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 - 3األرض في الكون
مقدمة :يضم الكون عدة نجوم و كواكب ال يمكن مشاھدة البعض منھا إال في الليل
و تنتمي األرض إلى المجموعة الشمسية.
 – 1الكون فضاء شاسع مليء بالنجوم و الكواكب:
* يتشكل الكون من ماليير النجوم المنتظمة في عدة مجموعات تدعى بالمجرات ،و
من بينھا مجرة اللبانة التي تنتمي إليھا مجموعتنا الشمسية.
* تتكون المجموعة الشمسية التي ننتمي إليھا من الشمس و تسعة كواكب
سيارة يمثلھا الجدول " ص" 93 :
 – 2يؤدي دوران األرض إلى عدة ظواھر طبيعية:
* تقوم األرض بدورتين في نفس الوقت:
أ – دوران األرض حول نفسھا:
يتسبب دوران األرض حول نفسھا في تعاقب الليل و النھار و انقسام األرض
إلى عدة نطاقات زمنية " كل منطقة زمنية تساوي  15خط طول و تمثل ساعة
زمنية " و كلما اتجھنا شرقا بمنطقة زمنية نضيف ساعة واحدة بينما ننقص
ساعة كلما اتجھنا غربا بمنطقة زمنية.
ب  -دوران األرض حول الشمس:
يتسبب دوران األرض حول الشمس في تعاقب الفصول

" رسم دوران األرض حول الشمس "
ج -دوران القمر حول األرض:
يدور القمر حول األرض مشكال  8منازل:
) ھالل أول  ،تربيع أول  ،أحدب أول  ،بدر  ،أحدب ثاني  ،تربيع ثاني  ،ھالل ثاني ،
محاق (.

 - 4األرض كوكب في تحول مستمر
مقدمة :تتعرض األرض بين وقت وآخر لتغيرات في شكلھا نتيجة حركات باطنية
كالزالزل و البراكين أو سطحية كالتعرية ....

 – 1يتغير شكل األرض بعد تعرضھا للعوامل الباطنية أو السطحية :

* تتكون األرض في داخلھـا مـن  3طبقـات داخليـة ھـي  :النـواة و المعطـف و القـشرة
السطحية و ھي التي تتسبب في الزالزل و البراكين
* تنتــشر الــزالزل و البــراكين فــي منطقــة الــضعف مــن القــشرة األرضــية الممتــدة بــين

القارات
* و قد يتعرض سطح األرض لعوامل التعرية و التجوية

 – 2تساھم األنھار واإلنسان في تعرية سطح األرض :
* يتشكل السيل الجبلي من عدة عناصر ھي :حوض التجمع و قناة الجريان و مخـروط
اإلنصباب
* و يتكون الـوادي النھـري مـن عـدة أجـزاء ھـي :المجـرى األكبـر و المجـرى األصـغر و
الضفتين ثم السفحين
* يمكن أن يكـون اإلنـسان عـامال سـلبيا فـي الطبيعـة عـن طريـق اجتثـاث الغابـات أو
اإلستغالل المنجمي حيث يساعد على التعرية .
* و يمكن أن يكون عامال ايجابيا بواسطة التشجير أو مقاومة التعريـة بالزراعـة خـسب
خطوط التسوية.

خاتمة :

رغم الظواھر الطبيعية التي تؤدي إلى تغيير سطح األرض يظل دور اإلنسان مھم فـي
الحفاظ على تزازنھا

 - 5اليابس و الماء
مقدمة :يتكون سطح الكرة األرضية من يابس و ماء  ،و قـد يتلخـصان فـي مـا يعـرف
بالقارات و المحيطات .بأشكالھما

 – 1يختلف توزيع اليابس و الماء على سطح األرض :

* تبلغ نسبة اليابس 29 %و نسبة الماء 71%
* يتــشكل اليــابس مــن  6قــارات ھــي  :آســيا  44 Km2أمريكــا 18Km2 + 24 Km2
إفريقيا  30 Km2القارة القطبية الجنوبية  14 Km2أوروبا  10 Km2أستراليا 9
* تتكــون المحيطــات مــن :المحــيط الھــادي  180Km2المحــيط األطلنتــي 106 Km2
المحيط الھندي  75 Km2المحيط المتجمد الشمالي 15 Km2
* يتكون سطح األرض من عدة أشكال من التضاريس القارية " رسم الشكل "

 – 2يتكون الغالف المائي من عدة عناصر :

*تتكــون التــضاريس البحريــة مــن عــدة أشــكال :ھــضبة قاريــة ،حافــة قاريــة ،الــذروة
المحيطية )جبال تحت بحرية( ،سھول محيطية ،الغور البحري.
* يتسبب تحرك مياه البحار و المحيطات في حدوث عدة ظواھر مائية منھا :
· المد و الجزر
· الموجة البحرية
· التيارات البحرية الباردة أو الدافئة
· التيارات البحرية نوعان:
المحيطات

المحيط الھادي

المحيط األطلنتي

المحيط الھندي

 - 6الغالف الجوي

مقدمة :يتكون الغالف المحيط بالكرة األرضية من غـازات متنوعـة تـساھم أساسـا
في وجود الحياة على كوكبنا

 – 1الغالف الجوي ھو الھواء المحيط باألرض :

* الھواء عديم اللون و الطعم و الرائحة ،و من مميزاته الشفافية و الحركة ،و يشكل
المناخ و الطقس
* يتشكل الھواء من غازات منوعة يمثلھا الجدول) :ص(107
* يتكـــون الغـــالف الجـــوي مـــن طبقـــات أساســـية ھـــي  :طبقـــة التروبوســـفير ،
الستراتوسفير  ،الميزوسفير  ،اإلينوسفير
* تختلف الحرارة مـن منطقـة ألخـرى و مـن فتـرة ألخـرى ،وتقـاس درجـات الحـرارة
بالدرجات المئويـة )سيلـسيوس(  °Cكمـا يعتبـر المـدى الحـراري فرقـا بـين الحـرارة
الدنيا و العليا
* و تتشكل النطاقات المناخية من  :منطقة حارة ،منطقة معتدلة شـمالية ،منطقـة
معتدلة جنوبية ،منطقة متجمدة شمالية ،و منطقة متجمدة جنوبية
* تختلف كميات التساقطات من منطقة ألخرى و مـن شـھر آلخـر  ،و تقـاس كميـات
التساقطات ب mm :بواسطة الممطار

 – 2يعتبر الضغط الجوي و الرياح من عناصر المناخ و الطقس :

* الضغط الجوي ھو الثقـل الـذي يحدثـه الھـواء علـى سـطح األرض ،و يـتم قياسـه
بالمليبــار) (mbأو الھيكتوباســكال ) (hPaو ھــو إمــا مــنخفض Bأو مرتفــع  Aو ينتقــل
الھواء من الضغط الجوي المرتفع إلى الضغط الجوي المنخفض وھو ما يمثل الريـاح
التي تقاس سرعتھا باألنيمومتر.
* يتشكل سطح األرض من  3مناطق مناخية كبرى ھي :المنطقة القطبية البـاردة،
المنطقة المعتلة ،و المنطقة ما بين المدارية الحارة.

 – 8التدرب على
تمثيل البنية السكانية و الكثافة السكانية

مقدمة :يتميز السكان فـي منطقـة معينـة بـاختالف علـى مـستوى الجـنس و
فئات األعمار  ،و قدرتھم علـى العمـل و اإلنتـاج  ،فمـا ھـي البنيـة الـسكانية  ،و
الكثافة السكانية

 – 1تعريف البنية السكانية و طريقة تمثيلھا بواسطة الھرم:

أ – تعريف مفھوم البنية السكانية:
* يقصد بھا تكوين السكان من حيث فئات األعمار) أطفـال  ،شـباب ،شـيوخ ( و
الجنس )ذكور ،إناث( و من حيث قدرتھم على العمل و اإلنتـاج) نـشيطون  ،غيـر
نشيطين (و يـتم تمثيـل البنيـة الـسكانية بواسـطة ھـرم األعمـار الـذي يتخـذ 3
أشكال رئيسية :ھرم في حالة نمو  ،ھرم متقلص  ،ھرم مستقر .
ب – التدرب على تمثيل بنية السكان
* تحويل جدول البنية السكانية في المغرب سنة  2000صفحة 124

 – 2تختلف الكثافة السكانية في العالم حسب المناطق :

أ – الكثافة السكانية:
* يقصد بھا عدد السكان في منطقة معينة مقسوم على مساحة المنطقة و
نرمز لھا ب  hab/km2لكنھا ال تعكس التوزيع الحقيقي للسكان بحيث نجدھا
تختلف من جھة إلى أخرى في داخل البلد الواحد ) تونس ( و ذلك حسب
الظروف الطبيعية و اإلقتصادية و التاريخية للمنطقة.
ب – التدرب على تمثيل الكثافة السكانية على خريطة:
* اإلعتماد عل النشاط الرابع في كتاب التلميذ:
البحث على الكثافات السكانية :
.1
تلوين المناطق األربعة على خريطة صماء
.2

 - 9أنشطة السكان  :الفالحة

مقدمة :تعتبر الفالحة من األنشطة اإلقتصادية الحيوية لإلنـسان ،و ھـي
متنوعة من منطقة ألخرى في العالم حسب اختالف المقومات

– 1تـــرتبط الفالحـــة بحيـــاة اإلنـــسان  ،و تعتمـــد علـــى مقومـــات
أساسية:

أ – تلعب الفالحة دورا ھاما في حياة اإلنسان:
* الفالحة نشاط اقتصادي يقوم على الزراعة و تربية المواشي و
الدواجن ،و تدخل ضمن القطاع اإلقتصادي األول  ،و تشغل حوالي %45
من السكان النشيطين على المستوى العالمي ،و تتمثل أھمية الفالحة
في توفير الغذاء و الشغل و تنشيط القطاعات اإلقتصادية األخرى.
ب – ترتكز الفالحة على مقومات أساسية :
* تتمثل ھذه المقومات األساسيةفي المقومات الطبيعية و االبشرية :
) الخطاطة ص ( 129

 – 2تختلف األنشطة الفالحية في العالم حسب المناطق :

أ – تنقسم الفالحة إلى نوعين :
* يتشكل النشاط الفالحي من صنفين مختلفين  :فمنه ماھو :
تقليدي يعتمد عل الوسائل البسيطة ،و منه ما ھو  :عصري يعتمد عل
الوسائل و التقنيات الحديثة مما يؤدي إلى اختالف في المردودية حيث
ترتفع في العصري لتنخفض في التقليدي.
ب – يتوزع النشاط الفالحي حسب عدد الـسكان و األراضـي الـصالحة
للزراعة:
* يالحظ من المبيانات أن أعلى كميات اإلنتاج الفالحي تتمركز خاصة في
الھند و الصين و تنضاف إليھا أوروبا و أمريكا نظرا لعاملين رئيسين :
ارتفاع عدد السكان ،و تواجد األراضي الصالحة للزراعة.

10
 -أنشطة السكان  :الصناعة

مقدمة:
الصناعة نشاط اقتصادي يقوم على تحويل المواد األولية إلى مواد قابلة
لإلستھالك و ھي إما تقليدية أو عصرية
 – 1تعتمد الصناعات على مقومات أساسية:
* تقوم الصناعة على التطور التقني بحيث يحتاج آالت مختلفة قد تصل إلى
اإلنسان اآللي و ذلك لتحويل المواد األولية إلى منتوجات قابلة لإلستھالك أو
اإلستعمال كما تستخدم الصناعة مصادر الطاقة المختلفة ،إضافة إلى األبحاث و
اإلكتشافات العلمية
* ) الخطاطة ص ( 134
 – 2ينقسم النشاط الصناعي إلى نوعين مختلفين:
أ – الصناعات التقليدية  :أنشطة تعتمد على آالت يدوية بسيطة في معامل
صغيرة و برأس مال ضعيف مما يجعل اإلنتاجية ضعيفة.
ب – الصناعات العصرية  :أنشطة تعتمد على التكنولوجيا العالية داخل معامل
كبرى و برأس مال كبير مما جعل اإلنتاجية مرتفعة.
* جدول الصناعات الرئيسية و بعض فروعھا ) ص ( 135
* و تتوزع الصناعة بشكل متفاوت إذ تتركز الصناعات خاصة في أوروبا و أمريكا
الشمالية و شرق آسيا لتكون نسبتھا ضعيفة في ما عدا ذلك.

 - 11أنشطة السكان  :التجارة و الخدمات
مقدمة:

الصناعة التجارة نشاط اقتصادي يقوم أساسا عل الربط بين الممنتج و المستھلك،
و تمتاز بتشغيل عدد كبير من السكان في العالم  ،و تختلف أھميتھا حسب
مقوماتھا.
 – 1تمتاز التجارة و الخدمات بأھميتھا في اإلقتصاد :

* ترجع أھمية التجارة و المبادالت إلى كونھا تربط بين المنتجين )فالحين و حرفيين
أو رجال صناعة( و المستھلكين عن طريق البيع و الشراء و ذلك في مراحلھا
المختلفة  :جملة ،نصف الجملة ـ تقسيط
* أما الخدمات فتتمثل في ما توفره اإلدارات و األبناك و المستشفيات و المدارس...
حمامات ) الخطاطة ص ( 138
 – 2ينقسم النشاط التجاري و الخدماتي إلى نوعين مختلفين:
أ – التجارة الداخلية  :و ھي مجموع المبادالت التي تجري داخل البلد الواحد

بين منطقة و أخرى .

ب – التجارة الخارجية  :ھي مجموع المبادالت التي تتم بين بلد و آخر معتمدة
على الصادرات و الواردات.
* و يتخذ الميزان التجاري الخارجي ثالث وضعيات :متوازنا ،إيجابيا )فائضا( أو سلبيا
)عاجزا( .
* و تتكون الخدمات من صنفين :مھيكلة و غير مھيكلة

