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وضح أثر كل من دائرة العرض واالرتفاع في المناخ

تؤثر دائرة العرض في المناخ من جانبين هما :

 -1مقددار ميدأ عةدعل الةدمس و تأدعن عةدعل الةدمس عمعديدل عندد المنطقدل اتمدتعائيل عتميدأ
بالت دددريم أام ددا ابتع دددنا عنو ددا ب ددعش القطب ددين الة ددمالي عالجن ددعبي عنظد د ار ن ا ة ددعل
العمعديددل تأددعن عأددعً عث د ار مددن ا ةددعل المائاددل و ذلددد ن ا ةددعل العمعديددل تنتةددر عا د
مماحل من ا رض عأأ مما تنتةر عايه ا ةعل المائال و أما عنوا تخترق طبقات هعائيدل
عأددأ مددمأا و فددان المنطقددل اتمددتعائيل تتاق د عأبددر أميددل مددن عةددعل الةددمس و عتقددأ هددذ
الأميددل أامددا اتجونددا ةددمات عجنعبددا عهددذا بطبيعددل الحدداأ تعزيددن نظددر ب ددض النظددر عددن

الععامددأ التددي تتدددخأ لتاطيددة الحد اررة عع رفعوددا فنددي الحقيقددل عن المندداطق المداريددل عةددد
حد اررة مدن المنداطق اتمددتعائيل عأدت تعامدد الةدمس عايوددا و ذلدد ن المنداطق اتمددتعائيل
تتمتن با مطار ال زيرة عالمحش عا بخرة ععفرة ال طاء النباتي الطبيعي الأثية و أما عن
نوار المنطقل اتمتعائيل عأبر من نوار المنطقل المداريل و عأأ هذ الععامأ تنتقر إليوا
المنطقل المداريل عبالتالي تأعن عةد ح اررة من المناطق اتمتعائيل
 -2اختالة طعأ الايأ عالنوار :
يتماعً طعأ الايأ عالنودار عندد الددائرة اتمدتعائيل و عيدزداد الندرق بينومدا أامدا اتجوندا
بعش القطبين فني البية الةمالي حيث يطعأ النوار في مناطق العدرعض العايدا و فدان
طعأ النوار يععض ا رض النقص في اإلةعاع الذ يبأ إليوا نتيجل لوذا الميأ علطدعأ
فتدرة ظوددعر الةددمس فددي العددرعض العايددا عهميتدده فددي رفددن درجددات الحد اررة نمددبيا لدرجددل عندده فددي
ةددماأ المددعيد حيددث تظوددر الةددمس فددي ا فددق بددينا ح دعالي ةددورين يمأددن ز ارعددل نددعع مددن
الةعير ينضم بعد ثالثل ةوعر و بينما تحتاج زراعته حعالي ثالثل ةوعر عنبدة فدي جندعش
المعيد حيث ت يزيد طعأ النوار عن  18ماعل خالأ البية

عامأ اترتناع :

يؤثر عامأ اترتناع في المنداخ مدن خدالأ عددة جعاندش و فمدن اترتنداع تقدأ درجدات الحد اررة
بمعدأ عاحد درجل مئعيل لأدأ  150متدر فدي اترتنداع عيرجدن المدش فدي ذلدد إلد خاخادل الودعاء
عأاددل ثدداني عأمدديد الأربددعن عبخددار المدداء و عهددذ الععامددأ تقاددأ مددن أدددرة الو دعاء عا د امتبدداص
الح د اررة عانخندداض الح د اررة مددن اترتندداع ينمددر لنددا أيددة عن القم د الجبايددل المرتنعددل فددي المندداطق

اتمتعائيل عالمداريل ت طيوا الثاعج عمن ا مثال ا خدرً التدي تعضدث عثدر اترتنداع فدي انخنداض
درجددات الحد اررة اعتبددار مدينددل مددمال مبددينا لمدينددل نيددعدلوي فددي الونددد حيددث عن مدينددل مددمال تقددن
عا ارتناع  7232أدما فعق مطث البحر عبالتالي يباغ متعمط ح اررتوا في يعنيع 676ة و بينما
تقن مدينل نيعدلوي عا ارتناع  718أدما فعق مطث البحر عتأعن ح اررتوا  92ة

أما عن اتجا الجباأ يؤثر في المناخ و فامتداد جباأ رعأي من الةماأ إلي الجنعش عدً إل
عبعأ مدؤثرات الريداح القطبيدل البداردة إلد المأمديد و بينمدا نجدد عن امتدداد جبداأ ا ش فدي ععربدا
من ال رش إلي الةرق أد عدً عد عبعأ المؤثرات الباردة إل جنعش القارة

أمددا يددؤثر عامددأ اترتندداع فد دي المطددار و حيددث تددزداد ا مطددار م ددن اترتندداع علأددن إل د ح ددد
معدين أمددا عن المدنعح الجبايددل المعاجوددل لاريداح الرطبددل تأددعن ععفدر مطد ار مددن المدنعح العاأنددل فددي
ظددأ المطددر عخيددر مثدداأ عا د ذلددد جبدداأ ال دداش ال ربيددل فددي الونددد حيددث تبددأ أميددل ا مطددار
الماأطل عا المداحأ ال ربدي لاوندد إلد  150بعبدل فدي المدنل عذلدد تعتدراض مرتنعدات ال داش
ال ربيددل لاريدداح المعمددميل البددينيل و بينمددا ت تزيددد أميددل ا مطددار المدداأطل عاد الجعانددش الةدرأيل
لوذ المرتنعات عن  25بعبل في المنل عمن ا مثال ا خرً غد ازرة ا مطدار فدي القددس التدي
تقن في الداخأ (  25بعبل في المنل ) عن عمطار يافا (  20بعبل في المنل ) التي تقدن عاد
ماحأ البحر المتعمط و حيث تقن القدس عا ارتناع  2454أد فعق مطث البحر بينما تقن يافا
عا ارتناع  67أدما فعق مطث البحر

أمددا ي ددؤثر عام ددأ اترتن دداع عا د الضد د ط الج ددع ال ددذ يق ددأ مددن اترتن دداع عذل ددد عاد د النح ددع
التالي :
من منمعش مطث البحر إل  2000أد يقأ الض ط  %4لأأ  1000أد
من  2000إل  5000أد يقأ الض ط  %3لأأ  1000أد
من  5000إل  50000أد يقأ الض ط  % 2.5لأأ  0001أد

السؤال الثاني :

أكتب مقاالً جغرافياً عن " المناخات الحارة "
 -2انًناخ االستوائي :
ٌقععغ اععقق قم فععٍ يٍ ععئ تععٍر ؿق لحععً ػععلع  8و 8شع ئ و وصباتعئ و وؽئطععت يععً قل بععئؽ قل بؾ ؼععت
وقل خ زفت يً عاع قألمئمون يعً مملٌاعئ قلضباتٍعت ح وععاع قلابيعا يعً ميلٌقٍعئ ح وصعنك قل بعـ
قلشل ٍت ح وقلسئعل قلشل ً لضنٌلة مـغشقل  .وٌخ ٍن اقق قم فٍ تئلؾظئ ض قل بئؽٍت قلخئلٍت :
أ -اسجفاع دسجة انحشاسة طٕل انعاو حٛث ٚصم انًحٕسظ انشٓش٘ نهحشاسة حٕان08 ٙف .
ب -قل ـي قلغلقكي قلسباي طيٍلقو صـقو عٍذ

ٌخؼـى 3مو  4ف.

س -قل ـى قلغلقكي قلٍامً كبٍل عٍذ ٌخلقوط تٍر  15و 20ف .
ؿ -وصاؿ خٍر طعيٍلحٍر لفغعلقكة يعً ق ػخعـقلٍر بقللتٍعغ وقلؾلٌع ) وفلع ػبعـ حؼئمعـ قلشع
ػفً قأل ئلٍ .
ه -شـة قمشؼئع قلش سعًح ولاعر حعيرٍله ٌاعان مغعـوؿ تسعبر غعنقكة قألم عئك وقلسعغرح ووصعاؿ
غ ئء نبئحً كزٍ .
و -قألم ئك غنٌلة ؽاقل قلؼئم عٍذ ٌبفغ مخاس ئ قلسباي  70تاطتح مغ مالعظت وصاؿ خٍر
لف ل يً ق ػخـقلٍر .
ص -األيطاس يٍ انُٕع انحصاعذ٘ أٔ االَمالبٔ ،ٙجضداد األيطاس غضاسة بعذ ظٓش كم ٕٚو.
 -1انًناخ انًذاسي أو انسوداني :
ٚحًثم ْزا اإللهٛى فًٛا ب ٍٛدائشج ٙعشض  80ٔ 0شًاالً ٔجُٕبأً ،نزنك فاَّ ٕٚجذ ف ٙغشب
أيشٚكا انٕسطٔ ،ٙشًال غشب أيشٚكا انجُٕبٛةٔ ،انًشجفعات انذاخهٛةة نهرشاصٚةم ٔبٕنٛفٛةا .أيةا فةٙ
أفشٚمٛا فاَّ ٚحًثم ف ٙيُاطك ٔاسعة حٕل اإللهٛى االسحٕائٔ ،ٙف ٙششق انماسةٔ ،ف ٙغشب جضٚشة
يذغشمش .كًا ٚحًثم ف ٙجُٕب ششق آسٛا ٔٚضى أجضاء يٍ انُٓذ ،كًا ٚحًثم ف ٙشًال اسحشانٛا.
ويتميز هذا اإلقليم بالخصائص المناخيه التالية:
م -قلغلقكة ملح ؼت ؽاقل قلؼئم وحقل ػفً قل لح ؼئثح وٌخعلقوط مخاسع ئ قلشع لي تعٍر  656و806
ف ح وحبفععغ ؿكصععت قلغععلقكة م ظععئائ يععً موقؽععل قللتٍععغ وموق ععل قلظععٍ عٍععذ حؼ ععل قألم ععئك
قلينٌلة وقلسغر ػفً حف ٍ علقكة قلظٍ .
ب -قل ـى قلغلقكي قلسباي كبٍل عٍذ ٌخلقوط تٍر 156و 206ف.
س -وصاؿ يخلة ص ئف ل ـة حخلقوط تٍر ش لٌر ورالرت ش اك حقغ يً قلشخئء .

ؿ -ك ٍت قألم ئك قلسئ ت ػفً اقق قم فٍ م ل مر قأل ئلٍ قلسئتقت عٍذ ٌبفغ مخاس ئ قلسباي 50
تاطت ح وحخلقوط ك ٍت قألم ئك قلسئ ت تٍر  30و 60تاطعت ح وتئلخعئلً يعئن ك ٍعت قألم عئك
قلسئ ت مخقتقتت و ٌ ار قلخؼاٌل ػفٍ ئ يً قلنكقػت .
 -3انًناخ انًوسًي انًذاسي :
ٌخ زل اقق قم فٍ قل بئؽى يعً قل بعئؽ قلخعً ٌسعٍ ل ػفٍ عئ قلبظعئم قل اسع ً عٍعذ ث ؿي
قللٌئط قل اس ٍت قلظعٍ ٍت للعً سعقاؽ مم عئك غنٌعلة ػفعً قلض عئث قلخعً ح عر ػفٍ عئ مزعل صبعاب
شلق آسٍئح وغلب سئعل غئنئ يً ميلٌقٍئح وقلسعئعل قلشع ئلً قلشعل ً ألملٌاعئ قلضباتٍعت .وٌخ ٍعن
اقق قم فٍ تئلؾظئ ض قل بئؽٍه قلخئلٍت:
أ -اٌ انًعذل انشٓش٘ نهحشاسة ال ٚخحهف كثٛشاً عُّ ف ٙاأللانٛى االسحٕائ ٙفمذ ٚضٚذ عٍ  088ف.
ب -قل ـي قلغلقكي قلٍامً كبٍل نسبٍئ و وحبفغ م ظئه يً قلش اك قلضئيت.
جٚ -رهغ انًعذل انسُٕ٘ نكًٛة األيطاس انسالطة حٕان 08 ٙبٕصةٔ ،نكُٓا لذ جضٚذ عٍ رنك فحصم إنةٙ
 888بٕصةْٔ ،زِ األيطاس كافٛةة نًُةٕ انبابةات انضةخًة بعكة األلةانٛى انسةابمة حٛةث أٌ انحشبةة
جخحضٌ انًٛاِ أثُاء فصم األيطاس ٔجظم سطرة طٕال انعاو.
ؿ -لن مم ئك اقق قم فٍ يظفٍت حسقؾ طٍ ئ و وقنه ٌاصـ يؼل صئف ـ ٌظل للعً سعخت شع اكح ومن
مؼظ قألم ئك قلسئ ت حلصغ للً قللٌئط قل اس ٍت قلظٍ ٍت.
 -4يناخ انصحاسي انحاسة :
ٚحًثم ْزا اإللهٛى فًٛا ب ٍٛدائشج ٙعشض  ْ88, 808شًاالً ٔجُٕبا ً ٔرنك غةشب انمةاسات ٔ ،نةزنك
فاَةةّ ٕٚجةةذ فةة ٙانصةةحشاء انكرةةشٖ األفشٚمٛةةةٔ ،صةةحشاء كهٓةةاس٘ٔ ،صةةحشاء انصةةٕيال فةة ٙانمةةاسة
األفشٚمٛةٔ ،ف ٙجُٕب غشب أسٛا ف ٙانًُطمة انًًحذة يٍ شرة انجضٚشة انعشبٛةة ححةٗ غةشب باكسةحاٌ ،
ٔكزنك فٔ ٙسظ غشب اسحشانٛا ٔ ،فة ٙشةًال غةشب انًكسةٛك ٔجُةٕب غةشب انٕالٚةات انًححةذة عهةٙ
طٕل انساحم انبشب ٙف ٙأيشٚكا انشًانٛة ٔ ،ف ٙبٛشٔ ٔشًال شٛه ٙفة ٙأيشٚكةا انجُٕبٛةة ٔ .يًةا سةاعذ
عه ٙصٚادة ظشٔف انجفاف فةْ ٙةزا اإللهةٛى يةشٔس جٛةاسات بحشٚةة بةاسدة عهة ٙطةٕل انسةٕاحم انبشبٛةة
نهماسات يثم جٛاس كُاسٚةا انرةاسد عهة ٙسةاحم أفشٚمٛةة انشةًان ،ٙحٛةث جٕجةذ انصةحشاء انكرةشٖ ٔ ،جٛةاس
بُجةةٕٚال انرةةاسد عهةة ٙطةةٕل انسةةاحم انجُةةٕب ٙانبشبةة ٙألفشٚمٛةةا حٛةةث جٕجةةذ صةةحشاء كهٓةةاس٘ ٔ ،جٛةةاس
ًْرٕنث انراسد بانمشب يٍ سةاحم بٛةشٔ ٔشةٛه ٙحٛةث جٕجةذ صةحشاء بٛةشٔ ٔأجكايةا ٔ ،جٛةاس كهٛفٕسَٛةا
انراسد بانمشب يٍ كهٛفٕسَٛا حٛث جٕد صحشاء سَٕٕسا .
واقه قلخٍئكقث قلبئكؿة حغ ل يا ئ ااقء تئكؿ صئف م ئ ٌقفل مر يلص سقاؽ قألم ئك .
ويتًيز هزا اإلقهيى بانخصائص انًناخيت انتانيت :
مٌ -خ زل يً اقق قم فٍ مػفً ؿكصت ععلقكة يعً قلؼعئل وفلع ؽعالل يظعل قلظعٍ ح عٍعذ سعضفج
مػفً ؿكصت علقكة يً قلؼئل يً تفـة قلؼنٌنٌت تفٍبٍئ وتفيج  1396ف تخعئكٌؼ 1922 /9 /13ح
وكقل يً وقؿي قل اث  death valleyتافٍ اكنٍئ وتفيج  1346ف تخئكٌؼ . 1913 /7 / 10
ب -من قل ؼـل قلش لي ألعـ قلش اك ٌنٌـ ػر 6 90ف ح يقـ تفغ قل ؼعـل قلشع لي لـكصعت قلغعلقكة
يً ػٍر طئلظ تئلضنق ل  996ف يً ش ل ٌالٍه .

س -قل ـى قلغلقكي قلسباي ملح غ ح وتشال ػئم يئنه ٌقل تئلقلب مر قلساقعل وٌنٌـ كف ئ قحض بعئ
طاب قلـقؽل  .ولؼل اقق ق كح ئع ٌلصغ للعً طع ئء قلسع ئء م عئ مؿي للعً شعـة مرعل قمشعؼئع
قلش سععً طععٍ ئ و وقلععً يقععـقن قلغععلقكة ػععر ؽلٌع قمشععؼئع قألكػععً شععخئءح وٌخععلقوط قل ععـى
قلغلقكي قلسباي تٍر 406و 606ف.
ؿ -قل ـى قلغلقكي قلٍامً ملح غ مٌؼئ و عٍذ ٌخلقوط تٍر  256و 506ف ح وٌلصغ فل للً قلخ ئوث
قلابٍل تٍر قلغلقكة يً قلب ئك وقلفٍل .
اـ -قنؾ ئع ؿكصت قلغلقكة قنؾ ئػئ و كبٍل يً يظل قلشخئء وؽئطت مربئء قلفٍعل يقعـ حظعل للعً معئ
ؿون ؿكصت قلخض ـ وؽئطت يً قلفٍئلً قلظئيٍت قلخً ٌخسلب يٍ ئ قمشؼئع قألكػً تسلػت.
وٌ -ؼـ قلض ئف س ت مبئؽٍه م ٍعنة ل عقق قم فعٍ عٍعذ حقعل ك ٍعت قألم عئك قلسعئ ت سعباٌئ و ػعر 15
تاطت.
مٌ -خ ٍن قل ل يً اقق قم فٍ تينت ٌسقؾ يضية وتينقكة ل ـة ظٍلة م ئ ٌخلحر ػفٍت نغج قلخلتعت
وعـود قلضلٌئن قلسٍفً يً قألوؿٌت.
ح -جسمظ األيطةاس فةْ ٙةزا اإللهةٛى عهةْٕ ٙايشةّ انجُٕبٛةة انًجةأسة نملهةٛى انًةذاس٘ رٔ انفصةم انجةاف
ٔاإللهٛى انًٕسً ٙف ٙفصةم انصةٛفٔ ،عهةْٕ ٙايشةّ انشةًانٛة انًجةأسة اإللهةٛى انرحةش انًحٕسةظ فةٙ
فصم انشحاء ٔ ،جمم فشصة سمٕط انًطاس كهًا جٕغهُا داخم اإللهٛى .

انسؤال انثانث

اكتب فيما يمي -:

أ -خصائص المناخ الجبمي .

ب -أثر التيارات البحرية في المناخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أ -خصائص المناخ الجبمي .
ٌخ زل اقق قم فٍ يً قل بئؽ قلضبفٍت قل لح ؼت مزل صبئل كوكً وق نـٌن وقأللر وقل ٍ ئ ٌئ
واؼبت قلغبشت وملح ؼئث قلٍ ر وقلضبئل قل لح ؼت يً شلق ميلٌقٍئ .
ولؼل ما مئ ٌ ٍعن اعقق قم فعٍ قلخبعاع قل بعئؽً وقلعقي ٌظ عل تشعال وقػعظ كف عئ لتبعئ معر
قلـق لة ق سخاق ٍت ح يؼبـ قلق بٍر مزالو ٌخي ى قلٍعئت تئلضفٍعـ سعاقء قلضبعئل مو قلسع ال  .ممعئ ػفعً
قلضبععئل يععً قل بععئؽ قل ـقكٌععت يخخ زععل ؽظععئ ض قل بععئػ قل ععـقكي ػفععً قلس ع اط قل بؾ ؼععت عخععى
قكح ئع  5000ـم ح ٌؼفاائ ؽظئ ض مبئػ قل بئؽ قل ؼخـلت عخى قكح ئع  000 10عـم ح ومػفعً
مر فل حخ زل ؽظئ ض مبئػ قل بئؽ قلبعئكؿة عخعى قكح عئع  15000عـم  .واعا ٌ زعل ؽعؾ قلعزفش
قلـق  Snow lineقلقي ٌؼفاه قلضفٍـ ػفً

قل لح ؼئث .

ويتأثش انتنوع انًناخي عهي انًشتفعاث بانعوايم انتانيت :
 -2عايم االستفاع :
ي غ ق كح ئع حقل ؿكصت قلغلقكة ت ؼـل  6 3.2ف لال  1000ـم يعً ق كح عئع ح وٌعبؾ غ
قلؼيؾ قلضاي كف ئ قكح ؼبئ ت ؼعـل تاطعت لاعل  1000عـم ح وحعنؿقؿ قألم عئك كف عئ قكح ؼبعئ عخعى
عاقلً  4000ـم حقلٌبئ و ر حيؽق يً قلخبئ ض ملة مؽلى .

 -1انتضاسيس انًحهيت :
حؤرل قلخؼئكٌ قل غفٍت يً مقـقك قمشؼئع قلش سً قلقي ٌظعل للعً قل بغعـكقث قلضبفٍعت ح
ي ععً صبععاب قلاععلة قلش ع ئلً حخفقععً قل بغععـكقث قلضباتٍععت لف لح ؼععئث لشععؼئع ش سععً مبئشععل ػععر
قل بغـكقث قلش ئلٍت ح وكعقل ٌالععأ من قل بغعـكقث قلشع ئلٍت قلشعـٌـة ق نغعـقك وقألوؿٌعت قلؼ ٍقعت
حخؼلع ألشؼت قلش قل بئشعلة ل خعلة ظعٍلة كعل ٌعام  .ك عئ حؾخفع سعلػت قللٌعئط حبؼعئ و لؼئمعل
ق كح ععئع تغٍععذ حنٌععـ سععلػت قللٌععئط كف ععئ مقؿ ق كح ععئع لقفععت قعخائك ععئ تس ع ظ قألكع  .ك ععئ من
قلخؼئكٌ ث ؿي للً حيٍٍل قحضئه قللٌئط ح ك ئ حغظل قألوؿٌت قللٌئط وحنٌـ مر اح ئ ك ئ من عئ
حؤؿي للً عـود ظئالة نسٍ قلضبل وقلاقؿي .

-3انحواجز انجبهيت :
حؤؿي قلغاقصن قلضبفٍت للً لػئ ت علكت قلاخل قل اق ٍت ح ومر ر يئن ؿكصت قلغلقكة حؾخف
ػفً صئنبً قلاخفت قلضبفٍت قلاقعـة ح ك ئ حؾخف ك ٍت قل عئك تعٍر قلسع اط قل اقص عت لفلٌعئط وحفع
قلخً حقغ يً ظل قللٌئط .

ب -أثر التيارات البحرية في المناخ .

ٌبــــــئٌل
ٌبــــــئٌل

*****يهحوظت ******
هزا اننًورج هو نًورج استششادي نهطانب حيث يهتزو
انطانب بشسى انخشائظ واألشكال انتوضيحيت  ،ويًكن
اإلطالع عهي انًشاجع انعشبيت واألجنبيت وإضافت يا يهزو
يع أطيب تًنياتي باننجاح وانتفوق

أ.د .صابر أمين دسوقي

