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 ظاهرات حية

حية غير ظاهرات  

 اإلنسان

 الموارد الطبيعية البيئة

تعتمد جميع الكائنات الحية على بينتهم لتزويدهم بما يحتاجون 

  إليه، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى

التعايش هو عالقة وثيقة بين الكائنات الحية من مختلف 

ات الحيةني واحد على األقل من فوائد الكائاألنواع في أ  

المنافسة هي العالقة بين الكائنات الحية التي تعتمد على نفس 

 الموارد









 جميع مناطق التوقيت في العالم يلتقي في القطبين الشمالي والجنوبي

هو موقع الدولة بالنسبة لخطوط 

 الطول ودوائر العرض

هو موقع الدولة بالنسبة 

 لليابس والماء

 



خط جرينتش 

 ورقمه صفر

خط االستواء ورقمه 

 صفر

تعيين الزمان بين األماكن على سطح 

 األرض

يسمى خط التاريخ  180خط طول 

ومنه يبدأ اليومالدولي   

تقسيم الكرة األرضية إلى 

 أقاليم مناخية

 الشمال الشرقي

 الشمال الغربي







درجة الحرارة ترتفع درجة واحدة كلما ارتفعنا عن سطح األرض 

متر 150  



جبال الهيمااليا وجبال 

 عسير والحجاز

 

أطلسجبال   

جبال األلب وجبال 

 أسكندنافيا

التبت -هضبة نجد   

 هضبة أثيوبيا

 الهضاب الوسطي

 سهول دجلة والفرات

هر النيلن  

 السهل األوروبي العظيم

-يتركز فيها السكان لسهولة التنقل  - ألنها تتميز باستوائها وقلة ارتفاعها

تعتبر موانئ طبيعية -سهولة بناء المساكن عليها   

درجات مئوية 7  





 

 هو حالة الجو خالل فترة زمنية طويلة

 يختلف المناخ من منطقة إلى أخرى



 المناخ الصحراوي الحار

 المناخ الصحراوي الحار

 
المناخالعتدال  –سط مناخ البحر المتو  

بقدر حكمة هللا تعالى في تنوع األقاليم المناخية، فاألقاليم المناخية 

ن سطح األرض ولكنها متشابهة في مناطق متصلة منفصلة م

ائصها المناخية من حيث درجة الحرارة / الرياح / األمطارصخ  





 

 البيئة الجبلية تعتبر بيئة للسياحة



 صحراوية

 حارة

 بحرية جبلية

 سهلية

  متجمدة معتدلة



صحراويةبيئة   بيئة متجمدة 

ة النباتية والحيوانية أكثر من تنوع الحيا -ممارسة العديد من األنشطة 

 البيئات األخرى
إمكانية إقامة النشاط  -ازدياد البناء واالستقرار عن غيرها من البيئات 

 الزراعي والصناعي فيها



 هنري ديفيد
 خط جرينتش

 خط التاريخ الدولي

30و 5 /28و 45  

 الجنوبية الغربية

الشرقيالشمال   
 الشمال الغربي
 زيد السيد الرفاعي

1934 

2018 

 البيئة غير الحية البيئة الحية



 صحراوية

 الرياح

 بحرية سهلية جبلية

 حارة متجمدة معتدلة

 الهضاب الجبال

 السهول الساحلية

هولالس  

 السهول الفيضية

درجة 

 الحرارة

الضغط 

 الجوي

 األمطار الرطوبة



 

 



 

  الحفاظ على التوازن البيئي للكرة األرضية
 توفير الثروات المعدنية والنباتية والسمكية المختلفة لإلنسان

العالقة التبادلية بين عناصر البيئة الطبيعية -التوازن البيئي   
وحدات بيئية كاملة ضمن حدود جغرافية -توفر موارد طبيعية عديدة   

 الرياح
 األمطار
 الحرارة
 النباتات
 اإلنسان

عدنية المهمةتخزين المياه الطبيعية والثروات الم  
بيئة سياحية -تعتبر بيئة طبيعية للحياة البرية   

تنوع الحياة النباتية والحيوانية أكثر من البيئات األخرى -ممارسة العديد من األنشطة    
إمكانية إقامة النشاط الزراعي  -من البيئات  ازدياد البناء واالستقرار عن غيرها

 والصناعي فيها



هو اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان ويحصل فيه على مقومات 

 حياته، ويتفاعل فيها مع عناصر البيئة األخرى

كل ما يحيط باإلنسان من ظاهرات حية وغير حية ليس لإلنسان أي دخل في 

 وجودها وتتمثل في بنية األرض والتضاريس والمناخ والنبات الطبيعي والحيوانات

هو التفاعل المستمر بين مكونات البيئة الذي يحفظ استقرارها النسبي في 

 زمن محدد دون أن يتأثر أي مكون على المكونات األخرى

 هو موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض

 هو موقع الدولة في مكان معين

ع الدولة بالنسبة لليابس والماءهو موق  

المح الرئيسية لشكل سطح األرض من مرتفعات ومنخفضات وأوديةهي الم  

متر 1000هي كل مرتفع من األرض وله قمة ال يقل ارتفاعها عن   

 هي أرض مرتفعة سطحها مستو وتمتد على مساحة كبيرة

 هي مساحة كبيرة من سطح األرض تتميز باستوائها وقلة ارتفاعها

تميزة مساحة من األرض ذات خصائص مناخية متشابهة وم

 عن غيرها



 اإلنسان

ة النباتية والحيوانية أكثر من البيئات األخرىتنوع الحيا -ممارسة العديد من األنشطة   
إمكانية إقامة النشاط الزراعي والصناعي فيها -ازدياد البناء واالستقرار عن غيرها من البيئات   

 

 الحياة الطبيعية البيئة

يتركز فيها السكان لسهولة التنقل -ألنها تتميز باستوائها وقلة ارتفاعها    
 سهولة بناء المساكن عليها 

تعتبر موانئ طبيعية   











 



 اإلنسان أصبح قادراً على العيش في جميع البيئات

 هو التوزيع األمثل للموارد الطبيعية التي توفرها البيئة لعملية التنمية المستدامة

 

أنماط االستهالك واالنتاج المستدامة: تزايد عدد سكان العالم وتدهور الموارد الطبيعية 

قل من المياه واألراضي الزراعية وزيادة التحضير يعني تغذية المزيد من السكان باأل

 والعمالة الريفية





 

 اإلنسان أصبح مالك زمام األمور بمنجزاته الصناعية



المرحلة ال ألن اإلنسان كان يعتمد على الموارد الطبيعية المتوفرة وهذه 

 تتطلب مشقة

كان في اكتشاف النار نقطة تحول رئيسية في حياة 

ت المختلفةالبشر، فقد فتح العديد من المجاال  
  الضوء والحرارة المنبعثة منه

 الحماية من الحيوانات المفترسة والصيد
 استخدام النار لالستفادة منه في الطهي

ياة اإلنسانساعد استئناس اإلنسان للحيوان على استقرار ح  

 مجموعة الدول الصناعية السبع

 فرنسا

 ألمانيا

انالياب  

 أمريكا

 كندا

 انجلترا

 إيطاليا





 



 اإلنسان محور االهتمام البيئي واالقتصادي واالجتماعي

 

 الماء والهواء

 تكثر موارد النظام البيئي ويفيض لعدم وجود طلب عليها

الكائنات الحية 

 النباتية
 بكتيريا وفطريات اإلنسان والحيوان





 

جار والغابات رئة كوكب األرضاألش  



وضرب لنا مثالً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت 

 بأنعم هللا فأذاقها هللا لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون

ألن األشجار والغابات رئة كوكب األرض ورمز للكرامة البشرية وأنها تقوم 

 بدور أساسي في استمرارية الحياة

 تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة األخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية
ط على الصعيد إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات واالستراتيجيات والتخطي

 الوطني

 هولندا

تنظيم العديد من الحمالت الهادفة والتي تكون بهدف تشجيع يترك 

 الزراعة المستدامة
 مكافحة عملية الصيد الجائر وذلك حفاظاً على المحيطات والبحار
العمل على تحفيز استخدام بدائل لطاقة بهدف التغلب علة التهديدات التي تواجه 

 كوكب األرض

 أمستردام

1971 



 أنطونيو غوتيريس

مارس 21  
2004 

يملك فيها اإلنسان قدرات 

علمية وتكنولوجية كبيرة 

تمكنه من استغالل مواردها 

 حسب رغباته

يكون فيها اإلنسان قدرات 

علمية محدودة تمكنه من 

 استغالل موارد البيئة

القوانين واألنظمة التي تعمل على تنظيم العالقات االجتماعية 

لبيئةبين األفراد والنشاطات الممارسة من اإلنسان داخل ا  

 هو االعتناء بالحيوانات الداجنة وتوليدها

 هو التوزيع األمثل للموارد الطبيعية التي توفرها البيئة لعملية التنمية المستدامة

 عدد السكان / مساحة الدولة

مجموعة من العناصر الحية وغير الحية تتفاعل مع 

بعضها بعضاً ضمن وحدة متجانسة ونظام متوازن 

دقيق وتعتمد كل مجموعة على األخرى وهو سر 

مرارية الحياةاست  



استراليا -اليابان  –كندا  البرازيل -الهند  -أوكرانيا    

 الهواء

 الماء

 أشعة الشمس

جائزة نوبل: هي مجموعة من ست جوائز دولية سنوية تمنحها عدة فئات من قبل  

المؤسسات السويدية والترويجية تقديراً لألكاديميين والمثقفين أو للتقدم العلمي، األب 

الجائزة نوبل هو الصناعي السويدي ومخترع الديناميت " ألفريد نوبل " تم منح الجوائز 

ألدب؛ السالم، والطب أو علم وظائف األعضاء ألول مرة في في الفيزياء؛ الكيمياء، ا

قام البنك المركزي السويدي بتأسيس جائزة في العلوم  1968، في عام 1901عام 

االقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل، والتي على الرغم من عدم كونها جائزة قد أوصى 

االقتصادية، تعّد جائزة  بها نوبل ؛ بعد ذلك أصبحت معروفة باسم جائزة نوبل في العلوم

نوبل على نطاق واسع، هم الجوائز المتاحة في مجاالت األدب والطب والفيزياء 

 والكيمياء واالقتصاد والنشاط من أجل السالم

 النباتية
 اإلنسان

 الحيوان

 البكتيريا

 فطريات



 دراسة إجراءات حماية البيئة على المنشآت
 تقديم المشورات والنصائح المناسبة والمنسجمة مع متطلبات حماية البيئة

يادة اإلنتاج بما تقتضيه التوجهات والتعليمات واللوائح البيئيةالمساهمة في ز  
 دراسة االستثمارات البيئية التي تحد من األخطار البيئية

 مرحلة الجمع وااللتقاط
 مرحلة الصيد والقنص















 



 زيادة الغطاء النباتي
 استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة

 نشر الوعي البيئي
 فرض عقوبات للمخالفين

 فرض عقوبات وغرامات للمخالفين
 االبتعاد عن رمي المخلفات في البحر

عمل توعية في وسائل اإلعالم ألهمية الحفاظ 

يئة البحريةعلى الب  

تعرض الخليج العربي للتلوث الذي نتج عنه  1991في عام 

 تدمير البيئة البحرية

 التلوث المقبول

 التلوث المدمر



الحد من التلوث البحري ودعم اإلدارة والحماية المستدامة للنظم البيئية 

 والبحرية والساحلية والتعامل مع آثار تحمض المحيطات وتنظيم صيد األسماك

هو حدوث أي تغير في تركيب الهواء 

كان عن طريق الغازات أو األدخنة سواء 

و الرماد أو األتربة أو االشعاعاتذ  

 

الماء وخواصه هو تغير في طبيعة 

الطبيعية بحيث يصبح غير صالح 

 للكائنات الحية



 



 تخصيص مناطق خاصة للمصانع بعيدة عن المناطق الزراعية
 التقليل من استخدام المواد الضارة في الزراعة

 االهتمام بعملية إعادة التدوير
 إقامة حمالت توعوية بأهمية الحفاظ على البيئة



 



 وضع العوازل للصوت في المباني السكنية
 تخصيص وقت مخصص لعمليات البناء

 فرض عقوبات للمتسببين في إثارة الضوضاء
تخصيص مناطق صناعية للمصانع والمطارات ومحطات القطار بعيدة عن 

 المناطق السكنية

 للتلوث الضوضائي وتلوث التربة مصادر متعددة



 ألن التربة الصحية هي مصدر للغذاء
 ألن التربة من المصادر الطبيعية المحدودة

 كيميائية ميكانيكية حيوية

 األغذية والزراعة لهيئة األمم المتحدة
1945 

 روما

 تمكين نظم زراعية وغذائية شاملة وفعالة القضاء على الجوع

هو خلل ذو طبيعة فيزيائية أو كيميائية أو حيوية مصدره 

 النشاط اإلنساني يؤدي إلى عدم االتزان بين مكونات التربة

 هو خليط متنافر من األصوات ذات استمرارية غير مرغوب فيها





 

 إقامة محميات طبيعية بيئية
 منع الرعي الجائر

 الزراعة وزيادة الغطاء النباتي
 نشر الوعي البيئي



 

يت إلى طبيعية وبشريةباب مشكلة التصحر في دولة الكوستنقسم أ  



  الظروف المناخية القاسية والموقع الجغرافي
 عدم انتظام معدل سقوط األمطار

يحتفل العالم في كل عام باليوم العالمي السنوي 

لمكافحة التصحر والجفاف الذي يهدف إلى 

تعريف األفراد بالجهود الدولية المبذولة لمكافحة 

 التصحر

 

 الزراعة وزيادة الغطاء النباتي في المساحات الفارغة
يعهم على الزراعةلمساعدات المالية للمزارعين وتشجتقديم ا  

 فرض عقوبات وغرامات مالية للمخالفين لقوانين الرعي الجائر







 

سعت دول مجلس التعاون الخليجي وبذلت الجهود لضمان 

 استمرارية المياه العذبة



دولة لإلجهاد المائي وتفاقم زيادة الجفاف وتسارع وتيرة التصحر  41بعد تعرض 

البد من اهتمام وضمان الجميع حصوله على مياه للشرب مأمونة وبأسعار معقولة 

فلذلك يسعى المجتمع الدولي بالتعاون لتشجيع كفاءة استخدام المياه ودعم تكنولوجيا 

 المعالجة في البلدان النامية

وارد عن تلبية كمية عجز الم

 الطلبات للسكان

امتالك البلد للموارد المائية التي تلبي جميع 

 االحتياجات لكن تقع أمام إشكالية اإلدارة

 تحلية مياه البحر
 معالجة مياه الصرف الصحي

 األمطار الصناعية







 

 إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة
 إنشاء مصفاة جديدة بديلة عن أقدم مصفاة بالدولة

 لألفراد دور كبير في تقليل نسبة االحتباس الحراري



تغير المناخيمؤتمر األمم المتحدة لل  
 إطالق مبادرة تكييف الزراعة في إفريقيا مع تغيير المناخ

اعتماد مجاالت جديدة في إطار خطة نيروبي بشأن التأثر والتكيف مع تغير المناخ 

2017في   

 من أسباب االحتباس الحراري زيادة كمية غاز ثاني أكسيد الكربون
الكرة األرضية أن االحتباس الحراري له عدة مظاهر تأثر سلباً على  

 تطوير استخدام الطاقات البديلة
 زراعة المساحات الفارغة

 زيادة الوعي لدى األفراد عن طريق عقد ندوات ومحاضرات














