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 [جوابو  سؤال]

––

 الوحدة األوىل: جغرافية السكان

ي العالمي 
ان 
ّ
 الدرس األول : الوضع السك

 ؟ ما المقصود بالسكان س: 
ي منطقة جغرافّية معينة خالل مدة زمنية  ج: 

 . محددةمجموع األشخاص الذين يعيشون ف 
 

ي  س: 
اللة عىل عدد السكانما الوحدة القياسية الت 

َّ
 ؟ تستخدم للد

 النسمة  ج: 
 المليار = ألف مليونتنبيه: 

 

ي مجموع السكانالما  س: 
 
ي تؤثر ف

ي العوامل أو ما هي  ؟عوامل الت 
 ؟نمو السكان 

ي العامعدد السكان األ  ج: ما المقصود به؟ : معدل المواليد  . 1
 . حياء لكل ألف من السكان ف 

ي العام. عدد الوفيات لكل ألف من  ج: ما المقصود به؟ : معدل الوفيات . 2
 السكان ف 

 

 أو مت  تحدث الزيادة السكانية؟ ؟ما المقصود بالزيادة الطبيعية س: 
( الدول النامية  مثال: . زيادة عدد المواليد عن الوفيات ج:   )دول العالم النامي

 

 ؟ ما المقصود بالتناقص الطبيعي  س: 
 : الدول المتقدمة مثل اليابان والسويدمثال. ادة عدد الوفيات عن عدد المواليد زي ج: 
 

ي العرص الحديث أسباب الزيادة السكانيةما هي  س: 
 ومت  بدأ ذلك؟؟ ف 

ي بعد الثورة الصناعية،التطور العلمي  ج:  ي نهاية القرن  والتكنولوج 
ي  11بدأ بأوروبا ف 

ثم انتشر ف 
 العالم. 

 

 مت  بدأت الثورة الصناعية؟ س: 
 القرن الثامن عشر  ج: 

 

  . عدل الوفياتأسهمت الثورة الصناعية بارتفاع معدل المواليد وانخفاض م علل س: 
 ؟الصحة عىل الزيادة السكانيةقطاع أثر تطور أو ما هو      
 تحسي   الخدمات الصحية  . 1
ي كانت سائدة وقتها اتوفي  األدوية والغذاء واللقاحات من  . 2

ا،  : مثل ألمراض الت  الكولي 
ي كانت سائدة وقتها؟(س) . ، الجدريالمالريا 

 : ما هي أخطر األمراض الت 

https://www.fb.com/talakheesjo


 

4     www.fb.com/talakheesjohttps://  
 

ي العرص الحديث  علل س: 
الدول بي    واالختالفبالتباين تتمي   الزيادة السكانية ف 

  . المتقدمة والدول النامية
ي )الزيادة السكانية( بي   الدول المتقدمة والدول الناميةأو ما    

ي معدل النمو السكان 
 
 ؟الفرق ف

ي  ج: 
ي الدول النامية ف 

كز معظم الزيادة السكانية ف  ي  قارة آسيا وافريقيا وأمريكا الجنوبيةتي 
الت 

ي معظم  فيها  ينخفض
دول أوروبا وأمريكا الشمالية متوسط دخل األرسة، وتقل الزيادة السكانية ف 

 وروسيا واليابان
 

ي   س: 
ي  ؟2112عام ل الدول الناميةكم بلغ عدد السكان ف 

 ؟الدول المتقدمةوف 
ي المتقدمة. مليارات  6 ج: 

ي النامية، ولم يتجاوز المليار ف 
 نسمة ف 

 

ي العالمذا يختلف توزي    ع السكان لما س: 
 ؟ ف 

ي تؤثر عىل أو ما       
ي العوامل )األسباب( الت 

ي العالم التوزي    ع السكان 
 
 ؟ف

بة الخصبة، الموارد الطبيعيةطبيعيةعوامل  -1  ، مثل:  المناخ، الي 
يةعوامل  -2 ، فرص العمل، الحريةن و توافر األممثل: استقرار األوضاع السياسية،  ،بشر

 والظروف المعيشية المناسبة. 
 

يةاذكر  س:  ؟ أمثلة عىل العوامل الطبيعية والبشر ي
ي تؤثر عىل التوزي    ع السكان 

 الت 
ي السؤال السابق ج: 

 مذكورة ف 
 

ب قارات العالم حسب س: 
ّ
ي تنازلًيا رت

 التوزي    ع السكان 
اليا  –أمريكا الشمالية  –أمريكا الجنوبية  –أوروبا  –فريقيا أ –آسيا   أسي 

 العالم تنبيه: قارة آسيا تحوي أكثر من نصف سكان
 

ي العالم من حيث نسبة عدد السكان س: 
 ؟ ما أكي  دولة ف 

 الصي    ج: 
 

ي عام  س: 
 2112رتب تنازليا دول العالم من حيث نسبة عدد السكان ف 

ازيل  –أندونيسيا  –الواليات المتحدة األمريكية  –الهند  -الصي    ج:  يا –باكستان –الي  ي -نيجي 
باف 

 (%94الدول )
 

 ؟الكثافة السكانيةما هو مفهوم أو المقصود ب س: 
ي منطقة م ج: 

 عينة من األرض لكل كيلو مي  مرب  ع. عدد السكان الذين يقيمون ف 
 

 أو كيف نحسب الكثافة السكانية؟ ما هي العالقة الرياضية لحساب الكثافة السكانية؟ س: 
 مساحة الدولة الكلية ÷( = عدد السكان 2الكثافة السكانية )شخص/كم ج: 
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ي ترتفع فيها الكثافة السكانية؟ س: 
 ما القارات الت 

ق قارة آسيا –جنوب قارة آسيا  –أوروبا  ج:   رسر
 

ي تقل فيها الكثافة السكانية؟ س: 
 ما القارات الت 

اليا –شمال أفريقيا  –أمريكا الجنوبية  –أمريكا الشمالية  ج:   أسي 
 

ي ما  س: 
تب عىل الزياآلثار السلبية الت  ةتث  ي العالم ادة السكانية الكبث 

 
  ؟ف

ات االقتصادية واالجتماعية(         )التأثي 
 ات االجتماعية والصحية والتعليمية المناسبةالخدمنقص  . 1
 من غي  المتعلمي   عاملي   فال الزيادة نسبة األط . 2
 ي  الصحية وبيوت الصفيحانتشار المساكن غ . 3
 ضعف االهتمام بقطاع التنمية.  . 9
 عدم  . 2

ً
 توافر الخدمات التعليمية الكافية للسكان جميعا

ي الدول الناميةالتغذية ازدياد معدالت الفقر ونقص  . 6
 خاصة ف 

 

 علل أو اذكر سبب ضعف االهتمام بقطاع التنمية س: 
ي تمثل غالبية المجتمعات  ج: 

ة الت  النشغال الحكومات بتوفي  الخدمات للفئات العمرية الصغي 
ي الدول النامية

 ف 
 

 أدى انتشار المساكن غي  الصحية وبيوت الصفيح؟ الم إ س: 
 نقص الخدمات الالزمة كالماء والكهرباءإىل أدى  ج: 

 

ي المرتفع لتحكمطرائق اعدد  س: 
ي النمو السكان 

 
؟ف ي

  . أو ما هي طرائق ضبط النمو السكان 
ائج المجتمع والتوعية بأهميتها  . 1  ،إعداد برامج وخطط لتنظيم النسل تناسب مختلف رسر

 لصي   تحدد طفلي   لألرسة الواحدةا : مثل
  سن قواني   جديدة للهجرة . 2

 
ي بسمح لها بالهجرة إىل الدولة عن حدد الفئات العمرية الت

ت 
 طريق فرض قيود شديدة

 
ي 
كيب العمري للسكان الدرس الثان  كيب النوعي والث   : الث 

كيب النوعي ما تعريف  س:   ؟الي 
 وإناث. )أي نسبة الذكور إىل اإلناث من عدد السكان(سكان حسب النوع إىل ذكور تصنيف ال ج: 

كيب النوعي ) ل العالمي للث 
ّ
  ( أنتر 100( ذكر لكل )101تنبيه: يبلغ المعد
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ي مجتمع ما.  االختالل لعل س: 
كيب بي   عدد الذكور وعدد اإلناث ف  )اختالل الي 

)  النوعي
ي تحدث االختالل بي   عدد الذكور واأو ما    

 ؟إلناثالعوامل الت 
 الهجرة -2الحروب    -1 ج: 

 

كيب العمري؟ س:   ما تعريف الي 
:  إىل ثالث فئات حسب العمر  تصنيف السكان ج:   ال، الشباب، الشيوخ األطف وهي
 قارن بي   الفئات العمرية من حيث العمر والخصائص س: 

كيب العمري للسكان     الث 

 كبار السن الشباب صغار السن 

 سنة  65 تزيد عىل سنة 65-15 سنة  15تقل عن  العمر

 فئة غث  منتجة  . 1 الخصائص 
تحتاج للخدمات  . 2

)الماء، األساسية 
 الغذاء، الدواء(

1 .  
ً
 منتجة اقتصاديا

ي تعزيز اقتصاد  . 2
 
تسهم ف
 الدولة 

تحتاج للكثث  من العناية 
 االهتمام 

؟ س:  ي
 ما تعريف الهرم السكان 

ي يحوي بيانات عن ج: 
كيب العمري والنوعي للسكان، شكل بيان  ي وفيه تمثل  الي 

نسبة الذكور ف 
ي الجانب األيمن منهالجانب األيش من الهرم ونسب

 ة اإلناث ف 
 

ي بي ّ  تصنيف فئات أعمار ال س: 
ي الهرم السكان 

 سكان الرئيسية ف 
ي قاعدة الهرم( سنة 12-1السن من الفئة العمرية )صغار  . 1

 ف 
ي منتصف 62-12اب )الشب . 2

 الهرم سنة ( ف 
ي تزيد عىل )كبار السن من الفئ . 3

ي قمة الهرم (سنة 62ة العمرية الت 
 ف 

 

ي اذكر  س: 
 ، ووضح كل شكل وأّي الدول يمثلها؟أشكال الهرم السكان 

ي المرتفع، مثل: الدول العربيةشجرة الشو  . 1
 : هرم يمثل الدول النامية ذات النمو السكان 

ء، مثل: الواليات المتحدة : هرم يمثل الدول ذات النمو الكأس المقلوبة . 2 ي البطي
السكان 

 األمريكية
، مثل: اليابان . 3 ي ي السلت 

 هرم يمثل الدول ذات النمو السكان 
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 )هرم شجرة الشو(؟ الدول النامية بم يتمي   هرم  س: 
 هرم شجرة الرسو خصائصأو عدد     

 ارتفاع نسبة صغار السن: السببو؛ تساع قاعدة الهرما . 1
ي قمة الهرمار تناقص نسبة كب . 2

 السن ف 
 ؟)هرم شجرة الشو( النامية لمجتمعاتاأو  الدول العربيةبم توصف  س: 
 صغار السن. كير فيها نسبة مجتمعات فتّية، أي ي ج: 

 

ء )هرمالدول ذات معدالت البم يتمي   هرم  س:  ي البطي
 الكأس المقلوبة(؟  نمو السكان 

ء خصائصأو عدد      ي البطي
 هرم الدول ذات النمو السكان 

 ضيق قاعدة الهرم . 1
 اتساع رأس الهرم ومنتصفه . 2
 فئة العمرية المنتجة وكبار السنارتفاع نسبة ال . 3

 

ي بم يتمي    س:  ي السلت 
 ؟ هرم الدول ذات النمو السكان 

ي  خصائصأو عدد       ي السلت 
 هرم الدول ذات النمو السكان 

 ضيق قاعدة الهرم . 1
ِرماع نسبة  ارتف . 2

َ
 (. كبار السن )مجتمع ه

 

ي  مجتمعاتبم توصف  س:  ي السلت 
ي  أو  هرم النمو السكان 

 ؟رتفع فيها نسبة كبار السنت الت 
 مجتمع هرم، أي يكير فيه نسبة كبار السن.  ج: 

 

ي الدرس الثالث ي الوطن العرن 
 
 : السكان ف

؟ س:  ي ي للوطن العرن 
 ما الموقع الجغراف 

ي عرض  ج: 
 االستواءشمال خط  31جنوب و 2دائرن 

ق خط غرينتش 61غربا و 16وخطي طول        رسر
ي آسيا وإفريقيا     

ي قارن 
 حيث يقع ف 

    

ي حسب آخر إحصائية )  س:   م( بالنسبة لسكان العالم؟2113كم بلغ عدد سكان الوطن العرن 
 مليارات نسمة 7من سكان العالم، سكان العالم:  %2مليون نسمة، بنسبة  371 ج: 
 

 ؟وأقل دولة عربية من حيث عدد السكان ثر أكما  س: 
: مرص، وأقل: جزر القمر ج:   أكي 
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: أ  س :   كمل الجدول التاىلي

ي   دولة(22) دول الوطن العرن 

 فريقياإ آسيا

 الصومال  مرص  الكويت  األردن 

 تونس  السودان  قطر  سوريا 

 موريتانيا  ليبيا  البحرين  العراق 

 المغرب  الجزائر  السعودية  فلسطي   

 اليمن  لبنان 
ي 
 
 جزر القمر  جيبون

مان  اإلمارات 
ُ
 ع

 

كة بي   الدول العربيةالخصائص أو اذكر  س:  ات السكانية المشث    المث  
ي مرتفع . 1

 نمو سكان 
 )شابة(فئة عمرية فتية  . 2
ي عدد أفراد األرسة  . 3

 ارتفاع ف 
 

؟ وعالم يدل ذلك؟ س:  ي ي الوطن العرن 
ي ف 
 إالم يشي  الهرم السكان 

 وضيق قمة الهرم، حيث يشبه هرم شجرة الشو اتساع قاعدة الهرميشي  إىل  ج: 
  12عىل زيادة عدد صغار السن دون سن  اتساع القاعدةيدل و    
 عىل انخفاض نسبة الشباب )الفئة العاملة( وكبار السن يدل ضيق قمة الهرمو    

 

؟ س:  ي ي للوطن العرن 
 ما الشكل الذي يشبه الهرم السكان 

 هرم شجرة الشو ج: 
 

ي أماكن ارتفاع ال بي ّ   س:  ي الوطن العرن 
 
 )زيادة عدد السكان( كثافة السكانية ف

 األبيض المتوسط والمحيط األطلسي السهول المطلة عىل البحر  : مثل ،السهول الساحلية . 1
 يضية عند أودية األنهار، مثل: نهر النيل، ونهري دجلة والفراتالسهول الف . 2

 

ي ماكن أبي ّ   س:  ي الوطن العرن 
 
 )قلة عدد السكان( انخفاض الكثافة السكانية ف

  المناطق الجبلية . 1
ي المناطق الغنية بالنفط الصحارى . 2

 إال ف 
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ى س:  ي أحواض األنهار الكي 
كز السكان ف    علل: يي 

بة الخصبة     -2وفرة المياه    -1لعوامل منها  ج:   المناخ  -3الي 
 

  ؟المناطق الصحراوية جاذبة للسكان : بعضللع س: 
؟     ي ي الوطن العرن 

ي بعض المناطق الصحراوية ف 
 أو لماذا ترتفع نسبة السكان ف 

 بسبب استخراج النفط ج: 
 

 افة السكانية بي   الدول العربية: تتباين الكثعلل س: 
ي تؤدي لتباين واختالف الكثافة السكانية بي   الدول أو ما    

 ؟العربيةالعوامل الت 
:  ج:   نتيجة لعوامل وهي

 مظاهر السطح  . 1
 الظروف المناخية  . 2
 توافر الموارد المائية  . 3
 االقتصادية توافر الموارد  . 9

 

ي المشكالت الناتجة عن سوء توزي    ع الاذكر  س:  ي الوطن العرن 
 
 سكان ف

م المدن العربية  . 1
ّ
 وازدحامهاتضخ

ي الزراعية  . 2
 تراجع مساحة األراض 

  والنقل صعوبة حركة المواصالت . 3
ي الريف نقص الخدمات . 9

  ف 
 طق واسعة من التنمية واالستثمارحرمان منا . 2

 

ي المملكة األردنية الهاشمية : لدرس الرابعا
 
 الخصائص السكانية ف

ق األردن؟ وكم كان عدد سكانها وقتها؟ س:   مت  تأسست إمارة رسر
 ألف نسمة 311م، وعدد السكان ال يزيد عن 1421 ج: 

 

ي آخر إحصائية؟  س: 
 كم أصبح عدد سكان األردن ف 

ي  4.2 ج: 
 م. 2112مليون نسمة ف 

 

ي األردنأساذكر  س: 
 
ي أدت لزيادة عدد السكانأو ما هي العوامل  باب الزيادة السكانية ف

ي  الت 
ف 

  األردن؟
 الزيادة الطبيعية  -2الهجرة       -1 ج: 

 

https://www.fb.com/talakheesjo


 

10     www.fb.com/talakheesjohttps://  
 

ي تعرض لها األردنما  س: 
 وأدت للزيادة السكانية؟ الهجرات الت 

: بسبب  ج:  ي
 م1467   و م   1491االحتالل اإلرسائيىلي لفلسطي   حدثت هجرتي   ف 

 

ي أدت إىل موجات نزوح الرصاعات السياسما  س: 
 فأدت للزيادة السكانية؟ األردن إىلية الت 

:  ج:  ي الدول المجاورة وهي
اعات ف   األزمة السورية -2العراقية     األزمة -1الحروب والي  

 

ي األردن منذ عهد االستقالل فكانت 
 
أشخاص لكل كيلومث  مرب  ع  6.6تنبيه: تزايدت الكثافة السكانية ف

 م. 2013شخصا لكل كيلومث  مرب  ع عام  74ووصلت الكثافة إىل    . 1952عام 

 عامي  س: 
ي األردن ما بي  

 ؟2113و  1422ما سبب زيادة الكثافة السكانية ف 
ايد الشي    ع لعدد السكان ج:   نتيجة الي  

 

ي محافظات المملكة األردنية تفاوت الكثافة السكانية أسبابأو  عواملاذكر  س: 
 ف 

 الموارد الطبيعية  . 1
 األوضاع االقتصادية  . 2
 توافر الخدمات األساسية  . 3
 فرص العمل  . 9

 

تيب التنازىلي  س:  ا ،سّم ثالث محافظات ترتفع فيها الكثافة السكانية بالي 
ً
 واذكر األقل سكان

: إربد(  )األقل: جرش(   البلقاء –جرش  –إربد  ج:   )األكي 
 

ي األردن عن المشكالت الناجمة ما  س: 
 
ي ؟ أو الزيادة السكانيالزيادة السكانية ف

ة ف  ة الكبي 
 .. األردن أدت إىل 

 زيادة استخدام الموارد الطبيعية . 1
 زيادة النفقات االستهالكية . 2
 االزدحام واالكتظاظمضاعفة مشكلة  . 3
  الزرقاء -، مثل: عمان تضخم المدن . 9
 زيادة نسبة التلوث  . 2
ي عدد المساكن والمرافق . 6

 نقص ف 

https://www.fb.com/talakheesjo


 

11     www.fb.com/talakheesjohttps://  
 

حرمان بعض المناطق من التنمية واالستثمار . 7

 
ي األردن

 
ي ألسباب الزيادة السكانية ف

 مخطط ذهت 

  

ي األ
ردنأسباب الزيادة السكانية ف 

الهجرة

ي الدول 
الحروب ف 
األزمة : المجاورة

العراقية واألزمة 
السورية

يلي االحتالل االرسائ
-1948: لفلسطي   

1967

عيةالزيادة الطبي

انخفاض معدل 
الوفيات

ارتفاع معدل 
المواليد
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 الوحدة الثانية: البيئة

ي الدر 
 س األول : النظام البيت 

 ما مفهوم أو تعريف البيئة؟ س: 
ي بعضا الوسط الذي يعيش فيه ج: 

ؤثر بعضها ف  ي ي 
خرى الت 

 
يعتمد  و  إلنسان والكائنات الحية األ

ي غذائه وحياتهكل من
 ها عىل اآلخر ف 

 

 مع أقسامها الفرعية أنواع البيئةعدد  س: 
 يوي: أ( الغالف الجوي ب( الغالف الحالبيئة الطبيعية . 1

ي ج( ال                     
خري د( الغالف المان   غالف الصَّ

ية . 2 وعات السكنية  البيئة البشر رق النقل والمواصالت  : أ( المشر
 
 ب( ط

وع                     الزراعية   د( المناجم والتعدين اتج( المشر
 

 ما تعريف البيئة الطبيعية؟ س: 
ي أوجدها هللا تعاىل  ج: 

ي تتكون من و البيئة الت 
أربعة أغلفة رئيسة: الغالف الجوي والمان 

 والصخري والحيوي. 
 

ي تتكون منها غلفة األ عدد ما  س: 
 ؟أقسام البيئة الطبيعيةأو ما ؟ البيئة الطبيعيةالت 

كسجي   ب  -: أمعظمه من، الهواء الذي يحيط باألرض : ف الجويالغال . 1
 
وجي    -األ

 . النيي 
 اإلشعاعات الشمسية الضارةض من حماية األر  : فائدته

ي  . 2
 من: يتألف هو أحد أغلفة األرض و  : الغالف المان 

ات  د -البحار  ج -المحيطات ب -أ   نهاراأل  -البحي 
ة الصلبة لليابسةالق : الغالف الصخري . 3 ي تتكون من: أ شر

زر -القارات ب -الت   الج 
ختلف أشكال الحياة ويمتد من أعمق : يويالغالف الح . 9 قعة للحياة ب   المكان الذي يحوي م 

ي الغالف الجوي
ي الِبحار إىل أقىص ارتفاع للحياة ف 

 ف 
اس -الطيور د -الحيوانات ج -اتات بالنب -من: أ ويتألف الغالف الحيوي        

ّ
 الن

 

 ، ويشتمل عىل العديد من األنظمة البيئيةتنبيه: الغالف الحيوي يتداخل مع األغلفة األخرى
ي من

ةٍ  -3 أو   بركِة ماٍء  -2 إىل قارٍة  -1 : تنبيه: يمتد النظام البيت   صخرٍة صغث 
 

؟ س:  ي
 ما المقصود أو تعريف النظام البيت 

تكامل يتكون من عنارص حية وغي  حية، ترتبط مع بعضها بعالقات ج:  بقاءها  تكفل نظام م 
 عىل نحو متوازن

ً
 جميعا

 

 

https://www.fb.com/talakheesjo


 

13     www.fb.com/talakheesjohttps://  
 

ية؟ س:   ما تعريف البيئة البشر
وعات كل ما أقامه  ج:  ي سخرها له هللا ومنشآت  اإلنسان من مشر

ي البيئة الت 
 تعاىلف 

 

 ما تعريف الثورة الصناعية؟ س: 
لِع والخدمات من الطري ج:  ي إنتاج السِّ

 قة اليدوية إىل استخدام اآلالتالتحول ف 
 

يةما  س:  ي تتكون منها البيئة البرسر
 ؟األقسام الت 

وعات السكنية . 1  المشر
 طرق النقل والمواصالت . 2
وعات الزراعية . 3  المشر
 المناجم والتعدين . 9

 

ية أنشأها اإلنسان أمثلةاذكر  س:   عىل أنشطة بشر
 طرق النقل والمواصالت -2 الصناعة -1 ج: 
ول )المناجم والتعدين(استخرا  -9   الزراعة -3      ج البي 
 

خرى غي  حية )الغزال، الشمس، األشجار، الماء،  صنف المكونات اآلتية س: 
ُ
إىل كائنات حية وأ

ات، الهواء، األعشاب، الصخور، الرمال، الطيور(   الحشر
ات   -3األشجار   -2    الغزال -1 كائنات حية:      -  الطيور -2اب  األعش -9الحشر
 الرمال -2  ور الصخ -9    الهواء   -3      الماء  -2الشمس   -1: كائنات غي  حية  -
 

 علل: استغل اإلنسان موارد البيئة قديما بصورة محدودة س: 
 بساطة أدواته -2قلة إمكاناته    -1 ج: 
 

ي إىل زيادة .....  س:   أدى التطور العلمي والتكنولوج 
يةأو اذكر       أثر الثورة الصناعية عىل البيئة البرسر
ي زيادة   -1 ج: 

ة ف   تلوث البيئة -3    استغالل الموارد البيئيةزيادة  -2عدد السكان  كبي 
 

: اآلثار االقتصادية واالجتماعية للزيادة السكانية ي
 الدرس الثان 

كانيةاآلثار االقتصادية واال اذكر  س:   عىل البيئة جتماعية للزيادة السُّ
ي عدد سكان المدن وتراجع عدد سكان الّريف   . 1

ايد المستمر ف   الي  
 زيادة الطلب عىل الطاقة   . 2
 زيادة الطلب عىل الغذاء   . 3
 زيادة الطلب عىل المياه . 9
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 أو علل: هجرة سكان الريف إىل المدن؟ ؟أسباب زيادة عدد سكان الُمدنما  س: 
ي المدن  تطور قطاع الصناعة . 1

  ف 
ي المدن     توافر فرص العمل . 2

 ف 
ي المدنتوافر الخدمات  . 3

 ف 
 

النتائج السلبية للهجرة ؟ سلبية، ما هي لمدن أدى إىل نتائج استمرار الهجرة من الريف إىل ا س: 
 من الريف إىل المدن

ي السكان  . 1
ة ف    زيادة كبي 

ي الخدمات كالتعليم والصحة والسكن والمواصالت . 2
 حدوث نقص ف 

 

 وأمثلة عليها أنواع مصادر الطاقةاذكر  س: 
 الفحم الحجري  -3         الغاز  -2     فطنال -1: ، مثلالمصادر التقليدية للطاقة . 1
 طاقة المياه -2الطاقة النووية   -1  : ، مثلمصادر الطاقة الجديدة . 2

 

 ..  علل: بدأ االعتماد عىل مصادر الطاقة الجديدة س: 
 ؟أسباب االعتماد عىل المصادر الجديدة للطاقةأو ما    
ايدةلتلبية حاجات اإلنسان  -2مصادر الطاقة التقليدية   لزيادة استهالك  -1 ج:  ي    الم 

 

ايد؟ س:  ي زيادة استهالك الطاقة؟ ومت  حدث ذلك الي  
 ما الحدث الرئيس الذي تسبب ف 

ي القرن  ج: 
 م. 1411أي بعد سنة  11الثورة الصناعية، ف 

 

 ما العالقة بي   الزيادة السكانية والطلب عىل الطاقة؟ س: 
 كلما زاد السكان زاد الطلب، أي العالقة طردية  ج: 

 

 ما الدليل عىل زيادة الطلب عىل الغذاء؟ س: 
ي إنتاج الحبوب عالميا، خاصة بعد عام  ج: 

ايد المستمر ف   م. 1421الي  
 

 ما العالقة بي   الزيادة السكانية والطلب عىل الغذاء؟ س: 
 كلما زاد السكان زاد الطلب، أي العالقة طردية  ج: 

 

 ما سبب زيادة الطلب عىل الغذاء؟ س: 
 السكان من المواد الغذائية لتلبية حاجات ج: 
 

ايد عىل الغذاء بم  س:    : مشكالت هي  أدت زيادة الطلب عىل الغذاء إىل؟ أو تسبب الطلب المي  
بة الزراعية  تفكك ال -1 ج:  اف المياه -2ي   استي  
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 (المياه واستخدامات فوائد الرئيسية للمياه؟ ) ستخداماتماهي اال  س: 
 الصناعة -3الزراعة      -2   بالشر  -1 ج: 

 

ب والزراعة والصناعة؟  س:  ايد عىل مياه الشر  بم تسبب الطلب المي  
: مشكالت إىل أدت زيادة الطلب عىل المياه أو     هي

ات . 1 ي بعض األنهار والبحي 
ي ف 
 انخفاض كميات الترصيف المان 

 تناقص مخزون المياه الجوفية . 2
ي عىل حياة الحيوانات  . 3 ي النظم البيئية الموجودةالتأثي  السلت 

 والنباتات وف 
 

ي النظم البيئية؟  س: 
 علل : تأثر حياة الحيوانات والنباتات ف 

بة  . 1 اف المياه وتفكك الي  ايد الطلب عىل الغذاء وبالتاىلي استي   الزيادة السكانية أدت لي  
 الزراعية

ايد الطلب عىل المياه وبالتاىلي انخفاض الترصيف . 2 ات  الزيادة السكانية أدت لي   ي للبحي 
المان 

 واألنهار وتناقص مخزون المياه الجوفية
 

   أسباب تناقص مخزون المياه الجوفيةعلل: أو اذكر  س: 
 بناء السدود -3الة الغابات    إز  -2حسار مياه األمطار    ان -1 ج: 

 

 ما العالقة بي   زيادة عدد السكان وزيادة الطلب عىل المياه؟ س: 
 الطلب )العالقة طردية(كلما زاد السكان زاد   ج: 

 من مياهه %90أو تناقص مياه نهر األردن إىل نحو تنبيه: انحسار 
 

ي وأسبابه
 الدرس الثالث: االختالل البيت 

؟ س:  ي
 ما تعريف االختالل البيت 

ي عنارصها، مما يؤدي هو تدخل اإلنس ج: 
ي البيئة عىل نحو غي  مدروس، وإحداث تغيي  ف 

ان ف 
ي 
 العالقات المتبادلة بي   أجزاء النظام وظهور مشكالت بيئيةإىل حدوث اضطراب ف 

 

.  س:  ي
ي مسببات اال أو اذكر      .... فش: اختالل التوازن البيت 

 ختالل البيت 
ي الجوغاز ة زيادة نسب . 1

كسيد الكربون ف 
ُ
ي أ
 ثان 

 تراجع مساحة الغابات     . 2
 دام األسمدة الكيميائية      ستخزيادة ا . 3
ي ال . 9

ناعةاستخدام البالستيك ف   صِّ
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ي الجوما  س: 
 
ي أكسيد الكربون ف

 ؟سبب زيادة نسبة غاز ثان 
ي ا -1 ج: 

ي استهالك  -2هالك الفحم ستالزيادة ف 
إلنتاج  ج: ... لماذا؟  النفطالزيادة ف 

 الطاقة
 تنبيه: الطاقة هي المحرك الرئيس لالقتصاد العالمي 

 

ي الجوآثار ما هي  س: 
 
ي أكسيد الكربون ف

 ؟زيادة نسبة غاز ثان 
 الحرارة تفاع درجات ار  . 1
ي المناخ . 2

ات ف   حدوث تغي 
ي والكائنات الحية.  . 3

ي عىل النظام البيت   التأثي  السلت 
 

ي أكسيد الكربون؟ أو اذكر  س: 
ي أكسيد الكربونما تعريف غاز ثان 

 أهمية غاز ثان 
ورية للمحافظة عىل درجة حرارة األرض ج:   هو من الغازات الرص 

 

ي أكسيد الكربون يزداد؟ س: 
ي أي سنة أخذ إنتاج غاز ثان 

 مت  ازداد إنتاج العالم من الكربون؟ أو ف 
 م. 1411بعد  ج: 
ي الغابات؟ س: 

ي الغابات.. أو فيم تستخدم أراض 
 اذكر استخدامات أراض 

 البناء -2الزراعة    -1 ج: 
 

 لغاباتو فش: قطع اإلنسان أشجار ااذكر استخدامات أخشاب الغابات.. أ س: 
 إنتاج الطاقة -2الصناعة    -1 ج: 

 

 أسباب تراجع مساحة الغاباتعلل: انحسار مساحة الغابات..أو اذكر  س: 
ي الزراعة والبناء . 1

ي الغابات ف 
 استخدام أراض 

ي الصناعة وإنتاج الطاقة . 2
 استخدام األخشاب ف 

 

ي .. أو يؤدي  مساحة الغاباتوتدمث  اآلثار الناتجة عن انحسار ما  س: 
ي النظام البيت 

قطع ف 
 .... أشجار الغابات إىل 

ي أكسيد الكربون . 1
ي عىل امتصاص غاز ثان 

 إضعاف قدرة تلك األراض 
 القضاء عىل الكائنات الحية ومواطنها . 2
ي هذه البيئات تدمي  النظام الحيوي . 3

 ف 
 تراجع معدالت هطل األمطار . 9

 

 ما تعريف األسمدة الكيميائية؟ س: 
ي تسميد األمواد   ج: 

ستخدم ف 
 
وجي   والفوسفور ت

ي الزراعية لزيادة كيماوية مثل النيي 
راض 

 إنتاجيتها
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  ؟لكيميائيةفيم تستخدم األسمدة ا س: 
 ؟األسمدة الكيميائية أسباب استخدامأو ما أهم     
ي الزراعيةوخصوبة زيادة إنتاجية تستخدم ل ج: 

 األراض 
 

ي تتأثر األنظمة الما  س: 
 باألسمدةبيئية الت 

ً
 ؟ سلبا

بة -3    الماء -2   الهواء -1 ج:  عاب المرجانية.  -9    الي 
ِّ
 الش

 

ي الزراعيةعلل: تدّمر النظم البيئية  س: 
ي األراض 

 بعد زيادة استخدام األسمدة الكيميائية ف 
ي الزدياد استخدام األسمدة الكيميائيةأو اذكر       األثر السلت 

بةتشب المواد الكيميائية إىل  . 1  باطن الي 
 انتقالها إىل مياه البحار والمحيطات . 2
 تدّمر نصف الغطاء العالمي للشعاب المرجانية . 3

 

ي األنظمة البيئية س: 
ا ف   المواد تأثي 

 علل: تعد مادة البالستيك من أكير
بة آالف السني    ج:  ي الي 

 ألنه يستغرق تحللها ف 
 م. 2010 عام مليارات طن من البالستيك حت   6لعالم نحو  أنتج اتنبيه:  
 

جاه بيئتك؟ س: 
 
 ما واجبك ت

 تدوير النفايات عوضا عن إلقائها -2المحافظة عىل البيئة من التلوث   -1 ج: 
 

 الدرس الرابع: المشكالت البيئية العالمية
ي العرص الحديثعدد  س: 

 
 المشكالت البيئية العالمية ف

ي    -3نقراض   اال  -2التلوث   -1 ج: 
ناج   رالتصّح  -9التغي  الم 

 

 ما تعريف التلوث؟ س: 
بة بالمواد الضارة،ختالط الماء ا ج:  كائنات الحية للخطر نتيجة وتعريض حياة ال والهواء والي 

 لذلك
 

 أنواع التلوثعدد  س: 
ي    -1 ج: 

بة    -3التلوث اإلشعاعي     -2التلوث الغذان   تلوث الي 
ي )الضوضاء(تل -6            تلوث الماء -2       تلوث الهواء -9    

 وث الصون 
 

ي العالم؟ س: 
 مت  زادت نسبة التلوث ف 

 بعد الثورة الصناعية ج: 
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ي لتلوث البيئةما  س:   ؟األثر السلت 
 تدمي  مواطن الكائنات الحية -2انتشار األمراض    -1 ج: 
 ؟نقراضما تعريف اال  س: 
خرى ج: 

ُ
هوره مرة أ

ُ
ٍّ من بيئة ما واستحالة ظ  اختفاء كائن جي

 

ي تؤدي لفقد الكائنات الحية لمواطن سكنها؟ أو اذكر  س: 
 عوامل االنقراضما العوامل الت 

ية -2   العوامل الطبيعية -1 ج:    العوامل البشر
 

 )أمثلة العوامل الطبيعية لالنقراض( االنقراض الطبيعية عواملاذكر  س: 
ستوى مياه البحار -3الحرارة الشديدة    -2                 الجفاف -1 ج:   انحسار م 
 ذوبان الثلوج -2           جة الحرارة نخفاض در ا -9    

 

ية اذكر  س:  ية لالنقراض( عوامل االنقراض البرسر  )أمثلة العوامل البشر
ي الرطبة      -2  التلوث   -1 ج: 

ي الحرجية إىل مناطق للرعي  -3تجفيف األراض 
 تحويل األراض 

 تدمي  الشعاب المرجانية -2                 بناء الطرق والسدود والمدن -9    
 

ردن س: 
 
ي األ

 اذكر أمثلة عىل حيوانات مهددة باالنقراض ف 
ي    -1 ج:   ن الِغزال -3بعض أنواع الطيور    -2المها العرن 

 

؟ س:  ي
ناج  غي  الم 

َّ
 ما تعريف الت

ناخ مثل درجة الحر  ج:   ارة واألمطار خالل مدٍد مختلفةتغي  عنارص الم 
 

ي اذكر  س: 
؟ العوامل.. أو ما أسباب التغث  المناخ  ي

حدث التغي  المناج 
 
ي ت
 الت 

 : الحرائقمثل، عوامل طبيعية . 1
ية . 2 اقة: مثل، عوامل بشر

ّ
ي إىل زيادة الطلب عىل الط

فىص 
 
ي ت
حرق مزيد من الوقود  الت 

حفوري 
 
 الفحمالنفط و األ

 

 ما تعريف غازات الدفيئة؟ س: 
ن مخلفات الكائنات الحية وم ،األحفوري )النفط والفحم( غازات ناتجة عن حرق الوقود  ج: 

ي الغالف الجوي. 
ي توجد ف 

 الت 
 

  أمثلة عىل غازات الدفيئةاذكر  س: 
كسيد الكربون  -1ج: 

ُ
ي أ
 الكلوروفلوروكربون    -2    غاز ثان 

 : ناتج من مخلفات الكائنات الحيةغاز الميثان -3    
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 ما تعريف االحتباس الحراري؟ س: 
تفع درجة حرارة األرض ج:   احتباس األشعة األرضية ومنعها من الخروج في 
 ؟أسباب االحتباس الحراريما هي أهم  س: 
ي الغالف الجوي نسبة غازات الدفيئة زيادة ج: 

 ف 
 

 ؟آثار االحتباس الحراريما هي  س: 
 ارتفاع درجة حرارة األرض ج: 

 

ي عدد  س: 
غث  الُمناخ 

َّ
 مظاهر الت

 تذبذب كميات األمطار -2رتفاع منسوب مياه المسطحات المائية   ا -1 ج: 
 حدوث األعاصي   -9                        ذوبان الجبال الجليدية   -3    

 

 ما تعريف التصحر؟ س: 
درة األرض اإلنتاجية ج: 

 
 فقدان ق

ي العالم من التصحرأكثر القارات تأث تنبيه: 
 
ي مليار نسمة ف

 
 بالتصحر هي قارة إفريقيا، ويعان

ً
 را

 

 ؟التصحر أو عوامل أسبابما هي  س: 
 رقلة األمطا -2الجفاف        -1: مثل، عوامل طبيعية . 1
ية . 2 راعيةستغاال  -2الجائر    الرعي  -1: مثل، عوامل بشر ي الزِّ

فرط لألراض   الل الم 
ية تؤدي س:   للتصحراذكر أمثلة عىل عوامل طبيعية وبشر
ي جواب ج: 

 السؤال السابق األمثلة ف 
 

حةما أهم  س:   ؟تخفيف من حدة المشكالت البيئيةلل والحلول الطرائق المقث 
ات ستخدام المواد الكيموقف ا . 1 نع مستحرص  ي ص 

 التجميليائية ف 
 التقليل من حرق النفايات    . 2
 شجار   غرس األ  . 3
 استخدام وسائل النقل العام   . 9
 إقامة المحميات الطبيعية   . 2
ي األمكنة الفارغة   إطفاء المصابيح واألجهزة الك . 6

 هربائية ف 
 ر األوراق والمواد البالستيكية والمعدنية والزجاجيةإعادة تدوي . 7
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ي المملكة األردنية الهاشمية المشكالت س: الدرس الخام
 
 البيئية ف

ي أدت إىل ما  س: 
ي األردنالعوامل الت 

 
 ؟ظهور المشكالت البيئية ف

 استن زاف الموارد الطبيعية )المياه والطاقة( -3تغي  نمط الحياة    -2   الزيادة السكانية -1 ج: 
 

ي األردنأبرز دد ع س: 
 
 المشكالت البيئية ف

 مشكلة الطاقة  -9تلوث الهواء     -3شح المياه    -3التصحر   -2  النفايات الصلبة -1 ج: 
 ما تعريف النفايات الصلبة؟ س: 
 مخلفات اإلنسان من المواد الصلبة ج: 

ي األردن من مشكلة إدارة النفايات الصلبة
 
 تنبيه: النفايات الصلبة هي السبب الرئيس لتلوث البيئة، ويعان

  منها مواد عضوية %60مليون طن، ( 1.7)نسبة النفايات سنويا       
 

ي األردن أسباب التصحر عدد أهم  س: 
 
 ف

 تناقص كميات المياه وارتفاع درجات الحرارة والجفاف . 1
ي  . 2

بة لالنجراف وقلة الخصوبة فقر الغطاء النبان   وبالتاىلي يقل التبخر والهطل وتتعرض الي 
بة بفعل الرياح والسهولا . 3  نجراف الي 
بة الزراعية ونقلها بفعل العوامل المناخية كالرياح والمياه()أي: تآكل  عوامل التعرية . 9  الي 
ي قطع األشجار والرعي الجائر و  : مثل، ت والممارسات السلبيةالسلوكا . 2

مران  الزحف الع 
 وسوء استغالل الموارد
ي الصالحة للزراعة %25تنبيه: خرس األردن ما نسبته 

ي من التصحر( من األراض 
 
 )وهذا دليل أن األردن يعان

ول العتنبيه: 
ُ
عد األردن من أكثر د

ُ
ي المياه،ي

 
 ف
ً
ي نقصا

 
ي تعان

ي من  الم الت 
 
حصة المواطن األردن

  2015عام  3م120المياه: 
 

ي عالميا؟ س: 
 ما هو حد الفقر المان 

 للفرد سنويا 3م 211 ج: 
 

 ما تعريف تلوث الهواء؟ س: 
ر  انبعاث مادة ملوثة إىل طبقات الجو  ج:  بار والدخان مما يؤدي إىل إلحاق الرص 

 
مثل الغ

 ان والحيوان والنبات والممتلكاتباإلنس
 

ي األردنعدد أهم  س: 
 
 مصادر تلوث الهواء ف

ي الهواء . 1
بار العالقة ف 

 
ابية ذرات الغ سببها العواصف الي 

 
ي ت
 الت 

نبعثة من الصناعات اال ا . 2  ومن حرق النفاياتستخراجية والتحويلية لغازات الم 
 نبعثة من المركبات ووسائط النقلالغازات الم   . 3
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ي تسبب تلوث ما هي  س: 
ي األردن الت 

 
مراكز الصناعات االستخراجية والتحويلية ف

 ؟الهواء
ول   -1 ج:   مصانع األسمنت -3مصانع الفوسفات    -2مصفاة البي 

 

 من الطاقة %46 ج:   ما مقدار ما يستورده األردن من الطاقة؟ س: 
  توجه األردن الستغالل الطاقة المتجددة النظيفةعلل:  س: 
 ردن عن مصادر بديلة للنفط والغازأو فش: بحث األ    
اد  ج:  ي واالقتصادي أدى لزيادة استهالك الطاقة وبالتاىلي زيادة استي 

ألن تسارع النمو السكان 
 الطاقة، فكان ال بد من البحث عن مصادر بديلة للنفط والغاز. 

 

ي األردنما هي أهم  س: 
 
 ؟مصادر الطاقة المتجددة ف

ي  -3قة الشمس   طا -2طاقة الرياح    -1 ج: 
 استخالص الطاقة من الصخر الزيت 

 

 )الطاقة المتجددة(؟ الطاقة النظيفة ما تعريف س: 
ك آثارا سلبية عىل البيئة أي نظيفة بيئي  الطاقة المستمدة من  ج:   ا. مصادر طبيعية دائمة وال تي 

 

ي األردنالحلول الُمقث  اذكر أهم  س: 
 
  حة للمشكالت البيئية ف

ي غي  القابلة للزراعة ا . 1
ي األنشطة السكنية واالقتصاديةستغالل األراض 

 ف 
 المنبعثة من المصانع والمركبات ستخدام تقنيات بيئية حديثة تقلل من نسب الغازاتا . 2
 البحث عن مصادر جديدة للمياه . 3
نشآت . 9  الصناعية تحسي   وسائل إعادة التدوير داخل الم 
مك . 2 ي البيئات المختلفةزراعة نباتات ي 

 نها التكيف ف 
 

 )التنمية المستدامة( االستغالل األمثل للبيئة س: الدرس الساد
 ما تعريف التنمية المستدامة س: 
 عليها لألجيال الالحقة. ستنإلنسان من وموارد البيئة من دون االوفاء بحاجات ا ج: 

ً
  زافها حفاظا

 

 عالميا عىل تطبيق ما يعرف بالتنمية المستدامة )االستغالل األمثل للبيئة(علل االتفاق  س: 
ي البيئة ج: 

ي ف  ية السلت 
 بسبب أثر األنشطة البشر

 

 أهداف التنمية المستدامةاذكر أهم  س: 
 الزمة من المياه العذبة والغذاءتوفي  الكميات ال . 1
ي الزراعية والغابات والطاقة ستخدام األ اال  . 2

 والموارد الطبيعيةمثل لألراض 
 توفي  الرعاية الصحية للمواطني    . 3
 قوق األجيال القادمة من المواردضمان ح . 9
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 ... أو مظاهر االستغالل األمثل للبيئة مظاهر التنمية الُمستدامةاذكر أهم  س: 
 استخدام الطاقة المتجددة     -2ترشيد االستهالك      -1ج: 
ي إعادة  -9ام     ستخدإعادة اال  -3    

 التوازن البيت 
 ما تعريف ترشيد االستهالك؟ س: 
ي  ج: 

 استخدام الموارد مثل الماء والكهرباءتوجيه الفرد إىل عدم اإلرساف وحفزه إىل االعتدال ف 
 

ي ممكن ترشيد استهالكها؟ اذكر الموارد  س: 
 الت 

 الكهرباء -2الماء    -1 ج: 
 

ي يمكن اذكر بعض  س: 
 استخدامها عىل نطاق واسعمصادر الطاقة المتجددة الت 

 الطاقة المولدة من المساقط المائية -3طاقة الرياح    -2طاقة الشمس    -1 ج: 
 

 ما تعريف إعادة االستخدام؟ س: 
 فرز النفايات ثم إعادة استخدامها لصنع منتوجات جديدة ج: 

 

ي عملية التدوير س: 
 عدد أمثلة من بيئتك عىل مواد أو نفايات يمكن استخدامها ف 

 معادنال -9الورق    -3الزجاج   -2البالستيك   -1 ج: 
 

  عملية التدوير )إعادة االستخدام( إىل ...  تؤدي س: 
 ؟إعادة االستخدام)التدوير( فوائد هي  أو ما      
 خفض كمية النفايات . 1
ي مصانع اإلنتاج بدال من المواد الخام . 2

 استخدام المعالج منها ف 
 المحافظة عىل موارد البيئة . 3
 توفي  الطاقة . 9
 إيجاد فرص عمل جديدة . 2

 

؟ س:  ي
 ما تعريف التوازن البيت 

ي بعضها  ج: 
ي حالة تفاعل وانسجام بحيث تؤثر ف 

بقاء مكونات البيئة وعنارصها الطبيعية ف 
ي مستقرا ومتوازنا

 بعضا ليصبح النظام البيت 
 

ي عدد أهم  س: 
 طرائق إعادة التوازن البيت 

 طريق إنشاء المحمياتالمحافظة عىل التنوع الحيوي عن  . 1
ي أكسيد الكربون(تخفيف انبعاث الغازات السامة الملوثة للبيئة   . 2

 )غاز ثان 
 استخدام الزراعة العضوية . 3
 غرس األشجار الحرجية . 9
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 ما تعريف التنوع الحيوي؟ س: 
ي أعداد الكائنات الحية عىل سطح الكرة األرضية ج: 

 التعدد والتباين ف 
 ية؟فوائد الزراعة العضو  ما هي  س: 
بة    موارد  زاف ستنمنع ا . 1  الي 
 . اتإنتاج محاصيل زراعية طبيعية من دون استخدام األسمدة الكيميائية والمبيد . 2

 

 لماذا يجب المحافظة عىل نظافة البيئة؟ س: 
 لتكون صالحة لحياة اإلنسان ج: 
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