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تتن��اوُل هذِه الوحدُة مناطَق توزي��ِع ال�ّسّكاِن في قاراِت العال��ِم, وبع�َص الخ�س�ائ�ص 
ِم  لل�ّس��كاِن اأ�سباِبها واآثاِرها, كما تناولت اّتجاهاِت تلَك التغيراِت في ُدوِل العاَلِم اُلمتقدِّ
والّناِمي, وما ترتََّب علْيها مْن خ�سائ�َص, وما َنَجَم عْنها مْن اأثاٍر محلّيٍة وَدولّيٍة, وتناوَلْت 
ال�سيا�ساِت ال�سكانّي��َة اّلتي اتُِّخذْت لُمواجهِة هذِه الآثاِر, وت��مَّ تو�سيُح الواقِع ال�ّسّكانيِّ 
ف��ي الأردنِّ مْن خالِل بع���صِ الُموؤَ�سراِت ال�ّسّكانّي��ِة, وا�ْسُتخِدَم��ِت الأدواُت الجغرافيُة 

ِف اإلى المفاهيِم الواردِة في الوحدِة. والخرائُط والُطرُق الإح�سائّيُة للتعرِّ

النّتاجاُت 
يُتوقُّع مَن الطالِب بعَد درا�سِة هذِه الوحدِة اأْن يكوَن قادًرا علْى اأْن:

يتعّرَف المفاهيَم والم�سطلحاِت المتعلقَة بال�ّسّكاِن.  
يتعّرَف مناطَق توزيِع ال�ّسّكاِن في قاراِت العالِم.  

يقاِرَن بيَن خ�سائ�ِص ال�ّسّكاِن في الدوِل المتقدمِة والّناميِة.  
َح اأنواَع الهجرِة واآثاَرها. ُيو�سّ  

يتعّرَف اآثاَر التغيراِت ال�ّسّكانّيِة وال�سيا�ساِت ال�سكانّيَة اّلتي اتُّخَذْت في دوِل العالِم.  
. يتعّرَف بع�َص الخ�سائ�صِ ال�ّسّكانّيِة لالأردنِّ  

رَق الإح�سائّيَة في تحليِل البياناِت ال�ّسّكانّيِة. َي�ستخدَم العملياِت والطُّ  
يمتلَك مهاراِت التفكيِر الناقِد والِحواَر واحتراَم الراأِي الآخِر.  

يمتلَك مهاراِت تحليِل الخرائِط والأ�سكاِل والجداوِل.  
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ُسّكاُن العالِم وتوزيُعهمالّدرُس األّوُل

�لتوزيُع �ل�سّكانيُّ في �لعالِم�أواًل

ينت�س��ُر �سكاُن العالِم ب�سكٍل غيِر ُمنتَظٍم على م�ساح��ِة الياب�سِة للكرِة الأر�سّيِة, فهناَك 
مناطُق يعي�ُص فيها اأعداٌد كبيرٌة مَن ال�سكاِن, ومناطُق اأخرى يقلُّ وجوُدهم فيها, ويتوّزُع 

ال�سّكاُن على قاراِت العالِم كما يلي:  
توّزُع ال�سّكاِن في قارِة اآ�ِسيَا   -  1

َيا اأكبَر القاراِت من حيُث الم�ساح��ُة وال�سّكاُن, فهي ت�سّكُل ثلَث م�ساحِة  تع��دُّ قارُة اآ�سِ
الياب�س��ِة, ويعي�ُص عليها ما يقارُب ثالث��َة اأخما�ِص �سّكاِن العال��ِم, وُيالَحُظ مَن ال�ّسكِل 

ّكاِن في قارِة اآ�سيا وهي:  )3-1( والّذي يمّثُل مناطَق توّزِع ال�سُّ
يترّكُز ال�سّكاُن في مناطَق هي:   - اأ 

�سرُق ق��ارِة اآ�سيا وجنوُبها حي��ُث توَجُد اأكبُر دولَتيِن ف��ي العالِم من حيُث   .1
يُن والهن��ُد, وُيمكُن تف�سيُر ذلَك لوجوِد ال�سهوِل  ع��دُد ال�سّكاِن وهما ال�سّ
الفي�سّيِة حوَل اأنهاٍر اليانغت�سي ف��ي ال�سين, ونهِر الجانِج فى الهنِد, وهذه 
كان في تلَك  ا اأّدى اإلى ا�ستقراِر ال�سُّ الأنهاُر توّفُر المياَه والتربَة الِخ�سبَة؛ ممَّ

المناطِق. 
الج��زُر الأندوني�سيُة واليابانيُة وجزُر الفلبيِن, وه��َي ِمْن اأكثِر مناطِق العالِم   .2

ازدحاًما بال�سّكاِن, لطبيعِة البيئِة والُمناِخ في تلَك المناطِق.

ُع �سكاُن العالِم؟ • كيَف يتوزَّ
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ويقلُّ عدُد ال�ّسّكاُن في: ب - 
. يِبيرَيا( ب�سبِب برودِة الجوِّ المناطِق ال�سماليِة في �سهوِل )�سِ  .1

مناطِق الجباِل واله�ساِب في و�سِط القارِة؛ وذلَك ل�سدِة انحداِرها و�سعوبِة   .2
ال�ستقراِر.

المناط��ِق ال�سحراويّ��ِة مثِل �سب��ِه الجزيرِة العربي��ِة؛ وذلَك لُن��درِة الأمطاِر   .3
وارتفاِع درجِة الحرارِة. انظِر ال�ّسكَل اأدناه, ُثّم اأجْب عن الأ�سئلِة الّي تليِه:

يِن على الخريطِة. اأ�سْر اإلى موقِع الهنِد وال�سّ  
حّدْد موقَع الجزِر الأندوني�سيِة والياباِن والفلبيِن على الخريطِة.  

ّكاِن في قاّرِة اآ�سيا. ُع ال�سُّ ال�ّسكُل )3-1(: َتوزُّ

اأكثر من 200 ن�سمة/كم2من 1-50 ن�سمة/كم2
من 50-200 ن�سمة/كم2اأقل من 1 ن�سمة/كم2

������������ا
�سي�ب�ي��ري����

ال�سي������ن
الهن�������د

اليابان

الفلبين

اأندوني�سيا
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كاِن في اأوروبا ال�ّسكُل )3-2(: توزيُع ال�سُّ

- اكتْب اأ�سماَء المحيطاِت والبحاِر الّتي تحيُط بالقاّرِة. اأ 
كاُن في غرِب القاّرِة؟  ُز ال�سُّ ب - لماذا يتركَّ

كاِن في الجهاِت الغربّيِة والو�سطى مَن القاّرِة اإلى توافِر الموارِد المعدنّيِة  ِز ال�سُّ ويعوُد تركُّ
، اإ�ضافًة اإلى توافِر التربِة  والغاباِت والمياِه واّلتي �ضّكلْت اأ�ضا�ًضا لقياِم الّن�ضاِط ال�ضناعيِّ
خلوُّ  ُيالَحُظ  بيَنما   ، راعيِّ الزِّ الّن�ضاِط  ازدهاِر  اإلى  اأّدى  َمطيٍر  بُمناٍخ  وتمُتِعها  بِة  الِخ�ضْ
المناطِق ال�سمالّيِة مَن ال�ّسكاِن في القارِة وذلَك لوقوِعها في المناطِق الباردِة المتجّمدِة.

َيا؟ ماذا ُي�سّمى الجزُء ال�سماليُّ مْن اآ�سِ  
توّزُع ال�ّسّكاِن في قارِة اأوروبا   -  2

يترّك����ُز �سك�اُن اأوروب�ا في الجهِة الغربيِة والو�سط��ى من القارِة, ويقلُّ تركُزهم في 
التجاه��اِت الأخ��رى. بالتعاون مع معلِم��ك لحِظ ال�ّس��كَل )3-2( وفيِه توزيُع 

�سّكاِن قاّرِة اأوروبا, ثّم اأجْب عّما يليِه: 

اأكثر من 500 ن�سمة/كم2من 50-200 ن�سمة/كم2
من 200-500 ن�سمة/كم2اأقل من 50 ن�سمة/كم2
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لماذا تعدُّ قاّرُة اأوروبا من القاّراِت المتقدمِة اقت�ساديًّا في العاَلِم؟
فّكْر

ُّ

ال�ّسكُل )3-3(: توّزُع ال�ّسكاِن في قاّرِة اإفريقيا.

توّزُع ال�ّسكاِن في قاّرِة اإفريقيا   -  3
كاُن في قاّرِة اإفريقيا في المناط��ِق ال�ساحلّيِة الُمطّلِة على البحِر المتو�سِط  يترّك��ُز ال�سُّ
ي��ِد والّتجارِة  ��كاِن على ِحْرفِة ال�سّ , وذلَك لعتماِد ال�سُّ وعل��ى المحيِط الأطل�س��يِّ
كانيُّ كاأحوا�ِص بع�ِص الأنهاِر كنهِر  البحريِة, مَع وجوِد مناطَق يزيُد فيها التركيُز ال�سُّ
الّنيِل ف��ْي م�سَر وال�سوداِن, بيَنما يقلُّ ال�ّسكاُن في المناط��ِق الَمدارّيِة  وال�سحراوّيِة  
ذاِت الح��رارِة المرتفعِة. انظِر ال�ّسكَل )3-3(, واأ�سْر اإل��ى المناطِق اّلتي يزيُد فيها 

كاِن والمناطِق الأُخرى الّتي يِقلُّ فيها. ُز ال�سُّ تركُّ
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كاِن في قاّرِة اأمريكا ال�سمالّيِة. ُع ال�سُّ ال�ّسكُل )3-4(: توزُّ

توّزُع ال�ّسكاِن في قاّرِة اأمريكا ال�ّسماليِة  -  4
هلّيِة الُمطّلِة على  يترّك��ُز ال�ّسكاُن ب�سكٍل اأ�سا�سيٍّ في �س��رِق القاّرِة في المناط��ِق ال�سَّ
المحي��ِط الأطل�سيِّ وفي ال�ّسري��ِط ال�سهليِّ ال�ساحليِّ الغرب��يِّ  المطّل على المحيِط 

الهادي. ويعوُد ال�سبُب في ذلك اإلى:

َيا ف��ي ال�سواحِل ال�سرقّيِة  كانّيِة م��ن قاّرَتي اأوروبا واآ�سِ - ا�ستق��راِر الهجراِت ال�سُّ اأ 
والغربّيِة للقاّرِة. 

ِع الُمناخيِّ اأّدى اإلى ا�ستقراِر ال�ّسكاِن في الأقاليِم الُمناخّيِة الُمالئمِة. التنوُّ ب - 

��كاُن في �سماِل الق��اّرِة ب�سب��ِب انخفا�ِص درجِة  انظ��ِر ال�ّس��كَل )3-4( ويقلُّ ال�سُّ
. الحرارِة, وفي و�سِط القاّرِة ب�سبِب الُمناِخ ال�سحراويِّ الجافِّ
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كاِن في قاّرِة اأمريكا الجنوبّية. ُع ال�سُّ ال�ّسكُل )3-5(: توزُّ

توّزُع ال�ّسكاِن في قاّرِة اأمريكا الجنوبيِّة  -  5
يترّك��ُز ال�ّس��كاُن ف��ي الأجزاء ال�سمالي��ِة وال�سرقي��ِة والغربي��ِة للقاّرِة, وف��ي المناطِق 

ُل ال�ستقراَر فيها؟ ولماذا؟ ما القاّرُة التي ُتف�سّ
فّكْر

القاّرُة القطبيُة الجنوبيُة  -  6
تخلو مَن ال�سكاِن با�ستثناِء بع�ِص البعثاِت العلميِة وال�ستك�سافيِة.

ال�ساحلّي��ِة مث��ِل جن��وِب �س��رِق 
البرازي��ِل و�سواح��ِل الأرجنتيِن؛ 
وذل��َك ب�سب��ِب اعت��داِل الُمناِخ 
يِد  واعتماِده��م على ِحْرف��ِة ال�سّ
والّتج��ارِة البحريّ��ِة, بيَنم��ا اأّدى 
ِطُب في الَو�َسِط  الُمناُخ الحارُّ الرَّ
��ِز ال�ّسكاِن في هذِه  اإلى عدِم تركُّ
المناطِق كحو�ِص نهِر الأمازوِن, 
فيتبعثُر ال�ّس��كاُن في هذا الّنطاِق 
�سديًدا.انظ���ِر  تبُعث��ًرا  العظي��ِم 

ال�ّسكل )5-3(.
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�سمِّ القاراِت التي يتكّون منها العاَلم؟  - 1

اذكِر الأ�سباَب الّتي تقُف وراَء كلٍّ مّما يلي:   - 2
كاِن. تباُيُن قاّراِت العاَلِم مْن حيُث توزيُع ال�سُّ  - اأ 

يا على ال�ّسهوِل الفي�سّيِة لالأنهاِر الُكبرى. ب - ترّكُز ال�ّسّكاِن في قاّرِة اآ�سِ
ج� - تبعُثُر �سّكاِن قاّرِة اأمريكا ال�سمالّيِة عْن و�َسِط القاّرِة.

- ترّكُز معَظِم �سّكاِن قاّرِة اإفريقيا في المناطِق ال�ساحلّيِة. د 

ْد اأهمَّ المناطِق الّتي يقلُّ فيها ترّكُز ال�ّسكاِن في قاراِت العالِم. عدِّ  - 3

امالأ الفراَغ في الجمِل الآتيِة:  - 4
اأكثُر قاراِت العالِم ازدحاما بال�ّسّكاِن ....................  - اأ 

ب - يقلُّ ترّكُز ال�ّسّكاِن في المناطِق ال�ّسمالّيِة مْن قاّرِة اآ�سيا ب�سبِب ....................
ج� - يق���لُّ ال�ّسّك��اُن ف��ي المناط���ِق الَمدارّي�ِة في اأمريك���ا الجنوبّي�ِة القريب�ِة من 

نه�ِر .................
ُي�سّكُل �سّكاُن قاّرِة اآ�سيا من �سكاِن العالِم ما ي�ساوي ....................  - د 

ا�سئلُة
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ا�سئلُة

ى بع�ُص الّدوِل بالمتقدمِة واأخرى بالّناِمَيِة؟ • لماذا ُت�سمَّ
اإلى مجم�وعَتيِن رئي�سَتيِن من حيُث التباي�ُن في  ينق�س�ُم العاَلُم في ال�وقِت الحا�س�ِر 

كانّيِة وهي: الخ�سائ�ِص القت�ساديِّة وال�سُّ
مُة الّدوُل المتقدِّ  -

ناعِة, ففيها يرتفُع الناتُج المحليُّ  ما في مجاِل ال�سّ والّتي ُتعَرُف باأّنها الّدوُل الّتي حّققْت تقدُّ
, وت�سمُل ُمعَظَم دوِل اأوروبا والولياِت المتحدِة وكندا والياباِن واأ�ستراليا. الإجماليُّ

الّدوُل النّاميُة  -
ْعِف التنمَيِة,  , وُتعاِني م��ن �سَ وه��ي الّدوُل الّت��ي ترتفُع فيها معدلُت النم��وِّ ال�سكانيِّ
وتعتمُد عل��ى الم�ساعداِت الخارجّيِة وهَي اأغلُب ُدوِل ق��اّرِة اآ�سيا وجميُع دوِل قاّرَتي 
اإفريقي��ا واأمريكي��ا الجنوبيِة وبع�ُص الدوِل في قاّرِة اأوروبا. انظ��ِر ال�ّسكَل )3-6(, ُثّم 

اأجْب عِن الأ�سئلِة الّتي تليه:

الخصائُص الّسكانّيُة للّدوِل المتقّدمِة 
والّدوِل النامَيِة

الّدرُس الثاني

مُة الّدوُل المتقدِّ

الّدوُل الّناميُة

1

4
3

2

ال�ّسكُل )3-6(: توزيُع الّدوِل المتقدمِة والناميِة.

ّدول ناميةّدول متقدمة
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في اأيِّ القاراِت تنت�سُر الّدوُل المتقدمُة.  
اأيُّهما اأكبُر مْن حيُث الم�ساحُة, الّدوُل المتقدمُة اأِم الّدوُل الناميُة؟  

بال�ستعانِة بالخريطِة ال�سابقِة انقْل اأ�سماَء الدول الآتية اإلى مواقعها الجغرافية ح�سَب   
الأرقام التي ت�سير اإليها )1- بريطانيا.    2- اأ�ستراليا.    3- كندا.      4- اليابان(.
وِل الناميِة مْن خالِل ما ياأتي: كانّيِة للّدوِل المتقدمِة والدُّ ُيمكُن التمييُز بيَن الخ�سائ�ِص ال�سُّ

كاِن�أواًل �لزيادُة �لطبيعيُة لل�سُّ

يِن ورو�سيا باأّنها  تّت�سُف الزيادُة الطبيعّيُة في الّدوِل المتقدمِة وبع�ِص الّدوِل مثِل ال�سّ
منخف�سٌة جًدا, وُيمكُن تف�سيُر ذلَك ب�سبِب انخفا�ِص عدِد المواليِد عْن عدِد الَوَفياِت, 
وُيتوَقُع اأّن معدَل الَوَفَياِت في عاِمِ 2025 �سيزيُد عْن معدِل المواليِد وهذا يحدُث لأّوِل 

مرٍة في التاريِخ. انظِر ال�ّسكَل )3-7(, ثّم اأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليه:

اذكر القاّراِت الّتي ترتفُع فيها الزيادُة الطبيعيُة, والقاّراِت الّتي تنخف�ُص فيها الزيادُة الطبيعيُة.  
بماذا تتمّيُز الزيادُة الطبيعّيُة في الّدوِل المتقدمِة؟  

؟ وكْم تبُلُغ الزيادُة الطبيعّيُة فيها؟ ما الفئُة اّلتي يقُع بها الأردنُّ  

ال�ّسكُل )3-7(: معدُل الزيادِة الطبيعّيِة في العالِم بالألِف
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المواليِد  عدِد  لرتفاِع  مرتفعٌة  فهي  الناميِة  الّدوِل  في  كاِن  لل�سُّ الطبيعّيُة  الزيادُة  اأّما 
وتوافِر  حّيِة,  ال�سّ الخدماِت  ِن  تح�سُّ في  يكُمُن  ذلَك  ولعلَّ  الَوَفياِت؛  عدِد  وانخفا�ِص 
اأنََّ توافَر الغذاِء ب�سبِب التقّدِم التكنولوجيِّ في َمجاِل  الرعايِة والمطاعيِم الوقائّيِة, كما 

الّزراعِة وزيادِة اإنتاِج الغذاِء لل�ّسكاِن اأّدى اإلى ت�ساُرٍع في تلَك الزيادِة.

ِعثانيا �سَّ معّدُل َوَفياِت �الأطفاِل �لرُّ

عمِر  قبَل  يموتوَن  الّذين  الأطفاِل  عدد  باأّنه:  ِع  �سَّ الرُّ الأطفاِل  َوَفَياِت  معّدُل  ُيعَرُف 
وِل  الدُّ المعّدُل في  اأقلُّ مْن �سنٍة, ويرتفُع هذا  اأعماُرهم  الّذين  المواليِد  ال�ّسنِة على عدِد 
اإلى  ذلَك  المتقدمِة, ويعوُد  وِل  الدُّ في  اإليه  ي�سُل  الذي  اإلى )18( �سعَف  لي�سَل  الناميِة 
حّيِة لحديِثي الولدِة في عدٍد مَن الّدوِل الناميِة.  الم�ستوياِت المنخف�سِة مَن الرعايِة ال�سّ
ِع  �سَّ انظِر ال�ّسكَل )3-8( واذكْر اأمثلًة على قاَراٍت يرتفُع فيها ُمعّدُل َوَفَياِت الأطفاِل الرُّ

وقاَراٍت اأخرى تنخف�ُص فيها تلَك المعدلُت.

ِع. �سَّ ال�ّسكُل )3-8(: ُمعّدُل َوَفَياِت الأطفاِل الرُّ

ِع في الّدوِل الناميِة ؟ �سََّ كيَف ُيمِكُن تخفي�ُص ن�سِب َوَفَياِت الأطفاِل الرُّ
فّكْر

ُمعّدُل َوَفَياِت الأطفاِل 
ِع بالألِف �سّ الرُّ
185   160
160   135
135   115
110     85 
85      60 
60      35 
 35      10 
10        2  
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ُمعّدُل �لُخ�سوبِةثالًثا

�لتركيُب �لعمريُّ و�لنَّوعيُّ لل�ّسكاِنر�بًعا

ُد بمعدِل الخ�سوبِة عدُد المواليِد الأحياِء لكلِّ امراأٍة في حياِتها الإنجابيِة, وهي    ُيق�سَ
وِل الناميِة عِن الدوِل المتقدمِة لعدِة اأ�سباٍب  )15-49( �سنة, ويرتفُع هذا المعّدُل في الدُّ
العمِل.  في  المراأِة  بالتعليِم, وقلُة م�ساهمِة  الإناِث  التحاِق  المبكُر, وعدُم  الّزواُج  منها 

لمالحظِة ذلَك انظِر ال�ّسكل )3-9(, ُثّم اأَجْب عِن الأ�سئلِة اّلتي تليِه:

 يترّتُب على انخفا�ِص معدلِت الزيادِة الطبيعيِة في الّدوِل المتقدمِة حدوُث تغيٍُّر في 
ُب الفئاِت العمريِّة و توزيُعها والّلذاِن  التركيِب الُعمريِّ والنَّوعيِّ لل�ّسكاِن مْن حيُث ِن�سَ

. يتمُّ تمثيُلهما مْن خالِل الَهَرِم ال�ّسكانيِّ

ما الألواُن الّتي ُت�سيُر اإلى ُمعّدلِت الخ�سوبٍة المرتفعٍة ؟ وفي اأيِّ القاّراِت موجودٌة؟  
ما الألواُن الّتي ت�سيُر اإلى ُمعّدلِت الخ�سوبٍة المنخف�سٍة؟ وفي اأيِّ القاّراِت موجودٌة؟  

كْم يبُلُغ معّدُل الخ�سوبِة في ُدوِل اأوروبا؟   
اذكْر القاّراِت الّتي يزيُد فيها معّدُل الخ�سوبِة عْن )5(.  

ال�ّسكل )3-9(: ُمعّدُل الخ�سوبِة في العاَلِم عاَم 2015.

8-7
7-6
6-4
4-3
3-2
2-0
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نِّ اأقلُّ عدًدا مَن  نالِحُظ من الهرِم ال�ّسكانيِّ لُمعَظِم الّدوِل المتقدمِة اأنَّ فئَة �سغاِر ال�سِّ
ي اإلى قّلِة اأعداِد ال�ّسباِب في الم�ستقبِل,  الفئِة الُعمرّيِة الّتي تليها وهَي ال�ّسباُب؛ مّما ُيوؤدِّ
ى »مجتمعاٍت  كما اأنَّ اأعداَد مْن تزيُد اأعماُرهم عْن )60( عاًما تتزايُد, فاأ�سبَحْت ُت�سمَّ

َهِرَمًة«.

الهرِم  �سكُل  ويختلُف  الطبيعّيِة,  الّزيادِة  ُمّعدلُت  فيها  فترتفُع  الناميُة  وُل  الدُّ واأّما 
مِة, وتتمّيُز المجتمعاُت الناميُة َوْفَق التركيِب النَّوعيِّ والُعمريِّ  وِل المتقدِّ كانيِّ عِن الدُّ ال�سُّ

بما ياأتي:
. ناِث في الّن�ضاِط االقت�ضاديِّ تقلُّ م�ضاهمُة االإ  -

عالِة لرتفاِع عدِد الأطفاِل. ترتفُع اأعباُء الإ  -

�لتركيُب �القت�ساديُّ لل�ّسكاِنخام�ًسا

ُف التركيُب االقت�ضاديُّ باأنَُّه توزيُع ال�ّضّكاِن ح�ضَب الّن�ضاِط اّلذي يمار�ُضه الفرُد  ُيعرَّ
ناعيِّ اأِو الزراعيِّ اأِو الخدماِت. بالعمِل ال�سّ

مِة العمُل في الّن�ضاِط ال�ضناعيِّ  فن�ضبُة العامِليَن   وِل المتقدِّ فمثاًل يغلُب على �ُضّكاِن الدُّ
في هذا القطاِع تتجاوُز ما ن�سبُته )25%( من ُمجَمِل الُقوى العاملِة, واأّما الّدوُل الناميُة 
فتعتمُد على الّن�ضاِط الّزراعيِّ فن�ضبُة العمالِة في هذا القطاِع تبلُغ )45%( من ِقواها العاملِة, 

وَهذه الن�سبُة لتتَعدَّ )5%( من الِقوى العاملِة في الّدوِل المتقدمِة. 

نشاط

اجمْع نماذَج هرٍم �ُسكانيٍّ لُدوٍل متقّدمٍة وناميٍة ُثمَّ ناق�ْسه مَع زمالءك.
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عّرف ما ياأتي:  - 1
. وَل الناميَة, معّدَل اخل�سوبِة, الرتكيَب القت�ساديَّ الدُّ

اذكر اأ�سباَب ما يلي:   - 2
وِل الناميِة.  - ارتفاِع معّدِل الزيادِة الطبيعيِة في الدُّ اأ 

يِت المجتمعاُت المتقّدمُة بالمجتمعاِت الَهِرَمِة. ب - �ُسمِّ

امالأ الفراَغ في الجمِل الآتيِة:  - 3
�ُف َوَفَي���اِت َمْن لْم يتج�اوْز عم���ُرُه �سن�ًة هو مع�ّدُل  - الم�سطل���ُح الّذي ي�سِ اأ 

َوَفَياِت ....................
ُيمّثُل الهرُم ال�ّسكانيُّ تركيَب ال�ّسكاِن من حيُث الّنوُع و ....................... ب - 
مِة هَي ................................. ِمَن الّدوِل الآ�سيوّيِة التي َتْتبُع للّدوِل المتقدِّ ج� - 
َيغُلُب على الّن�ضاِط االقت�ضاديِّ في الّدوِل الناميِة العمُل في ....................   - د 

ُف ن�سبَة الأفراِد العامليَن لعدِد الّذيَن يتمُّ الإنفاُق عليهم  ه�� - الم�سطلُح الّذي ي�سِ
هو: .................................

مِة .................... وِل المتقدِّ - تبلُغ ن�سبُة العامليَن في القطاِع الّزراعيِّ في الدُّ و 

مٍة ودوٍل ناميٍة ف��ي العاَلم بال�ستعان��ِة بالأطل�ِص  رتِّ��ْب قائم��ًة باأ�سم��اِء دوٍل متقدِّ  - 4
. المدر�سيِّ

وِل؟ كانّيِة على النموِّ القت�ساديِّ للدُّ ما اأثُر الزيادِة ال�سُّ  - 5

ا�سئلُة
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• لماذا ينتقُل الّنا�ُص مْن اأماكِن اإقامِتهم اإلى اأماكَن اأُخرى؟ 

�لهجرُة�أواًل

�أنو�ُع �لهجرِةثانًيا

الهج��رُة ه��َي انتقاُل الأف��راِد مْن 
م��كاِن اإقامِته��م الأ�سليِّ اإل��ى مكاٍن 
اآخَر وال�ستقراُر فيه, ويمكُن ح�ساُب 
�سافي الهجرِة مْن خ��الِل الفرِق بيَن 
والمهاجريَن  القادمي��َن  المهاجري��َن 
ٍد, والهجرُة  المغادريَن في مكاٍن ُمحدَّ

 . كانيِّ مَن العوامِل الموؤثرِة في النموِّ ال�سُّ

للهجرِة اأنواٌع منها ما يتعّلُق بالمكاِن داخَل الدولِة اأو خارَجها, َوتق�سُم الهجرُة اإلى: 
كاِن, وُت�سنَُّف اإلى طوعّيٍة: وهَي  هجرٍة داخلّيٍة اأْو خارجّيٍة, ومنها ما يتعّلُق باإرادِة ال�سُّ
انتقاُل ال�ّسكاِن باإرادِتهم للبحِث عِن العمِل اأو تح�سيِن معي�سِتهم, وق�سّريٍة: وهي انتقاُل 

ال�ّسكاِن لأ�سباٍب خارجٍة عْن اإرادِتهم ب�سبِب الحروِب والكوارِث الطبيعّيِة.

ال�ّسكُل )3-10(: �سورٌة تمّثُل مهاجريَن.

الهجرُة الّسكانّيُةالّدرُس الثالُث
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تيار�ُت �لهجرِة في �لعالِمثالًثا

�سهَد العالُم منُذ القدِم حركَة انتقاٍل لل�ّسكاِن ولكْن عبَر م�سافاٍت ق�سيرٍة؛ لعدِم توافِر 
اأوروبا  فْي  ا  خ�سو�سً البحريِّ  الّنقِل  حركِة  ازدهاِر  وَبْعَد  والموا�سالِت,  الّنقِل  و�سائِل 
في  للعمِل  واآ�سيا  اإفريقيا  دوِل  مْن  العاملِة  الأيدي  ا�ستقطاِب  ب�سبِب  الهجراُت  زاَدِت 
الّزراعِة, وظهَرْت حركاُت انتقاٍل من اأماكَن مختلفٍة في  العاَلِم اإلى قاّراِت العاَلِم الجديِد.

انظْر اإلى ال�ّسكِل الآتي, ُثّم اأجْب عّما يليه:

ال�ّسكُل )3-11(: تياراُت الهجرِة الّدولّيِة منُذ عاِم 1500.

اكتْب اأ�سماَء القاّراِت الم�ستقبلِة لتياراِت الهجرِة.  
ما المناطُق الرئي�سُة الّطاردُة لل�ّسكاِن في قاّرِة اآ�سيا؟  

تّعرْف اإلى تياراِت الهجرِة الرئي�سِة الواردِة في ال�سكِل ال�سابِق.  

تالحُظ اأنَّ معظَم الهجراِت تكوُن من الّدوِل الناميِة اإلى الّدوِل المتقدمِة.

ال�سينّية

الأوروبّية
الإفريقّية
الهنديّة
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�أ�سباُب �لهجرِةر�بًعا

الك��وارُث الطبيعّيُة مثُل الزلزِل والبراكيِن والفي�ساناِت والجفاِف والأعا�سيِر اّلتي   -  1
ت��وؤّدي اإلى نزوِح اأع��داٍد كبيرٍة من ال�ّسكاِن عن اأرا�سيِهم اإل��ى اأماكَن اأُخرى داخَل 

الدولِة اأِو اللُّجوِء اإلى دوٍل اأُخرى.

الحروُب, والّنزاعاُت ال�ّسيا�سّيُة وعدُم ال�ّسعوِر بالأماِن, وهذا حاُل معَظِم الهجراِت   -  2
الَق�ْسريِّة الّتي �سهَدها العالُم العربيُّ ودوُل اأوروبا اأثناَء الحروِب والّنزاعاِت ال�ّسيا�سّيِة.

ال�ّسكُل )3-12(: كوارٌث طبيعّيٌة م�سبِّبٌة للهجرِة.

ال�ّسكُل )3-13(: الهجرُة ب�سبِب الحروِب.
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اآثاٍر اإيجابيٍّة وهي  -  1

اآثاٌر اإيجابيٌّة على الّدوِل الم�ستقبلِة  اآثاٌر اإيجابيٌّة على الّدوِل الُمر�ِسلِة

غِط على الخدماِت  التخفيُف من ال�سّ
المختلفِة والتخفيُف مَن الِبطالِة

ا من فئِة  توافُر الُقوى الب�سرّيِة للعمِل خ�سو�سً
ال�ّسباِب الذكوِر.

ال�ستفادُة مَن التحويالِت المالّيِة 
للمهاجريَن, وهذا ُيوؤّدي اإلى رفِع 

الم�ستوى المعي�سيِّ لديها.

زيادُة النموِّ القت�ساديِّ وا�ستغالُل الأرا�سي 
الزراعّيِة والموارِد المختلفِة.

اآثاٍر �سلبيٍة وهي  -  2

اآثاٌر �سلبيٌة على الدوِل الم�ستقبلِة اآثاٌر �سلبيٌة على الدوِل المر�ِسلِة 

حرماُنها من الكفاءاِت العلمّيِة والعقوِل 
الُمبِدعِة الّتي تهاِجُر مْنها.

غُط على الخدماِت والَموارِد وعدُم  ال�سّ
قدرِة الّدولِة على تنظيِم تدُفِق الهجرِة اإليها 

ا اإذا كانْت َق�ْسّريًة. خ�سو�سً
تزيُد ن�سبُة الإناِث وكباِر ال�ّسنِّ و�سغاِر 

؛ لأنَّ ُمعَظَم المهاجريَن من ال�ّسباِب  ال�ّسنِّ
الذكوِر.

عدُم تجاُن�ِص المهاجريَن وعدُم ان�سجاِمهم 
مَع المجتمعاِت الم�ستقبلِة؛ فيوؤّدي ذلك اإلى 
حدوِث الم�سكالِت الجتماعيِة المختلفِة.

نشاط

من خالِل اأ�سلوِب التعلُِّم التعاُونيِّ ابحْث عْن اأنواِع الهجرِة القادمِة اإلى الأردنِّ واأ�سباِبها 
يجابّيِة وال�ّسلبّيِة. واآثاِرها الإ

�آثاُر �لهجرِةخام�ًسا

الّنق�ساِن؛  اأِو  بالّزيادِة  لها  لِة  والُمر�سِ الم�ستقبلِة  للبلداِن  ال�ّسكانيِّ  النموِّ  في  الهجرُة  توؤّثُر 
ُم اآثاُر الهجرِة اإلى:  , وُتق�سَ فتوؤّدي اإلى حدوِث تغيُّراٍت في التركيِب ال�ّسّكانيِّ الّنوعيِّ والعمريِّ
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عّرْف ما ياأتي:  - 1
الهجرَة الداخلّيَة, الهجرَة الق�سرّيَة.

ُة للهجرِة؟ ما الأ�سباُب الرئي�سَ  - 2

اذكر اأ�سباَب ما يلي:  - 3
تّتِجُه الهجراُت من الّدوِل الّناميِة اإلى الّدوِل المتقدمِة.  - اأ 

اأهمُّ تياراِت الهجرِة هو تياُرُ الهجرِة من اأوروبا اإلى قاّراِت العاَلِم الجديِد. ب - 

امالأ الفراَغ في الجمِل الآتيِة:  - 4
- الهجرُة الّتي تكوُن لتح�سيِن م�ستوى المعي�سِة هَي هجرٌة. ................... اأ 

ب - اّتجهت اأهمُّ تياراِت الهجرِة في العاَلِم اإلى قاّراِت. ...................
َيِت المناطُق اّلتي يهاِج��ُر منها ال�سكاُن لعدم توافِر المقوماِت الأ�سا�سّيِة  ج� - �ُسمِّ

مناطَق ....................
الفئُة العمرّيُة لأغلِب المهاجريَن مْن ....................  - د 

لِة والّدوِل الم�ستقبلِة لها؟ ما الآثاُر ال�ّسلبيَُّة للهجرِة على الدوِل الُمر�سِ  - 5

اح�س��ْب �ساف��َي الهجرِة اإذا كاَن ع��دُد المهاجريَن منه��ا )150( األَف �سخ�ٍص,   - 6
وعدُد القادميَن للعي�ِص فيها )70( األَف �سخ�ٍص فهل زاَد عدُد �ُسّكاِن هذِه المنطقِة  

اأم تناَق�َص؟

ا�سئلُة
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• كيَف توؤّثُر الّزيادُة ال�ّسكانّيُة على المجتمعاِت؟

, واختلَفْت تلَك  لٍت �ُسكانّيٍة على الم�ستوى العاَلميِّ �سهَد القرُن الع�سروَن اأكبَر تحوُّ
ال�ّسّكاِن  بيَن  التواُزِن  انعداِم  اإلى  اأّدى  مّما  والّناميِة؛  المتقدمِة  الّدوِل  بيَن  ما  الّتحولُت 
اإلى  التوّقعاُت  بالرتفاِع, وت�سيُر  العاَلِم  �سّكاُن  ي�ستمرَّ عدُد  اأْن  ِع  المتوقَّ َومَن  والموارِد 

ثالثِة احتمالٍت للّزيادِة ال�ّسكانّيِة على م�ستوى العاَلِم حّتى عاِم )2030(م وهَي:

َل عدُد �سّكاِن العالِم اإلى حوالي )17( ملياًرا. التوّقُع المرتفُع وهَو اأْن ي�سِ  - 1
َل عدُد �سّكاِن العالِم اإلى حوالي )11( ملياًرا. التوّقُع المتو�ّسُط وهَو اأْن ي�سِ  - 2

َل عدُد �سّكاِن العالِم اإلى حوالي )9( ملياراٍت. التوّقُع الأدنى وهَو اأْن ي�سِ  - 3

ُر �لخ�سائ�ِص �لعاّمِة لل�ّسّكاِن�أواًل تغيُّ

حدَثْت تغيُّراٌت على الخ�سائ�ِص العاّمِة لل�ّسّكاِن تمّثَلْت بما ياأتي:
ارتف��اِع ن�سبِة فئِة ال�ّسباِب في معظِم دوِل العال��ِم, اإْذ يبُلُغ مجموُع َمْن ُهْم في ُعمِر   - 1

)10- 24( �سنًة حوالي )1.8( ملياٍر عاَم )2014( معَظُمهم في الّدوِل الناميِة.
ارتف��اِع ن�سبِة وَفَياِت الأمه��اِت في دوِل العالِم النامي فبَلَغ مجم��وُع الَوَفَياِت لعاِم   - 2

فريقيا. )2013( )286 األَف امراأٍة( معَظُمهن في قاّرِة اإِ

ْر اإجابَتك. كانيِة في العاَلِم؟ َبرِّ ُحه للزيادِة ال�سُّ ُع المحتمُل الّذي ُترجِّ براأيك ما التوقُّ
فّكْر

اآلثاُر المترتبُة على الزيادِة الّسكانّيِةالّدرُس الّرابُع

وتوؤدي هذِه الزيادُة اإلى مجموعٍة مَن الآثاِر ال�ّسكانّيِة والجتماعّيِة والقت�سادّيِة وهَي:
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ظهوُر م�سكلَتي �لفقِر و�لِبطالِةثانًيا

ا في الّدوِل الّناميِة, اإلى اإحداِث  اأّدت الزيادُة ال�ّسكانّيُة الكبيرُة في العالِم وخ�سو�سً
َخَلٍل في التركيِب القت�ساديِّ وتدني م�ستوى المعي�سِة لالأفراِد وظهوِر م�سكلِة الفقِر. 

كما اأنَّ زيادَة عدِد ال�ّسكاِن و تقليِل العتماِد على الأيدي العاملِة ب�سبِب التقّدِم العلميِّ 
المختلفِة  القت�ساديِة  القطاعاِت  قدرِة  عدِم  اإلى  اأّدى  الآلِت؛  على  والعتماِد  والتقنيِّ 
على ا�ستيعاِب الّزيادِة ال�ّسكانيِة ال�ّسريعِة؛ مّما قّلَل من فر�ِص العمِل الُمتاحِة ورفِع ن�سبِة 
على  للقادريَن  العمِل  فر�ِص  توافِر  عدُم  باأنَّها  تَُعّرُف  التى  الِبطالِة  وظهوِر  العمِل  عن  العاطليَن 

العمِل.

ارتفاِع عدِد المهاجريَن فق��ْد ارتفَع مْن )175( مليوًنا عاَم )2000( اإلى )232(   - 3
مليوَن مهاجٍر عاَم )2013(.

انظِر ال�ّسكَل الآتَي الّذي يمّثُل توزيَع ن�سِب البطالِة في العالِم, ُثمَّ اأجْب عّما يليه:

ِب الِبطالِة فيها ؟ ولماذا ؟ اأيُّ القاراِت ُتعاني من ارتفاِع ِن�سَ  

ال�ّسكُل )3-14(: توزيُع ن�سبِة البطالِة في العالِم ل�سنِة 2013.

بطالٌة منخف�سٌة

بطالٌة مرتفعٌة
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�لم�سكالُت �لغذ�ئّيُةثالًثا

ارتبَط بزيادِة ال�ّسكاِن ظهوُر نْق�ٍص في كمّيِة الغذاِء الّتي يجُب اأْن يتناوَلها الإن�ساُن, 
وهو ما ُي�سّمى بالجوِع ونق�ٍص في العنا�سِر الاّلزمِة لج�سِم الإن�ساِن مْن معادَن وفيتاميناٍت 
 2014 عاَم  العالِم  في  الَجوعى  عدُد  بَلَغ  وقد  التغذيِة''.  ''�سوِء  بم�سطلِح  هذا  وُيعرُف 
مليوَن   )222( بَعدِد  ْفِريِقيَّا  اإِ قاّرُة  وبعَدها  اآ�سيا  قاّرِة  في   )%50( منهم  مليوًنا   )795(
ن�سمٍة, ومْن اأ�سباِب عدِم قدرِة الّدوِل على التقليِل مْن اأعداِد الَجوعى الكوارُث الطبيعّيُة 

. انظِر ال�ّسكَل اأدناُه. وعدُم ال�ستقراِر ال�ّسيا�سيِّ

كاِن المتاأثريَن ب�سوِء التغذيِة لعام 2014. ال�ّسكُل )3-15(: ن�سَبُة ال�سُّ

%35
%34-25
%24-15

%14-5
2.5% فاأقل
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ال�ّسكُل )3-16(: �سورٌة تمثلُ الزدحاَم في المدِن.

ُم �لمدِنر�بًعا ت�سخُّ

تجمعاٍت  �سمَن  ال�ّسكاِن  ُز  تركُّ ال�ّسكانيَّة  الزيادة  عِن  الناتجِة  الم�سكالِت  اأهمِّ  من 
التوزيِع  اإلى حدوِث خلٍل في  يوؤّدي  المدِن؛ وهذا  اإلى  انتقاِلهم  نتيجَة  �ُسكانّيٍة محددٍة 
ال�ّسكانيِّ بيَن الح�سِر والريِف و�سغٍط على الخدماِت الأ�سا�سّيِة للمدينِة حّتى اأّن بع�َص 
رِة مالييِن ن�سمٍة كطوكيو ونيويورَك ولندَن والقاهرِة مّما  المدِن تجاوزْت حاجَز الع�سَ

يوؤدي اإلى حدوِث م�سكالٍت اأخرى نورُد منها ما يلي:

م�سكالٌت �سحيٌّة  -  1
َكانت�ساِر الأوبئِة والأمرا�ِص الُمْعِدَي��ِة ب�سبِب الأعداِد الكبيرِة لل�ّسكاِن, وعدِم قدرِة 

المدينِة على تقديِم الخدماِت ال�سحّيِة لهم.

الم�سكالُت البيئيُّة  -  2
فالأع��داُد المتزايدُة م��ن ال�ّسكاِن توؤّدي اإلى اإحداِث �سغ��ٍط على الجهوِد المبذولِة 

لتخلُّ�ِص من النُّفاياِت والُمخّلفاِت التي ينتُج عنها ن�سوُء بيئٍة غيِر �سحّيٍة.
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الم�سكالُت القت�ساديُة والإجتماعيُة  -  3
فمعَظُم المهاجريَن اإلى المدِن هدُفهم البحُث عِن العمِل فيكوُن م�ستواُهم المعي�سيُّ 
��ا, ورّبما ل يتوافُر لهم العمُل مبا�سرًة فيت�سّبُب ذلَك في حدوِث م�سكالٍت  منخف�سً

اجتماعيٍة كالِبطالِة والنحراِف وال�ّسرقاِت والقتِل.

ظهوُر الَع�ْسوائيّاِت في المدِن  -  4
, وهي محرومٌة مَن  وهي مناطُق ن�ساأْت في غياِب القانوِن وبعيًدا عِن التخطيِط العامِّ
ُق  الَمرافِق الأ�سا�سّيِة والخدماِت؛ ولذلَك فهَي تفِرُز العديَد من الم�سكالِت التي توؤرِّ
المجتم��َع وتوؤّثُر �سلبيًّا على اأمِن��ِه, فينت�سُر بيَن �سّكاِنها الفق��ُر والِبطالُة والنحراُف 

والجريمُة والإدماُن وغيُرها مَن الم�ساكِل. 

ال�ّسكُل )3-17(: الَع�ْسوائّياُت في �سواحي الُمدِن

نشاط

ّكانّيِة في َمنِطقِتَك, ُثّم اقراأُْه  بالتعاُوِن مَع زمالئك اكتْب تقريًرا حوَل الم�سكالِت ال�سُّ
اأماَم زمالئك.
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عّرْف ما ياأتي:  - 1
 الِبطالَة, الَع�ْسَوائّياِت.

هاِت اأ�سباَب كلٍّ مّما يلي:  - 2
- عدِم قدرِة بع�ِص الّدوِل على التقليِل مْن م�سكلِة الجوِع.

- ظهوِر الم�سكالِت البيئيِة في المدِن.

- اأّدى التقدُم التقنيُّ اإلى ظهوِر الِبطالِة.

ّكاِن؟ ما اأهمُّ التغيراِت الحا�سلة على الخ�سائ�ِص العاّمة لل�سُّ  - 3

امالأ الفراَغ بما ينا�سُبه في الجمِل الآتيِة:  - 4
ن�ساِن ب�  .................... ُيعبَُّر عْن نق�ِص العنا�سِر الغذائّيِة الاّلزمِة لالإ  - اأ 

اأقلُّ قاّراِت العالمِ مْن حيُث الِبطالُة قاّرُة  .................... ب- 
ج� - مْن اأكثِر القاّراِت الّتي ُتعاني مَن المجاعِة قاّرُة ....................
َبلَغ عدُد الجياِع في العالِم في عاِم )2014(  ....................  - د 

كانّيِة حّتى عاِم 2030 م ؟ ما الحتمالُت المتوقعُة للّزيادِة ال�سُّ  - 5

ا�سئلُة
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الَق�ضايا  مجاِل  في  الدولُة  تتّخُذها  الّتي  جراءاِت  الإ مجموعُة  كانّيِة  ال�سُّ بال�ّسيا�سِة  ُد  ُيق�سَ
ال�ّضكاِن والبيئِة  بيَن  الَعالقِة  المواليِد والخ�ضوبِة والهجرِة وتنظيِم  ال�ّضكانيِّة كُمعّدِل  والمتغيراِت 

والتنميِة.

ومَن الُمالحِظ اأنَّ الّدوَل تهتمُّ ب��سِع �سيا�سٍة �ُسّكانّيٍة لها لت�ستطيَع التنّب�ؤَ ِبَحجِم ال�ّسكّاِن 
الأن�سِب،  اأو  الأمثِل  كالحجِم  الحجِم  لهذا  ُم�سّمياٍت  عّدَة  وُل  الدُّ وتطَرُح   ، ُم�ستقبالاً
فاِه  وفي الأردنِّ اأطِلَق عليه الفر�سُة ال�ّسكانّيُة، وهو الحجُم المنا�ضُب من ال�ّضّكاِن لتحقيِق الرَّ

الجتماعيِّ وتح�ضيِن م�ضتوى الخدماِت وزيادِة ن�ضبِة فئِة ال�ّضباِب.

ِع برامَج مْن �ساأِنها معالجُة  وُي�َجُد في ُمعَظِم البلداِن في العاَلِم هيئاٌت ُم�ْسِرَفٌة على َو�سْ
الأردنِّ  وفي  كانّيِة،  ال�سُّ بالَن�احي  المتَعلِّقِة  الخلِل  ج�انِب 
المرتبطِة  الم�ا�سيِع  على  لل�ّسكاِن  الأعلى  الَمجِل�ُس  ُي�سِرُف 

بال�ّسّكاِن.

الت�اُزِن  لتحقيِق  العاَلِم ت�سعى  كانّيُة في دوِل  ال�سُّ وال�ّسيا�سُة 
بيَن  فا�سالاً  فرقاًا  اأحدَث  الأمُر  وهذا  كاِن،  وال�سُّ الم�ارِد  بيَن 
ها ا�ستطاَع تحقيَق هذا الت�اُزِن، واأُخرى عَجَزْت  الّدوِل، فبع�سُ

عْن ذلك ل�سعِف اإمكاِنّياِتها.

جراءاُت الّتي تّتخُذها الّدوُل لل�ّسيطرِة على النم�ِّ ال�ّسكانيِّ فيها ؟ • ما الإ

ال�ّسكُل )3-18(: �سعاُر 
كاِن. المجل�ِس الأعلى لل�سُّ

ّكانّيُة�أول مفهوُم �ل�ّسيا�ساِت �ل�سُّ

الّسياساُت الّسكانّيُة في العاَلِمالّدرُس الخامُس
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ومَن الأمثلِة على ال�سيا�ساِت ال�ّسكانّيِة الّتي تّتبُعها دوُل العاَلِم ما يلي:
�سيا�سُة زيادِة عدِد ال�ّسكاِن وُم�اَءَمُتُه مَع التنميِة والتطّ�ِر فت�سعى الدولُة لتعزيِز التنا�ُسِل   - 1
نجاِب وتحفيِز الأ�سِر على زي��ادِة الم�اليِد وتاأميِنهم بالّرعايِة  ، بت�سجيِع الإ الب�س��ريِّ

حّيِة والخدماِت. مثُل ال�س�يِد واإيطاليا. ال�سّ
كانيِّ مْن خالِل تحديِد عدِد الم�اليِد لكلِّ اأ�سرٍة وو�سِع  �سيا�س��ُة الحدِّ مَن النم�ِّ ال�سُّ  - 2
غراماٍت و�سرائَب على ال�لداِت الزائدِة كدولِة ال�سيِن و�سنغاف�رَة التي ُتحّدُد عدَد 

الأطفاِل بطفلين لكلِّ اأ�سرٍة.
�سالميُة للم�ازنِة بيَن ع��دِد ال�ّسكاِن  تنظي��ُم الأ�سرِة وهي �سيا�س��ٌة تتبناها ال��ّدوُل الإ  - 3

مكانّياِت مَع مراعاِة القيِم الّدينّيِة والعاداِت الجتماعّيِة. والإ

كاِنثانًيا �لجهوُد �لدولّيُة في َمجاِل �ل�سُّ

ِع  عمَلِت الّدوُل �سمَن هيئِة الأمِم المتحدِة والهيئاِت والمنظماِت التابعِة لها على َو�سْ
ا،  ُخطٍط لم�اجهة الأثِر ال�ّسكانيِّ على المجالِت القت�سادّيِة والجتماعّيِّة اّلتي ظهَرْت ُم�ؤّخراً

ّكانّيِة مْن خالِل ما يلي: فاتُِّخَذْت اإجراءاٌت لحلِّ الم�سكالِت ال�سُّ
ّكانيِّ ومنها: اإن�ساِء المنظماِت الّدولّيِة الّتي ُتعَنى بال�ساأِن ال�سُّ  - 1

د م�س�ؤوليُتها بالق�ساِء  - منظم��ُة الأغذيِة والّزراعِة: وُتَح��دَّ اأ 
. نتاِج الغذائيِّ على الج�ِع في العاَلِم، والهتماِم بالإ

ح��ِة العالمّيِة : وته��دُف اإلى ت�في��ِر اأف�سِل  ب - منظم��ُة ال�سّ
التجهيزاِت ال�سحّيِة لجميِع ال�سع�ِب، وتاأميِن الح�س�ِل 
على العالِج والمطاعيِم ال�قائّيِة كمطع�ِم �سلِل الأطفاِل، 

وتحر�ُس على الحدِّ من التدخيِن لآثاِرِه ال�ّسلبّيِة.
: وه� اإحدى المنظماِت التابعِة  ج� - برنامُج الأغذيِة العالميُّ

ال�ّسكُل )19-3(: 
�سعاُر منظمِة األفاو.

ال�ّسكُل )3-20(: �سعاُر 
حِة العالمّيِة. منظمِة ال�سّ



32

لالأمِم المّتح��دِة وهدُفُه الق�ساُء عل��ى الفقِر مْن خالِل 
حيِة ودعِمها. ت�سجيِع الم�ؤ�س�ساِت التعليمّيِة وال�سّ

ّكانّيِة العالمّيِة: عقُد الم�ؤتمراِت ال�سُّ ال�ّسكُل )3-21(: �سعاُر 2 - 
. برنامِج الأغذيِة العالميِّ

ف��اأّوُل م�ؤتم��ٍر عالميٍّ لل�ّس��كاِن ُعِقَد ع��اَم )1974( في روما نيا لبح��ِث  ال��سِع 
ّكانّيِة من  ، والّتجاهاِت ال�سكانّيِة ف��ي العاَلِم، وما ينتُج عِن الزي��ادِة ال�سُّ ال�ّسكان��يِّ
اآث��اٍر على البيئِة والمجتمعاِت؛ فتقّرَر عقُد ذل��َك الم�ؤتمِر كلَّ ع�ْسِر �سن�اٍت لبحِث 
��ى به��ا وُعِق��َد الم�ؤتم��ُر الثاني ع��اَم )1984( في  الّتط���راِت والحل���ِل الم��سَ
)المك�سيك(، وفي عام )1994( ا�ست�ساَفِت م�سر اأكبَر م�ؤتمٍر )لل�سكاِن والتنميِة( 
وه� الثالُث، فُعِقَد على م�ست�ى الحك�ماِت في دوِل العاَلِم، وُعِقَد الم�تمُر الرابُع 

في ال�لياِت المتحدة عاَم 2014.
ومَن الحل�ِل الّتي تقّدُمها الم�ؤتمراُت لم�سكلِة ال�ّسكاِن ما يلي:

ِم في �سرعِة  �َسنُّ �سيا�سٍة لتنظيِم الّن�سِل وتحديِده؛ للتحكُّ  -  1
. ، وجْعِله ُم�ازياًا للّنم�ِّ القت�ساديِّ ّكانيِّ النم�ِّ ال�سُّ

ت�سخيُر البحِث العلم��يِّ لإحداِث ث�رٍة في مجاِل   - 2
 ، نت��اِج الّزراع��يِّ العالميِّ الّزراع��ِة لم�ساعف��ِة الإ
والبح��ِث عْن م�سادَر غذائّيٍة جدي��دٍة غيِر تقليدّيٍة 
تعتِمُد على م�ارَد بحرّيٍة وتقني��اٍت زراعّيٍة معّدلٍة 

وراثيًّا.

ال��ّدوُل  تهت��مُّ  لم��اذا 
�سالمّي��ُة  ب�سيا�سِة تنظيِم  الإ
النَّ�سِل مْن خالِل ما ُيعَرُف 

بالمباعدِة بيَن الأحماِل؟

فّكْر

نشاط

كانّيِة المنعقدِة، ُثّم  با�ستخداِم اأحد محركاِت البحِث ابحْث عْن اأحِد الم�ؤتمراِت ال�سُّ
ناق�ْس نتائَج ذلَك الم�ؤتمِر مَع زمالئَك ومعّلِمك.
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. ّكانيِة، برنامَج الأغذيِة العالميِّ عّرِف مفه�َم: ال�ّسيا�سِة ال�سُّ  - 1
ّكانيِة الّتي تّتبُعها الّدوُل الآتيُة: ما ن�ُع ال�ّسيا�ساِت ال�سُّ  - 2

. اإيطاليا، �سنغاف�رُة، الأردنُّ

حِة العالمّيِة؟ ما الهدُف مْن اإن�ساِء منظمِة ال�سّ  - 3

ّكانيُة لحلِّ م�سكلِة ال�ّسّكاِن؟ ما الحل�ُل الّتي تقّدُمها الم�ؤتمراُت ال�سُّ  - 4

امالأ الفراَغ بما ينا�سُبه في الجمِل الآتيِة:  - 5
كانّيِة في الأردنِّ هَي ............................. - الجهُة الُم�ْسِرَفُةُ على الق�سايا ال�سُّ اأ 
اأوُل م�ؤتمٍر لل�ّسكاِن ُعِقَد عاَم ............................ في ............................... ب - 
ج� - ت�سعى الّدوُل اإلى تحقيق ِالت�ازِن بيَن  .......................... و  ............................
ُعِقَد م�ؤتمُر القاهرِة لل�ّسكاِن عاَم ............................................................  - د 
- المنظمُة الّتي هدُفها الق�ساُء على الج�ِع هَي ........................................... ه� 

ا�سئلُة
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�لخ�سائ�ُص �ل�ّسكانّيُة في �لأردنِّ�أوًل

: اأظهَر اأّول َتعداٍد �ُسّكان��يٍّ في الأردنِّ عاَم )1952( اأنَّ  زيادُة ع��دِد �سّكاِن الأردنِّ  - 1
ع��دَد �س��ّكاِن الأردنِّ )586( األَف ن�سم��ٍة، ُثّم زاَد بعَد ذل��َك لي�سَل عاَم )1980( 
ملي�نيِن ومائتي األٍف، ُثّم ت�ساعَف عاَم )1994( لي�سَل اإلى اأربعِة مالييَن ومئِة األِف 
مائِة األِف ن�سمٍة ع��ام )2015(م، ومْن اأهمِّ  ن�سم��ٍة حّتى بلَغ ت�سعَة ماليي��َن وخم�سَ
اأ�سب��اِب النم�ِّ ال�ّسكانيِّ في الأردنِّ الزي��ادُة الطبيعّيُة، والهجراُت القادمُة مْن الدوِل 

ا حركاُت الهجرِة الق�سريِّة من ِفل�سطيَن و�س�ريا. المجاورِة وتحديداً

كاُن في األردنِّالّدرُس الّسادُس السُّ

. ال�ّسكُل )3-22(: تطّ�ُر معّدِل نم�ِّ ال�ّسكاِن في الأردنِّ

كاِن؟ ِف اإلى خ�سائ�ِس ال�سُّ ما هَي البياناُت الأ�سا�سيُة الاّلزمُة للتعرُّ   

والبالِغ )4.8(  منُذ عاِم )1961(  ا  ا ملح�ظاً تراُجعاً ال�ّسكانيِّ  النم�ِّ  معّدِل  تراجُع   - 2
لي�سَل اإلى )2.5( للفترِة بيَن )1994 - 2004( ومْن ثمَّ ارتفَع بعَد عاِم 2014 

لي�سل اإلى )5.3( عاَم 2015.
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كاِن المملكِة: ن�يِّ ل�سُ ُح ُمعّدَل النم�ِّ ال�سَّ لحِظ ال�ّسكَل الآتَي فه� ي��سِّ

ماذا يمّثُل ال�ّسكُل؟  
كْم بَلَغ ُمعّدُل النم�ِّ ال�ّسكانيِّ في عاِم )1979(؟  

؟ ماذا ُتالِحظ على ُمعّدِل النم�ِّ ال�ّسكانيِّ في الأردنِّ  

انخفا���سُ مت��ّسِط حج��ِم الأ�سرِة منُذ ع��اِم 1979 والّذي بلَغ م��ن )6-7( اأفراٍد   - 3
لالأ�س��رِة ثّم اإلى )4-5( اأفراٍد عاَم 2015، وهنا تغّيَر �سكُل الأ�سرِة مْن اأ�سرٍة ممتّدٍة 
نِة من الأبِّ والأمِّ  اأْي مكّ�نٍة من الآباِء واأبنائهم واأحفاِدهم اإلى الأ�سرِة النََّ�ِوّيِة المك�َّ

واأبنائهم.
ُد به العمَر المت�ّق��َع للفرِد الأردنيِّ  ارتف��اُع الت�ُق��ِع لأمِد الحياِة عنَد ال���لدِة وُيق�سَ  - 4
ِن ن�عّيِة الحياِة، فكاَن في عاِم )1961(  حيِّ وتح�سُّ ِم ال�سّ ه نتيجَة التقدُّ ال��ذي يعي�سُ

ا. َل عاَم )2015( اإلى )74( عاماً ا، بيَنما و�سَ )54( عاماً
��ّكاِن الأردنِّ نتيجَة الهج��رِة وانخفا�ِس  التغّي��ُر في التركي��ِب الّن�عيِّ والعمريِّ ل�سُ  - 5
معدلِت الزي��ادِة الطبيعّيِة؛ فحدَثْت تغيراٌت في التركيِب العمريِّ لل�ّسكاِن ويمكُن 

مالحظُتها من خالِل ال�ّسكِل الآتي:

ال�ّسكُل )3-23(: ُمعّدُل الّنم� ال�ّسن�ّي مْن عاِم 2015-1961.
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ا؟  اأيُّهما اأكثُر زيادةاً عدُد الذك�ِر اأِم الإناِث لالأعماِر التي تزيُد عن ع�سريَن عاماً
ناِث بالن�سبِة لالأعماِر دوَن �سنِّ الع�سرين؟  كْم تبلُغ ن�سبُة الذك�ِر اإلى الإ

؛ وذلك لرتفاِع ن�سبِة َمْن هْم دوَن �سنِّ  يتميز المجتمُع الأردنيُّ باأّنُه مجتمٌع َفِتيٌّ
ا فن�سبُتهم تتجاوُز )96.8(% مْن ُمجَمِل ال�ّسكاِن، وتبلُغ ن�سبُة الأطفاِل  )64( عاماً

)37.3%( مْن ُمجمِل ال�ّسكاِن.

ّكاِن، فه��ي ل تتجاوُز )25%( اأْي ربُع  انخفا���سُ ُمعّدِل الم�ساركِة القت�ساديِة لل�سُّ  - 6
عالِة والفقِر. ومْن اأهّم  ِب الإ ال�ّس��كاِن هْم َمْن يعمل�َن، وقد اأعقَب ذلك ارتفاُع ِن�سَ

اأ�سباِب تدني الم�ساركِة القت�ساديِّة لالأردنّييَن:
- ارتفاُع ن�سبِة الأطفاِل مَن ال�ّسكاِن فقْد بلَغْت )%37.3(. اأ 

ب - انخفا�ُس ن�سبِة م�ساركِة المراأِة في الُق�ى العاملِة.

ال�ّسكُل )3-24(: الهرم ال�سكاني لالأردن عام 2015م.
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هاُت �لم�ستقبلّيُة لل�ّسيا�سِة �ل�ّسكانّيِة في �لأردنِّثانًيا �لتوجُّ

تتمثُل هذه الت�ّجهاُت با�ستغالِل )الفر�سِة ال�ّسكانّية( في الفترِة الزمنّيِة اّلتي ينم� فيها 
الأفراُد )اأعداُد الفئِة ال�ّسكانّيِة( في ُعمِر )15-64( �سنةاً ب�سكٍل يف�ُق النم�َّ في عمِر فئِة 
، وهذا له اأثٌر في دفِع عجلِة  الُمعاليَن ما دوَن �سنِّ الخام�َس َع�سَر، وف�َق عمِر )64( �سنةاً

القت�ساِد، وتحقيِق عدٍد مَن المنافِع.

�ضراِع في الو�ضوِل اإلى فترِة الفر�ضِة ال�ّضكانيِّة: ال�ضيا�ضاُت المتّخذُة لالإ
نجابيِة وتنظيِم الأ�سرِة،  حِة الإ حِة: بزيادِة فعاليِة وكفاءِة برامِج ال�سّ ال�ستثماُر في ال�سّ  - 1
مَع الأخِذ بالتقيِد بتعاليِم ال�سريعِة الإ�سالميِة، وتاأثيِر عامِل العاداِت والتقاليِد، وتعزيِز 

ال�سل�كياِت ال�سحّيِة لدى ال�سباِب والمراهقيَن.
ةاً في التعليِم العالي: م��ن خالِل تح�سيِن ن�عيِة التعليِم  ال�ستثم��اُر في التعليِم وخا�سّ  - 2

. والنه��ِس بال��سائِل التعليميِة والت�جيِه الترب�يِّ
تح�سيُن ال��س��ِع القت�ساديِّ والجتماعيِّ للمراأِة: من خ��الِل زيادِة م�ساهمِتها في   - 3
�س���ِق العمِل، وتفعيِل الخدماِت الم�ساندِة لتمكيِن المراأِة من الجمِع بيَن التزاماِتها 

الأ�سرّيِة وبيَن م�س�ؤولياِت العمِل والم�ساركِة في الحياِة العاّمِة.



38

َعّرْف مفه�َم: ت�قِع اأمِد الحياِة عنَد ال�لدِة، الُفر�سِة ال�ّسكانّيِة.  - 1

ما اأ�سباُب كلٍّ مّما ياأتي:  - 2
- يعاني المجتمُع الأردنيُّ انخفا�َس ُمعّدِل الم�ساركِة القت�سادّيِة. اأ 

ِع اأمِد الحياِة عنَد ال�لدِة. ب - ارتفاِع ت�قُّ

ما ال�ّسيا�ساُت المّتبعُة لل��س�ِل اإلى الفر�سِة ال�ّسكانّيِة.  - 3

امالأ الفراَغ في الجمِل الآتيِة بما ينا�سُبه:  - 4
يبلُغ ُمعّدُل حجِم الأ�سرِة في الأردنِّ .......................................................  - اأ 
ب - ن�سبُة الم�ساركِة القت�ساديِّة في الُق�ى العاملِة الأردنّية تبلُغ .......................
ج� - �سيتمُّ ال��س�ُل للفر�سِة ال�ّسكانّيِة في الأردنِّ عاَم .....................................

- تبلُغ ن�سبُة الأطفاِل مْن مجمِل �ُسّكاِن الأردنِّ ما ن�سبُتُه .............................. د 

؟ كانّيُة الّتي يتَّ�سُف بها المجتمُع الأردنيُّ ما الخ�سائ�ُس ال�سُّ  - 5

ا�سئلُة
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أسئلُة الوحدِة

قارْن بيَن الّدوِل المتقّدمِة والناَميِة مْن حيُث:  - 1
. - معدُل النم�ِّ ال�ّسكانيِّ اأ 

التركيُب العمريُّ ب - 

ما الع�امُل الُم�ؤّديُة اإلى الهجرِة؟  - 2

��ْح تلَك  م��ا الم�س��كالُت الجتماعّي��ُة التي ظه��َرْت نتيج��َة النم���ِّ ال�ّسكانيِّ و�سّ  - 3
الم�سكالِت.

عّلْل ما ياأتي:  - 4
ِع �سيا�سٍة �ُسكانّيٍة َلها. وِل اإلى و�سْ - ت�سعى كثيٌر من الدُّ اأ 

َر وبدايِة القرِن  ب - حدَثِت الزيادُة ال�ّسّكانّيُة ب�سكٍل كبيٍر في نهايِة القرِن التا�سَع ع�سَ
الع�سريَن.

. ا مَن الخ�سائ�ِس ال�ّسكانّيِة لالأردنِّ اذكْر اأربعاً  - 5

ز فيها ال�سّكاُن ح�سَب الآتي: على الخريطِة التاليِة، اكتِب في دفترك  الجهاِت التى يتركُّ  - 6

- قارُة اآ�سيا

- قارُة اأوروبا

- قارُة اأمريكا الجن�بيِة
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ال�ّسكُل )3-25(: الكثافة ال�سكانية في العالم.
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�ضعيٌفجيٌّدممتاٌزمعياُر الأداِءالّرْقُم

الزيادِة 1 »الخ�س�بِة،  الآتيِة  بالمفاهيِم  المق�س�َد  ُف  اأتعرَّ
الطبيعيِة، ال�سيا�ساِت ال�ّسكانّيِة، الهجرِة«.

كاِن 2 ِز ال�سُّ ِز ال�ّسكاِن ومناطَق عدِم تركُّ اأتعّرَف مناطَق تركُّ
في العالِم.

اأقاِرَن بيَن الخ�سائ�ِس ال�ّسكانّيِة لدوِل العاَلِم النامي والُمتقِدِم.3
اأتعّرَف اإلى اأن�اِع الهجرِة واأ�سباِبها.4
اأقّيَم اأثَر الزيادِة اأو التناُق�ِس لل�ّسّكاِن على الدولِة. 5
اأتعّرَف اإلى كيفّيِة م�اجهِة التغيُّراِت ال�ّسكانّيِة. 6
7 . اأناِق�َس الخ�سائ�َس ال�ّسكانّيَة في الأردنِّ
اأحّلَل ال�اقَع ال�ّسكانيَّ والتغيُّراِت ال�ّسكانّيَة على المجتمعاِت. 8
َع الحل�ِل للم�سكالِت واتخاَذ القراراِت.9 اأ�ستطيَع و�سْ

اأ�ستخدَم الخريطَة والجداوَل لت��سيِح بع�ِس الم�ؤ�سراِت.10

التقويُم الذاتيُّ
�سْع اإ�سارَة )√( في المكاِن المنا�سِب مَن الجدوِل 

بعَد درا�سِتي هذِه ال�حدَة اأ�ستطيُع اأْن:
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الوحدُة الرابعُة

األخطاُر الطبيعّيُة 
والبشرّيُة

4
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ت�ضه��ُد الك��رُة الأر�ضيُة اأخط��اًرا مختلفًة، منها ما يرتب��ُط بالتكويِن والتركي��ِب الّداخليِّ  
فِة ومنها الناتُج عِن  للأر�ِض، ومنها خارجيٌّ يرتبُط بالظواهِر الجويِّة الُمناخيِة القا�ضيِة والُمتطرِّ
الن�ضاطاِت الب�ضريِّة، وقْد ين�ضاأُ عْن هذِه الأخطاِر خ�ضائُر ودماٌر للبيئِة والممتلكاِت والأرواِح.

وتتن��اوُل هذِه الوحدُة التغيَُّر الُمناخيَّ الّذي يحدُث عل��ى الم�ضتوى العالميِّ كالأعا�ضيِر 
والفي�ضان��اِت والحرائِق وال��زلزِل والبراكيِن، مْن حيُث الأ�ضباُب والآث��اُر والجهوُد الدولّيُة 
الّت��ي ُتبَذُل لمواجهتها،  كما تناوَلِت الوحدُة الأخطاَر الب�ضرّيَة كالت�ضّحِر والّزحِف الُعمرانيِّ 
ِع الحلوِل، ُم�ضتخدميَن في ذلَك الأدواِت الجغرافّيَة والخرائَط،  لتحليِل الأ�ضباِب والآثاِر َوَو�ضْ

ومهاراِت التفكيِر والتحليَل والبحَث العلميَّ وحلَّ الم�ضكلِت.
النّتاجاُت

يُتوقَُّع مَن الّطالِب بعَد درا�سِة هذِه الوحدِة اأْن:
يتعّرَف المفاهيَم والم�ضطلحاِت الواردَة في الوحدِة.  

يتعّرَف اأ�ضباَب التغّيِر الُمناخيِّ ونتائَجه.  
. ُيبّيَن الجهوَد الّدولّيَة الّتي ُتبَذُل لمواجهِة التغّيِر الُمناخيِّ  

َيذكَر اأهمَّ اأنواِع الأعا�ضيِر في العاَلِم.  
يتعّرَف اآثاَر البراكيِن والّزلزِل على �ضطِح الأر�ِض.  

َح كيفيَة التعامِل مَع الأخطاِر الطبيعّيِة. ُيو�ضِّ  
ُيبّيَن دوَر الإن�ضاِن في التاأثيِر على البيئِة من خلِل الّزحِف الُعمرانيِّ والت�ضّحِر.  

ي�ضتخل�َض اآثاَر الحروِب والنزاعاِت على البيئِة.  
ي�ضتخدَم مهاراِت التفكيِر والِحواِر واحتراِم الراأي الآخِر.  

ي�ضتخدَم مهاراِت التفكيِر في التعاُمِل مَع الأخطاِر الطبيعّيِة.  
ُيحّلَل الخرائَط والأ�ضكاَل ليتعّرف اإلى الق�ضايا المختلفِة في الوحدِة.  

ن�ضاِن. ُيقّدَر اأهمّيَة البيئِة في حياِة الإ  
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ِر �لُمناخيِّ�أول مفهوُم �لتغيُّ

• لماذا انت�ضَر ا�ضتخداُم الُمكّيفاِت داخَل المنازِل في الأردنِّ ب�ضكٍل اأكبَر مّما كاَن عليه �ضابًقا؟

به:  ُد  وُيق�ضَ والع�ضريَن  الحادي  القرِن  تحدياِت  اأكبِر  اأحَد  الُمناخيُّ  التغّيُر  ي�ضّكُل 
االختالُل اأو التغيراُت في الظروِف الُمناخّيِة المعتادِة كالحرارِة واأنماِط الّرياِح والت�ساُقِط 
اّلذي يمّيُز كلَّ َمنِطقٍة على الأر�ِض، وهذِه التغيراُت الُمناخّيُة ال�ضاملُة توؤّدي على المدى 

الّطويِل اإلى تاأثيراٍت هائلٍة على الأنظمِة الحيويِة الطبيعّيِة.
تمَّ  الما�ضيِة، وقد  ال�ضنواِت  ُمناِخها في  تغّيًرا في  الأر�َض �ضهَدْت  اأنَّ  العلماُء  ويوؤّكُد 

درجاِت  اأ�ضدِّ  َت�ضجيُل 
عاَمي  بيَن  الحرارِة 
 )2 0 1 5 -2 0 0 0 (
فمعدل درجات الحرارة 
للأر�ض قد �ضهد ارتفاًعا 
مَن   )0.85( بحوالي 
اآخِر  في  الِمئويِة  الدرجِة 
ال�ّضكَل  انظِر  عاٍم.  مائِة 
عّما  اأجْب  ثّم  الآتَي، 

يليه:

ال�ّضكُل )4-1( التغّيُر في درجاِت الحرارِة على �ضطِح الأر�ِض

ر الُمناخيُّالّدرُس األّوُل التغيُّ
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�أ�سباُب �لتغّيِر �لُمناخيِّثانًيا

اإلَم ي�ضيُر هذا ال�ضكُل؟  
ما مقداُر الرتفاِع الّذي ت�ضهُده حرارُة الأر�ِض؟  

ال�ّضكُل )4-2( كيفّيُة حدوِث ظاهرِة الحتبا�ِض الحراريِّ

حراِق  �ستخراِج واالإ ناعّي، كعملياِت االإ َتحُدُث التغيراُت الُمناخّيُة ب�سبِب الّن�ساِط ال�سّ
لملياراِت الأطناِن من الَوقوِد الأُحفوِريِّ لتوليِد الطاقِة؛ ف�ضاهم ذلك في اإطلِق غازاٍت 
ها غاُز ثاني اأوك�ضيِد الكربوِن وغاُز اأّوِل  داخَل الغلِف الجويِّ حوَل الأر�ِض، ومْن اأهمِّ
اأوك�ضيِد الكربوِن، اإ�ضافًة اإلى غاِز الِميثاِن الُمنبِعِث من مزارِع الأرِز وَمَكّباِت النُّفاياِت 
الغازاِت  هذِه  ن�ضبِة  م�ضاعفِة  على  َعِمَل  وا�ضٍع  ب�ضكٍل  الغاباِت  اإزالُة  ا  واأي�ضً والَمناجِم، 
، وت�ضّمى هذِه الغازاُت غازاِت الدفيئَة، وهَي الم�ضوؤولُة عْن ظاهرِة  في الغلِف الجويِّ
؛ فارتفاُع ن�ضبِة تركيِز هذِه الغازاِت رفَع درجَة حرارِة الأر�ِض بمقداِر  الحتبا�ِض الحراريِّ

ناعيِة. )0.85( درجًة مئوّيًة مقارنًة مَع م�ضتوياِت ما قبَل الّثورِة ال�ضّ
وللتعّرِف اإلى ظاهرِة الحتبا�ِض الحراريِّ انظِر ال�ّضكَل اأدناُه، ُثّم اأجْب عّما يليه:

ما الغازاُت الّظاهرُة في ال�ّضكِل؟  
ما اأثُر انحبا�ِض الأ�ضعِة ال�ّضم�ضيِة داخَل الغلِف الغازيِّ على درجِة الحرارِة؟  
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نتائُج �لتغّيِ �لُمناخيِّثالثا

وقْد  التاأثيِر،  وا�ضعِة  واقت�ضاديٍّة  واجتماعّيٍة  بيئّيٍة  عواقَب  اإلى  الُمناخيُّ  التغّيُر  يوؤّدي 
َتْحُدُث ا�ضطراباٌت ُمناخّيٌة منها ما يلي:

1 - التغيُر في اأنماِط �سق�ِط االأمطاِر والثل�ِج ُي�ؤّدي 
اإلى تناُق�ِض مياِه ال�ّضرِب، وزيادِة الت�ضّحِر، وتاأُثِر 

. الزراعِة المحلّية، فيِقلُّ المخزوُن الغذائيُّ
2 - انت�ض��اُر الحرائ��ِق الطبيعّي��ِة ب�ضب��ِب الجفاِف 
وارتفاِع درجاِت الح��رارِة ي�ضاعُد في تدميِر 
المناطِق الطبيعّيِة للحيواناِت والنباتاِت البريِّة.

3 - ذوباُن الكتِل الجليدّيِة ال�ضخمِة ب�ضبِب ارتفاِع درجاِت الحرارِة، ُيوؤّدي اإلى ارتفاِع 
م�ضتوى البحاِر، ويهّدُد التجمعاِت ال�ضكانّيَة ال�ضاحلّيَة.

ورِة، ُثمَّ ناق�ْضها  ادر�ِض ال�ضكَل الآتَي، وتعّرْف نتائَج التغّيِر الُمناخيِّ الظاهرَة في ال�ضّ
مَع معلِمك وزملئك:

ال�ّضكُل )4-4( تاأثيراُت التغيُِّر الُمناخيِّ

ال�ضكل )3-4(

الثلوُج

الّرطوبُة

حرارُة �ضطِح البحِر

�ضطُح البحِر
الكتُل الجليدّيُة حرارُة المحيطاِت

البحرّيُة

الكتُل الجليديُة

الحرارُة فوَق المحيطاِت

درجاُت الحرارِة للغلِف الجويِّ

حرارُة �ضطِح الأر�ِض
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ِ �ملُناخيِّر�بعا �جلهوُد �لدولّيُة حللِّ م�سكلِة �لتغيُّ

الم�ضاهمِة  الغازاِت  انبعاِث  العمَل للحدِّ من  الوقِت الحاليِّ  العاَلِم في  تحاوُل دوُل 
يُن  ، ومْن اأبرِز الّدوِل المنتجِة لهذِه الغازاِت ال�ضّ في حدوِث م�ضكلِة الحتبا�ِض الحراريِّ

والهنُد والولياُت المتحدُة ورو�ضيا.

ومْن اأهمِّ الموؤتمراِت الّتي ُعِقَدْت في مجاِل التغيُِّر الُمناخيِّ موؤتمُر باري�َض في )12( 
مْن كانوِن الأّوِل عاَم )2015(.

اقراأ الّن�َض الآتَي، ُثّم اأجْب عّما يليه مَن الأ�ضئلِة:

، وتبقى ال�ضتجابُة الفرديُّة للأزماِت  ''اإّن كوكَبنا باأ�ضِره مهّدٌد ب�ضبِب التغيُِّر اُلمناخيِّ
ناق�ضًة، ول تلبي التحدياِت الّتي ن�ضهُدها، وعليِه يجُب العمُل ب�ضكٍل جماعيٍّ ودوليٍّ 

وبنهٍج دائٍم و�ضامٍل وباأ�ضلوٍب موجٍه نحَو تحقيِق نتائَج ملمو�ضٍة''.

»من كلمِة جللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني بِن الح�ضيِن في موؤتمِر باري�َض«

ما الموؤتمُر اّلذي األقى فيه جللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني خطاَبه هذا؟  
ما الم�ضكلُة الّتي اأ�ضاَر اإليها �ضاحُب الجللِة الملِك عبِد اهلل الثاني؟  

والأردنُّ يتاأّثُر بالتغّيِر الُمناخيِّ لوقوِعه �ضمَن اإقليِم البحِر المتو�ّضِط اّلذي يعتمُد على 
ا في كمياِت �سق�ِط  االأمطاِر كم�سدٍر رئي�ٍس للمياِه، فقد �سهَدِت ال�سن�اُت االأخيرُة نق�سً
الأمطاِر في مناطَق مختلفٍة مَن البلِد، ونتيجًة لذلَك جّف عدٌد مَن الجداوِل ومجاِري 

الأوديِة، وانخف�َض م�ضتوى المياِه الجوفّيِة اإلى م�ضتوياٍت حرجٍة.
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ظاهرِة  مْن  للحدِّ  اتفاًقا  الموؤتمِر  هذا  في  الم�ضاركَة   )195( ال�  الّدوِل  ممثلو  واأقّر 
الحتبا�ِض الحراريِّ ومْن اأهمِّ عنا�ضِر هذِه التفاقيِة ما يلي:

ح�ضُر ارتفاِع درجِة حرارِة الكرِة الأر�ضّيِة وابقاوؤُه دوَن درجَتيِن مئويَتيِن بحلوِل �ضنِة   
2100م.

. الحدُّ مْن ُمعّدِل انبعاثاِت الغازاِت الُم�ضبِّبِة لظاهرِة الحتبا�ِض الحراريِّ  
وُل الغنّيُة بم�ضاعدِة الّدوِل الفقيرِة ودعِمها ماليًّا للم�ضاهمِة في تقليِل ظاهرِة  تقوُم الدُّ  
ِل لإنتاِج الطاقِة من الم�ضادِر المتجِدَدِة. الحتبا�ِض الحراريِّ والتغيُِّر الُمناخيِّ والتحوُّ

ِت زيادُة درجِة الحرارِة؟ ما توقعاُتَك لم�ضتقبِل الب�ضريِة اإذا ا�ضتمرَّ
فّكْر

ال�ضكل)4-5(: م�ضاركُة جللِة الملِك عبِد اهلل الثاني بِن الح�ضيِن في موؤتمِر باري�َض
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. ، والحتبا�ِض الحراريِّ 1 - عّرْف مفهوَم: التغّيِر الُمناخيِّ
2 - عّلل ما يلي:

. ناعيُّ الم�سَبَب الرئي�َس للتغيُِّر الُمناخيِّ اأ    - ُيَعّد الّن�ساُط ال�سّ

. ب - يتاأّثُر الأردنُّ بالتغيُِّر الُمناخيِّ

ج� - اأّدى التغيُُّر الُمناخيُّ اإلى تقلُّ�ِض م�ضاحِة الغاباِت.

3 - م��ا الم�ضادُر الّت��ي تعَمُل على زيادِة ن�ضبِة غاِز ثان��ي اأك�ضيِد الكربوِن في الغلِف 
؟ الجويِّ

4 - اذكِر العنا�ضَر الرئي�ضَة لتفاقيِة موؤتمِر التغيُِّر الُمناخيِّ المنعقِد في عاِم 2015.
5 - املأ الفراغَ بما ينا�ضُبه في ما يلي:

اأ     - م��ْن اأبرِز ال��ّدوِل الم�ضوؤولِة عِن انبعاِث الغازاِت الُم�ضبب��ِة للتغيُِّر الُمناخيِّ 
       .................

ناعّيِة  ب - ارتفَع��ْت درج��ُة حرارِة كوكِب الأر���ضِ مقارنًة بما َقْبَل الث��ورِة ال�ضّ
بمقداِر ................. 

ج� - ُعقَد موؤتمُر التغيُِّر الُمناخيِّ عاَم )2015( في مدينِة .................
. ................. 2      ................. 1 : د   - مْن اآثاِر التغيُِّر الُمناخيِّ في الأردنِّ

ا�سئلُة
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�لأعا�سيُر�أول

 ماذا َيْحُدُث لَمنطقِتَك بعَد يوٍم عا�ضٍف غزيٍر الأمطاٍر؟• 

ت�ضهُد الكرُة الأر�ضّيُة ظواهَر جويًّة وُمناخّيًة ت�ضبُب خ�ضائَر ب�ضريًّة وماديًّة وبيئّيًة ومْن 
هذِه الظواهر ما يلي:

وهي عوا�ضُف )حركاٌت هوائ�ّي�ٌة( حلزونّيٌة، تن�ضاأُ في العادِة فوَق البحاِر اأو المحيطاِت 
ال�ضتوائيِة، وتّتجُه نحَو الياب�ضِة م�ضببًة الّدماَر لكلِّ ما يعتّر�ُض طريَقها، ومَن الُم�ضّمياِت 

اّلتي ُتطَلُق على الأعا�ضيِر: التيفوُن والهاريكيُن وال�ضايكلوُن.

كيفيُّة ت�سكلُّها:
يتكّوُن الإع�ضاُر عنَدما ي�ضخُن الماُء في المحيطاِت بالقرِب من خطِّ ال�ضتواِء اإلى درجِة 

حرارٍة تتراوُح بيَن )27 و 30م°(، فيعمُل 
ذلَك على ت�ضخيِن طبقِة الهواِء الملم�ضِة 
لها، فيخفُّ �ضغُط الهواِء ويتمّدُد ويرتفُع 
جويٍّ  �ضغٍط  منطقَة  فيكّوُن  اأعلى،  اإلى 
منخف�ٍض تنجذُب اإليها الرياُح مْن مناطِق 
غِط الجويِّ المرتفِع المحيطِة، فتهبُّ  ال�ضّ
الإع�ضاُر.  فيتكّوُن  اّتجاٍه،  مْن كلِّ  عليها 

انظِر ال�ّضكَل الآتَي:
ال�ّضكُل )4-6(: �ضورٌة َف�ضائّيٌة لإع�ضاِر )كاترينا( في 

الولياِت المتحدِة عاَم )2005(.

األعاصيُر، والفيضاناُت، واالنهياراُت الّدرُس الثاني
األرضّيُة
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ِف اإلى ذلَك انظِر الخريطَة  وتَتوّزُع الأعا�ضيُر في مناطَق مختلفٍة مَن العالِم. وللتعرُّ
الآتيَة، ثّم اأجْب عّما يليها: 

ما دائرُة العر�ِض الرئي�ضُة الّتي تتكّوُن الأعا�ضيُر بالقرِب منها؟  
ما الّت�ضمياُت الّتي ُتطَلُق على الأعا�ضيِر الّتي تتكّوُن في المحيطاِت؟   

على  هائاًل  َدماًرا  في�سّبُب  ُمنحِنَيٍة؛  اأو  م�ستقيمٍة  خط�ٍط  في  يتحّرُك  واالإع�ساُر 
ال�ضديدِة  الّرياِح  �ضرعِة  ب�ضبِب  الياب�ضِة 
الم�ضحوبِة بالأمطاِر الغزيرِة التي ُتوؤّدي 
ويت�ضّبُب  وال�ّضيوِل،  الفي�ضاناِت  اإلى 
ع�ضار في ارتفاِع اأمواِج البحِر فتغرُق  الإ

ال�ضواحُل.

ولتتعّرَف اإل��ى اآث��اِر الأعا�ضيِر على 
وَر المقابلَة:  �ضطِح الأر�ِض انظِر ال�ضّ

ال�ّضكُل )4-7( مراكُز انطلٍق اإع�ضار التيفوِن والهاركيِن وال�ّضايكلوِن

ال�ّضكُل )4-8( اأثُر الأعا�ضيِر على �ضطِح الأر�ِض

خط ال�ضتواء

ال�ضايكلون

الهاريكينالتايفون
الهاريكين
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ُع مناطِق انت�ضاِر الفي�ضاناِت في العاَلِم ال�ّضكُل )4 - 9( توزُّ

�لفي�ساناُت و�ل�ّسيوُل �لجارفُةثانيا

تتعّر�ُض كثيٌر من دوِل العاَلم اإلى الفي�ضاناِت عنَدما تزيُد المياُه عْن من�ضوِبها الطبيعيِّ 
ف اإلى التوزيِع  ا في الّدوِل الّتي تتوافُر فيها كمياٌت كبيرٌة مَن الت�ضاُقِط. وللتعرُّ خ�ضو�ضً

الُجغرافيِّ للفي�ضاناِت انظِر ال�ّضكَل اأدناه:

1 - اأ�سباُب حدوِث الفي�ساناِت
تحُدُث الفي�ضاناُت في اأيِّ مكاٍن نتيجَة عوامَل منها:
اأ    - زيادُة مخزوِن ال�ّضدوِد عْن قدرِتها ال�ضتيعابّيِة.

ب - ذوباُن الثُّلوِج في المرتفعاِت والمناطِق الجبلّيِة.
ونامي على المناطِق القريبِة مَن ال�ضواحِل. ج� - تاأثيُر اأمواِج الُت�ضُ

2 - نتائُج الفي�ساناِت
يمكُن تلخي�ُس نتائِج الفي�ساناِت بنَقاٍط هي: 

اأ    - هدُم المنازِل وت�ضريُد اآلٍف مَن ال�ّضّكاِن وجعُلهم بل ماأَوى.
ب - تلُف المزارِع والمحا�ضيِل الزراعّيِة.
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ج� - انت�ضاُر الأمرا�ِض والأوبئِة في المناطِق المنكوبِة بيَن ال�ّضّكاِن.

3 - طرُق الوقايِة مَن الفي�ساناِت
اأ    - متابع��ُة الّن�ضراِت الإخباريِة للجهاِت الّر�ضمّي��ِة، والن�ضراِت الجوّيِة وبلغاِت 

. الجهاِت المعنيِة كالّدفاِع الَمدنيِّ
ب - تنظيُف و�ضائِل ت�ضريِف المياِه مْن اأجِل ت�ضهيِل عمليِة ت�ضريِف المياِه.

ج� - عمُل الحواجِز في الأماكِن الّتي ُيمكُن اأْن تتاأّثَر بال�ّضيوِل مثِل ا�ضتخداِم اأكيا�ِض 
الّرمِل.

. حيِّ رِف ال�ضّ د   - عدُم ربِط مياِه اأ�ضطِح المنازِل ب�ضبكِة ال�ضّ
ه� - اأثناَء الفي�ضاناِت ُقْم باإقفاِل مفاتيِح الكهرباِء واجتنِب ال�ضيَر في المياِه التي َيزيُد 
ارتفاُعها عن )15( �ضم، وانتقْل اإلى المناطِق المرتفعِة، وا�ضتخدِم الع�ضا اأثناَء 
الم�ضي ف��ي الماِء، واإذا كْنَت ف��ي �ضيارٍة وغمَرْتها المي��اُه فاخرْج على الفوِر 

منها، وانتقْل اإلى مناطَق مرتفعٍة.
و  - بعَد انتهاِء ال�ّضيوِل تفّقْد َمْن حوَلك ِمَن الجيراِن، وتجّنِب الم�ضَي بالقرِب مْن 

رِب خ�ًفا مْن تل�ِث المياِه. اأ�سالِك الكهرباِء، وال َت�ستخِدِم المياَه لل�سُّ

ال�ّضكُل )4 - 10( نتائُج الفي�ضاناِت على الإن�ضاِن

نشاط

بالتعاُوِن مَع معلِمك وزملئك �ضْع خطًةَ للتعاُمِل مَع الفي�ضاناِت في مدر�ضِتك.
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ال�ضكل )4 - 11( �ضورٌة لأحِد النهياراِت الأر�ضيِة

�لنهيار�ُت �لأر�سّيُةثالثا

خوِر والأتربِة والحجارِة من المناطِق العاليِة المنحدرِة اإلى  ُي�ضّمى تدُفق الُحطاِم وال�ضّ
المناطِق المنخف�ضِة بالإنهياراِت الأر�ضيِة، وَتْحُدُث هذِه اأثناَء هطوِل الأمطاِر الغزيرِة في 
طَبِة، اأْو في المناطِق الجاّفِة بعَد �سق�ِط االأمطاِر الغزيرِة خالَل م��سِم ال�ستاِء،  المناطِق الرَّ
وقد َتحُدُث ب�ضبِب الّزلزِل وال�ضطراباِت الأر�ضّيِة اأوعدِم ا�ضتقراِر الأتربِة في �ضفوِح 

التلِل والمنحدراِت اأو ب�ضبِب بع�ِض الأن�ضطِة الب�ضريِّة، انظِر ال�ضورَة الآتيَة:

المناطِق  في  المياِه  بت�ضريِف  الهتماِم  خلِل  مْن  الطينيِة  النهياراِت  منُع  ويمكُن 
خرّيِة في قاعدِة المنحدراِت  المنحدرِة والقريبِة مَن المناطِق ال�ّضكنّيِة، وو�ضِع الُكَتِل ال�ضّ

ال�ضديدِة.

لماذا تكثُر النهياراُت الأر�ضّيُة على طريِق عماَن - اإربَد، وطريِق ال�ضلِط- الأغواِر؟
فّكْر
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1 - عّرْف:  الأعا�ضيَر، الفي�ضاناِت، النهياراِت الأر�ضّيَة.
2 - كيَف يتكّوُن الإع�ضاُر؟

3 - ما الأ�ضباُب الرئي�ضُة لحدوِث الفي�ضاناِت؟
4 - كيَف ُيمِكُن التقليُل مْن اآثاِر النهياراِت الأر�ضّيِة؟

حيح��ِة واإ�ضارَة )*( بجانِب العبارِة الخاطئِة  5 - �ض��ْع اإ�ضارَة )√( بجانِب العبارِة ال�ضّ
فيما يلي:

اأ   - يتكّوُن اإع�ضاُر )ال�ضايكلوِن( فوَق المحيِط الهادي.
ب - ُت�ضّب��ُب الأعا�ضي��ُر َدماًرا هائًل على �ضط��ِح الأر�ِض ب�ضبِب �ضدِة 

الّرياِح وغزارِة الأمطاِر.
ج� - تتكّوُن الأعا�ضيُر في ُمعَظِمها عنَد َمداِر ال�ّضرطاِن.

د   - يمك��ُن ا�ضتخ��داُم اأكيا�ِض الّرم��ِل والحواجِز الُترابّي��ِة للوقايِة مَن 
الفي�ضاناِت.

ه� - َتْحُدُث بع�ُض النهياراِت الأر�ضّيِة ب�ضبِب الأن�ضطِة الب�ضرّيِة.

ا�سئلُة

)         (

)         (
)         (

)         (
)         (
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�لحر�ئُق�أواًل

ما ال�سلوكياُت الخاطئُة اّلتي يمار�ُسها المتنّزهوَن في مناطِق الغاباِت والّتي قْد ُت�سبُِّب    •
الحرائَق؟

تعدُّ الحرائُق مْن اأخطِر الم�ساكِل الّتي ُتهّدُد البيئَة، ويرجُع حدوُثها لعوامَل طبيعّيٍة مرتبطٍة 
لمناطَق  الغاباِت  لتحويِل  المفتعلِة  كالحرائِق  ب�سريٍّة  وعوامَل  الحرارِة،  درجاِت  بارتفاِع 
زراعّيٍة. وينجُم عْن تلَك الحرائِق العديُد من المخاطِر والخ�سائِر الفادحِة في الثروِة الحيوانيِة 

ًة الأخ�ساَب. وكذلك انبعاُث الغازاِت ال�ّسامِة والملوثِة للبيئِة. والثروِة النباتيِة وخا�سّ

اأ�سباُب الحرائِق  -  1
تحدُث الحرائُق لعّدة اأ�سباٍب منها:

الأ�سباُب الطبيعّيُة كالبرِق والبراكيِن وموجاِت الَجفاِف وارتفاِع درجاِت الحرارِة.  - اأ 

الحرائُق، وموجاُت الحرِّالّدرُس الّثالَث

ال�ّسكُل )4-12(: حرائُق الغاباِت.
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ب - الأ�سب��اُب الب�سرّيُة كرم��ِي اأعقاِب ال�سجائِر واإ�سعاِل الني��راِن في الغاباِت وهي 
ِبطٍة. ت�سرفاُت غيُر من�سَ

تاأثيراُت الحرائِق  -  2
ينت��ُج عِن ان��دلِع الحرائِق في الغاب��اِت اآثاٌر �سلبّي��ٌة عديدٌة عل��ى ال�سعيَديِن البيئيِّ 

والقت�ساديِّ وهذِه الآثاُر هي:

تقّل����صُ الم�ساح��اِت الخ�س��راِء: فالحرائُق ت��وؤّدي اإلى تدهُوِر الطبق��ِة ال�سطحّيِة   - اأ 
. للأر�ِض وانجراِف التربة، وُتفقُدها القدرَة على الإنتاِج الزراعيِّ

الخ�سائُر االقت�ساديُة: فخ�سارُة الأخ�ساِب ُتعدُّ مَن الخ�سائِر القت�ساديِة الُمهّمِة؛  ب - 
فه��ي توؤّثُر على القت�ساِد الوطنيِّ من حيُث الُكْلَفُة عند اإعادِة الت�سجيِر واإطفاِء 

الحرائِق، بالإ�سافِة اإلى خ�سائَر في ال�سياحِة البيئّيِة.
زيادُة االحتب�ا�ِص الحراريِّ وحرائُق الغاباِت: توؤّدي اإلى اإطلِق ملياَري طٍن مْن غاِز  ج� - 
ثاني اأوك�سيِد الكربوِن الذي يت�سبَُّب في زيادِة الحتبا�ِض الحراريِّ علًما اأنَّ كلَّ 
)هكت��اٍر( م��ن الأ�سجاِر ُيمكُن اأْن يمت�ضَّ حوالى )5( اأطن��اٍن من ثاني اأوك�سيِد 
الكرب��وِن لو ل��م تحرْق وت�ساعُد الغاب��اُت في تلطيِف الُمناِخ عب��َر التاأثيِر على 

. ا مْن اأ�سعِة ال�ّسم�ِض وُتعّدُل حرارَة الجوِّ �ُسرعِة الّرياِح كما اأّنها تمت�ضُّ بع�سً
ِع الُبيولوِجيِّ للنباِت والحيواِن من خلل الق�ساء على الأنواع  - الق�ساُء على التنوُّ د 

والأ�سناف المختلفة منها.

؟ ردنِّ كيَف يمكُن التقليُل من الحرائِق في غاباِت الإ
فّكْر
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موجاُت �لحرِّثانًيا

مفاجئًة  جويًّة  تقلباٍت  الأر�سّيُة  الكرُة  ت�سهُد 
اأّدْت اإلى تغيٍُّر في الأحواِل الجويِّة في العديِد من 
مناطِق العاَلِم، ومْن هذِه التغيُّراِت ارتفاُع درجاِت 
الحرارِة بمعدلٍت غيِر م�سبوقٍة في بع�ِض البلداِن، 
درجاِت  ارتفاُع  باأنَّها:  الحرِّ  موجاُت  ُف  وُتعرَّ
الحرارِة فوَق معّدلِتها ال�سنوّيِة بما يزيُد عن )5( 

درجاٍت وت�ستمُر لفترٍة ل تقلُّ عن ثلثِة اأياٍم متوا�سلٍة.

وموجاُت الحرِّ توؤّدي اإلى العديِد من التاأثيراِت والخ�سائِر فمنها ما يلي:

. ي�ُق والنزعاُج النف�سيُّ ال�سّ  - 1

حدوُث َوَفَياٍت نتيج�َة التاأثيِر المبا�سِر لرتفاِع درجاِت الحرارِة و�سرباِت ال�ّسم�ِض.   - 2
وُيظهُر ال�ّسكُل اأدناُه مجموَع الَوَفَياِت في ُدوٍل مختلفٍة بيَن عامَي )2015-1900(.

ال�ّسكُل )4 - 13( ارتفاُع درجاِت الحرارِة.

ال�ّسكُل )4 - 14( الهروُب من موجاِت الحرِّ اإلى ال�سواطىِء.
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َتَلُف اأنواٍع ِمَن المحا�سيِل الّزراعّيِة،   - 3
وم��وُت بع�ِض الحيوان��اِت وخا�سًة 

دجاَج المزارِع.
ن��سُج اأنواٍع ِمَن المحا�سيِل الزراعّيِة   - 4
قب�َل موعِدها ُيوؤّدي اإلى زيادِة حجِم 
المعرو���ضِ منها ف��ي الأ�س��واِق ثمَّ 

انخفا�ِض اأ�سعاِرها.
الزيادُة الملحوظُة في ا�ستهلِك المياِه   - 5
وارتفاُع ُمع��ّدلِت ا�ستهلِك الطاقِة 

الكهربائيِة في المنازِل والم�سانِع ل�ستخداِمها في عملياِت التكييِف والتبريِد.
ُع انت�ساِر الحرائِق في الغاباِت والأحراِج. تو�سُّ  - 6

ال�ّسكُل )4 - 16( التَلُف في المحا�سيِل الّزراعّيِة.

. ال�ّسكُل )4 - 15( اأعداُد الَوَفياِت بيَن عاَمي )1994 - 2010( بالألف ب�سبب درجاِت الحرِّ

رو�سيا
اإيطاليا
فرن�سا
اإ�سبانيا
األمانيا

البرتغال
الهند

فرن�سا
اأفغان�ستان

الوليات المتحدة 
الأمريكية
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طرُق الوقاية من موجات الحّر
الإكثاُر م��ن �ُسرِب ال�سوائِل وعدُم النتظاِر حّتى مرحل��ِة الإح�سا�ِض بالعط�ِض؛ لأنَّ   - 1
ى  العط���ضَ اأّوُل درجاِت الجفاِف، والماُء هو اأف�سُل م�سروٍب على الإطلِق وُيو�سَ

ب�سرِب ما ن�سبة )2-4( اأكواٍب في حالِت ارتفاِع الحرارِة الُق�سوى.

عدُم التعّر�ِض المبا�سِر لأ�سعِة ال�سم�ِض اأو العمِل ال�ساقِّ اأو اأداِء التماريِن الريا�سّيِة في   - 2
اأوقاِت الّذروِة من )11( �سباًحا اإلى )3( ع�سًرا فاإِن ا�سطرَّ للخروِج فيجُب ملزمُة 

الأماكِن الظليلِة.

ارِة وارتداُء الملب�ِض الخفيفِة الف�سفا�سِة فاتحِة الّلوِن مَع غطاٍء وا�سٍع  ا�ستعماُل النظَّ  - 3
للّراأ�ِض.

اأخ��ُذ حماٍم بارٍد اأْو ر���ضُّ الج�سِم بالماِء البارِد اأو غمُر الي��ِد في الماِء الجاري لمدِة   - 4
دقيقٍة وا�ستخداُم اأجهزِة التكييِف والمرواِح اإْن كاَنْت عنَدك.

��ِع اأو كباِر ال�ّس��نِّ وحَدهم في ال�ّسي��ارِة اأو في المنزِل  �سَ ع��دُم ت��رِك الأطفاِل اأو الرُّ  - 5
والحر�ُض على ُمعاودِة الّت�ساِل والطمئناِن عليهم من وقٍت لآخَر.

الّريُّ في الأوقاِت الّتي تهِبُط فيها درجاُت الحرارِة وتحديًدا ُقَبيَل غروِب ال�ّسم�ِض،   - 6
ِر. لتقليلِ  عملياِت التبخُّ
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. عّرْف ما يلى: موجاِت الحرِّ  - 1

ما الأ�سباُب الطبيعّيُة لحدوِث الحرائِق؟   - 2
عّلِل العباراِت الآتيَة:  - 3

- توؤدي الحرائُق اإلى خ�سائَر اقت�سادّيٍة. اأ 
ب - توؤّدي موجاُت الحرِّ اإلى زيادِة ا�ستهلِك الّطاقِة.

. ج� - للحرائِق دوٌر كبيٌر في التغيُِّر الُمناخيِّ وظاهرِة الحتبا�ِض الحراِريِّ
كيَف توؤثُر موجاُت الحرِّ على الإن�ساِن؟  - 4

توؤدي الحرائُق اإلى تدُهوِر البيئِة الطبيعيةِ ب�سكٍل كبيٍر ناق�ْض ذلَك.  -5

ما طرُق الوقايِة مْن موجاِت الحرِّ اّلتي يمكُن اأْن نتعّر�َض لها؟  -6

ا�سئلُة
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ما الموجوُد اأ�سفَل الأر�ِض التي تقُف عليها على ُبْعِد مئاِت الكيلومتراٍت؟   •

تتكّوُن الأر�ُض التي نعي�ُض عليها من ثلِث طبقاٍت رئي�سةٍ هي الق�رشُة اخلارجّيُة والّتي 
خوِر  فائِح يليها طبقٌة ُت�سّمى الو�ساح، وهي تت�سّكُل مَن ال�سّ تت�سّكُل مْن جمموعٍة مَن ال�سّ
املوادِّ  وب�سبِب حركِة  الأر�ِض  مركَز  ّكُل  ت�سُ والنواُة  احلرارِة،  ال�سديدِة  املُن�سِهرِة  واملعادِن 
غِط ال�سديَديِن فاإنَّها توؤّثُر على �سفائِح الق�رشِة  املن�سهرِة يف باطِن الأر�ِض نتيجَة احلرارِة وال�سّ

الأر�سيِة، فيظهُر ذلَك على �سكِل براكنَي وزلزَل انظِر ال�ّسكَل اأدناُه واأجْب عّما يليه:

ال�ّسكِل )4 - 17(: طبقاُت الكرِة الأر�سيِة.

البراكيُن والّزالزُل الّدرُس الّرابُع

ماذا ت�ساهُد في ال�سورِة؟  
ُن منها الكرُة الأر�سّيُة؟ ما الطبقاُت الّتي تتكوَّ  

لماذا تزداُد درجاِت الحرارِة كّلما اّتجهنا نحَو نواِة الأر�ِض؟  

الق�سرَة الخارجّيُة
الِو�ساُح

الّنواُة
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�لبر�كيُن�أواًل

الُبْكاُن: عبارٌة عن ُفّوهاٍت اأو �ُسقوٍق يف الق�رشِة الأر�سّيِة تنبعُث منها املوادُّ املن�سِهرُة 
احلاّرُة املوجودُة يف باطِن الأر�ِض مَع الأبخرِة والغازاِت امل�ساحبِة لها، وحتدُث الباكنُي  

يف مناطَق حمّددٍة ومعّينٍة على �سطِح الكرِة الأر�سّيِة. انظر ال�سكل اأدناه.

   

للباكنِي عنَد ثوراِنها اآثاٌر عديدٌة تهّدُد حياَة الإن�ساِن وتدّمُر البيئَة ومْن هذِه الآثاِر ما 
يلي:

تدميُر المباني والّطرِق واإحداُث خ�سائَر مادّيٍة وب�سرّيٍة ج�سيمٍة.  - 1
تنُق��ُل الّرياُح الغباَر البركانيَّ اإلى الأماك��ِن المجاورِة، فتغّطي م�ساحاٍت �سا�سعًة مَن   - 2

الأرا�سي الّزراعّيِة وتتِلُفها كليًّا.
ن�ساِن، وقْد ُيوؤّدي اإلى الوفاِة. ُي�سبُِّب الغباُر بعَد ا�ستن�ساِقه التهاباٍت ِرئوّيًة حاّدًة للإ  - 3

ُتْح��ِدُث البراكيُن خلًل في التوزيِع الُجغرافيِّ لل�ّسّكاِن في�سطرُّ ال�ّسّكاُن للهجرِة عْن   - 4
اأرا�سيهم.

ال�ّسكُل )4 - 18( الُبركاُن.



64

�لزالزُلثانيا

وهي اهتزازاٌت اأر�سّيٌة �رشيعٌة حتدُث يف طبقاِت الق�رشِة الأر�سّيِة ال�ّسطحّيِة، وقْد تن�ساأُ 
بالقرِب مَن الأن�سطِة البكانيِة اأو يف مناطَق �سعيفٍة يف الق�رشِة الأر�سيِة، وُت�سّكُل موجاٍت 

زلزالّيًة اأولّيًة اأْو ثانويًّة يمكُن قيا�ُسها با�ستخداِم جهاِز )ريخرَت(.

عاَم  رخرت(  فران�سي�ض  )ت�سارلز  العالُم  ب�سنعِه  قاَم  جهاٌز  هو  ريختَر:  جهاُز 
1935م لقيا�ِض �سدِة الّزلزاِل، وهو مق�سٌم اإلى 9 درجاٍت.

قيا�ُص الّزالزِل  -  1
ُيعدُّ مقيا�ُض ريخرَت )Richter( املقيا�َض املّتبَع عامليًّا يف قيا�ِض �سّدِة اأثِر الّزلزاِل، وهو 

ٌم اإلى )9( درجاٍت، وقْد �سّنفِت الّزلزُل اإلى درجاٍت ح�سَب تاأثرِيها وهي: ُمق�سَّ

درجُة الّزلزاِل مْن )1 - 4( قْد ل ُتْحِدُث اأيَّة اأ�سراٍر اأْي يمكُن الإح�سا�ُض بالّزلزِل   
فقْط.

ال�ّسكُل ) 4 - 19( اأَثُر البراكيِن على الأرا�سي والمنتجاِت الّزراعّيِة.

انظِر اإلى ال�سورتيِن الآتيتين الّلتين تظهراِن اأثَر البراكيِن على الّزراعِة:

نشاط

. نترنت عْن مناطِق حدوِث البراكيِن في الوطِن العربيِّ ابحْث مْن خلِل �سبكٍة الإ
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درجُة الّزل��زاِل م��ْن )4-6(: زلزٌل متو�ّسُط   
�سراِر. الإ

في�ستطيُع  مدّمٌر   )9-7( مْن  الّزلزاِل  درجُة   
اإحداِث  مَع  باأكمِلها  المدينِة  تدميَر  الزلزاُل 

اأ�سراٍر لدى المدِن المجاورِة لها.
قوِة  اأ�سا�ِض  على  الّدماِر  مقداِر  حتديُد  ي�سعُب 
ا على  الزلزاِل فقْط؛ لأنَّ مدى الّدماِر يتوّقُف اأي�سً
ابتعْدنا عْن  الّزلزاِل، فكّلما  ُبوؤَْرِة  املَنِطقِة عْن  ُبْعِد 

. ومْن اأكِب الّزلزِل  مركِز الّزلزاِل قلَّ الأثُر الّتدمرييُّ
زلزاُل ت�سيلي يف اأمريكا اجلنوبية عام 1960 بقوة 9.5 درجة على مقيا�ض ريخرت.

ال�ّسكُل )4 - 20( العاِلُم ريختُر 
ومقيا�ُسه للّزلزِل.

اآثاُر الّزالزِل  -  2
العاَلَم  تهّدُد  الّتي  الطبيعّيِة  الكوارِث  اأخطِر  مْن  الأر�سّيُة  الهّزاُت  اأِو  الّزلزُل  ُتعدُّ 
في  متوقَّعٌة  والممتلكاِت، وهي  الأرواِح  في  فادحٍة  مْن خ�سائَر  ُتْلِحُقُه  ما  ب�سبِب 
البحاِر  داخَل  واإذا حدَثْت  ِة،  الياب�سَ على  َتْحُدُث  ما  وغالًبا  العاَلِم،  من  مكاٍن  اأيِّ 

وناِمي.  والمحيطاِت؛ فاإّنها ُتْحِدُث اأمواًجا ُت�سّمى اأمواَج الُت�سُ

ُق الأر�ِض ون�سوُب الينابيِع اأْو ظهوُر الينابيِع الجديدِة ف�سًل  ومْن اآثاِر الّزلزِل ت�سقُّ
 )21-4( ال�سكَل  انظِر  والُمن�ساآِت:  والُموا�سلِت  للمباني  التخريبّيِة  اآثاِرها  عْن 

ُح مناطَق انت�ساِر الّزلزِل في العاَلم. والّذي يو�سّ

نشاط

ابحث في محركاِت البحِث كيَف يحدُث الّزلزال؟
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ويتعّر�ُض الأردنُّ للّزلزِل ب�سبِب موقِع الأردنِّ على َحوافِّ حفرِة النهداِم فت�سرُي 
ِزلزاًل حّتى  يزيُد عن خم�سنَي  ما  اإلى  تعّر�َض  الأردنَّ  اأنَّ  اإلى  الّتاريخّيُة  الّدرا�ساُت 
اإلى خم�سِة زلزَل  �سهريًّا  اأربعُة زلزَل  عاِم )1899(، وت�سهُد اململكُة ما معّدُلُه 
ُل اأحياًنا اإلى درجَتنِي اأو ثلِث  يف اململكِة لكْن بقّوٍة ل ميِكُن ال�سعوُر بها فهي َت�سِ

درجاٍت.

ال�ّسكُل )4-21( مناطُق انت�ساِر الّزلزِل على �سطِح الأر�ِض.

منخف�ضمتو�سطمرتفعمرتفع جًدا

كيفيُة �لتعامِل مَع �لّزالزِلثالًثا

ما يجُب عمُله قبَل الزلزاِل  -  1
اإذا كاَن الفرُد داخَل املنزِل فيجُب عليه القياُم مبراقبِة التغرّياِت اجلوّيِة، بال�ستماِع 
اإلى ن�رشاِت الأحواِل اجلويِّة يف و�سائِل الإعلِم الر�سمّيِة والتعّرُف اإلى كيفّيِة التعامِل 

مَع الّزلزِل.
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ُف داخَل المباني الت�سرُّ  -  2
اإذا كاَن الفرُد داخَل اأيِّ مبًنى اآخَر غرَي منزِله فعليِه القياُم بالت�رشُِّف بهدوٍء ول ي�ساُب 
بالهَلِع اأو اخلوِف، ُثّم اللجوِء اإلى الأماكِن الآمنِة وهي حتَت طاولٍة متيَنٍة اأو �رشيٍر اأْو 

قطعِة اأثاٍث كبريٍة اأِو الوقوِف يف زاويِة الغرفِة.
ُف خارَج الَمنِزِل الت�سرُّ  -  3

اإذا كاَن الفرُد يف اخلارِج اأثناَء الهزِة الأر�سّيِة فيجُب عليه اأن يحاوَل ايجاَد مكاٍن 
العاليِة  والأ�سجاِر  املباين  اأ�سقِف  الوقوَف حتَت  يتجنَب  واأْن  املباين،  عِن  بعيًدا  اآمٍن 

واأعمدِة الكهرباِء واأعمدِة الّت�سالِت والبتعاِد عِن �سواطىِء البحاِر.
ِة ما يجُب عمُله عنَد توقُِّف الَهزَّ  -  4

عِن  والبحُث  الكهربائيِة،  اقِة  الطَّ خطوِط  عْن  بعيًدا  يبقى  اأْن  الفرِد  على  يجُب 
املفقوديَن واملعارِف واإبلِغ فرِق النقاِذ عْن وجوِد اأ�سخا�ٍض حم�سوريَن اأو مدفوننَي 

حتَت الأنقا�ِض، والقت�ساُد يف ا�ستعماِل الهاتِف.
ُف في حاِل قيادِة المركبِة الت�سرُّ  -  5

َفْلَيبتعْد قدَر الإمكاِن عِن  اإذا كان الفرُد يقوُد مركبَته، و�سعَر بحدوِث َهزٍة اأر�سّيٍة 
الأنفاِق واجل�سوِر واملنحدراِت ول يخرْج مَن ال�ّسيارِة؛ َوْليوقِف املركَبَة بعيًدا عِن 

املباين.

نشاط

ناق�ْض مَع معلِمَك كيفيََّة عمِل خطٍة لتدريِب طلبِة المدر�سِة في حاِل حدوِث زلزٍل في 
منطقِتَك.
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عّرْف ما ياأتي: البراكيَن ، الّزلزَل، مقيا�َض ريختَر، اأمواَج الُت�سونامي.  - 1
ما اأ�سباُب كلٍّ مّما يلي؟  - 2

- ُتحِدُث البراكيُن خلًل في التوزيِع الجغرافيِّ لل�ّسّكاِن. اأ 
ُتَعدُّ الزلزُل مْن اأخطِر الكوارِث الطبيعّيِة اّلتي ُتهّدُد العاَلَم. ب - 

اذكْر اأَثَريِن مْن اآثاِر البراكيِن على البيَئِة.  - 3
جراءاِت اّلتي يجُب اّتباُعها في حالِة حدوِث زلزاٍل واأنَت في المدر�سِة؟ ما اأهمُّ الإ  - 4

جراءاُت المّتبعُة في حالِة حدوِث الّزلزِل واأنَت خارَج المنزِل؟ ما الإ  -5
ماذا يمكُن اأْن تفعَل اإذا حدَث زلزٌل واأنَت في ال�ّسيارِة؟   -6

ا�سئلُة
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• ما الّتغّيراُت التي اأحدَثها الإن�ساُن في البيئِة المحيطِة بَمنِطقِتك؟

ُر َصحُّ ، التَّ الّزحُف الُعمرانيُّ الّدرُس الخامُس

�لّزحُف �لُعمر�نيُّ�أواًل

ِر، ُثّم كثرُة ال�ّسكاِن  اأّدى الّنموُّ ال�ّسّكانيُّ وحركُة الهجرِة اإلى زيادِة ن�سبِة �ُسّكاِن الَح�سَ
الظاهرُة  هذِه  انت�سَرْت  وقِد  الّزراعّيِة،  الأرا�سي  ُتجاَه  الُعمرانيِّ  الّزحِف  م�سكلَة  َولََّد 
مِة والناميِة، ولعدِم قدرِة المدينِة على توفيِر الم�ساكِن للأعداِد  الّدوِل المتقدِّ في معَظِم 
المتزايدِة مَن ال�ّسّكاِن؛ بداأَْت عمليُة الّتو�سِع ُتجاَه الأطراِف في الم�ساحاِت الخاليِة. انظِر 

ال�ّسكَل اأدناُه، ُثمَّ اأجْب عِن الأ�سئلِة الّتي تليِه:

. ال�ّسكُل )4 -22( الّزحُف الُعمرانيُّ

ورِة؟ ماذا ت�ساهُد في ال�سّ  
ّكانّيِة؟ ُل بيَن الّتجمعاِت ال�سُّ ما المناطُق الّتي تف�سِ  

ّكانّيِة؟ ُع الّتجمعاِت ال�سُّ اإلَم ُيوؤّدي تو�سُّ  
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وُيبّيُن ال�ّسكلُ الآتي اأكبَر التجمعاِت 
الح�سريِّة في الم��دِن الّتي �سهَدْت 
زحًفا ُعمرانيًّا كبيًرا على م�س��توى 
العاَلم في عاِم )2015( فقْد يفوُق 

عدُد �سّكاِنها الع�سريَن مليوًنا:

اأ�سباُب الّزحِف الُعمرانيِّ  -1
الزيادُة في عدِد ال�ّسّكاِن ب�سكٍل كبيٍر في المدِن. اأ   - 

ناعيِّ وتوافُر فر�ِص العمِل في  ُر الّن�صاِط ال�صّ تطوُّ ب- 
الوظائِف الحكومّيِة.

التغيراُت الجتماعيُة وارتفاُع م�ستوى الّدخِل  ج�- 
��ّكاِن،  الف��رديِّ زاَد الم�ست��وى المعي�س��يَّ لل�سُّ
فتح�ّسَنْت قدرُتهم ال�سرائّيُة؛ ف�ساعَد ذلك على 

. الّتو�ُسِع الح�سريِّ
تفتُُّت ملكيِة الأرا�سي الزراعّيِة عندما �ُسِمَح باإفراِز قطِع الأرا�سي اّلتي تِقلَّ عْن  د  - 

ِف دونٍم. ن�سْ

الَمنِطقُة   تو�ّسَع��ِت  هل 
اأِو الحيُّ الّذي ت�سكُنُه، 
وفي اأيِّ اّتجاِه؟ ولماذا؟ 
وكي��َف يمك��ُن اإيقاُف 

؟ ُع الُعمرانيِّ التُّو�سُّ

فّكْر

االآثاُر ال�سلبيُّة للّزحِف الُعمرانيِّ  -2
تراج��ُع الم�ساحاِت المزروعِة ح��وَل المدِن، وزيادُة م�ساح��ِة المناطِق المبنيَِّة،  اأ   - 

وتراجُع الم�ساحاِت المخ�س�سِة للترفيِه والخدماِت الجتماعيِة.
َد  ، ومهَّ النموُّ الع�سوائيُّ للم�ساكِن �ساعَد على التلوِث والإخلِل بالنظاِم البيئيِّ ب- 

ِر. الطريَق للّت�سحُّ
انخفا�ُض ن�سيِب الفرِد من الأرا�سي الّزراعّيِة المنتجِة على م�ستوى العاَلِم. ج�- 

ٍر وا�سعٍة ف� )78%( مْن �ُسّكاِنه ي�سكنون المناطَق الح�سريَّة،  ي�سهُد الأردنُّ عمليَة تح�سُّ

ال�ّسكُل )4 - 23( اأكبُر التجمعاِت الح�سريِّة في العاَلِم.
0 10 20 30 40

طوكيو
جاكرتا

دلهي
مانيل

�سيئول
�سانغهاي
كرات�سي

بكين
نيويورك
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نشاط

ِع  ادر�ْض خريط��َة التو�سُّ
لمدينِة  الآتيَة  الُعمرانيِّ 
َعّماَن، وحّدِد الجهاِت 
الّزح��ُف  يمت��دُّ  الّت��ي 

الُعمرانيُّ اإليها.

اَن. ال�ّسكُل )4 - 24( الّتو�ُسُع الُعمرانيُّ لمدينِة عمَّ

الزراعّيُة  الأرا�سي  ومنها  الطبيعّيِة  الموارِد  مَن  العديَد  ا�ستنزَف  الح�سريُّ  النموُّ  وهذا 
الِخ�سبُة، فكانت الحاجُة ما�سًة اإلى تبنِّي ُخَطٍط تنمويٍّة �ساملٍة ومتكاملٍة لإعادِة التواُزِن 

بيَن الُعمراِن وما يحيُط به مَن الأرا�سي الزراعّيِة.
وُتعدُّ مدينتا عّماَن واإربَد اأمثلًة للّزحِف الُعمرانيِّ َنْحَو الأرا�سي الّزراعّيِة، فقْد �سهَدِت 

المدينَتيِن تو�سًعا ُعمرانيًّا كبيًرا على ح�ساِب الأرا�سي الزراعّيِة الخ�سبِة.
َعْت بمقداِر )30( �سعًفا ما بيَن  وت�سيُر الدرا�ساُت اإلى اأنَّ المناطَق الُعمرانيََّة في َعّماَن تو�سَّ

عاَمي )1918( اإلى عام )2003(. انظِر ال�ّسكَل الآتَي الّذي يبّيُن ذلَك:
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الحدُّ مْن ظاهرِة الّزحِف الُعمرانيِّ  -3
ُيمكُن الحدُّ مْن ظاهرِة الّزحِف الُعمرانيِّ من خلِل عدٍد مَن القتراحاِت ومنها ما يلي:

توعيُة المواطنيَن بم�سكلِة الّزحِف الُعمرانيِّ وخطِرها. اأ   - 
الح��دُّ مَن المتداِد الأفقيِّ للُعمراِن عل��ى ح�ساِب الأرا�سي الزراعّيِة وتوجيُهُه  ب- 

ِع بالمتداِد العموِديِّ للمباني ال�سكنّيِة. اإلى التو�سُّ
المدِن وما حوَلها،  داخَل  وا�ستخداِمها  الأرا�سي  باإدارِة  تتعّلُق  �سيا�ساٍت  و�سُع  ج�- 
ها، وتنظُم حدوَد المدِن. ُم امتداَد التجمعاِت ال�سكنّية ونموَّ وو�سُع �سيا�ساٍت ُتنظِّ

ُرثانًيا �لت�صحُّ

 ، ِر: مجموعُة العملياِت اّلتي ُتوؤّدي اإلى انخفا�ِض اإنتاجّيِة اأيِّ نظاٍم بيئيٍّ ُد بالّت�سحُّ ُيق�سَ
ُر الأرا�سي، وت�سّحُر الأنظمِة البيئيِة، وقد تاأّثَر ما  ُر بعدِة اأ�سكاٍل منها ت�سحُّ ويظهُر الت�سحُّ
يقارُب ربَع م�ساحِة الياب�سِة في العاَلِم ب�سبِب ظاهرِة الت�سّحِر، وتواِجُه حوالي )70 %( من 
ُر �ُسبَل العي�ِض لأكثَر من ملياِر �سخ�ٍض  الأرا�سي الجاّفِة المزيَد من التدهُوِر، ويهّدُد الت�سحُّ

يعي�سوَن في مئِة بلٍد. انظِر ال�ّسكَل اأدناُه.

ِر. ال�ّسكُل )4 - 25( اآثاُر الت�سحُّ
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ِر اأ�سباُب التّ�سحُّ  -1
الرعُي الجائُر وتحميُل الأر�ِض  اأ   - 

عِويَِّة اأكبَر مْن طاقِتها. الرَّ
القطُع الم�ستمرُّ للأ�سجاِر. ب- 

ب�سب��ِب  الُعمران��يُّ  الّزح��ُف  ج�- 
ّكانّيِة. الزيادِة ال�سُّ

مث��ُل  الُمناخّي��ُة  التاأثي��راُت  د  - 
وتعرَيِته��ا،  الترب��ِة  انج��راِف 

ها. وانحبا�ِض الأمطاِر، وارتفاِع درجِة الحرارِة اأِو انخفا�سِ
. الأن�سطُة الإن�سانّيُة، والملوثاُت اّلتي يطَرُحها الإن�ساُن في الّنظاِم البيئيِّ ه� - 

ِر مكافحُة التّ�سحُّ  -  2
ِر ما يلي: مْن اأهمِّ العنا�سِر الّتي يجُب التركيُز عليها عنَد مكافحِة الت�سحُّ

َعُمُل خطٍة اإقليمّيٍة �سمَن خطٍة عاَلمّيٍة للحّد مَن الت�سّحِر. اأ   - 
تنميُة الغطاِء النباتيِّ َووْقُف تدهُوِرِه. ب- 

التقليُل مْن اأثر انجراِف التربِة وتدهوِرها. ج�- 
عويَّ��ِة للتقليِل مْن اأثِر  اإن�س��اُء المحمياِت الرَّ د  - 

ْعيِ الجائِر. الرَّ

ال�ّسكُل )4 - 27( الرعُي الجائُر.

�سُة للت�سّحِر. ال�ّسكُل )4 - 26( المناطُق الُمعرَّ

المعّر�سِة  المناطِق  اإلى  وللتعّرِف 
اأدناُه،  ال�ّسكَل  انظِر  العاَلمِ  في  للت�سّحِر 
ثم �سّجْل في دفتِرَك المناطَق اّلتي ينت�سُر 

ُر. بها الت�سحُّ

اقترْح حلوًل اأُخرى لم�سكلِة 
ِر. الت�سحُّ

فّكْر
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. عّرْف ما ياأتي: الت�سّحَر، الّزحَف الُعمرانيَّ  - 1

َعّلْل:   - 2
ُتع��دُّ التغيُّراُت الجتماعي��ُة مْن اأ�سب��اِب الّزحِف الُعمرانيِّ عل��ى الأرا�سي   - اأ 

الّزراعّيِة.
. ُتعَتبُر مدينُة َعّماَن مثاًل حيًّا على الّزحِف الُعمرانيِّ ب - 

؟. ما القتراحاُت الّتي ُيمكُن القياُم بها  للحدِّ مْن ظاهرِة الّزحِف الُعمرانيِّ  - 3

 . اذكْر ثلثَة اآثاِر �سلبيٍة للّزحِف الُعمرانيِّ  - 4

�سٍة لخطِر الت�سّحِر.  �َسمِّ ثلَث مناطَق في العاَلِم ُمعرَّ  - 5

ا�سئلُة
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هل توافُق على هذِه المقولِة “اإِنَّ المكاَن اّلذي لْم تجِر فيه الحروُب هو المكاُن اّلذي  •  
لم يدخْلُه الإن�ساُن؟ ولماذا؟

الحروُب والّنزاعاُت الّدرُس الّسادُس

�سهَد العاَلُم منُذ القدِم حروًبا و�سراعاٍت تجِري اأحداُثها على الأر�ِض، ويمتدُّ اأثُرها 
اإلى العنا�سِر اّلتي تتكّوُن منها البيئُة الطبيعّيُة، فكانت البيئُة ال�سحّيَة الأُولى؛ لأّنها تمّثُل 

ما ن�سّميه اأر�َض المعركِة انظِر ال�ّسكَل اأدناُه.

ال�ّسكُل )4-28( بيئُة اأر�ِض المعركِة

منُذ عاِم  َرْت عالميًّا  تطوَّ التي  والّنزاعاِت  الحروِب  مَن  المزيَد  �سنويًّا  ي�سهُد  فالعاَلُم 
)1900( حّتى عاِم )2014( لحِظ ال�ّسكَل الآتَي:

�لحروُب و�لبيئُة�أواًل
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ُر الحروِب والنزاعاِت في العاَلِم منُذ عاِم )2014-1900( ال�ّسكُل )4-29( تطوُّ

دوِل  معَظَم  ت�سمُل  فهَي  ٍد،  مَحدَّ ُر على مكاٍن  تقت�سِ الحروَب ل  اأنَّ  القوُل  ويمكُن 
العالِم، وتعدُّ قاّرُة اإفريقيا من اأكثِر القاّراِت التي �سِهَدْت �سراعاٍت م�ستمرًة.

ٍر تكنولوجيٍّ هائٍل في مجاِل الأ�سلحِة الّتي كانت اآثاُرها تدميرّيًة على  يتمّيُز هذا الع�سُر بتطوُّ
البيئة، فمْن اآثارها:

�الآثاُر �لتدميريُة للحروِبثانًيا

ال�ّسكل )4-30( تدميُر المنازِل ب�سبِب الحروِب

تدميُر الّنُظمِ البيئّيِة ب�سبِب الق�سِف ال�ّسامِل للمدِن والُبَنى التحتّيِة.  - 1
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ا�ستخداُم الأ�سلحِة الكيماوّيِة والنَّوِوّيِة   - 2
والإ�سراِر  الهواِء،  تلوِث  اإلى  اأّدى 
الحياِة  واإفناِء  والتربِة،  بالنباتاِت 
ال�سـمـكّيِة،  الثروِة  وتدهُوِر  البرّيِة، 
كال�ســـرطاِن  الأمــرا�ِض  وانت�ساِر 
انظِر  ِم.  الّت�سمُّ حــالِت  وظهــوِر 

ال�ّسكَل المجاوِر )4 - 31(:

تتبنَّى بع�ُض الأنظمِة في العاَلِم �سيـا�سـَة   - 3
البيئَة  فتحّوُل  المـحـروقـِة؛  الأر�ِض 
ل�ستخداِمها  ُيطاُق  ل  جحيٍم  اإلى 
وَر الآتيَة: الأ�سلحَة الفّتاكَة. انظِر ال�سّ

ال�ّســكُل )4-31( ال�ّسحابُة الناتجُة ع��ْن اإ�سقاِط القنبلِة 
النووّيِة على مدينِة )ناجازاكي( في اليابان عاَم )1945(

ذلَك  ومثاُل  الحروِب،  هذِه  انتهاِء  بعَد  المتحاربِة  للّدوِل  ال�ّسيا�سّيِة  الحدوِد  تغييُر   - 4
عاَم  )فر�ساي(  معاهدة  في  الأولى  العالميِة  الحرِب  نهايِة  بعَد  اأوروبا  �سهَدْتُه  ما 
ن�سبُته )5.3%( من  ما  األمانيا  وفقَدْت  اأوروبا،  ر�سُم خريطِة  اأُعيَد  َفقْد   )1919(

اأرا�سيها، فكان ذلك �سبًبا في اندلِع الحرِب العالميِة الثانيِة.

ال�ّسكُل )4-32( اأثُر الحروِب الفّتاكِة على البيئِة
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وقد عمَلِت الّدوُل ال�ستعماريُة على تق�سيِم الوطِن العربيِّ اإلى ُدويالٍت ور�سمت 
حدوًدا هند�سيًة بيَنها منُذ بدايِة القرِن الع�سريَن، ومنحت اليهوَد حقَّ اإقامِة وطٍن لهم 
د اأهُلها وا�ستمرِت الحروُب بيَن العرِب واإ�سرائيَل )دولة اليهوِد(  في ِفَل�سطيَن؛ ف�سرِّ

فنتَج عْنها احتالُل اإ�سرائيَل لفَل�سطيَن. انظِر ال�ّسكَل الآتَي:

ال�ّسكُل )4-33( احتالُل اإ�سرائيَل لِفَل�سطيَن

ــــــــــــــيُن
ِفــلَ�ســـط

اأرا�ضٍ محتلٌة

اأرا�ضٍ عربيٌة

اأرا�ضٍ محتلٌة

اأرا�ضٍ عربيٌةاأرا�ضٍ عربيٌة

20081967-19491946

المرحلُة 1المرحلُة 2المرحلُة 3

لماذا يجُب الحدُّ مَن الحروِب وال�سراعاِت ال�ّسيا�سّيِة بيَن ُدوِل العاَلمِ؟
فّكْر
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خ�سائَر  ُيعانوَن  الّذيَن  العاَلِم  في  الاّلجئيَن  مالييَن  والّنزاعاُت  الحروُب  ُتَخلُِّف   - 5
ما  مَع زمالئك  وناِق�ْض  اأدناُه،  ال�ّسكَل  انظِر  المعي�سّيِة.  الظروِف  اقت�ساديًّة وق�سوَة 

وُر. تمّثُله ال�سّ

ال�ّسكُل )4-34( معاناُة الاّلجئيَن

الم�سدرِة لاّلجئيَن، وال�ّسكُل )36-4(  الّدوِل  اأ�سماَء  ال�ّسكُل )35-4(  ويبّيُن 
اأ�سماَء الّدوِل الم�ستقبلِة لهم  في العاَلِم ب�سبِب الحروِب نهايَة عاِم )2013(. تاأّمِل 

ال�ّسكَلين، ثّم اأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليهما:

. َرِة لاّلجئيَن في العاَلِمِ �َسمِّ اأكبَر الّدوِل الُم�سدِّ  
ما اأكبُر الّدوِل الُم�سيفِة لاّلجئيَن في العاَلِم؟  

ما ترتيُب الأردنِّ بيَن ُدول العاَلِم كدولٍة ُم�سيفٍة لاّلجئيَن؟  

رُة لاّلجئيَن   ال�ّسكُل )4-35( الّدوُل الُم�سدِّ
عاَم 2013م )بالمليون(

ال�ّسكُل )4-36( الّدوُل الُم�ستقِبلُة لاّلجئيَن 
عاَم 2013م )بالألِف(

٠ ٠,٤ ٠,٨ ١,٢ ١,٦ ٢,٠ ٢,٤ ٢,٨

اأفغان�ستان
�سوريا

ال�سومال
ال�سودان
الكونغو
ميانمار
العراق

كولومبيا
فييتنام
اأريتريا

باك�ستان
اإيران
لبنان

الأردن
تركيا
كينيا
ت�ساد

اأثيوبيا
ال�سين
اأمريكا
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ُر الرئي�ُض ِمَن الحروِب؟ َمِن الُمت�سرِّ  - 1

ما اأثُر ا�ستخداِم الأ�سلحِة الكيماويِّة والنََّوِويِّة على الإن�ساِن والبيئِة؟  - 2

وِل نتيجَة الحروِب. اأعِط مثاَليِن على تغيُِّر الحدوِد ال�ّسيا�سّيِة للدُّ  - 3

ما الم�سكالُت الّتي ُيعاني منها لجئو الحروِب؟  - 4

�سْع اإ�سارَة )ü( اأماَم العبارِة ال�سحيحِة، واإ�سارَة )û( اأماَم العبارِة الخاطئِة في ما   - 5
يلي: 

راعاِت. - ُمعَظُم مناطِق العاَلِم عر�سٌة للحروِب وال�سّ اأ 
راعاِت هي قاّرُة اأوروبا. ا لل�سّ �سً ب - القارُة الأكثُر تعرُّ

- الأردنُّ رابُع ُدَوِل العاَلِم في ا�ستقباِل الاّلجئيَن. جـ 

ا�سئلُة
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أسئلُة الوحدِة

، الّزلزَل. ، موجاِت الحرِّ عّرِف المفاهيَم والم�سطلحاِت الآتيَة: التغيَر الُمناخيَّ  - 1

؟ ما الأن�سطُة الب�سرّيُة الّتي ُت�ساِهُم في التغيُِّر الُمناخيِّ  - 2

اقترْح حلوًل لمكافحِة ظاهرِة الت�سّحِر.  - 3

؟ ما الأ�سراُر المترتبُة على حدوِث َموجاِت الحرِّ  - 4

؟ ما الإجراءاُت الّتي تقترُحها للحدِّ مْن م�سكلِة الّزحِف الُعمرانيِّ  - 5

رتِِّب الّدوَل الم�ستقبلَة لالجئيَن ترتيًبا تناُزليًّا.  - 6

َعّلِل العباراِت الآتيَة:  - 7
ُتعدُّ الحروُب مَن الأخطاِر الب�سرّيِة الّتي ُتوؤّثُر على البيئِة.  - اأ 

ُيوؤّدي ا�ستخداُم الأ�سلحِة الكيماويِّة والنوويِّة اإلى اآثاٍر بيئّيٍة خطيرٍة. ب - 
ُتوؤّدي الأعا�سيُر اإلى اإحداِث َدماٍر هائٍل على الياب�سِة.  - جـ 

مِة. ُيوؤّثُر التغيُُّر الُمناخيُّ على البلداِن الناميِة اأكثَر مَن البلداِن المتقدِّ  - د 

ْف اإلى اأقــوى ع�ْسِر كوارَث طبيعّيٍة في العاَلِم، ثمَّ  مــن خالِل محركاِت البحِث تعرَّ  - 8
ه اأماَم زمالئك. ا لها ُثمَّ اعر�سْ �سً اكتْب ُملخَّ
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�سعيٌفجّيٌدممتاٌزمعياُر الأداِءالّرْقُم

اأتعّرَف المفاهيَم الواردَة في الوحدِة.1
اأحّدَد المناطَق الّتي تتعّر�ُض لخطِر الّزلزِل في العاَلِم.2
اأحّدَد مناطَق الّن�ساِط الُبركانيِّ على خريطِة العاَلِم.3
اأقتِرَح حلوًل لبع�ِض الكوارِث والم�سكالِت الطبيعّيِة. 4
في 5 الطبيعّيِة  الأخطار  حدوِث  حالِة  في  باإيجابيٍة  اأتعامَل 

َمنِطقِتي.
اأتعّرَف العوامَل الموؤّثرَة في ارتفاِع درجِة حرارِة الأر�ِض.6
راعاِت في العاَلِم.7 اأدِرَك الآثاَر ال�سلبّيَة للحروِب وال�سّ
يجابيِّ مَع الاّلجئيَن.8 اأ�ساِهَم بن�سِر الوْعِي في التعاُمِل الإ

التقويُم الذاتيُّ
�سْع ا�سارَة )√( في المكاِن المنا�سِب ِمَن الجدوِل 

بعَد درا�سِتي هذِه الوحدَة اأ�ستطيُع اأْن:








	Cover Geography C7P2 SFS
	1-84 Geography C7P2 SFS

