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المقدمــــة

تأتي أهمّية الجغرافية من قيمتها الّنظرية والّتطبيقّية، إذ إّنها تقّدم للمتعلم المعارف والمهارات 
الالزمة الستثمار بيئته وحلّ مشكالتها، وتحّقق الّتنمية الُمستدامة في مجاالت البيئة جميعها  كما 

أّنها تسعى إلى تنمية الجانب القيمي الذي يعّزز بناء الّشخصية السوّية.

ويعّد هذا الكتاب كتاب أنشطة يعتمد التعلم الذاتي والتعاوني والتعلم بالبحث واالستقصاء. 
ويوّفر الكتاب مساحة حرة للمعّلم والمتعلم لعرض معلومة جغرافّية يرغب في تقديمها بأسلوبه 

الخاص.

األمثلة الواردة في الدروس ليست للحفظ وإّنما ليستخدمها المتعّلم في الفهم والتحليل 
للتمّكن من التعامل مع أي سؤال خارجي.

مالحظة هاّمة جداً:

 يسهم  الكتاب في تطوير كفايات المتعّلم بسعيه إلى تحقيق:
- التطوير الذاتي: تطوير قدرات المتعلم على استعمال األدوات والّتقانات الجغرافّية، وتوظيفها 

في تحليل الظواهر وحلّ المشكالت والتنبؤ بالمستقبل.
- التواصل: يتحّقق بتطوير قدرة المتعّلم على تحديد الموقع، وتوظيف التقنيات الحديثة في 

التواصل لالطالع على ثقافات الشعوب انطالقاً من بيئاتهم المتنّوعة.
- المواطنة والتنمية المستدامة: استثمار الموارد البشرّية والطبيعّية والحفاظ عليها بما يضمن 

حّق األجيال القادمة فيها.
تقوم على  دراسة  الكتاب  يوفّرها  التي  الظواهر  بدراسة  العليا:  التفكير  بمهارات  االرتقاء   -

توظيف مهارات التفكير العليا وال سّيما مهارات التفكير الناقد والتفكير المبدع.

يهدف هذا الكتاب إلى:
1- توظيف مصادر المعرفة الجغرافية في اكتشاف خصائص بعض أجرام المجموعة الشمسية.

2- استخدام األدوات الجغرافية في تحديد الموقع واختالف التوقيت.
الستثماره بما يضمن التنمية المستدامة. 

3-  توظيف األدوات والتقانات الجغرافية في تحليل الظواهر الجغرافية.
4- استخدام األدوات الجغرافية في تحليل العالقة بين الجغرافية وتطور المكان.

حيث  من  تضريسيتين  منطقتين  بين  المقارنة  في  الجغرافية  واألدوات  المعارف  استخدام   -5
التشكل واألهمية االقتصادية.

6- دراسة بعض الظواهر والمشكالت المناخية.
7- توظيف المعارف و األدوات الجغرافية في دراسة خصائص الغالف المائي وأهميته.
8- توظيف المعارف واألدوات الجغرافية في دراسة خصائص الترب وتحليل مشكالتها.

ومشكالتها.                     السكانية  الكثافة  ظاهرة  تحليل  في  الجغرافية  واألدوات  المعارف  توظيف   -9
10- توظيف التطورات العلمية والتقنية الحديثة في دراسة األنشطة االقتصادية.                                        
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فهرس الكتاب

 الفصل األول 

عدد الحصصرقم الصفحةعنوان الدرس الوحدة

الفلك
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التقانة واستخدام المكان
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2- استثماُر المكاِن مهارةٌ ال 
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التضاريس
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522التضاريس

3561- موزاييُك األرِض

الُمناخ
1642- ابتسامة في السماِء

2- درُع األرِض من األشّعة فوَق 
682البنفسجّية                                                                                          

741درس من تصميم المدّرس 
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 الفصل الثاني 

عدد الحصصرقم الصفحةعنوان الدرسالوحدة

المياه
1- حـــركــــاُت مياِه البحاِر 

والمحيطاِت
782

2862- شراييُن الحياِة

الترب
1962- أسراُر الّتربِة

امُت                  2- حليُف البشرّيِة الصَّ
1042أملُ المستقبِل

1122تخطيٌط جّيٌد .. تنميٌة ُمستدامٌةالسكان

االقتصاد

احِة ألهِل الفالحِة 11242- مفتاُح الرَّ

21302- أيَن أصنُع
31362- تبادلٌ تجاري دوليٌّ ورقميٌّ

4- بيَن بصمِة المكاِن وعبقرّيِة 
1422االنساِن في الهندسة

51502- السياحة
1583مشاريع التميزللفصلين األول والثاني
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وحدة الفلك

المعيار:
توظيف مصادر المعرفة الجغرافية في اكتشاف خصائص 

بعض أجرام المجموعة الشمسية.

مؤشرات األداء: 
البحث في خصائص كواكب المجموعة الشمسية.

 تحليل نتائج حركتي األرض.
 استخدام شبكة االحداثيات الجغرافية لتحديد المواقع 

واختالف التوقيت.

مذنب لوف جوي 6



7مجرة سومبريرو



ُحلٌم قد يتحقَُّق
أعملُ مع مجموعتي:                                                                                                    
أقرأُ وأُحاوُر رفاقي، ثمَّ أُجيُب:  

إلى نصِف قرٍن فقط في محاولٍة  تعوُد  اكتشافِِه  أبحاَث  لكّن  يِخ لعصوٍرعديدٍة،  بالمرِّ اإلنساُن  ُشِغف 
َله من أرٍض َمْلى بالمياِه إلى أرٍض قاحلٍة ُمتجّمدٍة، وهل شهَد حياًة سابقاً؟ لمعرفة الذي حوَّ

وفي عام 2018م أعلنت وكالُة الفضاِء ناسا عن مشروع )مارش( إلرساِل مركبٍة تْبني مساكَن 
على المّريِخ باالعتماِد على المواّد الموجودِة على سطحه.

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

مركبة كيوريسيتي

شكل تخيُّلي لمشروع مارش

العام 2012م مع إنهاء الدقائق الّسبع التي استغرقها 
بدأت  كيوريسيتي)Curiosity(عليه  المركبة  هبوط 

اً مرحلُة استكشافه الطويلة.    فعليَّ

مستفيداً من معلوماتَك ومّما سبق، أذكُر الشروَط الواجَب توفُُّرها لضماِن استمراِر 
اِد في هذا المشروع:     حياِة الروَّ
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ف فيها الكوكَب األحمَر وخصائَصه:  ًة علمّيًة نتعرَّ لنبدْأ معاً رحلًة فلكيَّ

1- لنعْش مع المّريِخ رحلَتُه اليومّيَة والسنوّيَة:
    أقرأُ وأُحّللُ، ثّم أُجيُب:

شكلٌ توضيحيٌّ لكواكِب المجموعِة الشمسّيِة ومداراِتها

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

ُيِتمُّ المّريُخ دورَتُه حولَ الّشمِس خاللَ 687 يوماً أرضّياً، وُتسّمى بالسنِة المّريخّيِة.                                                                     
ها خاللَ 24ساعًة و37 دقيقًة بحسِب التوقيِت األرضّي، وُيسّمى باليوِم  أّما دورُتُه حولَ نفِسِه فُيِتمُّ

المّريخّي.
أستنتُج ترتيَب المّريِخ بالنسبِة للبعِد عن الّشمِس وشكِل مداِره: 

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

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

أُفّسُر سبَب اختالِف مّدِة الّسنِة المّريخّيِة عن مثيلِتها مّدِة السنِة األرضّيِة: 

معلومة مهمة:     
يَخ بالكوكِب  ُسّمَي المرِّ
األحمِر  الرتفاِع نسبِة 
أكاسيِد الحديِد بتربِتِه.

بطاقٌة تعريفّيٌة للكوكب:                   
االسم: ..........................       
اسم العائلة: ....................... 

اللّون: .......................... 
الشكل: كرويٌّ ُمفلطٌح.
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2- لنقارْن حجَم المّريِخ وجاذبّيَتُه مع األرِض:
أقرأُ، وأُحّللُ الشكليِن المجاوريِن، ثّم أُجيُب: 

ِف الغالَف الجويَّ للمّريِخ وُمناَخُه:                                                                                                                                         3- لنتعرَّ
أُحاوُر رفاقي ُمحّلالً المعطياِت اآلتيَة، وأُجيُب:                                                                                                                  

تركيُب الغالِف الجوّي للمّريِختركيُب الغالِف الجوّي للرِض

أستنتُج حجَم المّريِخ مقارنًة بحجِم األرِض:

أُفّسُر اختالَف وزِن الشخِص نفِسِه بيَن المّريِخ واألرِض: 

إذا علمَت أنَّ الجاذبّية على المّريخ تعادلُ %38 من جاذبّيِة األرِض، فكم سيكوُن وزُنَك على المّريِخ؟  

ُيبّيُن الّشكالِن اآلتياِن تركيَب الغالِف الجوّي لكلّ من كوَكبي المّريِخ واألرِض: 

ُيحيُط بالمّريِخ غالٌف جويٌّ رقيٌق جّداً، ذو كثافٍة ُمنخفضٍة؛ بسبِب جاذبّيِتِه الضعيفِة، وهذا 
سمَح لكثيٍر من األشّعِة الكونّيِة والّشمسّيِة من التأثيِر فيِه بشكٍل كبيٍر.

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

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

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

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

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

 

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

 

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

يخ تابعا المرِّ
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َن  َد، وكوَّ  ُتشيُر األبحاُث الفضائّيُة إلى أنَّ %30 من غاز CO2 في الغالِف الجوّي للمّريِخ قد تجمَّ
.) طبقَة موسمّيًة متغّيرًة )تبعاً للفصول( من األغطيِة الجليدّيِة ُتسّمى )الثلَج الجافَّ

، وُتعدُّ عواصفُُه األكثَر واألقوى مقارنًة بكواكِب المجموعِة  يّتصُف جوُّ المّريِخ بأّنُه عاصفيٌّ ُمغبرٌّ
الشمسّيِة، وتؤّثُر جزيئاُت الغباِر في ُمناِخ المّريِخ بسبِب امتصاِصها ألشّعِة الّشمِس.  

يقولُ خبيُر الُمناِخ في فريِق العمِل المراقِب للمركبِة كيوريسيتي ) Curiosity ( : نحن 
حتى اآلَن لم نفهْم لماذا تنتهي بعُض العواصِف الرملّيِة بعَد عَشرِة أياٍم في حين تنتهي غيُرها 

بعَد أشهٍر أو سنواٍت. 

يتمّيُز المّريُخ بطقٍس قاٍس جّداً، إْذ تبلُغ درجُة الحرارِة نهاراً عنَد خّط االستواِء 20 درجًة 
مئوّيًة، لتنخفَض ليالً إلى ما دوَن – 40 درجًة مئوّيًة، أّما في منطقتيه القطبّيتين فتنخفُض 

درجُة الحرارِة إلى – 125 درجة مئوّية، أُفّسُر ذلك:  

هل يصلُح كوكُب المّريِخ – بتركيبِة غالفِِه الجوّي-  لعيِش اإلنساِن؟ أُعّللُ إجابتي: 

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

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

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

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

المّريخ،                                                         كوكَب  الّضخمِة غّطت  الرملّيِة  العواصِف  إحدى هذه 
الّلوَن                                                           بالجّو مّدًة طويلًة فأعطت سماَءه  عالقًة  الّرمالُ  وبقيِت 
البرتقاليَّ الُمحمرَّ ، كما أخفْت مالمَح التضاريِس فيه، وتسّببْت                                                                    
بغَرِض                                                                      إرسالُُه  جرى  بروبوت  األرضّي  االّتصاِل  بانقطاِع 
االستكشاِف، والّسبُب أّن هذا الروبوت يعملُ بالطاقة الشمسّية.

سطح المّريخ أثناء حدوث العاصفة 
الغبارّية

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

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

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

أُفّسُر ارتفاَع درجِة الحرارِة في الطبقاِت الُعليا من الغالِف الجوّي للمّريخ أثناَء العواصِف 
الترابّية، وانخفاَضها عنَد سطِح الكوكب.                                                    
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 .........................................................................................................

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

أستنتُج سبَب بقاِء الغباِر عالقاً في جّو المّريِخ مّدًة طويلًة:                                                  

أُحّللُ الشكلَ التوضيحيَّ اآلتَي، ثمَّ أُجيُب:

أُفّسُر تشّكلَ الفصوِل األربعِة في المّريخ: )أفّكر بتشّكل الفصوِل األربعِة على األرِض( 
 ......................................................................................................

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

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

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

                                                                                                                                                                                                                                    
ْف فصولَ المّريخ:                                                                                                                   4- لنتعرَّ

للعواصِف الغبارّيِة أثٌر بارٌز في اختالِف ثخانِة الجليِد الذي 
ُيغّطي القطبيِن الشمالّي والجنوبّي ومساحِة انتشاِرِه، وذلك 
في فصَلي الربيِع والّصيِف الجنوبّيين والخريِف والشتاِء 

الشمالّيين.

معلومة:
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مستفيداً مّما سبق أستنتُج سبَب اختالِف ثخانِة األغطيِة الجليدّيِة في القطبين ومساحِة انتشارها:                                                     

تشّكلْت  وقد  ارتفاعاِتها،  في  كبيٍر  تفاوٍت  ووجوِد  سطِحِه،  مظاهِر  بتنّوِع  المّريِخ  كوكُب  يّتصُف 
هذه المظاهُر بفعِل عواملَ كثيرٍة، منها: اصطداُم النيازِك وَثَوراُن البراكيِن وتأثيُر درجة الحرارِة 

والرياُح والجليُد والمياهُ. 

أقرأُ، وأُحّللُ؛ ألتبّيَن تضاريَس المّريخ: 

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

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

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

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

ْف مظاهَر سطِح المّريخ:                                                                                                                                          5- لنتعرَّ
                                                                                                                

جبل أوليمبس على المّريخ  
جبلٌ مخروطيٌّ بركانيٌّ ذو فّوهٍة 

ضخمٍة، يغّطي مساحًة تساوي200 
ألف كم وهو أعلى قّمة في المجموعِة 
الشمسّية، وأعلى من قّمة إيفرست 

بثالِث مّرات.

وادي ماريناريس                                                                    
وهو أكبُر وأعمُق أخدوٍد َصْدعّي 

في المجموعة الشمسّية ، نتَج عن 
ارتطامات ُكبرى لنيازك ضخمة بسطح 

المّريخ

2
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أقرأُ الشكلين اآلتيين لتفسيِر آلّية تشّكل الفّوهات التصادمّية على سطح المّريخ، ثّم أُدّوُن إجابتي:

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

 

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

 

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

)1( صورة فضائّية  لجزٍء من 
سطِح المّريخ

)2( صورة فضائّية للرض، لشبكة نهرّية 
قديمة جاّفة في جنوب اليمن

بمقارنة الصورتين الفضائّيتين )1( و)2( أبّين سبب وجود شبكة األودية الجاّفة على سطح المريخ: 

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

 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
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خبٌر تداولْتُه وسائلُ التواصِل االجتماعّي مفاُدهُ أنَّ كوكَب المّريِخ سيتوّقُف عن الحركِة مّدًة من الّزمن 

هواةُ الَفَلِك الذين ال يصّدقون الخبَر إاّل بعَد البحِث واالستقصاِء حّللوا الشكلَ التوضيحيَّ اآلتَي:

6- لنكتشِف الحركَة التراجعّيَة للمّريخ:                                                                                                                 
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في نهاية رحلتنا المّريخّية، أوّضُح رأيي في إمكاِن الحياِة على كوكب المّريخ.
 أدعُم رأيي بالُحجِج العلمّية الواضحة: 

  وساعدتهم الحقائُق العلمّيُة اآلتيُة في تفسيِر الخبِر:
- تدوُر األرُض حولَ الشمِس بسرعٍة أكبَر من سرعِة المّريخ، والسبُب هو قُرُبها من الّشمس.

- كلُّ دورتين للرِض يدوُر المّريخ مّرًة واحدة.
فتوّصلوا إلى أّن الخَبر المتداولَ هو خبٌر غيُر صحيٍح، والمّريُخ لن يتوّقَف، ولن يتباطأ، وما يحدُث 

هو حركٌة تراجعّيٌة ظاهرّيٌة لكوكِب المّريخ بالنسبة لنا نحن سكاَن األرِض.
أُحّللُ ما سبق ألصلَ إلى السبب: 

ولكن ما احتمالُ وجوِد المياِه على سطِح المّريخ:
ثالِث  من  أكثَر  إلى  يعوُد  قد  المّريِخ  سطِح  على  المياِه  وجوِد  احتمالَ  أنَّ  العلماُء  يعتقُد 

ملياراِت سنٍة مضت. 
لكّن ظروَفُه الحالّيَة اختلفْت بوجوِد غالٍف جوّي قليِل الكثافِة، وفرٌق كبيٌر بيَن درجِة حرارِة 
سطِحِه المنخفضِة ودرجِة حرارِة غالفِِه الجوّي المرتفعِة التي ستؤّدي إلى تبّخِر أّي سوائلَ 
لبِة إلى الحالِة الغازّيِة دوَن المروِر بالحالِة  لُ من حالتِه الصُّ ُمحتملٍة، حتى الجليُد سيتحوَّ

د أو التَّسامي(.  ائلِة بما ُيعرُف بعملّيِة )الّتصعُّ السَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .........................................................................................................
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صفحة للطالب ليضيف معلومات جديدة:

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

 .........................................................................................................
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 .........................................................................................................
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رحلُة األرِض )1( 
أعملُ مع رفيقي: 

أقرأُ، وأُحاوُر:

السماُء تدوُر من حولنا 

في بعِض الّليالي قد نرى بعض كواكَب 
مجموعِتنا الشمسّيِة على استقامٍة واحدٍة 

بسبِب اختالِف سرعِة دوراِنها مع كوكبنا في 
مداراِتها حولَ الشمِس نتيجَة حركِة األرِض 

المحورّيِة واالنتقالّيِة.

صورة ملتقطة لحركة النجوم لمّدة 6 ساعات   
ليس كلُّ ما نراهُ حقيقّياً، فكلُّ المجموعاِت النجمّية 
تغّيُر مواقَعها للناظِر إليها من سطِح األرِض؛ وذلك 
بسبِب دوراِن األرِض حولَ محوِرها، لكّن سكاَن 
النصِف الشمالّي يظهر لديهم نجٌم ثابٌت اعتمدوا 
عليه في رحالِتهم البحرّية وأسفاِرهم، هو نجُم 
القُطِب الذي يدلًّ على جهة الشمال، ويعوُد ذلك 

إلى موقعِه فوق محوِر دوراِن األرض.   حركُة األرِض المحورّية:
أكملُ خريطَة المفاهيِم اآلتيَة:

الحركُة المحورّيُة
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أقرأُ اآلتَي، ثمَّ أجيُب:

جزيرتا الغِد واألمِس:

هو خطٌّ وهميٌّ منه يبدأ اليوُم وإليه 
ينتهي ويمرُّ على خّط طول180  مع 
تعّرج ناحيَة اليمين أو اليسار، ويتحّتُم 

على المسافِر الذي يعُبر هذا الخطَّ باّتجاه 
الشرِق تعديلُ التاريخ بأْن ينقَص يوماً 
واحداً، أما الذي يعبُرهُ غرباً فعليِه أْن 

يضيَف يوماً.    

: خطُّ التأريِخ الدوليُّ

في                            الموافِق  االثنين  يوِم  نهار  لروسيا(  )التابعة  الكبرى  ديوميد  جزيرة  من  بقاربِه  إيفاُن  انطلَق 
12 / 2019/1م، لزيارِة صديقِِه مايك الذي يقُطُن في جزيرة ديوميد الصغرى ) التابعة للواليات 
المتحدة األمريكية(، قطع إيفان مسافَة بضعِة كيلو مترات، برحلة لم تستغرْق إاّل دقائَق معدودًة 

فوصل يوَم األحد الموافق في 1/11/ 2019م .
أُبّيُن سبَب وصول إيفان بيوٍم سابٍق لليوم الذي انطلق فيه:   

لنعملْ معاً على تبّيِن اختالِف التوقيِت بيَن المناطق، وكيفّية حساِبِه باستخداِم 
شبكِة اإلحداثّياِت الجغرافّية. 

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

0
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فّكر- زاوج- شارك:
اختالُف التوقيِت والُحَزِم الساعّية:

ُتشرُق الشمُس على األجزاِء الشرقّية من األرِض قبل األجزاء الغربّية، وبناًء على ذلك يختلُف 
التوقيُت بيَن منطقٍة وأخرى، لذلك لجأ العلماُء من أجِل تنظيِم الوقِت إلى تقسيِم األرِض إلى 24 

حزمٍة ساعّيٍة،  كما هو ُمبّيٌن في الخريطِة اآلتيِة:

خريطة الحزم الساعّية

فإذا علمت أّن:

البالُد الواقعُة ضمَن حزمٍة ساعّيٍة 
واحدٍة لها التوقيُت نفُسُه.

معلومة: - الزمَن الذي تحتاُج إليه األرُض لتدوَر حولَ محوِرها 
24 ساعًة.

- عدَد خطوِط الّطوِل التي تغّطي سطَح األرض=
 360 خّط طول.

أُعاوُن رفيقي على حساِب ما يأتي:
1- عدِد خطوِط الّطوِل التي تمرُّ أماَم الّشمِس في الّساعِة 

الواحدِة، وهو ما ُيطلق عليِه )الحزمُة الساعّية(:

2- الزمِن الذي يحتاُج إليِه خطُّ الّطوِل الواحِد ليمرَّ أماَم الّشمِس:
 .................................................................................................................
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2- الزمِن الذي يحتاُج إليِه خطُّ الّطوِل الواحِد ليمرَّ أماَم الّشمِس:

أُكملُ النتيجَة التي توّصلنا اليها:

مواقُع متعّددةٌ مواقيُت مختلفٌة:
مسابقُة األولمبياد )ُملتقى التمّيز واإلبداِع للّشباب العالمّي(

قاعدة:                                                              
لحساِب َفْرِق خطوِط الّطوِل بيَن منطقتين نّتبُع اآلتي:
أ- إذا كانت المدينتان في الجهة نفِسها بالنسبة لخّط 

غرينتش، نطرح خطوط الّطول.
ب- إذا كانت المدينتان في جهتين مختلفتين بالنسبة  لخّط 

غرينتش، نجمع خطوط الّطول. 

ُتقسُم األرُض إلى 24 حزمًة ساعّيًة، وكلُّ حزمٍة ساعّيٍة ُتمّثلُ ........ خّط طول، تحتاُج الحزمُة إلى 
ساعٍة كاملٍة للمروِر أماَم الّشمِس، وهذا يعني أنَّ كلَّ خّط طوٍل يحتاُج إلى .........  دقائَق للمروِر أماَم 

الّشمِس.

أُعاوُن رفيقي على حساِب الوقِت الالزم لمتابعِة الَحَدِث في بعض البلدان، مستفيداً من المعطيات اآلتية: 

أُقيمت في مدينة تشانغ مي بتايالند مسابقُة األولمبياد للروبوت العالمّي، واستمّرت لمّدة ثالثِة أّياِم 
وشارَك فيها 400 فريق يمّثلون 70 بلداً، وكان من بينهم 6 فرٍق مشاركٍة من بلِدنا الحبيِب سوريَة 
وُبّثِت الفعالياُت بّثاً مباشراً على قناِة التلفزيون الرسمّية في تايالند، وكان أهلُ الطاّلب يترّقبون الَحَدَث 
بشغٍف من كلِّ أنحاِء العالِم، ونظراً الختالِف التوقيِت بيَن منطقٍة وأخرى على سطح األرض كان البدَّ 

من معرفِة وقِت البّث كلٌّ بحسِب بلده.
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أ- نحسب فرَق خطوط الّطول بيَن مدينتي )تشانغ مي( و) هونغ كونغ(: 114 - 99= 15 خّط 
طول

ب- نحسب فرَق التوقيت بين المدينتين، وهو الزمن الذي يحتاج إليه )15 خّط طول( ليمّر أمام 
الشمس:            15× 4 دقيقة= 60 دقيقة

ج- نحّول الناتج إلى ساعات: 60دقيقة ÷ 60دقيقة = 1 ساعة

د- نحسب التوقيَت في مدينة هونغ كونغ ) مدينة هونغ كونغ تقع شرقي  مدينة تشانغ مي فالتوقيُت 
                                                                  14 + 1= 15 )أي تكون الساعة 3 بعد الظهر(.                                                                  يزداُد لذلك ُنجري عمليَة الجمع وفَق اآلتي(:                                

مستفيداً من التطبيق السابق أصبحُت قادراً على حلّ المسائل اآلتية:                                                  
أ- أحسُب التوقيَت في مدينة أبو ظبي الواقعة على خّط طول 54  شرَق غرينتش:                                 

ب- أحسُب التوقيَت في مدينة الّرباط الواقعة على خّط طول 6  غرَب غرينتش: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o

o

لحساِب التوقيِت في مدينِة هونغ كونغ الواقعِة على خّط طول 114 شرَق غرينتش نّتبُع الخطواِت 
اآلتيَة:

0
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.............................................................................................................

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

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

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

أنا متمّيز:
أفّكر في المعطيات اآلتية، ثّم أحلُّ المسألة:

إذا علمت أّن:   

أفّكر، ثّم أُجيُب:

- التوقيَت في مدينة الرقة 10صباحاً ، التوقيت في مدينة تشانغ مي 14.                                                                         
- خّط الطول الذي يمّر من مدينة تشانغ مي هو99  شرَق غرينتش، فما خّط الطول الذي يمّر 

من مدينة الرقة؟ 

- يشّكل القطبان الشماليُّ والجنوبيُّ نقطتي التقاِء خطوِط الّطوِل جميعها، لذلك ليس للقطبين 
مناطُق زمنّيٌة رسمّيٌة.

 برأيك ما المنطقُة الزمنّية التي يمكُن أْن تّتبَعها مراكُز األبحاث الدولّية العاملة في القطبين؟ معالً  اجابتك .     

o

الحل:
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رحلُة األرِض )2( 
الحركُة االنتقالّيُة أعملُ مع رفيقي: 

أقرأُ، وأُحاوُر:

توقيٌت واحٌد ..ولكن؟ 
الزماُن: 21حزيران )االنقالب الصيفّي(. 

المكاُن: مدينتا )مورمانسك الروسّية ( و )أسوان المصرّية( اللتان تقعان على خّط الطوِل نفِسِه، في 
نصف الكرة الشمالّي.

رغَب هاني من أسواَن أْن يشارَك صديقَتُه ناتاشا التي تقُطُن في مدينِة مورمانسك سحَر مشاهدِة معبِد 
)أبو سمبل( مضاًء عنَد منتصِف الليِل، لكنَّ المفاجأَة كانت بصورٍة أرسلْتها ناتاشا في الوقِت نفِسِه 

تظهُر فيها الشمُس مشرقًة في سماِء مدينِتها.

معبُد )أبو سمبل( في مدينِة أسواَن  
عنَد منتصِف الليِل

شمُس منتصِف الليِل القطبّي في 
مدينِة مورمانسك
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بيَن  الليِل والنهاِر  الليِل في مدينِة مورمانسك، واختالِف طوِل  لنتعّرَف سبَب ظهوِر شمِس منتصِف 
منطقٍة و أخرى على سطِح األرِض علينا تحليلَ حدوِث الفصوِل األربعِة نتيجًة لدوراِن األرِض حولَ 
الشمِس وثباِت  َميِل محوِرها على مستوى مداِرها اإلهليجّي بزاوّية 66.30 ، كما هو ُمبّيٌن في الشكل 

اآلتي:

معلومات مهّمة                                                                           
نقطُة الحضيض: هي النقطُة التي تكوُن فيها األرُض في أقرِب مواقِعها من الّشمِس.      

نقطُة األوِج: هي النقطُة التي تكوُن فيها األرُض في أبعِد مواقِعها عن الشمِس. 
وسنختاُر لدراسِتنا ثالَث مدٍن، هي )أسوان في مصر ، سيفاستوبول و مورمانسك في روسيا( 

وسننّفُذ األنشطَة اآلتيَة:

حركُة الشمِس الظاهرّيُة في 12 ساعًة في مدينِة مورمانسك                              
)مّدة االنقالب الصيفّي(

أّوالً- حدوُث االنقالِب الصيفيِّ )21 حزيران(:
أقرأُ- أُحللُ- ثمَّ أُكملُ الجدول:

o
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21 حزيران

في النصِف الشمالّي يبدأُ فصلُ

تكوُن أشّعُة الشمِس عمودّيًة على

طولُ كلّ من النهاِر والليِل في 
التفسير: النصِف الشمالّي مع التفسير:

من  الشمِس  ألشّعِة  تعّرضاً  أكثَر  الشماليُّ  النصُف  يكوُن   
النصِف الجنوبّي، حيُث تتخّطى دائرةُ اإلضاءِة الّدائرَة القطبّيَة 

الشمالّيَة كلَّها، في حين تالمُس الدائرةُ القطبّيُة الجنوبّيُة.

مالحظة: يكوُن الفصلُ شتاًء في نصِف الكرِة الجنوبّي.  

- يكون أطولَ نهاٍرفي السنِة، وتزداُد ساعاتِه باالتجاه شماالً 
ليصلَ إلى  24 ساعة بدءاً من الدائرِة القطبّيِة الشمالّية.

- وابتداًء من 21 حزيراَن يبدأُ طولُ النهاِر يْقُصُر حتى يبلُغ 
12 ساعًة في 23 أيلول.

طولُ الليِل والنهاِر في المدِن المدروسِة )21حزيران(

المدينة

عدُد ساعاِت النهاِر   
)وهي الفرُق بين 
ساعِة شروِق 

الشمِس وساعِة 
غروِبها(

عدُد ساعاِت 
الليِل

) = 24 – عدد 
ساعات النهار (

24 سا لمّدة شهر مورمانسك
-ونصف

8 سا و26 د15 سا و 34 دسيفاستوبول
10 سا و 23 د13 سا و37 دأسوان
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طولُ الليِل والنهاِر في المدِن المدروسِة )23 أيلول(

المدينة

عدُد ساعاِت النهاِر   
)وهي الفرُق بين 
ساعِة شروِق 

الشمِس وساعِة 
غروِبها(

عدُد ساعاِت 
الليِل

) = 24 – عدد 
ساعات النهار (

12سا12سامورمانسك
12سا12ساسيفاستوبول

12سا12ساأسوان

23 أيلول

في النصِف الشمالّي يبدأُ فصلُ

تكوُن أشّعُة الشمِس عمودّيًة على

طولُ كلٍّ من النهاِر والليِل في 
النصِف الشمالّي مع التفسير:

مالحظة: يكوُن الفصلُ ربيعاً في نصِف الكرِة الجنوبّي.  

ثانياً- حدوُث االعتداِل الخريفّي )23 أيلول(:
أقرأُ- أُحللُ- ثمَّ أُجيُب: 

مستفيداً من النشاِط السابِق أصبحَت اآلَن قادراً على َملْء الجدوِل اآلتي:

التفسير:
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دائرة اإلضاءة 

طول الليل والنهار في المدن المدروسة )21 كانون األول(

المدينة

عدُد ساعاِت النهاِر   
)وهي الفرُق بين 

ساعِة شروِق الشمِس 
وساعِة غروِبها(

عدُد ساعاِت الليِل
) = 24 – عدد 
ساعات النهار (

24 ساعة لمّدة -مورمانسك
شهر ونصف

15 سا و 11 د8 سا و 49 دسيفاستوبول
13 سا و 17 د10 سا و43 دأسوان

21 كانون األول

في النصِف الشمالّي يبدأُ فصلُ

تكوُن أشّعُة الشمِس عمودّيًة على

طولُ كلٍّ من النهاِر والليِل في 
النصِف الشمالّي مع التفسير:

ثالثاً- حدوُث االنقالِب الشتوّي )21 كانون األول(: 
أقرأُ- أُحللُ- ثمَّ أملُ الجدول:  

التفسير:

مالحظة: يكوُن الفصلُ صيفاً في نصِف الكرِة الجنوبّي.  

اإلنقالب الشتوي
21 كانون األول
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21 آذار

في النصِف الشمالّي يبدأُ فصلُ

تكوُن أشّعُة الشمِس عمودّيًة على

طولُ كلٍّ من النهاِر والليِل في 
النصِف الشمالّي مع التفسير:

التفسير:

دائرة اإلضاءة تمر في القطبين

طولُ الليِل والنهاِر في المدِن المدروسِة )21آذار(

المدينة

عدُد ساعاِت النهاِر   
)وهي الفرُق بين 

ساعِة شروِق الشمِس 
وساعِة غروِبها(

عدُد ساعاِت 
الليِل

) = 24 – عدد 
ساعات النهار (

12سا12سامورمانسك
12سا12ساسيفاستوبول

12سا12ساأسوان

مالحظة: يكوُن الفصلُ خريفاً في نصِف الكرِة الجنوبّي.  

رابعاً- حدوُث االعتداِل الربيعّي )21 آذار(:
أقرأُ- أُحللُ- ثّم أُكملُ الجدولَ:   
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    )أفكر بـ : سقوط أشعة الشمس(
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

أنت متمّيز:
أُفّكُر، ثمَّ أُجيُب:

ورقُة عمٍل لوحدِة الكوِن: 

يتزامُن فصلُ الشتاِء في نصِف الكرِة الشمالّي ووجوُد األرِض في نقطِة الحضيِض، أُفّسُر ذلك:

أّوالً- أبحُث في مصادِر التعّلِم والشابكِة )اإلنترنت( عن خصائِص أحِد كواكِب المجموعِة 
لُت إليه من معلومات.   الشمسّية، ثّم أُدّوُن بأسلوبي ما توصَّ

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

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

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

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

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

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

الحلُّ:     

ما خطُّ الطوِل الذي يمرُّ بمدينِة دمشَق؟ إذا كاَنت الساعُة تشيُر إلى  الثامنِة و العشرين دقيقة صباحاً 
عندما تكوُن الساعة ُالسادسَة صباحاً في غرينتش.

 

ثالثاً- اختر االجابة الصحيحة:

ثانياً- أُحلُّ المسألَة اآلتيَة:      

ـ المدينتين )أ( و )ب( يفصل بينهما 30 خط طول وتقعان إلى الشرق من خط التأريخ الدولي، 

فإذا كان اليوم في المدينة )أ( هو الثالثاء، فإن اليوم في المدينة )ب( الواقعة إلى غربها هو:

A. الثالثاء مع فاصل ساعة بين المدينتين.

B. األربعاء مع فاصل ساعتين بين المدينتين.

C. الثالثاء مع فاصل ساعتين بين المدينتين.

D. الثالثاء مع فاصل ثالث ساعات بين المدينتين.
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وحدة التقانة واستخدام 
المكان

المعيار:
توظيف األدوات والّتقانات الجغرافّية في تحليل الظواهر الجغرافية.
استخدام األدوات والّتقانات الجغرافّية  في دراسة إمكانية  استخدام 

المكان .      

مؤشرات األداء: 
تحليل الظواهر الجغرافية باالعتماد على األداة والتقانة المناسبة. 

استنتاج ميزات المكان وامكانية استثماره الحالي والمستقبلي.

مجسم لمخطط مدينة  32
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لُكلّ ظاهرٍة ... أدواٌت

أقرأُ، أحّللُ، ثّم أجيُب:

تختلُف الظواهُر الجغرافّيُة، وتتعّدُد أدواُت دراستها وتحليلها، فهناَك أدواٌت وتقاناٌت يتكّرُر 
استعمالُها في دراسِة ظواهَر جغرافّيٍة مختلفٍة، ونجُد أدواٍت وتقاناٍت أخرى تختصُّ بدراسِة 

ظواهَر محّددٍة وتحليلِها.
أدرُس الظاهرَة الجغرافّيَة اآلتية مع التركيِز على األدواِت والتقاناِت الُمستعملِة للحصوِل 

على البياناِت، ومن َثمَّ جمعها ومعالجتها، وصوالً إلى عرض النتائج.

إحصائّيٌة صادرةٌ عن  اعُتِمَد في هذه الدراسِة على أدواٍت جغرافّيٍة كثيرٍة، منها: جداولُ 
من  مدروسٍة  ِعْيناٍت  على  ووّزَعْت  ت،  أُِعدَّ سّكانّيٌة  استبانٌة  لإلحصاء،  المركزّي  المكتب 

سّكاِن منطقِة جبلة ريفاً ومدينًة.
جزء من االستبانة السّكانّية:أحُد الجداول اإلحصائّية التي اعُتِمَد عليها 

استبانة

المصدر: المكتب المركزّي لإلحصاء
معلومة:

الظاهرةُ الجغرافّيُة المدروسُة: أماكُن التجّمعات البشرّية والخصائص السّكانّية  في 
منطقِة َجبلة.

الهدُف من الدراسة: التخطيُط لحياٍة أفضلَ لسّكان المنطقة من الناحية االقتصادّية.

اسم الناحية
عدد السّكان 

1994م
)نسمة(

عدد السّكان 
2010م
)نسمة(

77000120635مركز جبلة
1490518932عين شرقية
3054136709القطيلبّية

1537518060عين شقاق
1255815331الدالّية

900011366بيت ياشوط

• عدُد أفراد أسرتك )الوالدين مع األوالد(: 
أقلّ من 5  –  بين )5-8(  –  أكثر من 8.

  أّمي ........ تعليم أساسّي ......... ثانوّية .......
معهد متوّسط .........جامعّي أو أعلى .............

  االستبانة هي: أداةٌ تتكّوُن من مجموعة 
من األسئلة المترابطة للوصول إلى 

معلوماٍت مرتبطة بالبحث.

• المستوى العلمّي ألفراد أسرتك:
)ضع العدد في الفراغ(
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 وباستعماِل بعِض  برامج الحاسوب نستطيُع عرَض النتائج بوساطِة أدواٍت، منها:

الدائرة النسبّية )مصّممة ببرنامج إكسل(

.)GIS خريطة المراكز البشرّية في منطقة جبلة )مصّممة بوساطة تقنية

 النّص 

بلغ عدُد سّكان منطقة جبلة حسب 
تقديرات المكتب المركزّي لإلحصاء في 

نهاية العام 2010م ) 221033 نسمة ( 
وتتباين الكثافة السّكانية تبعاً لالرتفاع عن 

سطح البحر.

35



خريطة ُتظهُر السّكاَن والنموَّ السّكانيَّ في منطقة جبلة على مستوى الناحية، مصّممة بتقنية 
GIS، والهدُف منها إظهاُر توّزع السّكان في النواحي ونسب النمّو بين عامي 1994م 

و2010م بوساطِة أعمدة بيانّية على الخريطة.

 هرم السّكان  )مصّمم باستخدام إكسل(
الذي ُيظهُر التركيَب العمرّي والنوعّي 
للسّكان، وأّن المجتمَع في منطقة جبلة 
ال يزالُ فتّياً، قد يتحّولُ إلى ناضٍج إذا 
انخفضت نسبُة صغار السّن قليالً أماَم 

متوّسطي السّن. 
 

معلومة مهّمة : يكون المجتمع فتياً إذا 
                   زادت فئة صغار السن 

                   عن %15 .
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العمرانّية  المراكز  عن  يعّبُر  نّصاً  المجموعة  في  رفاقي  مع  ألصوَغ  السابقَة  األدواِت  أستخدُم 
وخصائِص السّكان في منطقِة جبلة من حيُث: ) العدُد – النموُّ – التوّزُع الجغرافيُّ – النواحي 

األكثُر واألقلُّ سّكاناً وعدداً للتجّمعات البشرّية - التركيُب العمريُّ - التركيُب التعليميُّ (.

أمل الجدولَ اآلتَي بما يناسُبُه من األدواِت التي اسُتعملت في الدراسة السّكانّية:

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

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

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

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

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

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

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

اسُم األداة )من الممكن أن تمتلك أكثر من أداة الميزةُ نفُسها(ميزةُ األداة  

الدّقة والبساطة

المقارنة البصرّية

التطّور عبر الزمن

التوّزع الجغرافّي

ُتظهر التراكيب 
السكانية
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خريطة ذهنّية لبعِض األدواِت والتقاناِت المستعملة في دراسة الّظواهر الجغرافّية 

أستفيُد مما سبق، ومن الخريطة الذهنّية اآلتية في حل النشاط اآلتي:
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أختاُر ظاهرًة جغرافّيًة طبيعّيًة أو بشرّية، وأحّدُد اآلتي:

اسم الظاهرة ........................................................................................

الهدف من دراستها ................................................................................

مصادُر حصولي على البياناتاألدواُت الاّلزمُة لدراسة الظاهرة وتحليلِها
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استثماُر المكاِن مهارةٌ ال ُيتقُنها إاّل المخّططون البارعون

أقرأ النصَّ والصوَر المرافقة، وأجيُب:
إلى سكٍك حديدّيٍة وهياكِل سياراٍت تزداُد  الثمِن  الزهيَد  الحديِد  اإلنساُن خاَم  عندما يحّولُ 
قيمُته عَشراِت األضعاف، وعندما يحّولُه إلى نوابَض للّساعاِت واألجهزِة الحّساسة تصبُح 
قيمُته آالَف األضعاف. وهذه حالُ المكان؛ فهو هبٌة ال يتساوى الجميُع في تقدير إمكاناِتِه 

ومن ثمَّ كيفّية استثماره.

صورة تمّثل استثماراٍت متباينًة للصحراء

قيمُة المكان في عين الُمستثِمر:

أكتُب نماذَج الستثمار اإلنساِن للصحراء:

...................................أو.....................................أو............................

بلدةُ غوادر الباكستانّيُة بلدةٌ صغيرةٌ كان 
شخٍص  ألَف   70 حوالي  سكانها  عدُد 
يعيشون على الصيد، يطلّ ميناُء غوادر 
على بحِر العرب بالقرب من مضيق باِب 
تجارة  ثلُث  تعُبُره  الذي  السالِم)هرمز( 
دولِة  سلطِة  تحت  وقع  العالمّية،  النفط 
ُعماَن لمئَتي عاٍم تقريباً قبل أن تشترَيَه 

الباكستاُن عاَم 1958م
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لكّنها لم تبدْأ باستثماِره إاّل في عام 2002م مستفيدًة من عمق مياِهِه وصالحّيِته الستقباِل 
السفِن الكبيرة.

فقد  حقيقة،  إلى  يتحّولُ  الصينيُّ  الحلُم  2016م  عام  من  األّوِل  تشريَن  شهِر  في 
انطلقت 50 شاحنًة صينّيًة ضمن قافلٍة تجارّيٍة تحملُ حاوياٍت كبيرًة محّملًة بالبضائع 
باّتجاه ميناِء غوادر عبَر الممّر الصينّي الباكستانّي، ومن ميناء غوادر تّم تصديُر 
البضائع إلى مجموعة ُدول مختصرًة بذلَك مسافًة كبيرًة كانت تقطُعها البضائُع ذاُتها 

لتصلَ إلى هدفِها إذا ُصّدرت عبَر بحِر الصيِن شرقاً.

غوادر  ميناِء  إلى  أنظاَرها  الصيُن  وّجهت 
)حزام  الّضخِم  التجارّي  مشروِعها  إلحياِء 
الماليَّ  الّدعم  فقّدمت  واحد(،  عالم  واحد 
والتقنيَّ للباكستان لتحسيِن الميناِء وتحويلِه 
من ميناٍء لقوارِب الصيِد الصغيرِة إلى ميناٍء 
البضائع  لتحميِل  مستودعاٍت  يضمُّ  ضخٍم 
وتفريِغها، وفنادَق، ومنشآٍت خدمّيًة راقيًة، 
لمّدة 40 عاماً  ثمَّ استأجرْتُه عام 2015م 
لتوجيِه بضائِعها إلى منطقِة الخليِج العربّي 
بذلك  معززًة  أوروّبا  إلى  ومنه  مباشرًة 
عالميٌة  قّوةٌ  أّنها  على  االقتصادّي  موقَعها 

عظمى

في عام 2013م أطلقت الصيُن مشروع 
)حزام واحدعالم واحد(، ويقوم المشروع 

على ربط محوَري التجارِة العمالقين: طريِق 
الحرير البّرّي وطريِق الحرير البحرّي عبر 
إنشاء شبكاِت نقٍل بّرّي من ُطرٍق وسكِك 
حديٍد وأنابيِب نقِل السوائل والغاز بيَن 

ميناء غوادر ومناطق غربي الصين، وبهذا 
تضمُن وصولَ بضائعها التجارّية إلى أوروّبا 

سريعاً.
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هذا  عبر  البضائع  تحّرك  تواتِر  ومع   
أكثُر  أبدت  الجديد  االقتصاديِّ  المعَبِر 
المشاركة  في  رغبَتها  دولًة   60 من 
في االستثمار في هذا المشروع الضخِم 

لالستفادِة من مزاياه العظيمة.

أتعاوُن أنا وزمالئي على َملْء بياناِت الجدوِل اآلتي:

استخداماُت ميناء غوادر سابقاً

  األسباُب التي دفعت الصيَن 
الستثمار ميناء غوادر

النتائُج التي تتوّقع الصيُن 
الحصولَ عليها من استثمار ميناء 

غوادر

كيف سيؤّثر استثماُر الصين ميناَء 
غوادر في التجارة العالمّية؟

أتوّقع االستثماَر المستقبلّي لميناء 
غوادر معّلالً رأيي
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تقُع بلدّية البّصة جنوَب شرقي مدينِة الالذقّية بحوالي 6 كم، لها إطاللٌة على البحر المتوّسط من 
جهة الغرب، وفي طرفها الشرقّي يمرُّ الطريُق الدولّي الالذقّية –دمشق، ويفصلُها عن المدينِة نهُر 
الكبير الشمالّي، وفي جنوبها يجري نهُر الصنوبر الموسمّي، سطُحها مستٍو ال يتعّدى ارتفاُعه 

10م عن سطح البحر، وتبلُغ المساحة اإلجمالّية للبلدّية قرابة 15كم .

في الجهة الغربّية من البلدّية تمتدُّ منطقٌة 
بمساحًة تقّدُر بـ 3كم  فارغة تماماً من 
أّي أعماٍل زراعّية أو اقتصادّية أو خدمّية 
تتمّيُز بساحلها قليِل العمق، وقرِبها من 
مركز مدينة الالذقّية، يسوُدها رملٌ من 
رسوبّيات أمواج البحر، وُتعَرُف بغناها 
قربها من  العذبِة رغَم  الجوفّيِة  بالمياه 
مياِه البحر، لكّنها على ممّيزاِتها الفريدِة 
السنواِت  مّر  على  استثماٍر  دوَن  بقيْت 

السابقة. 

أقرأُ، وأُحّللُ النصَّ والخرائَط اآلتية: 
ة: مشروع اقتصاديٌّ ينتظُر من يستثمُره. شاطئ بلدّية الَبصَّ

تطّورت أعداُد السّكان في القرية تطّوراً ملحوظاً في ال 25 سنًة الماضية، واستقطبت عدداً كبيراً 
من الوافدين من سّكان قرى المحافظِة؛ لالستفادة من الموقع الجغرافّي القريِب من المدينة ووفرِة 
فُرِص العمِل وال سّيما في قَِطاع الزراعِة )حمضّيات – الخضار(، وبعِض المصانع التي ُبنيت على 
طول الطريِق الدولّي وفي بعض أحياء البلدّية، فضالً عن توّفر منشآٍت خدمّيٍة كالمدارس ومحّطات 

الوقوِد والمحالّ التجارّية المتنّوعة السلع والعيادات الطبّية والصيدلّيات وغيرها.

2

2

الطريق الدولي الالذقية - دمشق

النهر الكبير الشمالي
بلدية البّصة

مدينة الالذقية
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أُكّوُن فريقاً مع زمالئي، ونتشارُك القتراح استثماٍر مناسٍب لهذه المنطقة من بلدّية البّصة:

موقُع المنطقة المراُد استثماُرها

الميزاُت الطبيعّيُة للمنطقة

الميزاُت البشرّيُة والخدمّيُة 
للمنطقة

المشروُع الذي تراه مناسباً

أسباُب اختيارك لهذا المشروع

النتائُج االقتصادّية المتوّقعة من 
المشروع
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أساعُد في استثمار منطقتي التي أعيُش فيها )بمساعدة المعّلم أو األهل(:

ورقة عمل

أقترُح مع مجموعتي مشروعاً أستثمُر فيه مكاناً في منطقتي موّضحاً )الوضع الحالّي للمكان - ميزاته 
-المشروع المقترح - سبب اختياره - الفائدة منه(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................45



وحدة التضاريس

المعيار:
منطقتين  بين  المقارنة  في  الجغرافية  واألدوات  المعارف  استخدام 

تضريسيتين من حيث الشكل واألهمية االقتصادية.      
مؤشرات األداء: 

تبيان األهمية االقتصادية للتكوينات الجيولوجية. تصنيف التضاريس 
بحسب عوامل تشكّلها.

 مقارنة التضاريس القارّية والمحيطّية.

تشكيالت صخرّية من استراليا 46



صخور حديقة كانيونالند الوطنية في 
47الواليات المتحدة األمريكية



جيولوجيا خضراُء

تحليل  على  ومجموعتي  أنا  أتعاوُن   
النّص، وأجيُب:

قليلُة الموارِد، ولكن....
عند تصويِر فريٍق سينمائّي أحَد األفالم عام 
تبعُد  1983م في منطقٍة غِير مستكشفٍة ال 
عن الطريِق السريِع أكثَر من 100 كم في 
إحدى  في  أستراليا، ظهرت  كيمبرلي غرَب 
الصخرّيِة  القِباِب  من  مجموعٌة  الخلفّياِت 
ليتعّرَف  واألسود  البرتقالّي  الّلونين  ذاِت 
أخذِت  التي  بانغل  جبالَ  بالمصادفِة  العالُم 
تسكُن  أصيلة  أسترالّية  قبيلٍة  من  اسَمها 
بالقرِب منها، وتتمّيُز هذه الجبالُ بصخورها 
التي تعوُد إلى  المتآكلة  الكلسّية والصّوانّية 
متاهًة  وتحوي  سنٍة،  مليوِن   20 من  أكثَر 
الممّيزة،  والقمم  الجبلّية  الممّراِت  من 
الحّية  الكائنات  من  مجموعٌة  فيها  وتعيُش 
الجهاِت  دفَع  ما  وهذا  نوعها،  من  الفريدة 
وطنّي  جيولوجّي  ُمتنّزٍه  لتأسيس  المحلّية 
فيه  األصلّيون  السّكاُن  يعملُ  1987م  عام 
ويحموَنه محافظين على عاداتهم وتقاليدهم 

2003م منطقًة للتراِث العالمّي لقيمِتِه الطبيعّية والعلمّية.لُيصّنَف ُمتنّزهُ )بانغل الجيولوجي (عام

أستنتُج المقّومات التي أّدت إلى تحويِل منطقِة بانغل إلى حديقٍة وطنّيٍة جيولوجّية )جيوبارك(:

أقترُح أنشطًة ترفيهّيًة يمكُن للسائح ممارسُتها في هذا المنتزِه الطبيعّي:

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

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

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

.............................................................................................................
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أقترُح أنشطًة ترفيهّيًة يمكُن للسائح ممارسُتها في هذا المنتزِه الطبيعّي:

السياحُة الجيولوجّيُة وسيلة للتنمية، وتجارُب قليلٌة في الوطن العربّي:
أقرأُ اآلتَي، وأجيُب:

استفادت سلطنُة عماَن من غناها بالتكوينات 
الجيولوجّيِة التي تعوُد ألكثَر من 800 مليون 
عام لتحّولَ مناطَق جبلّيًة فقيرًة بالموارِد إلى 

قِبلٍة للسّياح والعلماء ومحّبي االكتشاف.

كيف أّثَر انشاُء المنتزِه الجيولوجّي في حياِة السّكان األصلّيين؟

ما فوائُد إنشاِء الجيوبارك وتصنيفُها موقعاً للتراث العالمّي. )أفّكُر في النواحي االقتصادّية والبيئّية 
والعلمّية(. 

منطقٌة تتراوُح مساحُتها بيَن بضعِة أمتاٍر مرّبعٍة وعدٍد من الكيلومترات المرّبعة يكون لها أهّمّيٌة 
جيولوجّيٌة أو علمّية بسبب خصائِصها )المعِدنّية، التركيبّية الجيومورفولوجّية والطبوغرافّية( 
وإذا توّفَر معياٌر أو أكثُر أمكَن تصنيفُها منطقًة ذاَت قيمٍة عالية، وقد ساهمت اليونسكو بوضع 

معاييَر شاملٍة لتأسيِس قائمٍة من المتنّزهات الجيولوجّية في العالم.

الموقُع 
الجيولوجّي:

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

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

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

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

كهف الهوته
بعُض المالحظات من ُكتّيِب اإلرشادات التي توّزُع على السائحين الذين يزورون المناطَق الطبيعّية 

في سلطنة عمان:
     حماية الحياة البّرية والنباتّية، وعدم قطف أّي فواكَه أو خضرواٍت فهي أمالٌك خاّصة ومصدُر 

دخٍل للسّكان المحلّيين.
    األفالُج هي المصدُر الرئيُس لمياه الشرب ورّي المحاصيل في القُرى، تجّنب تلويَث مياِهها بأّي 

شكٍل من األشكال.
    االلتزام بالمسارات المحّددة في الوجهات السياحّية التي تزورها.

     تمّهل في القيادة خالل موسم الخريف نظراً لكثافة الّضباِب ووجوِد الحيواناِت 
49العابرة لمسارات الُطرق.



أقترُح إرشاداٍت أخرى يمكُن تزويُدها لزّواِر المناطق الطبيعّية المماثلة.

برأيك كيف ستنعكُس حمايُة البيئِة في المواقع الجيولوجّية على حياِة سّكان القرى القريبة 
مستقبال؟

أسّمي منطقًة طبيعّيًة من وطني تصلُح لتكوَن موقعاً جيولوجّياً وأبّيُن المقّومات التي تمتلُكها 
والفائدَة االقتصادّية المرجّوة

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

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

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

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

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

..................................................................................................................
في وطني ثرواٌت تحتاج إليها الصناعُة: 

أقرأُ، وأفهُم ألتمّكَن من اقتراِح مشروعاٍت مفيدٍة: 
هناك تبايٌن في البنيِة الجيولوجّية في سوريَة، وتنّوٌع في تشكيالِت األحقاِب الجيولوجّية 
وهذا أعطاها تنّوعاً في الثرواِت الباطنّية التي اسُتثمر بعُضها في صناعاٍت أسهمت في 

توفير فرِص عمٍل وتحسيِن االقتصاد الوطنّي. 

طرحت المؤسسة العاّمة للجيولوجيا والثروة المعِدنّية مجموعًة من المشروعاِت الستثمارها منها:

المشروع: توليد الّطاقة الكهربائّية واستخالص فرصة لالستثمار في حلب
 المشتّقات الِنفطّية من السّجيل الزيتّي

المسّوغات والفوائد االقتصادّية:   
- وجود احتياطي كبير من السّجيل الزيتّي.

- الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة الكهربائّية والِنفطّية.
- تشغيل اليد العاملة المحلّية

المشروع: استثمار الرمال الكوارتزّية والصخور فرصة لالستثمار في ِحمَص
الكلسّية إلنتاج البلوك السيليسّي الكلسّي

المسّوغات والفوائد االقتصادّية:     
- وجود احتياطي كبير من المواّد الخام يصل تقريباً إلى 100 مليون طن.

- توفير ماّدة البلوك السيليسّي لما له من أهّمّية في البناء.
- مواصفات البلوك السيليسّي أفضلُ بكثير من البلوك العادّي.

- تشغيل اليد العاملة المحلّية
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أقرأُ خريطَة توزع الثروات الباطنّية في سورية ثم أجيُب :

أنت صاحُب رأس مال وتريُد أن تستثمَره في مشروٍع صناعّي يعتمُد على الثرواِت الباطنّية 
الموجودِة في بلدك سورية، أختاُر منطقة مشروعي موّضحاً اآلتي:

منطقة المشروع

نوُع المشروع           

المسّوغاُت والفوائُد االقتصادّيُة

مقترحاٌت ليكون مشروُعك 
صديقاً للبيئة
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 تنّوٌع في العوامِل تنّوٌع 
في التضاريس

أقرأُ اآلتي وأجيُب:

»دانكسيا«  جبالُ  هي  قَُزح  قوِس  جبالُ 
لسلُة  السِّ هذه  تقُع  الّصين،  في  الملّونُة 
الوطنّية  الحديقة  في  الجبال  من  الخاّلبُة 
الجيولوجّية »تشانغيه«،  وُتَعدُّ من أغرِب 
هذه  تشّكلت  مشاهدُتها  يمكُن  التي  الجباِل 
الجبالُ منذ نحو 100 مليون عام في حوٍض 
رسوبّي داخلّي امتل بالّرواسِب التي جلبْتها 
الّزمن  مروِر  ومع  الوقِت  ذلك  في  األنهاُر 

ونتيجَة زيادِة ضغط الرسوبّيات الجديدة
المعِدنّية  والّرواسِب  الكلسّي  الحجِر  من  طَبقاٍت  إلى  تحّولت  األرض  باطن  حرارة  ودرجة 
المتأكسدة التي أعطتها هذا التنّوع الّلونّي، ثّم تعّرضت اللتواءاٍت من الصفائح التكتونّية  كما 
التعريِة كاألمطاِر والّرياِح في نحِتها وانكشاِف الطبقاِت الصخرّية الملّونة   ساهمت عواملُ 

وهذا ما أعطاها هذا المنظَر.

أصّنُف العواملَ التي أسهمت في تشّكل جبال قوس قزح

عواملُ خارجّيةعواملُ باطنّية
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أقرأُ اآلتي وأجيُب:
جبال اللكام أو األمانوس:  

سهلُ الغاب:

تضاريُس من وطني سورية:

هي كتلٌة جبلّيٌة على الساحل السورّي في لواء 
إسكندرونة ُتقسم إلى كتلتيـن: شمالّية شرقّية 
ُتسّمى  غربّية  وجنوبّية  الّنوِر،  جبلَ  ُتسّمى 
الكتلتين الجبلّيتين  بيَن  األحمَر ويفصلُ  الجبلَ 
ممرُّ بيالن الذي يصلُ بين سهِل العمِق وخليج 
إسكندرونة يعوُد تشّكلُ هذه الجباِل إلى الحركِة 
عن  الناتج  واالنزيـاح  األلبيـّة  االلتوائّية 

االنهدام السورّي اإلفريقّي  

تتنّوع التضاريُس بين المرتفعاِت والمنخفضاِت التي تشّكلت بفعِل عواملَ داخلّيٍة وخارجّيٍة متنّوعة 
أيضاً.

يشّكل الجزَء الشماليَّ من االنهدام السورّي- اإلفريقّي، ويقُع بيَن جبل الزاوية في الشرق وجبال 
الالذقّية في الغرب.  

في االستثمار  الغاب سابقاً مجموعُة مستنقعاٍت بدأ تجفيفُها عام 1954م ليدخلَ  كان في سهِل 
اإلنتاج  مناطق  أهّم  من  تعدُّ  زراعية  منطقة  إلى  ذلك  بعد  ويتحولّ  عام 1959م   منذ  الزراعّي 

الزراعّي في سوريَة.
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وادي بردى ...متنّزهُ دمشَق

مناِبِعِه  وادَيُه من  بردى  نهُر  حفَر 
وصوالً  الزبدانّي  سهِل  جنوِب  في 
بدايِة  في  الشادروان  منطقِة  إلى 
خانق الربوِة حيُث أّول تفّرِعه وُيَعدُّ 
الوادي والّربوةُ من أهّم المتنّزهاِت 

في مدينِة دمشَق

أصّنُف المظاهَر التضريسّية السابقة وفق الجدول اآلتي:

العواملُ الرئيسُة التي أسهمت في نوُعُهاسُم التضريس
تشّكله

خارجّيةباطنّيةمنخفضاتسهولمرتفعات
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تطبيق

أفّسُر تشّكل المظاهِر التضريسّية اآلتية:

صخور هاري القديمة جنوب إنكلترا

صخوُر هاري القديمة: 

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

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

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

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

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

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

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

العوامل الرئيسية التي أسهمت في تشكله : 

الصخور الصحراوّية المنخورة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

صخور صحراوّية منخورة
العوامل الرئيسية التي أسهمت في تشكله :

................                                                 55



 موزاييُك األرِض

أعمل مع مجموعتي:

أقرأ النصَّ والّصور، وأجيُب:

اعتقَد الناُس قديماً باستواِء قيعاِن البحار والمحيطاِت لكنَّ اعتقاَدهم تغّيَر بسبِب حصوِل العديد من 
حوادِث اصطداِم السفِن بتضاريِس القاِع، كما حَدَث للسفينة الحربّية مويرفيلد التي اصطدمت بجبٍل 
بحرّي عام 1973م ليتسّمى باسمها الحقاً، ومع التطّور التقنّي واستعمال األمواِج الفوق صوتّية 

بدأْت حقيقُة قيعاِن البحار تتكّشف.
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الجبال البحرّية )سالسل وسط المحيط(:
أقرأُ النصوَص والّصوَر اآلتية، وأجيُب:

أصوُغ بأسلوبي وصفاً لقيعاِن الِبحاِر والمحيطات:

لنعملْ معاً على المقارنة )أوجُه الّشبه واالختالف( بين التضاريس المحيطّية والقاّرّية بتنفيذ األنشطة 
اآلتية:

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

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

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

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

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

المحيط: هي مجموعٌة من  ِسلسلة وسط 
التالل البركانّية في وسط المحيط   تتشّكلُ 
بسبب ثوران البراكين في قاع المحيطات 
تتبّرد،  التي  المنصهرة  الحمم  واندفاع 
لتشّكلَ قاعاً جديداً، وقد توجُد جبالٌ بحرّية 
ما  العالقُة  وتؤّثُر  أيضاً،  منفردة  بركانّية 
في  البحرّية  والتّيارات  الجبال  هذه  بيَن 
األسماِك  جذُب  ذلك  ومن  العوالِق  جذب 

والثدّيات البحرّية على حّد سواء.
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الجبال القاّرّية: 

تشّكلت الجبالُ القاّرّية عموماً نتيجًة لحركِة الصفائِح وما نتَج عنها من التواءاٍت وانكساراٍت 
أو  االنكسارّية  راة  والسُّ االلتوائّية  األلِب  كجباِل  كبرى  وتنتشُر على شكل سالسلَ  وبراكيَن، 
باختالف  الجبال  هذه  على  البشريُّ  النشاُط  ويختلُف  البركانّي،  فوجي  كجبِل  معزوٍل  بشكٍل 

العوامل الجاذبة للسكان.

أقارُن بيَن الجباِل البحرّية والقاّرّية من حيُث الشكلُ وسبُب التشّكِل وإمكانّية االستثمار البشرّي

جبال األلب جبل فوجي في اليابان

الجبال القاّرّيةالجبال البحرّية
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أخاديُد بحرّيٌة وقاّرّيٌة: 
خندق ماريانا: أعمُق نقطٍة في سطح الكرة األرضّية، تقُع غرَب المحيط الهادي إلى الشرق من جزِر 
ماريانا الشمالّية، يبلُغ طولُ الخندق نحو 2550 كيلومتر، ويبلُغ عرضه 69 كيلومتراً، وهو مستطيلُ 

الشكل، يصلُ عمُق أبعد نقطٍة في خندق ماريانا نحو 11.03 كيلومتر تحت سطح البحر.

أفّسُر تشّكلَ خندق الماريان:

األخدوُد الناتُج عن االنهدام السورّي األفريقّي:

أقرأُ النصوَص والّصوَر اآلتية، وأجيُب:

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

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

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

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

أفّسُر تشّكلَ االنهدام السورّي األفريقّي 
................................. الكبير: 
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

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

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

عن  الناتجُة  المنخفضُة  المناطُق  هو 
عن  آسيا  قاّرَة  فصلَ  الذي  االنهدام 
األحمَر  البحَر  وشّكل  افريقيا،  قارة 
مثِل  االنهدامّية  السهول  من  والعديَد 
سهِل الغاِب في سوريَة وسهِل البقاِع 
في لبناَن، والبحيرات، كبحيرة طبرّية 

والبحر المّيت.
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ما أوجُه الشَبه واالختالِف بيَن أخدود ماريانا المحيطّي واألخدود الناتج عن االنهدام السورّي 
األفريقّي؟

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

................................................................................................................
سهولُ المحيِط العميقة: السهولُ:

السهول القاّرّية:

تمّثلُ المناطَق المستويَة والعميقَة في قاع المحيِط، تجاور الحاَفات أو سواحل القاّرات على عمق بين 
3000-6000 م دون مستوى سطح البحر، وتتلّقى رواسَبها بوساطة التّياراِت المائّية القادمة من 
بقايا  الناتجة عن  الرسوبّيات  إلى  العميقة مشّكلًة طبقاٍت سميكًة إضافة  المياه  إلى  القاّرّية  الجوانِب 

الكائنات المتحّللة الغارقة من السطح.

خارجّية )حّت وترسيب( ريحّي ونهرّي  السطح من عواملَ  المستويِة  القاّرّيِة  السهوِل  تتشّكل معظُم 
باطنّية مثل السهول االنهدامّية )غور األردن(، وتشّكل  وساحلّي )كسهل جبلة( وجليدّي، أو عواملَ 

معظم هذه السهول مناطَق استقراٍر بشرّي لتنّوع مواردها.

 )جبلة(
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................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

أقارُن بيَن السهوِل المحيطّية العميقة والسهوِل القاّرّية:

ما النتائُج التي توّصلنا إليها من مقارنة التضاريس القاّرّية بالتضاريس المحيطّية؟

السهولُ القاّرّيةالسهولُ المحيطّية العميقةمن حيُث

الشكل

عوامل التشّكل

إمكانّية االستثمار

أعملُ مع 
رفيقي
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وحدة المناخ

المعيار:
البحث في بعض الظواهر والمشكالت المناخية.

مؤشرات األداء: 
 تفسير ظاهرة مناخية 

 استخدام طريقة حل المشكالت في دراسة مشكلة مناخية. 

قوس قزح 62



63جبل فوجي ياما - اليابان



ابتسامٌة في السماِء

قوُس قزح يبتسُم للبريطانّيين

خبٌر تداولتُه الصحُف البريطانّية، وهو:
قوِس  رؤيِة  فرصَة  نالوا  البريطانّيين  أّن 
قزح المقلوِب المعروِف باسم »ابتسامة في 
السماء« إْذ ُصّنفْت ألواُنُه في ترتيٍب معاكس 
ابتداًء من البنفسجّي وصوالً إلى األحمر ولم 
تكون  التي  الفريدةُ  الظاهرةُ  هذه  تستمرَّ 
عادّيًة لسماِء القطبيِن الشمالّي والجنوبّي إاّل 

بضَع دقائَق فقط.

قوُس قزح

ظاهرةٌ ضوئّيٌة تظهُر في الغالِف الجوّي بأشكاٍل تختلُف تبعاً للظروِف المرافقة.

أعملُ مع مجموعتي ألتعّرَف آلّيَة تشّكل قوِس قزح:
أقرأُ، وأحّللُ المعطياِت اآلتيَة، ثّم أجيُب:

آلّية تشّكل قوس قزح يبّين الشكل شرط رؤية قوس قزح 64



إذا علمَت أنَّ قوَس قزح يأخُذ شكالً 
دائرّياً، ولكن ما يمنُع رؤيَته كامالً 
وجوُد عوائَق تتعّلُق بمظاهِر  سطِح 
األرض، فما الطريقة لرؤيته كامالً؟

- أْن يكوَن مصدُر الضوء خلَف الناظر.
- أْن تتراوَح الزاويُة المحصورةُ بيَن خّط البصر وأشّعة الشمس  بيَن ) 40  – 42 (.

حِب الّداكنِة الّلوِن كي يستطيَع الناظُر  - أْن تكوَن الجهُة المقابلة للشمس من السماء ممتلئة بالسُّ
التفريَق والتمييَز جّيداً بيَن ألوان الّطيف.

معلومٌة مهّمة
إنَّ اختالَف طول الموجاِت الضوئّية لللواِن المختلفِة هو السبُب في انحناء 

األلواِن بزوايا مختلفٍة مكّونة الشكلَ الممّيز لقوس قزح.

أستنتُج شروَط حدوِث قوس قزح: 

أصوُغ بأسلوبي آلّية تشّكل قوس قزح:

برأيك لماذا يتالشى قوس قزح؟ .......................................................................... 

أتمّكُن من رؤيته كامالً عندما: 

الشروط الالزُم توّفرها لرؤية قوس قزح هي:

القوس الدائرّي 

-........................................................................................................... -1
............................................................................................................ -2

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

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

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

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

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

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

0 0
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هناك أشكالٌ متعّددةٌ لقوس قزح سنتعّرُف بعَضها:
1- قوس قزح المقلوب:

أجيُب:                                                                                 ثّم  اآلتيَة،  المعطياِت  وأحّللُ  أقرأُ، 
يظهُر قوُس قزح المقلوُب عند الغروب حيث تكون 
درجة ارتفاع الشمس عن األفق بين )5 ــ 32(، في 
قد  التي  المنخفضة  الغيوم  من  الخالية  السماء  قّبة 
تحجب الرؤية، مع وجود ُسُحٍب رقيقٍة من البّلورات 
من  جّداً  عاليٍة  ارتفاعاٍت  على  الموجودة  الثلجّية 
البّلورة  الشمس  أشّعُة  فتجتاُز  متر،  )7 – 8(آالف 
لقوس  معاكسة  بطريقٍة  وتتحّللُ  وتنكسر،  الثلجّية، 

قزح المألوف, ونادراً ما ُترى من سطح األرض.
أستنتُج شروَط حدوث قوس قزح المقلوب:

اآلَن أصبحنا قادرين على التمييز بيَن:

........................................ -1............................................. -2

قوس قزح المقلوبقوس قزح المألوف

قطرة ماءوسط االنكسار
الشكل

ترتيب األلوان

....................................... -3

2- قوس الّضباب:

في  غريبًة  ظاهرًة  هاٍو  فوتوغرافيٌّ  مصوٌر  رصَد 
سماء المرتفعات الغربّية األسكتلندّية الباردة عندما 
لكّنه فوجئ  ليصّوره،  الشمس  ينتظر شروَق  كان 

بهذه الظاهرة النادرة التي ُتعَرُف بقوس الّضباب.

أقرأُ، وأحّلل، ثّم أجيُب: 

ْْ
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أفّسُر الّلوَن األبيَض لقوس الّضباب:

ل، لكّنه يختلُف عنه  يشابه قوُس الّضباب قوَس قزح المألوَف من حيُث آلّيُة التشكُّ
بكون قطيرات الماء المشّكلة للّضباب دقيقًة، فهي أصغُر بنحو100مّرة من قطرات 
الماء الموجودة في الجّو، وهذا ال يسمُح للمواج الضوئّية  الداخلة إلى القُطيرة 

باالنكسار الاّلزم لُتحّللها.

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

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

أفّكُر، ثّم أجيُب:
إذا ُرِصَد قوُس قزح في سماِء أحِد كواكِب المجموعِة الشمسّية فعالَم يدلُّ ذلك؟

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

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

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

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

أنت متمّيٌز

تطبيق

مستفيداً من دراستي السابقة أعّبُر بأسلوبي عن آلّية حدوِث قوِس قزح في الشاّلالت: 
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
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درُع األرِض من األشّعة فوَق البنفسجّية

أعملُ مع رفاقي:

أتعاوُن أنا ورفاقي على البحث في هذه المشكلة عبَر اّتباع 
خطوات حلّ المشكلة:

أقرأُ، وأحاوُر، ثّم أجيُب:

المكان: مدينة مونتلاير في كندا.
عدد الدول المشاركة:24 دولة صناعّية.  

سبب االنعقاد: التوّصل إلى حلٍّ للزمة البيئّية الدولّية الخطرة. 

أّوالً- أحّدُد المشكلَة من المعطياِت السابقة:

استمّرت سلسلُة المؤتمراِت المنعقدةُ بشأِن طبقِة األوزون 
الجمعّية  َخّصصت  عام1994م   وفي  أخرى،   بعَد  سنًة 
للحفاظ  وهو 16أيلول  عالمّياً  يوماً  المّتحدة  للمم  العاّمة 
على طبقة األوزون واّتخذت شعار ))غالف جوّي سليم هو 

المستقبل الذي نريد ((.

خطٌر يهّدُد طبقَة األوزون: 
طبقَة  ُتسّمى  األهّمّية،  غاية  في  شّفافٌة  طبقٌة  كم  ارتفاع )35-15(  األرِض على  بكوكِب  ُيحيُط   
األوزون}األوزون هو غاز يتكّون من ثالِث ذّرات أوكسجين )  O({، إْذ إّنها تمتصُّ أكثَر من %99 

من األشّعة فوق البنفسجّية الّضاّرة القادمة من الّشمس باّتجاه سطح األرض.
وفي عام 1985م بدأ العلماُء يالحظون بوساطِة القياسات 
التي تّمت باألقمار الّصناعّية اختالَف كّمّية غازاألوزون تبعاً 

لدرجة العرض. 
الجماعّي     العمل  بضرورة  باألمر  المهتّمُة  الّدولُ  فشعرِت 
وعقد مؤتمراٍت وتوقيِع معاهداٍت، فكانت معاهدة مونتلاير 

الزمان: 16أيلول عام 1987م.

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

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

3
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ثانياً- ألبّين آلّية تآكل طبقة األوزون وأسباَب ذلك أقرأُ، وأحّللُ المعطياِت اآلتيَة، ثّم أجيُب:
خيٌر للبشرّيِة يتحّولُ إلى مشكلة  

الكلوروفلوروكربون مرّكب  منها  كثيرةٌ،  ضاّرةٌ  غازاٌت  انبعثت  والتقنّي  العلمّي  للتطّور   نتيجًة 
) CFCL ( الذي كان ُيستعملُ في التبريد والتكييف ومثّبتات الشعر وملّطفات الجّو، ومع تزايد 
االستعمال بدأ الخطُر يظهُر؛ ألّن هذه المرّكبات أّثرت في طبقة األوزون التي تحمينا، إْذ يمكُن أْن 

تدّمَر  ذّرةُ الكلور الواحدة أكثَر من 100,000 جزيء أوزون.

آلّية تآكل طبقة األوزون بفعل مرّكب الكلوروفلوروكربون

ير
سف

بو
تر

 ال
قة

طب
ير

سف
تو

ترا
لس

ة ا
طبق
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بناًء على ما سبَق أكملُ المخّطَط اآلتَي لتحديِد أسباِب تآكِل طبقة األوزون ومصادرها:

أصوغ بأسلوبي آلية تآكل طبقة األوزون:

أسباُب تآكِل طبقة األوزون ومصادرها

انطالق

بعض

بعض
مصادرها

مكيفات 
مصادرهاهوائية

المركبات 
الغازية 
التي 
تنفثها 

الطائرات 
التي 
تحلق 
على 

ارتفاع 
12 كم

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

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

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

................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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الُمناخ:

االقتصاد:الكائنات الحّية:

الجليدّيات:

ثالثاً- أقرأ، وأحّللُ النصَّ اآلتَي لتحديد اآلثار الناتجة عن تآكل طبقة األوزون :
يمكُن للموادِّ المخّربة لطبقة األوزون أْن تتسّرَب أثناء االستعمال، أو تنطلَق عنَد انتهاء ُعمر أّي من 
األجهزة، لذا سُتلحُق الّضرَر بطبقة األوزون التي ُتعّد جزءاً مهّماً من الغالف الجوّي، وذلك بسبِب دوِرها
ُيبيُد  إْذ  البيئَة،  البنفسجّية، كما يحمي غاُز األوزون  في حمايِة كوكِب األرِض من خطِر األشّعة فوَق 
الجراثيَم، ويقتلُ البكتريا والفيروساِت والطفيلّياِت، ويؤّدي نقُص كّمّية غاِز األوزون إلى تدّني إنتاجّية 

المحاصيل الزراعّية، وتدمير البالنكتون.

أُبّيُن خطورة تآكل طبقة األوزون على كلّ مّما يأتي )معّلالً إجابتي(:    
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معاً لتعافي طبقة األوزون: 

نحن أصدقاُء البيئة:

ويتقّلص  ينكمُش  أخَذ  األوزون  طبقة  في  التآكل  أّن حجَم  ناسا  األمريكّية  الفضاء  وكالُة  كشفْت 
بسبب الجهود العالمّية في حظِر انبعاِث الغازاِت الُمستنفِذة لطبقة األوزون، وهي تخضُع للمراقبة 

المستمّرة الدقيقة عبَر الّصور الملتقطة باألقمار الصناعّية.
برأيك هل ستتعافى طبقة األوزون مستقبالً؟ بّين السبب. 

أقترُح حلوالً يمكُن أْن تستفيَد منها الحكوماُت أو المنظماُت الدولّية لمواجهة مشكلة تآكل طبقة األوزون. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................
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قّررت مدرستي المشاركة باليوم العالمّي لحماية طبقة األوزون بإقامة معِرٍض بيئّي فيها.
أشارُك في المعِرض بما يناسُب بتصميم لوحٍة أو تأليف أشعاٍر أو كتابِة نّص ما: 

نشاطي 
الممّيز
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درس من تصميم 
المدرس
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وحدة المياه

المعيار:
توظيف المعارف واألدوات الجغرافية في دراسة خصائص الغالف المائي 

وأهميته محلالً مشكالته.
مؤشرات األداء: 

تفسير اختالف أنظمة جريان األنهار.
تفسير حركة مياه البحار والمحيطات وتوضيح نتائجها.

دلتا الغانج 76



77جزيرة مالي من جزر المالديف



حـــركــــاُت مياِه 
البحاِر والمحيطاِت تتنّوُع حركاُت مياِه البحاِر 

والمحيطاِت بتنّوِع مسّبباِتها، وهذه
مباشراً  تأثيراً  تؤّثُر  الحركاُت 
اإلنساِن  حياِة  في  مباشٍر  غيَر  أو 
والجْزر،واألمواِج،والتّياراِت  كالمدِّ 

حَركَتا المّد والجْزِرالبحرّية.

أعمل مع مجموعتي
، وأحّللُ األشكالَ، ثّم أجيُب:  أقرأُ النصَّ

مخاطرةٌ من أجِل الغذاء
يعتمُد سّكاُن األسكيمو شتاًء في شمال كندا على معرفِتهم المتواَرثِة لظاهرِة المّد والجْزِر إْذ يدخلون 
تحَت الطبقاِت الجليدّية بتوسيِع الشقوِق التي تتشّكلُ على سطِح الجليِد نتيجَة حركِة المياِه المتناِوبة 
تحَته ليصلوا منها إلى فجواٍت تشّكلت نتيجَة انخفاٍض في مستوى منسوِب المياِه  ليجمعوا بلَح البحر 

والطحالَب دعماً لمصادِر غذائهم القليلِة بمأكوالٍت طازجة.
على أّنه يجُب عليهم الخروُج من تحِت الجليِد في غضوِن ساعة، حفاظاً على أرواحهم من: ارتفاٍع 

في مستوى منسوِب المياِه مجّدداً، ومْن أيِّ صيحٍة تحذيرّيٍة؛ ألّنها قد تؤّدي إلى انهيار الجليد.
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تحُدُث حرَكتا المّد والجْزِر مّرتين أو أكثر كلَّ يوم تبعاً لمرور أو ابتعاد أجزاٍء من األرِض أماَم القمر 
لموقعها على درجات العرض، ولحرَكتي المّد والجْزِر فوائُد كثيرةٌ كدخوِل السفن وخروجها  وتبعاً 

من الموانئ. 
أكتُب فائدًة أخرى للمّد والجْزر 

أستنتُج تعريفاً لحرَكتي المّد والجْزر:

أبّيُن أنواَع المّد مفّسراً ألّية حدوث كلّ نوع:   

المّد ..........................................................................................................

الجْزر ........................................................................................................

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

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

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

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

....................................................................................................................
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األمواُج ... أكبُر مورٍد للّطاقِة الخضراِء                             

)فّكر زاوج شارك(           
أقرأُ اآلتَي، ثّم أجيُب:  

لنتعّرْف آلّيَة حدوث األمواج: 
أفّكُر، ثمَّ أجيُب:

نموذج آخر لتوليد الكهرباء من طاقة ماكينة البطريق
األمواج الحركّية 

 أحّدُد األسباَب التي توجُب علينا دراسَة حركة األمواج:              

تحتلُّ فنلندا الّصدارَة في تكنولوجيا طاقة األمواج، إْذ عملْت شركاُتها على تصميِم أجهزٍة قادرٍة على 
التي تطفو على  البطريِق  البحرّية، ومنها ماكينة  الحياة  تأثيراٍت سلبّيٍة في  أّي  الكهرباِء دوَن  توليِد 
سطِح المياِه بطول 30 متر وتحتوي داخَلها على جهاٍز تدّوُرهُ حركُة األمواج، وهي قادرةٌ على تحّمل 
العواصِف العاتية وملوحة المياه، وبحسِب تقديِر الّشركة الُمصّنعة بإمكاِن كلّ بطريق توليد الكهرباء ما 

يكفي إلمداد حوالي 400 منزل بالطاقة الكهربائّية.

في أثناء جولٍة على قاَرِب الّصيِد قُبالَة شاطئ الالذقّية قّرَر صديقان أْن يعودا سباحًة 
- قال أحُدهما: سأسبُح بنشاٍط دوَن توّقٍف حتى بلوِغ اليابسة، وقّرَر اآلخُر أْن يترَك 

نفَسُه للمواِج ويستثمَر سرعَتها لالقتراِب من الشاطئ.

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

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

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

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

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

....................................................................................................................
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برأيك أيُّ الّصديقيِن سيصلُ أّوالً إلى الشاطئ؟ وما الّسبب؟

أحّللُ األشكالَ اآلتية، ثمَّ أجيُب:

- تختلُف األمواِج تبعاً لسرعِة........................ وديمومِتها التي ُتعدُّ العاملَ الرئيَس في تشكيلها، إْذ 
تضغُط على سطِح الماِء في عرِض المسّطحاِت المائّيِة )مياه عميقة( مسّببًة تحّرَك الماء في مسارات 
........................  بحيُث يعوُد إلى مكاِنه مع حركٍة أمامّية بسيطة، لذا يرتفُع القارُب وينخفُض معه 

لكّنه ال ينتقلُ في اّتجاه انتقاِل طاقِة الموجة )كحركة الحبِل الموّضحة بالشكل(.
- تتكّسُر األمواُج بالقرِب من الشاطئ، ألّن كّمّيَة الماِء غيُر كافيٍة الكتماِل مساِرِه كما تصطدم قاعدة 

الموجة بـ ...............................
أّما إذا تضاعَف ارتفاُع األمواِج إلى عشراِت األمتاِر فإّنها تتحّولُ عند اقترابها من الساحِل إلى ما ُيعَرُف 

بالتسونامي المدّمر. 

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

....................................................................................................................
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أحّللُ األشكالَ اآلتيَة ألُحّدَد أهمَّ الخصائِص لكلّ من األمواِج البحرّية العادّية وأمواِج التسونامي:

أمواج التسونامياألمواج العادّية

المنشأ

تنشأ بفعل الرياح ويرتبُط 
حجُمها وخصائُصها بقّوِة 
الّرياِح وديمومِتها واّتساِع 

المسّطح المائّي

طول الموجة
)المسافة بين قّمتين أو قاعين 

متتاليين(

يتباين حسب عمق المياه، 
ويصل إلى 500كم

تغّير بسيط، ويبقى االرتفاع في تغّير االرتفاع
حدود عّدة أمتار

تنخفُض الّسرعُة كثيراً عنَد تغّير الّسرعة
االقتراب من الساحل            
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التّيارات البحرّية
التّياراُت البحرّيُة هي حركُة مياِه المحيطاِت والبحاِر في اّتجاهاٍت محّددٍة كحركِة األنهاِرعلى اليابسِة 

بعمٍق يصلُ إلى 2كم وبعرِض مئات الكيلومترات، وُتصّنُف تبعاً للجهِة التي تأتي منها إلى:
 تّياراٍت باردٍة قادمٍة من المناطِق القطبّيِة، وتّياراٍت حاّرٍة قادمٍة من المناطِق االستوائّية.

أقرأُ، وأحّللُ اآلتَي ألستنتَج آلّيَة تشّكل التّياراِت البحرّية وحركتها.

المعلومة 
)1(

المعلومة 
)2(

المعلومة 
)3(

تّتصلُ المحيطاُت ببعضها البعض  لكّن 
مياُهها تختلُف في خصائصها )درجة 
الحرارة والكثافة والملوحة(  باختالف 

العروض الجغرافّية.

تتحّرك التّياراُت البحرّيُة في مساراٍت دائرّيٍة، وهناك عواملُ تؤّثر في توجيِه 
هذه التّياراِت، من هذه العوامل شكلُ خّط الساحل.

يؤّثُر اختالُف منسوب المياه ) نقصاً أو زيادًة( بين مسّطحيِن مائّيين 
متجاورين في انتقاِل التّياراِت البحرّية.
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أستنتُج  اآلثاَر االقتصادّية للتّيارات المحيطّية في نشاِط الموانِئ مفّسراً إجابتي:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الخليج  تّياَر  أْن  بريطانيون،  علماُء  وجَد 
البحرّي الدافئ قد تباطأ جّداً بنسبة 15% 
وهذا ما سيؤّدي إلى مواسَم باردٍة جّداً في 
األمطار  كّمّية  وانخفاض  الغربّية  أوروّبا 
من  الكثيُر  عليها  تعتمُد  التي  واألسماك 
مناطق الكاريبّي والساحل الشرقي للواليات 

المّتحدة األمريكّية.

أقرأُ اآلتي، ثمَّ أجيُب:

تّيار الخليج الحاّر .. توازنات الطبيعة

آلّيَة تشّكل التّياراِت البحرّية وحركتها:

لنتعّرف بعَض نتائِج حركة التّياراِت البحرّية

84



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

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

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

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

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

تساعُد عملّيُة اختالِط المياِه على صعوِد العناصِر الغذائّيِة من القاِع، وتحملُ التّياراُت الحاّرةُ معها 
كائناٍت صغيرًة ُتعَرُف بالبالنكتون النباتّي )الهوائم النباتّية(، أّما التّياراُت الباردةُ فتحملُ البالنكتون 

الحيوانّي، وهما الغذاُء الرئيُس للسماِك الصغيرِة التي هي غذاُء األسماك الكبيرة. 

أفّسُر كوَن الياباِن في المرتبِة الثانيِة عالمّياً في كّمّية الصيد البحرّي:

تالقي التّيارات ...... ازدهار الثروة السمكّية

أبحُث في مصادر التعّلم عن األثار اإليجابّية والسلبّية لحركات المياه، وأقّدمها 
بأسلوبي )ورقّياً – إلكترونّياً(. 
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شراييُن الحياِة

مقياس النيل الفرعوني في أسوان

مقياس النيل استمّر العمل به                   
حتى بناء السّد العالي

أعملُ مع رفيقي:
أقرأُ، وأحاوُر، ثمَّ أجيُب: 

مازالِت األنهاُر إلى يومنا هذا إحدى العوامِل الجاذبِة لالستقراِر البشرّي، فالمصرّيون القدماُء درسوا 
نظاَم جرياِن نهِر النيِل دراسًة علمّيًة دقيقًة؛ لمعرفة مواعيد فيضانه، ليتمّكنوا من توزيع حصِص المياِه 
على أقاليِم دولتهم، وبَنوا لذلك مقاييَس تعّددت أشكالُها عبَر العصور التاريخّية، لكّن الهدَف واحٌد، وهو 
تحديُد مواعيد الزراعة والحصاد وجبايِة الضرائِب باالعتماِد على درجاِت المقياِس الحجرّية، واستمرَّ 

العملُ بمقاييِس النيِل )الذي ُيرّوُج المصرّيون الستثماره سياحّياً(، حتى بناِء السّد العالي.

برأيك ما سبُب توّقِف العمِل بمقياِس فيضاِن نهِر النيِل بعَد بناِء السّد العالي في مصر؟

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

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

....................................................................................................................86



زيادةٌ ونقصاٌن: أقرأُ، وأحاوُر 
الُت غزارِة مائِه على مداِر العاِم، و تتبايُن األنهاُر من حيُث أنظمُة جرياِنها  ُيقصُد بنظاِم جرياِن نهٍر ما تبدُّ

تبعاً للعوامل اآلتية:

العواملُ المؤّثرةُ في أنظمِة الجريان النهرّية

موسُم 
الهطل 

وكّمّيته      
في 

مختلِف 
فصوِل 
درجُة السنة

الحرارة 
وتأثيُرها 
من حيُث  

شّدة 
التبّخر 
ذوباُن 
الثلوج 

درجُة 
انحدار 

السطح         
فكلما ازداد 
االنحداُر 
ازدادت 
سرعُة 
الجريان 
وقلَّ تأثيُر 

التبّخر

طبيعُة 
الغطاء 
النباتّي 

وكثافُته     
فمثالً تعيُق 

كثافُة 
الغطاء 
النباتّي 
جرياَن 
المياه  

وُتقلُّل من 
تدّفقها 

العامُل 
البشريُّ

كاستخدام 
مياه النهر 
في الّرّي 
ومياه 

الشرب.  

طبيعُة 
الصخور 

وخصائُص 
التربة 

الفيزيائّية 
)نفوذة أو 

كتيمة(

معلوماٌت مهّمة:
- النهُر منتظُم الجريان: هو الذي 

تتقارُب غزارُتُه طيلة العام.
- النهُر غيُر المنتظم الجريان: 
هو الذي تتبايُن غزارُته بيَن 

فصٍل وآخَر.
87- وقد يجمُع النهُر نظامين معاً.



وللبحث في أنظمِة الجرياِن النهرّي وتفسير أسباِب اختالفِها سنختاُر كاّلً من نهَري )النيل، 
الفرات( وننّفُذ األنشطَة الالزمة:

ينبُع نهُر الفرات من هضبة أرمينيا في تركيا، ويجتاُز جبالَ طوروس، ثمَّ يدخلُ األراضَي السورّيَة عنَد 
مدينِة جرابلَس ويلتقي فيها روافَدهُ الساجوَر والبليَخ والخابوَر، ويخرُج منها عنَد مدينِة البوكماِل إلى 
األراضي  العراقّية، ويلتقي نهَر دجلَة عنَد كرمِة علي فُيكّوناِن معاً شطَّ العرب الذي يصبُّ في الخليج 
العربّي عنَد مدينِة الفاو، وُيعدُّ نهُر الفرات أغزَر مصدٍر مائّي عْذٍب في سوريَة، وهو من األنهار غيِر 
المنتظمِة الجرياِن، لذلك أُنشَئ الكثيُر من المشروعات عليه لدرِء خطِر الفيضاِن وتخزيِن المياِه وزيادِة 

مساحِة األراضي المروّية وتوليِد الّطاقِة الكهربائّية. 

أقرأُ المعطياِت اآلتيَة لتفسيِر عدِم انتظاِم جرياِن نهر الفرات: 
نهُر الفرات: ) 2800 كم ( 

أّوالً
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التفسير :

أفّكُر، ثّم أجيُب: نهُر دجلة  ) 1725 كم ( ينبُع من هضبة أرمينيا في تركيا ويلتقي بعَض الروافِد التي 
تنبُع من جبال العراق الشديدِة االنحداِر، ويكوُن فيضاُنه قبلَ فيضاِن نهِر الفرات علماً أّنه يماثلُ نهَر 

الفرات في المناطق الُمناخّية التي يمرُّ بها، أفّسُر ذلك؟ 

 ينبُع نهُر النيل من هضبة البحيرات، وعندما يصلُ
 إلى جنوبّي السودان يسّمى بحَر الجبل، وهناك يلتقي
ها بحُر الغزال وبحُر العرب، وبعَد  روافَد كثيرًة، أهمُّ
 بحيرة نو يلتقي روافَده الحبشّية ) السوباط، النيل 

من   84% بنحو  تزّوده  التي  عطبرة(  األزرق، 
ويتفّرُع                                                                   دائم،  رافٍد  أيُّ  بعَدها  يرفُده  وال  مياِهه، 
اللذين  رشيد  و  دمياط  َفرَعي  إلى  القاهرة  شمالّي 

يصّبان في البحر المتوّسط.

 ُيعدُّ نهُر النيل أكثَر أنهاِر العالِم انتظاماً في جرياِنه
 في مجراه األعلى حتى بحيرِة نو، ثّم يصبُح في
 مجراه األوسط و األدنى غيَر منتظِم الجريان.

أقرأُ اآلتَي:

مجرى نهر النيل وروافده

نهُر النيل: ) 6657كم ( 

ثانياً

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

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

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

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

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

....................................................................................................................
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 كمية الهطل ومتوسط درجة الحرارة - المجرى األعلى لنهر النيل

1-  أقرأُ وأطابُق بيَن الشكلين اآلتيين لتفسيَر انتظاَم جرياَن نهَر النيلَ عنَد مجراهُ األعلى على 
مدار العام، ثمَّ أدّون إجابتي: 
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كمية الهطل ومتوسط درجة 
الحرارة - مدينة الخرطوم

التفسير :

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

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

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

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

مدينِة  عنَد  النيِل  نهِر  جرياِن  انتظاِم  عدم  لتفسيِر  اآلتيين  الشكلين  بين  وأطابُق  أقرأُ،    -2
الخرطوِم على مدار العام، ثّم أدّون إجابتي: 
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....................................................................................................................

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

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

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

التفسير :

 أقرأُ وأطابُق بيَن الشكلين اآلتيين ثم أجيب:

كمية الهطل ومتوسط درجة الحرارة - نهر السن

نهٌر من بلدي: أقرأ اآلتي
نهُر السّن:

نهٌر ساحليٌّ يتشّكل من نبِع السّن الكارستّي، ينبُع من السفوح الغربّية لجبال الالذقّية، وهو من أهّم 
الينابيع المتجّددة في سوريَة، يجري في منطقٍة يسوُدها الُمناُخ المتوّسطّي، وتكمُن أهّمّيُتُه من أّنُه ُيوّفُر 
المياَه لمحافظة الالذقّية )للشرب، رّي سهل جبلة ( ولجزء من محافظة طرطوس )الشرب ( إْذ تزداُد 
الحاجُة إليه في الصيف، يغلُب على أراضي حوِضِه الصخوُر الكارستّية )النَّفوذة(، ويعتمُد النهُر في 
تغذيته على الهطل والمياه الجوفّية، يصبُّ في البحر المتوّسط بالقرب من مدينة بانياس بعَد أن يجتاَز 

مسافًة ال تتجاوُز 6كم.
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....................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- يّتصُف نهُر الّسّن من حيُث نظاُم الجريان بأّنه نهٌر ..................................
- أسّجلُ مالحظاتي حولَ تذبذب غزارة نهِر الّسّن على مدار العام ، معّلالً إجابتي.
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وحدة الّترب

المعيار:
توظيف المعارف واألدوات الجغرافية في دراسة خصائص الترب وتحليل 

مشكالتها.
مؤشرات األداء: 

التمييز بين خصائص الترب الفيزيائية والكيميائية والحيوية.  
تحليل مشكلة من مشكالت الترب.

حقول الشاي في سيريالنكا 94
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أسراُر التّربِة
أعملُ مع مجموعتي:  

أقرأُ، وأحاوُر:

منهما إلى تحسين أرِضِه الزراعّية، وزيادة خصوبتها وقدرتها اإلنتاجّية، بما  مزارعاِن يطمُح كلُ 
ُن أحواَلهما المعيشّية، لكّنهما يواجهان المشكالت اآلتية: يعوُد عليهما بالنفع االقتصادّي، ويحسِّ

 فما أسباب ذلك؟ وكيف ُتعالُج؟
  لكِل تربٍة خصائُصها )الفيزيائّية والكيميائّية والحيوّية(التي تمّيُزها عن 

األنواع األخرى، وُتمّكُننا دراسُة هذه الخصائِص من َفْهم تربِتنا ومعرفِة مدى 
إمكاِن إدارِتها وتحسيِنها بالطريقة الُمثلى.  

يعيُش نبيلٌ  في منطقٍة قليلِة األمطاِر؛ لذلك يلجأُ إلى 
رّي أرِضِه باستمرار، ولكنَّ تربَتها عاليُة النفوذّية 
الرياح  أنَّ عملَ  عن  فتجفُّ بسرعة، فضالً  للماء 

ينَشُط فيها، وهي ال تصلُُح إاّل لزراعة الشعير. 

أرض نبيل

أرض سعيد

يواجُه سعيٌد مشكلًة في التعامل مع أرضه، فتربُتها 
تنتفُخ عند رّيها أو بعَد هطِل األمطار وهذا يؤّدي 
تنكمُش   وهي  فيها،  النباتاِت  جذوِر  تعّفن  إلى 
وتتشّقُق وتقَسُم إلى ُكتٍل بعد الجفاف، وهذا يجعلُ 
غاية  في  أمراً  للزراعة  وتهيئتها  ِحراثتها  عملّية 

الصعوبة. 
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للبحث في هذا الموضوع سندرُس خصائَص التربة في كلّ من أرض نبيٍل وسعيٍد باّتباع الخطوات 
اآلتية: 

لنكتشْف معاً الخصائَص الفيزيائّية:

أّوالً

1- لوُن التربة: من الخصائص التي ُيمكُن مالحظُتها بالعين المجّردة، وهو يعكُس ما تحتويه التربُة 
من مكّونات، ولمعرفِة لوِن كلّ من التربَتين المدروسَتين وداللته، أقرأُ، وأحّللُ المعطياِت اآلتيَة ثّم 

أجيُب:

- لوُن التربة في أرِض نبيٍل أصفُر فاتٌح بسبب.........................................................  

- لوُن التربة في أرِض سعيٍد أحمُر بسبب.............................................................

يبّين الشكل العالقة بين ألوان التربة ومكّوناتها

دليل ألوان التربة يستعمل لتعّرف 
لوِن التربة في الحقل

 مالحظة:
بال: هو بقايا نباتّية وحيوانّية ُمتحّللة.     الدُّ
الكوارتز: هو معِدٌن موجوٌد في الرمل. 
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يتكّون نسيُج التربة من الحبيبات التي يقلّ قطُرها عن 2مم                                         
وهي )الرمل - السلت - الطين(، ويختلف النسيج باختالف ِنِسبها          
ولمعرفِة نوع النسيج في كلٍّ من التربتين المدروستين أتعّرف نَسَب 
قِوام  مثّلث  مع  أطابقها  ثّم  اآلتية،  الصور  بقراءة  الحبيبات  هذه 

التربة وأدّون إجابتي:    

- نسيُج التربة في أرِض نبيٍل.......................وهو ذو ملمٍس .................... 
- نسيُج التربة في أرِض سعيٍد.......................وهو ذو ملمٍس ................... 

عينة مخبرية من تربة أرض نبيل 
بعد خلطها بالماء

عينة مخبرية من تربة أرض 
سعيد بعد خلطها بالماء

2- قِوام التربة )نسيج التربة(:
 أقرأُ، وأحّللُ المعطياِت اآلتيَة، ثّم أجيُب: 

هل تعلم أنَّ 
أخصَب أنواع 
الترب هي 

السلتّية
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3-  بناء التربة ومسامّيتها ومدى نفوذّيتها:
بناء التربة هو الشكل الذي تترّتُب فيه حبيباُت التربة المختلفُة، وتنتظُم فيه مع بعضها البعض، ويؤّثر 
البناُء في المسامّية )الفراغات( الموجودة في جسم التربة من حيُث الحجُم ومدى االنتشار، ومنه في 

درجة نفوذّيِة التربة. 
وأحّللُ  أقرأُ،  نفوذّيتهما   ومدى  ومسامّيتهما  المدروستين  التربتين  من  كلّ  في  البناء  شكِل  ولتعّرِف 

المعطياِت اآلتيَة، ثّم أكملُ الجدول: 

أ - البناء والمسامّية لكلّ ِعينة:

ب -  اختبار درجة النفوذّية لكلّ ِعينة :

بناء التربة هو الشكل الذي تترّتُب فيه حبيباُت التربة المختلفُة، وتنتظُم فيه مع بعضها البعض، ويؤّثر 
البناُء في المسامّية )الفراغات( الموجودة في جسم التربة من حيُث الحجُم ومدى االنتشار، ومنه في 

درجة نفوذّيِة التربة. 
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 مالحظة:
ُيوصُف بناُء التربة بأّنه جّيد عندما تشغل 
المسامات ما بين ) ثلث إلى نصف( حجم 

التربة

التربة الطينّية )أرض سعيد(التربة الرملّية )أرض نبيل(

بناء التربة وتماسكها 
ومدى تأثير ذلك في                      

)عملّية الحراثة، توغل 
جذور النباتات(

البناء حبيبّي                      
وضعيفة التماسك                     
وهذا يسّهل عملّية الحراثة 

ويسمح بتوّغل جذور 
النباتات

البناء ُكتلّي 
و.............التماسك

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

  ...........................    ........................... مسامّية التربة

درجة النفوذّية ومدى 
التصريف وتأثير ذلك في: 
أ- مدى قدرة التربة على 
االحتفاظ بالماء والغذاء
     ب- درجة التهوية

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

درجة النفوذّية ضعيفة جّداً 
وصعوبة في التصريف 

وهذا يؤّدي إلى:
  أ-  االحتفاظ بالماء 

والغذاء بدرجة عالية جّداً
  ب- درجة تهوية منخفضة

4- عمق التربة:
تختلُف التُّرُب في عمقها من مكان إلى آخر، ويتوّقف ذلك على الفرق بين عوامِل تكويِنها وعوامِل 

إزالتها. 
أمّيُز بين عمق كلّ من التربتين المدروستين بالمطابقة بين الجدولين اآلتيين، ثّم أدّون إجابتي:  

عمق التربة الطينّية          عمق التربة الرملّية
90 سم 45 سم

العمقدرجة العمق
أقل من 50 سمقليلة العمق

50 - 100سممتوّسطة العمق
100 - 150سمعميقة

أكثر من 150سمعميقة جّداً

100



- تتمّيز التربة الطينّية )أرض سعيد( بأّنها .......................العمق.                                                                  
- أّما التربة الرملّية )أرض نبيل( فهي ...............العمق، والسبب                                            

معلومة هامة: يؤثرالعمق في القدرة اإلنتاجّية للتربة فكلما ازداد عمق التربة تزداد المساحة التي 
تنتشر فيها جذور النباتات فتزيد بذلك كمية المواد الغذائية المّمتّصة من قبل النباتات. 

هو.............................مما
ل جذور النباتات ويعيقها.                                  يقّلل من الفرصة المتاحة لتوغُّ

لنكتشْف معاً الخصائص الكيميائّية: 
: )  PH  ( حموضة وقلوّية التربة - ثانياً

جهاز إلكتروني يستخدم لقياس 
)PH ، كمية الضوء الرطوبة( 

في التربة

هل تعلم

نبات القرطاسية  )Hydrangea(ينتشر بكثرة 

في حمص ويتميز بحساسيته لحموضة أو قلوية 

التربة ففي األراضي الحمضية تتلون أزهاره 

باألزرق وفي األراضي الكلسية والقلوية تصبح 

زهرية 

تراوُح قيمة ) PH( بين )5 - 7 ( في التربة المثالّية لنمّو معظم المحاصيل الزراعّية، ويستفاُد من 
معرفة قيمة )  PH( التربة في تحديد المحصول الزراعّي المناسب للتربة وهذا ينعكس إيجاباً على 

تها . إنتاجيَّ
ولتعّرف درجة )الحموضة أو القلوّية(  في كلّ من التربتين المدروستين ومدى تأثيرها، أقرأُ، وأحّللُ 

المعطياِت اآلتيَة، ثّم أدّون إجابتي:
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مستفيداً مّما سبق: 
- تربة أرض سعيد الطينّية متعادلة أّما تربة أرض نبيل الرملّية فهي ....................................

- أستنتُج تأثير حموضة التربة أو قلوّيتها في قدرتها اإلنتاجّية: 

بالُ من أكثر المواّد العضوّية أهّمّية في التربة، ومن المؤّشرات الرئيسة لخصوبتها، وتختلُف  ُيعدُّ الدُّ
نسبُتُه من تربة ألخرى. 

1- يمّد التربة ب.......................................................................................... 
2- منّظم لحموضة التربة وقلوّيتها.

3- يوّفر الطاقة الالزمَة لحياة ......................ونشاطها.
4- يحّسُن من بناء التربة؛ ألّنه يعمل كمادٍة الصقٍة، وهذا يؤّدي إلى ................

و.............المسام،وهذايسمُح بمرور .................و.................وتوغل 

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

أدّون  ثّم  المدروستين،  التربتين  من  كلّ  في  بالُ  الدُّ توّفر  أستنتُج مدى  التربة،  ألواِن  بمثّلث  مستعيناً 
إجابتي: 

ولنتبّين وظائَف الُدباِل أدرُس الشكلَ اآلتَي، ثَم أمل الفراغاِت:

يبين الشكل دور الدبال في تحسين الخصائص 
الفيزيائّية والكيميائّية والحيوّية في التُّربة

قيمة) PH ( في 
الّتربة الّرملّية

قيمة) PH ( في 
الّتربة الطينية

8.57.2

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

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

لنكتشْف معاً الخصائَص الحيوّية:
1- نسبة الماّدة العضوّية في التربة:                                                                                             ثالثاً
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ينخفُض نشاُط الكائناِت الحية في تربة أرض نبيل بسبب............................................. و......

...................،بينما  يزداد  نشاط الكائنات الحّية في تربة أرض سعيد بسبب ............................. 

بعَد دراسِتنا خصائَص كلّ من التربتين المدروستين أصبحنا قادرين على تحسين مواصفاِتهما باختيار 

ما يناسُبهما من المقترحات اآلتية، ثّم ندّون إجابتنا في الجدول.

مستفيداً مّما سبق أمل الفراغاِت اآلتيَة: 

 )معاً إلدارة التربة بصورة مستدامة( 
أناقُش مجموعتي، ثّم أجيُب:                                                                             

2- نشاط الكائنات الحّية في التربة:                                                  

زراعة الحواجز النباتّية ) المصّدات الريحّية ( - إضافة سماد عضوّي 
و رمل -أن تكون الِحراثة عميقًة - إضافة السماد العضوّي - استخدام 
طرائق الرّي الحديثة مع مراعاة التصريف الدائم - أن تكون الِحراثة 
سطحّية - ُينصح بزراعة المحاصيل الجذرّية كالبطاطا والجزر- ُينصح 

بزراعة المحاصيل المحّبة للماء كالقطن   أقّدم مقترحات أخرى 
وأدّونها .

المقترحات:

التربة الطينّيةالتربة الرملّية

المقترحات
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امُت  حليُف البشريِّة الصَّ
أَملُ المستقبِل 

أقرأُ- أحّللُ، ثمَّ أجيُب:    

ُتعدُّ التربُة مورداً طبيعّياً متجّدداً، ولكّنُه قابلٌ 
فقد  استخدامه،  اإلنسان  يحسن  لم  إذا  للنفاِذ 
يستغرُق تشّكلُ سنتيمتر واحٍد من التربة  ما 
نراها  التي  فالتربُة  عام،   1000 إلى  يصلُ 
من  الكثيُر  وهناك  نملك،  ما  كلُّ  هي  اآلَن 
األسباب التي توجب علينا أن نقّدرها ونعملَ 

للحفاظ على خصوبتها. 

أهمية التربة
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مستعيناً بالشكل ومن معلوماتي أبيُن أثر حماية التربة في كلّ مّما يلي :

حماية التربة وصيانتها لها أثٌر في:

التنّوع 
الحيوي

المياه

األمن االقتصاد
الغذائي

أضيُف 
أفكاراً 
جديدة
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خطٌر يهّدد تربتنا
أقرأُ، وأحّللُ ألحّدد المشكلة: 

أعاون رفيقي على البحث في هذه المشكلة عبر اّتباع خطوات حلّ المشكلة:
أّوالً: تحديد المشكلة: تعاني سهول الفرات من مشكلة تمّلح التربة.

ثانياً: أبّيُن أسباب تمّلح التربة وآلّية حدوثها بدراسة المعطياِت اآلتية:

ُتعدُّ سهولُ الفرات من أكبر مناطق الزراعة المروّية في سورية، تمتدُّ على جانَبي نهر الفرات، في 
الرئيس  االقتصاد  مصدَر  الزراعّي  النشاُط  وُيمّثلُ  الجاّف،  وشبُه  الجافُّ  الُمناُخ  فيها  يسوُد  منطقٍة 
لسّكانها، وقد أّدى اعتماُد أسلوب الرّي بالغمر بطريقٍة تغيب فيها أنظمُة الصرف الفّعالة إلى ظهور 
عالمات تقّزم النبات المزروع واصفراِره وجفاِف جذوره مع الزمن، ورافَق ذلك ظهوُر بقٍع بيضاء من 

الملح على سطح التربة، مما نتج عنه خروُج مساحاٍت واسعٍة من دائرة االستثمار الزراعّي.
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تمّلح  حدوث  آلّية  بأسلوبي  أصوغ 
التربة: 

أحاوُر رفاقي في أسباِب حدوث مشكلة تمّلح التربة، ثّم أصّنفها في الجدول اآلتي: 

تحتوي التربة في األحوال العادّية أمالحاً 
مختلفًة مثل كربونات الصوديوم وكربونات                                                                                           
المغنزيوم وكربونات الكالسيوم...لكْن زيادةُ تركيز 
هذه األمالح بدرجة عالية يؤّدي إلى تمّلح التربة 
وهذا يعيُق امتصاص الجذور للماء والغذاء ويؤّثر 

سلباً في نمّو النباتات. 

ال يحدُث التمّلح في األراضي التي يزيد معّدل األمطار 
فيها على 450 ملم/ سنة ما لم ُتستعملْ مياهٌ جوفّيٌة 
مالحٌة في رّي هذه األراضي، وما لم ُتستعمِل األسمدةُ 

الكيميائّيُة بإفراط.

معلومة مهّمة

معلومة مهّمة

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

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

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

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

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

أسباب مشكلة تمّلح التربة
البشرّيةالطبيعّية
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برأيك هل من الممكن أن تتمّلح التربة دون تدّخل اإلنسان )أفسر إجابتي(:

نبات الساليكورنيا - المتحّمل للملوحة 

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

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

ثالثاً: أحاوُر رفاقي في نتائج مشكلة تمّلح التربة، ثّم أصّنفها في الجدول اآلتي:

نتائج مشكلة تمّلح التربة

بيئّية

اقتصادّية

اجتماعّية

رابعاً: تجارب دولّية وعربّية لتجاوِز مشكلة تمّلح التربة 

عمل المركُز الدوليُّ للزراعة الملحّية ) ICBA( على مساعدة المزارعين أصحاِب الحيازات الصغيرة 
للتأقلم مع ملوحة التربة، وذلك باعتماد أصناٍف عديدٍة من النباتات المتحّملة للمالح كنبات الساليكورنيا 

)الشنان( وهومن المحاصيل العلفّية
 وفي هذا اإلطار وبعد مّدٍة طويلٍة من العمل تمّكَن المختّصون العراقّيون من إنتاج بذوٍر تتحّملُ 

الملوحة الستبدال البذور المستوردة ببذور منَتجة محلّياً تقاوم الملوحة.
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أّما في حالة الترب المتمّلحة التي لم تخرج من دائرة االستثمار بعد، فإّنه يمكن استصالُحها واستثماُرها 
من جديد، حيُث يلجأُ المزارعون إلى غسل التربة بتكرار، لكّنها عملّية مكلفٌة تتطّلب مّد شبكة رّي متكاملة 

وشقَّ قنواِت تصريٍف للتخّلص من المياه الزائدة.  
وعلى الرغم من كلّ المحاوالت السابقة تبقى مشكلُة التمّلح خطراً يهّدد قرابة %15 من األراضي القابلة 

للزراعة في العالم
إدارة التربة على نحٍو مستدام:

أنت مرشٌد زراعّي:
أصّمم لوحًة إرشادّيًة تتضّمن مقترحاتي حول الّسياسة الزراعّية التي يمكن اّتباُعها لحماية الّتربة من 

الّتمّلح والحفاظ عليها سليمًة مفعمًة بالحياة.
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وحدة السكان

المعيار:
السكانّية  الكثافة  ظاهرة  تحليل  في  الجغرافية  واألدوات  المعارف  توظيف 

ومشكالتها.
مؤشرات األداء: 

تصنيف توزع السكان بحسب الكثافة السكانّية.
استخدام طريقة حل المشكالت في تحليل مشكلة سكانّية.
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تخطيطٌ جيٌّد 
تنميٌة ُمستدامٌة

أقرأُ، وأحاوُر رفاقي:

أعملُ مع رفيقي:

»القّمة العالمّية الستدامة المدن« 

دولٌ متنّوعٌة من مختلف قاّرات العالم اجتمعت في هذه القّمة لغايٍة واحدة، وهي جعلُ مدِنها ذاِت الكثافة 
السّكانّية المختلفة تتمّتُع ببيئٍة آمنٍة جّذابة ُمستدامٍة في ظلّ ما يشهُده العالُم من تطّوٍر ونمّو متسارٍع.

أختاُر من المشروعات االستثمارّية اآلتية ما يناسُب كلَّ مدينٍة مراعياً كثافَتها السّكانّية وفَق اآلتي: 
أبراج  مشروعات   – موانئ  مشروعات   – العالمّية  الرياضّية   لللعاب  التحتّية  البنية  مشروعات 
سكنّية -مشروعات بيئّية)إعذاب مياه البحر-محمّيات طبيعّية-الطاقة النظيفة( – مشروعات علمّية – 

مشروعات جسور – أنفاق – طرق سريعة.  

التنمية  أماَم  عائقاً   ُتعدُّ  ال  منخفضًة  أم  كانت  مرتفعًة  السّكانّية  الكثافَة  إنَّ  هو:  القّمة  هذه  شعاُر 
االقتصادّية،  بل العائُق الوحيُد هو عدُم استثمار الموارد على الوجِه األمثل.

هي مقياٌس ديمغرافيٌّ ُيستعملُ لقياِس عدد السّكان في منطقٍة جغرافّية.
الكثافُة السّكانّية = عدد السّكان في منطقة ما ÷ المساحة الكّلية 

للمنطقة

الكثافُة السّكانيُة 
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.....................................................

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

مدينة ذات كثافة سكانية منخفضة
المشروع المناسب: 

الفائدة منه: 

مقّومات إنشاء المشروع: 
.................................................................

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

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

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

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

مدينة ذات كثافة سّكانّية متوسطة
المشروع المناسب: 

الفائدة منه: 

مقّومات إنشاء المشروع: 
.................................................................

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

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

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

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

مدينة ذات كثافة سّكانّية مرتفعة
المشروع المناسب: 

الفائدة منه: 

مقّومات إنشاء المشروع: 
.................................................................

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

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

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

مالحظة مهّمة:
قد يصلح المشروع االستثماري 

ألكثرمن مكان ]مع اختالف الكثافة 
السكانّية[،وهذا يتوقف على 
مقومات إنشائه والفائدة منه.
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أقرأُ، ثمَّ أجيُب:
ُحّمى الذهب:

في النصف الثاني من القرن التاسَع عشَر اندفع عشراُت 
اآلالف من المهاجرين الصينّيين نحو الغرب األمريكّي، 

تجذبهم ُحّمى الذهب.
 في تلك المّدة قُّدَر عدُد سّكان الصين بـ 412 مليون 
األسر  بين  المستمّرة  الحروَب  بالُدهم  وعانت  نسمة، 
االقطاعّية الحاكمة، وانتشاَر الفقِر والمجاعات واألوبئة 

لتدّني اإلنتاج الزراعّي بسبب فيضانات األنهار.
وألّنهم عانوا التمييَز بينهم وبين األوروّبّيين بداية هجرتهم انعزلوا في أحياٍء خاّصة حافظوا بوساطتها 
على لغتهم وعاداتهم ومعتقداتهم، واستمّرت هذه األحياء إلى يومنا هذا مَع  اندماجهم مع المجتمع 
والجذب  والخدمّية  االقتصادّيُة  االستثماراُت  فيه  تكُثُر  الذي  الصينيَّ  الحيَّ  عليه  وُيطلق  األمريكّي، 

السياحّي.
ر الكثافة  فشهدت والية كاليفورنيا نهضًة عمرانّيًة واقتصادّيًة، نتيجَة تزايد الهجرات الوافدة إليها، وتقدَّ
السّكانّية بنحو 84 ن/كم2.، ولو ُعّدْت واليُة كاليفورنيا دولًة مستقّلًة فإّنها سُتصّنف على أّنها خامُس 

أكبِر اقتصاٍد في العالم. 

أبّين دوَر األمريكّيين من أصول صينّية في النهضة العمرانّية واالقتصادّية التي شهدتها كاليفورنيا.
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وفوراٌت اقتصادّية كبيرة تجذُب السّكان في أبو ظبي:

تضاعَف إجمالّي عدد سّكان إمارة أبو ظبي 133مّرة 
في المّدة )1960م - 2015م(، نتيجة النمّو السّكاني 
والهجرة الوافدة، وتشير الدراساُت إلى أّن سّكان أبو 
ظبي شهدوا نقالٍت  نوعّيًة كبيرًة في العقود الماضية 
قد  والخدمات  الصناعات  وبروز  النفط  اكتشاف  وأّن 
الجغرافّي  والتوزع  الديمغرافّي  الّنمو  عملّية  سّرع 
إْذ انخفضت نسبُة سّكان المدن  للسّكان في اإلمارة، 
من %78عام 1968م إلى %65.5  عام 2015م 
بسبب تطّور البنى التحتّية  والخدمات ووسائل النقل 
الريفّية  المناطق  في  الكبرى  الشركات  بعض  وقيام 
هذه  استقطبْت  وقد  للمواطنين،  جاذبًة  أصبحت  التي 
الوافدة  العاملة  اليد  تّياراٍت كبيرًة من  األرياف أيضاً 
العربّية  الدول  وبعض  وأوروّبة  آسيا،  شرق  من 
حاملين معهم  ثقافاِتهم وعاداِتهم وتقاليَدهم في ظلِّ 
انخفاِض تكاليف الحياة واإليجارات في تلك المناطق 

ما العوامل الجاذبة للمواطنين إلى األرياف؟ 

أستنتُج كيف أّثرت هجرة اليد العاملة في البنية االجتماعّية واالقتصادّية )إيجاباً وسلباً(:
اآلثار اإليجابّية: 

اآلثار السلبّية:                       

إلى   تصل  مساحة  في  نسمة(   2.557.026( قرابة  اإلمارة  سّكان  عدُد  ليصلَ  الحكومّي،  والدعم 
67340كم. وكثافة سّكانّية 37.97 نسمة/كم. 

وقد أسهمت هذه الَعمالة في التنمية االقتصادّية واالجتماعّية، لكّنها عانت من إشكالّيات اندماجهم في 
المجتمع المحّلّي. 

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

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

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

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

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

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

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

1970 م
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الكثافة السّكانّية في سورية
تعكس خريطة التوّزع السّكانّي في سورية مدى االرتباط بيَن أنماط التوّزع السّكانّي والموارد 

الطبيعّية.
أقرأُ الخرائط اآلتية وأطابق بيَنها، ثمَّ أكتُب نّصاً علمّياً أصّنُف فيه توّزع السّكان في سورية بحسب 

الكثافة السّكانّية مفّسراً ذلك.

خريطة توزع الكثافة السكانّية في الجمهورّية العربّية السورّية
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خريطة توّزع الموارد المائّية في الجمهورّية العربّية السورّية

117خريطة توّزع الثروات الباطنّية في الجمهورّية العربّية السورّية
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أنت خبيُر تخطيط:
ما المشكالُت الناتجُة عن اختالِف  توّزع السّكان في سورية وتباينه؟

أقترُح حاّلً يحّقق تنمية متوازنة عمرانّياً وخدمّياً واقتصادّياً في سورية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................
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....................................................................................................................
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....................................................................................................................
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الهجرةُ في خدمة التنمية: 
» قدرات وإمكانات ومساهمات المهاجرين مدهشة جّداً«

كان هذا الشعار الذي ُرفَِع في سيؤول في كوريا الجنوبية، في اليوم العالمّي للمهاجرين الذي يصادف 
18 كانون األّول من كلِّ عام.

»تعاني دولٌ عديدةٌ من مختلف أنواع الهجرة؛ ألسباٍب متعّددة، وينتج عنها أثٌر سلبّي سواًء في الدول 
المستقبلة للمهاجرين من زيادٍة ألعداد السّكان فيها والضغط على الخدمات بصورة هائلة يفوُق قدرَتها 
االستيعابّية، أم على الدول المرسلة للمهاجرين من تغّيٍر لتوّزع السّكان، واالفتقار إلى الكفاءات واليد 

العاملة.           
 وللهجرة الدولّية أثر إيجابيٌّ في التنمية في عدٍد من األمور، منها: التحويالت المالّية التي يرسلها 
المهاجرون لبلدانهم، وتبادل المعارف والخبرات المكتسبة، والمشروعات االستثمارّية المشتركة التي 

يؤّسسها المهاجرون.
 اختلفت اآلراُء في موضوع الهجرة، فهناك آراٌء ترى الهجرَة ظاهرًة ستبقى موجودًة، ويجب أن يكون 

لها تدابيُر أفضل للدول المستقبلة.
وآراٌء ترى أّن حلَّ مشكلة الهجرة أمٌر مرهوٌن بواقع البلدان المرسلة.

أعمل مع مجموعتي على تبّني رأّي واحٍد مّما سبق، وأقّدُم المسّوغات التي تعّزز هذا الرأي.

رأيي هو:

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................
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المسّوغات هي:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................
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....................................................................................................................
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وحدة االقتصاد

المعيار:
توظيف التطورات العلمية والتقنية الحديثة في دراسة األنشطة االقتصادية.

مؤشرات األداء: 
تحديد التوزع الجغرافي للحاصالت الزراعية والثروة الحيوانية.

تحديد التوزع الجغرافي للصناعات ومعالجة مشكالتها.
استنتاج أهمية التجارة والعوامل المؤثرة فيها.

تتبع طرق المواصالت الرئيسة وتوضيح أثر جغرافية المكان على 
شروط النقل.

استنتاج نوع السياحة باالعتماد على مصادر المعرفة الجغرافية.
اقتراح أماكن سياحية وتوضيح مقوماتها.
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احِة مفتاُح الرَّ
ألهِل الفالحِة

أقرأُ، ثمَّ أحاوُر رفاقي ملتزماً آداَب 
الحوار:  

تهتمُّ الجغرافية البشرّية بدراسِة العملّيات التي 
تظهُر تفاعلَ البشِر والبيئة، وقد غالى بعُض 
الجغرافّيين في درجة تأثير البيئة الطبيعّية في 
النشاط اإلنسانّي  بحيُث فّسَر ُمجملَ النشاطاِت 
للظروِف  تامٌّ  انعكاٌس  أّنها  على  البشرّيِة 
والمؤّثراِت الطبيعّيِة المحيطِة بالمجتمِع، وأّن 
اإلنساَن هنا ُمجّرُد آلٍة أو جهاٍز يقتصُر دوُرهُ 
على االستجابِة فقط لتلك المؤّثراِت؛ وُسّميت 
اّتجاهاٍت  من  عنها  نتَج  وما  النظرّيُة  هذه 

فكرّية بـ )الَمدرسِة الحتمّيِة(. 
دوَر  تؤّكُد  ُمناقِضٌة  أفكاٌر  لذلك ظهرْت  خالفاً 
اإلنساِن اإلبداعّي في الوسِط الجغرافّي الذي 
من  إرادتِه  بمحِض  يختاُر  وأّنه  فيه،  يعيُش 
قدراِتِه  ُيالئُم  ما  المحيطِة  الطبيعّيِة  البيئِة 
الفكرّيُة  االّتجاهاُت  هذه  وُسّميت  وأهداَفُه؛ 

الجديدة بـ )الَمدرسِة اإلمكانّيِة(. 
البشرّية  النشاطات  أهّم  من  الزراعُة  وُتعدُّ 

التي تدرُسها الجغرافية. 

احِة ألهِل الفالحِة: مفتاُح الرَّ
مرجٌع زراعّي قديم،فيه إرشاداٌت تساعُد الفاّلَح 

على اختياِر المحصوِل المناسِب ألرضِه

أشارُك رفيقي في تحليل العالقة بين دراسة الزراعة والجغرافية، وأهمّية كلّ منهما لآلخر:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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 أصّنُف كاّلً من العوامِل اآلتيِة المؤّثرِة في الزراعة ضمن 
المجموعة المناسبة لها: 

األرض  سطح  على  والحيوانّي(  النباتّي  )بشقّيه  الّزراعّي  لإلنتاج  الجغرافيُّ  الّتوّزع  َيتأّثُر 
بمجموعٍة من العوامل الطبيعّية والبشرّية، ولكن:

هل العواملُ الطبيعّيُة هي التي تتحّكُم بالّتوّزِع الجغرافّي لّلزراعة وتسيطُر عليه؟
أم أّن العواملَ البشرّيَة هي َمْن ترُسُم شكلَ التوّزِع الجغرافّي لإلنتاج الّزراعّي ضمَن البيئة التي 

يعيش فيها اإلنسان؟ فهو الذي ُيقّرُر ماذا يزرع وُيرّبي؟ وأين يزرع وُيرّبي؟ 

قضّيٌة للمناقشة: 

عدد الّسّكان ومدى 
توّفر اليد العاملة

طرق الّنقل 
والمواصالت

التطّور 
العلمّي 

والتكنولوجي 

رأس 
المال

موارد 
المياه

الّسوق

الُمناخ

التربة

السّياسة الحكومّية 
وخططها الزراعّية

مظاهر الّسطح 
)التضاريس(

العالقات واالرتباطات 
الخارجّية

العوامل البشرّيةالعوامل الطبيعّية
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أَستعرُض بعَض اآلراء التي ناقشت هذه القضّية، أحّللها، ثّم أناقُش، وأجيُب:
الرأُي األّولُ يقول: أعطني خريطَة بلٍد من البلدان، ومعلوماٍت وافيًة عن موقعِه وُمناخِه ومياهِه 
ومظاهرِه الطبيعّيِة األُخرى، بإمكاني في ضوء ذلك أن أحّدَد لَك أيَّ نوٍع من الّنشاط البشرّي يمكن 
أن يكوَن في هذا البلد، وأيَن يمكُن أْن تتوّزَع الزراعاُت، وأّي دوٍر يمكُن أن ُيمّثَله هذا البلد في 

التاريخ.

معتمداً على البياناِت اآلتية أثّبُت على خريطة العراق رموزاً تشيُر إلى المناطق األكثِر مناسبًة 
لتوّزع اإلنتاج الزراعّي بشّقيه )النباتّي والحيوانّي(.

- إلى أيِّ مدرسٍة جغرافّيٍة ينتمي هذا الّرأي؟ ...........................................................

يتنّوُع الُمناُخ في العراق:
ُمناُخ البحر المتوّسط: يسوُد في المنطقة 

الجبلّية في الشمال الشرقّي من البالد؛ أمطار 
هذه المنطقة بين 400-1000ملم/سنة.

الُمناُخ القاري: يسوُد في المنطقة 
الوسطى)األجزاء الشمالية من السهل الرسوبيِّ 

وسهول الجزيرة(،وتراوح أمطاُره السنوّية 
بين 200-400ملم/سنة.

: يسوُد في الهضبة  الُمناُخ الصحراويُّ الحارُّ
الغربّية واألجزاء الجنوبية من السهل 

،وتراوح أمطاُره بين الرسوبيِّ
 50-200 ملم/سنة. 

القمح: تجود زراعُته في المناطق السهلّية 
المروّية أو المناطق التي تزيد أمطاُرها عن 

300ملم/سنة.
الزيتون: أنسُب المناطق لزراعِته البيئة 

المتوّسطّية الرطبة وشبه الرطبة.
 النخيل: نبات متحّمل للجفاف.

التّفاح: أفضل مناطق زراعته الجبالُ لكونه يحتاُج 
إلى درجة حرارٍة منخفضة لينضَج جّيداً.

األغنام: تتمّيُز بقدرتها على تحّمل الُمناخ القاسي 
الجاّف.

األبقار: ُترّبى في المناطق وفيرة المراعي ذات 
درجة الحرارِة المعتدلة. أو في مزارع متخّصصة.
الجواميس: تترّكز تربيُتها في المستنقعات حيُث 

المناطق الحاّرة. 126



واجهِت  »لقد  بمقولة  الطبيعُة  أوجدْتها  التي  العقباِت  تجاوِز  في  اإلنسان  دوَر  أّكَد  الثاني:  الرأُي 
المجموعاُت البشرّيُة المتباعدةُ والمنتشرةُ في القاّرات عقباٍت طبيعّيًة لم يكن باإلمكان قهُرها إاّل بمرور 
الزمن حتى تطّورت معارفُه وخبراُته وتقنياُته وما الحضارةُ إاّل صراُع اإلنسان ضّد تلك العقبات، وهكذا 
أصبَح لإلنسان دوٌر مهمٌّ في تغيير مالمح البيئة التي يعيُش فيها، وتكييفِها حسَب حاجاِته ونشاِطه«.

إلى أّي مدرسٍة جغرافّيٍة ينتمي هذا الرأي؟  ............................................................... 
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حّسَن مزارعون من مناطَق متعّددة من العراق المناطَق التي يعيشون فيها، ففي منطقِة دهوك ُسّويت 
عّدةُ مناطَق جبلّيٍة وُمّهدت، وفي محافظة األنبار الصحراوّية ُحفرت آباٌر ارتوازّية وُمّدت قناةٌ من نهر 

الفرات، وعلى أطراف شّط العرب أقيمت ُغرُف )بيوت محمّية( تبريد زراعّية.

أعوُد إلى الخريطة السابقة للعراق، وأحّدُد عليها الزراعاِت وأماكن تربية الحيوان الجديدَة التي يمكُن 
الحصولُ عليها بعد هذه التعديالت. 

أبّيُن فيه رأيي في أثِر النظرّيتين الحتمّية واإلمكانية في النشاِط االقتصادّي الزراعّي  أكتُب نّصاًعلمّياً 
مدّعماً مقالي باألمثلة العلمّية المقنعة: 

أنت قادٌر على اّتخاذ حكٍم سليٍم:

ما الزراعاُت والحيواناُت التي يمكُن أن توجَد في هذه المناطق بعد التعديالت الجديدة؟)مبرراً إجابتي(
وتربيُة............................. باإلمكان زراعُة............................  منطقة دهوك سيكوُن  في 
السبب هو .....................................................................................................
..................................... .......................................ويرّبون  سيزرعون  األنبار  وفي 
السبب هو .....................................................................................................
العرب سنزرُع .............................. ونرّبي ............................................. وفي شّط 
السبب هو .....................................................................................................

برأيك، هل سيبقى اإلنتاج الزراعّي والحيوانّي هو ذاته أم من الممكن إدخالُ أصناٍف جديدة؟
............................................................................................................... 
................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................
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....................................................................................................................
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أيــَن أصنــُع؟ 

أقرأُ الّنصَّ اآلتَي، ثّم أجيُب عن األسئلة 
الالحقة: 

ميزاُن الّدخل )النشاط االقتصادّي األكثر ربحاً(: 

- أختاُر النشاَط االقتصاديَّ األكثَر ربحاً من األنشطة اآلتية، ثّم أكتُبه في ِكّفة الميزاِن الراجحة، وفي الِكّفة 
المقابلة أكتُب النشاَط األقلَّ ربحاً، مع التعليِل في كّلْتا الحالتين: 

• إنتاُج كّمّيات كبيرة من ثمار الزيتون. 
• تحويلُ ثمار الزيتون )بالتصنيع( إلى زيت الطعام ومورد طاقة. 

• استخراُج كّمّياٍت كبيرٍة من خامات الحديد. 
• تعديُن خاماِت الحديد وتصنيُع اآلالت والمعّدات. 

• تصنيُع أدواٍت كهربائّية وإلكترونّية. 
• حفُر واستخراُج الصخور وتصنيُع مواّد البناء منها. 

• تصنيُع األلبسة الجاهزة.            

يرتفَع  فلن  دولة   أّي  اقتصاِد  تطّور  في  الحاسَم  الرئيَس  الدوَر  الحاضِر  الوقِت  في  الصناعُة  تؤّدي 
إاّل إذا دخلْت مضماَر مستوى دخِل األفراِد في الّدوِل التي ستستمرُّ في إنتاِج الخاماِت الزراعّية والمعِدنّية 

الصناعة.

النشاط االقتصادي األكثر 
ربحاً

السبب:

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

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

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

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

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

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

السبب:

النشاط االقتصادي األقل
 ربحاً

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

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

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

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

...........................................
السبب................................................
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العواملُ الرئيسُة في تحديد أماكن الصناعة: 
أقرأُ النصَّ اآلتَي، ثّم أستنتُج: 

أنتجت محافظُة طرطوَس نحو 300 ألف طن من 
السّكان  استهلك  وقد  2018م،  لعام  الحمضّيات 
وباَع  اإلنتاج،  من  طّن  ألف  المحافظة 100  في 
باقي  إلى  منه  طّن  ألف   50 نحو   المزارعون 
بـ   ُتقّدر  كبيرة  كّمّيات  لديهم  وبقي  المحافظات، 

150ألف طّناً. 

1- التصنيع في معامِل العصير الطبيعّي. 
2- الخزن والتبريد. 

3- إغراق األسواق المحّلّية بالمنتج بعد تخفيض أسعاره. 

 توّفر الماّدة الخام بنوعّية مناسبة للعصير.• 
 توّفر اليد العاملة.• 
وجود أسواق محّلّية وخارجّية ) تتمّثل بعدد السّكان في مكان اإلنتاج ومستوى استهالكهم وقدراتهم • 

الشرائّية(  تستوعب المنتج.  
سابقاً •  المقترحة  بالطرائق  مقارنًة  عصيراً  الحمضّيات  تصنيع  من  االقتصادّية  الجدوى  ارتفاع 

 : لتصريف الفائض، إْذ إنَّ
- ُغرَف التبريِد والخزِن تحتاُج إلى تزويٍد مستمّر بالكهرباء الالزمة لعملّيات التبريد وحفظ الثمار من 

َلف، وهذا يفرض تكاليَف إضافّية.  التَّ
- تؤّدي سياسة إغراق األسواق بالحمضّيات وتخفيض أسعارها إلى ما دون أسعار التكلفة إلى خسارٍة 
نحو  واالّتجاه  الحمضّيات،  زراعة  عدُم  عنه  ينتُج  قد  وهذا  اإلنتاج،  من  المزارعين  أرباِح  في  كبيرٍة 

محاصيلَ أكثَر ربحاً )الزراعات المحمّية مثالً(. 

أقترُح طرائَق جديدًة لتصريف فائض إنتاج الحمضّيات ُتحّقق مبدأ الجدوى االقتصادّية: 

وبعَد دراسة احتماالت طرائِق تصريِف فائِض اإلنتاج، اختارت إحدى الشركاِت طريقة: تصنيع الحمضّيات 
في طرطوس بهدف إنتاج العصائر الطبيعّية، للسباب اآلتية: 

لالستثمار  الباقَي  اإلنتاَج  الفالحين  اّتحاُد  فعَرَض 
بإحدى الطرائق اآلتية:

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

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

....................................................................................................................131



  أستنتُج مّما سبق العواملَ المؤّثرة في قيام الصناعة ضمن المخّطط اآلتي: 

أقرأُ، وأحاوُر رفاقي في أشكال التوّزع الجغرافّي للصناعة:
والجدوى  البيئيُّ  الجانُب  فيه  وُيراعى  للمصنع  المناسب  الموقع  اختيار  ويعني  الصناعّي:  التوطين 

االقتصادّية.

العوامل المؤّثرة في 
قيام صناعة رابحة 

في مكاٍن ما 

في مناطق مبعثرة:  حيُث توجُد معاملُ منفردة، أو مناطُق 
صناعّية في ضواحي المدن واألرياف، كمصانع األدوية.

أشكال التوّزع 
الجغرافّي 

للصناعات  

قرب مواقع استخراج المواّد الخام : 
وتتأّثربارتفاع تكاليف الّنقل للمواّد الخام 

الثقيلة الوزن، أو السريعة التلف.
 أفران ّصهر الحديد وُتجاوُرها معاملُ 

لب قرَب مناجم الحديد. الحديد والصُّ
 ومعاصُر قصب السّكر عند مناطِق 

زراعتِه.

مصانع أقيمت قرب المدن الكبرى
لسهولة النقل والتسويق، والطلب 

المتزايد.
)األلبان، األلبسة الجاهزة(

قرب طرق المواصالت الرئيسة 
والموانئ البحرّية: صناعات ثقيلة 
تترّكز في الموانئ البحرّية لسهولة 

الحصول على المواّد الخام وتصريف 
اإلنتاج 

)صناعة السفن(

قرب مواقع استخراج الطاقة: 
تتوّطن الصناعات التي تستهلك 

كّمّياٍت كبيرًة من الطاقة بالقرب من 
ن صناعة  مصادر الطاقة، مثل توطُّ
األلمنيوم بالقرب من السدود)الطاقة 

الكهرمائّية(. 
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اآلتية  الحاالت  في  الصناعات  لبعض  األفضل  الجغرافّي  التوّزع  تحديد  ما سبق في  أعتمُد على 
مراعياً الجدوى االقتصادّية، والجانب البيئّي، وأذكُر السبب:  

    سبب اختيار مكان الصناعة   المكان األفضل إلقامتهاالصناعة

المثّلجات

تكرير النفط

عربات القطارات

الهواتف النّقالة )الخلوّيات(

الشوندر السّكرّي
بين زيادة اإلنتاج... ومرارة التصنيع....

أقرأ النصَّ اآلتَي، وأحاوُر رفاقي:

المحصولَ  كونه  السّكرّي من  الشوندر  أهمّيُة  تكمن 
الوحيَد في سورية الذي ُيعتمُد عليه إلنتاج السّكر كما 
أّنه ثاني المحاصيل الصناعّية بعد القطن، وُيزرُع في  

)سهل الغاب ووادي الفرات(. 
يرتبُط إنتاُج السّكر ودرجُة حالوِته بمّدة بقاء المحصول في األرض، وُنضِجه، ألّن أيَّ تأخيٍر في عملّية 
القلع بعد النضج يؤّدي إلى خفض محتوى الّسكر في الجذور، فضالً عن أّنها تتعّرض للعفن والّتلف إذا 
لم ُيبدأ بتصنيِعها بعَد اقتالِعها، وهذا ما يقّللُ من جدواه االقتصادّية؛ لذلك وجب إنشاء معامِل السّكر 
بالقرب من مناطِق زراعته، فأُقيمت معامله في كلّ من: تل سلحب في حماة، مسكنة في حلب، إدلب 

)معمل جسر الشغور(، والرّقة، ودير الزور. 
وُيشّجُع الفالحون وُيدعُم سعُر الشراء، وُيوّفُر المصِرُف الزراعيُّ مستلزماِت اإلنتاج )أسمدة وقروض(، 

أّما المؤّسسُة العاّمُة للبذار فتعملُ على توفيِر حاجاِتهم من البذار الُمحّسن. 
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إلقامة مصنع، بهدف تنشيط  مناسباً  السورّية وأحّدُد مكاناً  العربّية  الجمهورّية   أرسُم خريطة وطني 
الصناعة وسّد حاجِة السوِق المحّلّية والتصدير، مراعياً فيه توّفر الشروط الالزمة لنوع الصناعة التي 

اخترَتها، والجدوى االقتصادّية، والجانب البيئّي. 
أستعيُن بخريطة الثروات الباطنية التي مرت معنا سابقاً، وبالمعلومات اآلتية:

 أستنتُج مشكالِت تصنيِع السّكر في سورّية، وأقترُح حلوالً مناسبة لها:  

أنت مستثمٌر اقتصاديٌّ في مجال الصناعة

   الحلول المقترحةالمشكالت

أهم الزراعاتالمنطقة
الزيتون والحمضياتالمنطقة الساحلية

القمح والقطنالمنطقة الشرقية

الشوندر السكري والفستق الحلبيالمنطقة الوسطى والشمالية

التفاح والعنبالمنطقة الجنوبية

الفعلّية  للطاقة  السّكرّي  الشوندر  إنتاج  كفاية  السّكر: عدُم  تعترُض تصنيَع  التي  الصعوباِت  أهّم  ومن 
للمعمل الموجود في كلّ منطقة، وهذا يفرُض جلَب الشوندر من المحافظات القريبة، مما يسّبُب زيادَة 
أجور النقِل ورفِع كلفة اإلنتاج وتدّني المواصفات للشوندر الوارد من مسافات بعيدة عن المعمل  فضالً 
عن عدم انتظاِم توريد الشوندر من المناطق المجاورة ومخالفِة جدول استالم المحصول الزمنّي اليومّي 
وهذا يسّبُب إشكاالٍت بالتصنيع نتيجَة تدهوِر الشوندر وتعّفنه وبقائه مّدًة طويلًة على أبواب المصانع 

أو توّقف المصنع عن العمل. 
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- نوع الصناعة: ..............................................................................................
في محافظة ........................ مكان المصنع: ......................................................... 

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

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

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

- الشروط )العوامل( المتوّفرة للصناعة التي اخترتها: 

- الجدوى االقتصادّية من المنتج الصناعّي: 

- كيف جعلت من صناعتك صديقة للبيئة؟ 
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تبادٌل تجاري دوليٌّ و رقميٌّ

عاصمُة القوافِل التجارّيِة وسّيدةُ التجارِة 
العالمّية

أقرأُ، وأستنتُج، وأجيُب:
تمّيزت مدينُة تدمَر بازدهاٍر اقتصادّي َتديُن به وظيفتها 
التجارّية بحكم موقِعها على طريق الحريِر؛ إْذ كان لها 
معامالٌت تجارّية مع حضاراِت العالِم القديِم كلِّها. وبرَز 
منها  والمنطلقِة  إليها  الواردِة  القوافِل  بخدمِة  أثُرها 
وحمايِتها مقابلَ رسوٍم مالّيٍة تحّصلُها بموجِب القانوِن 

المالّي التدمرّي المعروِف حالّياً بالتعرفِة الُجمركّية.
واّتسمت تدمُر بامتالِكها ما يسّمى اليوَم )منطقة للتجارة 
سوِرها  بيَن  ما  مساحَة  المدينُة  امتلكت  فقد  الحّرة( 
بالراحة  للقوافل  سمحت  الجمارك  وسوِر  الدفاعّي 

وإعادة تحميل البضائع على قوافلَ جديدٍة دوَن رسوم

أثُر المبادالت التجارّية في االزدهار االقتصادّي في مملكة تدمر:

الصناعاِت  معظَم  الثانيُة  العالمّيُة  الحرُب  دّمرت 
على  معتمدًة  ثانيًة  وازدهرت  نَمْت  لكّنها  اليابانّية، 
حيوّية الشعب اليابانّي ومهارِته ودّقته، ودعم الدولة 
لها مالّياً وعلمّياً وتجارّياً، لتصبَح الياباُن ثالَث أكبِر 

اقتصاٍد في العالم.  

الياباُن: دولٌة تستورُد جميَع ما تحتاُج إليه صناعُتها.

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

.............................................................
.
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كيف استطاعت الياباُن سدَّ احتياجاِتها من النفط؟  

القّوة  في  عالمّياً  الثاني  الترتيب  على  الياباُن  حصلت  كيف 
الصناعّية؟ 

األولى عالمّياً بصناعة السفن.  

وتقوُد العالَم في انتاج الروبوت 
)اإلنسان اآللّي( واستعماله.

لب األولى عالمّياً بإنتاج الصُّ

تفتقُر الياباُن إلى الكثير من الموارد الطبيعّية، وال سّيما )المعادن، الفحم الحجرّي، ......(، وتنتُج 
من النفط 600 ألف طّن سنوّياً، وهو ما يعادلُ استهالكها في يوٍم واحد، إذ ُيقّدر االستهالُك السنوّي 
بـ 200 مليون طّن، ومَع ذلك تسهُم بـ %10 من اإلنتاج الصناعّي العالمّي، وهذا جعلها ثانَي قّوٍة 

صناعّيٍة في العالم.
أستنتُج من الّصور و النّص: 

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................
...................................................................................................137



سياسة الباب المفتوح: 

مّما سبق أستنتُج: 
أثَر التجارة اليابانّية في: 

عواملُ تؤّثُر في قيام التبادل التجارّي بين الدول 

أفّكُر، وأحاوُر: هل تستطيُع 
البرازيلُ أْن تتحّكَم بأسعاِره في 
األسواِق العالمّية؟ ولماذا؟  

) أ ( التخّصص في إنتاج معّين تبعاً لالختالف بين الدول بـ: الُمناخ أو الموارد الطبيعّية أو غيرها 
من العوامل، فمثالً البرازيلُ ذاُت الُمناِخ االستوائّي تختصُّ بإنتاج البنِّ وتصّدُره إلى الكثير من دول 

العالم.

اعتمدت الحكوماُت المتعاقبُة في اليابان على هذه السياسة لتجارِتها، إْذ توّسعت بأسواقِها الداخلّية 
وقّدمت تسهيالٍت لتدّفق رؤوس األموال األجنبّية لالستثمار فيها، وتحسين شروط تعامالتها المالّية  
الدخِل  مصادِر  وزيادِة  جديدة،  عمٍل  فرص  خلق  وهذا  الواردات،  على  الجمركّية  تعرفتها  وخفض 
الثمِن  الدّقة وغاليِة  المختلفة ليرتفَع مستوى معيشة سّكانها، وتخّصصت بصناعة منتجاٍت عاليِة 
وتصديِرها سّداً لحاجِة األسواق العالمّية، للحصول على النقد األجنبّي وتمويل استيراد المواّد الخام 

الالزمة لصناعتها.  

تنمية االنشطة االقتصادّية: .............................................................................    -
-الدخل الوطنّي: .............................................................................................

- أفّسُر الميزاَن التجاريَّ الرابَح لليابان: 
 ...............................................................................................................
...............................................................................................................
أستنتُج مّما سبق العواملَ المؤّثرة في قيام التجارة الدولّية: ............................................
...............................................................................................................
أستنتُج أهّمّيَة التجارة الدولّية مستفيداً من تجِربة اليابان: ..............................................
...............................................................................................................
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أفّسُر أثَر القّوة الشرائّية للسّكان في التسويق وطلب المنتجاِت 
وأنواعها:

أستنتُج أثَر استعمال الشابكة في التبادل التجارّي 

)ب ( انخفاض تكاليِف اإلنتاج: 
يتمّيز النفُط في منطقِة الخليِج العربّي بَجودِته، وغزارِة 
آباِره، وقرِبها من السطِح، ومن موانِئ التصديِر وهذا 

أّدى إلى انخفاِض تكاليِف إنتاِجه. 

)ج ( اختالُف الميوِل واألذواق: 

)د( : الثورةُ الرقمّية : 

األسواق  في  اإلنتاِج  تكاليِف  انخفاِض  أثَر  أستنتُج 
العالمّية؟ 

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

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

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

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

وال  التجارّي  التبادِل  زيادة  في  العامِل  هذا  أهّمّية  تزداُد 
وارداُت  تتنّوُع  حيُث  والغنّية،  الفقيرة  الدول  بيَن  سّيما 
الدوِل الغنّية بتنّوع ميوِل أفراِدها وأذواقهم ومتطّلباتهم. 

في مجال االّتصاالت و تكنولوجيا المعلومات، التي تختلف في مستوى تقّدمها سواٌء باالستعماِل أم 
باإلنتاج بيَن بلٍد و آخَر، وتعتمُد على مؤّشراٍت، منها: )الهواتف، الحواسيب، الشابكة و مستخدميها(.

اّتصال إلكترونّي حّقق نشاطاً تجارّياً: في عام 1994م بدأ تاريُخ التجارة اإللكترونّية مع 
أّول عملّية بيٍع عبَر اإلنترنت، ومنذ ذلك الحين بدأت التجارةُ اإللكترونّيُة تتطّور بهدِف 
تسويِق المنتجاِت عبَر اإلنترنت، واستفادت منها الشركاُت الصغيرةُ والكبيرةُ، إْذ مّكنتهم 

من تسويِق سلِعهم وخدماِتهم محّلّياً ودولّياً. 
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تقارب  في  االلكترونّيُة  التجارةُ  أسهمت  كيف  أستنتُج 
األسواق العالمّية ذاِت البعِد الجغرافّي:

أكملُ الجدولَ اآلتَي بفوائد التجارة االلكترونّية:

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

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

أّثرت التجارةُ االلكترونّيُة تأثيراً كبيراً في االقتصاد العالمي، وهذا أّدى إلى زيادة إنتاجّية كلّ النشاطات 
االقتصادّية المختلفة، ونمّو األسواق والتواصِل الثقافّي والحضارّي. 

البيئّيةاالجتماعّيةاالقتصادّية
فرص عمل لرّبات البيوت

والمتقاعدين وذوي 
االحتياجات الخاّصة

تقّلل االزدحاَم المرورّي

شْهُد الرحيِق من مزرعِتنا، إليَك أينما كنت:

انطالقاً من أهّمّية العسل التجارّية في بلدتي لَجودِته، وفوائِده 
المعرفة، ودراستي  الخبرة و  الطّبّية، وبعَد االستعانِة بأهِل 
لليد العاملة الالزمة، وحساب التكاليف، والمعّدات المطلوبة 
أْن  والنفقات، وتوّقعات األرباح، و إمكاِن التسويق، قّررُت 
تصنيَع  فاخترُت  بي،  خاّص  تجارّي  مشروٍع  في  استثمرهُ 
منتجاِت عسٍل جديدٍة مختلفٍة منافسٍة بأسعاِرها، وتسويَقها 

محّلّياً وخارجّياَ، واخترنا اسَم الُمنَتج )شهد الرحيق(.
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مستفيداً من الّصور والنّص:
أستنتُج بعَد اختيار فكرَة المشروِع التجارّي مقّوماَت  تنفيِذه:

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

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

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

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

 بعَد عّدِة أّياٍم تلّقيُت الردوَد، وبدأُت أتواصلُ أنا والزبائن المحّلّيون، ومراكز التوزيع، والمعتَمدون 
بطاقاِت  أو  الّنقِل   أو شركاِت  األمواِل،  َعبَر شركاِت تحويِل  أو  الدفُع مباشراً،  القطر، وكان  خارَج 

االئتمان عبَر اإلنترنت.  

لنا الصوَر والفيديو والمعلوماِت الخاّصة به مع عبارة )كفالة منتج، ورأُيكم أساُس جودتنا( على  حمَّ
منا عروضاً لالشتراك بقائمتنا البريدّية بعَد شراء الخدمة، وَحَرصنا أن يكوَن  الموقع االلكترونّي، وقدَّ
الشبكات  بقّوة على  ننَس أن نكوَن حاضرين  البحث، باستمرار، ولم  لنتائج  الصفحات األولى  على 
االجتماعّية،  فاخترنا أشهر المنّصات إلطالق الحملة الدعائّية، مع كتابة مالحظة )منتجات مكفولة  

ورأُيكم أساُس جودتنا(. 
مستفيداً من النّص، أستنتُج خطواِت التسويِق اإللكترونّي: .............................................
...............................................................................................................
 ..............................................................................................................
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بيَن بصمِة المكاِن
و عبقريِّة اإلنساِن في 

الهندسة
أعملُ مع مجموعتي:

أقرأُ الّصوَر اآلتيَة، وأجيُب:

انهياراٌت أرضّية إثَر أمطاٍر غزيرٍة 
- ما األخطاُء التي وقعْت في أثناء 

شّق هذا الطريق؟ 

 طرٌق في جبل تايمن - الّصين  
- أفّسُر لماذا لم تّتخذ تلك الطرق مساراٍت 

مستقيمًة؟ 

يتأّثر مجالُ النقِل )البّرّي والبحرّي والجّوّي ( بمجموعٍة من العوامِل الطبيعّية والبشرّية التي تتفاعلُ 
فيما بيَنها، لتحّدَد خصائَصه، وتوّجه مساراِت شبكاِتِه المختلفة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................
  ................................................
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النشاُط األّولُ: مجالُ النقل البّرّي
للبحث في هذا الموضوع، سننّفُذ األنشطة اآلتية:

)لنتبّيْن معاً تأثيَر العوامِل الطبيعّية والبشرّية في مجال النقل البّرّي(
أقرأُ، وأحّللُ المعطياِت اآلتيَة، ثّم أجيُب:
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سكة حديد سيبيريا

 من شروط إنشاء طرق النقل البّرّي :
- أن تقام على أراٍض منبسطة.                                                                          
- أْن تحّقق فائدًة اقتصادّية.                                           
– أْن توّفر عنصَر األمان.                                       
مالحظة: إنَّ النقلَ بالسكِك الحديدّية 
أرخُص من النقل بالسّيارات وأقلّ 

تأّثراً بالعوامل الُمناخّية

1- أدّوُن مالحظاتي حول أماكن توّزع شبكات النقل البّرّي في األراضي الروسّية وكثافتها:    
 ...............................................................................................................
 ...............................................................................................................
التي أّدت إلى هذا التباين: ................................................................. أبّيُن العواملَ 
...............................................................................................................
 ...............................................................................................................
 ...............................................................................................................

2- أتتّبع مساَر سّكة حديد سيبيريا وأسّمي المراكز التي تصلُ بينها:
 ...............................................................................................................
...............................................................................................................

مّدت روسيا هذا الخطَّ بالرغم من تكلفِتِه العاليِة ومروِره في مناطَق خاليٍة من السّكان، أفّسُر ذلك:  
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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نهر كولورادو

نهر سانت لورانس

النشاط الثاني: مجالُ النقل النهرّي
 )لنتبّيْن معاً تأثيَر العوامِل الطبيعّية والبشرّية في مجال النقل النهرّي(

أقرأُ، وأحّللُ المعطياِت اآلتيَة، ثّم أجيُب: 
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 من شروط النقل النهرّي: 
)مروُر النهِر في مناطَق قليلِة االنحداِر 

حيُث يّتسُع مجراه - خلّو المجرى النهرّي 
من العوائق كالجليد - توّفُر عنصِر 

األمان -أْن يحّقق فائدًة اقتصادّية (                                                                        
مالحظة: إّن النقلَ النهرّي أرخُص من النقِل 

بالسكك الحديدّية. 

1- ُيعدُّ نهُر سانت لورنس أعظَم طريٍق للنقل النهرّي في أمريكا الشمالّية، في حين ال ُيستعملُ نهُر 
ُر ذلك:       كولورادو في المالحة النهرّية، أفسِّ

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

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

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

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

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

السكُك الحديدّية بدالً من نهِر سانت لورنس لنقل خاماِت الحديِد من  2- في فصل الشتاء ُتستعملُ 
مناطِق تعدينها إلى المرافئ.    

 تفسيري لذلك هو: .........................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................

أبّيُن تأثيَر التحّول إلى السكك الحديدّية في أسعاِر خاماِت الحديِد، ثمَّ أعّللُ إجابتي: ..................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
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النشاُط الثالُث: )تحّدي الصعوبات (   
تمّكَن اإلنساُن بفضل االزدهاِر الحضارّي وتقّدمه التكنولوجّي من تطويع البيئة لصالحه والتغّلب على 
الكثير من العقبات الطبيعّية التي كانت تحْولُ دوَن امتداِد شبكات الطرق المختلفة وتحسين خصائصها 

ورفع كفاءتها. 
النقل والتقّدم الحضارّي مستفيدين مّما سبق ومن قراءة  التكنولوجّي في مجاِل  التقّدم  لنتبّيْن تأثيَر   

المعطياِت اآلتيِة وتحليلِها، ثّم ندّوُن ما توّصلنا إليه من نتائَج: 

         نفق بحر المانش                 
)أعجوبة هندسية تحت الماء(
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أطولُ جسر معّلق في العالم - الصين

السيارة الطائرة في المستقبل

طرق صديقة للبيئة في هولندا- أُنِشئت          
طرق للدّراجات الهوائّية مزّودة بألواٍح 

شمسّية إلنارة الشوارع وأجهزة 
المرور، وسُتنقلُ التجِربُة لشحن 

السّيارات الكهربائّية  

جسر متحّرك في روسيا

حافلة برمائّية

طاقة الرياح تشغل 
القطارات الكهربائّية         
في هولندا بنسبة %100
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أكتب فَِكري في فِقرٍة مترابطة

)نحن مهندسون بارعون( ورقة عمل

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

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

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

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

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

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

بالحسبان جغرافية  آخذين  الحبيِب سوريَة  بلدنا  في  أنواِعه  بمختلِف  النقِل  قِطاِع  لنهضِة  معاً  لنخّطْط 
المكان و شروط النقل والتنمية المستدامة :) أعّبر عن فَكري بالطريقة التي أختارها: بالرسم أوتصميم 

مجّسمات أو إعداد عرض تقديمّي باستخدام الحاسوب أو .........( 
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السياحة 

موّظفان في شركٍة سياحّية في العاصمة دمشَق، يتمّيزان بتفانيهما في العمل، والمعاملِة الّطّيبِة مع 
الّسّياح، وهذا أعطى سمعًة حسنًة للشركة، فأهدِت الشركة في اليوم العالمّي للّسياحة الذي يصادف 
27 أيلول من كلّ عام كلَّ واحٍد منهما رحلًة سياحّيًة تقديراً لجهودهما على أْن يختاَر كلٌّ منهما منطقًة 

من المنطقتين اآلتيتين:

أقرأُ ثّم أجيُب:

 1- الّسياحة الداخلّية : ....................................................................................... 
2- ....................... : هي تجوالُ الفرد وسفُره إلى مناطَق خارَج حدوِد دولته لمّدة زمنّية ال تزيُد 

على عاٍم.  

- اختاَر أحُدهما الذهاَب إلى منتجع نبع الحياة في مدينة درعا الّسورّية؛ ألّنه يعاني آالَم المفاصل.
- أّما اآلخُر فاختاَر إسبانيا؛ ألّنه يحبُّ السفَر بعيداً.

- برأيك، أيُّهما سيحتاُج في رحلته إلى جواز الّسفر؟  ولماذا ؟ 

أستنتُج أّن للّسياحِة نوعين َوفَق المكان، أشرُح الّنوَع األّولَ، وأستنتج الّنوع الثاني:
..................................................................................................................

تتمّتع إسبانيا بُمناخ متوّسطّي دافئ وتضاريس 
متنّوعة، وتقّدم خدماٍت عديدًة للّسّياح من فنادَق 

ومنتجعاٍت ووسائلَ ترفيهّية متنّوعة.

منتجع نبع الحياة للمياه المعِدنّية الكبريتّية الحاّرة:
يقع في منطقة جباب الّتابعة لمحافظة درعا. 

تتمّيز هذه المياه بمواصفات االستشفاء من أمراض 
الجهاز العصبّي وأمراض الهـيكل العظمّي، ومن 

بعض األمراض الجلدّية.
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على عاٍم.  

إسبانيا... سياحٌة لكلّ العائلة.

أقرأُ الّنصَّ والّصوَر، ثّم أجيُب:

ذكر تقرير للمعهد الوطنّي اإلسبانّي أّن عدد 
الّسائحين اّلذين جاؤوا إلى إسبانيا ألهداٍف رياضّية 
لعام 2016م وصل إلى 10 مليون سائح، وضعوا 

في خزائن االقتصاد اإلسبانّي 12 مليار دوالر.

األكواريوم

ملعب كامب نيو أي الملعب الجديد.
يّتسع لنحو 100 ألف مشّجع ويعّد 
أكبَر ملعب في أوروّبا وثالث أكبِر 

ملعٍب في العالم.

تعدُّ مدينُة برشلونة اإلسبانّية 
مقصداً للمهتّمين بعلوم البحار 
وسلوك األسماك والكائنات 

البحرّية بزيارة »األكواريوم«، 
الذي يمنح الزائرين المتعة 

والفائدة عن حياة المخلوقات 
البحرّية. 

ُصنِّفت إسبانيا في عام 2017م ثاني وجهٍة سياحّية في العالم بعَد فرنسا؛ إْذ بلغ عدُد الّسائحين فيها 
نحَو 82 مليون سائٍح تقريباً لما تمتلُكه من مقّوماِت جذٍب سياحيٍّ طبيعّيٍة وبشرّيٍة متنّوعة.

اإلسبانّي، هذه  الّدوري  القدم من بطولة  كرِة  مباراِة  لمشاهدة  البالد  يأتي من خارِج  الذي  فالمسافُر 
إّنه  بل   ، فقط  مباراة  لحضور  الّتذكرة  ثمَن  يدفع  ال  سنوّياً،  الّسّياح  ماليين  تستقطب  التي  البطولة 
سيستمتُع بالمالعب العمالقة والمتاحف الّرياضّية والخدمات الموجودة من مطاعَم وفنادَق وأسواٍق. 
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الفالمنكو
 من أشهر تقاليد الفولكلور اإلسبانّي

قصر الحمراء                                                 

جزيرة مايوركا                                   

مسجد قرطبة

اإلسبانّي   الّطعام  تجربِة  من  للسائح  والبّد 
المتنوع.

الفالمنكو   لموسيقا  تراثّي  فّنّي  نشاٍط  وحضوِر 
أكثر الّتقاليد اإلسبانّية شهرًة على اإلطالق.  

العاصمة  في  برادو«  »ديل  متحِف  وزيارِة 
مدريد، الذي يحوي أعماالً فّنّية ألشهر الفّنانين 

العالمّيين.
فّن  على  السائُح  يتعّرُف  غرناطَة  مدينِة  وفي 
»األندلس«  في  العربّية  للحضارة  العمارة 
الحمراء«  الباقية »قصر  آثارها  أهّم  اّلتي من 

و]مسجد قرطبة[ في مدينة قرطبة .

 وال تكتمل الرحلة إاّل بزيارة الجزر اإلسبانّية الواقعة في البحر المتوّسط  لما تمتاُز به من شواطَئ 
رملّيٍة لمحّبي السباحة وركوب األمواج،  ويقصدها أيضاً هواةُ تسلُّق الجبال.
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أنواُع السياحِة حسَب النشاط  )الشرح للتوضيح والفهم  فقط(

إذا كان من حّقك وأنت سائٌح الّدخولُ إلى المناطِق األثرّيِة والّدينّيِة، واالختالُط 
بالمجتمع في األماكن العاّمة، فإّن عليك واجباٌت البدَّ من الّتقّيد بها ومن أهّمها: 

مراعاةُ طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده، وتجّنُب اإلساءة إلى الّذوق العاّم، وتقديُم 
صورة جّيدة عن بلدك. فما تراه تصّرفاً طبيعّيا في مجتمعك، قد يراه مجتمٌع آخُر 

تصّرفاً غير الئق؛ لذا يجُب االّطالُع على عادات البلد الذي تزوره وتقاليده، كطريقة 
إلقاء الّتحّية، وقواعد الجلوس على المائدة، والّتقّيد بالنظافة.

ال تنَس

هي زيارة المواقع األثرّية والمعالم التاريخّية والمتاحف، فضالً عن تعّرف عادات الّسياحة الثقافّية
وتقاليد الشعوب من غناء ورقص وأزياء شعبّية ُتعَرف باسم الفولكلور الشعبّي.

هي السفر بهدف العالج واالستجمام إلى أماكن تتمّتع بخاصّيات عالجّية طبيعّية الّسياحة العالجّية
كالمياه المعِدنّية الحاّرة، أو إلى دول متقّدمة طّبّياً تمتلك تقنيات عالجّية متطّورة.

الّسياحة البيئّية
هي زيارة المناطق الطبيعّية دون إحداث أّي ضرٍر للنظام البيئّي، وتهدف إلى 
زيادة الوعي البيئّي والثقافّي ألهمّية هذه المناطق، وأكثرها انتشاراً هو زيارة 

المحمّيات الطبيعّية.
هي السفر بهدف الحّج أو زيارة األماكن المقّدسة.الّسياحة الدينّية

هي السفُر للتمّتع بمشاهدة األلعاب الرياضّية المختلفة، أو زيارة معالم رياضّية الّسياحة الرياضّية
مشهورة، أو حتى المشاركة في هذه األلعاب.

سياحة المؤتمرات 
واألعمال

 يقصد بها السفُر لهدٍف مهنّي بغرض حضور المعارض والمؤتمرات وما يرافقه 
من نشاطات متنّوعة كالحجز في الفنادق والقيام بنشاطات سياحية مرافقة.

هي السفُر بغَرض االستجمام والترفيه والترويح عن النفس إلى وجهات تتمّتع الّسياحة الترفيهّية
بمقّومات طبيعّية وخدمّية متنّوعة.

سياحة المغامرات
يقوم بعض المغامرون بتجاِرب خِطرة وممتعة في الوقت  نفسه، وتحتاج إلى 

قّوة جسدّية وتدريٍب كبير قبل القيام بمثل هذا النوع، مثل تسّلق الجبال وركوب 
األمواج والقفز المظّلّي.

 هي نشاٌط سياحّي تهدف الكتساب الخبرة في التعليم والنمّو الفكرّي وتنمية الّسياحة التعليمّية
المهارات عن طريق الرحالت المدرسّية أو الرحالت العلمية أو دورات اللغة.
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أستنتج مّما سبق نوع السياحة التي قام بها كلٌّ من موّظَفي شركة السياحة محّدداً مقوماته:

أرسم خريطة الجمهورّية العربّية الّسورّية، وأحّدُد عليها بعض المواقع ألنواع سياحّية متنّوعة:

مقّومات قيامهنوع السياحة
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ً لننهْض ببلِدنا سياحّيا

محمّية الفرنلق من أهّم المواقع للسياحة البيئّية في سورية

ّعّرفت منّظمة األمم المتحّدة للتربية والتعليم والّثقافة )اليونسكو( الّتراَث بأّنه:
»َتِركُة الماضي لنا، واّلتي نعيُش معها ونمّرُرها إلى أجياِل المستقبل، إْذ إّن التراَث الّثقافّي والّطبيعّي 
إنساٍن في العالم بغض النظرعن مكان وجوده الجغرافي في  يتمّيز بالعالمّية، فهذه األماكن هي لكلّ 

العالم.«
وقد وضعت المنظمُة أربعَة معاييَر طبيعّية إلدراج موقع طبيعّي ما ضمن الئحة التراث الطبيعّي العالمّي 
ويجب على الموقع المرّشح أن يستوفَي واحداً منها على األقلّ إلدراجه على القائمة. وهذه المعايير 

هي:
1- أن يمتلك الموقُع جماالً طبيعّياً استثنائّياً.

2- أن يمتلك أمثلًة بارزًة على مراحلَ من تاريخ األرض تبّين تاريخاً جيولوجّياً واضحاً.
3- أن يمتلك أمثلًة بارزًة بيئّية وبيولوجّية ومياهاً عْذبة ساحلّية بحرّية.

4- أن يكون موئالً ألنواٍع حيوانّية أو نباتّية مهّددة باالنقراض وذات قيمة عالمّية فريدة من وجهة 
نظر العلم.

تقع محمّيُة الفرنلق شمالي مدينة الاّلذقّية، وتَعدُّ الغابَة األكثَر اكتماالً في سورية، تتمّيز بأّنها نشأت 
على أنواٍع من الصخور االندفاعّية الخضراء النادرة الوجود في سورية، وتحوي أنواعاً نباتّية متنّوعة 
أهّمها السنديان والصنوبر، وأنواعاً من الحيوانات البرّية كالذئاب والغزالن واألرانب وبعض أنواع 

الطيور النادرة. 

برأيك هل يمكن إدراج محمّية الفرنلق على الئحة التراث الطبيعّي العالمّي، أعّللُ إجابتي.
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ماذا يجُب علينا وعلى العالم في حال إدراج محمّية الفرنلق على الئحة التراث العالمّي؟
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أبحُث ثّم أقترُح لوحدي أو مع رفاقي منطقًة في وطني سورية تصلح الستثمارها سياحّياً موّضحاً اآلتي: 

اسم المنطقة : 

المقّومات التي تتمّتع بها: 

االستخدام الحالي للمكان: 

نوع السياحة الذي اخترته للمكان: 

اسم المشروع السياحّي الذي سيجذب السياح: 

ورقة عمل
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مقّومات الجذب السياحّي التي سنعمل على تطويرها: 
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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...............................................................................................................
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...............................................................................................................

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

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

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

واجبنا األخالقّي تجاه المناطق السياحّية:
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مشروع التميز 

أُصمم دليل سياحي ورقياً أو الكترونيا ً موضحاً فيه أبرز المعالم الطبيعية واألثرية في 
منطقتك وأهم اإلرشادات  لحماية اآلثار وبيئتك الطبيعية. 

أختاُر ُمنتجاً أرغُب في أن يكون من صنعي ألشارك به في مهرجان التسوق )ُصنع في سورية( 
وأرّوج ُ له إعالمياً وأسّوقُه الكترونياً.

أتذكر دائماً : النّوع -  االسم المناسب – النصوص والصور أو الفيديوهات المناسبة – المقومات 
الالزمة لتسويقه. 

نمط من أنماط التعلم الذاتي.	 
أساسه الطالب  فهم: يختارون المشكلة - يحّددون الهدف - يضعون الخطّة التفصيليّة - يقومون بالتنفيذ- 	 

يشتركون مع المعلِّم في وضع معايير التقويم. 
- خطوات تنفيذ استراتيجيّة التعلّم 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(.

2  - وضع خطة المشروع التفصيليّة من حيث:
ـ بناء أدوات التقويم والمتابعة.  ـ  توزيع العمل على األفرادـ  ـ تحديد المتطلبات وكيفيّة الوصول إليهاـ  تحديد المهامـ 

3  - تنفيذ خطة المشروع:
مهمة الطالب المالحظة والتجريب وتدوين النتائج وتبادل المعلومات والمناقشة فيما بينهم ومع معلِّمهم. 

مهمة المعلِّم  مناقشة طالبه و تعزيز نقاط القوة و مساعدة المجموعات التي لديها مشكلة، وقد يحتاج إلعادة 
توزيع األدوار.  

من التخطيط  وحتى نهاية العمل، فالتحسينات تتم على أساسه. 4  - تقويم المشروع: مستمرٌّ
مالحظة مهّمة: يحدد المعلِّم مع طالبه معايير تقويم المشروع، والمعايير تكون تربويّة و ليست مرتبطة بالنتيجة، 
مثل: مدى مالئمة المشروع الهتمامات الطالب - مدى إثارته للعمل التعاوني - مدى إسهامه في زيادة خبرات 

الطالب - مدى تنميته لالتجاهات اإليجابيّة للعمل.

مشروع التّميّز هو:

فصل أول:

فصل ثاني:

158



خريطة مراكز المحافظات واألنهار في الجمهورّية العربّية السورّية
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خريطة العالم 
سياسياً 160
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