
 (هـ1437للفصل األول للعام  رر اجلغرافيا التارخيية( ملق14املناقشات ))
 

 مفهوم اجلغرافيا التارخيية وتعدد تعريفاهتا؟/ 1س

ىل  مل تقترص التغريات البيئية يف الزمن الرابع وخاصة يف الباليوس توسني عىل التغريات املناخية، بل تعدهتا ا 

بعض النتاجئ اليت تركت دالالهتا عىل صفحة سطح الأرض، واليت تتلخص يف بقااي الغطاءات اجلليدية، وما 

ارتبط هبا من تغريات بيئية يف مناطق هوامش اجلليد، وما خلفه اجلليد يف نطاق العروض العليا، واملطر يف 

رسابية وظاهرات جيومورفولوجية، وحدوث تذبذب يف مس توى نطاق العروض الوسطى، من تك وينات ا 

سطح البحر، وما ارتبط به من تغري العالقة بني توزيع اليابس واملاء، ونشأأة بعض الظواهر اجليومورفولوجية، 

ضافة  ىل خاصة عىل امتداد السواحل )الأرصفة البحرية(، أأو عىل جنبات الأودية الهنرية )املدرجات الهنرية(، ا  ا 

 .التغيريات الهيدرولوجية والتغريات يف الغالف اجلوي، وأأخريًا تأأثري التغريات البيئية يف اال نسان

 ناجه دراسة اجلغرافيا التارخيية ؟م / 2س

املهنج املوضوعي : أأي ظاهره جغرافية خالل فرتة زمنية معينه او يف فرتات زمنيه متعاقبه وميكن وميكن ان -1

املهنج الأقلميي : هيمت بدراسة عنارص اجلغرافيا يف اقلمي معني خالل فرتة - 2لرأأس ية . نصف هذا املهنج ابلطريقة ا

  .زمنيه معينه او عدة فرتات متعاقبه

 حضارات خارج أأورواب ؟/ 3س

انتقلت املؤثرات احلضارية اىل -2الانتشار حنو الشامل  جنح الانسان ىف العرص احلجري القدمي الاوسط ىف1-

عرفت تونس -5وجدت حضارات ىف ايران وسوراي ولبنان ومرص -4وجدت حضارات ىف العراق -3الصني 

 .حضارة العرص احلجري القدمي فامي تسمى ابحلضارة العاطرية

 ؟صةل اجلغرافيا التارخيية ابلعلوم الأخرى/ 4س

مادهتا من عدة علوم ، فهيي ذات صةل وثيقة بفروع اجلغرافيا الأخرى خاصة  تس متد اجلغرافيا التارخيية

ىل اجلغرافيا البرشية بفروعها اخملتلفة،  اجليومورفولوجيا واجلغرافيا املناخية واجلغرافيا احليوية ، ابال ضافة ا 

اليت سادت مناطق للتعرف عىل الأحوال املناخية   Paleoclimatologyوتس تعني اجلغرافيا بعمل املناخ القدمي

ىل  العامل يف العصور اخملتلفة خاصة عرص الباليس توسني ، ويلجأأ دارس اجلغرافيا التارخيية ملعرفة املناخ القدمي ، ا 

وللجغرافيا التارخية صةل وثيقة بعمل  • .دراسة الأدةل اليت تركها املناخ خاصة الفزيوغرافية والنباتية واحليوانية

ذ يلج  Archcologyالآاثر ىل الآاثر اليت خلفها اال نسان وهذه الآاثر هيمت هبا عمل ا  أأ دارس اجلغرافيا التارخيية ا 

الآاثر خاصة الأدوات احلجرية والفخار ، فعن طريق دراسة ماخلفته اجملمتعات القدمية يمتكن الأثريون من جتميع 



بشقيه   Anthropologyالأنرثبولوجياومن العلوم الأخري جند عمل  • .الأدةل اليت تفيد دراسة اجلغرفيا التارخيية

الطبيعي واحلضاري ، وال شك أأن املادة العلمية اليت هيمت هبا الأنرثبولوجيني تفيد دارس اجلغرافيا التارخيية يف 

التعرف عىل احلضارات اخملتلفة وكيفية مالءمهتا وأأس مترارها أأو تغريها ) يرسس اجلوهري وانرمبان درويش 

 م.1985

 ؟يثة يف اجلغرافيا التارخييةالاجتاهات احلد/ 5س

خطت اجلغرافيا التارخيية يف الفرتة املعارصة خطوات واسعة بسبب توفر البياانت اال حصائية من مصادر عديدة 

ن اكن اس تخداهما للأساليب المكية اليزال حمدودًا ابلقياس ابس تخدام فروع اجلغرافية الأخري لهذه الأساليب  وا 

هامتم من جانب دراسة اجلغرافية التارخيية الاستيطان الريفي ومنو املدن ومن ادلراسات اليت حظيت ابال

وادلميوجرافيا وتغري مواقع الصناعة وقد تبىن املهمتون بدراسة الاستيطان البرشي من وهجة نظر اجلغرافيا 

عادة بناء الظروف اجلغرافية للمس توطنات الريفية من حيث اخلصائص ال  طبيعية التارخيية عدة مناجه امهها ا 

للماكن والعالقات الوظيفية بني مراكز الاستيطان الريفي مث تطور الاستيطان الريفي مث تطور الاستيطان 

  .خالل الزمن

 ة ؟اجلغرافيا التارخيية التطبيقي/ 6س

ادلارسات التطبيقية ش به اجلزيرة العربية أأواًل : تعريف وحتديد ش به اجلزيرة العربية اختلف املفهوم اجلغرايف 

ىل أأخرى، وميكن تتبع حدود ش به اجلزيرة العربية خالل العصور اخملتلفة.  لش به اجلزيرة العربية من فرتة اترخيية ا 

ىل الأشوريني واكنت • حدود ش به اجلزيرة العربية يف العصور القدمية :  -1 تعود اال شارة لش به اجلزيرة العربية ا 

تسمى بالد العرب ويقصد هبا القسم الشاميل من ش به اجلزيرة احلالية ، ومن بعدمه البابليني اذلين وسعوا اجملال 

 وميكن أأن نعترب كتاابت هريودوتس ) العهد • .الأريض لش به اجلزيرة العربية لتشمل حدود املدينة املنورة

اليوانين( البداية احلقيقة لتحديد ش به اجلزيرة العربية ، وهو أأول من دفع ابحلدود حنو اجلنوب ، وان اكن قد 

مض لها مناطق خارهجا مثل سيناء وحصراء مرص الرشقية، كام وصف الأمهية الاقتصادية لش به اجلزيرة العربية 

نتاج الألبان واملر والقصيعة والقرفة والالدن  .واملس تكة وشهرهتا يف ا 

 ؟ةأأدوات العصور احلجري/ 7س

الأدوات املشطوفة : يه نوع من الشظااي من احلىص أأو الكوارتز، عرفهتا مجموعة من احلضارات، ونقلت مع 

ىل العامل اجلديد يف أأسرتاليا، وهناك حضارات يف جنوب رشيق أأس يا عرفت هذه  املهاجرين من العامل القدمي ا 

الصناعة الالككتونية : فهيي نوع  .2الانياثيانية واحلضارة التامبانية، واحلضارة الباجتيتانية. الصناعة مهنا احلضارة 

من الشظااي احلادة اليت فصلت من النواة أأو شظااي مشطوفة متزيت حبجم كبري يفوق جحم الشظااي اليت عرفهتا 



ىل بدلة الككتون يف حضارات العرص احلجري املتوسط ، ويعتقد أأن أأحصاب احلضارة الالككتونية ا ليت تنسب ا 

ىل الربودة، مما اضطر معه أأحصاب احلضارة الابيفيلية أأن يتجهوا  جنلرتا قد عاشوا يف أأورواب بعد أأن مال املناخ ا  ا 

فريقيا موطهنم الأصيل كام يعتقد أأن احلضارة الالككتونية اكنت فرعا من احلضارة الأس يوية ىل ا   .ا 

  ؟يف عرص البليوس توسني التغريات البيئية واملناخية/ 8س

 وذكلأأمه العصور اجليولوجية عىل اال طالق رمغ قرص معر ويعد  التغريات املناخية يف عرص البليوس توسني .1

 ئنه :ل 

وتوزيريع أأنريواع النبريااتت  –والتغريريات املناخيرية  – شهد ظهور اال نسان –شهد التغريات البيئية الواسعة ) 

ىل مناطق جديده  – واحليواانت  (انتشار احلضارات من موطهنا الأصيل ا 

 التغريات املناخية يف عرص الهولوسني ) احلديث (.  .2

 أأس باب التغريات املناخية. .3

ىل عرصين هام :   منذو حوايل مائة عام طهر تقس مي الزمن الرابع ا 

 البليس توسني .1

 الهولوسني .2
 

 د ؟ظاهرات تراجع اجللي/ 9س

خلف اجلليد يف مناطق العروض العليا بعض   • :الارساابت والظاهرات اجليومورفولوجية املتخلفة عن اجلليد

التكوينات الارسابية والظاهرات اجليومورفولوجية، ومهنا الراكمات اجلليدية بأأنواعها اخملتلفة اجلانبية والوسطى 

ىل جالميد الطني اليت محلهتا والهنائية، وىه بقااي مفتتات خصرية أأرسبت بعد ذوابن اجل  ليد، ابال ضافة ا 

ىل أأخر بعيدا عن مناطقها الأصلية وتسمى ابلصخور التاهئة ىل ذكل الرتبة  • .الثالجات من ماكن ا  وابال ضافة ا 

تعد تربة  • .اجلليدية، اليت تنترش فوق مساحات كبرية يف املناطق الواقعة يف شامل اوراس يا وأأمرياك الشاملية

مه الارساابت اليت تكونت يف البليوس توسني يف اوراس يا، وىه عبارة عن مفتتات دقيقة محلهتا اللويس من ا

ىل وسط أأس يا  ىل شامل فرنسا وتس متر ا  جنلرتا ا  الرايح من الراكمات اجلليدية وأأرسبهتا نطاق ميتد من جنوب ا 

ىل اكرث من فرتة من فرت  منا ا  ىل فرتة واحدة، وا  ظاهرة النحت • ات ادلفء. جنوب روس يا. وال يرجع تكوهنا ا 

اجلليدي، من الظاهرات اليت خلفها اجلليد، وامهها الثالجات اجلليدية والأودية اجلليدية، واحللبات اجلليدية، 

تعد البحريات امه ما خلفه  • .والس يوف اجلبلية والقمم الهرمية مث ظهور اخلراف يف قيعان الأودية اجلليدية

مهنا حبريات فنلندا )اطلق عىل وسط فنلندا امس الرصيف البحري النتشار  اجلليد يف نطاق العروض العليا،

البحريات( ، والرنوجي والسويد وروس يا اليت تضم حبرية عظمية يه الدوجا ) ساعدت العوامل التكتونية يف 

 من الارساابت البحريية اليت وجدت وتدل عىل حدوث املطر • .نشأأهتا( وأأملانيا. وهناك حبريات يف كندا



رواسب البحريات والينابيع، ويطلق عىل الأخرية رواسب الطوفا، ويقابل تكوينات الينابيع اليت تدل عىل 

 .حدوث املطر تكوينات الربيش يا اليت يس تدل مهنا عىل حدوث اجلفاف

 ؟لتغريات املناخية يف عرص الهولوسني/  10س

وقد اشري يف موضوع سابق اىل بعض  تتفق معظم ادلراسات عىل أأن بداية الهولوسني اكنت منذ عرشة أأالف

آالف س نه مضت  10اىل  20التغريات املناخية اليت حدثت يف مناطق العامل اخملتلفة يف خالل الفرتة من :  أ

آخر الأدوار اجلليدية يف أأورواب وأأمرياك الشاملية واليت تأأرحجت بني الربودة وادلفء حيث  واليت زامنت تقهقر أ

  .ط والرايح وابلتايل توزيع الغطاءات اجلليدية ومكيات الامطارارتبط هبا تغري يف نظم الضغ

 ؟ةأأس باب التغريات املناخي/ 11س

 أأس باب التغريات املناخية :

 .1949حدوث حراكت تكتونية، وىه نظرية تقدم هبا العامل بروكس عام  .1

 التغري يف الاشعاع الشميس. .2

 . . حدوث البقع الشمس ية3

 Sun Spots .4 .تغري نس بة اثين أأكس يد الكربون و بعض الغازات الأخرى 

 التغريات يف طبقة الأوزون. .5

 .نشاط الغبار الرباكين .6

 ه ؟عرص املعدن وممزيات/ 12س

  :، ومهنا  ، متزيه عن العرص احلجرية احلديثة متزي عرص املعدن خبصائص أأو مالمح عامه

 اخلروج عن دائرة الاكتفاء اذلايت  .1

نتاج .2   التجارة يف فائض اال 

نتاجفائض  .3  بقيام طبقات متخصصة يف الصناعة مسح اال 

 واملواصالتنشأأت التجارة واليت اقرتن هبا تقدم وسائل النقل  .4

 قيام املدن. .5
 

 ؟اتذبذب مس توى سطح البحر والظاهرات املرتبطة هب/ 13س

تذبذب مس توى سطح البحر والظاهرات املرتبطة به : ترتب عىل التغريات املناخية تذبذب مس توى سطح 

ىل تكون الأرصفة البحرية عىل امتداد السواحل  البحر ، كام صاحهبا أأيضا حراكت أأرضية ابطنية ، مما أأدى ا 

ىل املعابر الربية يف ا ملناطق الضيقة من املسطحات املائية بني واملدرجات الهنرية عىل جنبات الأهنار ، ابال ضافة ا 

مناسيب سطح البحر يف الزمن الرابع : وقد اختلف تذبذب البحر خالل فرتات الزمن الرابع واليت  -اليابس. أأ 

تذبذب مس توى سطح البحر يف البليوس توسني الأسفل  -1ميكن أأن منزي منعا بني ثالث فرتات يه: 



ابت اليت حدثت يف مس توى سطح البحر نتيجة للحراكت التكتونية أأو البد وان نفرق بني اذلبذ  • :والأوسط

التوازنية ) وما يرتبط هبا من مياه تنبثق من ابطن الأرض(، واذلبذابت الناجتة عن فعل اجلليد وذوابنه يف 

قدر منسوب سطح البحر عند بداية  • .فرتات ادليفء واليت أأثرت يف تغري مس توى البحار واحمليطات

ىل  • .مرت اعىل من مس تواه احلايل 100سني حبوايل البليوس تو  عن مس تواه  10 –هبط يف فرتة جونز ا 

مندل( عاد الارتفاع  –يف فرتة ادلفء الأوىل ) جونز  • .مرت عن مس تواه احلايل 110احلايل. أأي اخنفض 

ىل  • .مرت فوق مس تواه احلايل 55وقدر بنحو   • .مرت 45 –هبط املنسوب مرة أأخرى يف فرتة جليد مندل ا 

ويالحظ أأن الارتفاع والاخنفاض للمياه قد أأثر يف اخلصائص الطبيعية ملياه البحار واحمليطات ، حيث ارتفعت 

تذبذب  -2نس بة امللوحة يف أأثناء الاخنفاض، واخنفضت يف فرتات الارتفاع التساع املسطحات املائية. 

  :سطح البحر يف الهولوسني تذبذب مس توى -3مس توى سطح البحر يف أأواخر البليوس توسني : 

 ؟ لاملناخ الأمث/ ماهو 14س

م( واكنت الاحوال املناخية يف هذة الفرتة تشابه مااكنت 1300-700) عاماً  600اس تغرقت هذه الفرتة قرابة 

عليه يف الفرتة اليت أأعقبت العرص اجلليدي وان اكنت قد اس تغرقت فرتة أأقرص واقترصت عىل بعض مناطق 

ذن هو أأمه مامزي مناخ فرتة املناخ العامل أأي مل تمتزي ابالن  تشار اذلي مزي فرتة مابعد العرص اجلليدي ادلفء ا 

الأمثل )الأنسب( ترتب عليه تقلص الغطاءات اجلليدية وتراجع حدودها يف الاجتاه الشاميل يف نطاق العروض 

  .العليا يف نصف الكرة الشاميل كام تراجعت حدود اجلليد فوق املرتفعات

 

 

 

 

 

ايد حيىي العلييل(  )دعواتمك لنا مجيعًا ابلتوفيق والنجاح اخومك أأبو ا 
 


