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 اجلغرافيتمفهىم 
" تعني األرض Geo: كممة يكنانية اغريقية مؤلفة مف مقطعيف "الجغرافية

ghraphica   جغرافية تعني )صكرة أك صكرة, كبالتالي تككف كممة تعني كصؼ
يعتمدكف قديمان كانكا  كالجغرافيكف كذلؾ ألف الرحالة ,(أك كصؼ األرض األرض

 .كالسكاف كالطبيعةمشاىداتيـ عف البالد كاألقاليـ  عمى الكصؼ في تسجيؿ

درس المكاف الذم أكجده اإلنساف كيقـك بتنظيمو عمـ ي فالجغرافيةأما حديثان 
كضح التفاعؿ بيف , كبالتالي ت  كالمستقبمية الحالية احتياجاتو تأميف يدؼب ,كاستثماره

, يةبشر طبيعية ك ما عمييا مف ظكاىر درس األرض ك اإلنساف كبيئتو الطبيعية, كت
 عنى بدراسة العالقة بيف اإلنساف كبيئتو الطبيعية.كت  

 الجغرافية في العصور القديمة: -1

 ة, كشعكب ماحرصت أقدـ األمـ المتمدنة كالمستقرة عمى تكسيع معرفتيا الجغرافي
عندىـ أقدـ الخرائط الجغرافية مرسكمة عمى  د, حيث كج  )بالد الرافديف( بيف النيريف

 الطيف, منذ أربع قركف قبؿ الميالد.

كذلؾ اىتـ البابميكف بعمـ الفمؾ, ككضعكا مصكران لمعالـ المعركؼ آنذاؾ عمى ىيئة 
جعمكا مدينتي بابؿ كآشكر مركزان لو, كأحاطكه ببحار ال نياية ليا,  ,قرص مستدير

 كجكد حتى اآلف في المتحؼ البريطاني في لندف.كفي أطرافيا جزر, كىذا المصكر م

كأيضان اىتـ المصريكف القدماء بالجغرافية الطبيعية كالفمكية, كمنذ القرف السابع قبؿ 
سطكؿ دار حكؿ في أ الميالد أرسؿ الممؾ المصرم آنذاؾ بعض البحارة الفينيقييف
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ار حكؿ افريقيا حيث انطمؽ ىذا األسطكؿ مف البحر األحمر إلى الجنكب كد, افريقيا
عف طريؽ البحر المتكسط, كاستغرقت  مف الشماؿ ثـ إلى المحيط األطمسي كعاد

 الرحمة ثالثة أعكاـ.

ككاف الفينيقيكف )سكاف بالد الشاـ( آنذاؾ مف أشير شعكب المنطقة اىتمامان 
باألسفار كاإلبحار كبناء السفف التجارية, كتمكنكا مف تكسيع معرفتيـ الجغرافية عف 

البحر األسكد كسكاحؿ التي شممت سكاحؿ البحر المتكسط ك طريؽ رحالتيـ البحرية 
لى الصكماؿ, كتفيد ككصمك , كسكاحؿ أكربا الغربية, افريقيا ا إلى الجزر البريطانية كا 

 الدراسات الحديثة بكجكد آثار ليـ في أمريكا.

, عكب القديمة اىتمامان بالجغرافيةبرز اليكنانيكف كأكثر الش أما في الغرب األوربي:
, ضخطكط الطكؿ كالعر  كافيـ أكؿ مف اكتشؼ كركية األرض كقاس أبعادىا كرسم

 :ييفأىـ الجغرافييف اليكناندكائر العرض. ككاف كقسمكىا إلى أقاليـ حسب 

أكد أف  ,ىك فيمسكؼ كجغرافي يكناني عاش في القرف الرابع قبؿ الميالد أرسطو:
 األرض تدكر حكؿ نفسيا .

 االسكندرية, عاش في عالـ رياضيات كجغرافي كفمكي, كلد في ليبيا ىك وستين:ايرات
 كىك أكؿ مف قاس محيط األرض  في القرف الثالث قبؿ الميالد,

قسـ الكرة األرضية  عاش في االسكندرية في القرف الثاني قبؿ الميالد, بطميموس:
 جسطي.مكمف أشير مؤلفاتو كتابو ال, إلى عدة أقاليـ
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 الجغرافية في العصور الوسطى: -2

بسبب انتشار الجيؿ تراجعان كاضحان في ىذه العصكر شيدت الجغرافيا في أوربا 
 كالخرافات كاألكىاـ.

فقد عمؿ العرب المسممكف عمى احياء التراث  في العالم العربي اإلسالمي أما
التراث الجغرافي اليكناني, كأضافكا عميو كترجمة الجغرافي لدييـ باإلضافة إلحياء 

 الكثير.

 عمماءكمف أشير , العرب المسممكف أكؿ مف استخدـ األلكاف في رسـ الخرائط كيعد 
 :المسممين في مجال الجغرافية العرب

آنذاؾ, ف ينتسب إلى مدينة خكارـز في خراسا, ىك محمد بف مكسى الخوارزمي:
اتصؿ بالخميفة  ,, عاش في بغداد في القرف التاسع الميالدم(حاليان في أكزبكستاف)

ترؾ العديد مف المؤلفات , إليو برسـ خارطة لألرضاألخير عيد العباسي المأمكف, ف
 رجمت كتبو إلى المغات األكربية.كت   ,الفمؾ كالجغرافية كالرياضياتفي عمـ 

عاش في القرف العاشر الميالدم, كلد في نصيبيف شماؿ بالد  : محمد بن حوقل
كمف أىـ , كجغرافي كرحالو كتاجر, اىتـ كثيران بالجغرافيةكمؤرخ كىك كاتب  ,الشاـ

 ))صكرة األرض((. مؤلفاتو كتاب
كىك مف األشراؼ , كىك محمد بف محمد بف عبد اهلل االدريسي: الشريف اإلدريسي

كلد في المغرب العربي في القرف الثاني عشر , الذيف يعكدكف بنسبيـ إلى الرسكؿ 
صنع مجسـ لمعالـ, زار العديد مف البمداف األكربية كاآلسيكية كاالفريقية,  ,الميالدم

حيث عاش , قمية آنذاؾكىك أكؿ مف رسـ خريطة لمعالـ بناءن عمى طمب ممؾ ص
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كأّلؼ  ,مدة مف الزمف, كعرفت الخريطة ب))خريطة اإلدريسي(( لديو االدريسي
ككاف ىذا الكتاب نتاج ككصؼ لرحالتو  ,كتاب))نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ((

لمعرب  األكؿالمرجع الجغرافي مدة ثالثة قركف كاستمر ىذا الكتاب , الكثيرة
 كربييف.كاأل

القرف العاشر ىك محمد بف أحمد المقدسي, كلد في القدس في منتصؼ  :المقدسي
يعد كاىتـ كثيران بالمصكرات الجغرافية, , زار جميع أنحاء العالـ اإلسالمي, الميالدم

يذكر , شير المكسكعات الجغرافيةلتقاسيـ في معرفة األقاليـ(( مف أكتابو ))أحسف ا
كأنيار كمنازؿ كديار كطرؽ كتجارات فييا مف بحار  فيو األقاليـ اإلسالمية كما

 كمذاىب كديانات كالصناعات كالزراعات كالعمـك كالتقدـ كالتحضر كغيرىا..
قرف الثالث عاش في نيايات القرف الثاني عشر الميالدم كبدايات ال :ياقوت الحموي

 مفكاشتراه , سر في صغرهأ  , أنو يكناني حرج  كي  , يعشر, ينحدر مف أصؿ ركم
صحب  ّقب بالحمكم,ب إليو كل  س  فن   ",حمكمالعسكر تجار حماة اسمو "أحد بغداد 

, الخميج العربي كبالد الشاـ كمصر ثـ تنقؿ لكحده بيف, سيده في عدة رحالت تجارية
 ,نفسو, كاستمر في حركتو التجارية كالعممية شرقان كغربان ل ان ثـ أعتقو سيده كأصبح سيد

 كزار كثير مف بمداف العالـ اإلسالمي بيدؼ العمـ. 
عاناه مف تشتت كفقر في  كلشدة ما بو المطاؼ في حمب حيث تكفي بيا, كانتيى

, جمعو مف مادة عممية فال يحب أف يطمع أحد عمى ما, حياتو كاف بخيالن في العمـ
كتاب))معجـ البمداف(( حيث جمع فيو  الجغرافية كأىـ مؤلفاتو ,كقد اعترؼ ىك بذلؾ

ية كاألنيار كغيرىا... كجمع معظـ دك األماكف كالبمداف كالجباؿ كاألأسماء كثير مف 
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مستفيدان مف  (تركمانستاف حاليان في مدينة مرك اإلسالمية ) مادة ىذا الكتاب في
 .األرض, كما أنو أقر بكركية العممية, كأتى بمادة جغرافية فريدة مف نكعيا ياخزائن

لذلؾ تنسب , ىك اسماعيؿ بف عمي, كىك آخر ممكؾ بني أيكب في حماة :أبو الفداء
, ككاف ةـ, اشتير في عممي التاريخ كالجغرافي1331 /ق737حماة إليو. تكفي عاـ 

 كتابو ))تقكيـ البمداف(( مف الكتب الجغرافية اليامة.
 

 لجغرافية في العصور الحديثةا -3
كتطكر كثيران, كشغؿ األكربيكف دكران كبيران في ىذا ة يازدىر عمـ الجغراففييا 

 التطكر.

 

 فروع عمم الجغرافية:
: تيتـ بدراسة الظاىرات الطبيعية كطبيعة األرض كمف أىـ الجغرافية الطبيعية .1

 أقساميا:
اشكاؿ  -الحيكاف -النبات -جغرافية المناخ -جغرافية المياه -الجغرافية الفمكية

 األرض "الجيكمكرفكلكجيا"
تيتـ بدراسة الظاىرات البشرية, كمف أىـ أقساميا:  الجغرافية البشرية: .7

كالجغرافية  ,جغرافية السكاف, الجغرافية االقتصادية, الجغرافية السياسية
 التاريخية.
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 فوائد علم اجلغرافيا:

و بخصائص المكاف الذم يعيش فيو كتعريف كمعارفو, ع مدارؾ اإلنسافيتكس -1
 مكانياتو كا  

 المراكز العمرانية المناسبة تحديد مكاقع -7
 تحديد األنشطة االقتصادية المالئمة لممكاف. -3
 تقدير حجـ المكارد المتكافرة في المكاف كطرؽ استثمارىا بشكؿ مستداـ -4
 كطرؽ معالجتيا.الطبيعة مشكالت تفيد في تشخيص العديد مف  -5

 الجغرافية الفلكية 
 تيتـ بدراسة الككف كمككناتو. 

 فراغ ال نيائي في اتساعو.ي عر ؼ الككف بأنو 
 .اتالمميار آالؼ  يفكؽ عددىا المجرات التييعرؼ الككف بكثرة ك 

, , يقدر بالمالييفع لعدد ىائؿ مف النجـك : ىي عبارة عف تجموالمجرة كتكابع النجـك
باإلضافة إلى , كالغازات المنتشرة بيف أرجاء النجـك الككني باإلضافة إلى الغبار
كجميع ىذه العناصر مرتبطة ببعضيا البعض بناءن عمى قانكف المادة المظممة . 

 الجاذبية.
 ,تظمةمنالغير كالحمزكنية ك  أك البيضكية ىميمجيةكاع المجرات كمف بينيا اإلتتنكع أن

 .المجموعة الشمسيةلييا التي تنتمي إ درب التبانة مجرة كمف أىـ المجرات
 ب قدرحادثة عمرىا ي كعة الشمسية نجـ عفرجح العمماء أف تشكؿ المجمي   -

أك الضربة الكبرل.  Big bangمميار عاـ تعرؼ باسـ االنفجار العظيـ 13



 lecture 5+6 العلوم الاجتماعية            السنة : ألاولى                          

 
7 

ىذا االنفجار نجـ عنو المجمكعات النجمية كمنيا المجمكعة التي نعيش عمييا 
 كالتي تعرؼ باسـ المجمكعة الشمسية .

تتككف مف نجـ عظيـ يشغؿ مركزىا كىك الشمس  المجموعة الشمسية:
كيبمغ  ,في مدار اىميمجي جمكعة أخرل مف الككاكب تدكر حكلومل باإلضافة

 -عدد ىذه الككاكب تسعة كىي عمى الترتيب حسب قربيا مف الشمس: عطارد
 بمكتك. -نبتكف -أكرانكس -زحؿ –المشترم  –المريخ  –األرض  -الزىرة

 مف الشيب كالنيازؾ كالمذنبات كالتكابع.الشمسية كما تتككف مجمكعتنا 
, يشع الضكء كالحرارة, جـر سماكم, كىي ىي أقرب النجـك إلى األرض :الشمس

مميكف  15درجة مئكية أما في مركزىا تصؿ إلى  6666تصؿ حرارة سطحيا إلى 
 . , كلكال حرارة الشمس لما كجدت الحياة عمى سطح األرضدرجة مئكية

كيغمب عمى الككاكب , الكككب: جـر سماكم معتـ يستمد الضكء كالحرارة مف الشمس
فيغمب عمى أك الصخرية, أما الككاكب البعيدة القريبة مف الشمس البنية المعدنية 

 .شديدة الصالبة –المتجمدة  تككينيا البنية الغازية
 الشيب: أجراـ سماكية تحترؽ عند دخكليا إلى الغالؼ الجكم كتتحكؿ إلى رماد.

  كتصطدـ بالغالؼ الصخرم.لغالؼ الجكم النيازؾ: أجراـ سماكية تدخؿ ا
كمف أبرزىا مذنب  ,ىج عند الرأس كيمتد فيو ذيؿ مضيئالمذنبات: سديـ غازم متك 

 ىالي.
 ة بمجمكعة مف الصفات مف أبرزىا :تتميز ككاكب المجمكعة الشمسي

 كاليا كركية أك قريبة مف الكركيةأش -
 تستمد الضكء كالحرارة مف الشمس  -
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 بمدار خاص لكؿ منياكؿ نفسيا كحكؿ الشمس تدكر ح -
 اىميمجية ليا مدارات -
 تزداد سرعة دكرانيا كمما اقتربت مف الشمس -
 تقع عمى مستكل كاحد -
 يميؿ محكر دكرانيا باتجاه الشمس. -

 ,عرؼ بالكككب األزرؽالكحيد الذم تكجد عميو الحياة, ت بالككك ىي األرض:

 عد عف الشمس بعد عطارد كالزىرة .ثالث كككب في الب كىي
 مميار عاـ 5ػ العمماء عمر األرض بيقدر 

   7مميكف كـ 516تبمغ مساحتيا 
 كـ 46676كمحيطيا 

 كـ17714القطر القطبي ك كـ 17756طكؿ القطر االستكائي  
 مميكف كـ156د عف الشمس حكالي تبع

 ثا./كـ79,79تبمغ سرعة دكرانيا حكؿ الشمس 

: تتككف مف الطبقات اآلتية:نية األرضب    

يغمب عمى تككينيا  , كتقسـ إلى داخمية كخارجية,كـ3566كسماكتيا  :النكاة (1
 كتسمى نيفا ,الحديد كالنيكؿ

 ,ـعمى تككينو السيميسيـك كالمغنزيك  كيغمب ,كـ3576 سماكتو :الغطاء (7
 كتعرؼ باسـ السيما
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 , كتقسـ إلى داخمية كخارجية,كـ56 حكالي كتبمغ سماكتيا :رضيةالقشرة األ (3
 كتعرؼ باسـ السياؿ. ,كالبازلت صخكرىا الغرانيتكيغمب عمى 

 
 اإلحداثيات الجغرافية:

شبكة كىمية مف خطكط الطكؿ كدكائر العرض تغطي كامؿ سطح الكرة ىي 
 كتتألؼ مف : ,حديد مكقع مكاف ما عمى سطح األرضميمتيا ت, األرضية

درجة 96درجة شماؿ خط االستكاء ك  96 ىاكيبمغ عدد درجات العرض: أواًل:
دائرة  89 كيكجد , كعمى كؿ درجة تقع دائرة تعرؼ باسـ دائرة العرض و,جنكب

 .وجنكبدائرة  89شماؿ خط االستكاء ك

دائرة كىمية تحيط بالكرة األرضية بشكؿ ىي دائرة العرض الجغرافية:  -
كمف  ,متساكية غيرفيي  ,تصغر كمما ابتعدنا عف خط االستكاء ,عرضاني

 درجات العرض الرئيسية:
 )صفر(6االستكاء: يمثؿ درجة العرض خط  -1
 شماالن. 73,77مدار السرطاف: يقع عمى درجة العرض  -7
 جنكبان . 73,77مدار الجدم: يقع عمى درجة العرض  -3
 شماالن. 66,5قع عمى درجة العرض تالدائرة القطبية الشمالية:  -4
 جنكبان . 66,5قع عمى درجة العرض تدائرة القطب الجنكبي:  -5
 شماالن. 96قع عمى درجة العرض ت: نقطة القطب الشمالي -6
 جنكبان. 96نقطة القطب الجنكبي: تقع عمى درجة العرض  -7
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نشطة االقتصادية كالنباتية كالحيكانية كاألالصفات المناخية  بمعرفة تفيد دكائر العرض
 .ما لمكاف

قطب الشمالي كالقطب أنصاؼ دكائر كىمية تصؿ بيف ال ىي خطوط الطول : ثانيًا:
يمثؿ خط الطكؿ الذم مبدؤىا خط غرينتش  ,خط طكؿ 366 يبمغ عددىاالجنكبي, 
كينطبؽ , وخط طكؿ غربي 186خط طكؿ شرقي غرينتش ك 186كيكجد  ,)صفر(

كتفيد  .يخ الدكليغربان باسـ خط التار  186شرقان عمى خط الطكؿ  186خط الطكؿ 
 ي تحديد التكقيت عمى سطح الكرة األرضية.خطكط الطكؿ ف

 حركتا األرض
 انتقالية كمحكرية :  :فيحركتلألرض 

ىي دكراف األرض حكؿ الشمس مف الغرب إلى الشرؽ  الحركة االنتقالية : -1
كتستغرؽ , مميكف كـ 946يبمغ طكلو  ,يسمى مدار االرض ,بمدار اىميمجي

 كتعرؼ باسـ السنة ,يكمان لتكمؿ دكرتيا حكؿ الشمس 365,75األرض 
 . الشمسية

 :كينتج عف دكراف األرض حكؿ الشمس مجمكعة مف النتائج مف أبرزىا 

شمس كميؿ محكر لكراف األرض حكؿ ادبسبب  تعاقب الفصول: - أ
 71فصؿ الصيؼ , أذار 71االرض أدل إلى حدكث فصؿ الربيع 

 كانكف األكؿ . 71فصؿ الشتاء , أيمكؿ 73فصؿ الخريؼ , حزيراف
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يزداد طكؿ الميؿ في فصؿ الشتاء عمى  اختالف طول الميل والنهار: - ب
كيتساكل طكؿ , كيحدث العكس في فصؿ الصيؼ ,حساب طكؿ النيار

 الميؿ كالنيار في االعتداليف الخريفي كالربيعي .

 الحركة المحورية: -2

بعكس اتجاه عقارب  ,ىك دكراف األرض حكؿ نفسيا مف جية الغرب إلى الشرؽ
ثكاف, كينجـ عف  4دقيقة ك 56ساعة ك 73تستغرؽ األرض في دكرانيا الساعة, ك 

 ىذا الدكراف : 

فركؽ الكقت, حيث تتقدـ الجيات الشرقية عمى الغربية في التكقيت  - أ
 .دقائؽ لكؿ درجة طكؿ 4بمعدؿ 

 تعاقب الميؿ كالنيار . - ب
شماؿ  36المنطقة الحارة بيف درجتي عرض  تشكل المناطق الحرارية: - ت

جنكبان, كالمنطقة المعتدلة الشمالية بيف درجتي عرض 36ك خط االستكاء
كالمنطقة , جنكبان  66- 36المعتدلة الجنكبية بيف , شماالن  66- 36

 جنكبان. 96-66شماالن, كالباردة الجنكبية  96-66الباردة الشمالية
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 الجغرافية الطبيعية

 تشمؿ التضاريس كالمناخ كالمياه كالنبات كالحيكاف.

 ىي جميع المرتفعات كالمنخفضات عمى سطح األرض  التضاريس:

 من أ مه أ نواع التضاريس:

ىي كتؿ صخرية مرتفعة تتميز بقمـ, ليا سفكح شديدة االنحدار  الجبال: - أ
كقد تككف , ـ عما يحيط بيا356كيزيد ارتفاعيا عف  ,كتتعمؽ فييا الكدياف

منفردة مثؿ جبؿ العرب في سكرية, كقد تككف سمسمة مثؿ سمسمة الجباؿ 
 الساحمية غرب سكرية. 

ىي  تضاريس كاسعة االمتداد ذات ارتفاعات مختمفة كسطكحيا  الهضاب: - ب
 منيا بادية الشاـ. ,كاسعة

اع عف سطح البحر كقميمة سطح شبو أفقي, قميمة االرتف السهول: - ت
 ؿ المناطؽ لممارسة النشاط البشرم.كتعتبر أفض ,االنحدار

 تشغميا غالبان األنيار. ,: منخفضات طكالنية محصكرة بيف جانبييفالوديان - ث

  ة لتتضاريس:العوامل املشلك

تصنؼ العكامؿ المشكمة لمتضاريس في مجمكعتيف كىما العكامؿ الداخمية كالعكامؿ 
 الخارجية.

اخمية البطيئة, كالعكامؿ : كنتقسـ إلى قسميف: العكامؿ الدالعوامل الداخمية (1
 السريعة:
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 : كتشمؿ االلتكاءات كاالنكسارات: العكامؿ الداخمية البطيئة - أ
مما يؤدم , : تحدث بسبب الضغط الناجـ عف تقارب الصفائح االلتكاءات -

مثؿ ىضبة التيبت, كالكدياف االلتكائية, مثؿ كادم  التكائيةإلى ىضاب 
 الكالكرادك في الكاليات المتحدة.

: مف أىـ األشكاؿ الناجمة عنيا الجباؿ االنكسارية مثؿ جباؿ االنكسارات  -
كالنجكد مثؿ النجكد العميا في الجزائر, , البحر األحمر الغربية كالشرقية

 كتتميز النجكد بكجكد شفتيف سفميتيف كشفة عميا كمرآة الصدع.
ي كىناؾ الغكر كيتميز بكجكد شفتيف عمكيتيف عمى األطراؼ كشفة سفمى ف

 الكسط مثؿ غكر األردف
 : كتشمؿ الزالزؿ كالبراكيف :العوامل الداخمية السريعة - ب

كتؤدم إلى , الزالزؿ: ىزات عنيفة تصيب أجزاء مف الكرة األرضية -
 انييارات في التربة, كحدكث األمكاج كظيكر ينابيع كاختفاء أخرل.

كلكؿ بركاف , البراكيف: اندفاع الميؿ مف باطف األرض إلى سطحيا -
إلى حدكث كتؤدم البراكيف  ,المخركط –الفكىة  -المدخنة :ثالثة أقساـ

: تصنؼ البراكيف في ثالثة مجمكعاتك  ,الزالزؿ كردـ المنخفضات
 .خامدة -ىادئة –نشطة 

 .ية كالتجكية بفعؿ الرياح كالمياهكتشمؿ التعر  :العوامل الخارجية (7
الحجرية "الحماد", كالصحارم  ألشكاؿ الناجمة بفعؿ الرياح مثؿ الصحارمفا

 العركؽ"."الرؽ", أك الرممية تعرؼ باسـ " الحصكية
 تقسـ إلى: ك ناجمة عف عمؿ المياه  تضاريسية أشكاؿىناؾ أيضان 
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 األشكاؿ الناجمة عف عمؿ المياه الجارية مثؿ السيكؿ الفيضية -
األشكاؿ الناجمة عف عمؿ مياه البحار كالمحيطات مثؿ الرؤكس كالخمجاف  -

 كالسكاحؿ الرممية.


