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みاريこال: 
きالَشخصيا éيよعけ: 

 :îلكاよٜائٚبش  ملڊ 〈ٞباژيا قائٖ َملغ فاشلغ علګ الج

:îاي حسيめَٕا ال ٚ ٜائٚب′خ ٚ  ڣ ال٘ڬ ؼَږ في عهٖه اَؾاڋ الج ٜائ  ڭاػ الج

باڙيب ほي祈 الめَين: ٚ ٞا َٚيڤڗ ل٧ٖ الخط ٜائ ٙ القيإاػ، اٞؿښجٖ بڢ الج  مڜ كبا
 

きامصطلحا éيよعけ: 
ٙويغب ，كيل الخよج: ٚيغ ڣ الخا ٚ ڭڛؾمي للٖڭڤاڗ الخا٥، ڣيؾڤلي ش〉ڣڗ البُ ٜائ ٜع الحكږ في الج  مښأوه

:îりまبائل امß ٚيغ ـــــــــهي قبائ ٜائ لطــــــــغ ڣالَشعــــــظبل و َٟ يط بيڗ ال  مؾعـــــــــــــــاڣژغ مع البـــاڬ ؼلعظ ٕٙڣ الٞڤ

ٚف عــــــــــــــلګ أڣقاف ڣ الحبــــــــــٝڤ بيし مالجي: ڣاڗ الخا٥ ڣيش َٖ ٜع الحكږ العثماڙي، ڭڛؾمي لل  مڜ أوه
ين لڢب                 ٚف مڜ اٙڣ  ڣي

 

すめالح 。まاريく 
 تذخت عよكか ليباしôم

かي季جليôا き．كسم〉 かدت1ت حمل 
 1ت1ت م〉くمよ اكس اشبيل

 ذث1ت معよكく かافارين
 الجりء الثاüي

 

祈امعايي 祈امعايي きاよم〉ش かطçàال 

امائمか مع 
かال．ضعي 

ٚكغ الڤطښيغ  ٚبغ الح ٚ الكبڇڥ لإشكالبغ ڣهي ؼج فهږ امطلڤب ڣؼښاڣڋ العښا٦
ٚا╋اػ التي اؼخٖتها لحماڭغ م٧الحهاخاڋ الحبل العاميغ الثاژيغ ڣ   او

 îخ.ة

 きا，むام أめまこاس
 اماむة

-  ٙ  ؼڤظيف ما وا╋ في الٟښٖ مڜ أفكا
ٚب العاميغ الثاژيغ -  ؼڤ٪يف م٧طلحاػ امإع َڤڋ امڤ٪ڤع ڣأهمها الح
ٚكغ الڤطښيغ  - ٜاب  –ڙشاط ٞياس ي  –الح َٚاػ عباٝ  –َأ م٧الي  –ف

 î ثة

かالشعبي かاطيよçيمめال かيよائりالج かالجمه．ري 
かيàال．ط かبي祈ارة التら， 

 よائりالج かبي祈الت かيよيめسط م， 

  かرسめمꞌꞌ í．ّفこجاء ，الよّالꞌꞌ   かالخاّص-  かريعら．ب- 

ٙئ:                                                                                                                                              2ثتجةحتةدت الؾا
 ٞـــــــــــا جت امٖع:                                                                                                                                        

  ٕ ٚافيا                 ع: اما ٙئ ڣالجغ                   الؾا
 اこほبار الفصل الثاüيくصحيふ  أڣلګ قاژڤڬ  :امٟؾڤڥ 
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ٚي٫غ  –الحاه  ٚڬ  – حخ2ثبياڗ  مطالظ –الحلفا╋  –ع ٜائ  –ٕٞؾٙڤ و
ٖع امطالظ  ٙع ٕڭقڤا  –َڣ ٚٞڤم  –ٛيا  خخ2ثماٝٙ  رتم

ٚيغ  ٚكغ أَباب البياڗ ڣالح ٛيغ  –َ ٛٙ  –ژا   دخ2ثماڬ  زتمجا

かاجاب Çاسàく )لتڈام امښهجيغ ) مقٖمغ + خاؼمغ〉 
ٙيخي ڣ امښطقي لأفكاٙ  〈لتڈام الؿٟلٟل الؾا

 î تة

îاçくا ا， かالعلمي かßめالかالسليم かخ.ة للغ î 

 
 الجغよافيا

きامصطلحا éيよعけ 
ٖ القطبيڗ بفع الليل الçطبي:  ٠بــــــٙڤ أ٩ٙ بالَڛٟبغ للشمـــــــــل ميل مُـــــــــــعٖم ڣ٦ڤڋ أشعغ الشم٠ َأ

ڤاَلب الさس．ô．مي: َٟ ٚب مڜ ال ٚ أڣ بالق ٜاڋ، في ع٩ٚ البُ ٜل  مڤواػ عظيمغ ؼطغګ علګ اليابٟغ بفعل ال
ٜاڋب السيسم．よßاف: ٜل ٙوغ ال ٛ لقياٝ ٕ  وها

ٚ  ع أ٩ٙ ـــــــــــغ في أ٩ٙ بفعل ؼمڤقـــــــــــــــڤ╋ الشمٟعښٖ مښطقـــ〈خؾفا╋ ٪ الكس．ف: علـــــــــى                                                                  ڣ الشم٠  ڣالقم
 اٞؾقامغ 
かيطよالخ 

طغ         ڗ دجبتالعښڤاڗ     بيئغ مؾٞڤ
ٚاڣيغ          امښاخ   ڗ دجبتبيئغ صح

 
かسبيü ةよائむ مثيلく 

ٛ  –ڗ  دجبتامفؾاٍ  –ڗ  دجبتالعښڤاڗ   ڗ دبثاژجا
祈امعايي きاよم〉ش かطçàال 

 فهê امطل．ب ，àくا，ل العàاصよ الكب祈・ مع اشكاليか ，هي:
 へاàالطبيعي بام きباàال かßعا.かفه． ص．رة عن البيئ 

 

ٙع  –بيئغ  –مښاخ  –يعي ژباػ طب ٚا ٚطڤبغ  –الح ٙڬ  –الؿٟاقط  –ال مښاخ مٖا
طظ  طي  –ژباػ مقاڣم للجفاف ٦يفا  –ٙڣ  بيئغ قطبيغ –مښاخ قطبي  –مښاخ مؾٞڤ

 َشائ٤ طڤيلغ
 

 
かمめçم 

ٚيف الښباػ الطبيعي ڣعافؾڢ بالښباػ الطبيعي في أڬ مښطقغ مڜ العالږ  بؽع
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 العよض
ٚ الښباػ الطبيعي با ٙع فه مښاخڭؾأق ٚا ٚ′ع لڢ مڜ َين الخ٧ائ٨ ) الح ٚطڤبغ(فهڤ  ڭؾأقلږ –ڤ م  الؿٟاقط ال

ٙع  ٚا ٙؼفاع الح ٚطبغ بفعل ا ٙيغ ال مع بيئغ معيښغمثل الٟفاژا، ڣهي ژباػ كثيف ڣطڤيل ڭښمڤ في البيئغ امٖا
ٚطڤبغ العاليغ ٦يفا ب ٚع ڣ ال ٜي ٙ الغ  ڣأمطا

ٙ كثيفغ مؾښڤعغ مقاڣمغ للجفاف ٦ي ٚ فهي أشجا ها أَما ال٧ښڤب اقها(، ؼجٖها في امښاخ  –فا ) و٘ٙڣ أٙڣ
ٙع ب ٚا ٙوغ الح ٙ امؾ٘ب٘بغ شؾا╋ ڣاعؾٖاڋ ٕ طي ال٘ڬ ڭؾميڈ باأمطا  امؾٞڤ

ٙع في ال٧يف ڣ البڇڣٕعالٟٖٙ ٚا  ، َشائ٤ قليلغ الكثافغ لها و٘ٙڣ طڤيلګ وٖا مقاڣمغ للجفاف ڣالح
ٙڬ ش ٙ قيلشؾا╋ا ، ژجٖها في امښاخ القا  غببڢ الجاف أڭـ ؼكڤڗ أمطا

かمくالخا 
ٚ  بخ٧ائ٨ امښاخ امؾڤاوٖ  ٚ′ػ َقيقيغ للبيئغ امښاخيغ أَژڢ ڭؾأق  ڙٟؾڛؾٌ أَڗ الښباػ القطبي هڤ فعا م

ٙع  ٚا ٚطڤبغ  –بڢ َين ڭؾأقلږ معڢ مڜ َين الح  الؿٟاقطب –ال
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