اسئلة مبحث الجغرافٌا – الصف األول الثانوي
الوحدة االولى :المقومات الطبٌعٌة واثرها فً قوة الدولة
أسئلة الفصل األول :الموقع (صفحة )71
 -7عرف المفاهٌم والمصطلحات اآلتٌة:
 الموقع الجغرافً :موقع الدولة بالنسبة للدول والمسطحات المائٌة المجاورة. -الدول الحبٌسة :هيً اليدول ال يً ٌحيٌط بليا الٌيابل ميت الجليات جمٌ ليا وليٌل لليا ا

يال

مباشر بالمسطحات المائٌة .مثل :اثٌوبٌا وافغانس ات.
 المضٌق :ممر مائً طبٌ ً ضٌق ٌ ل بٌت مسطحٌت مائٌٌت. القناة :ممر مائً ا طناعً ٌشق ل سلٌل عملٌات النقل بٌت المسطحات المائٌة عيت طرٌيقا

اللما م اً.

 -2ما ابرز العناصر المناخٌة التً تتاثر بالموقع الفلكً؟
 -درجة الحرارة.

 -االمطار.

 -3وضح االثار السلبٌة الناجمة عن موقع الدولة الحبٌسة.
 اضطرارها الى االع ماد على جٌرانلا فً الو ول الٌه. حكم الدول المجاورة بشؤونلا وسٌاس لا الداخلٌة والخارجٌة.-

وبة اال

ال الحضاري مع بقٌة دول ال الم.

 -4فسر العبارات االتٌة:
أٌ -سلم موقع الدولة ضمت المناخ الم طرف فً ض فلا.
 سييواك كانييت المناخييات الم طرفيية شييدٌدة البييرودة او الحييرارة فانلييا مييل علييى الحييد مييتاالنشطة البشرٌة واالق

ادٌة مما ٌؤدي الى اعاقة الدولة و قدملا.

ب ٌ -د الموقع الفلكً احد المقومات الطبٌ ٌة المؤثرة فً قوة الدولة.
 النه له اثر فً انماط المناخ السائد فً الدولة. ؤثر دوائر ال رض فً ال وزٌع الجغرافً لم ظم عنا ر المناخ.ٌ -ؤثر فً الغطاك النبا ً واالن اج الزراعً.

ج -للموقع البحري اثار اٌجابٌة وسلبٌة.
 -7اثاااار اٌجابٌاااة - :سيييلٌل حركييية ال جيييارة الخارجٌييية - .االسييي فادة ميييت ثيييروات البحيييار
الم نوعة.
 رخص كالٌف النقل البحري. -2اثار سلبٌة :قد ٌؤدي الى عزلة الدولية وضي ف اال

يال الحضياري كميا هيو الحيال فيً

اٌسلندا.
دٌ -ك سب الوطت ال ربً موق ا ً اس را ٌجٌاً.
 النه ٌقع عند مل قى قارات ال الم القدٌم الثالث :اسٌا واوروبا وافرٌقٌا. ٌشرف على اهم طرق المالحة ال المٌة. ٌشرف عليى مضيائق مائٌية ملمية  .مثيل :مضيٌق جبيل طيارقه ومضيٌق هرميزه ومضيٌقباب المندب.
 ٌشرف على ثالثة اذرع مائٌة هً البحر الم وسطه البحر االحمره الخلٌج ال ربً.هـ -الموقع االس را ٌجً موقع دٌنامٌكً وم غٌر.
 -النه قد ٌؤدي الى حدوث

راعات ونزاعات بٌت الدول علٌه مثل قناة السوٌل وقناة بنما.

 فمثالً راج ت اهمٌة رال الرجاك ال يال ب يد شيق قنياة السيوٌل فيً الن يف الثيانً ميتالقرت ال اسع عشر.
 -5تأمل خرٌطة امرٌكا الجنوبٌة التً امامك ،ثم اجب عن االسئلة االتٌة:
أ-

نف الدول فً القارة الى دول حبٌسة ودول بحرٌة.

 -7دول بحرٌة :البرازٌل ه االرجن ٌته شٌلً ه بٌروه فنزوٌاله كولومبٌاه اكوادور.
 -2دول حبٌسة :باراغوايه بولٌفٌا.
ب -ما اكثر دولة فً القارة مت حٌث عدد الدول المجاورة ه كم ٌبلغ عدد جٌرانلا؟
 البرازٌله  01دول مجاورة.ج -ما الدول الحبٌسة فً القارة؟
 باراغوايه بولٌفٌا.د -ما المسطحات المائٌة ال ً شرف علٌلا القارة؟

 -المحٌط االطلسً.

 -المحٌط اللادي.

هـ  -براٌك اٌلما اكثر اهمٌة موقع بولٌفٌا ام موقع االرجن ٌت؟ برر اجاب ك.
 موقع االرجن ٌت الت موق لا بحري ومم دة على دوائر عرض اكثير مميا ٌ يٌ لليا ال نيوعالمناخًه واالس فادة مت ثروات البحر الم نوعة.
 -موقع بولٌفٌا:

بر دولة حبٌسة ه و انً مت االع ماد على جٌرانلا باس مرار.

أسئلة الفصاللثانً  :المساحة والشكل (صفحة )25
 -7ما المقصود بالمفاهٌم والمصطلحات اآلتٌة:
 مساحة الدولة  :رق ة ارض الدولة داخل حدودها السٌاسٌة الم رف بلا دولٌاً. شكل الدولة المجزأ :هو الشكل الذي خذه الدولة عندما كوت مت عدة اجزاكه جيزك منلياعلى الٌابل وبقٌة مناطقلا جزر.
 شكل الدولة المس طٌل :هو الشكل اليذي ٌزٌيد طولليا عيت عرضيلا عيدة ميرات مثيل :دوليةشٌلً.
 شكل الدولة المح وى :ات كوت الدولة محاطة مت الجلات جمٌ لا بدولة واحدة. شكل الدولة المن ظم :ات كوت شكل الدولة قرٌب مت الدائرة او المربيع مميا ٌج لليا مٌيزباق ر حدود فً اكبر مساحةه مثل :فرنسا.
 -2فسر العبارات اآلتٌة:
أٌ -ساعد ا ساع مساحة الدولة على حقٌق درجة مت االك فاك الذا ً.
 بسبب نوع ال رب واالقالٌم المناخٌة الذي ٌؤدي الى نوع االن اج الزراعً وال ناعً.ب ٌ -د الشكل الدائري الذي وسطه ال ا مةه الشكل المثالً للدولة؟
 -ألنه ٌسلل اال

ال بٌت المركز (ال ا مة) واالطراف.

 وألنه ٌقوي اخ الط السكات وٌشجع الروح الوطنٌة. ٌسلل السٌطرة على حدود الدولة فً السلم والحرب.ج -انً الدولة ذات الشكل غٌر المن ظم مت مشكالت سٌاسٌة وادارٌة وعسكرٌة؟

 مشكالت سٌاسٌة :قلة ا مشكالت ادارٌة: -مشكالت عسكرٌة:

ال اطراف الدولة مع المركزه قٌام الحركات االنف الٌة.

وبة السٌطرة على الجزك المم د فً الدولة.
وبة الدفاع عت االطراف المم دة.

د -س ى الدولة المح واة الى الحفاظ على عالقات ودٌة مع الدولة المحٌطة بلا؟
 ال نه ال خٌار للا للمرور اال مت اراضً دولة واحدة فاذا و رت عالق لا م ليا فيال سيبٌلللا لال

ال مع ال الم.

 -3عدد العوامل المؤثرة فً اهمٌة مساحة الدولة.
 -عييدد السييكات و ييوزعلم.

 -غنييى الدوليية او فقرهييا.

 -اليينظم السٌاسييٌة واالق

ييادٌة

السائدة فً الدولة.
 -قييدرة السييكات ال لمٌيية وال كنولوجٌيية فييً اس ي ثمار المييوارد - .مرونيية اال

ييال فييً الدوليية

وحجم الموارد و نوعلا
 -4اذكر سلبٌات المساحة الصغٌرة للدولة.
 عدم القدرة على اس ٌ اب اعداد م زاٌدة مت السكات. -واجه الدول اضرار جسٌمة فً اق

ادها فً حال رضلا للكوارث الطبٌ ٌة.

 سلولة اح الللا واج ٌاحلا ال سكري. اف قارها لل مق االس را ٌجً. -5تأمل خرٌطة اوروبا التً امامك ثم دون علٌها الرقم الذي ٌمثله ما ٌاتً:
 -0دولة من ظمة الشكل :فرنساه اسيبانٌاه بولنيداه المانٌياه روسيٌا البٌضياكه رومانٌياه البوسينة
واللرسك.
 -2دولة مس طٌلة الشكل:السوٌده النروٌج فنلنداه البر غاله مولدافٌا.
 -3دولة مح واه :الفا ٌكاته سات مارٌنو.
 -4مسط مائً :البحر الم وسطه المحٌط االطلسًه بحر الشماله بحر البطٌق.

أسئلة الفصل الثالث  :العوامل الطبٌعٌة (صفحة )44
 -7ما المقصود بالمفاهٌم والمصطلحات اآلتٌة:
 ال ربة :هً المادة المفككة او المف ة ال ً كوت الطبقة ال لوٌة مت (الغشاك ال خري). ربييية ال شيييرنوزم:هً ربييية االراضيييً السيييللٌة ميييت المنييياطق الم دلييية الرطبييية المغطييياةبالحشائش ه و د اخ ب رب ال الم.
 ال ربة الخ بة :هً ال ربة ال ً وفر فٌلا مكونات ال ربة االرب ة الرئٌسةه باالضافة الىالظروف المناخٌة المالئمة.
 النبييات الطبٌ ييً :النبييات الييذي ٌغطييً سييط االرض ولييم ٌكييت لالنسييات دور فييً نمييوه اوكثاف ه او فً نوعه.
 المٌاه الجوفٌة الم جددة :هً المٌاه القرٌبة مت سط االرض و غذى سنوٌا مت االمطار. المٌيياه الجوفٌيية غٌيير الم جييددة :هييً المٌيياه المخزونيية فييً بيياطت االرض وال ييً كونييت فييًال

ور الجٌولوجٌة القدٌمةه ابات ال

ور المطٌرة.

 المٌاه االقلٌمٌة :المساحة المائٌة ال ً حد سواحل اليدول المطلية عليى البحيار والمحٌطياتو دها الدولة ضمت ملكٌ لا و سري علٌلا قوانٌت الدولة وسٌاد لا.
 -2كٌف اثر تنوع التضارٌس قً بعض المناطق قً توزٌع السكان؟
 -ييد المنيياطق السييللٌة اكثيير مالئميية ل ركيييز السييكات و ييوزعلم لسييلولة حركيية اال

يييال

واس خدام االرض.
 بٌنما المناطق الجبلٌة الوعرة حد مت ركز و وزع السيكات ب ي وبة شيق الطيرق وحركيةالموا الت ودرجة االنحدار واس خدام االرض.
 -3ما االسباب التً جعلات مان المظااهر التضارٌساٌة ،احاد العوامال الطبٌعٌاة الماؤثرة فاً
قوة الدولة وتقدمها؟
 النلا ؤثر فً الظروف المناخٌة السائدة فً المنطقة. -حكم ال ضارٌل فً نظام ال

رٌف المائً فً الدولة.

 ؤثر ال ضارٌل فً مدى اس ثمار موارد الدولة المخ لفة. -اع ماد طبٌ ة النشاط البشري على نوع المظلر ال ضارٌسً.

 -4ما ابرز العناصر المناخٌة التً تؤثر فً قوة الدولة؟
 -االمطار.

 درجة الحرارة. -5فسر العبارات اآلتٌة:

أ -د المناطق الجبلٌة حدودا طبٌ ٌة مت الدرجة االولى.
 ألنلا مناطق قلٌلة السكات. ٌسلل الدفاع عنلا. وفر على الدولة اقامة ال ح ٌنات والمنشات ال سكرٌة.ب -ر فع كثافة السكات فً منطقة الخلٌج ال ربً على الرغم مت جفاف المناخ فٌلا.
 بسبب وفر الموارد الم دنٌة واهملا النفط و وفر الخدمات.ج -ا بحت مناطق البراري فً كندا مت اكثر مناطق ال الم ان اجا ً للقم .
 بسبب لجٌت انواع جدٌدة مت بذور القم ال ً رف بالقم الربٌ ً.د -ال نمو الغابات فً المناطق ال ً نمو فٌلا الحشائش.
 الت كمٌات االمطار فٌلا كوت غٌر كافٌة لنمو االشجار.هـ -د الغابات رئة الكرة االرضٌة.
 -النلا قوم بام

اص ثانً اكسٌد الكربوت والغازات الضارة ه واطالق االكسجٌت النقً.

 فل رة اللواك و رسٌب الغبار واال ربة.و -وجود نبا ات فً ال حراك على الرغم مت قلة االمطار فٌلا.
 النلا واجد فً بطوت االودٌة او على ضفاف االنلار الدخٌلة. -كما وجد فً المناطق ال ً ٌق رب فٌلا الماك الجوفً مت سط االرض.

 -6قارن بٌن الترب الخصبة والترب الفقٌرة من حٌث:
مجال المقارنة

ال رب الخ بة

اح واؤها على المواد

ح وي على المواد ال ضوٌة

ال ضوٌة

بكثرة.

مالئم لا لنمو النبات

شكل بٌئة مناسبة لنمو النبات.

امثلة على كل منلا

ال ربة الفٌضٌةه ربة
الشرنوزمه ال ربة الحمراك .

ال رب الفقٌرة
ف قر للمواد ال ضوٌة.
وبة نمو النبات.
الال رٌت(المناطق
االس وائٌة)ه ال ربة
ال حراوٌةه ربة ال ندرا.

 -1اذكر االصناف الرئٌسة والفرعٌة للنباتات الطبٌعٌة.
أ -الغابات :مثل :الغابات االس وائٌةه والغابات المدارٌةه والغابات الم دلة الباردةه والغابيات
الموسمٌة.
ب -الحشااائ  :مثييل :حشييائش السييفانا (ال ييروض المدارٌيية)ه حشييائش البييراريه حشييائش
االس بل.
ج -النباتات الصحراوٌة :مثل :نبا ات ال حاري الجافةه نبا ات ال حاري الجلٌدٌة.

الوحدة الثانٌة :المقومات البشرٌة وأثرها فً قوة الدولة
الف ل األول ال فحة 56
 -0ما المق ود بما ٌأ ً:
دٌموغرافٌييا  ٌ :ييود أ ييل كلميية دٌموغرافٌييا ةلييى اللغيية الٌونانٌييةه و ييألف مييت مقط ييٌت همييا
(دٌمو) و نً السكاته و(غرافً) و نً و يفه ومجميل الكلمية بير عيت و يف السيكات
ةلى أت أ بحت بر فٌما ب د عت عليم السيكاته فاليدٌموغرافٌا هيً دراسية الحجيم وال وزٌيع
وال ركٌب والنمو.
ال ييداد ال ييام  ٌ :ييد ال ييداد ال ييام الرسييمً للسييكات ال ييً قييوم بييه الدوليية مييت أهييم الم ييادر
ال قلٌدٌيية الرئٌسيية لدراسيية الخ ييائص والم غٌييرات السييكانٌة فييً مج مييع مييا وٌ ييرف ال ييداد
الشمولً على أنه ال ملٌة الكلٌة لجمع البٌانات الدٌموغرافٌة واالق
أفييراد دوليية م ٌنيية أو داخييل حييدود منطقيية جغرافٌيية م ٌنيية و

ادٌة واالج ماعٌة لجمٌيع
يينٌفلا وةعييدادها و جلٌزهييا

ونشرها دورًٌاه وذلك فً لحظة زمنٌة م ٌنة.
السييجل المييدنً :ح ي فظ ب ييض البلييدات الم قدميية فييً ال ييالم بأنظميية سييجٌل مس ي مر لسييكانلا
ضييمت م لومييات مثييل الجيينل وال ميير والحاليية الزواجٌيية والدٌانيية والملنيية ومكييات اةقاميية
وغٌرها .و ح فظ مكا ب ال سجٌل المحلٌة ببطاقة خا ة بكل فرد سجل فٌلا كل غٌٌر ٌطيرأ
على حالة هذا الفرد مثل الزواج واللجرة
السجل الحٌوي :هً سجالت سجل فٌلا األحداث الحٌوٌة عند وقوعلا أو ب د وقوعليا بف يرة
ق ٌرة و خ ص بوقائع الوالدة والزواج والطالق والوفاة .وٌ ضمت ال سيجٌل الحٌيوي و ي ًفا
ل دد األحداث الحٌوٌة وخ ائ لا ال ً حدث لسكات مج مع ما فً ف رة زمنٌة محدودة.
المس بال ٌنة :هو احد األدوات الملمة ال ً جمع مت خالليه ب يض البٌانيات السيكانٌة و قيوم
فكر لا على أخذ مجموعية جزئٌية ميت المج ميع قٌيد الدراسية ثيم ميٌم الن يائج عليى المج ميع
الذي أخذت منه لك ال ٌناته ولكت ٌش رط أت ٌ م حدٌد عٌنة ممثلة للمج ميع ٌنفيذها بياحثوت
ذوو خبرة عالٌة للح ول على ن ائج دقٌقة ٌمكت مٌملا على المج مع ككل.

أخطاء الشمول:

لق هذه األخطاك بدرجة الشمول أو بمدى غطٌة ال داد ألفيراد المج ميعه

و شمل أخطاك الحذف و كرار ال د ال ً حدث بق د أو بدوت ق د .و خ ليف ميت دولية ةليى
أخرى .

أخطاء المحتوىٌ :طلق على هذا النوع أخطاك اةجابة وال سجٌل و شمل الزٌادة أو النق يات
فييً سيينوات ال ميير أو مقييدار الييدخل أو عييدم اةدالك بالبٌانييات ال ييحٌحة للحاليية الزوجٌيية أو
النشاط االق

ادي وغٌرها

السٌاسة السكانٌة :سٌاسة الدولة بالنسبة لسلوك سكانلا مت الناحٌة الدٌموغرافٌة فيً الحاضير
والمس قبل أي أنلا مثيل مجموعية اةجيراكات والمخططيات والبيرامج ال يً سي لدف ال يأثٌر
كمًا وكٌ ًفا فً الم غٌرات النسبٌة للسكات بما ٌالئم حاجات المج ميع وم طلبيات نميوه ورفاهٌية
النال و شمل الم غٌرات الدٌموغرافٌة ميا ٌ ليق بحجيم السيكاته نميوهمه يوزٌ لم و يركٌبلم
وخ ائ لم
نظٌم األسرة :مجموعة مت البرامج واةجراكات ال ً قوم بلا الدولة لضبط النمو السكانً
مت خالل المباعدة فً الحمل أي الموالٌد وذلك ل شجٌع األفراد على ةنجاب عدد أقل مت
األطفال
نظرٌيية الحجييم األمثييل للسييكات :مييت النظرٌييات الحدٌثيية ال ييً ييربط بييٌت عييدد السييكات وحجييم
الموارد االق

ادٌة فً الدولةه ةذ أت مقٌال اف قار ةقلٌم أو دولة للسكات أو ازدحامه بليم هيو

ن ٌب الفرد مت الدخل القومً.
انفجييار سييكانً :وهييو بٌيير ٌسيي خدم فييً و ييف اال جيياه ال ييالمً للنمييو السييكانً الضييخم
والسرٌع الذي ٌ مٌيز بيه القيرت ال شيرٌت والنيا ج عيت ار فياع م يدل الموالٌيد ال يالمً لدرجيه
كبٌرة عت م دل الوفٌات.

الفر ة السكانٌة :فوق نسبة السكات فً ست ال مل ( الفئة المن جية) مميت قيع أعميارهم بيٌت
 64-05عاماه على نسبة السكات مت الفئات الم الةه وهً األقل مت  05عاما وأكثر مت 64
عاما.
 -2ما أهم م ادر البٌانات الدٌموغرافٌة ؟
 ال داد ال ام للسكات السجل المدنً السجل الحٌوي المس بال ٌنة -3ما فائدة البٌانات الدٌموغرافٌة ؟
د البٌانات السكانٌة المرج ٌة األساسٌة فً رف اال جاهات الدٌموغرافٌة الحالٌة
والمس قبلٌة ال ً كل ال القات الم داخلة بٌت ظواهر الدٌموغرافٌا ومقومات ال نمٌة
بأب ادها االق

ادٌة واالج ماعٌة والثقافٌةه و ساعد فً وجٌه السٌاسة السكانٌة وال خطٌط

اةنمائً
 -4قارت بٌت ال داد ال ام السكانً والمس بال ٌنة مت حٌث:
أ -السرعة :المس بال ٌنة أسرع مت ال داد ال ام للسكات
ب -ال كالٌف :المس بال ٌنة أقل كلفة مت ال داد ال ام للسكات
ج -الدقة :المس بال ٌنة ٌكوت أكثر دقة ةذا كانت ال ٌنة ممثلة للمج مع
 -5ما البدٌلٌات ال ً ٌ مد علٌلا مالثول فً نظرٌ ه؟
وضع مالثول فرضٌ ٌت أساسٌ ٌت لبناك نظرٌ ه فً السكات وهما :
 -0الط ام الزم وضروري لوجود اةنسات.
 -2ةت ال كاثر ضروري ومالزم لبقاك الجنل البشري.
 -6ما االن قادات ال ً ٌمكت أت وجه لنظرٌة مالثول

جيياكت نظرٌيية مييالثول شيياؤمٌه فييً نظر لييا بالمسي قبل ةذ وقييع أت سي مر الزٌييادة السييكانٌة
دوت وقف
 - -7ما اللدف مت خطط ال نمٌة؟
حقٌق رفاهٌة المواطت فً ظل الفر ة السكانٌة والو ول ةلى م دالت مر ف ة مت نسبة
السكات الناشطٌت اق

ادٌا مت خالل زٌادة اةقبال على ال مل الملنً وال قنً والرٌادي

وال شغٌل الذا ً.
 -8ما أهم قرارات مؤ مر القاهرة للسكات وال نمٌة؟
ٌ رض دراسة حاالت عت غٌٌر الممارسات فيً ال يحة اةنجابٌية و نظيٌم األسيرة وٌفحيص
الجلود ال المٌة المبذولة نحو رجمة ال زامات مؤ مر القاهرة ةلى ممارسات عالمٌة.

الفصل الثانً الصفحة 14
 -0ما المق ود بالمفاهٌم اآل ٌة :
الزٌادة الطبٌ ٌة :وٌطلق على الفرق بٌت عدد الموالٌد وعدد الوفٌات فً ف رة محددة لسكات
دولة م ٌنة
النمو السكانً :زٌادة عدد السكات بسبب الزٌادة الطبٌ ٌة و افً اللجرة
افً اللجرة :الفرق بٌت عدد الملاجرٌت الوافدٌت ةلى مج مع ما وعدد الملاجرٌت منه.
انفجييار سييكانً :وهييو بٌيير ٌسيي خدم فييً و ييف اال جيياه ال ييالمً للنمييو السييكانً الضييخم
والسرٌع الذي ٌ مٌيز بيه القيرت ال شيرٌت والنيا ج عيت ار فياع م يدل الموالٌيد ال يالمً لدرجيه
كبٌرة عت م دل الوفٌات.
اٌٙجشح اٌذاخٍ١خ  :أزمبي اٌفشد ِٓ ِىبْ إٌ ٝاخش ثشىً دائُ أِ ٚؤلذٚ،لذ ٠ى ْٛاالٔزمبي
داخً حذٚد اٌذٌٚخ.
 ،اٌٙجشح اٌخبسج١خ :أزمبي اٌفشد ِٓ ِىبْ إٌ ٝاخش ثشىً دائُ أِ ٚؤلذٚ ،لذ ٠ى ْٛاالٔزمبي
خبسج حذٚد اٌذٌٚخ.
٘جشح اٌىفبءاد اٌعٍّ١خ  :أزمبي اٌعٍّبء ٚر ٞٚاٌخجشح خبسج حذٚد د ٌُٙٚثغجت االغشاءاد
اٌز ٟرمذَ ِٓ لجً اٌذٚي اٌّغزمجٍخ ٌُٙ
اٌٙجشح اٌمغش٠خ ٠ :ضطش اٌفشد أح١بٔب ً ٌزغ١ش ِىبْ إلبِزٗ ثشىً لغش ٞأ ٚإججبسٔ ٞز١جخ
ظشٚف ع١بع١خ أ ٚث١ئ١خ.
الحجم السكانً :عدد األفراد فً مكات م ٌت وفً وقت محدد
 -2ما اآلثار الم ر بة على الدول عند حدوث اخ الل فً ال وازت بٌت عدد السكات والموارد
فٌلا؟

فً حالة نقص السكات بالنسبة للموارد لجأ الدولة ةلى ف

باب اللجرة ةلٌلاه بٌنما ةذا

زاد عدد السكات عت المو ارد فانه ٌض ف الدولة وٌ ٌق خطط ال نمٌة فٌلا وقو لا
السٌاسٌة وال سكرٌة والضغط على الخدمات فٌلا و ضطر لقبول المساعدات الخارجٌة
وخا ة الغذائٌة
 -3بٌت أسباب ما ٌلً:
أ -لجأت ب ض الدول الم قدمة ةلى خفٌض قٌود اللجرة ةلٌلا؟
وفٌر القوى ال املة و نمٌة مواردها
ب -ل حقٌق ال وازت بٌت الموارد والسكات وال خفٌف مت المشاكل ال ً

رض للا

ج -بسبب اللجرة الفلسطٌنٌة وال ائدٌت مت الخلٌج والدول ال ربٌة المجاورة للا وار فاع
مس وى الخ وبة وانخفاض مس وى الوفاة فٌلا
د-

بر هجرة الكفاكات ال لمٌة مت اشد أنواع اللجرة أثٌرا على الدول النامٌة ال ً

نفق مالٌٌت الدوالرات على أبنائلا ح ى ٌح لوت على درجات علمٌة عالٌة
وخ

ات م مٌزةه ثم أ ً ب ض الدول و س قطب هذه الكفاكات ن ٌجة لإلغراكات

المادٌة ال ً قدم للا .وبال الً فلً حرم بلدها األ لً مت االس فادة مت هذه الكفاكات
وساعدت على خلفلا وهدر األموال ال ً أنفقت علٌلا.
ه -الجانب االٌجابً :وفٌر األٌدي ال املة للمدت و حقٌق ال نمٌة فٌلا أما الجانب السلبً:
حرم الرٌف مت الكفاكات وال نمٌة ونقص األٌدي ال املة
و -وفٌر األٌدي ال املة وزٌادة ال نمٌة االق

ادٌة فٌلا

ز -بسبب الضغط السكانً على الموارد والخدمات فٌلا والمشكالت االج ماعٌة
واالق

ادٌة ونقص الغذاك والح ول على المساعدات الخارجٌة

ح -المشاركة فً قوات حفظ السالم ال المً ه م ع األردت ب القات اٌجابٌة مع دول
ال الم وعدم ال دخل فً شؤوت الدول األخرى
 -4ايجابياث الهجرة على الدول المستقبلت والمرسلت

الدول المستقبلت

الدول المرسلت

رع٠ٛض إٌمض ف ٟاأل٠ذ ٞاٌعبٍِخ

اٌزخف١ف ِٓ حذح اٌجطبٌخ

سفذ٘ب ثبٌىفبءاد اٌعٍّ١خ ٚاٌفٕ١خ

اٌزح٠ٛالد اٌّبٌ١خ ٌٍّٙبجش ٓ٠رحغٓ اٌّغزٜٛ
االلزظبدٌ ٞجالدُ٘

رطٛس اٌّذْ ٚرٛععٙب

سفع ِغزِ ٜٛع١شخ اٌفشد

اعزغالي ِٕبطك جذ٠ذح ٌُ رىٓ ِغزغٍخ
ِٓ لجً

االلزظبد ف ٟاعزٙالن اٌّٛاسد اٌطج١ع١خ

سلبياث الهجرة على الدول المستقبلت والمرسلت
الدول المستقبلت

الدول المرسلت

خًٍ ف ٟاٌزشو١ت اٌعّشٞ
ٚإٌٛعٟ

خًٍ ف ٟاٌزشو١ت اٌعّشٚ ٞإٌٛعٟ

ّٔ ٛعش٠ع ٌٍغىبْ

ثظء ا ٚرٕبلض ف ٟإٌّ ٛاٌغىبٟٔ

ِشىالد اجزّبع١خ ٚثمبف١خ

حشِبْ اٌذٌٚخ ِٓ اٌىفبءاد اٌعٍّ١خ ٚاٌفٕ١خ

اٌضغظ عٍ ٝاٌخذِبد

ثظء ف ٟإٌّٚ ٛاٌزطٛس االلزظبدٞ

اضعبف اٌخطظ اٌزّٕ٠ٛخ

افشبي اٌخطظ اٌزّٕ٠ٛخ ارا وبٔذ اٌٙجشح لغش٠خ

ِشىٍخ رٛف١ش اٌّغبوٓ

-

اٌزٍٛس

-

اعزٕضاف اٌّٛاسد اٌطج١ع١خ

-

 -6=5ايجابياث الحجم الكبير للسكان وسلبياته
مميزاث الحجم الكبير للسكان

سلبياث الحجم الكبير للسكان

اٌمٛح اٌعغىش٠خ اٌىج١شح وبٌج١ش ٓ١األِش٠ى ٟظٛٙس حشوبد اٌزّشد االٔفظبٌ١خ
ٚاٌظ.ٟٕ١
رٛف١ش ل ٜٛثشش٠خ عبٍِخ

ضعف اٌمذسح عٍ ٝرٛف١ش اٌحّب٠خ ٚاألِٓ
ٌٍغىبْ

رٛف١ش األِٓ ٚاٌمٛح ٚاٌثمخ ثبٌٕفظ أِبَ أٞ
أطّبع خبسج١خ.

ضعف اٌمذسح عٍ ٝرٛف١ش فشص اٌعًّ

رٛافش عٛق اعزٙالوٚ ٟاعع ٠غزٛعت إٔزبج ضعف اٌمذسح عٍ ٝرٛف١ش اٌغزاء ٌٍغىبْ
اٌذٌٚخ
ظٛٙس أعذاد وج١شح ِٓ اٌّجذعٚ ٓ١اٌعٍّبء
ٚاٌجبحثٓ١

ضعف اٌمذسح عٍ ٝرٛف١ش اٌخذِبد ٚأزشبس
اٌجٚ ًٙاألِ١خ ف ٟاٌذٚي إٌبِ١خ

 -7اٌعٛاًِ اٌجغشاف١خ ِثً االسرفبع عٓ ِغز ٜٛعطح اٌجحشٚ ،أحٛاي إٌّبخ ٚ ،إٌجبد
اٌطج١عٚ ،ٟخظٛثخ اٌزشثخٚ ،رٛافش اٌّ١بٖ
 -8فسر ما ٌلً:
أ -وفٌر القوى ال املة و نمٌة مواردها
ب -مناطق م جمدة أي نخفض فٌلا درجات الحرارة

الفصل الثالث الصفحة 55
 -0ما المق ود بالمفاهٌم اآل ٌة:
اٌزشو١ت اٌعّش : ٞرمغ ُ١عىبْ اٌذٌٚخ اٌ ٝثالس فئبد عّش٠خ ( ألً ِٓ  55عٕخ  – 55،الً
ِٓ  65عٕخ  ،اوجش ِٓ  65عٕخ) .
اٌزشو١ت إٌٛع :ٟرٛص٠ع اٌغىبْ اٌخبص ث ٓ١اٌزوٛس ٚاإلٔبس
اإلعبٌخ :أفشاد ال ٠غّح ٌ ُٙثبٌعًّ عٛاء وبٔٛا أطفبال طغبسا أَ شٛ١خب طبعٕ ٓ١ثبٌغٓ
اٌٙشَ اٌغىبٔ :ٟسعُ ث١بٔٛ٠ ٟصع ف ٗ١عىبْ اٌّجزّع حغت اٌعّش ٚإٌٛع ٠ٚحذد ٔغجخ اٌغىبْ
ف ٟوً فئخ عّش٠خ ٠ٚحزً اٌزوٛس اٌجبٔت األ ِٓ ّٓ٠اٌٙشَ فّ١ب رحزً اإلٔبس اٌجبٔت األ٠غش
ِٕٗ
اٌزشو١ت أالثٕ :ٟرٛص٠ع اٌغىبْ ف ٟاٌذٌٚخ حغت رعذد اٌم١ِٛبد ٚاأللٍ١بد فٙ١ب
اٌزّ١١ض اٌعٕظش :ٞرّ١١ض أ ٚاعزثٕبء أ ٚرم١١ذ أ ٚرفض٠ ً١م َٛعٍ ٝأعبط اٌعشق أ ٚاٌٍْٛ
أ ٚإٌغت أ ٚاألطً اٌم ِٟٛأ ٚاٌعشلٟ
جذاس اٌفظً اٌعٕظش٠ :ٞعزجش جذاسا غ١ش لبٔ ٟٔٛف ٟاألساض ٟاٌفٍغط١ٕ١خ ٚاٌز٠ ٞجٍغ طٌٗٛ
اإلجّبٌٔ ٟح 727 ٛوٍِٛ١زشاً٠ ٚ.مع ِ ِٓ % 55غبس اٌجذاس داخً أساض ٟاٌضفخ اٌغشث١خ
١ٌٚظ عٍ ٝطٛي خظ اٌٙذٔخٚ ،ع١عضي اٌجذاس ٔح ِٓ % 9 ٛأساض ٟاٌضفخ ثّب فٙ١ب اٌشطش
اٌششل ِٓ ٟاٌمذط اٌّحزٍّخٚ .أْ ِب ٠مشة ِٓ  557رجّعب عىبٔ١ب فٍغط١ٕ١ب رمع خٍف اٌجذاس
ِّب ٠ضطش اٌغىبْ اٌجبٌغ عذدُ٘ حٛاٌ55 ٟاٌف ٔغّٗ ِٓ اٌحظٛي عٍ ٝرظبس٠ح خبطخ أٚ
اٌزٕغ١ك اٌّغجك ٌٍٛطٛي إٌ ٝأساض.ُٙ١
ال ركٌب اللغوي :وزٌع السكات فً الدولة حسب اللغات فٌلا
ال ركٌب االق
االق

ادي :حدٌد حجم القوى ال املة وخ ائ لا و وزٌ لا على األنشطة

ادٌة و رف نسبة البطالة فً الدولة

السكات النشٌطوت اق

ادٌا ُ٘ :األفشاد اٌز٠ ٓ٠شزشو ْٛف ٟرمذ ُ٠اٌعًّ إلٔزبج اٌغٍع

االلزظبد٠خ ٚاٌخذِ بد ٠ٚزضّٓ رٌه ٌ١ظ فمظ اٌعبٍِٚ ٓ١لذ إجشاء اٌزعذاد ثً ٚاٌّزعطٍ ٓ١أٞ
اٌمبدس ٓ٠عٍ ٟاٌعًّ ٚاٌجبحث ٓ١عٕٗ .
ِعذي إٌشبط االلزظبد ٞاٌخبَ ثأٔٗ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍغىبْ ر ٞٚإٌشبط االلزظبد ِٓ ٞجٍّخ
اٌغىبْ ف ٟجّ١ع األعّبس.
 -2أ) نسبة

غار الست اقل فً الدول الم قدمة مت الدول النامٌة

ب) نسبة كبار الست أكثر فً الدول الم قدمة مت الدول النامٌة
ج) وٌمثل ال وزٌع ال مرى فً اللرم السكانً للدولة الذي ٌظلر ار فاع نسبة
الست فٌلا (األمم الف ٌة) مٌزة فى

غار

حقٌق وازت القوى مع األمم األخرىه حٌث

زداد قدر لا على حشد عدد أكبر مت قوى ال املة على المس وى المدنى وال سكرىه
ةذا اس طاعت وجٌه هذه الفئة وفق خططلا واح ٌاجا لا المس قبلٌةه فً حٌت ةذا لم
س طع ذلك سٌؤدي ةلى ار فاع م دالت البطالة بٌت األفراده بٌنما ٌزٌد كلفة
الرعاٌة ال حٌة على الدول الم قدة ال ً ر فع فٌلا نسبة كبار الست
—3فسر ما ٌأ ً:

 oو ف الدول ال ناعٌة الم قدمة بالدول اللرمة.
الر فاع نسبة كبار الست فٌلا
 أهمٌة دراسة ال ركٌب النوعً لدولة.
م رفة نسبة القوى ال املة فً الدولة مت الجنسٌت ومدى مساهمة كل منلما فً
النشاط االق ادي
 ما زال السود ٌ انوت سٌاسة ال مٌٌز ال ن ري فً الوالٌات الم حدة األمرٌكٌة.
بسب الممارسات السلبٌة ضدهم ه وعدم ةعطائلم كامل حقوقلم
 ن م سوٌسرا باألمت واالس قرار على الرغم مت دد القومٌات فٌلا.

جانل وانسجام القومٌات فٌلا


د األقطار ال ربٌة واةسكندنافٌة أكثر دول ال الم جانسا ً دٌنٌا ً.
ٌ نق فٌلا( )%91مت السكات أو أكثر دٌانة واحدة

 oال ٌ فق وزٌع األدٌات مع الحدود السٌاسٌة بٌت الدول.
وجود سكات للم دٌانة مش ركة وٌف ل بٌنلم الحدود السٌاسٌة

 oفوق الدول الم قدمة على الدول النامٌة اق

ادٌا ً وعسكرٌا ً وسٌاسٌا ً.

ال قدم ال لمً ووجود الخبرات ال لمٌة الم خ
و طور ابحث ال لمً

ة وذوي الملارات الفنٌة

 oار فاع نسبة البطالة فً األردت.
 oقلة فرص ال مله ض ف القطاع ال ناعًه

اس ت بخرٌطة وزع اللغات الرسمٌة فً ال الم ةكمال الجدول اآل ً:
د فٌلا اللغات

دول ذات لغة واحدة

دول ذات لغ ٌت

دول

اس رالٌاه دول الوطت
ال ربً

كنداه اسبانٌا

اللند وال ٌت

-4ما مؤشرات المس وى ال لٌمً لسكات الدولة؟
نسبة األمٌة بٌت السكات الذكور واةناث فً الفئات ال مرٌة المخ لفةه ونسبة
المل حقٌت بالمدارل والم اهد والجام ات فً المراحل ال لٌمٌة كافة .وكذلك عدد

السكات الذٌت ٌ م وت بالملارات الفنٌة والخبرات ال لمٌة الم خ

ةه وال لماك

والملندسوت فً مجاالت البحث وال طوٌر ال لمً وال قنً
-5قارت بٌت الدول الم قدمة والدول النامٌة مت حٌث المس وى ال لٌمً للسكات.
نسبة الم لمٌت والخبرات ال لمٌة وال قنٌة والبحوث أكثر فً الدول الم قدمة

أسئلة الوحدة
 -5عرف المق ود بالمفاهٌم والم طلحات اآل ٌة :اللجرةه البطالةه ال مٌٌز ال ن ريه
اللرم السكانًه هجرة الكفاٌاته ال ركٌب اةثنً (ال رقً)ه م دل النشاط االق

اديه

م دل اةعالةه السٌاسة السكانٌةه نظٌم األسرة ه اةنفجار السكانًه الفر ة السكانٌة.
-2
-3
-4
-5

اذكر أهم األسباب الطاردة لللجرة.
سٌاسٌة ه عسكرٌة(حروب)ه اق ادٌة
اذكر ال وامل البشرٌة والطبٌ ٌة المؤثرة فً ال وزع السكانً.
طبٌ ٌة ه بشرٌة واق ادٌة
اذكر ال وامل المؤثرة فً ال ركٌب النوعً للسكات.
م دل الموالٌد والوفٌاته الحروب ه قوانٌت الدولة
قارت بٌت ةٌجابٌات وسلبٌات الحجم السكانً الكبٌر.
ةٌجابٌات وسلبٌات الحجم الكبٌر لسكات الدولة.

إٌجابٌات الحجم الكبٌر للسكان

سلبٌات الحجم الكبٌر للسكان

القوة العسكرٌة الكبٌرة (الجٌشٌن
االمرٌكً والصٌنً).

ظهور حركات تمرد انفصالٌة

توفٌر قوى بشرٌة عاملة (حجم قوة
العمل)

ضعف القدرة على توفٌر فرص العمل
(انتشار البطالة)

الشعور باألمن والقوة والطمأنٌنة والثقة ضعف القدرة على توفٌر الحماٌة واألمن
للسكان
بالنفس من أي اطماع خارجٌة.

 -6فسر ما ٌأ ً:
 ٌ د األردت مت الدول قلٌلة السكاته ولكنه ٌل ب دوراً ملما ً فً حفظ السالم.مشارك ة فً قوات حفظ السالم ال المًه وازت سٌاس ه الدولٌة
ٌ -ؤثر ال ركٌب ال رقً (اةثنً) فً قوة الدولة السٌاسٌة واالق

ادٌة.

ال سام واالنسجام وال وافق بٌت سكات الدولة واالعراق فٌلا ٌمنحلا القوة ال كل ٌسبب فً
ض فلا
ٌ -ؤثر ال وزع السكانً فً قوة الدولة االق

ادٌة والسٌاسٌة.

ال وزع المن ظم للسكات فً الدولة ٌمنحلا القوة والسٌطرة على اجزائلا واس ثمار
مواردها
 ٌشكل ار فاع م دل النمو السكانً عائقا ً فً بناك القوة السٌاسٌة للدول النامٌة.ٌزٌد مت اعباك الدولة اق

ادٌا وعلمٌا و حٌا وخدما ٌا

 -6قارت بٌت سلبٌات اللجرة وةٌجابٌا لا فً كل مت الدول المس قبلة والدول المرسلة.
ةٌجابٌات اللجرة على الدول المس قبلة والمرسلة
الدول المستقبلة

الدول المرسلة

وٌض النقص فً األٌدي
ال املة

ال خفٌف مت حدة البطالة

رفدها بالكفاٌات ال لمٌة والفنٌة

ال حوٌالت المالٌة للملاجرٌت حست المس وى
االق ادي لبالدهم

طور المدت و وس لا

رفع مس وى م ٌشة الفرد

 -8بٌت األفكار الرئٌسة ال ً قوم علٌلا النظرٌات السكانٌة اآل ٌة:
ابت خلدوت  -مالثول  -الحجم األمثل.

نظرٌة ابن خلدون
د نظرٌة ابت خلدوت فً القرت الرابع عشر أول دراسة ناول موضوع السكاته فقد كات ٌرى أت
األوضاع السٌاسٌة واالق
الزواج وبال الً اةنجاب.

ادٌة واالج ماعٌة مل على زٌادة حجم السكات مت خالل اةقبال على

نظرٌة مالتوس
أت القدرة على ال كاثر اكبر بكثٌر مت القدرة على ةن اج الط ام ووض ذلك بقوله ةت حجم السكات
ةذا لم ٌضبط سٌزٌد على أسال م والٌة هندسٌة كل ربع قرته بٌنما ال ٌ زاٌد ةن اج الط ام فً أحست
الظروف ةال على أسال م والٌة حسابٌة فقط على الف رة نفسلا
الحجم األمثل
ربط بٌت عدد السكات وحجم الموارد االق

ادٌة فً الدولةه ةذ أت مقٌال اف قار ةقلٌم أو دولة

للسكات أو ازدحامه بلم هو ن ٌب الفرد مت الدخل القومً.

الوحدة الثالثة :االنسان والبٌئة
أسئلة الفصل األول  :االنسان والبٌئة (صفحة )775
 -7عرف المقصود بما ٌاتً:
 النفاٌات :مواد زائدة غٌر مرغوبة نا جة عت اسي مال االنسيات لم يادر االرض الم نوعيةمت مخلفات.

 مكب النفاٌات :موقع ٌ م فٌه ردم النفاٌات على طبقات خللليا كمٌيات ميت ال ربية مفروشيةكغطاك فوق كل طبقة.
 اعادة ال يدوٌر :اعيادة اسي خدام الميواد القابلية لل يدوٌر كالبالسي ٌك واليورق والرجياج...ه اوان اج من جات منلا.
 -2وضااح العالقااة المتبادلااة بااٌن االنسااان والبٌئااة ماان نقطااة الصاافر الااى االن ،وتوقعاتااك
المستقبلٌة لها.
 -كانييت اولييى مراحييل االنسييات

مييد علييى الجمييع وال ييٌد ه ثييم جيياكت مرحليية الزراعيية

واس ئنال الحٌوات و ربٌ ه وممارسة الرعً.
-

ار عدد السكات ٌزداده وظلرت ال جم ات الزراعٌة والقرى.

 ازداد نمييو ال جم ييات السييكانٌة فظلييرت المييدت و طييورت ال ييناعة وازداد الطلييب علييىالموارد الطبٌ ٌة.
 سيياهمت الثييورة ال ييناعٌة ومييا رافقلييا مييت طييور فييً ال لييوم المخ لفيية لل يياثٌر علييى عالقييةاالنسات فً البٌئة مت خالل اس نزاف الموارد الطبٌ ٌة.
 وق ات المس قبل :سٌزداد اسي نزاف واسي لالك الميوارد الطبٌ ٌية المخ لفية فيً البٌئيةه ممياسٌساهم فً فاقم المشيكالت البٌئٌية ميالم كيوت هنياك ٌقظية جيادة ميت قبيل السيكات بضيرورة
المحافظة على البٌئة ومن لا مت ال دهور.
 -3ما اثر نمو السكان فً الموارد الطبٌعٌة؟
 ساهم زٌادة اعداد السكات ونموهم فً اس نزاف الموارد الطبٌ ٌة ونضوبلا. -4ما العالقة بٌن االستنزاف واالستخدام الجائر للموارد  ،والتنمٌة المستدامة؟
 ٌزٌييد االس ي خدام الجييائر للمييوارد مييت اس ي نزافلا فٌمييا مييل ال نمٌيية المس ي دامة علييى الحييدوال قنييٌت مييت ذلييك االس ي زافه حٌييث مييل ال نمٌيية المس ي دامة علييى لبٌيية اح ٌاجييات السييكات
لالجٌيييال الحالٌييية والمقبلييية ب يييورة مسييي مرة ميييت خيييالل ادارة الميييوارد الطبٌ ٌييية و يييٌان لا
و وجٌلا بطرٌقة سلٌمة وامنة.
 -5هل ٌعد التزاٌد السكانً مشكلة؟ لماذا؟
 -ن مه الت ال زاٌد السكانً ٌ نً مزٌدا مت اس لالك واس نزاف الموارد الطبٌ ٌة.

 -6اذكر اهم العوامل الواجب اخذها بالحسبان ،عند اختٌار موقع المكب.
 م ادر المٌاه السطحٌة والجوفٌة. مناخ الموقع( االمطاره درجة الحرارةه الرٌاحه.).... طبوغرافٌة الموقع ووجود ال ربة الالزمة لل غطٌة. ب د الموقع عت م ادر ان اج النفاٌات. الكلفة ال شغٌلٌة للموقع. قبول سكات المنطقة للمكب. -1اذكر اهم المشكالت التً تعانً منها البٌئة ،وما اقتراحاتك لحل هذه المشكالت؟
أ -المشكالت - :قطع الغابات.

– لوث مٌاه البحار والمحٌطات.

 -لوث اللواك.

 -اثر ال ناعة فً البٌئة والنفاٌات.

ب -االقتراحات - :حرٌج و شجٌر الغابات.
 الحد مت الزحف ال مرانً با جاه االراضً الزراعٌة. طبٌق ال شرٌ ات والقوانٌت ال ً حد مت ال دي على البٌئة. زٌييادة الييوعً البٌئييً لييدى السييكات بضييرورة المحافظيية علييى البٌئييةه و ف ٌييل مبييدأ االدارةوال ربٌة البٌئٌة.
 اعادة ال دوٌر. -8صنف طرائق تعامل االنسان مع البٌئة فً االردن الى مجموعتٌن:
أ -وافق االنسات مع البٌئة.
 ٌ خذ جانب اٌجابً نحو البٌئة مت خالل نقل الرعاه مت مكيات الخير طلبيا ً لغيذاك قط يانلمهمما ٌسم للنبا ات بال جدد فً بٌئ لا والمحافظة على البٌئة.
 بناك السدود مثل سد وادي راجل فً منطقة االزرق ساهم ب وفٌر المٌاه للبدو ومواشٌلم.ب -اساكة اس خدام موارد البٌئة.
 ن ٌجة ازدٌاد عيدد سيكات االردت والسيٌما الميدت فاقميت مشيكلة ال ليوث بمخ ليف انواعيههواس نزاف الموارد الطبٌ ٌة كالماك والنفط .

 لب ض السدود اثار سلبٌة اكثر مت اٌجابٌا لا النلا ؤثر عليى نياقص غذٌية المٌياه الجوفٌيةو راجع الغطاك النبا ًه و راكم االمالح حول منطقة السدود ال حراوٌة.
ج -قٌم هذه الطرائق (اهمٌ لا لالنساته ومالئم لا للبٌئة)
 سيياهم الطرٌقيية االولييى فييً الحفيياظ علييى البٌئييةه بٌنمييا الطرٌقيية الثانٌيية زٌييد مييت اسي نزافالموارد الطبٌ ٌة وح ى الو ول الى انقراضلا.
د -ما مدى امكانٌة دٌللا ل ال البٌئة؟ قدم اق راحاته وناقشلا مع زمالئك.
 ٌمكت االس فادة مت لك الطرق بال ركٌز على وجٌه السكات نحو قلٌيل و رشيٌد االسي لالكواس خدام الموارد الطبٌ ٌة الم جدة كالشمل والرٌاح.
 -5كااون تعمٌمااا ٌوضااح العالقااة بااٌن زٌااادة عاادد السااكان واسااتهالك المااوارد ،ومشااكلة
النفاٌات الصلبة.
 ال القة طردٌة فكلما زاد عدد السكات زاد ميت اسي لالك الميوارد مميا ٌ ر يب علٌيه زٌيادةالمخلفات االس لالكٌةه الذي سٌزٌد مت فاقم مشكلة النفاٌات ال لبة.

أسئلة الفصل الثانً :البٌئة والتنمٌة (صفحة )734
 -7ما لمقصود بـ:
 الزراعيية المس ي دامة :نمييط حييدٌث نسييبٌا ٌل يدف الييى الحف ياظ علييى بٌئيية نظٌفيية خالٌيية مييتالملوثات الكٌماوٌة ومن جا لا.
 الزراعة الكثٌفة :نمط زراعً ٌ مد على االٌيدي ال املية واسي خدام االجليزة الحدٌثية عليىنطاق واسع.

 اليييدورة الزراعٌييية :نييياوب زراعييية المحا يييٌل الزراعٌييية المخ لفييية عليييى قط ييية االرضالواحدةه بلدف الحفاظ على مخزونلا مت المواد الم دنٌة وال ضوٌة فً ال ربة.
 -2ما اهمٌة الزراعة الكثٌفة للدول النامٌة؟
 ألنلا ساهم فً وفٌر الغذاك للسكات فادٌا للمجاعةه كما ات ان اج الغيذاك ٌكيوت باقيل كلفيةواكثر كمٌة.
 -3اٌهما تعطً االولوٌة  :صحة االنسان والقضاٌا البٌئٌة ،ام زٌادة االنتاج؟
 االولوٌة ل حة االنسات وقضاٌا البٌئة. -4قااٌم االثااار االٌجابٌااة والساالبٌة الناجمااة عاان حرٌااة التجااارة فااً كاال ماان  :تااوفٌر فاارص
العمل ،والحٌاة البرٌة واالنقراض.
المجال
وفٌر فرص ال مل

االثار السلبٌة

االثار االٌجابٌة

اسيييلم السيييفر فيييً اسييي غالل ميييوارد ظليييييور ال ليييييوث والمشيييييكالت
البٌئة ه وازدها ال جارة بٌت الدول

النا جة عت ال ناعة وال جارة.

الحٌييييييييييياة البرٌييييييييييية ا ييييبحت ال جييييارة مييييت االعمييييال اال جار بم ياطف الفيرو وجليود
واالنقراض

المزدهيييرة فيييً ب يييض اليييدول مثيييل الفقمات
اندونٌسٌاه وال ٌت.

 -5كٌف تسهم التنمٌة المستدامة فً الحفاظ على التنوع الحٌوي؟
 مييت خييالل حماٌيية االنسيياق الطبٌ ٌيية وادام لييا مثييل :الحفيياظ علييى نسييبة الثييدٌٌات والطٌييورالملددة باالنقراض
 والمحافظيية علييى الغابييات ال ييً ييد مسي ودعا ملمييا لل نييوع الحٌييوي ه حٌييث سيياهم ال نمٌييةالمس دامة بالحفاظ على الموارد الطبٌ ٌة و رشٌد اس لالكلا و وٌضلا.
 -6ما الموارد الطبٌعٌة التً تؤخذ فً الحسبان عند التفكٌر بمشارٌع التنمٌة المستدامة؟
 -الموارد المائٌة.

– الموارد الم دنٌة.

 -الغطاك النبا ً وال ربة.

 -1ما المعوقات التً تواجه العاملٌن فً مجال التنمٌة؟
 -الظروف السٌاسٌة.

– الظروف االج ماعٌة.

 -الظروف االق

 -8ما العوامل التً تحد من القدرة على مواجهة التحدٌات البٌئٌة التً نواجهها؟

ادٌة.

 -ندرة المٌاه.

– دهور االراضً و

– االدارة غٌر السيلٌمة

حرها.

للنفاٌات.
 -دهور البٌئة البحرٌة والساحلٌة.

– لوث المٌاه واللواك.

 -5اذكر الممارسات البشرٌة التً اثرت فً النظم البئٌة المختلفة فً العالم.
 -االح بال الحراري.

– فقدات ال نوع الحٌوي.

 -قطييع الغابييات.

– ال ييٌد الجييائر.

 -ال

حر.

– مشييكلة مخييزوت الغييذاك

والمٌاه.
 -74اذكر مؤشرات العولمة التً اثرت فً البٌئة.
 ا بحت ال جارة ال المٌة بالحٌوانات البرٌة مت االعمال المزدهرة لب ض الدول. اس نزاف االوزوت و لوث البحار و غٌر المناخ. ظلور السفر وال جارة فً اس غالل موارد البٌئة. ان شار الملوثات وخا ة المبٌدات الحشرٌة. -77ما السماد المستخدم فً الزراعة العضوٌة؟ ما مصدره؟
 السماد الطبٌ ً ه مت اوراق النبا ات ومخلفات الحٌوانات. -72هل ٌمكن عد الزراعة العضوٌة منهجا وقائٌا لمشكالت البٌئة؟ وضح وجهة نظرك؟
 ن مه الت الزراعة ال ضوٌة راعً ظروف البٌئة الطبٌ ٌة للمكاته و حافظ عليى عنا يرال نوع الحٌوي والنشاط البٌولوجً لل ربة.
 -03ما الدول ال ً وق ت على اال فاقٌة؟ ما اهمٌة اال فاقٌة فً موضوع ال غٌر المناخً؟
 -04هل ٌمكت االس فادة مت حركية ال ولمية للحفياظ عليى البٌئية؟ نياقش وجلية نظيرك مبٌنيااق راحا ك الداعمة او المخالفة لظاهرة ال ولمة .ما الذي ٌجيب عليى اليدول القٌيام بيه فيً هيذا
المجال؟
 ن مه-

 -05ما ال أثٌرات البٌئٌة الم وق ة لل جيارة الحيرة فيً االردت :فيً اسي لالك المٌياهه ونوعٌية
المٌاهه واس خدام االراضًه وم ادر الطاقة؟

أسئلة الفصل الثالث  :االنسان وادارة البٌئة (صفحة)744
 -7عدد اجراءات االدارة البٌئٌة.
 -مرحلة ال خطٌط.

– مرحلة قلٌل االضرار.

 -مرحلة طوٌر القٌال.

– المراقبة.

 -2ما سبب تكون الهارٌكٌن فً نهاٌة فصل الصٌف؟

 ن ٌجة بخر الماك الدافً مت مسطحات المحٌط االطلسً او المحٌط اللادي الشرقًه حٌيثشٌع ببخار الماك مكونة غٌوم ضخمة وعوا ف واعا يٌر

يل سيرعة الرٌياح فٌليا اليى

211كم /ساعةه و سقط امطار غزٌرة م حوبة برعد وبرق.
 -3هل تعرف الكارثة الطبٌعٌة من اسمها ام من اثرها فً االنسان والبٌئة؟
 -ييرف مييت اثرهييا علييى االنسييات والبٌئيية ف ييودي الييى شييل الحركيية االق

ييادٌة و ييدمٌر

المم لكات والبنٌة ال ح ٌة.
 -4مااا االثااار اٌاار المباشاارة ماان حاادوث االخطااار الطبٌعٌااة؟ فكاار (البنٌااة التحتٌااة ،التاازود
بالطعام والماء).
 البنٌة ال ح ٌة :ؤدي الكيوارث الطبٌ ٌية اليى يدمٌر البنيى ال ح ٌية لليدول مميا ٌ ر يب علٌيهحمل اعباك مالٌة ضخمة ال الح واعادة خدمات البنٌة ال ح ٌة كما كانت.
 ال زود بالط ام والماك :ؤثر االخطار الطبٌ ٌة على الحد مت زوٌد السكات بالط ام والمياكبسبب دمار االراضً الزراعٌة وا يالف المحا يٌله او يدمٌر الطيرق ال يً ٌي م ميت خاللليا
نقل الط امه او دمٌر شبكات المٌاه.
 -5ما المقصود بكل مما ٌاتً:
 المحمٌييات الطبٌ ٌيية :منطقيية جغرافٌيية محييددة المسيياحة ح ييوي علييى نبا ييات او حٌوانيياتملددة باالنقراض.
 طرٌقة القوائم :هً قوائم شمل اهم ال نا ر البٌئٌة ومدى اثرها بالخطر البٌئً النا ج عتال لوثه او سوك اس غالل الموارد.
 -قٌٌم االثر البٌئً :االجراكات ال ملٌة ال ً

مم لم رفة االثار البٌئٌة الي نشاط نموي.

 -1اذكر اهداف دراسات االثر البٌئً.
 ابراز ن ائج قٌٌم االثار البٌئٌة الم وق ة للمخططٌٌت وا حاب القرار. نفٌذ المشارٌع ومراقبة اثارها فً عنا ر البٌئة الرئٌسة. الحفاظ على ال نمٌة المس دامة. -8ما عالقة تقٌٌم االثر البٌئً فً استعماالت االراضً وادارتها؟

 ٌساعد قٌٌم االثر البٌئً فً حدٌد نمط اس مال االرض المناسب ه الت عند ال قٌٌم جيرىدراسيات لل بيرة وعنا يير البٌئية فييً المنطقية للوقيوف علييى ميدى نجيياح االسي مال المناسييب
لالرض.
 -5كٌف ٌمكن للدول النامٌة ان تتجنب المشكالت الناجمة عن التوزٌع العشاوائً للمصاانع
والقرٌبة من موارد المٌاه واالراضً الخصبة خاصة؟
 مت خالل اجراك دراسات ل قٌٌم االثر البٌئً ل لك المشارٌع والم انع. عزل هذه الم انع عت ال جم ات السكانٌة وموارد المٌاه. -ال اكد مت ال زام لك المنشات ال ناعٌة بوسائل حماٌة البٌئة واالل زام بلا.

الوحدة الرابعة :التكنولوجٌا واالدوات الجغرافٌة

أسئلة الفصل:األول :الخرٌطة (صفحة )765
 -7ما المقصود بالمفاهٌم اآلتٌة:

 شبكة اةحداثٌات :هً ال ً مثل الموقع الفلكيً للمكيات أو الظياهرةه وٌ بير عنليا بخطيوطالطول ودوائر ال رض.
 الرموز الموض ٌة :هً الرموز المس خدمة للداللة على الظيواهر الجغرافٌية المن شيرة عليىمساحة محددة مت األرض كالمدته والقرىه والٌنابٌعه والمناطق األثرٌة وغٌرها.
 مسييقط الخرٌطيية :نقييل الم لومييات والبٌانييات مييت سييط األرض الكييروي ةلييى سييط مسي وعلييى الخرٌطييةه بحٌييث بقييى م ييالم سييط األرض فييً مواق لييا ال ييحٌحة بالنسييبة لب ضييلا
الب ض وفق م ادالت رٌاضٌة.
 -2فسر ما ٌأتً:
أ-

دد الرموز المس خدمة فً الخرٌطة.

 حسب دد ظاهرات سط األرض. لذا ٌ ذر مثٌل جمٌع فا ٌل الظاهرات على الخرٌطة.ب -اس خدام مقٌال الرسم فً الخرٌطة.
 ألنه النسبة بٌت أي ب د على الخرٌطية ونظٌيره عليى األرضه حٌيث ٌ يذر رسيم الخرٌطيةكما لو كانت على الطبٌ ة بدوت مقٌال رسم.
 ةجراك الحسابات للمساحات والمسافات على الخرٌطة. -3ما عناصر الخرٌطة؟
 عنوات الخرٌطة – .مف اح الخرٌطة. -ا جاه الشمال الجغرافً.

– مقٌال الرسم.

– شبكة االحداثٌات.

– مسقط الخرٌطة.

 -4كاااون تعمٌماااا توضاااح فٌاااه العالقاااة باااٌن مسااااحة الظااااهرة الجغرافٌاااة ومقٌااااس الرسااام
المستخدم.
 عالقة عكسٌة  :فكلما زادت مساحة الظاهرة الجغرافٌة الممثلة على الخرٌطيةالرسمه وال كل

حٌ .

 -5بٌن داللة كل من اللونٌن االصفر واالحمر فً الخرائط الطبوارافٌة.
 -اللوت اال فر :االراضً الزراعٌة.

يغر مقٌيال

 اللوت االحمر :الظواهر الخطٌة البشرٌة .مثل :الحدود الدولٌة وطرق النقل. -6اذكر الجهاز المستخدم فً قٌاس االطوال وحساب المساحات على الخرٌطة.
 عجلة القٌال لقٌال المسافات. البالنمٌ ر لحساب المساحات. -1عدد اهم االدوات الجغرافٌة المستخدمة فً تمثٌل سطح االرض وعرضه.
 -ال ور الجوٌة.

 الخرائط. -المرئٌات الفضائٌة.

 -نظم الم لومات الجغرافٌة.

 -االس ش ار عت ب د.

 -نظام حدٌد المواقع ال المً.

 -8اذكر عوامل تطور الخرائط.
 طور عملٌة الطباعة واالس غناك عت طرٌقة نفٌذها بالرسم الٌدوي. -طور عملٌة ال

وٌر الجوي.

 ظلور األقمار ال ناعٌةه وال طورات ال ً طرأت علٌلا. طور أجلزة المساحة والقٌال والحاسبات االلك رونٌة. -5وفق بٌن الخصائص االتٌة وانواع الخرائط الرئٌسة كما فً الجدول االتً:
 -مقٌال رسملا ٌبلغ 2511:0

 دق لا ال الٌة فً ةجراك القٌاسات. -لي م ب ييرض ظيياهرة جغرافٌيية محييددة.

 -ظليير فا ييٌل عاميية للم ييالم

الجغرافٌة.
 س خدم كوسائل ةٌضاحٌة و لٌمٌة فً المجاالت ال درٌسٌة.نوع الخرٌطة
األطالس

الخصائص (المٌزات)
ظليييييير فا ييييييٌل عاميييييية للم ييييييالم
الجغرافٌة.

الطبوارافٌة

دق لا ال الٌة فً ةجراك القٌاسات.

التفصٌلٌة

مقٌال رسملا ٌبلغ )(.2511:0

الموضوعٌة

لييييي م ب يييييرض ظييييياهرة جغرافٌييييية
محددة.

 -74أُنظر الشكل ،ثم أجب عن األسئلة االتٌة:
أ -ماذا ٌمثل هذا الشكل؟
 خرٌطة طبوغرافٌة.ب -كم بليغ مناسيٌب الخطيوط المرقمية؟
وماذا ٌطلق علٌلا؟
 (71ه )95ه ٌطلييييييق علٌلييييييا خطييييييوطاالسال (خطوط الكن ور الرئٌسة)
ج -اس خرج الفا ل الراسً للذا الشكل.
 الفاصل الراسً= الفرق بٌت كل خطً كن ور رئٌسٌت م اب ٌتعدد الخطوط بٌنلما 0+
= ()71-95
0+ 4
الفا ل الراسً= 5

أسئلة الفصل الثانً :التقنٌات الحدٌثة (صفحة )781
 -7وضح المقصود بالمفاهٌم االتٌة:

 نظم الم لومات الجغرافٌة :علم لجمع الم لومات الجغرافٌة الو فٌة والكمٌية وادخالليا فيًالحاسوب و حلٌللا وعرضلا واخراجلا.
 الطوبولوجٌييا :هييً ال القييات المكانٌيية للم لومييات الجغرافٌيية المكونيية مييت (النقطيية ه الخييطهالمساحة).
 البكسل:اقل وحدة ٌمكت مثٌللا على الخرٌطةه أي انليا ا يغر مسياحة ميت سيط االرضٌمكت رسملا او مثٌللا.
 -الم لومات الشبكٌة :م لومات

لق بمساحات محددة مت سط االرض.

 االس ش ار عت ب د :قنٌة علمٌة ٌي م ميت خاللليا حلٌيل و فسيٌر ال يور الجوٌية والفضيائٌةواس خالص البٌانات والم لومات الملمة عت سط األرض دوت اال

ال به بشكل مباشر.

 نظام  :GPSهو نظام المالحة ال المٌة الذي ٌ مد على األقمار ال يناعٌة فيً حدٌيد موقيعأي نقطة على سط األرض و حدٌد ةحداثٌا لا وار فاعلا.
 المرئٌييات الفضييائٌة :هييً ال ييور ال ييً ل ي قط مييت ار فاعييات عالٌيية جييداً بوسيياطة األقمييارال ناعٌة.
 االب ار المجسم: الس رٌسكوب :الجلاز المس خدم فً حلٌل ال ور الجوٌة. -2قارن بٌن اٌجابٌات كل من الطرٌقة الخطٌة والمسااحٌة المساتخدمة فاً تحلٌال البٌاناات
الجغرافٌة.
البٌانات الخطٌة
ةظلار دقة مكانٌة أعلى فً مثٌيل
الظواهر الجغرافٌة.
مسييييييييييييييييييييي وى الوضيييييييييييييييييييييوح
( )Resolutionاكبر فً عيرض
ال فا ٌل.
ةظلار ال القة المكانٌة بيٌت النقياط
والخطيييييييييوط ب يييييييييور دقٌقييييييييية

البٌانات المساحٌة (الشبكٌة)
سلولة وضع الطبقات فوق ب ضلا الب ض .
ةمكانٌة م الجة البٌانات و غٌٌرها بسلولة امةه كلميا زاد
عدد حجم الخالٌا وقل عددها.
سللة ال خزٌت وال نظٌم والفلم.

وواضحة.
طليييييب مسييييياحة

يييييغٌرة فيييييً م وافقيية مييع الم لومييات المس ش ي رة عييت ب ييده المييأخوذة
مت ال ور الفضائٌة.

ال خزٌت.

 -3ما مجاالت تطبٌاق نظام المعلوماات الجغرافٌاة فاً مجاالً حركاة المواصاالت ،وشابكات
المٌاه؟
أ -حركييية الموا يييالت :طبٌقيييات فيييً حركييية الميييرور والمركبيييات مثيييل حدٌيييد منييياطق
االزدحامات المرورٌة و وفٌر البدائل الفورٌة للا.
 واخ ٌار المسار المناسب لخطوط النقل ال ام بنا ًك على االزدحام المروريب -شييبكات المٌاه:م اب يية االعطييال ال ييً حييدث للشييبكة و حدٌييدها بدقيية .واخ ٌييار افضييل
المناطثق ل مدٌد شبكات المٌاه.
 -4وضح عالقة علم الجغرافٌا بنظم المعلومات الجغرافٌة.
 ٌوجد ار بياط وثٌيق بيٌت نظيم الم لوميات الجغرافٌيةه وعليم الجغرافٌيا ألنيه ٌلي م بدراسيةال القات المكانٌة بٌت الظواهر الطبٌ ٌة ال يً ال دخيل لإلنسيات بوجودهياه والبشيرٌة النا جية
عت عملهه وما ٌن ج عت لك ال القة مت فاعالت.
 -5تتكون  GISمن ثالث كلمات ،بٌن مدلوالتها.
 النظام ( :(Systemوهو عبارة عت كنولوجٌا الحاسوب والبرمجٌات المر بطة به. الم لومييات ( :)Informationهييً عبييارة عييت بٌانييات كييوت منلييا هييذه اليينظم وطييرقةدار لا و نظٌملا واس خداملا.
 الجغرافٌة ( :)Geographicalوهيً عبيارة عيت األرض وال يالم الحقٌقيً اليذي وجيد بيهلك الم لومات.
 -6قارن بٌن الصور الجوٌة والفضائٌة من حٌث :نوع الفٌلم ،وطرٌقة المعالجة.
وجه المقارنة
نوعٌة الفٌلم

الصور الجوٌة

الصور الفضائٌة

سيييي خدم أفييييالم حساسيييية ل شيييي ة كييييييييوت مس شيييييييي رات األقمييييييييار

المستخدم فً

ال يييناعٌة حساسييية ل شييي ة غٌييير

الضوئٌة.

الضيييييوئٌة مثيييييل األشييييي ة حيييييت

التصوٌر

الحمراك.
طرٌقة معالجة
الصور

يييالج بالطرٌقييية ال يييً يييالج بليييا ميييت خيييالل مس شييي رات األقميييار
ال ييناعٌة ال ييً رسييل الم لومييات

ال ور ال ادٌة.

ةليييييى محطيييييات أرضيييييٌة خا ييييية
ل حلٌللا.
 -1بٌن فوائد التداخل فً الصور الجوٌة.
 ٌساعد ذلك على ربط ال ور الجوٌة ب ضلا بب ض. -كوٌت

ورة كلٌة واحدة.

 و حقٌق اةب ار المجسم. -8اذكر االسس المستخدمة فً تحلٌل الصور الجوٌة.
 -درجة اللوت.

 -نسٌج الظاهرة.

 -الشكل - .األب اد.

-

الظالل.
 -5اذكر االسس التً ٌتوقف علٌها االستشعار عن بعد.
 -الم در.

 -اللدف.

 -اجلزة االل قاط.

 -74بٌن طرٌقة عمل نظام تحدٌد الموقع العالمً.
 ٌقييوم هييذا النظييام ب حدٌييد الموقييع علييى سييط األرض مييت خييالل مجموعيية مييت األقمييارال ناعٌة ال ً دور فً مدار لا حول األرض.
 بييث هييذه األقمييار باس ي مرار ةشييارات السييلكٌة ح ييوي علييى م لومييات دقٌقيية بخ ييوصالموقع.
 ٌ مييل المسي قبل فييً جليياز حدٌييد الموقييع ال ييالمً عنييد وجيود أرب يية أقميياراألقل.
ٌ -حسب الفوارق الزمنٌة فٌما بٌت اةشارات الالسلكٌة ال ً ٌجري بثلا.

ييناعٌة علييى

 -77تأمل الشكل األتً الذي ٌبرز إحدى تطبٌقات نظم المعلوماات الجغرافٌاة ،ثام أجاب عان
األسئلة االتٌة:
 ما نوع البٌانات ال ً ٌ رضلا الشكل؟أ -بٌانات مكانٌة
ب -بٌانات و فٌة:
 عييدد الطبقييات(الظواهر) ال ييً ظلييرتفً الشكل؟
 6طبقات.
 فً أي المجاالت ٌس خدم هذا ال طبٌق؟خطٌط المدته وشبكات النقل.
 حيدد ثييالث ظياهرات ذات بٌانييات خطٌييةفً الشكل؟
أ -مجاري مائٌة.
ب -طرق نقل وشوارع.
ج -مساكت.

