

مكونات النظام اجلوي.
عنارص املناخ.
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النظام اجلوي

٭ عن ماذا حتدثت اآلية الكريمة؟

٭ ما الغالف الذي حتدثت عنه اآلية الكريمة؟

٭ هل تستطيعني عدم التنفس ملدة5دقائق؟ ملاذا؟

٭ ما أمهية اهلواء للمخلوق احلي؟

٭ ما الغالف الذي حييط باألرض ويتكون من جمموعة غازات؟

٭ ما النظام الذي تتحدث عنه؟

أواًل : مكونات النظام اجلوي

يمثل الغالف الذي حييط باألرض وسمكه800كم تقريبًا، وحيتوي عىل خليٍط من الغازات، متتد من سطح 
األرض إىل الفضاء اخلارجي، وتعمل اجلاذبية األرضية عىل تثبيت الغالف اجلوي حول األرض، وتتحرك الغازات 
بحرية فيام بينها، فسبحان خالقها ومبدعها الذي خلق هذا الكون بميزاٍن دقيٍق متكامٍل. وتؤدي هذه الغازات 

وظائف خمتلفة منها : استمرار احلياة عىل سطح األرض، ومحايتها بإذن اهلل.

 الـنـظـام اجلـوي :

يتكون الغالف اجلوي من خليط من الغازات املختلفة :
٭ النيرتوجني بنسبة 78% من حجم الغالف اجلوي.

مـكـونـات الـنـظـام اجلـوي :

{ ]سورة الشورى[ قال تعاىل :}
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الغالف اجلوي،  بناًء عىل اختالف درجة احلرارة، ومكونات  أربع طبقات  النظام اجلوي إىل  العلامء  م  يقسِّ
وأنواع غازاته، وكثافتها وهذه الطبقات من األدنى إىل األعىل هي :

1ـ طبقة الرتوبوسفري.
2ـ طبقة اإلسرتاتوسفري )الطبقة اجلوية العليا(.

3ـ طبقة امليزوسفري )الغالف األوسط(.
4ـ الثريموسفري )الغالف احلراري(.

الطبقات الرأسية للغالف اجلوي :

Troposphere أواًل : طبقة الرتوبو سفري
انظري الشكل )48(

هي الطبقة السفىل من الغالف اجلوي،أي األقرب 
إىل سطح األرض، وهي الطبقة التي نعيش فيها.

اهلوائية،  الكتل  الطبقة عىل 90% من  تشمل هذه 
وتعد منطقة نشوء السحب واألمطار والعواصف، )أي 
التقلبات اجلوية(. فعند احلديث عن الطقس وتنبؤاته 

تكون الدراسة هلذه الطبقة.

شكل)47( : مكونات الغالف اجلوي

غازات أخرى 
النيرتوجني    78%1% تقريبًا

األكسجني
%21

هذا  حجم  من   %21 بنسبة  األكسجني  ٭ 

الغالف.
الكربون،  أكسيد  ثاين   : مثل  خمتلفة  غازات  ٭ 

نظري  ا لغبار%1.  وا واهليدروجني  ملاء  ا ر  بخا
الشكل)47(.

ي شكل : )48( الطبقات الَرئيسة للغالف اجلوَّ

ثريموسفري

سرتاتوسفري

  تروبوسفري

االرتفاع )كم(

سفري و مليز ا
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انخفاضًا  الطبقة  هذه  يف  احلرارة  درجة  تنخفض 
ويرتكز  ارتفاع،  لكل150مرتًا  مئوية  بمعدل1ْم  تدرجييًا 
فيها النيرتوجني واألكسجني، وال يزيد أقىص ارتفاع هلا 

عن مستوى سطح األرض عن 16كم.
 Stratosphereثانيًا : طبقة اإلسرتاتوسفري

تقع فوق الطبقة السابقة مبارشًة، وال يتعرض اهلواء 
حرارته،ويرتاوح  درجة  يف  بسيطٍة  لتغرياٍت  إال  فيها 
عن  48كم  بني16ـ  ما  األرض  سطح  عن  ارتفاعها 
هذه  يف  األوزون  غاز  ويوجد  األرض،  سطح  مستوى 
الطبقة ما بني 20ـ30 كم، حيث تعرف بطبقة األوزون، 
ولذا  األدنى؛  حدها  إىل  النسبية  الرطوبة  فيها  وتقل 
يف  ثابتة  احلرارة  ودرجات  نادرًا،  السحب  فحدوث 
األجزاء السفىل؛ لذا يفضل الطريان يف هذه الطبقة؛ ليكون 

يف مأمن من تقلبات اجلو التي حتدث يف الرتوبوسفري. 

Mesosphereثالثًا: طبقة امليزوسفري
لطبقة  العليا  األطراف  فوق  فيام  الطبقة  هذه  تقع 
يف  اهلواء  حرارة  درجة  وترتفع  اإلسرتاتوسفري، 
القسم األسفل منها، ثم تنخفض من جديد مع عامل 
لتبلغ  الطبقة  هلذه  العليا  النهايات  وحتى  االرتفاع، 
بني  ما  ارتفاعها  ويرتاوح  الصفر.  حتت  90ْم  حوايل 
بقايا  حترتق  الطبقة  هذه  ويف  أعىل،  إىل  48ـ80كم 
الشهب ومفتتات النيازك الساقطة من الفضاء اخلارجي 

واملتجهة صوب األرض. 

التي تقع  الطيَّارة  الغازات اخلفيفة  األوزون : من 
الرتبوسفري وبداية طبقة اإلسرتاتوسفري،  بني طبقة 
أي عىل ارتفاع بني20-30كم، فوق سطح األرض، 
عىل  الفائقة  لقدرته  األوزون  غاز  أمهية  وترجع 
امتصاص األشعة فوق البنفسجية التي تلحق الرضر 
بصحة اإلنسان، وتؤثر سلبًا يف نمو املخلوقات احلية 
إال  األوزون  غاز  يسمح  وال  األرض،  سطح  عىل 
من  وتعاىل  سبحانه  اهلل  قدرها  التي  الكمية  بمرور 
األشعة فوق البنفسجية رمحًة بعباده؛ وذلك لتساعد 
األوزون  طبقة  أن  أي  )د(،  فيتامني  تكوين  عىل 
الضارة.  األشعة  من  لإلنسان  واقيًا  درعًا  تشكل 
ولكنها بدأت تتأثر بشدة يف الوقت احلارض بامللوثات 
عىل  وتعمل  الطبقة،  هذه  نحو  تنطلق  التي  اهلوائية 
مادة  أن  العلامء  الحظ  فقد  األوزون.  غاز  تناقص 
)الكلوروفلوروكربون( املستخدم يف نطاق واسع يف 
الصناعة يدمر طبقة األوزون فكل جزيء من الكلور 
ولتاليف  األوزون  ألف جزيء من  تدمري  قادر عىل 
حدوث ذلك وقعت 56 دولة يف عام1990م. عىل 
اتفاق يقيض بإيقاف هذه املادة بحلول عام 2000م. 
أكاسيد  وهو  األوزون  هيدد  آخر  خطر  وهناك 
الطائرات  عوادم  بسبب  يكثر  والذي  النيرتوجني، 

النفاثة واملصانع والرباكني وغريها.

إضافة
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اآلثار املرتتبة عىل تلوث اهلواء :

أمهية النظام اجلوي :

تنقسم طبقة الثريموسفري إىل قسمني : اجلزء السفيل 
يسمى األيونوسفري وله دور هام يف عكس موجات 
اإلرسال اإلذاعي والتلفزيوين واجلزء العلوي يسمى  
اإللسوسفري وهذا اجلزء حيتوي عىل قدر ضئيل من 
والصواريخ  الفضائية  املركبات  نجد  لذلك  اهلواء؛ 

تدور وتنطلق بحرية لفقد اجلاذبية.

إضافة
Thermosphere رابعاً : الثريموسفري

وهي الطبقة العليا من الغالف اجلوي، وترتفع فيها درجات احلرارة  
كثريًا، إذ قد تصل إىل 1000ْم عند حدودها العليا. وقد يصل سمك هذه 
الطبقة إىل أكثر من125كم. وترتكب من غازات خفيفة الوزن جدًا من 

بينها غازات اهلليوم واهليدروجني.

للنظام اجلوي أمهيٌة بالغٌة لإلنسان إذ عليه تتوقف احلياة عىل سطح األرض، ففيه حتدث الظاهرات ذات العالقة بالطقس 
واملناخ، ومنها احلرارة، والتبخر، وظاهرة تصعيد بخار املاء )التكاثف( والضغط اجلوي. كام يقوم النظام اجلوي بحامية 

األرض، ووقايتها من الطاقة الكاملة ألشعة الشمس أثناء النهار، ويقلل من فقدان احلرارة أثناء الليل.
٭ ماذا يقصد بتلوث اهلواء؟

٭ ما أسباب تلوث اهلواء؟

آثار صحية : عندما يتنفس اإلنسان اهلواء امللوث غالبًا ما تبقى الشوائب داخل الرئة، األمر الذي قد يؤدي 
إىل تفاقم بعض أمراض اجلهاز التنفيس. مثل : الربو، وااللتهاب الشعبي. وقد أثبتت االختبارات املعملية عالقة 

بعض املواد امللوثة باإلصابة باألمراض اخلطرية.
بالفواكه  يرض  كام  احليوانية،  والثروة  الزراعية،  باملحاصيل  بالغًاً  رضرًا  اهلواء  تلـوث  يسبب   : زراعية  آثار 

واخلرضاوات وحماصيل احلبوب.
آثار أخرى : يؤدي إىل التدهور الرسيع للفلزات، واملواد اخلرسانية، واملطاط، واحلجر اجلريي كام يؤدي إىل 

تلف الغطاء النبايت كام حيدث يف أوروبا وأمريكا الشاملية يف وقتنا احلارض بفعل األمطار احلمضية.
٭ اقرتحي بعض احللول للحد من مشكلة التلوث.
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٭ ما الفرق بني الطقس واملناخ؟

العوامل املؤثرة يف الطقس واملناخ :

1ـ  بعد املكان أو قربه من دائرة االستواء ،فاملنطقة القريبة من دائرة االستواء تكون األشعة الشمسية فيها  
عمودية، ومتيل كلام ابتعدنا عن دائرة االستواء.
٭ ما أثر أشعة الشمس عىل املناخ؟              

٭ ما الفرق بني األشعة العمودية واملائلة؟

2ـ بعد املكان أو قربه من املسطحات املائية.
٭ وضحي أثر هذا العامل. 

3ـ ارتفاع املكان فوق سطح البحر وانخفاضه، فكلام ارتفعنا إىل أعىل، نقصت درجة احلرارة وقل الضغط.

يتألف املناخ من عنارص عديدة هي :
1ـ  احلرارة.         2ـ الضغط اجلوي.           3ـ الرياح.        4ـ الرطوبة والتكاثف.

أهم العنارص والتي تتأثر وترتبط هبا مجيع العنارص األخرى، وتؤثر تأثريًا كبريًا يف توزيع مظاهر احلياة عىل 
سطح األرض.   

حي من دراستك السابقة أثر احلرارة عىل مجيع عنارص املناخ. ٭ وضِّ

ثانيًاً : عنارص املناخ

عـنـاصـر املـنـاخ : 

أواًل : احلرارة :



75

أ ( اإلشعاع الشميس : 
تعد الشمس املصدر الرئيس حلرارة النظام اجلوي )الغالف اجلوي(، ويطلق عىل األشعة الشمسية الصادرة 

عن الشمس واملتجهة نحو األرض اسم اإلشعاع الشميس. 
العوامل املؤثرة يف معدل اإلشعاع الشميس :

يعود السبب يف احلركة املستمرة للغالف اجلوي، وتقلبات الطقس إىل اختالف قوة اإلشعاع الشميس عىل 
سطح األرض. 

من أهم العوامل املؤثرة يف اختالف 
معدل اإلشعاع الشميس :

1ـ مدى عمودية األشعة الشمسية 
الساقطة عىل املكان :

إن األشعة التي تسقط بزاوية عمودية 
عىل سطح األرض أوقريبة من العمودية 
أشعة شديدة احلرارة، وقوية الرتكيز بينام 
عىل  مائلة  بزاوية  تسقط  التي  األشعة 
أقل  املائلة  من  أوقريبة  األرض  سطح 
حرارة؛ لذلك نجد اجلهات املدارية أشد 
حرارة من اجلهات البعيدة عنها. انظري 

الشكل )49(
شكل)49( : األشعة العمودية واألشعة املائلة2ـ اختالف طول الليل والنهار :

مـصـادر احلـرارة :

كلام زاد طول فرتة ضوء الشمس، زاد اإلشعاع الشميس، )فعند خط االستواء يتساوى الليل والنهار تقريبًا 
طول السنة أما يف العروض األخرى فإن هنار الصيف يكون دائاًم أطول من ليله، ونتيجة لذلك تتعرض هذه 

األماكن لإلشعاع الشميس لفرتة أطول(.
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3ـ صفاء اجلو ونسبة الغيوم :
من  كبرية  كميات  األرض  سطح  إىل  تصل 
اإلشعاع الشميس، إذا كان اجلو صافيًا، أما إذا كان 
فإن درجة توصيله لإلشعاع  والرمال،  بالغبار  مليئًا 
الشميس تتناقص وتقل. وتؤدي السحب دورًا هامًا يف 
انعكاس اإلشعاع الشميس، ومتتص جزءًا منه؛ لذلك 
فإن أكثر مناطق العامل سحبًا هي أقلها من حيث كمية 

اإلشعاع الشميس.
4ـ مدى امتصاص األرض لإلشعاع الشميس :

الفرق بني اإلشعاع الشميس واألريض :
انظري الشكل)51( وقارين بني اإلشعاع األريض والشميس عن طريق اإلجابة عىل األسئلة التالية :

٭ متى يصل اإلشعاع الشميس أقصاه؟

٭ متى يبدأ اإلشعاع الشميس؟ ومتى ينتهي؟

٭ أهيام يستمر طوال اليوم اإلشعاع األريض أم الشميس؟
٭ متى يكون أقىص امتداد لإلشعاع األريض وأقل امتداٍد له؟

شكل)51( : الفرق بني اإلشعاع الشميس واألريض

شكل)50( : اإلشعاع األريض
المتصاص  لقابليتها  وذلك  املائية؛  املسطحات  أو  بالنبات  املغطاة  األرض  من  حرارة  أشد  العارية  فاألرض 

اإلشعاع. 
٭ بامذا تقاس درجة احلرارة؟

ب ( اإلشعاع األريض :
الشميس  اإلشعاع  األرض  سطح  يمتص 
الواصل إليه فرتتفع درجة حرارته، ويقوم بإرجاع 
جزء منه ثانية إىل اجلو عىل هيئة إشعاع أريض، وإىل 
هذا اإلشعاع األريض ترجع حرارة اهلواء بصفة 

كبرية. انظري الشكل)50(
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٭ اذكري موقف مر بك شعرت فيه بتغري الضغط اجلوي.
٭ بامذا يقاس الضغط اجلوي؟

شكل)52( : خطوط الضغط املتساوية

ثانيًا : الضغط اجلوي :

إن الغالف اجلوي يف األزمنة القديمة مل يكن حيتوي عىل 
نسبة كبرية من األكسجني، ولكن بعد ظهور الطحالب 
وغريها من املخلوقات النباتية اخلرضاء يف املحيطات قبل 
3,5بليون سنة بدأت كمية األكسجني باالزدياد ؛ نتيجًة 
لعملية الرتكيب الضوئي. وبانتشار النباتات عىل سطح 
األرض بدأت تزداد كمية األكسجني يف الغالف اجلوي. 
وقبل 400مليون سنة كان الغالف اجلوي حيتوي تقريبًا 

عىل نفس كمية األكسجني التي حيتوي عليها اآلن.

إضافة

1ــ مفهوم الضغط اجلوي :
من  املربع  السنتيمرت  عىل  الواقع  اهلواء  وزن عمود  هو 
سطح األرض، ويعادل هذا الوزن عند مستوى سطح البحر 
عمودًا من الزئبق ارتفاعه 76سم. إن الضغط اجلوي الواقع 
عىل سطح األرض كبري، لكننا ال نشعر به ألننا اعتدنا عليه، 
إال أننا نشعر بام يطرأ عليه من اختالف عندما نصعد إىل مكان 

شاهق االرتفاع، أو ننزل إىل مكاٍن شديد االنخفاض.

قال تعاىل :}
{ ]سورة األنعام[
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سطح  من  بالقرب  اهلواء  حركة  عن  عبارة  هي 
الرياح، ولكنه  األرض، وال يرى اإلنسان اهلواء أو 
يشعر بوجودها بام يالحظه من اجتاه وحترك السحب، 
والرمال،  األشجار،  وأغصان  الدخان،  ألسنة  أو 
البحار وغريها، وتعود حركة اهلواء ونشأة  وأمواج 
عىل  الضغط  مناطق  يف  اختالف  وجود  إىل  الرياح 
الضغط  مناطق  من  اهلواء  فيتحرك  األرض،  سطح 
املرتفع إىل مناطق الضغط املنخفض وهو بذلك يشبه 
املاء يف حركته من املكان املرتفع إىل املكان املنخفض، 
اجتاهات  يف  الرياح  هلبت  ثابتة  األرض  كانت  ولو 

عمودية، ومسارات مستقيمة.
انظري الشكل رقم )53(والحظي :

نصف  يف  اجتاهها  يمني  إىل  الرياح  تنحرف  شكل)53( : اجتاه الرياح٭ 

ثالثًا : الـريـــاح :

2ــ خطوط الضغط املتساوية :
هي خطوط ومهية ترسم عىل خرائط الطقس، وتصل بني األماكن التي يكون فيه الضغط متساويًا.

 وال ُترسم خطوط الضغط املتساوية عىل اخلرائط، إال بعد تعديلها، بحيث متثل احلالة عند مستوى سطح البحر.
وخلطوط الضغط املتساوية أمهيٌة كربى يف دراسـة خرائط الطقس، حيث تستخدم يف حتليل حـالة الطقس، والتوقع 

هلا. انظري الشكل )52( 
٭ انظري اخلريطة يف الشكل )52( ثم أجيبي :

٭ ما العوامل التي تؤثر يف الضغط اجلوي؟

٭ ما النطاقات الرئيسة للضغط اجلوي؟ 

إن هناك هواء سائل يتم احلصول عليه بتخفيض درجة اهلواء ختفيضًا 
كبريًا، ويتحول اهلواء إىل سائل عند درجة ـ190ْم ويستخدم العلامء 
اهلواء السائل يف األبحاث اخلاصة بعلم الربودة )علم التقريص( وهو 

دراسة درجات احلرارة من ـ100ْم فام دوهنا. 

إضافة
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الكرة .................
٭ تنحرف الرياح إىل يسار اجتاهها يف نصف الكرة ................

ويعود ذلك إىل  .................
٭ ما أنواع الرياح التي هتب عىل سطح األرض؟

٭ ما اسم الرياح التي هتب يف موسم معني؟ ومتى تسقط أمطارها؟

دي الرياح اليومية. ٭ عدِّ

٭ اذكري أمثلة للرياح املحلية، وما مميزاهتا؟ 

٭ ما الرطوبة؟

٭ ما مصدر الرطوبة؟

٭ ما التكاثف؟

٭ من مظاهر التكاثف الضباب، الندى و .......و ........و.........

ما أهم مظهر من مظاهر التكاثف؟
م إىل ثالثة أنواع : تعد األمطار من أهم مظاهر التكاثف، فهي ُتقسَّ

األمطار التصاعدية.   

األمطار اإلعصارية.   
األمطار التضاريسية.   

يتم التمييز بني هذه األنواع تبعًا الختالف العوامل التي تؤدي إىل صعود اهلواء إىل أعىل، وتكَوّن السحب، 
ومن ثم سقوط األمطار بمشيئة اهلل عز وجل.

األمطار التصاعدية :
انظري الشكل )54( ثم الحظي :

حيدث هذا النوع من األمطار عندما يسخن اهلواء الرطب املالمس لألرض فيصعد اهلواء إىل أعىل، ليحل حمله هواء 
بارد، وعندما يصل اهلواء الرطب إىل أعىل طبقة الرتبوسفري تتكون السحب التي تسقط مطرًا وتتكون هذه األمطار عادًة 

رابعًا : الـرطـوبـة والـتـكاثـف :
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يف أواسط القارات يف األقاليم املعتدلة يف فصيل 
التصاعدية  األمطار  وتسود  واخلريف،  الربيع 
أحيانًا املناطق الصحراوية احلارة، وتتسم بأهنا 

غزيرة وفجائية.
األمطار التضاريسية :

انظري الشكل )55( ثم الحظي :
اهلواء  اجلبلية  السالسل  تعرتض  عندما 
بخار  من  به  ما  يتكاثف  ثم  فيربد،  يرتفع 
املواجهة  السفوح  وتكون  مطرًا،  ويسقط 
للرياح غزيرة األمطار إذا ما قورنت بالسفوح 

التي تقع يف ظل املطر.  
األمطار اإلعصارية :

انظري الشكل )56( ثم الحظي :
إحدامها  اهلواء  من  كتلتان  تتقابل  عندما 
ـ  الدافئة  الكتلة  فإن  دافئة،  واألخرى  باردة 
والتي هي أقل كثافة ـ ترتفع فوق كتلة اهلواء 
املاء،  بخار  تكاثف  إىل  يؤدي  مما  الباردة؛ 
من  النوع  هذا  وينترش  األمطار.  سقوط  ثم 

األمطار يف منطقة البحر املتوسط. 
اململكة  عىل  الساقطة  األمطار  نوع  ما  ٭ 

العربية السعودية؟

الشكل)55( : األمطار التضاريسية 

الشكل)56( : األمطار اإلعصارية

الشكل)54( : األمطار التصاعدية 
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دور اإلنسان يف عنارص املناخ :
1ـ احلرارة :

لإلنسان دوٌر كبرٌي يف تغيري معدالت احلرارة، فبعد الثورة الصناعية زادت نسبة التلوث يف اجلو، و زادت نسبة 
الغازات كثاين أكسيد الكربون، وامليثان، واملركبات الكربونية الفلورية، وأكاسيد النيرتوجني والتي من شأهنا أن ترفع 
من قدرة اجلو عىل االحتباس احلراري، وبالتايل ارتفاع درجة احلرارة، وتسجل  معدالت احلرارة ارتفاعًا ملحوظًا 

منذ الربع األخريمن القرن التاسع عرش؛ مما سيولد مضاعفات بيئية ومناخية هامة منها :
1ـ ذوبان قسم من جليديات القطبني، وارتفاع مستوى البحار؛ مما هيدد بغمر مناطق شاطئية واسعة منها : 

هولندا، خليج البنغال، فلوريدا. جزر املحيطني اهلندي واهلادي.
2ـ تغريات يف نطاقات الرطوبة واجلفاف فوق سطح األرض. 

إضافة

2ـ التكاثف :
ورماد  غبار،  و  دخان،  من  اإلنسان  أنشطة  عن  النامجة  النتائج  إن 
ل نوى يتكاثف حوله بخار املاء، وينتج عنه ضباب ملون  احلرائق يشكِّ

ُعِرف باسم الضباب الدخاين. انظري الشكل املقابل.  
3ـ التساقط :

يمتزج بخار املاء بامللوثات املنبعثة من النشاطات التي أنتجها اإلنسان 
النيرتوجني  ـ  الكربيت  )أكاسيد   : مثل  السيارات  وعوادم  املصانع،  من 
ماتعرف  وهي  احلموضة  منها  فتنتج  وغريها(،  الكربون  ـ  الرصاص  ـ 
بالبيئة، واالقتصاد، وجفاف  بالغة  فتحدث أرضارًا  باألمطار احلمضية، 
بعض الغابات يف الـدول الصناعية خاصًة، وإتالف املخلوقات الدقيقة 
البحرية، وترسع يف عملية  تعتمد عليها احليوانات  التي  البحار  احلية يف 

تآكل الصخور )التجوية(. 
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أسئـلة وتطبيقات

س1ـ أكميل العبارات التالية بكلامٍت جغرافية :
      أ ( يبلغ سمك الغالف اجلويِّ ....................

    ب( يشكل النيرتوجني حوايل................من حجم اهلواء.
      ج ( خطوط ومهية تظهر عىل اخلرائط ........وتصل بني ..............التي يكون فيه الضغط ..........      

وتسمى خطوط ...........
     د ( لغاز األكسجني فوائد متعددة منها ...........

    هـ( الرياح هي عبارة عن  ..................بالقرب من........................ويشعر به اإلنسان عن 
طريق ..............و..........

؟ وما األسس التي اعتمد عليها العلامء يف هذا التقسيم؟ م العلامء النظام اجلويَّ س2ـ إىل كم قسم قسَّ
س3ـ صفي بأسلوبك طبقات الغالف اجلوي، مع ذكر مميزات كل طبقة.

س4ـ ما العوامل املؤثرة يف الطقس واملناخ؟ مع ذكر أمثلة لكل عامل.
س5ـ ارشحي العوامل املؤثرة يف اختالف معدل اإلشعاع الشميس عىل سطح األرض.

س6ـ قارين بني اإلشعاع الشميس واإلشعاع األريض. مع الرسم.
س7ـ بام تفرسين :

      أ ( عظم سمك طبقة الرتوبوسفري عند املناطق املدارية.
   ب ( أمهية طبقة امليزوسفري يف الغالف اجلوي.

    ج ( اختالف درجات احلرارة بني اليابس واملاء.
     د ( نشأة الرياح.
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س8 ـ علِّيل ملا يأيت :
      أ ( املناطق الواقعة عىل دائرة عرض 20ْم أشد حرارة من املناطق الواقعة عىل دائرة االستواء.

   ب ( أمهية بخار املاء يف اهلواء.
    ج ( تكون األمطار التصاعدية يف املناطق االستوائية.

     د ( تباين الضغط اجلوي عىل سطح األرض.
     هـ( يفضل قائد الطائرة طبقة اإلسرتاتوسفري عن غريها من طبقات النظام اجلوي.

س9ـ ختييل حال األرض والناس لو مل يكن هناك غالف جوي، كيف ستكون احلياة؟مع إبراز دور الغالف 
يف األرض و اإلنسان.

دي أنواع املطر مع رشح واحد منها، ورسمها، وكتابة البيانات عليها. س10ـ عدِّ
س11ـ بيني عالقة الضغط اجلوي باحلرارة والتضاريس.

س12ـ أي طبقات النظام اجلوي هيمنا أكثر؟وملاذا؟
س13ـ ما مفهوم الضغط اجلوي؟ وما أمهية خطوط الضغط املتساوية؟

س14ـ ضعي عالمة ) 4 ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )8( أمام العبارة اخلطأ مع تصحيحها :
          أ ( الرطوبة كمية بخار املاء التي حيملها املاء.                                                                     )         (

      ب ( تنشط عملية التكاثف بارتفاع درجة احلرارة.                                                                )         (
        ج ( تقل درجة احلرارة درجة مئوية واحدة باالرتفاع عن مستوى سطح البحر1500مرت.       )          (
         د ( يتجمد املاء عند درجة32ْم.                                                                                            )         (
        هـ( توجد طبقة األوزون يف طبقة الرتوبوسفري.                                                                 )         (

أم  االستوائية  الغابات  احلارة  املناطق  هذه  من  أي  ولكن  احلارة،  املناطق  يف  البخر  معدل  يزيد  س15ـ 
الصحاري؟ وملاذا؟
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س16ـ ارسمي كاًل من : 
        أ  ( الطبقات الرأسية للغالف اجلوي.

دي عليها الرياح الدائمة.      ب  ( شكل الكرة األرضية، وحدِّ
س17ـ )يقال : إن الطقس واملناخ معنى واحد يف املناطق االستوائية(.ما رأيك يف ذلك مع التعليل؟

س18ـ ضعي اساًم للعبارات اجلغرافية التالية :
          أ ( دراسة حالة اجلو ملكان خالل فرتة طويلة.)                                  (

          ب ( الرياح التي هتب من مناطق الضغط املرتفع وراء املدارين نحو الضغط املنخفض االستوائي )           
        ج ( اجلهاز الذي يقيس ويسجل الضغط اجلوي. )                                   (

         د ( األمطار النامجة عن اصطدام الرياح الرطبة باملرتفعات العالية.)                                    (
        هـ( تكاثف بخار املاء ملالمسته األسطح الباردة.)                                    (

         و ( رياح هتب يف موسٍم معني.)                                    (

نشاط 
)من املشاكل التي يواجهها العامل بأرسه مشكلة تلوث اهلواء(. عىل ضوء ذلك :

         أ  ( ما املقصود بتلوث اهلواء؟
       ب ( ما املصادر الرئيسة لتلوث اهلواء؟

        ج ( ما مقرتحاتك للحد من مشكلة تلوث اهلواء؟
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الفصـل اخلـامـس 
النظام احليوي

: اًل  و أ
: نيًا   ثا

احلياة النباتية الطبيعية.
احلياة احليوانية.
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الـنظـام احليـوي

يمثل املخلوقات احلية من إنسان، ونبات، وحيوان، واملخلوقات الدقيقة احلجم التي تعيش يف اليابس واملاء 
وترتابط بشبكة من العالقات؛ للحفاظ عىل النظام البيئي، واستمراراحلياة فيه بمشيئة اهلل.

٭ ما اسم الغالف الذي يمثل النظام احليوي؟

إذًا يشمل النظام احليوي كل أنواع احلياة عىل سطح األرض سواء منها ما يعيش يف الرب مثل : ...............
أو البحر مثل : ......................
أو اجلو مثل : .......................

وسواء ما هو نبايت أو حيواين، ويمثل اإلنسان القمة بني عنارص هذا النظام، ويعدُّ املاء والرتبة واهلواء عنارص أساسية 
حلياة اإلنسان، واحليوان، والنبات؛ لذلك يضم النظام احليوي : احلياة احليوانية، احلياة النباتية، احلياة البرشية والتي تقوم 

بدراسة السكان، وتوزيعهم عىل سطح األرض. وسيتم تناوله يف الوحدةالثانية من الفصل الدرايس األول.
٭ ما أنواع اجلغرافيا التي هتتم بدراسة النظام احليوي؟

الـنـظـام احلـيـوي:

    قال تعاىل:}

٭ عن ماذا حتدثت اآليتان السابقتان؟

٭ ما النظام األريض الذي يتناول ذلك بالدراسة؟

قال تعاىل:}
{ ]سورة يس[

{ ]سورة النحل[

قال تعاىل:}
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ويعد النبات الطبيعي عىل سطح األرض انعكاسًا للظروف املناخية والبيئية، وليس لإلنسان دخل يف نموه. 
الغابات  فتنمو  الظروف،  تلك  حسب  آخر  إىل  مكان  من  وكثافًة  وشكاًل،  نوعًا،  النباتية  املجموعات  وختتلف 
مع ارتفاع درجة احلرارة، وغزارة األمطار. وتظهر احلشائش واألعشاب الشوكية يف املناطق اجلافة؛ تبعًا لندرة 
نتيجًة النخفاض  القطبية؛  املناطق  الطبيعية يف  النباتات  تنعدم  األمطار، وحدوث فصل جفاٍف طويل، وتكاد 

درجة احلرارة.
م النبات الطبيعي إىل : يقسَّ

الغابات و.............و.............. 
٭ ما أسباب تنوع النبات الطبيعي؟

أواًل : املناخ :
يعدُّ املناخ من أهم العوامل التي تؤثر يف نمو النباتات الطبيعية، واختالف كثافتها، وأنواعها، وتوزيعها عىل 

سطح األرض.
من أهم عنارص املناخ املؤثرة يف نمو النبات الطبيعي:

العوامل املؤثرة يف نمو النبات الطبيعي وتوزيعه :

أواًل : احلياة النباتية الطبيعية :

حرارة  درجة  نبات  لكل   : احلرارة  درجة   ) أ 
مالئمة لنموه.

ب(كمية األمطار والرطوبة : يعد املاء من أهم 
ويتوقف  الطبيعي،  النبات  لنمو  الرئيسة  العنارص 
األمطار  فاعلية  مدى  عىل  النبات  عىل  املياه  تأثري 
بل  وحدها  الساقطة  بالكمية  فليس  الساقطة، 
بمقدارما يستطيع النبات امتصاصه من الرتبة، وكام 

مصطلحات
خط الثلج الدائم : احلد األدنى ملنطقة الثلج الدائم عىل منحدرات 
اجلبال أو التالل، فالثلوج إذا نزلت عن ذلك احلد تتعرض للذوبان 
صيفًا وخيتلف ارتفاع خط الثلج الدائم باختالف األقاليم، فقرب  
دائرة االستواء يرتاوح ارتفاعه من 6000م إىل 7000م تقريبًا فوق 
مستوى سطح البحر، بينام ال يتجاوز ارتفاعه يف جبال األلب أو 

الربانس أكثر من 3000م إىل4000 م فوق سطح البحر.
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هي أطول أنامط النباتات الطبيعية وأكثرها رطوبًة، وكثافًة، وهي املصدر الرئيس لألخشاب وختتلف الغابات 
حسب كميات األمطار ودرجات احلرارة. ويمكن تقسيمها إىل : انظري الشكل)57(

األقاليم النباتية الطبيعية :

1 ـ الغابـــات :

أن رطوبة الرتبة عنرصًا حيويًا للنبات، فإن الرطوبة اجلوية ال تقل أمهية، فارتفاع نسبة الرطوبة يف اجلو يؤدي إىل 
تقليل فقدها من النبات.

ثانيًا : التضاريس :
٭ تقل درجة احلرارة كلام ارتفعنا عن سطح األرض وبالتايل تتأثر احلياة النباتية بذلك.

٭ تتغري أنواع النبات الطبيعي تدرجييًا كلام زاد االرتفاع عن مستوى سطح البحر، وبنفس النظام الذي يتغري 
فيه النبات الطبيعي من خط االستواء نحو القطبني.

٭ يؤدي االختالف يف درجات احلرارة وكميات األمطار الساقطة عىل سفوح اجلبال إىل اختالف النبات، فنجد 
النباتات السائدة يف أسفل اجلبال ختتلف عن النبات عىل سفوحها، وهذا يتضح عىل جبل كلمنجارو القريب من خط 
االستواء، حيث نجد النباتات االستوائية يف أسفله، وكلام ارتفعنا نحو قمة ذلك اجلبل وجدنا أن نوعية النبات ختتلف 

تبعًا الختالف درجة احلرارة، وعندما يصل االرتفاع إىل خط الثلج الدائم فإن النبات ال ينمو بعده.
ثالثًا : الرتبة : 

هي التي يستمد منها النبات العنارص الغذائية الالزمة للنمو، ومتثل الرتبة الوسط الذي ينمو فيه النبات. وهي 
عىل عدة أنواع، ولكل نوع منها خصائصه التي تؤدي دورها يف نمو النبات. وللرتبة دوركبري يف تشكيل احلياة 

النباتية داخل األقاليم النباتية الكربى.

تقسم احلياة النباتية الطبيعية إىل : الغابات، احلشائش، النباتات الصحراوية، نباتات اجلبال. 
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  املوقع :
تقع عىل جانبي دائرة االستواء بالقرب من أحواض األهنار. انظري الشكل)58(

٭  ما املناطق التي متثلها الغابات االستوائية يف العامل؟

الغابات

املعتدلة 
الباردة املعتدلة احلارة

املخروطيةالنفضيةمداريةاستوائية اإلقليم 
الصيني

إقليم البحر 
املتوسط

شكل )57( : أقسام الغابات

أ ( الغابات االستوائية واملدارية الرطبة :

شكل )58(

مميزاهتا :
االستوائية  الغابات  تنمو 
واملدارية الرطبة يف املناطق ذات 
واألمطار  املرتفعة،  احلرارة 
خاصة  العام  طوال  الغزيرة 
الشمس  تعامد  ؛بسبب  الربيع 
احلراري  اإلقليم،واملدى  عىل 

اليومي كبري والسنوي صغري.
ارتفاع  يف  السبب  ما  ٭ 

درجة احلرارة؟ 
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٭ ما نوع األمطار الساقطة عىل هذا اإلقليم؟

٭ ما السبب يف كرب املدى احلراري اليومي وصغر السنوي؟

٭ متتاز هذه الغابات بكثافة أشجارها، وضخامتها، وتنوعها حيث تبلغ حوايل 2500نوع، كام متتاز بأوراق 

عريضة، دائمة اخلرضة، و يزيد ارتفاع بعضها عىل 45م. 
٭  وتعد أشجارها ثروة خشبية ذات قيمٍة عالية مثل: املاهوجني )األبنوس(، الكينا، والكابيل، والتاك، واألراك 

واملانجروف يف املناطق الساحلية. انظري الشكل)59(
٭ أهم احليوانات التي تعيش فيها احليوانات املتسلقة، والطيور، والزواحف، والتامسيح يف األهنار، وتوجد 

هبا احليوانات صغرية احلجم.
٭ ما السبب يف وجود هذه األنواع من احليوانات؟

٭ هايت مثالني لكل نوع.

   املوقع : تقع بني درجتي عرض30ْ -40ْشامل وجنوب خط االستواء. ويتمثل يف إقليمني مهــا :
إقليم البحر املتوسط والذي يتمثل يف غرب القارات. ـ 

اإلقليم الصيني الذي يتمثل يف رشق القارات. انظري الشكل)60( ـ 

ب ( الغابات املعتدلة الدافئة :

شكل)59( : أشجار استوائية
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٭ ما املناطق التي يمثلها هذان اإلقليامن يف العامل؟

مميزات غابات البحر املتوسط :
٭ تتميز باعتدال درجة احلرارة، وسقوط األمطار، أما فصل الصيف حار جاف؛ بسبب تزحزح نطاق هبوب 

الرياح الغربية شاماًل، وهبوب الرياح التجارية الشاملية الرشقية اجلافة. ٭ ما السبب يف سقوط األمطار شتاًء ؟
٭ تتميز بوضوح الفصول األربعة.

٭ ختتلف فيها احلياة النباتية من جهٍة إىل أخرى تبعًا الختالف كمية املطر. 

وغاباهتا عبارة عن أشجار وشجريات قصرية، عريضة األوراق، دائمة اخلرضة. مثل : الفلني، الكافور، األرز، 
أشجار الزيتون.

٭ تتميز هذه الغابات بصفات خاصة؛ لتساعدها عىل االحتفاظ باخرضارها يف فصل الصيف.ومن هذه الصفات 
أن األشجار تكون متباعدة بحيث تستطيع كل شجرة االستفادة من املياه، جذورها طويلة، بحيث تصل إىل طبقة املياه 

اجلوفية، األوراق صغرية، وقليلة، وسميكة وغريها من الصفات التي حتول دون رسعة فقدان املياه بالنتح.
٭ يعد من أقدم األقاليم التي شهدت احلضارات القديمة )املرصيون القدماء، الفينيقيون، اإلغريق، الرومان(.

مميزات غابات اإلقليم الصيني :
٭ يشابه إقليم البحر املتوسط يف ارتفاع درجة احلرارة يف األجزاء الداخلية منه صيفًا ولكنه بارد شتًاء.

شكل)60( : خريطة توزيع غابات إقليم البحراملتوسط واإلقليم الصيني
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٭ تسقط األمطار فيه معظم شهور السنة مع ازدياد كمية األمطار صيفًا. 
٭ أهيام أكثر أمطارًا البحر املتوسط أم الصيني؟ وملاذا؟ 

٭ تتميز أشجارها بأهنا دائمة اخلرضة، أوراقها عريضة، وأخشاهبا من النوع الصلب منها : الزان واإلسفندان.
الكرة  نصف  يف  الواقعة  األجزاء  من  مناخها  يف  اعتدااًل  أكثر  اجلنويب  الكرة  نصف  يف  له  التابعة  األجزاء  إن  ٭ 

الشاميل ...... ملاذا؟ 
تعد من املناطق الصاحلة لسكنى اإلنسان؛ لذلك ازدمحت األجزاء التي متثله مثل : اليابان، والصني؛ لذلك ُأزيلت 

الغابات؛ للتجارة بأخشاهبا، والستغالل مساحتها يف الزراعة؛ لسد حاجة السكان.  
٭ ما أهم املزروعات التي تزرع يف هذه األقاليم لتحل حمل الغابات؟ 

شكل )61(

جـ ( الغابات املعتدلة الباردة :

م إىل نوعني مها : انظري الشكل )62( تقع بني دائريت عرض40ْ-60ْ شامل وجنوب دائرة االستواء، وتقسَّ
1ـ الغابات النفضية : تتمثل يف اجلهات الغربية من القارات.

2ـ الغابات املخروطية : تتمثل يف وسط القارات.
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دي عليها أهم املناطق التي متثلها كل منهام. انظري إىل شكل)61( وحدِّ
1ـ إقليم الغابات النفضية:

مميزاته :
٭ معتدل احلرارة صيفًا، وبارد شتاًء.

٭ خيضع لتأثري البحر الذي يلطف من درجة حرارته؛ بسبب هبوب الرياح الغربية من البحار طوال العام. 

٭ يف أي فصل؟

تؤثر املرتفعات عىل امتداد هذا اإلقليم، ففي اجلهات التي تقرتب فيها هذه اجلبال من الساحل تقل مساحة 
اإلقليم مثل: ساحل تشييل بسبب جبال اإلنديز.     

٭ هايت مثااًل آخر. 

٭ يظهر فيها تأثري التيارات البحرية الدفيئة التي متر بسواحل اجلهات التابعة هلذا اإلقليم. 
٭ هايت مثااًل للتيارات البحرية التي تؤثر يف إقليم غرب أوروبا. وما تأثري هذه التيارات عىل السواحل التي مترهبا؟ 

إىل  األمطار من جهة  كمية  أوروبا، وختتلف  من  الغربية  السواحل  العام عىل  األمطار طوال  بسقوط  ٭ متتاز 

أخرى وتزيد عىل اجلبال، وتقل عىل السهول، ففي اجلبال 100بوصة فأكثر، أما السهول يرتاوح متوسط املطر ما 
بني 20-40بوصة. ملاذا؟ 

تتميز الغابات بوجود األشجار النفضية التي تسقط 
أوراقها يف فصل الشتاء ..ملاذا ؟ والتي من أهم أنواعها: 
البلوط والزان، واإلسفندان والتي تعد من األخشاب 

الصلبة.
2ـ الغابات الصنوبرية )املخروطية( :

٭ تتميز بصيف معتدل 16ْم، وبشتاٍء شديد الربودة 
بمعدل 10ْم. ٭ كيف يكون املدى احلراري السنوي؟

اجلليد  ذوبان  ولكن  وشتاءًا  صيفًا  املطر  قليل  ٭  

يساعد عىل نمو الغابات.
من  اقرتبنا  كلام  الغابات  وحجم  كثافة  تتناقص  ٭ 

القطبني. ملاذا؟ 
شكل)62( : القسم الشاميل من الغابات الصنوبرية )التاجيا(
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٭ تتميز أشجارها بأهنا متقاربة ذات جذوع رقيقة، وقصرية نسبيًا، وتتخذ الشكل املخروطي، أوراقها إبرية 
انظري الشكل)62(

٭ تتميز أخشاهبا بأهنا ليِّنة. مثل : الصنوبر، والرشبني.
٭ ال توجد الغابات الصنوبرية يف نصف الكرة اجلنويب إال يف مناطق ضيقة .....ملاذا؟ 

2 ـ احلـشــائـــش :

شكل )63(

أ ( احلشائش احلارة )السافانا( :
يطلق عليه اإلقليم السوداين ....ملاذا؟ 

متثل احلشائش احلارة ما بني درجتي العرض 5ْ -15ْ تقريبًا، شامل وجنوب خط االستواء، ويتسع نطاق احلشائش يف 
رشق القارات أكثر من امتداده يف غرب القارات، وُتعَرف هذه احلشائش يف أمريكا اجلنوبية )كولومبيا وفنزويال( باسم 

الالنوس، والكامبوس يف الربازيل. 
انظري إىل شكل )63( لتحديد أهم املناطق التي متثل احلشائش احلارة.

مميزات احلشائش احلارة :



95

٭ تتميز بارتفاع حرارهتا عىل مدار السنة ، ويزيد املدى احلراري السنوي يف هذا اإلقليم عىل املدى احلراري 
السنوي يف اإلقليم االستوائي ....ملاذا؟ 

٭ تتميز األمطار بالتفاوت يف كميتها تبعًا للفصول املختلفة، وأيضا تزيد عىل ذلك يف اجلهات القريبة املجاورة 
لإلقليم االستوائي، وتقل عن ذلك يف اجلهات املجاورة لإلقليم الصحراوي .....ملاذا؟ 

٭ تنمو السافانا عادًة برسعة عقب سقوط األمطار، ويف فصل اجلفاف جتف السافانا، وتكون عرضًة للحرائق 
التي غالبًا ما يسببها الربق.

٭ إن معظم األشجار التي تنمو يف السافانا تتميز بأهنا نفضية أي أهنا تنفض أوراقها يف فصل اجلفاف.
٭ تتميز كافة النباتات بزيادة طوهلا كلام اقرتبنا من دائرة االستواء، ويقل كلام ابتعدنا عنه .....ملاذا؟ 

٭ تتميز احلشائش بأهنا من األنواع اخلشنة ذات األوراق الطويلة، وقد يصل ارتفاعها إىل أكثر من ثالثة أمتار. 

ب ( احلشائش املعتدلة:
ُتَغطي مساحاٍت واسعة داخل القارات يف املناطق املعتدلة بني دائريت عرض 30ْ-50ْ ش و ج.

٭ تتميز بتأثرها باملناخ القاري. 
٭ ما مميزات املناخ القاري؟ وملاذا تأثرت به؟ 

٭ بامذا يتميز املدى احلراري السنوي؟
٭ تسقط أمطاره صيفًا ويف فصل الشتاء، و يتميز بسقوط الثلوج.

٭ جتف احلشائش شتاًء حتى بداية الفصل الدافئ، والذي يتوافق معه سقوط األمطار.  ٭ ما هذا الفصل؟ 

٭ تتباين احلشائش يف كثافتها من جهٍة إىل أخرى حسب كمية األمطار؛ لذلك تنقسم احلشائش املعتدلة إىل قسمني : 
1ـ الرباري : هي املناطق التي تنمو هبا حشائش كثيفة، ختتلط معها بعض األشجار، وخري مثال عليها: الرباري 

يف وسط أمريكا الشاملية.
لت معظم احلشائش  2ـ االستبس : هي املناطق التي تنمو فيها حشائش قصرية نسبيًا، وختلو متامًا من األشجار؛ فقد ُحوِّ
املعتدلة إىل حقول زراعية إلنتاج احلبوب الغذائية، أو أماكن لرتبية احليوان إلنتاج اللحوم حيث تعد يف الوقت احلارض 

أعظم املناطق إنتاجًا هلا يف العامل.
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هي تلك األقاليم التي تتميز بندرة املاء، وتتصف باجلفاف ، وتقل فيها كمية املطر السنوية عن 10بوصات)25سم( 
ويندر فيها النبات وتغطي املناطق اجلافة نحو ثلث يابس الكرة األرضية.

انظري الشكل )64(
٭ ما مميزات املناطق الصحراوية طبيعيًا ؟

شكل)64( : توزيع الصحاري يف العامل

3 ـ  نباتات الصحـاري :

وصحاٍر  معتدلة،  وصحاٍر  حارة،  صحاٍر   : إىل  املناخية  للظروف  وفقًا  العامل  يف  الصحراوية  املناطق  م  تقسَّ
جليدية.

أ ( الصحاري احلارة :
املوقع : تقع غالبًا ما بني درجتي العرض 18ْ-30ْ شامل وجنوب خط االستواء.

أنـواع الـصـحـاري وتـوزيـعـها فـي الـعـالـم :
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دي عىل اخلريطة شكل )61( أهم مناطق النباتات للصحاري احلارة.  ٭ حدِّ

مميزات الصحاري احلارة :  
٭ كرب املدى احلراري اليومي، والسنوي. ملاذا؟

٭ إهنا أكثر جهات العامل جفافًا. ملاذا؟
٭ نباتاهتا فقرية تتكون من نباتاٍت تتحمل اجلفاف، أو تتحايل عليه فمنها :

1ـ خيزن املاء يف جذوره أو يف أوراقه وسيقانه، مثل نبات الُصبِّري.
2ـ تتعمق جذوره يف األرض؛ ليستفيد من الرطوبة فيها، أو الوصول إىل املاء الباطني مثل السنط.

3ـ أوراقها شوكية وإبرية، وهي وسائل للحفاظ عىل املاء يف النبات، وتقليل ما يفقده يف عملية النتح.
4ـ التفاف األوراق، بحيث تتعرض أطرافها فقط وليس سطوحها اخلرضاء ألشعة الشمس.

5ـ تغطي بعض األوراق والسيقان بطبقة من الشمع؛ حلفظ الرطوبة. 
٭ نباتات الصحاري من أمهها الفصيلة الصبارية، والتني الشوكي )التني الصبار(.

٭ تتميز النباتات الصحراوية من حيث مالءمتها للظروف املناخية إىل قسمني :
1ـ نباتات دائمة؛ لتغلبها عىل اجلفاف. مثل : الُصبري، والطرفاء، والنخيل، واألثل.

2ـ نباتات قصرية العمر، والتي متثل ما بني60-80% من نباتات الصحاري.
٭ ما الظروف املناخية للصحاري احلارة؟

٭ تنحرص األمهية االقتصادية يف هذا النطاق من الصحاري يف الزراعة التي تقوم عىل الوديان واألهنار، أو يف 
الواحات، أو وجود ثروٍة معدنيٍة تزيد من أمهية هذه الصحاري. مثل : حقول النفط يف شبه اجلزيرة العربية والغاز 

الطبيعي يف صحراء اجلزائر.

ب ( الصحاري املعتدلة :
مميزات الصحاري املعتدلة :

املوقع : تقع يف األجزاء الداخلية من القارات،وُأطِلق عليها املعتدلة؛ ألن متوسط احلرارة السنوي فيها يقل عن 18م. 
دي عليها أهم املناطق التي متثل الصحاري املعتدلة. انظري اخلريطة يف الشكل )64( وحدِّ

٭ تتأثر بالربودة الشديدة يف فصل الشتاء؛ حيث هتبط درجة احلرارة هبا إىل ما دون الصفر يف أياٍم عديدٍة من 
ليايل الشتاء، وترتفع درجة احلرارة يف فصل الصيف.
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٭ كيف يكون املدى احلراري اليومي والسنوي؟

٭ قلة الرطوبة النسبية، وارتفاع معدل التبخر.
٭ أمطارها قليلة، وتسقط صيفًا؛ والسبب يف قلتها يعود إىل :

1ـ الوقوع بعيدًا عن البحار واملحيطات.
2ـ الوقوع )يف ظل املطر( مثل صحراء بتاجو نيا يف جنوب أمريكا اجلنوبية، حيث ُتسقط الرياح العكسية 

أمطارها عىل جبال اإلنديز، وتصبح جافة حينام تصل إىل تلك الصحراء.
3ـ انخفاض السطح يف معظم املناطق الصحراوية الداخلية.

٭ تغطيها طبقة قصرية من احلشائش، والتي تتميز بمقاومة اجلفاف.
ج ( الصحاري اجلليدية )التندرا( :

متتد هذه الصحاري يف شامل آسيا، وشامل أوروبا وأمريكا الشاملية وشامل أيسلندا، وسواحل جريلند، أي أن معظمها 
يقع شامل الدائرة القطبية الشاملية. كام يتمثل هذا النوع من الصحاري يف القارة القطبية اجلنوبية )أنتاركتيكا(.

مميزاهتا : 
٭ تتميز هذه املناطق بشدة الربودة معظم شهور السنة، واملعدل السنوي عمومًا أقل من درجة التجمد والصيف 

قصري قليل احلرارة مما يعيق نمو النبات.
٭ ومعظم التساقط يكون عىل هيئة ثلوج، وقلام يكون عىل هيئة أمطار.

٭ متى تسقط األمطار؟

٭ قرص فصل النمو للنبات إىل شهرين أو ثالثة أشهر، ويتوقف النبات يف األشهر األخرى.
٭ إن النباتات متد جذورها بشكٍل أفقي؛ لتفادي الرتبة املتجمدة.

٭ تتميز النباتات بأهنا قصرية ال يزيد ارتفاع ساقها عن 60 سم عىل سطح األرض.
٭ من أهم النباتات يف الصحاري اجلليدية، الطحالب اخلرضاء، البتوال القزمة، حشيشة البحر.

٭ كيف  يمكن لإلنسان احلفاظ عىل النبتة الطبيعية؟

تتدرج احلياة النباتية عىل منحدرات اجلبال العالية فمثاًل :
األقاليم احلارة من غابات وحشائش مدارية           غابات وحشائش معتدلة           حشائش التندرا             نطاق 

الثلج الدائم.
األقاليم املعتدلة من غابات وحشائش معتدلة                حشائش التندرا            نطاق الثلج الدائم .
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4 ـ نـبـاتـات اجلـبـال :

هتتم الدراسة اجلغرافية بدراسة اإلنتاج احليواين، كام هتتم بتوزيع احليوانات عىل سطح األرض، ومدى ارتباط 
هذا التوزيع بالظروف اجلغرافية األخرى.

ومن احلقائق اجلغرافية أن احليوانات ختتلف عىل سطح الكرة األرضية من جهٍة ألخرى، وعىل سبيل املثال توجد 
الفيلة يف إفريقيا واهلند، وال توجد يف أمريكا اجلنوبية أو الشاملية عىل الرغم من وجود الظروف املالئمة.

احليوانات،  ندرس  وحينام  خمتلف.  نوٍع  مليون  بنحو  والبحرية  الربية  احليوانات  عدد  العلامء  بعض  ر  قدَّ وقد 
وتوزيعها نجد أن هذا املوضوع أكثر صعوبة وتعقيدًا من دراسة النباتات الطبيعية ألسباب أمهها :

1ـ إن النبات الطبيعيَّ مثـبَّت بجذور يف الرتبة، بينام يملك احليوان حرية احلركة. 

ثانيًا : احلـيـاة احلـيـوانـيـة

عرفنا من دراستنا ألهم العوامل املؤثرة يف النباتات التضاريسية وتتابع النباتات عىل اجلبال من أسفل إىل أعىل 
بطريقة متشاهبة للتتابع عىل سطح األرض ما بني دائرة االستواء والقطبني، إال أن هذا التتابع غري متشابه يف مجيع 

اجلهات اجلبلية يف العامل. حيث يتأثر بعوامل أخرى غري االرتفاع منها :
1ـ املوقع بالنسبة لدوائر العرض.

2ـ اجتاه املنحدرات بالنسبة ألشعة الشمس، واجتاه الرياح املمطرة.
خلق اهلل سبحانه وتعاىل النبات الطبيعي؛ ليقدم منافع عديدة لإلنسان من أبرزها:

1ـ يعد النظام الطبيعي مصدرًا لألخشاب ومشتقاهتا التي تستخدم مادة أساسية يف صناعة الورق، واحلرير 
الصناعي، والزيوت النباتية، واألصباغ، والصمغ، واملطاط، واألدوية.

2ـ يعمل عىل محاية الرتبة من االنجراف، فهو غطاء واقي للرتبة من عوامل النحت والتعرية.
3ـ يقلل من خماطر التلوث اهلوائي، وبخاصٍة إذا كان نامجًا عن تزايد كميات ثاين أكسيد الكربون يف اجلو      

أو تزايد نسبة الغبار.
٭ اذكري فوائد أخرى للغطاء النبايت.

٭ ما مقرتحاتك للحفاظ عىل الغطاء النبايت؟
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التوزيع اجلغرايف للحيوانات :

2ـ ال تعيش احليوانات كلها عىل سطح األرض يف أماكن يسهل الوصول إليها، بل بعضها يعيش يف جحور 
وشقوق، وبعضها يعيش يف أعامق البحار واملحيطات.

ض الدارسني لألخطار إذا ما حاولوا دراستها عن كثب. 3ـ بعض احليوانات مفرتس، وبعضها سام؛ مما يعرِّ

يتأثر توزيع احليوانات عىل سطح األرض، ويف البحار بعوامٍل جغرافيٍة متعددٍة أمهها :
أواًل : النبات الطبيعي :

يتحكم النبات الطبيعي إىل حٍد كبري يف توزيع احليوانات، فللحشائش حيواناهتا آكلة العشب، وتعيش حيوانات 
أخرى مفرتسة عىل احليوانات التي تأكل األعشاب يمكن أن نطلق عليها آكلة اللحوم. وتعد مناطق السافانا أغنى 
النطاقات النباتية باحليوانات مثل : الزراف، الفيلة، الغزالن، النمور، األسود، واجلاموس الربي، واحلمري الوحشية، 

ووحيد القرن.
الزاحفة مثل األفاعي.  املتشابكة األغصان فتكثر احليوانات  املناطق االستوائية ذات األشجار الضخمة  أما يف 
واملتسلقة مثل : القردة والنسانيس، والسناجب. وتعد الغابات االستوائية فقرية يف حيواناهتا إذا ما قورنت بأنواع 

أشجارها العديدة.
ثانيًا : املناخ :

للمناخ تأثريه الكبري يف توزيع احليوانات عىل سطح الكرة األرضية، ويتمثَّل أثر املناخ باملناطق القطبية الباردة 
حيث تتميز بوجود احليوانات ذات الفراء مثل : الدببة، والثعالب، والذئاب القطبية كام توجد احليوانات آكلة 

العشب التي تستطيع أن تتحمل الربودة مثل : الكاريبو، والرنة املستأنسة.
وتكثر يف املناطق القطبية  الطيور، وخصوصًا يف املناطق الساحلية مثل : البط القطبي، والبطريق.انظري الشكل)65( 
النبايت عىل  الغطاء  لندرة  القطبية؛ وذلك  املناطق  الربية يف  البحرية يف عددها وأنواعها احليوانات  وتفوق احليوانات 

اليابس. ومن أهم احليوانات القطبية : عجول البحر، األسامك، واحليتان.
ويتضح أثر املناخ كذلك يف توزيع احليوانات يف املناطق اجلافة، حيث تنترش احليوانات التي تتحمل اجلفاف 
املياه املاحلة إىل حٍد ما، ويتمكن من الصرب عىل اجلوع  مثل: اجلمل الذي يستطيع أن يأكل األشواك، ويرشب 

والعطش مدًة طويلًة.
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ثالثًا : التضاريس :
تعد بعض التضاريس حواجز تفصل بني األقاليم املختلفة، وبقدر ارتفاعها تعوق انتشار احليوانات من منطقٍة 
الضخمة          فاحليوانات  اجلبلية حسب االرتفاعات،  املناطق  احليوانات يف  اهلاماليا، وختتلف  : جبال  إىل أخرى مثل 
ال تستطيع أن تعيش عىل ارتفاعات عالية، وتتميز بعض احليوانات بمقدرهتا عىل السري يف املناطق الوعرة مثل: 

املاعز والالما يف أمريكا اجلنوبية.

رابعًا : توزيع اليابس واملاء :
تتشابه احليوانات يف نطاقات توزيعها يف نصف الكرة الشاميل؛ ويرجع ذلك التصال اليابس يف آسيا، وأوروبا 

وإفريقيا، وتقارب أجزاء هذه القارات؛ مما ييرسِّ تنقل احليوانات.
أما يف نصف الكرة اجلنويب فاحليوانات أكثر عزلًة وتنوعًا، وعىل سبيل املثال : تنفرد أسرتاليا بحيوان الكنغر 

وتنفرد أمريكا اجلنوبية بحيوان الالما. وختتلف كذلك احليوانات البحرية يف أجزاء املحيطات املختلفة.

البط القطبيالبطريق حيوان الرنة

شكل : )65(

مـشـكـالت الـنـظـام احلـيـوي :

بدأ النظام احليوي ممثاًل يف مكوناته املختلفة يتعرض منذ النصف الثاين من القرن احلايل لبعض مظاهر التدمري 
واالستنـزاف؛ مما جعل املهتمني باحلياة الفطرية وإنامئها يتنبهون ملدى اخلطر الذي ينتظر البرشية يف التامدي باالستنـزاف 



102

والتدمري هلذا النظام. واإلنسان هو املخلوق املؤثر يف النظام احليوي واملتأثر به، ولقد أحدث اإلنسان كثريًا من التبديل 
والتدمري لبعض مكونات النظام احليوي؛ مما أدى إىل ظهور مشكالت عديدة منها : 

٭ تناقص الغطاء النبايت وبخاصٍة الغابات : حيث يتعرض الغطاء النبايت وخاصًة الغابات إىل تناقٍص كبري يف 
مساحته؛ الستخدامها يف الصناعة والوقود؛ مما أدى إىل ظهور مشكالت بيئية واقتصادية مثل :

1ـ تزايد كمية ثاين أكسيد الكربون، حيث تشري التقارير إىل ارتفاع نسبته خالل القرن احلايل مما يؤثر عىل مناخ 
كوكب األرض.

2ـ تدهور احلياة احليوانية التي تتخذ من البيئة الغابية مصدرًا للغذاء واحلامية والسكن.
3ـ تناقص كمية بخار املاء الذي يتبخر إىل اجلو من خالل عملية النتح؛ مما يؤدي إىل اجلفاف النسبي يف بعض 

املناطق.
سواء  القدم  منذ  احليوانات  صيد  اإلنسان  مارس  فقد   : والبحرية  الربية  احليوانات  صيد  يف  اإلفراط  ٭ 

د حيوانات برية كثرية يف الوقت احلارض  من أجل حلومها، أو جلودها، أو فرائها، أو أنياهبا، أو ريشها؛ مما هدَّ
باالنقراض مثل : النمور، الفهود، الفيلة، النعام، الذئاب، والثعالب. وحيوانات بحرية مثل : احلوت األزرق، 
وسمك القرش. أما األسامك فإهنا متثل مصدرًا هامًا من مصادر الربوتينات احليوانية اهلامة لكثرٍيمن شعوب العامل 
وخاصًة جنوب وجنوب رشق آسيا. كام تستخدم كعلٍف لبعض احليوانات، أو يف صناعة األسمدة، أو إنتاج 
زيت السمك. وقد زادت عملية الصيد يف الوقت احلارض؛ بسبب استخدام األساطيل احلديثة يف الصيد، واملزودة 
باآلالت احلديثة لصيد أكرب عدد من األسامك. وقد أدى اإلفراط يف صيد األسامك إىل تناقص أعداد بعض أنواع 
األسامك واحليوانات املائية األخرى؛ مما يستوجب مراعاة القوانني الدولية لتنظيم الصيد البحري، وكذلك الربي؛ 

حلامية األنواع املهددة باالنقراض.
٭ الزيادة املستمرة يف عدد السكان يف بعض الدول والتي أدت إىل االستغالل اجلائر لألرايض الزراعية، بعد 

اجتثاث الغابات واحلشائش؛ لتأمني الغذاء لإلنسان.
٭ نقص الغطاء النبايت؛ بسبب الزحف العمراين واملباين؛ لتوفري السكن لألعداد املتزايدة من السكان.

٭ التلوث اهلوائي الذي أسهم يف تدمري بعض األحياء النباتية واحليوانية فوق اليابس، والتلوث املائي الذي 
أدى إىل تدمري بعض األحياء املائية. 
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جهود حكومة اململكة العربية السعودية يف املحافظة عىل احلياة الفطرية
انطالقًا من حرص اململكة العربية السعودية للحفاظ عىل ثرواهتا الطبيعية، ومتاشيًا مع أهداف خطط التنمية يف املحافظة عىل 
احلياة الفطرية وإنامئها، فقد أصدر خادم احلرمني الرشيفني تعليامته بإنشاء اهليئة الوطنية حلامية احلياة الفطرية وإنامئها يف اململكة، 
لة  حيث صدر األمر السامي الكريم رقم م/22 وتاريخ 1406/9/21هـ القايض بإنشائها، و األوامر السامية الالحقة املشكِّ

ملجلس إدارهتا.
وهتدف اهليئة إىل املحافظة عىل األنواع املختلفة من احليوانات والنباتات ال سيام النادرة منها واملهددة باالنقراض؛ بسبب الصيد 
والرعي اجلائرين، وتدمري األماكن الطبيعية هلذه األنواع؛ وذلك لضامن استمرار وجود هذه األنواع من احليوانات والنباتات لنا 
ولألجيال القادمة وتقوم اهليئة بسلسلة من الدراسات املكثفة؛ لتحديد أسباب تدهور البيئة الربية بصفٍة عامٍة، واحلياة الفطرية 
بشكٍل خاص، ووضع خطط متطورة لتاليف هذه اآلثار التي يؤمل من خالل تعاون ودعم كل املهتمني بالبيئة واحلياة الفطرية أن 

تؤدي إىل نتائج إجيابية. 
وتعمل اهليئة الوطنية حلامية احلياة الفطرية وإنامئها منذ  إنشائها عىل إنامء وإكثار أنواع احليوانات الفطرية التي كانت تعمر صحاري 
اململكة، ثم قلَّت أعدادها حتى غدت يف طريقها لالنقراض مثل طيور احلباري والغزالن باإلضافة إىل بعض احليوانات والنباتات 

دة باالنقراض. النادرة واملهددة باالنقراض يف اململكة، كام تقوم بحامية األنواع الفطرية البحرية النادرة واملهدَّ
بيئته، ووطنه،  وتأمل اهليئة الوطنية حلامية احلياة الفطرية وإنامئها بكل ثقة إىل دعم جهودها بواسطة كل مواطن غيور عىل 
وموارده الفطرية من نباتية وحيوانية. وتقوم اهليئة الوطنية بتنفيذ خطة طموحة؛ لتوعية املواطنني واملقيمني بأمهية احلياة الفطرية، 
وإرشادهم لكيفية التعامل معها يف كافة أنحاء اململكة العربية السعودية، باعتبارها أهم املوارد الطبيعية املتجددة التي وهبنا إياها 
الباري سبحانه وتعاىل. وتركز اهليئة عىل رفع مستوى الوعي بأمهية البيئة واحلياة الفطرية لدى املواطنني واملقيمني، فأية جهود 
تبذل يف حقول احلامية، واإلكثار منها تظل قارصة عن حتقيق أهدافها يف غياب وعي املواطنني بأمهية احلفاظ عىل هذه الثروات 

الطبيعية الوطنية، وتعاوهنم مع اهليئة يف تنفيذ خططها، ودعم جهودها.
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أسئـلة وتطبيقات
س1ـ أكميل الفراغات التالية بام يناسبها :

        أ (  يمثل النظام احليوي : اإلنسان و..............و..............
     ب( يتأثر النبات الطبيعي بعوامل عديدة منها.................و...................

       ج( تدخل غابات جبال أطلس يف املغرب ضمن غابات ...................
س2ـ بم تفرسين :

        أ ( أكثر الفصول مناسبة لنمو النبات الطبيعي يف اململكة فصل الربيع.
      ب( نمو النبات يف املناطق االستوائية عىل مدار السنة.

      ج ( تسمية الغابات النفضية هبذا االسم.
       د ( تعدُّ الصحاري احلارة أكثر جهات العامل جفافًا.

      هـ( نمو األعشاب واحلشائش يف الغابات املدارية.
        و( غزارة األمطار يف اجلهات االستوائية، وقلتها يف اجلهات الصحراوية.

        ز( تعد احلشائش من النباتات الفصلية. 
      ح( قلة أمطار الصحاري املعتدلة.

      ط( تشاُبه احليوانات يف نصف الكرة الشاميل عكس نصفها اجلنويب. 
س3ـ اذكري ثالث مميزات لكل من :

       أ ( الغابات االستوائية.

     ب( الغابات املخروطية.
       ج( احلشائش احلارة.

س4ـ قارين بني :
        أ ( النباتات املعتدلة الدافئة من حيث : املوقع، املميزات النباتية.

      ب( الرباري واالستبس.
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س5ـ ضعي عالمة )4( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )8( أمام العبارات اخلطأ مع تصحيحها :
        أ ( تكون الغابات النفضية مزدهرة خرضاء يف فصل الصيف، وجافة متامًا يف فصل الشتاء.  )       (

     ب( تقل درجة حرارة اهلواء وكمية األمطار تدرجييًا من خط االستواء نحو القطبني.                )       (        
       ج( تتباين أنواع النباتات الطبيعية عىل كل سفوح اجلبال حسب درجة االرتفاع.                      )       (                  
        د( تتميز مناطق احلشائش احلارة بوجود فصل النمو عىل مدار السنة.                                       )       (                        

ر العلامء أن عدد احليوانات الربية والبحرية نحو مليون حيوان.                                       )       (       هـ(قدَّ
س6ـ اكتبي يف ثالثة أسطر عن :

        أ ( العالقة بني األقاليم النباتية واملناخية.
     ب( أثر التيارات البحرية عىل نبات السواحل يف نصف الكرة الشاميل.

س7ـ بيني النتائج املرتتبة عىل النبات الطبيعي عندما :
        أ ( تنخفض درجات احلرارة إىل ما دون الصفر.

     ب( ترتفع احلرارة وتقل األمطار.
       ج( يكثر الرعي اجلائر غري املنظم يف منطقة رعوية.

س8 ـ علِّيل : صعوبة دراسة احلياة احليوانية مقارنة باحلياة النباتية.
س9ـ صنِّفي النباتات التالية تبعًا ملا يأيت يف اجلدول :

األبنوس، البلوط، اإلسفندان، الرشبني، اخليزران، الكافور، اجلوز، الالنوس، الكامبوس، البمباس، اخلزامى.

غابات 
استوائية

غابات مدارية 
رطبة

غابات معتدلة 
ودفيئة

غابات 
باردة

حشائش 
وأعشاب

نباتات صحراوية



106

س10ـ صنِّفي احليوانات وفقًا للعامل األكثر تاثريًا يف توزيعها يف اجلدول الذي أمامك :  
القرد، الذئب القطبي، الرنة، اخلفاش، الفيل، الالما، وحيد القرن، البطريق، اجلمل، املاعز.

س11ـ ) ترتاوح درجة احلرارة يف شهر يناير يف اجلهات الساحلية يف غرب أوروبا ما بني35ْ إىل 50ْ ف ،   
فيام تصل إىل 32ْ ف يف اجلهات الداخلية(. أ ( عىل ماذا يدل ذلك؟ وما السبب فيه؟

 ب ( ما الفرق بني نفض األوراق يف اإلقليم املداري واإلقليم البارد؟
س12ـ أمامك خريطة صامء للعامل : استعيني باألطلس، ثم وزعي عليها ما ييل :

          أ ( أنواع النبات الطبيعي يف قارة إفريقيا.
       ب ( أنواع النبات الطبيعي يف قارة آسيا من 10ْ جنوبًا إىل 40ْ شاماًل.

        ج ( أنواع النبات الطبيعي السائد يف قارة أوروبا بني دائريت عرض 40ْ- 60ْ شاماًل .

النبات الطبيعياملرتفعاتاملناخ
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نشاط 

دي عليها الصحاري الباردة مع ذكر مميزات هذه الصحاري. س13ـ ارسمي خريطة للعامل، وحدِّ
س14ـ )يعدُّ النظام احليوي من أكرب النعم التي أنعم اهلل هبا عىل اإلنسان(.

من خالل العبارة السابقة وضحي املنافع التي حيصل عليها اإلنسان من النظام احليوي.
س15ـ ما مشكالت النظام احليوي؟ اقرتحي حلواًل ألحد هذه املشكالت.

قومي بدراسة تطبيقية للنظام احليوي )النبايت واحليواين( يف اململكة العربية السعودية مدعمة ذلك باألمثلة 
والصور وبعض املشكالت التي تتعرض هلا احلياة النباتية واحليوانية. ومقرتحاتك للحد من هذه املشاكل.
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الفصـل السـادس
جغرافية السكان

: اًل  و أ

: نيًا   ثا
: لثًا ثا

املؤثرة  والعوامل  السكان  توزيع 
فيه.

النمو السكاين.
املشكالت السكانية.
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جـغـرافـيـة الـسـكـان

أراد اهلل سبحانه وتعاىل تعمري األرض منذ أن خلق آدم عليه السالم ومن بعده ذريته الذين انترشوا فيها.
٭ هل كان  انتشار وتوزيع السكان متساٍو يف األرض؟

٭ ماالعوامل التي أثرت يف توزيع السكان من وجهة نظرك؟

2ـ اقرئي الشكل )66( ثم أجيبي عن األسئلة :
٭ أي قارة تشهد أكرب نسب من التزايد السكاين؟

٭ سمي ثالث دول تشهد تزايدًا سكانيًا كبريًا.

٭ هايت مثالني  لدول تشهد تناقصًا يف عدد سكاهنا.

أواًل : تـوزيـع الـسـكـان والـعـوامـل املـؤثـرة فـيـه

شكل)66( : توزيع السكان يف العامل

1ـ قال تعاىل:}

{ ]سورة احلجرات[
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وتـشمل املناخ  والتضاريس، والرتبة و........... وإليك تأثري كل عامل منها :
أ-املناخ :

يؤثر املناخ بعنارصه املختلفة خاصًة احلرارة واألمطار تأثريًا واضحًا يف توزيع السكان، كام أن له دور يف حتديد 

الـعـوامـل املـؤثـرة فـي تـوزيـع الـسـكـان :

1 ـ العوامل الطبيعية : 

يشهد العامل تزايدًا رسيعًا يف سكانه، حيث  يزداد سنويًا حوايل90مليون نسمٍة)ويتجاوز عدد سكان العامل اليوم 6مليار 
نسمٍة( وهذا العدد اهلائل الكبري ال يتوزع توزيعًا منتظاًم عىل سطح األرض، بل نجد أن هذا التوزيع خيتلف بني قارٍة وأخرى، 
ون يف منطقٍة ما بينام يرتكزون بكثرة يف  ودولة وأخرى، وهذا االختالف ال حيكمه نظاٌم متجانس، فقد نجد أن السكان يقلُّ

منطقٍة أخرى. ومناطق طاردة للسكان، ومناطق جاذبٍة هلم. وهذا التوزيع للسكان يرتبط بعدد من العوامل :

شكل)67( : نسب السكان يف القارات



111

املناطق املالئمة لسكن اإلنسان. وبصفٍة عامة يميل اإلنسان إىل 
سكنى املناطق املعتدلة واالبتعاد عن اجلهات احلارة، أواجلهات 
توزيع  يف  مؤثر  كعامل  املناخ  ينقسم  لذلك  الربودة؛  شديدة 

السكان إىل :
1ــ نطاقات مناخية )طاردة للسكان( :

تتميز بقلة سكاهنا كاملناطق القطبية؛ بسبب برودهتا الشديدة 
مثل : التندرا. أما املناطق اجلافة احلارة؛ بسبب حرارهتا الشديدة، 
وجفافها مثل : الصحاري كصحراء تشييل، صحراء الربع اخلايل 
إال أن هناك مناطق تقع يف النطاق احلار؛ ومع ذلك فهي كثرية 
السكان كأندونيسيا؛ لشدة خصوبة تربتها، ووضعها اجلزري 
وارتفاعها؛ مما ساعد عىل خفض درجة احلرارة وسقوط األمطار 
ووجود  الرتفاعها،  املكسيك؛  وهضبة  العام.  طوال  عليها 

الديموغرافية(.  )بعلم  السكانية  الدراسات  ُتعرف 
وهو العلم الذي يعتمد عىل املعطيات اإلحصائية من 
حيث عدد السكان، وتوزيعهم، والتغريات التي تطرأ 
عىل أعدادهم، والعوامل التي تؤدي إىل هذه التغريات. 
م  وجُتري كثرٌي من الدول املتطورة إحصاءات بشكٍل منظَّ
علامء  من:  كل  السكانية  الدراسات  وهتم  ودوري. 
ملعاجلة  والطب؛  االجتامع،  وعلم  والبيئة،  اجلغرافية، 
نمو  عن  املنبثقة  واالقتصادية  االجتامعية،  املشكالت 
بني  التوازن  عدم  ظاهرة  أصبحت  أن  بعد  السكان، 
أن  فالبد  واضحة  ظاهرة  الطبيعية  واملوارد  السكان، 

تؤخذ بعني االعتبار عند وضع برامج التنمية.

إضافة

الثروات الباطنية فيها. 
2ــ نطاقات مناخية )جاذبة للسكان( :

تسمح بتجمعات سكانية ضخمة؛ بسبب جوها املعتدل،وأمطارها الكثيفة مثل : اليابان، ورشق الصني ومع 
ذلك يقل السكان يف حوض زائري)الكنغو( بالرغم من كثرة األمطار ...ملاذا؟

ب- التضاريس :
هلا دور هام ومؤثر يف توزيع السكان، كام أن هلا دور يف تنوع املناخ أيضًا،وعىل هذا األساس خيتلف توزيع السكان 
من منطقٍة إىل أخرى تبعًا ألشكال سطح األرض، حيث يرتكز السكان يف املناطق السهلية مثل: الساحل الرشقي 
للواليات املتحدة األمريكية، إال أن هناك سهواًل قليلة السكان مثل : سهول سيربيا....ملاذا؟ أما املناطق اجلبلية فليست 
ي الثلوج بعض املناطق اجلبلية،  مالئمة لالستقرار السكاين؛ لوعورة سطحها، ومن ثم صعوبة املواصالت فيها. وُتغطِّ
فتحدُّ من نمو النبات. والترضس الشديد حيدُّ من إقامة الزراعة. وباالرتفاع ينخفض الضغط اجلوي؛ مما يؤثر عىل 
اإلنسان بالشعور بالدوار، وضيق التنفس، والصداع لذلك نجد معظم السكان يعيشون يف مناطق ال يزيد ارتفاعها 

عن 500م عن مستوى سطح البحر.
٭ هل معنى ذلك أن اجلبال غري مالئمة أبدًا لسكن اإلنسان؟ دليل عىل ذلك.



112

ج- الرتبة :
توجد عالقة بني الرتبة وبني التوزيع احلايل للسكان، حيث إن السكان يقلُّ تركزهم يف مناطق الرتبة الرملية 

الصحراوية، وتربة التندرا. ملاذا؟ 
وترتفع الكثافة السكانية، ويزداد االزدحام يف تربة السهول الفيضية مثل :  مرص. والرتبة الربكانية مثل : جزيرة جاوه. 

٭ هايت أمثلة أخرى عىل ذلك.

د- موارد الطاقة والثروات املعدنية :
ملوارد الطاقة مثل : النفط، الفحم، دوٌر كبري يف اجتذاب السكان، حيث نشأت بالقرب منها مراكز عمرانية 
ثم توطن  الصناعة، ومن  اجتذاب  الذي ساعد عىل  الفحم  األيام، مثل  حتولت إىل مدن مزدمحة مع مرور 
الصناعة يف غرب أوروبا، والنفط يف املنطقة الرشقية باململكة ساعد عىل تركز السكان هبا، وأيضًا وجود الثروة 
املعدنية يعمل عىل جذب األيدي العاملة يف التعدين، ومن ثم يؤدي إىل قيام الصناعة التي بدورها جتذب السكان 
مثل : قيام الصناعات البرتوكياموية يف مدينة اجلبيل التي تعتمد عىل النفط يف املنطقة الرشقية؛ مما جعل اجلبيل 

مدينة صناعية جذبت إليها السكان.
٭ هايت أمثلة أخرى عىل ذلك.

هـ - القرب من املسطحات املائية :
نجد أن معظم السكان يرتكزون يف األماكن القريبة من املسطحات املائية سواء كانت سطحية مثل : األودية 
واألهنار، أومياه جوفية، حيث تتوفر املياه العذبة؛ مما يساعد عىل قيام احلياة البرشية، والرتكز السكاين، ولو نظرنا إىل 
أكرب مدن العامل وأكثرها تركزًا بالسكان لوجدنا أن مجيع هذه املدن تطل عىل مسطحات مائية أوقريبة منها؛ مما يسهل 

اتصاهلا بالعامل اخلارجي.

2 ـ الـعـوامـل الـبـشـريـة

إىل جانب العوامل الطبيعية هناك جمموعة من العوامل البرشية ال تقل أثرًا عنها يف توزيع السكان.ومن أهم 
تلك العوامل )عوامل سكانية، عوامل اقتصادية، عوامل سياسية( :

1ــ العوامل السكانية :
هي العوامل املتعلقة بمعدالت الزيادة الطبيعية )املواليد والوفيات( والزيادة غري الطبيعية )اهلجرة( فكل عامل 



113

من هذه العوامل يؤثر يف اختالف معدالت النمو السكاين، وتوزيع وكثافة السكان يف مناطق العامل املختلفة.
أ( املواليد والوفيات : إن زيادة عدد املواليد، وانخفاض عدد الوفيات يف منطقٍة ما يؤدي إىل زيادة عدد السكان 

يف هذه املنطقة.
ب( اهلجرة : هي انتقال األفراد واجلامعات من منطقٍة إىل أخرى بصورٍة دائمة أومؤقتة طلبًا حلياة أفضل، وهي إحدى 
العوامل السكانية املؤثرة يف توزيع السكان، سواء أكانت عىل مستوى الدولة الواحدة أم عىل مستوى العامل وهي التؤثر 
عىل زيادة سكان الكرة األرضية، ولكن هلا أثر فعاٌل يف إعادة توزيع سكان العامل، وخاصة اهلجرات اجلامعية التي حتدث 

نتيجًة لعوامل اقتصادية، أوسياسية، أوكوارث طبيعية )الزالزل، الرباكني، الفياضانات(.
أ( النشاط االقتصادي :  تشمل النشاطات التي يامرسها السكان، وبدورها تؤثر عىل توزيعهم فمناطق الصيد حتتاج 

لعدد قليل من السكان، وكذلك مناطق الرعي، أما مناطق الزراعة فتحتاج إىل أيٍد عاملة كثريٍة نسبيًا وخاصة الزراعة 
الكثيفة التي ال تعتمد عىل اآلالت احلديثة يف الزراعة، وفيام يتعلق بالصناعة فنجد بعض الصناعات حتتاج إىل األيدي 

العاملة الكثرية؛ مما ساعد عىل تركز السكان بالقرب منها مثل : الصناعات النسيجية، والصناعات اخلفيفة. 
ب( املواصالت : تعد أحد العوامل االقتصادية التي تؤثر عىل توزيع السكان، حيث نجد أن بعض املناطق قدياًم كانت 
ر املواصالت أصبحت مأهولة بالسكان مثل : احلضارات القديمة قامت بالقرب  نائية غري مأهولة بالسكان، ولكن بتوفُّ

من املواصالت املائية، أو الطرق الربية التجارية، وللمواصالت دوٌر هاٌم يف ظهور مدن مل تكن معروفة من قبل.
٭ هايت أمثلة عىل مدٍن مكتظة بالسكان تتمتع بشبكة واسعة من طرق املواصالت. 

تقوم القوانني السياسية بدوٍر كبرييف التحكم بتوزيع السكان، فلو مل حتد الدول الغنية مثل : دول أوروبا  والواليات 

3 ـ الـعـوامـل االقـتـصـادية

4 ـ العوامل السياسية واحلروب

ت أعدادًا كبريًة من سكان الدول النامية الفقرية. كام أن للحروب آثارها  املتحدة األمريكية من اهلجرة إليها؛ لتلقَّ
املبارشة عىل توزيع السكان يف العامل؛ نظرًا ملا ينتج عنها من كوارث كالقتل اجلامعي الذي يقيض عىل كثري من الشعوب، 
ضت  باإلضافة إىل ما حتدثه من تدمري ملمتلكات الدول، ومن تدهور القتصادها مثل احلرب العاملية الثانية. وتعرَّ
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بعض الدول اإلسالمية للحروب األهلية التي كان هلا تأثري سلبي.  
٭ هايت مثااًل عىل ذلك. 

٭ أهيام برأيك أكثر تأثريًا يف توزيع السكان )العامل الطبيعي أم البرشي(؟ وملاذا؟ 
عىل ضوء هذه احلقائق والعوامل السابقة يمكن تقسيم العامل إىل عدة مناطق سكانيٍة كالتايل : 

1ــ مناطق مزدمحة بالسكان )مكتظه بالسكان( :
أ ـ رشق وجنوب رشق آسيا مثل : رشق الصني، ووادي يانجتيس، واليابان، وجنوب غرب كوريا، وجزيرة 

جاوه، وحوض هنر الكانج، وسواحل هضبة الدكن.
ب ـ غرب أوروبا )النطاق الصناعي( مثل :  بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، أملانيا.

ج ـ الواليات املتحدة األمريكية خاصة األجزاء الرشقية منها.
د ـ وادي النيل األدنى يف مرص.
2ــ مناطق متوسطة االزدحام :

وسط الصني وهضبة الدكن. ـ  مثل : أ 
       ب ـ وسط أوروبا وحوض البحر املتوسط.

        ج ـ  شامل غرب وجنوب غرب إفريقيا وحوض النيجر.
3ــ مناطق قليلة السكان :

مثل : أ ـ مناطق السافانا واملراعي يف إفريقياوأمريكا اجلنوبية.
       ب ـ املنطقة اجلبلية الغربية )اإلنديز والروكي( لكل من األمريكيتني.

4ــ مناطق نادرة السكان :
مثل : أـ الصحاري اجلليدية كشامل كندا.

      ب ـ الصحاري احلارة كصحراء شبه اجلزيرة العربية.
       ج ـ الغابات االستوائية.

٭ علِّيل : أسباب تركز السكان يف بعض املناطق، و قلته يف مناطٍق أخرى.
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أ( توزيع السكان حسب األجناس :
مقدمة : قال تعاىل:}

من ذرية آدم \ وحواء انترشت البرشية عىل سطح األرض بحثًا عن الرزق. ونظرًالصعوبة االتصال فيام بني 
هذه األجناس البرشية؛ فقد أدى تأثري العوامل اجلغرافية املختلفة بقدرة اهلل عز وجل وأمره إىل متيز كل ساللة 

بصفات، وخصائص برشية ختتلف هبا عن األجناس األخرى بام يتناسُب وبيئاهتم املناخية واجلغرافية.
وهذا يتفق مع احلديث الصحيح الذي رواه أبو موسى 
األشعري قال : قال رسول اهلل ] : )إن اهلل خلق آدم من قبضة 
قبضها من مجيع األرض فجاء بنو آدم عىل قدر األرض، جاء 
والسهل  ذلك،  وبني  واألسود،  واألبيض،  األمحر،  منهم 

واحلزن، واخلبيث والطيب()1(.

ولغاهتم  ألواهنم  يف  البرشية  األجناس  اختالف  إن 
خلقه  يف  العظيمة  وجل  عز  اهلل  آيات  من  آية  )ألسنتهم( 

قال جل وعال:}

وهذه الصفات واخلصائص يف األجناس البرشية ال تؤثر عىل مكانة اإلنسان عند اهلل سبحانه وتعاىل، وال عىل ذكائه وأخالقه. 
قال الرسول ] : )إن اهلل ال ينظر إىل صوركم، وأموالكم، ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم ()2(.

إذًا كل البرش َخْلق واحد ال فرق بينهم إال بالتقوى قال الرسول ] : )يا أهيا الناس أال إن ربكم واحد وإن أباكم واحد 
ال فضل لعريب عىل أعجمي، وال ألعجمي عىل عريب، وال ألمحر عىل أسود وال أسود عىل أمحر إال بالتقوى ..احلديث ()3(. 

)1( سنن أيب داود )222/4ج4693(.      )2( صحيح مسلم )1987/4ج2564(.          )3( مسند أمحد )411/5ج23536(.

تـوزيـع الـسـكـان وكـثـافـتـهـم :

نظرة اإلسالم إىل األجناس البرشية :

{]سورة األعراف آية)189([

{ ]سورة الروم[

عامل  يف  العنرصية  املشكالت  أساس  هو  البرشة  لون 
اليوم؛ وذلك ألن اإلنسان األبيض يف الدول االستعامرية 
األوروبية قد نرش فكرة اعتبار اللون األبيض لإلنسان مميز 
للسيادة، والذكاء، وأهنم رواد التقدم العلمي، والقدرة 
عىل االخرتاع. ولكن يمكن الرد عليهم بأن احلضارة مل 
تكن فقط يف العنارص البيضاء، بل إهنا نشأت يف خمتلف 
اتسعت  التي  اإلسالمية  احلضارة   : مثل  العامل  جهات 
يف أرجاء العامل ،  يف حني كانت أوروبا تقبع يف الظالم 
من  وغريها  الصينية  احلضارة  كذلك  احلني.  ذلك  يف 

احلضارات األخرى.

إضافة



116

أقسام السالالت البرشية :

ومن حيكم بالتميز والتفرقة العنرصية، فإنه يرتكب جريمة بحق البرشية، وال يشء كالعنرصية يؤدي 
إىل العداوة واحلروب بني الشعوب منذ القدم وحتى وقتنا احلارض، ولقد ذم اهلل سبحانه وتعاىل اليهود 
والنصارى وشنع عليهم يف كتابه الكريم؛ ألهنم أعطوا أنفسهم ميزة عند اهلل يميزهم هبا عن البرش. قال 

عـز من قـائل :}

{ ]سورة املائدة [

      يمكن تقسيم هذه السالالت إىل :

جدول رقم )3(: توزيع السكان حسب األجناس

مناطق انتشارهاصفاهتا ومميزاهتامعلومات عامةالساللة
لة الزنجية لسال ا ه  هذ شكل  ت

ن  سكا ع  جممو من  % 1 0
العامل، وهي أكثر السالالت 
تـعرضًا لالضطهاد من قبل 

السالالت األخرى.

البرشة السوداء 
الشعر املفلفل
الشفاه الغليظة
األنف األفطس

وسط وجنوب قارة إفريقيا،  
بعض جزر املحيط اهلندي، 
والرشقية  الشاملية  األجزاء 
مـن أمـريكــا الشمـاليـة، 

و الوسطى واجلنوبية. 

الصفراء املغولية بالساللة  تعرف 
جمموع  من   %35 تشكل 

سكان العامل.

الوجنات البارزة
 العيون الضيقة

الشعراملستقيم »املسرتسل«
البرشة الصفراء
الوجه املستدير

»الصني  آسيا  رشق  جنوب 
ـ  الفلبني  ـ  كوريا  ـ  اليابان 
شامل آسيا« أجزاء من أمريكا 
ويعرفون  واجلنوبية،  الشاملية 
باسم اهلنود احلمر، شامل كندا 
ورشق  باألسكيمو  ويعرفون 

أوروبا، و أسرتاليا.
ع القوقازية جممو من  % 5 5 تشكل

سكان العامل. وسكان العامل 
هذه  من  يعدون  العريب 

الساللة.

البرشة بني البياض والسمرة 
والشعر املموج

 العيون ذات األلوان املختلفة.

 ، يقيا فر إ ل  شام  ، با و ر و أ
واهلند  آسيا،  غرب  وجنوب 

واألمريكتان وأسرتاليا.
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٭ ما القارة التي ختلو من اجلنس املغويل؟

٭ ما اجلنس البرشي األكثر انتشارًا يف مجيع القارات؟

٭ ما القارات التي حتوي مجيع اجلنسيات؟

جتدر اإلشارة إىل أن هناك أجناسًا برشية أخرى غري األجناس املذكورة سابقًا، وُتسمى األجناس املختلطة، وهي 
التي ال تنتمي إىل جنٍس واحد، و إنام اكتسبوا صفاهتم بسبب اختالط جنسني أو أكثر مثل : األسرتاليني األصليني.

ب( توزيع السكان حسب أدياهنم :

قال تعاىل :}

{ ]سورةآل عمران[

{ ]سورة آل عمران[ قال تعاىل :}

شكل )68(: توزيع األديان يف العامل
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انترش اإلسالم يف أنحاء واسعٍة من الكرة األرضية فيدين باإلسالم حوايل ربع سكان العامل، وهو حاليًا الدين الرسمي 
يف 56بلدًا  إسالميًا، كام تدين به أعداٌد كبرية من سكان كثرٍي من الدول غري اإلسالمية. انظري الشكل )68(

وإىل جانب الدين اإلسالمي أديان أخرى منها : 
٭ ديانات منسوخة : وهي النرصانية واليهودية، وتنترش النرصانية يف جهاٍت واسعٍة من العامل خاصًة يف قارة 

أوروبا ، وقارات العامل اجلديدة، أما اليهودية فانتشارها حمدود.
التي تقوم عىل مبدأ تعدد  البوذية، واهلندوسية، وتنترش يف جنوب وجنوب رشق آسياوهي  ٭ ديانات وثنية : مثل 

اآلهلة، ويؤمنون بالنظام الطبقي القائم عىل عدم املساواة بني الطبقات االجتامعية. وقد نبعت البوذية من اهلندوسية
التي خرجت من اهلند عرب خليج البنغال إىل املاليو، وانترشت يف بلدان الرشق األقىص، وقد تفرعت من اهلندوسية 

أيضًا السيخ شامل اهلند، والكونفوشية يف الصني، والشانتو يف اليابان باإلضافة للديانة الوثنية يف إفريقيا.

شكل)69( : توزيع اللغات يف العامل
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الخيتلف الناس يف ألواهنم، ومالحمهم اجلسدية وأدياهنم فقط، بل ختتلف لغاهتم، وهلجاهتم التي يتحدثون 
هبا. )انظري الشكل)68( وانظري اجلدول)4((

٭ ما الفرق بني اللغة واللهجة؟

{ ]سورة الروم[

قال تعاىل : }

ج - توزيع السكان حسب لغا هتم : 

جدول رقم )4( : توزيع السكان حسب لغاهتم

العربية

االنجليزية

الصينية
اهلندية

الروسية
اإلسبانية
الربتغالية

الفرنسية

أكثر من 250

حوايل 2000

أكثر من 800
أكثر من 300
حوايل 250

أكثر من 200
حوايل 170

حوايل 150

الدول العربية
بريطانيا، الواليات املتحدة األمريكية، أسرتاليا، إيرلندا، كندا، 

)كثري من سكان العامل الثالث يتكلم هبا كلغة ثانية(.

الصني
اهلند

كومنولث الدول املستقلة، كام يتكلم هبا كثري من سكان دول رشقي أوروبا
إسبانيا ومعظم دول أمريكا الالتينية

الربتغال والربازيل
فرنسا وبعض مناطق بلجيكيا وسويرسا وكندا، كام يتكلم هبا 

كثري من سكان املستعمرات الفرنسية السابقة 

املناطق التي تسودهاعدد املتكلمني )باملليون(اللغة

وهذا االختالف يف اللغات يعود إىل العزلة اجلغرافية التي عاشتها املجتمعات البرشية املختلفة، ومع مرور 
الزمن اختذت كل جمموعة لغة خاصة هبا، واللغة الواحدة قد تشمل عدة هلجات.

٭ ملاذا تعد اللغة العربية أفضل اللغات التي يتحدث هبا الناس؟
٭ مااللغة األكثر انتشارًا ؟ وملاذا؟

٭ هل يؤثر االستعامر يف انتشار اللغة؟ علِّيل إجابتك.

٭ هل يمكن التمييز بني األجناس يف العامل عىل أساس اللغة؟
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هي الفرق بني املواليد والوفيات يف كل ألف نسمٍة من السكان.
املواليد :

ويقصد هبا عدد املواليد األحياء. وقد جرت عادة الدول عىل تسجيل األطفال الذين يولدون هبا، وحساب 
عددهم سنويًا، وكلام ارتقت الدولة وتقدمت، كانت إحصاءاهتا وتسجيالهتا دقيقة.

وينسب عدد املواليد إىل كل ألف من السكان؛ وذلك لسببني :
1ـ سهولة املقارنة بني نسبة املواليد يف الدول املختلفة.

2ـ حتى تكون نسبة املواليد أعدادًا صحيحًة ؛ ألهنا إذا ُحِسبت النسبة املئوية فإّن ذلك يعطي كسورًا.
طريقة حساب معدل املواليد عىل النحو التايل :

   
 نسبة املواليد =                                                                     * 1000 

مثال بلغ عدد سكان اململكة يف عام 1413هـ. 17،000،000 نسمة تقريبًا ،وبلَغ عدد املواليِد األحياِء يف 
تلك السنة 484764 تقريبًا، وعىل هذا فنسبة املواليد يف اململكة لتلك السنة هي :

 
                                       *1000 = 28 يف األلف أي 28 مولودًا لكل ألف من السكان.

أواًل : الـزيـادة الـطـبـيـعـية :

484764
17،000،000

{ ]سورة النساء[

2ـ  الزيادة غري الطبيعية )اهلجرة(. قال تعاىل: }

أ - النمو السكاين :
ويقصد به الزيادة السكانية التي تطرأ عىل عدد السكان، وتعودأسباهبا إىل عاملني : 

1ـ الزيادة الطبيعية.

ثانيًا : الـنـمـو الـسـكـانـي

عدد املواليد األحياء يف سنة معينة
عدد السكان يف تلك السنة
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1 ــ العامل الديني :
للدين دوٌر كبرٌي يف تباين معدالت املواليد يف دول العامل، ففي الدول اإلسالمية ترتفع معدالت املواليد عن 

ب يف الزواج واإلنجاب. قال تعاىل : } غريها من الدول؛ ذلك ألن اإلسالم يرغِّ

وقال الرسول ] : »تزوجوا الولود الودود فإين مكاثر بكم األمم«)1(.
وقد أباح اإلسالم تعدد الزوجات ، ورغب يف كثرة اإلنجاب؛ مما زاد من معدالت املواليد.

أما يف املجتمعات الغربية فنجد أن معدل املواليد لدى النصارى الكاثوليك أكثر من النصارى الربوتستانت. أما 
يف اهلندوسية والبوذية ترتفع نسبة املواليد؛ ألهنا عقائد تشجع عىل التكاثر.

2 ــ العامل االجتامعي : ويقصد هبذا العامل العرف، والعادات ،والتقاليد التي تكون سائدة يف جمتمٍع ما، مثاًل : اعتقاد 
البعض أن كثرة أعداد األرسة واألطفال يعطي األرسة املكانة االجتامعية للعائلة. وبعض املجتمعات ترى أن كثرة األطفال 
تنظيم  وسائل  وانتشار  املعييش،  املستوى  انخفاض  بسبب  هبا؛  هلم  طاقة  ال  التي  املصاريف  من  كبرية  مسؤولية  لهم  حتمِّ

األرسة.
ـ العامل الثقايف : يؤثر العامل الثقايف تأثريًا مبارشًا عىل معدالت املواليد؛ وذلك ألن ارتفاع مستوى التعليم، وما يصاحبه  3ـ 
من تأخري سن الزواج خاصًة لدى اإلناث، يؤدي إىل قرص فرتة اإلنجاب، باإلضافة إىل ذلك ارتفاع املستوى التعليمي لدى 

املرأة وذلك يزيد من احتامل دخوهلا ميدان العمل خارج البيت، وهذا يؤثر بدوره يف خفض معدالت املواليد.
4 ــ العامل االقتصادي : كان الطلب امُللِّح عىل العاملة بعد الثورة الصناعية من العوامل التي أدت إىل زيادة النسل يف 
بريطانيا والدول الصناعية األخرى، يضاف إىل ذلك الزيادة يف األجور والدخل. ومل يزل هذا التقليد موجودًا يف الدول النامية 

حيث تعمل الزوجات واألوالد يف الزراعة، والرعي، واألعامل األخرى التي تسمح بدخٍل إضايف  مبكر للعائلة.
إذا كانت تتعرض ألزمات سياسية أو  الدول زيادة السكان وخصوصًا  السيايس : تتطلب سياسة بعض  العامل  ــ   5
حروب، مثل األخوة الفلسطينيني نجد أهنم يزوجون أوالدهم يف سن مبكرة، ويف نفس الوقت يشجعون عىل زيادة النسل 

من أجل حترير دولتهم. وبعض الدول تسعى إىل خفض النسل مثل الصني ...ملاذا؟.

)1( سنن أيب داود)220/2ج2050(.

{ ]سورة الكهف[

الـعـوامـل املـؤثـرة فـي املـوالـيـد : 

ختتلف معدالت املواليد من دولٍة إىل أخرى؛ وذلك يرجع إىل عدة عوامل منها :
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التوزيع اجلغرايف ملعدالت املواليد :
 ويرتتب عىل العوامل السابقة اختالف واضح 
املعدالت  فترتكز  املواليد،  نسبة  العامل يف  دول  بني 
الباكستان  مثل  اإلسالمية  الدول  يف  املرتفعة 
الدول  يف  املنخفضة  املعدالت  أما  44باأللف. 

الصناعية مثل اليابان 9,9باأللف.

الـوفـيـات :

الوفاة هي هناية كل خملوق حي. قال اهلل تعاىل :

وهلا دور مؤثر يف السكان ألنه يؤدي إىل تناقصهم وقلتهم. ونسبة الوفيات عادًة أقل من نسبة املواليد، ويف 
حاالت شاذة أو نادرة يكون عدد الوفيات أكثر من املواليد، وختتلف نسبة الوفيات من دولة ألخرى. ويمكن 

قياس معدالت الوفيات بطريقٍة مشاهبٍة لقياس معدالت املواليد عىل النحو التايل :

معدل الوفيات =                                                                     * 1000  

مثال : إذا كان عدد سكان اململكة العربية السعودية لعام 1413هـ . قد بلغ 17,000,000 نسمة تقريبًا، وبلغ عدد 
الوفيات لذلك العام 103878 حالة وفاة، نجد أن نسبة الوفيات يف اململكة ذلك العام =                                           

                                           
                                    * 1000 = 6 أي أنه بني كل ألف من السكان مات يف ذلك العام 6 أشخاص.

{ ]سورة آل عمران[

عدد الوفيات املسجلة لسنة معينة
عدد السكان يف تلك السنة

تعد الصني أوىل دول العامل بعدد سكاهنا، واعتربت 
السكان  الشيوعية األوىل أن زيادة أعداد  احلكومات 
هلا  تبني  ما  ورسعان  االقتصاد  لتنمية  مهاًم  عنرصًا 
النمو  استيعاب  عن  عاجزة  التنموية  السياسات  بأن 
البالد يف مآيس  إىل وقوع  أدى  املتسارع؛ مما  السكاين 
اتبعت  ذلك  من  الصيني  الشعب  وإلنقاذ  املجاعة. 
األرسة  تنظيم  شعارها  ديمغرافية  سياسة  احلكومة 

واحلد من الوالدة. وأهم هذه السياسات :
1ـ تأخري سن الزواج.

2ـ السامح باإلجهاض.
3ـ رفع شعار األرسة املؤلفة من ولدين، ثم سياسة 

الولد الواحد.  

إضافة

103878
17،000،000
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األمراض : كانت األمراض قدياًم تفتك بأعداٍد كبريٍة من الناس مثل اجلدري، وبفضل اهلل تعاىل أمكن التغلب 
عىل كثرٍي منها بالطرق الوقائية أو العالجية، وتوجد بعض األمراض العرصية التي أسهمت يف رفع معدالت الوفيات 

كأمراض القلب، والرشايني، والسكر.
٭ هايت أمثلة لبعض األمراض القديمة واحلديثة. 

املجاعات : حتدث غالبًا نتيجة النقص يف اإلنتاج الزراعي، أو القحط الذي حيدث نتيجًة لنقص األمطار لعدة 
سنوات، أو نتيجة للكوراث الطبيعية؛ مما يكون له األثر يف زيادة عدد الوفيات. 

٭ ماذا تقرتحني من حلول ملشكلة املجاعات يف العامل؟

الدول  وبعض  والسودان  الصومال  يف  املجاعات  جتاه  السعودية  العربية  اململكة  بدور  رأيك  ما  ٭ 

اإلفريقية؟ 
٭ هايت أمثلة لبعض الكوارث الطبيعية، وما النتائج املرتتبة عليها؟

احلروب : للحروب دوٌر كبرٌي يف رفع معدالت الوفيات، وبالتايل تأخري النمو السكاين خصوصًا إذا دامت 
رحى احلروب لفرتاٍت طويلة مثل : احلربني العامليتني األوىل والثانية.

حوادث السيارات : مشكلة حوادث السيارات مشكلٌة دولية تعاين منها مجيع دول العامل وبنسب متفاوتة، حيث تشري 
اإلحصاءات العاملية إىل أن هناك أكثر من ثالثني ألف وفاة سنويًا عىل مستوى العامل من جراء حوادث السري.

ولألسف أن احلوادث املرورية يف اململكة عام 1415هـ . نتج عنها 4000متوىف تقريبًا و 31000مصاب وليست 
هذه مشكلة اململكة فقط بل كل دول العامل.

٭ باعتقادك ما أسباب كثرة احلوادث املرورية يف اململكة العربية السعودية؟
٭ ما احللول التي تفرتضينها للحد من مشكلة احلوادث املرورية؟

العوامل املؤثرة يف ارتفاع الوفيات:

الـعـوامـل املـؤثـرة فـي انـخـفـاض مـعـدل الـوفـيـات :

ر هلا الطب والعلم؛ مما كان له األثر يف خفض معدل  من نعم اهلل سبحانه وتعاىل عىل البرشية ورمحته هبم أن سخَّ
الوفيات مثل :
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ئي  قا لو ا لطب  ا م  تقد ٭ 

والعالجي.
احلمل  بأمراض  املعرفة  ازدياد  ٭ 

تطعيم  شهادة  وإصدار  والوالدة، 
من  كثري  ضد  والدته  منذ  للطفل 

األمراض. انظري الشكل)70(
األمصال  من  الكثري  اكتشاف  ٭ 

واملضادات احليوية.
٭  زيادة إنتاجية األرض، وحتسينها، مما 

رفع من نصيب الفرد من املواد الغذائية.
٭ التعاون الدويل يف تنسيق اخلربات 

وتبادهلا فيام يتعلق بمكافحة األوبئة. 

ثانيًا : الزيادة غري الطبيعية »اهلجرة« :

لقد دفعت اهلجرة عرشات املاليني من البرش يف القديم واحلديث إىل خارج أوطاهنم األوىل، واالستيطان يف 
بالد جديدة منها : هجرة العرب إىل خارج شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم وبعده، وهجرة األوروبيني إىل قارات 

العامل اجلديد بعد الكشوف اجلغرافية.       

أنـواع الـهـجـرة :

1ــ اهلجرة الداخلية :
ويقصد هبا انتقال اإلنسان، ونقل مقر إقامته من مكاٍن جغرايف إىل مكان جغرايف آخر داخل حدود الدولة 

الواحدة.   ٭ هايت مثااًل عىل ذلك.
وتعد عنرصًا مهاًم يف فهم نمو السكان، وتغري تركيبهم العمري، واجلنيس، وتوزيعهم داخل الدولة و ما نراه من نمو 

شكل )70( : جدول التحصينات

اجلرعـــةنوع اللقـــاحالعمـــراملراجعة

األوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

السادسة

السابعة

اخلامسة

الدرنعند الوالدة
التهاب كبدي )ب(

اجلرعة األوىل
اجلرعة األوىل

عند اكتامل شهرين
شلل األطفال
ثالثي بكتريي
مستديمة نزلية

التهاب كبدي)ب(
اجلرعة الثانية
اجلرعة الثانية
اجلرعة الثانية

شلل األطفالعند اكتامل 4شهور
ثالثي بكتريي
مستديمة نزلية

عند اكتامل 6شهور
شلل األطفال
ثالثي بكتريي
مستديمة نزلية

التهاب كبدي)ب(

اجلرعة الثالثة
اجلرعة الثالثة
اجلرعة الثالثة
اجلرعة الثالثة

اجلرعة األوىلثالثي فريويسعند اكتامل 12شهر

عند اكتامل 18شهر
شلل األطفال
ثالثي بكتريي
مستديمة نزلية

تنشيطية)1(
تنشيطية)1(

تنشيطية

4ـ6 سنوات
شلل األطفال
ثالثي بكتريي
ثالثي فريويس

تنشيطية)2(
تنشيطية)2(
اجلرعة الثانية

اجلرعة األوىل
اجلرعة األوىل
اجلرعة األوىل
اجلرعة الثانية
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رسيع يف كل من : الرياض، وجدة، و الدمام إال مثااًل عىل الدور الذي تؤديه اهلجرة يف تغيري األنامط السكانية.
أسباب اهلجرة الداخلية :

ختتلف أسباب اهلجرة الداخلية، ولكن أكثرها يف الغالب هيدف إىل حتسني املستوى املعييش، والبحث عن فرص 
عمل جديدة ، أو من أجل إكامل التعليم، أو ألسباب عائلية. وقد أدى قلة ونقص اخلدمات العامة وتركزها يف 

مناطق معينة من الدولة، وقلة املساحات الزراعية وإدخال امليكنة؛ إىل االستغناء عن األيدي العاملة.
٭ هل مدينتك من املدن التي هياجر إليها أو منها؟ وملاذا؟

أنواع اهلجرة الداخلية:
هذا  ويكثر   : املدن  إىل  األرياف  من  اهلجرة   - أ   
النوع من اهلجرة يف الدول النامية، وقد أدى هذا النوع 
جمموع  إىل  الريف  سكان  نسبة  تناقص  إىل  اهلجرة  من 
املدن.  داخل  فقرية  أحياء  ونشوء  عام  بوجٍه  السكان 

انظري الشكل)71(.
ويسود هذا   : املدن  املدن إىل  ب - اهلجرة من 
وتعد  تقدمًا،  األكثر  الدول  يف  اهلجرة  من  النوع 

العامل األسايس يف تغيري األنامط السكانية.

العوامل التي ساعدت عىل انتشار اهلجرات الداخلية:
٭ وحدة اللغة، والدين، والعادات، والتقاليد داخل الدولة الواحدة.

٭ تباين النواحي الطبيعية واملوارد االقتصادية بني األقاليم داخل الدولة.
٭ اختالف مستويات اخلدمات املقدمة بني األقاليم داخل الدولة.

٭ قرص املسافة ،وسهولة االنتقال،وعدم وجود قيود حتد من حتركات  السكان داخل حدود الدولة الواحدة .
2ــ اهلجرة اخلارجية )الدولية( :

 يقصد باهلجرة الدولية اخلارجية انتقال اإلنسان ونقل مقر إقامته من دولٍة إىل أخرى، وهي تساهم يف زيادة غري 
طبيعية لبعض الدول.

شكل)71( : نزوح أهل الريف إىل املدن
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أسباب اهلجرة اخلارجية )الدولية( :
٭ األزمات السياسية، واالضطهادات الدينية، والعنرصية. مثل : ........................

الدولة  يف  االقتصادية  املوارد  وقلة  البطالة،  وانتشار  املعيشة،  مستوى  وانخفاض  االقتصادية،  األزمات  ٭ 

الطاردة، وتوفر فرص العمل، وارتفاع األجور يف الدول املستقبِلة.  مثل : .........................
إىل  األوروبيني  من  اآلالف  اندفاع   : مثل  قبل  من  معروفة  تكن  مل  جديدة  أماكن  استيطان  يف  الرغبة  ٭ 

األمريكيتني 
وأسرتاليا بعد اكتشافها. 

اهلجرة اخلارجية أصعب من اهلجرة الداخلية بسبب بعض العقبات مثل :
٭ القيود التي تفرضها الدول عىل املهاجرين إليها للحد من اهلجرة إليها.

وعاداته  املهاجر،  لغة  تغيري  يتضمن  وقد  السياسية،  احلدود  عبور   : مثل  اهلجرة  عىل  املرتتبة  االجتامعية  اآلثار  ٭ 

وتقاليده.

شكل)72( : اهلجرة الدولية
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أنواع اهلجرات اخلارجية ) الدولية(  :
انظري الشكل)72(. 

املهاجر من  ينتقل  الدائمة : وهي أن  1ــ اهلجرة 
دولٍة إىل أخرى ويستقر يف الوطن اجلديد، وال يعود 
لوطنه األصيل مثل : هجرة العامل السوريني واللبنانيني 

إىل أوروبا واألمريكيتني.
تضعها  التي  للقيود  نتيجة    : املؤقتة  اهلجرة  2ــ 
الدول للحد من اهلجرة الدائمة، باإلضافة إىل حاجة 
ظاهرة  برزت  لذلك  العاملة؛  لأليدي  الدول  بعض 
وطنه  املهاجر  يرتك  حيث  املؤقتة  الدولية  اهلجرة 
األصيل، وهذه الفرتة ترتاوح بني عدة أشهر أو عدة 
سنوات مثل : هجرة العامل العرب أو اآلسيويني إىل 

الدول النفطية. 
هذه  وتتميز   : )القرسية(  اإلجبارية  اهلجرة  3ــ 
يضطر  حيث  إجبارية،  مجاعية  هجرة  بأهنا  اهلجرة 
 : مثل  للعنف  نتيجًة  تركها  إىل  األرض  أصحاب 
األخوة يف فلسطني والروانديني. انظري الشكل )73(  
الطبيعية، أو بإكراه السكان عىل  أو لقسوة الظروف 
إفريقيا  من  الزنوج  نقل   : مثل  وطنهم.  من  الرحيل 
هذه  وتتميز  أمريكا.  يف  املدارية  املناطق  يف  للعمل 

اهلجرة بأهنا غري معروفة املدة. 
4ــ هجرة العقول واألدمغة : ويقصد هبا هجرة 
وأطباء  مهندسني،  من  املتميزة  العلمية  الكفاءات 
تتاح  املتقدمة؛حيث  الدول  إىل  بالدهم  من  وباحثني 

شكل)73( : هجرة الالجئني الروانديني عام 1994مهلم الفرص الوظيفية اجليدة. والدخل املرتفع. 

لقد متت أكرب اهلجرات بعد اكتشاف العامل اجلديد، وأمهها تلك التي 
خرجت من قاريت إفريقيا وأوروبا إىل األمريكيتني وأسرتاليا.

البرشية  تاريخ  1ـ اهلجرة األوروبية  :  تعد من أكرب اهلجرات يف 
يف  بدأت  فقد  السكانية،  العامل  خريطة  تغيري  يف  هامًا  دورًا  وأدت   ،
القرن السادس عرش، وسامهت يف تطور وسائل النقل، وتعمري العامل 
اجلديد، وظهور الثروات الطبيعية، وبلغ تيار هذه اهلجرة ذروته يف 

القرن التاسع عرش.
املهاجرين  بحث  األوىل  غايتها  كانت   : اإلفريقية  اهلجرة  2ـ  
ر الستصالح  األوروبيني األوائل يف العامل اجلديد عن أيدي عاملة ُتسخَّ
األرايض وزراعتها ؛ لذلك نقلت عددًا كبريًا من الزنوج، وانترشت 

جتارة الرقيق فضاًل عن اهلجرة اإلجبارية.
ولكن  والسياسية،  املدنية  بحقوقهم  اآلن  الزنوج  يطالب  لذلك 
املجتمع األبيض يعارض ذلك مما أدى إىل خلق مشكلة االضطهاد، 

والتمييز العنرصي وما تزال قائمة إىل اليوم.

إضافة
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)املواليد ـ الوفيات( يف سنة ما

متوسط عدد السكان يف تلك السنة

)املهاجرين ـ الوافدين( يف سنة ما

متوسط عدد السكان يف تلك السنة

إن هجرة اإلخوة الفلسطينيني من أرضهم تعد هجرة 
إجبارية، ومجاعية، وفجائية.

إضافة
5ــ هجرة بطيئة وفجائية :  فالبطيئة تتم عرب سنني 
إعامرها.  بغية  سيبرييا  إىل  الروس  كترسب  طويلة 
أعقاب  يف  وبخاصة  قصرية  فرتة  خالل  والفجائية 

حرب، أو عدوان من دولة جماورة أو كارثة طبيعية.
نتائج اهلجرة اخلارجية )الدولية( :

٭ التغري يف عدد السكان وتركيبهم، حيث تزيد فئة الشباب يف سكان الدول املستقبِلة؛ مما ساعد عىل زيادة قوة العمل، 
واإلنتاج، وانخفاض نسبة الذكور والشباب، أو ارتفاع نسبة اإلناث والكهول يف الدولة الطاردة.

٭ التغري يف نسبة اجلنس، حيث أن الرجال هم أكثر املهاجرين.
٭ التغري االجتامعي، وظهور مشاكل مل تكن موجودة.

٭ استثامر املوارد الطبيعية يف البالد املستقبِلة للمهاجرين، واالنتعاش االقتـصادي هبا، وباملقابل االنتعاش االقتصادي 
يف البالد املهاجر منها، حيث يستقبل أموال أبنائه املغرتبني.

٭ مزامحة السكان األصليني يف العمل، وظهور بعض املشكالت كالبطالة ؛ مما يؤدي إىل انتشار الرسقة وأساليب 

الكسب غري املرشوع.
٭ تفيش األمراض واألوبئة، وحدوث املجاعات يف بعض الدول من جراء اهلجرة اإلجبارية.

٭ اتصال الشعوب، وإتاحة الفرصة أمام األفراد لالطالع عىل ثقافات خمتلفة، وعادات، وتقاليد حديثة.
٭ ما مقرتحاتك املناسبة للحد من بعض األخطار التي قد هتدد متاسك املجتمع وثقافته وعادته نتيجًة للهجرة اخلارجية؟

معدل الزيادة الطبيعية وغري الطبيعية والنمو السكاين :

معدل الزيادة الطبيعية  =                                                                       *1000

معدل الزيادة غري الطبيعية أو صايف اهلجرة يقصد هبا الفرق بني املهاجرين )الفارين( والوافدين.

إذًا معدل الزيادة غري الطبيعية =                                                                      *1000 
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حتسب الكثافة السكانية العامة للسكان يف دولٍة ما بقسمة مجلة عدد السكان عىل املساحة الكلية هلذه الدولة ويمكن 
حساهبام عىل النحو التايل :

                                         الكثافة السكانية =                   
فمثاًل :

مساحتها  ومجلة  23,500,000نسمة)1(،  1423هـ.  عام  يف  السعودية  العربية  اململكة  سكان  عدد  كان  إذا 
2,000,000كم2تقريبًا فإن كثافتها السكانية تكون كالتايل :

                                            
                                           = 12 أشخاص يف الكيلو مرت للمربع الواحد . انظري اجلدول )6(

معدل الزيادة الطبيعية + معدل الزيادة غري الطبيعية
متوسط عدد السكان يف تلك السنة

عدد السكان يف دولة ما
املساحة الكلية هلذه الدولة

23,500,000
2,000,000

الزيادة غريالطبيعيةالزيادة الطبيعيةالدولة
السعودية

الواليات املتحدة
بلجيكيا

الزيادة السكانية
33 يف األلف
6 يف األلف
2 يف األلف

9 يف األلف
12 يف األلف
8 يف األلف

42 يف األلف
18 يف األلف
10 يف األلف

جدول رقم )5( : الزيادة السكانية

الـكـثـافـة الـسـكـانـيـة :

)1( حسب تقديرات مصلحة اإلحصاءات العامة املبنية عىل تعداد عام 1413هـ.

معدل النمو السكاين =                                                                                               * 1000

كام يف اجلدول التايل :
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جدول رقم )6( : الكثافة السكانية يف قارات العامل

ثالثًا : املـشـكـالت الـسـكـانـيـة

أ( االكتظاظ السكاين )االنفجار السكاين( :
يطلق هذا املصطلح عىل السكان عندما يبلغ عدد السكان حدًا خيتل فيه التوازن بني عدد السكان وحاجاهتم، 
من املوارد الطبيعية واالقتصادية املتوفرة، أي يعني عدم تناسب املوارد االقتصادية مع حجم السكان. فهناك بعض 
األجزاء من سطح الكرة األرضية ترتفع فيها الكثافة السكانية ارتفاعًا كبريًا؛ بسبب بعض العوامل الطبيعية والبرشية 
ومن أهم هذه املناطق جنوب وجنوب رشق آسيا، حيث يعيش حوايل نصف سكان العامل تقريبًا، وتشمل هذه املنطقة 
: اهلند، الصني، أندونيسيا، بنجالديش، الباكستان، اليابان. وتصل معدالت الكثافة أقصاها خاصة يف أحواض األهنار 

مثل : هنر اليانجتيس و الكانج؛ ويرجع سبب االزدحام السكاين إىل :
٭ وفرة املياه، خصوبة الرتبة، اعتدال املناخ.

كام يوجد اكتظاظ سكاين يف شامل غرب أوروبا، وشامل رشق الواليات املتحدة األمريكية بسبب :

من مشكالت السكان يف العامل :

الكثافة )نسمة/كم2(عدد السكان )مليون نسمة(القارة
آسيا

إفريقيا
أوروبا

أمريكا الالتينية
أمريكا الشاملية

األقيانوسيا )أسرتاليا(

العامل

79
24
69
24
13
3

38

3451
720
729
481
293
22

5696
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٭ ارتفاع دخل الفرد، وحتسن مستوى معيشته.
العمل  توفره من فرص  ملا  املنطقة؛  أو من خارج  للمهاجرين سواء من األرياف  الصناعية  املراكز  ٭ اجتذاب 

هلؤالء املهاجرين.
يعاين منها  التي  الكبرية  املشاكل  السكاين أحد  أو االنفجار  : تعد ظاهرة االكتظاظ  السكاين  نتائج االكتظاظ 

السكان، ومن النتائج املرتتبة عىل ذلك :       
1ـ اختالل توزيع السكان، وانقسام العامل إىل جمموعتني مها :

أـ  جمموعة الدول الصناعية املتقدمة اقتصاديًا ذات املستوى املعييش املرتفع، والتي تشكل حوايل 20% من سكان 
العامل، فيام تتحكم بنحو80% من موارده.

٭ هايت أمثلة هلذه الدول.  

بـ  جمموعة الدول النامية ذات املستوى املعييش املنخفض، وتضم نحو80% من سكان العامل، تعتمد معظمها 
عىل الزراعة والرعي، وإنتاجية ضعيفة، وصناعة استهالكية حمدودة.

2ـ بروز ظاهريت الفقر واجلوع، حيث أن النتيجة الطبيعية للتزايد الكبري لسكان منطقٍة ما هو الفقر التدرجيي 
الذي يسوق إىل جماعٍة حمتومٍة، مثل : بعض مناطق إفريقيا، واهلند.

3ـ ارتفاع معدل اإلعالة : ويقصد باإلعالة نسبة عدد املنتجني إىل جمموع عدد السكان.
ب(  مشكلة الفقر : 

الفقر يعني: العوز أو احلاجة، وهو من املشاكل التي ال خيلو منها جمتمع يف العامل، ويصبح الناس فقراء إذا فقدوا 
الدخل أو املورد الذي يكفل هلم أدنى مستويات العيش.

تأثريات الفقر :
٭ يسبب الفقر املعاناة ملاليني من البرش. و للفقراء فرٌص أقل يف احلصول عىل ما حيتاجونه من طعام يكفل هلم 
الصحة اجليدة، وتلقي العناية الطبية املناسبة يف حاالت املرض، وقد ال جيد أطفاهلم األكل الكايف. كام يزيد نسبة 

معاناة الفقراء من املرض والوفاة يف عمٍر مبكٍرعن بقية الناس.
٭ يعيش كثري من األرس ذات الدخل املنخفض يف األحياء الفقرية من املدن أو املناطق الريفية؛ مما جيعلهم 

يعملون حتت ظروف خطرية وغري صحية، ويكونون عرضًة للتلوث البيئي أكثر من غريهم.
٭ كام يسبب الفقر اليأس، والغضب، وتوتر الروابط األرسية.
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نسبة الفقر :
بلغت نسبة الفقر يف هناية الثامنينات من القرن العرشين يف مجيع أنحاء العامل درجًة كبريًة، حيث تعرضت حياة 
بليون إنسان وصحتهم للخطر أو ما يعادل        سكان العامل. ومن املؤكد أن أكثر أنواع الفقر انتشارًا وقسوًة حيدث 
يف الدول ذات املوارد القليلة، وتسمى الدول النامية أودول العامل الثالث، ويدخل ما يزيد عىل مائة ُقطٍر حتت قائمة 
الدول النامية، وكانت هذه األقطار مستعمرات سابقة للدول الصناعية سلبتها القوى املستعمرة الكثري من ثرواهتا، 

وخريات أرضها.
أسباب الفقر :

٭ تراكم الديون عىل الشخص الذي ال يوجد لديه دخل يسدد به ديونه.
٭ وجود كوارث اقتصادية تقيض عىل املحاصيل الزراعية.

٭ انتشار األمراض واألوبئة.
٭ احلروب.

٭ الكوارث الطبيعية كالزالزل، واملجاعات، والفياضانات...إلخ.
عالج مشكلة الفقر : تقوم بعض احلكومات واملنظامت بمحاربة الفقر يف البلدان النامية عن طريق :

مة، واخلدمات االجتامعية، وبرامج التأهيل الوظيفي، ومساندة قوانني احلدِّ  ٭ حتسني الرعاية االجتامعية املنظَّ

من التمييز بني الناس.
٭ تعمل املنظامت اخلريية ووكاالت اإلغاثة العاملية يف العديد من البلدان النامية، حيث تقوم بتوزيع الطعام 
والدواء يف املناطق الفقرية، كهيئة اإلغاثة اإلسالمية التي تعمل بدور بارز يف تقديم أعامل اإلغاثة للمسلمني يف 

أنحاء العامل.
٭ حتاول بعض املنظامت مساعدة سكان البالد الفقرية من أجل حتسني التقنية، وطرق استغالل املوارد املوجودة 

واملتاحة بصورٍة أفضل.
٭ يقدم اخلرباء اقرتاحات حول إجراءات احلد من الفقر عىل املستوى القومي يف البالد، وهي تشمل التخفيض 
أو اإلعفاء من الديون املستحقة عىل تلك البلدان لصالح الدول الصناعية الدائنة، وإلغاء قيود االسترياد؛ حتى تستطيع 
بيع منتجاهتا بسهولة ، كام يرعى كل من البنك الدويل، واألمم املتحدة، وعدد من الوكاالت برامج التنمية االقتصادية 

يف بعض الدول التي تعاين من الركود االقتصادي.

1
5
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٭ تنمية الوعي بأمهية الكسب من العمل الرشيف مهام كان نوع املهنة أو احلرفة. 
ج ( مشكلة البطالة : 

تعدُّ مشكلة البطالة من املشاكل االجتامعية التي تعاين منها معظم املجتمعات العاملية، وتكون عادًة ملن يبحث 
عن عمل بشكٍل جدي ومل جيد، وتطلق كذلك عىل األشخاص الذين عملوا، ثم انقطعوا عن العمل، ويبحثون عن 
أعامل جديدة، وبعكسها متامًا يوجد يف املجتمعات ما يسمى بالبطالة املقنَّعة، وهي وجود تكدس من العامل ال حيتاج 
العمل هلم مجيعًا، فجزء منهم يؤدي العمل، واآلخر حُيسب عىل العمل دون االستفادة منهم، وهؤالء عادًة يكثرون 

يف الوظائف املكتبية.
العوامل املسببة للبطالة :

٭ امتناع أصحاب رؤوس األموال عن التوظيف يف املناطق التي ترتفع فيها األجور، والضامنات االجتامعية 
ه أصحاب رؤوس األموال إىل املناطق والبلدان النامية الفقرية؛ النخفاض األجور. للعاملني، وتوجُّ

موازيًا يف فرص  نموًا  حتقق  وال  اإلنتاج،  يف  نمو  ر  توفِّ التي  واآلالت  امليكنة  إىل  األموال  رؤوس  أصحاب  ل  حتوُّ ٭ 

العمل.
نتائج البطالة : اختالل يف العالقات االجتامعية والعائلية؛ ألن الشخص يتحول من منتٍج إىل شخٍص ينتظر 
تكفل املجتمع به،أو اإلعانات العائلية؛ مما يؤدي إىل حدوث توترات عائلية، وتدهور نفيس واجتامعي يصيب 

من يعانون من البطالة.
وسائل مواجهة البطالة :

٭ دعم املشاريع الصغرية والعائلية، ومساعدهتا يف التسويق والتمويل.

٭ وضع سياسات لتطوير وتنمية القوى العاملة بام يتناسب مع احتياجات الدولة من األيدي العاملة كاًم ونوعًا، 

بحيث ال يكون هناك فائض يف بعض الفئات وعجز يف فئات أخرى من اليد العاملة.
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أسئـلة وتطبيقات

دي العوامل الطبيعية املؤثرة يف توزيع السكان. س1ـ عدِّ
س2ـ ما املقصود بكل من : الزيادة الطبيعية ـ اهلجرة ـ اهلجرة اإلجبارية؟

س3ـ ما العوامل املؤثرة يف املواليد مع رشح اثنني منهام؟
 س4ـ ما العوامل املؤثرة يف الوفيات؟وأيٌّ منهام أكثر تأثريًا يف الوقت احلارض؟وبرأيك ما احلل للحد من هذا العامل؟   

س5ـ بم تفرسين :
ون يف حوض الكنغو رغم أن املناخ السائد فيهام واحد.        أ ( تركز السكان يف أندونيسيا، بينام يقلُّ

    ب ( إن90% من سكان العامل يعيشون يف املناطق السهلية.
     ج ( تركز السكان بالقرب من املناطق الزراعية.

      د ( أثر املواصالت يف توزيع السكان.
     هـ( تنوع األجناس البرشية.

      و ( اختالف اللغات يف املجتمعات البرشية.
      ز ( امتداد اإلسالم يف كل قطٍر من أقطار العامل.

     ح ( تركز معظم سكان العامل يف نصف الكرة الشاميل.
     ط ( انتشار اهلجرة الداخلية.

     ي ( تزايد أعداد سكان العامل يف الوقت احلارض.
س6ـ هل املناطق اجلبلية العالية مالئمة للسكنى؟وملاذا؟ أعطي مثااًل عىل ذلك.

س7ـ ملاذا ينـزح الريفيون إىل املدن؟ويف رأيك ما عوامل الطرد الريفي، وعوامل اجلذب يف املدينة؟
أمثلٍة من اململكة  حي ذلك مع ذكر  تأثرٌي يف توزيع السكان(وضِّ املعدنية  الطاقة والثروات  س8ـ )ملوارد 

العربية السعودية.
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س9ـ اكتبي تعمياًم يوضح كل من :
       أ ( العالقة بني التضاريس وتوزيع السكان.

    ب ( العالقة بني الرتبة وتوزيع السكان.
س10ـ )تنقسم النطاقات املناخية إىل قسمني كعامل مؤثر يف توزيع السكان إال أن هذه النطاقات فيها 

حي ذلك. شذوذ(. وضِّ
س11ـ أمامك جدول يضمُّ مناطق صنِّفيها وفق اجلدول :

السببجاذبة للسكانطاردة للسكاناسم املنطقة
غرب أوروبا

سهول سيبرييا
ضفاف هنر النيل
الصحراء الكربى

سواحل اخلليج العريب
بادية الشام

حوض هنر األمزون
شامل كندا

س12ـ صنِّفي اهلجرات التالية حسب أنواع اهلجرات التي درستها :
          أ ( هجرة األوروبيني إىل األمريكيتني وأسرتاليا وجنوب إفريقيا.

       ب ( هجرة املسلمني إىل احلبشة يف عهد الرسول ].
        ج ( هجرة العامل الباكستانيني إىل دول اخلليج العريب.

          د ( هجرة اليهود إىل فلسطني.
         هـ( هجرة الكويتيني عام 1411هـ.

         و ( هجرة األطباء العرب إىل أوروبا .
         ك ( هجرة األفغان جراء االعتداء الرويس.
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س13ـ أمامك خريطة صامء للعامل وزعي عليها ثالثة أمثلٍة لكلٍّ من :
    أ- مناطق مزدمحة بالسكان.....باللون األخرض. 

  ب- مناطق نادرة للسكان....... باللون األمحر. 
   ج- مناطق متوسطة االزدحام...باللون األصفر.  

    د- مناطق قليلة االزدحام..... باللون األزرق. 

س14ـ ما العوامل السكانية؟ وما أثرها يف توزيع السكان؟
س15ـ ما األجناس البرشية املختلطة؟ 

س16ـ ما مشكلة البطالة؟ وما مقرتحاتك للحد منها؟
س17ـ ما مشكلة الفقر؟ وما دور اإلسالم يف حل هذه املشكلة؟ 

س18ـ صنِّفي الدول التالية حسب األجناس :
اليابان - اململكة العربية السعودية - نيجرييا - أندونيسيا - املغرب - إيران - غانا - جنوب إفريقيا   

- أسرتاليا - فرنسا - الصني - كندا.
س19ـ كيف يمكن حساب ما يأيت : معدل الزيادة الطبيعية - معدل النمو السكاين - الكثافة.
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الساللةالصفةالساللةالصفة
الوجنات البارزة
العيون الضيقة

البرشة بني البياض والسمرة

الشعر املموج
الشعر املفلفل
األنف األفطس

س24ـ ما النتائج املرتتبة عىل :  
          أ ( اهلجرة اخلارجية.

       ب ( هجرة السكان من القرى )الريف( إىل املدن.
        ج ( االنفجار السكاين. 

س25ـ  ضعي عالمة )4( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )8( أمام العبارة اخلطأ مع تصحيحها:
          أ ( بالرغم من وقوع أندونيسيا يف منطقة صحراوية إال أهنا كثيفة السكان.                            )       (

       ب ( تعدُّ الرتبة اجليدة املالئمة للزراعة من العوامل اجلاذبة للسكان.                                          )       (
        ج ( يتحدث سكان الواليات املتحدة األمريكية باللغة الفرنسية.                                               )       (

         د ( انترشت الديانة اهلندوسية يف الرشق األقىص وقد نبعت من البوذية.                              )       (
        هـ( هاجر أفراد اجلنس الزنجي عن طريق املحيط اهلندي إىل األمريكيتني.                              )       (

         و ( اجلنس القوقازي هو أقل األجناس انتشارًا .                                                                         )       (

س20ـ )إن آخر األديان الساموية هو اإلسالم لقوله تعاىل :)إن الدين عند اهلل اإلسالم ((.عىل ضوء ذلك : 
          أ ( ما األديان املنسوخة؟ وأين ترتكز؟
        ب( ما الديانات الوثنية؟ وما أشهرها؟

        ج ( ما دورك يف السعي لنرش الدين اإلسالمي؟
س21ـ صفي بأسلوبك أثر العوامل التالية يف التأثري عىل توزيع السكان مع تصنيفها :

                 أ ( احلروب.               ب ( املسطحات املائية.
س22ـ  تنقسم اهلجرة إىل نوعني رئيسني ارشحيهام. مبينة أصنافهام.

س23ـ انسبي صفات السالالت التالية إىل ساللتها األصلية : 
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الكثافة السكانية)نسمة كم2(   املساحة كم2عدد السكان باملالينيالدولة
3,1

15,3
65,7
28,0
9,5
,6

لبنان

مرص
املغرب
تونس
قطر

سوريا
10452

185180
1001440
710850
154530
11427

         ز ( خيتلف الناس يف أشكاهلم  وألواهنم فقط؛ وذلك ألهنم ينتمون إىل أصوٍل خمتلفة.   )       (
   ح ( اإلسالم يمقت النظام الطبقي؛ لعدم مساواته بني البرش.                                                      )       (

   ط ( ال تدخل حركة احلجاج والسياحة ضمن دائرة اهلجرة.                                                     )       (
ي هذه العبارة. س26ـ )يعدُّ اختالف األجناس البرشية يف األلوان واأللسنة من آيات اهلل العظمى يف خلقه(. فرسِّ

س27ـ أمامك جدول يمثل عدد السكان واملساحة يف بعض الدول العربية احسبي الكثافة السكانية فيها :
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1ـ القرآن الكريم.
2ـ السنة النبوية.

3ـ أبو العنني : حسن أمحد، كوكب األرض، مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية، ط 2 ، 1971م.
4ـ أبو عيانه : د/ فتحي، دراسات يف اجلغرافية السياسية، دار النهضة، بريوت، 1983م .

1986م- والنرش،  للطباعة  العربية  النهضة  دار   ،  3 ط  السكان،  جغرافية  حممد،  د/فتحي   : عيانه  أبو  5ـ 
1406هـ.

6ـ االستانبويل : حممود مهدي، إعجاز القرآن.
7ـ البحريي : صالح الدين، أشكال األرض، دار الفكر، دمشق، 1979م.

8ـ توين : د/يوسف، معجم املصطلحات اجلغرافية، دار الفكر العريب، 1977م.
9ـ جوده : د/جودة حسنني، اجلغرافية املناخية واحليوية، دار املعرفة اجلامعية،1996م.

10ـ جوده : د/جودة حسنني، اجليومورفولوجيا، دار املعرفة اجلامعية،1996م.
11ـ جوده : د/جودة حسنني، جغرافية البحار واملحيطات، دار املعرفة اجلامعية،1996م.

12ـ اجلوهري : يرسي ورفيقة، اجلغرافية السياسية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 1986م.
13ـ الديب : حممد حممود، اجلغرافية السياسية، مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة، ط 2 ، 1980م.

14ـ رياض : د/حممد، جغرافية النقل، دار النهضة العربية للطباعة والنرش.
15ـ الزوكة : حممد، جغرافية النقل، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 1995م.
16ـ الزوكة: د/حممد مخيس، اجلغرافيا الزراعية، دار املعارف اجلامعية، 2000م.

17ـ سقا: د/عبد احلفيظ حممد سعيد، اجلغرافية الطبيعية للملكة العربية السعودية، ط 2، النارش واملؤلف 
جدة، 1419هـ 1998م.

18ـ الرشيف : أ.د/ عبد الرمحن صادق، جغرافية اململكة العربية السعودية، ط 6، دار املريخ للنرش.
19ـ صالح : حسن عبد القادر، املظهر اجلغرايف لقوة الدولة، عامن، 1976م.

20ـ صفي الدين : حممد، جيمورفولوجية قرشة األرض، دار النهضة العربية، بريوت،1971م.
21ـ الصقار : فؤاد حممد، اجلغرافيا الصناعية يف العامل، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1980م.

22ـ فليجه : د/أمحد نجم الدين، اجلغرافيا االقتصادية للبلدان النامية، مركز اإلسكندرية للكتاب، 1999م.
23ـ حممدين : د/حممد حممود، اململكة العربية السعودية دراسة يف اهلوية اجلغرافية، دار اخلرجيي للنرش 

والتوزيع، 1421هـ - 2001م.
24ـ مصيلحي : فتحي محد، اجلغرافيا البرشية، القاهرة، 1994م.

املصادر واملراجع




