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81أّم العلوم
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121والفضائية
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الفصل الثاني
عدد الحصصرقم الصفحةالدرسالوحدة

المياه
...................921
أعملُ خيراً وال 
992أرمي في البحِر

طبقة رقيقة تدعم الترب
1041الحياة

السكان
1101نعمة أم نقمة

كوكب األرض 
1121الحزين

النشاط االقتصادي

1181الزراعة باأللوان
1221االختالف المفيد
1261مشروع صناعّي
1301الميزان التجاري

1321أعصاب العالم القديم
1401عالمنا الجديد

1441سائح في وطني
معلومة جغرافية من 

1482تصميم الطالب

درس من تصميم 
1501المدّرس

1522مشروع نهاية الفصل
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Geography

ستتعّلُم في وحدة األدوات 
والتقانات الجغرافّية:

مفهوم الجغرافية وفروعها وأهميتها.  .1
استخدامات األدوات والتقانات الجغرافية.  .2
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Geography

صورة فضائية ليلية 
7اّسيا - أوربا -أفريقيا.



Geography

أمُّ العلوِم
موجودًة متنوعًة  ظواهَر  اآلتيُة  الصوُر   تُّمّثل 

في الطبيعة، وأنشطًة من صنع اإلنسان

َثمَّ ومن  الصوراآلتية،  تسمية  زميلك   شارْك 
 صنِّفها إلى طبيعيَّة وبشريَّة

االسم:

االسم:

االسم:

االسم:

االسم:

النوع:

النوع:

النوع:

النوع:

) 1 (

 النشاط األول :أالحُظ وأجيُب

النوع:

االسم:

النوع:
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Geography
 الصورة الجوية

الصورة الفضائية

أقرأُ الصور اآلتية:

ةُ ةُ والفضائيَّ الصوُر الجويَّ
النشاط الخامس:
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Geography

ى العالم
نافذةٌ عل

النشاط األول: أتعاوُن مع رفاقي في قراءة الخرائط اآلتية 
) 3 (لنضع العنوان المناسب لكل منها:

عنوان الخريطة :.................

عنوان الخريطة :.................

عنوان الخريطة :.................
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ى العالم
نافذةٌ عل

     أمأل الفراغات بما يناسبها: 

 أنا طالٌب ُكّلفُت تحديَد توّزع الثروات الباطنية في المحافظات السورية، خريطتي هي 	 
.......................................................

 أنا قائد جيوش أستفيد من التضاريس في وضع خطط لحماية بلدي، خريطتي هي 	 
   ........................................................

 
 أنا سائٌح أبحُث عن مكاٍن مناسٍب لقضاِء العطلِة الصيفية، خريطتي هي 	 

........................................................
 أنا استخدُم خريطًة تبّيُن مساراِت الطرق البرية وأماكَن االستراحات، فمن أنا؟ 	 

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

عنوان الخريطة :.................

دمشق طبوغرافّياً
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Geography

أصلُ بيَن كلّ عنصٍر من عناصِر الخريطة في العمود األول بالتعريف المناسب له من العمود الثاني:

مقياس الخريطة           اسٌم يحّدد موضوع الخريطة

مفتاح الخريطة        الخّط الذي يحيط بالخريطة 

نجمة االتجاهات          خطوط الطول ودوائر العرض 

إطار الخريطة        مستطيلٌ يضمُّ دالالِت رموز الخريطة

شبكة اإلحداثيات       النسبُة بين البعد على الخريطة وما يقابله على الطبيعة 

عنوان الخريطة     مؤّشر يبين االتجاهات على الخريطة 

لنتعّرْف معاً عناصَر الخريطة الجغرافية:

لنتعّرْف معاً الطريقَة الهندسية لرسم خريطة الجمهورية العربية 
الّسورية بحدودها البرّية والبحرّية:

ى العالم
نافذةٌ عل

النشاط الثاني:
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Geography

خط سير المجموعة األولى: .............................................................. 1
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

............................................................................................
خط سير المجموعة الثانية: .............................................................. 2

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

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

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

..............................................................................................
خط سير المجموعة الثالثة: ............................................................... 3

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

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

نتيجًة لما سبق نستطيُع أن نكتَب اثنتيِن من فوائد الخريطة الجغرافية:

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

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

فالخريطة تعني: تمثيالً لسطح األرض أو جزٍء منها على سطٍح مستٍو
يوّضح الظواهر الطبيعية والبشرية، فهي ) نموذج عن الواقع(.

ى العالم
نافذةٌ عل

 الخريطة السياحية هي خريطة تبّين لنا:...............................................

 نستفيد منها في:..........................................................................
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Geography

ِع العالمّي
حديد المواق

نظام ت

GLOBAL POSITIONING SYSTEM

ع في مجموعاٍت ثالٍث )أ( )ب( )ج(، ونجيُب عن األسئلِة اآلتية: نتوزَّ

المجموعة )أ( أستراليا
تقع في نصف الكرة 

..............
تمتد بين خّطي طول 

 .................
ودائرتي عرض 
.................

المجموعة )ب( مصر
تقع في نصف الكرة 

..............
تمتد بين خّطي 

طول ................ 
ودائرتي عرض 
..................

 

المجموعة )ج( كندا
تقع في نصف الكرة 

..............
تمتد بين خّطي 

طول ................ 
ودائرتي عرض 
.................

النشاُط األول:   

) 4 (
 GPS

 تمكّنا من تحديد المواقع بدقة ألننا استعّنا بـ...................
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ھو نظام یعطینا من خالل جھاز معلومات عن موقعنا على شبكة اإلحداثیات، وارتفاعنا عن 
سطح البحر، ویعطینا مسار حركتنا عند إبقاء الجھاز متصالً باألقمار الصناعیّة. 



Geography

ِع العالمّي
حديد المواق

نظام ت

اسم المستخدم...........مجال االستخدام..........

مجال االستخدام..........
اسم المستخدم...........

مجال االستخدام.........................
اسم المستخدم.........................

مجال االستخدام........................

اسم المستخدم..........................

اذكُر مجاالِت استخداٍم أَُخَر واسَم المستخدم لهذا النظام:

أختبُر نفسي:

ُع خطواِت  ُد مكاناً، ثّم أتتبَّ أختاُر عمالً أحتاج فيه إلى الـ )GPS(، وأحدِّ
استخدامه، وأذهُب إليه.

العمل: ..........................................

المكان الذي أريد الذهاب إليه: ......................................... 

الخطوات:
.........................................................................................

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

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

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

 GPS
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Geography

إعصار هايان من أقوى األعاصير المدارية ضرب الفليبين متجهاً نحو فيتنام
    مروراً  ببحر الصين الجنوبي، نتج عنه مقتل الكثير من الناس ودمار واسع في

 مدنية تاكلوبان الساحلية

االستشعاُر عن بعٍد 

النشاط األول:

)دراسة تطبيقية بوساطة تقنيَّة االستشعار عن بعد(:

أالحُظ الصورة )1( و)2( و)3( ُثّم َأجيُب عن السؤال اآلتي:

صورة)2(: مسار إعصار هايان2013م

صورة )1( إعصار هايان من الفضاء

28





Geography

النشاط الثاني:
أقرأُ وأجيُب:

كارثُة جفاِف بحر آرال:

صورة )4(: بحر آرال بين عامي )1989 و2008م(المصدر: موقع وكالة ناسا

 ُيَعدُّ جفاُف بحِر آرالَ في آسيا الوسطى من
ة التي تسبَّب بها اإلنساُن، أكبرالكوارث البيئيَّ

 فمن أجل زيادة إنتاج القطن ُطبِّقت خطٌط صارمة
 لرّي الحقول من األنهار التي تصّب فيها، وهذا أّدى

 إلى جفاف )90%( من بحر آرالَ الذي كان  ُيَعدُّ
الحوَض المائيَّ الرابَع في العالم0

 تركت هذه الكارثة العديد من المشكالت االقتصادية
 والصحيَّة في المنطقة المحيطة، ويكفي أن نعرف
 أّن اآلالَف من العاملين في مجال الصيد قد فقدوا

 مصدر رزقهم، كما تسبَّب الجفاف في ترك طبقاِت
سْت عبر عشرات  األمالح والمبيدات التي تكدَّ

 السنوات ُعرضًة للرياح والعواصف، فأّدى ذلك
 إلى تلّوث الهواء بهذه المواد الساّمة، وأّثر تأثيراً
 مباشراً في ازدياد نسب اإلصابة بسرطان الَحْنَجرة

     وأمراض التنّفس لدى السكان المحيطين بالبحر
    الجاّف

االستشعاُر عن بعٍد 

.
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نظام قاعدة معلومات یقدم معلومات ذات أھمیّة كبیرة
حول ظاھرة مكانیّة ویساعد في اتّخاذ القرار المناسب

أثناء عملیّة التخطیط 





Geography

القمر درع الفارس فهو يحمي األرض من معظم 
النيازك مما يزيد من  عدد الفوهات عل سطحه

41





Geography

أالحظ ما يأتي:

التجربة: 
َم  كوكب األرض مقابل المصباح 	  نضُع مجسَّ

    )الذي يمثِّل ضوء الشمس( على سطٍح مستٍو.
نكتُب على الورقة الالصقة األولى اسَم دمشَق، ُثمَّ نثبِّتها في	 

 مكانها الصحيح على الكرة األرضيَّة. 
نكتُب على الورقة الالصقة الثانية اسَم طوكيو، ُثمَّ نثبِّتها في	 

 مكانها الصحيح على الكرة األرضيَّة. 
نعّتم الغرفة، ُثمَّ نضيُء المصباح، وندّوُر الكرَة األرضيََّة حوَل 	 

محوِرها الوهمّي )عكس عقارب الساعة؛ أي: من الغرب إلى 
الشرق(، ُثمَّ نثبِّتها عندما تصبُح دمشُق مواجهًة إلضاءة المصباح.

في   ،................... مواجهًة  تكون  عندما  دمشَق  في  النهاُر  يحدُث 
فيحدُث  عن...................  محجوبة  طوكيو  فيه  تكون  الذي  نفِسه  الوقت 

فيها................... بالطريقة نفسها نعيد التجربة على طوكيو.

أستنتج مما سبق:    

1- يتعاقب الليل والنهار بسبب...................................................................
ى هذه الحركة ............................. وُتسمَّ

2- اختالف التوقيت بين المدينتين بسبب شروق الشمس على المناطق الشرقية قبل الغربية، فعندما 
نتجه شرقاً ............. التوقيت و............... غرباً. 

الشمُس تشرُق من جديٍد
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ما تفسیر تعاكس الفصول بین نصفي األرض الشمالي والجنوبي؟ 







الخامس 

مئات 



الشكل اآلتي 





أُمیّزُ 







Geography

ِضنا التي نعيُش عليها
سراُر أر

أ

لها زمناً طويالً جداً باستثناء تستغرُق التضاريُس عنَد تشكُّ
الناتجِة عن: الزالزِل والبراكيِن

ُن اإلجابَة التي أراها صحيحًة: أتعاوُن مع رفاقي على قراءة الصور، وأدوِّ

 ما الشيُء المشترُك
بيَن الصور؟

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

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

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

) 1 (

56



Geography

ِضنا التي نعيُش عليها
سراُر أر

أ لُ: النشاُط األوَّ

أقرأُ الصوَر والرسوَم التوضيحيَة، وأختاُر اإلجابَة الصحيحَة 
في تنفيذ األنشطة اآلتية:

جزيرةٌ ظهرت فجأًة في بحرالعرب بفعل:
) حتٍّ جليدي - زلزال – عمل الرياح(

سهول دلتا نهر النيل الخصبة ناتجة عن:
) الزالزل – األنهار – االنكسارات (

لْت هضبة ٌفي القلمون بفعل: تشكَّ
) االلتواءات – االنكسارات – الجليد(

ُر الصخور وتفّتُتها في البادية بفعل: تقشُّ
)حتٍّ نهرّي- عمل البحر – عمل الجّو(
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ِضنا التي نعيُش عليها
سراُر أر

أ

لَ فالق سان أندرياس في جبال  تشكَّ
روكي في الواليات المتحدة األمريكية بفعل:

) الصدوع– االلتواءات – عمل الجليد(

لَ جبل ُفيزوف في إيطاليا بفعل: تشكَّ
)االلتواءات – الصدوع – البراكين (

تشّكلَ وادي النهر الجليدي في جبال 
األلب بسويسرا بفعل:

)عمل البحر – عمل الجليد – عمل 
الرياح  (

لْت موائُد الشيطان ِفي الصحراء  تشكَّ
االفريقية الكبرى بسبب: 

)عمل الجليد – عمل البحر – عمل الرياح(
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ِضنا التي نعيُش عليها
سراُر أر

أ

اً بحسب عدِد أضالِعها لنحصلَ على تعريف هذا العلم: لُنرتِّب األشكالَ اآلتية تصاعديَّ

علم الجيولوجيا:

)سنجُد دالالِت الجمل اآلتية، ونضُعها في الصفوف المطابقة ألرقامها(
ات أرضيَّة 1- هزَّ

2- أهّم مصادر الطاقة الباطنية
3- الماء الموجود في باطن األرض

4- الماء المتجلِّد في القطب
5- منخفض متطاول بين مرتفعين

6- التقاء البر بالبحر
7- جمع صخرة

8- يابسة محاطة بالماء من أربع جهات
9- الهواء المتحرك. 

منها  تخرج  األرض  على سطح  فتحة   -10
الماغما.

اسم الِعلم في عمود النجمة )...............(

النشاُط الثاني:

فنا األرَض  تعاَلوا نستكشِف اسَم العلِم الذي يعرِّ
وأسراَرها بلعِب اللعبة اآلتية:

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

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

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

لا

 

 یدرس األرض

هو العلم  

 الذي

 وطبقاتها من حیث تركیُبها

والحوادث 

التي أدت 

إلى 

 نشأتها

 وكیفیة تكوینها

هو العلم 
الذي إلى تشكلها
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Geography

هندسةُ األرِض

هذه الصفائُح قارية ومحيطية قد تتباعد أو تتصادم أو تنزاح عن بعضها البعض مشّكلًة 
مظاهَر جديدة

مثالً:
صفيحٌة محيطية اصطدمْت بصفيحٍة قارية أخرى، فتغوص ذاُت الكثافِة األكبر تحت األخرى 
فنتج عنها تفّجُر البراكين مثلَ حلقة النار داخلَ المحيط الهادي)منطقة تنشط فيها البراكين 

والزالزل (

     

الغالُف الصخريُّ لألرض هو قطع متكسرة متجاورة 
تسّمى صفائَح تطفو فوق طبقة منصهرة  يجعلها قابلًة 

للحركة ببطٍء شديد .
) 2 (

معلومٌة مهّمة سنستخدُمها في تفسير بعض الظواهر:
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هندسةُ األرِض أستنتُج من اآلتي أثر البراكين)اإليجابي والسلبي( 
في البيئة وحياة اإلنسان.

ل: النشاُط األوَّ

 زراعة متنوعة في هضبة الجوالن
البركانية

أثر البراكين في البيئة وحياة اإلنسان:

رة ضمن الرماد البركانّي هياكل متحجِّ
الناتج عن ثوران بركان بومبي في إيطاليا

الحياةُ قرَب الموت
  

 توليد الكهرباء من الحرارة
ثةينابيع حاّرةالناتجة عن البركان  بركان ينشر أدخنة ملوَّ

في الهواء

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

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

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

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

...........................................................................................................63
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هندسةُ األرِض
النشاُط الخامس:

ينتُج عن الزالزل آثاٌر مدّمرة تحُدث خاللَ ثواِن، أكتُب 
الناتجة  والمحيطية  القارية  والتضاريس  الزالزل  آثاَر 

عنها:

 
 آثار الزالزل:

 
 آثار الزالزل:

 
 آثار الزالزل:

...............................................
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فنُّ األوريغامي أقرأُ وأفهُم:

األوريغامي : من )أوري– ori ومعناه الّطّي( و)الغامي-kami  معناه الورق(، 
هو فنُّ طيِّ الورق، كثيراً ما يرتبط بالثقافة اليابانية، والهدُف منه تحويلُ ورقٍة 

مسّطحة إلى الشكل النهائّي بتقنيات الطّي.

ل: النشاُط األوَّ

تحتاُج االلتواءات )الطّيات( إلى ِحَقٍب زمنية 
طويلة جداً )آالف وماليين السنين( حتى 

تتشكل.
أستنتُج سبَب تشّكل االلتواءات، مستعيناً 

بالرسم التوضيحي:

بحيث 	  قارّية  االلتواءاِت تضاريُس  ينتُج عن 
يكّون : 

قّمة االلتواء )التحّدب( ←  ...........

أسفل االلتواء )التقّعر( ← ............

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

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

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

) 3 (

..................................................
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فنُّ األوريغامي النشاُط الثاني:

	 باالستناد إلى طريقة األوريغامي:
- أستخدُم ورقًة مسّطحة )أو أكثر من ورقة ملّونة بحيث تظهر وكأنها طبقاُت األرض(، ثمَّ أطِويها 
في عّدة أشكاٍل تحاكي بها أشكالَ الطّيات )االلتواءات( المنتشرة فوق سطح األرض التي تظهر في 

الشكل اآلتي.

أشكال الطّيات ) االلتواءات(

أرسُم األشكال كما في المثال حسب شكلها في الطبيعة 
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فنُّ األوريغامي
أقرأُ خريطَة سورية وأحدُد أهمَّ الجبال االلتوائية فيها:

ماذا 
 لو؟!

 

 لم تكن الورقة قابلًة للطّي؛ كأْن 
 تكوَن رقاقًة من الويفر أو الخشب أو

 الستيريوبورم )فلين( أو ماّدة َصْلبة، ماذا
 سيحدث عند محاولة طّي هذه الرقاقة؟

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

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

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

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

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

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

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

النشاط الثالث:

النشاط الرابع:
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ستتعّلم في وحدة المناخ: 

1.التمييَز بين األقاليم الُمناخية 
/ الحاّرة – المعتدلة – الباردة /.                                  

2.  تفسيَر الظاهرة الُمناخية.
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ليُم المناخّيةُ
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النشاط الثاني:
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النشاط الثالث:
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ليُم المناخّيةُ
األقا

أعملُ مع مجموعتي:
بعَد  إقليٍم  كلِّ  بخصائِص  الفراغاِت  ونمأِل  المناخّيِة،  األقاليِم  بعَض  معاً  لنتعّرْفَ 

االستعانِة بالخرائِط والصوِر ومعلوماتنا السابقة:
أوالً:

آلية تشّكل الرياح

فْلنفّكْر معاً:
كيَف تكون الرياُح في اإلقليم االستوائي الذي تتماثل درجات الحرارة بين أرجائه تقريباً؟

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

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

اإلقليُم االستوائيُّ من المنطقة الحاّرة: 
يتمّيُز اإلقليم االستوائيُّ بدرجاِت حرارٍة مرتفعٍة طيلَة أّيام السنة )نحو 27 درجة مئوية ( 

وأمطاٍرغزيرٍة دائمٍة )نحو 2000ملم/سنة( وانتشار واسع للمسطحات المائية.
الحرارةُ في هذا اإلقليم مرتفعٌة نهاراً معتدلة ليالً، وعندما تصلُ إلى20  درجًة مئويًة ليالً َيُعدُّ 

سكاُن هذه المنطقِة المعتادوَن الحرارَة المرتفعَة ليَلهم شتاًء.

النشاط الرابع:

إذا علمت أّن: اختالف درجات الحرارة يوّلُد ضغوطاً جوية، فينتقلُ الهواُء من مكاِن الضغط 
المرتفِع الى مكاِن الضغِط المنخفِض، فتنشأُ الرياُح.
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ليُم المناخّيةُ
األقا

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

   و.................................................

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

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

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

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

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

غاباٍت تتصُف بأّنها: هذا المناُخ جّيٌد لنموِّ

أّما حيوانات هذا اإلقليم ِفهي:

ينتشر هذا اإلقليُم في العالم في أمريكا الجنوبية
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ليُم المناخّيةُ
األقا ثانياً:

اإلقليم المتوسطيُّ

المنطقة الحرارية

االنتشار

الحرارة

األمطار

النبات

الحيوان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

غابات السنديان والبطم في سورية

ابن آوى

أفّسُر سبَب سيادِة المناِخ المتوسطيِّ على سواحل كاليفورنيا غربّي 
إفريقيا  جنوب  في  الكاب  ومنطقة  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
البحر  حوض  عن  بعيداً  تقُع  أّنها  علماً  أسترالية  غرب  وجنوب 

المتوسط .
)أفّكر بـ تعريف اإلقليم المناخّي ألصل إلى إجابة(
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ليُم المناخّيةُ
األقا

المنطقة الحرارية

االنتشار

الحرارة

األمطار

النبات

الحيوان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رية )التايغا(
 الغابة الصنوب

في اإلقليم القطبّي

ثالثاً :

: اإلقليم القطبيُّ

أيُّ من األقاليم الثالثِة السابقِة أفضلُ لالستقرار 
؟ ولماذا؟ البشريِّ

اإلقليم
السبب

عن  المختلفة  المعرفة  مصادر  في  أبحُث  البيئة،  صديُق  أنا 
أهمية الغابة وكيفية حمايتها:
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اُر الترابيُّ
الجد

أثُر العواصف الترابيِة في اإلنسان والبيئة:

صورة فضائية للعاصفة الرملية

إذا علمَت أّن المطَر أحياناً يصاحُب هذه العواصَف أو يعقُبها فما دوُره في 
كال الحالتين؟

أقترُح الحلولَ المناسبَة للتخفيف من أضرار هذه الظاهرة على البيئة 
واالنسان وأنشطته االقتصادّية:

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................
........................................................................................................................
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Geography

 أكملُ الجدولَ اآلتَي:	 

النصف الجنوبّي من األرضالنصف الشمالي من األرض
نسبة اليابسة 19.2 %نسبة اليابسة 60.8 %
نسبة المياه ......... %نسبة المياه  ........... %

نسبة المياه الُكبرى موجودة في نصف الكرة ...............................

النشاط الثاني:)أنواع البحار(.

أقرأ خريطة َالعالم  الطبيعية، وأستنتُج:

ى هذا النوعُ بالبحار الخارجيَّة.	  يّتصلُ بحُر الصين بالمحيط ........... بفتحة ........ وُيسمَّ

مضيق 	  اسَم  عليها  ُيطلَق   ............... بفتحة  بالمحيط.............  المتوّسُط  البحُر  يّتصلُ 
..................، وُيطلُق على هذا النوع من البحار البحاُر الداخلية.

بحرُ ..............تحيُط به اليابسُة من .............. الجهات وال يّتصلُ بأّي ............أو ........... 	 
93وُيطلُق عليه اسُم البحار المغلقة.
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بالعودة إلى خريطة العالم، أحدد بعض البحار  بحسب 
أنواعها وفق الجدول اآلتي:

مغلقداخليخارجيالبحر

خصائُص مياه البحار والمحيطات:

 اللون	 
باالّطالِع على الصوراآلتية تستطيع أن تختاَر اإلجابة الصحيحة:

 

تتلَّون المیاه في البحر األحمر باللون 

:األحمر بسبب  

 (رواسب األنهار-  المرجان- العمق)

 

تتلَّون المیاه في البحر األصفر باللون 

:األصفر بسبب  

 (رواسب األنهار-  المرجان- العمق )
 

تتلَّون المیاه في عرض البحر الكاریبي باللون 

:األزرق بسبب  

 (رواسب األنهار-  المرجان- األعماق الكبیرة)

تظهُر المياه في البحر األحمر باللون األحمر 
بسبب:

)رواسب األنهار-  المرجان - العمق(

تظهُر المياه في البحر األصفر باللون األصفر 
بسبب:

)رواسب األنهار-  المرجان - العمق (

تظهُر المياه في شاطئ البحر المتوسط باللون 
األخضر بسبب:

)األعماق الكبيرة-  المرجان - العوالق (

تظهُر المياه في عرض البحار والمحيطات 
باللون األزرق الغامق بسبب:

)رواسب األنهار-  المرجان- 
األعماق الكبيرة(

النشاط الثالث:
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ُف االستخداماِت السابقَة وفَق الجدول المجاور: أصنِّ

أهمّية بيئيةأهمّية اقتصادية 

أبحث مع مجموعتي ) للدرس القادم (:

كان البحُر المتوسط عبَر التاريخ طريقاً مهّماً للتّجار والمسافرين، واليزال حتى اآلن يتمتع بأهمية كبيرة، 
ويسّهل عملية التبادل التجارّي والحضارّي بين الشعوب.

أجمُع المعلوماِت التي أريُدها عن بحرنا المتوسط ) خصائص البحر – أهميته – مشكالته البيئية 	 
وضرورة حمايته من التلوث (، وأقّدمها مع مجموعتي أماَم الصف.

 أختاُر مع مجموعتي طريقة التقديم التي نرغب فيها. 	 
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...............................................................................
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 يا ترى ما المهمُة التي أنجزها
الغّطاس؟

أحاور رفاقي في النص اآلتي:
كانت البداية ُمع تراكم النُّفاياِت في 

شوارع المدينة، وازداد األمر سوءاً 
ة الغزيرة التي  بعد الهطوالت المطريَّ
لت إلى أنهار تسبح معها أكياُس  تحوَّ
القُمامة حتَّى بلغت البحر، وهذا دفع 
بعَض الغواصين إلى القيام بعمليات 

ت  غطس وحمالت تنظيف استمرَّ
أشهراً سبقت المعرض، شملت العديد 

فايات وال سيما البالستيكيَّة. من النُّ
ثات الشاطئ في  أقيم معرٌض لملوِّ

بيروت، وهو معرٌض يمّثل ُجولة ًفي 
قاع البحر إالَّ أنَّ الثروَة فيه ليست 

أسماكاً وكائناٍت بحريًة؛ بل تالالً من 
مى القديمة واألكياس  القُمامة والدُّ

البالستيكية وغيرها من أنواع 
فايات. ويعود تاريخ بعضها إلى  النُّ

مئات السنين. والصورة التي يعكسها 
المعرُض كانت قد تركت صدمًة على 
الوجوه ورغبًة في إيجاد حلوٍل لهذه 

المشكلة. 

 

  

) 2 (

أعملُ خيراً وال 

أرِمي في البحِر
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ألتعرف بعض خصائص التّرب
(رملیّة- سلتیّة - طینیّة)

 والمعروف أن المیالن قد یرتبط
 بعوامل كثیرة منھا نوع التربة  



قلیلة التحمّل ألنّھا طریّةقلیلة جداًألنّھا رخوة

 بعد المقارنة: برأیك ماعالقة نوع التربة بمیالن األبراج أو األبنیة العالیة

متوسطة التّحمل

ضعیفة التماسك(التّراص)
(متفرقة) 

قویة التماسك
(متراصة) 

أُكملُ المقارنة

أحمربني مسودأصفر فاتح



Geography

رقيقةٌ تدعُم 
طبقةٌ 

الحياة
الناُس بمرٍض خطير  أْن أُصيَب  اليابانية  حدث في إحدى القرى 
اكتشَف األطباُء أنَّ سبَبه نوٌع من السموم كانت ُتلقى مع مخّلفاِت 
فيها  ُيزرع  التي  الزراعية  التربَة  يسقي  نهٍر  في  المصانع  أحد 

. األرزُّ

أالحُظ الصوَر اآلتية وأجيُب: 

رمي النفايات في التربة

مخّلفات المصانع                رّش المبيدات الحشرية 

النشاُط الثاني:

هم أعداُء التربة:
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رقيقةٌ تدعُم 
طبقةٌ 

الحياة
ما دوُراإلنساِن السلبيُّ في استخدام التربة؟

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

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

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

             ِحَراَثُة التربة وَريُّها

دوُرنا اإليجابّيُ تجاه التربة اآلن وفي المستقبل )استدامة التربة(:

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

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

نحن أصدقاُء التربة
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ستتعّلُم في وحدة السكان: 

1.مفهوَم النمّو السكانّي                          
2. وضَع حلول لمشكلة التزايد السكانّي
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صافي

صافي الھجرة
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أم نقمة
نعمة 

نمو سكاني ضعيفنمو سكاني متوسطنمو سكاني مرتفعالدولة
سورية

السودان

الهند

استراليا

وجهتا نظر:

يرى البعض أّن النمو السكاني نعمة في بعض المناطق، بينما يرى بعضهم اآلخر 
أنَّه نقمة في مناطق أخرى!!!!

برأيك متى يكون النمو السكاني نعمة؟

و متى يكون نقمة ؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بعد هذه الدراسة للنمو السكاني، أنت مع أيٍّ من اآلراء؟ ...........................................
وبصفتَك مواطن سوري ماذا َتقترح لتحّول ظاهرة النمو السكاني في سورية إلى ظاهرة إيجابية؟
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..................................................................................................
..................................................................................................

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

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

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

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

أعملُ مع مجموعتي  لـ: 
تحديد أسباب هذه المشكلة:  _1

كوكب األرض الحزين
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تحديد نتائج مشكلة النمّو السكانّي:  _2
....................................................................................................

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

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

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

)  أفّكُر بـ ... الوالدات والوَفَيات 
والهجرة والعادات والتقاليد  (

كوكب األرض الحزين
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....................................................................................................

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

اقتراح الحلول المناسبة برأيكم للحّد من هذه المشكلة:  _3

كوكب األرض الحزين
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الّزراعةُ باأللواِن
أالحُظ الصوَر التي توّضُح االستثمار الزراعي

غير التقليدي:

زراعة عمودية على شكل 
طوابق في السويد

زراعة اكتفاء على سطوح 
السيارات في الصين

العالم، أنماُط الزراعة تبّيُن بعَض أساليِب الزراعة في  التي  الصوَر اآلتية  أقرأُ 
وأُعطي تسميًة أو شرحاً لكلّ نمٍط زراعيٍّ .

زراعة القمح في كندا ضمن أراٍض واسعة 
ُتستخدم اآللة في جميع مراحلها 

زراعة كثيفة ...................................

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

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

) 1 (
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الّزراعةُ باأللواِن
الهدف من الزراعة

أنماُط تربية الحيوان

 أصّنُف األنماَط الرئيسَة للزراعة في مجموعتين تبعاً
للهدف من إنتاجها

نمط الزراعة االكتفائية )هدفُه توفيُر حاجات 
السكان( ويشمل:

نمط الزراعة التجارية )هدفُه التصديُر الخارجّي( 
ويشمل:

11
22
33
4        هيدروبونيك )بديل التربة في الزراعة (4

المناسب ألنماط تربية  البحث عن الوصف  أنا ورفيقي في  أعملُ 
الحيوان باالّطالع على الصور اآلتية:

النمط التكثيفي لتربية الحيوان

......................................................................................الوصف:
......................................................................................
......................................................................................
...................................................................................... 120
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الّزراعةُ باأللواِن

المناسب ألنماط تربية أختبر نفسي  البحث عن الوصف  أنا ورفيقي في  أعملُ 
الحيوان باالّطالع على الصور اآلتية:

النمط المختلط لتربية الحيوان

النمط الرعوّي لتربية الحيوان

الوصف:

الوصف:

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

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

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

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

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

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

نمط تربية الحيوان المناسبنمط الزراعة المناسبالمنطقة
 مدينة كثافة سكانها مرتفعة ومساحة

األراضي الزراعية قليلة
 منطقة جبلية كثافة سكانية متوسطة

  وأمطارها غزيرة
منطقة سهلية واسعة أمطارها غزيرة
  منطقة تربتها خصبة قريبة من نهر

منطقتك .................... 

121
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ُف المفيُد
االختال

أعملُ وحدي ثّم أشارُك رفاقي ِنتاج عملي.
أكتُب نمَط الزراعة المناسب لكلّ بيئٍة في بلدي سوريَة مستعيناً بمعلوماتي والصفاِت اآلتية:

البيئاُت الداخليُة:

) 2 (
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مشروٌع صناعيٌّ

أُعبِّر عن الصور بكلماٍت مناسبة:

مقّوماُت الصناعة

) 3 (

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

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

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

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

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

المواد األولية 126



Geography

مشروٌع صناعيٌّ
النشاُط األّولُ:

أستنتُج المواّد َالخاَم ) األولية( من الخريطة:

أمألُ الجدولَ بما يناسب:

المكان المناسبالمنشأة الصناعيةالمواّد الخام
خضار وفواكه

مصنع الغزل والنسيج
دمشق

صناعة السّجاد اليدوّي
الفوسفات

127
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تعویُض العجِز 

یكوُن بجلِب أمواٍل 

من أنشطة 

 اقتصادیة ُأَخرَ .

الميزاُن التجاري
النشاط ُالثالُث:

النشاط ُالرابع:

ُر ُثمَّ أجيُب:  أفكِّ

دولٌة تتمّتُع بميزاٍن تجاريٍّ رابٍح، أْي أنَّ لديها فائضاً
تجارّياً ودخلُها جيد.

؟ برأيك كيف سينعكُس هذا على مستواها االقتصاديِّ

َد ربَح هذه  إذا كان لديك منشأةٌ تجاريٌة فكيَف تستطيُع أْن ُتحدِّ
المنشأِة أو خسارَتها في نهاية العام؟ 

وإذا كانت خاسرًة في نهاية العام فما اإلجراءاُت التي ُتجريها 
لتعويِض هذه الخسارة؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لدى  تجاريٍّ  عجٍز  وجوَد  تعني  التجاريِّ  الميزاِن  خسارةُ 
الدولة، ينتج عنه مستوى اقتصاديٌّ بحاجة إلى تحسين.

تستطيُع الدولُة تحسيَنه بطرائَق مختلفة، مثل:
تجارِة العبور ) الترانزيت(، وهي األموالُ التي تجنيها 	 

الدولُة من مروِر البضائِع عبَر أراضيها من وإلى دوٍل 
أَُخَر.

تعويُض الَعْجز يكون 
باالعتماد على أنشطة 

اقتصادية متنوعة.
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ِم القديِم
    أعصاُب العال

النشاُط األّولُ:

باّطالعي على الصوِر والخرائِط اآلتيِة:
أالحُظ الطرق التجارية القديمة

اِتها؟ ل بعَض محطَّ ُع مساراِت هذه الطرق، ثّم أسجِّ وأتتبَّ

.................... .......................................إلى  ..................................من  طريق: 

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

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

سبب وجود هذا الطريق وأهميته ...........................................................................
............................................................................................

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

1
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أستنتج فوائد هذه الطرق التجارية:
........................................................................
........................................................................

ِم القديِم...................................................................
    أعصاُب العال

العرُب المصرّيون يبدعون في استثمار الطبيعَة. 

النشاط الثاني:

أحّدُد مساَر طريق التجارة البحرّي الذي يصلُ بيَن أوروبا وآسيا:
..................................................................................................
..................................................................................................

أقترُح طريقاً بحرّياً مختصراً يصل قارة أوروبا بقارة آسيا:
...................................................................................................
...................................................................................................
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ِم القديِم
    أعصاُب العال

أقرأُ الخريطَة وأجيُب:

ماذا فعل المصريون الختصار هذا الطريق البحرّي؟

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

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

................................................................           
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عالُمنا الجديد
بعَد البحث حاروا بين بلدين ) إسبانيا – مصر (:  	

مستعيناً  االختيار  في  مع مجموعتي على مساعدتهم  أعملُ 
بالخريطة والصور: 

متحف ديل برادو في مدريد 
عاصمة إسبانيا

محمية أبو جالوم في مصر  
)شعاب مرجانية وأسماك ملونة(

شرم الشيخ  في مصر ذات المناخ 
المعتدل شتاًء

األهرام وأبو الهول في مصر

شاطئ إسبانيا ذات المناخ المعتدل 
شتاًء

141
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عالُمنا الجديد

فلكلور مصري

رقصة الفالمنكو / فلكلور إسباني  

محمية طبيعية في إسبانيا

بعَد البحث في الخريطة والصور وجدنا أّن:
مات الطبيعيَّة والبشريَّة ويحّقُق رغباِت الجميع هو: المكاَن السياحيَّ الذي يمتلك المقوِّ  	

اسم المكان

المنطقة الحرارية التي يقع فيها

142
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عالُمنا الجديد
أكمل خريطة المفاهيم اآلتية:

السياحة  تجاه  األخالقّي  واجبنا  في  الرأَي  األَُخُر  والمجموعاُت  أنا  أتبادلُ 
وأسّجلُ الفَِكَر التي تعجُبني:

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................
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سائح في وطني

تمتلُك سوريُة المقّوماِت الطبيعيَة والبشريَة التي تجعلها بلداً سياحياً بامتياز، 
لنتعرْف تلك المقومات:

أحّدُد الموقَع الفلكيَّ لسوريَة ) على شبكة اإلحداثيات (، والمنطقة الحرارية التي تقع فيها.	 

الموقع:

المنطقة الحرارية:

تتمتع سورية بمناخ: 

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

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

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

) 7 (
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سائح في وطني

    معبد ِبلْ في تدمرسوق الِمَهن اليدوية 

الجبال الساحلية مغارة الضوايات في مشتى الحلو                

التي 	  والصور  في سورية،  السياحة  األماكِن  خريطَة  أقرأ 
تمّثل بعَض األماكِن الطبيعية والبشرية في وطننا سورية.
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أتعاوُن أنا ومجموعتي، وأكتُب األماكن الطبيعية والبشرية 	 
التي نعرفها في وطننا سورية.

 فضالً عن السياحة الخارجية هناك سياحٌة داخلية ) داخل وطننا سورية (
إذا أردت السياحة في سورية:

أقترُح فَِكراً لتطوير السياحة في وطني سورية: 	 

المكان الذي أرغب في زيارته هو: 	 

واجبي األخالقّي تجاه األماكِن السياحيِة التي أزورها: 	 

 أنا سائٌح في بلدي

ألنني: 	 

أماكن  طبيعية 

أماكن بشرية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سائح في وطني

...................................................
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أتعّرُف واحدًة من  المناطَق السياحية في وطني سوريَة.

محمية الشوح واألرز في صلنفة / الالذقية: 

الهدُف من عدِّ هذه المنطقة محميًة طبيعيًة هو المحافظُة على األنواع الحية الموجودة، ولالستفادة 
منها في أغراض البحث العلمي، توفير مصدر دخل للسكان المحليين دون تعريض مكونات الموقع 

لخطر التدهور واالنقراض.
تحتوي هذه المحمية 142 اثنين وأربعيَن ومئَة نوٍع نباتيٍّ تقريبا.ً 

ومن حيواناتها الذئب - الثعلب – السنجاب......  وغيرها
القلمون،  جبال  في  مؤّخراً  ُشوهد  الذي  السوريُّ  البنيُّ  والدبُّ  السوريُّ  النمُر  سابقاً  منها  انقرض 

ويجري العملُ على إعادته إلى المحمية.

السفر للسياحة هو التغيير العميق والدائم في رؤيتنا للحياة

سائٌح في وطني
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- الجمھوریّة العربیّة السوریّة
 

 - العالم

 - الوطن العربي

 خرائط
ملحق












