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 شكر و تقدير

أريد أن أشكر مجموعة من األطفال من الكنيسـة املعمدانيـة 

جزء . ً لقد عملنا معاً،يف مارلن، تكساس، الذين التقوا أسبوعيا

ًشـكرا . ةمن أكرب مساهامتهم كان رد فعلهم الثـوري لألنشـط

ويل بتلر، برينسون بريان، جيفري دريك، سكوت دريك ، : لك

جارود هوغ ، بريت باتريك جنكينز، مـاثيو جينينغـز ، ناثـان 

 ..جينينغز ، ويلسون جونسون 
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 مقدمة

يعترب كتاب الجغرافيا هـو الـنمط األسـايس املصـمم لتـدريس الحقـائق، 

ًلذا، تعد الجغرافيـا جـزءا مـن حياتنـا . واملفاهيم، واسرتاتيجيات حل املشكالت

باملفـاهيم الجغرافيـة اليومية، وسـوف نقـدم يف هـذا الكتـاب القسـم الخـاص 

ًبطريقة تجعل التعلم مفيدا وممتعا معا ً  مـن احيث يعترب علم الجغرافيا فرعـ. ً

. فروع العلم؛ بحيث يشمل جميع جوانب الخصائص الفيزيائية لألرض وسكانها

ً دراسة كل يشء تقريبا عـن األرض، كـالتوزيع السـكاين باإلضـافة إىل ألنهاوذلك 

ت الرب، والبحر، والجو، والظروف الجويـة، وتسـتمر الحيوانات، والنباتات؛ وسام

 . القامئة لتبدو أن ال نهاية لها

الفرق بني دراسـة الجغرافيـا والعلـوم األخـرى هـو أن الجغرافيـا تـدرس 

مواضيعها من منظور املكان الذي توجـد فيـه، وماهيـة العالقـة التـي تربطهـا 

 كـل ىل الرتكيـز عـىل املوضـوعاتباألشياء املحيطة بها، بينام متيل العلوم األخرى إ

 . واحد منها عىل حدة

يركز هـذا الكتـاب عـىل تـدريس مهـارات الخـرائط، واملنـاطق املناخيـة، 

 .ومفاهيم املنـاخ، وأمنـاط الطقـس، والكتـل املائيـة، واليابسـة، والتوزيـع السـكاين
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إن أساس الحقائق الجغرافية األساسية هو أمر رضوري للجميـع، وتعتـرب هـذه 

مثل أين؟ إىل أي مدى؟ أو كيف تصل إىل هناك؟ والتي تعترب : لة عىل منطاألسئ

 من الحياة اليومية العاديـة، لـذلك يسـاعد فهـم الجغرافيـا عـىل اجميعها جزء

العثور عىل إجابات لتلك األسئلة أعاله؛ وذلك من خالل توفري املهـارات الالزمـة 

 الكتـاب املفـاهيم سـيجعل هـذا. لقراءة الخرائط، ومجسـامت الكـرة األرضـية

الجغرافية سهلة املنال بالنسبة إليك، وسيوفر بعض األدوات األساسية لتوجيهك 

 .إىل إجراء املزيد من االكتشافات الجغرافية بنفسك

ُولذ، اعتربت الخرائط مهمة لإلنسان منذ فرتة طويلة وحتـى اآلن؛ حيـث 

ر ـمـا قـبـل رـسـمت الـخـرائط األوىل ـعـىل األترـبـة ـمـن قـبـل املـسـافرين يف عـصـو

واألشياء مع التاريخ، لقد اعرتفوا بأهمية مشاركة معرفتهم حول مواقع األماكن، 

 باستخدام العصا عىل تم رسم خرائط األتربة األوىل هذه بشكل فوضوي. اآلخرين

ًاألرض وجعلهـا تشـكل األمـنـاط، واألشـكال الـتـي كانـت تعـتـرب قـدميا مفهوـمـة، 

حيـث تتـوفر اليـوم خـرائط، ومجسـامت . وبطبيعة الحال، مل تكن قابلة للنقل

الكرة األرضية؛ من أجل تزويـد أطفـال املـدارس باملعلومـات التفصـيلية حـول 

 . األماكن يف الشارع أو حول العامل

لكن هل تم الكشف عن جميـع املعلومـات حـول الجغرافيـا وتسـجيلها 

ال، ألن الجغرافيـا عبـارة عـن علـم حـي، وذات : بشكل تـوثيقي؟ اإلجابـة هـي

 ـلـذلك ـمـع تحـسـني أدوات رـسـم الـخـرائط، ووـسـائل النـقـل. يـعـة تـصـاعديةطب
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ّعىل حد سواء، استطاع علامء الجغرافيـا اليـوم دراسـة، ورسـم الخـرائط؛ لـيس 

ًفقط فـيام يخـص األرايض عـىل كوكـب األرض، ولكـن أيضـا تلـك املوجـودة يف 

 .ًاألجرام الساموية األخرى أيضا

طريقـة يسـهل عليـك فهمهـا ويقدم هذا الكتـاب معلومـات جغرافيـة ب

فقد تم اختيار مشكالت عديدة، والتجارب، واألنشطة األخرى . ًواستخدامها معا

ًبناءا عىل القدرة الخاصة بها، لتفسري ورشح املعلومات بأقل الطرق تعقيدا أما . ً

إحدى أهم األهداف الرئيسة يف هذا العمل فهي تتمثل يف تقديم املتعـة التـي 

 .جغرافياميكن تحصيلها مع ال

لذا، يجب عليك قراءة كـل قسـم مـن األقسـام العرشيـن بهـدوء، واتبـع 

جميع اإلجراءات بعناية، سوف تتعلم بشكل أفضل إذا متـت قـراءة كـل قسـم 

بالرتتيب؛ حيث يعتمـد هـذا الكتـاب عـىل تـراكم املعلومـات التـي يهـتم بهـا 

 :  حو التايلفصل عىل الن/ يقسم كل جزء . املؤلف؛ ليجعل منك مؤلًفا لألحداث

 .معلومات أساسية ورشح للمصطلحات: ما تحتاج إىل معرفته -1

األسئلة التي يجـب اإلجابـة عليهـا أو املواقـف التـي : دعونا نفكر يف ذلك -2

 . يتعني حلها باستخدام املعلومات السابق معرفتها

ً مليـا لنفكـر(اإلرشادات خطوة بخطوة لحل األسئلة املطروحـة يف : اإلجابات -3

 ).يف األمر

 .مسائل تدريبية لتعزيز مهاراتك: التامرين -4
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 ملهـارة عـىل حـل املشـكلة يف العـاملمرشوع يسمح لك بتطبيـق ا: النشاط -5

 .الحقيقي

 .تعليامت خطوة بخطوة لحل التامرين: الحلول الخاصة بالتامرين -6

ـة : املرسد -7 ـع املصــطلحات الواضــحة يف مرسد يف نهاـي ـف جمـي ـتم تعرـي ـي

ًرسد املصطلحات كلام كان ذلـك رضوريـا، تأكد من الرجوع إىل م. الكتاب

 .ًمام يشكل كل مصطلح جزءا من مفرداتك الشخصية

أدوات الجغـرايف مـع إرشـادات صـندوق ًتتضمن بعض األقسام أيضا عىل  -8

 .خطوة بخطوة إلنشاء األدوات الستخدامها يف القسم

  :تعليامت عامة

 :دعونا نفكر بها من خالل ومامرسة أقسام

ناية من خالل القراءة مـن خاللـه مـرة أو مـرتني، ثـم دراسة كل سؤال بع -1

 .اتبع الخطوات املوضحة يف اإلجابات

افعل نفـس اليشء بالنسـبة إىل الـتامرين، باتبـاع الخطـوات املوضـحة يف  -2

 .، دعنا نفكر يف ذلك من خالل األسئلة"اإلجابات"

 .تحقق من إجاباتك لتقييم عملك -3

 .باتك غري صحيحةقم بالعمل مرة أخرى إذا كانت أي من إجا -4
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 :تعليامت عامة ألقسام النشاط

 .قراءة النشاط بالكامل قبل البدء -1

ستكون أقل إحباط وأكرث متعة، إذا كانت جميـع املـواد . جمع اإلمدادات -2

د القطار الخاص بك عنـدما يكـون تفّق. الالزمة للنشاط جاهزة قبل البدء

 .لديك لوقف البحث عن اإلمدادات

 الخطوات تتخطاتبع كل خطوة بعناية فائقة؛ ال . ال تترسع خالل النشاط -3

تعترب السالمة ذات أهميـة قصـوى، . مطلًقا، وال تضف خطوات من عندك

ومن خالل قراءة كل نشاط قبل البدء، ومن ثم اتبـاع التعلـيامت بشـكل 

  . نتائج غري متوقعةةصحيح، ميكنك الشعور بالثقة يف عدم حدوث أي

لة لتلك املوضحة يف النشاط ، فعليك إعـادة إذا مل تكن نتائجك مامث. رصد -4

 .ًقراءة اإلرشادات يدويا والبدء من الخطوة األوىل
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 كوكب األرض يف الفضاء

 .ّادرس وفرس النموذج املايض والحايل للنظام الشميس

 :ما تحتاج إىل معرفته

وهـم األشـخاص الـذين ـقـاموا (حـاول علـامء الفلـك اليونـانيون الـقـدماء 

معرفة املسـافة املمتـدة بـني ) جوم، واألجرام األخرى يف الفضاءبدراسة الن

كوكب األرض، والشمس، والقمـر، ورسـموا آنـذاك بـدون االسـتعانة بـأي 

مقراب خريطة للكون مـن حـولهم، ليضـعوا كوكـب األرض يف املنتصـف، 

ًوالنجوم، والقمر، والشـمس جميعـا وهـي تـدور مـن حولـه،  لـذا قـاموا 

تحيط بكوكـب األرض، مـن " كرة جوفاء كبرية " ا بوصف السامء واعتباره

أجل تفسري حركة األجرام الساموية؛ حيث كانت مواضع النجوم، والقمـر 

والشمس موجودة عىل تلك الكرة، وتقوم جميعها بالدوران بالتزامن مـع 

دوران ذات الكرة، لكن مع مرور الوقت، مل يستطع هـذا النمـوذج األوّيل 

 هذه األجرام الساموية تظهر وكأنها تجول رشح السبب الذي جعل بعض
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وتعنـي كلمـة (عـىل هـذه األجـرام " الكواكـب"يف السامء، فأطلق العلامء اسم 

  ").أي متغري الحركة/ ّمتجول "كوكب باليونانية كلمة 

ًقبل امليالد منوذجا آخر للكون؛ حيث وضـع ) 140(اقرتح الفليك اليوناين يف عام 

ول األرض، كـام أظهـر ّمس ضمن مسارات دوارة حـفيه الكواكب، والقمر، والش

.  حركة الكواكب التي تدور يف دوائر صغرية عرب هذه املسـاراتالنموذج خاصة

 )1543(بقي األمر عىل هذه الشاكلة حتى عام 

 منوذج بطليموس

  



  
  األرض يف الفضاءكوكب
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ًمنوذجا وضع فيـه الشـمس " نيكوالس كوبرنيكوس"ّإىل أن قدم الفليك البولندي 

لكواكب جميعها؛ ومن ضـمنها كوكـب األرض يـدور حـول هـذا ًباملركز متاما، وا

 .املركز، وسيتم إظهار كالً من النموذجني يف الصفحات الالحقة

 منوذج كوبرنيكوس
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 :نفكر... هيا

ن قدمهام كـالً مـن بطليمـوس وكوبرنيكـوس لإلجابـة ْقارن بني النموذجني الذي

 :عىل األسئلة التالية

والـذي (الق اسم النظام الشميس عليـه ّأي من هذين النموذجني يصح إط -1

 ؟)هو عبارة عن أجرام ساموية تدور حول الشمس

 كيف يختلف موقع كوكب األرض يف كل منوذج؟ -2

 كيف كانت الكواكب معروفة يف زمن الفلكيني بطليموس وكوبرنيكوس؟ -3

 :ّفكر.. اإلجابات

ـث  -1 ـميس؛ حـي ـام الـش ـوس النـظ ـاص بكوبرنيـك ـوذج األول الـخ ـف النـم يـص

 .ها يف املنتصف، والكواكب األخرى تدور من حولهاالشمس موضع

نجد بالنسبة للنموذج الخاص ببطليموس؛ بـأن كوكـب األرض موجـود يف  -2

مركـز النظـام الشـميس املرسـوم، بيـنام تبـدو األرض يف النمـوذج الخـاص 

 .بكوبرنيكوس عىل أنها الكوكب الثالث يف الرتتيب الذي يأيت بعد الشمس

ـفـة يف زـمـن الفلكـيـني اـملـذكورين أـعـاله ـسـتة بـلـغ ـعـدد الكواـكـب املعرو -3

 – اـملـريخ – األرض - الزـهـرة –عـطـارد ( :كواـكـب، وـهـذه الكواـكـب ـهـي

 ). زحل–املشرتي 
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<
21 

 
 

 :التامرين

 :قم باستخدام النموذج الحديث من النظام الشميس لإلجابة عىل األسئلة التالية

 ًكم يبلغ عدد الكواكب املعروفة حاليا؟ -1

ة للكوكب عىل تغري موقـع كوكـب األرض عـىل هل تشري الخريطة الحديث -2

 ًخالف النموذج الذي قدمه كوبرنيكوس سابقا؟

 النموذج الحديث
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 :املدارات: نشاط

 .حول الشمس" عطارد والزهرة واألرض واملريخ "رشح مسارات الكواكب : الغرض

      مقص :الخامات

 مسطرة  

 خيط  

 لوح لصق 

 )2 سم45( بوصة مربعة 18 

 ) 2 سم45( بوصة مربعة 18كرتون،  

 قلم رصاص  

 .دبابيس ضغط) 2(عدد  

 :الخطوات

 .من الخيط)  سم60( بوصة 24قم بقطع قطعة طولها  -1

 .طي الخيط من املنتصف/ قم بثني  -2

 6ربط الخيط املطوي عـيل شـكل عقـدة لتشـكيل حلقـة طولهـا حـوايل ا -3

 ). سم15(بوصات 

 2.5( بوصـة 1وايل قم بربط عقدة ثانية يف املتبقـي مـن الخـيط وهـو حـ -4

 .وذلك أسفل العقدة األوىل) سم
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 .أسفل العقدة الثانية)  سم2.5(بوصة  1قم بربط عقدة ثالثة بحوايل  -5

 .أسفل العقدة الثالثة)  سم2.5( بوصة 1قم بربط عقدة رابعة بحوايل  -6

 .قم بوضع لوحة اللصق أعىل الورق املقوى -7

 ،) سـم13 ( بوصـات5 بطـول ٍّمبنتصف لوحـة امللصـق، قـم برسـم خـطو -8

 .ًغرس دبوسا يف كل نهاية من نهايات الخطاو

 .حول دبابيس الضغط)  سم15(بوصة  6قم بوضع حلقة الخيط مقاس  -9

 

 



<  
الجغرافيــا  < 24 

 
 
 

 .قم بوضع القلم الرصاص بحيث تكون نقطته مقابلة لداخل الحلقة -10

ًاجعل الخط مشدودا عندما تقوم بتوجيه القلم حول الجزء الـداخيل مـن  -11

 . عىل لوحة امللصقالخط؛ لرسم مسار بيضاوي

قم بنقل القلم الرصاص داخل الحلقـة بـني العقـدتني األوىل والثانيـة مـع  -12

 .تكرار اإلجراء السابق

قم بتكرار اإلجراء بني العقدتني الثانية والثالثـة ثـم بـني العقـدتني الثالثـة  -13

 . والرابعة

قم بإزالة دبابيس الضغط وارسـم دائـرة حـول الثقـب الـذي خلفـه أحـد  -14

 .ضغط لتقوم بتمثيل الشمسدبابيس ال

ًوأخريا، قـم برسـم دائـرة صـغرية واحـدة عـىل كـل مسـار بيضـاوي وقـم  -15

 عـطـارد والزـهـرة واألرض واـملـريخ ـكـام ـهـو :بتـسـميتها بأـسـامء الكواـكـب

 .موضح يف الرسم التخطيطي

 : النتائج

 . تم رسم املدارات البيضاوية لألربعة كواكب األقرب إىل الشمس

 

 



  
  األرض يف الفضاءكوكب
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 األرض يف الفضاء

 

 ملاذا؟ 

ـر  ـاين يوـهـانس كيبـل ـك األـمل ـامل الفـل أن الكواـكـب مل ) 1630 -1571(أدرك ـع

). مسـارات حـول الشـمس(تتحرك يف مدارات دائرية والتي نقوم بتسميتها 

وبدالً من ذلك، كانت املـدارات بيضـاوية الشـكل أو شـبة بيضـاوية، حيـث 

 وتختلـف رسعـة. خـرس أقـرب إىل طـرف أكـرث مـن الطـرف اآلكانت الشـم



<  
الجغرافيــا  < 26 

 
 

كل كوكب يف مداره البيضاوي، حيث تكون أرسع عندما يكون الكوكـب أقـرب 

، تتحـرك الكواكـب )نجم الشامل(كام ينظر إليها من بوالريس . 16إىل الشمس 

 .حول الشمس يف اتجاه عكس عقارب الساعة

 :حلول التدريبات

عطارد والزهـرة واألرض واملـريخ واملشـرتي : هناك تسعة كواكب معروفة -1

 .رانوس ونبتون وبلوتووزحل وأو

ً يقع ترتيب كوكب األرض هو الكوكب الثالث بعدا مـن الشـمس عـىل ال، -2 ٌ

 . كال الطرازين
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 تاريخ صناعة الخرائط  

 كيفية استخدام رموز وتقنيات رسم الخرائط القدمية 

 :ما تحتاج إىل معرفته

 عـىل ،)األتربـة(كانت الخرائط األوىل عبارة عن رسومات عىل أشياء ال قيمة لها عىل 

الرغم من أن هذه الخرائط القدميـة كانـت بسـيطة، إال أنهـا كانـت مفيـدة يف 

توجـيـه الـنـاس للحـصـول ـعـىل الـغـذاء، وإـمـدادات املـيـاه، والـعـودة ـسـاملني إىل 

ًمنازلهم، والتي رمبا كانت خياما، أو أكواخـا، أو كهوفـا، وتـم اسـتخدام الرمـوز  ً ً

ة عىل طـول الطريـق، وعـىل الـرغم مـن أنهـا لإلشارة إىل موقع املعامل الجغرافي

كانت مفيدة، إال أن الخرائط مل تكن عملية للغاية، لعدم حملها، وألنه يتوجب 

ترك الخريطة يف هذه األتربة، فال ميكن للمسافرين سوى التقاط صـورة عقليـة 

 .ملعلوماتها معهم

س يف كـل ومع مرور الوقت، تم عمل املزيد من الخرائط الدامئة واستخدم النـا

ـة يف رـسـم الـخـرائط الخاـصـة بـهـم ـواد املحلـي ـامل اـمل ـان يف الـع ـام بـعـض. مـك  ـق



<  
الجغرافيــا  < 28 

 
 

 الناس برسم وتحديد الخرائط عـىل الطـني الرطـب النـاتج مـن تجفيـف الصـخور

قبائـل  سمت الخرائط الصـينية عـىل قـامش الحريـر، أمـاُالصلبة يف الشمس، كام ر

رـقـائق واألـلـواح اإلـسـكيمو فـقـد ـقـاموا بحـفـر ـخـرائط خـشـبية ـصـغرية ـعـىل ال

 واسـتخدم ،الخشبية، كام أظهرت الشقوق يف الخشب مواقع البحار، والخلجـان

ًسكان الجزر البولينيزية أسلوبا مبدعا يعرف باسـم خريطـة العصـا، والتـي تـم  ً

صنعها بواسطة نسج القصب؛ إلظهار االتجاه إىل مناطق الصـيد املرغوبـة، كـام 

جزر، أما اليوم يسـتخدم معظـم رسـامي تم إرفاق الصدف لإلشارة إىل مواقع ال

 . الورق لصنع الخرائط) صانعي الخرائط(الخرائط 
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 :نفكر... هيا

وكانـت الخريطـة ". لجـل"قام رجل الكهف، برسم خريطـة يف الـرتاب لزوجتـه 

قـم باسـتخدام الخريطـة لوصـف . إىل عش من بـيض طـائر كبـري" لجل"توجه 

 ".لجل"ته لزوج" رجل الكهف"االتجاهات التي أعطاها 

 خريطة رجل الكهـف

 



<  
الجغرافيــا  < 30 

 
 

 : ّفكر.. اإلجابات

 .قم بامليش من الكهف نحو النهر -1

 .ثم اتبع الطريق عىل طول النهر باتجاه الشمس املرشقة -2

 .وبعد ذلك، ابتعد عن النهر عندما تصل إىل األشجار -3

 .يف قاعدة الجبل، قم بالبحث عن عش مع طائر ضخم نائم -4

 .    للبيتذهب اقم بوضع بيضة يف سلتك ثم  -5

 :التامرين

ّاستخدم رموز خريطة رجل الكهف واتجاهاتها، لرسـم خريطـة توجـه صـديقه 

إىل منطقة حيـث ميكـن للشـبان الهنـود الشـجعان أن يجـدوا " سليفر فوكس"

 .الغزالن

 : تجاهات خريطة رجل الكهفا 

 .ضع الزورق الخاص بك يف النهر الذي ميتد بجانب منزلك -1

 .ة ثالثة أيامقم بالسفر يف النهر ملد -2

 .قم برتك النهر وامش نحو الشمس املرشقة -3

 .الغزالن يف الجبال -4

 



31تاريخ صناعة الخرائط

 :خرائط الطني: نشاط

:  الغرض

.إنشاء نسخة طبق األصل من خريطة طينية ألقراص الطني البابلية القدمية

    وعاء خلط :األدوات

  ملعقة   

  من ملح الطعام )  مل500(كوب  2  

  من الدقيق ) مل250(كوب  1  

من ماء الصنبور )  مل188( كوب 3/4  

 قطارة   

  قطرات من زيت الطهي 3  



<  
الجغرافيــا  < 32 

 
 

 لالستعامل دائرية قابلة أملونيوممقالة   

 قلم رصاص   

 ) اختياري(فرن   

 )     اختياري إذا مل يستخدم الفرن(مساعد بالغ   

 :الخطوات

 ًا، ثم قم بإضافةقم بعمل دفعة من الطني من خالل خلط امللح والطحني مع -1

 .قطرة بقطرة. املاء ببطء أثناء التحريك، استخدم القطارة إلضافة الزيت
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 . عىل الطاولةاألملونيومقم بوضع مقالة  -2

 .األملونيومقم بنقل الطني من الوعاء إىل مقالة  -3

 . أملسااضغط عىل الطني بيديك حتى يصبح سطحه مستوي -4

  . السطح املستوي للطنياستخدم سن القلم الرصاص لرسم خريطة عىل -5

طلب من شخص بـالغ اضع املقالة مع قرص الطني يف الشمس لتجف، أو  -6

 درـجـة 200أن يخبزـهـا يف ـفـرن بدرـجـة ـحـرارة منخفـضـة تبـلـغ ـحـوايل 

 .ملدة ساعة واحدة)  درجة مئوية93(فهرنهايت 

 :النتائج

 .تم إنتاج قرص صلب طيني أبيض مع رموز الخريطة

 ملاذا؟

أقـدم الخـرائط مـن  املصـنوعة يف مملكـة بابـل يف الصـحراء تعد خرائط الطني

املوجودة، فقد رسمت هذه الخرائط الصـخرية يف طـني لـني بالطريقـة نفسـها 

التي رسمت بها خريطة الطني، وتـم تجفيـف الخـرائط البابليـة بـالحرارة مـن 

 ).ن تختار استخدام حرارة الفرنأميكن (الشمس 



<  
الجغرافيــا  < 34 

 
 

 :حلول التمرين

 

 سخريطة سيلفر فوك
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 :املستكشفون

كيف استخدم املستكشفون األوائل الخرائط، والنجوم لتحديد املسافة، 

  ؟واملوقع الجغرايف

 :ما تحتاج إىل معرفته

قبل وقت طويل من رشوع املستكشفني األوروبيني إليجاد طرق تجارية جديدة 

ن بشجاعة، كان لدى الناس أفكار غريبة عن شكل األرض، واليعرفـون حتـى اآل

سـطوانة، أو شـكل متعـدد تخيلـوا أنهـا مكعـب، أو مخـروط، أو أأنها كرويـة، 

 تحت ٍ مياه ال نهاية لها، أو سهل مستوالجوانب، أو دوامة، أو جزيرة عامئة عىل

 .قبة مستديرة

لطاملا كان الناس يشعرون بالفضول حول ما يكمن يف الجبـال، أو مـا وراء 

 ومل يكـن ،امر قليـل مـنهم فقـطالبحار، ولكن حتى القرن الثاين عرش، غـ

  يف املحـيط األطـليس،الستكشـافات قبل املـيالد أي إجـراء 1400حتى أواخر 



<  
الجغرافيــا  < 36 

 
 

 ولـيس مـن الصـعب فهـم سـبب". بحر الظالم"ما كان يسمى يف ذلك الوقت أو 

خوف هؤالء البحارة من أجل استكشاف املياه التي يعتقد أنها موطن للوحوش 

عامق املائية، وتـؤثر عـىل األشـخاص الـذين العمالقة التي تجذب السفن إىل األ

وقـد أبحـر املستكشـفون األوروبيـون األوائـل بجـرأة يف هـذا . كانوا عىل متنها

ًفغالبا ما . يجول رواد الفضاء اآلن يف دورات عرب الفضاءً املجهول متاما كام ءاليش

 بحياتهم الكتشاف املجهول، ويفقـد الـبعض املقـامرة، لكـن يقامر املستكشفون

لبعض اآلخر ينجح، ومع الوصول لكل مرحلة من مراحل النجاح، تتغري األفكار ا

 .حول العامل الذي نعيش فيه وتزداد معلوماتهم الجغرافية

 :نفكر... هيا

 قبل امليالد كـان األمـري هـرني الربتغـايل يعتقـد أنـه مـن املمكـن 1400يف عام 

إرسـال السـفن، لكـن فقـام ب. الوصول إىل آسيا عن طريق اإلبحار حول أفريقيـا

ارة رفضوا الذهاب إىل أبعد من جنوب كيب بوجادور بكثـري، ألنهـم كـانوا ّالبح

يعتقدون أن هناك يتواجد الرجل الـذي يأكـل الوحـوش ينتظـر عـىل الصـخور 

 .املجاورة للسفن املارة

 .استخدم خريطة الطرق الربتغالية إىل آسيا لإلجابة عىل األسئلة التالية

  بحري أبحر نحو الصخور املهددة يف كيب بوجادور؟من هو أول قبطان -1

 أين يقع طريق رأس الرجاء الصالح؟ -2
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<  
الجغرافيــا  < 38 

 
 

 : ّفكر .. تاإلجابا

 األقدم؟/  التاريخ األول التوجيه يف وسيلة اإليضاح ذوأي من رمزي 

 ما هو الطريق؟،ابحث عن الرمز الخاص بهذا املسار يف وسيلة اإليضاح  

 1488 أبحر يف كيب بوجادور يف عام  دياز هو أول منوولوميثكان بار. 

 قم بالعثور عيل اسم رأس الرجاء الصالح املطبوع عىل الخريطة. 

  ؟)العلوي، الوسط، األسفل(ما هو موقعه 

 ما هو اسم قطعة اليابسة املطبوع عليها؟ 

 .رأس الرجاء الصالح، موجود عىل الجزء األسفل من قارة أفريقيا

  :التامرين

كولومـبـوس الـخـرائط الـتـي أـعـدها الجـغـرايف اليوـنـاين  اـسـتخدم 1492يف ـعـام 

 مـيـل 7000، والـتـي أظـهـرت مـحـيط األرض ـعـىل بـعـد )م150-87(بطليـمـوس 

ًبأصغر مام نعرفه اآلن، معتقدا أن األرض مستديرة، فأبحر باتجاه الغـرب عـىل 

 .أمل اكتشاف الطريق األقرص إىل جزر التوابل يف الهند

 : رحلته لإلجابة عىل األسئلة التاليةاستخدم الخريطة التي توضح مسار

 يف أي بلد بدأت رحلة كولومبوس؟ -1

 طلنطي؟يف أي بلد رىس بعد عبوره للمحيط األ -2



  
 املستكشفون
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  :التحديق يف النجوم: نشاط

 . استخدام موضع النجم بوالريس لتحديد خط العرض من منزلك:الغرض

    مقص  :األدوات

 مسطرة   

  خيط   

  قلم رصاص 2  



<  
الجغرافيــا  < 40 

 
 

 مثقاب ورق  

 قلم تحديد 

 منقلة  

 مساعد  

 .رشيط اإلخفاء 

 )  سم35×60( بوصة 14 × 24لوح لصق مبقاس 

 : الخطوات

 يف هذا النشاط يجـب أن تكـون يف الخـارج يف 9 إىل 5 الخطوات من :ملحوظة

 .ليلة صافية غري قمرية

قم برسم نصف دائرة عىل حافة لوح اللصق من خالل قطع قطعة خـيط  -1

، ثم اربط طرف الخيط حول القلم الرصاص، ثم ) سم45( بوصة 18طولها 

استخدم مثقاب الورق يف عمل ثقب يف منتصف إحدى النهايات الطويلـة 

يف منتصف الثقب ) مع الخيط(قلم الرصاص األول الللوح اللصق، ثم ضع 

مـع وجـود )  سم30( بوصة 12مع نهاية املمحاة، قف بالقلم الثاين بقطر 

 يف وضع مسـتقيم القلمني يحمل كال من النقطة ألسفل، واجعل مساعدك

يف حني تقوم بربط نهاية الطرف اآلخر يف نهاية الخيط، بحيث يكون طول 

 ). سم30( الرصاص قلميالخيط بني 

قلم الرصـاص األول يف الفتحـة، بيـنام تقـوم بسـحب القلـم القم بتثبيت 



  
 املستكشفون

<
41 

 
 

ً عـىل الخـيط مشـدودا، ثـم قـم وأبـقًالثاين؛ حتى يصبح الخيط مشدودا، 

 .تحريك سن القلم الثاين عرب لوحة اللصق حتى يتم رسم نصف دائرةب

 .قم بقص النصف دائرة املرسومة عىل الورق -2

، كام هـو موضـح "القمة"، و)الجنوب(، و)الشامل(استخدم القلم لتحديد  -3

 .يف الرسم التوضيحي

واربطها خالل الفتحـة يف )  سم45( بوصة 18قم بقص قطعة ثانية بطول  -4

رق، ضع قطعة من الرشيط عرب الفتحة، قم بقص النصف نصف دائرة الو

 .دائرة املرسومة عىل الورق

 

 املستكشفون

 



<  
الجغرافيــا  < 42 

 
 

 
 

قف بالخارج وامسك نصف دائرة الورق عىل جانب وجهك؛ بحيث تكون  -5

أطراف نصف دائرة ) ألعىل(حوافها املسطحة مستوية مع عينيك، والقمة 

 .إىل أعىل، والنهاية الشاملية إىل األمام

نهاية الخيط بيد واحدة ثـم اسـحبه إىل الحافـة الشـاملية لنصـف مسك ا -6

 .الدائرة

 جسمك إىل أن تحدد مكان النجوم يف السامء التي تشكل اتجاهقم بتغيري  -7

كوكبة الدب الكبري، فاصطف فوق النجمني األبعد يف بيغ ديـرب، بـوالريس 

 ).النجم الشاميل(

 ".بوالريس"خيوط مع قم بإغالق عني واحدة واستخدم األخرى لرتتيب ال -8



  
 املستكشفون

<
43 

 
 

اطلب من املساعد وضـع عالمـة عـىل الحافـة الخارجيـة لنصـف الـدائرة  -9

 .حيث يعرب الخيط

استخدم املنقلة وسن القلم لتحديد زاوية النجم يف السامء، ميكنك العثور  -10

 .عىل معلومات حول استخدام املنقلة يف صفحات كتاب الرياضيات

 

 

 

 



<  
الجغرافيــا  < 44 

 
 

 :النتائج

 . األفق حسب املكان الذي تعيش فيهيف" بوالريس"تختلف زاوية 

 ملاذا؟ 

 نجم الشامل يف األفق هي نفـس خـط باسمن زاوية بوالريس، املعروف أكرث أل

، بالرسـم، كانـت )يتم توضيح خط العـرض يف الفصـل التـايل(العرض للمراقب، 

 درـجـة ـشـامالً، حـيـث يظـهـر ـبـوالريس 33زاوـيـة ـبـوالريس يف الـسـامء ـحـوايل 

، إذا ) درجـة شـامال33( درجة شـامال 33عند خط عرض للمراقب الذي يعيش 

، ميكـن رؤيـة ) درجة شـامال40ً( درجة شامالً 40انتقل الشخص إىل خط عرض 

 درجة شامالً، استخدم املستكشفون األوائـل زاويـة 40بوالريس يف السامء عند 

 . بوالريس السامء للمالحةارتفاع

  فكر.. : حلول التامرين

 طريـق كولومبـوس، مـا اسـم البلـد عنـد الـذيل أو يشري السهم إىل اتجاه -1

 .)بدأ كولومبوس رحلته من أسبانيا(بداية السهم؟ 

رىس (ما اسم الجزيرة واسم مجموعة الجـزر عنـد رأس أو نهايـة السـهم؟  -2

 .)كولومبوس يف سان سلفادور يف جزر الهند الغربية
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  :العناوين العاملية

 :جاد املواقع عىل خريطة العاملاستخدام خطوط الطول ودوائر العرض إلي

 :ما تحتاج إىل معرفته

 الكـرة األرضـية للمسـاعدةًأيضا ًيستخدم رساموا الخرائط خطوطا عىل خرائطهم و

يف تحديد األماكن عىل األرض، وتسمى هذه الخطـوط خطـوط الطـول ودوائـر 

العرض، هذه الخطوط ليست موجودة عىل أرض الواقع؛ ولكنها خطوط خيالية 

ُستخدام مجسم الكـرة األرضـية أو الخريطـة أسـهل، وتعـرف الخطـوط تجعل ا

 مـن الرشق إىل الغـرب ـبـتامثالت االتـجـاهالتـي تـدور ـحـول الكـرة األرضـية يف 

خطوط العـرض، وذلـك ألن املسـافة بـني أي خطـي عـرض ثابتـة دامئًـا، وخـط 

  هو خط العرض يف منتصف املسافة بني القطبني الشاميل والجنـويب،كاماالستواء

 . هو موضح يف الشكل التايل

 

 



<  
الجغرافيــا  < 46 
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 ، واملسـتخدم لقيـاس)درجـة 0(كام يعترب نقطة البدايـة، أو خـط العـرض صـفر 

التـي املسافات بالدرجات شامل أو جنـوب خـط االسـتواء، وتسـمى الخطـوط 

لخـط   الشامل إىل الجنـوب الخطـوط الطوليـةاتجاهتدور حول الكرة األرضية يف 

لتمثـل خـط ) بـالقرب مـن لنـدن(ش بـإنجلرتا الطول، ولقد تم اختيار جـرينيت

، أو خط الطول الرئييس، ألنها كانت موقع املرصد الفليك ) درجة0(الطول صفر 

األبرز خالل تلك الفرتة، وميتد خـط الطـول الـرئييس مـن القطـب الشـاميل إىل 

القطب الجنويب عرب جرينتش، وهو نقطة البداية لقيـاس املسـافات بالـدرجات 

 ). ًيسارا(أو الغرب ) اًميين(الرشقي 

 فإن كال من خطوط الطول ودوائر العرض تتقاطع لتشكل شبكة تقاطعيـة ،لذا

، ويتم متييز كل خط حسـب درجتـه، )خطوط أفقية ورأسية متساوية التباعد(

ًواتجاهه، ويسمى إحـداثيا، كـام تـوفر إحـداثيات النقطـة التـي تتقـاطع فيهـا 

 ذلك املوقع، كل مكـان عـىل سـطح خطوط الطول ودوائر العرض إعطاء عنوان

التوضـيحي التـايل الكرة األرضية لـه عنوانـه الـذي ينفـرد بـه، ويوضـح الرسـم 

 . ً غربا° 81شامالً،   °29 اإلحداثيات العنوان ذا

 



<  
الجغرافيــا  < 48 

 
 

 

 :نفكر... هيا

 : قم باستخدام خرائط خطوط الطول ودوائر العرض لإلجابة عىل األسئلة التالية

مافايا
ر

جاكينفيلل
ي

توريا

ميام
ي

بالم
بيتش

كوبا
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  العرض لخط االستواء؟ما هي إحداثيات خط -1

  درجة شامالً؟60 مساحة يابسة مير خط العرض ةمن خالل أي -2

  من إحداثيات خطوط الطول متر عرب أسرتاليا؟ ٌّأي -3

 

 

 

خطوط الطول



<  
الجغرافيــا  < 50 

 
 

 

 
خطوط الطول
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 فكر ... اإلجابات

 ] صفر:اإلجابة [ما رقم خط العرض املسمى خط االستواء؟   -1

 ال،: اإلجابـة[  كانـت شـاملية أو جنوبيـة؟اتجاهـاتهل لدوائر العـرض هـذه  

 ]هي إحداثيات دوائر العرض لخط االستواء) °0( صفر :الدرجة

  شامالً؟60ºأين هي الدرجة   -2

) أعـىل( درجة عىل الخريطة، واحد شـامالً 60 هناك خطان بزاوية :اإلجابة

ـخـط االـسـتواء، ويـشـري الـشـامل يف ) أـسـفل(ً، وآـخـر جنوـبـا االـسـتواءـخـط 

 فوق خـط االسـتواء عـىل الخريطـة، وميـر اإلحداثيات إىل أنه دائرة العرض

 .شامالً عرب قارة أمريكا الشاملية ° 60دائرة العرض 

قم بإيجاد قارة أسرتاليا عىل الخريطة، وحدد كم عدد خطوط الطول التي     -3

 متر عرب هذه القارة؟

 درجة 140ً درجة رشقا و120ثنان، يعطي خط الطول اإلحداثيات  ا:اإلجابة

 .الياًرشقا عرب أسرت

 :التامرين

قم باستخدام الخريطة التالية لتحديد البلدان التي تجد فيها كـل إحـداث مـن 

 :اإلحداثيات التالية

1- 40 º ،ً5 شامال º غربا ً 

2- 45 º ،ً25 شامال ºغربا .ً 



<  
الجغرافيــا  < 52 
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ًمتداد وتشبعااأكرث : نشاط ً:  

 االسـتواءرض بـني خـط لتحديد سبب وجود فرق بني محيط كوكـب األ: الغرض

 .والقطبني الشاميل والجنويب

   مقص  :األدوات

  مسطرة   

  )  سم40( بوصة 16ورق مقوى بطول   

  لصق صمغي   

   مثقاب الورق   

 قلم رصاص  

 



<  
الجغرافيــا  < 54 

 
 

 :الخطوات

 5( بوصـة 16×  بوصة 2قص رشيطني من الورق املقوى مقاس كالً منهام  -1

 ). سم40× سم 

 . ×اكزها لتشكيل حرف لصق الرشيطني معا من مرا -2

 °90"اآلخر  عىلو " 180º"و "  0ºالخط الرئييس "  أحد الرشيطيني عىلاكتب  -3

 .كام هو مبني  يف الرسم التوضيحي" ً غربا°90"و " ًرشقا

ًقم بـدمج النهايـات األربعـة سـويا  -4

 ا، وقـم بلصـقهاعـبحيث تتـداخل م

 .ًمعا لتشكيل مجسم كروي

 .ترك الغراء ليجفا -5

ـتخدم -6 ـب اـس ـداث  مثـق ـورق إلـح اـل

ثقب خالل مركز نهايـات األرشطـة 

 .املرتاكبة

ـغ ا -7 ـغـرز القـلـم الرـصـاص حـتـى يبـل

خرتقـه القلـم يف الرشيـط اطول ما 

 ).  سم5(بوصة  2حوايل 

مسك القلم بني راحة يديك؛ بحيث تكون رشائط الـورق معلقـة أسـفله، ا -8

ًوتخيل خطا أفقيا حول أكرب محيط للخطوط ًّ. 

 وقـم ،جيئة لجعـل رشائـط الـورق تـدوروعودة ًذهابا قم بتحريك يديك  -9

 .مبراقبة كيف تتغري املسافة بني الرشائط
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 :النتائج

 .يؤدي تدوير الرشائط إىل زيادة املحيط األفقي

 ملاذا؟ 

تخضع رشائط الورق التي تقوم بتدويرها لقوة تجعلها تتحـرك للخـارج بحيـث 

جسـام الـدوارة، تنـتفخ ً وأكرث تشبعا، ومثـل جميـع األاًمتداداتشكل شكالً أكرث 

األرض يف املركز وتتسطح يف القطبني، فيبلـغ محـيط األرض عنـد خـط االسـتواء 

 .أكرب من املحيط حول القطبني الشاميل والجنويب)  كم67.2( ميل 42حوايل 

 :حلول التدريبات

 ! فكر-1

  ما هو إحداث دوائر العرض؟ يتم قياس دوائر العرض بالدرجات الشـاملية

درجـة شـامًال هـي إحـداثيات خطـوط العـرض، ميكنـك  40 وأو الجنوبية،

 .العثور عليها عىل الخريطة

  ما هـو إحـداث خطـوط الطـول؟ يـتم قيـاس خطـوط الطـول بالـدرجات

ً درـجـات غرـبـا ـهـي إـحـداثيات خـطـوط 5الغربـيـة أو الرشقـيـة، ومبقـيـاس 

 .الطول، ميكنك العثور عليها عىل الخريطة

  شامالً من جانـب الخريطـة حتـى  °40استخدم إصبعك لتتبع خط العرض

ً غربـا، وحـدد الدولـة التـي يعـرب فيهـا هـذان °5يتالقي مع خـط الطـول 

  .الخطان



<  
الجغرافيــا  < 56 

 
 

 .ً غربا هي إحداثيات يف إسبانيا°5 شامالً، 40°

 !فكر  -2

 درجة شامًال من جانب الخريطـة حتـى 45ستخدم إصبعك لتتبع خط العرض ا

د البلـد الـذي يتقـاطع فيـه  درجة رشقا، وقم بتحديـ25يتالقي مع خط الطول 

 .هذان الخطان

 .ً رشقا هي إحداثيات يف رومانيا° 25 شامالً، و40°
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  :الكرة األرضيةخريطة 

   .مقارنة بني خرائط األرض املجسمة الكروية والخرائط املسطحة

 :ما تحتاج إىل معرفته

 يكـون  تعترب الخريطة األكرث دقة وواقعية لـألرض هـي الكـرة األرضـية، حيـث

تحريف املسافات، واالتجاهات، وأحجام وأشكال األرض أقل عىل الكرة األرضية 

األصلية؛ وذلك مقارنة بالخريطة املسـطحة، ولكـن مـن الصـعب حملهـا حـول 

الكرة األرضية والتجول بها، لذلك يجب عىل رسامي الخرائط أن يقـدموا متثـيالً 

ًثابتا ليشء ما منحني  الطبقة الخارجية للكرة األرضية  بالفعل، قد تقوم  بتقشرياً

يف قطعة واحدة وتقوم بوضعها بشكل مسطح، لكن األسطح املنحنيـة ال ميكـن 

أن تكون مستوية ما مل يتم قطع سطح الكرة األرضـية مـن أعـىل إىل أسـفل إىل 

أجزاء متساوية طويلة، بيضاوية الشكل، ومدببة عىل كل طرف، ويطلـق عليهـا 

 .رسامو الخرائط املقاطع

 



<  
الجغرافيــا  < 58 

 
 

 املقاطع

 

تكمن املشكلة يف نقل التفاصيل من املقاطع املنفصلة إىل الخريطـة املسـطحة 

األخطـاء يف الواحدة مع القليل من األخطاء والتحريفات، فسيكون هناك بعض 

ستحالة عمل خريطة ثنائية األبعاد تعطـي صـورة كل خريطة مسطحة بسبب ا

يطـة املسـطحة صـحيحة يف دقيقة لهيكل ثاليث األبعاد، فـيمكن أن تكـون الخر

إظهار إما حجم األرايض والبحار، أو أشكالها، حيث ال ميكن أن تظهر كـل ذلـك 

 .بدون أخطاء



  
 خريطة الكرة األرضية 

<
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إـسـقاط رـسـم الخريـطـة ـهـو وـسـيلة لنـقـل املعلوـمـات ـحـول ـسـطح األرض إىل 

للمالحة خريطة مسطحة، كام يعترب إسقاط رسم خريطة مركاتور أفضل مالءمة 

 ومن عيوبها أنها  وأشكال دقيقة من األرض، واملياه،ألنها تعطي توجيهات حقيقية،

تغري يف حجم األرايض التي تقع عىل مسافات بعيدة عن خط االسـتواء، / تبالغ 

 .مثل املناطق القريبة من القطبني الشاميل والجنويب

 :نفكر.. .هيا

تكون خطوط الطول ودوائر العرض عىل الكرة األرضية منخفضة باملقارنة  -1

 . تظهر عىل إسقاط خريطة مركاتور يف الصفحة التاليةمع تلك التي

لذا، قم مبقارنة حجـم جرينالنـد إىل حجـم أمريكـا الجنوبيـة عـىل الكـرة  -2

 .األرضية وحجمها عىل إسقاط خريطة مركاتور

 :فكر... اإلجابات

خطوط الطول ودوائر العرض منحنية عـىل الكـرة األرضـية، لكـن كالهـام  -1

 .ركاتورمستقيامن عىل خريطة إسقاط م

كام تعد جزيرة جرينالند أصغر بكثري من قارة أمريكا الجنوبية عىل الكرة  -2

األرضية، ولكنها تبـدو أكـرب مـن أمريكـا الجنوبيـة عـىل خريطـة إسـقاط 

 .مريكاتور

 



<  
الجغرافيــا  < 60 

 
 

 

 

 العامل الخارجي
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  رسم خريطة مركاتورإسقاط



<  
الجغرافيــا  < 62 

 
 

 :التامرين

أسـفل خـط قم برسم خريطة إسـقاط مركـاتور ملسـاحات اليابسـة التـي تقـع 

نفيـذ ، قـم بت48 الخريطـة ذات السـتة مقـاطع يف الصـفحة باستخداماالستواء 

 :تباع هذه الخطواتالخريطة الخاصة بك با

 أمامـك عـىل يتتبع منط الشبكة لخريطة إسقاط مركاتور يف الشـكل الـذ -1

 .الورقة

 ارسم جميع مساحات اليابسة املوجودة يف كل مربع مـن مقـاطع الخريطـة -2

 . مربع خريطة إسقاط مركاتورالستة عىل نفس

 :تقشري األرض: نشاط

األرض إىل مـقـاطع ـمـن أـجـل الحـصـول ـعـىل " قرشة"محاـكـاة تقـشـري : الـغـرض

 .التشكيل املناسب للخريطة املسطحة

 مساعد بالغ :  األدوات

 برتقالة كبرية   

 ) بعد الحصول عىل اإلذن من شخص بالغ(سكني   

 منشفة ورقية   

 قلم تحديد   

 "شفافة" شف ورقة  



  
 خريطة الكرة األرضية 

<
63 

 
 

 إسقاط خريطة مركاتور



<  
الجغرافيــا  < 64 

 
 
 

 :الخطوات

لربتقالـة إىل أربعـة قرش الخـارجي لالـ من مساعدك البـالغ تقطيـع طلبا -1

 .مقاطع متساوية الحجم من األعىل إىل األسفل باستخدام السكني

 ووضـعها بحيـث ، كل مقطع بعنايـة يف قطعـة واحـدة كاملـةريقم بتقش -2

 .يكون الوجه الخارجي للقرشة عىل املنشفة الورقية

م أمناط الخريطة األربعة، قم برسم البنية األرضية لكوكـب األرض بعد رس -3

 .عىل أربع قطع منفصلة من قرش الربتقال

ًضع قطع قرش الربتقال جنبا إىل جنب والحظ كيف تتالئم أشكال القارات  -4

  ً.معا

ضع ورقة من ورق التتبع فوق قرش الربتقال وتتبع شكل معامل األرض، مع  -5

 .جعل حدود القارات متصلةالقيام بتمديد الخطوط ل

 



  
 خريطة الكرة األرضية 

<
65 

 
 

 

 

 :النتائج

 .عمل خريطة مسطحة لسطح منحني

 ملاذا؟

 مـثلام ٍ قطع مثلثية ثم وضعتها بشكل مسـتواألرض إىل" قرشة"إذا قمت بقص 

فعلت مع قرشة الربتقال، سيكون لديك أكرث خريطة دقيقة لألرض، تتبع معـامل 

الـيرسى لـقرش الربتقـال يف األرض عىل األشكال املثلثية املأخوذة من الفجـوات 

القارات املتصلة، فربط خطوط الحدود يحرف الشكل والحجم الفعليـني ملعـامل 

 .األرض، ويكون مقدار التحريف أكرب عند القطبني وأقل عند خط االستواء

 



<  
الجغرافيــا  < 66 

 
 

 

 : حلول التامرين

 

 

 



 

67 

 

6 

 استخدام مقياس الرسم يف الخرائط 

 تحديد املسافة بني نقطتني عىل األرض 

 :تاج إىل معرفتهما تح

واألخـرى ملدينـة " أفريقيـا"ُيظهر الرسـم التوضـيحي خـريطتني، واحـدة لقـارة 

ُ، حيث متثل خريطة إفريقيا قارة بأكملها، بيـنام تظهـر خريطـة "بوركينا فاسو"

بوركينا فاسو دولة واحدة داخـل قـارة؛ متثـل خريطـة بوركينـا مسـاحة أصـغر 

 ً.يا تقريبابكثري، ولكنها تبدو كبرية كخريطة إفريق

ًهو مفتاح يف الخريطة حيث يسـتخدم مقياسـا صـغريا لتمثيـل : مقياس الرسم ً

مساحة أكـرب مـن األرض، وميثـل طـول املقيـاس مسـافة محـددة تكـون عـادًة 

عـىل خريطـة )  سم2.5" ( بوصة1: "؛ فعىل سبيل املثال)بالكيلومرتات(باألميال 

 .طح األرضعىل س)  كم400" (ميالً 250" بوركينا فاسو تساوي

 



<  
الجغرافيــا  < 68 

 
 

 

ميكنك استخدام بطاقة دليل ملساعدتك يف حساب املسافة عـىل الخريطـة، قـم 

ميـز النقطـة وبوضع الزاوية العلوية اليرسى من البطاقة عـىل بدايـة املقيـاس، 

 عالمة عىل أكرب عدد ممكن مـن ْعَالتي ينتهي عندها املقياس عىل البطاقة، وض

 . البطاقةالتقسيامت املتتالية، عىل طول حافة 

 :نفكر... هيا

عـن طريـق " إيرين وتينا" قم باستخدام الخريطة لتحديد املسافة بني منزيل

 عىل الرصيف، ثم قـم بوضـع عالمـة Xالقياس بني النقاط التي تحمل عالمة 

عىل بطاقة دليل مبقياس رسم من الخريطة، وضع البطاقة عىل طـول الخـط 

 ، يـجـب أن تـكـون الحاـفـة"اإـيـرين وتيـنـ"اـلـذي ميـثـل الرـصـيف ـبـني مـنـزيل 



خرائط استخدام مقياس الرسم يف ال
<

69

، ثـم قـم "إريـن"  التـي تشـري إىل موضـع منـزلXاليرسى للبطاقة عـىل عالمـة 

بحساب عدد العالمات املوجودة عىل البطاقة بني املنزلني؛ ما هو طول املسـافة 

 ؟ )املرت(بالقدم " إيرين وتينا"بني منزيل 

 :فكر... اإلجابة

 ).م 9( قدما 30المة متثل هناك ست عالمات بني املنزلني، وكل ع

). م54= (قدم  180، أو )م 9( قدم 30 × 6إن املسافة بني املنزلني 

:التامرين

: خريطة بستان النباتات لتحديد املسافة بني النقاط التاليةباستخدامقم 

 .شجرة الدردار وشجرة البلوط -1

 ).عىل طول املسارات(شجرة الدردار وزنابق املاء  -2

بطاقة دليل

أيرين أتينا



<  
الجغرافيــا  < 70 

 
 

 تاتخريطة بستان النبا

 

 القدم: نشاط

 .رسم منوذج مقياس لغرفة باستخدام قدميك كمقياس: الغرض

 ) عصا مرتية(عصا ياردية   استخدام قدميك  :األدوات

 ورقة   قلم رصاص   

 :الخطوات

 .ضع كعب قدم واحدة فوق أحد طريف العصا -1

 ).سم(قم بتسجيل طول قدمك إىل أقرب بوصة كاملة  -2



  
 خرائط استخدام مقياس الرسم يف ال

<
71 

 
 

باسـتخدام ) لجانـب األقرص مـن الغرفـةا(استخدم قدميك لقياس العرض  -3

 :الخطوات التالية

  قـدميك مقابـل أحـد الجـدران إحـدىقم بـالوقوف مـع وضـع كعـب 

 كعب قدمك األخرى أمام أصابع قـدمك األوىل، ويجـب ْعَوض، الطويلة

 .لجداراأن يكون ذلك الوضع مسافة قدمني من 

 وبـذلك ضع كعبها أمـام أصـابع القـدم األخـرى، ورفع القدم الخلفيةا ،

 .الوضع تكون املسافة ثالثة أقدام من الجدار

  استمر يف التحـرك يف خـط

مستقيم عرب الغرفـة، مـع 

 كل خطـوة تقـوم بهـا ِّعد

 قدميك أمام ىحدإبوضع 

ــم  ــارشة، وـق ــرى مـب األـخ

 الخطوة األخرية باحتساب

 إذا كانت عىل األقل ،فقط

 .نصف طول قدمك

كــرر اإلجــراء عــىل الجــدار  -4

ـــاس  الـطـــول املـجـــاور لقـي

  .وهو املسافة العمودية عىل العرض) الجانب األطول من الغرفة(

العرض

ول
ـــ

لط
ا

 



<  
الجغرافيــا  < 72 

 
 

ـقـم برـسـم خريـطـة للغرـفـة باـسـتخدام مخـطـط الـقـدم لتمثـيـل مقـيـاس  -5

الخريطة، وآثار األقدام لإلشارة إىل طريقة قيـاس الغرفـة، ثـم قـم بقيـاس 

 .طول قدمك لتحديد املقياس يف أسفل الخريطة

 :النتائج

ام عىل طول وعرض الغرفـة وطـول قـدميك، الـذي يبلـغ يعتمد عدد آثار األقد

، وتبلغ مسـاحة ) سم23(ًما يقدر تقريبا " بوصات 9"طول قدم القائم بالقياس 

 .ًقدما 11 × 8الغرفة التي قام بقياسها 

 ملاذا؟

ـىل  ـرائط ـع ـم الـخ ـوي معـظ تحـت

ــن  ــة ـم ــدو كقطـع ــاس يـب مقـي

مســطرة، لكــن املقيــاس عــىل 

الخريطة الخاصة بك يتم متثيلـه 

بالـقـدم، وـطـول وـعـرض الغرـفـة 

ًعدد آثار األقدام مرضوبـا يساوي 

ـايل ـدمك، وبالـت ـتم ،يف ـطـول ـق  ـي

 قياسـات الغرفـة التـي احتساب

 :قمت بقياسها عىل النحو التايل



  
 خرائط استخدام مقياس الرسم يف ال

<
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 ). سم184( بوصة 72، أو ) سم23( بوصة 9×  أقدام 8= العرض  

 ). سم253( بوصة 99أو )  سم23( بوصة 9× ً قدما 11=  الطول 

 فكر.. التدريباتحلول 

 بني شجرة الدردار وشجرة البلوط؟  مكم عدد أقسام مقاييس الرس  

 .ثنانا: جابةاإل 

 ما هي املسافة التي ميثلها كل قسم من مقياس الرسم؟ 

 ). مرت3( أقدام 10ما يقرب من : اإلجابة 

 ). م6( قدم 20أو )  م3( أقدام 10 × 2املسافة بني األشجار هي 

 تاتخريطة بستان النبا

 
 



<  
الجغرافيــا  < 74 

 
 
 كم عدد تقسيامت مقياس الرسم بني شجرة الدردار وزنابق املاء؟  

 ]7.5[ 

   ما هي املسافة التي ميثلها كل قسم من مقياس الرسم؟ 

 ). مرت3( أقدام 10 

 ، أم؟)م3( أقدام 10 × 7.5= املسافة بني شجرة الدردار وزنابق املاء  

  أقسام؟ 7ما هو طول  

 ).م 21(ًدما  ق70أو )  م3( أقدام 10 × 7 

 1.5( أقـدام 5) + ً مـرتا21(ً قـدما 70= املسافة بني شجرة الدردار وزنابق املاء 

 ).ً مرتا22.5(ً قدما 75، أو )مرت
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 العثور عىل األماكن 

 كيفية قراءة واستخدام خريطة شبكية

 :ما تحتاج إىل معرفته

ربعـات متسـاوية ًغالبا ما يتم تقسيم خـرائط الطـرق وخـرائط الشـوارع إىل م

 عىل الحجم بواسطة شبكة مربعات، وتعترب شبكة املربعات هذه مصنفة بأحرف

 ."حي فريد"جانب الخريطة وأرقام يف أعالها، كام هو موضح يف خريطة 

من أجل قراءة خارطة سمتية، ابحث عن اسـم املكـان الـذي ترغـب يف زيارتـه 

وع برمـز عبـارة عـن مـزيج ستجد األسامء مرتبة أبجديا، وكل اسم متب. بالدليل

إىل املربـع املحـدد عـىل ، بحيث يعمل عىل إرشـادك " رقم–حرف أبجدي "من 

 .نظر داخل املربع وستجد اسم املكان الذي ترغب يف زيارتها. الخريطة



<  
الجغرافيــا  < 76 

 
 

 حي فريــد

 

 :نفكر... هيا

ريو دي "استخدم الدليل لخارطة أمريكا الجنوبية وذلك إليجاد أين تقع مدينة 

 .عىل الخريطة" ريوجان

 !فكر... اإلجابة

  مـنح املدينـة الرمـز ام ث. بالدليل" ريو دي جانريو"قم بالعثور عىل مدينة

  ".3ج"

  قم بالعثور عىل الحرف"C "جميـع . عـىل الناحيـة الـيرسى مـن الخريطـة

  ".-C"تحمل الرمز " C "املربعات األفقية إىل جهة اليمني للحرف 

املدرسـة

 املنزل

منتزة
بحرية لورن

املنزل
 بحرية لورن

 املنتزة
 املدرسة



  
العثور عىل األماكن 

<
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  مـرر إصـبعك إىل أسـفل .  عنـد قمـة الخريطـة"3"قم بالعثور عىل الـرقم

 إىل أن تلمس مربعـات الصـف املـرقم بـالحرف "3"املربعات تحت الرقم 

"C) "املربع الثالث من أسفل القمة.( 

  من املربع " ريو دي جانريو"أين تقع مدينةC3؟ 

 .C3تقع بالركن العلوي األمين من " ريو دي جانريو"مدينة 

 

 

ـلالدليـ
C3بوينس إيرس   
B2ا  ليمـ 
B3مانـو   
B2كويتــو   
C3جانريو   ريو دي 

 



<  
الجغرافيــا  < 78 

 
 

 :التدريبات

هيئة عـىل / تاح الرموز التي تعرب عن املوقع الخاص بكل شكل يوضح املف -1

 إليجـاد األمـاكن التاليـة عـىل اىلاستخدم مفتاح خارطة ستيفنف. الخريطة

 متحف العلوم) ج(املدرسة  ) ب(املكتبة  ) أ: (الخريطة

 هيكل؟/ بالدليل املعرب عن كل بناء"  الرقمي-الحريف"ما املزيج الرمزي  

  إىل املدرسة، املكتبة أم متحف العلوم؟ما البناء األقرب -2

 

 

 

 ستيفنفاىل



  
العثور عىل األماكن 

<
79 

 
 

 التكبري: نشاط

 .لتكبري الصورةنتيمرت استخدام شبكة الس :الهدف

 ) عصا مرتية(عصا ياردية   :األدوات

 ) سهل التحكم(قلم تعليم   

 ) سم 45( بوصة 18لوحة صور مربعة، مقاس 

 قلم رصاص مزود مبمحاة 

 ألوان شمع 

 .مقص

 :الخطوات

بوصـة  16خدام عصا القياس والقلم الرصاص لرسم خط مقياسـه قم باست -1

 يجـب أن .عرب قمة الورقة)  سم45(

من )  سم2.5(بوصة  1يكون الخط 

من كل )  سم2.5(بوصة  1القمة، و

 .جانب بالورقة

 16قم برسم أربعة خطـوط أخـرى  -2

بالتوازي مع الخـط )  سم45(بوصة 

 10(بوـصـــات  4األول ويفـصـــلهم 

 ).سم



<  
الجغرافيــا  < 80 

 
 

 4ة خطوط رأسية تتقاطع مع الخطـوط األفقيـة، يفصـلها قم برسم خمس -3

 .ا مربع16لتشكيل شبكة تتكون من )  سم10(بوصات 

،  A  ،B  ،Cً، عرب القمة أفقيا، وباألحرف 4، 3، 2، 1ثم قم برتميز املربعات،  -4

Dمن األعىل إىل األسفل عىل الجانب، كام هو موضح بصورة املهرج . 

 ملهـرج، ابـدأ القيام بتكبري صورة امن أجل -5

ال توجد خطوط بـاملربع " (A2"من املربع 

"1A .(" ثم استخدم القلم الرصـاص لنسـخ

من صورة " 2A"الخطوط املوجودة باملربع 

 .بالورقة الخاصة بك" 2A"املهرج باملربع 

 .ًتباعا" 3A"كرر األمر مع املربع  -6

 .هرجكافة الخطوط املكونة لصورة املبهذا األمر إىل أن يتم نسخ  ثم استمر -7

 .ثم مرر قلم التعليم عىل الخطوط املرسومة بالقلم الرصاص -8

 .ثم قم مبحو خطوط الشبكة -9

 .قم بتلوين الصورة -10

اقطع حول خارج املربع الكبري، ثم قم بقص وقم بتحديد اإلطار الخارجي  -11

 .األحرف واألرقام

 .وجود صورة مكربة وملونة للمهرج :النتيجة



  
العثور عىل األماكن 

<
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 ملاذا ؟

ً مربعا متساوية الحجم، فالصورة التـي 16 قفزت من ّالصورة األوىل للمهرج قد

ً مربعا ، لكنها أكـرب مـن تلـك املوجـودة يف الرسـم 16ًصنعتها تحتوي أيضا عىل 

 . التخطيطي األصغر

إن نسخ الخطوط يف كل كتلة صغرية عىل الكتلـة الكبـرية املقابلـة يسـمح لـك 

 .بإعادة تكبري دقيق للصورة األصلية

 :إجابات التدريبات

 ! فكر-أ    -1

 ما هو رمز املكتبة؟  مثلث. 

  ؟)باملكتبة(يف أي مربع يقع املثلث 

 ".B2"تقع املكتبة يف املربع 

 !فكر  -ب 

 ما هو رمز املدرسة؟ نجمة. 

  ؟)املدرسة(يف أي مربع تقع النجمة 

 ".B1"تقع املدرسة يف املربع 

 !فكر  -ج 

   دائرة[ما رمز متحف العلوم؟[. 



<  
الجغرافيــا  < 82 

 
 

 ؟ يقـع متحـف العلـوم يف )متحف العلـوم(ئرة يف أي مربع تقع الدا

 ".C4"املربع 

 .املكتبة هي األقرب إىل املدرسة -2
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 )مفتاح الخريطة(املفاتيح 

 كيف تستخدم املفتاح عند قراءة الخريطة 

 :ما تحتاج إىل معرفته

يستخدم رسـاموا الخـرائط الرمـوز، مثـل النجـوم، لإلشـارة إىل العواصـم، بيـنام 

تم وضع الرمـوز األخـرى لإلشـارة . نقاط لإلشارة إىل املدن األخرىيستخدمون ال

 إىل أماكن املعسكرات، والطرق الرسيعة، والساحات، 

 

عاصمــة

 ةمدينـ

موقع تخييم

دينفـــر

و سربينجسكولوراد



<  
الجغرافيــا  < 84 

 
 

ومـا إىل ذـلـك مـن الخـطـوط، والنقـاط، واألـلـوان، واألشـكال الهندـسـية، أو أـيـة 

تصميامت أخرى قد تعرب عن أي يشء، من أعداد الدب البني، وحتـى الحـدود 

تم وضع قامئة بـالرموز املختلفـة يف مفتـاح الخريطـة، والـذي يعمـل ي. الدولية

 .         عمل معالج الشفرة، لفك املعنى الغامض لرموز الخريطة

 



  
 )مفتاح الخريطة(املفاتيح 

<
85 

 
 

 :نفكر... هيا

 :استخدم خارطة شامل داكوتا ومانيتوبا من أجل اإلجابة عىل األسئلة التالية

 ما هي مدينة العاصمة لشامل داكوتا؟ -1

 دن التالية ال يتواجدان يف البلد نفسه؟أي مدينتني من امل -2

 .إستيفان وويبورن  -أ 

 .إستيفان وويليسون  -ب

 :فكر... اإلجابات

 ..فكر  -1

  ما هو رمز املدن العواصم؟ 

 .النجمة املحاطة بدائرة: اإلجابة

  أي مدينة يف شامل داكوتا اسمها مشـار إليـه برمـز النجمـة املحاطـة

 .] املدينة العاصمة لشامل داكوتابسامرك هي: اإلجابة  [بدائرة؟

 !فكر  -2

 ـــــ  : اإلجابة [ما هو رمز الحدود الدولية؟  ـــ  [  

  أي إجاـبـة تحـتـوي ـعـىل اـملـدن املوـجـودة ـعـىل الجاـنـب اآلـخـر ـمـن

 .] إستيفان وويليسون ليسا يف البلد نفسها-ب [الحدود؟



<
الجغرافيــا  < 86

:التامرين

يق الربيد الخاص به من أجل كارين سيذهب يف عطلة، وقد أعد خارطة طر/ السيد 

 :استخدم الخريطة لإلجابة عىل األسئلة التالية. بريور، التي ستحل محله/ السيدة

 بريور كالبا؟/ يف أي شارع لن تجد السيدة -1

 كم عدد املنازل التي ينام سكانها خالل ساعات النهار؟ -2

 أي الشوارع التي يوجد بها كالب رشسة؟ -3

طريق بريد السيد كارين

)الناس(النامئون خالل ساعات النهار  

 الكالب الرشسـة

الكالب األليفــة



  
 )مفتاح الخريطة(املفاتيح 

<
87 

 
 

 خارطة املنتزه: نشاط

 . إعداد خارطة للمنتزه املجاور، باستخدام الرموز واملفتاح:الهدف

 منتزه مجاور  :األدوات

  كرة خيط   

  أقالم رصاص 5  

 مسطرة   

 .من ورق الكتابةفحة ص  

 

 



<  
الجغرافيــا  < 88 

 
 

 :الخطوات

 األشجار، واألجمـة،:  منطقة باملنتزه مع الكثري من هذه املعامل قدر اإلمكاناخرت -1

واملوائد، والطرق، والورود، وحاويات القاممة، ومعـدات اللعـب، ومـا إىل 

 .ذلك

استخدم الخيط وأربعة أقالم رصاص كأوتاد، من أجل تحديد قطعـة أرض  -2

 .املسافة تساوي خطوة عمالقة.  مسافة مربعة30تقارب 

عند قمة صـحيفة )  سم15×15( بوصة 6×6 قم بقياس ورسم صندوق ثم -3

 .الورقة

 القسم ،املنتزه" له عنوان ْعَ أسفل املربع وض ذلك قم برسم صندوقدوبع -4

 ).قد ترغب يف كتابة اسم املنتزه يف العنوان" (1رقم 

اسـتخدم الرمـوز . ذكر قامئة املعـامل والرمـوز الخاصـة بهـاأسفل العنوان، ا -5

 . خاصة بكالرسم، أو قم بابتكار رموزجودة باملو

ابتكر الرمز الخاص بكل معلم يف املربع الذي يوجد به تقريبـا / ثم ارسم  -6

 .بقطعة األرض

 . إنتاج خريطة ومفتاحها:النتيجة

 ملاذا؟ 

موقع كل رمز يحدد . تم استخدام الرموز للتعبري عن املعامل الطبيعية واملعدات

 .موقع كل يشء من األشياء



  
 )مفتاح الخريطة(املفاتيح 

<
89 

 
 

 

 

 

 شجـرة
 شجرية

 سلة مهمالت
معدات 

 ملعب

زهرة

طاولة

مسامر



<  
الجغرافيــا  < 90 

 
 

 :حلول التامرين

 !فكر  -1

 ما هي الرموز املعربة عن الكالب؟ 

 .املربع واملثلث 

 أي شارع من الشوارع ليس به رمز املربع أو املثلث؟ 

 .بريور لن تجد أي كلب يف شارع شجر السنديان/ السيدة 

 !فكر  -2

 ما هو الرمز الخاص بالنامئني خالل ساعات النهار؟ 

 .الدائرة 

 وجودة بالخريطة؟كم عدد الدوائر امل 

 .خمسة منازل يسكنها النامئون خالل ساعات النهار 

 !فكر  -3

 ما هو الرمز الخاص بالكالب الرشسة؟ 

 .املثلث 

 أي الشوارع تحتوي عىل شكل املثلث؟ 

شارع شجر القيقب، وشارع شجر الصفصاف، وشارع شجر البقان، وشـارع 

 .شجر القسطل يتواجد بها الكالب رشسة
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 االنحراف 

  أوجد االنحراف بني كل من الشامل الجغرايف والشامل املغناطييس 

  :ما تحتاج إىل معرفته

    عنـد خـط العـرض) القطـب الشـاميل الصـحيح(يقع القطب الشاميل الجغرايف 

إنها النقطة التي يقـوم بهـا قطـر الكـرة األرضـية التخـييل بـاخرتاق . شامالً  90ْ

يوجـد ). نجـم الشـامل( الـنجم القطبـي يقوم هذا املحور باإلشارة إىل. السطح

ًغربـا   101ْ ْ شـامال، و45القطب الشـاميل املغنـاطييس لـألرض عنـد الـدرجات 

 الشـاملية لكافـة إنها النقطة عىل سطح األرض حيـث تنجـذب األقطـاب. ًتقريبا

إن زاوية االخـتالف بـني االتجـاه نحـو الشـامل الجغـرايف . األحجار املغناطيسية

 تسمى زاوية االنحـراف .يس من النقطة املوجودة عىل األرضوالشامل املغناطي

 قد يكون صفرا، االنحراف بناء عىل موقع املراقب، فإن االنحرافاملغناطييس أو 

 كلام توجه املراقـب نحـو االنحرافيزداد . أو رشقا، أو غربا للشامل املغناطييس

 .اتجاه األقطاب



<  
الجغرافيــا  < 92 

 
 

 حرافاالنمؤرش : نشاط صندوق أدوات عامل الجغرافيا

 مقص  :األدوات

 ورق مقوى   

 ن، إحداهام مخططة واألخرى ملونة نبوبتان ورقيتاأ  

 إبرة   

 خريطة توضح الشامل املغناطييس والقطب الشاميل   

 .الحصول عىل مساعدة أحد األشخاص البالغني  

 : واستخدمه عىل الخريطة باتباع هذه الخطواتاالنحرافقم برتكيب مؤرش 

 :الخطوات

طع الورق املقوى إىل مربع أكرث عرضا إىل حد ما من أحد األنبـوبني قم بق -1

 .الورقيني

ْضع قم بثني نهاية كل أنبوب من األنبوبني الورقيني و -2 أحدهام فوق اآلخر، َ

 .عىل املربع املصنوع من الورق املقوى

 



  
 االنحــراف

<
93 

 
 

 وقطعـة طلب من الشخص البالغ الذي يساعدك غرز اإلبرة عـرب األنبـوبنيا -3

 .الورق املقوى

 . نقطة بالخريطةةقم بوضع قطعة الورق املقوى عند أي -4

أدر محور األنبوبني بحيث مير األنبوب امللون عرب القطب الشـاميل، بيـنام  -5

 .األنبوب املخطط مير عرب القطب الشاميل املغناطييس

  ـإن ـون، ـف إذا ـكـان األنـبـوب املخـطـط يـقـع ـعـىل مـيـني األنـبـوب املـل

 .االنحراف يكون رشقا

 وب املخـطـط يـقـع ـعـىل يـسـار األنـبـوب املـلـون، ـفـإن إذا ـكـان األنـبـ

 .االنحراف يكون غربا

 



<  
الجغرافيــا  < 94 

 
 

 

  إذا كان كال األنبوبني فـوق بعضـهام الـبعض، فـإن االنحـراف يكـون

 .صفرا

 :نفكر... هيا

 وذلـك ، الخـاص بـك مـع الخريطـة املوجـودة أدنـاهاالنحـرافاستخدم مـؤرش 

 : من مواقعاالنحرافلتحديد اتجاه 

 . أ  املراقب -1

 .قب باملرا -2

 .املراقب ج -3

 



  
 االنحــراف

<
95 

 
 

 ... اإلجابات

 : فكر-1

  هل األنبوب املخطط عىل ميني أم يسار األنبوب امللون؟ 

 ً. رشقااالنحرافعىل ميينه من موقع املراقب أ، : اإلجابة

 

 



<  
الجغرافيــا  < 96 

 
 

 :  فكر-2

  هل األنبوب املخطط عىل ميني أم يسار األنبوب امللون؟ 

 االنحـرافوقـع املراقـب ب، مـن م. ليس عـىل ميينـه وال عـىل يسـاره: اإلجابة

 .صفري

 

 



  
 االنحــراف

<
97 

 
 
 

 :  فكر-3

  هل األنبوب املخطط عىل ميني أم يسار األنبوب امللون؟ 

 ً. غربااالنحرافعىل يساره، من موقع املراقب ج، : اإلجابة

 

 

 



<  
الجغرافيــا  < 98 

 
 
 

 :التامرين

 الخاص بك واملحاور عىل الخريطة املوجودة باألسـفل االنحرافاستخدم مؤرش 

 :لمراقب لدى كل موقع من املواقع الجغرافية التالية لاالنحرافلتحديد اتجاه 

 .جزر هاواي -1

 .أمريكا الجنوبية -2

 .أفريقيا -3

 



  
 االنحــراف

<
99 

 
 

 أين الشامل؟: نشاط

 . تحديد اتجاه التباين من أجل أين تعيش:الغرض

 مقص    :األدوات

 مسطرة   

 خيط   

 مسامر كبري   

 ورقة ملصق بيضاء   

 قلم تظليل   

 مصباح يدوي   

 بوصلة   

 عدمسا  

 : الخطوات

 من هذا النشاط يف الخارج يف ليلـة 11- 3 يجب تنفيذ الخطوات من :ملحوظة

 .صافية غري قمرية

 .أطول من طولك)  سم30( بوصة 12قم بقص خيط بطول  -1

 . من الخيط بالذيلا واحداربط طرفا -2

 .ضع الورقة عىل األرض -3

 .حول نهاية إصبعك السبابة اليمنى قم بلف طرف الخيط الحر -4



<  
الجغرافيــا  < 100 

 
 

 

بوالريس
 

بوالريس
 



  
 االنحــراف

<
101 

 
 

ـعـىل حاـفـة الورـقـة بـقـدمك اليمـنـى وإـصـبع الـسـبابة اليمـنـى نـحـو ف ـقـ -5

االطـالع عـىل بـوالريس مـن خـالل اتبـاع خـط مسـتقيم مـن . (بوالريس

 ).ينتقل بوالريس مبارشة إىل األمام. النجمني األبعد يف وعاء بيغ دبري

 مـن مركـز إصـبع قـدمك  مسـتقياماطلب من مساعدك ليك يرسـم خطـا -6

 املسامر املعلق، مع تعليق املصباح يف يد واحـدة اليمنى إىل املكان أسفل

 .إللقاء الضوء عىل الورق

 القطـب"ضع عالمة عىل السـهم باسـتخدام رأس السـهم وقـم بتسـميته بــ  -7

 ".الشاميل

 ضع البوصلة عىل الخـط، وتحريكهـا حتـى يصـطف حـرف ش مـع الطـرف -8

 .الشاميل إلبرة البوصلة

 .لية والجنوبية لإلبرةضع عالمة نقاط عىل الورق يف األطراف الشام -9

 .ًقم بإزالة البوصلة وارسم خطا بني النقطتني -10

ارسم رأس سـهم يف الطـرف الشـاميل مـن هـذا الخـط وقـم بتسـميته بــ  -11

 ."القطب الشامل املغناطييس"

 : النتائج

يتم تحديد اتجاه التباين، والـذي يعتمـد عـىل موقـع الراصـد يف املكـان الـذي 

 .املنزل املتواجد يف والية تكساس رشقيويكون التباين من ا. يعيش فيه



<
الجغرافيــا  < 102

ملاذا؟ 

يسمى بوالريس بالنجم الشاميل حيث يقع هـذا الـنجم مبـارشة فـوق القطـب 

وتشري النهاية الشـاملية إلبـرة البوصـلة نحـو القطـب . الشاميل الجغرايف لألرض

 .الشاميل املغناطييس لألرض

ـ ـاه ـب ـومة باتـج ـوط املرـس ـاه الخـط ـني اتـج ـة ـب ـرة إن الزاوـي ـاه اإلـب والريس واتـج

 .املغناطيسية للبوصلة هي التباين يف املوقع الذي يتم فيه أخذ القياسات

:حلول التامرين

.ّالتباين الرشقي -1

 .التباين صفر -2

 .التباين الغريب -3
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 البوصلة املغناطيسية 

 استخدام البوصلة يف قياس االتجاه عىل الخريطة 

  :ما تحتاج إىل معرفته

 غناطيسية، التـي تسـتخدم يف قيـاس االتجاهـات، هـي عبـارة عـنإن البوصلة امل

متثـل حيـث . أو الدرجات/دائرة يتم عليها متييز النقاط التي تشري إىل االتجاه و

 عنـد ولـذلك؛ فتكـون درجـة الشـامل املسـتحق. كل عالمة درجة خاصة باالتجـاه

)0( ورشقا عند ،ً)90( وجنوبا عند ،ً)180( وغربا عند ،ً)270.( 

 البوصلة املغناطيسية: أدوات الجغرايف

 قلم تظليل    ورق تتبع   :األدوات

 قلم حاد    مقص   

 خيط    مسطرة   

  مساعد بالغ  رشيط شفاف   

 .قم بعمل البوصلة املغناطيسية باتباع الخطوات التالية



<  
الجغرافيــا  < 104 

 
 

 :الخطوات

قم بعملية التتبع بعناية، باستخدام ورقة تتبع وقلم، للرسـم التخطيطـي  -1

 .لبوصلة املغناطيسيةل

 .ثم قم بإيقاف البوصلة املغناطيسية -2

ـز البوصــلة ا -3 ـا صــغريا يف مرـك ـك ثقـب ـاعدك أن يصــنع ـل ـن مـس ـب ـم ًطـل ً
 .املغناطيسية برأس القلم الرصاص

 

 البوصلة الهوائيــة

خالل من الخيوط من )  سم20( بوصة 8قم بتمرير خيط طوله يصل إىل  -4

 . لجزء الخلفي من الورقالثقب والرشيط الذي يكون نهايته يف ا



  
 البوصلة املغناطيسية 

<
105 

 
 

 تفكر   ... هيا 

قم باستخدام البوصلة املغناطيسية وخريطة معسكرات بيفر بارك لرسم مسـار 

 .من مخيم رنينج بري إىل مخيم بلو بريد

 



<  
الجغرافيــا  < 106 

 
 

 فكر... اإلجابات

  رنينج بريمخيمر يتم وضع مركز البوصلة املغناطيسية فوق رمز. 

 متوافقـا مـع السـهم الشـاميل  البوصلة حتـى تصـبح الدرجـة شـامًالقلبا ً

ويف معـظـم الخـرائط، يشـري السـهم الـشـاميل . املغنـاطييس عـىل الخريطـة

 .باتجاه أعىل الورقة

 

 



  
 البوصلة املغناطيسية 

<
107 

 
 

 

 ًمسك بالبوصلة املغناطيسية يف مكانهـا وأنـت تسـحب الخـيط مشـدودا ا

 .ومحورها حتى تصبح مبارشة فوق رمز كامب بلو بريد

 عىل البوصلة املغناطيسية عالمة الدرجة التي مير بها الخيط قرأا. 

  من الشامل املغناطييس°120سيتضح لك أن مخيم بلو بريد يقع عىل بعد  . 

 :متارين

استخدم البوصلة املغناطيسية الخاصة بك وخريطة اليس يف الحـي الـذي تقـيم 

 :فيه لرسم دورة تدريبية تأخذها من

 .املدرسة إىل منزل الجدة -1

 .من املنزل إىل متجر اآليس كريم -2

 



<  
الجغرافيــا  < 108 

 
 

 استخدام البوصلة: نشاط

 تركيب البوصلة مع البوصلة املغناطيسية واسـتخدامها لغـرض تحديـد :الغرض

 .موقع الشامل املغناطييس

 لوحة ورقية    البوصلة املغناطيسية   :األدوات

 قلم تظليل      مسطرة   

 مياه صنبور          وعاء صغري من الحبوب   

  غسيل أطباق إسفنج     مقص   

 رشيط مغناطيس              برة خياطة إ  

 مساعد     مؤقت   

 :الخطوات

 .ضع البوصلة املغناطيسية يف وسط اللوحة -1

، °180، °135، °90، °45باسـتخدام املسـطرة والقـلـم، ضـع عالمـة درـجـة،  -2

 .  عىل حافة اللوحة°315 ، و270° ، 225°

، الجنـوب ضع عالمة عىل هذه العالمات الشامل، الشامل الرشقي، الرشق -3

 .الرشقي، الجنوب، الجنوب الغريب، الغرب، الشامل الغريب

 .قم بإزالة البوصلة املغناطيسية ووضع الطبق عىل طاولة خشبية -4

 .قم مبلء ثالثة أرباع الوعاء بأكمله باملاء -5

 .ضع الوعاء يف وسط اللوحة الورقية -6
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 ووضـعها يف)  سـم2.5 × 2.5( سـم 1.5اقطع قطعة من اإلسـفنج مبقـدار  -7

 .املاء

قم مبغنطة إبرة الخياطة عن طريق وضعها عـىل رأس مغنـاطيس رشيـط  -8

 .ملدة دقيقتني برأس اإلبرة يف القطب الشاميل للمغناطيس

 .ثم انتظر ملدة دقيقة واحدة. قم بوضع اإلبرة فوق اإلسفنجة -9

اطلب من مساعدك رفع الوعاء قليًال أثناء تـدوير اللوحـة الورقيـة إىل أن  -10

 .عىل اللوحة الورقية) °0( العامئة مع عالمة تصل رأس اإلبرة
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 ).ش) ( °0( يشري طرف اإلبرة املغناطيسية العامئة باتجاه  :النتائج

ـاذا؟ ـرة ـمل ـق إـب ـن طرـي ـات ـع ـد االتجاـه ـتخدم لتحدـي ـي أداة تـس ـلة ـه ُ البوـص

 . مغنطيسية تشري دامئًا إىل القطب الشاميل املغناطييس لألرض

 . اإلبرة املغناطيسيةالجزء الرئييس من البوصلة هو 

 ن بحريـة إىل وضـع الشـامل والجنـوب،يجب أن تكون اإلبرة قادرة عىل الدورا

ألن أقـطـاب اإلـبـرة املغناطيـسـية تـسـعى باـسـتمرار إىل مواكـبـة خـطـوط الـقـوة 

ـية إىل  ـلة املغناطيـس ـة البوـص ـات درـج ـري عالـم ـذا، تـش ـألرض؛ ـل ـية ـل املغناطيـس

باـسـتخدام البوـصـلة . غنـاطييساالتجاهـات يف درـجـات بعيـدة ـعـن الـشـامل امل

والبوصلة املغناطيسية، من املمكن العثور عىل الشـامل املغنـاطييس وإمكانيـة 

 .تغيري االتجاهات بالدرجات من موقع إىل آخر
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 :حلول التامرين

 :فكر  -1

 وضع مركز البوصلة املغناطيسية فوق النقطة التي تحدد موقع املدرسة. 

  ال بـالتوافق مـع السـهم الشـاميل  شـام°0قم بقلب البوصلة حتـى تصـبح

 .املغناطييس عىل الخريطة

 قم بتدوير الخيط حتى يكون مبارشة فوق النقطة ملنزل الجدة. 

 اقرأ عالمة الدرجة التي مير بها الخيط عىل البوصلة املغناطيسية. 

 .  من الشامل املغناطييس°210يقع منزل الجدة يف اتجاه عىل بعد 

 :فكر   -2

  وات املوضحة أعاله لرسم مسار مـن منـزل اليس إىل متجـر  الخطتباعباقم

ًاآليس كريم، بدءا من البوصلة املغناطيسية فـوق النقطـة التـي تشـري إىل 

موقع منزل اليس ومتحور الخيط حتى تصل مبارشًة إىل نقطة متجر اآليـس 

 .كريم

 .  بعيدا عن الشامل املغناطييس°315متجر اآليس كريم يف اتجاه 
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 رسم خريطة لقاع املحيط  

 كيفية تحديد عمق قاع املحيط 

 : ما تحتاج إىل معرفته

كـام يحتـوي قـاع .  يف املائـة مـن سـطح األرض بامليـاه70يتم تغطية أكرث مـن 

. املحيط األريض عىل جبال وبراكني وخنادق، وكـذلك منـاطق تسـمي باليابسـة

) صـوتية عاليـة الـرتدداملوجات ال (املوجات فوق الصوتيةمن املمكن استخدام 

. للكشف عن صورة قـاع املحـيط أو للعثـور عـىل أشـياء مثـل السـفن الغارقـة

 .يسمى الجهاز الذي يرسل هذه املوجات جهاز السونار

تسافر املوجات الصـوتية يف مسـار مسـتقيم عـرب املـاء وترتـد عنـدما تصـطدم 

ألنـه ًويسمى الوقت الذي يستغرقه السفر وقت الصـدى، وذلـك نظـرا . بجسم

تسافر املوجات الصوتية يف املـاء برسعـة حـوايل . يتم سامع صدى عند عودتهم

ًونظرا ألن نصف الرحلة هـو رحلـة العـودة، . يف الثانية)  كم1.46( قدم 4.800

فمن املمكن حساب املسافة إىل قـاع املحـيط برضب نصـف رسعـة الصـوت يف 

 .وقت الصدى
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 :نفكر... هيا

 :ساب عمق قاع املحيط باستخدام هذه املعادلةيف األسئلة التالية، قم بح

2= العمق 
  وقت الصدى×رسعة الصوت 1

يسمى الجزء الواقع من قاع املحيط بني الساحل القاري وأعـامق املحـيط  -1

تختلف هذه املنطقـة يف العـرض مـن ال يشء تقريبـا إىل  .بالجرف القاري

قـم بحسـاب ).  كـم66( ميـل 41، مبتوسط ) كم1600( ميل 1000حوايل 

 . ثانية0.1عمق الجرف القاري يف منطقة يبلغ فيها زمن الصدى 



تقع أعمق نقطة عىل األرض يف املحيط الهادي جنـوب غـوام يف بقعـة يف  -2

قـم بحسـاب العمـق بحيـث يكـون . خندق ماريانا تسمى تشالنجر ديب

 . ثانية15وقت الصدى 

األرض

الجرف القاري

حافة الشاطئ
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 .. اإلجابات

 !فكر -1

 اإلنجليزية                 باللغة  

2= العمق بالقدم 
1 ×4.800  ×0.1 

2
1 4.800×  = 2.400 

   ؟ =0.1 × 2.400

  قدم240= العمق بالقدم 

 القياس    

2= العمق بالكيلومرت 
1 × 1.46 × 0.1 

2
1  1.46×  =0.73 

0.73 x 0.1= ؟   

  كم0.073= العمق بالكيلومرت 

 !فكر  -2

  باللغة اإلنجليزية   

2= العمق بالقدم 
1 × 4.800 × 15 

2
 ؟=2.400  × 1

2.400 x  15=؟   

  قدم36.000= العمق بالقدم 
 



 القياس  

2= العمق بالكيلومرت 
1 × 1.46 × 15

2
1   =  1.46  × 0.73

   ؟ =15 × 0.73

كم 10.95= العمق بالكيلومرت 

 :متارين

قم باستخدام صيغة العمق لحساب عمـق املحـيط يف كـل سـؤال مـن األسـئلة 

 : التالية

2= العمق 
 وقت الصدى×رسعة الصوت 1

قـم . جات الصوتية من جهاز السونار عـىل مـنت سـفينةحيث انبعثت املو -1

 . ثوان4بحساب عمق املحيط عندما يبلغ وقت الصدى 

فهـي ال تـوفر . يعترب الجرف القاري منطقة ذات أهميـة اقتصـادية كبـرية -2

ًفقط معظم املأكوالت البحرية يف الكرة األرضية، ولكنها تحتوي أيضا عىل 

إن التنقيـب عـن الـنفط يف . طقرواسب نفط قيمـة يف العديـد مـن املنـا

البحر أمر شائع عىل طول خطـوط املحـيط الهـادي والخلـيج يف الواليـات 

قم بتحديد عمق املياه ملنصـة نفـط بحريـة يف حـال كـان يبلـغ . املتحدة

 . ثانية0.2وقت الصدى 
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كم العمق؟: نشاط

.رسم خريطة سطح قاع املحيط املحاىك :الغرض

 مقص  :األدوات

 مسطرة   

 خيط أبيض  

 غسالة   

 قلم تظليل أسود   

)  سم7.6( بوصات 3، عمق ) لرت2(طبق زجاج الخبز سعة  2  

 )يجب وضعها داخل طبق الخبز(صخور  3صخرتان أو   

   إبريق ماء صنبور   

 قلم رصاص   

 ورقة مخططة   

 ورقة رسم بياين  

 :الخطوات

). سم30( بوصة 12 طوله يصل إىل اقص خيط -1

 .ربط أحد طريف الخيط بغسالةا -2

2لم واملسطرة لتحديد مقياس قاستخدم ال -3
عـىل طـول ) سـم 1(بوصـة 1

 . الخيط

.ضع طبق الخبز عىل الطاولة، وضع الصخور فيه -4



 .قم مبلء الطبق باملاء بحيث ميثل هذا املحيط -5

 .حيث متثل حافة الطبق الشاطئ. ضع املسطرة بالطول عىل الطبق -6

م بعقد الطـرف الحـر للخـيط وضـعه مقابـل املسـطرة وبجانـب حافـة ق -7

وتنزيل الخـيط بـبطء إىل املـاء حتـى )  بوصة0تبلغ هذه العالمة (الطبق 

 .تالمس الغسالة صخرة أو أسفل وعاء

وتقريب القياس .  عىل الخيط لتحديد عمق املياها ملحوظااستخدم مقياس -8

 .إىل أقرب عالمة مقياس

2 مبقدار قم بقياس عمق املاء -9
 سم عرب طـول الطبـق، مـع 1.25(بوصة 1

 . تسجيل القياسات يف املخطط كام هو موضح

استخدام مخطط البيانات الخاص بـك لعمـل رسـم بيـاين لقياسـاتك مثـل  -10

 .الذي يظهر

مخطط البيانات

املسافة من الشاطئ  العمق

) سم0.0( بوصة 0.0  ) سم7.5(بوصة  3

) سم1.25( بوصة 0.5  ) سم7.5(بوصة  3

)سم 2.5( بوصة 1.0  ) سم5.0(بوصة  2
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املظهر الجانبي للقاع

باإلنش املسافة من الشاطئ×2.5سم

الغسالة



".القاع "يتم تقديم رسم بياين يوضح التشكيل املجعد للطبق :  النتائج

 يحذف إسـقاط الخـيط يف املـاء قـراءات السـونار عـىل مسـافات أفقيـة  ملاذا؟

 ظهر الجانبي الظاهر مـن هـذه القـراءاتإن امل. مختلفة من خط ساحل املحيط

. متعرج ألن العمق يقاس فقط يف فواصل زمنية بدالً من طول الخـط املسـتمر

 .وكلام اتخذت الكثري من القياسات، كان املظهر الجانبي أكرث دقة

وتتـيح املختـربات . ولذا، تستخدم طرق أخرى غري السونار لدراسة قاع املحـيط

قاع املحيط من مسافة قريبة، لكن الصـور املـأخوذة تحت املاء للعلامء دراسة 

كـام تشـري األلـوان . من األقامر الصناعية يف الفضـاء تـوفر الصـورة األكـرث دقـة

 . املختلفة عىل العديد من الصور املتعلقة بالعمق املتفاوت

:حلول التامرين

 !  فكر1-

 باللغة اإلنجليزية : 

2= العمق بالقدم 
1× 4.800 × 4 

2
1 ×4.800 = 2.400

 ؟ =4 × 2.400

 قدم9.600= العمق بالقدم  

 القياس  : 

2= العمق بالكيلومرت 
1 × 1.46 × 4
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2
1 × 1.46 = 0.73    

 ؟ =4 × 0.73

  كم2.92= العمق بالكيلومرت 

 !  فكر2-

 إلنجليزيةباللغة ا : 

2= العمق بالقدم 
1 ×4.800 × 0.2  

2
1 ×4.800 = 2،400   

 ؟ =0.2 × 2.400

  قدم480= العمق بالقدم 

 القياس  : 

2= العمق بالكيلومرت 
1 ×1.46 × 0.2 

2
1 ×1.46 = 0.73   

0.73 x 0.2= ؟ 

  كم0.146= العمق بالكيلومرت 
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 الخرائط الكنتورية 

 كيفية تحديد االرتفاع عىل الخريطة الطبوغرافية 

 :ما تحتاج إىل معرفته

 إىل شـكل وارتفـاع تضـاريس سـطح األرض، مثـل الخريطـة الطبوغرافيـةتشري 

ريطـة عىل الخومتثل خطوط الكنتور . الجبال والبحريات واألنهار والطرق واملدن

االرتفـاع هـو . الطبوغرافية حلقات غري منتظمة تـربط نقـاط االرتفـاع املتسـاوية

مـا متثـل مسـتوى أو عمق األرض فوق نقطـة مرجعيـة، عـادة ) االرتفاع(العلو 

). االنحـدار( درجـة )التغيـري بـني السـطور (الفاصل املحيطيوميثل . سطح البحر

 .وكلام اقرتبت الخطوط، كلام زادت درجة

كن للخريطـة الطبوغرافيـة أن تجمـع بـني األلـوان واألمنـاط وخطـوط من املم

 0.61( قـدم 2000ًأمناطا تشـري إىل فـرتات ارتفـاع تبلـغ " الكفاف لإلشارة إىل ع

 .خريطة الكنتور هي رؤية عني الطائر من نفس الجبل). كم



<
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"النرس الساطع"خريطة املظهر لجبل

"النرس الساطع"الخريطة الكنتورية لجبل

مستوى البحر

)كم0.61( قدم2000القيمة الكلية للخريطة

]ft =،قدمkm=كيلومرت[
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 :نفكر... هيا

ًتظهر خريطة مظهر جزيرة يس بريز جانبا واحـدا مـن القاعـد ً ة تحـت املـاء يف ُ

 .الجزيرة

 

قم باستخدام الخريطة الكنتورية البحرية لجزيرة يس بريز يف الصـفحة التاليـة 

 :لإلجابة عىل األسئلة التالية

هل جميع جوانب الجبل تحت البحر والتي تشكل جزيـرة نسـيم البحـر  -1

 لديها درجات حادة؟

 لبحر؟عىل أي جانب توجد أكرث درجات التلطيف يف الجبل تحت سطح ا -2



<
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 !فكر... اإلجابات

 هـل تكـون . تشري خطوط الكنتور القريبة إىل درجة شديدة االنحدار

ُجميع خطوط الكنتور قريبة من بعضها؟ حيث ال يظهر جانب واحد 

 .فقط من الخريطة خطوط كنتور قريبة

 .ميلك جانب واحد فقط من الجبل تحت البحر درجة حادة  

  أم األلطفأبعد خطوط الكنتور، األكرث جدة. 

 هل يوجد أي جانب لديه مسافة أكرب بني الخطوط الكنتورية؟

 .ميلك الجانب الغريب درجة لطيفة 

خريطة املارين لجزيرة نسيم البحر
 



  
 الكنتوريـة  ــطائالخر

<
127 

 
 

 

 :التامرين

هـو  الفاصل املحيطي لكل من ميزات األرض الثالثة املعينـة يف الرسـم التوضـيحي

 :قم باستخدام الخرائط لإلجابة عىل األسئلة التالية).  م30.5( قدم 100

تل ذات قمة مسـطحة وجانـب واحـد (ة األكرث متثيالً لـ ميسا ما هي امليز -1

 ؟)عىل األقل هو منحدر حاد

 ما هي امليزة األطول؟ -2

 



<  
الجغرافيــا  < 128 

 
 

 أسفل السطح: نشاط

 . بناء خريطة كنتورية للجبال الواقعة تحت البحر:الغرض

 صلصال   :األدوات

 )  سم7.6( بوصة 3، وعمق ) لرت2(طبق زجاج الخبز بسعة  2  

 رشيط الصق   

 قلم تظليل   

 )  لرت2(جرة  2  

 مياه صنبور   

 ملعقة   

 تلوين الطعام األزرق   

 مجلد تقرير بالستيك خايل  

 :الخطوات

السـفيل قم باستخدام منوذج الطني لصياغة شكلني مـن الجبـال يف الجـزء  -1

 .يجب أال يكون ارتفاع الجبال أطول من الطبق. من طبق الخبز

 .الصق أسفل جانب واحد من الطبق من الرشيط القم بوضع رشيط -2

2قم بوضع عالمة عىل املقياس  -3
عـىل الرشيـط مـن )  سـم1.3 -( بوصة 1

 .األسفل إىل األعىل

قم مبلء الجرة مباء الصنبور وتقليـب قطـرات تلـوين الطعـام فيهـا حتـى  -4

 .ايصبح املاء أزرق داكن
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 .ضع املجلد فوق الجزء العلوي من الطبق -5

 علـيـك الوـقـوف بحـيـث تنـظـر مـبـارشة يف الطـبـق، ارـسـم الخـطـوط يـجـب -6

 .العريضة أعىل الطبق يف املجلد

2 املجلد وأضف املياه امللونة إىل العالمة األوىل بإزالةقم  -7
 1.3 -( بوصة 1

 ).سم

ضع املجلد مرة أخرى فوق الطبق وارسم الخطوط العريضة لخـط امليـاه  -8

 .جلدحول الطني عىل امل

2املزيد مـن املـاء امللـون إىل عالمـة تصـل إىل ثم أضف حذف املجلد ا -9
1 

  .التالية)  سم1.3 -(بوصة 



<  
الجغرافيــا  < 130 

 
 

 

 

 .رسم مخطط املاء عىل املجلدا -10

 .استمر يف هذا اإلجراء حتى تصل املياه إىل أعىل قياس عىل الرشيط -11

 . الطبق إن التتبع هو خريطة طبوغرافية للجبال يف:النتائج

 كل خيط يف املجلد هو خط كنتور يربط بـني نقـاط متسـاوية يف العمـق ملاذا؟

الفاصل املحيطي، أو تغري االرتفاع بني الخطوط الكنتورية، . عىل الجبال الطينية

2هو 
 ). سم1.3(بوصة 1
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<
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 :حلول التامرين

 !فكر  -1

 ىل األقلما مييز ميسا؟ قمة مسطحة وجانب واحد حاد ع. 

  كيف تتم اإلشارة إىل أعىل مسطح عىل خريطة الكنتور؟ بواسطة دائرة

 .كنتور مركزية كبرية

 كيف يتم اإلشارة إىل انحدار؟ إغالق خطوط الكنتور. 

 للقمة املسطحة ذات جانب واحد ما الخريطة التي تصف أفضل يشء 

 حاد عىل األقل؟

 .ثيالً لسكانهاتتميز تضاريس األرض للخريطة أ بأنها األكرث مت 

 !فكر  -2

  كيف يتم تحديد الفرق يف االرتفاع عىل خريطة الكنتور؟ حسب عـدد

 .الخطوط الكنتورية

 متثـل ،ما الخريطة التي تحتوي عىل أكرث الخطوط الكنتوريـة، وبالتـايل 

 أطول التضاريس؟

 . هي األطولCتضاريس األرض للخريطة  
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 تتبع اإلعصار 

 األرض يف للتنبؤ بأي مكان سيصل تتبع مسار اإلعصار 

 :ما تحتاج إىل معرفته

مـع ريـاح تبلـغ ) ريح قوية تهـب يف شـكل دائـرة(اإلعصار هو إعصار استوايئ 

إنهـا واحـدة مـن أكـرث . أو أكـرث) سـاعة/  كـم 118( ميالً يف الساعة 74رسعتها 

ًالعواصف روعة يف الكرة األرضية والوحيدة التـي تحمـل اسـام شخصـيا، ومـن  ً

ًملمكن أن تسـتغرق عمليـة تطـوير اإلعصـار حـوايل أسـبوع واحـد، بـدءا مـن ا

عنـدما تبـدأ . املناطق املدارية حيث تسببت بالعديد مـن العواصـف الرعديـة

/  كـم 62( ميالً يف السـاعة 39الرياح بتدوير السحب يف دائرة برسعة تقل عن 

صـل رسعـة ، تعترب العاصفة عبارة عن منخفض اسـتوايئ، وذلـك عنـدما ت)ساعة

، حيـث تسـمى العاصـفة حينئـذ )سـاعة/ كم62( ميالً يف الساعة 39الرياح إىل 

 .بعاصفة مدارية



<  
الجغرافيــا  < 134 

 
 

 

، ـيـتم )ـسـاعة/  ـكـم 118( ـمـيالً يف الـسـاعة 74عـنـدما تـصـل رسـعـة الرـيـاح إىل 

 عاصـفة مداريـة يف 100ويف املتوسط، حيـث تتطـور . تصنيفها عىل أنها إعصار

عنـدما تشـكلت . اهـا إىل أعاصـري مداريـةالكـرة األرضـية كـل عـام، وينمـو ثلث

يف وسط ).  كيلومرت480-320( ميل 300-200األعاصري بالكامل، وعادة ما يكون 

الرياح التي تحوم وتتكون يوجد منطقة هادئة يف السامء الصافية تسـمي عـني 

  . العاصفة

يف املتوسط، تنتقل األعاصـري املداريـة يف نصـف الكـرة الشـاميل مـن الرشق إىل 

وتعطي نقطة التحول هذه خرباء األرصاد الجويـة . غرب ثم تتجه شامل رشقال

، والتي تقـزم بتـوفري أدلـة حـول مـا إذا )العلامء الذين يدرسون أمناط الطقس(

وقـد سـاعدت هـذه التنبـؤات يف تقليـل عـدد . كانت العاصفة سترضب األرض

األعاـصـري الوفـيـات الناجـمـة ـعـن األعاـصـري يف الوالـيـات املتـحـدة، لـكـن تكلـفـة 

 .ارتفعت بسبب الزيادة يف عدد السكان عىل طول املناطق الساحلية
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صول سيكوليــن
خريطة أ



<  
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تنشـأ األعاصـري . ًيطلق عىل اإلعصار أيضا الطوفان وذلك باالعتامد عىل مصـدره

يف املتوـسـط، . يف املـحـيط األـطـليسويف املـحـيط الهـنـدي، ويف املـحـيط الـهـادي، 

ًرة األرضـية سـنويا يف املحـيط يتشكل أكرث من نصف األعاصـري املداريـة يف الكـ

 . ٪ يف املحيط الهندي24٪ يف املحيط األطليس و12الهادئ مع حوايل 

 :نفكر... هيا

 :لتتبع اإلعصار لإلجابة عىل األسئلة التالية 1قم باستخدام الخريطة 

 تـاريخ يف كل) يف خطوط الطول ودوائر العرض(ما هي إحداثيات العاصفة  -1

 مرسوم؟

لخريطـة الـواردة يف هـذه الصـفحة للتنبـؤ باملدينـة قم باسـتخدام جـزء ا -2

 . أغسطس12الواقعة يف املسار املتوقع للعاصفة يف 

   :اإلجابات

 :فكر -1

 ما هي درجات خطـوط الطـول ودوائـر العـرض التـي تتقـاطع يف النقـاط 

 الخمس؟
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صار الخريطــة 
تتبع اإلع

(1)
 



<  
الجغرافيــا  < 138 

 
 

 

 املركز التاريخ

 غ° 83ش، ° 24 أغسطس  9

 غ° 85ش، ° 25  أغسطس10

 غ° 87ش، ° 26  أغسطس11

 غ° 89ش، ° 27  أغسطس12

 غ° 90ش، ° 29  أغسطس13
 

  أغسطس 12 و11 مستقيم بني النقاط املرسومة يف خطيف حال تم رسم 

ومتدـيـده إىل األـمـام، أي مديـنـة )  أغـسـطس13تأـكـد ـمـن ـعـدم إدراج (

 ساحلية توجد عىل الخط أو قريبة منه؟

 . جالفستون، تكساس، يف املسار املتوقع للعاصفة

 :متارين

  وقـم بتخطـيط2ضع ورقة من الورق التبعي فـوق خريطـة تتبـع اإلعصـار  -1

 .موقع إعصار كيت لكل تاريخ

 رسعة الرياح املركز التاريخ

 )ساعة/ كم80( ميل يف الساعة 50 غ°62ش، °23  سبتمرب2

 )ساعة/ كم80( ميل يف الساعة 65 غ°64ش، °24  سبتمرب3

 )ساعة/ كم122(لساعة  ميل يف ا76 غ°66ش، °25  سبتمرب4

 )ساعة/ كم144( يف الساعة  ميل90 غ°68 ش،°26  سبتمرب5
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صار الخريطــة

تتبع اإلأع
(2)

 



<  
الجغرافيــا  < 140 

 
 

 

أي .  إىل اليسـار بحيـث تصـطف حـواف الخـرائطالخريطةقم بنقل تتبع  -2

  سبتمرب؟5مدينة هي األقرب إىل املسار املتوقع للعاصفة يف 

 إعصارا؟" كيت "أصبحتيف أي تاريخ  -3

 عني العاصفة : نشاط

 . الهدوء يف عني اإلعصارإثبات: الغرض

 مقص   :املواد
 مسطرة   
 ) سم30( بوصة 12خيط خياطة بطول يصل إىل   
 دبوس ورق   
 غسالة مع نفس محيط فم الزجاجات   
  لرت 2 زجاجة صودا سعة 2  
 رشيط الصق   
 مياه صنبور   
 ملعقة   
 مساعد  

 :الخطوات

 ). سم30( بوصة 12قص خيط طوله  -1

ًهاية دبوس الورق ووضع الـدبوس بـالخيط جانبـا حتـى ربط الخيط يف نا -2

 .10تصل إىل الخطوة 
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 .ضع الغسالة فوق فم إحدى الزجاجات -3

 .قم بقطع الجزء السفيل من الزجاجة الثانية -4

 .ًضع الزجاجة الثانية رأسا عىل عقب أعىل الزجاجة األوىل -5

 .قم بتأمني الزجاجات باستخدام رشيط -6

قم بإيقـاف الزجاجـات يف  -7

مــــع نهايــــة الحــــوض 

 .مفتوحة

قم مبلء الزجاجة العلويـة  -8

 .باملاء

ــن مســـاعدك ا -9 ــب ـم طـل

ـة يف  ـاء بامللعـق ـب اـمل تقلـي

 .اتجاه دائري عدة مرات

 أن املاء يحوم، قـم يف حني -10

 بتعليـق عىل وجه الرسعة

دبــوس الــورق يف وســط 

املــاء، وبــذل كــل جهــد 

ــامح  ــدم الـس ــن لـع ممـك

 .للدبوس بلمس املاء

الورق مشبك

رشيط الصق

 منوذج لإلعصار اليدوي



<  
الجغرافيــا  < 142 

 
 

وطاملـا ظلـت معلقـة يف قمـع الهـواء .  اإلعصـارتم إثبـات هـدوء عـني: النتائج

ويف حال كـان يلمـس . ّاملحيط باملياه الدوارة، ال يتأثر مشبك الورق بحركة املاء

 .املاء، فإن املشبك يدور به

 إن قمع الهواء يف مركز املياه الدوارة، مثل حفرة عىل شكل قمع يف مركـز ملاذا؟

تقع عـني اإلعصـار عـىل بعـد .  اإلعصاراملياه التي تجري يف البالوعة، يحايك عني

. ًتقريبا يف وسط العاصفة، مـع قليـل مـن الغيـوم إن وجـدت)  كم32( ميالً 20

فهو أنبوب طويل هادئ عىل طول الطريق إىل سـطح األرض، مـع ريـاح عاليـة 

ًويكون الهواء يف وسط املاء الدائر يف الزجاجة هادئـا مثـل . الرسعة تدور حوله

 .عصار، كام يتضح من عدم قدرة مشبك الورق عىل الحركةالهواء يف عني اإل

 :حلول التامرين

 .2تتبع اإلعصار خريطة  -1

 



  
 143> تتبـع اإلعصار

 
 

 

 !: فكر  -2

 ،فـام يف حال تم رسم خط مستقيم بني النقاط املخططة واملمتدة لألمام 

 املدينة الساحلية التي تقع عىل الخط أو األقرب إليه؟

 .عاصفةالسافانا هي األقرب إىل املسار املتوقع لل 

 !: فكر  -3

  ـمـيالً يف 74ًـمـا ـهـي رسـعـة العاـصـفة املدارـيـة الـتـي تـصـبح إعـصـارا؟ 

 ). ساعة/  كم 118(الساعة 

 متى بلغت العاصفة رسعة اإلعصار؟ 

  سبتمرب4أصبحت كيت إعصارا يف  
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 فصول ال

  كيف تؤثر الشمس عىل الفصول ؟

 :ما تحتاج إىل معرفته

 املختلفـة  العديـدةوميثل الـدوران إحـدى الطـرق. مرةإن األرض يف حركة مست

التي تتحرك بها األرض، مام يعني أن األرض تدور حول الشمس مثل قمـة عـىل 

تـدور . محور وهمي مير عرب األرض من القطـب الشـاميل إىل القطـب الجنـويب

 ساعة، مام يتسبب يف تعاقب الليـل والنهـار، حيـث 24األرض دورة واحدة كل 

األرض التي تواجـه الشـمس الضـوء، لكـن الجانـب اآلخـر يقابلـه يقابل نصف 

 .الظالم

 هـي الـدوران، مـام يعنـي)  سـامويوأي جسـم(ّطريقة أخرى تحرك األرض 

 ً يومـا، أو365تقـدم األرض دورة واحـدة كـل . أنها تتحرك حول جسـم آخـر

 وألن محـور األرض مائـل، فـإن أشـعة الشـمس. مرة كل عام، حول الشمس

  



<  
الجغرافيــا  < 146 

 
 

 
 

املبارشة تصـطدم بـأجزاء مختلفـة مـن األرض يف أوقـات مختلفـة مـن السـنة، 

املنطـقـة الواقـعـة ـشـامل ـخـط (وعـنـدما ميـيـل نـصـف الـكـرة األرـضـية الـشـاميل 

املنطقـة الواقعـة جنـوب (نحو الشمس، يختفي نصف الكرة الجنويب ) االستواء

 .ًبعيدا عن الشمس) خط االستواء

لشـمس، تصـطدم أشـعة الشـمس املبـارشة وبينام تدور األرض املائلة حول ا

الربيـع والصـيف (بأجزاء مختلفة من األرض، مام يتسـبب يف تغـري الفصـول 

يونـيـو، وـهـو الـيـوم األول ـمـن فـصـل /  حزـيـران 22يف ). والخرـيـف والـشـتاء

 درجـة الحـرارة(الصيف يف نصف الكرة األرضية الشاميل، فإن مدار الرسطان 

القطب الشاميل

 الليل
 

القطب 

 الجنويب

 أمريكا
 الجنوبية

 أمريكا
الشاملية

النهار

س
مــ

شــ
 



الفصـــول
<

147

. امل خـط االسـتواء لتلقـي أشـعة الشـمس املبـارشةهو نقطة أبعـد شـ) شامال

وتسمى النقطة التي تكون فيها الشـمس يف أقىص الشـامل مـن خـط االسـتواء 

 .باالنقالب الصيفي

 ديسمرب، وهـو اليـوم األول مـن فصـل الشـتاء يف نصـف الكـرة األرضـية 22يف 

 درجـة 2خـط عـرض (الشاميل، يكون مركز األشعة مبارشة عـىل مـدار الجـدي 

 .وتكون الشمس يف هذا اليوم يف مركز االنقالب الشتوي). ًنهايت جنوبافهر



<
الجغرافيــا  < 148

 يونيه22

 ديسمرب22



الفصـــول
<

149

 مارس21

 سبتمرب23



<
الجغرافيــا  < 150

االعتدال الربيعي واالعتدال الخريفي هـي النقـاط التـي متـر خاللهـا الشـمس 

وفصـل )  مـارس21(خالل مسـارها الظـاهر يف اليـوم األول مـن فصـل الربيـع 

حيث يكـون مركـز . ، عىل التوايل، يف نصف الكرة الشاميل) سبتمرب23(الخريف 

عـىل النحـو (أشعة الشـمس مبـارشة عـىل خـط االسـتواء يف هـذين التـاريخني 

 .، والنهار والليل متساويان)السابقةاملوضح يف الصفحة 

:نفكر... هيا

 :استخدم الرسم البياين لإلجابة عىل األسئلة التالية

، يف أي من نصفي الكرة األرضية، الشـاميل أو الجنـويب، يكـون Cلوضع يف ا -1

 الشتاء؟

  نقطة يكون الشتاء يف نصف الكرة الجنويب؟ةيف أي -2



  
 الفصـــول

<
151 

 
 

 

 : اإلجابات

 !:   فكر-1

  نصف الكرة األرضية الذي مييل بعيدا عن أشعة الشمس املبارشة هـو

شـمس الذي مييل نصف الكرة األرضية بعيـدا عـن ال. يف فصل الشتاء

 ؟Cيف موقف 

 .نصف الكرة الشاميل يف فصل الشتاء 

 ًيف أي وضع يقع نصف الكرة الجنويب بعيدا عن الشمس؟ 

 .Aإنه فصل الشتاء يف نصف الكرة الجنويب يف املوضع  

 

 :التامرين

ًاستنادا إىل موضـع األرض يف الرسـم البيـاين الـوارد أدنـاه، قـم باختيـار املشـهد 

 :املوضحة عىل اليمني لإلجابة عن األسئلة التاليةاملوسمي املناسب للظاهرة 

 أي مشهد ميثل أفضل موسم يف نيويورك؟ -1

 أي مشهد ميثل أفضل موسم يف بوينس آيرس؟ -2
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 القطب الجنويب
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 بقع الشمس: نشاط

 .تحديد سبب برودة األرض يف فصل الشتاء :الغرض

 مصباح يدوي   :األدوات

  ورقة من الورق الداكن 1  

 طباشري   

 مساعد  

 :واتالخط

مبارشة )  سم15(بوصة  6 عىل بعد حوايل امسك مصباحفة مظلمة، ايف غر -1

 .فوق الورق

أشعة الشمس الصيفيـة 



<
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طلب مـن مسـاعدك أن يقـوم برسـم خـط بالطباشـري حـول املنطقـة ثم ا -2

 .املضاءة عىل الورق

 ".أشعة الصيف " قم بوضع عالمة عىل هذا الخط  -3

كن قم حافظ عىل اإلمساك مبصباح يدوي عىل نفس املسافة من الورق ول -4

 . بإمالئه قليال

 .طلب من مساعدك مرة أخرى أن يقوم برسم خط حول املنطقة املضاءةثم ا -5

 ".أشعة الشتاء"قم بوضع عالمة عىل هذا الخط  -6

األشعة الشتويــة
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يتم تكوين دائرة صـغرية ومرشقـة مـن الضـوء عنـدما يكـون املصـباح  :النتائج

اح مسـاحة محموًال يف مكان مستقيم فوق الورق، بحيث ينتج عن إمالة املصـب

 .أكرب وأقل إضاءة للضوء عىل الورق

 ،تنتج الشمس، التي ميثلها املصباح اليـدوي، املزيـد مـن الضـوء، وبالتـايل ملاذا؟

تكون أكرث دفئا عندما تكون مبارشة يف السامء كام هـي يف الصـيف، ويف فصـل 

 .ًيكون وضع الشمس يف السامء مرتفعا كام هو يف الصيف الشتاء، ال

. لشمس يف فصل الشتاء بزاوية، مثل الضوء من مصباح يدوي مائـل يأيت ضوء ا

ينتقل هذا الضوء عرب أكرث من غالف جوي ويغطي مساحة أكرب من األرض من 

ًونظرا ألن املزيد من الغالف الجوي يـتم تسـخينه قبـل . أشعة الصيف املبارشة

الوـصـول إىل ـسـطح األرض وتـسـخني مـسـاحة أـكـرب ـمـن الـسـطح، ـفـإن املنطـقـة 

تعمد عليها أشعة مائلة ال تحصل عىل درجة حرارة عالية مثلهـا عنـدما تقـع امل

 .عليها أشعة الشمس املبارشة

) نصـف الكـرة الشـاميل(يف فصل الصيف، متيل املنطقة الخاصة بنا مـن األرض 

وبسبب هذا امليل، تتلقى املنطقـة أشـعة شـمس بشـكل مبـارش . نحو الشمس

يف فصـل الشـتاء، . ملزيد مـن الحـرارة والضـوء يتم الحصول عىل ا،أكرث، وبالتايل

ً تتلقـى عـددا أقـل مـن األشـعة ،تهدأ املنطقة الخاصة بنا من الشمس، وبالتايل

 .املبارشة
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 :حلول التامرين

 !فكر  -1

  ًتـقـع نيوـيـورك يف نـصـف الـكـرة الـشـاميل، وـهـي مائـلـة بعـيـدا ـعـن أـشـعة

 .الشمس

 وبالتايل، يكون فصل الشتاء يف نيويورك. 

 .شكل د أفضل موسم يف نيويوركميثل ال

 !فكر  -2

 تقع بوينس آيرس يف نصف الكرة الجنويب، وهي مائلة نحو أشعة الشمس. 

 وبالتايل، يكون فصل الصيف يف بوينس آيرس. 

 .ميثل الشكل ب أفضل موسم يف بوينس آيرس
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 املناطق الزمنية 

ًقارن بني اختالفات الوقت للمسافر املتنقل رشقا أو غربا ً   

 :ما تحتاج إىل معرفته

قام األشخاص، منذ أقدم تاريخ مسجل، باسـتخدام حركـات األجـرام السـاموية 

كنقاط مرجعية عند قياس الوقت، وقد تم استخدام الحركة الظاهرية للشمس 

 .والتغريات التي تطرأ يف شكل القمر وموقع النجوم لغرض قياس الوقت

، وذلك نظرا ألن دوران األرض خالل تبدو الشمس أسهل ما ميكن ليتم متابعتها

النهار يجعلهـا تبـدو وكـأن الشـمس تتحـرك يف السـامء، وهكـذا، مـن املمكـن 

 .استخدام أدوات مثل الساعة الشمسية لتحديد موقع الشمس وإظهار الوقت
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منذ آالف السنني، اعترب وقت الظهرية الوقت الـذي تصـل فيـه الشـمس ألعـىل 

ألن األرض عبـارة عـن كـرة دوارة، لـيس مـن املمكـن موضع يف السامء، ونظـرا 

للشمس أن تكون مبارشة فوق لندن ونيويورك يف نفس الوقت، يأيت الظهر أوالً 

 .يف مدينة لندن الرشقية، وذلك نظرا ألن األرض تدور باتجاه الرشق

الشمس

امويــةمراقبة األجرام الس
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" التوقيت املحـيل"وعندما بدأ الناس يف املغادرة بعيدا عن منازلهم، الحظوا أن 

من مدينة إىل مدينة، ويف أواخـر القـرن التاسـع عرش، كـان هنـاك عـرب اختلف 

 24ومبـا أن األرض تسـتغرق .  وقتا محليـا مختلفـا50الواليات املتحدة أكرث من 

ساعة إلجـراء دوران واحـد، اقـرتح سـتانفورد فليمـنج، وهـو كنـدي الجنسـية، 

ة مـن ، حيث قامـت مجموعـ1884يف عام .  منطقة زمنية24تقسيم األرض إىل 

 15البلدان بإنشاء مناطق زمنية قياسية لكل األرض، وتبلغ مساحة كل منطقـة 

ًدرجة عرض تقريبا، كل هذا مع إجراء تعديالت يف بعض املواقع حتـى ال تنقسـم 

يتم تعيـني السـاعات يف الرشق فـيام يتعلـق . مدينة أو دولة صغرية إىل منطقتني

 .اعات يف الغرب، قبل ساعة واحدةًمبنطقة زمنية ملدة ساعة واحدة الحقا؛ والس

 

س
شم

ال
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يف حال متكنت من إيقاف الوقت للحظة ورؤية ما يفعله األشـخاص يف جميـع 

أنحاء الكرة األرضية، فسـتجد أن األشـخاص يف نيويـورك يتنـاولون الغـداء يـوم 

 حول الكرة قًواستمرارا للرش. االثنني بينام يستعد الناس يف لندن لتناول العشاء

تنام العائالت يف طوكيـو باليابـان يف السـاعات األوىل مـن صـباح يـوم األرضية، 

ويف فيلني، سيبرييا، يف الساعة السادسة من صباح يوم الثالثـاء، تجلـس . الثالثاء

وعىل بعد بضعة كيلومرتات فقـط، تسـتقبل العـائالت . العائالت لتناول اإلفطار

وهـذا يعنـي . يـوم االثنـنيًيف نومي، أالسكا، وجبة اإلفطار أيضا، ولكنهـا صـباح 

ًالوـقـت ذاـتـه يف ـكـال اـملـوقعني، لـكـن نـظـرا ألن اـملـدينتني تقـعـان ـعـىل ـجـانبني 

متقابلني مـن خـط 

ـــدويل  ـــاريخ اـل الـت

وهو خـط وهمـي (

يقع عىل خط طول 

ـة180 ـه ) درـج ، فإـن

دامئًا ما يكون بعـد 

ـوم واحــد غــرب  ـي

 .هذا الخط

يوم الثالثاء يوم االثنني
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يل عرب االر

ت الفع
الوق
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 :نفكر...  هيا

 :قم باستخدام الخريطة أعاله لإلجابة عىل األسئلة التالية

مـتـى ـيـأيت موـعـد الظـهـرية يف لـنـدن، ـمـا ـهـو الوـقـت يف مديـنـة نيوـيـورك  -1

 الجديدة؟

 يف  ص يف سـيدين وبريسـبان، ويف حـال كـان يـوم األربعـاء7:00من الساعة  -2

 سيدين، ما هو اليوم يف بريسبان؟

  :اإلجابات

  ونيويورك عىل الخريطةقم بتحديد موقع لندن. 

 كم عدد املناطق الزمنية بني هاتني املدينتني؟ ستة. 

  هل نيويورك تقع ناحيـة الغـرب أم تقـع رشق لنـدن؟ نيويـورك تقـع

 . فهي يف وقت سابق،غرب لندن، وبالتايل

 .ًالساعة السابعة صباحا يف نيويورك 

  :  فكر-2

 ناطق الزمنيـة كم عدد امل. حدد موقع بريسبان وسيدين عىل الخريطة

 .بني هاتني املدينتني؟ إنهام يقعان يف نفس املنطقة

 هل يفصل خط التاريخ الدويل بني املدن؟ ال. 

 .اليوم يف كلتا املدينتني هو األربعاء
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 :التامرين

قم باستخدام خريطة املناطق الزمنية للواليات املتحدة من أجل تحديد الوقت 

 :يف هيوسنت.  الظهر بعد3:00يف املدن التالية عند الساعة 

  .سان فرانسيسكو -1

 .أتالنتا -2

 

 

 

 

 توقيت الواليات املتحدة األمريكية

سنرتال شامل 

أطالنطا

جيبل 

ديامار

سان 
 فرانسيسكو
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 الوقت : نشاط

 . دراسة العالقة بني الحركة الظاهرة للشمس والوقت:الغرض

 ورق الجزار    مسطرة   مقص   :املواد 

 رشيط الصق شفاف    قلم تظليل   كرة سلة   

 مصباح يدوي   صلصال    عصا   

 :الخطوات

عـريض وطويـل مبـا )  سـم10( بوصـة 4ق طوله قم بقص رشيط من الور -1

 .يكفي لاللتفاف حول كرة السلة

 . أقسام متساوية3ثني الرشيط إىل / قم بطي  -2

 . أقسام متساوية6قم مبضاعفة ذلك إىل نصفني لغرض تشكيل  -3

 .ً قسام متساوية24ن لتشكيل ْقم مبضاعفة ذلك إىل نصفني آخري -4
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 .تج من الطيةد ناّ عىل كل تجعاافتح الرشيط وارسم خط -5

 . لف الرشيط حول كرة السلة مع تأمني النهايات بقطعة من الرشيط -6

من )  سم5( بوصة 2وبعد ذلك، قم بقطع ثالث قطع يبلغ طول كل منها  -7

 .العيص

 قطع من الصلصال لوضع العيص عىل ثالثة أقسام متتاليـة استخدام ثالث -8

 . من الرشيط

استخدام املصباح املواجـه قم بتشغيل املصباح ووضعه عىل حافة طاولة ب -9

 .للخارج

 .ثم قم بتعتيم الغرفة -10

قم بالوقوف باستخدام مصباح يدوي إىل اليمني، وعقد كرة السلة بحيـث  -11

بعيـدا عـن املصـباح والعصـا األوىل التـي )  سـم15( بوصة 6تكون حوايل 

 .تشري مبارشة نحوك
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 .ثم قم مبراقبة ظالل العيص عىل الورق -12

 ظاللهـا يف حـني تقـوم بـبطء بتـدوير الكـرة إىل مع االسـتمرار يف مراقبـة -13

 .توقف عندما تشري العصا األوىل مبارشة إىل الضوء. اليمني

والعيص القريبة من الضوء لها ظالل . ترحل الظالل املتكونة من العيص :النتائج

 .أقرص

 عندما تقرتب العيص من الضوء، فإن ظاللها تقرص حتى ال ترحـل ظاللهـا ملاذا؟

األرض هـذه هـي محاكـاة . شـري مبـارشة إىل الضـوءالتـي تن العصـا املتكونة م

األربعة والعرشين يف  بالتناوب عىل محورها نحو الشمس مع كل قسم من األقسام

 يف الظـالل إىل اخـتالف يف يشري االخـتالف. الورقة التي متثل منطقة زمنية واحدة

 ،، وبالتـايلاملسافة عن شمس الظهرية عندما تكـون الشـمس مبـارشة يف األعـىل

 .اختالف يف الزمن
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 :حلول التامرين

 :فكر   -1

 كم عدد . قم بتحديد موقع هيوسنت وسان فرانسيسكو عىل الخريطة

يشري الفصل بني منطقتني . نلزمنية بني هاتني املدينتني؟ اثنتااملناطق ا

 .زمنيتني إىل وجود اختالف ملدة ساعتني بني املدينتني

 حية الغرب أم تقـع رشق هيوسـنت؟ إنهـا هل سان فرانسيسكو تقع نا

 .وهكذا، يف وقت سابق. تقع ناحية الغرب من هيوسنت

 . مساء1:00إن الوقت يف سان فرانسيسكو هو  

 :فكر  -2

 كـم عـدد املنـاطق . قم بتحديد موقع هيوسنت وأتالنتا عىل الخريطـة

يشري الفصل بـني منطقـة زمنيـة . الزمنية بني هاتني املدينتني؟ واحدة

 .دة إىل اختالف ساعة واحدة بني املدينتنيواح

  هل أتالنتا تقع ناحية الغرب أم تقـع رشق هيوسـنت؟ تقـع أتالنتـا إىل

 .وهكذا، يف وقت الحق. الرشق من هيوسنت

 . مساء4:00إن الوقت يف أتالنتا هو  
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 الدوران الجوي 

 تحديد كيف يؤثر دوران الغالف الجوي عىل املناخ 

 :اج إىل معرفتهما تحت

املحيطـة ) خلـيط مـن الغـازات(الغالف الجوي لألرض هـو غطـاء مـن الهـواء 

انظـر  (وبسبب الحرارة غري املتساوية لسطح األرض الناتجة عن الشمس. باألرض

الطقـس حالـة (، فإن املناخ ) ملزيد من املعلومات حول هذه املسألة14الفصل 

عـىل ا ً حـارًاميثـل مـدار) منية طويلةالذي متتلكه إحدى املناطق عىل مدى فرتة ز

املناطق القطبية، مدار العام عند خط االستواء، واملدار البارد عىل مدار العام يف 

 الجـوي املحـيط كـام أن درجـة حـرارة الغـالف. واملتوسط بني هـاتني املنطقتـني

إن . باألرض هي األكرث حـرارًة فـوق خـط االسـتواء وأكـرث بـرودة عنـد القطبـني

العلمية األساسية املتعلقة بالهواء هي أن الهواء الدافئ يرتفـع ويغمـر القاعدة 

بينام ينتقل إىل ارتفاع أعىل، . يرتفع الهواء الحار عند خط االستواء. الهواء البارد

 . يربد وينخفض مرة أخرى إىل األرض
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، والتي يحل مكانهوخر اآلعندما يرتفع الهواء الحار، يندفع الهواء البارد املنخفض 

ويف . املنـاخ جـدا يف  مهـامحيث متثل الرياح عامال. تسمى حركة الهواء بالرياح

 شـامالً مـن النصف الشاميل من الكرة األرضية، تجلـب الريـاح الجنوبيـة الـدفء

 صاملكسيك ومنطقة البحر الكاريبي، يف حني تجلب الرياح الشاملية الربد القـار

ث تنقل الرياح درجة الحرارة مـن مكـان حي. ًجنوبا للمنطقة القطبية الشاملية

 .إىل آخر، مام يجعلها أكرث دفئا أو برودة مام كانت ستكون عليه

ـة ال ـب حرـك ـامليإن تواـك ـوازن ـع ـاء األرض ـت ـع أنـح ـواء يف جمـي ٌّـه ـةٌ  . يف الطاـق

 وبـدون حركـة جوـيـة، ستسـتمر املنطـقـة االسـتوائية يف االـشـتداد بيـنام تـصـبح

األرض

الشمس

الهواء الباردالهواء الساخن
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لـيس مـن املمكـن للكائنـات الحيـة يف األرض أن . املناطق القطبية أكرث بـرودة

تختلف األجواء املناخيـة حـول األرض . تعيش يف درجات الحرارة القصوى هذه

قليالً من سنة إىل أخرى نظـرا ألن الهـواء الحـار مـن خـط االسـتواء يسـتمر يف 

 .التدفق نحو القطبني بينام يتدفق الهواء البارد من القطبني نحو خط االستواء

ن أمناط الرياح بني خط االستواء واملناطق القطبية يف اتجـاه الشـامل أو لن تكو

يتـسـبب دوران األرض يف انـحـراف . الجـنـوب إال يف ـحـال مل يـكـن دوران األرض

  .الرياح، أو انحنائها، إلنتاج ما يسمى تأثري كوريوليس

تنحرف الريـاح السـطحية إىل اليمـني يف نصـف الكـرة الشـاميل وإىل اليسـار يف 

شـامالً عـىل مخطـط منـط  ° 30ًتخيل نفسك واقفـا عنـد . ف الكرة الجنويبنص

يف حال نظرت نحو القطـب الشـاميل، فـإن يـدك اليمنـى سـتتجه نحـو . الرياح

شـامالً  ° 30ًالرشق، متاما كام تنحرف الرياح التي تهب شامالً من خط العـرض 

ليمـنـى يف ـحـال كـنـت تـسـتدير وتواـجـه ـخـط االـسـتواء، ـفـإن ـيـدك ا. إىل الرشق

ًستتجه غربا، متاما كام تنحرف الرياح التي تهـب جنوبـا مـن خـط العـرض  ًً30 

ميكنك استخدام نفس هذا التمرين الذهني مـن أجـل . درجة شامًال إىل الغرب

مواجهة اتجاه الريح لتوضيح انحراف الرشق والغرب عن أمناط الرياح األخـرى 

 .املوضحة يف الرسم التخطيطي

 

 



<  
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 :نفكر...  هيا

ًنظرا لوجود القليل من الرياح السطحية بـالقرب مـن خـط االسـتواء مـع ارتفـاع 

كـان البحـارة األوائـل ). بـدون قـوائم(الهواء الحار، تسمى هذه املنطقة بـالركود 

 .يخشون عبورهم إىل حالة الركود ورمبا تقطعت بهم السبل هناك لفرتات طويلة

 واسـتخدام السـهام إلظهـار قم بتتبع الرسم التخطيطي لنصف الكـرة الشـاميل

 .شامالً ° 30الرياح الدورية بني حالة الركود وخط العرض 

القطب الشاميل

رمال تدفق ال

 عىل السطح

القطب الجنويب
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 !فكر... اإلجابات

يرتفع الهواء الحار فوق حالة الركـود ويتحـرك باتجـاه القطـب الشـاميل ويـربد 

 :عىل النحو التايل.  درجة شامال30ًوينخفض نحو األرض عند خط العرض 

 

القطب الشاميل

ركود الرياح



<  
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 :التامرين

ينخفض الهواء الذي ينبعث من حالة الركود نحو األرض عند خطي عـرض ًغالبا ما 

. وهذه املنطقة ليس لهـا ريـاح سـطحية ثابتـة. ً درجة جنوبا30 درجة شامًال و30

ُعندما أصبحت السفن املتجهة إىل العامل الجديد عالقـة هنـا، مل يعـد مـن املمكـن 

.  لتوفري املياه واإلمـداداتدعم الخيول التي كانت عىل متنها وتم إلقاؤها يف البحر

 .خطوط العرض الخاصة بالخيولأصبحت خطوط العرض هذه تعرف باسم 

 :قم بتتبع الرسم البياين للكرة األرضية وتسمية هذه األجزاء -1

 الركود.      خطوط العرض للخيول. 

 القطب الشاميل.     القطب الجنويب 
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األسـهم إلظهـار تـدفق يف الرسم التخطيطي للكرة األرضية، قم باستخدام  -2

 .الهواء الدوري بني حالة الركود وخطوط عرض الخيول

 تيارات الحمل: نشاط

حركة الحرارة من خالل ( محاكاة حركة التيارات الهوائية بسبب الحمل :الغرض

 ).الغازات والسوائل

 مكعبات ثلج  5إىل   4من  :األدوات

 ) لرت 1(كوارت   جرة بفم واسع سعة 2  

  بارد ماء صنبور  

 جرة طعام طفل رضيع   

 ماء صنبور دافئ   

 ملعقة   

 لون طعام أخرض   

  األملونيوممن رقائق )  سم10( بوصة 4  

 رابط مطاطي   

 قلم رصاص   

 مؤقت  

 :الخطوات

 . الجرة باملاء الباردامألو. ضع مكعبات الثلج يف إحدى الجرتني -3



<
الجغرافيــا  < 176

 10وتقليبهـا يف . ئقم مبلء جرة طعـام الطفـل حتـى تفـيض باملـاء الـداف -4

 .قطرات من لون الطعام

  وتأمينهـا بـالرشيطاألملونيـومقم تغطية فم من جرة طعام الطفـل برقـائق  -5

 .املطاطي

 ).لرت(ضع جرة طعام الطفل داخل الجرة الثانية  -6

 يف قم بإزالة مكعبات الثلج غري الذائبة من الجـرة األوىل وصـب املـاء املـثلج -7

 .ثة أرباع كاملةالجرة الثانية، مع ملئها بثال

مياه عذبة نظيفــة

مياه ملونة دافئــة
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استخدم رأس القلم إلجراء فتحة صغرية  -8

 . األملونيومواحدة قليال يف وسط رقائق

راقب محتويـات الجـرة مـن الجانـب  -9

 .ثوان 5ملدة حوايل 

 .قم بإجراء حفرة ثانية يف رقائق األملنيوم -10

 .راقب املحتويات مرة أخرى -11

استمر يف مراقبة املحتويات كل خمس  -12

 .يقة دق20دقائق ملدة 

ال يحدث يشء باستخدام ثقب واحد فقـط يف رقـائق األملنيـوم، ولكـن  :النتائج

باستخدام فتحتني يرتفع تيار من املياه الخرضاء ويتحرك عىل طول سـطح املـاء 

 .وبعد فرتة، تبدأ تيارات املياه الخرضاء باالنخفاض. البارد

 إىل املادة، أقـربتكون جزيئات املاء، مثل الهواء أو أي شكل من أشكال  ملاذا؟

وبالتـايل، . ما تكون سـاخنةدبعضها البعض عندما تكون باردة أو متباعدة عن

فإن املاء البارد النقي يزن أكرث من املـاء الـدافئ امللـون ألن جزيئاتـه تكـون 

عندما يكون هناك ثقب واحـد فقـط يف الرقاقـة، يـتم منـع . ًأكرث كثافة معا

ذلـك بسـبب ضـغط املـاء البـارد األثقـل املاء الدافئ األخف من االرتفـاع؛ و

ليس من املمكن أن يدخل املاء البارد من خالل ثقـب يف الرقاقـة ألن . فوقه

ـة باملــاء ـامء. جــرة غــذاء الطفــل مليـئ ـان يســمح لـل  ٍإن إضــافة ثقــب ـث



<  
الجغرافيــا  < 178 

 
 

وتسـمى هـذه . البارد باالنخفاض يف الجرة، مام يدفع املياه الدافئـة إىل األعـىل

خفـاض للسـوائل أو الغـازات بسـبب االختالفـات يف الحركة مـن االرتفـاع واالن

حيث تتحرك التيارات الهوائيـة حـول . درجات الحرارة بتيارات الحمل الحراري

األرض؛ بينام يرتفـع الهـواء الـدافئ بـالقرب مـن خـط االسـتواء ويتـدفق نحـو 

 .ينخفض الهواء القطبي البارد ويتدفق ألسفل باتجاه خط االستواء. القطبني

 :رينحلول التام
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 ياه واملناخامل

 دراسة تأثري املياه عىل املناخ  

 :ما تحتاج إىل معرفته

وعادة مـا تكـون املنـاطق . يؤثر مدى قرب مساحة األرض من املاء عىل مناخها

الداخلية للقارة أكرث سخونة يف الصيف وأبرد يف فصل الشتاء من سـواحلها ألن 

ا ألن املاء يغري درجـة الحـرارة بـبطء، ًونظر. األرض تربد وتسخن أرسع من املاء

ال تـؤثر ميـاه البحـريات، . فإن األرض القريبـة منـه تتمتـع مبنـاخ أكـرث اعتـداال

ًوالجداول، واملحيطات عىل درجة الحرارة فحسب، ولكنهـا تـوفر أيضـا مصـدرا  ً

 ).األمطار والثلج والربد والصقيع (هطول األمطارللرطوبة بشأن 

. ت كبرية من مياه املحيطات تتدفق يف نفـس االتجـاه هي تياراتيارات املحيط

 وبســبب تــأثري الريــاح ودوران األرض وموضــع القــارات، تتــدفق التيــارات

 كســـعام يف اتجاه عقارب الساعة يف نصـف الكـرة الشـاميل وتتـدفق ع بوجه

  



<  
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تنقـل تيـارات املحـيط كميـات . نصف الكـرة الجنـويباتجاه عقارب الساعة يف 

 إىل يؤدي االخـتالف يف درجـة حـرارة التيـارات. هائلة من املياه من مكان إىل آخر

حركة املياه االستوائية الدافئة نحـو القطبـني واملـاء القطبـي البـارد نحـو خـط 

 .االستواء
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 :نفكر هيا

 : األسئلة التالية لإلجابة عىل1قم باستخدام خريطة تيارات املحيط 

 هل تيار الربازيل تيار حار أم بارد؟ -1

أي مام ييل ينبغي أن يكون لها مناخ أكرث اعتداال، الساحل الغريب للرنويج  -2

 أم الساحل الرشقي لجرينالند؟

  :اإلجابات

 !  فكر-1

 هل خط الربازيل الحايل ثابت أم مخطط مفتوح؟ صلب. 

 ر الذي يشري إليه الخط الثابت؟ ما هو نوع التيا. انظر إىل تيار الخريطة 

 .الربازيل الحايل هو دافئ. تيار دافئ 

  تتميز السواحل التي تحمل تيـارات املحـيط الدافئـة باملنـاخ الـدافئ

أي من املناطق به تيـار محيطـي دافـئ يتـدفق عـىل طـول . املعتدل

 .الساحل؟ الرنويج

لرشـقـي الـسـاحل الـغـريب لـلـرنويج ـبـه مـنـاخ أـكـرث اعـتـداال ـمـن الـسـاحل ا

 .لجرينالند

ً تتمتع الرنويج، عىل الرغم من موقعهـا الشـاميل، بشـتاء دافـئ نسـبيا :مالحظة

بسبب تأثري تيار الخليج الدافئ الذي ينشأ بالقرب مـن خـط االسـتواء ويصـبح 

 .االنحدار الشاميل األطليس
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 :التامرين

تتحرك التيارات الدافئة بشكل عام إىل الشامل أو الجنوب بعيدا عن خط  -1

ـقـم . االسـتواء، بيـنام تتحـرك التـيـارات البـاردة عـادة نـحـو خـط االسـتواء

باستخدام هذه املعلومات إلكامل العنوان الذي يوضـح التيـارات البـاردة 

 .2والساخنة لخريطة تيارات املحيط 

2تيارات املحيط 



<  
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قـم باسـتخدام . تقع اململكة املتحـدة واللـربادور يف نفـس دائـرة العـرض -2

طقة من أجل تحديد أي مـن هـذه املنـاطق خريطة التيارات يف هذه املن

   .الربية التي بها مناخ أكرث اعتداال
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 نسائم الرب والبحر: نشاط

 .تحديد سبب نسائم الرب والبحر:  الغرض

  ميزان حرارة 2 :املواد

 ِ كوب كبري بقدر كاف لحمل موازين الحرارة 2  

 تراب   

 ماء   

 صنبور بارد   

 مصباح مكتبي   

 مؤقت  

 :طواتالخ

 .قم بإيقاف ميزان الحرارة يف كل كوب -1

ما يكفي مـن الـرتاب إىل إحـدى الكـوبني لتغطيـة املصـباح مليـزان أضف  -2

 .الحرارة بالكاد

 .ضف كمية مساوية من املاء إىل الكوب الثاينأ -3

 .ضع الكوبني معا عىل طاولة بعيدا عن أشعة الشمس املبارشة -4

 .ىل كل ميزان حرارةوسجل درجة الحرارة عاقرأ وبعد خمس دقائق،  -5

 . ضع املصباح بحيث يصل الضوء إىل كال الكوبني بالتساوي -6

 . وسجل درجة الحرارة يف كل ميزاناقرأ وبعد مرور ساعتني،  -7



<
الجغرافيــا  < 186

 .قم بإيقاف املصباح -8

انتظر ساعتني ثم قم بقراءة وتسجيل درجة الحرارة عىل كل ميزان حـرارة  -9

 .مرة أخرى

وكـذلك تـربد الرتبـة . بة بشـكل أرسع مـن املـاء ترتفع درجة حرارة الرت:النتائج

 .أرسع من املاء

 من املمكن استخدام الفـرق يف الوقـت الـذي يسـتغرقه كـل مـن الرتبـة ملاذا؟

 واملياه من أجل تغيري درجة الحرارة لرشح الفـرق يف اتجـاه نسـيم النهـار والليـل

لتسـاوي طع باتوأثناء النهار، عىل الرغم من أن الشمس تسـ. عىل طول الساحل

 . عىل األرض واملياه، فإن األرض تسخن برسعة أكرب من املاء

 قاذورات مياه



املنــاخامليـاه و
<
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يزداد الهواء الدافئ فوق األرض، ويندفع الهـواء البـارد فـوق املـاء إىل الـداخل 

إن هذا النسيم البارد الذي يهب من املاء نحو األرض أثناء النهـار . ليأخذ مكانه

يـزداد الهـواء . شكل أرسع من املـاءويف الليل تربد األرض ب. يسمى نسيم البحر

يسـمى هـذا . الدافئ فـوق املـاء، وينـدفع الهـواء البـارد مـن األرض إىل البحـر

 .النسيم اللييل البارد بنسيم األرض

تيار البحر

أرض دافئـة

بحر بارد



<  
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 :حلول التامرين

1-  

 

تتمتع اململكة املتحدة مبناخ أكرث اعتداال من اللربادور بسبب تيار املحيط  -2

 . األطليسالدافئ، تيار شامل املحيط

ضتيار األر

أرض باردة
بحر دافئ

العرض التوضيحي

التيار البارد التيار الدافئ
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 ناطق املناخيةامل

 تحديد كيف يؤثر موقع املنطقة وأشكالها الطبيعية عىل املناخ 

 :ما تحتاج إىل معرفته

عـامل يقـوم (يف أوائل القرن العرشين، الحظ فالدميري كوبني، عامل النبات األملـاين 

 النباتـات ، العالقة بني أنواع)عامل يقوم بدراسة املناخ(واملناخ ) بدراسة النباتات

التي تنمو يف مناخ معني، ومقاييس متوسط درجة الحرارة وهطـول األمطـار يف 

املنطقة، حيث قام باستخدام مالحظاته لرسم خطـوط حدوديـة عـىل خريطـة 

العامل التي تم استخدامها لتقسيم األرض إىل ستة مناطق مناخية عامة وصـفت 

 :بإيجاز عىل النحو التايل

ومشبع بالبخـار مـع وفـرة منـو النبـات يف الغابـات  حار :املناخ االستوايئ -1

 يف النصـف ا يف السافانا يف نصـف السـنة فقـط وجافـيكون مبتال. املطرية

 .اآلخر



<
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 املناطق املناخية
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 .حار، ظروف صحراوية مع قلة هطول املطر: املناخ الجاف -2

 معتدل مع قليل من درجات الحرارة املتوسطة أو هطـول :املناخ املعتدل -3

 .األمطار

درجات حرارة مختلفة وهطول األمطار املتغرية عىل نطـاق : خ القارياملنا -4

 .واسع

 فصل الشتاء منتظم، يحتوي عىل مجموعـة مـوجزة يف بعـض: املناخ القطبي -5

املناطق تدوم من شهر إىل شهرين، وهناك أمطار قليلة، مع ذوبان الجليد 

 .القطبي يف فصل الصيف لتبلل األرض من أجل منو النبات

ٍدرجات حرارة متغرية عـىل نطـاق واسـع وهطـول متسـاو : رتفعاملناخ امل -6

 .حسب ارتفاع األرض وعرضها

ال تتمتع املناطق املناخية الستة بأي حدود؛ حيـث ينتهـي املنـاخ الواحـد فجـأة 

ويف حـال كـان . وبدال من ذلك، عادة مـا تتغـري املناخـات تـدريجيا. ويبدأ اآلخر

سم كبري من املـاء يقسـم املنطقـة، شكل األرض مثل سلسلة جبال بالقرب من ج

ًفمن املمكن أن يكون إحدى جوانب الجبل باردا ورطبا ويـدعم منـو النبـات، يف  ً

حني أن الجانب املعاكس هو صـحراء ذات منـاخ جـاف ودافـئ وبحـد أدىن مـن 

وعندما تهب الرياح عرب املـاء، يشـعرون بالرطوبـة ثـم يرتفعـون . الحياة النباتية

يسـقط . يربد الهواء وترتسب الرطوبـة مثـل املطـر أو الـثلج. وميرون فوق الجبل

الجانـب املواجـه (الهطول يف الرسم البيـاين عـىل جانـب هبـوب الـريح للجبـال 

الجانـب محمـي (، وتهب الرياح الجافة فوق األرض عىل جانبها األمـامي )للريح

 ).من الريح
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 :نفكر...  هيا

ـة األفريقـيـة ـاطق املناخـي ـرة الـعـرض ّ ـحـدباـسـتخدام خريـطـة املـن د نـطـاق داـئ

 :التقريبي للمناخات التالية

 .املناخ االستوايئ -1

 .املناخ الجاف -2

 :اإلجابات

 !  فكر-1

 ؟ ما هو النمط الـذي يشـري إىل املنـاخ االسـتوايئ. انظر إىل مفتاح الخريطة

 املخطط؟  

 ؟ أي دائريت عرض تظهر معظم املناطق املخططةّبني 

درجـة  20 درجة شامال و20ائريت العرض يقع معظم املناخ االستوايئ بني د

 .جنوبا
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 املناطق املناخية األفريقية

 

 

 !   فكر-2

  ما هو منط املفتاح الذي ميثل املناخ الجاف؟  النقاط. 

 بني أي دائريت عرض تظهر معظم املناطق املنقطة؟ 

 درجـة 0 درجـة شـامال و40يقع معظم املناخ الجاف بـني دائـريت العـرض 

 ).خط االستواء(
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 : التامرين

بشكل عام، تنخفض درجات الحرارة كلام ابتعد املرء عن خط االسـتواء باتجـاه 

: ولـذا، مـن املمكـن تقسـيم األرض إىل ثـالث منـاطق لـدوائر العـرض. القطبني

قم باستخدام خريطة مناطق دوائر العرض من . االستوائية، الوسطى، والقطبية

 :ةأجل تحديد نطاق دائرة العرض للمناطق التالي

 .املناطق املدارية -1

 .دائرة العرض الوسطى -2
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 دورة املياه: نشاط

 .توضيح حركة املاء بني األرض والهواء: الغرض

 من الرتبة )  مل250( كوب 1 :األدوات

 )  لرت2( كوارت 2وعاء زجاجي سعة   

  
2

  من ماء الصنبور )  مل125(كوب 1

  شفاف كبرية مبا يكفي لتغطية وعاء ورقة من لفة غذاء ببالستيك  

 مصباح مكتب معقوف   

 مؤقت   

 مكعب ثلج   

 كيس بالستييك مقفل  

 :الخطوات

 .قم بصب الرتبة يف وعاء والقيام بذلك عىل مستوى ممكن -1

 .ثم صب املاء عىل سطح الرتبة -2

 . قم بتغطية الوعاء بغطاء الطعام، مع التأكد من إغالقه بإحكام -3

 .طاولة بالقرب من املصباحضع الوعاء عىل  -4

مـن جانـب )  سـم15( بوصة 6ضع املصباح بحيث يكون الضوء عىل بعد  -5

 .الوعاء

  وقم بفركـه برفـق عـىل، دقائق، قم بوضع مكعب الثلج يف الكيس10بعد و -6

أثناء القيام بذلك، احـرص عـىل مالحظـة مظهـر . سطح الغطاء البالستييك

 .الغطاء
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 .إصبعك بلطف عىل سطح الغطاءقم بإزالة كيس الثلج وقم بتشغيل  -7

. إىل غـائميؤدي احتكاك البالستيك بالجليد إىل تغري البالستيك من واضح  :النتائج

. ويكشف تشـغيل إصـبعك عـىل الغطـاء البالسـتييك عـن جفافـه مـن الخـارج

طاء حتى تتمكن من إثبـات يحافظ الكيس عىل ذوبان الجليد من ترطيب الغ(

 )أنه جاف

. لغالف الغـائم إىل تشـكيل الرطوبـة عـىل الجانـب السـفيل يرجع مظهر ا ملاذا؟

تسـمى حركـة املـاء . ويحايك وعاء الرتبة الرطبة حركة املـاء بـني األرض والهـواء

تتمثل إحدى مراحل دورة املاء يف تبخـر املـاء مـن األرض، أو . هذه بدورة املاء

ادة يف تتطلـب هـذه املرحلـة زيـ. تحويل السائل إىل بخار أثناء دخولـه الهـواء

ال يقـترص . درجة حرارة السائل عن طريق الشمس، واملصباح يف هذه التجربـة

األمر عىل تبخـر السـائل مـن املسـطحات املائيـة، مثـل املحيطـات والبحـريات 

 .والجداول، بل ميتص املاء يف الرتبة وغسيل املالبس وأي يشء آخر رطب
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يسمى هذا التحويل من . ئليربد بخار املاء مرة واحدة يف الهواء ويتحول إىل سا

تتطلـب . وهذا ما يجعل البالستيك يبـدو غامئـا. بخار إىل سائل بعملية التكثف

ًهذه املرحلة انخفاضا يف درجة حرارة البخار، مثل موعد حلول الظالم، محاكيـا  ً

يف الطبيعـة، تتشـكل السـحب عنـدما يتكثـف املـاء يف . بواسطة مكعب الـثلج

يعود املـاء السـائل يف الغيـوم إىل األرض كـاملطر، . دالغالف الجوي العلوي البار

  .الذي من املمكن أن يتبخر، مع بدء دورة املاء مرة أخرى



<
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:حلول التامرين

 :   فكر-1

 مـا ـهـو الـنمط الـذي يشـري إىل املنطـقـة . انظـر إىل مفتـاح الخريطـة

 ... املدارية؟ املظلل

 ة؟بني أي اثنني من دوائر العرض تقع املنطقة املظلل 

 . درجة جنوبا30 درجة شامال و30تقع املناطق املدارية بني دائريت عرض 

 :   فكر-2

 ما هو منط املفتاح الذي ميثل دائرة العرض الوسطى؟ املخطط  . 

 أي اثنني من دوائر العرض تقع املناطق املخططة؟ّبني  

شـامال  ° 30واحدة بني دائريت عرض : توجد منطقتا دائرة العرض الوسطى

 .جنوبا° 60جنوبا، و ° 30شامال، واألخرى بني دائريت عرض ° 60و
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 املياه واألرايض يف كوكب األرض 

تعيني وتحديد القارات السبع وأربع محيطات العامل 

:ما تحتاج إىل معرفته

ـرون إىل  ـذين ينـظ ـاء اـل ـرى رواد الفـض ـي

األرض من الفضاء كرة تشبه رخاما كبـريا 

ـيض ـيال أزرق وأـب ـع .وجـم ـوايل رـب  أن ـح

ويغـطــي . اًـســطح األرض يـكــون يابـســ

الباقي، ما يقرب من ثالثة أرباع السطح 

ـة هــي . باملــاء أكــرب املســطحات املائـي

املحيطات التي تنترش بشكل غري متساو 

ـع معـظـم األرايض ـعـىل . ـعـىل األرض تـق

األرض يف نصف الكرة الشاميل، يف حني أن معظـم نصـف الكـرة الجنـويب ميثلـه 

 .املاء

خط 
االستواء

القطب الشاميل

نصف الكره الشاميل

 خط االستواء

نصف الكره الجنويب

القطب الجنويب



<  
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 الكرة الشامليــة

 . قارن مناظر األرض هذه مع الكرة األرضية يف الشكل التايل:مالحظة

 

االستواءخط

املحيط الهادي
 املحيط الهادي

املحيط األطليس

أمريكا الشامليـة
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 الكرة الجنوبيـة

 

خط االستواء

 املحيط الهندي
أمريكا الجنوبية

املحيط األطليس

اسرتاليا

انرتاكينا

القطب الجنويب

أفريقيا



<  
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إن املحيطات ليست يف الواقع مسطحات منفصلة من املياه، بل هي عبارة عن 

وينقسم هذا املحـيط الكبـري مـن . محيط واحد كبري تطفو فيه القارات كالجزر

لعلامء إىل أربعة أجزاء، والتي من حيث الحجم من األكرب إىل األصغر هي قبل ا

إن . املحيط الهادئ واملحيط األطليس واملحيط الهندي واملحيط القطبي الشاميل

، حيث تبلغ املساحة الكلية مساوية ملحيطات وأعمقها هو املحيط الهادئأكرب ا

كام متثل البحار مسطحات . رىًتقريبا للمناطق املشرتكة للمحيطات الثالثة األخ

ًكبرية من املياه، لكنها أصغر من املحيطات وقـد تكـون أو ال تكـون جـزءا مـن 

 .املحيط

: نقسم األرض عىل سطح األرض إىل ستة مساحات يابسة رئيسية تسمى قارات 

وعىل . أمريكا الشاملية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأسرتاليا وأنتاركتيكا وأوراسيا

ًن ذلك، يقال عادًة أن هناك سبع قارات، نظرا ألن أكرب مسـاحة يـابس الرغم م

 ).أوروبا وآسيا(، تنقسم إىل قارتني )أوراسيا(
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 :نفكر...  هيا

 :قم باستخدام خريطة قارات ومحيطات العامل لإلجابة عىل األسئلة التالية

 أي قارة تقع جنوب أوروبا؟ -1

  األطليس؟أي قارتني تقعان مبارشة غرب املحيط -2

 :اإلجابات

 !فكر  -1

 باتجاه أي اتجاه جنوب؟ مبارشة ألسفل. ابحث عن أوروبا عىل الخريطة 

 .أسفل الصفحة

 ما هي القارة األوىل مبارشة تحت أوروبا؟ 

 .تقع أفريقيا جنوب أوروبا 

 !  فكر-2

 ما هو االتجاه الغريب؟ نحو اليسار . 

 تقعان عىل يساره؟لتانما هام القارتان ال. ن املحيط األطليسابحث ع  

 .تقع أمريكا الشاملية وأمريكا الجنوبية غرب املحيط األطليس 

 :التامرين

تخيل نفسك واقفا يف . قم باستخدام الخريطة أ لإلجابة عىل السؤال التايل -1

ًويف حال سافرت جنوبا، ما هـو البحـر الـذي ستصـل إليـه . والية فلوريدا

 أوالً؟
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تخيل نفسك واقفـا . لإلجابة عىل السؤال التايلقم باستخدام الخريطة ب  -2

أي مـن القـارات تقـع إىل . مبارشة فوق القطب الجنويب يف قارة أنتاركتيكا

 الشامل من املكان الذي تقف فيه؟

 األغطية الداخلية: نشاط

 . توضيح كيف يؤثر موقع القارة عىل حياتها الحيوانية:الغرض

   ن من الده)  مل15( ملعقة طعام  :األدوات

  كرات من القطن 2   ميزان حرارة  2  

 مجمد ثلج / فريزر      كوب 2  

 مؤقت  

    :الخطوات

 .ضع الدهن حول ملبة إحدى امليزانني -1

 . سحب ألياف كرة قطنية واحدة بحيث تقوم بلفها حول الدهنا -2

 .قف عىل أول ميزان حرارة يف إحدى الكوبني -3

 .ف الكرة القطنية الثانيةقم بلف ملبة الحرارة الثانية فقط بأليا -4

 .ضع ميزان الحرارة الثاين يف الكوب الثاين -5

 .يتم قراءة وتسجيل درجة الحرارة املوضحة يف كل ميزان حرارة -6

 .ضع الكوبني وموازين الحرارة يف الفريزر وأغلق الباب -7

 . دقيقة20خذ قراءات درجة الحرارة كل خمس دقائق حتى مرور  -8
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 دهون وقطعة من القطن

ـطن فققطـ  
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غريت القـراءات عـىل ميـزان الحـرارة املغطـى بالـدهن  دقيقة، ت20يف  :النتائج

  . فقطوالقطن أقل من درجة الحرارة عىل ميزان الحرارة املغطى بالقطن

 تتلقى القـارات الواقعـة بـالقرب مـن خـط االسـتواء املزيـد مـن أشـعة  ملاذا؟

وكلام كانت القـارة بعيـدة عـن خـط . الشمس املبارشة ويكون املناخ أكرث دفئا

من املمكن أن تعـيش طيـور البطريـق يف .  كلام كان املناخ أكرث برودةاالستواء،

القارة القطبية الجنوبية، القارة الجنوبية واألكـرث بـرودة، ألن الطبقـة الدهنيـة 

وكـذلك ). املادة التي تبطئ نقـل الطاقـة الحراريـة(تحت جلدها تعمل كعازل 

لبطريـق، كعامـل يعمل وجود الدهن يف التجربة، مثـل الطبقـة الدهنيـة مـن ا

يبـطـئ ـتـدفق الـحـرارة بعـيـدا ـعـن الجـسـم " الغـطـاء اـلـداخيل"إن ـهـذا . ـعـازل

تتكـيـف طبـقـات . اـلـداخيل اـلـدافئ للحـيـوان إىل الـهـواء الـبـارد ـخـارج الجـسـم

الذي يجعلها مناسـبة للبقـاء عـىل قيـد (الدهون باإلضافة إىل الريش الخارجي 

ويف حـال تـم وضـعه يف . يكـاللبطريق مع الظروف املتجمدة يف أنتاركت) الحياة

قارة تقع بالقرب من خط االستواء، مثل أسرتاليا، فإن البطريـق سـيقل شـعوره 

تتكيف حيوانات أسرتاليا مع مناخهـا الـدافئ ولـن تنجـو . باالرتياح ورمبا ميوت

 .من ظروف أنتاركتيكا وذلك نظرا ألنها ال تحتوي عىل أغطية داخلية
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:حلول التامرين

 !  فكر -1

 يف الخريطة أ، بأي اتجاه يقع الجنوب؟ نحو أسفل الصفحة . 

  ًقم بتحديد موقع فلوريدا وتتبع بإصبعك مسارا باتجاه الجنوب حتى

 .تلمس البحر

 .البحر الكاريبي هو أول بحر جنوب فلوريدا 

 !  فكر -1

 مـا . الوقوف يف القطب الجنويب يشبه الوقوف عىل قمة كـرة ضـخمة

 .لسفر شامل القطب الجنويب؟ كل االتجاهاتهو اتجاه ا

  قارات يف الخريطة ب تقع شامل القطب الجنويب؟الأي 

 .أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأسرتاليا 

<
الجغرافيــا  < 210
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 األشخاص والسكان واملوقع

النظر يف سكان العامل وكيف تغريت 

:ما تحتاج إىل معرفته

ألرض نظرا ألن معظـم من املمكن تقريب عدد األشخاص الذين يعيشون عىل ا

ًدول العامل تأخذ عددا رسميا من سـكانها  عـدد األشـخاص الـذين يعيشـون يف (ً

توفر البلدان التـي ال . ُوالذي يعرف باسم التعداد السكاين) منطقة مثل املدينة

ـائع(تبـحـر التـعـداد الرـسـمي تـقـديرا  . لـعـدد ـسـكانها) تخـمـني اـسـتنادا إىل وـق

بلد يف العامل، أعلنت األمم املتحدة أن ماتيج وباستخدام أعداد السكان من كل 

، أصـبح سـكان 1987 يوليـو، 11جاسبار، ولد يف غرب، يوغسالفيا، يوم السبت، 

ًويزداد هذا العدد يوميـا مـع والدة املزيـد .  مليار نسمة5العامل البالغ عددهم 

 .من األطفال حول العامل

ـو ـذين يعيـش ـخاص اـل ـك وأصــدقائك، واألـش ـت وعائلـت ـل أـن ـزءمتـث ـك ـج ان حوـل

،يشــكلون ســكان األرض) 5,000,000,000( مليــار شــخص 5مــن أكــرث مــن 
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إن العوامـل . عـىل األرض يف منـاطق مختلفـة) انتشـارهم(الذين يتم توزيعهم 

الرئيسة التي تؤثر عىل حياة الناس هـي تـوافر الغـذاء وامليـاه العذبـة الالزمـة 

متوسط عدد األشـخاص الـذين (تزداد الكثافة السكانية . لحياةللبقاء عىل قيد ا

يف املناطق التي ميكن فيها تلبية هـذه االحتياجـات ) يعيشون يف منطقة مربعة

 .بسهولة

تتمثل بعـض التـأثريات الجغرافيـة التـي تجـذب النـاس إىل مواقـع محـددة يف 

 مـن األنهـار أو األجواء املناخيـة املواتيـة، واألرايض الخصـبة للزراعـة، والقـرب

للـدفاع توفر املمرات املائية الطعام ووسائل للنقل، فضـالً عـن وسـيلة . املحيط

 ستكشـف ).مجموعة من الناس يعيشون بالقرب من بعضهم الـبعض(عن املجتمع 

دراسة عن توزيع سكان األرض أن بعض املجتمعات تعيش يف مناطق جغرافيـة 

اة، يقوم هؤالء الناس بـإجراء تغيـريات وللبقاء عىل قيد الحي. غري مواتية للغاية

البـدو هـم أشـخاص لـيس . عىل بيئتهم أو يعيشون عىل منـط الحيـاة البدويـة

. ًلديهم موقع ثابت، ولكن ينتقلون من مكان إىل آخر بحثـا عـن الطعـام واملـاء

وبسبب العرص التكنولوجي املتقدم الذي نعيش فيه، من املمكن للمجتمعـات 

 . منطقة جغرافية كانت تعترب يف املايض غري مواتيةاآلن اختيار العيش يف

ويف األساس، من املمكن تقسيم جزء كبري من سكان األرض إىل أربع مجموعات 

 :أو جامعات سكانية رئيسة
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ُ يعيش يف هذه الناحية من األرض أكرث مـن ربـع سـكان الكـرة :رشق آسيا -1 ُ ُ

 .نام إىل جانب الصنياألرضية، وتتضمن دوالً ككوريا وتايوان واليابان وفيت

 تعتـرب . تعد ثاين أكرب منطقة مأهولة بالسكان عىل وجه األرض:جنوب آسيا -2

 .ًالهند ونيبال ورسيالنكا وباكستان وبنغالدش جزءا من هذه الجامعة

تعد ثالث أكرب جامعة وتضـم العديـد مـن البلـدان ذات الكثافـة : أوروبا -3

 العظمـى وفرنسـا وأملانيـا السكانية العالية، وبعض منها أكربهـا بريطانيـا

 .وإيطاليا

 يعد األصغر بني الجامعات األربعة ويغطي منطقة :رشق أمريكا الشاملية -4

 .عىل طول الساحل الرشقي للقارة

 :نفكر...  هيا

 قبل امليالد، 1700َتغري تعداد سكان األرض ببطء شديد من بدايته حتى حوايل 

لتحسينات التي متت يف إنتـاج أدت ا. رمبا ذلك بسبب املرض والحرب واملجاعة

األغذية واالكتشافات الطبية التي ساعدت الناس عىل العـيش لفـرتة أطـول إىل 

 .زيادة عدد سكان األرض

 :قم باستخدام مخطط منو السكان العاملي لإلجابة عىل هذه األسئلة

 ؟)دون تغيري(بني أي تاريخني يبقى سكان األرض ثابتني  -1
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 ؟1500 عن عام 1600 سكنوا األرض يف عام كم يبلغ عدد األشخاص الذين -2

 ما هو التاريخ الذي يزيد فيه عدد السكان أكرث من غريه؟ -3

 

 منو سكان العامل



<
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: اإلجابات

!فكر  -1

 ن يف املخططات اللذان لهام نفس السكان؟ما هام التاريخان املتتاليا

 .1300 و1200ًظل تعداد سكان األرض ثابتا بني  

!  فكر-2

  مـاذا كـان عـدد .  مليـون545؟ 1600عـدد سـكان األرض يف ماذا كـان

 . مليون428؟ 1500السكان يف 

 ما الفرق بني هذه األعداد؟ 

  مليون117=  مليون 428 - مليون 545 

1500 أكرث من 1600 مليون شخص يف عام 117كان هناك 

!  فكر3-

 أي تاريخني متتاليني يظهـران الفـرق األكـرب يف ارتفـاع عالمـاتهم عـىل ُ 

 الرسم البياين؟

 .2000 و1900يزيد السكان أكرث بني عامي  

 :التامرين

ُوفقا ملخطط النمو السكاين األورويب، ما هو عدد األشخاص الـذين يقـدر أنهـم 

 ؟1900 عن العدد الذي عاشوا فيه عام 2000يسكنون أوروبا يف عام 
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 يف شـخاصقتل الطاعون الدبيل، واملعـروف باسـم املـوت األسـود، العديـد مـن األ

 وفقا للرسم البياين، ما التواريخ التي حدث فيها هذا الوباء عىل األرجح؟. أوروبا

 

  قبل امليالد2000 - 1100 منو السكان األورويب

السنوات 

ني
الي

امل
ن ب

كا
س

 ال
دد

 ع
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 رزمة أوراق من األشخاص: نشاط

 . توضيح الكثافة السكانية:الغرض

 غري مجدولة ) سم12.5×7.5( بوصة 5×3ستة بطاقات فهرس  :األدوات

 قلم تأشري   

 مقص   

 ورقة من ورق الكتابة   

 مسطرة  

 :الخطوات

 .  واحدة إىل نصفني بحيث تلتقي الحواف القصريةقم بطي بطاقة فهرسة -1

 .قم بطي كل حافة قصرية باتجاه الطية كام بالشكل -2
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رسم خطوط متقطعة عىل أحد جانبي البطاقة املطوية، كام هو الحال يف ا -3

ة موضـع الحـواف املطويـة واملفتوحـة يف الرسـم الرسم البياين مع مالحظ

 .التخطيطي

 

 

 

 

 .قم بقص البطاقة املطوية عىل طول الخطوط املتقطعة -4

 .فتح البطاقة وارسم الوجوه والشعر واملالبس عىل الدمى الورقيةا -5

 .قم بالطي عىل طول الخط املشار إليه يف الرسم البياين لعمل هيئة للدمى -6

 . مجموعات إضافية من الدمى الورقية5كرر اإلجراءات لتكوين  -7

 . مربعةمساحات لتكوين أربعقم بطي ورق الكتابة إىل نصفني مرتني  -8

قم بفتح الورق املطوي ورسم خطوط عـىل طـول التجاعيـد املوجـودة يف  -9

 .الورق

 مطويـــة

حافة مفتوحـة



<
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الحظ أن . قم بتسمية املدن وسكانها كام هو موضح يف الرسم التخطيطي -10

 . ألف شخص20 متثل كل مجموعة من الدمى الورقية

 .ضع ثالث مجموعات من الدمى يف الساحة ملدينة فورت ساراويتم  -11

ضع مجموعة واحدة يف كل مربع ملدن سابرينا فيل وجبـل سـتيفاين ويتم  -12

 .وينابيع أليسيا

 إن الكثافـة السـكانية يف فـورت سـارا أكـرب بـثالث مـرات مـن الكثافـة :النتائج

 .يفاين وينابيع أليسياالسكانية ملدن سابرينا فيل وجبل ست

يتم التعرف عىل املجتمع من خالل الكثافـة السـكانية والخـدمات التـي  ملاذا؟

األنواع األربعة للمجتمعات من األقل إىل األكرث كثافة سكانية هي كـام . يوفرها

 :ييل

خط الطية
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تحتوي القرية الصغرية عـىل مجموعـة صـغرية مـن املنـازل ورمبـا محطـة  -1

 .وقود ومتجر عام

رية بها عدد من األشخاص أكرث من القرية الصـغرية، ولكنهـا أقـل مـن الق -2

 .البلدة وتوفر خدمات مثل مكتب بريد، وكنيسة، ورمبا مطعم

 .البلدة لديها مثل هذه الخدمات كمخازن متخصصة -3

 .املدينة بها أكرب عدد من األشخاص ومعظم الخدمات العامة -4

جبل ستيفاين
  20.000 شخص

فورت سار
  60.000 شخص

حلقات سربينكز
  20.000 شخص

يلسابرينا ف
  20.000 شخص
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تسـمى . أو القـرى الصـغرية/عادة ما تكون املدن محاطـة بالبلـدات والقـرى و

 وتـسـمى املديـنـة والـضـواحي. املجتمـعـات األـصـغر ـخـارج املديـنـة باـسـم الـضـواحي

 هـي إن فورت سارا بكثافتها السكانية الكبـرية. املحيطة بها باسم منطقة حرضية

وينـابيع مدينة محاطة مبجتمعـات الضـواحي يف جبـل سـتيفاين وسـابرينا فيـل 

وعنـدما  .صفة مجتمعة مثال عىل منطقة العاصمةإن هذه املجتمعات هي ب. أليسيا

 .تنمو املناطق الحرضية يف بعضها البعض، فإنها تصبح ميجالوبوليس

 :حلول التامرين

 :فكر   -1

  مليون800؟ 2000ما هو عدد سكان أوروبا املقدر لعام . 

  مليون390؟ 1900ما هو عدد السكان يف عام . 

 ما الفرق بني هذه األعداد؟ 

  مليون410=  مليون 390 - مليون 800

 مليون شخص يف أوروبا عـن 410، سيسكن عدد يزيد عن 2000ويف عام 

 .1900عام 

 :فكر  -1

  يف أي تاريخ يكون عدد السكان أقـل مـن التـاريخ السـابق؟ يف عـام

ويـشـري ـهـذا إىل أن مـعـدل الوفـيـات ـكـان أـكـرب ـمـن مـعـدل . 1400

 .1400و 1300املواليد بني 
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 .1400 و 1300لدبيل بني عامي رمبا وقع الطاعون ا

يسجل التـاريخ أن الطـاعون الـدبيل قتـل حـوايل ثلـث كامـل سـكان : مالحظة

 .1370و 1348أوروبا بني عامي 
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 Glossary   املصطلحاتمرسد

 

 

  فعل املناسب من أجل البقاء:التكيف

ـواء ـازات :ـه ـن الـغ ـزيج ـم ـن النيرتوـجـني، – ـم ـبة ـم ـن نـس ـه ـم ـون معظـم  يتـك

 .واألكسجني، وثاين أكسيد الكربون، وبخار املاء

 . مدى علو أي يشء:ارتفاع

 )نظر االنحرافا: (زاوية االنحراف املغناطييس

 العـامل الـذي يهـتم بدراسـة النجـوم واألشـياء األخـرى املوجـودة يف :عامل فضاء

 .الفضاء

النقـطـة الـتـي ـمـن خاللـهـا مـتـرر الـشـمس أول أـيـام فـصـل : االعتـدال الخريـفـي

 ) سبتمرب بالنصف الشاميل للكرة األرضية23(خريف ال

 . العامل املهتم بدراسة النباتات:عامل النباتات

   . صانع الخرائط:رسام الخرائط

 .إحصاء رسمي لعدد السكان يف منطقة محددة: التعداد السكاين
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 أكرث أشكال التجمعات السكانية اتساعا، حيث يتواجـد بهـا الكثـري مـن :مدينة

 . كام يتوافر بها العديد من الخدمات العامة/السكان

 .حالة الجو يف منطقة واحدة لفرتة طويلة من الزمن: الطقس

 .العامل املهتم بدراسة املناخ: عامل املناخ

مجموعة من الـبرش يعيشـون بـالقرب مـن بعضـهم الـبعض، : التجمع السكاين

ى الكثافة وكذلك األمكنة التي يعيشون فيها متقاربة، وتحدد طبيعتها مد

السكانية، والخدمات التي تقدمها، فتكون إما قرية صـغرية، أو قريـة، أو 

 .بلدة، أو مدينة

أداة تستخدم لتحديد االتجاهات مـن خـالل إبـرة مغناطيسـية حـرة : البوصلة

 .التحرك عىل محورها، والتي تشري دامئا إىل جهة الشامل املغناطييس

 .اهات يف درجاتأداة تستخدم لقياس االتج: قرص البوصلة

مرحلة لدورة املاء عند تحول البخـار إىل سـائل، ويتطلـب هـذا األمـر : التكثف

 . تقليل الطاقة

 واحدة مـن سـت مسـطحات أرضـية رئيسـة عـىل سـطح الكـرة األرضـية: القارة

ـا( ـا، وأـسـرتاليا، وأنتاركتيـك ـة، وأفريقـي ـا الجنوبـي ـا الـشـاملية، وأمريـك ، أمريـك

 ).سياأوروبا، وآ/وأوراسيا

 طقـس جـوي يتميـز بتغـريات واسـعة يف درجـات الحـرارة وهطـول: ناخ قاريم

 .األمطار
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جزء من أرض املحيط يبدأ عند خط الشاطئ للرب ويبدأ يف التوجه : جرف قاري

 ميـل 1000إىل البحر، ويتنـوع مـدى عرضـه مـن ال يشء تقريبـا وحتـى 

 ). كم66( ميل 41، مبتوسط يبلغ ما يقارب ) كم1600(

 .تغري ارتفاع بني خطوط الهضبة، مبا يشكل درجات: فاصل كفاف

حلقات غري منتظمة عىل الخارطة الطوبوغرافيـة، التـي تصـل : خطوط الكفاف

 .نقاط متساوية يف االرتفاع أو العمق

 .حركة الحرارة عرب الغازات والسوائل: الحمل الحراري

ث تغريات حركة ارتفاع وانخفاض للسوائل أو الغازات نتيجة لحدو: تيار الحمل

 .يف درجات الحرارة

 .درجة واتجاه خطي الطول والعرض: إحدايث

 .اتجاه الرياح واملاء وارتباطهام بدوران الكرة األرضية: تأثري كوريوليس

 .رياح تهب يف شكل دائرة: إعصار

 .منترش: متوزع

 .منطقة بها رياح سطحية قليلة قرب خط االستواء: حزام النسيم الهادئ

تمـيـز ـبـالحرارة، والـظـروف الـصـحراوية، وقـلـة ـسـقوط طـقـس ي: طـقـس ـجـاف

 .األمطار

الوقت الذي تستغرقه املوجات الصوتية للسفر يف طريـق : وقت صدى الصوت

 .مستقيم، وينعكس عىل يشء، ويرد عائدا
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 ارتفاع يف األرض فوق نقطة معينة، عادة ما يكون فوق مسـتوى سـطح :مرتفع

 .البحر

وهو نقطة بدء  0ْ يقسم األرض عند خط العرض خط وهمي: خط االستواء

 .قياس املسافات باتجاه الشامل أو الجنوب عىل الخارطة أو الكرة األرضية
 .تخمني قائم عىل حقائق: تقدير

مرحلة من مراحل دورة املاء يتحول فيهـا السـائل إىل بخـار، ويتطلـب : التبخر

 .هذا زيادة الطاقة

املنطقة الهادئة مـن السـاموات الصـافية يف مركـز اإلعصـار : عني عىل العاصفة

 .املحيل

القطب الشاميل الحقيقي لكوكب األرض، ويقع عنـد : القطب الشاميل الجغرايف

 . شامال، ويشري إىل األقطاب 90ْخط العرض 

فرع من العلوم يهتم بدراسة جميع الخـواص الفيزيائيـة والسـكانية : الجغرافيا

 .كوكب األرضل

 طويلة، وبيضاوية، ومحـددة مقسـمة ألقسـام، مصـنوعة مـن قرشة: قطعة قامش

 .نجم، تستخدم لتشكيل سطح منبسط لخارطة للكرة األرضية" جلد"

 .خطوة من خطوات االرتقاء: مرحلة

مجموعة لها مجموعات صغرية من املنازل والقليل من الخـدمات : قرية صغرية

 .العامة إذا وجد



طقس يتميز بتغـريات واسـعة يف درجـات الحـرارة وسـقوط : فعاتطقس املرت

 .األمطار، اعتامدا عىل ارتفاع ومدى األرض التي تشكله

 شـامال و  30ْمنطقة قليلة الرياح السطحية عنـد خـط العـرض : مدار الحصان

.جنوبا 30ْ

 118( مـيـل يف الـسـاعة 74داـئـرة مدارـيـة ـمـن الرـيـاح تبـلـغ رسعتـهـا : اإلعـصـار

 .كرثأو أ) س/كم

 .أي مادة تبطيء من انتقال الطاقة الحرارية: العازل

 عند خـط الطـول، ومـن يعـرب مـن  180ْخط وهمي يقع : خط التاريخ الدويل

.املسافرين عليه يجد الوقت كام هو لكن مع تغري التاريخ

 .نسيم عليل يهب من األرض باتجاه املاء خالل ساعات الليل: نسيم األرض

غريب، وتسمى -تحيط بالكرة األرضية باتجاه رشقيخطوط وهمية : خط العرض

 .أيضا خطوط العرض املتوازية

 .الجانب املحمي من الرياح: جانب اتجاه الريح

 .مفتاح لحل رموز الخارطة: رمز

. الجنـوب-خطوط وهمية تحيط بكوكب األرض باتجاه الشامل: خطوط الطول

لـرئيس، يتم من خاللها قياس درجات الرشق والغرب مـن خـط الطـول ا

 .ًوتسمى أيضا خط الزوال األول لخطوط الطول
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 النقطة التي تشري دامئا باتجاه القطب الشاميل الـذي: القطب الشاميل املغناطييس

تنجذب إليه لجميع املغنطيسيات عىل سطح كوكب األرض، ويقع تقريبا 

 . غربا 101ْ شامال وعند خط الطول  75ْعند خط العرض 

علوـمـات ـعـن ـسـطح كوـكـب األرض إىل خارـطـة تحوـيـل امل: تخـطـيط الخارـطـة

 .مستوية

.املنطقة التي تنتج عن منو عدة مناطق مركزية داخل األخرى: العاصمة الكربى

رسوم منبسطة عىل األرض تعطي أشكاال ملناطق أصـغر، لكنهـا :  مركاتوإسقاط

غري مساوية لعرض املنطقة، وتبالغ يف املنـاطق لألمـاكن التـي تقـع عـىل 

 .من خط االستواءمسافة أبعد 

 )نظر خطوط الطولا: (خط الزوال املغناطييس لخطوط الطول

تل له قمـة منبسـطة وجانـب واحـد عـىل األقـل يشـكل جرفـا شـديد : املياس

 .االنحدار

 .عامل يهتم بدراسة النامذج الجوية: عامل أرصاد جوية

 .مدينة وما يحيط بها من ضواحي: منطقة مركزية

لقليل من درجات الحرارة املرتفعة أو سقوط طقس لطيف به ا: طقس معتدل

 .األمطار

شخص ليس له مكان ثابـت، وينتقـل مـن مكـان إىل آخـر، بحثـا عـن : األعرايب

 .الطعام واملاء

<
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 .املنطقة من كوكب األرض التي تقع شامل خط االستواء: الكرة الشاميلنصف 

تجـمـع ـمـايئ ـضـخم يـكـون ـجـزءا ـمـن املـحـيط الكـبـري، مـثـل املـحـيط : مـحـيط

 .الباسيفييك

 . ماء املحيط تصب يف االتجاه نفسهتدفقات واسعة من: موجات محيطية

 .طريق محدد لألجسام الساموية، مثل الكواكب، حول الشمس: مدار

 .خطوة كبرية عمالقة تستخدم لقياس املسافات: خطوة

 )نظر خطوط العرضا: (توازي خطوط العرض

كلمة يونانية تعني السـائل، وتشـري إىل أحـد األجسـام السـاموية التـي : كوكب

 .  ستتحرك حول الشم

طقس يتسم بالربودة الطويلة للشتاء، مع فصل صـيف قصـري : الطقس القطبي

 أو شهرين، ويقل فيه تساقط األمطـار، ومـع ايف بعض املناطق، يبلغ شهر

 .ذوبان الثلج القطبي يف فصل الصيف تبتل األرض لنمو الزرع

نجم الشامل تم استخدامه من قبل املستكشفني األوائـل للرؤيـة : نجم الشامل

ألن موقعهم يتغري واتجاههم يتوقف عىل موقع كل منهم، ويشري الـنجم 

 .إىل الشامل الجغرايف لكوكب األرض

 .عدد السكان األحياء يف منطقة واحدة مثل املدينة: السكان

 .معدل عدد األفراد الذين يعيشون يف مساحة مربعة: الكثافة السكانية



كمرحلـة . سقوط رطوبة من السحاب، مثل األمطار، والثلوج، والربد، إلخ: ملطرا

 .من مراحل دورة املاء

 بلنـدن مير عرب جـرينيتش  0ْخط وهمي عند خط الطول : خط الطول الرئيس

.وهو نقطة البدء لقياس املسافات رشقا أو غربا عىل خارطة الكرة األرضية

كة كوكب األرض واألجسـام السـاموية حركة يشء حول يشء آخر، كحر: الدوران

 .حول الشمس

 .حركة استدارة يشء، مثل استدارة األرض حول محورها: االستدارة

أـحـد مـفـاتيح الخارـطـة، يـسـتخدم لتقلـيـل القياـسـات لتـقـديم : مقيـاس الرـسـم

 .مساحات واسعة عىل كوكب األرض

 . محيطتجمع مايئ كبري أصغر من املحيط، قد يكون أو ال يكون جزءا من: بحر

 .نسيم عليل يهب من املاء نحو األرض خالل ساعات النهار: نسيم البحر

 .مجموعة من األجرام الساموية تدور حول الشمس: النظام الشميس

 .وسيلة تستخدم إلرسال املوجات الفوق صوتية: جهاز السونار

 .املنطقة بكوكب األرض التي تقع جنوب خط االستواء: نصف الكرة الجنويب

 .اليشء الذي له شكل شبه كروي: بيضاوي

<
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.ال يتغري: ثابت

.مجتمعات صغرى خارج املدينة: ضواحي

 22(النقطة التي من خاللهـا تعـرب الشـمس ألول أيـام الصـيف : انقالب صيفي

  ).يونيو لقطب األرض الشاميل

خارطة تشمل أشـكال ومرتفعـات سـطح األرض، مثـال : الخارطة الطوبوغرافية

 . واألنهار، والطرق، واملدنالجبال، والبحريات

تجمع سكاين متوسط بني مدينة كبرية وقرية، سـواء يف عـدد السـكان أو : بلدة

 .توافر الخدمات العامة

 .شامال 23.5ْعند خط العرض : مدار الرسطان
 .جنوبا 23.5ْعند خط العرض : مدار الجدي

. ملمطـرةطقس حار وبخاري مع وفرة يف منو النباتات يف الغابات ا: طقس قاري

 خالل النصـف  غابات السافانا فإن الطقس ممطر لنصف العام وجافيف

 .اآلخر

 62( ميـل يف السـاعة 29إعصار مداري رسعة الرياح به أقل من : ضغط مداري

 ).س/كم

-62( ميـل يف السـاعة 73-39إعصار مداري رسعـة الريـاح بـه : عاصفة مدارية

 ).س/ كم116

.ية الرتددموجات صوتية عال: موجات فوق صوتية
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 مـن تجاه نحو الشامل الجغرايف والشامل املغناطييسزاوية االختالف بني اال: التغري

 .نقطة واحدة عىل كوكب األرض، والزاوية هي االنحراف املغناطييس

 مارس 21(النقطة التي متر فيها شمس أول أيام فصل الربيع : االعتدال الربيعي

 )يف نصف الكرة األرضية الشاميل

ة، لكن أكرب مـن القريـة تجمع سكني كبري به القليل من الخدمات العام: قرية

 .الصغرية وأقل من البلدة

التبخـر، : حركة املاء عىل كوكـب األرض والهـواء عـىل ثـالث مراحـل: دورة املاء

   .التكثف، واملطر

 .حركة تنتج عن حركة الهواء: رياح

 .الجانب املواجه للرياح: الجانب املقابل للرياح

اللها أول أيام فصـل الشـتاء النقطة التي مترر الشمس من خ: االنقالب الشتوي

 ). ديسمرب يف نصف الكرة األرضية الشاميل22(
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