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اْلَوْحَدُة الّثاِلَثُة

ُة  ُجْغراِفيَّ

ّكاِن السُّ

ّكاِن ِباْهِتماِم اْلَعديِد  َحِظَي َمْو�شوُع ال�شُ
�شيَن في ُمْخَتَلِف ُفروِع  ِمَن اْلُمَتَخ�شِّ

اْلَمْعِرَفِة، ِمْثِل: اْلُجْغرافيا، َواِلْقِت�شاِد، 
ِة، َواِلْجِتماِع، َواْلإِْح�شاِء. َواْلإِداَرِة اْلعامَّ

ّكاِن ِباْلَجواِنِب  ُتْعنى ُجْغراِفيَُّة ال�شُ
النََّظِريَِّة ِلهَذا اْلِعْلِم، َواْلأََدواِت الّلِزَمِة 

ّكاِن َواْلَمناِطِق الَّتي  ِلَفْهِم َخ�شاِئ�ِس ال�شُّ
عوَن َعَلْيها. َيَتَوزَّ

َتَتناَوُل هِذِه اْلَوْحَدُة َبْع�َس اْلَمفاهيِم 
 ، ّكاِنيِّ ّكاِنيَِّة )ِمْن ِمْثِل: النُُّموِّ ال�شُّ ال�شُّ

لِت اْلَمواليِد  بيِعيَِّة، َوُمَعدَّ ياَدِة الطَّ َوالزِّ
 ، ّكاِنيَّ َع ال�شُّ َواْلَوَفياِت، َواْلِهْجَرِة(،َوالتََّوزُّ

ّكاِن  َوالتَّْركيَب اْلُعْمِريَّ َوالنَّْوِعيَّ ِلل�شُّ
، َواأَ�ْشباَب  ِفي اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ َواْلأُْرُدنِّ

ّكاِن عاَلِميًّا،  ياَدِة اْلَكبيَرِة في َعَدِد ال�شُّ الزِّ
َواإِْقليِميًّا، َوَمَحلِّيًّا، َواْلآثاَر الإِيجاِبيََّة 

ًل  ياَدِة، َف�شْ ْلِبيََّة الّناِتَجَة ِمْن هِذِه الزِّ َوال�شَّ
َعْن َبياِن َبْع�ِس اْلأََدواِت اْلُجْغراِفيَِّة 

يَِّة الَّتي ُت�ْشَتْخَدُم في  يا�شِ َواْلُمعاَدلِت الرِّ
ِف  َتْنفيِذ َعَمِلّياٍت ِح�شاِبيٍَّة َب�شيَطٍة ِلَتَعرُّ
َبْع�ِس اْلَمفاهيِم َواْلُمْفَرداِت َواْلَحقاِئِق 

ُنها هَذا اْلِعْلُم. مَّ الَّتي َيَت�شَ



ُة ِلْلَوْحَدِة  النَّتاجاُت الْعامَّ

يُتََوقَُّع ِمَن الّطاِلِب بَْعَد ِدرا�َشِة هِذِه الَْوْحَدِة اأَْن: 

ّكاِن. َطَلحاِت اْلُمَتَعلَِّقَة ِبُجْغراِفيَِّة ال�شُّ َف اْلَمفاهيَم َواْلَم�شْ - َيَتَعرَّ
  ، ًة، َواْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ َواْلأُْرُدنِّ ِبَوْجٍه خا�سٍّ ّكاِنيََّة ِفي اْلعاَلِم عامَّ - َي�ْشَتْنتَِج اْلَخ�شاِئ�َس ال�شُ

ّكاِن. َف اْلَعواِمَل اْلُموؤَثَِّرِة في َتْوزيِع ال�شُّ َوَيَتَعرَّ
ّكاِن. ِم َعَدِد ال�شُّ خُّ َف اْلُم�ْشِكلِت الّناِتَجَة ِمْن َت�شَ - َيَتَعرَّ

ّكاِنيَِّة. - َي�ْشَتْخِدَم َعَمِلّياٍت ِح�شاِبيًَّة َب�شيَطًة في َتْحليِل اْلَبياناِت ال�شُّ
ِل اْلَمْنِطِقيِّ في َعْر�ِس اْلُمْفَرداِت َواْلأَْفكاِر ُو�شوًل اإِلى َوْحَدِة  ْل�شُ - َيْمَتِلَك َمهاراِت التَّ�شَ

اْلَمْو�شوِع.
. - َيْمَتِلَك َمهاراِت التَّْفكيِر الّناِقِد، َواْلُقْدَرَة َعَلى اتِّخاِذ اْلَقراِر اْلَفْرِديِّ َواْلَجماِعيِّ

اأِْي اْلآَخِر. - ُيْتِقَن َمهاراِت التَّفاُو�ِس، َواْلِحواِر، َواْحِتراِم الرَّ
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ّكاِنيُّ اْلعاَلِميُّ ُع ال�سُّ اْلَو�سْ ُل  ْر�ُس اْلأَوَّ الدَّ

ّكاِنيَُّة الْعالَِميَُّة َعلى َمرِّ الُْع�شوِر   ياَدُة ال�شُّ               الزِّ

- َهْل َيَتزاَيُد َعَدُد �ُشّكاِن اْلَمْنِطَقِة الَّتي َت�ْشُكُنها اأَْم َيَتناَق�ُس؟ ِلماذا؟

َمٍة. ّكاِنيَِّة اْلعاَلِميَُّة ِباْلِمْلياِر َن�شَ ياَدُة ال�شُّ ْكُل )3-1(: الزِّ ال�شَّ

ّكاِن َمْجموُع اْلأَ�ْشخا�ِس الَّذين َيعي�شوَن في َمْنِطَقٍة ُجْغراِفيٍَّة ُمَعيََّنٍة ِخلَل  ُد ِبال�شُّ ُيْق�شَ
ّكاِن. َوَقْد �َشِهَد اْلعاَلُم  لَلِة َعلى َعَدِد ال�شُّ َمٍة ِللدَّ َدٍة، َوُت�ْشَتْخَدُم َوْحَدُة َن�شَ ٍة َزَمِنيٍَّة ُمَحدَّ ُمدَّ
ّكاِن ُمقاَرَنًة ِباْلُع�شوِر ال�ّشاِبَقِة. َفِفي اْلَوْقِت  ِر اْلَحديِث ِزياَدًة َكبيَرًة في َعَدِد ال�شُّ ِفي اْلَع�شْ
َمٍة(  َمٍة )اْلِمْلياُر ُي�شاوي اأَْلَف ِمْليوِن َن�شَ الَّذي َلْم َيَتجاَوْز فيِه َعَدُد �ُشّكاِن اْلعاَلِم ِمْلياَر َن�شَ
َمٍة )عاَم 1930م(، َوَثلَثَة  ماِن ِمْلياَرْي َن�شَ ويِل، َفَقْد َبَلَغ َبْعَد َقْرٍن ِمَن الزَّ ِخلَل تاريِخِه الطَّ
ياَدُة َحّتى َبَلَغ  ِت الزِّ ِمْلياراٍت َبْعَد 30 �َشَنًة، َواأَْرَبَعَة ِمْلياراٍت َبْعَد 14 �َشَنًة اأُْخرى، َوا�ْشَتَمرَّ

َمٍة.  َعَدُد �ُشّكاِن اْلعاَلِم عاَم 2015م َنْحَو )7.3( ِمْلياراِت َن�شَ
ْكَل )3-1(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليِه: اْنُظِر ال�شَّ

•َكْم َبَلَغ َعَدُد �ُشّكاِن اْلعاَلِم َحّتى عاِم 1800م؟
تََّة ِمْلياراٍت؟ َبَح َعَدُد �ُشّكاِن اْلعاَلِم �شِ • في َكْم عاٍم اأَ�شْ

َبَح َعَدُد �ُشّكاِن اْلعاَلِم �َشْبَعَة ِمْلياراٍت؟ • َبْعَد َكْم عاٍم اأَ�شْ
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َنشاٌط

ّكاِن عاِملِن اْثناِن، ُهما: ُيوؤَثُِّر في َمْجموِع ال�شُّ
ُل الَْمواليِد  1- ُمَعدَّ

ّكاِن ِفي اْلعاِم. ُد ِبِه َعَدُد اْلَمواليِد اْلأَْحياِء ِلُكلِّ اأَْلٍف ِمَن ال�شُّ ُيْق�شَ
ُل الَْوَفياِت  2- ُمَعدَّ

ّكاِن ِفي اْلعاِم. ُد ِبِه َعَدُد اْلَوَفياِت ِلُكلِّ اأَْلٍف ِمَن ال�شُّ ُيْق�شَ

ّكاِنيَُّة ِعْنَدما َيكوُن َعَدُد اْلَمواليِد اأَْكَبَر ِمْن َعَدِد اْلَوَفياِت، في ما  ياَدُة ال�شُّ َتْحُدُث الزِّ
ا التَّناُق�ُس  بيِعيَِّة، َكما ُهَو اْلحاُل في َكثيٍر ِمْن ُدَوِل اْلعاَلِم الّنامي. اأَمَّ ياَدِة الطَّ ُيْعَرُف ِبالزِّ
ُتعانيِه  اْلَمواليِد، َوهذا ما  َعَدِد  ِمْن  اأَْكثَر  َنْحٍو  اْلَوَفياِت َعلى  َعَدِد  ِزياَدُة  َفُهَو  بيِعيُّ  الطَّ

ويِد. َمِة ِمْثُل اْلياباِن َوال�شُّ َوِل اْلُمَتَقدِّ َبْع�ُس الدُّ

ِر اْلِعْلِميِّ َوالتِّكنولوِجيِّ  ِر اْلَحديِث اإَِلى التََّطوُّ ّكاِنيَِّة ِفي اْلَع�شْ ياَدِة ال�شُّ ُتْعزى اأَ�ْشباُب الزِّ
َرْت في  َر، ُثمَّ اْنَت�شَ ِباأُوروّبا في ِنهاَيِة اْلَقْرِن الّثاِمَن َع�شَ َبَداأَْت  ناِعيَِّة، الَّتي  َبْعَد الثَّْوَرِة ال�شِّ
يَِّة، َوَتْوفيِر اْلأَْدِوَيِة َواْلِغذاِء  حِّ عاَيِة ال�شِّ َبِقيَِّة اأَْنحاِء اْلعاَلِم، َواأَ�ْشَهَمْت في َتْح�شيِن ِخْدماِت الرِّ
بََّبْت في َمْوِت اْلَكثيِر  َواللَّقاحاِت ِمَن اْلأَْمرا�ِس الَّتي كاَنْت �شاِئَدًة في ما م�شى، َوالَّتي َت�شَ
ِل اْلَمواليِد  ، واْلَملريا، ِمّما اأَّدى اإَِلى اْرِتفاِع ُمَعدَّ ِر، ِمْثِل: اْلكوليرا، َواْلُجَدِريِّ ِمَن اْلَب�شَ

ِل اْلَوَفياِت. َواْنِخفا�ِس ُمَعدَّ

http://www.worldometers. :ّكاِنيَِّة اْلعاَلِميَِّة لِْكتروِنيِّ ِلل�ّشاَعِة ال�شُّ اْرِجْع  اإَِلى اْلَمْوِقِع اْلإِ
ّكاِن، َوَعَدَد اْلَمواليِد، َوَعَدَد اْلَوَفياِت،  ْن ِمْنُه َعَدَد ال�شُّ info/world-population/، ُثمَّ َدوِّ

بيِعيَِّة َلْحَظَة ِزياَرِتَك اْلَمْوقَِع. ياَدِة الطَّ ْب ِمْقداَر الزِّ ُثمَّ اْح�شُ
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ّكاِنيُّ ِفي الْعالَِم    ثاِنيًا    التَّْوزيُع ال�شُّ

ّكاِن ِفي اْلَمْنِطَقِة الَّتي َتْقُطُن ِبها؟ - ِلماذا َيْخَتِلُف َتْوزيُع ال�شُّ
اْلقاّراِت  َبْع�ِس  في  ُدَوًل  َفَنِجُد  ّكاِن،  ال�شُّ َتْوزيُع  َحْيُث  ِمْن  َبْيَنها  ما  في  َوُل  الدُّ َتَتباَيُن 
ّكاِن في َمناِطَق ُمَعيََّنٍة ِمْنها، َوَنِجُد ُدَوًل في قاّراٍت  ُتعاِني اْزِدحاًما َواْرِتفاًعا في َعَدِد ال�شُّ
ِباْلَعواِمِل  َتَتَعلَُّق  اأَ�ْشباٍب  اإِلى  اْلَمناِطِق، َوُيْعزى ذِلَك  ّكاِن َعَلى  َتْوزيُع ال�شُّ َيِقلُّ فيها  اأُْخرى 
بيِعيَِّة(،  َبِة، َواْلَمواِرِد الطَّ بيِعيَِّة )ِمْثِل: اْلُمناِخ، َوالتَّ�شاري�ِس، َوَتواُفِر اْلِمياِه َوالتُّْرَبِة اْلِخ�شْ الطَّ
َوُفَر�ِس  يَِّة،  َواْلُحرِّ اْلأَْمِن  َوَتواُفِر  يَِّة،  يا�شِ ال�شِّ اْلأَْو�شاِع  ا�ْشِتْقراِر  ِمْثِل:  ِريَِّة،  اْلَب�شَ َواْلَعواِمِل 

َبِة. يَِّة اْلُمنا�شِ روِف اْلَمعي�شِ اْلَعَمِل، َوالظُّ

َمِة  َوِل اْلُمَتَقدِّ ِر اْلَحديِث ِبالتَّباُيِن َواِلْخِتلِف َبْيَن الدُّ ّكاِنيَُّة ِفي اْلَع�شْ ياَدُة ال�شُّ • َتَتَميَُّز الزِّ
َيا، َواإِْفريقيا،  ِة اآ�شِ َوِل الّناِمَيِة في قارَّ ّكاِنيَِّة ِفي الدُّ ياَدِة ال�شُّ ُز ُمْعَظُم الزِّ َوِل الّناِمَيِة؛ اإِْذ َتَتَركَّ َوالدُّ
ّكاِنيَُّة في  ال�شُّ ياَدُة  ُط َدْخِل اْلَفْرِد، َوَتِقلُّ الزِّ َيْنَخِف�ُس فيها ُمَتَو�شِّ َواأَِمريَكا اْلَجنوِبيَِّة الَّتي 
ماِليَِّة، َورو�شيا، َواْلياباِن. َففي عاِم 2015م  َبَلَغ َمْجموُع  ِمريَكا ال�شَّ ُمْعَظِم ُدَوِل اأُوروّبا َواأَ
ِفي  َمٍة  َن�شَ اْلِمْلياَر  َيَتجاَوِز  َلْم  لِكنَُّه  َمٍة،  َن�شَ ِمْلياراِت   )6( َنْحَو  الّناِمَيِة  َوِل  الدُّ �ُشّكاِن 

َمِة. َوِل اْلُمَتَقدِّ الدُّ

ْكَل )3-2(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة: اْنُظِر ال�شَّ
ْكُل؟ • ماذا ُيَمثُِّل هَذا ال�شَّ

َوِل الّناِمَيِة؟ ّكاِنيُّ ِفي الدُّ • ِبماذا َيَتَميَُّز النُُّموُّ ال�شُ
ّكاِنيِّ ِفي  ِل النُُّموِّ ال�شُ ُر اْنِخفا�َس ُمَعدَّ • ِبَم ُتَف�شِّ

َمِة؟ َوِل اْلُمَتَقدِّ ُدَوٌل ناِمَيٌة  الدُّ

1950    1964      1970    1990     2000    2015
َمٌة�َشَنٌة ُدَوٌل ُمَتَقدِّ

ّكاِن َبْيَن  ْكُل )3-2(: اْلَفْرُق في َعَدِد ال�شُّ ال�شَّ
َمِة. َوِل اْلُمَتَقدِّ َوِل الّناِمَيِة َوالدُّ الدُّ
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٪٦١

٪١٢

٪٥

٪٨,٥

٪٠,٥

٪١٣

ْكُل )3-4(: اأَْكَثُر ُدَوِل اْلعاَلِم �ُشّكاًنا عاَم 2015م. ال�شَّ

ّكاِن َعلى قاّرات اْلعاَلِم. ْكُل )3-3(: َتْوزيُع ال�شُّ ال�شَّ

ِف َعَدِدِهْم في َبْع�ِس ُدَوِل اْلعاَلِم،  ّكاِن ِمْن َدْوَلٍة اإِلى اأُْخرى. َوِلَتَعرُّ َيَتفاَوُت َعَدُد ال�شُّ
ْكَل )3-4(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن  اْنُظِر ال�شَّ

وؤاَلْيِن اْلآِتَيْيِن: ال�شُّ
• ما اأَْكَبُر َدْوَلٍة ِفي اْلعاَلِم ِمْن َحْيُث ِن�ْشَبُة 

ّكاِن؟ َعَدِد ال�شُّ
ْكِل َتْرتيًبا  َوَل الّظاِهَرَة ِفي ال�شَّ • َرتِِّب الدُّ

ّكاِن. َتناُزِليًّا ِمْن َحْيُث ِن�ْشَبُة َعَدِد ال�شُّ

َنشاٌط

ّكاِن َعلى قاّراِت اْلعاَلِم، ُثمَّ َرتِّْب  َب َتْوزيِع ال�شُّ ْكَل )3-3( الَّذي ُيَبيُِّن ِن�شَ اْنُظِر ال�شَّ
هِذِه اْلقاّراِت َتْرتيًبا َتناُزِليًّا.

ِف  اأَْكَثَر ِمْن ِن�شْ َيا َمَثًل َتْحوي  ُة اآ�شِ كّاِن ِباْخِتلِف اْلقاّراِت، َفقارَّ َيْخَتِلُف َتْوزيُع ال�شُّ
�ُشّكاِن اْلعاَلِم.
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ّكاِنيَِّة ِفي اْلعاَلِم. ْكُل )3-5(: َخريَطُة اْلَكثاَفِة ال�شُّ ال�شَّ

ّكاِنيَُّة. • َعيِِّن اْلقاّراِت الَّتي َتْرَتِفُع فيَها اْلَكثاَفُة ال�شُّ
ّكاِنيَُّة.   • َعيِِّن اْلقاّراِت الَّتي َتِقلُّ فيَها اْلَكثاَفُة ال�شُّ

ّكاِنيِّ في اأَيِّ َدْوَلٍة ِفي اْلعاَلِم،  ِف التَّْوزيِع ال�شُّ ّكاِنيَِّة ِلَتَعرُّ ُي�ْشَتْخَدُم َمْفهوُم اْلَكثاَفِة ال�شُّ
ّكاِن الَّذيَن ُيقيموَن في َمْنِطَقٍة ُمَعيََّنٍة ِمَن اْلأَْر�ِس ِلُكلِّ كيلو ِمْتٍر ُمَربٍَّع. ُد ِبِه َعَدُد ال�شُّ َوُيْق�شَ

ّكاِنيَِّة َعَلى النَّْحِو اْلآتي: ُيْمِكُن ِح�شاُب اْلَكثاَفِة ال�شُّ
ْوَلِة اْلُكلِّيَِّة ّكاِن ÷ ِم�شاَحِة الدَّ ّكاِنيَُّة )�َشْخ�ٌس/ كم( = َعَدَد ال�شُّ اْلَكثاَفُة ال�شُّ

ْكَل )3-5( الَّذي ُيَمثُِّل َخريَطَة اْلَكثاَفِة  ّكاِنيَِّة ِفي اْلعاَلِم، اْنُظِر ال�شَّ ِف اْلَكثاَفِة ال�شُّ َوِلَتَعرُّ
ّكاِنيَِّة  ّكاِنيَِّة اْلعاَلِميَِّة، َوالَّذي ُت�شيُر فيَها اْلَمناِطُق ذاُت اللَّْوِن اْلفاِتِح اإِلى َتَدنِّي اْلَكثاَفِة ال�شُّ ال�شُّ
اللَّْوِن  ذاُت  اْلَمناِطُق  ُت�شيُر  حيِن  في  اْلَجنوِبيَِّة،  َواأَِمريَكا  ماِليَِّة  ال�شَّ اأَِمريَكا  قاّرِة  في  َكما 

َيا َو�َشْرِقها. ِة اآ�شِ ِة اأُوروّبا، َوَجنوِب قارَّ ّكاِنيَِّة َكما في قارَّ الّداِكِن اإَِلى اْرِتفاِع اْلَكثاَفِة ال�شُّ
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ّكاِنيَِّة الَْكبيَرِة ِفي الْعالَِم ياَدِة ال�شُّ ْلِبيَُّة ِللزِّ آثاُر ال�شَّ    ثاِلثًا   اْل

ّكاِنيَِّة اْلَكبيَرِة: ياَدِة ال�شُّ ْلِبيَِّة ِللزِّ في ما َياأْتي اأَْبَرُز التَّاأْثيراِت اِلْجِتماِعيَِّة َواِلْقِت�شاِديَِّة ال�شَّ
َبِة. يَِّة اْلُمنا�شِ حِّ 1- َنْق�ُس اْلِخْدماِت اِلْجِتماِعيَِّة َوال�شِّ

2- ِزياَدُة ِن�ْشَبِة اْلأَْطفاِل اْلعاِمليَن ِمْن َغْيِر اْلُمَتَعلِّميَن.
فيِح، ِمّما  يَِّة، َوما ُيْعَرُف ِبُبيوِت ال�شَّ حِّ 3- اْنِت�شاُر اْلَم�شاِكِن َغْيِر ال�شِّ
ًة اْلماَء َواْلَكْهَرباَء. بَُّب في َنْق�ِس اْلِخْدماِت الّلِزَمِة، خا�شّ َيَت�شَ

غاِل  ْعُف اِلْهِتماِم ِبِقطاِع التَّْنِمَيِة؛ َنَظًرا اإَِلى اْن�شِ 4- �شَ
غيَرِة  اْلُحكوماِت ِبَتْوفيِر اْلِخْدماِت ِلْلِفئاِت اْلُعْمِريَِّة ال�شَّ

َوِل الّناِمَيِة. الَّتي ُتَمثُِّل غاِلِبيََّة اْلُمْجَتَمعاِت ِفي الدُّ
ّكاِن َجميًعا.  5- َعَدُم َتواُفِر اْلِخْدماِت التَّْعليِميَِّة اْلكاِفَيِة ِلل�شُّ

َوِل الّناِمَيِة.  ًة ِفي الدُّ لِت اْلَفْقِر َوَنْق�ِس التَّْغِذَيِة، خا�شَّ 6- اْزِدياُد ُمَعدَّ

ّكاِنيِّ الُْمْرتَفِِع ِم ِفي النُُّموِّ ال�شُّ   راِبًعا    َطراِئُق التََّحكُّ

ّكاِنيِّ فيها، َوِمْن  ْبِط النُُّموِّ ال�شُّ ٍة ِل�شَ َوِل اإَِلى ا�ْشِتْخداِم َطراِئَق ِعدَّ َتْلَجاأُ اْلَعديُد ِمَن الدُّ
راِئِق: هِذِه الطَّ

َوالتَّْوِعَيُة  اْلُمْجَتَمِع،  �َشرائِِح  ُمْخَتِلَف  ُب  ُتنا�شِ النَّ�ْشِل  ِلَتْنظيِم  َوُخَطٍط  َبراِمَج  اإِْعداُد   -1
في حيِن ل  ِطْفَلْيِن،  ْنجاِب  ِباإِ اْلواِحَدِة  ِلْلأُ�ْشَرِة  ُي�ْشَمُح  َمَثًل  يِن  ال�شّ َفِفي  يَِّتها.  ِباأََهمِّ

ُد ُدَوٌل اأُْخرى َعَدَد اْلَمواليِد ِلْلأُ�ْشَرِة. ُتَحدِّ
اإَِلى  ِباْلِهْجَرِة  َلها  ُي�ْشَمُح  الَّتي  اْلُعْمِريََّة  اْلِفئاِت  ُد  ُتَحدِّ ِلْلِهْجَرِة  َجديَدٍة  َقوانيَن  �َشنُّ   -2
اأُْخرى  ُدَوٌل  َوَت�ْشَمُح  َلْيها،  اإِ ِلْلِهْجَرِة  �َشديَدًة  ُقيوًدا  َوِل  الدُّ َبْع�ُس  َتْفِر�ُس  ْذ  اإِ ْوَلِة؛  الدَّ

ِباْلِهْجَرِة اإَِلْيها ِمْن دوِن �ُشروٍط.   

عاٍف َعّما ُهَو َعَلْيِه اْلآَن؟ َك َثلَثَة اأَ�شْ فِّ • ماذا �َشَيْحُدُث اإِذا زاَد َعَدُد َطَلَبِة �شَ
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ْف ما َياأْتي:  1- َعرِّ

ّكاِنيَُّة. بيِعيَُّة، اْلَكثاَفُة ال�شُّ ياَدُة الطَّ ُل اْلَمواليِد، الزِّ        ُمَعدَّ

؟ ّكاِنيِّ 2- ما َعواِمُل النُُّموِّ ال�شُّ

ّكاِن. ِة في ِزياَدِة َعَدِد ال�شُّ حَّ ِر ِقطاِع ال�شِّ ْح اأَثََر َتَطوُّ 3- َو�شِّ

ّكاِنيَِّة اْلَكبيَرِة. ياَدِة ال�شُّ ْلِبيَِّة ِللزِّ 4- اْذُكْر اأَْرَبَعًة ِمَن اْلآثاِر ال�شَّ

ّكاِنيِّ اْلُمْرَتِفِع؟ َوِل ِلَحلِّ ُم�ْشِكَلِة النُُّموِّ ال�شُّ راِئُق الَّتي َلَجاأَْت اإَِلْيها َبْع�ُس الدُّ 5- َما الطَّ

ٌب في ما َياأْتي: 6- اأَْكِمِل اْلَفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�شِ

ّكاِن، ِهَي.............. . لَلِة َعلى َعَدِد ال�شُّ يَُّة الَّتي ُت�ْشَتْخَدُم ِللدَّ اأ   - اْلَوْحَدُة اْلِقيا�شِ

ريَعُة َبْعَد.................................. .  ّكاِنيَُّة ال�شَّ ياَدُة ال�شُّ ب- َحَدَثِت الزَّ

ّكاِن ِعْنَدما....................... . بيِعيُّ في َعَدِد ال�شُّ ج�- َيْحُدُث التَّناُق�ُس الطَّ

:..........، َو.......... . ّكاِنيِّ ِع ال�شُّ ِريَِّة اْلُموؤَثَِّرِة ِفي التََّوزُّ د  - ِمَن اْلَعواِمِل اْلَب�شَ

ّكاُن، ِهَي.......................... .  ه�- اأَْكَثُر قاّراِت اْلعاَلِم َعَدًدا ِمْن َحْيُث ال�شُّ

و - اأَْكَثُر ُدَوِل اْلعاَلِم �ُشّكاًنا عاَم 2015م، ِهَي .............................. .

ّكاِنيَُّة َعْن َطريِق.................................... . ُب اْلَكثاَفُة ال�شُّ ز - ُتْح�شَ

ْرِس َأْسِئَلُة الدَّ
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ّكاِن كيُب اْلُعْمِريُّ ِلل�سُّ ْ ْوِعيُّ َوالتَّ كيُب النَّ ْ التَّ ْر�ُس الّثاين الدَّ

كوِر َوَعَدُد اْلإِناِث فيها؟ - ما َعَدُد اأَْفراِد اأُ�ْسَِتَك؟ َكْم َعَدُد الذُّ
- ما اأَْعماُرُهْم؟

َب النَّْوِع  نيُفُهْم َح�شَ ّكاُن فيما َبْيَنُهْم ِمْن َحْيُث النَّْوُع َواْلُعْمُر، َوُيْمِكُن َت�شْ َيْخَتِلُف ال�شُّ
َب  نيُفُهْم َح�شَ ا َت�شْ ّكاِن، َوُيْمِكُن اأَْي�شً ناٍث، في ما ُيْعَرُف ِبالتَّْركيِب النَّْوِعيِّ ِلل�شُّ اإِلى ُذكوٍر َواإِ
ِبالتَّْركيِب  ُيْعَرُف  يوُخ، في ما  باُب، َوال�شُّ اْلأَْطفاُل، َوال�شَّ اإِلى َثلِث ِفئاٍت، ِهَي:  اْلُعْمِر 

ّكاِن.   اْلُعْمِريِّ ِلل�شُّ

ْكيُب النَّْوِعُي               التَّ

ْكيُب الُْعْمِريُّ    ثاِنيًا      التَّ

ًرا  ّكاِن. َوُيَعدُّ التَّْركيُب النَّْوِعيُّ ُموؤَ�شِّ ناِث ِمْن َعَدِد ال�شُّ كوِر اإَِلى اْلإِ ُد ِبِه ِن�ْشَبُة الذُّ ُيْق�شَ
َدٍة، َحْيُث َيْبُلُغ  ٍة َزَمِنيٍَّة ُمَحدَّ كوِر َوَعَدِد اْلإِناِث في ُمدَّ َرئي�ًشا ِلَتْحديِد اْلُفروِق َبْيَن َعَدِد الذُّ

ُل اْلعاَلِميُّ )101( َذَكٍر ِلُكلِّ )100( ِمَن اْلإِناِث. اْلُمَعدَّ
ِلَعواِمَل  َنتيَجًة  ما  ُمْجَتَمٍع  في  اْلإِناِث  َوَعَدِد  كوِر  الذُّ َعَدِد  َبْيَن  اْخِتلٌف  َيْحُدُث  َقْد 

َها اْلُحروُب، َواْلِهْجَرُة. ٍة، اأََهمُّ ِعدَّ

َب اْلُعْمِر، ِهَي:  ّكاِن اإِلى ِفئاٍت َح�شَ ُد ِبالتَّْركيِب اْلُعْمِريِّ َتْق�شيُم ال�شُّ ُيْق�شَ
نِّ غاِر ال�شِّ 1- ِفئَُة �شِ

َوفيها َتِقلُّ اْلأَْعماُر َعْن 15 �َشَنًة، َوِهَي ِفَئٌة َغْيُر 
يَِّة، ِمْثِل:  ُمْنِتَجٍة، َوَتْحتاُج اإَِلى اْلِخْدماِت اْلأَ�شا�شِ

واِء. اْلغذاِء، َوالدَّ
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2- الِْفئَُة الْعاِمَلُة
َوفيها َتَتاَوُح اْلأَْعماُر َبْيَ )15-64( �َشَنًة، َوِهَي ِفَئٌة 

ْوَلِة. ُمْنِتَجٌة اْقِت�شاِديًّا، َوُت�ْشِهُم يف َتْعزيِز اْقِت�شاِد الدَّ
نِّ        3- ِفئَُة ِكباِر ال�شِّ

َوفيها َتزيُد اْلأَْعماُر من )65( �َشَنًة واأكثر، َوِهَي ِفَئٌة 
َتْحتاُج اإَِلى اْلَكثيِر ِمَن اْلِعناَيِة َواِلْهِتماِم. 

َوِر الّظاِهَرِة جاِنًبا. لى ُكلٍّ ِمْن هِذِه اْلِفئاِت ِفي ال�شُّ ْر اإِ اأَ�شِ

. ّكاِنيُّ ْكُل )3-6(: اْلَهَرُم ال�شُّ ال�شَّ

ّكاِنيُّ    ثاِلثًا     الَْهَرُم ال�شُّ

ّكاِن، َوفيِه ُتَمثَُّل  ُهَو �َشْكٌل َبياِنيٌّ َيْحوي َبياناٍت َعِن التَّْركيِب النَّْوِعيِّ َواْلُعْمِريِّ ِلل�شُّ
ِر ِمَن اْلَهَرِم، َوِن�ْشَبُة اْلإِناِث ِفي اْلجاِنِب اْلأَْيَمِن ِمْنُه.  كوِر ِفي اْلجاِنِب اْلأَْي�شَ ِن�ْشَبُة الذُّ

ّكاِنيِّ َعَلى النَّْحِو اْلآتي: ُة ِفي اْلَهَرِم ال�شُّ ئي�شَ ّكاِن الرَّ َتْظَهُر ِفئاُت اأَْعماِر ال�شُّ
نِّ ِمَن اْلِفَئِة اْلُعْمِريَِّة )اأقل من 15�َشَنًة( في قاِعَدِة اْلَهَرِم. غاُر ال�شِّ 1- �شِ

ِف اْلَهَرِم. باُب ِمَن اْلِفَئِة اْلُعْمِريَِّة )15-64 �َشَنًة( في ُمْنَت�شَ 2- ال�شَّ
ِة اْلَهَرِم. نِّ ِمَن اْلِفَئِة اْلُعْمِريَِّة )65 �َشَنًة واأكثر( في ِقمَّ 3- ِكباُر ال�شِّ

ْكَل )3-6(، ُثمَّ اأَِجْب َعّما َيليِه ِمْن اأَ�ْشِئَلٍة:         اْنُظِر ال�شَّ

 60      50     40     30      20      10      0       0      10      20      30      40     50      60       

65+

65
64

15
14
0

كوُر الذُّ ِناْلإِناُث ِكباُر ال�شِّ

اْلِفَئُة اْلعاِمَلُة

نِّ غاُر ال�شِّ �شِ
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َب اْلُعْمِر؟•  ّكاُن َح�شَ نَِّف اإَِلْيَها ال�شُّ ُة الَّتي �شُ ئي�شَ َما اْلِفئاُت الثَّلُث الرَّ
َك؟•  نُِّف َنْف�شَ اإِذا كاَن ُعْمُرَك )12( �َشَنًة، َففي اأَيِّ ِفَئٍة ُعْمِريٍَّة ُت�شَ

َوِل النّاِميَِة  َمِة َوالدُّ َوِل الُْمتََقدِّ    راِبًعا     التَّْركيُب النَّْوِعيُّ َوالتَّْركيُب الُْعْمِريُّ ِفي الدُّ

ناِعيًّا َوِتكنولوِجيًّا  َمِة �شِ َوِل اْلُمَتَقدِّ َيْخَتِلُف التَّْركيُب النَّْوِعيُّ َوالتَّْركيُب اْلُعْمِريُّ ِفي الدُّ
. َوِل ذاِت النُُّموِّ اْلأََقلِّ َوِل الّناِمَيِة َوالدُّ َعْنُه ِفي الدُّ

ّكاِنيِّ  َوَل الّناِمَيَة ذاَت النُُّموِّ ال�شُّ ْرِو، َوُيَمثُِّل الدُّ ْكُل )1( ِمَن اْلَهَرِم �َشَجَرَة ال�شَّ ُي�ْشِبُه ال�شَّ
اْلُمْرَتِفِع، َوَيَتَميَُّز ِبما َياأْتي: 

. نِّ غاِر ال�شِّ َبِب اْرِتفاِع ِن�ْشَبِة �شِ 1- اتِّ�شاُع قاِعَدِة اْلَهَرِم ِب�شَ
ِة اْلَهَرِم. نِّ في ِقمَّ 2- َتناُق�ُس ِن�ْشَبِة ِكباِر ال�شِّ

ُف ِباأَنَّها ُمْجَتَمعاٌت َفِتيٌَّة.  َوِل اْلَعَرِبيَِّة الَّتي تو�شَ ْكِل ُمْعَظُم الدُّ      ِمَن اْلأَْمِثَلِة َعلى هَذا ال�شَّ

لِت النُُّموِّ  َوَل ذاَت ُمَعدَّ ْكُل )2( ِمَن اْلَهَرِم اْلَكاأْ�َس اْلَمْقلوَبَة، َوُيَمثُِّل الدُّ ُي�ْشِبُه ال�شَّ
ّكاِنيِّ اْلَبطيِء، َوَيَتَميَُّز ِبما َياأْتي: ال�شُّ

يُق قاِعَدِة اْلَهَرِم. 1- �شِ
ِفِه. 2- اتِّ�شاُع َراأْ�ِس اْلَهَرِم َوُمْنَت�شَ

. نِّ 3- اْرِتفاُع ِن�ْشَبِة اْلِفَئِة اْلُعْمِريَِّة اْلُمْنِتَجِة َوِكباِر ال�شِّ

اإِناٌث           ُذكوٌر          
15 �َشَنًة 

)1()2()3(

65 �َشَنًة

ّكاِنيِّ ِلُدَوٍل ُمْخَتِلَفٍة. ْكُل )3-7(: اأَ�ْشكاُل اْلَهرِم ال�شُّ ال�شَّ

ْكَل )3-7(، َوَتَبيَّْن َخ�شاِئ�َس اْلأَ�ْشكاِل الَّتي ُيَمثُِّلها. اْنُظِر ال�شَّ
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ُب اْلِفئاِت اْلُعْمِريَِّة الثَّلِث.•  ْوَلَتْيِن ِمْن َحْيُث ِن�شَ  قاِرْن َبْيَن الدَّ
ْوَلَتْيِن؟•   ِلماذا َيْخَتِلُف �َشْكُل اْلَهَرِم َبْيَن الدَّ

ْكَل اْلآِتَي الَّذي ُيَمثُِّل َهَرًما �ُشّكاِنيًّا ِلُكلٍّ ِمَن اْلِهْنِد َوَفَرْن�شا، ُثمَّ اأَِجْب َعّما   اْدُر�ِس ال�شَّ

َيليِه ِمْن اأَ�ْشِئَلٍة:

ُع َبْع�ُس   جِّ • ِلماذا ُت�شَ
َمِة   َوِل اْلُمَتَقدِّ الدُّ

اْلِهْجَرَة اإَِلْيها؟ 

ْكِل اْلِولياُت اْلُمتَِّحَدُة اْلأَِمريِكيَُّة.       ِمَن اْلأَْمِثَلِة َعلى هَذا ال�شَّ

تي: ، َوَيَتَميَُّز ِبما َياأْ ْلِبيِّ ّكاِنيِّ ال�شَّ َوَل ذاَت النُُّموِّ ال�شُّ ْكُل )3( ِمَن اْلَهَرِم الدُّ ُيَمثُِّل ال�شَّ
يُق قاِعَدِة اْلَهَرِم. 1- �شِ

نِّ )ُمْجَتَمُع َهِرٌم(. 2- اْرِتفاُع ِن�ْشَبِة ِكباِر ال�شِّ
َمِة ِمْثُل اْلياباِن. َوِل اْلُمَتَقدِّ ْكِل َبْع�ُس الدُّ ِمَن اْلأَْمِثَلِة َعلى هَذا ال�شَّ
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ْرِس َأْسِئَلُة الدَّ

ْف ما َياأْتي: 1- َعرِّ
. ّكاِنيُّ ّكاِن، اْلَهَرُم ال�شُّ ّكاِن، التَّْركيُب النَّْوِعيُّ ِلل�شُّ        التَّْركيُب اْلُعْمِريُّ ِلل�شُّ

ّكاِن؟ ُة ِلل�شُّ ئي�شَ 2- َما اْلِفئاُت اْلُعْمِريَُّة الرَّ
ْر ما َياأْتي: 3- َف�شِّ

َوِل.       اأ   - اْخِتلُل التَّْركيِب النَّْوِعيِّ في َبْع�ِس الدُّ
َوِل اْلَعَرِبيَِّة. ّكاِنيِّ في ُمْعَظِم الدُّ       ب-  اتِّ�شاُع قاِعَدِة اْلَهَرِم ال�شُّ

ٌب في ما َياأْتي: 4- اأَْكِمِل اْلَفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�شِ
اأ- اْلِفَئُة اْلُمْنِتَجُة اْقِت�شاِديًّا ِهَي اْلِفَئُة اْلُعْمِريَُّة................................ .

ْرِو ُيَمثُِّل..................... . ّكاِنيُّ الَّذي ُي�ْشِبُه �َشْكَل �َشَجَرِة ال�شَّ ب- اْلَهَرُم ال�شُّ

ّمى..................... . نِّ ُت�شَ ج�- اْلُمْجَتَمعاُت التَّي َتْرَتِفُع فيها ِن�ْشَبُة ِكباِر ال�شِّ
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ّكاُن ِفي اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ ال�سُّ ْر�ُس الّثاِلُث الدَّ

           َمْوِقُع الَْوَطِن الَْعَرِبيِّ

يَّ اْلَوَطُن اْلَعَرِبيُّ ِبهَذا اِل�ْشِم؟ - ِلماذا �ُشمِّ
ْكَل )3-8(، ُثمَّ اأَِجْب َعّما َيليِه ِمْن اأَ�ْشِئَلٍة: ، اْنُظِر ال�شَّ ِف َمْوِقِع اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ ِلَتَعرُّ

. ْكُل )3-8(: َخريَطُة اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ ال�شَّ

؟•  َما اْلَمْوِقُع اْلُجْغراِفيُّ ِلْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ
ُن ِمْنَها اْلَوَطُن اْلَعَرِبيُّ َعَلى النَّْحِو اْلآتي:•  َوَل الَّتي َيَتَكوَّ �َشمِّ الدُّ

َيا. ِة اآ�شِ َوُل الَّتي َتَقُع في قارَّ الدُّ
ِة اإِْفريقيا. َوُل الَّتي َتَقُع في قارَّ الدُّ
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ّكاِنيُّ ِفي الَْوَطِن الَْعَرِبيِّ    ثاِنيًا     النُُّموُّ ال�شُّ

َمٍة، َوَبَلَغ َعَدُد �ُشّكاِن اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ  َبَلَغ َعَدُد �ُشّكاِن اْلعاَلِم اأَْكَثَر ِمْن )7( ِمْلياراِت َن�شَ
اْلعاَلِم،  �ُشّكاِن  َعَدِد  ِمْن  ِن�ْشَبُتُه )%5(  ما  في  َمٍة،  َن�شَ ِمْليوَن  َنْحَو )370(  عاَم 2013م 
َها  ُمْعَظِم َخ�شاِئ�شِ َتَت�شاَبُه في  ُم�ْشَتِقلًَّة  يًَّة )َدْوَلًة(  يا�شِ عوَن َعلى )22( َوْحَدًة �شِ َيَتَوزَّ َوُهْم 
َفِتيٍَّة  ُعْمِريٍَّة  َوِفَئٍة  ُمْرَتِفٍع،  �ُشّكاِنيٍّ  ُنُموٍّ  ِل  ِبُمَعدَّ اْلَعَرِبيَِّة  َوِل  الدُّ ُمْعَظُم  َتَتَميُُّز  اإِْذ  ّكاِنيَِّة؛  ال�شُّ

)�شابٍَّة(، َواْرِتفاٍع في َعَدِد اأَْفراِد اْلأُ�ْشَرِة.

، اْنُظِر اْلَجْدَوَل )3-1(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن  ياَدِة في َعَدِد �ُشّكاِن اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ ِف الزِّ ِلَتَعرُّ
اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليِه:

َنُة اْلَعَدُد )ِباْلِمْليوِن(ال�شَّ
195074.4
1980170
1994237
2000284
2005321
2010345
2013370

َكْم َبَلَغ َعَدُد �ُشّكاِن اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ عاَم 1950م؟• 
َبَح َعَدُد �ُشّكاِن اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ عاَم 2013م؟•  َكْم اأَ�شْ
ًة َت�شاَعَف َعَدُد �ُشّكاِن اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ ُمْنُذ عاِم1950م َحّتى عاِم 2013م؟•  َكْم َمرَّ

الَْجْدَوُل )3-1(: �ُشّكاُن الَْوَطِن الَْعَرِبيِّ )1950م - 2013م(



20

َنشاٌط

ْكِل  ال�شَّ اإَِلى  اْنُظْر  ذِلَك،  ِف  َوِلَتَعرُّ اأُْخرى.  اإِلى  َعَرِبيٍَّة  َدْوَلٍة  ِمْن  ّكاِن  ال�شُّ َعَدُد  َيَتباَيُن 
)3-9(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليِه:

ّكاِن؟•  ما اأَْكَبُر َدْوَلٍة َعَرِبيٍَّة ِمْن َحْيُث َعَدُد ال�شُّ
ّكاِن؟•  �َشمِّ اأََقلَّ َخْم�ِس ُدَوٍل َعَرِبيٍَّة ِمْن َحْيُث َعَدُد ال�شُّ
َب َعَدِد �ُشّكاِنها اإَِلى اْلِفئاِت اْلآِتَيِة:•  َوَل اْلَعَرِبيََّة َح�شَ نِِّف الدُّ �شَ

     اأَْكَثَر ِمْن )20( ِمْليوًنا، َبْيَن )10-20( ِمْليوًنا، اأََقلَّ ِمْن )10( َملييَن.

َوِل اْلَعرِبيَِّة ِباْلِمْليوِن. ْكُل )3-9(: َر�ْشٌم َبياِنيٌّ ِلَعَدِد �ُشّكاِن الدُّ ال�شَّ
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ُر ِم�شْ
اْلَجزاِئُر

ال�ّشوداُن
اْلِعراُق

اْلَمْغِرُب
عوِديَُّة ال�شُّ

اْلَيَمُن
�شوِرّيا

ُلْبناُن
وماُل ال�شّ

توُن�ُس
اْلأُْرُدنُّ

اْلإِماراُت
ليبيا

ِفَل�ْشطيُن
ُعماُن

موريتانيا
اْلُكَوْيُت

َقَطُر
اْلَبْحَرْيُن
جيبوتي

ُجُزُر اْلَقَمِر
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ْكيُب الُْعْمِريُّ ْكيُب النَّْوِعيُّ َوالتَّ    ثاِلثًا    التَّ

�َشَجَرَة  ُي�ْشِبُه  الَّذي  اْلَهَرِم  قاِعَدِة  اتِّ�شاِع  اإَِلى  اْلَعَرِبيِّ  اْلَوَطِن  ِفي  ّكاِنيُّ  ال�شُّ اْلَهَرُم  ُي�شيُر 
َة َع�ْشَرَة. نِّ اْلخاِم�شَ ِل اْلَمواليِد َواْلأَْطفاِل دوَن �شِ ْرِو، ِمّما َيُدلُّ َعَلى اْرِتفاِع ُمَعدَّ ال�شَّ
. نِّ ُة اْلَهَرِم َفَت�شيُق، ِمّما َيُدلُّ َعَلى اْنِخفا�ِس ِن�ْشَبِة اْلِفَئِة اْلعاِمَلِة َوِكباِر ال�شِّ اأَّما ِقمَّ

ْكَل )10-3(،  ، اْنُظِر ال�شَّ ِف التَّْركيِب النَّْوِعيِّ َوالتَّْركيِب اْلُعْمِريِّ ِفي اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ ِلَتَعرُّ
ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليِه: 

  
 •. ّكاِنيِّ كوَر َوِتْلَك الَّتي ُتَمثُِّل اْلإِناَث ِفي اْلَهَرِم ال�شُّ َلى اْلِجَهِة الَّتي ُتَمثُِّل الذُّ ْر اإِ  اأَ�شِ
ْكِل؟•  ِتِه ِفي ال�شَّ  لماذا َتْخَتِلُف قاِعَدُة اْلَهَرِم َعْن ِقمَّ
؟ •  ّكاِنيَّ ِلْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ ْكُل الَّذي ُي�ْشِبُه اْلَهَرَم ال�شُّ  َما ال�شَّ

ّكاِنيَُّة ِف الَْوَطِن الَْعَرِبيِّ راِبًعا    الَْكثاَفُة ال�شُّ

هوِل اْلُمِطلَِّة  هوِل ال�ّشاِحِليَِّة )ِمْثِل: ال�شُّ ّكاِنيَُّة ِلْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ ِفي ال�شُّ َتْرَتِفُع اْلَكثاَفُة ال�شُّ
يَِّة ِعْنَد اأَْوِدَيِة اْلأَْنهاِر؛  هوِل اْلَفْي�شِ (، َوال�شُّ يِّ ِط َواْلُمحيِط اْلأَْطَل�شِ َعَلى اْلَبْحِر اْلأَْبَي�ِس اْلُمَتَو�شِّ
ّكاِن  حارى َفَيِقلُّ َعَدُد ال�شُّ َكَنْهِر النِّيِل، َوَنْهَرْي ِدْجَلَة َواْلُفراِت. اأَّما ِفي اْلَمناِطِق اْلَجَبِليَِّة َوال�شَّ

َبِب ا�ْشِتْخراِج النِّْفِط. ْحراِويَِّة ِب�شَ اإِّل في َبْع�ِس اْلَمناِطِق ال�شَّ
روِف  ْطِح، َوالظُّ َوِل اْلَعَرِبيَِّة َنتيَجًة ِلَعواِمَل َتَتَعلَُّق ِبَمظاِهِر ال�شَّ ّكاِنيَُّة َبْيَن الدُّ َتَتباَيُن اْلَكثاَفُة ال�شُّ

اْلُمناِخيَِّة، َوَتواُفِر اْلَمواِرِد اْلماِئيَِّة َواِلْقِت�شاِديَِّة. 

 60           40           20           0            20           40           60                           

. ّكاِنيُّ ِلْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ ْكُل )3-10(: اْلَهَرُم ال�شُّ ال�شَّ

اإِناٌث                  ُذكوٌر          
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ْكَل )3-11(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليِه: اْنُظِر ال�شَّ

. ّكاِنيَِّة ِفي اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ ِع اْلَكثاَفِة ال�شُّ ْكُل )3-11(: َخريَطُة َتَوزُّ  ال�شَّ

اأَيُّ َمناِطِق اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ فيها َكثاَفٌة �ُشّكاِنيٌَّة اأَْكَثُر ِمْن َغْيِرها؟• 
ّكاُن في هِذِه اْلَمناِطِق؟•  ُز ال�شُّ ِلماذا َيَتَركَّ
، َفاأَيُّ اْلَمناِطِق َتْختاُر؟•  اإِذا ُخيِّْرَت اأَْن َتْنَتِقَل اإِلى َمْنِطَقٍة اأُْخرى ِمَن اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ

ِمَن  اْلَعديِد  بََّب ِفي  َت�شَ ُمْنَتَظَمٍة  َغْيِر  اْلَعَرِبيِّ ِب�شوَرٍة  اْلَوَطِن  ّكاِن ِفي  ال�شُّ َع  َتَوزُّ اإِنَّ 
ِم اْلُمُدِن اْلَعَرِبيَِّة َواْزِدحاِمها، َوَتراُجِع ِم�شاحاِت  خُّ ّكاِنيَِّة، ِمْثِل: َت�شَ اْلُم�ْشِكلِت ال�شُّ
ِفي  اْلِخْدماِت  َوَنْق�ِس  َوالنَّْقِل،  لِت  اْلُموا�شَ َحَرَكِة  عوَبِة  َو�شُ راِعيَِّة،  الزِّ ي  اْلأَرا�شِ

َعٍة ِمَن التَّْنِمَيِة َواِل�ْشِتْثماِر. الّريِف، َوِحْرماِن َمناِطَق وا�شِ
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َوِل اْلَعَرِبيَِّة. ّكاِنيََّة اْلُم�ْشَتَرَكَة َبْيَن الدُّ 1- اْذُكِر اْلَخ�شاِئ�َس ال�شُّ

ّكاِن. 2- �َشمِّ اأَْكَبَر َخْم�ِس ُدَوٍل َعَرِبيٍَّة ِمْن َحْيُث َعَدُد ال�شُّ

؟ ّكاِن ِفي اْلَوَطِن اْلَعرِبيِّ ِع ال�شُّ 3- َما اْلُم�ْشِكلُت الّناِجَمُة َعْن �شوِء َتَوزُّ

ْر ما َياأْتي: 4- َف�شِّ

َوِل اْلَعَرِبيَِّة. ّكاِنيَِّة َبْيَن الدُّ اأ   - َتباُيُن اْلَكثاَفِة ال�شُّ

. ْحراِويَِّة ِمَن اْلَوَطِن اْلَعرِبيِّ ّكاِن في َبْع�ِس اْلَمناِطِق ال�شَّ ب- اْرِتفاُع ِن�ْشَبِة ال�شُّ

ٌب في ما َياأْتي: 5- اأَْكِمِل اْلَفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�شِ

اأ   - َتْبُلُغ ِن�ْشَبُة �ُشّكاِن اْلَوَطِن اْلَعرِبيِّ ِمْن �ُشّكاِن اْلعاَلِم........................ .

.  ......................... ِل ُنُموٍّ �ُشّكاِنيٍّ َوِل اْلَعَرِبيَِّة ِبُمَعدَّ ب- َتَتَميَُّز ُمْعَظُم الدُّ

ّكاِنيَُّة ِفي اْلَوَطِن اْلَعرِبيِّ ِفي.............، َو..........  . ج�- َتْرَتِفُع اْلَكثاَفُة ال�شُّ

:..........، َو..........  . ّكاِنيِّ ِفي اْلَوَطِن اْلَعربيِّ د  - ِمْن َخ�شاِئ�ِس اْلَهَرِم ال�شُّ

ْرِس َأْسِئَلُة الدَّ
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ِة ِة اْلها�ِسِميَّ ّكاُن ِفي اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَّ ال�سُّ ْر�ُس الّراِبُع  الدَّ

ٍة؟ ّكاِن ِب�شوَرٍة ُم�ْشَتِمرَّ - ِلماذا َيَتزاَيُد َعَدُد ال�شُّ

ْكُل؟•  َمِنيَُّة الَّتي ُيَمثُِّلَها ال�شَّ َما اْلَفْتَرُة الزَّ
َكْم َبَلَغ َعَدُد �ُشّكاِن اْلأُْرُدنِّ عاَم 1922م؟• 
ّكاِن َيْزداُد ِب�شوَرٍة �َشريَعٍة؟•  َمِنيَُّة( الَّتي َبَداأَ فيها َعَدُد ال�شُّ َنواُت )اأَِو اْلَفَتراُت الزَّ َما ال�شَّ

ّكاِنيَُّة ِفي اْلأُْرُدنِّ   ياَدُة ال�شُّ           الزِّ

ّكاِن فيها ل َيزيُد َعلى  ماَرُة �َشْرِق اْلأُْرُدنِّ عاَم 1921م، َوكاَن َعَدُد ال�شُّ ْت اإِ �شَ َتاأَ�شَّ
بيِعيِّ َواْلِهْجَرِة اْلَق�ْشِريَِّة، َحّتى  َبِب النُُّموِّ الطَّ َمٍة، ُثمَّ اأََخَذ َعَدُدُهْم َيْزداُد ِب�شَ 300 اأَْلِف َن�شَ

َمٍة. َل عاَم 2015م اإِلى )9.5( َملييِن َن�شَ َو�شَ
ْكِل )3-12(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليِه:       اْنُظْر اإَِلى ال�شَّ

َنواِت )1922م – 2015م(. ْكُل )3-12(: َر�ْشٌم َبياِنيٌّ ِلَعَدِد �ُشّكاِن اْلأُْرُدنِّ ِفي ال�شَّ ال�شَّ
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ّكاِنيَِّة ِفي اْلأُْرُدنِّ ياَدِة ال�شُّ ثاِنيًا     اأَ�ْشباُب الزِّ

    اْنُظِر اْلَخريَطَة اْلَمفاهيِميََّة اْلآِتَيَة، ُثمَّ اأَِجْب َعّما َيليها ِمْن اأَ�ْشِئَلِة:

ّكاِنيَِّة ِفي اْلأُْرُدنِّ ياَدِة ال�شُّ اأَ�ْشباُب الزِّ

بيِعيَُّة ياَدُة الطَّ اْلِهْجَرُةالزِّ

َوِل  اْلُحروُب َوالنِّزاعاُت ِفي الدُّ
اْلُمجاِوَرِة، ِمْثُل: اْلأَْزَمِة اْلِعراِقيَِّة، 

َواْلأَْزَمِة ال�ّشوِريَِّة.

اِلْحِتلُل اْلإِ�ْشرائيِليُّ 
ِلِفَل�ْشطيَن 

)1948م، 1967م(.

ِل  اْنِخفا�ُس ُمَعدَّ
اْلَوَفياِت.

ِل  اْرِتفاُع ُمَعدَّ
اْلُمواليِد.

. ّكاِنيَِّة ِفي اْلأُْرُدنِّ ياَدِة ال�شُّ ْكُل )3-13(: اأَ�ْشباُب الزِّ ال�شَّ

؟•  ّكاِنيَِّة ِباْلأُْرُدنِّ ياَدِة ال�شُّ ََّرْت ِفي الزِّ َما اْلَعواِمُل الَّتي اأَث
؟•  َلى اْلأُْرُدنِّ ما اأَ�ْشباُب اْلِهْجَرِة اإِ
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نَُة ّكاِنيَُّةال�شَّ   الَْكثاَفُة ال�شُّ
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. ّكاِنيَِّة ِفي اْلأُْرُدنِّ الَْجْدَوُل )3-2(: تََغيُُّر الَْكثاَفِة ال�شُّ

ّكاِنيَُّة عاَم 1952م؟•  َكْم َبَلَغِت اْلَكثاَفُة ال�شُّ
ياَدِة؟•  ْت هِذِه اْلَكثاَفُة ِفي الزِّ ِلماَذا ا�ْشَتَمرَّ

ّكاِنيَُّة ِفي اْلأُْرُدنِّ  ثاِلثًا     الَْكثاَفُة ال�شُّ

ّكاِنيَُّة ِفي اْلأُْرُدنِّ ُمْنُذ َعْهِد اِل�ْشِتْقلِل، َفَبَلَغْت عاَم 1952م َنْحَو  َتزاَيَدِت اْلَكثاَفُة ال�شُّ
ِلَعَدِد  ريِع  ال�شَّ التَّزاُيِد  َنتيَجَة  ِباِلْرِتفاِع  َبَداأَْت  ُثمَّ  ُمَربٍَّع،  كيلوِمْتٍر  ِلُكلِّ  اأَ�ْشخا�ٍس   )6.6(

ا ِلكُلِّ كيلوِمْتٍر ُمَربٍَّع.  َلْت عاَم 2013م اإِلى َنْحِو )74( �َشْخ�شً ّكاِن، َوَو�شَ ال�شُّ
ِل اْلَجْدَوَل )3-2( الَّذي ُيَبيُِّن َمراِحَل َتَغيُِّر  ، َتاأَمَّ ّكاِنيَِّة ِفي اْلأُْرُدنِّ ِف اْلَكثاَفِة ال�شُّ ِلَتَعرُّ

ّكاِنيَِّة ُمْنُذ عاِم 1952م، ُثمَّ اأَِجْب َعّما َيليِه ِمْن اأَ�ْشِئَلٍة: اْلَكثاَفِة ال�شُّ
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ّكاِنيَُّة َبْيَن ُمْخَتَلِف اْلُمحاَفظاِت اْلأُْرُدِنيَِّة؛ َنتيَجًة ِلَعواِمَل َتَتَعلَُّق        َتَتفاَوُت اْلَكثاَفُة ال�شُّ
يَِّة، َوُفَر�ِس اْلَعَمِل. بيِعيَِّة، َواْلأَْو�شاِع اِلْقِت�شاِديَِّة، َوَتواُفِر اْلِخْدماِت اْلأَ�شا�شِ ِباْلَمواِرِد الطَّ

ْكَل )3-14(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليِه: اْنُظِر ال�شَّ
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ّكاِنيَُّة ِفي اْلُمحاَفظاِت اْلأُْرُدِنيَِّة. ْكُل )3-14(: اْلَكثاَفُة ال�شُّ ال�شَّ

ّكاِنيَُّة؟•  �َشمِّ َثلَث ُمحاَفظاٍت َتْرَتِفُع فيَها اْلَكثاَفُة ال�شُّ
ّكاِنيَُّة في ُمحاَفَظِتَك؟•  َكْم َتْبُلُغ اْلَكثاَفُة ال�شُّ
ما اأََقلُّ َمحاَفظاِت اْلَمْمَلَكِة َكثاَفًة �ُشّكاِنيًَّة؟• 

ّكاِنيَُّة ِلُكلِّ ُمحاَفَظٍة عاَم 2013م الَْكثاَفُة ال�شُّ

ُة  ّكاِنيَّ
ل�شُّ

َفُة ا
َْكثا

ال
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َنشاٌط

َواْبَحْث فيِه   ، اْلأُْرُدنِّ ّكاِن ِفي  ِلل�شُّ اْلأَْعلى  ِلْلَمْجِل�ِس  اْلإِلِْكتروِنيِّ  اْلَمْوِقِع  اإَِلى  اْرِجْع 
ّكاِنيَِّة َوَمراِحِلها، َواْحِتماِليَِّة ُو�شوِل اْلأُْرُدنِّ اإَِلْيها، ُثمَّ ناِق�ْس ُمَعلَِّمَك  ِة ال�شُّ َعْن َمْفهوِم اْلُفْر�شَ

َك في ذِلَك. فِّ َوَطَلَبَة �شَ

اْلُمواِرِد  ا�ْشِتْخداِم  ِزياَدِةِ  اإِلى  ْت  اأَدَّ اْلأُْرُدنُّ  �َشِهَدَها  الَّتي  اْلَكبيَرَة  ّكاِنيََّة  ال�شُّ ياَدَة  الزِّ اإِنَّ 
النََّفقاِت اِل�ْشِتْهلِكيَِّة، ِمّما �شاَعَف ِمْن ُم�ْشِكَلِة اِلْزِدحاِم َواِلْكِتظاِظ  بيِعيَِّة، َوِزياَدِة  الطَّ
َواْلَمراِفِق، َوزاَد  اْلَم�شاِكِن  ا في َعَدِد  َنْق�شً َواأَْوَجَد  ْرقاِء،  ِمْثِل َعّماَن َوالزَّ اْلُمُدِن  ِم  َوَت�شخُّ

ِث، َوَحَرَم َبْع�َس اْلَمناِطِق ِمْن ِثماِر التَّْنِمَيِة َواِل�ْشِتْثماِر.    َب التََّلوُّ ِن�شَ
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ْرِس َأْسِئَلُة الدَّ

؟ ّكاِنيَِّة ِفي اْلأُْرُدنِّ ياَدِة ال�شُّ 1- ما اأَ�ْشباُب الزِّ

ّكاِنيَُّة؟ 2- اْذُكْر َثلَث ُمحاَفظاٍت اأُْرُدِنيٍَّة َتْرَتِفُع فيها اْلَكثاَفُة ال�شُّ

. ّكاِنيَِّة ِفي اْلأُْرُدنِّ ياَدِة ال�شُّ 3- اْذُكِر اْلُم�ْشِكلِت الّناِجَمَة َعِن الزِّ

ِميَِّة؟ ّكاِنيَُّة َبْيَن ُمحاَفظاِت اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَِّة اْلها�شِ 4- ِلماذا َتْخَتِلُف اْلَكثاَفُة ال�شُّ

ٌب في ما َياأْتي: 5- اأَْكِمِل اْلَفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�شِ

. ................. اأ   - كاَن َعَدُد �ُشّكاِن اْلأُْرُدنِّ ِعْنَد َتاأْ�شي�ِس اإِماَرِة �َشْرِق اْلأُْرُدنِّ

ّكاِنيَُّة ِفي اْلأُْرُدنِّ عاَم 2013م........................ . ب- َبَلَغِت اْلَكثاَفُة ال�شُّ

ج�- توَجُد اأَْعلى َكثاَفٍة �ُشّكاِنيٍَّة ِفي اْلأُْرُدنِّ في ُمحاَفَظِة....................... .

د  - توَجُد اأََقلُّ َكثاَفٍة �ُشّكاِنيٍَّة ِفي اْلأُْرُدنِّ في ُمحاَفَظِة......................... .

ّكاِنيَِّة َبْعَد عاِم ياَدِة ال�شُّ ْت اإَِلى الزِّ ، َواأَدَّ �َس َلَها اْلأُْرُدنُّ ه�- ِمَن اْلِهْجراِت الَّتي َتَعرَّ

        1948م، َوعاِم 1967م:........................................... .

: ْت اإِلى َمْوجاِت ُنزوٍح �ُشّكاِنيٍّ اإَِلى اْلأُْرُدنِّ يَِّة الَّتي اأَدَّ يا�شِ راعاِت ال�شِّ و - ِمَن ال�شِّ

       ..............................، َو.................................. . 
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ّكاِنيِّ اْلُمْرَتِفِع فيها؟ ْيَطَرِة َعَلى النُُّموِّ ال�شُّ َوُل ِلل�شَّ راِئُق الَّتي َلَجاأَْت اإَِلْيَها الدُّ 1- َما الطَّ

ّكاِن عاَلِميًّا؟ 2- َما اْلَعواِمُل الَّتي ُتوؤَثُِّر في َتْوزيِع ال�شُّ

ْر ما َياأْتي: 3- َف�شِّ

ّكاِن في اأَْحوا�ِس اْلأَْنهاِر اْلُكْبرى. ُز ال�شُّ اأ   - َتَركُّ

. ّكاِن ِفي اْلأُْرُدنِّ ب- َتزاُيُد َعَدِد ال�شُّ

ْل ِبَخطٍّ َبْيَن اْلَمْفهوِم ِفي اْلَعموِد )اأ( َوَتْعريِفِه ِفي اْلَعموِد )ب(: 4- �شِ

 
)ب()اأ(

بيِعيُّ ِل اْلَمواليِد.التَّزاُيُد الطَّ ِل اْلَوَفياِت، َواْنِخفا�ُس ُمَعدَّ زياَدُة ُمَعدَّ

بيِعيُّ َب التَّناُق�ُس الطَّ ّكاِن َح�شَ َع ال�شُّ ُد ِباْلأَْعِمَدِة َتَوزُّ َر�ْشٌم َبياِنيٌّ ُيَحدِّ

اْلُعْمِر َواْلِجْن�ِس.

ّكاِنيُّ ّكاِن َعَلى اْلَمْنِطَقِة الَّتي َي�ْشُكنوَن فيها.اْلَهَرُم ال�شُّ ُع ال�شُّ َتَوزُّ

ّكاِنيَُّة بيِعيَِّة.اْلَكثاَفُة ال�شُّ ياَدِة الطَّ َبِب الزِّ ّكاِن ِب�شَ ُ َعَدِد )َحْجِم( ال�شُّ َتَغيُّ

َأْسِئَلُة اْلَوْحَدِة
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ُ اْلأَداِء  ٌطُموؤَ�رشِّ ا    َجيٌِّد   ُمتََو�شِّ ُمْمتاٌز   َجيٌِّد ِجدًّ ْقُم الرَّ

ِب ِمَن اْلَجْدَوِل. ْع اإِ�شاَرَة )√( ِفي اْلَمكاِن اْلُمنا�شِ �شَ

َواْلَوَطِن  اْلعاَلِم  ِفي  ّكاِن  ِلل�شُّ َة  اْلعامَّ اْلَخ�شاِئ�َس  َف  اأََتَعرَّ
. اْلَعَرِبيِّ َواْلأُْرُدنِّ

َف اْلَمْق�شوَد ِباْلَمفاهيِم اْلآِتَيِة: اأََتَعرَّ
التَّْركيِب  بيِعيَِّة،  الطَّ ياَدِة  الزِّ ِل  ُمَعدَّ  ، ّكاِنيِّ ال�شُّ النُُّموِّ 

ّكاِنيَِّة.  ، اْلَكثاَفِة ال�شُّ ، التَّْركيِب النَّْوِعيِّ اْلُعْمِريِّ
ّكاِنيَِّة. اأَ�ْشَتْخِدَم ِح�شاباٍت َب�شيَطًة ِلَتْحليِل اْلَبياناِت ال�شُّ

ّكاِنيِّ ِفي  ِع ال�شُّ اأَ�ْشَتْنِتَج اْلُم�ْشِكلِت اْلُمَتَعلَِّقَة ِبَنَمِط التََّوزُّ
. اْلَوَطِن اْلَعَرِبيِّ

َوَنَمِط  ّكاِنيَِّة،  ال�شُّ ياَدِة  الزِّ ِلُم�ْشِكلِت  َبًة  ُمنا�شِ ُحلوًل  اأَْقَتِرَح 
َتْوزيِعها.

اْلَهِرَمِة  َواْلُمْجَتَمعاِت  اْلَفِتيَِّة  اْلُمْجَتَمعاِت  َبْيَن  اأُقاِرَن 
. ّكاِنيِّ ِبَو�شاَطِة اْلَهَرِم ال�شُّ

. ّكاِنيِّ ِفي اْلأُْرُدنِّ َف اأَ�ْشباَب النُُّموِّ ال�شُّ اأََتَعرَّ
ُمْرَتِفَعٍة،  �ُشّكاِنيٍَّة  َكثاَفٍة  َمناِطَق ذاَت  اْلَخريَطِة  َعَلى  اأَُعيَِّن 

ٍة. َواأُْخرى ذاَت َكثاَفٍة �ُشّكاِنيٍَّة ُمْنَخِف�شَ
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ْقويُم الّذاِتيُّ التَّ

َبْعَد ِدرا�َشتي هِذِه اْلَوْحَدَة اأَ�ْشَتطيُع اأَْن:



اْلَوْحَدُة الّراِبَعُة

اْلبيَئُة 

ُتَمثُِّل اْلبيَئُة اْلَمْوِطَن الَّذي َيعي�ُس 
فيِه اْلإِْن�شاُن، َوَي�ْشَتفيُد ِمْن َمواِرِدِه 

َدِة.  اْلُمَتَعدِّ
ى اِل�ْشِتْخداُم اْلُمَتزاِيُد  َوَقْد اأَدَّ

ِلَمواِرِد اْلبيَئِة اإِلى ُحدوِث َخَلٍل ِفي 
ًة َبْعَد  راِر ِبِه، خا�شَّ النِّظاِم اْلبيِئيِّ َواْلإِ�شْ

ا�ْشِتْخداِم اْلإِْن�شاِن اْلَو�شاِئَل التَِّقِنيََّة في 
َتْلِبَيِة حاجاِتِه ِمْن هِذِه اْلَمواِرِد.



ُة ِلْلَوْحَدِة  النَّتاجاُت الْعامَّ

يُتََوقَُّع ِمَن الّطاِلِب بَْعَد ِدرا�َشِة هِذِه الَْوْحَدِة اأَْن: 

َطَلحاِت اْلواِرَدَة ِفي اْلَوْحَدِة. َف اْلَمفاهيَم َواْلُم�شْ - َيَتَعرَّ

- َي�ْشَتْنِتَج اأَثََر اِلْخِتلِل اْلبيِئيِّ في َحياِة اْلإِْن�شاِن.

َف اأَْوُجَه اِل�ْشِتْغلِل اْلأَْمَثِل ِلْلبيَئِة. - َيَتَعرَّ

- َيْقَتِرَح ُحلوًل ِلُم�ْشِكلٍت بيِئيٍَّة َمَحلِّيٍَّة.

- َي�ْشَتْخِدَم َو�شاِئَل اِلتِّ�شاِل َوالتِّكنولوجيا ِفي اْلَبْحِث َعِن اْلَمْعلوماِت اْلُجْغراِفيَِّة.

يٍَّة، َوَيْحَتِرَم اآراَء اْلآَخريَن. - ُيَعبَِّر َعْن َراأِْيِه ِبُحرِّ
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ظاُم اْلبيِئيُّ النِّ ُل ْر�ُس اْلأَوَّ الدَّ

ُن ِمْنَها اْلبْيَئُة اْلُمحيَطُة ِبَك؟ ُر الَّتي َتَتَكوَّ - َما اْلَعنا�شِ
بيِعيَِّة في َتراُبٍط َوثيٍق، َوَتنا�ُشٍق  ِرها الطَّ ناِتها َوَعنا�شِ َخَلَق اهللُ  -�ُشْبحاَنُه َوَتعالى- اْلأَْر�ِس ِبُمَكوِّ
َدقيٍق ِلِخْدَمِة اْلإِن�شاِن. قاَل َتعالى:{                                                                                                     }

ناتُها                َمْفهوُم الْبيئَِة َوُمَكوِّ

ْلكاِئناُت اْلَحيَُّة اْلأُْخرى، الَّتي  ْلَو�َشُط الَّذي َيعي�ُس فيِه اْلإِْن�شاُن َوا ا ِباأَنََّها  ُف اْلبيَئُة  ُتَعرَّ
ها في َبْع�ٍس، َوالَّتي َيْعَتِمُد ُكلٌّ ِمْنها َعَلى اْلآَخِر في ِغذاِئِه َوَحياِتِه. َفَنْوُع التُّْرَبِة  ُيوؤَثُِّر َبْع�شُ
َمَثًل ُيوؤَثُِّر في َنْوِع النَّباتاِت الَّتي َتعي�ُس فيها، َواْلماُء ُيوؤَثُِّر ِفي اْلَحَيواناِت َوالنَّباتاِت، اْنُظِر 

ْكَل )4-1( الَّذي ُيَبيُِّن اأَْنواَع اْلبيَئِة. ال�شَّ

اْلبيَئُة
يٌَّةَطبيِعيٌَّة بَ�رَشِ

الِْغالُف 
يُّ  الَْجوِّ

الِْغالُف 
الَْحيَِويُّ 

الِْغالُف 

ْخِريُّ ال�شَّ
الِْغالُف 

الْماِئيُّ
الَْم�ْشروعاُت 

َكِنيَُّة ال�شَّ
الَْم�ْشروعاُت 

راِعيَُّة الزِّ
ُطُرُق
النَّْقِل

الِت َوالُْموا�شَ

الَْمناِجُم 
َوالتَّْعديُن

ْكُل )4-1(: اأَْنواُع اْلبيَئِة. ال�شَّ

)�ُشوَرُة اْلِحْجِر، اْلآيَُة 19(.

بيِعيَُّة     ثاِنيًا   الْبيئَُة الطَّ

ُحَها  ُيَو�شِّ ٍة  َرئي�شَ اأَْغِلَفٍة  اأَْرَبَعِة  ِمْن  ُن  َتَتَكوَّ َوالَّتي  َتعالى،  اهللُ  اأَْوَجَدَها  الَّتي  اْلبيَئُة  ِهَي 
ْكُل )4-2(، َوِهَي: ال�شَّ
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يُّ 1- الِْغالُف الَْجوِّ
َوالنَّْتروجيِن.  جيِن  اْلأُْك�شِ ِمَن  ُمْعَظِمِه  في  َُّف  َوَيَتاأَل ِباْلأَْر�ِس،  ُيحيُط  الَّذي  اْلَهواُء  ُهَو 

ِة. ارَّ يَِّة ال�شّ ْم�شِ َيْعَمُل هَذا اْلِغلُف َعلى ِحماَيِة اْلأَْر�ِس ِمَن اْلإِ�ْشعاعاِت ال�شَّ
2- الِْغالُف الْماِئيُّ

َُّف هَذا اْلِغلُف ِمَن اْلُمحيطاِت،  َيَتاأَل
َواْلِبحاِر، َواْلُبَحْيراِت، َواْلأَْنهاِر.

ْخِريُّ 3- الِْغالُف ال�شَّ
ِة الَّتي  ْلَبُة ِلْلياِب�شَ يَُّة ال�شُّ ُهَو اْلِق�ْشَرُة اْلأَْر�شِ

َن ِمَن اْلقاّراِت َواْلُجُزِر. َتَتُكوَّ
4- الِْغالُف الَْحيَِويُّ

ُهَو اْلَمكاُن الَّذي َيْحوي ُمْخَتَلَف اأَ�ْشكاِل اْلَحياِة، َوَيْمَتدُّ ِمْن اأَْعَمِق ُبْقَعٍة ِلْلَحياِة ِفي 
ْكَل )2-4(. ، اْنُظِر ال�شَّ يِّ اْلِبحاِر اإِلى اأَْق�شى اْرِتفاٍع ِلْلَحياِة ِفي اْلِغلِف اْلَجوِّ

يوِر َوالّنا�ِس، َوَيَتداَخُل َمَع اْلأَْغِلَفِة  َُّف هَذا اْلِغلُف ِمَن النَّباتاِت َواْلَحَيواناِت َوالطُّ َيَتاأَل
اْلأُْخرى.

ُف النَّظاُم اْلبيِئيُّ ِباأَنَُّه  َي�ْشَتِمُل اْلِغلُف اْلَحَيِويُّ َعَلى اْلَعديِد ِمَن اْلأَْنِظَمِة اْلبيِئيَِّة، َوُيَعرَّ
ها ِبَعلقاٍت  َر َحيٍَّة َواأُْخرى َغْيِر َحيٍَّة، َتْرَتِبُط َمَع َبْع�شِ ُن ِمْن َعنا�شِ ِنظاٌم ُمَتكاِمٌل َيَتَكوَّ

َتْكُفُل َبقاَءها َجميًعا َعلى َنْحٍو ُمَتواِزٍن.

ُر َعلى ِبْرَكِة ماٍء  َقْد َيْمَتدُّ النِّظاُم اْلبيِئيُّ ِلَي�ْشَمَل اْلقاّراِت َواْلغاباِت َواْلِبحاَر، َوَقْد َيْقَت�شِ
غيَرٍة. ْخَرٍة �شَ َمْحدوَدٍة، اأَْو َعلى �شَ

ْكَل )4-3( الَّذي ُيَمثُِّل ِنظاًما بيِئيًّا، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة: اْنُظِر ال�شَّ

ْكُل )4-2(: اأَْغِلَفُة اْلأَْر�ِس. ال�شَّ
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َر اْلَحيََّة َوَغْيَر اْلَحيَِّة الَّتي ُت�شاِهُدها في َحديَقِة َمْدَر�َشِتَك. اْكُتْب في َدْفَتِرَك اْلَعنا�شِ

َنشاٌط

  ثاِلثًا       الْبيئَُة الْبَ�َشِريَُّة

 . َرها َلُه اهللُ َعزَّ َوَجلَّ اآٍت ِفي اْلبيَئِة الَّتي �َشخَّ ِهَي ُكلُّ ما اأَقاَمُه اْلإِن�شاُن ِمْن َم�ْشروعاٍت َوُمْن�شَ
قاَل َتعالى: { 

اإِْمكاناِتِه،  ِة  ِقلَّ لى  اإِ َنَظًرا  َبَداأَ ا�ْشِتْغلُل اْلإِْن�شاِن ِلَموارِد اْلبيَئِة َقديًما ِب�شوَرٍة َمْحدوَدٍة؛ 
َعِن   الّناِجَم  اْلَحديِث  ِر  اْلَع�شْ ِفي  َوالتِّكنولوِجيَّ  اْلِعْلِميَّ  َر  الَتَطوُّ اأَنَّ  اإِّل  اأََدواِتِه،  َوب�شاَطِة 
ريَقِة اْلَيَدِويَِّة اإَِلى ا�ْشِتْخداِم  َلِع َواْلِخْدماِت ِمَن الطَّ ُل في اإِْنتاِج ال�شِّ ناِعيَِّة )التََّحوُّ الثَّْوَرِة ال�شِّ
اإِلى  اأَّدى  َر؛  َع�شَ الّثاِمَن  اْلَقْرِن  ِمَن  الّثاني  ِف  النِّ�شْ َمْطِلَع  اأُوروّبا  في  َبَداأَْت  الَّتي  اْلآلِت( 
ّكاِن، َوِزياَدِة ا�ْشِتْغلِل اْلَمواِرِد اْلبيِئيَِّة، ِلَتْلِبَيِة حاجاِتِه اْلُمَتزاِيَدِة،  ِزياَدٍة َكبيَرٍة في َعَدِد ال�شُّ

ًة. ََّر �َشْلًبا ِفي اْلبيَئِة، َواأَْحَدَث فيها َتْغييراٍت ِعدَّ َوُهَو ما اأَث

ْكِل. •  �َشمِّ اْلأَ�ْشياَء الَّتي َتْظَهُر ِفي ال�شَّ
ُر َغْيُر اْلَحيَِّة الَّتي َتْظَهُر ِفي •  َما اْلَعنا�شِ

ْكِل؟ ال�شَّ
َر •  َما اْلَعلَقُة الَّتي َتْرِبُط هِذِه اْلَعنا�شِ

ها ِبَبْع�ٍس؟ َبْع�شَ
اإِلَم ُيوؤَّدي ُحدوُث َخَلٍل في اأََحِد هِذِه • 

ناِت؟ .اْلُمَكوِّ ناِت ِنظاٍم بيِئيٍّ ْكُل )4-3(: َنموَذٌج ِلُمَكوِّ ال�شَّ

{
)�ُشوَرُة ُلْقماَن، اْلآَيُة 20(.
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يَِّة. َطِة اْلَب�َسِ ْكُل )4-4(: َبْع�ُس اْلأَْن�شِ ال�شَّ

ْكِل )4-4(،  َوَر ِفي ال�شَّ ِل ال�شُّ ِريَِّة الَّتي َظَهَرْت َحديًثا، َتاأَمَّ َطِة اْلَب�شَ ِف َبْع�ِس اْلأَْن�شِ ِلَتَعرُّ
ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليها:   

َوِر.•  ْف ما ُت�شاِهُدُه ِفي ال�شُّ �شِ
ِريَِّة؟•  َطِة اْلَب�شَ َعلَم َيْعَتِمُد اأَداُء هِذِه اْلأَْن�شِ
؟•  َطِة ِبالنِّظاِم اْلبيِئيِّ ما َعلَقُة هِذِه اْلأَْن�شِ
ْلبيَئِة اْلُمحيَطِة ِبَك.   •  ِريًَّة ُت�شاِهُدها ِفي ا َطًة َب�شَ �َشمِّ اأَْن�شِ
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ْف ما َياأْتي: - 1 َعرِّ

ناِعيَُّة. ، الثَّْوَرُة ال�شِّ ، اْلِغلُف اْلماِئيُّ      اْلبيَئُة، النِّظاُم اْلبيِئيُّ

بيِعيَُّة؟ - 2 ُن ِمْنَها اْلبيَئُة الطَّ ما َعَدُد اْلأَْغِلَفِة الَّتي َتَتَكوَّ

ْن�شاُن.- 3 اأََها اْلإِ ِريٍَّة اأَْن�شَ َطٍة ِب�شَ اْذُكْر اأَْمِثَلًة َعلى اأَْن�شِ

ناِت اْلآِتَيَة اإِلى كاِئناٍت َحيٍَّة، َواأُْخرى َغْيِر َحيٍَّة:- 4 نِِّف اْلُمَكوِّ �شَ

خوُر،  راُت، اْلَهواُء، اْلأَْع�شاُب، ال�شُّ ْم�ُس، اْلأَ�ْشجاُر، اْلماُء، اْلَح�شَ اْلَغزاُل، ال�شَّ

يوُر.      ماُل، الطُّ الرِّ

ٌب في ما َياأْتي:- 5 اأَْكِمِل اْلَفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�شِ

َُّف اْلِغلُف اْلَحَيِويُّ ِمْن:...........، َو............، َو............ . اأ   - َيَتاأَل

ٍة اإِلى....................................... . ب- َيْمَتدُّ النِّظاُم اْلبيِئيُّ ِمْن قارَّ

ُر اْلِعْلِميُّ َوالتِّكنولوِجيُّ اإِلى ِزياَدِة........................... . ى التََّطوُّ ج�- اأَدَّ

ْرِس َأْسِئَلُة الدَّ
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ِة ّكاِنيَّ ياَدِة ال�سُّ ُة ِللزِّ اْلآثاُر اْلبيِئيَّ ْر�ُس الّثاين الدَّ

- ما اأَثَُر ا�ْشِتْخداِم اْلآلِت في اإِْنتاِج ما َيْحتاُج اإَِلْيِه اْلإِْن�شاُن؟

ٍة َزَمِنيٍَّة  َمٍة ِخلَل ُمدَّ َعَرْفَت اأَنَّ َعَدَد �ُشّكاِن اْلعاَلِم اْلَيوَم َقْد زاَد َعلى �َشْبَعِة ِمْلياراِت َن�شَ
َق�شيَرٍة، َوُهَو ما اأَّدى اإِلى ُحدوِث ُم�ْشِكلٍت َعديَدٍة.

ياَدِة في َعَدِد �ُشّكاِن اْلُمُدِن َوالّريِف عاَلِميًّا. َب الزِّ ُح ِن�شَ ْكُل )4-5(: َر�ْشٌم َبياِنيٌّ ُيَو�شِّ ال�شَّ

ًل    التَّزايُُد الُْم�ْشتَِمرُّ في َعَدِد �ُشّكاِن الُْمدِن، َوتَراُجُع َعَدِد �ُشّكاِن الّريِف    اأَوَّ

َيُهْم ِفي الّريِف، َواِلتِّجاِه  ّكاِن اأَرا�شِ ناَعِة ِفي اْلُمُدِن اإِلى ِهْجَرِة ال�شُّ ُر ِقطاِع ال�شِّ اأَّدى َتَطوُّ
َعَدِد  َكبيَرٍة في  ِزياَدٍة  اإِلى  اأَّدى  ِمّما  َواْلِخْدماِت،  اْلَعَمِل  ُفَر�ُس  َتَتواَفُر  اْلُمُدِن َحْيُث  َنْحَو 
َكِن،  َوال�شَّ ِة،  حَّ َوال�شِّ التَّْعليِم،  ِمْثِل:  اْلُمْخَتِلَفِة،  اْلِخْدماِت  َنْق�ٍس ِفي  ّكاِن، َوُحدوِث  ال�شُّ

َببَّ ذِلَك ُكلُُّه ِفي اْلَعديِد ِمَن اْلُم�ْشِكلِت. لِت، َوَقْد َت�شَ َواْلُموا�شَ
ِبَعَدِد  ُمقاَرَنًة  اْلعاَلِم  ِفي  اْلُمُدِن  �ُشّكاِن  َعَدِد  ِزياَدَة  ُيْظِهُر  الَّذي  ْكَل )5-4(  ال�شَّ اْنُظِر 

�ُشّكاِن الّريِف، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليِه:

ْكِل؟ • اإِلَم ُي�شيُر اْلَخطُّ اْلأَْزَرُق َواْلَخطُّ اْلأَْحَمُر ِفي ال�شَّ
: �ُشّكاُن اْلُمُدِن اأَْم �ُشّكاُن الّريِف؟ ِلماذا؟ ُُّهما في َتزاُيٍد ُم�ْشَتِمرٍّ • اأَي

يِف؟ َنواِت َبَداأَ َعَدُد �ُشّكاِن اْلُمُدِن َيزيُد َعلى َعَدِد �ُشّكاِن الرِّ • في اأَيِّ ال�شَّ
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َلِب َعَلى الّطاَقِة     ثاِنيًا    ِزياَدُة الطَّ

ّكاِن اإَِلى اْزِدياِد ا�ْشِتْهلِك الّطاَقِة ِمْن َم�شاِدِرَها التَّْقليِديَِّة،  ى التَّزاُيُد اْلُم�ْشَتِمرُّ ِلأَْعداِد ال�شُّ اأَدَّ
ًة َبْعَد عاِم 1950م، ُثمَّ َبَداأَ اِلْعِتماُد َعلى  ، خا�شَّ ِمْثِل: النِّْفِط، َواْلغاِز، َواْلَفْحِم اْلَحَجِريِّ

َم�شاِدَر َجديَدٍة، ِمْثِل: الّطاَقِة النََّوِويَِّة، َوطاَقِة اْلِمياِه؛ ِلَتْلِبَيِة حاجاِت اْلإِْن�شاِن اْلُمَتزاِيَدِة.
ْكَل )4-6(، ُثمَّ اأَِجْب َعّما َيليِه ِمْن اأَ�ْشِئَلٍة: اْنُظِر ال�شَّ

ْكُل )4-6(: َتزاُيُد ا�ْشِتْهلِك الّطاَقِة. ال�شَّ

َلِب َعَلى الِْغذاِءِ    ثاِلثًا      ِزياَدُة الطَّ

َلِب َعَلى اْلِغذاِء؛ ِلَتْلِبَيِة  ّكاِنيَُّة الَّتي �َشِهَدَها اْلعاَلُم َحديًثا في ِزياَدِة الطَّ ياَدُة ال�شُّ بََّبِت الزِّ َت�شَ
راِعيَِّة، َوا�ْشِتْنزاِف  التُّْرَبِة الزِّ ِك  اإِلى َتَفكُّ اأَّدى  اْلِغذاِئيَِّة، ِمّما  ّكاِن ِمَن اْلَموادِّ  حاجاِت ال�شُّ

ُد ذِلَك التَّزاُيَد اْلُم�ْشَتِمرَّ في اإِْنتاِج اْلُحبوِب عاَلِميًّا. كِّ اْلِمياِه، َوُيوؤَ

َمتى َبَداأَ ا�ْشِتْهلُك الّطاَقِة َيَتزاَيُد؟• 
ياَدِة؟  •  بََّب في هِذِه الزِّ ئي�ُس الَّذي َت�شَ َما اْلَحَدُث الرَّ
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ناِعيَِّة. ْلِبيَِّة ِللثَّْوَرِة ال�شِّ ناِق�ْس ُمَعلَِّمَك َوُزَملَءَك ِفي اْلآثاِر اْلإِيجاِبيَِّة َواْلآثاِر ال�شَّ

َنشاٌط

ْكُل )4-7(: َتزاُيُد اإِْنتاِج اْلعاَلِم ِمَن اْلُحبوِب. ال�شَّ

. ْكُل )4-8(: َنْهُر اْلأُْرُدنِّ ال�شَّ

َلِب َعَلى الِْمياِه   راِبًعا     ِزياَدُة الطَّ

ناَعِة،   راَعِة َوال�شِّ ْرِب َوالزِّ َلِب َعَلى ِمياِه ال�شُّ ّكاِنيَُّة اْلَكبيَرُة في ِزياَدِة الطَّ ياَدُة ال�شُّ بَّبَِت الزِّ َت�شَ
ريِف اْلماِئيِّ في َبْع�ِس اْلأَْنهاِر َواْلُبَحْيراِت، َوَتناُق�ِس  ّياِت التَّ�شْ ِمّما اأَّدى اإَِلى اْنِخفا�ِس َكمِّ
دوِد، َوُهَو  َمْخزوِن اْلِمياِه اْلَجْوِفيَِّة َنتيَجَة اْنِح�شاِر ِمياِه اْلأَْمطاِر، َواإِزاَلِة اْلغاباِت، َوِبناِء ال�شُّ

َوالنَّباتاِت،  اْلَحَيواناِت  َحياِة  �َشْلًبا في  ََّر  اأَث ما 
َوِفي النُُّظِم اْلبيِئيَِّة اْلَمْوجوَدِة َحْوَلها. ِمثاُل ذِلَك 
النَّْهُر  َفَقَد هَذا  اإِْذ  ؛  اْلأُْرُدنِّ َنْهِر  اْنِح�شاُر ِمياِه 
َيِة.  َنواِت اْلما�شِ َنْحَو 90% ِمْن ِمياِهِه ِفي ال�شَّ
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اإِْنتاُج اْلُحبوِب اْلعاَلِميُّ )1950م-2012م(

ْكُل )4-7( ِزياَدَة ا�ْشِتْهلِك اْلُحبوِب ِفي اْلعاَلِم. َوُيَبيُِّن ال�شَّ
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1- ما اأَ�ْشباُب ِزياَدِة َعَدِد �ُشّكاِن اْلُمُدِن؟

2- َما اْلَعلَقُة َبْيَن ُكلٍّ ِمّما َياأْتي: 

َلِب َعَلى الّطاَقِة. ّكاِنيَُّة، َوِزياَدُة الطَّ ياَدُة ال�شُّ الزِّ

َلِب َعَلى اْلِغذاِء. ّكاِنيَُّة، َوِزياَدُة الطَّ ياَدُة ال�شُّ الزِّ

ٌب في ما َياأْتي: 3- اأَْكِمِل اْلَفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�شِ

اأ   - ِمَن اْلَم�شاِدِر التَّْقليِديَِّة ِللّطاَقِة: ...................، َو.................. .

َلُب اْلُمَتزاِيُد َعَلى اْلِغذاِء ِفي.............، َو.................. . بََّب الطَّ ب- َت�شَ

ج�-  َتزاَيَد ا�ْشِتْهلُك اْلعاَلِم ِمَن اْلُحبوِب َكثيًرا َبْعَد عاِم........................ .

ْر ما َياأْتي: 4- َف�شِّ

َلى اْلُمُدِن. اأ   - ِهْجَرُة �ُشّكاِن الّريِف اإِ

ُُّر َحياِة اْلَحَيواناِت َوالنَّباتاِت ِفي النُُّظِم اْلبيِئيَِّة. ب- َتاأَث

ج�- َتناُق�ُس َمْخزوِن اْلِمياِه اْلَجْوِفيَِّة.

ْرِس َأْسِئَلُة الدَّ
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اِلْخِتالُل اْلبيِئيُّ َواأَ�ْسباُبُه ْر�ُس الّثاِلُث الدَّ

يََّدُة في َمْنِطَقِة �َشَكِنَك؟ - َما اْلَم�ْشروعاُت اْلُم�شَ
- ِلماذا اأُقيَمْت هِذِه اْلَم�ْشروعاُت؟

ََّرْت هِذِه اْلَم�ْشروعاُت ِفي اْلبيَئِة اْلُمحيَطِة ِبَك؟ - َهْل اأَث

ُل اْلإِْن�شاِن ِفي اْلبيَئِة َعلى َنْحٍو َغْيِر َمْدرو�ٍس، َواإِْحداُث  ُف اِلْخِتلُل اْلبيِئيُّ ِباأَنَُّه َتَدخُّ ُيَعرَّ
ْجزاِء  اأَ َبْيَن  اْلُمتباَدَلِة  اْلَعلقاِت  ِفي  َخَلٍل  ُحدوِث  اإِلى  ُيوؤَّدي  ِمّما  ِرها،  َعنا�شِ في  َتْغييٍر 

النِّظاِم، َوُظهوِر ُم�ْشِكلٍت بيِئيٍَّة.

 : بِّباِت اِلْخِتلِل اْلبيِئيِّ ِمْن ُم�شَ

ًل      ِزياَدُة ِن�ْشبَِة غاِز ثاني اأُْك�شيِد الَْكْربوِن ِفي الَْجِوّ     اأَوَّ

ئي�ِس ِلِلْقِت�شاِد  ِك الرَّ ياَدُة اْلَكبيَرُة ِفي ا�ْشِتْهلِك اْلَفْحِم َوالنِّْفِط ِلإِْنتاِج الّطاَقِة )اْلُمَحرِّ ِت الزِّ اأَدَّ
يِّ ُمقاَرَنًة ِبما كاَن َعَلْيِه  ( اإِلى ِزياَدِة َتْركيِز غاِز ثاني اأُْك�شيِد اْلَكْربوِن ِفي اْلِغلِف اْلَجوِّ اْلعاَلِميِّ
روِريَِّة ِلْلُمحاَفَظِة  اْلحاُل ِفي اْلما�شي. َوَلّما كاَن غاُز ثاني اأُْك�شيِد اْلَكْربوِن ِمَن اْلغازاِت ال�شَّ
َلى اْرِتفاِع َدَرجاِت اْلَحراَرِة، َوُحدوِث  َعلى َدَرَجِة َحراَرِة اْلأَْر�ِس، َفاإِنَّ اْرِتفاَع ِن�ْشَبِتِه اأَّدى اإِ

ََّر �َشْلًبا ِفي النِّظاِم اْلبيِئيِّ ِلْلأَْر�ِس، َواْلكاِئناِت اْلَحيَِّة فيها. َتَغيُّراٍت ِفي اْلُمناِخ، ِمّما اأَث

ْكُل )4-9(: اْنِبعاُث غاِز اْلَكْربوِن. ال�شَّ
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ْكُل؟•  ماذا ُيَمثُِّل هَذا ال�شَّ
ْنتاُج غاِز ثاني اأُْك�شيِد اْلَكْربوِن َيْزداُد؟•  في اأَيِّ �َشَنٍة اأََخَذ اإِ
ِت النِّ�ْشَبُة ِفي اِلْرِتفاِع؟•  ِلماَذا ا�ْشَتَمرَّ

ْكُل )4-10(: َتزاُيُد اإِْنتاِج اْلعاَلِم ِمَن اْلَكْربوِن. ال�شَّ

ْكَل )4-10(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليِه: اْنُظِر ال�شَّ
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  ثاِنيًا     تَراُجُع ِم�شاَحِة الْغاباِت

ِفي  اْلأَْخ�شاِب  َوا�ْشِتْخداُم  َواْلِبناِء،  راَعِة  الزِّ ِلأَْغرا�ِس  اْلغاباِت  ي  اأَرا�شِ ا�ْشِتْخداُم  ى  اأَدَّ
َعٍة  َوَتْدميِر ِم�شاحاٍت وا�شِ ي،  اْلأَرا�شِ ِم�شاَحِة هِذِه  اْنِح�شاِر  اإَِلى  الّطاَقِة،  َواإِْنتاِج  ناَعِة  ال�شِّ
َعَف ُقْدَرَتها َعَلى اْمِت�شا�ِس غاِز ثاني اأُْك�شيِد اْلَكْربوِن، َوَق�شى َعَلى  ِمَن اْلغاباِت، ِمّما اأَ�شْ
َتراُجِع  في  َواأَ�ْشَهَم  اْلبيئاِت،  هِذِه  في  اْلَحَيِويَّ  النِّظاَم  َر  َوَدمَّ َوَمواِطِنها،  اْلَحيَِّة  اْلكاِئناِت 

لِت َهْطِل اْلأَْمطاِر. ُمَعدَّ
ْكَل )4-11(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن  اْنُظِر ال�شَّ

اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتيَِة:

ْكِل؟•  ماذا َيْظَهُر ِفي ال�شَّ
ِلماَذا ا�ْشَتْخَدَم اْلإِْن�شاُن هَذا اْلأُ�ْشلوَب؟• 
؟•  ْكُل )4-11(: َقْطُع اأَ�ْشجاِر اْلغاباِت.ما اأَثَُر ذِلَك ِفي النِّظاِم اْلبيِئيِّ ال�شَّ
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   ثاِلثًا     ِزياَدُة ا�ْشِتْخداِم اْلأَ�ْشِمَدِة الْكيمياِئيَِّة 

راِعيَِّة،  ي الزِّ ّياٍت َكبيَرٍة ِمْن �َشماِد النَّْتروجيِن َواْلُفو�شفوِر ِفي اْلأَرا�شِ ى ا�ْشِتْخداُم َكمِّ اأَدَّ
ِب هِذِه اْلَموادِّ اإِلى باِطِن التُّْرَبِة، ُثمَّ اْنِتقاِلها اإِلى ِمياِه اْلِبحاِر َواْلُمحيطاِت، ِمّما  رُّ اإِلى َت�شَ

بََّب في َتْدميِر النُُّظِم اْلبيِئيَِّة. َت�شَ

ْكَل )4-12(،  ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليِه: اْنُظِر ال�شَّ

ْكُل ال�ّشاِبُق؟•  ماذا ُيَمثُِّل ال�شَّ
فيَم ُت�ْشَتْخَدُم اْلأَ�ْشِمَدُة اْلكيمياِئيَُّة؟• 
َما اْلأَْنِظَمُة اْلبيِئيَُّة الَّتي َتتاأَثَُّر �َشْلًبا ِباْلأَ�ْشِمَدِة؟• 

ُر  عاُب اْلَمْرجاِنيَُّة، َوُيَقدِّ ِمَن اْلأَْنِظَمِة اْلبيِئيَِّة الَِّتي اْمَتدَّ َتاأْثيُر اْلَموادِّ اْلكيمياِئيَِّة اإَِلْيَها ال�شِّ
َر. عاِب َقْد ُدمِّ َف اْلِغطاِء اْلعاَلِميِّ ِمْن هِذِه ال�شِّ اْلُعَلماُء اأَنَّ ِن�شْ

. ْكُل )4-12(: َتاأْثيُر اْلأَ�ْشِمَدِة اْلكيمياِئيَِّة ِفي النِّظاِم اْلبيِئيِّ ال�شَّ

التُّْرَبُةاْلماُء

اْلَهواُء
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ِة البل�شتيِك في َمْنِطَقِتَك،  ُن ا�ْشِتْخداماِت مادَّ مَّ ْم -ِبالتَّعاُوِن َمَع ُزَملِئَك- قاِئَمًة َتَت�شَ َنظِّ
راِئَق الّناِجَعَة ِلْلَحدِّ ِمِن ا�ْشِتْعماِلها َوالتََّخلُّ�ِس ِمْنها. َوالطَّ

َنشاٌط

ناَعِة   راِبًعا    ا�ْشِتْخداُم البال�شتيِك ِفي ال�شِّ

ُة البل�شتيِك ِمْن اأَْكَثِر اْلَموادِّ َتاأْثيًرا ِفي اْلأَْنِظَمِة اْلبيِئيَِّة؛ اإِْذ َي�ْشَتْغِرُق َتَحلُُّلها ِفي  ُتَعدُّ مادَّ
نيَن. ُيْذَكُر اأَنَّ َم�شاِنَع البل�شتيِك ِفياْلعاَلِم اأَْنَتَجْت َنْحَو )6( ِمْلياراِت ُطنٍّ ِمَن  التُّْرَبِة اآلَف ال�شِّ

البل�شتيِك حّتى عاِم 2010م.
ْكَل )4-14(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن  اْنُظِر ال�شَّ

اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتيَِة:

اإِْحداُهما  ََّرْت  َتاأَث اْلَمْرجاِنيَِّة،  عاِب  ِلل�شِّ َمْنِطَقَتْيِن  ُيْظِهُر  الَّذي  ْكَل )13-4(  ال�شَّ اْنُظِر 
َورِة )ب(؟ وَرُة )اأ( َعِن ال�شُّ ِباْلأَ�ْشِمَدِة اْلكيمياِئيَِّة. فيَم َتْخَتِلُف ال�شُّ

ْعاٌب َمْرجاِنيٌَّة. ْكُل )4-13(: �شِ ال�شَّ

ْكُل )4-14(: َموادُّ بل�شتيِكيٌَّة. ال�شَّ

ْكِل؟•  ماذا َيْظَهُر ِفي ال�شَّ
ُع؟•  ماذا �َشَيْحُدُث ِلْلبيَئِة اإَِذا ا�ْشَتَمرَّ هَذا اْلَو�شْ
َما اْلآثاُر اْلبيِئيَُّة الّناِجَمُة َعْن ذِلَك؟• 
ما واِجُبَك ُتجاَه بيَئِتَك؟• 

)اأ(                                                                           )ب(
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ْف ما َياأْتي:- 1 َعرِّ

، اْلأَ�ْشِمَدُة اْلكيمياِئيَُّة.      اِلْخِتلُل اْلبيِئيُّ

ْر ما َياأْتي:- 2 َف�شِّ

اأ   - َقْطُع اْلإِْن�شاِن اأَ�ْشجاَر اْلغاباِت. 

. ب- اْخِتلُل التَّواُزِن اْلبيِئيِّ

ٌب في ما َياأْتي:- 3  اأَْكِمِل اْلَفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�شِ

اأ   - ُيوؤَّدي َقْطُع اأَ�ْشجاِر اْلغاباِت اإِلى...................، َو............... .

ب- ِمْن اأََهمِّ اأَ�ْشباِب ا�ْشِتْخداِم اْلأَ�ْشِمَدِة اْلكيمياِئيَُّة ........................ . 

ج�-  ِمَن النُُّظِم اْلبيِئيَِّة الَِّتي اْمَتدَّ اإَِلْيها َتاأْثيُر اْلأَ�ْشِمَدِة اْلكيمياِئيَِّة............... .

د  - اأَْنَتَج اْلعاَلُم َنْحَو..................  ِمَن البل�شتيِك.

ْرِس َأْسِئَلُة الدَّ
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. ُث اْلِغذاِئيُّ التََّلوُّ

. ُث اْلإِ�ْشعاِعيُّ التََّلوُّ

ُث اْلَهواِء. َتَلوُّ

ُث اْلماِء. َتَلوُّ

َبِة. ْ ُث التُّ ْو�شاُء(.َتَلوُّ ْوِتيُّ )ال�شَّ ُث ال�شَّ التََّلوُّ

َُّر ِبما َيدوُر ِفي اْلعاَلِم ِمْن اأَْحداٍث َوُم�ْشِكلٍت؟ - ِلماذا َنَتاأَث
َدٌة، اأَْبَرُزها: ِر اْلَحديِث ُم�ْشِكلٌت بيِئيٌَّة ُمَتَعدِّ َظَهْرَت ِفي اْلَع�شْ

ُة ُة اْلعاَلِميَّ اْلُم�ْسِكالُت اْلبيِئيَّ ْر�ُس الّراِبُع الدَّ

ُث ًل    التََّلوُّ   اأَوَّ

ِة، َوَتْعري�ُس َحياِة اْلكاِئناِت  ارَّ ُث ِباأَنَُّه اْخِتلُط اْلماِء َواْلَهواِء َوالتُّْرَبِة ِباْلَموادِّ ال�شّ ُف التََّلوُّ ُيَعرَّ
ناِعيَِّة( اأََحَد  ُث )الَّذي زاَدْت ِن�ْشَبُتُه َبْعَد الثَّْوَرِة ال�شِّ اْلَحيَِّة ِلْلَخَطِر َنتيَجًة ِلذِلَك. َوُيَعدُّ التََّلوُّ
�ْكُل  �ِة ِلْنِت�ش�اِر اْلأَْمرا�ِس، َوَتْدميِر َمواِطِن اْلك�اِئناِت اْل�َحيَِّة. َوُيَبيُِّن ال�شَّ ئي�شَ اْلأَ�ْش�باِب الرَّ

يَِّة. ِث ِفي اْلُكَرِة اْلأَْر�شِ )4-15( اأَْنواَع التََّلوُّ

ِث. ْكُل )4-15(: اأَْنواُع التََّلوُّ ال�شَّ
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  ثاِنيًا      اِلنِْقرا�ُس

ًة اأُْخرى. ُهَو اْخِتفاُء كاِئٍن َحيٍّ ِمْن بيَئٍة ما، َوا�ْشِتحاَلُة ُظهوِرِه َمرَّ
ٍة، اأَْبَرُزها: َتْفِقُد اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة َمواِطَن �َشَكِنها َنتيَجَة َعواِمَل ِعدَّ

بيِعيَُّة  1- الَْعواِمُل الطَّ
ديَدُة، َواْنِح�شاُر ُم�ْشَتوى ِمياِه اْلِبحاِر، َواْنِخفا�ُس  ِمْن اأَْمِثَلِتها: اْلَجفاُف، َواْلَحراَرُة ال�شَّ
يََّة اْلِمياِه ِفي اْلُمحيطاِت الّداِفَئِة الَّتي  َدَرَجِة اْلَحراَرِة، َوَذَوباُن الثُّلوِج الَّذي َيزيُد َكمِّ

َتعي�ُس فيها ُمْعَظُم اْلكاِئناِت.
يَُّة 2- الَْعواِمُل الْبَ�رَشِ

اإِلى  اْلَحَرِجيَِّة  ي  اْلأَرا�شِ ْطَبِة، َوَتْحويُل  الرَّ ي  اْلأَرا�شِ ُث، َوَتْجفيُف  التََّلوُّ اأَْمِثَلِتها:  ِمْن 
دوِد َواْلُمُدِن.  ُرِق َوال�شُّ عاِب اْلَمْرجاِنيَِّة، َوِبناُء الطُّ ْعِي، َوَتْدميُر ال�شِّ َمناِطَق ِللرَّ

يوِر  ، َوَبْع�ُس اأَْنواِع الطُّ َدِة ِباِلْنِقرا�ِس ِفي اْلأُْرُدنِّ اْلَمَها اْلَعَرِبيُّ َوِمَن اْلَحَيواناِت اْلُمَهدَّ
ْكِل )4-16(، ُثمَّ اأَِجْب َعّما َيليها ِمْن اأَ�ْشِئَلٍة: َوَرَ ِفي ال�شَّ َواْلِغْزلِن، اْنُظِر ال�شُّ

. َدٌة ِباِلْنِقرا�ِس ِفي اْلأُْرُدنِّ ْكُل )4-16(: َحَيواناٌت ُمَهدَّ ال�شَّ
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    ثاِلثًا     التََغيُُّر الُْمناِخيُّ

ِر اْلُمناِخ ِمْثِل َدَرَجِة اْلَحراَرِة َواْلأَْمطاِر ِخلَل  ُف التََّغيُُّر اْلُمناِخيُّ ِباأَنَُّه َتَغيُُّر َعنا�شِ ُيَعرَّ
ُمَدٍد ُمْخَتِلَفٍة. 

َلِب  ِريٍَّة ِمْثِل ِزياَدِة الطَّ َيْحُدُث هَذا التََّغيُُّر َنتيَجَة َعواِمَل َطبيِعيٍَّة ِمْثِل اْلَحراِئِق،  َواأُْخرى َب�شَ
َعَلى الّطاَقِة الَّتي ُتْف�شي اإِلى َحْرِق َمزيٍد ِمَن اْلَوقوِد اْلأُْحفوِريِّ )النَّْفِط، َواْلَفْحِم(، ِمّما ُيوؤَّدي  
فيَئِة، ِمْثِل غاِز ثاني اأُْك�شيِد اْلَكْربوِن، َوالكلوروفلوروكربوِن،  اإَِلى اْرِتفاِع ِن�ْشَبِة غازاِت الدَّ
ٍب  يِّ ِبِن�شَ َوغاِز اْلميثاِن الّناِتِج ِمْن ُمَخلَّفاِت اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة الَّتي توَجُد ِفي اْلِغلِف اْلَجوِّ
يَِّة َوَمْنِعها ِمَن اْلُخروِج، ِمّما  ِة اْلأَْر�شِ عَّ ِبها اإَِلى اْحِتبا�ِس اْلأَ�شِ ُمَعيََّنٍة، َوالَّتي ُتوؤَّدي ِزياَدُة ِن�شَ

. َيْرَفُع َدَرَجَة َحراَرِة اْلأَْر�ِس، في ما ُيْعَرُف ِباِلْحِتبا�ِس اْلَحراِريِّ

ْكِل.•  �َشمِّ اْلَحَيواناِت الَّتي َتْظَهُر ِفي ال�شَّ
َهْل �شاَهْدَت ِمْثَل هِذِه اْلكاِئناِت في بيَئِتَك؟• 
ِلماَذا اْخَتفى َبْع�ُس هِذِه اْلكاِئناِت؟• 
؟  •  ما اأَثَُر اْنِقرا�ِس كاِئناٍت َحيٍَّة ِفي النِّظاِم اْلبيِئيِّ

اإَِلى اْلأَْر�ِس  ْم�س ِ ِة ال�شَّ عَّ اْرِتداُد اأَ�شِ
َبِب َتزاُيِد ِن�ْشَبِة اْلغازاِت.  ِب�شَ

. ْكُل )4-17(: اِلْحِتبا�ُس اْلَحراِريُّ ال�شَّ
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ُر حُّ    راِبًعا    التَّ�شَ

ِة اْلإِفريِقيَِّة  ُر ِفي اْلقارَّ حُّ ِر ُفْقداُن ُقْدَرِة اْلأَْر�ِس اْلإِْنتاِجيَِّة. َوُيوؤَثُِّر التَّ�شَ حُّ ُد ِبالتَّ�شَ ُيْق�شَ
ِر. حُّ �ِس اأَرا�شيِهْم ِللتَّ�شَ َبِب َتَعرُّ َمٍة ِفي اْلعاَلِم ِب�شَ ، َوُيعاني َنْحَو ِمْلياِر َن�شَ ِبَوْجٍه خا�سٍّ

ِر اإِلى:  حُّ ُتْعزى اأَ�ْشباُب التَّ�شَ
1- َعواِمَل َطبيِعيٍَّة

ِمْثِل: اْلَجفاِف، َوِقلَِّة اْلأَْمطاِر.
2- َعواِمَل بَ�َشِريٍَّة

ْعي اْلجاِئِر، َواِل�ْشِتْغلِل اْلُمْفِرِط ِمْثِل: الرَّ
راِعيَِّة. ي الزِّ  ِلْلأَرا�شِ

ْكَل )4-19(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن  اْنُظِر ال�شَّ
وؤاَلْيِن اْلآِتَيْيِن: ال�شُّ

ْكِل؟•  َورِة )ب( في هَذا ال�شَّ وَرُة )اأ( َعِن ال�شُّ فيَم َتْخَتِلُف ال�شُّ
َما التََّغيُُّر الَّذي اأَ�شاَب هِذِه اْلَمْنِطَقِة؟• 

ُر. حُّ ْكُل )4-19(: التَّ�شَ ال�شَّ

ْكُل )4-18(: َذَوباُن اْلَجليِد َنتيَجَة اْرِتفاِع َدَرَجِة َحراَرِة اْلأَْر�ِس. ال�شَّ

ّياِت  حاِت اْلماِئيَِّة، َوَتَذْبُذُب َكمِّ طَّ ِمْن َمظاِهِر التََّغيُِّر اْلُمناِخيِّ اْرِتفاُع َمْن�شوِب ِمياِه اْلُم�شَ
ْكَل )18-4(. اْلأَْمطاِر، َوَذَوباُن اْلِجباِل اْلَجليِديَِّة، َوُحدوُث اْلأَعا�شيِر، اْنُظِر ال�شَّ

اأ

ب
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ْم - ِبالتَّعاُوِن َمَع ُزَملِئَك - َمْطِويًَّة )برو�شوًرا( َعِن اْلُم�ْشِكلِت اْلبيِئيَِّة الَّتي  مِّ �شَ
ُتعانيها َمْنِطَقُة �َشَكِنَك، ُمْقَتِرًحا ُحلوًل َلها.

َنشاٌط

خاِم�ًشا   الُْحلوُل الُْمْقتََرَحُة ِلْلُم�ْشِكالِت الْبيِئيَِّة الْعالَِميَِّة

توَجُد طراِئُق ِعّدٌة ُيْمِكُن ا�ْشِتْخداُمها ِلْلَحدِّ ِمَن اْلُم�ْشِكلِت اْلبيِئيَِّة، َوهِذِه اأَْبَرُزها:

راِت التَّْجميِل. ْنِع ُم�ْشَتْح�شَ 1-  َوْقُف ا�ْشِتْخداِم اْلَموادِّ اْلكيمياِئيَِّة في �شُ
2-  التَّْقليُل ِمْن َحْرِق النُّفاياِت.

3-  َغْر�ُس اْلأَ�ْشجاِر.
. 4-  ا�ْشِتْخداُم َو�شاِئِل النَّْقِل اْلعامِّ

بيِعيَِّة. 5-  اإِقاَمُة اْلَمْحِمّياِت الطَّ
6-  اإِْطفاُء اْلَم�شابيِح َواْلأَْجِهَزِة اْلَكْهَرباِئيَِّة ِفي اْلأَْمِكَنِة اْلفاِرَغِة.

جاِجيَِّة. 7-  اإِعاَدُة َتْدويِر اْلأَْوراِق َواْلَموادِّ البل�شتيِكيَِّة َواْلُعُبّواِت اْلَمْعِدِنيَِّة َوالزُّ
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ْف ما َياأْتي:  1- َعرِّ

فيَئِة، اِلْنِقرا�ُس. ، غازاُت الدَّ ُث، التََّغيُُّر اْلُمناِخيُّ        التََّلوُّ

2- اْذُكْر  �َشَبَبْيِن ِلُكلٍّ ِمّما َياأْتي: 

ُر. حُّ اأ   - التَّ�شَ

. ب- التََّغيُُّر اْلُمناِخيُّ

بيِعيَُّة. ج�- َعواِمُل اِلْنِقرا�ِس الطَّ

ٌب في ما َياأْتي:  3- اأَْكِمِل اْلَفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�شِ

ِث....................................... . اأ   - ِمَن اْلأَْمِثَلِة َعلى اأَْنواِع التََّلوُّ

ب- ِمْن اآثاِر اِلْحِتبا�ِس اْلَحراِريِّ ........................................ .

ِر، ِهَي ................................... . حُّ ج�- اأَْكَثُر اْلقاّراِت َتاأَثًُّرا ِبالتَّ�شَ

ِة اْلُم�ْشِكلِت اْلبيِئيَِّة؟ راِئِق اْلُمْقَتَرَحِة ِللتَّْخفيِف ِمْن ِحدَّ 4- ما اأََهمُّ الطَّ

ْرِس َأْسِئَلُة الدَّ
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ِة ِة اْلها�ِسِميَّ ُة ِفي اْلَمْمَلَكِة اْلأُْرُدِنيَّ اْلُم�ْسِكالُت اْلبيِئيَّ ْر�ُس اْلخاِم�ُس الدَّ

- َما اْلُم�ْشِكلُت اْلبيِئيَُّة الَّتي ُتعانيها َمْنِطَقُة �َشَكِنَك؟

ْلبَُة  ًل     النُّفاياُت ال�شُّ   اأََوَّ

َبٌة ِللتََّخلُّ�ِس  ِث اْلبيَئِة اإِذا َلْم ُت�ْشَتْخَدْم َطراِئُق ُمنا�شِ ْلَبُة �َشَبًبا َرئي�ًشا ِلَتَلوُّ ُتَعدُّ النُّفاياُت ال�شُّ
ْلَبِة؛ اإِْذ َبَلَغْت ِن�ْشَبُة هِذِه النُّفاياِت �َشَنِويًّا  ِمْنها. َوُيعاِني اْلأُْرُدنُّ ُم�ْشِكَلَة اإِداَرِة النُّفاياِت ال�شُّ
ِويَُّة ِمْنها ما ِن�ْشَبُتُه  ِل )3850( ُطنًّا َيْوِميًّا، ُتَمثُِّل اْلَموادُّ اْلُع�شْ َنْحَو )1،7( ِمْليوَن ُطنٍّ ِبُمَعدَّ
ْلَبِة في َمناِطِق  يََّة النُّفاياِت ال�شُّ )60%(، َوِهَي ُتْنَقُل اإِلى )21( َمَكبًّا ِللنُّفاياِت. ُيْذَكُر اأَنَّ َكمِّ

ْكَل )20-4(. َمِة َعّماَن َتْبُلُغ )0.9( كغم/ ِلُكلِّ َفْرٍد َيْوِميًّا، اْنُظِر ال�شَّ اْلعا�شِ

ُر حُّ ثاِنيًا   التَّ�شَ

َيِة ما ِن�ْشَبُتُه )%25(  َر ِفي اْلُعقوِد الثَّلَثِة اْلما�شِ را�شاُت اإِلى اأَنَّ اْلأُْرُدنَّ َقْد َخ�شِ ُت�شيُر الدِّ
ِر: حُّ راَعِة. َوفي ما َياْأتي اأََهمُّ اَأ�ْشباِب التَّ�شَ اِلَحِة ِللزِّ ي ال�شّ ِمَن اْلأَرا�شِ

بيِعيَِّة ِمْثِل اْلِمياِه َوالّطاَقِة،  ّكاِنيَِّة، َوَتَغيُِّر َنَمِط اْلَحياِة، َوا�ْشِتْنزاِف اْلَمواِرِد الطَّ ياَدِة ال�شُّ كاَن ِللزِّ
، َوهِذِه اأَْبَرُزها:  اأَثٌَر في ُظهوِر َعَدٍد ِمَن اْلُم�ْشِكلِت اْلبيِئيَِّة ِفي اْلأُْرُدنِّ

ْلَبٌة. ْكُل )4-20(: ُنفاياٌت �شُ ال�شَّ
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ّياِت اْلأَْمطاِر، َواْرِتفاُع َدَرجاِت اْلَحراَرِة، َواْلَجفاُف. 1- تَناُق�ُس َكمِّ
التُّْرَبَة  �ُس  َوُيَعرِّ اْلأَْمطاِر،  َوَهْطِل  ِر  التََّبخُّ َعَمِليَِّة  ِمْن  ُيَقلُِّل  الَّذي  النَّباِتيِّ  اْلِغطاِء  َفْقُر   -2

ِلِلْنِجراِف، َوُيَقلُِّل ِمْن ُخ�شوَبِتها.
هوِل. ياِح َوال�شُّ 3- اْنِجراُف التُّْرَبِة ِبِفْعِل الرِّ

اْلُمناِخيَِّة،  اْلَعواِمِل  ِبِفْعِل  َوَنْقُلها  راِعيَِّة،  الزِّ التُّْرَبِة  َتاآُكُل  ِبها  ُد  َوُيْق�شَ التَّْعِرَيِة؛  َعواِمُل   -4
ياَح َواْلِمياَه.   ًة الرِّ خا�شَّ

ْلِبيَُّة اْلُمَتَمثَِّلُة  لوكاُت َواْلُمماَر�شاُت ال�شَّ 5- ال�شُّ
ْحِف  ْعِي اْلجاِئِر، َوالزَّ في َقْطِع اْلأَ�ْشجاِر، َوالرَّ
بيِعيَِّة،   ، َو�شوِء ا�ْشِتْغلِل اْلَمواِرِد الطَّ اْلُعْمراِنيِّ

ْكَل )21-4(. اْنُظِر ال�شَّ

ثاِلثًا     �ُشحُّ الِْمياِه 

ُة اْلُمواِطِن  ْت ِح�شَّ ا ِفي اْلِمياِه؛ اإِْذ َتَقلَّ�شَ ُيَعدُّ اْلأُْرُدنُّ ِمْن اأَْكَثِر ُدَوِل اْلعاَلِم الَّتي ُتعاني َنْق�شً
ًبا عاَم 2015م، اْنُظِر اْلَجْدَوَل )4-1(، ِعْلًما  اْلأُْرُدِنيِّ ِمَن اْلِمياِه اإِلى )120( ِمْتًرا ُمَكعَّ
َلُب  بََّب الطَّ ٍب ِلْلَفْرِد �َشَنِويًّا. َوَقْد َت�شَ ِباأَنَّ َحدَّ اْلَفْقِر اْلماِئيِّ عاَلِميًّا َيْبُلُغ )500( ِمْتٍر ُمَكعَّ

اْلُمَتزاِيُد َعَلى اْلِمياِه ِفي ا�ْشِتْنزاِف اْلأَْحوا�ِس اْلماِئيَِّة اْلَجْوِفيَِّة.

الَْجْدَوُل )4-1(: نَ�شيُب الَْفْرِد اْلأُْرُدِنيِّ ِمَن الِْمياِهِ ِبالِْمْتِر الُْمَكعَِّب.

نَُة 2015م2000م1990م1960مال�شَّ

ُط نَ�شيِب الَْفْرِد اْلأُْرُدِنيِّ ِمَن الِْمياِه 529224160120ُمتََو�شِّ

ُر. حُّ ْكُل )4-21(: التَّ�شَ ال�شَّ
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: ثاِت اْلَهواِء ِفي اْلأُْرُدنِّ         في ما َياأْتي اأَْبَرُز ُمَلوِّ
ُف التُّراِبيَُّة. بُِّبَها اْلَعوا�شِ 1- َذّراُت اْلُغباِر اْلعاِلَقُة ِفي اْلَهواِء الَّتي ُت�شَ

اْلِبْتروِل،  فاِة  ِم�شْ )ِمْثُل:  َوالتَّْحويِليَِّة  اِل�ْشِتْخراِجيَِّة  ناعاِت  ال�شِّ ِمَن  اْلُمْنَبِعَثُة  اْلغازاُت   -2
َوَم�شاِنُع اْلفو�شفاِت َواْلأَ�ْشَمْنِت(، َوَحْرُق النُّفاياِت.

ْكَل )23-4(. 3- اْلغازاُت اْلُمْنَبِعَثُة ِمَن اْلَمْرَكباِت َوَو�شاِئِط النَّْقِل، اْنُظِر ال�شَّ

ُث الَْهواِء راِبًعا    تََلوُّ

خاِن، ِمّما ُيوؤَّدي اإِلى اإِْلحاِق  ، ِمْثِل اْلُغباِر َوالدُّ َثٍة اإَِلى َطَبقاِت اْلَجوِّ ٍة ُمَلوِّ ُهَو اْنِبعاُث مادَّ
ْكَل )22-4(. َرِر ِباْلإِْن�شاِن َواْلَحَيواِن َوالنَّباِت َواْلُمْمَتَلَكاِت، اْنُظِر ال�شَّ ال�شَّ

ُث اْلَهواِء. ْكُل )4-22(: َتَلوُّ ال�شَّ

ثاِت اْلَهواِء. ْكُل )4-23(: َبْع�ُس ُمَلوِّ ال�شَّ
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خاِم�ًشا   ُم�ْشِكَلُة الّطاَقُة

ناِعيَِّة  ّكاِنيِّ َواِلْقِت�شاِديِّ اإِلى ِزياَدِة ا�ْشِتْهلِك الّطاَقِة ِلْلأَْغرا�ِس ال�شِّ اأَّدى َت�شاُرُع النُُّموِّ ال�شُّ
َواْلَمْنِزِليَِّة؛ اإِْذ َي�ْشَتْوِرُد اْلأُْرُدنُّ ما ِن�ْشَبُتُه )96%( ِمَن الّطاَقِة، َوُهَو ما َدَفَعُه اإَِلى اْلَبْحِث َعْن 
طاَقِة  ِمْثِل  النَّظيَفِة،  َدِة  اْلُمَتَجدِّ الّطاَقِة  ا�ْشِتْغلِل  اإَِلى  َه  َفَتَوجَّ َواْلغاِز،  ِللنِّْفِط  َبديَلِة  َم�شاِدَر 
ْيِتيِّ ِبَطريَقٍة  ْخِر الزَّ ْم�ِس، َو�َشعى اإِلى َتْطويِر ِتْقِنيَِّة ا�ْشِتْخل�ِس الّطاَقِة ِمَن ال�شَّ ياِح َوال�شَّ الرِّ

ُمْجِدَيٍة اْقِت�شاِديًّا، َوَنظيَفٍة بيِئيًّا.

ْكَل )4-24(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة الَّتي َتليِه:  اْنُظِر ال�شَّ

َدِة. ْكُل )4-24(: اأَْنواُع الّطاَقِة اْلُمَتَجدِّ ال�شَّ
ْكُل؟•  ماذا ُيَمثُِّل هَذا ال�شَّ
ياِح طاَقًة َنظيَفًة؟•  يَُّة َوطاَقُة الرِّ ْم�شِ ِلماذا ُتَعدُّ الّطاَقُة ال�شَّ
َدِة؟•  َما اْلَمْق�شوُد ِبالّطاَقِة اْلُمْتَجدِّ
ّكاِنيِّ َوا�ْشِتْهلِك الّطاَقِة؟•  َما اْلَعلَقُة َبْيَن ِزياَدِة النُُّموِّ ال�شُّ
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�شاِد�ًشا  الُْحلوُل الُْمْقتََرَحُة ِلْلُم�ْشِكالِت الْبيِئيَِّة ِفي اْلأُْرُدنِّ

ِة اْلُم�ْشِكلِت  راِئِق الَّتي ُيْمِكُن ا�ْشِتْخداُمها ِللتَّْخفيِف ِمْن ِحدَّ في ما َياأْتي اأَْبَرُز الطَّ
: اْلبيِئيَِّة ِفي اْلأُْرُدنِّ

َكِنيَِّة َواِلْقِت�شاِديَِّة.- 1 َطِة ال�شَّ راَعِة ِفي اْلأَْن�شِ ي َغْيِر اْلقاِبَلِة ِللزِّ ا�ْشِتْغلُل اْلأَرا�شِ
ِب اْلغازاِت اْلُمْنَبِعَثِة ِمَن اْلَم�شاِنِع َواْلَمْرَكباِت.- 2 ا�ْشِتْخداُم ِتْقِنّياٍت بيِئيٍَّة َحديَثٍة ُتَقلُِّل ِمْن ِن�شَ
اْلَبْحُث َعْن َم�شاِدَر َجديَدٍة ِلْلِمياِه.- 3
ناِعيَِّة.- 4 اآِت ال�شِّ عاَدِة التَّْدويِر داِخَل اْلُمْن�شَ َتْح�شيُن َو�شاِئِل اإِ
ِزراَعُة َنباتاٍت ُيْمِكُنَها التََّكيُُّف ِفي اْلبيئاِت اْلُمْخَتِلَفِة.- 5

َنشاٌط

ناِق�ْس ُزَملَءَك -ِباإِ�ْشراِف اْلُمَعلِِّم- ِفي اْلُخُطواِت اْلآِتَيِة ِلَتْر�شيِد ا�ْشِتْهلِك الّطاَقِة:
اإِْطفاُء َم�شابيِح اْلإِناَرِة ِعْنَد ُمغاَدَرِة اْلُغْرَفِة.• 
ا�ْشِتْخداُم َم�شابيِح اْلإِناَرِة اْلُمَوفَِّرِة ِللّطاَقِة.• 
ْم�ِس ِبُدخوِل اْلُغْرَفِة.•  ِة ال�شَّ عَّ ماِح ِلأَ�شِ تاِئِر ِلل�شَّ َفْتُح ال�شَّ
�ِس اْلَحَرَكِة الَّتي َتْعَمُل َعلى اإِ�شاَءِة اْلَم�شابيِح اآِليًّا ِعْنَد اْلَم�ْشِي •  ا�ْشِتْخداُم اأَْجِهَزِة َتَح�شُّ

ُقْرَبها، ُثمَّ َتْنَطِفئُ َبْعَد َدقاِئَق َمْعدوداٍت.
ا�ْشِتْخداُم َمفاتيِح التَّْعتيِم.• 
اْلِحفاُظ َعلى َم�شابيِح اْلإِناَرِة َنظيَفًة.• 
ُد َعَلْيها.•  ٍة ِفي اْلأَْمِكَنِة الَّتي َيْكُثُر التََّردُّ ا�ْشِتْخداُم َم�شابيَح ذاِت ُقْدَرٍة ُمْنَخِف�شَ
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ْف ما َياأْتي: - 1 َعرِّ

ْلَبُة.      الّطاَقُة النَّظيَفُة، النُّفاياُت ال�شُّ

؟- 2 ْت اإِلى ُظهوِر اْلُم�شِكلِت اْلبيِئيَِّة ِفي اْلأُْرُدنِّ َما اْلَعواِمُل الَّتي اأَدَّ

ِث اْلَهواِء.- 3 ْد اأََهمَّ َم�شاِدِر َتَلوُّ َعدِّ

اْذُكْر َثلَثًة ِمَن اْلُحلوِل اْلُمْقَتَرَحِة ِلْلُم�ْشِكلِت اْلبيِئيَِّة.- 4

ٌب في ما َياأْتي: - 5 اأَْكِمِل اْلَفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�شِ

ِر ....................، َو.......................... . حُّ اأ   - ِمْن اأَ�ْشباِب التَّ�شَ

ب- ِمْن َم�شاِدِر الّطاَقِة الَّتي ُيْمِكُن اِل�ْشِتفاَدُة ِمْنها ُم�ْشَتْقَبًل ِفي اْلأُْرُدنِّ طاَقُة .....،

       َو.................. .

ي َيِة ما ِن�ْشَبُتُه .................... ِمَن اْلأَرا�شِ ج�- َفَقَد اْلأُْرُدنُّ ِفي اْلُعقوِد اْلما�شِ

راَعِة. اِلَحِة ِللزِّ        ال�شّ

د  - َي�ْشَتْوِرُد اْلأُْرُدنُّ ما ِن�ْشَبُتُه ................... ِمْن حاجاِتِه ِمَن الّطاَقِة.  

ْرِس َأْسِئَلُة الدَّ
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- َكْيَف ا�ْشَتفاَد اأَْجداُدنا ِمْن َمواِرِد اْلبيَئِة اْلَمَحلِّيَِّة في َق�شاِء َحواِئِجِهْم؟
؟ َنعوا ِباْلفاِئ�ِس ِمَن اْلِغذاِءِ - ماذا �شَ

يِن،  كاَن اأَْجداُدنا َقديًما َيْبنوَن ُبيوَتُهْم ِمْن َموادَّ ُمَتواِفَرٍة في بيَئِتِهْم، ِمْثِل اْلِحجاَرِة َوالطِّ
ٍة؛ ِلْلإِفاَدِة ِمْنُه في ما َبْعُد. َوَيْحَفظوَن ما َيزيُد َعلى حاَجِتِهْم ِمَن اْلِغذاِء ِبَطراِئَق ِعدَّ

ْكِل )4-25(، ُثمَّ اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْشِئَلِة اْلآِتَيِة:  وَرَة ِفي ال�شَّ اْنُظِر ال�شُّ

ُة في •  َدُر الّطاَقِة الَّذي َت�ْشَتْخِدُمُه اْلَمْراأَ ما َم�شْ
عاِم؟    َطْهِي الطَّ

َما اْلَموادُّ الَّتي كاَنْت ُت�ْشَتْخَدُم في ِبناِءِ اْلُبيوِت؟• 
اْذُكْر اأَْمِثَلًة َعلى َمواِرَد بيِئيٍَّة ا�ْشَتْخَدَمَها اْلإِْن�شاُن • 

في َق�شاِء َحواِئِجِه ِمْن بيَئِتِه اْلَمَحلِّيَِّة.

اِل�ْسِتْغالُل اْلأَْمَثُل ِلْلبيَئِة ْر�ُس ال�ّساِد�ُس الدَّ

ًل     التَّْنِميَُة الُْم�ْشتَداَمُة    اأَوَّ

ْلِبيِّ ِفي  ِريَِّة ال�شَّ َطِة اْلَب�شَ َثِر اْلأَْن�شِ ِة اأَ َتَمراِت َدْوِليٍَّة ِلُمناَق�شَ  َتداَعْت ُدَوُل اْلعاَلِم اإِلى َعْقِد ُموؤْ
اْلبيَئِة، َفكاَن اِلتِّفاُق َعلى َتْطبيِق ما ُيْعَرُف ِبالتَّْنِمَيِة اْلُم�ْشَتداَمِة الَّتي َتْعِني اْلَوفاَء ِبحاجاِت 

اْلإِْن�شاِن ِمْن َمواِرِد اْلبيَئِة ِمْن دوِن ا�ْشِتْنزاِفها؛ ِحفاًظا َعَلْيها ِلْلأَْجياِل الّلِحَقِة.

اأَْهداُف التَّْنِميَِة الُْم�ْشتَداَمِة ثاِنيًا 

ْكُل )4-25(: ا�ْشِتْغلُل َبْع�ِس َم�شاِدِر اْلبيَئِة َقديًما. ال�شَّ

ّياِت الّلِزَمِة ِمَن اْلِمياِه اْلَعْذَبِة َواْلِغذاِء. 1- َتْوفيُر اْلَكمِّ
بيِعيَِّة. راِعيَِّة، َواْلغاباِت، َوالّطاَقِة، َواْلَمواِرِد الطَّ ي الزِّ 2- اِل�ْشِتْخداُم اْلأَْمَثُل ِلْلأَرا�شِ

يَِّة ِلْلُمواِطنيَن. حِّ عاَيِة ال�شِّ 3- َتْوفيُر الرِّ
ماُن ُحقوِق اْلأَْجياِل اْلقاِدَمِة ِمَن اْلَمواِرِد. 4- �شَ
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   ناِق�ْس ُزَملَءِك  -ِباإِ�ْشراِف اْلُمَعلِِّم- ِفي اْلُمْقَتَرحاِت اْلآِتَيِة الَّتي َتَتَعلَُّق ِبَتْر�شيِد ا�ْشِتْهلِك اْلماِء:

يَِّة ماٍء قليَلٍة في اأَثْناِء اِل�ْشِتْحماِم. 1- ا�ْشِتْخداُم َكمِّ
ْنبوِر اْلماِء في اأَثْناِء َتْنظيِف اْلأَ�ْشناِن. 2- اإِْغلُق �شُ

ّياَرِة ِبا�ْشِتْخداِم َدْلٍو. 3- َغ�ْشُل ال�شَّ
ِر. ْم�ِس ِلَتْقليِل ِن�ْشَبِة التََّبخُّ باِح اْلباِكِر، اأَْو َبْعَد ُغروِب ال�شَّ قاَيُة النَّباتاِت ِفي ال�شَّ 4- �شِ

َنشاٌط

َمظاِهُر التَّْنِميَِة الُْم�ْشتَداَمِة  ثاِلثًا  

1- تَْر�شيُد اِل�ْشِتْهالِك
َلى اِلْعِتداِل ِفي ا�ْشِتْخداِم اْلَمواِرِد، ِمْثِل  ُهَو َتْوجيُه اْلَفْرِد اإِلى َعَدِم اْلإِ�ْشراِف، َوَحْفُزُه اإِ

اْلماِء َواْلَكْهَرباِء. قاَل َتعالى: {                                                        }  
)�ُشوَرُة اْلأَْعراِف، اْلآَيُة 31(.

َدِة  2- ا�ْشِتْخداُم الّطاَقِة الُْمتََجدِّ

َدِة الَّتي  ِمْن َم�شاِدِر الّطاَقِة اْلُمَتَجدِّ
ٍع:  ُيْمِكُن ا�ْشِتْخداُمها َعلى نطاٍق وا�شِ

ياِح،  ْم�ِس، َوطاَقُة الرِّ طاَقُة ال�شَّ
َوالّطاَقُة اْلُمَولََّدُة ِمَن اْلَم�شاِقِط اْلماِئيَِّة، 

ْكَل )26-4(. اْنُظِر ال�شَّ
َدِة. ْكُل )4-26(: َبْع�ُس َم�شاِدِر الّطاَقِة اْلُمَتَجدِّ ال�شَّ

بيِعيَِّة؟•  ِلماذا َيِجُب اْلُمحاَفَظُة َعلى ُحقوِق اْلأَْجياِل اْلقاِدَمِة ِمَن اْلَمواِرِد الطَّ
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3- اإِعاَدُة اِل�ْشِتْخداِم
جاِج، َواْلَمعاِدِن(، ُثمَّ اإِعاَدُة  ُد ِبها َفْرُز النُّفاياِت )ِمْثِل: اْلَوَرِق، َوالبل�شتيِك، َوالزُّ ُيْق�شَ

ْنِع َمْنتوجاٍت َجديَدٍة. ُمعاَلَجِتها ِل�شُ
يَِّة النُّفاياِت، َوا�ْشِتْخداِم اْلُمعاَلِج ِمْنها في َم�شاِنِع اْلإِْنتاِج  ُت�ْشِهُم هِذِه اْلَعَمِليَُّة في َخْف�ِس َكمِّ
َبَدًل ِمَن اْلَموادِّ اْلخاِم، َواْلُمحاَفَظِة َعلى َمواِرِد اْلبْيَئِة، َوَتْوفيِر الّطاَقِة، َواإِيجاِد ُفَر�ِس 

َعَمٍل َجديَدٍة.
ْكِل )4-27(، ُثمَّ اأَِجْب َعّما َيليها ِمْن اأَ�ْشِئَلٍة: َوَر ِفي ال�شَّ ِل ال�شُّ َتاأَمَّ

وَرِة )اأ(؟ •  َما اِل�ْشِتْخداُم اْلَجديُد ِلَبقاَيا اْلَمْنتوجاِت البل�شتيكيِة ِفي ال�شُّ
وَرِة )ب(؟•  ّياراِت ِفي ال�شُّ َما اِل�ْشِتْخداُم اْلَجديُد ِلإِطاراِت ال�شَّ

. ْكُل )4-27(:  َطراِئُق اإِعاَدِة َتْدويِر َبْع�ِس اْلَموادِّ ال�شَّ
)ب()اأ(
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نيِعها،  ِل النُّفاياِت ِلَت�ْشهيِل َعَمِليَِّة اإِعاَدِة َت�شْ ُح َعَمِليََّة َف�شْ ْكَل )4-28( الَّذي ُيَو�شِّ اْنُظِر ال�شَّ
وؤاَلْيِن اْلآِتَيْيِن: ُثمَّ اأَِجْب َعِن ال�شُّ

ُعها ِفي اْلحاِوياِت؟ • ما اأَْنواُع النُّفاياِت الَّتي ُيْمِكُن َو�شْ
• اْذُكْر اأَْمِثَلًة َعلى َموادَّ َت�ْشَتْهِلُكها ِفي اْلَبْيِت، َوُيْمِكُن اإِعاَدُة َتْدويِرها.  

4- اإِعاَدُة التَّواُزِن الْبيِئيِّ
جاٍم،  بيِعيَِّة في حاَلِة َتفاُعٍل َواْن�شِ ِرَها الطَّ ناِت اْلبيَئِة َوَعنا�شِ ُد ِبالتَّواُزِن اْلبيِئيِّ َبقاُء ُمَكوِّ ُيْق�شَ

ا َوُمَتواِزًنا. ِبَح النِّظاُم اْلبيِئيُّ ُم�ْشَتِقرًّ ا؛ ِلُي�شْ ها َبْع�شً ثُِّر في َبْع�شِ ِبَحْيُث ُتوؤَ
ٍة، ِمْنها: ُيْمِكُن اإِعاَدُة التَّواُزِن اْلبيِئيِّ ِبَطراِئَق ِعدَّ

ُد َوالتَّباُيُن في اأَْعداِد اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َعلى  ِع اْلَحَيِويِّ )التََّعدُّ اأ   - اْلُمحاَفَظُة َعَلى التََّنوُّ
بيِعيَِّة. يَِّة( َعْن َطريِق اإِْن�شاِء اْلَمْحِمّياِت الطَّ �َشْطِح اْلُكَرِة اْلأَْر�شِ

َثِة ِلْلبيَئِة، ِمْثِل غاِز ثاني اأُْك�شيِد اْلَكْربوِن؛  ِة اْلُمَلوِّ ب- َتْخفيُف اْنِبعاِث اْلغازاِت ال�ّشامَّ
َنواِت اْلُمْقِبَلِة. ماَن ا�ْشِتْمراِريَِّتها ِفي ال�شَّ ِحفاًظا َعَلى اْلَمواِرِد اْلُمْخَتِلَفِة، َو�شَ

َوُتْنِتُج َمحا�شيَل  التُّْرَبِة،  َمواِرِد  ا�ْشِتْنزاَف  َتْمَنُع  الَّتي  ِويَِّة  اْلُع�شْ راَعِة  الزِّ ا�ْشِتْخداُم  ج�- 
ِزراِعيٍَّة َطبيِعيٍَّة ِمْن دوِن ا�ْشِتْخداِم اْلأَ�ْشِمَدِة اْلكيمياِئيَِّة َواْلُمبيداِت.

د  - َغْر�ُس اْلأَ�ْشجاِر اْلَحَرِجيَِّة.

ْكُل )4-28(: حاِوياُت اإِعاَدِة التَّْدويِر. ال�شَّ
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َبَكِة اْلَمْعلوماِتيَِّة َعْن َتْطبيقاٍت َعَمِليٍَّة ِلَتْدويِر »اإِعاَدِة  اْبَحْث اأَْنَت َوُزَملوؤَُك ِفي ال�شَّ
ال�ْشتْخداِم« َبْع�ِس اْلَموادِّ اْلُم�ْشَتْهَلَكِة في َمْنِطَقِة �َشَكِنَك.

َنشاٌط

ْكِل اْلُمجاِوِر؟ عاُر الّظاِهُر ِفي ال�شَّ اإِلَم ُي�شيُر ال�شِّ
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ْف ما َياأْتي:- 1 َعرِّ

. ُع اْلَحَيِويُّ ، التََّنوُّ      التَّْنِمَيُة اْلُم�ْشَتداَمُة، َتْر�شيُد اِل�ْشِتْهلِك، التَّواُزُن اْلبيِئيُّ

ِلماذا َيِجُب اْلُمحاَفَظُة َعلى َنظاَفِة اْلبيَئِة؟- 2

هاِت اأَْمِثَلًة ِمْن بيَئِتَك َعلى َموادَّ ُيْمِكُن ا�ْشِتْخداُمها في َعَمِليَِّة التَّْدويِر.- 3

اْذُكْر َثلَثًة ِمْن َمظاِهِر اِل�ْشِتْغلِل اْلأَْمَثِل ِلْلبيَئِة.- 4

ٌب في ما َياأْتي:- 5 اأَْكِمِل اْلَفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�شِ

اأ   - ِمْن اأَْهداِف التَّْنِمَيِة اْلُم�ْشَتداَمِة:.................، َو.................... .

ب- ِمَن اْلَمواِرِد الَّتي ُيْمِكُن َتْر�شيُد ا�ْشِتْخداِمها:............، َو.............. .

ج�- ُتوؤَّدي َعَمِليَُّة التَّْدويِر اإِلى ............................................ .

:..............، َو...................... . د  - ِمْن َطراِئِق اإِعاَدِة التَّواُزِن اْلبيِئيِّ

ِويَِّة:.................، َو...................... . راَعِة اْلُع�شْ ه� - ِمْن َفواِئِد الزِّ

ْرِس َأْسِئَلُة الدَّ
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َأْسِئَلُة اْلَوْحَدِة

ٌب ِفي اْلُجَمِل اْلآِتَيِة: 1– اأَْكِمِل اْلَفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�شِ
ُن اْلأَْر�ُس ِمْن اأَْرَبَعِة اأَْغِلَفٍة، ِهَي:......، َو.......، َو.......، َو...... . اأ   - َتَتَكوَّ
ناِت النِّظاِم اْلبيِئيِّ َعلقاٌت ............................... . ب- َتْن�شاأُ َبْيَن ُمَكوِّ
ج�- َبَداأَ اْلإِْن�شاُن ا�ْشِتْغلَل َمواِرِد اْلبيَئِة ِب�شوَرٍة ............................... .
َبِب ...............، َو ............ . د  - زاَد ا�ْشِتْهلُك اْلإِْن�شاِن ِلَمواِرِد اْلبيَئِة ِب�شَ
ثاِت اْلِمياِه ....................، َو ....................... . ه� - ِمْن اأََهمِّ ُمَلوِّ
َلِب َعلى ...........، َو .......... . ّكاِن اإِلى ِزياَدِة الطَّ ْت ِزياَدُة اأَْعداِد ال�شُّ و  - اأَدَّ

ْف ما َياأْتي:  2– َعرِّ
َدُة. ُث، التَّْنِمَيُة اْلُم�ْشَتداَمُة، الّطاَقُة اْلُمَتَجدِّ ، التَّْدويُر، التََّلوُّ ، التَّواُزُن اْلبيِئيُّ النِّظاُم اْلبيِئيُّ

ْر ما َياأْتي:  3– َف�شِّ
ها ِبَبْع�ٍس. اأ   – اْرِتباُط اْلأَْنِظَمِة اْلبيِئيَِّة َبْع�شِ

ِر اْلَحديِث. ب– ِزياَدُة ا�ْشِتْغلِل اْلإِْن�شاِن ِلَمواِرِد اْلبيَئِة ِفي اْلَع�شْ
. بيِعيِّ ِفي اْلأُْرُدنِّ ج�- اْلَبْحُث َعْن َم�شاِدَر َبديَلٍة ِللنِّْفِط َواْلغاِز الطَّ

َدِة. د  – ا�ْشِتْغلُل َمواِرِد الّطاَقِة اْلُمَتَجدِّ
4– هاِت اأَْمِثَلًة َعلى اأَْنِظَمٍة بيِئيٍَّة، َواأُْخرى َب�ْشِريٍَّة.

5– قاِرْن َبْيَن ا�ْشِتْغلِل اْلإِْن�شاِن ِلَمواِرِد اْلبيَئِة َقديًما َوَحديًثا. 
ْد اأَْهداَف التَّْنِمَيِة اْلُم�ْشَتداَمِة. 6– َعدِّ
7- َكْيَف ُنحاِفُظ َعلى َنظاَفِة بيَئِتنا؟

ِر؛ ِباتِّباِع اْلُخُطواِت اْلآِتَيِة: حُّ 8- ا�ْشَتْخِدْم اأُ�ْشلوَب َحلِّ اْلُم�ْشِكلِت في ُمعاَلَجِة ُم�ْشِكَلِة التَّ�شَ
ّياِت، اْخِتباُر  ُع اْلَفَر�شِ نيُفها، َو�شْ َجْمُع َبياناٍت َعِن اْلُم�ْشِكَلِة، ُمعاَلَجُة اْلَبياناِت َوَت�شْ

ّياِت، ا�ْشِتْخل�ُس النَّتاِئِج. اْلَفَر�شِ
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ٍة         اأُواِفُق           ل اأُواِفُق َدَّ ُ اْلأَداِء                                        اأُواِفُق ِب�شِ ْقُم                                       ُموؤَ�رشِّ الرَّ

اأُ�شاِرَك في َحَملِت التَّْوِعَيِة اْلبيِئيَِّة.

ِة ِبَتْنظيِف َمْدَر�َشتي. َطِة اْلخا�شَّ اأُ�ْشِهَم ِفي اْلأَْن�شِ

َد ِفي ا�ْشِتْهلِك اْلماِء. اأَْقَت�شِ

ِعها ِفي  اأََتَخلَّ�َس ِمَن اْلُمَخلَّفاِت َوالنُّفاياِت؛ ِبَو�شْ

ِة َلها. �شَ اْلأَْمِكَنِة اْلُمَخ�شَّ

ُن  مَّ راٍت َتَت�شَ ميِم َن�شَ اأََتعاَوَن َمَع ُزَملئي في َت�شْ

ُحلوًل ِلُم�ْشِكلٍت بيِئيٍَّة في َمْنِطَقِة �َشَكني.

1

2

3

4

5

ِب ِمَن اْلَجْدَوِل. ْع اإِ�شاَرَة ) √ ( ِفي اْلَمكاِن اْلُمنا�شِ �شَ

     َبْعَد ِدرا�َشتي هِذِه اْلَوَحَدَة اأَ�ْشَتطيُع اأَْن:

ْقويُم الّذاِتيُّ التَّ
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