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يهتمُّ علُم الجغرافيا بدرا�شِة العالقاِت القائمِة بيَن الإن�شاِن والأنظمِة الّطبيعيِة، 
اإلى  �شتتعرُف  الوحدِة  المتنوعِة، وفي هذِه  البيئِة  ا�شتثماِر موارِد  وبياِن دوِره في 
تتناوَل  كما  الطاقة(،  وم�شادر  والمعدنية،  الزراعية،  )المائيِة،  الطبيعيِة  الموارِد 

ال�شتغالَل الأمثَل للموارِد الّطبيعيِة، واأهميَة المحافظِة عليها.
يُتوقُع مَن الّطالِب بعَد درا�شِة هذِه الوحدِة اأن يكوَن قادًرا على اأَْن:

يتعّرَف المفاهيَم والم�شطلحاِت الجغرافية، والحقائَق والتعميماِت، ويكت�شَب   -
القيَم والمهاراِت الواردَة في الوحدِة.

يتعرَف الموارَد المائيَة، والزراعيَة، والمعدنيَة، محلًيا وعربًيا وعالمًيا.  -
َد اأنواَع الطاقِة وم�شادَرها ومجالِت ا�شتخداِمها. يحدِّ  -

يقترَح طرًقا لال�شتغالِل الأمثِل للموارِد.  -
يقدَر اأهميَة المحافظِة على الموارِد الّطبيعيِة بكافِة اأ�شكاِلها.  -

يقدَر عظمَة الخالِق في خْلِق هذا الكوِن.  -
يطّبَق التعميماِت لحلِّ الم�شكالِت الجغرافيِة، واّتخاِذ القراراِت الُمنا�شبة.  -

يتحمَل م�شوؤوليَة قراراِته الفرديِة والجماعيِة.   -
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مفهوُم الموارِد الطبيعيِة وأهميُتها الّدرُس
 األّول

● ما مقوماُت الحياِة في بيئِتك؟
يعتمُد الإن�شاُن في حياِته على الموارِد الّطبيعيِة، كالماِء، والهواِء، والّتربِة، والّنباِت 

الطبيَعّي، ول ي�شتطيُع العي�َس بدوِنها، وي�شتخدُمها بطرٍق واأ�شكاٍل مختلفِة.
تحتوي البيئُة الطبيعيُة �شمَن مكوناِتها الرئي�شِة الأربعِة )الغالِف ال�شخرّي، والغالِف 
الموارِد  مَن  الحيوّي( على مجموعٍة كبيرٍة جًدا  الجوّي، والغالِف  المائّي، والغالِف 

الطبيعيِة ال�شروريِة لالإن�شاِن والكائناِت الحيِة الأخرى، انظِر ال�ّشكَل )1-3(.

ال�شكل )3-1(: البيِئة الطبيعيُة.
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مفهوُم الموارُد الطبيعيُة

اأنواُع الموارُد الطبيعيُة

اأوًل

ثانيًا

الإن�شاِن، وهذِه  ِل  الّطبيعِة، دوَن تدخُّ الموجـودُة في  الموارُد  الطبيعيُة هي  الموارُد 
الموارُد ت�شاعُدنا على تلبيِة احتياجاِتنا، وا�شتمراِر حياِتنا وبناِء ح�شارِتنا. 

تطّورْت عالقُة الإن�شاِن مَع البيئِة الطبيعيِة مَع تطّوِر قدراِته في ال�ّشيطرِة عليها، فبداأْت 
ناعِة والّتو�سِع  ا بمرحلِة الّزراعِة وو�سولاً اإِلى مرحلِة ال�سِّ يِد واللتقاِط، مروراً بمرحلِة ال�سّ
الم�شتوى  ِن  وتح�شُّ ال�ّشكان،  اأعداِد  في  التزاُيِد  اإلى  اأّدى  الب�شريُّ  الّتطوُر  وهذا  ِفيها. 
، والتطّوِر التِّقنّي الذي رافَقُه زيادٌة في الّطلِب على الموارِد الّطبيعيِة وا�شتغالِلها،  المعي�شيِّ
فكاَن اإيجابياًا في بع�ِض الجوانِب، و�سلبياًا في جوانَب اأخرى؛ نتيجَة ال�ستغالِل الُمفرِط 

، مّما اأّدى اإلى ُظهوِر خطِر نفاِد بع�ِس الموارِد الطبيعيِة.  وغيِر العقالنيِّ
، والّطلِب على الموارِد الطبيعيِة. ● كّوْن تعميًما يو�شُح العالقَة بيَن الّنمو ال�شكانيِّ

ها:  يوجُد العديُد مَن الت�شنيفاِت للموارِد الطبيعيِة، اأهمُّ
الت�شنيُف الإنتاجيُّ   - 1

يعتمُد هذا الت�شنيُف على قدرِة الموارِد الطبيعيِة في تلبيِة حاجاِت الإن�شاِن، وت�شنَُّف اإلى:  
موارَد دائمٍة: هي الموارُد التي تظلُّ متوفرًة في الطبيعِة مهما ا�شُتْهِلك منها،  اأ   - 

مثَل: الهواِء، وال�شّم�ِس، والماِء. 
موارَد متجددٍة: هي الموارُد التي لها القدرُة على ال�شتمراريِة والتجّدِد ذاتًيا،  ب - 
الّنباتيُة  الموارُد  اأمثلِتها:  وِمْن  الّطاقِة،  م�شادِر  مْن  مختلفًة  مجموعًة  وت�شمُّ 
والحيوانيُة، وهذه الموارُد ل تتعر�ُس لالنقرا�ِس اإذا ا�شتغلَّها الإن�شاُن ا�شتغالًل 

عقالنًيا.



8

موارَد غيِر متجددٍة: هَي الموارُد الموجودُة في البيئِة بكمياٍت ثابتٍة، تنفُد مَن  جـ- 
ِد، اإذ يكوُن معدُل ا�شتهالِكها اأكثَر مْن معّدِل  البيئِة  لعدِم قدرِتها على التجدُّ
اإنتاجِها، مثَل: الفحِم الحجريِّ والنفِط، والغاِز الطبيعّي، والمعادِن، والمياِه 

الجوفيِة غيِر المتجّددِة.

2 - التّ�شنيُف المكانيُّ

ت�شّنُف الموارُد الطبيعيُة اإلى:  
موارَد طبيعيٍة موجودٍة في كلِّ مكاٍن، مثَل: الهواِء، وال�ّشم�ِس، والماِء.  اأ   - 

 . موارَد طبيعيٍة وا�شعِة النت�شاِر، مثَل: الغطاِء النّباتيِّ ب - 
موارَد طبيعيٍة محدودِة النت�شاِر، مثَل: المعادِن. جـ- 

3- الموارُد الحيُّة وغيُر الحيِّة
كالاًّ  تت�شّمُن  حيٌّة:  موارُد  اأ   - 
مَن النباتـاِت الطبيعيـِة، 
الـبـريـِة،  والحيـوانـاِت 
المـائـيـــــِة  والأحيــــاِء 
النباتيِة والحيوانيِة، مثَل: 

الطحالِب والأ�شماِك.
تت�شمُن  حيٍة:  غيُر  موارُد  ب - 

كالاًّ مَن الماِء والهواِء وطاقِة ال�ّشم�ِس الحراريِة وال�شوئيِة والمعادِن وم�شادِر 
. ، والنفِط، والغاِز الّطبيعيِّ الطاقِة، مثَل: الفحِم الحجريِّ

كيَف تحافُظ على الموارِد الّطبيعيِة في بيئِتَك؟

ال�شكل )3-2(: موارُد طبيعيٌة حيٌة وغيُر حيِة.
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فالألمنيوُم  متباينٍة؛  بكمياٍت  العالِم،  مناطِق  مختلِف  في  الطبيعيُة  الموارُد  تتوافُر 
معدِن  مْن  اأكبَر  بكمياٍت  يوجد  الألمنيوَم  لكنَّ  الّطبيعِة،  في  موجودٌة  معادُن  والّذهُب 

ُعه مْن منطقٍة اإلى اأخرى. الّذهِب، كما تختلُف كميُته وتوزُّ
ُع الموارِد الطبيعيِة على مدى ا�شتغالِل الإن�شاِن لها اقت�شاديًا، حيُث تبلُغ  ينعِك�ُس توزُّ
م�شاحُة الغاباِت حوالي )4 مليار( هكتاٍر، وهو ما ي�شّكُل )31%( من م�شاحِة الياب�شِة، َمَع 
وجوِد تبايٍن في انت�شاِر هذا المورِد بيَن قاراِت العالم، وَتْبُرُز اأهميُة هذا المورِد مْن جانَبيِن:

تظهُر اأهميُة الموارِد الّطبيعيِة في مختلِف مجالِت الحياة. انظِر ال�ّشكَل )3-3(

ال�شكل )3 - 3(: اأهميُة الموارِد الطبيعيِة.

ُت�شتغلُّ بع�ُس الموارِد الطبيعيِة ب�شورِتها الأولية، كما هي في الّطبيعِة، ولكنَّ بع�َس 
الموارِد ل ُبدَّ مْن معالجِتها وتغييِرها اإلى �شكٍل اآخَر، قبَل ا�شتعماِلها لت�شبَح اأكثَر فائدٍة 

لالإن�شاِن. 
فمثاًل: ُي�شتخرُج الحديُد مَن الّطبيعِة على �شكِل مادِة خامٍّ )الُمْدخالِت(، ثّم يتعّر�ُس 
هِر )العملّياِت(، ومْن ُثّم ُت�شَنُع مْنه ال�شياراُت واللآُت الزراعيُة وحديُد  اإلى عمليِة ال�شّ

البناِء )الُمْخَرجات(.
اأعِط مثاًل لموردٍ اآخَر ُتبّيُن فيه المراحَل الثالَث ال�ّشابقَة )المدخالِت - العملياِت -   ●

المخرجاِت(.

توزُّع الموارُد الطبيعيٌة

اأهميُة الموارُد الطبيعيٌة

رابًعا

ثالثًا

توفُّر الغذاِء, 
والم�شكِن, والملب�ِص 

لل�شكاِن.

تُ�شهم في 
قيام وتطّوِر 

ال�شناعِة.

يَعتمُد عليها 
بناُء اقت�شاِد 

الّدولِة.

توفيُر فر�ِص 
العمِل وتخفيِف 

البَطالة.

يُ�شهم ا�شتغاللَها في 
تحقيق التنميِة, وارتفاِع 
م�شتوى معي�شِة ال�شكاِن.

اأهميُة الموارِد الّطبيعيِة
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البُعُد البيئيُّ  -1
الموائِل  الهواِء، وتوفيِر  التربِة، وتنقيِة  المناِخ، وحمايِة  تنظيِم  الغاباُت على  تُعمل   

لعدٍد كبير مَن الحيواناِت البريِة.  
البُعُد القت�شادّي  -2

تعمُل الغاباُت على توفيِر الموادِّ الأوليِة ل�شناعِة الأخ�شاِب والورِق.   
تتعّر�ُض الغاباُت رغَم اأهميِتها اإلى تناق�ٍض كبيٍر؛ نتيجَة �سلوِك الإن�ساِن الجائِر. تاأمِل 

الجدوَل )3-1(، ثّم اأجْب عِن الأ�شئلة التي تليه:
الجدول )3-1(: تغّيراُت م�شاحاِت الغاباِت في قاراِت العاَلمِ خالِل الفترِة 1990م-2010م.

العالم اأفريقيا اأ�شيا اأوروبا  امريكا ال�شمالية
والو�شطى اأوقيانو�شيا  امريكا

الجنو بية ال�شنة
4168 749 576 989 708 199 946 1990
4085 709 570 998 705 198 904 2000
4033 674 593 1005 705 191 864 2010

❋ الم�شاحة بالمليون هكتار.
.2010)FAO( الم�شدُر: منظمُة الأغذيُة والزراعُة الدوليُة ❋

ا وا�شًحا في م�شاحِة الغاباِت. ● حّدِد القاراِت التي �شهدْت تناُق�شً
● اذكرِ القاراِت التي تزايدَتْ فيها م�شاحةُ الغاباِت.

كما ُيعدُّ النفُط اأحَد اأهمِّ الثرواِت الطبيعيِة في الع�شِر الحديِث، اإذ تعتمُد عليه العديُد 
مَن ال�شناعاِت، ويتواجُد في عدٍد من الدوِل بكمياٍت مختلفٍة، فقْد حظيْت دوُل الخليِج 
الحياِة  م�شتوى  على  ايجابيٍّ  ب�شكٍل  انعك�َس  مما  النفط،  مَن  كبيرٍة  بكمياٍت  العرّبي 

القت�شاديِة والجتماعيِة فيها.
نشاط

مْن   ، الأردنِّ في  النحا�ِس  ِع خاماِت  توزِّ درا�شِة  في  اأفراِد مجموعِتك  مَع  تعاَوْن 
حيُث مناطُق تواجِده. 
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ما المق�شوُد بالمفاهيِم الآتيِة:  -1
الموارِد الطبيعيِة، الموارِد الطبيعيِة المتجددِة، الموارِد الطبيعيِة غيِر المتجددِة؟  

�شّنِف الموارَد الطبيعيَة الآتيَة وْفَق الجدوِل الآتي:  -2
الفحَم  الّنحا�َس،  الهواَء،  الّذهَب،  الغاباِت،  ال�ّشم�َس،  الّنفَط،  التربَة،  المياَه،   

. الحجريَّ

موارُد طبيعيٌة غيُر متجددٍةموارُد طبيعيٌة متجددٌةموارُد دائمٌة

ْح اأهميَة الموارِد الطبيعيِة. و�شّ  -3
كوْن تعميًما يو�شُح العالقَة بيَن كلٍّ مَن:  -4

اأ     - الطلِب على الموارِد الطبيعيِة، وارتفاِع م�شتوى معي�شِة ال�ّشّكاِن.  
. ب - الطلِب على الموارِد الطبيعيِة، والّتطوِر ال�شناعيِّ  

ددِة. اقترْح حلوًل للمحافظِة على الموارِد الّطبيعية غيِر المتجِّ  -5

أسئلة الدرس
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الموارُد المائيُة الدرُس
 الّثاني

● ما مجالُت ا�شتخداِم الماِء في حياِة الإن�شاِن؟ 
الّطبيعيِة وجوًدا  الموارِد  اأكثَر  يعدُّ  كما  الإن�شاِن،  لحياِة  العنا�شِر  اأهمِّ  مْن  الماُء  يعدُّ 
الموِرَد  ويمّثُل  الأر�شيِة،  الكرِة  م�شاحِة  من   %71 نحو  يغطي  حيُث  الأر�ِس،  على 
الرئي�َس ل�شتمراِر حياِة الإن�شاِن على الأر�ِس، وعليه تقُوم وتزَدهُر الن�شاطاُت القت�شاديُة 

الأخرى. 
تـوافـِر  منـــاطـُق  لت  �شكَّ
بيئاٍت  الدائمِة،  العذبِة  المياِه 
الب�شريـِة،  ل�شتقــراِر  منا�شبـًة 
الأولى،  الح�شـاراِت  وقيـاِم 
الـرافـديـِن،  كح�شاراِت بالِد 
َوالح�شارِة الم�شريِة القديمِة، 
َوالح�شارِة ال�شينيِة والح�شارِة 
اأعداِد  لتزايِد  الهنديِة. ونتيجًة 

انظِر  ال�ّشدوِد،  وبناِء  القنواِت  بحفِر  الإن�شاُن  قاَم  المياِه،  على  الّطلِب  وزيادِة  ال�ّشكاِن 
ال�ّشكَل )3-4( الذي يبيُن اأحَد اأ�شاليِب الح�شاِد المائيِّ في المناطِق �شبِه ال�شحراويِة.

ال�شكل )3-4(: الحفائُر الترابيُة.

: عمليُة تجميِع وتخزيِن مياِه الجرياِن ال�ّشطحي، الناتجِة عْن هطوِل  الح�شاُد المائيُّ
الأمطاِر لال�شتفادِة مْنها في اأغرا�ِس الّزراعِة، واإثراِء الغطاِء الّنباتي، وتغذيِة الحو�ِس 

، وتوفيِر مياِه ال�ّشرِب لالإن�شاِن والحيواِن.  الّجوفيِّ



13

م�شادُر المياِه اأوًل

تتنوُع الم�شادُر المائيُة على �شطِح الأر�ِس وْفَق الم�شادِر الآتيِة:
الأمطاُر  - 1

المياُه  خاللها  ِمْن  تت�شّكُل  اإْذ  العذبِة،  المياِه  لوجوِد  رئي�ًشا  م�شدًرا  الأمطاُر  تعدُّ 
ال�سطحيُة والجوفيُة، اإل اأنَّ كمياِت الأمطاِر غيُر منتظمٍة في مختلِف مناطِق العالِم؛ 
ال�ستوائيِة،  المناطِق  مثَل:  الأمطاِر،  �سقوِط  معّدلِت  بارتفاِع  تتميُز  مناطُق  فهناَك 

حراويِة.  وهناَك مناطُق يندُر فيها �سقوُط الأمطاِر، كالمناطِق ال�سّ
تتبايُن معّدلُت �سقوِط الأمطاِر 
في الأردنِّ بيَن منطقٍة واأخرى، 
كثافِة  على  التبايُن  هذا  ويوؤثِّر 
 ، ونوِع الغطاِء النباتّي في الأردنِّ
كما يوؤّثُر على الّن�ساِط الّزراعّي. 
الذي   ،)5-3( ال�ّشكَل  تاأمِل 
 ، َع الأمطاِر في الأردنِّ يبيُن توزُّ
ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليه:

ِد المناطَق التي يزيُد فيها معدُل  ● حدِّ
�سقوِط الأمطاِر عْن 400ملم �شنويًا.

ِد المناطَق التي يقلُّ فيها معدُل  ● حدِّ
�سقوِط الأمطاِر عْن 100ملم �شنويًا.
ْر تبايَن كمياِت �سقوِط الأمطاِر  ● ف�سِّ

. .في الأردنِّ ع الأمطاِر في الأردنِّ ال�شكل )3-5(: توزَّ
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المياُه ال�ّشطحية   - 2
الّداخليِة،  والبحيراِت  كالأنهاِر،  الأر�ِس،  �شطِح  على  تجري  التي  المياُه  هي   
والم�شتنقعاِت، والبحاِر، والمحيطاِت والجليِد. وُتعدُّ مَن الم�شادِر الأ�شا�شيِة لتاأميِن 

الحتياجاِت المائيِة لن�شاطاِت الإن�شاِن.
● �شّنْف موارَد المياِه ال�ّشطحيِة اإلى مياٍه عذبٍة ومالحٍة.

المياُه الجوفيُة   - 3
هي المياُه الموجودُة في باطِن الأر�ِس، والتي ت�شّربْت ِخالَل فترٍة زمنيٍة اإلى طبقاِت   

الأر�ِس، وتعدُّ م�شدًرا مهًما لال�شتهالِك الب�شرّي، وتق�شُم اإلى: 
المياِه الجوفيِة المتجددِة: هي المياُه القريبُة مْن �شطِح الأر�ِس، وتتجّدُد با�شتمراٍر  اأ   - 

مَع ا�ستمراِر تغذيِة �سقوِط الأمطاِر.
المياِه الجوفيُة غيُر المتجددِة: هي المياُه التي تكّونْت منُذ ع�شـوٍر جيـولـوجيـٍة  ب - 

قديمٍة، وتكوُن على اأعماٍق بعيدٍة، غيَر قابلٍة للتجّدِد. 

درجاِت  ارتفاِع  ب�سبِب  بالتّبخِر؛  ُيفَقُد  ومعظَمها  قليلٌة،  العربيِّ  الوطِن  اأمطاَر  اأنَّ 
الحرارةِ �شيًفا؟

الأن�شطِة  لكافِة  المطلوبَة  المياِه  كمياِت  لأنَّ  المائي؟  العجِز  مَن  يعاني  الأردنَّ  اأنَّ 
الب�شريِة تفوُق كمياِت المياِه المتوافرَة.
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ُع المياِه في العالَِم توزُّ ثانيًا

مَع التزايِد ال�شريِع لعدِد �شكاِن العالِم، �شتكوُن هناَك زيادٌة حتميٌة في زيادِة الّطلِب على 
الموارِد المائيِة، بالرغِم مْن تواجِد المياه ِبكمياٍت كبيرٍة على �شطِح الكرِة الأر�شيِة، اإّل اأنَّ 
المياَه العذبَة ُت�شّكُل فقط 2.5% مْن ُمجمِل المياِه على الكرِة الأر�شيِة، َت�شّكَل معظُمها 
على �شكِل ثلوٍج وجليٍد 79%،  فيما ُت�شّكُل المياُه الجوفيُة 20%، والمياُه ال�شطحيُة %1.

●  ما م�شادُر المياِه على الكرِة الأر�شيِة؟
●  ما اأكثُر م�شادِر المياِه على �شطِح الكرِة الأر�شيِة؟

●  كيف َتحاِفُظ على م�شادِر المياِه في وطنِك؟ 
●  كْم تبلُغ ن�شبُة المياِه المالحِة على �شطِح الكرِة الأر�شيِة؟ 

نشاط

المدر�شِة  في  وزمالَءك  اأنَت  دوُرَك  ما  المياِه.  نق�ِس  م�شكلِة  مْن  الأردنُّ  يعاني 
الإلكترونيِّ مطويًة  النَّا�شِر  با�شتخداِم  ْم  الُم�شكلة؟ �شمِّ ِبحلِّ هذِه  الم�شاهمِة  في 

تت�شمُن الحلوَل المقترحَة.

اأَّنُه بحلوِل عام 2025م �شيكوُن هناك  تتوقُع منظمُة الأغذيُة والزراعُة لالأمِم المتحدِة 
الحِة  حوالي 1.8 مليار �شخ�ٍس يعي�شوَن في مناطَق تعاني مْن ُندرٍة مطلقٍة في المياِه ال�شّ

لل�ّشرِب.
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ما المق�شوُد بالمفاهيِم الآتيِة:  -1
؟ المياِه الجوفيِة، المياِه ال�ّشطحيِة، الح�شاِد المائيِّ  

اإمكانيُة  العمُق،  حيُث:  مْن  المتجددِة  وغيِر  المتجددِة  الجوفيِة  المياِه  بيَن  قارْن   -2
ِد. التجدُّ

، ثّم اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة: ِع الأمطاِر في الوطِن العربيِّ تاأمْل خريطَة توزُّ  - 3

أسئلة الدرس

حّدِد المناطَق التي تزيد فيها كمياُت �سقوِط الأمطاِر في الوطِن العربيِّ عْن  اأ   - 
500ملم �شنويًا.

العربيِّ عْن  التي تقلُّ فيها كمياُت �سقوِط الأمطاِر في الوطِن  ّحدِد المناطَق  ب - 
125ملم �شنوياًّا.

لماذا تتناق�ُس كمياُت الأمطاِر في ال�شحراِء الُكبرى؟ جـ - 

الدرُس
الّثالث
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الموارُد الزراعيُة الدرُس
الّثالث

؟ ●  ما اأهمُّ المحا�شيِل الّزراعيِة التي َي�شتهُر بها الأردنُّ
يِد  عا�س الإن�شاُن منذ القدِم يتنقُل مْن مكاٍن اإلى اآخر، بحثًا عِن الغذاِء مْن خالِل �شَ
الحيواناِت وجمِع الّثماِر، اإلى اأِن اهتدى اإلى ممار�شِة الّزراعة، ثّم بداأَ الإن�شاُن بزراعِة 
الحبوِب، مثَل: القمِح وال�ّشعيِر، وتدجيِن بع�ِس الحيواناِت، مّما اأدى اإلى حدوِث تطّوٍر 

كبيٍر في حياِته، حيُث انتقَل مْن حياِة التنّقِل اإلى ال�شتقراِر في الُقرى ثّم المدِن.

لماذا ن�شاأِت الح�شاراُت القديمُة حوَل الأنهاِر؟

اأنواُع الزراعِة اأوًل

الزراعُة المطريُة )البعليُة(  -1
تعتمُد  التي  الزراعُة  هي 
عـلـى ميــــاِه الأمطــاِر، 
مثــَل: زراعِة الحبوِب، 
والزيتوِن، والتـيِن. انظِر 

ال�ّشكـَل )6-3(.
ال�شكل )3-6(: محا�شيُل َمَطِرية.

الزراعُة الَمْروِيُة   -2
والمياِه  المائيِة  والم�شطحاِت  الأنهاِر،  مياِه  مْن  ّي  الرِّ على  تعتمُد  التي  الزراعُة  هي 
الجوفيِة، مثَل: زراعِة الحم�شياِت، وق�شِب ال�ّشكِر، والموِز. انظِر ال�شكَل )7-3(.
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اأهميُة الموارِد الزراعيِة ثانيًا

ال�شكل )3-7(: زراعة مروية.

المنَتَجُة  المحا�شيُل  النقديُة:  المحا�شيُل 
للح�شوِل  الأ�شواق،  في  بيِعها  بهدِف 
على الُعمالِت النقديِة، وتوفيِر العمالِت 
عبة، مثَل: الُقطِن، والبّن، وال�شم�شِم،  ال�شّ

انظِر ال�ّشكَل )8-3(.

تبرُز اأهميُة هذه الموارِد فـي كافِة المجالِت مْن خالِل:
تزويِد ال�شكاِن باحتياجاِتهم مَن الموادِّ الغذائيِة.  -1

توّفِر فر�ِس العمِل لل�ّشكاِن.   -2
دخوِل بع�ِس المحا�شيـِل الّزراعيـِة كمادٍة خامٍّ في ال�شناعِة، مثَل: الُقطِن، وق�شِب   -3

ال�ّشكِر، ونخيِل الّزيِت.
. خِل القوميِّ زيادِة الدَّ  -4

ال�شكل )3 -8(: نباُت البّن.
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نشاط

. ْم اأَنَت وزمالَءك مطويًة تت�شمُن اأهميَة الزراعِة في الأردنِّ �شمَّ

طرُق زيادِة الإنتاِج الّزراعيِّ

طرق زيادِة الإنتاِج الحيوانيِّ

ثالثًا

رابًعا

التكنولوجيِة  الو�شائِل  ا�شتخداُم   - 1
في  الّزراعِة.

ا�شتخداُم و�شائِل الّريِّ الحديثِة.  - 2
ا�شت�شالُح الأرا�شي الزراعيٍة.  - 3

ع في الزراعِة المروية. التو�شُّ  - 4
الذي   .)9-3( كَل  ال�شَّ انظِر   
الإنتاِج  زيادِة  اإحدى طرِق  يبيُن 

. ال�شكل )3-9(: البيوُت البال�شتيكيُة.الزراعيِّ

؟ اذكْرها. هل هناَك طرٌق اأخرى لزيادِة الإنتاِج الّزراعيِّ

ُل اإحدى الم�شادِر الرئي�شِة لغذاِء  تعدُّ الثروُة الحيوانيُة مَن الموارِد الّزراعية، اإذ ت�شكِّ
الإن�ساِن؛ لأنها غنيٌة بالبروتيناِت والفيتاميناِت، اإ�سافةاً اإلى اأهميِتها القت�ساديِة المتمثلِة في 
ال�شناعاِت المختلفِة، ك�شناعِة المالب�ِس، وال�شناعاِت الن�شيجيِة. وتتنّوُع م�شادُر الثروُة 

الحيوانيُة في الوطِن العربِي. تاأمِل ال�ّشكَل )3-10(، ثّم اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتية:
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. ال�شكل )3-10(: بع�ُس م�شادِر الثروِة الحيوانيِة في الوطِن العربيِّ

●  ما اأنواُع الثروِة الحيوانيِة الواردِة في ال�شكِل؟
●  اذكْر اأنواًعا اأخرى لم�شادِر الثروِة الحيوانيِة.

●  هل يتوّفُر في الأردِن اكتفاٌء ذاتيٌّ مْن هذه الم�شادِر الحيوانيِة؟

محلًيا،  الزراعيِّ  الإنتاِج  مَن  ال�ّشكاِن  حاجاِت  تلبيَة  يعني   : الزراعيُّ الّذاتيُّ  الكتفاُء 
دوَن الّلجوِء اإلى ا�شتيراِدها مَن الخارِج.

مثَل:  والحيوانيِة،  الّزراعيِة  المنتجاِت  بع�ِس  في  ذاتيِّ  باكتفاٍء  العربيُّ  الوطُن  يتمتُع 
الخ�شرواِت، والبي�ِس، فمثاًل: حّقَق الأردنُّ اكتفاًء ذاتًيا في اإنتاِج مادِة البّي�ِس النباتّي بن�شبٍة 
تجاوزْت 96%، على النقي�ِس من ذلك، يعاني الوطُن العربُي مْن نق�ٍس في المنتجاِت 
الغذائيِة الأخرى مثَل: القمِح؛ نتيجَة انخفا�ِض م�ساحِة الأرا�سي الم�ستغلِة زراعياًا، لذلَك 

ت�شطرُّ الدوُل العربيُة ل�شتيراِدها مَن الخارِج.
●  اأيُّ المحا�شيِل الزراعيِة اأكثُر اأهميًة )براأيك(؟ ولماذا؟

؟ ●  ما المحا�شيل الزراعيُة التي ت�شتهُر بها الأردنُّ
؟ ●  ما اأهميُة الو�شوِل اإلى الكتفاِء الذاتيِّ الغذائيِّ
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نق�ُص المياِه: لتذْبُذِب �سقوِط الأمطاِر، و�سيادِة الجفاِف، مّما اأّدى اإلى نق�ِض الإنتاِج.  -1
ها  وتعر�شِّ الّتربِة،  وا�شتنزاِف  بالغمِر،  الّريِّ  اأ�شلوِب  لّتباِع  التربة:  خ�شوبِة  تدهوُر   -2

لالنجراِف.
يِف، وقّلِة الخبرِة الفنيِة  نق�ُص الأيدي العاملِة الزراعيِة, نتيجًة للهجرِة الم�شتمرِة مَن الرَّ  -3

الزراعيِة.
قلُة ا�شتخداِم التقنياِت الزراعيِة المتكاملِة.  -4

�شعُف الت�شويِق.  -5
6- تفتيُت الملكيات الزراعية. 

خام�ًشا

. ● اقترِح حلوًل للتغّلِب ِعلى م�شكالِت القطاِع الّزراعيِّ
؟ ِع المدِن على الأرا�شي الزراعيِة في الأردنِّ ● كيَف اأَثَّر تو�شُّ

الم�شكالُت التي تواجُه القطاَع الزراعيَّ في الوطِن العربيِّ

نشاط

الزراعيُة  المحا�شيُل  ما   ، الأردنُّ منها  يعاني  التي  المياِه  نق�ِس  م�شكلِة  ظلِّ  في 
؟ نظْم جل�شًة حواريًة مَع  التي يجُب اأن يرّكَز المزارعوَن على اإنتاِجها في الأردنِّ

زمالِئك لمناق�شِة الق�شيِة.
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ما المق�شوُد بالمفاهيِم الآتيِة:  -1
، المحا�شيِل النقديِة، الزراعِة المرويِة، الزراعِة الَمَطريِة؟ الكتفاِء الذاتيِّ  

و�شْح اأهميَة الّزراعِة.  -2
. اذكْر طرَق زيادِة الإنتاِج الّزراعيِّ   -3

قارْن بيَن الزراعِة المرويِة والزراعِة البعليِة، وفًقا للجدوِل الآتي:  -4

الأمثلُةم�شدُر المياِهنوُع الّزراعِة

الزراعُة المرويُة
الزراعُة البعليُة

ف�ّشْر ما ياأتي:   -5

اأ    - للثروِة الحيوانيِة اأهميٌة اقت�شاديٌة.  
ب - اأهميَة المحا�شيِل النقديِة للّدولِة.  

. جـ - تّدّني الكتفاِء الّذاتي مْن بع�ِس المنتجاِت الّزراعيِة في الوطِن العربيِّ  
. بّيْن اأهمَّ م�شكالِت القطاِع الّزراعيِّ في الوطِن العربيِّ  -6

الدرُسأسئلة الدرس
الّرابِع
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الموارُد المعدنيُة الدرُس
الّرابِع

●  ما المعادُن الم�شتخدمُة في �شناعِة اأدواِت المطبِخ في منزِلك؟
الح�شارِة  تطّوِر  مراحِل  في  الأهميِة  من  كبيرٍة  درجٍة  على  المعادِن  ا�شتخداُم  كاَن 
ي، والع�شِر  الب�شريِة، حّتى انعك�َس ذلَك على م�شّمياِت تلِك المراحِل، مثَل: الع�شِر النُّحا�شِ
نِع  �شُ في  للمعادِن  القديمُة  ال�شتخداماُت  ترّكزِت  وقْد  الحديِدي.  والع�شِر  البروْنِزي، 

ورغَم  والأوانـي،  والأ�شلحـِة،  الأدواِت 
انت�شاِر ال�شتـخداماِت المبكرِة للمعادن، 
اإل اأنَّ التطوَر الحقيقّي لقطاِع التعديِن قْد 
ناعيِة، وازدادْت اأهميُته  بداأَ مَع الثورِة ال�شّ
بعـَد اكت�شــاِف الفْحـمِ، وقـّوِة البخــاِر، 

والنفِط، انظِر ال�ّشكَل )11-3(.
ال�شكل )3-11(: الفحُم الحجرُي.

اأنواع الخامات المعدنية اأوًل

1- الخاماُت الفلّزيُة 
بخ�شائ�َس،  تتمّيُز  التي  الفلزاُت  منها  وت�شتخرُج  البركانيِة،  ال�شخوِر  في  تتواجُد   
الّذهُب،  واأبرُزها:  للكهرباِء،  الّتو�شيِل  وجّيدُة  الّت�شكيِل،  قابليُة  الّلمعاُن،  منها: 

الحديُد، الّنحا�ُس، الألمنيوُم.
فلزيُة  2- الخاماُت الالَّ

ُك  ها: اأنَّها غيُر مو�شلٍة للكهرباِء، وتتفكَّ تتواجُد في ال�شخوِر الّر�شوبيِة، ومْن خ�شائ�شِ  
 . اإلى جزئياٍت ب�شهولٍة، واأبرُزها: المِلُح، والبوتا�ُس، والبتروُل، والغاُز الطبيعيُّ
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ا�شتخدامات المعادن ثانيًا

خوِر الر�شوبيِة؟ لماذا يتكّون النفُط والغاُز الطبيعيُّ في ال�شّ

تتنوُع ا�ستخداماُت المعادِن الفلزيِة؛ فالّنحا�ِض يُدخل في �سناعِة الآلِت المو�سيقيـِة، 
والمعداِت  الثقيلِة  الآلِت  ل�شناعِة  الحديـُد  ُي�شتخـدُم  بينمـا  الكهربـائيـِة،  والأ�شـالِك 
كما  الكهربائيِة،  والمعّداِت  الّطائراِت  �شناعِة  في  فيدخُل  الألمنيوُم،  اأّما  الحربيِة، 
الغذائيِة، والموادِّ  ال�سناعاِت  الملُح في  الاّلفلزيِة؛ فيدخُل  المعادِن  ا�ستخداماُت  تتنوُع 
البوتا�ُس في �شناعِة  َي�شتغلُّ  فيما  الطاقِة وال�شناعِة،  البتروُل في  ُي�ْشَتغلُّ  بينما  الكيمائيِة، 

الأ�شمدِة الّزراعيِة.

�شناعِة  في  اأهميُته  وبرزْت   ، ح�شـاريٍّ تحـّوٍل  نقطـَة  الألمنيوِم  ا�شتخداُم  �شّكَل   -
داأ؛ لأنه يقاوُم التاآكَل  الّطائراِت، ِلَما يمتاُز به مْن ِخّفِة الوزِن، وعدِم قابليتِه لل�سّ

بفعِل الّظروِف الجويِة اأو المواِد الكيمائيِة.
عـْن  تقـلُّ  ل  كميـٍة  على  يحتوي  اإذ  الإن�سان؛  لج�سِم  غذائيٌة  اأهميٌة  للنحا�ِض   -
ه اإلى ا�شطراباِت النّمو،  100ملجم، ت�شاعُده في الوقايِة من فقِر الّدم، يوؤدي نق�شُ

ويمكُن الح�شوُل عليه مَن الّلحوِم، َو�شفاِر البي�ِس، َوالفواكِه، والخ�شرواِت.

هل هناَك ا�شتخداماٌت اأخرى للمعادِن؟ ناق�ْس ذلَك.
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توزُّع المعادِن في الأردنِّ ثالثًا

ال�ّشكـَل  تاأمـِل  والكميـُة.  النـوُع  حيـُث  مْن   ، الأردنِّ في  المعـادِن  تـوزُع  يختلـُف 
)3-12(، ثم اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتية:

. ع المعادِن في الأردنِّ ال�شكل )3 - 12(: توزُّ
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●  اذكْر اأهمَّ الخاماِت المنت�شرِة في منطقِة الطفيلِة. 
؟ ●  ما اأكثُر الخاماِت الفلزيِة انت�شاًرا في الأردنِّ
؟ ●  ما اأَقلُّ الخاماِت الفلزيِة انت�شاًرا في الأردنِّ

●  حّدْد مناطَق اإنتاِج الحديِد.
معادَن  اإنتاجِه  اإلى  اإ�شافًة  الفو�شفاِت،  ت�شديِر  في  عالمًيا  متقدمًة  مرتبًة  الأردُن  يحتلُّ 
. ويّتجُه الأردنُّ اإلى  ، والحجِر الكل�شيِّ اأخرى، مثل: البوتا�ِس، والمالِح، والغاِز الّطبيعيِّ
. ا�شتعْن بال�شكِل )3-12( واأكمل بياناِت الجدوِل الآتي: خِر الزيتيِّ اإنتاِج البتروِل مَن ال�شّ

. ِع المعادِن في الأردنَّ الجدول )3- 2(: مناطُق توزُّ
منطقُة وجوِد المعدِناأنواُع المعادِن

الفو�شفاُت
خاماُت البوتا�ُس

الإ�شمنُت
خاماُت النحا�ِس

خُر الزيتيُّ ال�شّ
خاماُت الحديِد

 ، الأردنِّ م�شاحِة  اإجمالي  مْن   %  60 حوالي  ي  ُتغطِّ الفو�شفاِت  ت�شكيالِت  اأَنَّ   -
ويحَتلُّ الأردنُّ المرتبَة ال�شاد�شَة عالمًيا في اإنتاِج الفو�شفاِت.
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ما العالقُة بيَن الأهميِة القت�شاديِة وال�شيا�شيِة للموارِد المعدنيِة؟

اأهميُة الموارِد المعدنيِة ثالثًا

تبرُز اأهميُة الموارِد المعدنيِة مْن عدِة جوانَب، هي:
الأهميُة القت�شاديُة   - 1

واإحدى  القومّي،  الّدخِل  عنا�شِر  مْن  اأ�شا�شًيا  عن�شًرا  المعدنيُة  الموارُد  ُل  ت�شكِّ  
عاماِت الأ�شا�شيِة التي يرتّكُز عليها تطويُر ال�شناعاِت وتنميِة اقت�شاِد الدولِة، كما  الدِّ
عبِة، والم�شاهمِة في  ُيوؤّدي ت�شديُرها اإلى تحقيِق عائٍد ماديٍّ كبيٍر مَن العمالِت ال�شّ

. خِل القوميِّ توفيِر ُفر�ِس العمِل لل�ّشكاِن، مما ينعك�ُس ايجاًبا على ارتفاِع الدِّ
الأهميُة ال�شيا�شيُة  - 2

يعطي امتالُك الدولِة للموارِد المعدنيِة دوًرا كبيًرا في تحديِد مكانِتها على ال�شاحِة   
الُقوى  ، �شمَن  ال�شيا�شـيِّ ا�شتغالَلهـا، وبالّتالي تحديـُد وزِنهـا  اأح�شَن  اإذا  الّدولية، 
ُد الموارُد المعدنيُة طبيعَة الُقدراِت التي يمكُن للدولِة امتالُكها،  العالميِة، كما ُتحدِّ

لكي ت�شتخدُمها في اإدارِة عالقاِتها مَع الآخريَن.

نشاط

ْلطِة الم�شادِر الطبيعيِة www. Nra.gov. jo، واجمْع اأهمَّ  ُزر الموقَع اللكترونيَّ ل�شُ
. المعلوماِت عِن المعادِن المنت�شرِة في الأردنِّ
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أسئلة الدرس

ما المق�شوُد بالمفاهيِم الآتيِة:  - 1
المعادِن الفلزيِة، المعادِن الالفلزيِة؟  

2- قارْن بين الخاماِت الفلزيِة والالفلزية، وفَق الجدوِل الآتي:
اأماكُن تواجِدهااأمثلٌةالخ�شائ�ُساأنواُع المعادن
الخاماُت الفلزيُة

الخاماُت الاّلفلزيُة

و�شْح اأهميَة الموارِد المعدنيِة.  - 3
4 - حّدْد على خريطِة الأردنِّ 
ال�شمـاِء، اأمـاكـَن تـوّزِع 
الموارِد المعدنيِة الآتية: 
البوتــا�ِس،  الفو�شفـاِت،   
الإ�شمـنــِت، الحـديــِد، 
خِر  ال�شّ الطبيعّي،  الغـاِز 

. الزيتيِّ
في  الفو�شفاِت  دوَر  َبّيْن   - 5

. دْعِم القت�شاِد الوطنيِّ

خريطُة الأُردنِّ ال�شماء

الدرُس
الّخامس
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مصادُر الّطاقِة الدرُس
الّخامس

ِر ا�شتخداِم الطاقة مراحُل تطوَّ اأوًل

ِد حاجاِته، وَقْد َمرَّ  ِر المجتمِع الب�شرّي، وتعدُّ تزاَمَن ا�شتخداُم الإن�شاِن للّطاقِة مَع تطوُّ
ا�شتخداُم الإن�شاِن للّطاقة بالمراحِل الآتيِة:

الطاقُة الع�شليُة  - 1
اأوُل طاقٍة ا�شتخدَمها الإن�شاُن في اأعماِله تعتمُد على قدرِته الع�شليِة.   

الناُر  - 2
�َشّكَل اكت�شاُف الناِر اأّوَل ثوٍرة للطاقِة في تاريِخ الب�شريِة، ا�شتغّلها في الّطهي والتدفئِة.  

الفحُم الحجريُّ  - 3
وُيعدُّ  الطاقِة،  لإنتاِج  الحجريَّ  الفحَم  ا�شتخدَم  الُقرى،  في  الإن�شاِن  ا�شتقراِر  بعَد   

ناعيِة.  اكت�شاُفه اأ�شا�ًشا في انطالِق الّثورِة ال�شّ
طاقُة المياه  - 4

ا  �سّكَل ا�ستخداُمهـا نقطـَة تحّوٍل ُمهمٍة لتوليِد الّطاقـة؛ اإِذ ا�ستخدَمها الإن�ساُن قديماً  
؛ وُت�ستغلُّ حالياًا لتوليِد الّطاقِة الكهربائيِة. لطحِن الحبوِب، والّريِّ

ال�شكل )3-13(: الّنفُط.

●  هل تمتلُك مَن الطاقِة ما يجعُلك قادًرا على ت�شلُِّق جبٍل عاٍل؟
ي�شتخدُم الإن�شاُن الطاقَة لتحويِل المادِة 
الخامِّ اإلى مادٍة م�شنَّعٍة، ي�شتفيُد منها، مثَل: 

تحويِل البتروِل الخاِم اإلى مادِة البنزيِن 
ل�شتخداِمها في ت�شغيِل ال�شياراِت. انظِر 

ال�ّشكَل )3- 13(.
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طاقُة الّرياِح   - 5
والبحاِر،  الأنهاِر  في  ال�ّسفِن  لتحريِك  ا�ستغالِلها؛  مْن  القدِم  منُذ  الإن�ساُن  تمّكَن   

واإدارة طواحيِن المياِه، وُت�شَتغلُّ حالًيا لتوليِد الطاقِة الكهربائيِة.
النّفُط   - 6

َع في  �شاعَد ا�شتغالُله على ظهوِر �شناعاٍت حديثٍة، وطّوَر الإن�شاُن اختراعاِته، وتو�شَّ  
. ِر الح�شاريِّ اإنتاِج الطاقِة الكهربائيِة، مّما اأدى اإلى زيادِة التطوُّ

الطاقُة النوويُة  - 7
هي الطاقُة التي ُتنتُجها المفاعالُت النوويُة، والتي تعتِمُد على ا�شتخراِج وتخ�شيِب   
للغازاِت  انبعاٍث  دوَن  عاليٍة،  بن�شٍب  الكهرباِء  توليِد  في  وُت�شتخَدُم  اليورانيوم، 

. الُم�شبِّبِة لظاهرِة الحتبا�ِس الحراريِّ

اأنواُع م�شادِر الّطاقة ثانيًا

يمكُن تق�شيُم م�شادِر الّطاقِة عنِد درا�شِتها اإلى ق�شميِن. تاأمِل الجدوَل الآتي:
اقِة. الجدول )3- 3(: م�شادُر الطَّ

م�شادُر غيُر متجددِةم�شادُر متجددٌة
الإن�شان المفهوُم ا�شتخداِم  رغَم  با�شتمراٍر  تتجّدُد 

لها.
تنفُد ب�شبِب ا�شتنزاِف الإن�شاِن 

لها.
- تحافُظ على نظافِة البيئِة.الخ�شائ�ُس

- قلـُة تكلفـِة ا�شتخـداِمهـا، بعـَد مرحلـِة 
التِّ�شغيل.

- تت�شبُب في تلوِث البيئِة.
- الكلفُة العاليُة ل�شتخداِمها.

َوطاقُة الأمثلُة الريـاح،  ال�شم�شيُة، وُطاقـُة  الطاقُة 
المياه.

النـفــُط، والغـــاُز الطبـيعــّي، 
والفحُم.
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اأهمُّ م�شادِر الطاقِة ثالثًا

النفطُّ  -1
يعدُّ النفُط اأهمَّ م�سادِر الطاقِة؛ اإْذ ُي�سهُم ب�سكٍل كبيٍر في تح�سيِن الم�ستوى المعي�سيِّ   
اإنتاِجه، ودخوِله  نقلِه، وانخفا�ِس تكلفِة  المنتجِة، ويتمّيُز ب�شهولِة  الّدَوِل  ل�شّكاِن 

كمادٍة خاٍم في الكثيِر مَن ال�شناعاِت.
ال�ّشوِق المحلّي ِبكافِة احتياجاِته  للبتروِل، تقوُم بتزويِد  يوجُد في الأردنِّ م�شفاٌة   
الكامِل  العتماِد  وقِف  اإلى  اإن�شاوؤها  اأّدى  وقد  المختلفِة،  النفطيِة  الم�شتقاِت  مَن 
على ا�شتيراِد الم�شتقاِت الّنفطيِة ذاِت الُكلفِة العاليِة، مّما وّفَر مبالَغ كبيرًة مَن العملِة 
المواطنين،  لآلِف  العمِل  فر�ِس  وتوفيِر   ، الأردنيِّ الوطنيِّ  القت�شاِد  على  ال�شعبِة 
وفْتِح الباِب اأماَم �شناعاٍت اأخرى جديدٍة، واأ�شهَم في دعِم قطاعاٍت اقت�شاديٍة هامة: 

كقطاِع الكهرباِء، والّنقِل، وال�شناعِة، والإن�شاءاِت.

ُح العالقَة بيَن اإنتاِج الّنفِط والم�شتوى المعي�شّي لل�ّشكاِن. ●  َكّوْن تعميًما يو�شِّ

2- الغاُز الّطبيعّي 

يعدُّ مْن م�شادِر الطاقِة الهامِة التي ي�شتخدُمها الإن�شاُن في مجالِت الحياِة المختلفِة،   
ُر مخزوُن الأردنِّ مَن الغاِز الّطبيعيِّ ما بيَن )150-400( مليار متٍر مكعٍب. وُيقدَّ

ما اأهميُة المحافظِة على م�شادِر الّطاقة غيِر المتجددِة؟
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3- ال�شخُر الّزيتيُّ
اأخَذْت بع�ُس دوِل العالِم   
الم�شدِر  تعتمُد على هذا 
المختلفِة،  اأن�شطِتها  في 
هـــذه  اإحـــدى  والأردنُّ 
حالًيا  تّتجُه  التي  الّدوِل 
اإذ  ل�شتخراِج الّنفِط مْنه، 
ما  الأردنِّ  مخزوُن  ُيقّدُر 
طنٍّ  ملياَر   )40( يقارُب 

بعَد  الثانيَة  المرتبَة  يحتلُّ  يجُعله  مّما  الغربيِة،  وال�شماليِة  الو�َشطى  المنطقتين،  في 
كندا، انظِر ال�شكل )14-3(. 

. خِر الّزيتيِّ ال�شكل )3-14(: تكويناُت ال�شّ

4- الطاقُة الكهرومائيُة
الكهربائيـُة  الطاقـُة  وهي   
مـْن  تـوليـُدهـا  يتـمُّ  التي 
وتعــدُّ  الميــاه،  طـاقــِة 
الطــاقـِة  اأ�شكـــاِل  مــْن 
النظيفـِة ال�شديقـِة للبيئِة، 
وت�شتـخـدُم عـلـى نطـاٍق 
تعتمُد  اإْذ  وا�شٍع،  عالميِّ 

عليها بع�ُس دوِل العالِم في بناِء اأن�شطِتها المختلفِة، مثَل: ال�شيِن وكندا والبرازيل. 
كَل )15-3(. انظِر ال�شَّ

ال�شكل )3-15(: الطاقة الكهرومائية.
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الّطاقُة ال�ّشم�شية  -6
وتعـنـــي الـ�شـــوَء والحــرارَة   
حيُث  ال�شم�ِس،  مَن  المنبعثاِن 
بت�شخيــِرهمـــا  الإن�شــاُن  قـاَم 
لم�شلحِته با�شتخداِم مجموعٍة 
اإِذ  التكنولوجيا،  و�شائِل  مْن 
العالـِم  دوِل  معظـُم  اتجهـْت 
ل�شتخـداِم الّطاقــِة ال�شم�شيـِة، 

 . ومنها الأردُن، وقد تزايَد العتماُد عليها ب�شكٍل وا�شٍع، خا�شًة في المجاِل المنزليِّ
انظِر ال�ّشكَل )17-3(.

ال�شكل )3-16(: طاقة الرياح.

طاقُة الّرياِح  -5
طاقٌة مولَّدٌة مَن الّرياِح با�شتخداِم   
تـوربـيـنــاٍت لإنـتـــاج الطـاقــِة 
اّتجَه الأردنُّ  الكهربائيِة، حيُث 
ُع في  اإلى ا�شتخـداِمهـا، وتـتـوزَّ
منطقِة عجلـوَن والّطفيلـة. انظِر 

كَل )3 -16(. ال�شَّ

ال�شكل ) 3-17(: ال�شخان ال�شم�شي.

اأَنَّ الأردنَّ ي�شتورُد 96% مْن اإجمالي احتياجاِت الطاقِة بتكلفٍة ت�شاوي %13.5   -
؟ من الناتِج المحلّي الإجماليِّ

اأنَّ ال�شم�َس ت�شرُق على الأردنِّ ثالثمئِة يوٍم بال�شنة، مما يُبرُز اأهميَة ا�شتغالِل الطاقِة   -
ال�ّشم�شيِة.
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ما المق�شوُد بالمفاهيِم الآتيِة:  - 1
الطاقِة، الطاقِة الكهرومائية، الّطاقِة ال�ّشم�شيِة؟  

ر الطاقِة. اذْكر مراحَل تطوُّ  - 2
ْح اأهميَة ِم�شفاِة البتروِل الأردنيِة. و�شّ  - 3

قارْن بيَن م�شادِر الّطاقِة المتجددِة وغيِر المتجددِة، وْفَق الجدوِل الآتي:  - 4

الأمثلُةالخ�شائ�ُساأنواُع الطاقة
الطاقُة المتجّددُة

الطاقُة غيُر المتجّددُة

ف�ّشْر ما ياتي:   -5
اأ     - يعدُّ النفُط اأهمَّ م�شادِر الطاقِة.  

ب - تعتمُد بع�ُس الدوِل في اإنتاِج الطاقِة، على الموارِد المتجددِة.  
اقترْح حلوًل لتر�شيِد الطاقِة.  -6

الّدرُسأسئلة الدرس
السادُس
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االستغالُل األمثُل للموارِد الطبيعيِة الّدرُس
السادُس

●  ما اأهميُة التو�شِع في زراعِة الأ�شجاِر؟
حياِته  مقوماِت  منُه  لي�شتمدَّ  وي�شتغلُّه  الإن�شاُن،  فيه  يعي�ُس  الذي  المحيَط  البيئُة  تعدُّ 
التنميُة  ُت�شهُم  كما   ، والجتماعيِّ القت�شاديِّ  الّنمِو  تحقيِق  في  ُت�شهم  التي  المختلفِة، 
الم�شتدامُة با�شتغالِلها للموارِد الطبيعية في تلبيِة حاجاِت ال�ّشكاِن، دوَن الإ�شراِر بحقوِق 
اأجياِل الم�شتقبِل، مْن خالِل ال�شتغالِل العقالنّي للموارِد الطبيعيِة، ولْن تتمكَن المجتمعاُت 
والموؤ�ش�شاِت  الأفراِد  جهوُد  ت�شافرْت  اإذا  اإل  الطبيعيِة،  الموارِد  حمايِة  من  الب�شريُة 

الحكوميِة والجمعياِت لتوعيِة المواطنيَن، و�َشنِّ قوانيَن �شارمٍة بحقِّ المخالفيَن.

وفَق  الّطبيعِة  في  الموجودِة  للموارِد  الإن�شاِن  ا�شتخداُم  الموارِد:  با�شتغالِل  ُيق�شُد 
حاجاِته دوَن اإحداِث �شرٍر فيها والحفاِظ عليها لالأجياِل القادمِة، ومَن العوامِل الموؤثرِة 

في ا�شتغالِل الموارِد الطبيعيِة:
طبيعُة المورِد  - 1

وتتمّثُل في خ�شاِئ�شه، وكّميتِه، ونوعّيتِه، ودرجِة َوفرِته، ومدى مالءمِته لال�شتغالِل   
مْن قبِل الإن�شاِن.

ال�ّشكاُن   - 2
، يزيُد الطلَب على ا�شتغالِل الموارِد  زيادُة اأعداِد ال�شكاِن وارتفاِع الم�شتوى المعي�شيِّ  

الطبيعيِة.
الم�شتوى التقني   - 3

ت�شاعُد درجُة التّقدِم التقنيِّ والعلميِّ في الدولِة في ا�شتغالِل الموارِد ب�شكٍل اأف�شَل.  

العوامُل الموؤثرُة في ا�شتغالِل الموارِد الطبيعيِة اأوًل
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الموارُد الزراعيُة  -1
ن�شتطيُع المحافظَة على الموارِد الزراعيِة، وتنميِة ا�شتغالِلها بعدِة طرٍق، منها:  

الزراعُة الكنتوريُة: يق�شُد بها زراعُة الأرا�شي قليلُة النحداِر ذاِت التربِة العميقِة  اأ   - 
بالمحا�سيِل الحقليِة، على طوِل الحراثِة الموازيِة لخطوِط الكنتوِر، اإِْذ ُت�سهُم 
في تقليِل جرياِن الماِء على ال�ّشفوِح الجبليِة، وتحافُظ على التربِة مَن النجراِف.

منتظٍم  بتعاقٍب  المحا�شيِل،  مَن  مجموعٍة  بزراعِة  وتكوُن  الّزراعيُة:  ورُة  الدَّ ب - 
لعدٍد مَن ال�شنواِت، طبًقا لنظاٍم معيٍن، مما ي�شهُم في موازنِة ا�شتهالِك العنا�شِر 

الغذائيِة، والحتفاِظ بخ�شوبِة التربِة.
جيراِت التي  م�شّداِت الرياِح: وتمّثُل �شًفا اأوعدَة �شفوٍف مَن الأ�شجاِر وال�شُّ جـ - 
اأماَم وخلَف  الّرياِح  �شرعِة  بخف�ِس  اأهميُتها  الحقوِل، وتكمُن  ُتزَرُع حوَل 

مـْن  وُتقلِّـُل   ، الَم�شـدِّ
ياِح ال�شديدِة  َرِر الرِّ �شَ
بك�شــــِر  المتـمـّثـــِل 
الـّنـبــاتــاِت  فـــروِع 
والأ�سجاِر، و�سـقـوِط 
الأوراِق والثـمــــــاِر 
انظـــــِر  والأزهـــاِر. 

ال�ّشكَل )18-3(.

راُت ال�شتغالِل الأمثِل للموارِد الّطبيعيِة موؤ�شِّ ثانيًا

التكلفُة  - 4
يبداأُ الإن�شاُن با�شتغالِل المورِد اإذا كانْت تكلفُته قليلًة.  

ْن تعميًما يو�شُح العالقَة بيَن تزايد ال�ّشكاِن وا�شتغالِل الموارِد الّطبيعيِة. ●   َكوِّ

ياِح. ال�شكل )3 - 18(: م�شّداُت الرِّ
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الموارُد المائيُة  - 2
يتمثُل ال�شتخداُم الأمثُل للموارِد المائيِة، بتر�شيِد ا�شتهالِكها، والمحافظِة عليها مَن   

الّتلّوِث، ومْن مظاهِر ذلَك:
الّرّي  طرِق  ا�شتخـداُم  اأ    - 
الحديثِة، مثَل: الّتنقيِط، 
انظــِر  والّر�شا�شـــاِت، 

ال�ّشكَل )19-3(.
باأهميِة  الأفراِد  توعيُة  ب - 
المحافظِة على المياِه.
تجديُد �شبكاِت المياِه  جـ - 

با�شتمراٍر.
الترابيُة في  الحفائُر  اأْي تجميُع مياِه الأمطاِر، ومثاُل ذلَك   : المائيُّ الح�شاُد  د   - 

المناطِق ال�شحراويِة، مثَل �َشدِّ البرقِع. 
: �َشدُّ الملِك طالٍل، و�شدُّ وادي  بناُء ال�ّشدوِد، ومْن اأَهمِّ ال�شدوِد في الأردنِّ هـ - 

كَل )20-3(. �ُشعيٍب، و�شدُّ وادي العرِب، و�شدُّ الموجب. انظِر ال�شَّ

ال�شكل ) 3-19(: الري بالتنقيط.

ال�شكل )3- 20(: �شدُّ الموجِب.
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الموارُد المعدنيُة  - 3
ن�شتطيُع المحافظَة على الموارِد المعدنيِة، وتنميَة ا�شتغالِلها بعدِة طرٍق، مْنها:  

التدويُر: اإعادُة ا�شتخداِم الموادِّ والنفاياِت ال�شلبِة والمعادن مرًة اخرى، دوَن  اأ    - 
الّلجوِء اإلى ت�شنعِيها، مّما يقّلُل مَن ا�شتخداِم الموادِّ الخامِّ الجديدِة، والحفاِظ 

كَل )21-3(. على البيئِة مَن التلّوِث، وتوفيِر الطاقِة، انظِر ال�شَّ

اإعادُة ا�شتخداِم بع�ِص المعادِن: اإعادُة ت�شنيُع الموادِّ والنفاياِت ال�شلبِة والمعادِن  ب - 
منتٍج  في �شناعِة  وا�شتخداِمه  الخردِة،  الحديِد  مثَل: �شهِر  ب�شورٍة جديدٍة، 

جديٍد.
ا�شتخداُم  ُيمكُن  فمثاًل،  اأُخرى,  بموادَّ  نُدرًة  اأكثَر  اأ�شبحْت  التي  الموادِّ  ا�شتبداُل  جـ - 
النحا�ُس،  ينُدُر  فبينما  الأغرا�ِس،  مَن  كثيٍر  في  النحا�ِس  عِن  بدياًل  الألمنيوِم 
فاإّن تراكماِت البوك�شيِت والطيِن تحتوي على كميٍة مَن الألمنيوِم اأكبُر مّما 

ي�شتطيُع النا�ُس ا�شتخداَمه.

ال�شكل )3-21(: نماذُج من التدويِر.

نشاط

اكتب تقريًرا بالتعاوِن مَع زمالِئك، عِن الّتجِربِة الأردنيِة للّتدويِر، مو�شًحا الآثاَر 
اليجابيَة لهذِه التجِربِة. 
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4 - م�شادُر الّطاقِة
ن�شتطيع المحافظَة على م�شادِر الّطاقِة، وتنميِة ا�شتغالِلها مْن خالِل عدِة طرٍق، منها:  
ا�شتخداُم م�شادر الطاقِة الّدائمة: كطاقِة الرياِح، وطاقة المياِه، والّطاقِة ال�ّشم�شية،  اأ    - 
اإِذ تمّثُل م�شادَر طاقٍة دائمٍة ل تن�شُب، وي�شعى الأردنُّ - كمعظِم دوِل العالِم - 
اإلى توفيِر الّطاقِة الكهربائيِة، مْن خالِل تركيِب الخاليا ال�شم�شيِة ومراوِح الهواِء 

بمختلِف المناطِق المالئمِة. انظِر ال�ّشكَل )22-3(.

ال�شتخداُم الفّعاُل للطاقِة: با�شتخدام كميٍة اأقلَّ مَن الطاقِة لأداِء نف�ِس الوظيفِة،  ب - 
مثَل: تركيِب العزِل الحراريِّ في المنازِل، وا�شتخداِم م�شابيِح توفيِر الّطاقِة. 

انظِر ال�ّشكَل )23-3(.

ال�شكل ) 3-22(: م�شروُع الخاليا ال�ّشم�شية في معانَ.َ

ال�شكل )3 -23(: م�شابيُح توفيِر الّطاقِة.
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ما المق�شوُد بالمفاهيِم الآتيِة:  - 1
، التدوير؟ ا�شتغالِل الموارد، الّدورِة الزراعيِة، م�شداِت الّرياِح، الح�شاِد المائيِّ  

كّوْن تعميًما بيَن ا�شتغالِل الموارِد الطبيعيِة وكلٍّ مّما ياأتي:  - 2
اأ    - ال�ّشكاِن.  

. ب - الم�شتوى الّتقنيِّ  
جـ - الّتكلفِة.  

ْح اأَهمَّ موؤ�شراِت ال�شتغالِل الأمثِل، لكلٍّ مّما ياأتي: و�شّ  - 3
اأ    - الموارِد الّزراعيِة.  

ب - الموارِد المائيِة.  
جـ - الموارِد المعدنيِة.  

د   - م�شادِر الطاقِة.  
بّيْن اأهميَة التدويِر.   - 4

أسئلة الدرس
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ما المق�شوِد بالمفاهيِم والم�شطلحاِت الآتيِة:  - 1
الموارِد الّطبيعية، المياِه ال�شطحية، الكتفاِء الذاتّي، المحا�شيِل النقديِة، الّطاقِة؟  

ف�ّشْر ما ياأتي:  - 2
اأ   - للغاباِت دوٌر كبيٌر في الحفاِظ على البيئِة.  

. ب - تدهوُر خ�شوبِة التربِة اإحدى م�شكالِت القطاِع الزراعيِّ العربيِّ  
جـ - ت�شهُم الحِراثُة الكنتوريُة في الحفاِظ على الموارِد الزراعيِة.  

د   - زيادُة الّطلِب على الموارِد المائيِة.  
�شْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�شحيحِة فيما ياأتي:  - 3

)1( مَن الأمثلِة على الخاماِت الفلزيِة:   
اأ  - الملُح                ب - البوتا�ُس                جـ - البتروُل                د  - الّذهُب

)2( يتواجُد الحديُد في الأردنِّ في:  
اأ  - الح�شا               ب - عجلوَن               جـ - الري�شِة                د  - الفحي�ِس

)3( من الأمثلِة على م�شادِر الطاقِة غيِر المتجّددِة:  
اأ  - ال�شم�ُس           ب - الرياُح           جـ - المياُه            د  - الفحم الحجرّي 

)4( يحتلُّ الأردنُّ مرتبًة متقدمًة عالمًيا في ت�شديِر:  
اأ  - الّنحا�ِس        ب - الّطاقِة النوويِة        جـ - الفو�شفاِت          د  - الألمنيوِم 

أسئلة الوحدة
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قارْن بيَن الت�شنيِف الإِنتاجّي والمكانّي للموارِد الطبيعية، وْفَق الجدوِل الآتي:  - 4

الأَمثلُةالأُنواُعت�شنيُف الموارِد الطبيعيِة

الت�شنيُف الإنتاجيُّ
-
-
-

-
-
-

الت�شنيُف المكانيُّ
-
-
-

-
-
-

اأكمِل الخريطَة المفاهيميَة الآتيِة:  - 5

 

ِر الطاقِة. ْح مراحَل تطوُّ و�شّ  - 6

طرُق زيادِة النتاِج الزراعيِّ
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الآتيِة،  المهاراِت  قادًرا على ممار�شِة  �شتكوُن  الّطبيعية،  الموارِد  درا�شِة وحدِة  بعَد 
وفًقا للمعاييِر الُمدرجِة في الجدوِل اأدناه، ُقْم بو�شِع اإ�شارة )√( في الَمرّبِع الذي ينا�شُب 

اأداءك لكلِّ مهارٍة منها:

1
2
3
4

5
6

7
8

9
10

�شعيٌفجيٌّدممتاٌزعنا�شُر الأداِءالّرقُم

اأمّيُز بيَن اأنواِع الموارِد الّطبيعيِة، واأُعطي اأمثلًة عليها.
خِر الزيتّي. َه الأردنِّ ل�شتخراِج ال�شّ اأحّلُل توجُّ
اأقارُن بيَن اأنواِع المعادِن، واأُعطي اأمثلًة عليها.

الّريـاِح في حمايـِة التربـِة مـَن  اأهميـَة َم�شـّداِت  ُر  اأقـدِّ
النجـراِف.

اأف�ّشُر اأهميَة الّنفِط كاأهمِّ م�شادِر الّطاقة.
اأحّدُد على خريطِة الأردنِّ ال�شّماِء مواقَع الغاِز الّطبيعّي، 

خر الّزيتي، والحديِد، والّنحا�ِس، والبوتا�ِس. وال�شّ
اأحّلُل اأهميَة اهتماِم الّدوِل بزراعِة المحا�شيِل النقديِة.

اأحّدُد العالقَة بيَن ا�شتغالِل الموارِد والم�شتوى الّتقنيِّ 
للّدولِة.

اأقترُح طرًقا ل�شتغالِل الموارِد الّطبيعية ا�شتغالًل اأمثَل.
اأقّدُر اأهميَة المحافظِة على المياِه.
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44
oá©HG qôdG oIóMƒdGoá©HG qôdG oIóMƒdG ا لزيادِة الّطلِب ا؛ نظراً ا �سريعاً تعدُّ ال�سياحُة مَن الأن�سطِة القت�ساديِة التي ت�سهُد تّطوراً

عليها، كما تزيد اآثاُرها الَجتماعيُة والثقافيُة الّتفاعَل بيَن �شعوِب العاَلِم، عالوًة على 
التاأثيِر القت�شاديِّ الذي تترُكه ال�شياحةُ على الّدوِل والأفراِد.

ال�ّسياحِة،  تعريَف  ُح  تو�سّ ال�سياحَة مْن عدِة جوانَب؛ حيث  الوحدُة  َتْدر�ُض هذِه 
وتبّيُن اأنواَعها في العالمِ، كما تعطي لمحًة عامًة عْن مقوماِت ال�ّشياحِة، وعوامِل الّطلِب 
ال�شياحيَة،  والمعالَم  الوجهاِت  اأ�شهَر  وتعر�ُس  العالميَة،  ال�شياحَة  تتناوُل  ثم  عليها، 

للتعريِف بال�شياحِة في الأردنِّ وبياِن اأهمِّ الأماكِن ال�شياحيِة الّرئي�شِة فيه.
يُتوقُع مَن الّطالِب بعَد درا�شِة هذِه الوحدِة, اأن يكوَن قادًرا على اأَْن:

َف المفاهيَم والم�شطلحاِت الواردَة في هذِه الوحدِة. - يعرِّ
- يمّيَز بيَن اأنواِع ال�ّشياحِة المختلفِة.

َح العوامَل الموؤثرَة في ال�ّشياحِة. - يو�شِّ
- يعّدَد اأهمَّ المناطِق ال�ّشياحيِة في العالِم.

- يقّدَر دوَر الخالِق اهلِل عز وجِل في البيئِة الطبيعيِة.
- يحّدَد على خريطِة الأردنَّ اأهمَّ المواقِع ال�ّشياحيِة.

- ُيدرَك دوَر الأمِن وال�شتقراِر ال�شّيا�شّي في تّطّوِر ال�ّشياحِة وازدهاِرها.
- يدرَك اأهميَة ال�شياحِة في التنميِة القت�شاديِة والجتماعيِة للّدولِة.

. - ُيظهَر قدرَة على الّتفكيِر الّناقِد والّتفكيِر العلميِّ
َف الأدواِت الجغرافيَة في ا�شتيعاِب نتاجاِت الّدرو�ِس المختلفِة. - ُيوظِّ
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السياحُة وأنواُعها الّدرُس
اأَلّوُل

●  ما المناطُق التي تتمنى زيارَتها؟ ولماذا؟
َمْن ِمّنا لم ي�شافْر اأو يفكْر يوًما بال�ّشفِر �شواًء اأكاَن داخَل دولِته اأو خارَجها اإلى بالٍد 
اأُخرى؟ فالنّف�ُس الب�شريُة تتوُق دائًما للبحِث عْن ُكلِّ ما ُهَو جديٍد وجميٍل وخارٍج عِن 

. الماألوِف والّروتيِن اليوميِّ
اأو  الدولِة  حدوِد  داخَل  اآخَر  اإلى  مكاٍن  مْن  الأفراِد  انتقاُل  باأّنها:  ال�شياحُة  ُف  ُتَعرَّ
اأو  والترفيهيِة،  والعالجيِة،  والح�شاريِة،  الّدينيِة،  الأماكِن  زيارِة  بغر�ِس  خارَجها، 

ال�شتمتاع ِبالمناظِر الّطبيعيِة وال�شتجماِم.
والبلُد  ال�شياحيُة،  والمعالُم  ال�شائُح،  ها:  اأهمُّ مكوناٍت،  عدِة  مْن  ال�شياحُة  تتكوُن 
اأو خارَجها(،  الدولِة  ال�شياحِة )داخَل حدوِد  ال�شياحيُة، ونمُط  الُم�شيُف، والخدماُت 

كَل )4-1( الذي يبيُن اأنواَع ال�شياحِة. وتق�شم ال�شياحة اإلى عدة اأنواع، انظِر ال�شَّ

ال�شكل )4 - 1(: اأنواُع ال�شياحِة.

ال�شياحُة
الدينيُة

ال�شياحُة
العالجيُة

ال�شياحُة
الترفيهيُة

ال�شياحُة
الريا�شيُة

ال�شياحُة
الثقافيُة

ال�شياحُة
البيئيُة

اأنواُع ال�شياحِة

ال�شياحُة الدينيُة

اأُخرى،  اأو في دولٍة  الدولِة  �شواًء داخَل  المقّد�شِة،  لالأماكِن  الأفراِد  زيارَة  بها  يق�شد 
كزيارِة الم�شاجِد، والأ�شرحِة، والكنائ�ِس والمواقِع الدينيِة، وغيِرها، مثَل: مكَة المكرمِة، 

اأوًل
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●  هل يمكُن اأن تقّدَم اأمثلًة مَن الأردنِّ على هذا الّنمِط مَن ال�شياحِة؟

؟ ●   ما اأهميُة وجوِد عدٍد مْن مواقِع الحجِّ الم�شيحي في الأردنِّ

ال�شياحُة الترفيهيُة

اإلى تقويِة اأول والمدينِة المنّورِة، والقد�ِس وبيِت لحم، والفاتيكان، وتهِدُف هذِه ال�شياحُة 
. انظِر ال�شكليِن )2-4( )3-4(. الوازِع الّديني، واإنعا�ِس الجانِب الّروحيِّ

ثانيًا

ال�شكل )4-3(: �شريُح جعفِر الّطياِر في مدينِة الكرِك.ال�شكل )4-2(: كني�شُة �شياغِة في جبِل نيبو.

ال�ّشماويِة،  الدياناِت  غيِر  العالِم  ُدوِل  من  مختلفٍة  مناطَق  في  دينيٌة  �شياحٌة  توجُد 
كالبوذيِة في جنوِب �شرِق اأ�شيا، والهندو�شيِة في الهند.

ُتَعدُّ مْن اأقدِم اأنواِع ال�ّشياحِة واأكثِرها انت�شاًرا، حيُث و�شَلْت ن�شبُتها اإلى 80% مْن 
ُمجمِل ال�ّشياحِة الدوليِة، وتتداَخُل مَع كثيٍر مْن اأنواٍع ال�شياحة التي يكوُن الهدُف منها 
الأمواِج،  كركوِب  ال�شخ�شية،  الهواياِت  وممار�شَة  الّنف�ِس،  عَن  والترفيَه  ال�شتمتاَع، 
البحِر  وُتَعدُّ دوُل حو�ِس  الجليِد،  والتزلُِّج على  الماِء،  والغو�ِس تحَت  الجبال  وت�شلُِّق 
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الأبي�ِض المتو�سِط، ودوُل الكاريبي مْن اأكثِر مناطِق العالِم جذباًا لهذا النوِع مَن ال�سياحِة؛ 
ِر ال�شواِطئ الخاّلبِة. انظِر ال�ّشكليِن )4-4( )5-4(. ب�شبِب اعتداِل المناِخ، وتوفُّ

ال�شكل )4-5(: التزلُج على الجليِد. ال�شكل )4-4(: ركوُب الأمواٍج.

ال�شياحُة الثقافيُة ثالثًا

زيـارُة الأفـراِد للمواقـِع 
الأثريِة والمعالـِم الّتاريخيـِة 
بهــــدِف  والمتـــاحـــِف؛ 
الّتعـــرِف علـى ح�شــاراِت 
والحاليـِة،  ال�شابقــِة  الأمـِم 
هــــذا  تحــَت  ويـنــــدرُج 
النــوِع �شياحـُة المعـار�ِس، 
مثــَل: معــار�ِس الِحـَرِف، 

ناعاِت اليدويِة، والماأكولِت ال�ّشعبيِة، والأزياِء والفنوِن، والمهرجاناِت التاريخيِة  وال�شّ
. انظِر ال�ّشكَل )6-4(. وال�شعبيِة، كمهرجاِن جر�َس الثقافيِّ

ال�شكل )4-6(:  مهرجاُن جر�َس.

●  اذكْر اأمثلًة اأخرى على ال�شياحِة الترفيهيِة.
●  هل توجُد في الأردنِّ اأماكُن لل�شياحِة الترفيهيِة؟
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�شريُح جعفِر الّطياِر في مدينِة الكرِك.

ال�شياحُة الِعالجيُة

ال�شياحُة البيئيُة

رابًعا

خام�ًشا

يق�شد بها قياَم الفرِد بال�ّشفِر مْن اأجِل ال�شت�شفاِء والعالِج، والهتماِم ب�شحتِه الج�شديَِّة، 
والعقليِة. وُتق�شُم اإلى ق�شميِن:

ال�شياحُة الطبيُة  - 1
  مثَل زيارِة المراكِز ال�شحيِة والم�شت�شفياِت، لما فيها مْن تجهيزاٍت طبيٍة، وكوادَر 

ب�شريٍة ذاِت كفاءٍة عاليٍة.
ال�شياحُة ال�شت�شفائيُة  - 2

المعدنيِة  كالينابيِع  و�شفاِئهم -  المر�شى  في عالِج  الّطبيعيِة  العنا�شِر  تعتمُد على    
والكبريتيِة، والرماِل، وال�شم�ِس، واأمالِح الّبحِر - مْن اأمرا�ِس العظاِم )الروماتيزم( 
الّدوِل  ومَن  وغيِرها.  الّتنف�شيِّ  الجهاِز  واأمرا�ِس  )ال�شدفيِة(  الجلديِة  والأمرا�ِس 
الرائدِة في هذا المجاِل ال�شياحيِّ األمانيا، والت�شيُك، وبع�ُس الّدوِل العربيِة، مثل: 

الأردنِّ ولبناَن. 
 . ●  قّدْم  اأمثلًة على اأماكِن ال�شياحِة ال�شت�شفائيِة في الأردنِّ  

●  هل اأتيَحْت لَك الفر�شُة بزيارِة هذه الأماكِن برفقِة الأُ�ْشَرِة؟  

نوٌع حديٌث مَن ال�شياحِة، ظهَر في مطلِع الثمانيناِت مَن القرِن الما�شِي، ليعبَِّر عْن 
معر�سٍة  غيِر  مناطَق  زيارِة  عْن طريِق  للبيئِة،  ال�سديِق  ال�سياحيِّ  الن�ساطَّ  مَن  نمٍط جديٍد 
ل الَطبيعِة، مثَل: زيارِة المحمياِت الطبيعيِة،  ن�شبًيا لأَيِة اأ�شراٍر بيئيٍة بغر�ِس ال�شتمتاِع وتاأمُّ
ُج للمحافظِة  يور البريِة. وتكوُن هذِه ال�سياحُة م�سوؤولةاً بيئياًا؛ بحيُث ُتروِّ وم�ساهدِة الطُّ

، والإقالِل ما اأمكَن مَن الإِ�شرار بالّطبيعِة وموارِدها. على الموقِع الّطبيعيِّ
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اأو  المناف�شِة  اأجِل  مْن  الّريا�شية،  والبطولِت  الألعاِب  في  الم�شاركُة  بها  وْيق�شُد 
ممار�شَة  الريا�شيُة  ال�شياحُة  يراِفَق  اأْن  وُيمكن  الريا�شيِة،  الأن�شطِة  بم�شاهدِة  ال�شتمتاِع 

اأن�شطٍة اأخرى من ال�شياحِة.
تنت�شُر هذِه ال�شياحُة في كثيٍر مْن دوِل العالم، وخا�شًة في الّدوِل المتقدمِة ذاِت الم�شتوى 
ُر المن�شاآِت الريا�شيِة والأدواِت والخدماِت  المعي�شّي المرتفِع، ومّما �شاعَد في تطّوِرها توفُّ
المرافقِة لها، ومْن اأ�شكاِل هذِه ال�شياحِة: الريا�شُة البحريُة، ك�شباقِ اليخوِت، والقوارِب 
ال�شراعيِة، والريا�شِة الجماعيِة لالألعاِب، كبطولِت كرِة القدِم العالميِة، والريا�شِة ال�شتويِة 
كالتزلِّج على الجليِد، والريا�شِة ال�شحراويِة، المتمثلِة بمناف�شاِت ركوِب الخيِل، والجماِل، 

وقوِة التحمِل. انظِر ال�ّشكَل )4- 7( الذي يمثُل اأنواِع من ال�شياحِة الريا�شية.

ال�شياحُة الريا�شيُة �شاد�ًشا

ال�شكل )4-7(: ريا�شٌة جماعيٌة وفرديٌة.

● ما الفائدُة التي تجنيها الدوُل مْن ا�شت�شافِة البطولِت الدّوليِة الُكبرى؟

● هل يوجُد تداخٌل بيَن اأنواِع ال�شّياحِة؟ ناق�ْس ذلَك مَع زمالِئَك. 
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ما المق�شوُد بالمفاهيِم الآتيِة:  - 1
ال�شياحِة، ال�شياحِة ال�شت�شفائيِة، ال�شياحِة البيئيِة؟  

ف�ّشْر ما ياأتي:  - 2
اأ    - يرتاُد الم�شلموَن مكَة المكرمِة والمدينَة المنورَة.  

. ب - ُتَعدُّ منطقُة البحِر الميِت مركًزا لل�شياحِة العالجيِة في الأردنِّ  
اذكْر اأ�شكاَل ال�ّشياحِة الريا�شيِة.  - 3

�شنِِّف الأماكَن ال�شياحيَة الآتيَة ح�ْشَب نوِع ال�ّشياحِة، والدولِة التي توجُد فيها، كما   - 4
في الجدوِل الآتي:

)اأّم قي�س، القد�ُس، �شواطُئ الّريفيرا، بطولُة كاأ�ِس العالِم لكرِة القدِم عاَم 2014م،   
برُج اإيفل، محميُة �شرنغيتي(.

الّدولُةنوُع ال�شياحِةالمكاُن ال�شياحيٍّ

الأردنُّ�شياحٌة ثقافيٌةاأمُّ قي�س

أسئلة الدرس
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مقّومات السياحِة الّدرُس
الّثاني

●  لماذا ُيقبُل ال�شياُح على زيارِة المناطِق الأثريِة في الأردنِّ )براأيك(؟
ُتَعدُّ مقّوماُت الجذِب ال�شياحّي اإحدى الركائِز الأ�شا�شيِة للعر�ِس ال�شياحيِّ في اأيِّ 
دولِة، يتحّدُد منها ال�شائُح ومكاُن الزيارِة المق�شوِد، وتتحّدُد مقوماُت ال�شياحِة بعوامِل 

. انظِر ال�ّشكَل )4-8( الذي يبّيُن مقوماِت ال�شياحِة. الجذِب والّطلِب ال�ّشياحيِّ

ال�شكل )4-8(: مقوماُت ال�شياحِة.

الّطلُب ال�شياحيُّعوامُل الجذِب ال�شياحيِّ

العوامُل الموؤثرُة

التّ�شويُق ال�شياحّي

وقُت الفراِغ

الّدخُل الفردّي

التركيُب العمريُّ

الأ�شعاُر

مقّوماُت ال�شياحِة

العوامُل الّطبيعيُة

اأَ�شكالُ �شطِح الأر�ِص

�شواطئُ البحاِر 
والجزُر وال�شاللُت

النباُت الطبيعيُّ 
الأمُن والأماُنوالحيواناُت البريُة

المناطُق الأثريُة
والتاريخية

توفُّر الخدماِت

العوامُل الب�شريُة

المناُخ

البنيُة التحتيُة

المتاحُف
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1 - العوامُل الطبيعيُة
ُتَعـدُّ  الأر�ص:  �شطِح  اأ�شكاُل   - اأ   
الجبــاُل بـيـئـــًة جـاذبـــًة 
لل�ّسياح اأكثَر مْن غيـِرهـا؛ 
فجباُل الألِب ُتَعـدُّ مركًزا 
علــى  التـزّلـِج  ل�شيـاحـِة 
الثلوِج في اأوروبـا. انظـِر 
ال�ّشكــَل )4-9( ومحلًيا 

في  والمتنزهون �شيًفا،  ال�شياُح  يرتاُدها  م�شايَف  وال�ّشلِط  ُتعـدُّ جباُل عجلوَن 
حيَن تعدُّ مناطُق الأغواِر مناطَق جذٍب �شياحيٍّ �شتاًء.

عوامُل الجذِب ال�ّشياحيِّ اأوًل

؟ لماذا تعدُّ مناطُق الأغواِر مناطَق جذٍب �شياحيِّ

المناُخ: يوؤثُِّر المناُخ في حركِة ال�شياحِة وحجِمها، ح�شَب نوِع المناِخ ال�شائِد  ب - 
كمناِخ  �سياحي،  جذٍب  مناطَق  تعدُّ  المعتدلِة  المناخاِت  فبع�ُض  المنطقِة؛  في 
البحِر المتو�شِط، ومناِخ غرِب اأوروبا. اأّما المناخاُت المتطرفُة )�شديدُة البرودِة، 
اأو الحرارة، اأو الأمطاُر الغزيرُة والّثلوُج(، َفقْد تعيُق اإلى - حٍد كبيٍر - الن�ساَط 

ال�شياحيَّ فيها. 
مَن  كثيٍر  بممار�شِة   َ

ال�شواطى ء مناطُق  ت�شمُح  وال�شالّلت:  والجزِر  البحاِر  �شواطُئ  جـ - 
الأن�شطِة الّريا�شيِة، مثَل: ال�شباحِة، والغط�ِس، والتجديِف، والتزلِِّج على الماِء، 

ف�شاًل عِن ال�شتمتاِع باأ�شعِة ال�شّم�ِس. 

ال�شكل )4-9(: جباُل الألِب ال�شوي�شرية.
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اإليها لال�شتمتاِع بمناظِرها  كما اأنَّ مناطَق الأنهاِر وال�شاللِت تجِذُب ال�شياَح   
فافها، كما في  الطبيعيِة، واإقامِة المتنّزهاِت والنوادي الثقافيِة والريا�شيِة على �شِ

�شاللِت نياجارا على الحدوِد الأمريكيِة الكنديِة. انظِر ال�ّشكَل )10-4(. 

ال�شكل ) 4- 10(: �شاللُت نياجارا.
النّباُت الّطبيعُي والحيواناُت البريُة: يعدُّ اأحَد الأ�ش�ِس ال�شياحيِة في العديِد مْن اأقاليمِ  د   - 
العالم، ِلَما يتمّتُع به مْن مالمَح طبيعيٍة ذاِت قيمٍة جماليٍة، تجعُل مَن البيئِة عامَل 
لفترٍة ق�شيرٍة، ويترافُق مَع  التلّوِث، ولو  لل�شّياِح بالبتعاِد عِن  جذٍب ومتنف�ًشا 
هذا الغطاِء وجوُد بع�ِس الحيواناِت البريِة والطيوِر، التي تجوُب مناطَق وا�شعًة 
الغاباِت  البعيدِة عِن الإن�شاِن، كما في نطاِق �شبِه  البريِة  ال�شهوِل والبيئاِت  مَن 

ال�شتوائيِة في مناطِق جنوِب �شرِق اآ�شيا وو�شِط اإفريقيا واأمريكا الجنوبيِة.
2 - العوامُل الب�شريُة

المناطُق الأثرية والتاريخيُة: تَعدُّ هذه المناطُق جانًبا �شياحًيا مهًما، يرتادُه الكثيرون،  اأ    - 
ويتمتعوَن بمظهِره الح�شاريِّ والأثرّي، ويتعرفوَن على اأَبرِز الجوانِب التاريخيِة 
الرافديِن،  اآثاِر ح�سارِة الأنباِط، وبالِد  ، كما في  الَمْعَلُم الأثريُّ التي ُيج�ّسُدها 
دوِل  مناطِق  مْن  العديِد  في  والرومانيِة  اليونانيِة  والآثاِر  م�شَر،  في  والفراعنِة 



55

ال�شكل )4- 11(: اأثار ح�شارُة المايا في اأمريكا الُو�شطى.

ال�شكل ) 4- 12(: متحُف اللوفِر في باري�َس.

المايا في غواتيمال �شمَن  يبّيُن ح�شارَة  ال�ّشكَل )4-11( الذي  العالمِ. انظِر 
دوِل اأمريكا الو�شطى.

تعك�ُس  التي  العالِم  دوِل  مْن  كثيٍر  في  المتاحِف  مَن  العديُد  توجُد  المتاحف:  ب - 
�شهرٍة  ذاُت  متاحُف  توجُد  كما  الدولِة،  لتلِك  والثقافيَّ  الح�شاريَّ  الجانَب 
عالميٍة ُيقبُل عليها ال�ّشياُح مْن جميِع اأنحاِء العالمِ ،كمتحِف الّتاريِخ الّطبيعيِّ في 

نيويورك، ومتحِف الّلوفِر في باري�َس. انظِر ال�ّشكَل )12-4(.
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نشاط

ْم زيارًة اإلى ُمتحِف �شْرِح ال�ّشهيِد للّتعرِف على اأَهمِّ مقتنياتِه. نظِّ

المبيِت  ونظاَم  ال�شياحيِة،  والمنتجعاِت  الفنادِق  َر  توفَّ اإنَّ  الخدماِت:  توفُُّر  جـ - 

َء ال�شياحييَن، والمر�شديَن والمطاعَم، اأموٌر ت�شهُم في تاأميِن  والإقامة، والأدلَّ
لى وجهاتِهم وال�شتمتاِع باإقامٍة �شعيدٍة. و�شوِل ال�ّشياِح اإِ

ُر الهائُل في و�شائِل الموا�شالِت باأنواِعها المختلفِة  البنيُة التحتيُة: اأ�شهَم التطوُّ د   - 

هذا  �شاعَد  �شواٍء، كما  والدوليِة على حدٍّ  الداخليِة  ال�شياحِة  نموِّ حركِة  في 
رِف ال�شحّي، وتوّفُر  ُر المياُه، وخدماُت ال�شّ التطّوَر وجوُد الت�شالِت وتوفُّ

الفنادِق، والمطاعُم ال�شياحيُة.
من  العالُم  ي�شهُده  ِلَما  حالًيا  ال�شياحِة  مقوماِت  اأهمِّ  مْن  يعدُّ  والأماُن:  الأمُن  هـ - 

يعدُّ  حيُث  مْنه،  كثيرٍة  مناطَق  في  م�شلحٍة  ونزاعاٍت  وحروٍب  ا�شطراباٍت 
قطاُع ال�شياحِة الأكثَر ح�شا�شيًة وتاأثًرا ب�شكِل مبا�شٍر وفورّي بالو�شِع الأمنّي، 
حتى اإّن اأَمَن وا�ستقراَر الدّوِل المجاورِة له يوؤّثُر على �سياحِة البلِد؛ اإذ ل �سياحَة 

بدوِن اأماٍن. 
ُكلِّ  ِمْن  بالأماِن  وال�شعوِر  وال�شتقراِر  الأمِن  توفُّر  ظلِّ  في  ال�شياحُة  تزَدهُر   
ال�سياحُة  تكوُن  اأينما  طرديٌة؛  عالقٌة  والأمَن  ال�سياحِة  بيَن  فالعالقُة  جوانِبه؛ 
مزدهرًة يكوُن الأمُن م�شتتباًّا، واأينما ُيْفَتَقُد الأمُن وال�شتقراُر، ل تكوُن هناَك 

فر�ٌس لنجاِح ال�ّشياحِة.
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● الأردنُّ بلُد الأمِن والأماِن، كيف تنعك�ُس تلَك الميزُة على ازدهار وتطوِر ال�شياحِة؟
● ما �شبُب تراُجِع حركِة ال�شياحِة في بع�ِس الدوِل العربيِة؟

الّطلُب ال�شيّاحُي ثانيًا

؟ ●  كيَف يوؤّثُر دخُل الفرِد على الّن�ساِط ال�ّسياحيِّ
في  ورغبِتهم  معيٍِّن،  �شياحيٍّ  منتٍج  ل�شراِء  ال�شائحيِن  اّتجاهـاِت  عِن  الّدخُل  ُيعّبُر 
وفي  ال�شياحيِة،  الرحلِة  اأثناَء  عنها  الّثمِن  ودفِع  ال�شياحيِة،  الخدماِت  على  الح�شـوِل 
المواقِع ال�شياحيِة، كما يرتبُط به المجموُع الإجمالّي لأعداِد ال�ّشياِح الذين ي�شتخدموَن 

الُمن�شاآت ال�شياحيِة، �شواًء كانوا مْن داخِل الدولِة اأو خارِجها.

ال�شياحيِة،  كما توجُد  الوافديِن للمنطقِة  ال�ّشياِح  ُيقا�ُس بعدِد  ال�شياحيَّ  اأَنَّ الطلَب 
اأو  ِة  مقايي�ُس اأخرى للّطلِب ال�شياحّي، تتمّثُل في عدِد ليالي المبيِت، وعدِد الأ�شرَّ

الُغرِف الم�شغولِة.

يْنَعُم الأردنُّ بال�شتقراِر والأماِن، فيجتذُب ال�ّشياُح مْن جميِع اأنحاِء العالِم،   
خّوِة والمحبِة بيَن  بفعِل الّنهِج الحكيِم للقيادِة الها�شميِة، و�شيادِة اأوا�شِر الأُ

اأبناِء �شعبِه.
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العوامُل الموؤثرُة في الّطلِب ال�شياحّي
م�شتوى الّدخِل  - 1

؛ فالعالقُة    تعدُّ الإمكانياُت الماديُة مَن ال�سروِط الأ�سا�سيِة لتحقيِق الّطلِب ال�سياحيِّ
. ، وازدياِد الّطلِب ال�ّشياحيِّ طرديٌة بيَن ارتفاِع م�شتوى الّدخِل الفرديِّ

التركيُب العمريُّ لل�ّشكاِن    - 2
تعدُّ فئُة ال�سباِب الأكثَر طلباًا لل�سياحِة مْن فئاِت الأطفاِل وال�سيوِخ؛ ِلَما تتمتُع به هذِه   

. الفئُة مَن القّوِة البدنيِة والنف�سيِة، وحبِّ المغامرِة المحّفزِة للّن�ساِط ال�ّسياحيِّ
الأ�شعاُر  - 3

، والعك�ُس �شحيٌح. كّلما انخف�شْت اأ�شعاُر المنتجاِت ال�شياحيِة زاَد الّطلُب ال�شياحيُّ  
وقُت الفراِغ  - 4

يقترُن الّطلُب ال�شياحيُّ باأوقاِت الفراِغ والإجازِة، فاإذا زاَد وقُت الفراِغ زاَد الّطلُب   
على ال�شياحِة.

الت�شويُق ال�ّشياحيُّ  - 5
الِفعليِة  اأن�شطِتها  كلِّ  بتحديِد  ال�شياحيُة  الم�شاريُع  خالِلها  مْن  تقوُم  اإداريٌة  عمليٌة   
الدعايِة  ال�ّشياِح، عْن طريِق  الّتحفيِز والتاأثيِر، وتحقيِق رغباِت  والمتوقَّعِة، بغر�ِس 

والإعالِن والعالقاِت العامِة. 

● لماذا ُيقبُل ال�شباُب على ال�شياحِة؟
● كّوْن تعميًما بيَن م�شتوى الّدخِل والّطلِب على ال�شياحِة.



59

اذكِر العوامَل الب�شريَة الموؤثرَة في الجذِب ال�ّشياحّي.  - 1
و�شِح العالقَة بيَن ُكلٍّ ِمْن:  - 2

اأ    -  تطورِّ النّقِل وال�شياحِة.  
ب - الأمِن وال�شتقراِر وال�شياحِة.  

؟ لُب ال�ّشياحيُّ بماذا يقا�ُس الطَّ  - 3
. بيْن دوَر الدعايِة والإعالِن في الترويِج ال�ّشياحيِّ  - 4

حّدِد العامَل الموؤّثَر في مقداِر الجذِب ال�ّشياحيِّ لالأماكِن الآتيِة:  - 5
اأ    - محميِة »�شرنغيتي« في و�شِط اإفريقيا.  

ب - مبنى »الكولو�شيوم« في اإيطاليا.  
. جـ - فنادِق الخم�شِة نجوٍم في الأردنِّ  

د   -  انخفا�ِس عدِد ال�ّشياِح في �شوريا عام 2013.  
. هـ  - �شاللِت »الرميمين« في الأردنِّ  

ا يو�شح العالقة بين الطلب ال�شياحي وكل من: 6 -كون تعميماًّ
        اأ   -  الأ�شعار.

        ب - وقت الفراغ.

أسئلة الدرس
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السياحُة في العالِم الّدرُس
الّثالُث
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ُل زيارَتها في العالِم؟  ●  ما المنطقُة التي تف�شِّ
ُف  تعدُّ ال�شياحُة مْن اأجمِل الأن�شطِة التي يقوُم بها المرُء في حياِته، مْن حيُث التعرُّ
على ثقافاٍت جديدٍة وح�شاراٍت قديمٍة، وم�شاهدِة تاريِخ البالِد الأخرى، وزيارِة اأماكِنها 
ِمْن  اأي دولٍة  يمّيُزه، ول تكاُد تخُلو  الّرائعِة، فكلُّ مكاٍن على الأر�ِس لديه ما  الّطبيعيِة 

مٍة ودليٍل على ُهويِتها.   ، يكوُن بمثابِة َب�شْ َمْعَلٍم �شياحيِّ
بلَغ عدُد ال�ّشياِح في العالِم عاَم 2014م )مليار و138 مليون( �شائٍح، تاأمِل ال�شكَل 

الآتي، ُثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:

ر اأعداِد ال�ّشياِح في العالم. ال�شكل )4-13(: تطوُّ

●  َكْم يبلُغ عدُد ال�ّشياِح في عامَي 1990 و2000م؟
ْر اإجابَتَك. ●  هل تتوقُع زيادًة في عدِد ال�ّشياِح لل�شنواِت المقبلِة؟ َبرِّ

ون
ملي
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اح
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بلغِت العوائُد الماليُة لل�شياحِة العالميِة عام 2013م حوالي 1.4 تريليون دولٍر.  -
تعدُّ الولياُت المتحدُة الأمريكيُة اأكثَر الّدوِل ا�شتفادًة مْن عوائِد ال�شّياحِة على   -

م�شتوى العالِم.

المعالُم ال�شياحيُة في العالٍَم اأوًل

والح�شاريِة،  التاريخيٍة  الآثاٍر  مَن  كبيٍر  عدٍد  بوجوِد  العالِم  دوِل  مْن  العديُد  ت�شتهُر 
دُّ اأنظاَر الزائريَن اإليها  والمن�شاآِت الع�شريِة الحديثِة، والمناِظِر الّطبيعيِة الخاّلبِة التي َت�شُ
مْن اأرجاِء العاِلم ُكلِّه. وت�شيُر اإح�شاءاُت منظمِة ال�شياحِة العالميِة اإلىاأنَّ فرن�شا اأكثُر دوِل 

العالم ا�شتقباًل لل�شياح، تليها الولياُت المتحدُة. ومْن اأَهمُّ هذِه المعالِم ما يلي:
1- كاتدرائيُة نوتردام دي باري�ص, وبرُج  اإيفل في فرن�شا

زاَر  وقد  القديمِة،  الفرن�شيِة  الت�شميماِت  على  الأمثلِة  اأروِع  مْن  الكاتدرائيُة  تعدُّ   
هذْيِن الَمْعلِمين اأكثُر مْن ثمانية مليون �شائٍح �شنويًا. انظِر ال�ّشكَل )14-4(.

يِن العظيِم  2- �شوُر ال�شّ
َئ قبَل األفي عاٍم، وتمَّ اإعالُنه  يمّثُل هذا ال�ّشوُر �شل�شلًة مَن التح�شيناِت الّدفاعيِة، اأُن�شِ  
ال�ّشكَل  انظِر  الجديدِة.  ال�ّشبِع  الّدنيا  اإحدى عجائِب  وُهو   ، عالميٍّ تراٍث  كموقِع 

.)15-4(

ال�شكل )4-15(: �شوُر ال�شيِن العظيِم.ال�شكل )4- 14(: مبنى كاتدرائية نوتردام.
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3- دار اأوبرا �شيدني في ا�شتراليا
مواقِع  مْن  واحدٌة  وهي  الع�شرين،  القرِن  في  وتميًُّزا  �شهرًة  الَمعالِم  اأكثِر  مْن  ُتَعدُّ   

. الّتراِث العالميِّ

اأَّن ُبرَج اإيفَل م�شنوٌع مَن الحديِد بالكامِل؟ َويبلُغ ارتفاُعه 324متًرا، بناُه المهند�ُس   -
الفرن�شيُّ  غو�شتاف اإيفل عام 1889م، يقُع قرَب نهِر ال�شّين في باري�َس.

يبلُغ طوُل �شوِر ال�شيِن العظيِم 2400كم، ويعدُّ اأَكبَر مقبرٍة في العالِم؛ لأَنَّ ع�سرَة   -
مالييِن عامٍل لُقوا حتَفهم اأثناَء بناِئه، وتمَّ دفُنهم بالمناطِق المحيطِة به، يزوُره اأكثُر 

مْن ت�شعِة مليوِن �شائِح �شنويًا.

مبنى الكولو�شيوم في ايطاليا  -4
ٍج، وهو مْن  يقُع في العا�شمِة روما،  ُبِني في القرِن الأوِل الميالديِّ على �شكِل ُمَدرَّ  
. انظِر ال�ّشكَل )4- 16(. عجائِب الّدنيا ال�شبِع الجديدِة، واأحُد مواقِع الّتراِث العالميِّ

5 -  الأهرامات في م�شر  
اأهراماُت  واأ�شهُرها  -2480ق.م،  2550ق.م  عامي  بيَن  الفراعنِة  عهِد  في  ُبِنَيْت   
الّنيل في منطقِة  لنهِر  الغربيِة  فِة  ال�شّ الجيزِة )خوفو، وخفرع، ومنقرع(، وتقُع على 

الجيزِة. انظِر ال�ّشكَل )4- 17(.
تمثاُل الحريِة في الولياِت المتحدِة الأمريكية  - 6

. يقُع في مدينِة نيويورك على ال�ّشاحِل ال�شرقيِّ للمحيِط الأطل�شيِّ  

 - ما عجائُب الدنيا ال�ّشبِع القديمِة؟
- يوجُد َمْعَلٌم �شياحيٌّ عربيٌّ �شِمَن عجائِب الّدنيا ال�شبِع الجديدِة، ما ا�شُمه؟ وفي اأيِّ 

دولٍة يوَجُد؟
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ال�شكل )4-17(: اأهراماُت الجيزِة. ال�شكل )4-16(: مبنى الكولو�شيوم.

ق�شُر الحمراِء في ا�شبانيا  - 7
، يقُع في  ُيَعدُّ ال�شاهَد ال�شامَت على ِحقبِة الحكِم العربيِّ الإ�شالميِّ متمثاًل بالع�شِر الأمويِّ
مدينِة غرناطة، ُبنَي في القرِن الّرابِع الهجريِّ على يِد ُملوِك بني الأحمِر، واّتخَذ ا�شَمه مَن 
الحجارِة الحمراِء التي ُبنيْت ِمنه، يتاألُف الق�شُر مْن قلعٍة لها برجاِن عظيماِن، وزخارُف 

ُتَزيُِّن مدخَلُه، مكتوٌب عليها عبارُة »ل غالَب اإِّل اهللُ«. انظِر ال�ّشكَل )18-4(.
تاج محل في الهند  - 8

ع�شَر  ال�ّشابَع  القرِن  في  ُبنيْت  التي  الرائعِة  المعالِم  اأبرِز  مْن  ويعدُّ  اأغرا،  مدينِة  في  يقُع 
بناُه   ، والهنديِّ والفرن�شيِّ  العثمانيِّ  المعماريِّ  الفنِّ  مَن  خليطًا  يجمُع  اإِْذ   ، الميالديِّ
الإمبراطوُر الهنديُّ جيهاُن �شاه تخليًدا لزوجتِه »ممتاز محل«. انظِر ال�شكَل )19-4(. 

ال�شكل )4-19(: تاُج محّل. ال�شكل )4-18(: ق�شُر الحمراِء.
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مدينُة مات�شو بيت�شو في البيرو  -9
نِّفْت في قائمِة  ُبنيْت في القرِن الخام�َس ع�شَر الميالديِّ على يِد �شعِب الأنكا، و�شُ  

التّراِث العالمّي، وهَي اإحدى عجائِب الّدنيا ال�ّشبِع الجديدِة.
متحُف وجامُع اآيا �شوفيا في تركيا  -10

يقُع في مدينِة ا�شطنبول، ويمّثُل روائَع العمارِة البيزنطيِة، والزخرفِة العثمانيِة، انظِر   
ال�ّشكَل )20-4(.

كما توجُد العديُد مَن المناطِق ال�شياحيِة الأخرى ذاِت ال�شهرِة الوا�شعِة، مثَل: برِج   
خليفَة في الإماراِت العربيِة المتحدِة، وكني�شِة �شان بطر�شبرغ في رو�شيا، وبرَجي 
بترونا�س في العا�شمِة الماليزيِة كواللمبور. انظِر ال�ّشكَل )4-21(، وموقُع كري�شتو 
العا�شمِة  في  التذكارّي  لنكولن  ِب  وُن�شْ البرازيِل،  في  الفادي(  ريدينتور)الم�شيُح 

الأمريكيِة وا�شنطن.

ال�شكل )4-21(: برجا بترونا�َس.ال�شكل )4-20(: جامُع اآيا �شوفيا.  

نشاط

ها  با�شتخداِم �شبكِة الإنترنت اجمْع �شوًرا عِن المناطِق ال�شياحيِة العالميِة، واعر�شْ
اأماَم زمالِئك في مختبِر الحا�شوِب.

●  اذكْر مناطَق �شياحيًة في الأردنِّ على غراِر المعالِم ال�شياحيِة في العالِم.
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ما المق�شوُد بالمفاهيِم الآتيِة:  - 1
�شوِر ال�شين العظيِم، ق�شِر الحمراِء، الكولو�شيوِم؟    

ف�ّشْر ما ياأتي:  - 2
اأ    - تعدُّ فرن�شا اأكثَر ا�شتقباًل لل�شياِح مَن الولياِت المتحدِة الأمريكيِة.  

ب - بناَء ق�شِر تاِج محّل في الهنِد.  
اذكْر اأربًعا من عجائِب الّدنيا ال�شبِع الجديدِة.  - 3

�شْل بخٍط بيَن الَمْعِلم ال�شياحيَّ والدولِة التي يوجُد فيها، كما ياأتي:  - 4

الدولُةالَمْعَلُم ال�شياحّي

- اإيطاليااأ    - جامُع اآيا �شوفيا
- البيروب - تمثاُل الحريِة

- تركياجـ - برُج خليفَة
- الولياُت المتحدُة الأمريكيُةد   - مدينُة مات�شو بيت�شو

- الإماراُت العربيُة المتحدُةهـ  - برُج بيزا المائُل

أسئلة الدرس
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●  لماذا تعدُّ الأردنِّ مَن الدوِل الرائدِة �شياحًيا في منطقِة ال�ّشرِق الأو�شِط؟ 
 ، ب�شريِّ وازدهاٍر ح�شاريٍّ ا�شتقراٍر  الع�شوِر وما زال منطقَة  اأقدِم  منُذ  الأردُن  كان 
�َشيََّد الإن�شاُن فيه ح�شاراٍت، ما تزاُل معالُمها ماثلًة للَعياِن، ويقُع الأردنُّ جنوَب غرِب 
العالِم، ونقطَة  بيَن دوِل  الو�شِل  الممّيُز حلقَة  الجغرافيُّ  الموقُع  اأك�شَبُه هذا  اآ�شيا، وقْد 

ارتكاٍز محوريٍّ بيَن الأقطاِر العربيِة وقاراِت العالِم. 

السياحُة في األردنِّ الّدرُس
الّرابُع

 مواقُع ال�شياحِة في الأردنِّ

ه، ُمخلِّفًة  تنت�شُر في الأردنِّ العديُد مَن الح�شاراِت التاريخيِة التي ظهرْت على اأر�شِ
والم�شيحيِة،  والرومانيِة،  والإغريقيِة،  النّبطيِة،  الح�شاراِت  مَن  تاريخًيا  اإرًثا  وراَءها 

والإ�شالميِة، وتق�شُم هذِه المواقُع اإلى:
اآثار الح�شاراِت القديمِة  -1

وتعدُّ  والأْدِيَرة.  والكنائ�ِس  الجماِل،  واأُمِّ  قي�ٍس  واأمِّ  وجر�َس  البترا  بمدينِة  متمثلًة   
ال�ّسياح؛ لالّطالِع  اأعداٍد كبيرٍة مَن  ت�شتقطُبه مْن  ِلما  الأردنيِة؛  ال�شياحِة  ُدْرَة  البترا 
َتمثَّل  نوعه؛  فريًدا مْن  اأوجدوا طراًزا معماريًا  الذين  الأنباِط  العرِب  على ح�شارِة 
البترا  تقُع  ال�شراِة،  جباِل  بيَن  منيٍع  موقٍع  في  الورديِة،  للمدينِة  ال�شخريِّ  بالّنحِت 
جنوَب العا�شمِة عّماَن على بعِد 225كم، ومّما زاَد في اأهميِتها اأَّنها اأ�شبَحْت مْن 

عجائِب الّدنيا ال�شبِع الجديدِة عام 2007. انظِر ال�ّشكَل )22-4(.

ال�شياحُة الثقافيُة والتاريخيُة اأوًل
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ال�شكل )4-22(: موقع الدير - مدينُة البترا.

الِقالُع التاريخيُة  - 2
كقلعِة عجلوَن والكرِك وال�ّشوبِك.

الق�شوُر ال�شحراويُة  - 3
يِد، وخدمِة القوافِل التجارية، مثَل: ق�شِر  كانْت ُت�شتخدُم لأغرا�ِس الإقامِة، وال�شّ

الحّرانِة والق�شطِل وبرقِع والقطرانِة وُق�شيِر عمرَة.

ال�شياحُة الدينيُة ثانيًا

عرَف الأردنُّ هذا النوَع مَن ال�شياحِة بحكِم وجوِد مقاماِت الأنبياِء وال�شحابِة على 
اأر�شه، حيُث تجِذُب هذه المواقُع ال�شياَح مْن دوٍل مختلفٍة: كالخليِج العربيِّ وماليزيا 
، والعديِد من الكنائ�ِس التي تعوُد  وتركيا وغيرها. اإ�شافًة اإلى عدٍد مْن مواقِع الحِج الم�شيحيِّ
لفتراٍت زمنيٍة مختلفٍة.ولالأردن دور مركزي في تاريخ اأهل الكتاب، فالعديد من الأنبياء 
ممن ورد ذكرهم في التوراة والأنجيل والقراآن الكريم، ارتبط تاريخهم باأر�س الأردن.
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ال�شياحُة العالجيُة ثالثًا

1- مواقُع ال�شياحِة الدينيِة الإ�شالميِة 
عبيدَة  اأمثاَل:اأبي  وال�شحابِة،  الأنبياِء  ومقاماِت  الإ�شالميِة  المعارِك  بمواقِع  تتمثُل 
)عامِر بِن الجراِح(، و�ُشَرحبيَل بِن ح�شنَة، وجعفِر الّطيار، وزيٍد بِن حارثَة - ر�شي 

اهلل عنهم -.
2- مواقُع ال�شياحِة الدينيِة الم�شيحيِة

المّيِت.  البحِر  قرَب  الخرار،  وادي  في  كالمغط�ِس   : الم�شيحيِّ الحجِّ  مواقِع  مثَل 
انظِر ال�ّشكَل )4-23(، وجبِل نيبو، ومكاوِر، وكني�شِة �شّيدِة الجبِل في عنجرَة، 

وماِر اليا�س، وموقع اهل الكهف.

ال�شكل )4-24(: موُقع اأهِل الكهِف. ال�شكل )4-23(: مغط�ُس ال�شيِد الم�شيِح. 

، وطرُق العالِج الطبيعيِة والتقليديِة في  اأ�شهَم وجوُد الينابيُع المعدنيُة والجوُّ ال�شحيُّ
تطويِر ال�شياحِة العالجيِة، التي تتمّثُل بالمواقع الآتية: 

1- الينابيُع المعدنيُة الحارُة
اأبي ذابلَة   تتواجُد في المخيبِة �شماًل، مروًرا بحماماِت ال�شونِة ال�شماليِة، وحّمِة 
في اإربَد، ُثّم حماماِت ماعيَن في ماأدبا، وابِن حّماٍد في الكرِك، وحماماِت عفرا 

وبربيطِة في الطفيلة. انظِر ال�ّشكَل )25-4(.
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هل تعلم

ال�شكل )4-25(: حماماُت ماعيَن.

مياُه البحِر الميِّت   - 2

الخ�شائ�ِس  ب�شبِب  الّدوِل،  مختلِف  مْن  ال�شّياُح  دها  يق�شُ عالجيًة  منطقًة  تعدُّ 
الطبيعيِة في ماِء وطيِن البحِر المّيِت الذي اأغناها بكافِة اأ�شكاِل المعادِن والأمالِح. 

انظِرال�ّشكَل )26-4(.

ال�شكل )4-26(: اأمالح مياه البحُر المّيُت.

المـرتبــَة  احـتـلَّ الأردُن   -
ال�ّشـــرِق   فــي  الأولــى 
الأو�شـــِط مــن حــيــُث 
ال�شيـاحُة العالجيــُة عـاَم 

2015م.
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نظًرا لتواُفِر عنا�شِر ال�شياحـِة البيئيـِة في الأردنِّ مْن تنّوِع المنـاِخ، البيئِة الت�شاري�شيِة، 
والحيواناِت  النباتاِت  على  للحفاِظ  الطبيعيـِة؛  المحميـاِت  مَن  العديـُد  اأقيمـْت  فقـد 

البريِة. انظِر الجدوَل الآتي، ُثّم اأِجْب عِن الأ�شئلِة الآتية:
. الجدول )4- 1(: المحمياُت الطبيعيُة في الأردنِّ

تاريُخ الّتاأ�شي�سالم�شاحُة )كم2(المحافظُةالمحميُة
221975الزرقاُءال�شومريُّ

121978الزرقاُءالأزرُق المائيُة
2201987الكرُكالموجُب

3201993الطفيلُة�شانا
131998عجلوُنعجلوُن

8.52004جر�ُسدبيُن
؟ ●  متى تاأ�ش�شْت اأّوُل محميٍة طبيعيٍة في الأردنِّ

●  ما اأكبُر محميٍة؟ وكم َتبُلُغ م�شاَحُتها؟ 

ال�شياحُة البيئيُة رابًعا

والأنماِط  البيئيِة  الأنظمِة  ناحيِة  من  ا  تنوعاً الأردنِّ  مناطِق  اأكثَر  �سانا  محميُة  تعدُّ 
النباتيِة، انظِر ال�ّشكَل )27-4(.

ال�شكل )4-27(: محميُة �شانا.
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�شياحُة الموؤتمراِت خام�ًشا

�شياحُة المعار�ِص والمتاحِف �شاد�ًشا

، اإْذ يعوُد اإليها  اأَر�َشْت  القيادُة الها�شميُة الحكيمُة اأجواَء الأمِن وال�شتقراِر في الأردنِّ
الأردنِّ  وجَه  عك�شْت  التي  الموؤتمراِت  مَن  العديِد  وا�شت�شافِة  دعِم  في  الكبيُر  الف�شُل 
يحملوَن  وهم  بلداِنهم  اإلى  الم�شاركوَن  يعوُد  حيُث  الّدوليِة،  ال�شاحِة  على  الح�شاريِّ 
، وقد �شاعْدت هذِه الموؤتمراُت على تن�شيِط الحركِة ال�شياحيِة  رقًة عِن الأردنِّ �شورًة ُم�شِ
من خالِل: زيادِة الّطلِب على الغرِف الفندقيِة، والخدماِت ال�شياحيِة. يترّكُز هذا النوُع 
ومْن  والعقبِة،  الميِت،  البحِر  ومنطقِة  عماَن،  مثَل:  محدودٍة،  مناطَق  في  ال�شياحِة  من 

اأ�شهِرها: موؤتمُر المنتدى القت�شاديُّ العالميُّ )دافو�س( في البحِر المّيِت. 

التي  الأردنِّ  في  الجديدِة  ال�شياحيِة  الأن�شطِة  بع�ُس  الأخيرِة  ال�شنواِت  في  ازدهَرْت 
 ، الأردنِّ في  �شنويًا  ُتقام  والتي  والمهرجاناِت،  والمتاحِف  المعار�ِس  ب�شياحِة  ترتبُط 
مثَل: المعار�ِس ال�شناعيِة والع�شكريِة )�شوفك�س(، والفنيِة كمهرجاِن جر�َس، والفحي�ِس 

، ومتحِف الحياِة ال�شعبيِة وغيِرها. انظِر ال�ّشكَل )28-4(. الثقافيِّ

ال�شكل )4-28(: جانٌب من متحِف الحياِة ال�شعبيِة – و�ْشط عماَن.
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�شياحُة التّرفيِه والترويِح �شابًعا

تنت�شُر في الأردنِّ الكثيُر مَن المناطِق الترفيهيِة التي تجِذُب الزائريَن اإليها لال�شتمتاِع 
يِد وال�شباحِة، وت�شلُِّق الجباِل  اأوقـاِت الفراِغ، وممار�شِة هواياِت ال�شّ بالطبيعِة، وق�شاِء 
الأنهـاِر  بع�ِس  ومياِه  والغاباِت  العامـِة،  والمنتزهـاِت  الحدائـِق  وجوَد  اإنَّ  والتجواِل. 
الزائريَن،  مَن  الكثيَر  ت�شتقطُب  مناطُق  وغيِرها،  ِرِم  وجباِل  العقبِة  وخليِج  وال�شدوِد، 
باهظٍة،  تكاليَف  يتطّلُب  ب�شورٍة جماعيٍة، ول  العادِة  في  ال�شياحيَّ  النمَط  هذا  يماَر�ُس 

ُط في اأوقاِت الُعطِل والإجازاِت والأعياِد. انظِر ال�ّشكَل )29-4(. كما ين�شَ

ال�شكل )4-29(:  �شياحُة الترويِح على �شاطئ العقبِة.

بنظافِة  وتمتاُز  الأحمِر؟  البحِر  على  لالأردنِّ  الوحيُد  البحريُّ  المنفُذ  العقبَة  اأنَّ 
لنموِّ  مثاليًة  بيئًة  الميناُء  وُي�شّكُل  اأمواِجه،  وهدوِء  البحِر  مياِه  و�شفاِء  �شواِطئها 

المُرجاِن، واأنواٍع مختلفٍة متعددة مَن الحياِة البحريِة. 
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. عّدْد اأربعًة مَن الينابيِع الحاّرِة في الأردنِّ  - 1
ف�ّشْر ما ياأتي:  - 2

. اأ    - تواُجُد  بع�ِس مواقِع ال�شياحِة الترفيهيِة في الأردنِّ  
. ب - ازدياُد ن�ساِط �سياحِة الموؤتمراِت في الأردنِّ  

جـ - يحتلُّ الأردنُّ موقًعا ا�شتراتيجًيا.  
قارْن بيَن محميَتي �شانا وعجلوَن مْن حيُث:  - 3

اأ    - �شنُة التاأ�شي�ِس.  
ب - الم�شاحُة.  

. جـ - الموقُع الجغرافيُّ  
اأكمل الفراَغ بالكلمِة المنا�شبِة كما ياأتي:  - 4

اأ    - يوجُد في الأردنِّ قالٌع تاريخيٌة مثَل: .........................  
ب - يَطلُق على المنطقِة التي تقُع �شماَل البحِر المّيِت في وادي الخراِر ا�شُم:   

.........................         
جـ - ي�شارُك الأردنُّ �شنويًا في بع�ِس المعار�ِس الع�شكريِة مثَل: معِر�ِس    

.........................                 
د   - المنطقُة الوحيدُة التي تن�شُط فيها ال�شباحُة وركوُب القوارِب في الأردنِّ هَي:   

.........................                 
حراويِة، ق�شُر الحرانِة، وُق�شيُر           هـ  - ِمَن الأمثلِة على الُق�شوِر ال�شّ  

.........................                 
، معركتا: و   - من اأ�شهِر المعارِك الإ�شالميِة التي جرْت على ثرى الأردنِّ  

           ......................... و .........................

أسئلة الدرس
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ما المق�شوُد بالمفاهيِم والم�شطلحاِت الآتيِة:  -1
؟  ال�شياحِة، الم�شايِف، ال�شياحِة البيئيِة، ال�شياحِة الثقافية، الَمْغط�ِس، الّطلِب ال�شياحيِّ  

ف�شِر العباراِت الآتيَة:  -2
اأ    - تعدُّ ال�شياحُة الترفيهيُة مْن اأقدِم اأنواِع ال�شياحِة واأكثِرها انت�شاًرا.  

. ب - تعدُّ الجباُل مْن اأهمِّ العوامِل الطبيعيِة للجْذِب ال�شياحيِّ  
. جـ - تنت�شُر ال�شياحُة البيئيُة في الأردنِّ  

اذكْر ثالًثا مّما ياأتي:   -3
ب - المعالِم ال�شياحيِة في العالِم. اأ    - اأنواِع ال�شياحِة.     

. جـ - العوامِل الموؤثرِة في الّطلِب ال�شياحيِّ  
4- �شْع دائرًة حوَل رمِز الإجابِة ال�شحيحِة في كلٍّ مّما ياأتي:

)1( ُتعدُّ قلعُة الكرِك مثاًل على ال�شياحِة:   
اأ  - الدينيِة               ب - الثقافيِة               جـ - الترفيهيِة                د  - العالجيِة

)2( يقع جامُع اآيا �شوفيا في:       
اأ  - رو�شيا                ب - تركيا                جـ - العراق                د  - اإ�شبانيا

)3( مَن الأمثلِة على الم�شاتي:  
ب - جباُل الهماليا           اأ  - الأغواُر في الأردنِّ    

د  - عماُن جـ - البترا    
)4( ُبِنَي ق�شُر الحمراِء في اإ�شبانيا اإّباَن حْكِم:  

اأ  - الفراعنِة             ب - العثمانييَن            جـ - الأموييَن            د  - الفرن�شييَن
)5( المحميُة الطبيعيُة التي يوجد فيها تنّوٌع لالأقاليِم الحيويِة في الأردنِّ هي:  

اأ  - ال�شومريُّ               ب - �شانا             جـ - عجلوُن               د  - دبيُن

أسئلة الوحدة
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)6( من مزايا ال�شياحِة الدينيِة:  
اأ   - ال�شتمتاُع بالمناظِر الطبيعيِة  

ب - البحُث والتق�شّي واإنجاُز كلِّ جديٍد.
جـ - تقويُة الجانِب الّروحيِّ لالإن�شاِن

د   - الهتماُم ب�شحِة الإن�شاِن الج�شميِة والعقليِة
ُح فيه العالقَة بيَن ُكلٍّ مما ياأتي: ْن تعميًما تو�شِّ كوِّ  -5

. اأ   - تطّرَف المناِخ والّن�ساَط ال�سياحيَّ  
ب- م�شتوى الّدخِل والّطلِب على ال�شياحِة.  

جـ- الأمِن وال�شياحِة.  
المواقِع  بتعييِن  قم   -6
ال�شياحيِة الآتية، ح�ْشب 
خريطِة  على  موِقعها 

الأردنِّ ال�شماِء:
محميُة  عمرَة،  )ُق�شيُر   
عجلوَن، قلعُة ال�شوبِك، 
اأّم قي�ٍس، متحُف  البترا، 

الأحياِء البحريِة(.
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وفًقا  الآتية،  المهاراِت  ممار�شِة  على  قادًرا  �شتكوُن  ال�شياحة،  وحدِة  درا�شِة  بعَد 
ينا�شُب  الذي  الَمرّبِع  في   )√( اإ�شارة  بو�شِع  ُقْم  اأدناه،  الجدوِل  في  الُمدرجِة  للمعاييِر 

اأداءك لكلِّ مهارٍة منها:

1
2
3
4
5

6

7
8
9

10

11

�شعيٌفجيٌّدممتاٌزعنا�شُر الأداِءالّرقُم

اأمّيُز بين اأنواِع ال�شياحِة.
اأثّمُن دوَر الم�شوؤوليَن في تطويِر قطاعِ ال�شياحِة.

اأُفّرُق بيَن ال�شياحِة الداخليِة والخارجيِة.
اأُقّدُر اأهميَة المحافظِة على الأماكِن ال�شياحيِة في وطني. 
الوجهاِت  عِن  البحِث  في  الإنترنت  �شبكَة  اأ�شتخدُم 

ال�شياحيِة في العالمِ.
اأُقّدُر دوَر الأردنييَن في احتراِم ال�ّشياِح مْن جميِع دوِل 

العالمِ.
. اأُدرُك اأهميَة الأمِن وال�شتقراِر في الجذِب ال�ّشياحيِّ
اأحّدُد على خريطِة الأردِن مواقَع ال�شياحِة الإ�شالميِة.

اأقّدُر دوَر القيادِة الها�شميِة الحكيمِة في تطويِر ال�شياحِة.
بالن�شبِة  اقت�شاديًا  ن�شاًطا  بو�شفها  ال�شياحِة  اأهميَة  اأعِرُف 

للّدوِل.
الحِة  اأحر�ُس دائًما على اأَن اأكوَن اأنموذًجا للمواَطَنِة ال�شّ

عنَد الّتعامِل مَع ال�ّشياحِ.
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العالم،  �شكان  حالة   ،UNFPA لل�شكاِن  المتحدِة  الأمِم  �شندوُق  المتحدُة،  الأمُم   -   1
2010م.

ح�شن، اأبو �شمور )2005(، الجغرافية والتربة، دار الم�شيرة للن�شر والتوزيع، عمان،   -   2
الأردن.

دائرة الح�شاءات العامة - بيانات وارقام عن الردن بين عامي 2000-2015م.  -   3
زياد عبي�شات، ال�شياحة والمعالم الدينية في الأردن، الطبعة الأولى، عمان، 2010.  -   4
الأولى،  الطبعة  والتوزيع،  للن�شر  ال�شفاء  دار  المدن،  جغرافية  الهيتي،  فار�س  �شبري   -   5

عمان، 2010م.
الدار  المدن،  جغرافية  الجندي،  وه�شام  الخر�س،  وح�شن  غنيم،  محمد  عثمان   -   6

المنهجية للن�شر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان 2016م.
المعرفة  دار  وتطبيقات،  اأ�ش�ص  الطبيعية:  الجغرافيا   ،)2009( حمدنية،  العو�شي،   -   7

الجامعية، الإ�شكندرية.
كايد عثمان اأبو �شبحة، جغرافية المدن، دار وائل، الطبعة الثانية، عمان 2007.  -   8

محمد ال�شيرفي - التخطيط ال�شياحي - دار الهناء - القاهرة - 2009.  -   9
محمود محمد عا�شور: اأ�ش�ص الجغرافيا الطبيعية، دار القلم، دبي، ط2، 2004.  -10

هانم رجب اآل دوري�س واأحمد اإبراهيم مالوي - العوامل الموؤثرة في الدخل ال�شياحي   -11
في الأردن: )درا�شة قيا�شية للفترة 1975 - 2005(

وزارة ال�شياحة والآثار - ن�شرات �شياحية وارقام 2006-2015م.  -12

قائمة المراجع

أواًل: المراجع العربية
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1 - http:// data.albankaldawli.org

2 - http:// www.mota.gov.jo

3 - http:// www.unwto.org/ar

4 - http:// ar.visitjordan.com/default.aspx.

ثانيا: المراجع األجنبية

ثالًثا: المواقع اإللكترونية

1 - Stephen Williams, Tourism Geography.  Londaon and New York.

2 - Wahab, S., and Cooper, C., Tourism in the Age of Globalisation. London and 
New York, (Eds), 2001.

3 - Weather, Climate And Tourism A Geographical-Perspective, Ma Bele’n 
Go’mex Marti’n -University of Barcelona, Spain.
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