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اإلعداد :

الدراسسات
ا’جتماعية

أاsلفت هذا الكتاب ÷نة مششكلة
Ãوجب القرار الوزاري رقم ٢٠٠٤/١٨٠م

تمت عمليات إإدخال إلبيانات وإلتدقيق إللغوي وإلتصصميم وإإلخرإج
بمركز إانتاج الكتاب المدرسشي والوسشائل التعليمية
بالمديرية العامة لتطوير المناهج

الصسف العاشسر
الفصسل الدراسسي اأ’ول

جميع حقوق الطبع والنششر والتوزيع
محفوظة لوزارة التربية والتعليم
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ال ˘ح ˘م ˘د ل ˘ل ˘ه ن ˘ح ˘م ˘ده ت ˘م ˘ام ال ˘ح ˘م ˘د ،ونصص ˘ل ˘ي ونسص ˘ل ˘م ع ˘لى خ ˘ي ˘ر خ ˘ل ˘ق ˘ه سص ˘ي ˘دن ˘ا م ˘ح ˘م ˘د وع ˘لى آال ˘ه وصص ˘ح ˘ب ˘ه
أاجمعين...وبعد
تحرصص وزارة التربية والتعليم على تجويد العملية التعليمية من خÓل إارسصاء قواعد منظومة تعليمية متكاملة
تلبي احتياجات البيئة العمانية وتتناسصب مع متطلباتها الحالية.
وبعد مراجعة النظام التعليمي للسصلطنة وقياسص مسصتوى أادائه وتحديد أاهم التحديات التي تواجهه ،قامت
وزارة التربية والتعليم بإاعادة ترتيب أاولوياتها ،وتنظيم جهودها إلحداث التطوير بما يتماشصى مع توجهات
السصلطنة ورؤويتها المسصتقبلية ،حيث جرى تطوير األهداف العامة للتربية ،والخطة الدراسصية التي أاولت اهتماما
أاكبر للمواد العلمية وتدريسص اللغات ،واسصتحدثت مواد دراسصية جديدة لمواكبة المسصتجدات على صصعيدي
تكنولوجيا المعلومات واحتياجات سصوق العمل من المهارات ،هذا فضص Óعن التطوير الذي أادخل على أاسصاليب
واسص˘ت˘رات˘ي˘ج˘ي˘ات ت˘دريسص ال˘م˘ن˘اه˘ج ال˘دراسص˘ي˘ة ال˘ت˘ي أاصص˘ب˘حت ت˘ع˘نى ب˘ال˘م˘ت˘ع˘ل˘م ب˘اع˘ت˘ب˘اره م˘ح˘ور ال˘ع˘م˘ل˘ي˘ة ال˘ت˘ع˘ليمية
التعلمية.
إان النقلة النوعية التي نشصهدها حاليا في العملية التعليمية أاحدثت الكثير من التغييرات الجذرية  ،فجاءت
الكتب الدراسصية متسصمة بالحداثة والمرونة ،والتوافق في موضصوعاتها مع مسصتويات أابنائنا الطلبة والطالبات،
وخصصائصص نموهم العقلي والنفسصي ،وثقافتهم الجتماعية ،واهتمت بالجوانب المهارية والفنية والرياضصة
البدنية تحقيقا لمبدأا أاصصيل من مبادئ فلسصفة التربية في السصلطنة الداعي إالى بناء الشصخصصية المتكاملة للفرد،
وعززت دور المتعلم في عملية التعلم من خÓل إاكسصابه مهارات التعلم الذاتي والتعلم التعاوني ،ولم يعد الكتاب
المدرسصي -بما يحويه من معارف ومهارات وقيم واتجاهات -إال دلي Óيسصترشصد به الطالب للوصصول إالى ما
تختزنه مصصادر المعلومات المختلفة كالمراجع المكتبية ومصصادر التعلم اإللكترونية األخرى من معارف ،وعلى
الطالب القيام بعملية البحث والتقصصي للوصصول إالى ما هو أاعمق وأاشصمل .فإاليكم أابنائي وبناتي الطÓب
والطالبات نقدم هذا الكتاب راجين أان يجد عين الهتمام منكم ،ويكون لكم خير معين؛ لتحقيق ما نسصعى إاليه
من تقدم ونماء هذا الوطن المعطاء تحت ظل القيادة الحكيمة لمولنا حضصرة صصاحب الجÓلة السصلطان قابوسص
ابن سصعيد المعظم حفظه الله ورعاه.
والله ولي التوفيق ،،
د .مديحة بنت أاحمد الششيبانية
وزيرة التربية والتعليم
٦

º«MôdG øªMôdG ¬∏dG º°ùH

áeó≤e

الحمد لله رب العالمين والصشÓة والسشÓم على سشيد
المرسشلين سشيدنا محمد وعلى آاله وصشحبه أاجمعين  ،،،وبعد
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سصرنا أان نضصع بين أايديكم الفصصل الدراسصي األول من
كتاب الدراسصات الجتماعية للصصف العاشصر الذي يشصتمل
على ثÓث وحدات دراسصية متنوعة  ،حرصصنا في بنائها على
تلبية عناصصر منهاج الدراسصات الجتماعية ،وتحقيق الغاية
منه بتزويدكم بالمعارف األسصاسصية والمهارات والقيم التي
تعينكم في بعضض جوانب الحياة.
وق ˘د ت ˘ن ˘اولت ال ˘وح ˘دة األول ˘ى ك ˘ي ˘ف ˘ي ˘ة نشص ˘أاة األرضض
وك˘ ˘ي˘ ˘ف˘ ˘ي˘ ˘ة تشص˘ ˘ك˘ ˘ل ال˘ ˘ق˘ ˘ارات وال˘ ˘م˘ ˘ح˘ ˘ي˘ ˘ط˘ ˘ات ع˘ ˘ب˘ ˘ر ال˘ ˘عصص˘ ˘ور
ال ˘ج ˘ي ˘ول ˘وج ˘ي ˘ة وال ˘ع ˘وام ˘ل ال ˘داخ ˘ل ˘ي ˘ة ال ˘ت ˘ي أاث ˘رت ف ˘ي تشص ˘ك˘ي˘ل
السصطح.
وتضصمنت الوحدة الثانية العوامل الخارجية من تجوية
وت ˘ع ˘ري ˘ة وال ˘ت ˘ي ت ˘ت˘ك˘ام˘ل ف˘ي˘م˘ا ب˘ي˘ن˘ه˘ا ل˘ت˘ع˘ط˘ي األرضض أاشص˘ك˘ال
مختلفة.
وقد تضصمنت الوحدتان األولى والثانية أامثلة عديدة من
السص ˘ل ˘ط ˘ن ˘ة ل ˘ي ˘ك ˘ون ال ˘ط ˘الب ع ˘ل ˘ى وع ˘ي ب ˘األشص ˘ك ˘ال األرضص ˘ي ˘ة
ال ˘م ˘ح ˘ي ˘ط ˘ة ب ˘ه ،وي ˘ح ˘اول ال ˘ت ˘ع ˘رف ع ˘ل˘ى ال˘م˘زي˘د م˘ن˘ه˘ا أاث˘ن˘اء
زياراته لمختلف محافظات السصلطنة.
وتناولت الوحدة الثالثة امتداد اإلسصÓم وبناء حضصارته ،
حيث اسصتعرضصت ظهور اإلسصÓم وبناء الدولة الجديدة ،
والتجارب التي أاثرت في تكوين األمة اإلسصÓمية  ،وظهور
ال˘ ˘م˘ ˘دارسض ال˘ ˘ف˘ ˘ك˘ ˘ري˘ ˘ة  ،وال˘ ˘م˘ ˘ذاهب اإلسص˘ ˘Óم˘ ˘ي˘ ˘ة وت˘ ˘ط˘ ˘وره˘ ˘ا
التاريخي .

الصص˘ ˘ال˘ ˘ح˘ ˘ة ل˘ ˘دي˘ ˘ك˘ ˘م ،وه˘ ˘ذا أاب˘ ˘رز أاه ˘داف م ˘ادة ال ˘دراسص ˘ات
الجتماعية.
ول ˘ق ˘د ح ˘رصص˘ن˘ا ع˘ل˘ى ت˘وج˘ي˘ه˘ك˘م ن˘ح˘و اسص˘ت˘خ˘دام مصص˘ادر
ال ˘ت ˘ع ˘ل ˘م ال˘م˘خ˘ت˘ل˘ف˘ة ،وق˘راءة ال˘ع˘دي˘د م˘ن الصص˘ور وال˘خ˘رائ˘ط
واألشصكال وتحليل الجداول اإلحصصائية والنصصوصض ،وتبني
اسصتراتيجية العمل الجماعي ،بهدف تطوير مهارات البحث
وكتابة التقارير ،والتفاعل الصصفي ومهارات النقاشض ،وإابداء
ال ˘رأاي وال ˘ت ˘ع ˘ب ˘ي ˘ر ع ˘ن ال ˘ذات ،وم ˘ه ˘ارات ال˘خ˘رائ˘ط ،ت˘ع˘زي˘زا
للتعلم الذاتي.
وت˘ع˘زي˘ًزا ل˘م˘ه˘ارات˘ك˘م ف˘ي ق˘راءة ال˘خ˘رائ˘ط وف˘ه˘م˘ه˘ا ف˘ق˘د
ق ˘م ˘ن ˘ا ب ˘ت ˘ذي ˘ي ˘ل ال ˘ك ˘ت ˘اب ب ˘ع ˘دد م ˘ن ال ˘خ ˘رائ ˘ط ب ˘م ˘ا ي ˘ت ˘ن ˘اسصب
والموضصوعات الواردة فيه.
إاننا إاذ نضصع هذا الكتاب بين أايديكم ليحدونا األمل أان
تبذلوا جهدا طيبا لإÓفادة من محتواه المعرفي والمهارات
التي يهدف إالى إاكسصابها  ،فأانتم محور العملية التعليمية ،
األمر الذي يتطلب منكم أاقصصى مشصاركة فاعلة  .كما نأامل
م ˘ن ˘ك ˘م ال ˘م ˘ح ˘اف ˘ظ ˘ة ع ˘ل ˘ى ك ˘ت ˘اب ˘ك ˘م ال ˘م ˘درسص ˘ي وع ˘دم ال ˘ع ˘بث
بمحتوياته وتجنب الكتابة عليه أاو اإلجابة عن األنشصطة في
داخله ،وإانما عليكم اإلجابة عنها في دفاتركم الخاصصة .
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لقد تم تضصمين الكتاب العديد من األنشصطة المتنوعة
والهادفة إالى تدريبكم على المهارات الجغرافية والتاريخية
والتي تنمي مهارات التفكير المختلفة لديكم ،وتسصهم في
إاكسصابكم القيم والتجاهات الرامية إالى تربية المواطنة
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لهداف العامة للوحدة:
ا أ
يتوقع من الطالب بعد ا’نتهاء من دراسسة هذه الوحدة أان :
يتعرف نششأأة الأرضض.
يتعرف العوامل الداخلية التي تسشهم ‘ تششكيل سشطح الأرضض اÿأرجي.
يوضشح عÓقة اللتواءات والنكسشأرات بنششأأة ا÷بأل.
يوضشح اآثأر الزلزل والÈاك ‘ Úتغي Òاأششكأل سشطح الأرضض.
يفسشر اأهمية دراسشة اأنواع الصشخور وتركيبهأ.
يصشنف اأنواع ا÷بأل اŸوجودة ‘ سشلطنة ُعمأن.
يوضشح اأوجه اسشتغÓل الأراضشي ‘ السشهول وا÷بأل.
يرسشم اأششكألً ومخططأت مختلفة لأششكأل سشطح الأرضض.
يسشتوعب اŸفأهيم واŸصشطلحأت والتعميمأت الواردة ‘ الوحدة.
يكتسشب القيم والŒأهأت واŸهأرات اŸتضشمنة ‘ الوحدة.
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الأرضض هي اأحد الكواكب السشيأرة الثمأنية التي
ت ˘ ˘دور ح ˘ ˘ول الشش ˘ ˘مسض ،وه ˘ ˘ي الك˘ ˘وكب ال˘ ˘وح˘ ˘ي˘ ˘د
المعمور في هذا الكون الششأسشع ،وتحتوي الكثير
م˘ن الك˘ن˘وز ال˘م˘ع˘دن˘ي˘ة ،وال˘ث˘روات ال˘ط˘ب˘يعية وترتسشم
على سشطحهأ اأروع المنأظر الطبيعية.ولكن قبل اأن
ندخل في تفأصشيل درسشنأ هل فكرت يوًمأ في مأهية
الأرضض؟ ومأ هو اأصشلهأ ؟ وكيف نششأأت وتطورت
إالى اأن اتخذت الششكل الذي عليه اليوم؟ ولمأذا
ت˘ت˘وزع ق˘أرات˘ه˘أ وم˘ح˘ي˘ط˘أت˘ه˘أ ب˘ه˘ذه ال˘ط˘ري˘ق˘ة ؟ وه˘ل
وصشلت الأرضض إالى مرحلة السشتقرار ؟ اأم اأنهأ لم
تصشل بعد؟
كل هذه الأسشئلة وغيرهأ سشنعرف إاجأبتهأ بعد
انتهأء دروسض هذه الوحدة .

أاتعsلم من هذا الدرسس :
الأرضض ال˘ ˘ت˘ ˘ي ت ˘ع ˘يشض ع ˘ل ˘ي ˘ه ˘أ ال ˘ي ˘وم  ⁄تك ˘ن
كذلك قبل مÓي Úالسشن.Ú
ح ˘رك ˘ة الصش ˘ف ˘أئ ˘ح الأرضش ˘ي ˘ة ل ت ˘زال تسش ˘بب
بعضض الظواهر اŸدمرة.
تÎكب الأرضض م˘ ˘ن ط˘ ˘ب˘ ˘ق˘ ˘أت ت˘ ˘خ˘ ˘ت ˘ل ˘ف ‘
سشمكهأ ومكونأتهأ ودرجة حرارتهأ.

مفاهيم ومصصطلحات أاتعّلمها:
السشد ،Ëبنجأيأ ،بنثÓسشأ  ،تيثسض ،اأوراسشيأ،
جندوانأ  ،الوششأح ،اللب ،نظرية النفجأر
ال ˘ع ˘ظ ˘ي ˘م ،ن ˘ظ˘ري˘ة زح˘زح˘ة ال˘ق˘أرات ،ح˘رك˘ة
الصشفأئح الأرضشية.

لرضس
أاولً  :ماهية ا أ
ك ˘ ˘أنت ل ˘ ˘دى ب ˘ ˘عضض ع ˘ ˘ل ˘ ˘م ˘ ˘أء ا◊ضش˘ ˘أرات ال˘ ˘ق˘ ˘دÁة
 Óاع˘ت˘ق˘د ع˘ل˘م˘أء
اع˘ت˘ق˘أدات مختلفة ع ˘ن الأرضض ف ˘م ˘ث ˘ ً
ا◊ضشأرة اليونأنية اأن الأرضض محمولة على
قرن ثور ،بينمأ اعتقد بعضض علمأء ا◊ضشأرة
الهندية ـ منذ حوا‹ ١٥٠٠سشنة ـ اأن الأرضض
محمولة فوق اأربعة فيلة واقفة على ظهر
سشلحفأة عمÓقة ،كمأ ‘ (الششكل .)١

لرضس كما تخيلها العلماء ‘ ا◊ضصارة الهندية
الشصكل ( : )١ا أ
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نشصأاة األرضس وتكوينها

الوحدة األولى

إاsن خرافأت كهذه عن الأرضض هي جزء من التقأليد واŸعتقدات السشأئدة ‘ ا◊ضشأرات القدÁة ،ومع
ت ˘قـدم ال ˘ع ˘لــم وال ˘تك ˘ن ˘ول ˘وج˘ي˘أ ت˘غÒت م˘ف˘أه˘ي˘مـن˘أ ع˘ن الأرضض وك˘ي˘ف˘ي˘ة نشش˘أأت˘ه˘أ .وتسش˘أع˘دن˘أ الأب˘ح˘أث
والدراسشأت ا÷أرية اŸسشتمرة اأك Ìفأأك Ìلفهم طبيعة هذا الكوكب وكل مأ يحتويه ،فعرفنأ اأن الأرضض
كروية الششكل مفلطحة (منبسشطة) عند القطب ،Úواأنهأ تدور حول الششمسض مع بقية كواكب اÛموعة
الششمسشية ،واأن اŸأء هو اŸكون الأك Èلهأ ،واليأبسض هو اŸكون الأقل ،واأنه كلمأ تعمقنأ ‘ بأطن الأرضض
زادت درجة حرارتهأ ،وكلمأ ارتفعنأ عن سشطح البحر قلت درجة ا◊رارة ‘ طبقة الÎوبوسشف ،Òولكن
هل فكرنأ ‘ نششأأة الأرضض ؟ وŸأذا هذه اŸكونأت ؟ وŸأذا هذا الوضشع ا◊راري لÓأرضض ؟ لنتعرف على ذلك
من خÓل الصشفحأت القأدمة.
نششاط ()١

بالرجوع إا ¤مصسادر التعلم ابحث و›موعتك حول نشسأاة اأ’رضض ،ثم أاجب عن
اأ’سسئلة ا’آتية:
 -١كيف تكونت الأرضض والنظأم الششمسشي؟
 -٢كيف اأصشبحت الأرضض بعد انفصشألهأ عن الششمسض؟
 -٣متى تكونت السشحب والعواصشف ‘ الأرضض؟ ومأ نتيجة تكونهأ ؟
 -٤اسشتخرج مفهوًمأ لكوكب الأرضض؟
 -٥كيف تعsرفنأ على بأطن الأرضض؟

نشصأاة األرضس
لقد ظهرت عدة نظريأت تفسشر نششأأة الأرضض،
ولك ˘ن م ˘ع ˘ظ ˘م ˘ه ˘أ واج ˘ه م˘ع˘أرضش˘أت اأث˘ب˘تت ع˘دم˘
صش˘ح˘ت˘ه˘أ ،وم˘ن ه˘ذه ال˘ن˘ظ˘ري˘أت :ن˘ظ˘ري˘ة ال˘نيأزك،
والنظرية السشدÁية (الغأزية) ،ونظرية الكويكبأت.
وخÓل عقد الأربعينيأت واÿمسشينيأت من القرن
العششرين ظهرت نظرية النفجأر العظيم ،وكأنت
ل لتفسش Òنششأأة الأرضض.
الأك Ìقبو ً
الشصكل ( : )٢مراحل انفجار الكون

 Óمن اŸأدة والطأقة كأنت مضشغوطة ‘ ششكل نواة (نيوترونأت وبروتونأت
وتنصض على اأن ك v
وإالكÎونأت)،ثم انفجرت نتيجة ششدة الضشغط ،واندفعت ‘ الفضشـــــأء اÿأرجي ،فÈدت وانكمششت
11
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فكّونت الكواكب .واأن النجوم تكونت عندمأ تكأثفت هذه اŸواد ‘ الفضشأء ،وششكّلت سشحأبأت
من الغبأر والغأز التي Œمعت بفعل ششدة ا÷أذبية‡ ،أ اأدى إا– ¤ول هذه اŸكونأت إا ¤مواد صشلبة
ارتفعت حرارتهأ عن طريق التفأعل ،واأصشبحت متوهجة وتقذف بألطأقة ،وبهذه الطريقة –ولت إا¤
‚وم مثل الششمسض .
لقت هذه النظرية دعًمأ عندمأ اسشتطأع العلمأء عأم ١٩٦٥م اأن يثبتوا بطريقة علمية اأن:
 صشدى النفجأر مأ يزال واقًعأ وÁكن سشمأعه رغم اأن عملية النفجــأر تّمت منذ فــÎة تÎاوح بÚ( ١٠ــ  )٢٠بليون سشنة.
 “دد الكون مأ يزال مسشتمرا ً حتى الآن.ب ˘أل ˘رج ˘وع إا ¤مصش ˘أدر ال ˘ت ˘ع˘ل˘م اب˘حث و›م˘وع˘تك ح˘ول ال˘ن˘ظ˘ري˘أت
نششاط ()٢
اıتلفة لنششأأة الأرضض  ،واأكمل جدول اŸقأرنة الآتي ‘ دفÎك:
النظرية

نششاط ()٣

الفÎة الزمنية لظهورها

ملخصص النظرية

النقد  /التأاييد

تأامل ‘ ا’آية ا’آتية  ،واسستنتج د’’تها :
قال تعالى :

﴿
﴾
سسورة اأ’نبياء /ا’آية ٣0

ثانvيا  :توزيع القارات واÙيطات
اهتم علمأء ا÷غرافيأ بدراسشة توزيع القأرات واÙيطأت ،واأسشبأب هذا التوزيع .وللتعرف إا ¤اŸزيد
حول ذلك نuفذ النششأط الآتي:
12
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نششاط ()٤

أامامك خريطة العا ، ⁄تأاملها وارسسمها ‘ دفÎك ثم أاجب عن اأ’سسئلة التي تليها :

دائرة السصتواء

٥٦٠٠
٤٢٠٠
٢٨٠٠
١٤٠٠
صصفر

الشصكل ( :)٣خريطة العا⁄

كم

 )١حدد موقع كل قأرة بألنسشبة للقأرات الأخرى  .هل تعتقد اأن هذا التوزيع كأن
هكذا منذ نششأأة الأرضض ؟ وŸأذا ؟
 )٢حuدد اأهم اÙيطأت والبحأر الكÈى ‘ العأ .⁄هل تعتقد اأنه حدث تغيّر ‘
اأحجأم هذه اÙيطأت والبحأر ع ÈمÓي Úالسشن Ú؟ وŸأذا ؟
 )٣بأسشتخدام اŸسشطرة ،احسشب اŸسشأفة ب Úقأرة اأفريقيأ وقأرة اأمريكأ ا÷نوبية من
نقطة دائرة السشتواء  .ثم اأوجد اŸسشأفة على الطبيعة بأسشتخدام مقيأسض الرسشم .
هل تعتقد اأن هذه اŸسشأفة هي نفسشهأ منذ مÓي Úالسشن Ú؟ وŸأذا ؟
 )٤ارسشم خريطة اأفريقيأ وششبه ا÷زيرة العربية ‘ ورقة خأرجية ،ثم قصض البحر
الأحمر من اÿريطة والصشق ششبه ا÷زيرة العربية بـقـأرة اأفريقيأ .مأذا تÓحظ ؟
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بعد الدراسشأت التي قأم بهأ العلمأء حول ششكل القأرات واÙيطأت ظهرت ›موعة من النظريأت
التي تفسشر توزيع القأرات واÙيطأت ،ومن اأهم هذه النظريأت :

أا

نظرية زحزحة القارات :

قدم العأ ⁄الأŸأ ' Êاألفرد فيج ' Ôعأم ١٩١٢م نظرية زحزحة القأرات التي تفسشر نششأأة وتطور
القأرات واÙيطأت ،وهي اأي ًضشأ تفسشر مواقع ا÷بأل والÈاك .Úحيث ق sسشم مراحل تكون القأرات
واÙيطأت إا ¤ثÓث مراحل هي:
اŸرحلة األو( ¤قبل  ٣٦٠مليون سشنة) :

ك˘ ˘أنت ال˘ ˘ق˘ ˘أرات ك˘ ˘ت˘ ˘ل˘ ˘ة اأرضش˘ ˘ي ˘ة واح ˘دة
سش ˘ ˘م ˘ ˘يت (ب ˘ ˘ن ˘ ˘ج ˘ ˘أي˘ ˘أ) –أط Ãح˘ ˘ي˘ ˘ط يسش˘ ˘مى
'بنثÓسشأ '.

الشصكل ()٤

اŸرحلة الثانية (قبل  ٢٠٠مليون سشنة):

بداأت بنجأيـأ بألنقسشأم حيث انقسشمت
إا ¤ك˘ ˘ت ˘ل ˘ت Úق ˘أري ˘ت' Úل ˘وراسش ˘ي ˘أ ' ‘ الشش ˘م ˘أل
و 'جندوانـأ ' ‘ ا÷نوب ،وكأن بحر تيثسض
يفصشل بينهمأ ،ويحيط بهمأ محيط بنثÓسشأ.

الشصكل ()٥

اŸرحلة الثالثة (قبل  ٦٠مليون سشنة) :

‘ ه˘ ˘ذه اŸرح˘ ˘ل˘ ˘ة تكسش˘ ˘رت 'ج˘ ˘ن˘ ˘دوان ˘أ '
لتظهر قأرات اأفريقيأ واأمريكأ ا÷نوبية وششبه
ال ˘ق ˘أرة ال ˘ه ˘ن ˘دي ˘ة (ال ˘ت˘ي  ⁄تك˘ن ضش˘م˘ن ق˘أرة
اآسش ˘ي ˘أ) ،وتكسش˘رت ' ل˘وراسش˘ي˘أ ' ل˘ت˘ظ˘ه˘ر ك˘ت˘ل˘ة
اأوراسش˘ ˘ي˘ ˘أ ' اأوروب˘ ˘أ واآسش˘ ˘ي˘ ˘أ ' وق˘ ˘أرة اأم ˘ريك ˘أ
الششمألية.
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إان ذلك التكسشر والتبأعد للصشفأئح اسشتغرق مÓي Úالسشن Úليحدث ،وظلت تتبأعد حتى صشأرت ‘
مواقعهأ ا◊ألية  ...ومأزالت تتزحزح.

اأ’دلة على صسحة نظرية زحزحة القارات:
قدم '' أالفرد فيج› ''Ôموعة من اأ’دلة على صسحة هذه النظرية وهي:
 )١العثور على حفريأت اأوضشحت وجود نبأتأت مدارية 'حأرة ' ‘ جزيرة جرينلند ' القطبية '.
 )٢وجود دراسشأت اأثبتت جريأن اأنهأر جليدية ‘ اأفريقيأ والÈازيل.

وبحلول اÿمسسينات Œمعت أادلة جديدة تسساند نظرية '' فيج '' Ôمنها:
 )١وجود تششأبه حفري ب Úجبأل الأبÓشض الأمـريكية وبـ Úجبـأل ايرلنده واسشكندنأفيأ الأوروبية.
 )٢وجود حفريأت لهأ نفسض العمر ونفسض النوع ‘ كـل من اأفريقيأ واأمريكأ ا÷نوبية.

نششاط ()٥

أا) اكتب تعريًفا مناسسبًا Ÿا يأاتي:
(نظرية زحزحة القأرات ،بنثÓسشأ ،تيثسض ،ا◊فريأت).
ب) ف uسسر ما يلي:
 انقسشأم بنجأيأ إا ¤كتلت Úقأريت.Ú وجود نبأتأت مدارية ‘ جزيرة جرينلند. وجود اأنهأر جليدية ‘ اأفريقيأ والÈازيل.ج) ماذا حدث Ùيط بنثÓسسا ؟

ورغم كل هذه الأدلة على منطقية نظرية زحزحة القأرات إال اأن العلمأء  ⁄يتمكنوا من الوقوف على
مصشدر الطأقة اÙركة لهأ إال ‘ السشتينيأت من القرن العششرين عندمأ ظهرت نظرية حركة الصسفائح

اأ’رضسية.

ب

نظرية حركة الصصفائح األرضصية (التكتونية) :

ظهرت نظرية حركة الصشفأئح الأرضشية ‘ عأم ١٩٦٨م حيث قسشمت القششرة الأرضشية إا١٦ ¤صشفيحة
تكتونية ،تتكون كل صشفيحة من قششرة الأرضض ،وا÷زء العلوي من الوششأح ،واأن هذه الصشفأئح تتحرك ببطء
على طبقة من الصشخر اŸنصشهر ‘ الوششأح ' الليثوسشف ،' Òوعندمأ تتحرك الصشفأئح فوق هذا الغÓف فإأنهأ
–مل معهأ القأرات واأراضشي (قيعأن) اÙيطأت  .وتتحرك الصشفأئح الأرضشية بثÓث حركأت:
15
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 )١تتحرك كل صشفيحة بألŒأه اŸعأكسض للصشفيحة الأخرى (تبأعد الصشفأئح) ،فتنتج الزلزل والÈاكÚ
بسشبب القوة النأŒة عن الششد.
 )٢تتحرك كل صشفيحة بأŒأه الأخرى (تقأرب الصشفأئح) فمث :ًÓتكونت جبأل الهمÓيأ نتيجة
اصشطدام الصشفيحة الهندية بصشفيحة اأوراسشيأ بسشبب القوة النأŒة عن ضشغط الصشفأئح .

∂ª¡J äÉeƒ∏©e
 ∂ª¡aحدث عندمأ –ركت صشفيحة
ÈàNGهذا مأ
 )٣تتحرك كل صشفيحة بجأنب الأخرى (Œأوز الصشفأئح) ،و
اأوراسشيأ بجأنب صشفيحة اأفريقيأ ،فتصشدعت ششبه ا÷زيرة العربية وانفصشلت عن اأفريقيأ مكونة
الأخدود الأفريقي العظيم .
نششاط ()٦

بألرجوع إا ¤خريطة الصشفأئح الأرضشية ‘ الأطلسض اŸدرسشي (صض: )٢٦
 حدد اŒأهأت حركة هذه الصشفأئح  ،ثم قم و›موعتك بأبتكأر وسشيلةم ˘ن ˘أسش ˘ب ˘ة ل ˘ت˘ق˘ل˘ي˘د ح˘رك˘أت الصش˘ف˘أئ˘ح الأرضش˘ي˘ة (ال˘ت˘ب˘أع˘د ،ال˘ت˘ق˘أرب ،ال˘ت˘ج˘أوز)،
واعرضشوا عملكم اأمأم اÛموعأت الأخرى .
 -حدد اأي الصشفأئح تقع بهأ سشلطنة ُعمأن؟

ثالًثا  :طبقات األرضس
Áك ˘ ˘ن ت ˘ ˘قسش ˘ ˘ي ˘ ˘م جسش ˘ ˘م الأرضض م˘ ˘ن
السش˘ ˘ط˘ ˘ح إا ¤اŸرك˘ ˘ز إا ¤اأرب ˘ع ط ˘ب ˘ق ˘أت،
وهي على النحو اŸب ‘ Úالششكل (. )٧

: º∏q©J
م˘ع˘ظ˘م م˘ع˘ل˘وم˘أتنأ عن بأطن
الأرضض مسش˘ ˘ت˘ ˘م˘ ˘دة م˘ ˘ن دراسش˘ ˘ة
ح ˘ ˘رك ˘ ˘أت م ˘ ˘وج˘ ˘أت ال˘ ˘زلزل
ومرورهأ ع Èطبقأت الأرضض.
الشصكل ( :)٧طبقات األرضس
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ولتتعرف اأك Ìعلى طبقأت الأرضض وتركيبهأ نuفذ النششأط الآتي:
نششاط ()٧

بألرجوع إا ¤الأطلسض اŸدرسشي (صض ٢٦والششكل  ،)٨صشuمم جدولً ‘
دفÎك ÿصض فيه اŸعلومأت اŸتعلقة بكل طبقة من حيث اŸسشمى ،وال tسشمك،
واŸكونأت ،ودرجة ا◊رارة.

طبقات األرضض
الشصكل ( :)٨درجة ا◊رارة ‘ طبقات األرضس

نششاط ()٨

من خÓل (الشسكل  )٨أاجب عن اأ’سسئلة ا’آتية :
اأ) مأ العÓقة ب Úالعمق ودرجة ا◊رارة؟ ف uسشر ذلك .
ب) قأرن ب Úدرجة حرارة النواة اÿأرجية واللب .
ج) Ÿأذا تتحرك الصشفأئح الأرضشية ؟
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ع˘ ˘لى ال˘ ˘رغ˘ ˘م م˘ ˘ن اأن نشش˘ ˘أأة الأرضض ب˘ ˘داأت م˘ ˘ن ˘ذ
م ˘ ˘Óي Úالسش ˘ ˘ن ،Úورغ ˘ ˘م اتضش ˘ ˘أح اŸع ˘ ˘أ ⁄ال˘ ˘رئ˘ ˘يسش˘ ˘ة

أاتعلم من هذا الدرسس :
–دث الزلزل نتيجة –رك القششرة الأرضشية .

لأششكألهأ السشطحية ،إالّ اأن الأرضض مأ زالت ‘

الششقوق والفوالق والنزلقأت الأرضشية هي

نشش˘ ˘أط مسش˘ ˘ت˘ ˘م˘ ˘ر ،وم˘ ˘أ ي˘ ˘زال الك˘ ˘ث Òم˘ ˘ن اأج˘ ˘زائ˘ ˘ه ˘أ

اأه˘ ˘م إاسش ˘ه ˘أم ˘أت ال ˘زلزل ‘ تششك ˘ي ˘ل سش ˘ط ˘ح

واأششكألهأ اآخًذا ‘ التششكل نتيجة عوامل متعددة.
وقد تكون هذه العوامل نأبعة من بأطن الأرضض
وهو مأ نطلق عليه العوامل الداخلية ،وقد تكون
هذه العوامل موجودة على سشطحهأ وهو مأ نطلق
عليه العوامل اÿأرجية ،وسشنتطرق لهذا اŸوضشوع

الأرضض.
ت ˘ع ˘د ال ˘زلزل والÈاك Úم ˘ن اأع ˘ن ˘ف ح˘رك˘أت
الطبيعة.
تقوم اللتواءات والنكسشأرات بألدور الأكÈ
‘ بنأء تضشأريسض الأرضض.

مفاهيم ومصصطلحات أاتعلمها:
ال ˘ ˘زلزل ،ب˘ ˘ؤورة ال˘ ˘زل˘ ˘زال ،م˘ ˘ق˘ ˘ي˘ ˘أسض ري˘ ˘خ،Î

‘ الوحدة الثأنية ،بينمأ سشنسشتعرضض ‘ هذا الدرسض

الÈاك ،Úالصش ˘ه ˘أرة ،ح ˘ل ˘ق ˘ة ال ˘ن ˘أر ،ا◊رك˘أت

العوامل الداخلية اŸؤوثرة ‘ تششكيل سشطح الأرضض.

البطيئة ،اللتواءات ،النكسشأرات.

مهارات أاكتسصبها :

أاو ً
ل :الحركـات السصريعة (الزلزل
لشصكال الناŒة عنها)
والÈاك Úوا أ
أا

كيفية قيأسض الزلزل.
تصشميم ‰وذج بركأن.
“ييز اأنواع اللتواءات والنكسشأرات .

الزلزل Earthquakes

هي عبأرة عن هزات اأرضشية “وجية قصشÒة سشريعة ومتتألية ومفأجئة تصشيب سشطح الأرضض ،و–دث
عأدة على حدود الصشفأئح التكتونية ،وقد تكون هذه الهزات ضشعيفة غ Òمحسشوسشة وقد تكون قوية
ومدمرة ،وتنتقل هذه الهزات من النقطة التي يحدث فيهأ الزلزال (بؤورة الزلزال) إا ¤السشطح حيث
تتسشع كلمأ بعدت عن هذه النقطة.
1٨
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ويطلق على هذه الهزات الأرضشية اسشم اŸوجأت (الزلزالية) ،كمأ ‘ (الششكل . )٩

المدينة (ب)

مركز الزلزال

المدينة (ج)

المدينة (أا)
دع
صس

بعد بؤوري
ُ

المسسافة المركزية
بؤورة الزلزال
الشصكل ( :)٩اŸوجات الزلزالية

هناك نوعان رئيسسيان من اŸوجات الزلزالية هما :
أا) اŸوجات الباطنية :تتحرك ‘ طبقأت الأرضض الداخلية ،تتميز بأأنهأ سشريعة ،لذا فإأنهأ تصشل إا¤
اأجهزة رصشد الزللزل قبل غÒهأ من اŸوجأت الأخرى.
ب) اŸوجات السسطحية  :تتحرك على سشطح الأرضض ،وهي التي يششعر بهأ النأسض وتسشبب انهيأر
اŸبأ ،Êوهي الأك ÌتدمًÒا.

نششاط ()١

من خÓل (الشسكل  )٩أاجب عن اأ’سسئلة ا’آتية :
 )١احسشب بأŸسشطرة اŸسشأفة ب Úمركز الزلزال وكل من اŸدينة (اأ) واŸدينة (ب)
واŸدينة (جـ ).
 )٢مأذا تسشتنتج من اŸقأسشأت السشأبقة ؟
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أانواع الزلزل وأاسصبابها
هناك عدة أانواع من الز’زل منها:
 -١زلزل بركانية Volcanic Earthquakes

يرتبط هذا النوع من الزلزل بألنششأط الÈكأ Êفقد صشأحبت بركأن (كيلويأ) ‘ جزر هأواي زلزل
غأية ‘ العنف والقوة ،ولكن معظم الهزات الأرضشية النأŒة عن النششأط الÈكأ Êهي هزات محلية.
وعموًمأ فليسض من الضشروري اأن ُتصشأحب الثورانأت الÈكأنية هزات اأرضشية.
 -٢زلزل تكتونية Tectonic Earthquakes

وهي الزلزل التي تنششأأ ‘ بأطن الأرضض ،حيث يرتبط هذا النوع من الزلزل بألنكسشأرات النأŒة
عن حركة القششرة الأرضشية ،حيث تÎكز بؤورة الزلزال التكتو Êعلى عمق  ٧٠كم.
 -٣زلزل بلوتونية Plutonic Earthquakes

يÎكز هذا النوع من الزلزل على اأعمأق بعيدة تصشل إا ٨٠٠ ¤كم –ت سشطح الأرضض نتيجة حركة
القششرة الأرضشية ،ويعد هذا النوع من اأخطر اأنواع الزلزل وذلك بسشبب الهزات القوية النأŒة عنه،
وكذلك الدمأر الذي يخلفه.

مقياسس الزلزل
وي ˘ ˘ت˘ ˘م ق˘ ˘ي˘ ˘أسض ال˘ ˘زلزل م˘ ˘ن خ˘ ˘Óل ج˘ ˘ه˘ ˘أز
(السشيزموجراف) ،وهو جهأز يسشجل الهزات
الأرضشية حسشب مقيأسض ريخ ،Îويتكون من
حأمل ثقيل بحيث يظل سشأكًنأ اأثنأء حدوث
الهزات ،وزنÈك يحمل ثق ، ًÓومرتبط Ãؤوششر،
وه ˘ذا اŸؤوشش ˘ر يسش ˘ج ˘ل ال ˘ه ˘زات ‘ الأسش ˘ط ˘وان ˘ة
الدوارة ،كمأ ‘ (الششكل .)١٠
نششاط ()٢
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حا
ارسســـم الشسكل ( ‘ )10دفÎك  ،ثم حــدد أاجزاء جهاز السسيزموجراف عليه موضس ً
طريقة عمله :
 )٢زنÈك.
 )١حأمل ثقيل.
 )٤الأسشطوانة الدوارة.
 )٣مؤوششر.
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مقياسس ريخÎ

Richter Scale

يعتمد مقيأسض ريخ Îعلى قيأسض قوة اŸوجأت الزلزالية ،ويسشأعد على –ديد مأ يصشأحب ذلك من
دمأر،كمأ يوضشحه (الششكل:)١١
درجة ()٢-١

درجة ()٣-٢

زلزال ل نششعر به ،ترصشده فقط
أاج ˘ ˘ ˘ه ˘ ˘ ˘زة ال ˘ ˘ ˘رصش ˘ ˘ ˘د ال ˘ ˘ ˘زل ˘ ˘ ˘زا‹

زلزال خفيف ،غالًبا ل يششعر به
اإلنسشان .وترصشد سشنوvيا ب١٠٠ Ú
أال ˘ ˘ ˘ ˘ف و  ٥٠٠أال ˘ف زل ˘زال ب ˘ه ˘ذه
الدرجة.

درجة ()٤-٣

درجة ()٥-٤

زلزال خفيف يششعر به اإلنسشان،
ويُحدث تأارجَح األجسشام اŸعلقة
وأاضشراًرا طفيفة  .يُسشجل سشنوvيا
ب ١٠ Úآالف و ١٠٠أالف زلزال
بهذه الدرجة .

زلزال قوي يتصشدع من جرائه
زجاج النوافذ وتتضشرر األبنية.
يُسشجل سشنوvيا ب Úأالف و ١٠آالف
زلزال بهذه الدرجة.

درجة ()٦-٥

درجة ()٧-٦

زل˘ ˘زال ق˘ ˘وي ج˘ ˘vدا .ت˘ ˘تشش˘ ˘ق˘ ˘ق م˘ ˘ن
ج ˘رائ ˘ه ج ˘دران األب ˘ن ˘ي ˘ة وي ˘نشش ˘ر
اÿوف ب Úالسش ˘ ˘ك ˘ ˘ان .يُ ˘ ˘سش ˘ ˘ج ˘ ˘ل
سش ˘ ˘ن˘ ˘وvي˘ ˘ا ب ٢٠٠ Úوأال˘ ˘ف زل ˘زال
بهذه الدرجة .

زل ˘زال ق ˘وي ج ˘vدا ،ت ˘ن ˘ه ˘ار ب ˘ف ˘ع ˘ل ˘ه
مداخن اŸعامل واŸنازل وينششر
ال ˘رعب .يُ ˘سش ˘ج ˘ل سش ˘ن ˘وvي ˘ا ب٢٠ Ú
و ٢٠٠زلزال بهذه الدرجة.

درجة ()٨-٧

درجة ()٩-٨

زل˘ ˘زال ق˘ ˘وي ج ˘vدا  ،ت ˘تشش ˘ق ˘ق م ˘ن
جرائه الطرقات ،وتنهار األبنية
وينششر الذعر  .يُسشجل سشنوvيا بÚ
 ١٠و ٢٠زلزال من هذا النوع .

دم˘ ˘ار شش˘ ˘ام˘ ˘ل  ،ان˘ ˘ه˘ ˘ي˘ ˘ار األب˘ ˘ن˘ ˘ي˘ ˘ة
وا÷سش ˘ ˘ور  ،خ ˘ ˘راب ال ˘ ˘ط ˘ ˘رق ˘ ˘ات
وسش˘ ˘كك ا◊دي˘ ˘د واع˘ ˘وج˘ ˘اج ˘ه ˘ا .
يُ˘ ˘سش˘ ˘ج˘ ˘ل سش˘ ˘ن˘ ˘وvي˘ ˘ا ح˘ ˘وا‹ عشش˘ ˘رة
زلزل بهذه الدرجة .

( .)Seismographيُ ˘ ˘ ˘سش ˘ ˘ ˘ج ˘ ˘ ˘ل

سشنوvيا أاك Ìمن  ٥٠٠أالف زلزال
بهذه الدرجة .

الشصكل ( :)١١مقياسس ريخÎ
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 )1اكتب تعريًفا مناسسبًا Ÿا يأاتي:
(اŸوجأت الزلزالية ،السشيزموجراف ،مقيأسض ريخ.)Î
 )2قارن ب Úكل من:
 الزلزل التكتونية والزلزل البلوتونية. اŸوجأت السشيزمية البأطنية واŸوجأت السشيزمية السشطحية. )٣كيف تتم قراءة قوة الزلزل ؟ وضسح ذلك مع الرسسم .

نششاط ()٤

ب

نأقشض و›موعتك الأششكأل الأرضشية النأŒة عن الزلزل ،واكتب تقريًرا عن
هذه الأششكأل.

الÈاكVolcanoes Ú

هي فتحة ‘ قششرة الأرضض تصشل ب Úبأطن الأرضض ششديد ا◊رارة وسشطحهأ البأرد ،فتخرج من
خÓلهأ الصشهأرة لتظهر على السشطح كحمم بركأنية.
 )١تكtون الÈكان :
يتكون بأطن الأرضض من مواد منصشهرة يطلق عليهأ اسشم الصشهأرة .وُتطلق هذه الصشهأرة كميأت
كبÒة من الغأزات (ثأ Êاأكسشيد الكربون ،والنيÎوج ،Úوثأ Êاأكسشيد الكÈيت) ،فÎتفع تدريجvيأ نحو
سشطح الأرضض ‘ منأطق الضشعف ‘ القششرة الأرضشية ،وعند صشعودهأ تقوم بصشهر فجوات ‘ الصشخور
اÙيطة .وكلمأ ازداد صشعود الصشهأرة ششكsلت حجرة كبÒة تسشمى حجرة الصشه ،Òالتي تقوم بدور
اÿزان الذي تنطلق منه اŸواد الÈكأنية إا ¤السشطح ع Èقصشبة تششقهأ الصشهأرة ،وتخرج من خÓل فتحة
‘ نهأية القصشبة تسشمى (فوهة الÈكأن) ،فتحرر الغأزات ،وتنطلق إا ¤الأعلى مكونة دخأنًأ اأسشوًدا كثيًفأ،
وتÎاكم اŸواد الÈكأنية حول هذه الفتحة مكونة جب ًÓبركأنيvأ .وعند اكتمأل تششكtل الÈكأن فإأن
الصشهأرة قد تششكل قنوات جأنبية اأصشغر حجًمأ من قصشبة الÈكأن ُيطلق عليهأ الفتحأت ا÷أنبية للÈكأن،
كمأ ‘ الششكل (.)١٢
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نششاط ()٥

انقل الششكل الآتي إا ¤دفÎك ،ثم حدد عليه اأجزاء الÈكأن مسشتعينأً بألنصض
السشأبق.

الشصكل ( :)١٢أاجزاء الÈكان

أانواع الÈاكÚ
تصسنف الÈاك Úحسسب نشساطها على النحو ا’آتي:
أا) الÈاك Úالنشصطة :
وهي الÈاك Úالتي تثور بأسشتمرار ،وثورانهأ عأدة يكون هأدًئأ ،وقد يصشبح عنيًفأ ب Úا◊ Úوالآخر
مثل :بركأن (كÈكأن) ‘ إايطأليأ.
ب) الÈاك ÚاŸتقطعة:
وهي الÈاك Úالتي تثور على فÎات متقطعة وليسض بأسشتمرار مثل :بركأن (اسشأأمأ) ‘ اليأبأن.
ج) الÈاك Úالسصاكنة:
يكون هذا النوع من الÈاك Úغ Òنششط لفÎة طويلة من الزمن ثم يثور مثل :بركأن (لسشن) ‘
الوليأت اŸتحدة الأمريكية.
د) الÈاك Úاÿامدة:
وهي الÈاك Úالتي  ⁄تظهر اأي نششأط بركأ Êمنذ بدء التأريخ ،و ⁄يششهد لهأ اإلنسشأن اأي ثوران
مثل :بركأن (كلمنجأرو) ‘ تنزانيأ.
2٣

الوحدة األولى

نششاط ()٦

نشصأاة األرضس وتكوينها

نأقشض و›موعتك الأششكأل الأرضشية النأŒة عن الÈاك ، Úواكتب تقريًرا عن
هذه الأششكأل.

نطاق الزلزل و الÈاك ‘ Úالعا⁄
تنتششر الÈاك ‘ Úالعأ ⁄على ششكل اأربعة نطأقأت بركأنية طويلة ،كمأ ‘ الششكل (: )١٣
شش

الدائرة القطبية الشصمالية
هيكÓ
١٩٧٧
٢٠٠٣

١٩٧٦

١٩٨٣

فوجي

١٩٦٢
١٩٧٨

١٩٥٠

مدار السصرطان

١٩٨١

١٩٨٠
١٩٦٣

ڤيزوڤ
اتنا

سصانت هيلينز
١٩٠٦

٢٠٠٤

١٩٧٧

اÙيط الهادي

١٩٨٢

بوبوكاتيبيتل
١٩٨٥

١٩٧٦

دائرة السصتواء

١٩٧٦

١٩٧٩

كلمنجارو

تاراويرا

اÙيط الهندي

مدار ا÷دي

اÙيط الهادي

١٩٧٢

اÙيط
األطلسسي

الوريث
كوتوباكسصي

منطقة كثÒة الزلزل
منطقة قليلة الزلزل
بركان حي

تريسصتان داكونها
١٩٦٠

ولنجتون

بركان خامد

أاهم الÈاك Úالثائرة
الهزات األرضصية وتاريخ
حدوثها
صصفر

٢٠٠٠

٤٠ ٠ ٠

٦٠٠٠كم

الشصكل ( : )١٣نطاق الزلزل والÈاك ‘ Úالعا⁄

نششاط ()٧

من خÓل الشسكل ( )1٣أاجب عن اأ’سسئلة ا’آتية:
اأ) حuدد امتداد اŸنأطق التي تتعرضض بششكل مسشتمر للزلزل والÈاكÚ
(حلقة النأر  ،اÙيط الأطلسشي ،جنوب اأوروبأ  ،جنوب ششرق اآسشيأ ،
الأخدود الأفريقي العظيم).
ب) ارجع إا ¤خريطة الصشفأئح الأرضشية ‘ العأ ‘ ⁄الأطلسض اŸدرسشي
لسش˘ل˘ط˘ن˘ة ع˘م˘أن وال˘ع˘أ ⁄صش˘ف˘ح˘ة  ،٢٦وح ˘ل ˘ل اأسش ˘ب ˘أب ظ˘ه˘ور ال˘زلزل
والÈاك ‘ ÚاŸنأطق التي قمت بتحديدهأ ‘ الششكل (.)١٣
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نششاط ()٨

أا ) عuرف اŸفاهيم ا’آتية( :الÈكأن،الصشهأرة).
ب) قارن ب Úكل من  :الÈاك ÚاŸتقطعة والÈاك Úالسشأكنة.
ج) وضuشح بألرسشم الÈكأن موضشحًأ اأجزاءه الرئيسشية.
د) ب ˘ألسش ˘ت˘ع˘أن˘ة ب˘أÿري˘ط˘ة ششك˘ل ( )١٣ومصش˘أدر ال˘ت˘ع˘ل˘م اıت˘ل˘ف˘ة ،ت˘ت˘ب˘ع ن˘ط˘أق˘أت
الÈاك ‘ Úالعأ ،⁄ثم نأقشض زميلك ‘ اأهم الأششكأل الأرضشية النأŒة عن
الÈاك.Ú
هـ) قارن ب Úالز’زل والÈاك: Ú
وجه اŸقارنة
التعريف
األنواع
أاثرها ‘ تششكيل سشطح األرضص

نششاط ()٩

الزلزل

الÈاكÚ

اسسم النشساط  :التفأعل الÈكأ.Ê
الهدف من النشساط  :التعّرف على التفأعل الكيميأئي إلحداث تفج Òبركأ Êومششأهدته.
اأ’دوات  :طبق ،قنينة ،ملون طعأم اأحمر ،خل،بيكربونأت الصشودا اأو مـأدة إاينــو

عملي

الفsوار( ،)ENOرمل وحصشى.

طريقة العمل :
 )١لuون اÿل Ãأدة الطعأم الأحمر.
 )٢امÓأ القنينة إا ¤منتصشفهأ Ãأدة بيكربونأت الصشوديوم اأو اإلينو.
 )٣كuوم ا◊صشى ثم الرمل حول القنينة على ششكل بركأن ‘ الطبق تأرًكأ فوهتهأ فقط
ب اÿل الأحمر ‘ القنينة بسشرعة وراقب ثوران الÈكأن.
مفتوحة ،ثم صُش s

الزلزل والبراكين في سصلطنة ُعمان
تكأد سشلطنة عمأن تخلو من الزلزل و الÈاك Úبحكم بعدهأ عن النطأقأت التى –دث فيهأ ،وإان
كأنت اأجزاء واسشعة من جبأل ششمأل عمأن قد تكونت ‘ اŸأضشي نتيجة العديد من الÈاك Úإال اأنه ‘
الوقت ا◊أضشر ليسض هنأك اأدنى ششك ‘ عدم وجود اأي براك Úنششطة اأو سشأكنة اأو متقطعة ‘ اأي جزء
من اأجزاء السشلطنة.
25
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اأمأ بألنسشبة للزلزل فعلى الرغم من بعدهأ النسشبي عن النطأقأت النششطة إال اأن البÓد Áكن اأن تتأأثر
بتلك الهزات التي تقع ‘ الأمأكن اÛأورة لهأ ل سشيمأ ‘ إايران .وا÷دول ( )١يوضشح بعضض الهزات
التي وقعت ‘ السشلطنة حسشب مأ ” تأأريخه من خÓل مركز رصشد الزلزل بجأمعة السشلطأن قأبوسض.
مÓحظات

السشنة

اŸنطقة

٢٠١١م

سسمد الشسأان

٢٠١١م
٢٠٠٨م

شسناصص

عدة هزات كان أاقواها ( )٣,٤ريخ.Î

محضسة

٢٠٠٧م
٢٠٠٥م
٢٠٠٢م

مدحاء ودبا
سسمد الشسأان
مسسندم و مدحاء

١٩٩٩م

الرسستاق

١٩٩٨م
١٩٦٥م

الرسستاق

بلغت قوة الهزة ( )٣,٧ريخ.Î
أاقواها ‘ دبا حيث بلغت ( )٤,٥ريخ.Î
بلغت قوة الهزة ( )٢,٧ريخ.Î
مركز الزلزال ‘ اÿليج العربي وقوته ( )٥,٥ريخ. Î
عاصشفة زلزالية من ( )١٣٣هزة على مدى أاربعة أاششهر تراوحت
ب )١,١( Úإا )٣,٢( ¤ريخ. Î
ثÓث هزات كان أاقواها ( )٢,٧ريخ. Î
خÓل نفسص العام تعرضشت كwل من نخل و قريات ومسشقط لهزت.Ú

بلغت قوة الهزة ( )٢,١ريخ.Î

شسناصص و الÁÈي ونخل وقريات

ا÷دول ()١

وق˘ ˘د ” إانشش˘ ˘أء شش˘ ˘بك ˘ة ل ˘رصش ˘د ال ˘زلزل ‘
سشلطنة ُعمأن ،وتضشم هذه الششبكة مبنى مركز
رصشد الزلزل بجأمعة السشلطأن قأبوسض وعدد
م˘ ˘ ˘ن اÙط˘ ˘ ˘أت اŸن ˘ ˘تشش ˘ ˘رة ‘ مختلف اأرجأء
السشلطنة ،كمأ هو مب ‘ Úالششكل (،)١٥
وتقوم هذه اÙطأت برصشد اأي هزة –دث
داخ ˘ل ن ˘ط ˘أق ˘ه˘أ وت˘بث اŸع˘ل˘وم˘أت ع˘لى م˘دار
السشأعة ع Èالأقمأر الصشنأعية إا ¤مبنى اŸركز،
ثم يقوم ا◊أسشوب بتحديد اأمأكنهأ.

الشصكل ( :)١٤محطة رصصد زلزا‹
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نششاط ()١٠

أا) ف uسسر ما يأاتي:
 وجود بعضض الصشخور النأرية ‘ جبأل ششمأل ُعمأن. حدوث هزات ‘ بعضض منأطق السشلطنة.ب) وuقع على خريطة سشلطنة ُعمأن الصشsمأء اأهم منأطق وقوع الهزات
الأرضشية ،كمأ ورد ‘ ا÷دول ( ،)١وتأريخ حدوثهأ.
ج) خطط وزمÓءك بألتنسشيق مع إادارة اŸدرسشة للقيأم برحلة إا ¤مركز رصشد
الزلزل بجأمعة السشلطأن قأبوسض ،اأو ادخل على اŸوقع اإللكÎوÊ
للمركز،

( http://www.squ.edu.om/eqmonitoring-center) sr/tabid/9148/language/en-US/Default.aspx

واكتب تقريًرا حول اأهدافه واختصشأصشأته .

ثانًيا  :ا◊ركات البطيئة (اللتواءات
والنكسصار ات واألشصكال الناŒة عنها):
تسشهم اللتواءات والنكسشأرات ‘ تششكيل ا÷زء الأك Èمن سشطح الأرضض .ول Áكن لدورة حيأة
اإلنسشأن القصشÒة اأن تتأبع التغÒات التي –صشل فقد تسشتغرق هذه ا◊ركأت اآلف السشن.Ú

وتق sسسم ا◊ركات البطيئة إا ¤نوع Úهما :
أا -ا◊ركات الرأاسصية :
وهي ا◊ركأت التي –دث من الأسشفل إا ¤الأعلى ،والعكسض ،ويكون مصشدرهأ بأطن الأرضض،

وتعرف بأسشم ا◊ركات البانية للقارات.
ب -ا◊ركات األفقية :

وهي ا◊ركأت التي –دث ‘ وضشع اأفقي ،اأي ‘ اŒأه موازٍ لسشطح الأرضض ،وتعرف با◊ركات
اŸكونة للجبال .وعلى الرغم من اأن هذين النوع Úمن ا◊ركأت مختلفأن إال اأنهمأ مرتبطأن ،فأ◊ركأت
الراأسشية تصشحبهأ حركأت اأفقية والعكسض .ومن أاهم اأ’شسكال الناŒة عن ا◊ركات البطيئة ما يأاتي:
27
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اللتواءات )(Folding

وهي عبأرة عن طيأت اأو ثنيأت تصشيب سشطح الأرضض نتيجة الضشغط النأ œعن ا◊ركأت الأفقية
للصشفأئح الأرضشية ،فتنتج ا÷بأل والهضشأب والتÓل.
وتختلف اللتواءات بأختÓف نوع الصشخور التي يحدث بهأ اللتواء ،فقد يكون اللتواء محsدًبأ
عندمأ تلتوي الطبقأت الصشخرية إا( ¤اأعلى) ،بحيث تتداخل الطبقأت السشفلى ‘ الطبقأت العليأ،كمأ
‘ الششكل( .)١٦وهنأك اللتواء اŸقsعر الذي يحدث عندمأ تلتوي الطبقأت إا( ¤اأسشفل) على ششكل
حوضض ،بحيث تتداخل الطبقأت العليأ ‘ الطبقأت السشفلى،كمأ ‘ الششكل (.)١٧

الشصكل ( :)١٦التواء محsدب

٢

الشصكل ( :)١٧التواء مقّعر

النكسصارات )(Faulting

تنتج النكسشأرات عن طريق تكسشر اŸواد الصشلبة اŸكونة للقششرة الأرضشية نتيجة ضشغط اأو ششد جأنبي
من قبل الصشفأئح الأرضشية ،وغألبًأ مأ تكون تلك ا◊ركأت قوية بدرجة تؤودي إا“ ¤زق الصشخور ،وينتج
عن النكسشأرات تكون ا÷بأل النكسشأرية وا◊أفأت الصشدعية الششأهقة ،واÿوانق الأرضشية العميقة.

نششاط ()١١

بألرجوع إا ¤الأطلسض اŸدرسشي صض ،٢٧صشuمم جدولً ‘ دفÎك وصشنف فيه اأنواع
النكسشأرات (الصشدوع) من حيث (النوع ،طريقة التكوين ،ششكل النكسشأر).
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فوائد النكسصارات
لÓنكسسارات فوائد عديدة لإÓنسسان ،ومن أاهم هذه الفوائد أانها :
 )١تسشهل عملية التعدين والتحج.Ò
 )٢تنششط دورة اŸيأه ا÷وفية.
 )٣تكون سشببًأ لتكون إارسشأبأت معدنية (كألفلزات والأمÓح).
 )٤لهأ اأهمية جيومورفولوجية؛ إاذ إانهأ “هد السشبيل اأمأم عوامل التجوية والتعرية لتفتيت الصشخر.

جيومورفولوجيا :
مصشطلح يتكون من ثÓثة مقأطع ( :جيو) وتعني الأرضض ،
و(مورفو) وتعني ششكل  ،و (لوجيأ) وتعني علم.
ويقصشد به  :علم دراسشة اأششكأل سشطح الأرضض والعمليأت
التي تعمل على تكوينهأ ومراحل تطورهأ وتوزيعهأ ا÷غرا‘.

نششاط ()١٢

 )1عuرف اŸفاهيم ا’آتية :
(اللتواءات ،النكسشأرات).
 )2ف uسسر ما يأاتي:
 –دث اللتواءات ‘ الصشخور الرسشوبية. النكسشأرات تنششط دورة اŸيأه ا÷وفية. النكسشأرات تسشهل عملية التعرية والتجوية ‘ الصشخور. )٣قارن ب: Ú
 ا◊ركأت البطيئة الراأسشية وا◊ركأت البطيئة الأفقية. اللتواءات اÙدبة واللتواءات اŸقعرة. -النكسشأر الأفقي والنكسشأر العكسشي.
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خريطة اŸفاهيم :

عبأرة عن رسشم توضشيحي يربط ب ÚاŸفأهيم
الرئيسشية واŸفأهيم الفرعية اŸرتبطة بهأ .
أاهمية خريطة اŸفاهيم :

ب ˘ي ˘أن ال ˘ع ˘Óق ˘أت ب ÚاŸف˘أه˘ي˘م ،وإاي˘ج˘أد اأوج˘ه الشش˘ب˘ه
والختÓف وتوضشيح اŸعأ Êوهو مأ يسشأعد على زيأدة الفهم والتحصشيل .
تعلم اŸهارة :

أاكمل خريطة اŸفاهيم ا’آتية :
العوامل الداخلية
التي تسشهم في تششكيل
سشطح األرضض

الحركات
السشريعة

الحركات

اللتواءات

‡ارسشة اŸهارة :

ابحث ‘ الدروسض القأدمة عن مفأهيم مÎابطة وارسشم لهأ خريطة مفأهيم منأسشبة.

٣0

¢SQódG

٣

Qƒ`î°üdG

إاذا نظرنا إا ¤سشطح الأرضص الذي نعيشص عليه ونتحرك
ف ˘ي ˘ه ‚ده ي ˘ت ˘األ ˘ف م ˘ن ت˘رب˘ة م˘فكك˘ة وصش˘خ˘ور ت˘خ˘ت˘ل˘ف ‘
منششئها وطبيعتها واأششكالها ،وقد تعرضشت هذه الصشخور
ل ˘ع ˘وام ˘ل ال ˘ت ˘ع ˘ري ˘ة وال ˘ت ˘ج ˘وي ˘ة ‡ا اأدى إا ¤ت ˘غ Òاأششك ˘ال˘ه˘ا،
وكذلك كان للكائنات ا◊ية الدور الكب ‘ Òتششكيل سشطح
الأرضص ،حيث سشاعدت جذور النباتات والأحماضص التي
تفرزها على تفتيت الصشخور ،واسشتطاعت ا◊يوانات اأن
تفعل فعل النباتات من خÓل –لل اŸواد العضشوية ا◊يوانية،
Óنسشان دور بالغ الأهمية ‘ التفتيت من خÓل
واأصشبح ل إ
اأعمال ا◊فر التي يقوم بها اأثناء ششق الطرق واأعمال البناء.

يتم بعد اسشتغÓلها السشتغÓل الأمثل.

) (Rocks

مفاهيم ومصصطلحات أاتعّلمها:

أا

الصصخور

هي عبارة عن مرّكب معد Êينششاأ عن اندماج ›موعة
من اŸعادن .وقد يÎكب الصشخر من معدن واحد فيسشمى
(وحيد اŸعدن) مثل :
 صشخر الكالسشيت الذي يتكون من معدن الرخام. -صشخر الكوارتز الذي يتكون من معدن الكوارتيزات.

أاتعّلم من هذا الدرسس :
الصشخور مرّكبات معدنية النششاأة.
تتعدد اأنواع الصشخور حسشب تكوينها
وخواصشها الكيميائية.
تتحول الصشخور من نوع إا ¤اآخر ‘
دورة مسش˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘م ˘ ˘رة تسش ˘ ˘ت ˘ ˘غ ˘ ˘رق م ˘ ˘ÓيÚ
السشن.Ú
رغم تنوع صشخور السشلطنة إال اأنه ⁄

الصش ˘ ˘خ ˘ ˘ور ،اŸع˘ ˘ادن ،صش˘ ˘خ˘ ˘ر وح˘ ˘ي˘ ˘د
اŸع ˘دن ،الصش ˘خ ˘ور ال ˘ن ˘اري ˘ة ،الصش˘خ˘ور
ال˘ ˘ب˘ ˘ل˘ ˘وت˘ ˘ون˘ ˘ي ˘ة ،ا◊ف ˘ري ˘ات ،الصش ˘خ ˘ور
ال ˘رسش ˘وب ˘ي˘ة ،اŸسش˘ام˘ي˘ة ،ال˘ن˘ف˘اذي˘ة ،دورة
الصشخور.

اŸعدن  :هو كل ما تكّون ‘ الطبيعة بعيًدا عن نششاط الكائنات ا◊ية وكان تركيبه
الكيميائي والذري ثابتًا.
وقد يÎكب الصشخر من ›موعة من اŸعادن فيسشمى(متعدد اŸعادن) مثل :
 صشخر ا÷رانيت الذي يتكون من معدن الكوارتيزات ،ومعدن الفلسشبار ،ومعدن البايوت.Ú -صشخر السشيانيت الذي يتكون من معدن الفلسشبار ،ومعدن اŸيكا.

وÁكن “ييز أانواع الصصخور عن بعضصها بع ًضصا عن طريق :
 اŸعادن التي تكuون الصشخور و–ديد خصشائصص وصشفات كل منها.31
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 دراسشة اÿصشائصص اÿارجية للصشخور واŸعادن اŸكونة لها (اأي درجة التبلور وششكل البلورات وحجمحبيبات اŸعادن).
 دراسشة نسشيج الصشخر(اأي نظام وترتيب بلورات اŸعادن ‘ الصشخر).نششاط ()١

أا) أاكمل الفراغ:
 يتكون سشطح القششرة الأرضشية من  ................ :و ................ العوامل التي سشاهمت ‘ تفتت الصشخور هي ......................... :و  ....................و  ....................و ....................

ب) اكتب ‘ دفÎك تعريًفا مناسصبًا Ÿا يأاتي :
(الصشخور ،اŸعادن ،صشخر وحيد اŸعدن ،صشخر متعدد اŸعادن).

ج) كيف ‰يز الصشخور عن بعضشها بع ًضشا ؟
د) أاكمل ا÷دول الآتي :
الصصخور
الكوارتز

نوع الصصخور حسصب اŸعادن

اŸعادن التي تكuون الصصخر

ا÷رانيت
السصيانيت

ب

أانواع الصصخور حسصب النشصأاة

تق sسصم الصصخور ‘ الطبيعة إا ¤ثÓثة أاقسصام هي:
 -١الصشخور النارية.
 -٣الصشخور اŸتحولة .

 -٢الصشخور الرسشوبية.
الشصكل ( : )١٨صصخور نارية (جرانيت)

أاو’ً  :الصصخور النارية ) (Igneous Rocks

سشميت هذه الصشخور بالصشخور النارية لأن اأصشلها مواد منصشهرة سشائلة تدعى الصشهارة توجد –ت
القششرة الأرضشية .وتتكون الصشخور النارية عندما تندفع الصشهارة من باطن الأرضص إا ¤السشطح من
خÓل مناطق الضشعف ‘ القششرة الأرضشية ،اأو تتجمع ‘ الششقوق الراأسشية والأفقية.
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وتصصنف الصصخور النارية حسصب البيئة التي نشصأات فيها إا ¤نوع:Ú
 -الصصخور ا’ندسصاسصية ( البلوتونية ):

هي التي تتكون ‘ باطن الأرضص اأو ‘ الششقوق وب Úالطبقات فتÈد ‘ بيئة محصشورة تقل درجة
 Óعن درجة حرارة الصشهارة ،وتسشهم الغازات اŸكونة للصشهارة ‘ اÙافظة على ا◊رارة
حرارتها قلي ً
العالية Ÿدة طويلة  ،فتسشتغرق ‘ تصشلبها فÎة طويلة لتنمو فيها اأحجام بلوراتها.
 -الصصخور ا’نبثاقية ( الÈكانية ):

وهي التي تتكون على سشطح الأرضص نتيجة خروج اŸواد الÈكانية من فوهة الÈكان وع Èالفوالق
والششقوق الأرضشية ،فتتغ Òعليها الظروف البيئية كلية ،فيقل كل من الضشغط وا◊رارة ،وتنطلق منها
الغازات ،فتÈد بسشرعة كبÒة دون اأن تسشمح لبلورات معادنها اأن تنمو ،وإاذا ظهرت بعضص البلورات
فإانها تكون قد بداأت بالتبلور ‘ الصشهارة قبل وصشولها إا ¤الأرضص.
ولكن ل يزيد تصشنيف الصشخور حسشب البيئة التي نششاأت فيها عن كونه تصشنيًفا عاvما ،إاذ Ãجرد معرفة
ح˘ج˘م ال˘ب˘ل˘ورات وع˘Óق˘ت˘ه˘ا ب˘ب˘عضش˘ه˘ا ب˘ع ًضشا Áكن
: º∏q©J
معرفة بيئة الصشخر .وبناء على ذلك فإان تصشنيف
الأكسشيد  :ا–اد ذرة من الذرات
الصشخور يجب اأن يعتمد بالدرجة الأو ¤على
بغاز الأكسشج .Úوالسشيليكون هو من
تركيبها الكيميائي ،حيث تقسشم الصشخور النارية
اŸعادن اŸكونة للرمال وعندما يتحد
إا ¤اأرب ˘ع ›م ˘وع ˘ات حسشب اأكسش ˘ي˘د السش˘ي˘ل˘يك˘ون
غاز الأكسشج Úمع ذرات السشيليكون
الذي –تويه ،كما ‘ ا÷دول (: )٢
يتكون اأكسشيد السشيليكون .
أانواع الصصخور النارية
صصخور حامضصية

خصصائصصها
لونها فا— ،ووزنها خفيف.

نسصبة أاكسصيد
السصيليكون

أاك Ìمن  ٪٦٦ا÷رانيت ـ الفلسصبايت

صصخور معتدلة ا◊موضصة لونها متوسصط (فا—  -غامق) ،ووزنها معتدل ٥٢ .ـ ٪٦٦
صصخور قلوية (قاعدية) لونها قا” ،ووزنها ثقيل.
صصخور أاك Ìقلوية

أامثلة عليها

 ٤٤ـ ٪٥٢

الدايو’يت ـ ا’ندرسصايت
ا÷ابرو ـ البازلت

لونها أاسصود ،ووزنها أاثقل من الصصخور القاعدية .أاقل من  ٪٤٤الدونايت
ا÷دول ( :)٢تصصنيف الصصخور النارية حسصب أاكسصيد السصيليكون
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وللصصخور النارية خصصائصص أاخرى “يزها عن غÒها من الصصخور وهي:
 -١ششدة الصشÓبة فهي ششديدة اŸقاومة لعمليات التعرية.
 -٢قلة اŸسشامية ‡ا يؤودي إا ¤عدم احتفاظها بكميات كبÒة من اŸاء والسشوائل.
– -٣توي على نسشبة عالية من اŸعادن.
 -٤ل –توي على حفريات.
نششاط ()٢

أا) اكتب ‘ دفÎك تعريًفا مناسصبًا للمفاهيم الآتية:
( الصشخور النارية ،الصشخور البلوتونية ،الصشخور الÈكانية ،ا◊فريات).

ب) عuلل:
 ششدة صشÓبة الصشخور النارية. ل –توي الصشخور النارية على حفريات. قلة البلورات ‘ الصشخور النبثاقية. -ل تسشمح الصشخور النارية بتسشرب اŸياه داخلها.

ج) قارن ب : Úا÷ابرو والفلسشبايت من حيث اÿصشائصص ونسشبة اأكسشيد السشيليكون.
د) ما عÓقة اأكسشيد السشيليكون بلون ووزن الصشخور النارية؟
هـ) اقراأ النصص الذي سشيعرضشه عليك اŸعلم واسشتنتج اأهم السشتخدامات القتصشادية
للصشخور النارية ،واكتبها باختصشار ‘ دفÎك *.
ثانيvا  :الصصخور الرسصوبية ) ( Sedimentary Rocks

هي صشخور تكونت على ششكل طبقات ترسشبت
ع ˘لى سش ˘ط ˘ح الأرضص اأو ‘ ق ˘ي ˘ع ˘ان ال ˘ب˘ح˘ار واÙي˘ط˘ات.
وت ˘نشش ˘اأ ال˘رواسشب ب˘ف˘ع˘ل ع˘وام˘ل ال˘ن˘حت وال˘ت˘ع˘ري˘ة ال˘ت˘ي
تتعرضص لها الصشخور مثل :الأحجار الرملية ،والطمي،
اأو بفعل بعضص العمليات الكيميائية والبيولوجية مثل:
ا◊جر ا÷Òي ،والدولوميت ،وا÷بسص.
* النصص ‘ دليل اŸعلم
34
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ادرسص الششكل الآتي ،واسشتنتج كيف تتكون الصشخور الرسشوبية :

تÎاكم الرواسصب اŸتجمعة مع مياه
اأ’ودية ‘ اŸناطق اŸنخفضصة .

تتجمع على شصكل طبقات .

تضصغط الطبقات على بعضصها بع ًضصا
م˘ ˘ ˘ن أاع ˘ ˘ل ˘ ˘ى إا ¤أاسص ˘ ˘ف ˘ ˘ل ‡ا يسص ˘ ˘بب
تÓحم الطبقات السصفلى و“اسصكها .

ت˘ ˘ ˘رت˘ ˘ ˘ف˘ ˘ ˘ع ط˘ ˘ ˘ب˘ ˘ ˘ق˘ ˘ ˘ات الصص˘ ˘ ˘خ˘ ˘ ˘ور
ال ˘ ˘رسص ˘ ˘وب ˘ ˘ي ˘ ˘ة إا ¤أاع ˘ ˘ل ˘ ˘ى ب ˘ ˘ف ˘ ˘ع˘ ˘ل
ا◊ركات التكتونية.

الشصكل ( :)٢٠مراحل تكّون الصصخور الرسصوبية

خصصائصص الصصخور الرسصوبية:
 -١تكونت الصشخور الرسشوبية على ششكل طبقات واضشحة و‡يزة تÎابط بواسشطة مواد لحمة تتكون
من اŸواد الكربونية اأو السشيلكا اأو ا◊ديد.
– -٢ت˘ ˘وي ع ˘لى ح ˘ف ˘ري ˘ات وخ ˘اصش ˘ة
ا◊فريات البحرية.
 -٣ارتفاع اŸسشامية.
 -٤ارتفاع النفاذية.

اŸسصامية  :حجم الفراغات اŸوجودة داخل الصشخور.
النفاذية :قدرة الصشخور على إانفاذ اأو “رير السشوائل
وه˘ ˘ذا ي˘ ˘ع˘ ˘ت˘ ˘م˘ ˘د ع ˘لى ح ˘ج ˘م اŸسش ˘ام ˘ات ‘
الصشخور ومدى اتصشال الفراغات ببعضشها،
ول˘ ˘يسص ب ˘الضش ˘رورة اأن الأع ˘لى مسش ˘ام ˘ي ˘ة ه ˘و
الأعلى نفاذية.
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وتسشهم اŸسشامية والنفاذية ‘ تسشرب السشوائل ( وخاصشة اŸياه ) داخل الصشخور الرسشوبية وحفظها
‡ا يجعل منها خزانات مثالية للمياه ا÷وفية والنفط والغاز.
نششاط ()٣

أا) اكتب ‘ دفÎك تعريًفا مناسصبًا للمفاهيم الآتية:
(الصشخور الرسشوبية ،اŸسشامية ،النفاذية).
ب) ما الدليل على:
ت ّكون الصشخور الرسشوبية ع ÈفÎات زمنية مختلفة؟
ت ّكون معظم الصشخور الرسشوبية –ت اŸسشطحات اŸائية؟
ج) ما الأهمية القتصشادية لوجود اŸسشامات ‘ الصشخور الرسشوبية؟
لجراء Œربة توضشح مفهوم اŸسشامية والنفاذية ‘
د) اطلب من اŸعلم مسشاعدتك إ
الصشخور الرسشوبية * .

ثالثًا  :الصصخور اŸتحولة ) (Metamorphic Rocks

هي عبارة عن صشخور نارية اأو صشخور رسشوبية –ولت واكتسشبت صشفات جديدة مختلفة عن
الصشخور التي تكونت منها بسشبب عوامل طبيعية.

ومن أاهم العوامل التي سصاعدت على –ول الصصخور :
 -1درجة ا◊رارة :
تعد ا◊رارة من اأهم العوامل ‘ عملية التحول فكلما تعمقنا داخل الأرضص زادت درجة ا◊رارة.

 -2الضصغط :
وينتج الضشغط ‘ عملية التحول نتيجة ضشغط الصشخور على بعضشها بع ًضشا.

 -3اÙاليل ا◊ارة :
تلعب اÙاليل ا◊ارة دوًرا بارًزا ‘ عمليات التحول ،فعندما يكون الضشغط وا◊رارة عاليÃ Úا
يكفي ◊دوث التحول فإانه ل بد من وجود اŸاء حتى يحدث التفاعل والذي يكون كعامل مسشاعد.
* التجربة ‘ دليل اŸعلم
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تصصsنف الصصخور اŸتحولة حسصب نشصأاتها إا ¤ثÓث ›موعات :
اأ’و : ¤صصخور متحولة حرارvيا :

ت ˘تك ˘ون ه ˘ذه الصش ˘خ ˘ور ب ˘ف ˘ع ˘ل ا◊رارة ال ˘ع˘ال˘ي˘ة ‘ ب˘اط˘ن
الأرضص ،حيث توجد غالبًا ‘ اأطراف الكتل النارية ا÷وفية،
وهي صشخور متجانسشة من حيث ششكل البلورات مثل:
ا◊جر الرملي ( بفعل ا◊رارة )
الدونايت ( بفعل ا◊رارة )

كوارتزيت
سصرينتايت

الشصكل ( : )٢١صصخور رملية

ثانًيا  :صصخور متحولة ديناميكvيا :

تنتج هذه الصشخور بفعل الضشغط اŸوجه دون ا◊رارة
ف ˘ي ˘ح ˘دث تكسش ˘ر وط ˘ح ˘ن ل ˘لصش ˘خ ˘ور ب ˘دون اأن ت˘تششك˘ل
ب ˘ل ˘ورات ‘ الصش ˘خ ˘ر وت ˘تك˘ون ه˘ذه الصش˘خ˘ور ق˘ري˘ًب˘ا م˘ن
مناطق التصشدع ،مثل النايسص اıطط.
ثالثًا :صصخور متحولة إاقليميا (باطن اأ’رضس) :

وتوجد هذه الصشخور ‘ اأعماق القششرة الأرضشية،
وتتكsون نتيجة لتعرضص الصشخور الأصشلية لضشغط ششديد مصشحوبًا با◊رارة العالية مع وجود اÙاليل
ا◊رمائية ا÷وفية ،وهي صشخور غ Òمتجانسشة من حيث ششكل البلورات بسشبب اختÓف اŒاه الضشغط.
ومن أامثلة هذا النوع :
الشصكل ( : )٢٢صصخور النايسس

الط ( Úحرارة  +ضصغط +محاليل)
صصخور نارية قاعدية (حرارة  +ضصغط  +محاليل)
ا÷رانيت (حرارة  +ضصغط  +محاليل)

اإلردواز
النايسص
الشصيسصت

ا◊رمائية :مصشطلح يدمج ب Úكلمة
ا◊رارة وك ˘ل ˘م ˘ة اŸاء ل ˘ل ˘دلل ˘ة
ع ˘لى ك ˘ون اÙل ˘ول ال ˘ن ˘ا œه˘و
محلول مائي سشاخن.

خصصائصص الصصخور اŸتحولة:
 -١خالية من ا◊فريات.
 -٢جمعت ب Úالنظام Úالبلوري والطبقي ،اأي اأنها إاذا كانت من اأصشل ناري اكتسشبت نظامًا بلورvيا
وهو من خصشائصص الصشخور النارية ،وإاذا كانت من اأصشل رسشوبي اكتسشبت نظامًا طبقvيا وهو من
خصشائصص الصشخور الرسشوبية.
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أا) اكتب ‘ دفÎك تعريًفا مناسصبًا للصصخور اŸتحولة .
ب) قارن ب Úأانواع الصصخور اŸتحولة :
نوع الصصخر

اŸقارنة
عامل التكوين

صصخور متحولة حرارvيا

صصخور متحولة ديناميكvيا

صصخور متحولة إاقليمvيا
(باطن اأ’رضض)

موقع التكوين
خصصائصض الصصخر

ج) من خÓل اŸهارة التي اكتسصبتها ‘ الدرسص الثا Êقم ببناء خريطة مفاهيمية (للصصخور).

ج

دورة الصصخور

هي –ول الصشخور من حالة
ق ˘دÁة إا ¤ح ˘ال ˘ة اأخ ˘رى ج ˘دي ˘دة،
والششك ˘ ˘ل ( )٢٣ي ˘وضش ˘ح ع˘م˘ل˘ي˘ة
التحول.

الشصكل ( :)٢٣دورة الصصخور
نششاط ()٥

اأ) ادرسص الششكل السشابق واكتب اأهم السشتنتاجات التي توصشلت إاليها.
ب) اأعد رسشم دورة الصشخور بطريقتك اÿاصشة .
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صصخور ُعمـان

تقسصم مراحل تكون الصصخور ‘ عمان إا ¤ثÓث مراحل هي:
’و '' : ¤مرحلة تكون الصصخور منذ أاك Ìمن  ٨٥٠مليون سصنة '':
اŸرحلة ا أ

وتعد الصشخور التي تكونت ‘ هذه الفÎة من اأقدم اأنواع الصشخور مثل صشخور (النايسص والششيسشت
وا÷رانيت) اŸوجودة ‘ مرباط وحاسشك وجبل جعÓن.
اŸرحلة الثانية  '' :مرحلة تكون الصصخور ‘ الفÎة ما ب٢٤٥-٥٧٠ Úمليون سصنة '' :

وصشخور هذه اŸرحلة قد تكون صشخوًرا متحولة (كالكوارتزيت والدولوميت) ‘ منطقة سشيح
حطاط ،وقد تكون اأقل –ولً (كا◊جر ا÷Òي وحجر الغرين وا◊جر الرملي) ‘ وسشط ا÷بل الأخضشر.
اŸرحلة الثالثة '' :مرحلة تكون الصصخور منذ  ٩٠مليون سصنة '' :

حيث تسصببت قوى شصد تكتونية قوية ‘ هذه الفÎة بعدة عمليات منها:
اأ) تششكيل القششرة اÙيطية Ãحاذاة الأخاديد.
ب) تدفق حمم بركانية من قاع اÙيطات لتششكل على سشطحه طبقة بركانية بازلتية.
ج) تكtون سشلسشلة من العروق نتيجة برود ا◊مم ‘ اأعماق سشطح الأرضص.
د) تبلور صشخور ا÷ابرو اÿششنة ‘ اأعماق اأك Èحيث كانت عملية برودة الصشخر اأك Ìبطًئا.
كل تلك التكوينات اندفعت إا ¤اأعلى بعد ذلك لتششكل اأفيوليت سشمائل اŸششهور ،كما ‘ الششكل
( )٢٤الذي يعد اأك Èتكوين اأفيوليتي ‘ العا .⁄اأثناء هذه العمليات كانت الÎسشبات النحاسشية (الكÈيتية)
اŸوجودة ‘ صشحار قد تششكلت عن طريق التفاعل ب Úمياه البحر ا◊ارة وا◊مم الÈكانية .وبعد انتهاء
النششاط الÈكا Êتراكمت على اأسشطح ا◊مم اÿامدة صشخور (الم )ÈاŸركبة بششكل رئيسشي من ا◊ديد
واŸنغنيز.

’ودية
ا أ
الرئيسصية

الشصكل (:)٢٤
أافيوليت سصمائل

أافيوليت سصمائل
ا◊واسصنة
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لهداف العامة للوحدة:
ا أ
يتوقع من الطالب بعد ا’نتهاء من دراسسة هذه الوحدة أان :
يتعرف العوامل اÿارجية التي تسسهم ‘ تشسكيل سسطح الأرضض.
يتعرف اأثر التجوية ‘ بناء اأشسكال سسطح الأرضض وتغيÒها.
يحدد اأثر تعرية الرياح ‘ بناء الأشسكال الصسحراوية وتنوعها.
يوضسح كيفية تكون الأشسكال الناŒة عن تعرية اŸياه ا÷ارية.
يقارن ب Úالأشسكال الناŒة عن التعرية باأنواعها اıتلفة.
يطuبق العوامل اÿارجية ‘ تشسكيل سسطح الأرضض على الظاهرات اŸوجودة ‘ سسلطنة عمان.
لمكانات الطبيعية للسسلطنة ويحافظ عليها.
يقuدر اأهمية ا إ
يسستوعب اŸفاهيم واŸصسطلحات والتعميمات الواردة ‘ الوحدة.
يكتسسب القيم والŒاهات واŸهارات اŸتضسمنة ‘ الوحدة.
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Weathering

ت˘ع˘د ال˘ت˘ج˘وي˘ة اŸرح˘ل˘ة الأو ‘ ¤ت˘غ˘ي Òال˘ب˘ن˘ي˘ة ال˘ط˘ب˘ي˘عية
لسسطح الأرضض وتشسكيلها ،حيث تقوم التجوية بتفتيت
الصسخور و–ليلها؛ بفعل مياه الأمطار ،وتقلبات درجات
ا◊رارة ،وال˘ن˘ب˘ات˘ات ،وا◊ي˘وان˘ات ،وي˘ت˘م˘ي˘ز ع˘م˘لها بالبطء
وال ˘ث˘ب˘ات ‘ اŸك˘ان ن˘فسس˘ه .وت˘اأت˘ي ال˘ت˘ع˘ري˘ة ل˘ت˘ق˘وم ب˘ال˘دور
اŸكuمل للتجوية ‘ نقل هذه اŸفتتات من مكان إا ¤اآخر
بفعل الرياح واŸياه ا÷ارية والبحر .

مفهوم التجوية والعوامل المؤوثرة عليها
ت˘ع˘رف ال˘ت˘ج˘وي˘ة ب˘اأن˘ه˘ا ›م˘وع ال˘ع˘م˘ل˘ي˘ات ال˘ت˘ي تسسبب
تفتت الصسخور وتشسققها ميكانيكvيا اأو –للها كيميائيvا ‘
موضسعها الأصسلي؛ بفعل عوامل ا÷و “هيًدا لنقلها بفعل
عوامل التعرية.
وتتاأثر عمليات التجوية بÎكيب الصسخور واŸعادن
التي تكuونها ،ومدى احتواء تلك الصسخور على الفواصسل
اأو الشسقوق ،كما اأنها تتاأثر باŸناخ السسائد والفÎة الزمنية
التي –دث فيها عملية التجوية.

نششاط ()١

أاتعّلم من هذا الدرسس :
ت ˘ع ˘م ˘ل ال ˘ت ˘ج ˘وي ˘ة ع ˘لى ت ˘ه ˘ي˘ئ˘ة سس˘ط˘ح
الأرضض ل ˘ت ˘ق ˘وم ال ˘ت ˘ع ˘ري ˘ة ب˘دوره˘ا ‘
تكوين اأشسكال سسطح الأرضض.
ت ˘ت˘اأث˘ر ع˘م˘ل˘ي˘ة ال˘ت˘ج˘وي˘ة ب˘اŸن˘اخ ون˘وع
الصسخر والغطاء النباتي والزمن .
تتعرضض الصسخور لتغيÒات كيميائية
وميكانيكية نتيجة تفاعلها مع عناصسر
ا÷و.
تؤوثر عمليات التجوية ‘ إاضسعاف
اŸبا Êل سسيما الأثرية منها.

مفاهيم ومصصطلحات أاتعّلمها:
التجوية ،التجوية الكيميائية ،التجوية
اŸيكانيكية ،الصسقيع ،التقشسر ،التفلق،
حقول ا÷Óميد ،الكربنة ،الأكسسدة،
التميؤو  ،ركام السسفوح .

اأ) قارن ب Úعمل كل من التجوية و التعرية ،موضسحًا العÓقة ب Úكل xمنهما.
ب) ناقشض مع ›موعتك إاجابات الأسسئلة الآتية:
 -١كيف يتم عمل التجوية على الصسخور؟
 -٢ما العوامل التي يتوقف عليها فعل التجوية ؟
 -٣ما العÓقة ب ÚاŸناخ السسائد والفÎة الزمنية ◊دوث التجوية ؟
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أانواع التجوية
تصسنف عمليات التجوية ــ تبًعا للعامل الرئيسسي الذي يقوم بتحطيم الصسخر وتفتيته ــ إا ¤نوعÚ
مختلفين :

ل  :التجوية الكيميائية ( :) Chemical Weathering
أاو ً
هي تاآكل الصسخور و–للها نتيجة تفاعل غازات الغÓف ا÷وي مع اŸعادن اŸكونة للصسخور،
و–ويلها إا ¤معادن اأخرى مختلفة الشسكل والÎكيب عن حالتها الأصسلية وذلك نتيجة تفاعÓت
كيميائية .وتتم التجوية الكيميائية بطرق عدة منها :

أا

األكسصدة:

وهي إاضسعاف الصسخر نتيجة تفاعل الأكسسج Úمع اŸعدن اŸكuون للصسخور ‘ ظل وجود اŸاء ،مثل:
صسخور البازلت التي –توي على معدن ا◊ديد الذي يتحول إا ¤اأكسسيد ا◊ديد فيصسبح بذلك اأضسعف
مقاومة.

مثال :
حديد  +اأكسسجÚ

بخار اŸاء

اأكسسيد ا◊ديدوز

الشصكل ( :)١صصخور متأاثرة بعملية األكسصدة

ب

الـتـمـيـؤو (اإلذابة) :

هو ا–اد اŸاء مع بعضض العناصسر التي تتكون منها معادن الصسخور ،فينشساأ عن ذلك عنصسر اأقل “اسسكًا
من العنصسر الأصسلي ،وذلك بتمدد معادن الصسخر وزيادة حجم اŸادة الأصسلية التي ا–دت مع اŸاء،
فتضسغط على الصسخر وتضسعفه وتفككه ،ومنها معدن كÈيتات الكالسسيوم الذي يتحول إا ¤جبسض،
وكذلك إاذابة معدن الفلسسبار اŸوجود ‘ صسخور ا÷رانيت فيفتته تارًكا معدن الكوارتز (اŸكuون للرمل).
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الـكربنة :

ت ˘ت ˘م ه ˘ذه ال ˘ع ˘م ˘ل ˘ي ˘ة ب˘إاذاب˘ة م˘ي˘اه الأم˘ط˘ار ل˘غ˘از ث˘ا Êاأكسس˘ي˘د الك˘رب˘ون اŸوج˘ود ‘ ا÷و ف˘ي˘ت˘ف˘اع˘ل م˘ع
ل لها إا ¤بيكربونات الكالسسيوم القابلة للذوبان ،فيتفتت الصسخر.
الكربونات ‘ الصسخور محو ً
نششاط ()٢

أا) اقرأا النصص ا’آتي ثم أاجب عن اأ’سسئلة التي تليه :
« تاج محل هو معلم معماري هندي يقع ‘ اأجرا ) ، (Agraيعد من اأك Èالشسواهد على
ال ˘ف ˘ن˘ون وال˘ع˘م˘ارة ‘ ال˘ع˘ه˘د اŸغ˘و‹.
شس ˘ي˘د الضس˘ري˘ح ت˘خ˘ل˘ي˘ًدا ل˘ذك˘رى '‡ت˘از
محل ' ،زوجة السسلطان 'شساه جهان '
التي توفيت سسنة ١٦٣١م .
قامت منظمة اليونسسكو بإادراج
اŸعلم ‘ قائمة الÎاث الثقا‘ العاŸي،
وذلك ل ˘ل˘م˘ح˘اف˘ظ˘ة ع˘ل˘ي˘ه م˘ن مختلف
ال˘ع˘وام˘ل ال˘ط˘ب˘ي˘ع˘ي˘ة وال˘ع˘وام˘ل البشسرية
التي قد تؤوثر عليه» )(www.wikipedia.com

الشصكل ( : )٢تاج محل

 -١اسستنتج نوع العوامل الطبيعية التي تاأثر بها تاج محل.
 -٢ف u
كر بالعوامل البشسرية التي قد تؤودي إا ¤زيادة اأثر التجوية.
 -٣ما النتائج القتصسادية التي تنتج من تاأثر اŸبا ÊالÎاثية بالعوامل الطبيعية والبشسرية ؟
ب) ارسسم شسك ًÓبيانvيا توضسح فيه العÓقة ب Úقوة التجوية الكيميائية ودرجة ا◊رارة والأمطار،
علًما باأن قوة التجوية تصسنف إا ¤درجات كالآتي( :قوية ،معتدلة ،ضسعيفة).
نششاط ( ‘ )٣إاطار اهتمام السسلطنة بالÎاث
الـعما Êوالـسسياحة تـتم اÙافظة
على القÓع وا◊صسون من تاأثرها
ب ˘ ˘ال ˘ ˘تـج˘ ˘وي˘ ˘ة بـط˘ ˘رق واأسس˘ ˘ال˘ ˘يب
خاصسة .اذكر اأحد هذه الطرق،
مسسـتعينًا Ãصسادر التعلم اıتلفة.
الشصكل ( :)٣إاحدى القÓع العمانية
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e
ثانًيا  :التجوية اŸيكانيكية ( :)Mechanical Weathering
هي عملية –طم الصسخور وتفتيتها؛ دون حدوث اأي تغي ‘ Òخصسائصسها الأصسلية .ويحدث ذلك
بفعل تقلبات درجات ا◊رارة .وتتم عملية –طم الصسخور بطرق عدة اأهمها :

أا

التفاوت ا◊راري :

ي˘ ˘ع˘ ˘د ال˘ ˘ت˘ ˘ف˘ ˘اوت ا◊راري اأك Ìط ˘رق ال ˘ت ˘ج ˘وي ˘ة
اŸيك˘ ˘ان ˘يك ˘ي ˘ة شس ˘ي ˘وًع ˘ا وان ˘تشس ˘اًرا ،وي ˘خ ˘ت ˘ل ˘ف ت ˘اأثÒ
التفاوت الـحراري من مكان إا ¤اآخر تبًعا لنوع
اŸناخ السسائد ،ويصسنف على النحو الآتي :

اŸدى ا◊راري :
ال˘ ˘ ˘ف ˘ ˘رق ب Úاأع ˘ ˘لى واأدنى درج ˘ ˘ة
حرارة ‘ اليوم اأو الشسهر اأو السسنة.

 -١التفاوت ا◊راري ‘ اŸناطق ا◊ارة :

تتميز اŸناطق ا◊ارة Ãدى حراري كب ،Òحيث ترتفع درجات ا◊رارة نهاًرا لتصسل إا) o٤٠( ¤سض
 Óإا ¤اأقل من عشسر درجات سسيليزية ‘ بعضض اŸناطق ،وهو ما يؤودي إا“ ¤دد اŸعادن
اأحيانًا ،وتنخفضض لي ً
اŸكونة للصسخور نهاًرا وانكماشسها لي .ًÓوينتج عن اسستمرارية التمدد والنكماشض إاضسعاف الطبقة
السسطحية للصسخور ،الأمر الذي يؤودي إا ¤تقشسر تلك الطبقة وتفكك اأسسطح الصسخور بشسكل حلقات
دائرية إاذا كانت صسخوًرا غ Òمتجانسسة اŸعدن مثل ا÷رانيت ،اأما إاذا كانت من نوع الصسخور اŸتجانسسة
اŸعدن فإان هذا التفكك يظهر بشسكل اأفقي ،مثل ا◊جر ا÷Òي.
: º∏q©J
إان التقشسر والتفلق من الظواهر الناŒة عن التجوية اŸيكانيكية ،حيث يعرف التقشسر باأنه
انفصسال قشسور اأو صسفائح رقيقة من اأسسطح الصسخور بشسكل اأفقي اأو دائري .بينما يعرف التفلق
باأنه تكسسر جسسم الصسخر وانقسسامه إا ¤كتل على طول خطوط اŸفاصسل ،وتفكك الصسخور
و–ولها إا ¤حطام وجÓميد.

الشصكل ( : )٤تفلق الصصخور

الشصكل ( : )٥تقشصر الصصخور
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 -٢التفاوت ا◊راري ‘ اŸناطق الباردة :

يعد التفاوت ا◊راري اأقوى واأوضسح اأثرا ً ‘ اŸناطق الباردة ،حيث تتم عملية تفتيت الصسخور بفعل
تسسرب اŸياه إا ¤شسقوق وفواصسل الصسخر ،وهو ما يؤودي إاŒ ¤مدها لي ،ًÓوبالتا‹ زيادة حجم اŸاء
اŸتجمد ‘ شسقوقها من  ٪٩إا ٪١١ ¤فيكون من العنف لدرجة تفوق طاقة الصسخر على التماسسك
فيتهشسم ويتفتت.
نششاط ()٤

نششاط ()٥

ب

 Óتوضسح فيه واحًدا ‡ا يأاتي :
أا) ارسسم شسك ً
 -١توا‹ تغ Òدرجات ا◊رارة على الصسخور ‘ اŸناطق ا◊ارة.
 -٢توا‹ تغ Òدرجات ا◊رارة على الصسخور ‘ اŸناطق الباردة.
ب) ف uسسر العبارات ا’آتية :
 -١تشسبه عملية التفتيت ‘ اŸناطق ا◊ارة بقشسور البصسل.
 -٢ندرة حدوث التجوية اŸيكانيكية ‘ اŸناطق الباردة جvدا.

اأ ) اكتب عبارت Úحول طبيعة العÓقة ب Úاأنواع التجوية وكل من اŸناخ وطبيعة
الصسخور.
ب) قارن ب Úالتجوية الكيميائية والتجوية اŸيكانيكية من حيث:
العوامل اŸؤوثرة على كل منهما ،العمليات التي تقومان بها ،الآثار الناŒة عنهما.

الكائنات ا◊ية :

تسس ˘ ˘ه ˘ ˘م الك ˘ ˘ائ ˘ ˘ن ˘ ˘ات ا◊ي ˘ ˘ة ‘ ح˘ ˘دوث ال˘ ˘ت˘ ˘ج˘ ˘وي˘ ˘ة
اŸيكانيكية ،فح Úتتضسخم جذور النباتات و“تد تعمل
ع˘ ˘لى ت˘ ˘وسس ˘ي ˘ع الشس ˘ق ˘وق ‘ الصس ˘خ ˘ور اأو –ريك ˘ه ˘ا م ˘ن
اأماكنها .كما اأن ا◊يوانات مثل :ا÷رذان والأرانب
تعمل على حفر بيوتها وجحورها ‘ باطن الأرضض،
ف ˘ي ˘ع ˘م ˘ل ذلك اأي ًضس ˘ا ع ˘لى إاضس ˘ع˘اف الصس˘خ˘ر و ت˘ف˘ت˘ي˘ت˘ه ،
وكذلك الأمر بالنسسبة للديدان.
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نششاط ()٦

أاكمل خريطة اŸفاهيم ا’آتية :

الـتــجـويــة

كربنة

نششاط ()٧

اكتب بأاسسلوبك اÿاصص تقريًرا عن دور اإ’نسسان ‘ زيادة أاثر التجوية ،باإ’جابة عما يأاتي :
' يسسهم اإلنسسان ‘ عمليات التجوية بشسكل مباشسر من خÓل عمليات الردم

’ صشفي

وا◊فر والبناء ،وبشسكل غ Òمباشسر من خÓل الأمطار ا◊مضسية وتلوث الهواء '.
 -١عuرف الأمطار الحمضسية ،وبيّن سسبب حدوثها.
 -٢اجمع صسوًرا Ÿبانٍ اأو اآثار سسياحية تاأثرت بفعل الأمطار ا◊مضسية اأوالتلوث.
 -٣اذكر بعضض الأمثلة من السسلطنة اأو الوطن العربي على دور اإلنسسان ‘ زيادة
اأثر التجوية.

آاثار التجوية على سصطح األرضس
ل تقوم التجوية بتشسكيل مÓمح سسطح الأرضض مباشسرة وإا‰ا تدخل ‘ معظم العمليات اŸشسكلة لسسطح
الأرضض ،واأهمها التعرية ،حيث تهيئ وتسسهل عملية نقل اŸفتتات الصسخرية الناŒة عنها ،بتكوين اأشسكال
تضساريسسية اأخرى ‘ اأماكن مختلفة ومنها:
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 -١الÎبة:

تعد من اأهم نوا œعملية التجوية ،وتتكون من تفتت
الصسخور إا ¤حطام وذرات ،حيث تنشساأ وتزداد سسمكًا
وخصسوبة تبًعا لنوع الصسخر الناŒة عنه.
الشصكل ( :)٧قطاع عرضصي للÎبة

 -٢حقول ا÷Óميد:

وه ˘ي مسس ˘اح ˘ات اأرضس ˘ي ˘ة شس˘اسس˘ع˘ة ومسس˘ط˘ح˘ة
ت˘ن˘تشس˘ر ف˘وق˘ه˘ا ا÷Óم˘ي˘د (صس˘خ˘ور ك˘بÒة ا◊ج˘م)
اŸسستديرة الشسكل والناŒة عن ذوبان اŸكونات
ا÷Òية للصسخور.
الشصكل ( :)٨حقول ا÷Óميد

تاأمل فيما يلي قول الشساعر امرئ القيسض  ،واسستخرج الدللت اللغوية التي ترتبط بالظواهر الطبيعية:

مَِكـــxر ِمـَفــxر ُمـْقـبِـــٍل ُمـْدبِــٍر َمـعــًـا

خٍر حsطُه ال sسسْيُل مْن َعِل
كجلموِد صَس ْ

**

 -٣ركام السشفوح :

ا◊ط ˘ام الصس ˘خ ˘ري ال ˘ذي يÎاك ˘م اأسس ˘ف˘ل
اŸن ˘ح ˘درات ا÷ب ˘ل ˘ي ˘ة ،ن ˘ت ˘ي˘ج˘ة ال˘ن˘ق˘ل ب˘ف˘ع˘ل
ا÷اذبية الأرضسية ،وقد تلتحم هذه اŸفتتات
لتكuون صسخوًرا صسلبة تعرف باسسم الÈيشسيا.
الشصكل ( :)٩ركام السصفوح
*اسستعن Ãعلم اللغة العربية ’سستيضساح مفهوم البيت الشسعري .
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 -٤اŸفتتات و ا◊طام الصشخري  :وهي بقايا الصسخور اŸفتتة،تنتشسر على مسساحات واسسعة،وتختلف من
حيث اأحجامها واأشسكالها عن بعضسها بعضسا.
 -٥الكهوف (اŸغارات) :للتعرف اأك Ìعلى مفهوم الكهوف (اŸغارات) ،وكيفية تكونها واأهميتها
القتصسادية والسسياحية؛ نuفذ و›موعتك النشساط الآتي :
نششاط ()٨

بالرجوع إا ¤مصسادر التعلم ،و–ليل الصسور التي اأمامك ،اكتب و›موعتك تعريًفا

e

مناسسبًا للكهوف ،وبينوا عوامل تكوينها ،واأهميتها السسياحية والقتصسادية.

الشصكل ( : )١٠كهف الهوتة (سصلطنة ُعمان)

الشصكل ( : )١١كهف ›لسس ا÷ن(سصلطنة ُعمان)

الشصكل ( : )١٢مغارة جعيتا (لبنان)

: º∏q©J

تنفرد الكهوف في سسلطنة ُعمان بخصسائصض وتكوينات نادرة اسستغرق تكونها اآلف
السسنين ،وتوجد معظم هذه الكهوف في جبال محافظتي الشسرقية ،ومحافظة الداخلية،
ومحافظة الظاهرة ،ومحافظة ظفار .
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اقراأ اŸعلومة الآتية ،وصسنفها لأي اأنواع التجوية تنتمي ،ثم حدد موقعها
اŸناسسب من الدرسض.
' تاآكل طبقة رقيقة من الصسخر الكلسسي ل يزيد سسمكها عن سسنتيم Îواحد
يسستغرق  ٢٠٠سسنة تقريبًا ،مع العلم اأن الصسخور الكلسسية اأك Ìاأنواع الصسخور
الرسسوبية تاأثًرا بعوامل التجوية ' .

نششاط ()١٠

تأامل ا’آيات الكرÁة مسستخرًجا منها أاهمية التجوية وما ينتج عنها .

 -١قال تعالى ﴿ :

﴾
﴾

 -٢قال تعالى ﴿ :
سسورة عبسص /ا’آيات 28-26

نششاط ()١١

قم وزمÓءك بزيارة إالى اأقرب منطقة لمدرسستك ،وتعرف اأنواع التجوية
’ صشفي

50

التي تعرضست لها (إان وجدت) ،ثم اكتب تقريًرا مدعًما بالصسور والرسسوم
التوضسيحية عsما شساهدته ،وقم بعرضض هذه الصسور والتعليق عليها في الصسف.

¢SQódG

á«ëjôdG ájô©àdG

٢

مفهوم التعرية

Erosion

أاتعّلم من هذا الدرسس :

هي عملية تفتت الصسخور السسطحية للقشسرة الأرضسية

التعرية الريحية هي العامل الأسساسسي ‘

ب ˘ف ˘ع ˘ل ح ˘رك ˘ة ال ˘ري ˘اح واŸي ˘اه ا÷اري ˘ة ،وال˘زح˘ف ا÷ل˘ي˘دي

تك˘ ˘وي˘ ˘ن الأشسك ˘ال الأرضس ˘ي ˘ة ‘ اŸن ˘اط ˘ق

والأمواج البحرية ،ونقلها إا ¤مواطن جديدة حيث يتم
ترسسيبها .وتتم التعرية بثÓث عمليات رئيسسة هي :النحت،
لرسساب .
والنقل  ،وا إ

الصسحراوية .
اŸنخفضسات الصسحراوية وصسحارى الرق
من الأشسكال الناŒة عن نحت الرياح.
تربة اللوسض والكثبان الرملية من الأشسكال

وتسستمد معظم عوامل التعرية قوتها من سسرعة حركتها

الناŒة عن إارسساب الرياح .

التي تقوم بها باŒاه السسطح  ،اأي اأنها –تاج إا ¤طاقة هائلة
للقيام بعملها ل سسيما ‘ عمليتي النحت والنقل  ،كما
اأن ˘ه ˘ا ت ˘ت ˘اأث ˘ر وبشسك ˘ل واضس ˘ح ب ˘ال˘ع˘وام˘ل اŸن˘اخ˘ي˘ة وا◊ي˘وي˘ة
السسائدة.

أانـواع التعرية

مفاهيم ومصشطلحات أاتعّلمها:
ا÷ي ˘وم ˘ورف ˘ول ˘وج ˘ي ˘ا ،ال ˘ت ˘ع˘ري˘ة ال˘ري˘ح˘ي˘ة،
الك ˘ث ˘ب ˘ان ال ˘رم ˘ل ˘ي ˘ة ،ال ˘ي˘ارد„ ،صس˘ح˘ارى
ا◊م˘ ˘ادة ،سس˘ ˘ه˘ ˘ول ال˘ ˘رق ،اŸن˘ ˘خ˘ ˘فضس˘ ˘ات
الصسحراوية  ،تربة اللوسض  ،التذرية.

البحرية

الريحية
اŸياه ا÷ارية

ا÷ليدية
الششكل ( : )١٣أانواع التعرية

لششكال الناŒة عنها
مفهوم التعرية الريحية وعملياتها وا أ
التعرية الريحية هي ›موع العمليات التي تقوم بها الرياح (نحت ،نقل ،إارسساب) والتي تسسهم بشسكل
واضسح ‘ تشسكيل سسطح الأرضض .ويÈز اأثر التعرية الريحية ‘ اŸناطق الصسحراوية اأو ا÷افة لعدة عوامل
منها  :قلة الغطاء النباتي ،و جفاف الÎبة وتفتتها ،وسسرعة الرياح وقوتها.
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وتقوم الرياح بتشسكيل سسطح الأرضض من خÓل ثÓث عمليات ،وكل من هذه العمليات تنتج عنها
اأشسكال مختلفة ،نوضسحها فيما ياأتي:

أاو ً
ل :نحت الرياح واألششكال الناŒة عنه :
ت وŒويف الأجزاء الرخوة من صسخور القشسرة الأرضسية ،وذلك باصسطدام ذرات
تقوم الرياح بح u
الغبار والرمال التي –ملها الرياح بالصسخور .ويتوقف دور الرياح كعامل نحت على عوامل عدة منها:
صسÓبة الصسخور؛ حيث تتاأثر الأجزاء الرخوة من هذه الصســخور ،وتبقى الأجزاء الصسلبة كما هي،
وهذا يؤودي إا ¤تكوين اأشسكال غريبة لفتة للنظر .كما يعد الغطاء النباتي من اŸتغÒات التي تؤوثر على
طبيعة النحت الهوائي.

وتنتج عن نحت الرياح أاششكال أارضشية عدة منها :

أا

اŸنخفضشات الصشحراوية

:
Desert Depressions

هي Œاويف واسسعة ‘ الأرضض تكونت بسسبب قيام الرياح بإازالة الرمال وتذريتها من السسطح
لفÎات طويلة ،وقد يصسل قاع اŸنخفضض إا ¤الطبقات ا◊املة للمياه ،فتتفجر الينابيع وتزدهر الواحات
الزراعية .ونتيجة لرشسح اŸياه إا ¤قاع اŸنخفضض تتكون
اŸسستنقعات كما ‘ منخفضض القطارة Ãصسر الذي يصسل
ت ال˘ ˘رم˘ ˘ال
ح
ة
˘
˘
ي
˘
˘
ل
˘
˘
م
˘
˘
ع
:
ة
˘
˘
ي
ر
ذ
˘
˘
ت
˘
˘
ل
ا
u
عمقه إا ¤اأك Ìمن ١٢٠م –ت منسسوب سسطح البحر،
وال ˘ح ˘ب ˘ي ˘ب ˘ات ال ˘ن ˘اع ˘م ˘ة م ˘ن
ومنخفضسات اأخرى ‘ صسحراء ناميبيا بجنوب اأفريقيا
الصس ˘خ ˘ور وال˘ت˘رب ال˘ج˘اف˘ة،
والصس˘ح˘راء ال˘ل˘ي˘ب˘ي˘ة وا÷زائ˘ري˘ة وصس˘ح˘راء م˘ن˘غ˘ول˘ي˘ا التي
عندما تكون سسرعة الرياح
يصسل عمق منخفضساتها إا ¤اأك Ìمن ١٤٠م .
اأكثر من ١٢كم في السساعة.

نششاط ()١

اأ ) ناقشض و›موعتك ما يلي ثم سسجل ما توصسلت إاليه ‘ دفÎك :
ل من  :سسرعة الرياح ،صسÓبة الصسخر،
العÓقة ب Úعملية نحت الرياح وك x
الغطاء النباتي.
ب) تتكون اŸنخفضسات بفعل عدة عوامل منها التذرية والنكسسارات واإلذابة.
انظر الصسور شسكل ( ، )١٥،١٤وحuدد نوع كل منخفضض.
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الششكل ( :)١٤بحÒة باند إاي م Òبأافغانسشتان

ب

الششكل ( : )١٥منخفضس ‘ الصشحراء الكÈى

صشحارى ا◊مادة :Hammada

هي هضساب صسخرية مÎامية الأطراف متوسسطة
الرت ˘ف ˘اع – ،صس ˘ر ب ˘ي ˘ن ˘ه ˘ا اأح ˘واضض م˘ل˘ي˘ئ˘ة ب˘ال˘رم˘ل
تعرف باأحواضض العرق .وتشسكل ا◊مادة معظم
مسساحة الصسحارى ‘ العا.⁄
الششكل ( :)١٦صشحارى ا◊مادة

الششكل ( : )١٧توزيع الصشحارى ‘ العا⁄
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سشهول الرق : Desert gravels

سسهول واسسعة تنبسسط على سسطح الأرضض ‘ اŸناطق الصسحراوية Ÿسسافات كبÒة ،تنتشسر فوقها الرواسسب
من الأحجار وا◊صسى والزلط ،اأما الرمال فقد اأزيلت منها بفعل الرياح.

e
: º∏q©J
الرق كلمة عربية تعني الأراضسي
اŸسسÎقة  ،تسسمى كذلك لأن اأقدام
Ó
ا÷م˘ ˘ال ل ت˘ ˘غ ˘وصض ف ˘ي ˘ه ˘ا إال ق ˘ل ˘ي ˘ ً
فيشسعر الراكب باأنه يهتز وئيًدا كما
لو كان يتمايل على فراشض وث.Ò
الششكل ( : )١٨سشهول الرق

د

التÓل اŸفردة : Inselberg

هي تÓل قبابية اأو مدببة الذرى ،وذات سسفوح شسديدة النحدار ،وتتكون نتيجة إازالة ا÷زء الأك Èمن
السسطح الصسخري بفعل النحت الهوائي ،وتتخلف بقايا السسطح الصسخري مكونة التÓل اŸفردة.
وتتكون التÓل اŸفردة ‘ صسخور مختلفة ولذلك
تتباين ‘ اأشسكالها ،مثل :الصسخور الرملية اأو الصسخور
الغرينية .وتتفاوت التÓل ‘ اأحجامها فيصسل ارتفاع
بعضسها إا ¤اأك Ìمن ( ٦٠٠م .)Îوهناك العديد من
الظواهر ا÷يومورفولوجية الأخرى الناŒة عن نحت
الرياح مثل :اليارد„ ،الكهوف ،اŸوائد الصسحراوية،
الشسواهد الصسخرية.
الششكل ( : )١٩التÓل اŸفردة

نششاط ( )٢أا) قارن ب Úصشحارى ا◊مادة وسشهول الرق : º∏q©J

من حيث:
النشساأة ،الشسكل ،الرواسسب اŸكونة لها.

ب) ارجع Ÿصشادر التعلم  ،وابحث عن كيفية
تكtون كل من الظواهر الآتية :
اليارد„  ،الكهوف  ،الشسواهد الصسخرية.
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ا÷يومورفولوجيا
Geomorphology

هو علم دراسسة اأشسكال سسطح الأرضض
والعمليات التي كونتها.
واŸصس ˘ط ˘ل ˘ح مشس ˘ت ˘ق م ˘ن ث ˘Óث ˘ة م˘ق˘اط˘ع
يونانية ،هي :
(  ) Geoوتعني اأرضض) morpho ( ،
وتعني شسكل )logy( ،وتعني علم.
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نششاط ()٣

تتنوع الأشسكال ا÷يومورفولوجية الناŒة عن نحت الرياح.
 -انظر الششكل ( )2٠وسَشuم الظواهر اŸششار إاليها باألرقام مع توضشيح أاسشباب اختÓف أاششكالها.

()٢

()١

()٣
()٤
الششكل ( :)٢٠من األششكال الناŒة عن نحت الرياح

ثانًيا  :نقل الرياح :
يعد النقل العملية الثانية من عمليات التعرية الريحية ،ويعتمد على سسرعة الرياح وحجم اŸواد
اŸنقولة .وتتمثل قدرة الرياح ‘ الطاقة اÙركة للهواء التي تنتج عن الختÓف ‘ الضسغط ا÷وي بÚ
منطقة واأخرى ،وهذا u Á
كن الرياح من حمل ونقل الرمال واŸفتتات الصسخرية من مكان لآخر.
نششاط ()٤

 -ادرسس الششكل ( )21ثم أاجب عن الآتي :

الرتفاع (م)

 -١سسم uطريقت Úتنقل بهما
ال˘ ˘ري ˘اح اŸف ˘ت ˘ت ˘ات ،وح ˘دد
نوع اŸواد اŸنقولة ‘ كل
منهما.
 -٢اأوجد العÓقة ب Úحجم
اŸواد اŸن ˘ق ˘ول ˘ة وارت ˘ف ˘اع˘ه˘ا
عن سسطح الأرضض.

حجم اŸواد طرق النتقال
(∙)

الششكل ( :)٢١طرق نقل الرياح
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: º∏q©J
تهب الرياح ‘ الصسحراء الكÈى ‘ الربيع واأوائل الصسيف ،تثÒها اŸنخفضسات ا÷وية
التي تتحرك على امتداد هوامشسها ،فتنقل كميات من الغبار الصسحراوي يقدر بعشسرات
اÓŸي Úمن الأطنان إا ¤جنوب اأوروبا ووسسطها وُتعرف برياح السسÒوكو.

نششاط ()٥

اأ) ما اŸقصسود Ãا يلي :اŸنخفضسات ا÷وية ،الزوابع الÎابية ؟
ب) بالسستعانة بالأطلسض اŸدرسسي ارسسم خريطة شسمال اأفريقيا وجنوب اأوروبا
حا عليها مسسار كل من  :اŸنخفضسات ا÷وية ،رياح السسÒوكو.
موضس ً

ثالًثا :إارسشاب الرياح واألششكال الناŒة عنه :
يعد اإلرسساب العملية الأخÒة من التعرية الريحية ،فعندما تضسعف سسرعة الرياح ـ كعامل نحت اأو
نقل ـ تبداأ بإارسساب حمولتها من اŸفتتات الصسخرية .وهكذا تتشسكل ظواهر واأشسكال جيومورفولوجية
مختلفة .إال اأن بعضض الأشسكال الناŒة عن اإلرسساب تتÓشسى Ãجرد تعرضسها لهبوب رياح شسديدة ،بينما
يتميز بعضسها الآخر بالثبات؛ لك Èحجمه من جهة ،وتثبيت جذوره ‘ الأرضض نتيجة انضسغاطه بها اأو
“اسسك اأجزائه بفعل اŸياه اأو ا◊شسائشض من جهة اأخرى .
ومن أاهم األششكال األرضشية الناŒة عن إارسشاب الرياح :

أا

اللوسس : Loess

ُتعرف اللوسض باأنها حبيبات الغبار والرمل الدقيق الذي –مله الرياح من الصسحراء .وتبقى هذه
ا◊بيبات عالقة ‘ الهواء Ÿدة طويلة لصسغر حجمها ،ثم تسسقط بفعل الأمطار وا÷اذبية الأرضسية
وتÎاكم شسيًئا فشسيًئا مكونة تربة صسفراء ُتعرف باللوسض.
ويتم إارسساب نتاج التعرية من اŸواد الدقيقة خارج منطقة النشساأة ،ولهذا ‚د اللوسض تتكون من مواد
غريبة بعيدة عن موطنها الأصسلي .ويحتاج تراكم اللوسض إا ¤ظروف معينة مثل :اŸناخ الرطب وتوافر
الغطاء النباتي ،وتنتشسر تكوينات اللوسض انتشساًرا كبًÒا ‘ اأنحاء الأرضض ،كما اأنها ظاهرة عاŸية ،وتقع
ك تراكمها اأك Ìمن (٥٠٠م) ،وهو
اأك Èمناطق توtزع تراكمها ‘ وسسط اآسسيا وشسرقيها حيث يبلغ سُسْم ُ
سسمك ل يوجد مثيل له ‘ مناطق اأخرى .ويصسل عمر بعضض مناطق اللوسض ‘ شسمال الصس Úإا¤
( )٤٠٠٠سسنة .وتتميز اللوسض اأي ًضسا باأنها عالية اÿصسوبة ،وُتسستخدم تربتها ‘ اأعمال البناء.
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 -1اسشتنتج من النصس ما يأاتي :
اأ) العوامل اŸسساعدة لتكّون تربة اللوسض .
ب) القيمة القتصسادية لÎبة اللوسض .
 -2ف uسشر :احتواء تربة اللوسض على مواد غريبة ل تنتمي إا ¤اŸنطقة التي توجد بها.

ب

الكثبان الرملية : Sand Dunes

تÓل رملية يختلف ارتفاعها من بضسعة اأقدام إا ¤عشسرات الأمتار ،وتتكون من رمال مسستديرة
ا◊بيبات .ومن العوامل اŸسساعدة على تكونها ضسعف سسرعة الرياح اأو اصسطدامها بعائقٍ ما مثل مبنى اأو
تل اأو شسجرة .وتتنوع الكثبان الرملية حسسب كيفية التكوين واŒاه الرياح ‘ اŸنطقة .ويوضسح الشسكل
( )٢٢بعضض اأنواع الكثبان الرملية.

الطولية

النجمية

برخان

العكسشي

الششكل ( :)٢٢بعضس أانواع الكثبان الرملية
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ادرسض الشسكل رقم ( )٢٢وبالسستعانة Ãصسادر التعلم قارن ب Úالكثبان الرملية
من حيث  :النوع ،الشسكل العام ،اŒاه الرياح.
النوع

نششاط ()٨

الششكل العام

اŒاه الرياح

اقرأا :
' ت˘ت˘م˘ي˘ز السس˘ل˘ط˘ن˘ة Ãسس˘اح˘ات صس˘ح˘راوي˘ة واسس˘ع˘ة ب˘اع˘ت˘ب˘ار اأن˘ه˘ا ضس˘م˘ن نطاق

’ صشفي

الأراضسي ا÷افة .وتشسمل النطاقات الصسحراوية ‘ السسلطنة جزءًا من الربع
اÿا‹ والرمال الواقعة إا ¤الغرب من بحر العرب ،و‘ إاطار اهتمام السسلطنة
باسستغÓل كافة اŸوارد واإلمكانات إلثراء ا÷انب القتصسادي بجميع جوانبه
اأتى اهتمام السسلطنة مرsكًزا على اŸناطق الصسحراوية ،ل سسيما رمال الشسرقيةÃ ،ا
‘ ذلك من مشساريع سسياحية واقتصسادية وغÒها ' .
‘ ضسوء ما سسبق ،وبالسستعانة Ãصسادر التعلم اıتلفة ،قم و›موعتك بدراسسة
(ميدانية اأو مكتبية) لرمال الشسرقية ،من حيث :اŸوقع ،وطبيعة التكوين ،ونوع
الكثبان الرملية ،والأنشسطة القتصسادية والبشسرية والسسياحية اŸقامة ‘ اŸنطقة.
واعرضسوا خÓصسة ما توصسلتم إاليه ‘ الصسف اأو ‘ اإلذاعة اŸدرسسية.
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أاتعّلم من هذا الدرسس :
اŸي˘ ˘اه ا÷اري˘ ˘ة م˘ ˘ن اأه ˘م ال ˘ع ˘وام ˘ل
اŸسس ˘وؤول ˘ة ع ˘م˘ا ي˘ح˘دث لأشسك˘ال
سسطح الأرضض.
Áر ال ˘ن ˘ه ˘ر ب˘ث˘Óث م˘راح˘ل ت˘رت˘ب˘ط

لرسساب
التعرية اŸائية هي ›موع عمليات النحت ،والنقل ،وا إ
التي تقوم بها اŸياه ا÷ارية والتي تشسمل جميع اÛاري النهرية
الدائمة وشسبه دائمة ا÷ريان ،واŸياه اŸنصسهرة من ا÷ليد التي Œري
جميعها فوق سسطح الأرضض .وتعد الأمطار والثلوج اŸتسساقطة من
اŸصسادر الرئيسسية لسستمرار جريان اŸياه السسطحية.

ب˘ ˘ع˘ ˘م˘ ˘ل˘ ˘ي˘ ˘ات ال˘ ˘ت˘ ˘ع˘ ˘ري˘ ˘ة اıت˘ ˘ل˘ ˘ف˘ ˘ة
والأشسكال الناŒة عنها .
ا÷نادل والشسÓلت من الأشسكال
الناŒة عن النحت النهري.
اŸراوح ال˘ ˘ف˘ ˘يضس ˘ي ˘ة م ˘ن الأشسك ˘ال
الناŒة عن إارسساب اŸياه ا÷ارية
‘ اŸناطق الصسحراوية.

مفاهيم ومصشطلحات أاتعّلمها:
اÛرى ال ˘ ˘ ˘ ˘ن ˘ ˘ ˘ ˘ه ˘ ˘ ˘ ˘ري ،ا÷ن˘ ˘ ˘ ˘ادل،
الشس ˘ ˘Óلت ،اÿوان ˘ ˘ق ،ال ˘ ˘دل ˘ ˘ت˘ ˘ا،
السس˘ ˘ ˘ ˘ه˘ ˘ ˘ ˘ل ال ˘ ˘ ˘ف ˘ ˘ ˘يضس ˘ ˘ ˘ي ،اŸراوح
الفيضسية.

وت˘ ˘ع˘ ˘د الأن˘ ˘ه˘ ˘ار اأه˘ ˘م ع˘ ˘وام˘ ˘ل
ال˘ ˘ت˘ ˘ع˘ ˘ري˘ ˘ة اŸائ ˘ي ˘ة ال ˘ت ˘ي تسس ˘ه ˘م ‘
تشسك˘ ˘ي˘ ˘ل سس˘ ˘ط˘ ˘ح الأرضض ،لأن˘ ˘ه˘ ˘ا
Œري ‘ م ˘ ˘ن ˘ ˘اط ˘ ˘ق شس˘ ˘اسس˘ ˘ع˘ ˘ة م˘ ˘ن
الأرضض ،ول يقتصسر جريانها على
اŸناطق الرطبة بل تشسمل مناطق
صسحراوية واسسعة.

الششكل ( :)٢٣النهر وروافده
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عمليات التعرية النهرية واألششكال الناŒة عنها :
أاول  :النحت النهري :
بعد اأن يتكون النهر يركز جهوده ‘ تعميق اÛرى بهدف الوصسول إا ¤مسستوى القاعدة (مسستوى
سسطح البحر) ،فتنشسط مياهه ‘ تفتيت الصسخور وحمل اŸفتتات إا ¤حيث Áكن إارسسابها.

ويتلخصص فعل األنهار كعامل نحت ‘ أاربع عمليات رئيسسية :
ِ
حtركِها ‘
 -١فعل اŸياه  :يتمثل ‘ قوة تَـ َ
اÛاري النهرية واكتسساحها للمواد
اŸفككة التي تصسادفها ‘ طريقها.
 -٢ن ˘ ˘حت ال˘ ˘ق˘ ˘اع وا÷وانب :ب˘واسس˘ط˘ة ق˘وة
ضسغط اŸياه وما –مله من رواسسب،
كما ‘ الشسكل (.)٢٤

الششكل ( :)٢٤النحت الرأاسشي واألفقي Ûرى النهر

 -٣احتكاك اŸواد الصشخرية ببعضشها بعضشا – :تك اŸواد الصسخرية التي يجرفها النهر بالقاع وا÷وانب،
ويؤودي ذلك إا– ¤طيمها وتفتيتها إا ¤اأجزاء اأصسغر ،فيسسهل على مياه النهر حملها.
 -٤اإلذابة والتحليل  :تسستطيع مياه الأنهار Ãا –ويه من غازات ومواد مذابة اأن تذيب بعضض اأنواع
الصسخور التي يتاألف منها ›رى النهر كالصسخور ا÷Òية التي تعد اأك Ìاأنواع الصسخور قابلية
للذوبان ،كما تعمل ميــاه النهر اأي ًضسا على تفكيك الصسخور غ Òالقابلة للذوبـان حيث تختـل
وتفقد “اسسكها.
نششاط ( )١اقرأا النصص الآتي ،وأاجب عن األسسئلة التي تليه :
Áر النهر بثÓث مراحــــل مختلفة تتمايز من خÓلها عمليات التعرية ،والأشسكال الناŒة
عنها.وهذه اŸراحل هي :مرحلة الشسباب :يكون النهر ‘ عنفوان ا÷ريان ،وتتميز هذه اŸرحلة
بقصسر الروافد ،وكÌة ا÷نادل والشسÓلت ‘ اÛرى،وضسيق اÛرى،وسسيادة النحت الراأسسي
على النحت ا÷انبي .ومرحلة النضسج :وفيها يزيد طول روافد النهر،ويتسسع اÛرى،ويبداأ
تك ˘ّون السس ˘ه˘ل ال˘ف˘يضس˘ي .وم˘رح˘ل˘ة الهرم :و‘ ه ˘ذه اŸرح˘ل˘ة ي˘تك˘ون السس˘ه˘ل ال˘ت˘ح˘ات˘ي ن˘ت˘ي˘ج˘ة
عمليات نحت الأراضسي اŸرتفعة ،وتتميز باتسساع الوادي النهري،وظهور التعرجات الكثÒة
‘ ›رى النهر،وتكّون البحÒات الهÓلية.
 -١اسستنتج تعريًفا لكل مرحلة من اŸراحل التي Áر بها النهر.
 -٢قارن ب Úخصسائصض اÛاري النهرية ‘ كل مرحلة Áر بها النهر.
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األششكال الناŒة عن النحت النهري :
أا) ا÷نادل : Rapids

هي صسخور صسلبة بارزة تعÎضض سس ÒاŸياه ،وتنشساأ
نتيجة اختÓف طبيعة الـصسخور التي يÎكب منها قاع
›رى النهر .ومثال ذلك ا÷نادل السستة التي تعÎضض
›رى نهر النيل ب Úاÿرطوم واأسسوان .

الششكل ( :)٢٥ا÷نادل

ب) الششÓلت : Water falls

تنشساأ عندما ينحدر ›رى النهر من جهة مرتفعة إا ¤اأخرى منخفضسة ،كاأن ينحدر من فوق هضسبة
حادة ا◊واف واضسحة اŸعا ⁄وتشسرف على السسهول من حولها مثل :الهضسبة الأفريقية حيث ينحدر نهر
الكونغو من حافتها من علو ( ٣٦٠م) .وهناك سسلسسلة متتابعة من اŸسساقط عددها (ُ )٣٢تعرف
بشسÓلت ليفنجسستون.
نششاط ()٢

 ‘ ÓدفÎك أاهم النتائج التي توصسلتم إاليها:
أا) ناقشص العبارات الآتية مع ›موعتك مسسج ً
 -١القيمة القتصسادية والسسياحية للمسساقط اŸائية (الشسÓلت).
 -٢شسÓل اآ‚ل اأعلى شسÓل ‘ العا ⁄من حيث الرتفاع.
ب) من الشسكل )٢٧،٢6( Úاكتب شسرًحا مبسسطًا لكيفية تكّون الشسÓلت :

الششكل ( :)٢٦ششÓلت نياجرا (كندا)

الششكل ( :)٢٧تكّون الششÓلت
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ج) اÿوانق : Canyons

اÿان ˘ق ه ˘و ج ˘زء م ˘ن مـج ˘رى ال˘ن˘ه˘ر ي˘تـم˘ي˘ز بشس˘دة
انحدار جوانبه ،وعمقه بالنسسبة لتـسساعه ،ويتكون
الـخ ˘ان ˘ق ال ˘ن ˘ه˘ري ح Úي˘ت˘غ˘لب ال˘ن˘حت ال˘راأسس˘ي ع˘لى
النحت ا÷انبي ،وينشساأ عادة ‘ الصسخور الـصسلبة
حيث تبقى جوانبها قائمة شسديدة النحدار دون اأن
تنهار .ومن اأشسهر اÿوانق خانق كولورادو العظيم
( ‘ )Grand Canyonالوليات اŸتحدة الأمريكية
ح˘ ˘يث ي˘ ˘ب˘ ˘ل˘ ˘غ ط˘ ˘ول ˘ه م ˘ا ي ˘ق ˘ارب (٥٠٠٠م) وع ˘م˘ق˘ه
( ٢٠٠٠م).

الششكل ( :)٢٨خانق كولورادو

ثانيvا :النقل النهري :
“ثل عملية النقل النهري اŸرحلة الثانية من التعرية النهرية ،حيث يتم ‘ هذه اŸرحلة نقل ا◊مولة
الناŒة عن النحت النهري .وقد تكون هذه ا◊مولة عبارة عن مواد ذائبة ،كالغازات والأمÓح ،اأو
صسلبة ،كاŸفتتات الصسخرية ويتم نقل هذه اŸواد على اختÓف اأنواعها واأحجامها بطرق عدة ،كما
يوضسحها الشسكل (.)٢٩

الششكل ( :)٢٩طرق النقل النهري

نششاط ( )٣حلل الشسكل ( )٢9ثم أاجب عن األسسئلة الآتية :
 -١حدد طرق نقل مياه النهر للرواسسب واŸفتتات اıتلفة.
ل تقارن فيه ب Úطرق النقل النهري للمفتتات من حيث:
 -٢ارسسم ‘ دفÎك جدو ً
نوع اŸادة اŸنقولة ،حجم اŸواد اŸنقولة ،موقعها من اÛرى النهري.
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: º∏q©J
يحمل نهر اŸيسسيسسيبي كل سسنة
حوا‹  ٣٤٠مليون طن من اŸواد
ال˘ع˘ال˘قة و( )٤٠٠م ˘ل ˘ي ˘ون ط ˘ن م ˘ن
حمولة القاع.

‘ قدرة الأنهار الهائلة على النحت،
والآث ˘ ˘ار ال ˘ ˘ن ˘ ˘اŒة ع˘ ˘ن ذلك ع˘ ˘لى م˘ ˘دى
سسنوات طويلة.

لششكال الناŒة عنه :
لرسشاب النهري وا أ
ثالًثا :ا إ
لرسساب النهري حينما يقل حجم مياه الأنهار وتتناقصض سسرعتها ،فيبداأ النهر بإارسساب اŸواد
يتم ا إ
ل وت ˘ل ˘ي ˘ه ˘ا الأق˘ل ح˘ج˘ًم˘ا وهك˘ذا ب˘ال˘ت˘دري˘ج .وت˘ت˘ن˘وع الأشسك˘ال الأرضس˘ي˘ة ال˘ن˘اŒة ع˘ن
الك ˘بÒة ا◊ج ˘م اأو ً
لرسساب وكمية اŸواد اŸرسسبة.
لرسساب النهري ،تبًعا للمنطقة التي يحدث بها ا إ
ا إ
وأاهم الظواهر (األشسكال) الناŒة عن اإلرسساب :

أا

السشهول الفيضشية : Flood Plains

ويتكون السسهل الفيضسي بطريقت:Ú
الطريقة األو :¤عن طريق النحت ا÷انبي ،ويتمثل ‘
عملية توسسيع الوادي،حيث ينحت النهر ‘ ا÷وانب
اŸق˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ع˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘رة ،وي˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘رسسب ع˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘لى ا÷وانب اÙدب˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ة
ل ˘ل ˘م ˘ن ˘ع ˘ط ˘ف ˘ات،ف ˘ت ˘نشس˘اأ ع˘ن ذلك م˘رت˘ف˘ع˘ات (ت˘Óل)
إارسسابية.
ال˘ط˘ري˘قة الثانية :ح ˘ي ˘ن ˘م ˘ا ي˘ف˘يضض ال˘ن˘ه˘ر وت˘ن˘تشس˘ر رواسس˘ب˘ه
وتطغى على اأرضض الوادي (شسكل .)٣٠

نششاط ()٤

الششكل ( :)٣٠تكّون السشهل الفيضشي بفعل الفيضشان

 -١عuرف السسهل الفيضسي.
 Óتوضسيحvيا لطريقة تكّون السسهول الفيضسية بفعل النحت.
 -٢ارسسم شسك ً
 -٣ما اأهمية السسهول الفيضسية ،وما اأبرز اıاطر التي تتعرضض لها ؟
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الـدلــتـــا : Delta

تتكون الدلتا بإارسساب حمولة النهر وتراكم موادها عند اŸصسب (البحر اأو اÙيط) .ويعتمد تكوين
الدلتا على كمية الرواسسب التي يحملها النهر ،وقلة التيارات البحرية وضسعف الأمواج وحركات اŸد
وا÷زر ‘ منطقة اŸصسب ،وقلة اعÎاضض البحÒات Ûرى النهر ،واأن تكون منطقة اŸصسب ضسحلة غÒ
عميقة.
نششاط ()٥

أا) ف uسسر اشسÎاط توفر العناصسر الآتية لتكون الدلتا :
 -١خلو منطقة اŸصسب من التيارات البحرية وحركات اŸد وا÷زر والأمواج
العاتية.
 -٢قلة اعÎاضض البحÒات للمجرى النهري.
ب) ' تختلف اأشسكال الدلتا تبًعا لطبيعة سسطح الأرضض عند منطقة اŸصسب ،فهناك ما
يشس˘ ˘ب˘ ˘ه ال˘ ˘ق˘ ˘وسض وق˘ ˘دم ال ˘ط ˘ائ ˘ر اأو
اŸثلث '  ‘ .ضسوء هذه العبارة
اأمامك شسكÓن من اأنواع الدلتا،
سَسuم كل نوع منها.

أا

الششكل (: )٣١
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اŸراوح الفيضشية : Alluvial fans
يك Ìوجود اŸراوح الفيضسية ‘ الأقاليم شسبه ا÷افة ،وتتكون على الأسسطح اليابسسة حينما تتدفق مياه
الأمطار على اŸنحدرات ا÷بلية ،وعند وصسولها إا ¤حضسيضض ا÷بال تصسادف اأرضًسا واسسعة فيلقي الوادي
بحمولته من الرواسسب على شسكل مروحة ،فتتكون إارسسابات مخروطية الشسكل غالبًا عند مخارج الأودية.
نششاط ( )٦ناقشص و›موعتك األسسئلة الآتية  ،مسسجل Úما توصسلتم إاليه :
اأ ) اأعط تعريفاً للمراوح الفيضسية .
ب) « يقتصسر ظهور اŸراوح الفيضسية على اŸناطق ا÷افة وشسبه ا÷افة » ف uسسر ذلك.
ج) هناك اأهمية مشسÎكة ب Úكل من  :اŸراوح الفيضسية ،الدلتا ،السسهول الفيضسية ،ما هي ؟
د) اأمامك ثÓثة اأشسكال “ثل ظواهر تضساريسسية مختلفة .حدد اأvيا منها Áثّل اŸراوح الفيضسية.

()٢

()١

()٣

الششكل (: )٣٣
من الظواهر التضشاريسشية

نششاط ( )٧بالسستعانة باألطلسص اŸدرسسي لسسلطنة ُعمان والعا ⁄ومصسادر التعلم اıتلفة ،قم Ãا يأاتي :
 -١صسuنف خمسسة من اأهم اأنهار العا ⁄من حيث الطول  ،واتسساع اÛرى  ،ثم حuدد نوع
الدلتا التي تتكون عند اŸصسب .
 -٢اسستخرج من خريطة سسلطنة ُعمان الواردة ‘ الأطلسض اŸدرسسي صسفحة ( )٨٥اŸناطق
ل صشفي
التي تتكون بها اŸراوح الفيضسية ،محدًدا اسسم الوادي واŸنطقة التي يوجد بها مصسمًما
ل خاصًسا لذلك.
جدو ً
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يشضك ˘ل ال ˘ب ˘ح ˘ر ظ ˘اه ˘رات ج ˘ي ˘وم˘ورف˘ول˘وج˘ي˘ة ق˘م˘ة ‘
لب ˘داع م ˘ن خ ˘Óل ›م ˘وع ع ˘م ˘ل˘ي˘ات ال˘ت˘ع˘ري˘ة
ال ˘ت ˘ن ˘وع وا إ
لرسضاب) التي تقوم بها الأمواج .ول
(النحت ،والنقل ،ا إ
يقتصضر هذا التاأث Òعلى السضطح اÿارجي للقشضرة الأرضضية
بل يتعداه لتكوين قاع البحار واÙيطات اأي ًضضا .وقد سضاعد
اخ ˘ت ˘Óف م˘نسض˘وب م˘ي˘اه ال˘ب˘ح˘ر وت˘ذب˘ذب˘ه خ˘Óل ال˘عصض˘ور
ا÷يولوجية اıتلفة على اختÓف اŸظهر العام للسضواحل
واأشضكال الشضواطئ .
: º∏q©J
خط السساحل  :نقطة التقاء اليابسس بالبحر.
الشس ˘اط ˘ئ  :الأراضض ˘ ˘ي اŸم˘ ˘ت˘ ˘دة ب Úا÷روف
البحرية واأدنى مسضتوى تصضله مياه ا÷زر ،اأي
اأنه ا÷زء الذي –دث فيه ظاهرتا اŸد وا÷زر.
السساحل  :يبداأ من نقطة التقاء اليابسضة بالبحر،
وÁت ˘ ˘د إا ¤م ˘ ˘ا خ ˘ ˘ل ˘ ˘ف الشض ˘ ˘اط˘ ˘ئ والأراضض˘ ˘ي
اŸواجهة للبحار.

أاتعّلم من هذا الدرسس :
السض˘ ˘واح ˘ل اأك Ìم ˘ن ˘اط ˘ق سض ˘ط ˘ح الأرضس
عرضضة للتغي.Ò
تسضهم مياه البحر ‘ تشضكيل السضواحل
والظاهرات التي عليها.
ت˘ ˘ق˘ ˘وم الأم˘ ˘واج ب˘ ˘ه˘ ˘دم الأشضك˘ ˘ال ال˘ ˘ت ˘ي
تك ˘ون ˘ه ˘ا ‘ مك ˘ان ˘ه˘ا وت˘ن˘ق˘ل إارسض˘اب˘ات˘ه˘ا
لتعيد تشضكيلها بطريقة اأخرى و‘ مكان
اآخر.

مفاهيم ومصشطلحات أاتعّلمها:
السض˘ ˘اح˘ ˘ل ،الشض˘ ˘اط˘ ˘ئ ،خ˘ ˘ط السض ˘اح ˘ل ،
ا÷رف ،اŸد وا÷زر ،التيارات البحرية،
اÿلجان ،الكهوف البحرية ،اŸسضÓت
ال ˘ب ˘ح ˘ري ˘ة  ،ال ˘ب ˘Óج ،ا◊واج ˘ز ال˘رم˘ل˘ي˘ة،
اللسضان البحري.

الششكل ( :)٣٤خط السشاحل  ،الششاطئ  ،السشاحل

العوامل اŸششكلة للسشواحل :
تعد السضواحل من اأك Ìالأراضضي النشضطة واŸتجددة لقابليتها للتغي ÒاŸسضتمر ،سضواء كان ذلك بفعل
العوامل الطبيعية اأم العوامل البشضرية.
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أاو ً
ل :العوامل الطبيعية :
من أابرز العوامل الطبيعية التي تسسهم ‘ تشسكيل السسواحل وتكوينها :

أا

األمواج : Waves

ت ˘ت ˘ول˘د الأم˘واج ن˘ت˘ي˘ج˘ة ه˘ب˘وب ال˘ري˘اح ال˘ت˘ي
تهب فوق سضطح اŸياه .كما يسضهم تاأث ÒاŸد
وا÷زر والزلزل والÈاك ‘ Úتوليد الأمواج
اأي ًضض˘ ˘ ˘ا ،وت ˘ ˘ت ˘ ˘وق ˘ ˘ف سض ˘ ˘رع ˘ ˘ة ح ˘ ˘رك ˘ ˘ة الأم ˘ ˘واج
وارتفاعها تبًعا لختÓف سضرعة الرياح.
ب اŸد وا÷زر : Tides

كتلة اŸياه ل تتحرك ول تنتقل مع اŸوجة ،ولكن
الذي ينتقل هو الطاقة الدافعة ،ولو اأن كتلة اŸياه هي
التي تتحرك لأصضبحت اÓŸحة مسضتحيلة ،ولتعsذر
حينها إاقامة اŸناطق السضكنية بالقرب من البحر.

يعرف اŸد باأنه اأقصضى ارتفاع يبلغه سضطح البحر ،بينما يعرف ا÷زر باأنه اأدنى انخفاضس يبلغه سضطح
البحر .وتنشضاأ هذه الظاهرة عن قوى جذب القمر والشضمسس للمياه .وتقوم اŸياه ـ اأثناء حركتها ب Úوقتي
اŸد وا÷زر ـ بعملية النحت والنقل واإلرسضاب .
نششاط ()١

ج

اسستنتج من العبارة الآتية إاجابات األسسئلة التي تليها :
' تسضتجيب اŸياه لقوى الأجرام السضماوية البعيد منها والقريب '.
اأ) تاأث Òبعضس النجوم على مياه سضطح الأرضس.
ب( تاأث Òالقمر على مياه سضطح الأرضس اأك Èبكث Òمن تاأث Òالشضمسس.
التيارات البحرية : Currents

هي حركة اŸياه السضطحية للبحار واÙيطات ،وقد تكون هذه ا◊ركة راأسضية اأو اأفقية ،وتنشضاأ بفعل حركة
الرياح والتباين ‘ كثافة اŸاء وحرارته ب Úمنطقة واأخرى ،إال اأنها ذات اأثر محدود ‘ تشضكيل السضواحل.

د

دوران األرضس حول نفسشها : Earth Rotation

يوuلد دوران الأرضس حول نفسضها قوة تعرف بقوة
كوريو‹ لها اأثر على الغÓف ا÷وي واŸسضطحات
اŸائية.

ق ˘ ˘ان˘ ˘ون ك˘ ˘وري˘ ˘و‹ :ي ˘ ˘ ˘ ˘نصس ق ˘ ˘ ˘ ˘ان˘ ˘ ˘ ˘ون
ك˘ ˘وري˘ ˘و‹ ع ˘لى اأن الأجسض ˘ام ت ˘ت ˘ح ˘رك
باŒاه اليم ‘ Úنصضف الكرة الشضما‹،
وإا ¤اليسضار ‘ نصضف الكرة ا÷نوبي.
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الششكل ( :)٣٥الرياح الدائمة وتأاث Òقوة كوريو‹

ثانيvا :العوامل البششرية:
يؤوثر اإلنسضان ‘ تغي Òاÿصضائصس الطبيعية للمناطق السضاحلية من خÓل الأنشضطة واŸشضاريع التنموية
التي قد تؤوثر إايجابًا اأو سضلًبا على مثل هذه اŸناطق اŸهمة ،ومنها :مشضاريع اسضتغÓل السضواحل وبناء
اŸوانئ ،اأنشضطة الÎفيه والسضياحة ،السضدود اŸائية ،الطرق ،نقل رمال الشضاطئ .
نششاط ( )٢ناقشش و›موعتك إاجابات األسسئلة الآتية :
 -١ما النتائج اŸتوقعة على إاقامة اŸشضاريع اÿدمية على الشضواطئ دون مراعاة الأسضسس
البيئية؟
 -٢ما اأثر نحت وتاآكل الشضواطئ على النواحي القتصضادية والجتماعية؟
 -٣إاذا كنت تسضكن ‘ منطقة سضاحلية ،فما نوع اŸشضاريع التي “ت إاقامتها على السضاحل؟
 -٤اقÎح عددا ً من اŸشضاريع التي ل تؤوثر سضلباً على اŸناطق السضاحلية.
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عمليات التعرية البحرية واألششكال الناŒة عنها:
تتوقف اسضتجابة السضواحل لتاأث Òعمليات التعرية على طبيعة الصضخور اŸكونة للسضاحل ،ومقدار ما
بها من فواصضل وشضقوق ،فكلما اشضتدت صضÓبة الصضخور وقلت الفواصضل فيها ضضعف تاأث Òالتعرية،
والعكسس صضحيح.

أاو ً
ل :النحت البحري :
تقوم األمواج بعملية النحت بطرق عدة منها:
 -١ضشغط الهواء  :ينتج عن تصضادم الأمواج با÷روف الصضخرية شضديدة النحدار انحصضار الهواء ‘
الشضقوق والتجاويف الصضخرية لهذه ا÷روف ،الأمر الذي يولد ضضغ ً
طا داخل هذه الشضقوق ويؤودي
إا ¤تفتيتها.
 -٢النحت القاعدي :ويتم عن طريق نحت الأمواج لقواعد ا÷روف الصضخرية بفعل ا◊صضى والصضخور
التي تدفعها الأمواج ‡ا يؤودي لتكوين التجاويف الصضخرية.
 -٣الذوبان :ويتم عن طريق إاذابة بعضس الصضخور ا÷Òية والطباشضÒية بفعل مياه الأمواج والغازات
الذائبة ‘ مياه البحر.
 -٤التصشادم :ويتم عن طريق تصضادم الصضخور وا◊صضى ببعضضها بع ًضضا ،فينتج عن ذلك تفتيت الأجزاء
الناعمة وصضقلها بشضكل مسضتدير.
نششاط ()٣

ل توضضيحية لعملية النحت بفعل الأمواج.
 -١ارسضم و›موعتك اأشضكا ً
 -٢اأمامك صضورة Ÿنطقة ا÷صضة
‘ محافظة مسضقط ،حيث تتميز
ه˘ ˘ذه اŸن˘ ˘ط˘ ˘ق ˘ة السض ˘اح ˘ل ˘ي ˘ة بكÌة
الأشضكال البحرية ا÷ميلة .اشضرح
دور الأمواج ‘ تكّون الشضكل
الظاهر ‘ الصضورة.
الششكل ( :)٣٦جرف بحري (ا÷صشة  /مسشقط)
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األششكال الناŒة عن النحت البحري :
أا

ا÷روف السشاحلية : Coastal cliffs

تعد ا÷روف من الظواهر اŸهمة التي يرتبط تكوينها بفعل البحر بالدرجة الأو ،¤ويعتمد تكوينها
على طبيعة الصضخر ومكوناته وموقعه من جهة ،وقوة الأمواج واŸدة الزمنية للتعرية من جهة اأخرى.
وتتكون ا÷روف تبًعا لختÓف الÎكيب الصضخري ب Úالصضخور اللينة اأو الصضلبة اأو تعاقبهما ،حيث
تقاوم الصضخور الصضلبة فعل التعرية فتظهر على
شضك ˘ل ج ˘روف ب ˘ح˘ري˘ة ع˘ال˘ي˘ة شض˘دي˘دة الن˘ح˘دار.
ا÷روف البحرية :
ون ˘ت ˘ي ˘ج ˘ة ت ˘اآك ˘ل الصض ˘خ ˘ور ال ˘ل ˘ي ˘ن ˘ة السض˘ف˘لى ت˘ب˘دو
حافة صضخرية شضديدة النحدار ناŒة
الصضخور العليا اŸواجهة للبحر على شضكل حوائط
عن النحت البحري للشضواطئ الصضخرية.
صضخرية عالية .
وت˘ق˘وم الأم˘واج ب˘ت˘وسض˘ي˘ع الشض˘ق˘وق وال˘فواصضل
اŸوجودة ب Úالصضخور ،حيث تتشضكل الكهوف البحرية التي ما تلبث اأن تنهار نتيجة اختÓل توازنها.
وتنتشضر ا÷روف ‘ السضلطنة حيث تشضكل ما يقارب ( )٪٤٥من السضاحل اŸمتد من مرباط شضرًقا
إا ¤اŸغسضيل غرًبا ‘ السضاحل ا÷نوبي للسضلطنة .كما اأن السضاحل ب Úريسضوت واŸغسضيل يتكون من
جرف صضخري شضديد النحدار .وتظهر هذه ا÷روف على شضكل راأسس يÎاوح ارتفاعه ما ب١٥( Ú
و٣٢٥م ) فوق مسضتوى سضطح البحر كما ‘ (الشضكل .) ٣٧
شش

الششكل ( :)٣٧جرف صشخري (مسشندم)
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نششاط ()٤

ب

أا) فسسر العبارات الآتية :
 -١تظهر سضواحل النحت ‘ بعضس اأجزاء السضاحل العما.Ê
 -٢تتميز ا÷روف التي تتاألف من طبقات صضخرية صضلبة فوق طبقة لينة
بعدم اسضتقرارها.
ب) وضuضح كيف تتكون ا÷روف الصضخرية.
ج) باسضتخدام الأطلسس اŸدرسضي واÿريطة شضكل ( ،)٣٨قم بتتبع اŸناطق التي
تظهر فيها ا÷روف البحرية.
الكهوف واألقواسس واŸسشÓت البحرية :

تنشضاأ هذه الظواهر بفعل الأمواج اأثناء تكوين ا÷روف البحرية ،وتتاأثر اأي ًضضا وبشضكل كب ،Òبنوعية
الصضخور ونظام بنائها ،وهي كالآتي:
 -١الكهوف (  : ) Cavesنفق اأسضطوا Êالشضكل
Áت ˘ ˘د داخ ˘ ˘ل ا÷رف م ˘ ˘ت ˘ ˘ت ˘ ˘ب˘ ˘ًع˘ ˘ا خ˘ ˘ط الضض˘ ˘ع˘ ˘ف
الصضخري ،واأحيانًا يتصضل بالسضطح فيكّون فتحة
ي˘ ˘ن˘ ˘دف˘ ˘ع م ˘ن ˘ه ˘ا اŸاء ب ˘ف ˘ع ˘ل الضض ˘غ ˘ط ع ˘لى شضك ˘ل
نافورات ،ويشضكل ذلك عامل جذب للسضياح،
مثل :شضاطئ اŸغسضيل ‘ صضÓلة (الشضكل .)٣٩

الششكل ( :)٣٩النافورات (ششاطئ المغسشيل في صشÓلة)

 -٢األقواسس (  : ) Archesتنشضاأ نتيجة امتداد اليابسس ‘ البحر ،فتعمل الأمواج على نحت جانبي
اليابسضة مكونة كهوًفا ،ما تلبث اأن تلتقي من ا÷هت Úفتكون قوسًضا بحرvيا .وبعد انهيار سضقف القوسس
يسضمى الشضكل النا œمسشلة بحرية (.)stacks

(كهف)

( قوسس)

(مسشلة)

الششكل ( )٤٠من األششكال الناŒة عن النحت البحري
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 -٣اÿلجان ( : )Bays

ثنية كبÒة ‘ خط الشضاطئ داخل اليابسضة ،يحدها راأسس بري من ك Óا÷انب ، Úو‘ بعضس
الأحيان تتكون اÿلجان نتيجة تاآكل الصضخور اللينة.
نششاط ()٥

ّ
ل من الظواهر الآتية :الكهوف،
 -١وضuضح ـ باأسضلوبك اÿاصس ـ تتابع تكون ُك x
الأقواسس ،اŸسضÓت.
 -٢بالرجوع إا ¤مصضادر التعلم :اذكر اأمثلة على دول اأخرى تتميز بوجود ظاهرة
النحت البحري.

ثانيًا :النقل البحري:
تعد الأمواج والتيارات البحرية السضفلى من اأهم عوامل نقل حمولة مياه البحر الناŒة عن النحت
والنزلقات والنهيارات على ا÷روف ورواسضب الأنهار ،حيث تدفع الأمواج بهذه ا◊مولة نحو
السضاحل بشضكل مائل ،وتعيد سضحبها حينما ترتد باŒاه البحر بشضكل عمودي ،ونتيجة ◊ركة الأمواج
يتكون تيار دفع يعمل على نقل الرواسضب على امتداد الشضاطئ .ويتم التصضدي Ÿثل هذا التيار ببناء
ا◊واجز واŸصضدات بشضكل عمودي ‘ اŒاه تيار دفع الرواسضب .

ثالًثا :اإلرسشاب البحري :
يظهر اأثر اإلرسضاب قوvيا ‘ تشضكيل اأرضضية البحار واÙيطات ،فيشضتمل التكوين كل اأجزاء قاع
البحار واÙيطات سضواء كانت الضضحلة اأو العميقة.
يصضنuف البحر حمولته من الرواسضب كما
هو ا◊ال ‘ الرياح واŸياه ا÷ارية من حيث
ا◊ج˘م وال˘ن˘وع ،ف˘ع˘ن˘دم˘ا ن˘ت˘ج˘ه ن˘ح˘و ال˘ب˘حر
نشضاهد الرواسضب تبداأ با÷Óميد ،فا◊صضى،
ث˘ ˘م ال˘ ˘رم˘ ˘ال ،ف˘ ˘ال˘ ˘ط .Úك˘ ˘م˘ ˘ا اأن ال ˘رواسضب
تختلف من حيث الأصضل ،فبعضضها نا œمن
بقايا الكائنات ا◊ية البحرية ،وهناك مواد
جلبتها الأنهار اأو الرياح اأو ا÷ليد.
الششكل ( :)٤١الرواسشب الششاطئية
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أا

الرواسشب الششاطئية (البÓج) : Beaches

يتضضمن هذا الشضكل الأرضضي اŸفتتات الصضخرية وا◊صضوية كبÒة ا◊جم نسضبيvا ،تنحصضر ب Úاأعلى
منسضوب للمد واأقل منسضوب للجزر (الشضكل  .)٤١وتسضهم الرياح Ãا –مله من مفتتات ،والأنهار Ãا
–مله من رواسضب ‘ ،زيادة هذه الÎاكمات اإلرسضابية على الشضاطئ ،و‚دها مختلفة تبًعا لختÓف
السض ˘واح ˘ل م ˘ن ح ˘يث :ط ˘ب ˘ي ˘ع ˘ة الصض ˘خ ˘ور ومصض˘در ال˘رواسضب وح˘رك˘ة اŸد وا÷زر والأم˘واج وال˘ت˘ي˘ارات
البحرية.

ب

اللسشان البحري : Spits

حافة رملية اأو حصضوية منخفضضة السضطح“ ،تد امتداًدا طولvيا باŒاه البحار اŸفتوحة نتيجة تزايد
ال ˘رواسضب ،وت ˘ت ˘م ˘ي˘ز الألسض˘ن˘ة ال˘ب˘ح˘ري˘ة ب˘ان˘ح˘ن˘اء م˘ل˘ح˘وظ ‘ شضك˘ل˘ه˘ا ي˘ط˘ل˘ق ع˘ل˘ي˘ه ب˘عضض˘ه˘م اسض˘م اÿط˘اف
(الشضكل . )٤٢

الششكل ( :)٤٢اللسشان البحري

ج

ا◊واجز الرملية : Bar sands

تتكون من إارسضاب اŸواد البحرية اŸنقولة بفعل الأمواج والتيارات البحرية اأمام مدخل اÿلجان اأو
اŸصضبات النهرية ‘ نهاية خط السضاحل ،وتكون على شضكل األسضنة طولية تشضكل جسضًرا طبيعvيا من الرمال
وا◊صضى ،وتظهر على هيئة كثبان رملية ‘ بعضس الأحيان.
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: º∏q©J

تعمل ا◊واجز الرملية على حماية شضريط الواحات اÿصضبة ‘ سضهل الباطنة من
الغرق Ãياه البحر اŸا◊ة ،وتÎاكم خلفه الرواسضب التي تخلفها الفيضضانات اŸتكررة
لÓأودية اŸنحدرة من جبال حجر عمان التي تقوم بتجديد خصضوبة تربة سضهل الباطنة
بعد كل فيضضان.

نششاط ()٦

 ناقشس و›موعتك مشضكلة “tلح سضهل الباطنة من حيثاأسضباب اŸشضكلة وا◊لول اŸقÎحة لها.

نششاط ()٧

 -١ناقشش و›موعتك إإجابات إألسسئلة إآلتية ،وإكتب ما توصسلتم إإليه ‘ دفÎك:
اأ ) العÓقة ب Úكل من عمليتي النقل واإلرسضاب البحري.
ب) اكتب مقالً عن سضواحل سضلطنة عمان يتضضمن الآتي:

ل صشفي

* طول السضواحل العمانية٣١٦٥ :كم.
* تصضsنف سضواحل السضلطنة جغرافvيا إا ¤ثÓثة اأقاليم شضمالية ،وشضرقية ،وجنوبية.
* تصضsنف السضواحل تبًعا لعامل النشضاأة إا ¤سضواحل نحت وسضواحل إارسضاب.
* تتنوع الظواهر والأشضكال ا÷يومورفولوجية على امتداد السضاحل العما.Ê
* تعد السضواحل العمانية مقصضًدا سضياحيvا وترفيهvيا مهvما.
* تقوم السضلطنة بإانشضاء العديد من اŸشضاريع التنموية على امتداد خط السضاحل.
جل مÓحظاتك عن
 -٢قم بزيارة لأحد السضواحل اÛاورة Ÿنطقتك ـ إان اأمكن ـ وسض u
طبيعة السضاحل ،واأهم الأشضكال الأرضضية التي كونتها الأمواج ،واقÎح بعضس
الأفكار لسضتغÓل هذا السضاحل اقتصضادvيا.
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لهداف العامة للوحدة:
ا أ
يتوقع من الطالب بعد ا’نتهاء من دراسسة هذه الوحدة أان:
لطار التاريخي لفÎة الرسسالة وعهد اÿلفاء الراشسدين .
يتعرف ا إ
لسسÓمية .
يتتبع التطور ا◊ضساري والفكري للدولة ا إ
لسسÓم ومفاهيمها .
يوضسح مبادئ رسسالة ا إ
لسسÓمي وتطوره.
يسستشسهد بوقائع تاريخية كان لها دور ‘ بناء الفكر ا إ
لسسÓمي .
يب Úاأهم اŸرتكزات التي بني عليها الفكر ا إ
لسسÓمية .
يقuدر اأهمية التواصسل الفكري ب Úمختلف الأمصسار والتجمعات ا إ
لسسÓم .
يتتبع العوامل والظروف التي اأدت إا ¤ظهور اŸدارسس الفكرية ‘ ا إ
يقuدر الدور الفكري والثقا‘ الذي قامت به اŸدارسس الفكرية .
لسسÓمية .
يوضسح العÓقة ب Úظهور اŸدارسس الفكرية وظهور اŸذاهب ا إ
لسسÓمية وتواصسلها.
يقuدر اأهمية الأفكار البناءة واŸعتدلة ‘ بناء اÛتمعات ا إ
يسستوعب اŸفاهيم واŸصسطلحات والتعميمات الواردة ‘ الوحدة.
يكتسسب القيم والŒاهات واŸهارات اŸتضسمنة ‘ الوحدة .
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بناء الدولة ا÷ديدة

أاتعلم من هذا الدرسص :
لسس˘Óم˘ي˘ة ح˘م˘اي˘ة
م˘ن م˘ب˘ادئ ال˘دول˘ة ا إ

'' إان اŸب˘ ˘ادئ السس˘ ˘ام˘ ˘ي˘ ˘ة ال˘ ˘ت˘ ˘ي ت˘ ˘أاسسسست ع ˘ل ˘ي ˘ه ˘ا
لسسÓم تهدف إا ¤حماية رعاياها ،
الدولة ‘ ا إ
ول تقيم وزًنا لختÓف معتقداتهم أاو أاجناسسهم
لسسÓمي
أاو أالوانهم  ،من منطلق دعوة الدين ا إ
إا ¤ال ˘ت ˘ع ˘ايشص والحÎام اŸت ˘ب ˘ادل  ،ومشس ˘ارك ˘ة
ا÷م˘ ˘ي ˘ع ‘ صس ˘ن ˘ع حضس ˘ارت ˘ه  ،فك ˘انت ا◊ضس ˘ارة
لو ‘ ¤تاريخ البشسرية '' .
العاŸية ا أ
لسسÓم وحوار ا◊ضسارات
ا إ
لول  ،صص ٢٠٠٤ ، ٢٢٤م
اÛلد ا أ

رع ˘اي ˘اه ˘ا ع ˘لى اخ˘ت˘Óف م˘ع˘ت˘ق˘دات˘ه˘م
واأجناسسهم واألوانهم .
لسسÓمية ا÷ديدة
تغÒت نظم الدولة ا إ
بصس ˘ ˘ ˘ورة اأسس ˘ ˘ ˘اسس ˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ة زم˘ ˘ ˘ن اÿل˘ ˘ ˘ف˘ ˘ ˘اء
الراشسدين.
لسس ˘Óم ˘ي ˘ة ب ˘حضس˘ارت˘ه˘ا
“ي ˘زت الأم ˘ة ا إ
وانسسجامها الفكري .

مفاهيم ومصسطلحات أاتعلمها:
م ˘ن م ˘ن ˘ط ˘ق ˘ة ا◊ج ˘از ،بشس ˘ب ˘ه ا÷زي ˘رة ال ˘ع ˘رب ˘ي˘ة ،وق˘ب˘ل اأن

الحÎام اŸت ˘ب ˘ادل  ،ال ˘دول ˘ة ا÷دي ˘دة،

لسسÓم ،وهي
ينتصسف القرن السسابع للميÓد  ،ظهرت دعوة ا إ

لمÈاطورية الرومانية،
اأدب ا◊وار ،ا إ

لنسسانية
رسسالة سسماوية عامة للبشسرية ،لتكتمل بها سسعادة ا إ

لق˘ل˘ي˘م˘ية،
ال˘ف˘رسس ،ال˘ف˘ت˘ن˘ة ،ال˘عصس˘ب˘ي˘ة ا إ

على اأسسسس اأخÓقية وتبنى بها حضسارة عاŸية .وظهر ذلك

التحكيم ،اu Ù
كمة ،النهروان.

فيما حملته تلك الدعوة من قيم ومبادئ راقية .
وعلى الرغم من عاŸية الدعوة ا÷ديدة فإانها  ⁄تصسطدم باأية حضسارة اأو ثقافة مغايرة  ،بل وجهت
لفادة من Œارب الأ∙ الأخرى Ã ،ا يتفق مع مضسمونها  .ودعت معتنقيها إا¤
اأتباعها إا ¤التفاعل وا إ
اللتزام بالتسسامح مع غÒهم  ،واأوضسحت اأدب ا◊وار مع مخالفيهم  ‘ ،ظل حرية شساملة ومسساواة
تامة ،فسسارعت الشسعوب والأ∙ إا ¤اعتناق الدين ا÷ديد .
وتاأسسسست دولة عاŸية جديدة على اأسسسس دينية رفيعة  ،ارتبطت عند الباحث ÚواŸفكرين باسسم 'دولة
لسسÓم ' بداأت من ا◊جاز لتشسمل شسبه ا÷زيرة العربية .
ا إ
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ث˘ ˘م اتسس˘ ˘عت ل˘ ˘ت˘ ˘ت˘ ˘ه˘ ˘اوى اأم˘ ˘ام˘ ˘ه˘ ˘ا
إامÈاطوريات العا ⁄القد ، ËاŸتمثلة
‘ الفرسس شسرًقا  ،والروم ‘ الشسمال
والغرب  .وشسملت الدولة ا÷ديدة
لمÈاطوريت. Ú
معظم اأقاليم هات Úا إ

نششاط ()١

نششاط ()٢

* اإ’مÈاطورية الرومانية  :ظهرت منذ القرن الأول
ق.م وام˘ ˘ت˘ ˘دت ل ˘تشس ˘م ˘ل اأوروب ˘ا وح ˘وضس ال ˘ب ˘ح ˘ر
اŸتوسسط .انقسسمت منذ القرن الرابع اŸيÓدي إا¤
قسسم : Úالأول عاصسمته روما ‘ الغرب ،والثاÊ
عاصسمته القسسطنطينية ‘ الشسرق .

ابحث و›موعتك عن :
لسسÓم .
١ـــ بعضس مبادئ وقيم دعوة ا إ
٢ـــ ا◊ضسارات والثقافات التي شسملتها الدولة ا÷ديدة .

اقرأا النصص التا‹ ثم أاجب عن اأ’سسئلة التي تليه :
لسسÓم يرى في تعدد الشسرائع والملل والثقافات والحضسارات سُسsنة من سُسنن
إان ا إ
الله تعالى ونظاًما كونيvا ل تبديل له  .قال تعالى :

﴾

﴿
سسورة هود  /ا’آية ١١٨

وإان التعايشس والتعارف والتحاور ب Úالأ∙ والشسعوب هي سسبيل لبقاء هذه
لثم والعدوان .
التعددية  ،وتعاون اأطرافها جميًعا على ال Èوالتقوى ل على ا إ
وبذلك يعيشس الناسس ‘ اأمن ووضسوح واسستقرار .
لسسÓم من ا◊ضسارات والثقافات الأخرى ؟
 -١ما موقف ا إ
 -٢اسستخرج من النصس ما ياأتي :
لسسÓم .
 اأدب ا◊وار ‘ ا إ اأسسسس التعاون عند اŸسسلم. ÚلسسÓمية .
 غاية الرسسالة ا إ7٨

امتداد اإلسسÓم وبناء حضسارته

الوحدة الثالثة

عصسر اÿلفاء الراشسدين
تغÒت نظم الدولة ا÷ديدة بصسورة اأسساسسية زمن اÿلفاء الراشسدين حيث “كن كل خليفة من –قيق
منجزات مهمة تضساف إا ¤اأعمال سسلفه .
فإاذا كان اÿليفة اأبو بكر الصسديق

( ١١ــ١٣هـ) قد “كن من التغلب على مظاهر التفكك

والردة التي ظهرت ‘ بعضس مناطق شسبه ا÷زيرة العربية  ،بعد وفاة الرسسول ﷺ  ،وإاعادة الوحدة إا¤
دولته  ،فإانه سسرعان ما بداأ يوجuه اأوامره نحو تبليغ الرسسالة ا÷ديدة إا ¤شسعوب وحكام الفرسس والروم .
( ١٣ــ٢٣هـ) ،والتي  ⁄تتعَد عقًدا من الزمان،
إال اأن فÎة حكم اÿليفة الثا Êعمر بن اÿطاب
كانت اأهم فÎات الدولة اإلسسÓمية ا÷ديدة  ،ذلك اأنه “كن من إاحراز اأهم النتصسارات العسسكرية ‘
تاريخ اإلسسÓم عامة  ،حينما انتصسر اŸسسلمون على الفرسس ‘ معركة القادسسية ،وانتصسارهم ‘ معركة
الÒموك على الروم ،وبعدها انتشسرت ا÷ماعات العربية ‘ معظم اأقاليم الدولت ، Úوبداأت عملية
التحول الكÈى لشسعوب اإلمÈاطوريت Úنحو الدين ا÷ديد  ،ودولته الناشسئة .
اسستكمل اÿليفة عثمان بن عفان
لتشسمل بقية اأقاليم فارسس واأرمينيا  ،كما
ام ˘ت ˘دت ل ˘تشس˘م˘ل ج˘ن˘وب مصس˘ر وغ˘رب˘ه˘ا
ح ˘يث اسس ˘ت ˘م ˘رت ‘ ال˘ت˘ق˘دم غ˘رًب˘ا ح˘تى
وصس˘ ˘ ˘ ˘لت ق ˘ ˘ ˘وات ˘ ˘ ˘ه إا ¤اŸغ ˘ ˘ ˘رب الأدنى،
وبداأت لأول مرة عمليات بناء اأسسطول
ح˘ ˘رب˘ ˘ي “ك˘ ˘ن م˘ ˘ن ضس ˘م ج ˘زر ‘ شس ˘رق
البحر اŸتوسسط.

( ٢٣ــ ٣٥هـ) خطوات سسلفه  ،فاسستمرت عمليات الفتوح
بÓد اŸغرب  :مصسطلح سسياسسي اأطلق على البÓد التي
تقع ‘ الغرب من مركز اÓÿفة  ،وذلك ‘ العصسر
اإلسسÓمي (الوسسيط) .وانقسسمت بÓد اŸغرب إا¤
ثÓثة  :اŸغرب الأدنى (تونسس)  ،اŸغرب الأوسسط
(ا÷زائر)  ،اŸغرب الأقصسى(مراكشس).

لكن اأحداث الفتنة بداأت تعم الدولة ‘ اأواخر
 ،وانتهت بحصسار
عهد اÿليفة عثمان بن عفان
اÿل˘ي˘ف˘ة وم˘ق˘ت˘ل˘ه  ،واسس˘ت˘م˘رت ت˘داع˘ي˘ات˘ه˘ا طيلة سسنوات
اÿليفة علي بن اأبي طالب (٣٥ـــ٤٠هـ) ،وانتهت
الأح˘ ˘ ˘داث ع ˘ ˘ن ت ˘ ˘ب ˘ ˘اي ˘ ˘ن واضس ˘ ˘ح ب Úرج ˘ ˘ال ال ˘ ˘دول ˘ ˘ة
وزعاماتها .

الفتنة  :هي الظروف الصسعبة التي
ت˘ ˘ع˘ ˘رضست ل˘ ˘ه ˘ا ال ˘دول ˘ة ‘ ن ˘ه ˘اي ˘ة
خÓفة عثمان بن عفان لÓختÓف
ح˘ ˘ول سس ˘ي ˘اسس ˘ت ˘ه  ،واسس ˘ت ˘م ˘رت ‘
خÓفة علي بن اأبي طالب.
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الشسكل ( : )١حدود الدولة اإلسسÓمية زمن اÿلفاء الراشسدين
نششاط ()٣

نششاط ()٤

اقرأا اÿريطة (الشسكل  )١ثم وضسح :
اŸناطق التي ” فتحها زمن كل خليفة من اÿلفاء الراشسدين .

بالرجوع إا ¤مصسادر التعلم  ،أاجب عن اأ’سسئلة ا’آتية :
اأ  -اأكمل بيانات ا÷دول التاريخية ‘ دفÎك .
جانب اŸقارنة
اŸوقع
السسنة
القائد اŸسسلم
طرفا اŸعركة
النتائج العامة

٨0

معركة القادسسية

معركة الÒموك
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ب -قاد عبدالله بن سسعد بن اأبي السسرح  ،وا‹ مصسر زمن اÿليفة عثمان
حملت Úمهمت Úهما  :حملة اأفريقية وحملة النوبة.
 -ابحث عن نتائج ا◊ملت Úعلى تاريخ الدولة ا÷ديدة .

،

معركة صسفuين وتباين اآلراء والŒاهات
بداأت اأحداث صسفيuن منذ بداية ٣٧هـ  ،وذلك حينما تخلف وا‹ الشسام معاوية بن اأبي سسفيان عن
من الكوفة نحو الشسام غرًبا  ،فالتقت
 ،فتحركت جيوشس اÿليفة علي
البيعة للخليفة علي
بجيوشس معاوية بن اأبي سسفيان عند صسفيuن .
طرفا حرب صسفuين :
وك ˘ ˘انت ه ˘ ˘ذه اŸع ˘ ˘رك ˘ ˘ة م ˘ ˘ن اأصس˘ ˘عب اأح˘ ˘داث
التاريخ اإلسسÓمي عامة  ،ذلك لأنها وقعت بÚ
اŸسسلم Úاأنفسسهم ،وهي اأمور بعيدة عن مبادئ
عقيدة اإلسسÓم.

١ــ علي بن اأبي طالب :خليفة الأمة
اŸب ˘ ˘اي˘ ˘ع ب˘ ˘اÓÿف˘ ˘ة ع˘ ˘ام ٣٥هـ ن˘ ˘ق ˘ل
عاصسمته للكوفة .
٢ــ معاوية بن اأبي سسفيان :وا‹ الشسام
الذي تخلف عن البيعة لإÓمام علي،
فاŒه إاليه وتقاب ‘ Óصسف. Ú

واأثناء ›ريات ا◊رب ب Úالطرف Úرفعت قوات معاوية اŸصساحف على اأسسنة الرماح  ،تطالب
بتحكيم كتاب الله .وكانت خدعة اأودت بإامكانيات اÿليفة علي

وفuرقت صسفوف جيشسه  ،بÚ

مؤويد لوقف ا◊رب والتحكيم وب Úمعارضس،واأصسبح قبول اÿليفة لراأي فريق يعني خسسارة الفريق
الآخر.وانتهى الأمر بقبول اÿليفة علي

للتحكيم حقنا لدماء اŸسسلم .Úوكانت خطواته اأن يرشuسح

كل طرف من Áثله للتفاوضس ،ويلتزم ك ÓالطرفÃ Úا ينتهي إاليه ا◊كمان من قرارات ،فمثsل اأبو موسسى
الأشسعري اÿليفة علي

 ،بينما كان عمرو بن العاصس اŸفاوضس عن معاوية .

واسستمرت اŸفاوضسات عدة اأشسهر  ،لتنتهي بتداعيات خطÒة  ،فقد اتفق ا◊كمان على خلع كل
منهما صساحبه وترك الأمر شسورى ب Úالأمة  ،لكن عمرو بن العاصس ثبsت صساحبه معاوية  .واأدرك اÿليفة
علي

خطورة الأمر ،فسسارع إا ¤جمع صسفوفه من جديد  ،وبداأت الأمور تسس ‘ ÒاŒاه اآخر،

واأصسبحت الدولة تتنازعها ثÓث زعامات هي :
٨١
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أاو ً
ل  :زعامة الكوفة (العراق)
وهي زعامة اÿليفة علي

 ،الذي يعت Èخليفة الأمة  ،وقد خسسر قسسًما من جيشسه .

ثانvيا  :زعامة النهروان (اuÙكمة)
وهي زعامة عبدالله بن وهب الراسسبي ،الذي بايعته جماعة اÙكمة الذين رفعوا ' ل حكم إال لله '
ورفضسوا –كيم الرجال ‘ حكم سسبق فيه حكم الله .وكانوا من رجال اÿليفة علي

بالأمسس ،لكن

خرجوا من جيشسه حينما قبل التحكيم وبعث Ãمثله اأبي موسسى الأشسعري .

ثالًثا  :زعامة دمشسق والشسام
وتتمثل ‘ زعامة معاوية  ،وا‹ الشسام  ،التي تدعمت بعد قرار التحكيم .
ل ‘ مسسار الأحداث لصسالح زعامة الشسام  ،فقد وقع صِسدام
شسهدت الفÎة التي اأعقبت التحكيم –و ً
ورفاقه بالأمسس من اu Ù
كمة عند النهروان  ،بعد رفضسهم النضسمام إاليه  ،ومبايعتهم
ب Úاÿليفة علي
إاماًما عليهم هو عبدالله بن وهب .وخسسر ك Óالطرف Úجانبًا من ُقsوته  ،بينما اأخذ معاوية يÎقب
الأحداث.
 ،وبايع اأتباعه ابنه ا◊سسن خليفة من بعده ،لكن الأخ ÒاŒه إا¤
ل اÿليفة علي
‘ عام ٤٠هـ ُقتِ َ
التفاوضس مع معاوية ◊قن الدماء  ،وانتهى الأمر
بتنازله عن اÓÿفة ،واأصسبح معاوية بذلك خليفة
الأم ˘ ˘ة الأوح ˘ ˘د  ،وب ˘ ˘داأ ي ˘ ˘وج˘ ˘ه ط˘ ˘اق˘ ˘ات ا÷ي˘ ˘وشس
والقبائل نحو الفتوحات من جديد .وسسsمى العام
بعام ا÷ماعة.

ق ˘ال ع ˘ب ˘دال ˘ل ˘ه ب˘ن مسس˘ع˘ود ' :ي˘ا اأي˘ها
ال ˘ن˘اسس ع˘ل˘يك˘م ب˘ال˘ط˘اع˘ة وا÷م˘اع˘ة
فإانها حبل الله الذي اأمر به  ،وإان
م˘ ˘ا تك˘ ˘ره˘ ˘ون ‘ ا÷م ˘اع ˘ة خٌ‡ Òا
–بون ‘ الفرقة ' .

اتسسعت رقعة الدولة ا÷ديدة فشسملت اأقاليم جغرافية متنوعة  ،وحضسارات وثقافات متباينة من فرسس
وروم وغÒهم  ،واأخـذت بـوادر التطور تغمر اÛتمـع ا÷ديـد  ،فظهرت تباينـات واŒاهـات مختلفـة
٨2

امتداد اإلسسÓم وبناء حضسارته

الوحدة الثالثة

Œاه اŸوقف من الأ‰اط ا◊ياتية ا÷ديدة للمجتمع  ،الأمر الذي اأدى إا ¤تنوع الثقافات وتعددها داخل
الدولة  ،فبداأت اŸدارسس الفكرية واŸذاهب الفقهية تتباين اآراؤوها  ،على الرغم من ارتباطها جميًعا
Ãصسادر مشسÎكة .

نششاط ()٥

أاجب عن اأ’سسئلة ا’آتية :
ـــ ما نتائج اختÓف الأمة ‘ صسف Ú؟
ـــ ما اآثار ا◊روب والختÓفات على مسسÒة الأمة والدولة ؟

نششاط ()٦

ف u
كر ثم ناقشس مع زمÓئك اأثر سسماحة مبادئ اإلسسÓم ‘ انتشسار عقيدته .
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لسسÓمي وتطوره
امتداد الفكر ا إ
بخروج العرب اŸسسلم Úمن شسبه ا÷زيرة العربية ‘ ،
لسسÓمية تدخل
حركة الفتوح الكÈى  ،اأخذت ا◊ضسارة ا إ
مرحلة جديدة تتصسف بالنمو التدريجي الذي اأوصسلها إا¤
مرحلة الزدهار  .وهنا علينا اأن نتذكر اأن حركة الفتوح
لسسÓمية  ⁄تقتصسر على خروج الفا– ، Úوإا‰ا صسحبها
ا إ
خروج قبائل وعشسائر عديدة بنسسائهم واأطفالهم إا ¤البÓد
اŸف ˘ت ˘وح ˘ة  ،وه ˘و م ˘ا اأع ˘ط ˘اه ˘ا ط˘اب˘ًع˘ا اج˘ت˘م˘اع˘ي˘vا حضس˘ارvي˘ا
حا.
واضس ً
لسسÓم  ،وبهدي من تعاليمه ومبادئه ،
و–ت مظلة ا إ
لسسيsما العدل والتسسامح وا◊ث على طلب العلم النافع ،
اقÎب اŸسسلمون من ا◊ضسارات الأخرى ‘ البÓد التي
لسسÓم
فتحوها  ،فاقتبسسوا منها ما ل يتعارضض مع روح ا إ
وفكره وتعاليمه.
ويعد نزول القراآن الكر Ëنقطة البداية بالنسسبة للفكر
لسس˘ ˘Óم˘ ˘ي  ،وذلك Ãا ي˘ ˘ح˘ ˘وي˘ ˘ه م˘ ˘ن ن˘ ˘ظ˘ ˘رة حضس ˘اري ˘ة إا¤
ا إ
لنسسان والكون وطبيعة ا◊ياة  ،فضس ًÓعن التشسريعات
ا إ
لنسسان خلقيvا وفكرvيا وروحvيا .
التي تسستهدف الرقي با إ
نششاط ()١

مsثل نزول القراآن الكر Ëنقطة البداية
لسسÓمية .
بالنسسبة للحضسارة ا إ
لسس˘ ˘ ˘Óم˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ة ع˘ ˘ ˘لى
اأسس˘ ˘ ˘ه˘ ˘ ˘مت اŸدن ا إ
اختÓف بيئاتها ومواقعها ‘ تطور
لسسÓمي وحضسارته .
الفكر ا إ
لسسÓمية
 ⁄تقتصسر مرونة ا◊ضسارة ا إ
ع˘ ˘ ˘لى شس˘ ˘ ˘ؤوون ال˘ ˘ ˘فك˘ ˘ ˘ر وا◊ي˘ ˘ ˘اة وإا‰ا
ام˘ ˘ ˘ت˘ ˘ ˘دت إا ¤ك˘ ˘ ˘اف ˘ ˘ة م ˘ ˘ظ ˘ ˘اه ˘ ˘ر ه ˘ ˘ذه
ا◊ضسارة .
لسس ˘Óم ˘ي ن ˘ت ˘اج
ك˘ ˘ان ت ˘ط ˘ور ال ˘فك ˘ر ا إ
ال ˘ت ˘ف ˘اع ˘ل الج ˘ت ˘م ˘اع ˘ي ب Úال ˘ع ˘ل ˘م ˘اء
والفئات الأخرى ‘ اÛتمع .

مفاهيم ومصسطلحات أاتعّلمها:
الهÓل اÿصسيب ،السسلوك ا◊ضساري،
ح˘ ˘ري˘ ˘ة ال˘ ˘فك˘ ˘ر وال˘ ˘ع˘ ˘م˘ ˘ل،ال˘ ˘تسس˘ ˘ام˘ ˘ح
لسس˘ ˘Óم ˘ي،اÿط ˘اب ال ˘ق ˘راآ،Êا◊ري ˘ة
ا إ
لسس˘Óم ،اŸدرسس˘ة
ال ˘واع ˘ي ˘ة ،وسس ˘ط ˘ي ˘ة ا إ
ال ˘فك ˘ري ˘ة،ال˘ن˘هضس˘ة ال˘فك˘ري˘ة ،اŸصس˘ادر
الأصس ˘ل ˘ي ˘ة ،ال ˘ت ˘اب ˘ع ˘ون ،سس ˘د ال ˘ذرائ˘ع،
حركة الجتهاد .

' يعد القراآن الكر Ëوا◊ديث النبوي من اŸرتكزات الأسساسسية للفكر
لسسÓمي '  ...وضuسح ذلك .
ا إ
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وقد وجدت ›موعة من اŸقومات سساعدت على ‰و الفكر اإلسسÓمي وظهور اŸدارسض الفكرية ،
ومن اأبرزها :

 -١اإلسسÓم يرسuسخ القيم الفكرية
كانت دعوة القراآن الكر ËلإÓنسسان لسستخدام ملكاته الفكرية دعوة صسريحة ل تقبل التاأويل ،
فالتفك ‘ Òنظر اإلسسÓم يعد واجبًا دينيvا وفريضسًة إاسسÓمية  .ومن يتاأمل اÿطاب القراآ ‘ Êالدعوة إا¤
التفكر والتعقل يجد اأنه ينزل ‘ نفوسض اŸؤومن Úمنزلة الأمر  ،فاŸسساألة إاذن مسساألة فريضسة وتكليف  .كما
‚د اأن اإلسسÓم يحذر من معوقات التفك Òالعلمي السسليم  ،ويدعو إا ¤تلمسض الدليل وإاقامة ا◊جة .
وحرصض اإلسسÓم على ‡ارسسة العقل لوظائفه التي اأرادها الله  ،بإازالة كل العوائق التي تعÎضض
نشساطاته .ويتجلى ذلك بوضسوح من رفضض اإلسسÓم للتبعية الفكرية والتقليد الأعمى،وتهيئة ا◊رية
اŸسسؤوولة واŸناخ ا◊قيقي الذي يسستطيع فيه اŸسسلم اأن يفكر ويتاأمل ويعي ويفهم .
إان ا◊رية الواعية هي الأسساسض الذي تركز عليه الأخÓق  ،ف Óتنهضض الأمة إال إاذا كانت تشسريعاتها
–مي قيم العدالة وا◊رية  ،وتنمي الشسعور باŸسساواة ب Úاأفراد اÛتمع  ،ويكون لها من العÓقة بينها وبÚ
نفوسض الناسض ما يدفعهم إا ¤التمسسك بها والدفاع عنها .

 -٢اإلسسÓم دين الوسسطية
تتجلى وسسطية اإلسسÓم ‘ جمعه ب Úالأصسالة واŸعاصسرة و“يزه بالثبات واŸرونة  ،ووضسع الضسوابط
لÓجتهاد ‘ النوازل  ،واسستيعاب اŸسستجدات واŸتغÒات  ،فهو بثوابته واأصسوله يسستطيع التكيف
ومواجهة التطور ب Óجمود ول –جر  ،بل يبني ا◊ياة على القواعد الشسرعية التي تسستجيب ◊اجات
الأمة ‘ مختلف الظروف والأحوال ،فوسسطية اإلسسÓم شساملة لكل اأمور الدين والدنيا  ،وهذه الوسسطية
تعظم مسسؤوولية الأمة اإلسسÓمية ودورها العاŸي .
وتنطلق هذه الوسسطية من فكر الرسسول ﷺ اŸسستمد من الوحي  ،فهو Áثل ‘ شستى وجوهه ا◊رية
والشسورى واŸسساواة  ،وÁثل ا◊ق والعدل واإلخاء  ،ويحارب الطغيان والفسساد والنحÓل  ،ويدعو إا¤
حمل اŸسسؤوولية ونشسر العلم والعمران وا◊ضسارة ‘ الأرضض  .وهو فكر حرر ا◊ياة من نظام الرق
واإلقطاع والوحشسية وا÷اهلية الأو ، ¤ونقلها إا ¤عهود جديدة من اŸعرفة وا◊ضسارة .
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 -٣ظهور اŸدن اإلسسÓمية كمراكز للنهضسة الفكرية
نتج عن اتسساع الدولة ا÷ديدة ظهور مدن اأصسبحت Ãثابة ا◊واضسر للفكر اإلسسÓمي ومراكز إاشسعاع
◊ضسارته ،ولذا فقد مثsلت اŸدينة اŸنورة حاضسنة ا◊ضسارة اإلسسÓمية ،كما شسهدت دمشسق دور النشساأة،
ثم جاء الزدهار ‘ الكوفة والبصسرة والفسسطاط  ،تلتها بغداد وقرطبة والقاهرة  .و‘ عمان كانت
نزوى والرسستاق وصسحار مراكز فكرية احتضسنت الكث Òمن العلماء  .وكل مركز من هذه اŸراكز كان
Ãثابة القلب لدائرة واسسعة اسستوعبت داخل محيطها عدًدا كبًÒا من البÓد واŸدن .
واأطلق اŸسسلم  ‘ ،ظل حضسارته ا÷ديدة  ،العنان لفكره ،بحيث “كن من التمتع بقدر من حرية
الفكر والعمل  ،مع مراعاة اأن ل تخرج هذه ا◊رية من دائرة اإلÁان اأو عن حدود الأخÓق .وجاءت
مرونة الفكر اإلسسÓمي مقرونة بسِسَمة اأصسيلة من التسسامح  ،وهو تسسامح  ⁄يقتصسر على تقبل كل ما ينفع،
وكل ما ل يتعارضض مع اأحكام الدين والعقل والأخÓق  ،من عناصسر ا◊ضسارات الأخرى  ،وإا‰ا اتسسعت
دائرة اأفق ذلك التسسامح لتشسمل اأتباع الديانات الأخرى من غ ÒاŸسسلم ،Úوهو اأمر “يزت به اŸدينة
اإلسسÓمية عن غÒها من اŸدن .
ولقد تطور الفكر اإلسسÓمي نتيجة للتفاعل الجتماعي ب Úالعلماء والفئات الأخرى ‘ اÛتمع.
واأخذ الفقه يÎسسخ تدريجيا Ãا يتناسسب واأحوال كل مدينة وحاضسرة.
نششاط ()٢

أأجب عن أألسسئلة ألآتية :
اأ -ما الدور الذي قام به اإلسسÓم ‘ تنمية التفك Òالعلمي ؟
ب -ف uسسر العبارة الآتية  :ا◊رية الواعية الأسساسض الذي تركز عليه الأخÓق .
ج -حدد اأبرز القيم ا◊ضسارية للفكر اإلسسÓمي .

نششاط ()٣

اأ -وضسح ما ياأتي :
 -١مدى ا◊رية التي منحها اإلسسÓم للفرد .
 -٢العÓقة ب Úالعلم واإلÁان .
 -٣اأثر التفاعل الجتماعي ‘ تطور الفكر اإلسسÓمي .
ب -ف uسسر اتسسام الفكر اإلسسÓمي باŸرونة والتسسامح  ،وما دليلك على ذلك ؟
ج -بالرجوع إا ¤مصسادر التعلم اكتب تقريرا عن اأحد اŸوضسوع Úالآتي: Ú
 -١مفهوم الوسسطية ‘ اإلسسÓم .
 -٢الدور ا◊ضساري إلحدى اŸدن اإلسسÓمية الواردة ‘ النصض.
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ظهور اŸدارسس الفكرية واŒاهاتها
اأدى اتسساع الدولة ‘ عصسر اÿلفاء الراشسدين  ،والأموي Úمن بعدهم  ،إا ¤دخول العديد من
ال ˘ث ˘ق ˘اف ˘ات والشس ˘ع ˘وب  ،وانضس ˘واء ال ˘ع ˘دي ˘د م ˘ن الأق ˘ال˘ي˘م وال˘ب˘ل˘دان ضس˘م˘ن ح˘دوده˘ا  ،وت˘ب˘اي˘ن ال˘ع˘ادات
والأع ˘ ˘راف ،وم˘ ˘ا ط˘ ˘راأ ع˘ ˘لى ا◊ي˘ ˘اة م˘ ˘ن مسس˘ ˘ت˘ ˘ج˘ ˘دات  ،دف˘ ˘ع ال˘ ˘ن˘ ˘اسض إا ¤الك˘ ˘ث Òم˘ ˘ن السس˘ ˘ت˘ ˘فسس˘ ˘ارات
والسستفتاءات ،وكان له اأثر على اتسساع الجتهاد وتطوره عند العلماء والفقهاء .
وبداأت النهضسة الفكرية تتجه إا ¤جوانب ا◊ياة كافة  ،واأخذت اأشسكالً دينية وتاريخية وعلمية
وفلسسفية  ،واŒه الفقهاء والعلماء نحو القراآن الكر Ëوالسسنة النبوية  ،باإلضسافة إا ¤ما توافر لديهم من
م ˘ع ˘ارف ج ˘دي ˘دة  ،وإا ¤اسس ˘ت˘ن˘ب˘اط الأحك˘ام وال˘ن˘ظ˘ري˘ات ل˘ي˘ه˘ت˘دوا ب˘ه˘ا ‘ م˘واج˘ه˘ة ال˘ظ˘روف اŸت˘ج˘ددة
Ûتمعاتهم .وكان هذا اأسساسًسا ◊ركة علمية واسسعة فاصسلة .
وŸا كانت اŸصسادر الأصسلية التي اعتمد عليها العلماء والفقهاء ل تتعرضض للتفاصسيل وا÷زئيات ،
وإا‰ا وق ˘فت ‘ ال ˘غ ˘الب ع ˘ن ˘د ال ˘ق ˘واع ˘د واŸب ˘ادئ الأسس ˘اسس ˘ي ˘ة  ،ت ˘ارك˘ة ال˘ت˘ع˘رف ع˘لى الأحك˘ام ال˘ف˘رع˘ي˘ة
والتفاصسيل ا◊ياتية للمجتهدين ،لسستنباط ما يسساير مصسالح الناسض  ،بداأ التفاوت ‘ الŒاهات والآراء،
‘ وقت كان العلماء والأئمة ينهون الناسض عن التعصسب لهم فيقولون  ' :إان قولنا راأي فمن وقف على
ما هو اأصسح منه فهو اأو ¤بالتباع ' .
ومثلت تلك الآراء اŸتباينة مدارسض بحثية ‡يزة  ،ارتبطت كل مدرسسة باأسسماء واأعÓم ،واأسسسست
منهجها على اأسسسض ومبادئ واأدلة واأحكام.كما ارتبطت كل مدرسسة Ãدينة من اŸدن التي احتوت على
مقومات الجتهاد ومصسادر البحث .فكانت اŸدينة ومكة والكوفة والبصسرة اأهم تلك اŸدن كمراكز
فكرية لسسsيما ‘ مرحلة صسدر اإلسسÓم فظهرت مدارسض علمية وفقهية اأبرزها :

أاولً  :مدرسسة ا◊ديث ‘ اŸدينة
تعد اŸدينة اŸنورة من اأهم اŸراكز العلمية ‘ بداية الدولة ا÷ديدة  ،فهي عاصسمة الدولة  ،وبها اأهم
رجالتها  ،وشسهدت اأهم اأحداث التاريخ  ،ومقصسد اإلسسÓم  ،ومركز القرار  .وقد فاقت مدن ا◊جاز
الأخرى مثل :مكة  ،واأصسبحت اأغزر علًما  ،واأبعد شسهرة  ،ومركز علماء ذلك العصسر  ،خاصسة ‘
التفسس Òوا◊ديث والفقه والتاريخ .
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وارتبطت اŸدينة باأشسهر الصسحابة والتابع Úالذين “كنوا من تكوين مدرسسة علمية خاصسة ‘ الفقه
والتي اسستندت إا ¤رواية ا◊ديث إا ¤جانب القراآن الكر ،Ëعرفت باŸدرسسة الفقهية الأو . ¤وعملوا
على ربط ا◊ياة وجوانبها وفق
من أأبرز علماء مدرسسة أŸدينة :
ق ˘واع˘د وم˘ب˘ادئ ال˘ق˘راآن الك˘رË
عبد الله بن عباسض ،وعبد الله بن عمر ،وسسعيد بن اŸسسيب،
والسسنة  ،ولذلك عرفت Ãدرسسة
وعروة بن الزب، Òوخارجة بن زيد بن ثابت.
ا◊ديث.

نششاط ()٤

ناقشض وزمÓءك دور العلماء واÛتهدين ‘ بناء ›تمعاتهم وتقدمها بصسورة
مسستقرة واآمنة.

نششاط ()٥

فuكر وأسستخلصص :
 -١كانت اŸدينة اŸنورة مركًزا Ÿدرسسة ا◊ديث .
 -٢اأهم واأشسهر رواد مدرسسة ا◊ديث .
 -٣منهج مدرسسة ا◊ديث .

ثانًيا  :مدرسسة الرأاي ‘ الكوفة
يعد عمر بن اÿطاب مؤوسسسض هذه اŸدرسسة ،وسسار على نهجه عدد من الصسحابة  ،وقد غلب هذا
الŒاه ‘ مدينة الكوفة التي اأصسبحت فيما بعد اأهم مراكزه.
و ⁄تكن غلبة الراأي على اأهل الكوفة راجعة إا¤
تعصسب وإا‰ا إا ¤ظروف البيئة وا◊ياة ا÷ديدة خارج
ا◊ج ˘ ˘از  ،وك ˘ ˘ذلك إا ¤م ˘ ˘ن ˘ ˘ه ˘ ˘ج ال˘ ˘ع˘ ˘ا ‘ ⁄ال˘ ˘ب˘ ˘حث
ومحاولت السستنباط  .واأصسبح يطلق على الكوفيÚ
اأنهم اأهل الراأي  ،وقد قوي هذا الŒاه على يد اأبي
حنيفة النعمان  ،فيما بعد  ،وقال اأبو حنيفة ' :علمنا
هذا راأي ،وهو اأحسسن ما قدرنا عليه ،فمن كان على
غ Òذلك فله راأيه ولنا ما راأينا '.
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١٧هـ ب ˘اأم ˘ر اÿل ˘ي ˘ف ˘ة ع ˘م ˘ر ب ˘ن اÿط˘اب
واأصس ˘ ˘ب ˘ ˘حت م ˘ ˘ع ال ˘ ˘بصس˘ ˘رة اأه˘ ˘م اŸراك˘ ˘ز
اإلسسÓمية حتى العصسر العباسسي .وقامت
بها مدرسسة الراأي ومن اأبرز علماء هذه
اŸدرسسة  :السسيدة عائشسة  ،وعبدالله بن
.
مسسعود ،وزيد بن ثابت
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نششاط ()٦

الوحدة الثالثة

أقرأأ ألنصص ألتا‹ ثم عuلل ظهور مدرسسة ألرأأي وأزدهارها ‘ ألكوفة :
' فاأصسحاب مدرسسة الراأي ل يختلفون مع غÒهم ‘ اأن القراآن هو اŸصسدر
الأول  ،واأن السسنة هي اŸصسدر الثا ، Êوإا‰ا يعرضسونها على كتاب الله وسسنة
رسسوله اŸتواترة واŸشسهورة  ...وقد كان من حقهم ـ للظروف التي اأحاطت بهم
من تفشسي الأحاديث اŸوضسوعة ‘ بيئتهم ـ اأن يشسددوا للتثبtت ‡ا يروى على اأنه
حديث  ...بناء عليه فإاننا ‚د اأن فقهاء مدرسسة الراأي يعنون ‘ قياسسهم با◊دود
والضسوابط بسسبب تاأثرهم Ãا كان ‘ بيئتهم من ثقافات سسابقة ' .
محمد سسÓم مذكور  ،مناهج ا’جتهاد في اإ’سسÓم  ،صص١٢٢

تطtور اŸدارسس الفكرية
‘ ظل اتسساع الدولة  ،وتعدد البيئات الجتماعية والثقافات  ،وتطور نظم ا◊ياة ،ظهر
التقارب ب Úالعديد من العلماء لÓأخذ Ãنهج اŸدرسست ' Úا◊ديث والراأي '؛ وعلى الرغم من
اجتماع علماء هات ÚاŸدرسست Úعلى اأسسسض ثابتة ،وهما الكتاب والسسنة  ،إال اأنهم توسسعوا ‘ الراأي
والقياسض والسستحسسان .
وتعد البصسرة وغÒها من الأمصسار ا÷ديدة ‘ الدولة اأهم البيئات التي تبلور فيها منهج جديد
ياأخذ با◊ديث والراأي  .ل سسيما بعد ظهور طبقة من التابع Úاأخذت العلم عن كبار الصسحابة
بغ uضض النظر عن منهج كل منهم  ،كما اأن هذه الطبقة عاشست ‘ ›تمعات جديدة ‘ تركيبها
وحركتها .
اأخذ العلماء ‘ الجتهاد منذ القرن الهجري الأول ،وواجهوا واقع ›تمعاتهم وسسائليهم فنظروا ‘
دللة النصسوصض  ،وقاسسوا واسستحسسنوا وراعوا اŸصسالح وعملوا على سسد الذرائع  ،فاتسسع نطاق
الجتهاد .وسساعد على ذلك تطور حركة ا◊ياة وحيوية اÛتمع ا÷ديد  ،بحيث اأصسبحت منظومة
ا◊ياة الجتماعية متسسقة مع جوانب ا◊ياة الأخرى  ،وانصسهرت الأقاليم ‘ دولة واحدة  ،وانتقل
طÓب العلم من إاقليم إا ¤اآخر لتعرف ما عند الآخرين واإلفادة منه .
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وŸا ب˘ ˘ ˘داأ الضس ˘ ˘ع ˘ ˘ف وال ˘ ˘ت ˘ ˘فكك

: º∏q©J

السس ˘ي ˘اسس ˘ي ي ˘دsب˘ان ‘ جسس˘م ال˘دول˘ة

ات ˘ف ˘ق اÛت ˘ه ˘دون م ˘ن ال˘ع˘ل˘م˘اء وال˘ف˘ق˘ه˘اء ع˘لى

اإلسسÓمية  ،وانقسسمت إا ¤دويÓت

ق ˘واسس ˘م مشسÎك ˘ة ‘ م ˘ه ˘م ˘ت ˘ه ˘م واآرائ ˘ه˘م وه˘ي:

وإام ˘ ˘ ˘ ˘ارات ،ان˘ ˘ ˘ ˘عكسض ذلك ع˘ ˘ ˘ ˘لى

اللتزام باŸصسادر من القراآن الكر Ëوالسسنة ثم

حركة التجديد والجتهاد  ،وسساد

اإلجماع  .وكانت هناك اآداب تسسود العÓقة بÚ

‘ ت ˘ ˘ ˘لك ال˘ ˘ ˘فÎة ت˘ ˘ ˘عصسب فك˘ ˘ ˘ري

العلماء واÛتهدين تتمثل ‘ احÎام اآراء بعضسهم

وابتعاد عن الجتهاد والتطور البناء

ب˘ ˘ع ًضس˘ ˘ا  ،وال˘ ˘تسس˘ ˘ام˘ ˘ح  ،واحÎام اآراء الآخ ˘ري ˘ن ،

كما جاء ‘ اإلسسÓم .

فكان اإلمام جابر بن زيد يقول  ' :اأحسسن إا ¤من
اأسساء إاليك ' .

نششاط ()٧

أقرأأ ألنصص ألآتي ثم أأجب عن أألسسئلة ألتي تليه :
' تختلف اŸدن ‘ نوع ما “تاز به من العلوم  ،فقد “تاز مدينة بعلم  ،واأخرى
بِعْلم ٍاآخر  ،وثالثة بصسفة اأو اأدب  ،فاأنت راأيت ا◊ديث  ،مث ًÓونوًعا  ،من التاريخ
اإلسسÓمي كان كثًÒا ‘ ا◊جاز ‘ ذلك العصسر  ،واأن اŸذاهب اإلسسÓمية نبع
اأكÌها ‘ العراق  ،واأن النحو نبع من البصسرة  ،ف Óتظن اأن ذلك ›رد اتفاق ،بل
الواقع اأن هناك اأسسبابًا اجتماعية اأنتجت ذلك ' .
أأحمد أأم ، Úفجر أإلسسÓم  ،صص١7٠

من النصض السسابق :
 -١عuدد اأهم اŸراكز العلمية ‘ الدولة ا÷ديدة.
 -٢عuلل  :سسبب اختÓف و“يز كل مدينة اأو مركز عن غÒه ‘ ›ال التخصسصض .
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 -١وضuسح عوامل تطور اŸدارسض الفكرية اإلسسÓمية.
 -٢عuرف Ÿا ياأتي:
التابع ، Úتابعي التابع ، ÚبÓد اŸغرب  ،اإلجماع .

نششاط ()٩

مششروع عمل :

اسستعن باÿريطة الشسكل ( )١الواردة ‘ صسفحة ( )٨٠من كتابك اŸدرسسي،
وارسسم بالتعاون مع ›موعتك خريطة الدولة اإلسسÓمية ‘ عهد اÿلفاء
الراشسدين ،وحدد عليها :
اأ -الدول اÛاورة.
ب -اأهم البحار والبحÒات واŸمرات اŸائية.
ج -اŸدن التي ظهرت بها اŸدارسض الفكرية اسستنادا إا ¤النصض.
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كان ا’ختÓف ‘ الراأي وا’جتهاد قائًما ‘ عهد
الصضحابة الكرام  -رضضوان الله عليهم  -بعد عصضر
ال˘ ˘ن˘ ˘ب ˘وة ،إاذ نشض ˘اأت م ˘دارسس اج ˘ت ˘ه ˘ادي ˘ة ن ˘ت ˘ي ˘ج ˘ة ت ˘ف ˘رق

أاتعّلم من هذا الدرسس :
ا’ختÓف ‘ الراأي وا’جتهاد اأمر
ضضروري لÓأمة .

اأصضحاب رسضول الله ﷺ ‘ البÓد يحملون ما اأخذوه

’سضÓم ا’ختÓف ويعتÈه مرتب ً
طا
يقر ا إ

من العلم  ،فسضئلوا فاأجاب كل واحد حسضب ما حفظه

بالفروق الفردية .

واسضتنبطه .

لÓختÓف اآداب اأخÓقية  ،وعلمية ،

وإازاء اختÓف اآراء الصضحابة  -رضضي الله عنهم-

واجتماعية .
ا’ل ˘ ˘ت˘ ˘زام ب˘ ˘اأدب ا’خ˘ ˘ت˘ ˘Óف ع˘ ˘ن˘ ˘وان

وجدت اأفكار مختلفة اأي ًضضا للتابع ، Úووجد ‘ كل

لسضلوك حضضاري متطور .

بلد إامام ›تهد  :مثل سضعيد بن اŸسضيsب ‘ اŸدينة اŸنورة،

’سض ˘Óم ˘ي˘ة دل˘ي˘ل رق˘ي
ت ˘ع ˘دد اŸذاهب ا إ

وعطاء بن اأبي رباح ‘ مكة ،والشsضْعبي ‘ الكوفة ،

’سض ˘ ˘ ˘Óم˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ة واحÎام ال˘ ˘ ˘راأي
ا’أم ˘ ˘ ˘ة ا إ

وا◊سضن البصضري وجابر بن زيد ‘ البصضرة ،وطاووسس

ا’آخر.

‘ اليمن  ،وغÒهم. ...

تطرف الراأي ‘ بعضس اŸذاهب كان

واختلف الفقهاء اÛتهدون من بعدهم  ،فمنهم من

سضبًبا وراء اختفاء كث Òمنها .

اأخذ بالراأي  ،ومنهم من اأخذ بالرواية (ا◊ديث) ،

مفاهيم ومصصطلحات أاتعّلمها:

فقامت على هذه ا’أصضول اŸدارسس الفقهية اأو اŸذاهب

ال˘ ˘راأي ،ال˘ ˘رواي˘ ˘ة ،دائ˘ ˘رة ا’خ ˘ت ˘Óف،

ال ˘ف ˘ق ˘ه ˘ي ˘ة اŸت ˘ع ˘ددة  .ف ˘م ˘ا اأه ˘م ˘ي ˘ة ا’خ˘ت˘Óف ‘ ا’أم˘ة

ال ˘ ˘ن˘ ˘ي˘ ˘ة ،ا’آداب ا’أخ˘ ˘Óق˘ ˘ي˘ ˘ة ،تصض˘ ˘tي˘ ˘د

’سضÓمية التي تولدت عن
’سضÓمية ؟ وما اŸذاهب ا إ
ا إ

ا’أخطاء ،اŸوضضوعية ،التجريح ،الفقه

ا’جتهادات الفقهية ؟

ال˘ ˘ ˘ ˘ت ˘ ˘ ˘ق ˘ ˘ ˘دي ˘ ˘ ˘ري ،اÿوارج ،ا’أزارق ˘ ˘ ˘ة
النجدات ،الصضفرية ،ا’أباضضية .

ا’ختÓف وأاهميته
جبل الناسس على ا’ختÓف  ،بل إان وجوده ضضروري ونفعي  ،يسضتفاد منه للتدليل على صضحة اÛتمع
وسضÓمته واسضتقراره .
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’ شضك اأن ا’ختÓف ‘ وجهات النظر وتقدير ا’أشضياء وا◊كم عليها اأمر فطري طبيعي،
له عÓقة بالفروق الفردية إا ¤حد بعيد  ،إاذ يسضتحيل بناء ا◊ياة وقيام شضبكة العÓقات ا’جتماعية
ب Úالناسس اأصضحاب القدرات الواحدة والنمطية الواحدة  ،ذلك اأن ا’أعمال الذهنية والعملية
تتطلب مهارات متفاوتة  ،وكاأن حكمة الله تعا ¤اقتضضت اأن يكون ب Úالناسس بفروقهم الفردية
سضواء اأكانت خلقية اأم مكتسضبة ب Úا’أعمال ‘ ا◊ياة تباعًدا والتقاًء  ،وكل ميسضر Ÿا خلق له ،
وعلى ذلك فالناسس مختلفون .
قال تعا: ¤

﴾

﴿
سسورة هود  /الآية ١١٨

عمر عبيد حسسنة ـ تقد Ëكتاب األمة :
'' أادب الختÓف ‘ اإلسسÓم '' للدكتور طه جابر فياضض العلوا ، Êبتصسرف

نششاط ()١

اأ) هل ترى فارقا ب ÚاÓÿف وا’ختÓف ؟
ب) اسضتنتج من الفقرة السضابقة اأهمية ا’ختÓف.

آاداب ا’ختÓف

’داب إا ¤ثÓثة أاقسصام :
تنقسصم هذه ا آ

أاو ً
’خÓقية
’داب ا أ
’:ا آ
توجد ›موعة من الضضوابط ا’أخÓقية التي ’ بد من مراعاتها وهي:
 )١ا’حÎام  :ويعtد من ا’أولويات ا’أخÓقية ‘ التعامل  ،وهو ليسس مرتبط بحالة ا’ختÓف فقط،
وإا‰ا هو من حقوق اŸسضلم على اأخيه .
 )٢حسصن الظن  :إان محاكمة النيsات جزاًفا من خÓل مقدمات اأو مسضsلمات معيّنة من اأخطر ا’أمراضس
التي تسضبب اÓÿف والتشضرذم  ،لذلك فإانه ’ بد من إاحسضان الظن با’آخر وŒنب الرجم بالغيب،
فقد رفضس الرسضول ﷺ سضوء ظن اأحد الصضحابة برجل قال ’ إاله إا’ الله اأنه قالها خوًفا .فرد عليه
الرسضول ﷺ ' اأف Óشضققت عن قلبه حتى تعلم اأقالها اأم ’ '* .
* مسسلم  ،صسحيح مسسلم  ،كتاب اإلÁان  ،باب –ر Ëقتل الكافر بعد أان قال ل إاله إال الله ،برقم ١٤٠
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 )٣عدم الغيبة  :اأي ا’بتعاد عن تناول شضخصضية ا’آخرين بنوع من التجريح ’ لشضيء سضوى اأنهم
مختلفون ‘ اŸوقف والراأي!
 )٤عدم تصصtيد اأ’خطاء  :ويقصضد بذلك عدم محاولة ا’نتصضار على ا’آخر بحيث نلج إا ¤اأعماقه
ومكتوماته وننقب ‘ تاريخه ونتتبع عÌاته ثم ننشضرها سضواء كان شضخ ًصضا اأو جهة اأو فكرة نرفضضها.
ومن الطبيعي اأن ا’حتكاك والعمل يولدان بعضس ا’أخطاء  ،و’ Áكن اأن يsدعي اأحدنا العصضمة من
اÿطاأ  ،ومن الÓزم مسضاعدة ا’آخر على Œاوز اأخطائه ومحاولة سضuدها.
نششاط ()٢

بالرجوع إا ¤مصضادر التعلم  ،اكتب بضضعة اأسضطر تب Úفيها اأهمية ا’لتزام
بالضضوابط ا’أخÓقية ‘ ا◊وار.

ثانًيا :اآ’داب العلمية
كثÒا ً ما يحكم اأحدنا بعدم صضÓحية ا’آخر ويرشضقه بالتهم والسضباب دون اأن يطلع على راأيه وفكره،
ومن اŸعلوم اأنه للحكم على اأي قضضية اأو راأي ’ بد:
١ـ من معرفة هذه اŸفردة اأو القضضية بكل جزئياتها وحيثياتها ،وهذا إا‰ا يتاأتى بعد القراءة الدقيقة والتامة
لتلك القضضية اŸراد ا◊كم عليها.
٢ـ القدرة على اÙاكمة اأو إابداء الراأي إاذ إان الكث Òمن ا’ختÓفات ياأخذ سضبيله السضيئ والسضلبي من جراء
الفهم اŸنقوصس للمسضاألة التي دار حولها اÓÿف  .لذلك  ،وقبل اأن يرتب اأحد اأطراف ا’ختÓف
اأي قناعة اأو موقف  ’ ،بد من اأن يفهم اŸسضاألة بشضكل كامل بحيث تتوافر لديه اŸعرفة التامة حول
اŸسضاألة اŸعنية.
٣ـ البحث عن ا◊قيقة  :وينبغي اأن يكون الوصضول إا ¤ا◊قيقة ديدن ا÷ميع وإان كانت تخالف
مشضاربهم ومسضالكهم ‘ ا◊ياة.
٤ـ اŸوضضوعية وإانصضاف الراأي ا’آخر  :للتعرف على هذا ا’أدب اأجب عن النشضاط ا’آتي :
نششاط ()٣

تسضتوجب اŸوضضوعية وإانصضاف الراأي ا’آخر تناز’ عن ا’أنا وحب الذات  ،بuين ذلك.
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ثالًثا  :اآ’داب ا’جتماعية
اأهم ما ينبغي تاأكيده هنا التسضليم بحالة ا’ختÓف وتاأثÒاتها على الواقع  ،مع مÓحظة اأنه ’ Áكن
إالغاء ا’ختÓف ب Úالبشضر مهما كانت ا÷هود  ،وعلى اŸرء اأن يعمل على تاأقلم النفسس وتكيtفها مع
الواقع اŸتاأصضل ليسس فقط ‘ الفكر والراأي بل ‘ كل حياتنا .وعن طريق هذا التكtيف Áكن –قيق
التعايشس اإ’يجابي ب Úاأبناء اÛتمع لتقد Ëكل ما هو اأفضضل .و’ يعني ذلك تبنuي وجهة النظر اıالفة
والعمل بها .وللفرد ا◊ق ‘ إابداء الراأي ما دام ذلك ‘ إاطار من اإ’يجابية وا’حÎام .

نششاط ()٤

ناقشس وزمÓءك اأهمية حرية الراأي ودورها ‘ بناء فكر متوازن .

أاهم اŸذاهب اإ’سصÓمية
اŸذهب اأ’باضصي
يرجع اŸذهب ا’أباضضي ‘ نشضاأته وتاأسضيسضه إا ¤عصضر التابع Ú؛ فمؤوسضسضه هو التابعي جابر بن زيد
ا’أزدي  ،اإ’مام واuÙدث والفقيه  ،من اأخصس تÓميذ ابن عباسس ـ رضضي الله عنهما ـ وراوي ا◊ديث عن
اأُuم اŸؤومن Úعائشضة ـ رضضي الله عنها .
ولد جابر بن زيد ‘ 'فرق ' إاحدى قرى و’ية نزوى ب Úعامي (  ٢٢ - ١٨هـ ) ،خرج إا ¤البصضرة
طلبا للعلم  .بلغ من العلم مرتبة رفيعة حتى قال فيه شضيخه ابن عباسس ـ رضضي الله عنهما ـ  ' :عجبا ’أهل
العراق  ،كيف يحتاجون إالينا وفيهم جابر بن زيد ؟ ' .
كان على عÓقة وثيقة بكبار التابع ، Úوعلى راأسضهم ا◊سضن البصضري .تو‘ سضنة  ٩٣للهجرة بعد اأن
اأخذ العلم عنه عدد من تÓميذه من بينهم اإ’مام اأبي عبيدة مسضلم بن اأبي كرÁة التميمي .
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ماذا Áكن اأن تسضتنتج من قول جابر بن زيد  ' :اأدركت سضبع Úمن اأهل بدر
فحويت ما عندهم إا’ البحر ' اأي ابن عباسس ؟

اŸذهب الزيدي
ترجع الزيدية إا ¤زيد بن علي زين العابدين بن ا◊سض Úبن علي
 ،ولد سضنة  ٨٠هـ  ،كان عاŸاً
ُملvما بكتاب الله وبسضنة رسضول الله ﷺ ُ ،ينسضب إاليه كتاب ' اÛموع الكب ‘ ' Òعلمي ا◊ديث والفقه.
تلقى العلم والرواية عن اأخيه ا’أك Èمحمد الباقر الذي يعد خامسس ا’أئمة عند الشضيعة اإ’مامية ،تو‘
سضنة ١٢٢هـ .

اŸذهب ا÷عفري
ينـسضب المذهب الجـعفري إالى اأبي عـبد الله جـعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن
الحسضين بن علي

(ولد سضنة  ٨٣هـ) وهو اإ’مام السضادسس للشضيعة ا’ثني عشضرية.

كان جعفر على جانب كبير من العلـم  ،والورع  ،اأقام بالمدينة مدة طويلة  ،ثم دخل العراق ولبث
فيها  .نشضر اآراءه بهدوء ،وقد اأخذ عنه الشضيعة اإ’مامية كثيًرا من ا’أحاديث  ،حتى إانه لم يرو عن غيره
مثل ما روي عنه في الحديث واإ’فتاء .توفي في المدينة المنورة في السضنة العاشضرة من حكم المنصضور
سضنة  ١٤٨هـ  ،ودفن في البقيع .

اŸذهب ا◊نفي
ترجع نسضبة الحنفية إالى اإ’مام اأبي حنيفة النعمان بن ثابت  ،الكوفي  ،ولد سضنة  ٨٠هـ  ،األتقى باأنسس
ابن مالك لما قدم عليهم الكوفة .وكان فقيها ورعا  ’ ،يحuدث إا’ بما يحفظ .
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كان اأبو حنيفة من اأئمة الراأي  ،اشضتغل
ك ˘ثًÒا ب ˘ال˘ف˘ق˘ه ال˘ت˘ق˘دي˘ري  ،وف˘رضس اŸسض˘ائ˘ل
التي  ⁄تقع بعد ،اأثر عنه قوله  ' :ما جاء عن
الرسضول فعلى الراأسس والع ،Úوما جاء عن
الصضحابة اخÎنا  ،وما كان من غ Òذلك ،
فهم رجال ونحن رجال '  .و ⁄يقبل القضضاء
فحبسضه اŸنصضور  ،تو‘ سضنة  ١٥٠هـ.

الوحدة الثالثة

: º∏q©J

الفقه التقديري  :وهو الفقه ‘ القضضايا
ال˘ ˘ت˘ ˘ي  ⁄ت ˘ق ˘ع ب ˘ال ˘ف ˘ع ˘ل ،ولك ˘ن ي ˘ت ˘وق ˘ع
ح˘ ˘دوث˘ ˘ه˘ ˘ا ‘ اŸسض˘ ˘ت˘ ˘ق˘ ˘ب ˘ل  ،وق ˘د سض ˘ئ ˘ل
اأبوحنيفة عن هذا ا’أمر فقال  :نحن
نسضتعد للبÓء قبل نزوله فإاذا نزل عرفنا
كيفية الدخول إاليه واÿروج منه ' .

اŸذهب اŸالكي
ينسضب اŸذهب اŸالكي إا ¤اأبي عبد الله مالك بن اأنسس بن اأبي عامر ا’أصضبحي  ،ولد ‘ اŸدينة سضنة
 ٩٣هـ  ،طلب العلم وهو ابن بضضع عشضرة سضنة  ،فاأخذ عن نافع مو ¤عبد الله بن عمر  ،وغÒه .تاأهل
للفتيا ،وجلسس لإÓفتاء وله عشضرون سضنة  ،وكان يقول  ' :ما اأجبت ‘ الفتوى حتى سضاألت من هو اأعلم
مني '  .كان ›لسضه ›لسس وقار وحلم  ،وكان إاماما ‘ ا◊ديث  ،واألّف كتاب 'اŸوطاأ ' .مات اإ’مام
مالك باŸدينة اŸنورة سضنة  ١٧٩هـ  ،ودفن بالبقيع.

اŸذهب الشصافعي
ترجع نسضبة اŸذهب الشضافعي إا ¤اإ’مام اأبي عبد الله محمد بن إادريسس القرشضي الشضافعي  ،ولد يتيم
ا’أب سضنة  ١٥٠هـ بغزة  ،ثم رجعت به اأمه إا ¤مكة وهو ابن سضنت. Ú
نشضاأ ‘ قلة من العيشس  ،وضضيق حال  ،اسضتفاد من صضباه إاذ فيه اسضتظهر القراآن الكر ، Ëوجالسس كبار
العلماء  ،وتعلم اأشضعار العرب .
قدم على مالك Ÿا بلغ من العمر ثÓث عشضرة سضنة فقراأ عليه اŸوطاأ حفظًا  ،و’زمه فÎة من الزمن قبل
نزوله باليمن  .ثم رحل إا ¤العراق  ،ونشضر فيها علم ا◊ديث  ،وكانت مصضر اآخر محطاته التي تو‘ بها
سضنة ٢٠٤هـ ،وهو ابن اأربع وخمسض Úسضنة .

اŸذهب ا◊نبلي
يرجع اŸذهب ا◊نبلي إا ¤اإ’مام اأحمد بن حنبل بن هÓل الذهلي الشضيبا . Êولد ‘ بغداد سضنة
١٦٤هـ ،وتنsقل ب Úا◊جاز واليمن ودمشضق  ،فسضمع من كبار اÙدث ، Úونال قسضطاً وافرا ً من العلم
واŸعرفة .كان من اأك ÈتÓميذ اإ’مام الشضافعي ببغداد  ،ثم اأصضبح ›تهدا مسضتق ، Óوقد برز على اأقرانه
بحفظ السضنة النبوية والذب عنها  ،واألsف ‘ ذلك كتابه ' اŸسضند ' .
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تلك هي اأهم اŸذاهب اإ’سضÓمية التي بقي لها اأتباع منذ تاأسضيسضها حتى عصضرنا ا◊اضضر  ،إا’ اأن هناك
من اŸذاهب وا’آراء ما  ⁄يبق له وجود إاما لعدم انتشضار اآرائه بصضفة كبÒة  ،وإاما لتطرف اأتباعه وشضدة
اآرائه التي تتعارضس مع مبادئ اإ’سضÓم اأحيانا.

سصبب تعدد اŸذاهب واختÓفها
إان ‘ اختÓف العلماء رحمة  ،فهم جميعا اجتهدوا ‘ نطاق فهمهم للنصضوصس  ،وما وصضلهم من
حديث الرسضول ﷺ  ،و ⁄يكن ’أحدهم تعصضب للراأي إاذ إانهم يعتÈون راأيهم صضوابا يحتمل اÿطاأ ،
وراأي ا’آخر خطاأ يحتمل الصضواب  .لذا فإان ا’ختÓف مرده إا ¤التفاوت ‘ فهم ما اأجمل من القراآن
الكر ،Ëودرجة التحري ‘ ا’أخذ با’أحاديث النبوية الشضريفة،وما تبع ذلك من اجتهاد بعضس العلماء
حيث ’ يوجد نصس اأو اأثر.
بهذا يتب Úاأن مؤوسضسضي اŸذاهب اإ’سضÓمية التزموا اأدب ا’ختÓف  ،فلم يخطuئوا بعضضهم بعضضا ،
بل كانوا يرفعون شضعار التسضامح واحÎام الراأي ا’آخر  ،ولسضان حالهم يردد  :نتعاون فيما اتفقنا عليه ،
ويعذر بعضضنا بع ًضضا فيما اختلفنا فيه .

نششاط ()٦

من خÓل دراسضتك للوحدة ،دلuل على حرية الراأي واأدب ا’ختÓف عند اأئمة
اŸذاهب اإ’سضÓمية.

نششاط ()٧

' التسضامح واحÎام الراأي ا’آخر سضمة للعلماء واŸفكرين ' تعاون مع زمÓئك ‘
كتابة مقالة حول هذا اŸوضضوع  ،ثم شضارك به ‘ نشضاط اإ’ذاعة اŸدرسضية.
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