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نشأةُ الكون
ــه )1( ــُش في ــذي نعي ــوُن ال ــذا الك ــَغَل ه ــا َش ــراً م كثي

العصور،وطالمــا أرهقَهــم  تفكيــَر البشــرية علــى مرِّ
ــق  ــرٍة تتعلّ ــة عــن أســئلٍة ُمحيِّ ــي اإلجاب ــر ُف التفكي
بنشــأته متــى نشــأ؟ وكيــف؟!! وأســئلة أخــر كثيرة 

حــاول العلمــاء اإلجابــة عنهــا علــى مــّر الزمــن.

الساكن        الكون  كنظرية  والتجربة  بالبرهان  بعد  فيما  دحضها  تم  ونظريات  تفسيرات  قدم  من  منهم 
)static universe theory( ونظرية الحالة المستقرة )steady state theory(، ومنها مازال قيد 
الدراسة والبحث، ومنها ما حظي بأدلة قوية كنظرية االنفجار العظيم ) Big bang theory( والتي 

تفسر نشأة الكون والمراحل التي مر بها.

بالمتفردة النقطة  تلك  العلماء  الصغر)يسمي  في  متناهية  نقطة  مجرد  بدايته  في  كان  الكون  إن 
Singularity( تكاثفت بداخلها المادة والطاقة واإلشعاعات والحرارة، ثم فجأة بدأت عملية التوسع 
) المسماة باالنفجارالعظيم ( واندفعت مكونات هذا االنفجارإلى الخارج بطاقة هائلة، وشملت مختلف 
األبعاد في اللحظة نفسها، وكّونت سحابة هائلة من الدخان، حدث هذا قبل 14 مليارسنة، وبعدعدة ثوان 
من االنفجار بدأت درجة الحرارة والكثافة باالنخفاض تدريجيا،فبدأ تكّون المادة على مراحل، بداية من 
الجسيمات األولية ) البروتونات و النترونات ( وأنوية الذرات في الثواني و الدقائق األولى، وصوالً إلى 
تكّون العناصر كالهيدروجين و الهيليوم بعد 300 ألف سنة، والحقا ًبدأت النجوم والكواكب والمجرات 

وكل األجرام الكونية بالتشكل، والزالت عملية البناء والهدم مستمرة ليومنا هذا .

1( تخيّل معنا مجموعةً كبيرةً جداً من األشخاص تجلس في غرفة واحدٍة صغيرِة الحجم، فما حاُل درجة 
الحرارة والضغط في تلك الغرفة؟!!

2( حتى تبتعد عن شيٍء ما أال يجُب أْن تكوَن قريباً منه أّوالً؟
3( لو كانت كلُّ مكونات الكون مجتمعةً في حيٍّز مكانيٍّ صغيٍر فكيف ستكون الحرارةُ والضغطُ في ذلك 

المكان؟!!

تقوُدنا تلك التساؤالت إلى االقتراب من النظرية التي تالقي رواجاً وقبوالً أكثَر من غيِرها في األوساط 
العلمية في الوقت الحالي المسماِة بنظرية االنفجار العظيم )Big bang theory ( التي ُوِضعت في 

عشرينيّات القرن الماضي.

لنتعّرَف معاً هذه النظرية اعتماداً على الصورة والنّص اآلتيين:	 

  Big bang theory  1 - نظرية االنفجار العظيم                                  

ولكْن قبَل أْن نتعّرَف ماتقولُهُ نظريةُ االنفجار العظيم لنفّكْر معاً ونحاوِل اإلجابةَ عن التساؤالت اآلتية:

أحاوُر رفاقي في النص اآلتي:
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 ّ
 ّ

 ّ

 ّ ً







وبناء على ما سبق تبقى أماَمنا األسئلة اآلتية: واآلن . . . 
1  - هل هناك فعالً أكواٌن أُخُر؟ وهل تعيُش عليها كائناٌت أخُر؟ 

2  - أيّهما كان مقنعاً أكثر َلديك؟ نظريةُ نشوء الكون من االنفجار العظيم أم نظرية األكوان المتعددة أم 
االثنتين؟ أم لم تقتنع بأّي نظرية؟

3 - هل من الممكن أن يكون هناك نظرياٌت أُخُر لم يتوّصل إليها العلماُء بعد؟

 رسماً تخيّلياً لكونين يصل بينهما ممرديدان كوني

أناقش مع رفاقي في الفَِكر السابقة، وأدّوُن ما توّصلنا إليه من نتائَج في السطور اآلتية:	 

النظريّات والفرضيّات تحتاُج إلى أدلّة وبراهيَن لتقنَع األخرين	 
أبحُث في مصادر المعرفة المختلفة وأحّضر الدرس القادم.	 

أنتم علماُء المستقبل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نظريتي حول ..............
)2(

أكتُب المعلومات التي توصلت إليها بعد البحث في 
أنا  تبنيتها  التي  ًالنظرية  داعما  المعرفة  مصادر 
فقط أو أنا ومجموعتي حول نشأة الكون أونظرية 

األكوان المتعددة.

قناعتي في النظرية التي اخترتها

األسباب التي دفعتني لالقتناع بها
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...............................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بعد مناقشتي مع رفاقي ماذا أصبحت فَِكري؟
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الشفق القطبي 

الّشفَُق القطبيُّ ألواٌن 
تزيُّن السماَء

ببرامج »الجرافيكس« )3( معّدلة  هذه ليست صوراً 
أو »الفوتوشوب«، بل هي صورةٌ حقيقية لظاهرٍة 

من أجمل ما يمكن أْن يراه اإلنساُن.
أطلقت الشعوُب على هذا المشهد مسّمياٍت عديدةً 
كأنوار الجنة وآلهة الفجر، وَرَوت حولَها أساطيَر 
 ) غاليلي  غاليليو   ( العالُم  سّماها  أْن  إلى  عّدة. 

.) AURORA ( ظاهرةَ الشفق القطبّي
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لنعمل معاً على تفسيِر هذه الظاهرة بشكٍل علمي:

ما أسباب نشوء هذا الحقل؟
يتشّكل الحقُل المغناطيسّي ُلألرض نتيجةَ التيارات الكهربائية التي ولّدتها حركةُ النّواة الخارجية حول 

الداخلية ووجود رواسب في نُواة األرض.
برأيك ما نوع هذه الرواسب التي تساعد على وجود حقل مغناطيسّي؟ .........................................

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

ثانياً: إّن سطح الشمس ليس هادئاً كما يبدو لنا من األرض، بل إنه يزخُر بالتفاعالت الكيميائية التي تَُعدُّ 
المصدرالرئيَس للضوء والحرارة الواصلة إلى األرض.

تتألّف الرياح الشمسية من جزيّئات مشحونة عالية الطاقة تقطع ماليين الكيلومترات، وتصل إلى األرض.

الحقل َالمغناطيسيَّ الذي يُحيطُ  بكوكب األرض إحاطةً  تاّمة

الرياح الشمسية عن قرب

أوالً: أتأمُل الصورةَ اآلتية:
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أخضَر  بلوٍن  قطبيٌّ  شفٌق 
وأحمَر بحسب االرتفاع

أحمَر  بلوٍن  قطبيٌّ  شفٌق 
وأزرَق بحسب االرتفاع 

تفسير حدوث ظاهرة الشفق القطبي

 

الجزیئات 
المشحونة 

 كھربائیاً 
 

N2  

 

الصورة اآلتية توضح العملية بالتفصيل:

الصورة اآلتية تظهر اختالف ألوان الشفق القطبي حسب اإلرتفاع:
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يحدث الشفق القطبّي عادةً في المناطق الواقعة إلى الشمال من درجة العرض )50 (، أْي في المناطق 
القطبية؛ ولذلك سّمي بالشفق القطبّي، إال أنه من الممكن أْن يحُدَث على مجاٍل أوسَع، وفي درجات عرٍض 

أقلَّ في حال كانت الرياح الشمسية قويةً قوةً كافية.
انفجار  ( حدث  كارينغتون  بحادثة   ( يعرف  ما  أيلول عام 1859 م وضمن  المثال: في 1  فعلى سبيل 
شمسي كبيٌر جداً أرسل كمية هائلة من الجسيمات المشحونة وصلت إلى األرض و شوهد على إثرها 

الشفق القطبي في مناطق كثيرة من العالم مثل والية كاليفورنيا األمريكية ودولة كوبا . 
كما أّن ظاهرة الشفق القطبّي قد ذكرت ووصفت في كتب التاريخ مثل: تاريخ ابن قاضي شْهبة، كتاب 

شذرات الذهب، كتاب السلوك وكنوز الذهب.

يَُعدُّ فْصُل الشتاِء أنسَب األوقاِت لمشاهدته، ألنَّ المناطق الشمالية من األرض تمرُّ بمرحلة من النهار 
المستمّر تقريباً بين شهَرّي نيسان – أيلول، وهذا يجعل مالحظةَ الشفق القطبّي أمراً صعباً للغاية.

اآلن وبعد دراستي لظاهرة الشفق القطبي أستنتُج سبَب حدوِث الشفق القطبيِّ بألوانِه المختلفِة واكتْبهُ 
في فقرة مترابطة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................
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أقرأُ من الخريطة أسماء بعض المناطق التي يحدث بها الشفُق القطبيُّ والموضوعة ضمن منحنيات 	 
مغلقة:

المناطق هي:    

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

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

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

.........................................................                                  
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وحدة دراسة المكان
ستتعلم في هذه الوحدة: 

1 - دراسة المكان من خالل تقنية االستشعار عن 
بعد.

2 - استثمار المكان  بالشكل األمثل، من خالل:  
.GIS  استخدام الـ

جزيرة هاواي من القمر الصناعي الند سات 22



23القمر الصناعي الندسات 5





إّن السمة السائدة في القطبين الشمالّي والجنوبّي هي الجليد والثلوج التي تغطّي ُمعظم اليابسة والُمحيط 
هناك، وللقطبين دوٌر عظيٌم األهمية في استمرار الحياة على األرض وفي الحفاظ على التوازن الطبيعّي 
والبيئّي في كوكبنا؛ إذ تعكس الطبقةُ الجليديةُ قسماً من األشعة الشمسية الواصلة إلى سطح األرض. 

بيّنت الصور الملتقطة باألقمار الصناعية أّن هناك  تغيّراً واضحاً قد طرأ على الغطاء الجليدّي في القطب 
الشمالّي كما هو مبيّن فيما يأتي:   

حالة الغطاء الجليدّي في القطب الشمالّي  بين عامي )1992م _ 2012م (  

  1 - برأيك ما أهمية الحصول على هذه الصور قبل وصول العاصفة بعدة أيام ؟

  2 - برأيك ما أهمية الحصول على صور فضائية تبيّن حالة المنطقة المتضررة بعد انتهاء العاصفة ؟

فّكر باإلجراءات الوقائية التي يمكن أن يتّخذها كلٌّ من:
الحكومة 

األشخاص 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

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

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

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

التطبيق )2(
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................................................................................................

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

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

  1 - ما التغيُّر الذي أصاب الغطاء الجليدي َّفي القطب الشمالي خالل 20 عام؟

 2 -أبيُّن خطورة هذه المشكلِة على كلٍّ مّما يأتي:

 3 - برأيك ما األسباُب التي أّدت إلى ظهور هذه المشكلِة البيئية الخطيرة؟

 4 -  ال شّك أنّنا نحتاج إلى جهود عالمية ودولية للتركيز على معالجة هذه المشكلة التي ستلحق الضرر 
بمناخ كوكبنا وظروف الحياة فيه.

 5 - بناًء على ما سبق ما الذي يجُب علينا تجاه هذه المشكلة؟

فكر بـ 
غازات االحتباس الحراري وفي مقدمتها CO2 التي تعمل بمبدأ البيوت الزجاجية فتسمح ألشعة 

الشمس بالدخول و تمنعها من الخروج

في مثل هذه الحالة ما أهمية الحصول على صور فضائية للغطاء الجليدّي بشكل مستمر ؟

فّكر بـ 
الغطاء النباتّي

مصادر طاقة بديلة 
وسائل نقل  

المصانع 

ببة وحيواِن الفقمة ............................................ 	 الكائنات الحية التي تعيش على الجليد مثل الدِّ

	 الناِس و المجتمعات التي تحيا في هذه المنطقة ................................................................

	 الُمناخ وتأثيره على الجليد المتبقّي ...............................................................................
منسوب مياه البحار والمحيطات وتأثيره على تواجد الجزر و الموانئ والحركة التجارية العالمية	 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................26







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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1 - ما الكارثةُ التي أصابت البحر الميّت خالل40 عاماً؟ وما السبُب برأيك؟

 2 - أبيُّن أهميّة الحصول على هذه الصور؟

 3 - أفّكر في حلوٍل لحلِّ مشكلة البحر الميّت؟

حالة البحر الميت بين عامي 2013 م ـ 1973م
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مالحظة : يعتمد نظام المعلومات الجغرافّي GIS على أكثر من طريقة لتنفيذ عملية مقاطعة البيانات، 
منها طريقة التثقيل، وطريقة االنتقاء ) تعليمة OR (، وطريقة الجداء ) تعليمة AND ( التي اعتمدناها 

في درسنا هذا.
اآلن وباالعتماد على المخطط السابق ، أمألُ الجداول اآلتية بعد مقاطعة الشروط األخرى:

بعد الموقع عن التجمعات السكنية
	 يُعطى الشرط المقبول km 55 - 50 القيمة1

	 يُعطى البعد أكبر من km 55 القيمة 2
	 يُعطى البعد أقل من km 50 القيمة 3

بعد الموقع عن منطقة المسيالت المائية
A الرمز km 3 يُعطى البعد أكثر من 	
Bالرمز km 3  يُعطى البعد أقل من 	

 

 المقاطعة بین البیانات 
132
211
311

ABA
BAB
AAB

1

0

 

النتيجة: كم مكاناً حقّق الشرطيين؟

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

النتيجة رقم 2

34





تبدأ  بعدها عملية التدقيق الحقلي للمنطقة الُمثلى و من ثَّم اقتراحها منطقةً 
مناسبة إلقامته

)الخريطة النهائية للمواقع المقترحة إلنشاء المطمرالصحي(

36
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وحدة التضاريس
ستتعلّم في هذه الوحدة: 

 دوَر الخصائِص الجيوفيزيائية في 	 
تمايز طبقات األرض.

40
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اختالف درجة الحرارة مع عمق طبقات األرضاختالف كثافة الصخور مع عمق طبقات األرض

بيَن كثافة صخور األرض ودرجة الحرارة، وعمق الطبقات  ُالعالقةَ  أنظُر إلى األشكال اآلتية، وأتبيّن 
)القشرة - الغطاء - النواة الخارجية  - النواة الداخلية (.

 بعد االطاّلع على الشكل السابق أستنتُج العالقة التي تربط الكثافة بزيادة عمق الطبقات، وكذلك درجة 
الحرارة، وأُدّون إجابتي في الحقل اآلتي:

أمألُ بياناِت الجدول اآلتي بإحدى العبارات اآلتية: ) قليلة – متوسطة – عالية – عالية جداً ( بما توّصلت 
إليه من نتائَج.

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

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

درجة

الكثافة       غرام /سم3

القشرة

الغطاء

النواة الخارجية

45النواة الداخلية



3  - تشّكل الحقل المغناطيسي لألرض نتيجة التيارات الكهربائية التي ولدتها حركة النواة الخارجية 
حول الداخلية، ووجود رواسب حديدية قي نواة األرض.

بمالحظتك الشكَل السابق حاول أن تستنتج أهمية الحقل المغناطيسّي لألرض. 
دّون استنتاجك في الحقل اآلتي:

اعتماداً على جولتنا السابقة أرتُّب فَِكِري لتبيان الخصائص الجيوفيزيائية لألرض بإكمالِ المخطّط اآلتي:

دورالحقل المغناطيسي لألرض في حمايتها

الرياح الشمسيةالحقل المغناطيسي لألرض

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

.............................................................................................................................
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وحدة الُمناخ

ستتعلّم  في هذه الوحدة: 
1– استخدام العالقات الرياضية في 

تحليل البيانات الُمناخية، مبيناً أثرها 
في اإلنسان والبيئة.

2 - تفسيرظاهرة مناخية.
3 - استخدام طريقة حل المشكالت في 

دراسة مشكلة مناخية.   

إعصار هوريكان متّجه نحو سواحل فلوريدا 48
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)1(
سيُّد البيئِة

الصورة )3(الصورة )2(الصورة )1(

1- ما الذي يؤّدي إلى تكّون  
موائد الشيطان في المناطق 

الصحراوية؟     

أوالً-

لْم يَُعد هناك مجاُل لنكراِن أثر الُمناخ بعناصره المختلفة على جوانِب البيئة الطبيعيّة ولكن:                                                                                            
ما مدى هذا التأثير؟ وهل يختلف هذا التأثير باالختالفات المناخية؟                                  

للبحث في هذا الموضوع سنختار منطقتين من نطاقين مناخيين مختلفين وهما  )كوااللمبور في 
ماليزيا ( و)مونتريال في كندا(، وسنتبع الخطوات اآلتية: 

يبيّن الجدوالن اآلتيان مجموعةً من البياناِت الُمناخية لكلِّ من مدينتي )كوااللمبور - مونتريال(:
                                   

جدول رقم )1( وسطي المعطيات المناخية لمدينة كوااللمبور خالل 30 عام                                   

2- لماذا تأخذ األشجار شكالً 
مائالً في جزيرة نيوزلندا 

الجنوبية؟    

3- لَِم تهاجر ماليين الطيور 
من القاّرة األوروبية إلى القاّرة 

اإلفريقية في فصل الشتاء؟ 

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

أقرأُ الصوَر اآلتية وأجيب:	 

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

آبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطكانون2كانون1تشرين2تشرين1أيلولالشهر
متوسط  

درجة الحرارة 
الشهري )م˚(

282827272728282828282828

القيم الشهرية 
193253288246166165241259204125127156لألمطار مم
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  1 -أستعين بالجدول و أحسُب ما يأتي:

  2 -أستعين بالجدول و أحسُب ما يأتي:

متوسط درجة الحرارة السنوي في كوااللمبور= مجموع المتوسطات الشهرية = ................  م˚	 
12                                                                           

متوسط درجة الحرارة السنوي في مونتريال = مجموع المتوسطات الشهرية = .................  م˚	 
12                                                                           

المعدل السنوي لألمطار في كوااللمبور=مجموع القيم الشهرية لألمطار= .....مم /السنة	 

المعدل السنوي لألمطار في مونتريال=مجموع القيم الشهرية لألمطار= ......  مم /السنة	 

المدى الحراري السنوي في كوااللمبور=) متوسط درجة الحرارة في شهر تموز- متوسط درجة 	 
الحرارة في شهر كانون الثاني( = --------- م˚

المدى الحراري السنوي في مونتريال=) متوسط درجة الحرارة في شهر تموز- متوسط درجة 	 
الحرارة في شهر كانون الثاني( = --------- م˚

جدول رقم )2( وسطي المعطيات المناخية لمدينة مونتريال خالل 30 عام

آبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطكانون2كانون1تشرين2تشرين1أيلولالشهر
متوسط درجة 

الحرارة 
الشهري )م˚(

13708-12-10-3-513172018

القيم الشهرية 
94891008799627187801009797لألمطار مم

لنعمَل معاً على تحديد طبيعة الُمناخ الذي تنتمي إليه كل من مدينتي )كوااللمبور، مونتريال ( ثانياً-
و نوع النبات السائد فيه بحساب المعادالت الرياضية ومن ثمَّ مقارنة الناتج بتصنيف العالم  

ديمارتون:                                   

المتوسط السنوي 
)T( لدرجة الحرارة

المعدل السنوي 
)p( لألمطار)A( النبات السائدنوع المناخقرينة ديمارتون

كوااللمبور
A1 =     P      =..........

مونتريال
  A2 =     P      =..........

T+10

T+10

جدول رقم )3( لحساب قرينة ديمارتون

جدول رقم )4( يبين نوع المناخ و النبات السائد فيه حسب تصنيف العالم ديمارتون

النبات السائد فيهنوع المناخقيمة القرينة
نباتات صحراويةجافأقل من 5
أعشاب قصيرةشبه جاف9.9-5

حشائش االستبسشبه رطب19.9-10
حشائش و أشجاررطب29.9-20

الغاباترطب جداًأكبر من 30
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ثالثا ً -

بملِء رابعاً - الطبيعية  البيئة  جوانب  في  السابقة  المناخية  النطاقات  تأثير  تبيّن  على  معاً  لنعمَل 
الفراغات في الجدول اآلتي بما يناسبها من الخيارات المذكورة أدناه:                                  

لنعمَل معاً على تحديد المنطقة الحرارية التي تنتمي إليها كل من )كوااللمبور ، مونتريال ( 
بمقارنة معطياتهما المناخية بالمعلومات الواردة في الجدول اآلتي :                              

تنتمي كوااللمبور إلى المنطقة                                           

تنتمي مونتريال إلى المنطقة                                           

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

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

جدول رقم )5(

جدول رقم )6(

المتوسط السنوي لدرجة المنطقة الحرارية
الحرارة 

قر ابة 30 م˚الحارة
قرابة  18 م˚المعتدلة الدافئة
قرابة 10 م˚المعتدلة الباردة
أقل من 8 م˚الباردة القطبية

نوع نباتي يتكيف الُمناخ السائداسم المنطقة
للعيش في البيئة

نوع حيواني يتكيف 
للعيش في البيئة

مع التفسير 

رقم الصورة التي 
تبين تأثير المناخ في 
الصخور مبينا ًسبب 

اختيارك

كوااللمبور

مونتريال
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أ-أثُر الُمناخ في أنواِع النباتات                              

    ب - أثُر المناخ في أنواع الحيوانات

يتحّمل نبات الّصبّار درجة 
حرارة تتجاوز 50˚ مئوية 

والجفاف الشديد

تتحّمل الغابات المخروطية درجة 
حرارة يمكن أن تصل إلى )- 78 (

درجة مئوية ورطوبة عالية

تنمو الغابات الكثيفة ذاُت األشجار العمالقة 
في المناطق التي تراوح فيها درجة الحرارة 
ما بين )25-28˚ م ( وتتصف بأمطار دائمة 

تصل إلى أكثر من 1000 مم سنوياً

الصورة )4(

الصورة )7(

الصورة )8(

الصورة )9(

الصورة )6(الصورة )5(

ج- أثُر المناخ في الصخور

الصورة )11(
الصورة )10( ظاهرة التقشر البصلي الناتج                                        

عن تمدد و تقلص الصخور
الفروق الكبيرة بدرجة الحرارة تُسهم 

53في تفتيت الصخور



لماذا يرتدي شعُب األسكيمو فراء الّدببة في                                                                          
منطقة آالسكا؟   

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

......................................................
أثناء الحرب العالمية الثانية كان للشتاِء القارِس وثلوِجِه المتراكمة في روسيا 

دوٌر كبيٌر في إحباط تقدم الجيش األلمانّي الذي كان متوّجهاً الحتالل موسكو.                                               
ال يمكن أيضاً نكران أثر الُمناخ بعناصره المختلفة على جوانِب البيئة البشرية ولكن:                                                                                            

ما مدى هذا التأثير؟ وهل يختلف هذا التأثير باالختالفات المناخية؟

الصورة )1(

1  - يبيّن الجدول اآلتي مجموعة من البيانات الُمناخية لمدينة أسوان  في مصر:

 أبحُث في تأثير المناخ في مدينة أسوان في جوانب البيئة الطبيعية باتّباع الخطواِت ذاتِها التي اتّبعتُها 
في كل من  مدينتي )كواال لمبور- مونتريال ( باالستعانة بالجداول و المعلومات الواردة في الدرس .

أبحُث وأكتشُف
أعمُل مع مجموعتي

أقرأُ الصوَر اآلتية وأجيب:

آبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطكانون2كانون1تشرين2تشرين1أيلولالشهر
متوسط درجة 

الحرارة 
الشهري )م˚(

322822 171618222731333433

القيم الشهرية 
010000000001لألمطار مم

جدول رقم )7( وسطي المعطيات المناخية لمدينة أسوان خالل 30 عام

سيُّد البيئِة
)2(
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ء 



         ج -أثُر الُمناخ في صحة اإلنسان

خ -أثُر الُمناخ في وسائل النقل

د -أثُر الُمناخ في التجارة

 

 

 

 

يتكاثر البعوض الذي يسبب 
مرض المالريا عند وجود 

درجة حرارة ال تقل دوما ًعن 
15درجة مئوية و أمطار 
سنوية تزيد عن 1000مم

   يؤدي انخفاض الرطوبة 
الجوية النسبية إلى أقل من 

50% مع بقاء درجة الحرارة 
مرتفعة إلى كثرة اإلصابة 

بضربة الشمس 

الصورة )2(

الصورة )5(

الصورة )8(

الصورة )6(

الصورة )9(

الصورة )7(

الصورة )10(

الصورة )4(الصورة )3(

 إّن ترافق البرد الشديد مع 
الرطوبة الجوية المرتفعة 
يؤدي إلى زيادة اإلصابة 

بأمراض رئوية

        ح -أثُر الُمناخ في المسكن

سقف واٍق من األمطار

أرض شديدة الرطوبة

سقف شديد االنحدار 
أبنية طابقيةشارع مظلل ضيقسقف منبسطلمنع تراكم الثلوج
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 أبحُث في تأثير المناخ في مدينة أسوان في جوانب البيئة البشرية باتّباع الخطواِت ذاتِها التي اتّبعتُها 
في كل من  مدينتي )كواال لمبور- مونتريال ( باالستعانة بالجداول و المعلومات الواردة في الدرس .

بناء على ما سبق :                                                                                         
- في أيِّ المناطق الُمناخية المدروسة السابقة ترغب أْن تقضَي عطلتك؟أُبّرر إجابتي

 أبحُث عن مواقع المناطق التي درستها باستخدام مجسم كوكب األرض .

1  - يبيّن الجدول اآلتي بعض البيانات الُمناخية لمدينة أسوان  في مصر:

أبحُث وأكتشُف

أعمُل مع مجموعتي

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

جدول رقم )4(

متوسط درجة الحرارة في 
)T( يوم الثالثاء

الرطوبة النسبية في يوم 
)h( الثالثاء

100,38درجة مئويةأسوان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................
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. أستعيُن بمصادر المعلومات المتوفرة لديَّ

2 - تتغيّر قيمة الضغط الجوّي مع االرتفاع و االنخفاض عن مستوى سطح البحر، فما مدى تأثير 
هذا التغير في صحة اإلنسان ؟                                                                                                

في  السكن  اعتاد  الذي  اإلنسان  في صحة  ذلك  تأثير  المتوفّرةعن  المعلومات  في مصادر  أبحُث  ثم 
الميت        البحر  بزيارة  قمنا  لو  بها  نشعر  أن  يمكن  التي  األعراض  أيضاً  أبيّن   ، المنخفضة  المناطق 
)أخفض منطقة على سطح األرض قاطبة ( التي تصل إلى 413 م  دون مستوى سطح البحر.                                                                                       

ثانياً- يعيش الهنود الُحمر على ارتفاعات تصل إلى 5100م كما في جبال االنديز الواقعة في أمريكا 
الجنوبية                                                                                       

أ- يبلغ الضغط الجوي النظامي عند سطح البحر760مم زئبقي                                                                                                                     

أ - كيف تكيّف الهنود الحمر للعيش عند هذه االرتفاعات ؟

ب- هل يستطيع الهنود الحمر العيش في المناطق المنخفضة ؟ أفّسر إجابتي.

ب- كلما ارتفعنا 13م عن سطح البحر يقل الضغط الجوي بمعدل 1مم زئبقي.

   للبحث في هذا الموضوع سنُجري اآلتي :                                                                                              

أوالً- أحسُب قيمة الضغط الجوي عند قمة جبل الشيخ ) أعلى القمم الجبلية السورية ( التي تبلغ نحو 
2814م علماًأنه :                                                                                           

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

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

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

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

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

............................................................................................................................
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وفي صباح اليوم التالي وبعد أن فقد إعصار 	 
)ساندي( قوته تدريجياً كان حجم الخراب 
والدمار كبيراً ) الصورة 6( فقد احترقت 

المنازل احتراقاً كامال ًوهوت آالف األشجار 
واألعمدة  ونقلت األمواُج  السيارات 

واألخشاب واأللواح إلى أسطح المباني 
)الصورة 7( وحصدت عشرات األرواح 

وقّدرت الخسائر المادية بمليارات الدوالرات 
وبعد ذلك بدأ السكان بالعودة إلى منازلهم 

المدمرة فكانت الصدمة كبيرة؛ إذ غيّر 
اإلعصار الكثيَر من مالمح المكان لقد كانت 
أكبَر عاصفة شهدها القرن 21، وقد أطلق 

عليه اسم إعصار » ساندي «.

المناطق 	  في  تنشأ  عاصفةٌ  اإلعصاُر: 
وبحر  األطلسي  المحيط  جنوب  االستوائية 
نحو  وتتحرك  المكسيك  وخليج  الكاريبي 
دوارة  عاصفة  المداريةوهي  المناطق 
من  مساحة  حول  تدور  هائلة  )حلزونية( 

الضغط المنخفض الصورة )8(
وتسمى العاصفة إعصاراً عندما تتحرك الرياح 	 

حركة دورانية بسرعة كبيرة )120كيلو متر 
بالساعة وأكثر( ويستمر اإلعصار أياماً تصل 

كحد أقصى إلى أسبوعين. 

الصورة )8(

الشكل )1(

أجيُب عن هذه التساؤالت من خالل القيام باألنشطة اآلتية:
دراسة  الهوريكان من خالل  لحدوث  المناسبة  الشروط  لتحديد  أتعاون مع مجموعتي   : األول  النشاط 

المعطيات اآلتية:

لنعمل معاً على تفسير آلية تكّون اإلعصار المداري وكيفية مواجهة أخطاره:
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الشكل )4 (الشكل )3 (

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

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

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

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

أرتُّب األفكار اآلتية مراعياً تسلسلها المنطقي ثم أدّوُن إجابتي:

يعمل تيار الخليج الدافئ القادم من المنطقة االستوائية على

ب- ولكن ما أسباب نشوء الحركة الدورانية للرياح حول مركز اإلعصار؟
أجيُب بعد دراسة األشكال ) 3( و) 4(: 

ويؤدي  تبخر الماء وارتفاعه نحو 
األعلى بشكل مستمر إلى تشبّع 
الجو به مما يسبب هطول المطر 

أوالثلج.

يعمل تيار الخليج الدافئ القادم من 
المنطقة االستوائيةعلى  

بخار الماء المشبع إلى داخل 
العاصفة 

تسّخن طبقة الهواء المالمسة 
للمياه

ويرتفع إلى طبقات الجو العليا 

رفع درجة حرارة المياه مما 
يسبب 

فيتشكل مكانه منطقة ضغط ويخف وزنه
منخفض تجذب

فيتمدد الهواء
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1 - أفسُر اندفاع الرياح من األطراف نحو مركز اإلعصار ) أفّكُر باختالف قيمة الضغوط(.                                                

2 - أفسُر الحركة الدورانية للرياح ) أفّكُر بنتائج دوران األرض حول نفسها(.              

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

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

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

النشاط الثالث: 
1 - أصُل بين المعلومات من القائمة )أ( واألرقام المناسبة لها من القائمة )ب( بعد دراسة الشكل اآلتي 

ألتعّرَف أقسام اإلعصار:

الشكل )5 ( أقسام اإلعصار
القائمة ب  القائمة أ

	 المنطقة المضطربة المتمثلة بجدار عين 
اإلعصار وهي المنطقة التي تبدو بصورة جدار 
شاقولي عنيف من الغيوم الكثيفة المحيطة بعين 

اإلعصار وتتميز بتيارات هوائية صاعدة.

 الرقم    1

	 المنطقة الهامشية وهي المنطقة المتمثلة 
 الرقم     2بأطراف اإلعصار الخارجية.

	 المنطقة الهادئة وهي المنطقة المركزية 
الدائرية من اإلعصار التي تعرف بعين اإلعصار، 

وتكون خالية من الغيوم وفيها يسجل أخفض 
قيمة ضغط.

 الرقم    3
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)4(
الضبخان األسود

الصورة )1( الضبخان األسود في مدينة القاهرة

انبعاث الملوثات 
والدخان واألتربة

رطوبة مرتفعة هواء ساخن

هواء بارد

الصورة )3( حدوث االنقالب الحراري قبيل شروق الشمسالصورة )2( اتجاه حركة الهواء الطبيعية

الدهشـة  عالمـاُت  بـدت  خريفـيٍّ  يـوم  صبـاح  فـي 
مدينـة  سـكان  وجـوه  علـى  واضحـةً  واالسـتغراب 
القاهـرة مـع ظهـور طبقة كثيفة مـن الضباب المحمَّل 
بالدخـان األسـود واألتربـة والملّوثـات الصـورة)1( 
وهذا ما أدى إلى انخفاٍض في مجال الرؤية وانتشار 
التنفـس  فـي  الهـواء وصعوبـٍة  فـي  رائحـة كريهـة 
فضـالً عـن تهيّج أنسـجة العيـن واألنـف والجلد، وقد 
زاد األمـَر خطورةً اسـتمراُر هذه الظاهرة مّدةَ تسـعِة 
أيـاٍم؛ مـا أّدى إلـى تعـرض عـدد كبيـر مـن السـكان 

لمشـكالٍت صحيّـة.
والتزال مدينة القاهرة تعاني من تواتر هذه المشكلِة 
المعروفة هناك باسم )السحابة السوداء ( إلى يومنا 

هذا.
الخطوة )1( تحديد المشكلة:

الخطوة )2( جمع معلومات :

1 - ما اتجاه حركة الهواء في الحالة الطبيعية ؟

2 - ما التغيُّر الذي طرأ في هذه الصورة ؟                 

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

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

أ - الظروف التي  تساهم في تشكيل ظاهرة السحابة السوداء  في مدينة القاهرة :

1 - أصوُغ المشكلة التي يعاني منها سكان القاهرة بأسلوبي.
...............................................................................................................................

ً معا
 نستطيع البحث في هذه 

المشكلة عبر اتباع الخطوات 
اآلتية:

    

 

كثافة أعلى

كثافة أقل
ساكن

االنقالب الحراري: هو ازدياد درجة الحرارة مع 
االرتفاع عن سطح البحر ) بدالً من تناقصها ( في 

مكان معيّن.

68



الصورة )4( تشكل ظاهرة الضبخان

الصورة )5(

و شتاء  )1(الرياح صيفاً  الخريطة 
و الرياح المحلية في الوطن العربي

في  العالقة  الدقيقة  الماء  من  قطيرات 
الهواء على ذرات األتربة و الملوثات 
إلى سمٍّ  معينة  يحولها عند درجة  مما 

قاتل بوجود أشعة الشمس
الضبخان
هواء بارد

هواء بارد

طبقة الهواء الساخن تمنع تصاعد  االنبعاثات إلى الفضاء و تحبسها 

1 - يرتبط تشّكل السحابة السوداء في مدينة القاهرة بعدة عوامل منها: 

ثات قرب سطح األرض بدالً من تالشيها في الفضاء الخارجي؟                                    2 - لَِم تركزت الملوِّ

3 - كيف تشكل الضبخان ) الضباب الدخاني ( ؟

4 - من دراسة الصورة )5( ما العامل التضريسي الذي ساهم في كثافة الطبقة الدخانية الملّوثة التي 
خيمت على مدينة القاهرة؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بعد دراسة الصور السابقة أصبحت قادراًعلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 	 

ب- مصادُر األتربة والدخان وحجُمها ومدى خطورتها في مدينة القاهرة:

ما اسُم الرياِح التي أّدت إلى زيادة نسبة األتربة . 1
في مصر ؟ 

 

 

 مدينة القاهرة 
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الشكل البياني )2( تطور تلّوث الهواء في القاهرة و المناطق المحيطة بها في المدة 
الواقعة بين عامي ) 2004 م - 2012م(

3 -أرتُّب باالستناد إلى الشكل رقم )1( المصادر حسب نسبة مساهمتها في تلّوث هواء مدينة القاهرة 
ترتيباً  تنازلياً:

5 - دراسة مدى تطّور تلّوث الهواء في القاهرة والمناطق المحيطة بها:

ماذا تالحظ من دراسة تطور تلوث الهواء في القاهرة و المناطق المحيطة بها بين عامي )2004م-	 
2012 م (؟                                                         

علل إجاباتك مستنداً إلى ما توصلت إليه من نتائج سابقة:                                                                                                                                   	 

4 - بلَغ معدل تلّوث الهواء بالدخان في مدينة القاهرة في عام 2012م حوالي 96.5 ميكروغرام لكّل متٍر 
مربع، بينما يبلغ الحد األقصى المسموح به عالمياً 60 ميكروغرام لكل متر مربع. ماذا نستنتج؟)مالحظة: 

الميكروغرام هي واحدة لقياس محتوى الغالف الجوي من الدخان بعد سقوطه على سطح األرض(.

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

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

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

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

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

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

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

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

نسبة مساهمتها في تلوث الهواءمصادر التلّوث

مربع
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6 - تساهم المساحات الُخْضر في التخفيف من حدة التلوث لذلك بحثنا عن المعطيات المتعلقة بالمساحات 
الُخضر المزروعة في المناطق المحيطة بالقاهرة فحصلنا على الشكل اآلتي:

بأمراض خطيرة  المصريين  إصابة  إلى  العشرين  القرن  في  التي ظهرت  الضبخان  ظاهرة  تؤدي   -  7
متعددة منها الحساسية  في الصدر

أثناء مقابلِة أحِد األطباء في مصر ذكر ما يأتي :  

تتسبب السحابة السوداء بوفاة 5000 شخص سنوياً في مدينة القاهرة و المناطق المحيطة 
بها وإصابة 700 شخص بالسرطان سنوياً، وتتكبّد الدولة المصرية 10 مليارات جنيه خسائر 

سنوية في عمليات  االستشفاء من األمراض الناجمة عن ذلك.

 أسـتنتُج العالقـة بيـن الكتلـة العمرانيـة و المسـاحات الُخضر المزروعة فـي المناطق المحيطـة بالقاهرة 
بيـن عامـي )1945م  _ 2008م(  ثـم أبيـُن مـدى تأثيـر ذلـك في  تشـكل ظاهـرة الضبخان فـي القاهرة

الشكل )3(

تطور أمراض الحساسية في الصدرعند المصريين

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

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

المعدلالزمن
6.4 %القرن 20
14 %القرن 21
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..............................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أبحُث في مصادر المعلومات عن أهم الدول في العالم التي تعرضت لظاهرة الضبخان ثم أسجُل األسماء 
في جدول مع ِذكر:

أ- األضرار البيئية واالقتصادية التي لحقت بهذه الدول: 

ب - الوسائل التي اتبعتها هذه الدول لمواجهة هذه الظاهرة: 

الخطوة )3 (  تحديد األسباب والنتائج:

الخطوة )4(  اقتراح الحلول المناسبة للمشكلة :

استناداً إلى المعلومات السابقة أحدد:
أسباب مشكلة السحابة السوداء: ......................................................................................

لو أنك مواطن مصري ما األمورالتي يجب أن تقوم بها للحد من هذه الظاهرة  المناخيّة الخطيرة؟                      	 

أنت  في موقع مسؤول في وزارة البيئة المصرية فما القرارات التي تتخذها من أجل الحد من ظاهرة 	 
الضبخان في مدينة القاهرة؟

أبحث وأتعلم

نتائج  مشكلة السحابة السوداء:  ......................................................................................
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وحدة المياه
ستناقش في هذه الوحدة: 

أثر الخصائص الفيزيائية والكيميائية 	 
لمياه البحار والمحيطات في اإلنسان 

والبيئة.
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تتّصـــُف مياهُ البحـــار والمحيطـــات بخصائَص حقائُق علميّة ُمدهشة
فيزيائيـــٍة وكيميائيـــٍة مميّـــزة لنكتشـــفها معاً، 
ونبحُث في مـــدى تأثيِرها في اإلنســـان والبيئة 

اآلتيِة: الحقائـــِق  دراســـة  من خالل 

في فصل الشتاء ينتشر الجليد على مساحات واسعة من البحار القطبية الصورة )1( فتنشط معه متعة 
صيد األسماك بإحداث فجوة عبر طبقة الجليد الصورة )2(.

ولكن لماذا ال يتجّمُد المحيط كله في المناطق القطبية؟ بل يتجمد سطُحهُ فقط )علما أنه كلما اتجهنا نحو 
األعماق انخفضْت درجة الحرارة (.

لتفسير ذلك أدرُس الشكل رقم )1(، ثم أكمُل المخطط اآلتي:

ولكن ماذا سيحصل لو لم يطُف الجليُد على الماء؟	 

الصورة )2(الصورة )1(

الشكل )1( تشكل الجليد البحري المخطط )1(

الحقيقة 1

مالحظة: درجة تجّمد الماء المالح )-2 م◦ (
درجة تجّمد الماء العذب )0م◦( 
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يصل الضوُء في الماء البحرّي إلى عمق 200م تقريباًالشكل )3( في حين تبلغ أعمق نقطة في المحيطات 
قرابةَ 11كم، ولكن لماذا ال تتوغل األشعة عميقاً في مياه البحار و المحيطات؟ وما مدى تأثير ذلك في 

توزع الكائنات الحية؟                                                    

بالبحار  إذا ما قورنت  الباردِة  المياِه  البحار والمحيطات ذات  الحية في  الكائنات  المزيَد من  نجُد  لماذا 
والمحيطات ذات المياه الساخنة؟ 

لإلجابة عن هذا التساؤل أدرُس كل من  الخريطتين )1( و )2( ثم أُكمُل  الفراغات بعدهما:

لإلجابة على التساؤلين السابقين أدرُس الشكلين اآلتيين ثم أكمُل الفراغات بعدهما:                                                

يمكننا رؤية القرص في الشكل )2ب( على أعماق أكبر إذا ما قورن بالشكل )-2أ( والسبب هو: 

وبناء على ذلك فإن األشعة الضوئية ال تتوغل عميقاً في مياه البحار والمحيطات بسبب ................
..............................................................................................................................

.....................................باتجاه األعماق، فاإلضاءة تسهم في وفرة العوالق النباتية التي تعد مصدَر 
غذاٍء رئيٍس للكثير من األحياء البحرية.

.............................................................................. ونتيجة لذلك فإن أعداد الكائنات الحية 

الشكل )2(
بأ

الشكل )3(

الحقيقة 2

الحقيقة 3

شوائب

0,400,300,20
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إن العالقة بين تغير درجة حرارة المياه السطحية وكمية األوكسجين المنحلة فيها هي اآلتي:
- يـزداد انحـالل األوكسـجين بالمـاء كلمـا .................. درجـة الحـرارة ممـا يـؤدي إلـى..................
أعـداد الكائنـات الحيـة - يقل انحالل األوكسـجين بالماء كلما..................درجـة الحرارة مما يؤدي إلى 

....................أعـداد الكائنـات الحية  

إن حركة التيارات السطحية المدفوعة بالرياح حقيقة نعرفها جميعاً؛ لذا ساد االعتقاد بين علماء المحيطات 
األوائل أن أعماق المحيطات والبحار راكدة تماماً  لبعدها عن الرياح إال أن األجهزة الحديثة أظهرت أن 
الماء يتحرك باطنياً ضمن مسار ما يسمى )الدورة الحرارية الملحية لمياه البحار و المحيطات( أو )حزام 

نقل المحيطات ( فما تفسير ذلك؟وما مدى أهميته؟
لإلجابة عن التساؤلين السابقين ادرس الخريطة رقم )3( ثم أكمل المخططين اآلتيين: 

الخريطة )3( الدورة الحرارية الملحية لمياه البحار و المحيطات

المخطط )2(

تمثل المسارات الحمر التيارات السطحية، تمثل المسارات الزرق التيارات الباطنية 

الحقيقة 4

----------درجة الحرارة
المياه السطحية للمحيطات

في المناطق االستوائية
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تغطي البحار و المحيطات أكثر من ثلثي المساحة الكلية لسطح األرض ،ولكن ماذا سيحصل لو كانت 
مساحة البحار و المحيطات أصغر من مساحة اليابسة؟

مقالتي العلمية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أبين فيه الخصائص المميزة لمياه البحار والمحيطات وأثرها في اإلنسان  أكتُب بأسلوبي مقاالً علميّاً 
والبيئة       
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وحدة الترب
ستتعلم في هذه الوحدة:

1 - استخدام طريقة حل المشكالت في 
دراسة مشكلة انجراف التربة.

2 -  العوامل المؤثرةفي خصوبة 
التربة وأساليب المحافظةعليها.

3 - أهميةالزراعة العضوية.

سهل الغاب 82
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)1(
التربة مسرح الحياة

أقرأُ وأجيب:
تُعدُّ الطبقة السطحية المفتتة من القشرة األرضية, 
ركيزة الغذاء و الحياة، ولكنها قد تتعرض لمشكالٍت 

عّدة، والسيما في المناطق الجافة والرطبة.

المشكلة التي تعاني منها التربة في الصورة هي:

أتعرف أسباب المشكلة من خالل قراءة الصور اآلتية:
:

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

 قطع األشجار

 

 الرعي الجائر

 
 التعریة الریحیة
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مستعيناً بالصور السابقة أكمُل خريطة المفاهيم اآلتية:

ما اآلثار المترتبة على انجراف التربة )أفكر بأهمية التربة البيئية واالقتصادية(؟

كيف يمكننا الحد أو التخفيف من هذه المشكلة؟

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

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

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

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

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

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

العوامل المؤثرة في 
انجراف التربة

سيول ناجمة عن األمطار انحدار السطح
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أفاق

 « A « تؤثر مشكلة انجراف التربة في الطبقة السطحية من التربة التي تدعى األفق
تعالوا نتعرف آفاق التربة

تنتج الموادُّ المعدنية للتربة من فعل التجوية في الصخر,وتتوّضع هذه الموادُّ مع باقي مكونات التربة 
الحالتين  لتترسَب فوق صخٍرآخَر من طبيعة مختلفة.وفي  تنقل  أو  الذي نشأت عنه،  فوق هذا الصخر 

تتراكم بشكل طبقات متمايزة متفاعلة بعضها مع بعض، وتُسّمى آفاَق التربة.
ليكتمل مفهوم آفاق التربة، استعن بالشكل )1( لتعلل سبب تسمية كلٍّ من األفق B  بأفق الترسيب واألفق 

C بأفق الصخر األم.

خصوبة التربة:
 يطلق مصطلح خصوبة التربة للداللة على مدى اإلنتاج النباتّي الذي توفّره التربة في ظروف معينة 	 

وهي َخصوبة  نسبية، فقد تكون التربة خصبةً لنبات ما، وأقلَّ خصوبة لآلخر.
)خصوبة  بالماء  للذوبان  القابلة  المغذية  العناصر  من  محتواها  على  فقط  التقتصر  التربة  فخصوبة   

كيميائية( بل هنالك مجموعة خصائص فيزيائية لها دوُرها أيضاً.
تمثل النقاط الُحْمر في الصورتين )1( و)2( مقداَر المغذيات في سماكتين متباينتين من التربة المتوسطية.
نوع  وأقترُح  فيها.  جذوره  النبات.وامتداد  تغذية  في  التربة  اختالُف عمق  يسبّبه  الذي  التأثير  أستنتُج 

...................................................................................الغطاء النباتّي المناسب لكلٍّ منها:

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

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

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

الشكل)1( آفاق التربة

سبب التسميةأفاق التربة 
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المغذيات  وجود  قلة  عن  التربة  عمق  ازدياد  يعّوض  قد  مختلفين،  نوعين  من  تربتين  بين  بالمقارنة 
فيها بزيادة مساحة البحث المتاحة لجذور النبات. لكن حتى هذا االمتداد تؤثر فيه وفي خصوبة التربة 
الحبيبات  )تجمع  والبنية  قطرها عن 2مم(  يقل  التي  الحبيبات  )حجم  كالقوام  أَُخُر،  فيزيائية  خصائُص 

والمسافة بينها ( المحّددان لدرجة نفوذية الماء وسهولة الحراثة.

أقرأُ الصوررتين )3( و)4( ثم أقارُن بين التربتين وفق الجدول اآلتي:

الصورة )3( نبات البندورة في 
تربة صلصالية ذات حبيبات ناعمة 

متراصة      

الصورة)4( نبات الفول السودانّي 
)الفستق( في تربة رملية ذات حبيبات 

خشنة مفككة      

تربة صلصالية ذات حبيبات 
ناعمة متراصة

تربة رملية ذات حبيبات خشنة 
مفككة

قابلية امتداد الجذور والدرنات
االحتفاظ بالماء

عمقهاعمقها
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.........................................................................

بعد تنفيذي األنشطةَ السابقة أصبح بإمكاني إكمال خريطة المفاهيم اآلتية:

بعد تعّرف العوامل المؤثرة في خصوبة التربة، برأيك كيف يمكن الحفاظ عليها وتحسين خصوبتها؟

رغم أن األسمدة والمبيدات الحشرية قد تزيد كمية اإلنتاج الزراعي، إال أنها تبقى مواد كيميائية يصعب 
ضبط كمياتها ومسارها في البيئة. 

أتعاوُن أنا ومجموعتي، وأقرأُ اآلتي: 

مما سبق أوّضُح مع مجموعتي التأثير السلبي لنمط الزراعة فيها في كلٍّ من:
الفالح:	 
المستهلك:	 
التربة:       	 
مصادر المياه: 	 
الحياة البرية: 	 

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

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

 1

نشاط 
الكائنات الحية 

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

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................89



)2(
نحَو حياٍة صحيّة

أقرأٌ:
في منطقة الساحل السوري، أَنشأ ميالد وهو مهندٌس زراعي  مشروعاً زراعياً إلنتاج الخضار، وقد ذاع 
صيُت هذا المشروع مع مرور الوقت  نظراً لنضارة الخضار فيه وعدم تعرضها للتلف السريع بعد قطافها 

و خلّوها من المواد الكيماوية  ما جعلها مادةً مطلوبةً  في كل وقت.
فما السرُّ وراء ذلك؟

يقوُل ميالد: اتبعُت برنامجاً مختلفاً في الزراعة فصرُت  صديقاً للبيئة أقومُ بتوفير الغذاء المناسب للتربة 
بدالً من التركيز على المزروعات فقط.

فما الطرق اآلمنة التي اتبعها المهندس ميالد، والتي أتاحت له الحصوَل على غذاٍء صحٍي ومميّز وبأسعاٍر 
منافسة دون اإلخالل بالنظام البيئي؟!.

ستعرف ُاإلجابة بعد قيامك بالوصل بين الصور في القائمة ) أ ( والمعلومات المناسبة لها في القائمة      
) ب (
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مقترحاتنا : 	 

تذّكر:
التسويق الداخلي و الخارجي، 

توعية المواطن والفالح، 
تشجيع الدولة، اقتراحات 

جديدة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أرسُم خريطة وطني سورية بحدوده البرية والبحرية وأحدد محافظتي أو أي محافظة أخرى
ألختار المحاصيل التي أرغب بزراعتها زراعة عضوية، موضحاً الفائدة التي نجنيها.

الفائدة  ....................................................................................................................

أتبادُل مع رفاقي األفكار وأكتب ما يعجبني من أفكارهم:

 

 القطن - دیر حافر- حلب

  القطن - الباب - حلب

 القطن - دیر حافر- حلب

 القطن - الباب - حلب
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وحدةالسكان
ستقوم في هذه الوحدة بـ:

استخدام البيانات اإلحصائية 	 
المتصلة بالسكان في عملية 

التخطيط من خالل دراسة حالة.
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)1(
الّشباُب و التّنميةُ

طالبي األحباء.. ستزوُر لجنة من مديرية التخطيط 
واقعها  على  لالطالع  قريباً  بلدتنا  المحافظة  في 
وإمكانية  تطويرها  وتنميتها. فهل يمكنُنا اإلسهاَم 

في اقتراِح فَكٍر مفيدة؟ 

رامي:  كلٌّ منّا يرغُب في تطوير البيئة والمجتمع، لكْن ماذا نفعل؟

الطالب: حسناً نحن جاهزون.

المعلم: لقد تكفّل رفاقكم في بقية الشعب الصفية بجمع البيانات المطلوبة من دائرة اإلحصاء، أما نحن 
فسنعمل على دراستهاو تحليلها .. نستطيُع تقديم اقتراحات مهمة ألعضاء اللجنة.  

يمكنك المساعدة و ذلك بعد قراءة بيانات الجداول اآلتية و تحليلها، ثم محاولة اإلجابة عن التساؤالت:  

نسبة اإلناث العامالت  12 % ونسبة  الذكور العاملين في البلدة ...........................................	 

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

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

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

أقترح منشأة اقتصادية مناسبة  للبلدة إضافةً لما هو أٍت:	 
□مشغل للخياطة □منشأة لصناعة السيراميك □ معمل ألبان وأجبان

الحظ تدني نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة. كيف تعالج هذه المشكلة برأيك؟    

أحسُب معدل البطالة بين سكان البلدة، ماذا تستنتج؟ )معدل البطالة المقبول عالميا بين 4-5%(.

عدد العاطلين عن العمل 100xمعّدل البطالة =
عدد  العاملين

.........................□   ..............................  □....................□

جدول ) 1 (

18600عدد سكان البلدة اإلجمالي
16900المستقرون
1700المهاجرون

4278القوى العاملة
%12نسبة النساء في القوى العاملة

728متعطّل عن العمل
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ما األعباُء المترتبة على الدولة نتيجةَ ارتفاع معّدل البطالة في البلدة؟ ...................................	 

دّون اقتراحاتِك لمعالجة هذه الظاهرة. 	 

◙هل يحقُق الواقع الخدمي في البلدة احتياجات سكانها ؟ ما مقترحاتك؟

◙أقترُح مشروعاً ترفيهياً يناسب سكان البلدة من صغار السن – الشباب - الكهول.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جدول ) 2 (

18600عدد السكان 

مؤسسة استهالكية ) 1 ( + مخبز ) 1(اقتصاديةمنشأة
ابتدائية)1( – تعليم أساسي ) 1 ( + ثانوية ) 1(تعليمية

التركيب العمري

مركز طبي) 1(خدمية
0-1441%

15-5953%
%6فوق 60
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%15ذكورأّميالفئات
%23إناث

%32ذكورثانوي و أقل
%30إناثالتسّرب من المدرسة

%22ذكورجامعي/ أعلى
%18إناث

%3ذكوربين ) 6 – 18(
%2إناث

جدول ) 3 (

	 برأيك  لَم نسبة األمية بين اإلناث أعلى منها بين الذكور ؟

	 أعطي حلوالً لمعالجة مشكلة األمية في البلدة.

	 ما أهم أسباب التسّرب الدراسي؟ وكيف يمكن معالجته؟

☼األسباب ................................................................................................................

☼ المعالجة   ............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التوزع النسبي للقوى العاملة 
حسب النشاط االقتصادي

%28الزراعة
%5الصناعة ) حرفية (

%18التجارة
%35الخدمات

%14مهن متفرقة
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◘ أُفّكر هل يؤدي ترّكز القوى العاملة في قطاع الخدمات إلى ضعف القطاع الزراعي؟

◘ أالحظُ تدني نسبة العاملين في القطاع الصناعي،  كيف يمكن تطويرهذا القطاع ؟

بعد اطّالعك على بيانات البلدة، ومقترحات رفاقك. 
أقدُم مقترحات لتنمية المجتمع المحلي وجدُت أنها األفضل.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

99



)2( معاً 
لوضِع الحلوِل المناسبة

تؤدي البطالة إلى ضعف الدولة، فارتفاع نسبة البطالة بين السكان القادرين على العمل يؤدي إلى:
	 تدني مستوى المعيشة و زيادة نسبة الفقر.

	 خلق مشكالت اجتماعية مثل تفكك األسرة، تفشي الجريمة واالنحراف.
	 زعزعة األمن الداخلي للدولة وعدم االستقرار السياسي.

	 الهجرة وحرمان األوطان من القوى العاملة والكفاءات العلمية.

أقترُح بالتعاون مع رفاقي فكراً  للحدِّ من ظاهرة البطالة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................
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أكتًب مقترحاتي حول ما يمكن أن تقوم به األسرة في دعم االقتصاد واالكتفاء الذاتي.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................
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وحدة االقتصاد
ستناقش في هذه الوحدة:

معايير تقسيم العالم إلى دول 	 
متقدمة ودول نامية )المعايير 

االقتصادية( من خالل دراسة حالة.
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	 أقارُن بين مجموعتي الصور، واكتُب مالحظاتي فيما يأتي:
صور من ألمانيا  ........................................................................................................

صور من غـانـا ..........................................................................................................

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

..............................................................................................................................
التطّور والقّوة  بينها من حيث  العالم والتمييز  المعايير لتصنيف دول  المختّصون مجموعة من  اعتمد 
والتنظيُم، وقداعتُمدْت مجموعتان أساسيتان: األولى مجموعة الدول المتقدمة والثانية مجموعة الدول 

النامية.
ولكن تطّور بعض الدول المتخلفة جعلها تقترب من مصاّف الدول المتقدمة لذا ظهر مؤخراً مصطلح 

جديد يعرف بالدول الصاعدة.
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تُظهر خريطة المفاهيم اآلتية أهم المعايير المعتمدة في تصنيف دول العالم:

	 أسمِّ على الخريطة بعض الدول المتقدمة؟

	 أسمِّ على الخريطة بعض الدول الصاعدة؟

أقرأ خريطة العالم وأجيُب:

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

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

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

..............................................................................................................................106





ء 





)2(
أخطّط مع مجموعتي صنّاع المستقبل

لتكوَن سورية على درب 
التقّدم

نعمل معاً على:

أوالً - قراءة الخرائط واألشكال.

ثانياً - وضع خطط تنموية في مجال الزراعة – الصناعة – التجارة – النقل – السياحة والخدمات األخرى
عند التخطيط  أفكر بـ: 

  االستثمار األمثل للموارد. . 1
 العدالة في التوزيع  لكل منطقة في سورية. . 2
 الجودة. . 3
 دعم األنشطة االقتصادية بعضها لبعض.. 4
 المنافسة المحلية والعالمية.. 5

ثالثاً - وضع تصّور لمستقبل سورية في حال نُفذت خططنا التنموية

أالحظُ نسب العاملين في مختلف األنشطة االقتصادية في سورية:	 
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أقرأ الخريطة وأخطط:

خطتنا التنموية في مجال الزراعة وتربية الحيوان:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ريف دمشق
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أقرأ الخريطة وأخطط:

خطتنا التنموية في مجال الصناعة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ريف دمشق
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أقرأ الخريطة وأخطط:

خطتنا التنموية  في مجال النقل:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ريف دمشق
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أقرأ األشكال البيانية وأخطط:

خطتنا التنموية للنهوض بالتجارة الخارجية

أرسم الميزان التجاري الذي نطمح له 
/أتذكر أن الميزان التجاري إما رابح أو متوازن أو خاسر بحسب قيمة كالً من الصادرات والواردات/ 

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

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

..............................................................................................................................
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أرسُم خريطة وطني سورية بحدوده البرية والبحرية محدداً عليه األنهار والمحافظات، وأماكن المشاريع 
االقتصادية التي نطمح لها) وال ننسى المشاريع السياحية(. 

وطني سورية 
و اآلن ... ماذا لو تمَّ تنفيذ ما خططناه  لتنمية وطني سورية  ... كيف ستبدو بلدنا مستقبالً ؟

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................115



معلومة جغرافية من تصميم الطالب
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درس من تصميم المدّرس
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مشروع التميَّز

1 - معاً للمحافظِة على هواء نظيف:
أختاُر المشروع الذي يناسبني من المشاريع اآلتية:

 أنظُّم مع زمالئي َحملة توعية من خالل العمل على أحد البنود اآلتية:
أ- اقتراِح مشروٍع نحافظُ  فيه على نظافة الهواء، وتنفيذه.

ب- تصميُم لوحاٍت إعالنيةٍ للمدرسة والحّي نبيّن فيها السلوك الذي ينبغي أن نتبعهُ للمحافظة على نظافة 
الهواء.           

النباتاِت في أي منطقة نراها مناسبة ضمن بيئتنا التي نعيش فيها )الصف – المدرسة –  ج - زراعةُ 
المنزل - الحي ..............(.

 2 - دراسةُ ِعْينٍة سكانية بهدف التخطيط األمثل:
بالتّعاون مع مجموعتَك في الصفِّ اجمْع بياناٍت سكانيةً لعشر أُسٍر تختارها ) تقطُن في حيِّ واحد( وفَق 

الجدول اآلتي:

نَعمُل على  دراسة:                                                        
الحالة االقتصادية - الحالة التعليمية- الحالة الخدمية.  
  أُفكُر بمشروٍع ) تعليمّي – اقتصادّي -  خدمّي ( يناسب الحّي.

جدوُل بياناِت خاص بكل أسرٍة
عدد أفراد األسرة

عدد األفراد العاملين في األسرة
ذكور
إناث

عدد غير العاملين
ذكور
إناث

الفئة العمرية
14 – 0
64 – 15
فوق  65

الفئات

أّمي
ذكور
إناث

ثانوّي فأدنى
ذكور
إناث

جامعّي فأعلى
ذكور
إناث

بين  ) 6 – 18( التسّرب من المدرسة
ذكور
إناث

المشكالت الخدمية
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المشروع هو  :
نمط من أنماط التعلم الذاتي.	 
الخطة 	  - يضعون  الهدف  يحددون   - المشكلة  يختارون  فهم:  الطالب   أساسه 

التفصيلية - يقومون بالتنفيذ- يشتركون مع المعلم في وضع معايير التقويم. 
- خطوات تنفيذ استراتيجية التعلم بالمشاريع:

1  - التخطيط للمشروع: من حيث: 
أ- الموضوع ) مشكلة تريد حل (. 

ب- األهداف العامة: أن تكون: واقعية - قابلة للقياس  - قابلة للتحقيق - مرتبطة 
بالمنهاج – ذات فائدة.

ج- األدوات الالزمة.
د - الزمن ) و يجب أن يأخذ المشروع حقه في اإلعداد والتنفيذ(.

هـ - توثيق مصادر البحث.
2  - وضع خطة المشروع التفصيلية من حيث:

تحديد المهام. 	 
 تحديد المتطلبات وكيفية الوصول إليها. 	 
 توزيع العمل على األفراد.	 
 بناء أدوات التقويم والمتابعة. 	 

3  - تنفيذ خطة المشروع:
مهمة الطالب المالحظة و التجريب وتدوين النتائج وتبادل المعلومات والمناقشة 

فيما بينهم ومع معلمهم. 
مهمة المعلم  مناقشة طالبه و تعزيز نقاط القوة و مساعدة المجموعات التي لديها 

مشكلة، وقد يحتاج إلعادة توزيع األدوار.  
4  - تقويم المشروع: مستمرمن التخطيط  وحتى نهاية العمل، فالتحسينات تتم 

على أساسه.
تكون  والمعايير  المشروع،  تقويم  معايير  طالبه  مع  المعلم  يحدد  هامة:  مالحظة 

تربوية و ليست مرتبطة بالنتيجة، مثل:
مدى   - التعاوني  للعمل  إثارته  مدى   - الطالب  الهتمامات  المشروع  مالئمة  مدى 

إسهامه في زيادة خبرات الطالب - مدى تنميته لالتجاهات اإليجابية للعمل.
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