
 

1          www.fb.com/talakheesjo       
 

 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

2          www.fb.com/talakheesjo       
 

 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

3          www.fb.com/talakheesjo       
 

 

 [جوابو  سؤال]

––

ي العالم: الوحدة األوىل
 
 السكان ف

 سكان العالم وتوزيعهم: الدرس األول
ي يتكون منها العالملالقارات اما هي  س: 

 ؟ت 
اليا    -4أوروبا   -3إفريقيا   -2آسيا   -1 ج:   أمريكا الشمالية    -5أستر
 القارة القطبية الجنوبية )أنتاركتيكا( -7أمريكا الجنوبية    -6     
 ما أسباب تباين قاّرات العالم من حيث توزي    ع السكان؟ س: 
ة من الس ج:  كان ومناطق أخرى يقل وجودهم فيها، وكل لوجود مناطق يعيش فيها أعداد كبتر

 ذلك بسبب عوامل الموارد الطبيعية والمناخ والتضاريس. 
 

 وضح ؟أكبر قارة من حيث المساحة وعدد السكانما هي  س: 
ن ؛ ألنها تشكل ثلث مساحة اليابسة ويعيش عليها قرابة ثالثة أخماس قارة آسيا  ج: 

ّ
سكا

 العالم
 

ي  توزع السكانمناطق ما هي  س: 
 ؟آسياقارة  ف 

كز - ي مناطق: ) يب 
ي  تركز السكانمناطق ما هي  س: السكان ف 

 ج: ؟( آسياقارة  ف 
ي  . 1

ق وجنوب آسيا )ف  : الصير  والهند(شر  أكتر دولتير 
 واليابانية وجزر الفلبير   اإلندونيسيةالجزر  . 2
ي مناطق:) يقل -

ي  المناطقما  س: عدد السكان ف 
ي  آسياف 

 ج: ؟( فيها يقل تركز السكانالتر
يا(  . 1 ي سهول )سيبتر

 
 برودة الجو والسبب: المناطق الشمالية ف

ي وسط القارة  . 2
 لشدة انحدارها وصعوبة االستقرار والسبب: مناطق الجبال والهضاب ف 

 لندرة األمطار وارتفاع الحرارة والسبب: المناطق الصحراوية مثل شبه الجزيرة العربية  . 3
 بما تنبيه: 

 
ان
ّ
ي العالممناطق  أكبر ا، عند السؤال عن أن آسيا أكبر القارات سك

 
، نفس تركز السكان ف

ي آسيا مناطق  أكبر الجواب لسؤال: ما 
 
 ؟تركز السكان ف

 

ي الهند والصير   س: 
 فرس: وجود أكتر عدد من السكان ف 

بة الخصبة،  لوجود السهول الفيضية ج:   حول األنهار، وهذه األنهار توفر المياه والتر
ي الهند: نهر الجانج. 

، وف  : أنهار اليانغتسي ي الصير 
 ف 
 

ىما  س:  ي قارة آسيا عىل السهول الفيضية لألنهار الكبر
 
 أسباب تركز السكان ف

بة الخصبة.  -2   المياه   -1: ألنها توفر  ج:   والتر
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ا بالسكانأكبر مناطق العالم ما  س:  ي أي قاّرة؟ ؟ازدحام 
 وف 

 . القارة: آسياواليابانية وجزر الفلبير   ةاإلندونيسيالجزر المناطق:  ج: 
 

ي الجزر  س: 
 واليابانية اإلندونيسيةفرس: سبب ازدحام السكان ف 

 بسبب طبيعة البيئة والمناخ فيها ج: 
 

كز السكانأين  س:  ي  يب 
ي  يقل تركز السكانوأين  ؟أوروبا ف 

 ؟أوروباف 
كز  ج:  ي االتجاهات األخرىالتر

كتر  ف 
ي الجهة الغربية والوسىط من القارة، ويقل التر

، بينما ف 
ي المناطق الباردة المتجمدة والسبب: تخلو المنطقة الشمالية من السكان 

 لوقوعها ف 
 

ي ما هي  س: 
 
 ؟قارة أوروباالجهات الغربية والوسىط من أسباب تركز السكان ف

 والغابات والمياهتوافر المواد المعدنية  . 1
بة الخصبة . 2  توافر التر
 تمتعها بمناخ مطتر  . 3

، : كانت عوامل  (1: نقطة )تنبيه: هذه األسباب زدهار النشاط (  ال3و2نقطة ) لقيام النشاط الصناعي
ي أوروبا

 
 الزراعي ف

 

كز السكانأين  س:  ي قارة  يب 
ي  ؟إفريقياف 

كتر  السكان 
ي يزيد فيها التر

 مع ذكر المناطق التر
ي المناطق الساحلية المطلة عىل ال ج: 
كتر  ف 

، ويزيد التر بحر المتوسط وعىل المحيط األطلسي
ي مرص والسودان. 

ي أحواض األنهار، مثل: نهر النيل ف 
ي ف 
 السكان 

 

ي قارة  يقل السكانأين  س: 
 ؟ إفريقياف 

ي المناطق المدارية والصحراوية ذات الحرارة المرتفعة.  ج: 
 ف 

 

ي المناطق الساحلية س: 
ز معظم سكان قاّرة إفريقيا ف 

ّ
 علل: ترك

 والتجارة البحرية -2   حرفة الصيد   -1: العتمادهم عىل ج: 
 

كز السكانأين  س:  ي قارة  يب 
 فيها؟ يقل السكانوأين  ؟أمريكا الشماليةف 

كز -  السكان:  يب 
ي المناطق الس . 1

ق القارة ف   هلية المطلة عىل المحيط األطلسي شر
يط . 2 ي المطل عىل المحيط الهادي الرسر  السهىلي الساحىلي الغرنر
ي  يقل -

ي الشمال والوسط(  س: : )السكان ف 
ي أمريكا الشمالية ف 

 ج: فرس: يقل السكان ف 
 انخفاض درجة الحرارة والسبب: شمال القارة   . 1
 المناخ الصحراوي الجاف والسبب: وسط القارة  . 2
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كز السكان  س:  ي فرس: يتر
ي قارة أمريكا الشمالية ف 

 الساحلية المناطق السهليةف 
 المطلة عىل المحيط األطلسي والمحيط الهادي. 

قية والغربية للقارة . 1 ي السواحل الرسر
ي أوروبا وآسيا ف 

 الستقرار الهجرات السكانية من قارنر
ي  . 2

ي األقاليم المناخية المالئمة التنوع المناخ 
 أدى إىل استقرار السكان ف 

 

 ما أسباب تبعتر سكان قارة أمريكا الشمالية عن وسط القارة؟ وعن شمال القارة؟ س: 
ي الشمال.  ج: 

ي الوسط، وبسبب انخفاض درجة الحرارة ف 
 بسبب المناخ الصحراوي الجاف ف 

 

 

كز السكانأين  س:  ي قارة  يب 
 فيها؟ يقل السكانوأين  ؟أمريكا الجنوبيةف 

كز -  السكان:  يب 
ق وغرب . 1  القارة  شمال وشر
ازيل وسواحل األرجنتير   المناطق . 2 ق التر  الساحلية، مثل: جنوب شر

ي الوسط السكان يقل -
المناخ  والسبب: )المناطق المدارية( قرب حوض نهر األمازون  ف 
  الحار الرطب

  
قية والغربية لقارة أمريكا الجنوبية أسباب تركز ما  س:  ي األجزاء الشمالية والشر

 
 ؟السكان ف

 العتدال المناخ . 1
 اعتمادهم عىل حرفة الصيد والتجارة البحرية . 2

 

ي المناطق المداريةعلل:  س: 
ي  يقل السكان ف 

ي أمريكا الجنوبية ف 
 القريبة من نهر األمازونف 

 بسبب المناخ الحار الرطب ج: 
 

ي القارة القطبية الجنوبية؟ س: 
كز السكان ف   هل يتر

 من السكان باستثناء بعض البعثات العلمية واالستكشافية ألنها تخلو ال،  ج: 
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كز أو يقل فيها السكان جدولة  ي يب 

ي قارات العالم]المناطق الت 
 
 [ف

 مناطق يقل تركز السكان مناطق تركز السكان القارة

ق وجنوب القارة )السهول الفيضية  . 1 آسيا شر
ي الصي   والهند

 
 حول األنهار( ف

األندونيسية واليابانية وجزر الجزر  . 2
 الفلبي   

يا( . 1  شمال القارة )سهول سيبب 
 وسط القارة عند الجبال والهضاب . 2
المناطق الصحراوية، مثل شبه  . 3

 الجزيرة العربية

ي الشمال غرب ووسط القارة أوروبا
 
 االتجاهات األخرى وينعدم ف

المناطق الساحلية المطلة عىل البحر  . 1 إفريقيا
 األطلسي المتوسط والمحيط 

كز عند أحواض األنهار )نهر  . 2 يزيد الب 
ي مرص والسودان(

 
 النيل ف

المناطق المدارية والصحراوية ذات 
 الحرارة المرتفعة

ي المناطق السهلية  . 1 أمريكا الشمالية
 
ق القارة ف شر

 المطلة عىل المحيط األطلسي 
ي المناطق السهلية  . 2

 
غرب القارة ف

 الساحلية المطلة عىل المحيط الهادي

 ووسط القارة شمال

ق وغرب القارة  . 1 أمريكا الجنوبية  شمال وشر
ق   . 2 المناطق الساحلية )جنوب شر

) ازيل وسواحل األرجنتي    البر

وسط القارة )المناطق المدارية القريبة من 
 حوض نهر األمازون(
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: الخصائص السكانية للدول المتقدمة والدول الناميةالدرس ال ي
 ثان 

ي  س: 
ي الوقت الحاض  إىل مجموعتير  رئيستير  من حيث التباين ف 

ينقسم العالم ف 
 :  الخصائص االقتصادية والسكانية، اذكر المجموعتير 

 الدول النامية -2الدول المتقدمة     -1 ج: 
 

ف الدول المتقدمة، مع ذكر مثال س:   عرِّ
ي مجال الصناعة، ففيها يرتفع الناتج المحىلي اإلجماىلي  ج: 

ي حققت تقدًما ف 
 الدول التر

اليامثال      : معظم دول أوروبا والواليات المتحدة وكندا واليابان وأستر

:  س:   من الخريطة التالية أجب عن التاىلي
ي أي القارات تنترسر الدول المتقدمة؟ -

 ف 
ق قارة آسيا ج:  اليا، شر  قارة أوروبا، قارة أمريكا الشمالية، قارة أستر

 أيها أكتر من حيث المساحة، الدول المتقدمة أم الدول النامية؟ -
 الدول النامية ج: 

اليا، كندا، اليابان )المتقدمة( انقل أسماء الدول - ، اآلتية عىل الخريطة: بريطانيا، أستر
 الواليات المتحدة األمريكية

ف الدول النامية س:   ، مع ذكر مثالعرِّ
ي ت ج: 

ي من ضعف التنمية وتعتمد عىل الدول التر
، وتعان  ي

رتفع فيها معدالت النمو السكان 
 المساعدات الخارجية

 آسيا، وجميع دول إفريقيا وأمريكا الجنوبية، وبعض دول أوروبا أغلب دول : مثال   
 

ي يتم التميتر  من خاللها بير   أهم الخصائص السكانيةما  س: 
 ؟الدول المتقدمة والناميةالتر

 الزيادة الطبيعية للسكان . 1
 معدل وفيات األطفال الرضع . 2
 معدل الخصوبة . 3
كيب العمري والنوعي للسكان . 4  التر
كيب االقتصادي للسكان . 5  التر
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 جدولة: مقارنة الخصائص السكانية بي   الدول المتقدمة والدول النامية

 الدول النامية الدول المتقدمة الخصائص السكانية

منخفضة جدا وخاصة الصي    الزيادة الطبيعية للسكان
 وروسيا

 مرتفعة

( ضعف الدول 18مرتفع ليصل إىل ) منخفض معدل وفيات األطفال الرضع
 المتقدمة

 مرتفع منخفض معدل الخصوبة
كيب العمري والنوعي  الب 

 للسكان
مجتمعات هرمة حيث تقل فئة 
صغار السن عن فئة الشباب، 
 عاما66والغالبية هي كبار السن فوق 

مجتمعات تقل فيها مساهمة اإلناث 
ي النشاط االقتصادي وترتفع أعبار 

 
ف

 . الرتفاع عدد األطفالاإلعالة 
كيب االقتصادي للسكان ي النشاط  الب 

 
يغلب عىل سكانها العمل ف

من  %25الصناعي بنسبة تتجاوز 
ي النشاط 

 
القوى العاملة.. بينما ف

 %5الزراعي 

ي النشاط 
 
يغلب عىل سكانها العمل ف

من القوى  %45الزراعي بنسبة 
 العاملة

 

ي الدول المتقدمة س: 
 فرس: سبب انخفاض الزيادة الطبيعية ف 

 بسبب انخفاض عدد المواليد عن عدد الوفيات ج: 
 

ي الدول المتقدمة؟ 2225عام  ما التوقعات س: 
 للزيادة الطبيعية للسكان ف 

ي التاري    خ.  ج: 
يد عن معدل المواليد ألول مرة ف   معدل الوفيات ستر 

  
ي الدول الناميةارتفاع معدل ال فرس: سبب س: 

 زيادة الطبيعية ف 
 بسبب ارتفاع عدد المواليد عن عدد الوفيات، ويعود ذلك إىل:  ج: 

 تحسن الخدمات الصحية . 1
 توافر الرعاية والمطاعيم الوقائية . 2
ي مجال الزراعة، وزيادة إنتاج الغذاء للسكان  . 3

ي ف  توافر الغذاء بسبب التقدم التكنولوخر
ي تلك الزيادة

 أدى إىل تسارع ف 
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:  س:  ي
 من الخريطة السابقة، أجب عّما يأنر

ي تنخفض فيها.  -
ي ترتفع فيها الزيادة الطبيعية والقارات التر

 اذكر القارات التر
ي أجزاء  ج: 

ي معظم آسيا )خاصة الصير   من آسيا ومعظمترتفع ف 
إفريقيا، وتنخفض ف 

 وروسيا( وأمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا وجنوب إفريقيا. 
ي الدول المتقدمة؟  -

ا ج: بماذا تتمتر  الزيادة الطبيعية ف 
ًّ
 منخفضة جد

ي يقع بها األردن؟ وكم تبلغ الزيادة الطبيعية فيها؟ -
 ما الفئة التر

ي ترتفع فيها الزيادة الطبيعية، وتبلغ + ج: 
ي فئة الدول التر

 %3يقع ف 
 

 ما المقصود بمعدل وفيات األطفال الرضع؟ س: 
عدد األطفال الذين يموتون قبل عمر السنة عىل عدد المواليد الذين أعمارهم أقل من  ج: 

 سنة. 
 

ي الدول النامية؟ س: 
 ما هو سبب ارتفاع معدل وفيات األطفال الرضع ف 

ي عدد من  ج: 
ي الوالدة ف 

يعود ذلك إىل المستويات المنخفضة من الرعاية الصحية لحديتر
 الدول النامية

ي يرتفع فيها معدل وفيات األطفال الرضع، المن  س: 
خريطة السابقة اذكر القارات التر

ي ينخفض فيها
 والقارات التر

اليا وأوروبا وأمريكا  ج:  ي أستر
ا ف 
ًّ
ي أجزاء من آسيا، ومعظم إفريقيا، وينخفض جد

ا ف 
ًّ
يرتفع جد

 الشمالية واليابان )جزء من آسيا(. 
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ف معدل الخصوبة س:   عرِّ
ي حياتها اإلنجابية وهي ) ج: 

 ( سنة. 44-15عدد المواليد األحياء لكل امرأة ف 
 

ي الدول اسبأما  س: 
 
 ؟الناميةب ارتفاع معدل الخصوبة ف

 الزواج المبكر . 1
 عدم التحاق اإلناث بالتعليم . 2
ي العمل . 3

 قلة مساهمة المرأة ف 

:  س:  ي
 من الخريطة السابقة، أجب عما يأنر

ي أّيها يرتفع؟ -
ي أي القارات يرتفع معدل الخصوبة وف 

 ف 
ق وشمال  ج:  ي شر

ا ف 
ًّ
ي أجزاء قليلة من آسيا، ومعظم إفريقيا، وينخفض جد

يرتفع ف 
اليا، ومعظم أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ومعظم أوروبا.   آسيا، وأستر

ي دول أوروبا؟ -
 كم يبلغ معدل الخصوبة ف 

 (3(، ومناطق أقل من )2مناطق من أقل من ) ج: 
ي يزيد معدل الخصوبة -

 (5عن ) اذكر القارات التر
 آسيا، إفريقيا.  ج: 

 

ي الدول المتقدمة؟ س: 
تب عىل انخفاض معدالت الزيادة الطبيعية ف   ماذا يتر

كيب العمري والنوعي للسكان من حيث نسب الفئات العمرية  ج:  ي التر
حدوث تغتر ف 

 . وتوزيعها 
 

كيب النوعي والعمري؟ س:   بماذا تتمتر  المجتمعات النامية وفق التر
ي النشاط االقتصادي تقل مساهمة اإلناث . 1

 ف 
 ترتفع أعباء اإلعالة الرتفاع عدد األطفال . 2
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 علل: تسمية المجتمعات المتقدمة بالمجتمعات الهرمة س: 
عاًما فما  62بسبب قلة أعداد الشباب وصغار السن وزيادة أعداد كبار السن  ج: 

 فوق. 
 

ي الدول 
 
ي الدول المتقدمة عنه ف

 
ي ف

 
كيب تنبيه: يختلف شكل الهرم السكان ي الب 

 
النامية بسبب التغب  ف

ي النامية. 
 
ي المتقدمة ينخفض معدل الزيادة الطبيعية بينما يرتفع ف

 
 العمري والنوعي للسكان، وحيث ف

ي تركيب السكان من حيث النوع والعمر. 
 
 تنبيه: يمثل الهرم السكان

 

كيب االقتصادي س:  ف التر  عرِّ
 توزي    ع السكان حسب النشاط الذي يمارسه الفرد بالعمل الصناعي أو الزراعي أو الخدمات ج: 

 

 ما أثر الزيادة السكانية عىل النمو االقتصادي للدول؟ س: 
ية العاملة وزيادة اإلنتاج، أما اآلثار السلبية: فهو لها آثار إيجاب ج:  ية مثل: وجود القوى البرسر

 وعدم كفايتها، وقد تحدث البطالة، وترتفع أعباء اإلعالة. الضغط عىل الموارد والخدمات 
 
 ثالث: الهجرة السكانيةالدرس ال

ف الهجرة س:   عرِّ
 انتقال األفراد من مكان إقامتهم األصىلي إىل مكان آخر واالستقرار فيه ج: 

 

ي الهجرة؟  س: 
 كيف يمكن حساب صاف 

ي مكان محدد ج: 
 من خالل الفرق بير  المهاجرين القادمير  والمهاجرين المغادرين ف 

ي 
 
ي النمو السكان

 
 تنبيه: الهجرة من العوامل المؤثرة ف

 

 أنواع الهجرةاذكر  س: 
 هجرة تتعلق بالمكان داخل الدولة أو خارجها . 1
 هجرة تتعلق بإرادة السكان . 2

 

 ؟ أنواع الهجرة من حيث تعلقها بالمكانما هي  س: 
 هجرة خارجية -2هجرة داخلية    -1 ج: 

 

ف الهجرة الداخلية، الهجرة الخارجية س:   عرِّ
 الهجرة الداخلية: انتقال السكان داخل الدولة   ج: 
 الهجرة الخارجية: انتقال السكان خارج الدولة    

 

 ؟أنواع الهجرة من حيث تعلقها بإرادة السكانما هي  س: 
 هجرة قرسية -2طوعية    هجرة -1 ج: 
 

 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

12          www.fb.com/talakheesjo       
 

ف الهجرة الطوعية س:   عرِّ
 انتقال السكان بإرادتهم للبحث عن عمل أو تحسير  معيشتهم ج: 
ف الهجرة القرسية س:   عرِّ
 انتقال السكان ألسباب خارجة عن إرادتهم بسبب الحروب والكوارث الطبيعية ج: 

 

ة س:   فرس: شهد العالم منذ القدم هجرة ولكن عتر مسافات قصتر
 لعدم توافر وسائل النقل والمواصالت ج: 

 

 علل: أهم تيارات الهجرة هو تيار الهجرة من أوروبا إىل قارات العالم الجديد س: 
ي أوروبا  . 1

 فزادت الهجرات منها للعالم الجديد ازدهار حركة النقل البحري خاصة ف 
ي الزراعة . 2

 استقطاب األيدي العاملة من دول إفريقيا وآسيا للعمل ف 
 

ي العالم س: 
ي ترتبت بعد ازدهار حركة النقل البحري ف 

 اذكر  اآلثار التر
 لقارات العالم الجديدأوروبا  منزادت الهجرات خاصة  . 1
 ظهور تيارات الهجرة الدولية  . 2

 

ف تيارات الهجرة الدولية س:   عرِّ
ي العالم إىل  ج: 

 قارات العالم الجديدحركات انتقال السكان من أماكن مختلفة ف 
 

ي العالماذكر  س: 
 
  أهم تيارات الهجرة ف

ي  ج: 
: 1522حدثت ف   الصينية  -4الهندية    -3اإلفريقية   -2األوروبية   -1م تقريبا وهي

: 1522من الخريطة السابقة ل  )تيارات الهجرة الدولية منذ عام  س:   م(، أجب عن التاىلي
 ما أسماء القارات المستقبلة لتيارات الهجرة؟ -

اليا  -3أمريكا الجنوبية   -2 أمريكا الشمالية  -1 ج:   )قارات العالم الجديد( أستر
ي قارة آسيا؟ -

 ما المناطق الرئيسة الطاردة للسكان ف 
 الصير   -2الهند    -1 ج: 

 

 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

13          www.fb.com/talakheesjo       
 

 علل: تتجه الهجرات من الدول النامية إىل الدول المتقدمة س: 
 لتحسير  مستوى المعيشة والبحث عن عمل.  ج: 
 

 أو ما العوامل المؤدية إىل الهجرة؟ ؟األسباب الرئيسة للهجرةما  س: 
، الفيضانات، الجفاف، واألعاصتر  . 1 اكير    الكوارث الطبيعية، مثل: الزالزل، التر

 )نوعها: هجرة داخلية و خارجية(
اعات السياسية وعدم الشعور باألمان . 2   الحروب والت  

ي بعض الدول العربية واألوروبية(
ي الغالب: هجرة قرسية، وحدثت ف 

 )نوعها ف 
 

تبة عىل الهجرة؟  س:   ما هي اآلثار المتر
 لها؟ الدول المرسلة والدول المستقبلةعىل  للهجرة واإليجابية اآلثار السلبيةأو ما      

اآلثار المرتبة 
 عىل الهجرة

 عىل الدول المستقبلة عىل الدول المرسلة

من الضغط عىل التخفيف  . 1 اإليجابية
الخدمات المختلفة والتخفيف من 

 البطالة
االستفادة من التحويالت المالية  . 2

وبالتاىلي رفع المستوى  للمهاجرين
ي لدى الدول المرسلة. 

 المعيسر

ية للعمل  . 1 توافر القوى البشر
ا فئة الشباب الذكور  خصيص 

زيادة النمو االقتصادي واستغالل  . 2
ي الزراعية والموارد المختلفة

 األراض 

ات العلمية حرمانها من الكفاء . 1 السلبية
ي تهاجر منهاوالعقول 

 المبدعة الت 
تزيد نسبة اإلناث وكبار السن  . 2

ألن معظم وصغار السن، 
الشباب  فئة:  المهاجرين من

 الذكور

الضغط عىل الخدمات والموارد  . 1
وعدم قدرة الدولة عىل تنظيم 

تدفق الهجرة إليها خاصة إذا كانت 
 قشية. 

عدم تجانس المهاجرين وعدم  . 2
انسجامهم مع المجتمعات 

فيؤدي إىل حدوث المستقبلة، 
 مختلفة مشاكل اجتماعية
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تبة عىل الزيادة السكانيةالدرس ال  رابع: اآلثار المب 
ين؟ س:  ي القرن العرسر

ن ماذا شهد العالم ف 
ّ
كا  من ناحية السُّ

 أكتر تحوالت سكانية عىل المستوى العالمي  . 1
 اختلفت تلك التحوالت بير  الدول المتقدمة والنامية . 2
 انعدم التوازن بير  السكان والموارد  . 3

توقع أن يستمر عدد سكان العالم باالرتفاع
ُ
 تنبيه: ي

 
 ؟م2636حت  عام عىل مستوى العالم  االحتماالت المتوقعة للزيادة السكانيةما  س: 

  متوسطالتوقع ال مرتفعالتوقع ال
 
 التوقع األدن

أن يصل عدد السكان 
 مليار 17إىل 

أن يصل عدد السكان 
 مليار 11إىل 

أن يصل عدد السكان 
 مليار 9إىل 

 
تبة عىل الزيادة السكانيةما  س:   ؟اآلثار المب 
    :  أو تؤدي الزيادة السكانية إىل مجموعة من اآلثار السكانية واالجتماعية واالقتصادية، وهي

 تغتر الخصائص العامة للسكان . 1
ي الفقر والبطالة . 2

 ظهور مشكلتر
 المشكالت الغذائية . 3
 المدنتضخم  . 4

 

ات الحاصلة عىل ما أهم  س:   ؟الخصائص العامة للسكانالتغب 
ي معظم دول العالم . 1

 ارتفاع نسبة فئة الشباب ف 
ي العالم ل عام   س: )

 م؟( 2214كم يبلغ مجموع فئة الشباب ف 
 ( ومعظمهم من الدول النامية24-12مليار  ل  عمر)1,1 ج: 

ي دول العالم النامي  . 2
 ارتفاع نسبة وفيات األمهات ف 

 م؟( 2213كم يبلغ مجموع وفيات األمهات لعام   س: )
ي إفريقيا 216  ج: 

 ألف امرأة معظمهن ف 
 ارتفاع عدد المهاجرين . 3

ا(  س: )  كم ارتفع عدد المهاجرين عالميًّ
ا عام  175من  ج: 

ً
ا عام  232إىل  2222مليون

ً
 م2213مليون

 

ي العالم س: 
ة ف   فرس: ظهور مشكلة الفقر نتيجة الزيادة السكانية الكبتر

ي مستوى  ج: 
كيب االقتصادي وتدن  ي التر

ة يحدث خلل ف  ألنه بسبب الزيادة السكانية الكبتر
 المعيشة لألفراد فتظهر مشكلة الفقر
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ف البطالة س:   عرِّ
 عدم توافر فرص العمل للقادرين عىل العمل ج: 

 

 ؟ظهور البطالةأو عوامل  أسبابما  س: 
ي عدد السكان . 1

ة ف   الزيادة الكبتر
ي واالعتماد عىل اآلالت . 2

 تقليل االعتماد عىل األيدي العاملة بسبب التقدم التقت 
 عدم قدرة القطاعات االقتصادية المختلفة عىل استيعاب الزيادة السكانية الرسيعة . 3
 

ي إىل ظهور البطالة س: 
 فرس: أدى التقدم التقت 

 االعتماد عىل األيدي العاملة وتم االعتماد عىل اآلالت. حيث قّل 

 

:  س:  ي العالم(، أجب عما يىلي
 من الخريطة السابقة )توزي    ع نسب البطالة ف 

ي من ارتفاع نسب البطالة فيها؟ ولماذا؟ -
 أي القارات تعان 

ي  ج: 
ي البطالة المرتفعة، والسبب الزيادة السكانية ف 

قارة آسيا، وقارة إفريقيا هي األكتر ف 
ي ال تستوعبها القطاعات االقتصادية

 تلك المناطق التر
اليا ثم تليها أمريكا الشمالية ج: هي األقل من حيث البطالة؟ أي القارات  -  قارة أستر

 

 ما المقصود ب  الجوع؟ س: 
ي يجب أن يتناولها اإلنسان  ج: 

ي كمية الغذاء التر
 النقص ف 

 

 ما المقصود ب  سوء التغذية؟ س: 
 نقص العناض الالزمة لجسم اإلنسان من معادن وفيتامينات ج: 

 

ي العالم لعام   س: 
  م؟2214كم بلغ عدد الجوع ف 

ا، منهم  745 ج: 
ً
ي آسيا، وبعدها إفريقيا بعدد  %52مليون

ا 222ف 
ً
 مليون

 

 أكبر القارات مجاعة تنبيه: آسيا 
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 علل: عدم قدرة بعض الدول عىل التقليل من مشكلة الجوع س: 
 ؟أعداد الجوع أسباب عدم قدرة بعض الدول عىل التقليل منما هي أو    
 عدم االستقرار السياسي  -2الكوارث الطبيعية    -1 ج: 
 

ف تضخم المدن س:   عرِّ
 تركز السكان ضمن تجمعات سكانية محددة نتيجة انتقالهم إىل المدن ج: 
 علل: تضخم المدن من أهم المشكالت الناتجة عن الزيادة السكانية س: 
ي بير  الحرص  والريف  . 1

ي التوزي    ع السكان 
 ألنه يؤدي إىل حدوث خلل ف 

 ويحدث ضغط عىل الخدمات األساسية للمدينة . 2
والبيئية واالقتصادية واالجتماعية وظهور وتحدث مشكالت أخرى منها الصحية  . 3

ي المدن. 
 العشوائيات ف 

 

ي تضخمتما هي  س: 
ة ماليي   نسمةوتجاوزت حاجز  أبرز المدن الت   ؟العشر

 القاهرة -4لندن    -3نيويورك    -2طوكيو    -1 ج: 
 

ي المدن الزيادة السكانية) تضخم المدن أهم المشكالت الناتجة عنما  س: 
 ؟(وتركزها ف 

 مشكالت صحية، مثل: انتشار األوبئة واألمراض المعدية . 1
 المشكالت البيئية، مثل: تلوث البيئة )بيئة غتر صحية( . 2
 المشكالت االقتصادية واالجتماعية، مثل: البطالة، االنحراف، الرسقات، القتل . 3
ي المدن . 4

 ظهور العشوائيات ف 
 

ي المدن؟ أسباب ظهور المشكالت الصحيةما  س: 
 ف 

ة من السكان وعدم قدرة المدينة عىل تقديم الخدمات الصحية لهم ج:   بسبب األعداد الكبتر
 

ي المدن؟ س: 
 ما أسباب ظهور المشكالت البيئية ف 

ا عىل الجهود المبذولة للتخلص من النفايات  ج: 
ً
ايدة من السكان تحدث ضغط األعداد المتر 

ي ينتج عنها بيئة غتر صحية )تلوث(
 والمخلفات التر

 

ي المدن؟ س: 
 ما أسباب ظهور المشكالت االقتصادية واالجتماعية ف 

ا عن عمل . 1
ً
ي المنخفض للذين هاجروا إىل المدينة بحث

 المستوى المعيسر
ة فتحدث البطالة والجرائم المختلفة . 2  وربما ال يتوفر لهؤالء المهاجرين العمل مباشر

 

؟ س:  ي
ي ظهرت نتيجة النمو السكان 

 ما المشكالت االجتماعية التر
 القتل -4الرسقات    -3االنحراف   -2البطالة   -1 ج: 
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ف العشوائيات س:   عرِّ
ا عن التخطيط العام وهي محرومة من  ج: 

ً
ي غياب القانون وبعيد

مناطق نشأت ف 
 المرافق األساسية والخدمات. 

 

ي المدن، وما السبب؟ س: 
تب عىل ظهور العشوائيات ف  ي تتر

 اذكر المشكالت التر
الفقر والبطالة واالنحراف ن والتخطيط، تأثر أمن المجتمع، فظهر: بسبب غياب القانو  ج: 

 بير  سكانها والجريمة واإلدمان
ي العالم س: خامالدرس ال

 
 السياسات السكانية ف

ف السياسة السكانية س:   عرِّ
ات السكانية كمعدل  ج:  ي مجال القضايا والمتغتر

ي تتخذها الدولة ف 
مجموعة اإلجراءات التر

 المواليد والخصوبة والهجرة وتنظيم العالقة بير  السكان والبيئة والتنمية
 علل: تسىع كثتر من الدول إىل وضع سياسة سكانية لها س: 
  ج: 

ا
 لتستطيع التنبؤ بحجم السكان مستقبل

ف الفرصة ا س:   لسكانيةعرِّ
الحجم المناسب من السكان لتحقيق الرفاه االجتماعي وتحسير  مستوى الخدمات وزيادة  ج: 

 نسبة فئة الشباب
، اذكرها س:  ي

 تطرح الدول عدة مسميات للحجم السكان 
 الفرصة السكانية -3الحجم األنسب    -2الحجم األمثل    -1 ج: 

ي األردن "الفرصة
 
ي ف

 
طلق عىل الحجم السكان

ُ
 السكانية" تنبيه: ي

 

ي األردن، وما عملها؟ س: 
فة عىل القضايا السكانية ف   ما هي الجهة المرسر

اف ج:  عىل وضع برامج لمعالجة جوانب الخلل  المجلس األعىل للسكان، وعملها: اإلشر
ي 
 األردن.  المتعلق بالنواخي السكانية ف 

 

ي دول العالم.. أو إالَم تسىع؟ س: 
 ما هدف السياسة السكانية ف 

 الموارد والسكانتسىع لتحقيق التوازن بير   ج: 
 

ي تتبعها دول العالم أمثلة عىل السياسات السكانيةأعِط  س: 
 ، مع ذكر الدولالتر

مواءمته مع التنمية والتطور، فتسىع الدولة لتعزيز : و سياسة زيادة عدد السكان . 1
ي والتشجيع عىل اإلنجاب  إيطالياالسويد، : مثل، مع تأمير  الخدمات التناسل البرسر

ي  . 2
: من خالل تحديد عدد المواليد لكل أشة ووضع سياسة الحد من النمو السكان 

ائب عىل الوالدات الزائدة،  ، سنغافورة: مثلغرامات وض   )طفلير  لألشة( الصير 
للموازنة بير  عدد السكان  الدول اإلسالمية: وهي سياسة تتبناها سياسة تنظيم األشة . 3

 واإلمكانيات مع مراعاة القيم الدينية والعادات االجتماعية
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ي تتبعها الدول اآلتية: إيطاليا، سنغافورة،  س: 
ما نوع السياسات السكانية التر

 األردن؟
 إيطاليا: سياسة زيادة عدد السكان -
ي  -

 سنغافورة: سياسة الحد من النمو السكان 
 األشةسياسة تنظيم  األردن:  -
ي اتخذتها الدولما هي  س: 

ضمن هيئة األمم المتحدة والهيئات والمنظمات  اإلجراءات الت 
 لحل المشكالت السكانية التابعة لها

ي مجال السكانأو اذكر    
 
 الجهود الدولية ف

ي  . 1
عت  بالشأن السكان 

ُ
ي ت
 إنشاء المنظمات التر

ي اذكر  س: )
عت  بالشأن السكان 

ُ
ي ت
 ج: ( المنظمات الدولية الت 

 ( برنامج األغذية العالمي 3  ( منظمة الصحة العالمية 2منظمة األغذية والزراعة   ( 1
 عقد المؤتمرات السكانية العالمية . 2

 

 ؟ الهدف من إنشاء منظمة األغذية والزراعةما  س: 
 أو تحدد منظمة األغذية والزراعة مسؤوليتها ب ...      
ي العالم     القضاء عىل الجوع -1 ج: 

ي  -2ف 
 االهتمام باإلنتاج الغذان 

 

 ؟ أو إالَم تهدف؟إنشاء منظمة الصحة العالمية الهدف منما  س: 
ات الصحية لجميع الشعوب . 1  توفتر أفضل التجهتر 
 تأمير  الحصول عىل العالج والمطاعيم الوقائية كمطعوم شلل األطفال . 2
 الحد من التدخير  آلثاره السلبية . 3

 

ف برنامج األغذية العالمي  س:  ؟عرِّ  ، وما هدف برنامج األغذية العالمي
وهدفه القضاء عىل الفقر من خالل تشجيع إحدى المنظمات التابعة لألمم المتحدة  ج: 

 المؤسسات التعليمية والصحية ودعمها. 
ي نفس تعريفه شمولتنبيه: هدف برنامج األغذية العالمي م

 
 ف

 

 ما أول مؤتمر عالمي للسكان؟ س: 
ي روما عام عالمي للسكان عُ أول مؤتمر  ج: 

 م1474قد ف 
 

ي روما؟1474عام  أسباب عقد المؤتمر العالمي للسكانما  س: 
 م ف 

ي واال  . 1
ي العالم  لبحث الوضع السكان 

 تجاهات السكانية ف 
 عن الزيادة السكانية من آثار عىل البيئة والمجتمعات ما ينتجو  . 2

ي كل عشر سنوات لبحث التطورات والحلول الموض بها
 
 تنبيه: تقرر عقد المؤتمر السكان
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د  س: 
ّ
ي تم عقدها المؤتمرات العالمية السكانيةعد

 التر
ي روما  . 1

 م1474المؤتمر األول ف 
ي المكسيك  . 2

ي ف 
 م1414المؤتمر الثان 

ي مرص  . 3
مستوى )أكتر مؤتمر للسكان والتنمية( وُعقد عىل  1444المؤتمر الثالث ف 

ي دول العالم
 الحكومات ف 

ي الواليات المتحدة األمريكية  . 4
 2214المؤتمر الرابع ف 

ي تقدمها المؤتمرات السكانيةما  س: 
 لحل مشكلة السكان؟ الحلول الت 

ي 1والسبب: يده سن سياسة تنظيم النسل وتحد . 1
ي شعة النمو السكان 

 ( للتحكم ف 
 ( وجعله موازًيا للنمو االقتصادي2

ي مجالوالسبب:  العلمي تسختر البحث  . 2
 اإلنتاج الزراعي والبحث العلمي  إلحداث ثورة ف 

ي مجال الزراعة. إل  المؤتمرات السكانية تسىع لتسختر البحث العلمي  : علل س: 
 حداث ثورة ف 

 لمضاعفة اإلنتاج الزراعية العالمي  . 1
غتر تقليدية تعتمد عىل موارد بحرية وتقنيات  ية جديدةبحث عن مصادر غذائلل . 2

ا لة وراثيًّ
ّ
 زراعية معد

 الخصائص السكانية لألردن س: سادالدرس ال
ي ما  س: 

ي يتصف بها المجتمع األردن 
 ؟الخصائص السكانية الت 

 زيادة عدد سكان األردن . 1
ي  . 2

 تراجع معدل النمو السكان 
 حجم األشة انخفاض متوسط . 3
 عند الوالدةارتفاع التوقع ألمد الحياة  . 4
كيب النوعي والعمري لسكان األردن  . 5 ي التر

 التغتر ف 
 انخفاض معدل المشاركة االقتصادية للسكان . 6

 

ي  مراحلوضح  س: 
ي األردن )عدد السكان( التعداد السكان 

 
 ف

ي عام  ألف نسمة 516عدد السكان  . 1
ي األردن( 1452ف 

ي ف 
 )أول تعداد سكان 

ي عام  222مليون و 2عدد السكان  . 2
 م1412ألف نسمة ف 

ي عام  122ماليير  و 4عدد السكان  . 3
 م1444ألف نسمة ف 

ي عام  522ماليير  و 4عدد السكان  . 4
 م2215ألف نسمة ف 

 

ي األردنما هي  س: 
 
ي ف

 ؟أهم أسباب النمو السكان 
 الزيادة الطبيعية . 1
الهجرات القادمة من الدول المجاورة وتحديدا حركات الهجرة القرسية من فلسطير   . 2

 وسوريا. 
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ي األردن مراحلوضح  س: 
 
ي ف

 م؟2215وكيف تراجع إىل عام  معدل النمو السكان 
ي عام 4,1) . 1

 1461( ف 
 2224 -1444( بير  2,5) . 2
 (5,3ليصل ) 2214عاد فارتفع بعد عام  . 3
ي األردن؟ س: 

ي ف 
 ماذا تالحظ عىل معدل النمو السكان 

اجع من عام  ج:  ي التر
 . ، ثم عاد فارتفع2224إىل عام  1461استمر ف 

 

 2215إىل  1474فرس: تغتر شكل األشة األردنية من أشة ممتدة إىل أشة نووية من عام  س: 
أفراد لألشة ثم  7-6م، كانت األشة تبلغ من 1474متوسط حجم األشة منذ  انخفاض ج: 
ت من أشة ممتدة إىل أشة نووية2215أفراد لألشة عام  5-4إىل   م، فتغتر

 

 ما الفرق بير  األشة الممتدة واألشة النووية؟ س: 
األشة الممتدة: مكونة من اآلباء وأبناءهم وأحفادهم، األشة النووية: مكونة من األب  ج: 

 واألم وأبناهم
 

ف توقع أمد الحياة عند الوالدة س:   عرِّ
ي الذي يعيشه نتيجة التقدم الصحي وتحسن نوعية الحياة ج: 

 العمر المتوقع للفرد األردن 
 

 عامي  س: 
ي بير 

 م2215 – 1461بيرِّ  التوقع ألمد الحياة عند الوالدة للفرد األردن 
ي عام 54كان )  ج: 

ي عام 74م، ووصل إىل )1461( عاًما ف 
 م2215( عاًما ف 

 

 ؟عند الوالدةأسباب ارتفاع توقع أمد الحياة ما  س: 
 تحسن نوعية الحياة -2التقدم الصحي    -1 ج: 

 

كيب النوعي والعمري لسكان األردنما  س:  ي الب 
 
 ؟سبب التغب  ف

 انخفاض معدالت الزيادة الطبيعية -2الهجرة    -1 ج: 
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:  س:   من الشكل السابق، أجب عن التاىلي
ي تزيد  -

ين عاًما؟أيهما أكتر زيادة عدد الذكور أم اإلناث لألعمار التر  عن عرسر
 الذكور ج: 

ين؟ -  كم تبلغ نسبة الذكور إىل اإلناث بالنسبة لألعمار دون سن العرسر
 (14-15( عند سن )1,1) 242إىل  322 ج: 

 

كيب س:  ي من ناحية التر
ر إجابتك بم يتمتر  المجتمع األردن  ؟ برِّ  العمري والنوعي

، وذلك الرتفاع نسبة من هم دون سن  ج:  ّ ي
 عاًما 64مجتمع فتر

 

؟  س:  ي
ي المجتمع األردن 

 كم تبلغ نسبة فئة الشباب وفئة األطفال ف 
 من مجمل السكان %37,3، نسبة األطفال = %46,1نسبة فئة الشباب تجاوزت  ج: 

 

(  س:  ي
ي المجتمع األردن 

؟ )أي نسبة العاملير  ف   كم يبلغ معدل المشاركة االقتصادية لألردنيير 
 )رب  ع السكان( %25 ج: 

 

؟ س:   ماذا ترتب عىل انخفاض معدل المشاركة االقتصادية لألردنيير 
 أعقب ذلك ارتفاع نسب اإلعالة والفقر ج: 

 

ي انخفاض معدل المشاركة االقتصادية س: 
ي المجتمع األردن 

 علل: يعان 
ي المشاركة االقتصادية لألردنيي   أو ما هي    

 ؟أسباب تدن 
 (%37,3ارتفاع نسبة األطفال من السكان ) . 1
ي القوى العاملة . 2

 انخفاض نسبة مشاركة المرأة ف 
 

ي وتحقيق المنافع بالتوجهات المستقبلية 
س كيف سيتم دفع عجلة االقتصاد األردن 

ي األردن؟
 للسياسة السكانية ف 

ي تنمو فيها فئة ) ج: 
ة الزمنية التر ي الفتر

(سنة 64-15وذلك باستغالل الفرصة السكانية ف 
ي عمر فئة المبشكل يفوق 

 سنة.  64سنة وفوق  15عالير  دون النمو ف 
 

ي الالسياسات المتبعة لل ما  س: 
 
ة وصول إىلشاع ف  ؟الفرصة السكانية فب 

ي الصحة . 1
 كيف سيتم االستثمار فيها الستغالل الفرصة السكانية؟(  س: ) االستثمار ف 

 ( زيادة فعالية وكفاءة برامج الصحة اإلنجابية وتنظيم األشة1 ج: 
يعة اإلسالمية وتأثتر عامل العادات والتقاليد2      ( األخذ بالتقيد بتعاليم الرسر
 ( تعزيز السلوكيات الصحية لدى الشباب والمراهقير  3    

ي التعليم وخاصة التعليم العاىلي  . 2
 كيف يتم ذلك االستثمار؟(  س: ) االستثمار ف 

بوي( النهوض بالوسائل التعليمية 2( تحسير  نوعية التعليم   1 ج:   والتوجيه التر
  تحسير  الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة . 3
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 ج: ؟( كيف يتم تحسير  الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة  س: )
ي سوق العمل (1

 زيادة مساهمة المرأة ف 
اماتها األشية  (2 تفعيل الخدمات المساندة لتمكير  المرأة من الجمع بير  التر 

ي الحياة 
 العامةومسؤوليات العمل والمشاركة ف 

ي األردن؟ س: 
 متر سيتم الوصول للفرصة السكانية ف 

ي عام  ج: 
 ))الجواب من موقع المجلس األعىل للسكان(( م بإذن هللا تعاىل. 2242ف 
 

  

http://www.fb.com/talakheesjo


 

23          www.fb.com/talakheesjo       
 

يةالوحدة ال ي واألخطار الطبيعية والبشر
 ثانية: التغب  المناخ 

 
ي الدرس األول: 

 التغب  المناخ 
ي  س: 

ف التغتر المناخ   عرِّ
ات االختالل ج:  ي الظروف المناخية المعتادة كالحرارة وأنماط الرياح والتساقط  أو التغتر

ف 
 الذي يمتر  كل منطقة عىل األرض

 

ات المناخية عىل المدى الطويل؟ س:   ما تأثتر التغتر
ات هائلة عىل األنظمة الحيوية الطبيعية ج:   تؤدي عىل المدى الطويل إىل تأثتر
 

 ؟مقارنة بما قبل الثورة الصناعية حرارة األرضما مقدار االرتفاع الذي تشهده  س: 
ي آخر مئة عام. 2,15) ج: 

 ( من الدرجة المئوية ف 
 

ي آخر  2,15فرس: درجات الحرارة لألرض شهدت ارتفاًعا بحواىلي  س: 
من الدرجة المئوية ف 

 عامي 
 م(2215-2222مائة عام )تم تسجيل أشد درجات الحرارة بير 

ً  ج:  ي السنوات الماضية.. ألن األرض شهدت تغتر
ي مناخها ف 

ي ا ف 
 يتم ذكر أسباب التغب  المناخ 

 

ي ما هي  س: 
 مع التمثيل عليها ؟أسباب التغب  المناخ 

اق لمليا : مثال، النشاط الصناعي  . 1 رات األطنان من الوقود عمليات االستخراج واالحتر
 لتوليد الطاقة األحفوري

؟(  س: ) ي أكسيد الكربون وهي  إطالق غازات ج: ماذا نتج عن النشاط الصناعي
 أول وثان 

ي الغالف الجوي . 2
ع األرز ومكبات ار : غاز الميثان من مز مثال، مضاعفة نسبة الغازات ف 

 والمناجم النفايات
ة، ُيطلق عليها الغازات الدفيئ ج: ؟( ماذا يطلق عىل هذه الغازات وماذا ينتج عنها  س: )
 عن االحتباس الحراري( ومسؤولة 2( تعمل عىل رفع حرارة الجو  1
 إزالة الغابات بشكل واسع . 3
ف االحتباس الحراري س:   عرِّ
ي  ج: 

ي درجة حرارة األرض نتيجة ارتفاع انبعاث الغازات الدفيئة كالميثان وثان 
ي ف  ارتفاع تدريحر

ي الغالف الجوي. 
ها ف   أكسيد الكربون وغتر

 
ي  س: 

  علل: يعد النشاط الصناعي المسبب الرئيس للتغتر المناخ 
يارات األطنان من الوقود األحفوري الذي ساهم لبسبب عمليات االستخراج واإلحراق لم ج: 

ي إطالق الغازات الدفيئة وارتفاع نسبتها داخل الغالف الجوي فأدى لظاهرة االحتباس 
ف 

ت مناخ األرض، بينما قبل الثورة الصناعية كانت تلك النسبة ثابتة  ي غتر
 الحراري التر
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ي الغالف  س: 
ي أكسيد الكربون ف 

ي تعمل عىل زيادة نسبة غاز ثان 
ما المصادر التر

 الجوي؟
 إزالة الغابات بشكل واسع -2استخراج وإحراق الوقود األحفوري   -1 ج: 

 

ي إىل عواقب .. اذكرها:  س: 
 يؤدي التغتر المناخ 

 اضطرابات مناخية -4اقتصادية    -3اجتماعية    -2بيئية   -1 ج: 
ي ناذكر  س: 

؟تائج التغب  المناخ  ي
 ... أو  ما هي االضطرابات المناخية الناتجة عن التغتر المناخ 

ي أنماط سقوط األمطار والثلوج . 1
 التغتر ف 

ي أنماط سقوط األمطار والثلوج عىل البيئة؟(  أو سلبيات ما تأثتر  س: )
 ج: التغتر ف 

ب  (1  ( زيادة التصحر2تناقص مياه الرسر
ي ( قلة 4تأثر الزراعة المحلية  (2

 المخزون الغذان 
 انتشار الحرائق الطبيعية . 2

(  س: ) ي
 علل: تنترسر الحرائق الطبيعية كنتيجة للتغتر المناخ 

 بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة ج: 
 ما تأثتر أو سلبيات انتشار الحرائق الطبيعية عىل البيئة؟(  س: )

ية ج:   تدمتر المناطق الطبيعية للحيوانات والنباتات التر
 الكتل الجليدية الضخمةذوبان  . 3

(  س: ) ي
 علل: تذوب الكتل الجليدية نتيجة التغتر المناخ 

 بسبب ارتفاع درجات الحرارة ج: 
 ما تأثتر أو سلبيات ذوبان الكتل الجليدية الضخمة؟(  س: )

 ارتفاع مستوى البحار وبالتاىلي تهديد التجمعات السكانية الساحلية ج: 
 

ي إىل تقلص مساحة الغابات س: 
 علل: أدى التغتر المناخ 

ي أدى إىل  . 1
ي أنماط سقوط األمطار والثلوج، بالتاىلي التغتر التغتر المناخ 

 زيادة التصحر ف 
ي أدى إىل انتشار الحرائق الطبيعية وبالتاىلي تدمتر وتقلص مساحة الغابات . 2

 التغتر المناخ 
 

ي  س: 
 فرس: يتأثر األردن بالتغتر المناخ 

 نتيجة وقوعه ضمن إقليم البحر المتوسط الذي يعتمد عىل األمطار كمصدر رئيس للمياه ج: 
 

ي األردناذكر  س: 
 
ي ف

 آثار التغب  المناخ 
ي مناطق مختلفة . 1

 نقص كميات سقوط األمطار ف 
 جفاف عدد من الجداول ومجاري األودية . 2
 انخفاض مستوى المياه الجوفية إىل مستويات حرجة . 3
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ي أبرز الدول الما  س: 
 ؟مسؤولة عن انبعاث الغازات المسببة للتغب  المناخ 

 أو رتب تنازليا أكتر الدول المنتجة للغازات الدفيئة     
 روسيا –أمريكا  -الهند –الصير   ج: 
:  س:  ي .. هي

ي مجال التغتر المناخ 
ي عقدت ف 

 ِمن أهم المؤتمرات التر
ي  ج: 

 دولة 145شارك فيه  ..  م2215كانون األول   12مؤتمر باريس ف 
ي اذكر  س: 

 م2215المنعقد عام  العنارص الرئيسة التفاقية مؤتمر التغب  المناخ 
ا للحد من ظاهرة االحتباس الحراري. من أو    

ً
ي اتفاق

ي مؤتمر التغتر المناخ 
أقّر ممثلو الدول ف 
 أهم عناض االتفاقية: 

 2122درجة مئوية بحلول سنة  2وإبقاؤه دون  حرص ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية . 1
 الحد من ظاهرة انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري . 2
ة . 3 ي التقليل من ظاهرة االحتباس الحراري ودعمها  مساعدة الدول الغنية للفقتر

 ف 
 بالتحول إلنتاج الطاقة من المصادر المتجددة

ي عىل البلدا س: 
 ن النامية أكتر من البلدان المتقدمةعلل: يؤثر التغتر المناخ 

ألن البلدان النامية تعتمد عىل مصادر طاقة غتر متجددة كالوقود األحفوري، واستبدال  ج: 
 ذلك بمصادر طاقة متجددة يحتاج لتكلفة عالية. 

؟ س:  ي
ي التغتر المناخ 

ي تساهم ف 
ية التر  ما األنشطة البرسر

 إزالة الغابات -2الصناعي خاصة حرق الوقود األحفوري لتوليد الطاقة   النشاط -1 ج: 
 

: األعاصب  والفيضانات واالنهيارات األرضيةالدرس ال ي
 ثان 

ف األعاصتر  س:   عرِّ
ي العادة حركات هوائية حلزونية تنشأ عواصف و  ج: 

المحيطات االستوائية  و أفوق البحار ف 
ض طريقها.  وتتجه نحو اليابسة  مسببة الدمار لكل ما يعتر

 

 مسّميات أخرى لألعاصب  اذكر  س: 
 السايكلون -3الهاريكير     -2التيفون   -1 ج: 
 

 وتكّونها كيفية تشكلها ؟ ... أو اذكر حدوث األعاصب   عواملما هي  س: 
 ، مثل: البحار والمحيطات االستوائيةاستوائية وجود مسطحات مائية . 1
ي المحيطات بالقرب من خط االستواء ارتفاع درجة الحرارة . 2

درجة  32 – 27من  ف 
 مئوية

تكوين منطقة ضغط جوي منخفض )بسبب سخونة الهواء المالمس للماء وتمدد  . 3
الهواء وارتفاعه( فتجذب إليها رياح من مناطق ضغط جوي مرتفع، لتهب الرياح من  

 كل اتجاه ويتكون اإلعصار
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:  س:   من الخريطة السابقة، أجب عما يىلي
ي تتكون األعاصتر بالقرب منها؟ ولماذا عرض الما دائرة  -

 ؟الرئيسة التر
 ؛ الرتفاع درجة الحرارة. )خط االستواء( الدائرة االستوائية ج: 
 

ي المحيطاتما  -
 
ي تتكون ف

طلق عىل األعاصب  الت 
ُ
ي ت
 ؟التسميات الت 

اليا القريبة من شواط  أ المحيط الهنديند خط االستواء فوق األعاصتر المتكونة ع ج:  ستر
ي السايكلونتسم  وجنوب آسيا 

تصل إىل شواط  اليابان و  المحيط الهاديفوق  ، وتلك التر
ي تتكون فوق التايفونتسم: والصير  

وتصل شواط  الواليات  المحيط األطلسي ، بينما التر
 الهاريكي   المتحدة فهي تسم: 

 

 كيف يكون شكل حركة اإلعصار؟  س: 
ي خطوط مستقيمة أو منحنية ج: 
 ف 

 

 علل: تؤدي األعاصتر إىل إحداث دمار هائل عىل اليابسة س: 
ي تؤدي إىل الفيضانات  ج: 

بسبب شعة الرياح الشديدة المصحوبة باألمطار الغزيرة التر
 اإلعصار يرفع أمواج البحر فتغرق السواحل. أيضا والسيول، و 

 

تبة عىل حدوث األعاصب  ما  س: 
 ؟اآلثار المب 

ية  -2والسيول    اتالفيضان -1 ج:   خسائر برسر
ي  -4غرق السواحل بسبب ارتفاع الموج   -3     

 انهيار المبان 
 

ف الفيضانات س:   عرِّ
ة من  ارتفاع منسوب المياه عن الحد الطبيىعي  ج:  ي تتوافر فيها كميات كبتر

ي الدول التر
خاصة ف 

 التساقط. 
 عرضة لحدوث الفيضانات؟ )الدول( األكتر  ما المناطق س: 
ة من التساقط ج:  ي تتوافر فيها كميات كبتر

 الدول التر
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 الفيضاناتحدوث  أو عوامل أسباباذكر  س: 
 زيادة مخزون السدود عن قدرتها االستيعابية . 1
ي المرتفعات والمناطق الجبلية . 2

 ذوبان الثلوج ف 
 تأثتر أمواج التسونامي عىل المناطق القريبة من السواحل . 3
 نتائج أو آثار الفيضاناتاذكر  س: 
يد آالف السكان وجعلهم بال مأوى . 1  هدم المنازل وترسر
 تلف المزارع والمحاصيل الزراعية . 2
ي المناطق المنكوبة بير  السكان . 3

 انتشار األمراض واألوبئة ف 
 طرق الوقاية من الفيضانات اذكر  س: 
ات الجوية  . 1 ات اإلخبارية للجهات الرسمية والنرسر وبالغات الجهات متابعة النرسر

ي 
 المعنية كالدفاع المدن 

 تنظيف وسائل ترصيف المياه من أجل تسهيل عملية ترصيف المياه . 2
ي يمكن أن تتأثر بالسيول مثل استخدام أكياس الرمل . 3

ي األماكن التر
 عمل الحواجز ف 

 عدم ربط مياه أسطح المنازل بشبكة الرصف الصحي  . 4
ي يزيد أثناء الفيضانات يجب إقفال مفاتيح الكهرباء و  . 5

ي المياه التر
اجتناب الستر ف 

ي  15ارتفاعها عن 
ي ف 

سم، واالنتقال إىل المناطق المرتفعة واستخدام العصا أثناء المسر
 الماء، وإذا غمرت المياه السيارة يجب الخروج فوًرا منها واالنتقال إىل مناطق مرتفعة

ي بالقرب من أسالك . 6
الكهرباء  بعد انتهاء السيول يجب تفقد اآلخرين وتجنب المسر
ا من تلوث المياه

ً
ب خوف  وعدم استخدام المياه للرسر

 

ف االنهيارات األرضية س:   عرِّ
تدفق الحطام والصخور واألتربة والحجارة من المناطق العالية المنحدرة إىل المناطق  ج: 

 المنخفضة
 

 ؟حدوث االنهيارات األرضيةأسباب أو عوامل ما  س: 
ي  . 1

 المناطق الرطبة أو الجافةهطول األمطار الغزيرة شتاءا ف 
 الزالزل واالضطرابات األرضية . 2
ي سفوح التالل والمنحدرات . 3

 عدم استقرار األتربة ف 
ية . 4  بعض األنشطة البرسر
 كيف يمكن التقليل من آثار االنهيارات األرضية؟  س: 
 طرق الوقاية من االنهيارات األرضية أو اذكر      
ي المناطق المنحدرة . 1

خاصة والقريبة من المناطق السكنية ) االهتمام بترصيف المياه ف 

 (لمنع االنهيارات الطينية
ي قاع . 2

 الشديدة المنحدرات دةوضع الكتل الصخرية ف 
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 ثالث: الحرائق وموجات الحرالدرس ال
 ؟أسباب الحرائقعوامل أو ما هي  س: 
ية -2أسباب طبيعية    -1 ج:   أسباب برسر
 ؟األسباب الطبيعية لحدوث الحرائقما  س: 
ق    -1 ج:  اكير     -2التر  ارتفاع درجات الحرارة -3موجات الجفاف    -3التر
ية لحدوث الحرائقما  س:   ؟األسباب البشر
ي الغابات -2    أعقاب السجائر  رمي  -1 ج: 

ان ف   لتحويلها لمناطق زراعية إشعال النتر
 

 ناقش: تؤدي الحرائق إىل تدهور البيئة الطبيعية بشكل كبتر  س: 
وة الحيوانية  ج:  ي التر

حيث ينجم عن الحرائق العديد من المخاطر والخسائر الفادحة ف 
 والنباتية خاصة األخشاب، كذلك انبعاث الغازات السامة والملوثة للبيئة. 

 

تبة عىل اندالع اآلثار السلبيةما  س:  ي الغابات الحرائق المتر
ات الحرائق) ؟ف   (تأثب 

اء . 1  تقلص المساحات الخرص 
اء نتيجة فرس: تتقلص المساحات ال س: ) ( تدهور 1تؤدي إىل:  ها ألن ج: الحرائق( خرص 

بة( 2الطبقة السطحية لألرض  فِقدها القدرة عىل اإلنتاج الزراعي 3 وانجراف التر
ُ
 ( وت

 الخسائر االقتصادية . 2
ألن خسارة األخشاب تعد من  ج: علل: تؤدي الحرائق إىل خسائر اقتصادية(  س: )

ي من حيث الكلفة عند: الخسائر االقتصاد
ية المهمة فهي تؤثر عىل االقتصاد الوطت 

ي السياحة البيئية3( وإطفاء الحرائق   2(إعادة التشجتر    1
 ( والخسائر ف 

  الحراريزيادة االحتباس  . 3
ي وظاهرة االحتباس الحراري(  س: )

ي التغتر المناخ 
ألن حرائق  ج: علل: للحرائق دور كبتر ف 

ي 
ي أكسيد الكربون وهو  2فيها يؤدي إىل إطالق الغابات واألشجار التر

مليار طن من غاز ثان 
ي زيادة االحتباس الحراري وتغتر المناخ

برفع درجة  من الغازات الدفيئة الذي يتسبب ف 
 تبًعا لذلك.  الحرارة

ي للنبات والحيوان . 4  القضاء عىل التنوع البيولوخر
ي أكسيد  5تنبيه: كل هكتار من األشجار يمتص 

 
الكربون، مع قدرة األشجار عىل امتصاص طن من ثان

 بعض أشعة الشمس وتعديل حرارة الجو، والتأثب  عىل شعة الرياح )فوائد الغابات(
 

ف موجات الحر س:   عرِّ
ة ال 5فوق معدالتها السنوية بما يزيد عن )الحرارة  ارتفاع درجات ج:  ( درجات وتستمر لفتر

 تقل عن ثالثة أيام متواصلة. 
 ؟حدوث موجات الحر أسبابعوامل أو ما  س: 
ة ال تقل عن ثالثة أيام متواصلةارتفاع درجة الحرارة  . 1  لفتر
 ويكون االرتفاع فوق المعدل السنوي بما يزيد عن خمس درجات . 2
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ات موجات الحر... أو ما هي  اآلثار السلبية لموجات الحراذكر  س:   ؟تأثب 
 الضيق واالنزعاج النفسي  . 1
بات الشمسحدوث وفيات نتيجة التأثتر  . 2   المباشر الرتفاع درجات الحرارة وض 
 تلف أنواع من المحاصيل الزراعية وموت بعض الحيوانات وخاصة دجاج المزارع . 3
نضج أنواع من المحاصيل الزراعية قبل موعدها، وهذا يؤدي إىل زيادة حجم  . 4

ي األسواق ثم انخفاض أسعارها
 المعروض منها ف 

ي استهالك الميا . 5
ي الزيادة الملحوظة ف 

ه وارتفاع معدالت استهالك الطاقة الكهربائية ف 
يد ي عمليات التكييف والتتر

 المنازل والمصانع الستخدامها ف 
ي الغابات واألحراج . 6

 توسع انتشار الحرائق ف 
 

 كيف تؤثر موجات الحر عىل اإلنسان؟  س: 
بات الشمس -2الضيق واالنزعاج النفسي  -1 ج:   الوفيات نتيجة الحرارة المرتفعة وض 

 

 علل: تؤدي موجات الحر إىل زيادة استهالك الطاقة س: 
ي المنازل والمصانع ج: 

يد ف  ي عمليات التكييف والتتر
ي استخدام الطاقة ف 

 بسبب الزيادة ف 
 

ي يمكن أن نتعرض لها؟ موجات الحر طرق الوقاية منما  س: 
 التر

ب السوائل وعدم االنتظار حتر مرحلة اإلحساس بالعطش . 1  اإلكثار من شر
 لماذا ال يجب االنتظار حتر مرحلة اإلحساس بالعطش؟( س: )

 ألن العطش أول درجات الجفاف ج: 
ي حالة ارتفاع الحرارة القصوى؟(   س: )

ب  ها ف   أكواب 4-2 ج: كم كمية الماء الموىص برسر
ي  . 2

عدم التعرض المباشر ألشعة الشمس أو العمل الشاق أو أداء التمارين الرياضية ف 
 عرًصا. وإذا خرج فيجب مالزمة األماكن الظليلة 3ا إىل صباًح  11من  أوقات الذروة

استعمال النظارة وارتداء المالبس الخفيفة الفضفاضة فاتحة اللون مع غطاء واسع  . 3
 للرأس

ي الماء الجاري لمدة دقيقة  . 4
أخذ حمام بارد أو رش الجسم بالماء البارد أو غمر اليد ف 

 إن توفرت واستخدام أجهزة التكييف والمراوح
لعدم  . 5 ي المت  

ي السيارة أو ف 
والحرص عىل  ترك األطفال أو الرضع أو كبار السن وحدهم ف 

 معاودة االتصال بهم واالطمئنان عليهم. 
ي تهبط فيها درجات الحرارة . 6

ي األوقات التر
ا قبل غروب الشمس الري ف 

ً
 وتحديد

ي وقت موجات الحر قبل غروب الشمس( س: )ٍ
 علل: يفضل ري المزروعات ف 

 لتقليل عمليات التبخر ج: 
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اكي   والزالزلالدرس ال  رابع: البر
ي تتكون منها الكرة األرضيةما  س: 

 ؟الطبقات الت 
ة الخارجية: تتشكل من مجموعة من الصفائح . 1  القرسر
 الوشاح: تتشكل من الصخور والمعادن المنصهرة الشديدة الحرارة . 2
 النواة: تشكل مركز األرض . 3

 

 لماذا تزداد درجات الحرارة كلما اتجهنا نحو نواة األرض؟ س: 
ي مركز األرض "النواة" ج: 

 ألن الحرارة تزداد ف 
 

اكي   والزالزلأسباب حدوث ما هي عوامل أو  س:   ؟البر
ي باطن األرض . 1

 حركة المواد المنصهرة ف 
ي النواة . 2

 الحرارة والضغط الشديدين ف 
ة األرضية بذلك وتظهر  . 3 ر صفائح القرسر

ُّ
اكير  والزاللتأث  التر

 

اكير   س:  ف التر  عرِّ
ي  ج: 

ة األرضية تنبعث منها المواد المنصهرة الحارة الموجودة ف  ي القرسر
فوهات أو شقوق ف 

 هازات المصاحبة لمع األبخرة والغا باطن األرض
 

اكير  عىل سطح األرض؟ س:   أين تحدث التر
 مناطق محددة ومعينة ج: 

 

اكي   عىلاذكر  س:   اإلنسان والبيئة اآلثار السلبية للبر
ية جسيمة . 1 ي والطرق وإحداث خسائر مادية وبرسر

 تدمتر المبان 
ي  . 2

ي إىل األماكن المجاورة فتغىطي مساحات شاسعة من األراىص 
كان  تنقل الرياح الغبار التر

ا  الزراعية وتتلفها كليًّ
 يسبب الغبار بعد استنشاقه التهابات رئوية حادة لإلنسان وقد يؤدي إىل الوفاة . 3
حِدث  . 4

ُ
ي للسكان فيضطر السكان للهجرة عن أراضيهمت

ي التوزي    ع الجغراف 
 ف 
ا
اكير  خلًل  التر

ي للسكان(  س: )    
ي التوزي    ع الجغرافر

 ف 
ا
اكير  خلل  الضطرار السكان   ج: علل: تحدث التر

 للهجرة عن أراضيهم. 
 

اكي   عىل البيئةاذكر  س:   آثار البر
 من اآلثار السلبية 2و  1نقطة  ج: 

 

اكي   عىل اإلنسانآثار اذكر  س:  ان( البر
َ
 )أو السك

 من اآلثار السلبية 4و  3نقطة  ج: 
 

ف الزالزل س:   عرِّ
ة األرضية السطحية ج:  ي طبقات القرسر

ازات أرضية شيعة تحدث ف   اهتر 
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 ؟أسباب الزالزلكيف تنشأ الزالزل أو ما   س: 
كانية . 1  تنشأ بالقرب من األنشطة التر
ة األرضية  . 2 ي القرسر

ي مناطق ضعيفة ف 
 أو تنشأ ف 

 تشكل بعدها موجات زلزالية أولية أو ثانوية يمكن قياسها بجهاز ريختر  . 3
 

ف  س:   ريختر  جهاز عرِّ
م إىل 1435قام بصنعه العالم تشارلز ريختر عام  جهاز  ج:   4م لقياس شدة الزلزال وهو مقسَّ

 درجات. 
 

ف مقياس ريختر  س:   عرِّ
ي قياس شدة أثر الزلزال وهو مقسم إىل  ج: 

ا ف   درجات 4المقياس المتبع عالميًّ
 

:  درجات الزالزلاذكر  س:  ها وهي فت الزالزل إىل درجات حسب تأثتر
ِّ
 ... أو صن

ذكر(: 1-4) . 1
ُ
ار ت  يمكن اإلحساس بالزالزل فقط دون أن تحدث أية أض 

ار(: متوسط اإل 4-6) . 2  ض 
ار المدن المجاورة بأكملها  مدينةالتدمتر  يستطيعمدمر (: 7-4) . 3  مع إض 

 

 علل: يصُعب تحديد مقدار الدمار عىل أساس قوة الزلزال فقط س: 
ألن مدى الدمار يتوقف أيضا عىل ُبعد المنطقة عن بؤرة الزلزال، فكلما ابتعدنا عن مركز  ج: 

ي  الزلزال قل األثر التدمتر
 

 ما أكتر زلزال تم رصده لحد اآلن؟ س: 
ي  ج: 

 ريختر  4,5م وكان بقوة 1462أمريكا الجنوبية عام  زلزال تشيىلي ف 
 

ي تحدد مقدار تدمب  الزلزالالعوامل ما هي  س: 
 ؟الت 

 الالبعد أو القرب عن بؤرة الزلز  -2  )درجته( قوة الزلزال -1 ج: 
ي تهدد العالم س: 

 علل: تعد الزالزل من أخطر الكوارث الطبيعية التر
ي األرواح والممتلكات  . 1

 بسبب ما تلحقه من خسائر فادحة ف 
 و  . 2

ُّ
ي توق

ي أي مكان ف 
 العالم ع حدوثها ف 

 

 أي المناطق عرضة لحدوث الزالزل؟ س: 
ي أي مكان، و  ج: 

إذا حدثت داخل البحار والمحيطات غالًبا تحدث عىل اليابسة و تحدث ف 
 فهي تحدث أمواج التسونامي 

 

ف أمواج التسونامي  س: 
 عرِّ

 وقع داخل البحار والمحيطاتأمواج تنشا بفعل زلزال  ج: 
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ي تنشأ بفعل الزالزلاذكر  س: 
 اآلثار الت 

ي والمواصالت  -3  ضوب أو خروج الينابيعن -2  تشقق األرض -1 ج: 
تدمتر المبان 

 والمنشآت
 

 علل: يتعرض األردن للزالزل س: 
 بسبب موقع األردن عىل حواف حفرة االنهدام ج: 

 

: من س:   خالل الدراسات التاريخية: ما تعّرض له األردن من زالزل بيرِّ 
 حتر عام  ج: 

ا
ا من1144تعّرض األردن إىل ما يزيد عن خمسير  زلزاال  م، ويشهد األردن حاليًّ

ا بقوة من  5 – 4      درجات ريختر )ال يمكن الشعور بها( 3- 2زالزل شهريًّ
 

:  اإلجراءات المتبعة عن الزالزلا أو م ؟الزالزلعامل مع كيفية التما هي  س:  ي كل مما يىلي
 ف 

ل( . 1 ي المت  
ات األحوال الجوية  قبل الزلزال: )ف  ات الجوية واالستماع لنرسر مراقبة التغتر

 والتعرف لكيفية التعامل مع الزالزل
ي  . 2

ل(: داخل المبان  الترصف بهدوء وعدم الخوف، مع اللجوء ألماكن آمنة  )غتر المت  
ي زاوية الغرفة( )تحت طاولة متينة أو شير 

ة أو الوقوف ف   أو قطعة أثاث كبتر
ل . 3 ي  خارج المت  

ي والمبان 
ي  : االبتعاد عن المبان 

مع تجنب الوقوف تحت أسقف المبان 
 واألشجار العالية وأعمدة الكهرباء واالتصاالت مع االبتعاد عن الشواط  

السيارة،  : االبتعاد عن األنفاق والجسور والمنحدرات وعدم الخروج منقيادة المركبة . 4
 . ي
ا عن المبان 

ً
 وإيقافها بعيد

ا عن خطوط الطاقة الكهربائية، البحث عن المفقودين عند توقف الهزة . 5
ً
: البقاء بعيد

 والمعارف وإبالغ فرق اإلنقاذ عن المحصورين والمدفونير  تحت األنقاض. 
 

ي المدرسة؟ س: 
ي حالة حدوث زلزال وأنت ف 

ي يجب اتباعها ف 
 ما أهم اإلجراءات التر

 من سؤال كيفية التعامل مع الزالزل 2النقطة  ج: 
 

ل؟ س:  ي حالة حدوث الزلزال وأنت خارج المت  
 ما اإلجراءات المتبعة ف 

 من سؤال كيفية التعامل مع الزالزل 3النقطة  ج: 
ي السيارة؟ س: 

 ماذا يمكن أن تفعل إذا حدث زلزال وأنت ف 
 من سؤال كيفية التعامل مع الزالزل 4النقطة  ج: 

 

ية/ التصحر س: خامالالدرس   األخطار البشر
ي البيئة المحيطة من حوله؟ س: 

ي أحدثها اإلنسان ف 
ات التر  ما التغتر

ي      -1 ج: 
 التصحر -2الزحف العمران 

 

ي  س: 
ف الزحف العمران   عرِّ

ي الزراعية ج: 
 ظاهرة ومشكلة تتعلق بامتداد التجمعات السكانية والعمران عىل حساب األراىص 

 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

33          www.fb.com/talakheesjo       
 

ي أسباب الزحف ما  س: 
 ؟العمران 

ي المدن . 1
ي عدد السكان بشكل كبتر ف 

 الزيادة ف 
ي الوظائف الحكومية . 2

 تطور النشاط الصناعي وتوافر فرص العمل ف 
ي للسكان،  . 3

ات االجتماعية وارتفاع مستوى الدخل الفردي زاد المستوى المعيسر التغتر
ي اء فزاد التوسع الحرص   فزادت قدرة الرسر

ي الزراعية عندما ُس  . 4
ي تقل عن نصف تفتت ملكية األراىص 

ي التر
مح بإفراز قطع األراىص 

 دونم. 
 

ي الزراعية س: 
ي عىل األراىص 

ات االجتماعية من أسباب الزحف العمران   علل: تعد التغتر
ي للسكان فتحسنت قدرة  ج: 

حيث ارتفاع مستوى الدخل الفردي زاد المستوى المعيسر
ي.  اء وساعد ذلك عىل زيادة التوسع الحرص   الرسر

 

ا عىل مستوى  س:  ً ا عمرانًيا كبتر
ً
ي شهدت زحف

ي المدن التر
ية ف  اذكر أكتر التجمعات الحرص 

 م. 2215العالم 
ي   –شانغهاي  –سيئول  –مانيال  –دلهي  -جاكرتا   –طوكيو  ج: 

 نيويورك -بكير   –كراتسر
 

ي  اآلثار السلبية اذكر  س: 
 للزحف العمران 

مساحة المناطق المبنية وتراجع تراجع المساحات المزروعة حول المدن، وزيادة  . 1
فيه والخدمات االجتماعية  المساحات المخصصة للتر

ي ومّهد الطريق  . 2
ي للمساكن ساعد عىل التلوث واإلخالل بالنظام البيت 

النمو العشوان 
 للتصحر

ي الزراعية المنتجة عىل مستوى العالم . 3
 انخفاض نصيب الفرد من األراىص 

 

ي ما هي  س: 
ي أكبر المدن األردنية الت 

ي من الزحف العمران 
 ؟تعان 

 إربد -2عمان   -1 ج: 
ية %78تنبيه: يشهد األردن عملية تحرص  واسعة حيث  ي المنطقة الحرص 

 
 من سكانه ف

 

ي خطط تنموية شاملةعلل س: 
ي األردن : تبت 

ي الزراعية ف 
 إلعادة التوازن بير  العمران واألراىص 

ي الزراعية الخصبة ج: 
ف العديد من الموارد الطبيعية ومنها األراىص  ي استت    ألن النمو الحرص 

 

ي  س: 
ا عىل الزحف العمران   حيًّ

ا
 علل: تعتتر مدينة عّمان مثاًل

ي عّمان توسعت بمقدار ) ج: 
ا ما بير  32ألن الدراسات تشتر أن المناطق العمرانية ف 

ً
( ضعف

 م. 2223م إىل عام 1411عامي 
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 من ظاهرةاذكر  س: 
ّ
احات أو الحلول للحد ي  االقب 

 الزحف العمران 
ي وخطرهاتوعية المواطنير   . 1

 بمشكلة الزحف العمران 
ي الزراعية وتوجيهه إىل التوسع  . 2

ي للعمران عىل حساب األراىص 
الحد من االمتداد األفقر

ي السكنية
 باالمتداد العمودي للمبان 

ي واستخدامها  . 3
داخل المدن وما حولها، ووضع وضع سياسات تتعلق بإدارة األراىص 

نظم امتداد التجمعات السكنية ونموها، وتنظم حدود المدن. 
ُ
 سياسات ت

 

ف التصحر س:   عرِّ
ي ت ج: 

ي  أيّ  ؤدي إىل انخفاض إنتاجيةمجموعة العمليات التر
 نظام بيت 

 

 ؟أشكال التصحرما هي  س: 
ي    -1 ج: 

 األنظمة البيئيةتصحر  -2تصحر األراىص 
 

ي العالم بسبب التصحر؟ س: 
 ما مقدار تأثر مساحة اليابسة ف 

 رب  ع مساحة اليابسة ج: 
 

ح  س: 
ِّ
ات التصحروض  اآلثار السلبية أو تأثب 
ي العالم بسبب التصحر . 1

 تأثر رب  ع مساحة اليابسة ف 
ي الجافة %72تواجه  . 2

 المزيد من التدهور من األراىص 
ي مئة بلديهدد التصحر سبل العيش ألكتر من مليار شخص يعيشون  . 3

 ف 
 

 أسباب التصحرما هي  س: 
 وتحميل األرض الرعوية أكتر من طاقتها الرعي الجائر  . 1
    القطع المستمر لألشجار  . 2
ي  . 3

 الزيادة السكانية بسبب: الزحف العمران 
ات المناخية . 4 ي أدت إىل التصحر(  س: ): التأثتر

ات المناخية التر  ج: اذكر التأثتر
بة وتعريتها   (1  ( ارتفاع الجرارة أو انخفاضها3األمطار  ( انحباس 2انجراف التر
ية . 5 ي  األنشطة البرسر

ي النظام البيت 
ي يطرحها اإلنسان ف 

 والملوثات التر
 

  ؟مكافحة التصحرأو حلول طرق ما هي  س: 
كتر  عليها لمكافحة التصحر     

 أو اذكر أهم العناض اىلي يجب التر
 عمل خطة إقليمية ضمن خطة عالمية للحد من التصحر . 1
ي ووقف تدهورهتنمية  . 2

 الغطاء النبانر
بة وتدهورها . 3  التقليل من أثر انجراف التر
 إنشاء المحميات الرعوّية للتقليل من أثر الرعي الجائر . 4
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ي العالم معّرضة لخطر التصحرمنا سمِّ  س: 
 طق ف 

ق ووسط آسيا )وخاصة الصير   -1 ج:   والجزيرة العربية(وأفغانستان والهند شر
ق وشمال إفريقيا  -2     يا وأوغندا والمغرب( شر  )خاصة الصومال والسودان وإثيوبيا وإرتتر
ق وجنوب أمريكا الجنوبية   -4غرب أمريكا الشمالية   -3     اليا  ...  -5شر  أستر
ي آسيا وإفريقيا معّرضة لخطر التصحر     

 
ي ف  . تنبيه: دول الوطن العرنر

 

 
اعات س: سادالدرس ال  الحروب والب  

ية للحروباآلثار اذكر  س:   التدمب 
ية:       ي مجال األسلحة .. من آثارها التدمتر

ي هائل ف   أو يتمتر  هذا العرص بتطور تكنولوخر
 : القصف الشامل للمدن والبت  التحتيةالسبب، وةم البيئيتدمتر النظ . 1
 ج: اذكر آثار األسلحة الكيماوية والنووية؟(  س: ) الكيماوية والنوويةاستخدام األسلحة  . 2

بة  2تلوث الهواء  تؤدي إىل  (1 ار بالنباتات والتر ية3( اإلض   ( إفناء الحياة التر
وة السمكية  ( 4  ( ظهور حاالت التسمم6( انتشار األمراض كالرسطان  5تدهور التر
ي  . 3

 ما معت  سياسة األرض المحروقة؟( س: ) سياسة األرض المحروقة تبت ّ
 تحويل البيئة إىل جحيم ال يطاق باستخدام األسلحة الفتاكة.  ج: 

  للدول المتحاربة السياسية تغيتر الحدود  . 4
  ج: ( أمثلة عىل تغيتر الحدود السياسية بسبب الحروباذكر  س: )
ي الحرب العالمية األوىل  (1

عيد رسم خريطة أوروبا 1414معاهدة فرساي ف 
ُ
م، حيث أ

 وبسببها اندلعت الحرب العالمية الثانية.  من أراضيها، %5,3وفقدت ألمانيا 
ين من قبل الدول  (2 ي إىل دويالت منذ بداية القرن العرسر تقسيم الوطن العرنر

يد أهلها  ي فلسطير  مع ترسر
 المستعمرة، ومنح اليهود حق اإلقامة الدائمة ف 

ف . 5
ِّ
خل
ُ
اعات الحروب ت  الذين يعانون خسائر اقتصادية.  ماليير  الالجئير   والت  

 

 ما أثر استخدام األسلحة الكيماوية والنووية عىل اإلنسان والبيئة؟ س: 
ة    أو علل: يؤدي استخدام األسلحة الكيماوية والنووية إىل آثار بيئية خطتر
ي نقطة  ج: 

ية للحروب 2مذكور ف   من السؤال السابق: اآلثار التدمتر
 أعط مثالير  عىل تغتر الحدود السياسية للدول نتيجة الحروب س: 
ي نقطة  ج: 

ية للحروب 4مذكور ف   من السؤال السابق: اآلثار التدمتر
ر الرئيس من الحروب؟ س:   من المترص 
 البيئة ج: 
ي تؤثر عىل البيئة  س: 

ية التر  علل: تعد الحروب من األخطار البرسر
ي تتكون منها البيئة.  ج: 

 ألن الحروب تجري أحداثها عىل األرض ويمتد أثرها إىل العناض التر
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 ما أكتر قارة تشهد ضاعات مستمرة وحروب؟ س: 
 قارة إفريقيا ج: 
 

 لبالدول المصدرة والمستق أكبر ما هي  س: 
ّ
 ؟2613عام بسبب الحروب نهاية جئي   ة لل

 السودان -الصومال  –سوريا  –: أفغانستان )بالمليون( مصدرة -
 األردن -لبنان  –إيران  – : باكستان)باأللف( ةلمستقب -

 

؟ س:   ما ترتيب األردن بير  دول العالم كدولة مضيفة لالجئير 
تيب الرابع ج:   التر
 

ي منها الجئو الحروب؟ س: 
ي يعان 

  ما المشكالت التر
 ظروف معيشية قاسية -2خسائر اقتصادية    -1  ج: 
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