
الجغرافيا
ماذا تعني كلمة جغرافيا؟

من استخدم كلمة جغرافيا للمرة االولى؟

ماذا تعلمنا الجغرافيا؟

ما هي االجزاء الرئيسية في الجغرافيا؟



ما هي الجغرافيا؟

: كلمة جغرافيا تأتي من كلمتين من اللغة االغريقية

Gea-ارض

Graphene-كتابة و وصف

جغرافيا تعني وصف الكرة االرضية

ينز كلمة جغرافيا تم استخدامها للمرة االولى من قبل العالم االغريقي ايراتوسث

.في القرن الثالث قبل المسيح

ايراتوسثينز رسم اول خريطة للعالم باستخدام خطوط الطول والعرض

لقد كان ايضاً عالماً في , باالضافة الى كونه مكتشف وأب الجغرافيا

.وموسيقي, مؤرخ, شاعراً , وعلوم الفضاء, الرياضيات



lمحيط الكرة االرضية

(كم40,000حوالي )2300ايراتوسثينز قام بحسابة محيط الكرة االرضية بشكل دقيق جداً قبل 

كم2,800كم و المسافة بين طهران وبلغراد هي 4,300المسافة بين بلغراد وكابول هي 



ماذا تعلمنا الجغرافيا؟

:الجغرافيا تقسم نظام الكرة االرضية الى اربعة اقسام تلتقي ببعضها البعض وهي

وهو المكون الصخري للكرة االرضية: المكون الحجري

وهو الماء الموجود على الكرة االرضية: المكون المائي

الغالف الذي يحيط الكرة االرضية: الغالف الجووي

(كل ما يعيش على سطح األرض)وهي الحياة على سطح األرض : المكون الحيوي

وكل هذه المكونات هي ما تشكل التكوين الجغرافي للكرة االرضية



ماذا تعلمنا الجغرافيا؟

□

.تتناول الجغرافيا دراسة الظواهر والعمليات في السمات الفيزيائية لألرض

ً , تمطر قليالً في بعض المناطق, لماذا تمطر كثيراً في بعض مناطق االرض: مثالً  في وال تمطر اطالقا

مناطق اخرى

كيف تؤثر الجبال على توزيع الترسبات؟

مو ولماذا تن, كيف تتشكل الجبال وكيف يتغير شكلها؟ لماذا تكونت الصحراء في بعض المناطق فقط

الغابات في مناطق اخرى؟

ماذا يؤثر على توزيع الحياة على الكرة االرضية؟

ما هو الغالف الجوي؟

ما هو المكون المائي؟

ما هو المكون الحجري؟

ما هو المكون الحيوي؟ 



ما هي اجزاء الجغرافيا؟

الجغرافيا مقسومة الى الجغرافيا الطبيعية والجغرافية االجتماعية

الجغرافيا الملموسة تدرس ماذا يحدث في بعض المناطق الجغرافية وكيف تؤثر هذه المناطق على بعضها البعض 

«المكون الحجري»هي علم : الجيومورفولوجيا

«المكون المائي»هو علم : الهايدرولوجي 

«الغالف الجووي»هو علم : علم المناخ

«المكون الحيووي»هي علم : الجغرافيا الحيوية



ما هي اجزاء الجغرافيا؟

والجغرافية االجتماعيةالطبيعية الجغرافيا مقسومة الى الجغرافيا 

والبلدان, االقتصاد, المسوطنات, الجغرافية االجتماعية تدرس تعداد السكان

.االديان, اللغات, البشر, اسباب التحركات وخصائص تحركات السكان, توزيع السكان على االرض, التعداد)جغرافية السكان تدرس خصائص السكان 

وكيف نشأت وكيف تغيرت على مدار السنين, المدن, القرى, جغرافيا المستوطنات هو علم يتناول االماكن التي يعيش فيها الناس

جغرافيا االقتصاد تتناول وظائف الناس

.  وخصائصها, تطورها, اصولها, جغرافيا السياسة تناول البلدان .



:اجزاء الجغرافيا

(مراجعة ألجزاء الجغرافيا وملخص لها )

الجغرافيا

الجغرافيا 

الطبيعية

: االجزاء

المكون الحجري

الغالف الجووي

المكون المائي

المكون الحيووي 

الجغرافيا 

االجتماعية

:االجزاء

السكان

االستيطان

االقتصاد

البلدان


