
 9 : اٌذسط سلُ

 حصراْاٌّذج اٌض١ِٕح : 

 

        

   : مقدمة

 .َ أمالتا فٟ ذاس٠خ اٌثشش٠ح51ٚ51أحذثد االورشافاخ اٌدغشاف١ح خالي اٌمشْ 

 ؟ ِا ٟ٘ أتشص ِخٍفاذٙا ِٓ ُ٘ سٚاد٘ا ؟ ٚ ؟ ٚ فّا ٟ٘ دٚافع ٘زٖ االورشافاخ 

Ι-  ٓ51 ٚ 51َاالورشافاخ اٌدغشاف١ح خالي اٌمش١ٔ َ: 

 سٕح االورشاف إٌّاطك اٌّىرشفح اٌثٍذ اٌزٞ ٠ّثٍٗ اسُ اٌّىرشف

 5991 ٚاٌطش٠ك ٔحٛ إٌٙذ اٌسٛاحً اإلفش٠م١ح اٌثشذغاي فاسىٛد٠ىاِا

 5111 سٛاحً اٌثشاص٠ً اٌثشذغاي ت١ذسٚ واتشاي

 5991 أِش٠ىا)اٌعاٌُ اٌدذ٠ذ( اسثا١ٔا وش٠سرٛف وٌِٛٛثٛط

 5111 اٌعاٌُسحٍح حٛي  اسثا١ٔا ِاخالْ

 5991 سٛاحً أِش٠ىا ج )وٕذا( فشٔسا خْٛ واتٛخ

 5159 سٛاحً أِش٠ىا ج  )َٚ أ( تش٠طا١ٔا خان واسذ١ٟ
 

Π- ٌّٟٔرائح االورشافاخ اٌدغشاف١ح ٚأعىاساذٙا عٍٝ اٌصع١ذ اٌعا : 

 : إتادج اٌشعٛب األص١ٍح -5

، ل١ح ألِش٠ىا اٌدٕٛت١ح )اٌثشاص٠ً(اإلفش٠م١ح ٚاٌسٛاحً اٌششاٌثشذغاٌٟ تثعض اٌسٛاحً  االسرعّاس االسر١طأٟذشوض 

لذ ٔٙدٛا خالٌٙا س١اسح إتادج  فٟ ح١ٓ ذشوض االسرعّاس اإلسثأٟ تاٌّىس١ه ٚعٍٝ طٛي اٌسٛاحً اٌغشت١ح ألِش٠ىا اٌدٕٛت١ح، ٚ

   .اإلٔىا( وّا اسرعثذُٚ٘ فٟ إٌّاخُ ٚاٌّضاسع( ٚحضاساذُٙ)حضاسج األصذ١ه ٚ اٌّا٠ا ٚ إٌٙٛدشعٛتٙا األص١ٍح )

 ٌثحش اٌّرٛسظ إٌٝ اٌّح١ظ األطٍسٟ :ِٓ ا اٌرحٛي اٌطاسئ عٍٝ طشق اٌرداسج اٌذ١ٌٚح -1

 اٌّرٛسظ ألت١ضش اٌمذ أسفشخ االورشافاخ اٌثشذغا١ٌح ٚاإلسثا١ٔح عٓ ذذ٘ٛس اٌٛساطح اٌعشت١ح ٚاإل٠طا١ٌح تاٌثح

ٌررحٛي ٔحٛ أسٛاق وثشٜ خذ٠ذج ِثً ٌشثٛٔح )اٌرٛاتً( ٚاشث١ٍ١ح )اٌز٘ة ٚاٌفضح( ٚأفشط ٚاٌرٟ ٔشطد ِٓ خالٌٙا 

 اٌرداسج تاٌّح١ظ األطٍسٟ.

 :ا٢ثاس االلرصاد٠ح ٌٍثشٚاخ اٌرٟ لذِد إٌٝ أٚستا  -5

 .اٌصٕاع١ح ٚاٌفالح١ح ٚذسرٛسد اٌّعادْ اٌث١ّٕح وأد أٚستا ذصذس إٌٝ اٌّسرعّشاخ عثش إسثا١ٔا اٌّٛاد 

ّٛاد اٌصٕاع١ح ٚاٌفالح١ح إٌٝ اسذفاع وث١ش فٟ اٌسعاس تأٚستا وّا شدع إٌّرد١ٓ عٍٝ ٌمذ أدٜ اسذفاع اٌطٍة عٍٝ اٌ 

 اٌض٠ادج فٟ اإلٔراج.

 :خاذّح

ٚحٛي اٌعاٌُ اسرغٍد  ٔحٛ أِش٠ىا دخ االورشافاخ اٌدغشاف١ح األٚست١ح إٌٝ اورشاف طش٠ك خذ٠ذ ٔحٛ إٌٙذ ٚأ

 خ١شاخ شعٛتٙا وّا وأد أحذ أسثاب ل١اَ اٌثٛسج اٌفالح١ح ٚاٌصٕاع١ح فٟ أٚستا.

 

 إلِاَ عٍٟ اإلعذاد٠ح: ز ااٌّؤسسح 

 سش١ذ ٌعر١هاألسرار : 
 

 االكتشافات اجلغرافية
 دراسة خريطة االكتشافات و اهم النتائج

 ِفا١ُ٘ ٚ ِصطٍحاخ :
 الهند الغربية.جزر  –االستيطاني االستعمار  –الهنود  –الجديد العالم  –فاسكو دي كاما  -

 


