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 مفهوم اجلغرافية
تعني   ghraphica" تعني األرض Geo: كممة يونانية اغريقية مؤلفة من مقطعين "الجغرافية
وذلك  ,(أو وصف األرض جغرافية تعني )صورة األرضأو صورة, وبالتالي تكون كممة وصف 

مشاىداتيم عن البالد  يعتمدون عمى الوصف في تسجيلقديمًا كانوا  والجغرافيون ألن الرحالة
 .والسكان والطبيعةواألقاليم 

 يدفب ,درس المكان الذي أوجده اإلنسان ويقوم بتنظيمو واستثمارهعمم ي فالجغرافيةأما حديثًا 
, وبالتالي توضح التفاعل بين اإلنسان وبيئتو الطبيعية, والمستقبمية الحالية احتياجاتو تأمين

عنى بدراسة العالقة بين اإلنسان , وت  يةبشر طبيعية و ما عمييا من ظواىر درس األرض و وت
 وبيئتو الطبيعية.

 الجغرافية في العصور القديمة:-1 

بين النيرين,  ة, كشعوب ماحرصت أقدم األمم المتمدنة والمستقرة عمى توسيع معرفتيا الجغرافي
 عندىم أقدم الخرائط الجغرافية مرسومة عمى الطين, منذ أربع قرون قبل الميالد. دحيث وج  

كذلك اىتم البابميون بعمم الفمك, ووضعوا مصورًا لمعالم المعروف آنذاك عمى ىيئة قرص 
جعموا مدينتي بابل وآشور مركزًا لو, وأحاطوه ببحار ال نياية ليا, وفي أطرافيا جزر,  ,مستدير

 وجود حتى اآلن في المتحف البريطاني في لندن.وىذا المصور م

وأيضًا اىتم المصريون القدماء بالجغرافية الطبيعية والفمكية, ومنذ القرن السابع قبل الميالد 
حيث انطمق , افريقياسطول دار حول في أ أرسل الممك المصري آنذاك بعض البحارة الفينيقيين

ار حول افريقيا ثم إلى المحيط األطمسي وعاد ىذا األسطول من البحر األحمر إلى الجنوب ود
 عن طريق البحر المتوسط, واستغرقت الرحمة ثالثة أعوام.
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وكان الفينيقيون )سكان بالد الشام( آنذاك من أشير شعوب المنطقة اىتمامًا باألسفار واإلبحار 
البحرية التي وبناء السفن التجارية, وتمكنوا من توسيع معرفتيم الجغرافية عن طريق رحالتيم 

شممت سواحل البحر المتوسط و البحر األسود وسواحل افريقيا , وسواحل أوربا الغربية , 
لى الصومال, وتفيد الدراسات الحديثة بوجود آثار ليم في  ووصموا إلى الجزر البريطانية وا 

 أمريكا.

, فيم أول الجغرافيةعوب القديمة اىتمامًا بفقد برز اليونانيون كأكثر الشأما في الغرب األوربي: 
, وقسموىا إلى أقاليم ضخطوط الطول والعر  وامن اكتشف كروية األرض وقاس أبعادىا ورسم

 :يينأىم الجغرافيين اليونانحسب دوائر العرض. وكان 

, أكد أن األرض تدور ىو فيمسوف وجغرافي يوناني عاش في القرن الرابع قبل الميالد أرسطو:
 حول نفسيا .

في القرن  االسكندرية, عاش في عالم رياضيات وجغرافي وفمكي, ولد في ليبيا ىو وستين:ايرات
 وىو أول من قاس محيط األرض  الثالث قبل الميالد,

قسم الكرة األرضية إلى عدة  عاش في االسكندرية في القرن الثاني قبل الميالد, بطميموس:
 جسطي.مأقاليم , ومن أشير مؤلفاتو كتابو ال

 صور الوسطى:الجغرافية في الع-2 

بسبب انتشار الجيل والخرافات تراجعًا واضحًا في ىذه العصور شيدت الجغرافيا في أوربا 
 واألوىام.

فقد عمل العرب المسممون عمى احياء التراث الجغرافي لدييم  في العالم العربي اإلسالمي أما
 باإلضافة إلحياء التراث الجغرافي اليوناني, وأضافوا عميو الكثير.
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 العرب العمماءويعتبر العرب المسممون أول من استخدم األلوان في رسم الخرائط , ومن أشير  
 :المسممين في مجال الجغرافية

آنذاك, حاليًا في ن ىو محمد بن موسى , ينتسب إلى مدينة خوارزم في خراسا الخوارزمي:
عيد العباسي المأمون, فاتصل بالخميفة  ,أوزبكستان, عاش في بغداد في القرن التاسع الميالدي

 ,إليو برسم خارطة لألرض , ترك العديد من المؤلفات في عمم الفمك والجغرافية والرياضيات
 وترجمت كتبو إلى المغات األوربية.

وىو  ,عاش في القرن العاشر الميالدي, ولد في نصيبين شمال بالد الشام: محمد بن حوقل
))صورة  ثيرًا بالجغرافية , ومن أىم مؤلفاتو كتابوجغرافي ورحالو وتاجر, اىتم كومؤرخ كاتب 

 األرض((.
وىو محمد بن محمد بن عبد اهلل االدريسي , وىو من األشراف الذين : الشريف اإلدريسي

زار  ,, ولد في المغرب العربي في القرن الثاني عشر الميالدي يعودون بنسبيم إلى الرسول 
وىو أول من رسم خريطة صنع مجسم لمعالم, العديد من البمدان األوربية واآلسيوية واالفريقية, 

مدة من الزمن, وعرفت  لديو لمعالم بناًء عمى طمب ممك صقمية آنذاك , حيث عاش االدريسي
وكان ىذا  ,وأّلف كتاب))نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق(( ,الخريطة ب))خريطة اإلدريسي((

لمعرب  األولالكتاب نتاج ووصف لرحالتو الكثيرة , واستمر ىذا الكتاب المرجع الجغرافي 
 وربيين لمدة ثالثة قرون.واأل

القرن العاشر الميالدي , ىو محمد بن أحمد المقدسي, ولد في القدس في منتصف  :المقدسي
يعد كتابو ))أحسن زار جميع أنحاء العالم اإلسالمي , واىتم كثيرًا بالمصورات الجغرافية, 

 التقاسيم في معرفة األقاليم(( من اشير الموسوعات الجغرافية , يذكر فيو األقاليم اإلسالمية وما
فييا من بحار وأنيار ومنازل وديار وطرق وتجارات ومذاىب وديانات والصناعات والزراعات 

 والعموم والتقدم والتحضر وغيرىا..
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قرن الثالث عشر, الثاني عشر الميالدي وبدايات العاش في نيايات القرن  :ياقوت الحموي
أحد تجار بغداد  منسر في صغره , واشتراه أنو يوناني , أ   حرج  ي , وي  ينحدر من أصل روم

فنسب إليو ولّقب بالحموي. صحب سيده في عدة رحالت تجارية  ",حمويالعسكر حماة اسمو "
نفسو, ل اً , ثم أعتقو سيده وأصبح سيدصرالخميج العربي وبالد الشام وم , ثم تنقل لوحده بين

وزار كثير من بمدان العالم اإلسالمي بيدف  ,واستمر في حركتو التجارية والعممية شرقًا وغرباً 
 العمم. 
بو المطاف في حمب حيث توفي بيا. ولشدة ماعاناه من تشتت وفقر في حياتو كان  وانتيى

جمعو من مادة عممية , وقد اعترف ىو  بخياًل في العمم , فال يحب أن يطمع أحد عمى ما
األماكن والبمدان وأىم مؤلفاتو كتاب))معجم البمدان(( حيث جمع فيو أسماء كثير من  ,بذلك

مدينة مرو اإلسالمية  ية واألنيار وغيرىا... وجمع معظم مادة ىذا الكتاب فيدو والجبال واأل
, كما تى بمادة جغرافية فريدة من نوعياالعممية, وأ يامستفيدًا من خزائن (تركمانستان حالياً  )في

 .أنو أقر بكروية األرض
ىو اسماعيل بن عمي, وىو آخر مموك بني أيوب في حماة , لذلك تنسب حماة  :أبو الفداء

, وكان كتابو ))تقويم ةم, اشتير في عممي التاريخ والجغرافي1331 /ه732إليو. توفي عام 
 البمدان(( من الكتب الجغرافية اليامة.

 
ة وتطور بيا كثيرًا, وشغل ي: ازدىر عمم الجغرافلجغرافية في العصور الحديثةا-3 

 األوربيون دورًا كبيرًا في ىذا التطور.
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 فروع عمم الجغرافية:
 : تيتم بدراسة الظاىرات الطبيعية وطبيعة األرض ومن أىم أقساميا:الجغرافية الطبيعية.1 

اشكال األرض  -الحيوان -النبات -المناخجغرافية  -جغرافية المياه -الجغرافية الفمكية
 "الجيومورفولوجيا"

تيتم بدراسة الظاىرات البشرية, ومن أىم أقساميا: جغرافية السكان,  الجغرافية البشرية:.2 
 والجغرافية التاريخية. ,الجغرافية االقتصادية, الجغرافية السياسية

 فوائد علم اجلغرافيا:

وتعريفو بخصائص المكان الذي يعيش فيو  ومعارفو, ع مدارك اإلنسانيتوس-1 
 وامكانياتو 

 تحديد مواقع المراكز العمرانية المناسبة-2 
 تحديد األنشطة االقتصادية المالئمة لممكان.-3 
 تقدير حجم الموارد المتوافرة في المكان وطرق استثمارىا بشكل مستدام-4 
 وطرق معالجتيا.الطبيعة مشكالت تفيد في تشخيص العديد من -5 

 الجغرافية الفلكية 
 تيتم بدراسة الكون ومكوناتو. 

 ي عر ف الكون بأنو فراغ ال نيائي في اتساعو.
 .اتالمميار آالف  يفوق عددىا المجرات التييعرف الكون بكثرة و 

باإلضافة وتوابع النجوم, , يقدر بالماليينع لعدد ىائل من النجوم : ىي عبارة عن تجموالمجرة
والغازات المنتشرة بين أرجاء النجوم , باإلضافة إلى المادة المظممة . وجميع  الكوني إلى الغبار

 ىذه العناصر مرتبطة ببعضيا البعض بناًء عمى قانون الجاذبية.
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ومن أىم  ,تظمةوالحمزونية والغير من أو البيضوية ىميمجيةواع المجرات ومن بينيا اإلتتنوع أن
 .المجموعة الشمسيةلييا التي تنتمي إ درب التبانة مجرة المجرات
مميار 13 ب قدروعة الشمسية نجم عن حادثة عمرىا يرجح العمماء أن تشكل المجمي  - 

أو الضربة الكبرى. ىذا االنفجار نجم  Big bangعام تعرف باسم االنفجار العظيم 
عنو المجموعات النجمية ومنيا المجموعة التي نعيش عمييا والتي تعرف باسم 

 المجموعة الشمسية .
 باإلضافةتتكون من نجم عظيم يشغل مركزىا وىو الشمس  المجموعة الشمسية:

الكواكب ويبمغ عدد ىذه  ,في مدار اىميمجي جموعة أخرى من الكواكب تدور حولومل
المريخ  –األرض  -الزىرة -تسعة وىي عمى الترتيب حسب قربيا من الشمس: عطارد

 بموتو. -نبتون -أورانوس -زحل –المشتري  –
 من الشيب والنيازك والمذنبات والتوابع.الشمسية كما تتكون مجموعتنا 

حرارة سطحيا , تصل جرم سماوي , يشع الضوء والحرارةىي أقرب النجوم إلينا, وىي : الشمس
, ولوال حرارة الشمس مميون درجة مئوية 15درجة مئوية أما في مركزىا تصل إلى  6000إلى 

 . لما وجدت الحياة عمى سطح األرض
الكوكب: جرم سماوي معتم يستمد الضوء والحرارة من الشمس , ويغمب عمى الكواكب القريبة 

 فيغمب عمى تكوينيا البنية الغازيةلبعيدة أو الصخرية, أما الكواكب امن الشمس البنية المعدنية 
 .شديدة الصالبة –المتجمدة 

 الشيب: أجرام سماوية تحترق عند دخوليا إلى الغالف الجوي وتتحول إلى رماد.
  لغالف الجوي وتصطدم بالغالف الصخري.النيازك: أجرام سماوية تدخل ا

 ومن أبرزىا مذنب ىالي. ,ىج عند الرأس ويمتد فيو ذيل مضيئالمذنبات: سديم غازي متو 
تتميز كواكب المجموعة الشمسية بمجموعة من الصفات من أبرزىا : أشكاليا كروية أو قريبة 

بمدار خاص ول نفسيا وحول الشمس من الكروية, تستمد الضوء والحرارة من الشمس , تدور ح
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تقع عمى مستوى   ,اىميمجية, تزداد سرعة دورانيا كمما اقتربت من الشمس , ليا مداراتلكل منيا
 واحد, يميل محور دورانيا باتجاه الشمس.

وىو ثالث  ,عرف بالكوكب األزرقب الوحيد الذي توجد عميو الحياة, يالكوكىو  األرض:

 عد عن الشمس بعد عطارد والزىرة .كوكب في الب
 مميار عام 5يقدر العمماء عمر األرض ب

 2مميون كم 510تبمغ مساحتيا 
 كم40076ومحيطيا 

 كم12714و القطر القطبي كم 12756طول القطر االستوائي  
 مميون كم150د عن الشمس حوالي تبع

 ثا./كم79,29تبمغ سرعة دورانيا حول الشمس 

: تتكون من الطبقات اآلتية:ُبنية األرض  

يغمب عمى تكوينيا الحديد  , وتقسم إلى داخمية وخارجية,كم3500وسماكتيا  :النواة(1 
 والنيكل وتسمى نيفا

م وتعرف باسم عمى تكوينو السيميسيوم والمغنزيو  كم ويغمب3520 سماكتو :الغطاء(2 
 السيما

ويغمب عمى  , وتقسم إلى داخمية وخارجية,كم50 حوالي وتبمغ سماكتيا :رضيةالقشرة األ(3 
 وتعرف باسم السيال. ,صخورىا الغرانيت والبازلت

 اإلحداثيات الجغرافية:
ميمتيا , شبكة وىمية من خطوط الطول ودوائر العرض تغطي كامل سطح الكرة األرضية ىي 

 تحديد موقع مكان ما عمى سطح األرض. وتتألف من :
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 و,درجة جنوب90درجة شمال خط االستواء و  90 ىاويبمغ عدد درجات العرض:-1 
خط دائرة شمال  89 ويوجد , وعمى كل درجة تقع دائرة تعرف باسم دائرة العرض 

 جنوب خط االستواء.89االستواء و
تصغر كمما  ,دائرة العرض الجغرافية: دائرة وىمية تحيط بالكرة األرضية بشكل عرضاني- 

 ومن درجات العرض الرئيسية: متساوية . غيرفيي  ,ابتعدنا عن خط االستواء
 )صفر(0خط االستواء: يمثل درجة العرض -1 
 شمااًل. 23,27مدار السرطان: يقع عمى درجة العرض -2 
 جنوبًا . 23,27مدار الجدي: يقع عمى درجة العرض -3 
 شمااًل. 66,5الدائرة القطبية الشمالية: يقع عمى درجة العرض -4 
 جنوبًا . 66,5دائرة القطب الجنوبي: يقع عمى درجة العرض -5 
 شمااًل. 90نقطة القطب الشمالي: يقع عمى درجة العرض -6 
 جنوبًا. 90نقطة القطب الجنوبي: تقع عمى درجة العرض -7 

والنباتية والحيوانية واالنشطة االقتصادية في الصفات المناخية  بمعرفة تفيد دوائر العرض
 المكان.

قطب الشمالي والقطب أنصاف دوائر وىمية تصل بين ال ىي خطوط الطول :-2 
مبدؤىا خط غرينتش ويمثل خط الطول  ,خط طول 360يبمغ عددىا الجنوبي, 
خط طول غربي غرينتش ,  180شرقي غرينتش وخط طول  180ويوجد  ,)صفر(

غربًا باسم خط التاريخ  180شرقًا عمى خط الطول  180وينطبق خط الطول 
 الدولي .

 ي تحديد التوقيت عمى سطح الكرة األرضية.وتفيد خطوط الطول ف
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 حركتا األرض
 لألرض حركتان انتقالية ومحورية : 

ىي دوران األرض حول الشمس من الغرب إلى الشرق بمدار  الحركة االنتقالية :-1 
 365,25مميون كم , وتستغرق األرض  940يبمغ طولو  ,يسمى مدار االرض ,اىميمجي

 . الشمسية وتعرف باسم السنة ,يومًا لتكمل دورتيا حول الشمس

 :وينتج عن دوران األرض حول الشمس مجموعة من النتائج من أبرزىا 

شمس وميل محور االرض أدى لوران األرض حول ادبسبب  تعاقب الفصول:-أ 
حزيران , فصل الخريف  21أذار , فصل الصيف  21إلى حدوث فصل الربيع 

 كانون األول . 21أيمول , فصل الشتاء  23
يزداد طول الميل في فصل الشتاء عمى حساب  اختالف طول الميل والنهار:-ب 

طول النيار ويحدث العكس في فصل الصيف , ويتساوى طول الميل والنيار في 
 االعتدالين الخريفي والربيعي .

 الحركة المحورية:-2 

بعكس اتجاه عقارب الساعة,  ,ىو دوران األرض حول نفسيا من جية الغرب إلى الشرق
 ثوان, وينجم عن ىذا الدوران :  4دقيقة و 56ساعة و 23تستغرق األرض في دورانيا و 

 4فروق الوقت, حيث تتقدم الجيات الشرقية عمى الغربية في التوقيت بمعدل -أ 
 .دقائق لكل درجة طول

 تعاقب الميل والنيار .-ب 
شمال خط  30المنطقة الحارة بين درجتي عرض  تشكل المناطق الحرارية:-ت 

 60- 30جنوبًا, والمنطقة المعتدلة الشمالية بين درجتي عرض 30االستواء و
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-60جنوبًا , والمنطقة الباردة الشمالية 60- 30شمااًل , المعتدلة الجنوبية بين 
 جنوبًا. 90-60شمااًل, والباردة الجنوبية  90

 الجغرافية الطبيعية

 ريس والمناخ والمياه والنبات والحيوان.تشمل التضا

 ىي جميع المرتفعات والمنخفضات عمى سطح األرض  التضاريس:

 من أ مه أ نواع التضاريس:

ىي كتل صخرية مرتفعة تتميز بقمم, ليا سفوح شديدة االنحدار وتتعمق  الجبال:-أ 
م عما يحيط بيا , وقد تكون منفردة مثل جبل 350فييا الوديان ويزيد ارتفاعيا عن 

 العرب في سورية, وقد تكون سمسمة مثل سمسمة الجبال الساحمية غرب سورية. 
ختمفة وسطوحيا واسعة ىي  تضاريس واسعة االمتداد ذات ارتفاعات م الهضاب:-ب 

 منيا بادية الشام.
سطح شبو أفقي, قميمة االرتفاع عن سطح البحر وقميمة االنحدار. وتعتبر  السهول:-ت 

 أفضل المناطق لممارسة النشاط البشري.
 : منخفضات طوالنية محصورة بين جانبيين تشغميا غالبًا األنيار.الوديان-ث 

 العوامل املشلكة للتضاريس:

 مشكمة لمتضاريس في مجموعتين وىما العوامل الداخمية والعوامل الخارجية.تصنف العوامل ال

 : ونتقسم إلى قسمين: العوامل الداخمية البطيئة, والعوامل السريعة:العوامل الداخمية(1 
 : وتشمل االلتواءات واالنكسارات: العوامل الداخمية البطيئة-أ 
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ح , مما يؤدي إلى ىضاب : تحدث بسبب الضغط الناجم عن تقارب الصفائ االلتواءات- 
إلتوائية مثل ىضبة التيبت, والوديان االلتوائية, مثل وادي الكالورادو في الواليات 

 المتحدة.
: من أىم األشكال الناجمة عنيا الجبال االنكسارية مثل جبال البحر االنكسارات - 

النجود بوجود األحمر الغربية والشرقية , والنجود مثل النجود العميا في الجزائر, وتتميز 
 شفتين سفميتين وشفة عميا ومرآة الصدع.

وىناك الغور ويتميز بوجود شفتين عمويتين عمى األطراف وشفة سفمى في الوسط مثل 
 غور األردن

 : وتشمل الزالزل والبراكين :العوامل الداخمية السريعة-ب 
في الزالزل: ىزات عنيفة تصيب أجزاء من الكرة األرضية , وتؤدي إلى انييارات - 

 التربة, وحدوث األمواج وظيور ينابيع واختفاء أخرى.
البراكين: اندفاع الميل من باطن األرض إلى سطحيا , ولكل بركان ثالثة أقسام - 

وتؤدي البراكين إلى حدوث الزالزل وردم  –المخروط  –الفوىة  -المدخنة
 خامدة -ىادئة –المنخفضات. وتصنف البراكين في ثالثة مجموعات : نشطة 

 وتشمل التعرية والتجوية بفعل الرياح والمياه . عوامل الخارجية:ال-ت 
فاألشكال الناجمة بفعل الرياح مثل الصحاري الحجرية "الحماد", والصحاري الحصوية 

 "الرق", أو الرممية تعرف باسم " العروق".
 األشكال التضاريسية الناجمة عن عمل المياه فتقسم إلى: 

 ياه الجارية مثل السيول الفيضيةاألشكال الناجمة عن عمل الم- 
األشكال الناجمة عن عمل مياه البحار والمحيطات مثل الرؤوس والخمجان والسواحل - 

 الرممية.


