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 ثالثا : الجغرافيح الرياضيح والفلكيح :

كانتجاالهتخاااتتاثاالنـة تتتتاحغتتخلالمتءاالن ماتتااابااةلخاتتوالا انتمتتسالا الااةؾتتجا ايتانتاؽاتتوضاالناتتو ا ؿ ال تتلاالن تتل ا

االنضغلالفتتاناؾخمفاالألااكنا ـقتالا

 قتتـاقتتاعاالن ـةتتـااتتناالنضغتتلالفتتناالن تتلنا ا غتتادااخف تتتامنتتءاؿكصتتتاحتتتوىاالناتت نوعاالنخلتتجا لتتلامنتتءاحغـةتتـاالن تتل  ا

االنخياااكىوتااالصتمتا ؿقتفتالالنضغلالفتتا نقنساكانجاالنالىا

ففـا ضعاالن لناصـ ةاالنؾاوضاالناو االألكضتتا،ا ص موالاؽطاالنفبتاالألكضتتا)اؽطااله خـالاا(ابياةفا لاؽتطارتلة شا

لالا هاا قاالنفلااالنغاؿيالشلاالناتالؿيا الىخالاكقنسااقت)اك اكيا(ا فقاال خکاكاؿقااثتالنتوعاةالا ؾطاصنال لاالنؾان

ال ـلـةاقل اامنءابااال 

ب ـلهاالن لنافيااضا الملاالنتمسا،ااااقاعا هاال ناةونوااناحغـةـاؽاوضاالناو التناضلةتقااالع تتاؽيتوعاا ااا

النفالاا ضلباحغيناتاعانختضتانمغياناالنتـقتقاالنتقيابصتلاللاالن تلنافتياؽاتوضاالناتو ا ختتغتظاالنخفتـةلاالنازتانيافتتها

اؿكصتالمءاالهقلالا۱۷فياااوهتناو االنبغلاالناخوىطا توااااحوالكرخهاالألصتا الناؽا ا ام

حوصلاالنتهاالن لنافياتقالاالناضا االألمةاسا الننةش،اتواص التاعيا تتاحفوعالمءاقوالنتنالتـةتافتاااةؾصاكتلاا ااا

اكوكبالناضلةقاعلكخها اااالؿياالنتها لتاااالنلتئتافيا صتهااناىللتا ا اياا الىخفااتا كصوعا غتلافنسال

النتمكتتتنا النلةاضتتتنا ات للاةغتتءا تناال تياا تتوكا ىت ـا تنالمتياا اناالتالاا:االننةشاالنااخغناالنقياالرالحهاصلوؿ

ؿال لةاالنبل سا،ا حفـعا قوعاالهلخـالنتنا،ا ضو االنيت تاالت ؽانـا نالبـاالنامسا،ا قـاحوصلامنءانخا شالـةـةاحخ مقا ا

انتايتتاعتتاقتتاقتالا كتتااانتتت التاالهمةتتاساقتتوالنااثتتتالنشايتتتتالا كتتاااقتتتاهاؿكصتتتااتتناؿ ال تتلاالن تتل اةيتتخمنعالام

رانافتتـااثا الألصتتو انلتتاافتتياا لفتتتاالنشتتلوكا الهةتتاعا النختتوالكةؼاالنااضتتتت،ا الصتتو ااخفتتلكةافتتياا لفتتتاالأل سا

ا النغضتضا الناتو ا الص اعاالنغلكاثا الىخؾلالسا  ضلااانا  ضا،اةض ونلاافياصـال  االحبتاحيلتالانمخ االال
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تفتتا كانتجانختضتتافنتسااللتـالؿلا)االنتنةشابفتاؿابعاتـاالن لا نتـيااتناال  ااضاولتتااتناالألكصتاؿاالنا  اتتا تاهثاؿقا قـ

اع(ا٣٠٨الناشخالاى تا

حوصلاالن مااااالن لنامنءانخا شاؿقتفتاحخاتنا تغتاالألكصاؿاا لااح تتناالنغلالعاىتاجاالنشتاوافتيافنتساالنتناناا قـ

ارانتتا،ابيااااة اؿ االنلقلاالنغاضلالا۳٨ؿقتفتا اا٨٨ؿكصتا اا۳٨ففـاكاااكقلاالهنغلالعاكاااحغففوالاا ها

كصـاالن لناناللخـال االنشايياح تت للااـةاالني تا انضبطا القـاوالالمءالقتتاهاؽتطانتتفاالن لتاكاالنتقيانتلااناا نش 

 غيا للاالنايافتاالنوالق تتا تتنانفاتتاالنبتـالاةاالنختياىتاكاا لتاااالنفتاهاةوفقانهاالها  ـاال كاالنفاى تا،ا قـاالنضن الاتقال

اابا ؿكصتا العـةالالنلالصـ اا نفاتاالن لاةتاالنخياظللافتلااالؽخالعافياالكحتاعاالنف

الن لناة ت واا اكا اعاالنـال لةا)االهصالهنا(ا قـا صلاالنت اال ـاغتلاقمتلااناالهصالال اثاالنخيااناةا ناا كاا

الن  لافياحلكتبلااة ملاالنلااؿالنتالمءاعقىاكبتلا،ا النهاةت باص عااااتواالعيناا لاافياالنوقجاالنغاضلا قتـاىتبقا

ا:الن لنافياتقالاالن مالنغـةذال لاا اناالههثاالنخيابضافلااال

االناؾخمتتالاالن ل  االلافالثاالأل حاكا:ا تياالك عاالىاوالناثاال  تاحوضعا حتاكانخغفتقاالننانافي

 ة متلا لتااالنيتتاجااالنيتاوطافالثاالنيتاجا الهكحتتاعا:انتتفاعمفتتاقالتتااىتاظااتناىتاوطاالىتاوالنتااخوالمةتتا-ن

ا الكحتالهال

اسلاالنانال  االنشايتتاالناخ ولتلا

اقا:ا تياآنتاحيخ الافياقلالاةاالأل  اؿاالنا خ اتالالناشخبلتا ان اضا-ؿ

االنوالعااناالنبوصمتاهىخ ااهثااخ ـؿةا-اـت

عمفتتتاحفتتوعاافتتاعاا افتتتافمتتسااالنغمفتتتاالنكبتتللا النغمفتتتاالنتتتغللا:ا تتتياالل تتلاالههثاتتئتتها اتتـنوها حلكتتبااتتنا- 

العتـتااافتياالألؽتللا انختت تفا النخفاتتعلا عمفتتانتتفاالن لتاكااالنبل سالا عمفتاحفوعاافتاعاالناتاكةا اهقاتاناحلرتب

 قاتتلااف لتتتااايتتا انفاتتلااغتتـناعمفتتتاالناتتو االنكبتتللا،ا عمفتتتاالألك اقاتتلااغتتـا لتتااقتتـكااف تتلاعمفتتتاالناتتو ا

الالنتغللا تياحوضعالمءاكلىي

 راتعا : الجغرافيح الىصفيح واالقليويح :

ا قاالنفلااالأل  انملضلةاكزلثاا لفتاالنايماتنا ضوالنباالألك احب اانمتخوعاثا الحي جاتقلاالنتخوعتاثاعختءاالصتبظا

نم لناامسا الىعاالألكصاا،االفاالنللافتياب الؽتلاالنفتلااالنيتا عاالناتتالؿيا)االنزتانياالنلضتليا(االاختـثاؿ نتخللااتناعتـ ؿا

با االنفوقامامنءاصغاكياالفلةفتااا كتااانلتقالاالهحيتاعاالنل ـاقلقاامنءاالناغتطاالألضميياغل اا،ا اناالىتااالنوىاءا ص
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الن  تتتلاالرتتللافتتياالتخاتتاعاالنضغلالفتتتوااالن تتلنا انضغلالفتتتتاالهقمتاتتتتا النوصتتتتتالاففتتـاحلكتتناالتخاتتااللا وصتتفاالن تتانلا

االهىالاياانا الؿاالن لنا النبالؿاالألؽللال

ضتلىاصتتـةانماوالصتالثا الهىتختتااا قـاحامبجاالنالكنةتافتياالن  تاعاالهؿالكياالنتقياحضا تجاؽتوضتهافتيا غتـالؿاقتقا

اا موااثاؿقتفتالناحمساالنالىااعاح ـالؿاالنالالعلا ا ام االنبلةـا حغـةـاالنايافاثا ظل عاالنيتلال

رلاباااتانظاالنـ نتاالنخياالصبغجاالكبلاقوةالل تتانقنساالن لـ،اعانجاؿ ااالكختا لاا ا لفتاالكالضتلاا عـتاا،ا لاكااا

تفتتالتناالألقاتاكاالألؽتللا،اؽاصتتاالناخاؽاتتانلتالا قتـاىتالـالمتءاتتقالااناالنضل كيابااحغتلالمتءاا مواتاثاؿق

االنغلنا النيملاا اال

 نلاةكنا افـ كاالألؿناالنضغلالفياالنوصتياالنخؾمصاااااهمعاالهؿناالن ل يا اصا هااناالن نلتامنءاالنوصتفاالنضتااعا

ختتياىتتبقا غزلتتاا شتتكلاالنشتتاالا تتـهااتتناالن تتل االناتتتتلانما تتاضقاالنا ل فتتتالمتتءاالىتتاهاالناالع تتتاالناباقتتلةالا الن

احتتتميافيااضا االنغـةذالناالنلعالثال

 نقالاففـاكانجاااؿةاالألؿناالنضغلالفياااؿةاؿىاتااخ ـؿةاالنضوالنباهاةوصـاازتلانلاافياالؿناالياقت باا اصتلانم تلنا

 فتو يافياحمساالنتخلةاالنغضاكةتاالنانؿتلةااناحاكةؼاالألاتاالن ل تتا اااكخباال ناؽلؿالفا تا)االنايانسا النااانتسا(ا النت

)اكختتاناالنبمتتـالاا(ا النتتبالفكيا)افختتوطاالنبمتتـالاا(ا النايتت وؿيافتتياكخا تتتها)ااتتل ساالنتتقتبا ا تتاؿاالاالنضتتوتل،االنخ بتتتها

 الهقلالعا(ا ةاقوثاالنغاويا)اا ضلاالنبمـالاا(ا الهؿكةييا)اننتتاالناشتخاىا(ا غتتلتلااتناال نئتساالن اانفتتاالهاالازمتتا

الا الضغتالمءاتقالاالن اطااناالنبغذاالنضغلالفياالن ل ي

 خاهسا : الوالحح العرتيح وعلىهها :

 كتتااانم تتلناؿ كاكبتتتلافتتياالناالعتتتاالنبغلةتتتا النخضتتاكةا والىتتاتاالنيتتتناىتتوالااقبتتلاالهىتتالعابعا  تتـلافتفتتو االنايتتتوا

ا تقاالقتـعاالن تتوكالمتءاماتاعاالنخضتاكةاالنبغلةتتا ؽاصتتافتياالنشتلىاافكانتجااقتبضاالن تلن»ا(ا لتقالاالنشت ااصتونتاا)

 ـياهاىتااا تنا الؿتلا النل ـاالنخياكااانلتلالمتءاىتوالعملااصانتتتاكبتتلةا)اقتلنااتتباىت للاحضليافياالناغتطاالنل

(ا ناااالكىلاالهىك ـكاالنافـ نياقا ـاالىتاونها)نبتاك (افتياالنؾمتتشا)بك تخاانللاالني ـا(ا تياالنخياكاااالنل وؿاةياونلا

حتـ المتءانتتوفاالن تلنااتنااتـااالن ل ياهىخكشاعا غلاالنل ـا صـافياالنيوالعلاالنفلةبتاانااتبانلتلاالنيت ـاآرتاكةا

ا الىاضتلالا

)اوقتعااـ اةت فياالنفلااالنلال عاالناتالؿياكاااالنؾمتشاالن ل ياة شا انيتناالن ل تتاالنخياكانجاكعمخلاافتهاح خليال ـاحل

اقلناالنبتلةا(ا كاااالن لناةيتال االمءارل الثاالنبلا النبغلا نللاالالىياا ت تل

االألعالا تـاالن لنا عـلافامؿتلثالـاا الصبغجافلصتاالنتانال  ـاظلواالهىالعاالصبغجاالناالعتافياالنبغلا 
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للتـاالن باىتتناالمؿتتلثاالنبتتلةا حاتوكثاالناالعتتافتياالنؾمتتشاا المؿالؿاعضتلاالنخضتاكةاالنبغلةتتا،ا نبتعافتيافتناا في

االناالعتاالنكزتلااناالنل انتتاالن لنافكانوالاةيافل اامنءاىوالعلاقلىاالفلةفتتا النل ـا صنكاالنل ـاالنشلقتتا النتتنال

 فتياالناالعتتتاكتااااتتناكصتا االنبغتتلااتناتتتواالالتتلاالناالعتتنا ك تيتتاانلتلافتتياقتتاؿةاالنالالكتتباالنشتلاللتتاىتتوالاالمتتءا

االنؾاوضاالنبغلةتافيابلانياالنبغاكا،ابعالمءاالنؾاوضاالنبغلةتاالناياةلةانمبل كا قـاقا اال ناااصـا لقالاالنش اااااةميا:

اها،اب االؽخمتتتجاالنفتاىتتاثاؿا لتتتاا  فمتتها،ا نتتنعاالناضتتللا تتلاالااالهىتتخافاالنتتل توا تتهاالفالاالؽخمتتتجاالألىتتاااافتتياالنفتتت»ا

 اللخاـالمءاالناضللا اياةلةاالنبل كا فلالىتاحلاا)ابياا انالتاا(ا قتتاهاالنب تـكاالنافتتوؿا،ا اوالىتاهالا ةاتتنافنتسا

ا«ال  فمهافل اااةكوااالنؾالعا تناا اناتا)اصاعاا ملا(االنبغلاالؽخالعافياالنمتظا

كخا ها)ارخاناالنتوال تـافتياالصتو ااكخبافيافناالناالعتا،اعتذاالنهافلغااناحانتفا ة خبلاالعاـا ناااصـااناالفضلاان

فاىخغيت هاالناتاتل اااتنابتتلاتتقالاالنتتتنا»ا كختبال تتهاةفتو اا(عا۱١٣١ا-ـاتتا٣٩٨)لمتلاالنبغتلا النفواللتـا(افتيالتاعا

فخلتاا النلـالةتتا لاموالا ها اللخاـ الالمتتهافتياقتـال ـتلا،اازتلاكاةتتاالنضبتا ا،ا ازتلاالنفتاىتاثا،ا الىتااااالن ضتوعا ا ل

اللمتلاا

الااالن موعاالنبغلةتانـلاالن لنا،ا مغجاقبلاقـ عاالنايخ الةناالنبلحغانتتنامنءاالنبغتاكاالنشتلقتتابلمتءاؿكصتاثاحاوكتتاا

 كقتلاا،ا الااتقالاالنخاوكاةخازلافتاااؽمتهاالن باقلةاالن لنا ؽاصتاالنشتؾاااالعاـا ناااصـا ىمتااااالنالليافيالمتلا

ااالنتضلاالألكبلافياالنخشاكا،االنا مواتاثا الهكقتاؿالثاالناالعتتتاالناالعتا ناالنكخبا النا  وااثاالنش لةتاالنخياكانجانل

ااناصتلامنءاآؽلالا

 ااااالتخلا هاقتوػاالناالعتا،االصلاف واالملاالنبغلا،ا الىباناك رو ها،االنا تام االنزاتااا الن شتل اا،االألؽ تااا اتاا

)االنبغتاكةا(اؿ كةاالنبغتلااةخ مقا لاا اااةغخاساالنتهاالتلاالنتتتا،ا الهقتاكالثا النيتاىتاثا حلكتتباالنالكتبا الن يتكل

افياصاتعاالنـنتاا،االنضنكاالنكباكاالناشلوكالثاالنا اوكالثا،ااوالىلاالنيتلا،ا غتلتاال

 كانجاتقلاالنا موااثاحكخبا شكلابكالصتنا ا لاالمءاىبتلاالنازا االكالصتناال ناااصتـاالناوةمتتا النختياالتالتاا)اعا ةتتا

اـتتا٣٣٨تاا الر تنا راانتنا تخاا النخيافلغاانان التااىت تاالهؽختاكافياالصو الملاالنبغاكا(االنخياةبمغالـؿاال تاحلااالن

ابياقبلا)ارخاناالنتوال ـ(االضافتامنءاؽايتالشلاالكصومةاقتتلةال

الاااىمتااااالنالليافمهافيافناالناالعتااؤنتاثانشلاا لااالك  تاكخباال اكختبتاثا كىتانتاتتيا:ا)االن اتـةاالناللةتتافتيا

 النا لاساالنتاؽلافيالملاالنبغلاالننالؽليا حغتتتاالنتغتو ا(اعاا۱٨١۱ا/ـتا٩۱۷)ضبطاالن موعاالنبغلةتا(االنقيابنتهاى تا

 تواكختتبااتناعتوالنيابك تعا لشتلةناصتتغتااتناالنفاتعاالناخوىتطاللا ىتانتا»افياحالتـاالألصو افياالصو االنبغلا

قالؿةاالنشاوها الىخؾلالساقواللـاالألىوهاالناخازمتالمءاافـاتا ىختافتو اال ااوضتولاثا النافـاتتافتياالةتاعاالنيت تا



4 
 

لةتتتا قتتلوكتاا النتتتتو االألؽتتللافتتياالىتتااااالنيتت والثاالنفالةتتتا،االنشايتتتتا)االنبتتل ساالنل اتتتتا النفباتتتتا(ا فتتياالنفا

اا لفتاالني تاالنشايتتا،ا فياا لفتاالنفباتتارلاالنل اتتال

النـةل)االنؾاوضاالنبغلةتا(ااازلاكا لفتاالنايافاثا النفتاىاثا،ا حضلةبيابية لملاالناالعتال ـاالن لنالملالفمياحضل

ىلا لالااثاالنبل كا)االيالمءاالنيوالعلا(ا ن لياكختتوكااتـالكالثاالنكوالكتبا،ا صتوكاالنا تام ا النبتل سا،ا الناوال

ا عياناالنخلفاثا غتلافنسال

الن لنا غكلاضبت تاالنغتاةافياالنباؿةتا،االنخيالاقوتااةخ فمتواا كالااالنكتالا الناتااا،اقتاض تنافتياىتبتملااايتافاثاا كاا

نضوعااخ ارلةا،افياك لتا ىغلا،افوىاكا ىللا،ا نفـاالتياظالعاالنمتلا،اغقاى تااناالنبلالكيا النفتاما،اهاةل ااف

الن تالعاالناتوع،ا،افتامؿالؿ الابنتتتا الكحباضت ا لتاالاعختءاالنلتلااي صـاالن لناالن ضوعاكفتفتااؤنياا تاؿةتاصتاؿقتانلتلافت

،ا الن اقتتا،ا النتتـنوااالىتخ اك الانلتااصتوكاالنغتوالنتاثا الهقتتاااالنا نوفتتانتتـةللا ىتاوتاا  ىتاا لاا:اكتانفال ا،االهغ تاع

فتتياانلتتل تتتياالنختتياالىتتخؾـاوتااكتتـنتلااا النفتتوها النضتتـيا النتتـناالألصتتغلا النتتـناالهكبتتلا النتفتتلةا النتتتلها غتلتتتا

االناالعتافتااا  ـال

 النجىم وهذاراخ الكىاكة لإلسترشاد في الوالحح : استخذام

نضاتتا(ا اتناالنفتـكاا۱٨النفتـكاالأل  ا)لمااااالنلتئتا النلصـاالقـالكاالن ضوعاالنضو تتافتياىتختابقتـالكا  صتـ الاباااعتل

نضاتتا(ا اتناا١۷٠كوكبتاا لااكاللياالن  اعا كتياالناتتنالاا اتناالنلال تعا)ا۳٠٣(انضااا اناالنفـكاالنزانذاا١٨النزانيا)

نضااا(ا  ملوالاتقلاالن ضوعالمءاراااا الكا  وااصوكةا،اا لاافياا١٩نضاتا(ا اناالنفـكاالنياؿها)ا۳۱۷النؾااوا)ا

النضانباالنشاانياالعـلا لشل ااصوكةا،ا فياالنا افتاب افمساالنبتل ساالر ختاالشتلةاصتوكةا،ا فتياالنضانتباالنض تو يا

اؽاوالشلةاصوكةال

باا خ اتتافتياالنتمتساالنزتاانا،ارتانتصافتياالنؾتاحلا،ا قيلاالن لناالنكلةاالألكضتتامنءاحيعاالفتال ا،ا الااصاتتعاالنكوالكت

ا: عو افمسارالداؿ ال لاتيا علكخلااالناااتيا ـ كالثاالنتمساعو االناغوك

ا

النفاتبا تتياحفيتلاالنكتلةامنتءاا تتياالنتـال لةاالنختياحاتلافتوىاىتاجاالنتلبهااتناالنفاتبامنتءا:ؿال لةاا ختفاالن لاكاا-ب

اتفاالن لاكا(اهنختاعاالن لاكال ـاايااختاالنشاوانلاالا)اؿ ال لاا خانتتتنا:ابعـتاااقلقيا الثؽلاغل يا ىاتج

الناخوىتاتا تتناالنفابتتنا،ا حفيتلااؿال لةاا تـ االن لتاكا:ا حيتاءابةضتاا)االنا افتتا ؽتطاالهىتخوالاا(ا تتياالنتـال لةا-نا

النكلةامنءاقيتاتنااخيتا ةتناالعتـتاااقتاانيا الثؽتلاص تو يا،افختتتلا تقنساالك  تتاالك تاعااخيتا ةتا،ا ىتاتجاكتقنسا

االنمتلا الن لاكال ـتاالاانخيا ي
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االنيا فختنلاا لحتنـ تياالنـال لةاالنخياحغتطاىاظاالنكلةا حخفاضعااعاالنا:النـال لةاالألففتتاا-س

ك  لتااحيت وااؿكصتتا افتـالكااتـالكاالنكوكتباعتو اؿال تلةاا تـ اا٨٩٠ قـكثاالىخـالكةاكلاؿال تلةااتناتتقلاالنتـ ال لا تاا

ا تـ االن لتاكا،افتافالاالكؿنتاااتزالاباان تلعاافتـالكاا تاكاا ة فصاا اكاالنكوكبا افـالكا  ـلالتناؿال تلةا٨٩٠الن لاكاتوا

 اتااحبفتءاا۱٨٩٠،افاتااعتتلانالعتهااتنا١النكوكبالافان اان ؽقاافـالكا  ـلالناؿال لةاا ـ االن لاك،ارلانضل هافتيا

افلواا اكافنساالنكوكبالا

ا٨۱٨=اا١٨ا-ا٨٨٠،اا١٨=ا١×اا۱۱ا،۱٨لناؿال لةاا ـ االن لتاكاتتواا۱۱-۳٨  ـاءاازا ا:اافـالكاالنزلةااالنوالق تالم

 قتوالمتتءافنتسا فتتتتاالنكوالكتبالا  تتقنساةتخاكناالنبغتتاكةااتناالهىخلقتتاؿا النيتتلا ىتتطاالنبغتاكالاكاتتااالنلتلاةيتتخات واا

االىخؾلالساافـالكاالكحتاعاا اكاروربافوىاالهك اال االنؾتا احغخلااعيباا ـهثا يتاتاااارمتانااافكلنالاالنتاال

ضتوا)االه لةاالناغ اضتيتتا(اة خاـ اافيااضاك للا حاتتناالنضلتاثا كاااالنبغاكةاالن لنا،اقبلاالىخ اا اىاكتاالناغ ا

افالةا،ا النياااااغخضبتاحااااا انغتوعاص بالمتللاحاتتناالنضلتارلاالت انمتلا،المءاكاةتاالن ضوعالافافالاكانجاالنمتمتاغ

قياجاالنـال لةاالألففتتا  تجااله لةامنءابصنالااب ابؽ ااا الضافخلاامنءاالىااااالن ضوعاالناشلوكةانـلاالنبغتاكةالا ىتاتجا

ال تلةاالنغفتتاافتا الاتقلاالألصنالااالؽ ان انخ اىبابؽ اااالنالكبا،اهااالنغفتامفالاربخجافتياالنالكتب،اكتاااكتلاصتناااتناؿ

فملقالاىاياكلاصناااناالنـال لةاؽ االا ظتلاالن تلناكؿعتاااتناالنتنانا،اة خاتـ االمتءاكاةتتاانؾناانابؽ اااالنالكب

 اتناالهثااتقلاالنكوالكبافياا لفتاالنضلاثااناعونللاقبلابااحضاعامنءاالىاا لااالصنالااالنـال لةاالألففتتاالياالألؽ تااا

الالنلصتـا النفتاهاالهؽللاالهصالهن

 طرالب :االص

النقياةيخؾـعافياالناالعتا ققالباناالنبغاك،االضافتامنءاالىخؾـالاتاكانتتانفتتاهاايتا لاح تـا انائتاثافتياالنلةاضتتاثا

 النتمسالاالفاالنهاةفوعاافاعاالكزلااناالك عاالهثاعـةزتاحيخؾـعافياالنفتاىتاثارانيکيتخانجاالنمتتلا الهنخلاتختلا النزتتوؿ ها

ح ضنالناالنفتاعا لااتقلاالههثاالنغـةزتافبوالىاخهاةيخؾلساااوكالهنا  النا فـةا غتلتا،ا  اهضافتاةفوعاالهصاجة

اكالىاااالن لا الن لاحااعا النضتبا النضتباحااعا غتلتاااباقلةال

ا

الهصالهنالمءاالأللاا االنلةاضتتافياالنازمزالثاالنكل ةتا،ا الااالن ملانلاپتلاالنوصتوؿا نتلاةخاتوكا ةخفتـعامهاا ةيخ ـ

اهثالل تتاالصتمتا انانخاساالنتكلاالن ل يا نتيجاا ؽوفةالناالناهاالؽلةناللمءاةـاالن لنالمءابااتقلاالأل

 ة لعا)ا اتتنالااالنشتاوا(اال ا)اافتتاهاالن ضتوعا(ا ةيتاتلااا٨٩٠لباكةالناقل اا ـنياافيلامنءاا الهصالهن

ا لاالنتمكتتتاالن لنا)ا اثنتاالنشلةتتا(اااااةـ المءاحفـةلتلانم ملا  ىا لاالنبغذاالن مايا نؾـاخلاافياعلاائتاثاالنايت
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اااالن القتا،ا تياعمفتاا متقا لتااالنضلتاما غتتذاةيتكنافتياايتخولاكالىتيارتلا»ا النلةاضتتافياالنازمزاثالا اناالصنال ها

الن ضتاؿةا،ا تتيا»ا)االن ل ةا(ا تياالنضنااالنقياحشبسافتهاالنضمفتارلا)االنكلىيا(ا تتواالنضتنااالنبتاكمااتناالناغتتطارتلا

 تتياالنضتغخاااالنتتغتلحااا«االنلتـفخااا»المتها ازبختافياالنالكنارلاالنايالةاالنخياحـ كالمءاظللاالناغتطاا ابفتا

قتوهاالركحتتاعا،ا»االن ضاؿةالمءامال ةتاقا اتافياكلاا لاا العتـةاا لتاارفتباةفا تلارفتباالألؽتللا،ارتلاالمءالنفا اخااا

ا ةتالشتلاقيتاتاغتتلااخيتای تتياالنتـال لةاالنافيتواتا تار «اا افتتاالنبتل سا»ا تواالنالىوعالمءاظللاالناضنبةا،ارلا

ااكخونالمتلااالىااااالنبل سالا

آنتاالنكاا اا تيالباكةالناؽشبهالمءاقتكلااختوالمياالنايتخاتالثاةختتلااتنا ىتالااؽتتطااتـكسا  فتـاحؾخمتفاارل

امال ةتاالهكحتاعالااالنايافتا تناكلالفـةا الؽللاعيباظلاحااع

 غتتتذاةاتتاهاالنضتتمعاالنتت ضلاا هىتتخ اا اتتتقلاالثنتتتاةزبتتجاالنلالصتتـاالنضتتمعاالألىتتتلاالناختتوالمياالنايتتخاتالثالمتتءاالألفتتق

 النالصوؿا توافياتقلاالنغانتاةفلناالنؾشبتاال اةب ـتااعخءاةغتتلالمتءاتتقالاالنوضتعالارتلاةفتلبااباقتلةالتـؿاالن فتـا

النخيا تناالن تنا الكناالنؾشبتالا ةوضظاتقالاالن ـؿاالكحتاعاالن ضلا اهصا عا تقلاالنفالـةااب تتتالمتءاعيتاناالنازمزتاثا

ـاالن ضلاالنفابيا،ا ةالعظاالااحتـكساتتقلاالثنتتاةختتقااتعاالنالالعتلاالناالعتتتافتيا ا لااةاكناا لفتاؽطاالن ل ا لص

اقااألالاا٨٨ص و اا اا۳٠الناغتطاالنل ـيا  غلاالنتتنا تناؿكصاثا

اله لةا)االنبوصمتاالناالعتتتا(ا:ا تتياالنغفتتاالن ل تتتاالنختياكانتجاايتخ امتافتياالناغتتطاالنل تـيالا تتياال خكتاكااجتالااا 

ع(اغتتلاازبختتافتياا۱١١۱ا-ا۱٨٨٨ا اىتاكتاالناغ تاضتوا فتتجاعختءاالةتاعاالنافلةتنيا)لل يالا النا ل عابااالىتخ ا

الهال تـاااهاةتل اااتااةلتـةللااتناالنكوالكتبامنتءاا لفتتاالنضلتاثالااخ امونلاالنغفتابيا تجااله لةا النللانلاةكونتوالاةيت

اتناالؽخلالل تاافتيالمتلاالنبغتلاحلكتتبا»ا كاااال تناااصتـاال  ااتناال خكتلاضلةفتتاحزبتتجاالناغ تاضتوافتياالنغفتتاالفاقتا ا

الالناغ اضتوالمءاالنغفتا  تيه

 : الجغرافيح الطثيعيح سادسا

التخلاالنضغلالفتوااالن لناكقنسا ـكالىتاالن والتلاالنضغلالفتتاالنابت تتااناعتذا صتلاا حغمتملاا ح متملتاا اتناحمتسااـنف

الن والتلاالنخياالتخاوالا لااكيوعاالنشاوا ؽيوعاالنفالا كل ةتاالألك ا حكوةناالألاااكا النزموسا النخ لةتتاالنضوةتتا

اغتلتاال الن امتاثاالنضتونوصتتا النلةاطا اااحغالا الناتالاالنضوفتتا 

ك ازمتالمءافنساااا كؿافياكخا اثاالنايت وؿيا الؽتوالااالنتتتاا النفن ة تيالافتتياكختاناالنايت وؿيا)االؽبتاكاا ى وكؿ

الننانا(ا كؿافكلانـ كالثاالنخ لةتاالنضوةتا،اكاتاابنتهانتلاةغتتلا غتذاالنخبؾتلا النخكتارفا النضتتاعالاكاتاالتل انمغتتاةا

 النا ت تتافتيااموعتتااا لتاا الحتتا ا  ضتلاا تب ضااا افاؿةلتتالنغتوالنتتافياالنبغاكاب كؿا لالتتنافيااياعتاالنبغتاكا

ا لـعا تاااالننةاؿةافتلاا الن فتاال
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رخبالناالىخـالكةاالألك ا النخغاالاا امالكاصويا حتـلانبغذاضبت تتاالن والصتفافتيا«اال ساالنقتبا»اكخا هاا في

غلةبتافياحمساالنبغاك،ا الاا  صفاتبوناالنلةاطاالناوىاتتا النن ال عاالناالنؾمتشاالن ل يا  غلاالن لنا الناغتطاالنل ـي

ااافكللاالناي وؿيالناحغـةـاالأل قاثاالنؾاصتتا اناالعتتالمتءاالىتاهاالنلةتاطاالنختياحلتبافتيافتتو االنيت تاالناؾخمتتتا

اصـةلا انخفـةلال

ففـاكخبالناالنلةاطااااةميا:ا اناالنلةاطااااةكوااالبتااناالن ضلاؿ اااتااة لتلااتناق تلاالنبغتلا،ا نكتنااتناةلكتبا

انبغلاالن تلا ا غلاالن لنا  غتلاالنل تـا ا غتلاالنتتانا ا غتلاالنفمتنعا،االك تاطاة لفونلتاافتياال قتاثاالنبغاكااناالن اهاك

ماواا لتااآ تاااحكواافتلااالا اا،اقـالملافنسا ان اؿالثا ضو االنخضاكناةخوالكرواالملافنساقوها لاالا لالااثا،اة 

النهالكتتضانها بعوال اكرو ها رو

تاااةؾصاضبت تاالألك ا اكوناحلاا الناتالاالنضوفتتاففتا المتءاىتبتلاالنازتا ا،اكخبهاف«االنخ بتها الهقلالعا»افياكخا ها

 الهك ااناالك  تاصوالتلااناالنلالا الناتنا الهعضاكا الألاالطا صوفلتااالضبتاىاةؾختلىافتلتااالنلتوالاا ةضتو افتلتاا

االناااااوالصالانلااراوالصمتاالنـعانمضيـا،افاااغمبالمتهاالنلوالاااناالنااااكااالق ااقل ا االا

الن تتواااالتتالاخ عاالنلوالاااناالنتخاكناا تها غمبتجالمتتهاباتالطاالألك ا صتبؾلااصتاكاامغتااالصاصت ا،ا الاارتواااا اا

ا الهنلاكافياالألكضتناكان ل ىافياالنبـاالا الااالنغكاتافياكوااالألك 

االنشكلاالنلاانواكانجااياوعتاكملااهاغوكافتلاا هانشللااكل ةت

فكانتجاىتب تالشتلاكىتانتاااؤنتتلتااتناكىانتاؿ ااالرقاكةامنءاالىتااا االاااالؽوالااالنتتااالنقةنا ض والاالعـلا ؽاي

ا لااحلخلا انضوالنباالنابت تتالا بفلمثاالنلىانتاالنؾاايتافياالن موعاالنخ متاتتافياالنضغلالفتتا،ا بحتوالا تاكالااضلةتتتافتيا

الهن کتاهاالقت تاااضا االنضغلالفتتاالنابت تتا الناتخوك نوصتالافللااتزالاهع توالاالكحتتاعاعتلالكةاالنغتالعاالنضتويانختضتت

لاكاااربخوالااناالصلاالنا ا عا الألنلاكا هع والاالةضاا صوؿاالنخغتتلاالنختـكةضيافتيااوضتعااك النشاوالناىاظاالأل

اكلااناالنتا وا الناااال

حضا م الالتلتلا كزتلال ـاااناؿ الا ان  لةتاالنخيااؤؿالتاابنتها اتل كاالنتناناحخغتو االألكالضتياالنانك لتتامنتءاا قـ

االك اانك لتا حتبظاالنيلو ا غاكالا حخغو االنبغاكاالنءاىلو ا صبا الصغاكيا،ا النتغاكيامنءا

النللاالكح  الاباااتالاالنبغاكاحتتلا ؾاكالاةختالـافياالنلوالاانتخكوااىغباااخضا تاحيوقلااالنلةاطامنءاقالاالنضبا الااكاا

االن غواة تلعاكزتلااناتقالاالناااامنءاالهنلاكالاااالقتذاحخكاحفا حخياقطااالبا،ا لمءاتع

شاؿكالىتتخللاالنابت تتتتاالأل نتتءا ظتتوالتلاالنضتتو،ا حبتتـبا وصتتفاالنابفتتاثاالنضوةتتتا،افخلالتتتاارتتالداضبفتتاثااللالتتتاا ح تتان

ا(ا النابفتاالنـنتااالنفلةبتامنءاالألك ا)االن يتلا(للة الكزلتااعلالكةا)االهرتلا(ا ال ىالااالنفاكىتاالنبلؿا)االننالل
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فلواة لعاااؿحهاالن ماتتافياكزتتلااتناالنالتاكةااالنفن ة يا:االنقياكاااةخاتنا وضوطاالألىمونا حبيتطاالنا اكعا،االاا

فكخا تهاالأل  ا)الضا تباالناؾموقتاثاا تاعاالنكتواا(ا الثؽتلالتناالنضغلالفتتت النخشوةقا،ا قـاكخباكخاا تناالأل  النا)ان

ا غلال باالناوصوؿالثا(اةفيلامنءاقياتنا:ا

 النكوالكتبا الهفتال ا النبتل ساةخ ا  االألقتتاااالنيتاا ةتا)االن موةتاثا(ا النتقياضتا هالضا تباالنيتاااا النشتاواابأل  

ا غتلافنسالا

 النزانياةخ ا  االألقتاااالألكضتتا،اعتتذاةخغتـدالتنالضا تباالنيتتمتاثا،ا ةفتتـا لتاااتااؿ ااالنتمتسااتناكتلةاالألرتتلا

 كلةاالنلوالاافياىغبلاا الاااكتااا كتلةاالناتااا لضا تبا غتاكلاا كتلةاالألك ا ىت خلاا قلالكتتاا كىتوػاصبانلتا،ا

اـاا اؿنلاا،ا ؽوال االقضاكتاال الاخـالؿاالنلاكتا،ا فوال 

ةخضاناالنكخاناكقنساالنكزتلااناالنااؿةاالنضغلالفتتاالنؾانتتاالنخياحختفاالنا تانلاالنبتاكمةااتناصبتا ا صتنكا  غتاكااكاا

  النلاكا ة ا تعال

 

 

 

 

 

 

 

 


