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 مبحث الجغرافٌا للصف الثامن إجابات أسئلة 

 الفصل الدراسً األول 

 الوحدة األولى : العوامل الطبٌعٌة وأثرها فً السكان 

 61العوامل الطبٌعٌة: الصفحة  الدرس األول:أسئلة 

 السؤال األول: ما المقصود بالمفاهٌم اآلتٌة:  

 داخلٌة(.  اع )ساحلٌة, فٌضٌة,: أراضً واسعة مستوٌة السطح و تقسم إلى ثالث أنوالسهل -1

سيطح ارر  , وتعلوايا ةمية وتمٌيو سيعوحىا إليى ا،نحيدار,  نأراضيً مرتععية  ي:  الجبل -2

فييً  ارنييدٌ وتتبيياٌن فييً ارتعا اتىييا, وميين أمثلتىييا سلسييلة  بيياو الىمالٌييا فييً  سييٌا و  بيياو 

 أمرٌكٌا ال نوبٌة.

و ٌتأثر المنيا  بعيدد مين العواميو  ةحالة ال و فً منطقة معٌنة لعترة  منٌة طوٌل -:المناخ-3

 .الغطاء النباتً,القرب أو البعد  ن المسطحات المائٌة ,الموةع العلكً , التضارٌس  منىا:

اشيية تغطييً سييطح ارر , و تتكييون ميين مييواد  ضييوٌة ومعدنٌيية  ةطبقيية رةٌقيي :التربةةة-4

  حٌة.فٌه النباتات و تعٌش فٌه الكائنات ال وواواء و ماء.  واً الوسط الذي تنم

 ما أنواع النبات الطبٌعً ؟:  الثانًالسؤال 

 ارش ار 

  الش ٌرات 

 الحشائش 

 قارن بٌن األشكال الطبٌعٌة كما هو مبٌن فً الجدول التالً: السؤال الثالث :

 الىضاب السىوو  ال باو الخاصٌة/ الشكو

 متوسطة ةلٌلة  مرتععة ا،رتعاع

 متوسطة ةلٌلة شدٌدة  در ة ا،نحدار
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 كون تعمٌما بٌن كل من :و الرابع: السؤا

التربة الخصبة و الغطاء النبات : ت داد كثافة الغطاء النباتً كلما  ادت خصوبة التربة  -

 فالعالةة طردٌة

ارمطييار و الغطيياء النبيياتً: ٌيي داد الغطيياء النبيياتً كلمييا  ادت كمٌيية ارمطييار فالعالةيية  -

 طردٌة.

 ربً على كال مما ٌلً :اذكر مثالٌن من الوطن الع السؤال الخامس: 

 سىوو المتوسط. سىوو الخلٌج العربً -سىوو ساحلٌة: -

 حوران, سٌبو فً المغرب -سىوو داخلٌة: -

 الشطوط , بادٌة الشام  -اضاب: -

  أطلس , كردستان  - باو: -

 ؟ وكثافته النبات الطبٌعًشكل التً تؤثر فً  لعواملما هً ا -6

 المنا   -       

 التربة-       

 أشكاو سطح ارر . -      

 ما أعلى قمة جبلٌة فً األردن؟ -7

 ةمة  بو ام الدامً     
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 العالقة بٌن اشكال سطح األرض وتوزع السّكان وأنشطتهم أسئلة الدرس الثانً:

 22الصفحة 

 فسرما ٌلً : السؤال األول: 

 .ترك  السكان فً شبة ال  ٌرة العربٌة رغم  عافىا - أ

 وتوفر فرص العمو. و ود الثروات المعدنٌة 

 ندرة السكان فً المناطق القطبٌة. - ب

 نخعا  در ات الحرارة فٌىا، 

 تعد الىضاب مناطق  اذبة للسكان -ج    

  ٌعتمد ذلك  لى طبٌعة المنا  و نصر ا،رتعاع وتيوفر الثيروات المعدنٌية, والميوارد

 المائٌة.

 بٌات كل منها؟قارن بٌن المناطق الجبلٌة و السهلٌة من حٌث سلالسؤاو الثانً: 

 سلبٌات المناطق السىلٌة  .1

  سىولة تعرضىا للغ و 

 تعر  أراضٌىا للعٌضانات 

 -سلبٌات المناطق ال بلٌة: .2

 ا،ن ،ةات اررضٌة 

  ان راف التربة 

 صعوبة ممارسة ال را ة 

 ما زالت أشكال سطح األرض تؤثر فً كثٌر من أنشطة اإلنسان ,وضح ذلك؟السؤال الثالث:  

ضو فً ممارسة ال را ية بتيوفر المنيا  المالئيم و التربية الخصيبة و تيوفر تعد السىوو ارف -

 المٌاه.

 سىولة استخدام اآل،ت ال را ٌة فً السىوو . -
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 ظىور حرفة التعدٌن فً ال باو مثو  باو روكً فً أمرٌكٌا الشمالٌة. -

 تؤثر ال باو فً السٌاحة و خاصة الترفٌىٌة الشتوٌة . -

 اخىا اللطٌف صٌعا.تعد مراك  سٌاحة و اصطٌاف لمن -

ممارسة حرفة ال را ية و الر يً فيً بعي  ال ىيات مين الىضياب كميا فيً شيبة ال  ٌيرة  -

 العربٌة.

كٌف استطاع اإلنسةان التغلةع علةى بعةض المنةاطق التةً كانةت تقةف عائقةا أمةام   السؤال الرابع:

 ؟نشاطه و استقراره فً بعض البٌئات الطاردة 

 ٌة الو رة .انشأ طرق ارنعاق فً المناطق ال بل -

 تغٌر العدٌد من مظاار شكو سطح ارر  بواسطة اآل،ت . -

 األفضل لممارسة حرفة الزراعة؟المكان تعد السهول لماذا  السؤال الخامس:

 سىولة إنشاء الطرق والمرونة فً الحركة وانخعا  تكالٌف النقو. 
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 ن وانشطتهمالعالقة بٌن المناخ وتوّزع السكا :الثالثأسئلة الدرس 

 22الصفحة 

 السؤال األول: ما المقصود بالمناطق الجافة 

لقٌام حرفة ال را ة  ، تسقط  لٌىا كمٌات كافٌة من ارمطارالمناطق التً اً  المناطق ال افة:

 البعلٌة. 

 :فسر العبارات اآلتٌةالسؤال الثانً: 

  .ٌ داد ترك  السكان فً دوو  نوب شرق  سٌا .1

 وتوفر تربة خصبة  طار الوفٌرةأمرنىا مناطق ذات 

 .و شبة ال افة ةٌقو الترك  السكانً فً المناطق ال اف .2

 ةلٌلةرنىا  مناطق ذات أمطار 

 أعط أمثلة توضح اثر المناخ فً النشاط االقتصادي ؟ السؤال الثالث:

 الموانئ فً الشتاء.  تت مد مٌاه بع ثإ اةة النقو و المالحة البحرٌة والنىرٌة حٌ -

 ال را ٌة؛ إذ ٌستقر اإلنسان فً المناطق ذات ارمطار المالئمة لل را ة. العملٌة -

 ت مد التربة ٌؤدي الى انعدام النشاط ا،ةتصادي. -

 ما أهم عناصر المناخ التً تؤثر فً توزٌع اإلنسان ونشاطه؟ السؤال الرابع:

 در ة الحرارة  .1

 ارمطار  .2

 

 

 

 



6 
 

 ى المناخ  ؟بٌن دور اإلنسان فً التغلع عل السؤال الخامس: 

 استخدام البٌوت البالستٌكٌة فً المناطق الباردة لتعادي انخعا  در ات الحرارة. -

تى ييٌن بعيي  أنييواع ميين المحاصييٌو ال را ٌيية لمقاوميية الظييروف المناخٌيية القاسييٌة, مثييو  -

  را ة القمح الربٌعً المى ن فً المناطق الشمالٌة شدٌدة البرودة.

لمناخييات ال افيية مثييو دوو الخلييٌج العربييً بتحلٌيية مٌيياه ةٌييام العدٌييد ميين الييدوو الغنٌيية ذات ا -

 البحر لتعوٌ  النقص المائً فٌىا.

مثيييو  را ييية  المنييياطق ال افييية,اإلنسيييان ب را ييية بعييي  المحاصيييٌو ال را ٌييية فيييً  ةٌيييام -

 .الخضراوات 

 ؟ استخدام البٌوت البالستٌكٌة فً المناطق الباردةما سبع   السؤال السادس:

 لحرارة.لتعادي انخعا  در ات ا

 استنتج العالقة بٌن توزع السكان واألمطار فً األردن ؟ السؤال السابع:

كمٌة ارمطار  اد ترك  السكان و العكس صحٌح .نالحظ ذلك فيً المنياطق الشيمالٌة  ا دادتكلما 

 مقارنة بالمناطق ال نوبٌة و الشرةٌة من ارردن ذات ارمطار ارةو. الغربٌة ذات ارمطار اركثر
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 العالقة بٌن التربة والنبات الطبٌعً وتوزع السكان وأنشطتهم :لرابعأسئلة الدرس ا

 43الصفحة 

 اذكر األنماط الرئٌسٌة للنبات الطبٌعً فً العالم؟السؤال األول: 

 المناطق الباردة( المناطق المعتدلة و )المناطق الحارة والغابات  -

 طق الباردة, الحشائش الصحراوٌة( )حشائش المناطق الحارة, حشائش المنا الحشائش -

 

 لماذا تعتبر مناطق النباتات الصحراوٌة اقل جذبا للسكان؟السؤال الثانً: 

 .بسبب ةلة النبات الذي ٌتطلب و ود ظروف خاصة تمكنه من البقاء ومقاومة نقص الماء 

بالرغم  بٌن سبع وجود تركزات سكانٌة فً بعض المناطق الجافة وشبة الجافةالسؤال الثالث: 

 من فقر التربة؟

 وذلك لال تماد  لى المٌاه ال وفٌة وتحسٌن أوضاع التربة باستخدام ارسمدة العضوٌة.توفر 

 أعط أمثلة على نباتات طبٌعٌة صحراوٌة ذات خصائص عالجٌة ؟السؤال الرابع: 

 ال  تر -

 المٌرامٌة  -

 الشٌح  -

 رافدٌن؟ما أسباع وجود نشاط بشري فً منطقة وادي الالسؤال الخامس: 

، تداو المنا  وخصوبة التربية و سيىولة النقيو و المواصيالت و بسياطة السيطح ذليك تعيد 

 مناطق  ذبة للسكان وممارسة النشاط البشري وخاصة حرفة ال را ة.

 ؟االقتصادي للسكانكٌف اثر النبات الطبٌعً فً النشاط السؤال السادس: 

ثيياث و الوةييود كمييا فييً البرا ٌييو و إنتيياج ارخشيياب التييً تسييتخدم فييً بنيياء السييعن و ار -

 اندونٌسٌا.

 تحوو كثٌر من مناطق الحشائش إلى أراضً  را ٌة . -

 إنتاج العدٌد من اردوٌة و المستحضرات الطبٌة مثو ال  تر و المٌرامٌة و الشٌح . -

 تعمو  لى تكوٌن التربة و  ٌادة خصوبتىا و حماٌتىا من ا،ن راف . -
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 ؟االقتصادي للسكانالتربة فً النشاط  ما جوانع تأثٌرالسؤال السابع: 

 .صالحٌتىا لل را ة وخاصة التربة البركانٌة مثو   ٌرة  اوه -

 ارتباطىا بحرفة الر ً وتربٌة الحٌوانات. -

 .مصدرا لبع  الموارد المعدنٌة -

 مواد البناء . تستخدم فً  -

 كٌف ٌمكن المحافظة على التربة فً المناطق المنحدرة؟السؤال الثامن : 

 الح رٌة  والسالسبناء  -

 بارش ار را ة المنحدرات  -

 الحراثة الكنتورٌة  -
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 األولى  الوحدةإجابات أسئلة 

 43الصفحة 

 ما المقصود بالمفاهٌم اآلتٌة: -6

 أر  مرتععة مستوٌة السطح .ومن أمثلتىا بادٌة الشام فً ارردن. -:الهضاع 

 ًدخو اإلنسييان , حٌييث ٌعييد الغطيياء نبييات ٌنمييو  لييى سييطح ارر  دون تيي -:الغطةةاا النبةةات

 .النباتً مىما فً  ملٌة البناء الضوئً  ومصدر غذاء و مأوى للكائنات الحٌة 

 ةاً تربة ذات مسامٌة ردٌئة الصرف والتىوٌة فقٌرة بالمواد العضوٌ -:التربة الفقٌرة 

 وارمالح.

 

 ؟ ما االٌجابٌات التً تتمتع بها مناطق الجبال -2

 وفرة المعادن -

  ه واصطٌاف مراك  تن -

 وفرة المٌاه -

 وفرة الغابات -

 

 فسر العبارات اآلتٌة: -4

 .تعد المناطق الجبلٌة مراكز تنزه واصطٌافا. 

 صٌعا. ، تداو مناخىا   

 .ٌتركز معظم سكان العالم فً المناطق المعتدلة والباردةع. 

 مالئمتىا  لألنشطة البشرٌة  و، تداو در ة الحرارة      

 ؟ ما أهم أقسام السهول -3

 .سىوو البحر المتوسط وساحلٌة:  سىوو محاذٌة للبحار مث -

 فٌضٌة: سىوو تتكون  لى  انبً ارنىار مثو سىوو نىر النٌو. -

 داخلٌة: سىوو تكون بعٌدة  ن البحر مثو سىوو مادبا فً ارردن. -
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 ؟عدد أهم خصائص التربة خصبة -5

 ذات مسامٌة  ٌدة الصرف و التىوٌة. -  

 العضوٌة و ارمالح.غنٌة بالمواد  -       

 

 لماذا ٌقل التركز السكانً فً المناطق الحارة جدا؟ -1

 بسبب ارتعاع در ات حرارتىا والرطوبة العالٌة        

 كٌف تنشا التربة؟ -7

 بععو  ملٌات الت وٌة و التعرٌة وتحلو المواد العضوٌة. روالصخ تنشأ التربة من تعتت

 : أكمل الشكل اآلتً -   8  

 

                                                     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

ا،ن ،ةات 

 اررضٌة

كثرة ال ، و و  ان راف التربة

 سلبٌات ال باو البراكٌن

 ةصعوبة ممارس

 ال را ة
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 خرٌطة العالم الطبٌعً, وحدد علٌها ما ٌأتً: تأمل -9

 

 سهول المسٌسبً. -جبال الهمالٌا.                                        -

 العظٌم. األوروبًالسهل  -سهول البامباس.                                   -

 جبال األندٌز. -سهل سٌبٌرٌا.                                       -

 هضبة األناضول. -جبال األلع.                                         -

 هضبة التبت. -
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 ر الوحدة الثانٌة : التحض

 33الدرس االول: نشأة المدن وتطورها, الصفحة 

 ما المقصود بالمعااٌم اآلتٌة: السؤاو اروو:

 ال را ٌة وٌعمـو معظم  ارراضًت معا سكانٌا صغٌرا ٌحٌط بىا مساحات من : القرٌة

مختلعة من الحٌوانات, وتربط سكانىا  الةات ا تما ٌة  أنواعسكانىا بال را ة وتربٌة 

 .ةوٌة

 ت مع سكانً وسكنً كبٌر تتوافر فٌه الخدمات ارساسٌة, وٌعمو سكانىا فً : المدٌنة

 والت ارٌة المختلعــة اإلدارٌةالوظائف 

 وٌت مع فٌه السكان  بشكو  ام حوو طرق المواصالت. : احد أشكاو المدن طولًالنمط ال 

 

 ما  وامو نشوء وتطور المدن؟السؤاو الثانً: 

 نىري, ا تداو المنا , خصوبة التربة , توفر المٌاهنشوء المدن القدٌمة: النقو ال 

 نشوء المدن الحدٌثة: توفر الخدمات, الى رة, تطور وسائو النقو, تطور الصنا ة 

 ما اً سمات المدن القدٌمة والحدٌثة؟ السؤاو الثالث:

 القدٌمة المدن .1

 محدود سكانىا و دد الح م صغٌرة 

 دفا ٌة رغرا  بأسوار محاطة  

 الخدمات من رلكثٌ افتقاراا  

 ال را ة  لى تعتمد 

 المدن الحدٌثة .2

 باستمرار سكانىا ا داد ت اٌد 

 والمت اورة المرتععة المبانً و ود 

 الخدمات كافة فٌىا تتوفر 

 وصنا ً ت اري نشاط 

 ما أشكاو الت معات السكانٌة )المدن(؟ السؤاو الرابع: 

 النمط الطولً, العقدي, الىٌكلً
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 تً:فسر ما ٌأ السؤاو الخامس

 نشأة المدن القدٌمة بالقرب من ارنىار.  -أ

  ا، تماد  لى ا،نىار فً  ملٌات الري والنقو 

 نمو المدن وتطوراا فً العصر الحاضر. -ب

 بسبب الى رات وتوفر فرص العمو والخدمات 

الشكو الذي ٌمثو مدٌنة  مان ةدٌما فً بداٌة القرن العشرٌن ومدٌنة  مان حدٌثا وا ب  تأمو -6

 ا،سئلة التً تلٌه: ن 

 ؟برأٌك ما الخصائص او المقومات التً  علت من مدٌنة  مان  اصمة المملكة ا،ردنٌة الىاشمٌة -

بسبب الوظٌعة السٌاسٌة , وتيوفر الخيدمات وطيرق النقيو وا،نشيطة ا،ةتصيادٌة ) الصينا ة, 

 الت ارة(. 
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 32الدرس الثانً: التحضر الصفحة 

 أسئلة الدرس:

 :  اآلتٌةما المقصود بالمفاهٌم : السؤال األول

: اً المدن التً ٌغليب  ليى أنشيطتىا الوظٌعية الصينا ٌة, وتكيون الصينا ة سيبب المدن الصنا ٌة

 رئٌس لت مع السكان.  

اً المدن التيً تحتيوي  ليى مواةيع دٌنٌية , تعميو كسيبب مباشير فيً  يذب السيكان  :المدن الدٌنٌة

 الٌىا. 

وٌكيون  تتوفر فٌىا المقومات السٌاحٌة ) الطبٌعٌية وغٌير الطبٌعٌية( : اً المدن التًالمدن السٌاحٌة

 لىذه المقومات محور النشاط ا،ةتصادي. 

المدن التً تتمتع بموةع  غرافً  لى طرق النقو وتشيتىر بسيبب ايذه الخاصيٌة,  :المدن الت ارٌة 

 وتكون الوظٌعة الت ارٌة سببا فً نشأة وا داار اذه المدٌنة. 

 بٌن وظائف المدن.ً: السؤال الثان

  وظٌعة صنا ٌة 

  وظٌعة ت ارٌة 

  وظٌعة دٌنٌة 

  وظٌعة سٌاحٌة 

 وظٌعة سٌاسٌة وادارٌة 

 فسر العبارة اآلتٌة:السؤاو الثالث : 

 من غٌراا. أكثرتنمو الوظٌعة السكنٌة فً المدن  -

اليرئٌس ٌسبب ت اٌد  دد السكان بشيكو كبٌير بسيبب  ٌيادة  يدد  العياملٌن فيً النشياط ا،ةتصيادي 

 للمدٌنة أو الخدمات المرافقة.

 صنف المدن التالٌة حسب وظائعىا, كما او مبٌن فً ال دوو. -4

 

وظٌعييييييييييييييييييية  وظٌعة سٌاسٌة 

 ت ارٌة 

 وظٌعة سٌاحٌة  وظٌعة صنا ٌة  وظٌعة دٌنٌة 

   لون,دبً  سحاب الناصرة  دة, دبً   مان



15 
 

  32الصفحة   الدرس الثالث: التحضر 

 اآلتٌة:المعااٌم المقصود بما  السؤاو اروو: 

 انتقاو السكـيـان ميـن الرٌيف اليى الميدن,  نتٌ ة كبٌــرة بنسبالمـدن   ٌادة سكان: التحضر

 نـةوتغٌر نمط حٌاتىم من حٌاة القرٌة الى حٌـاة المدٌ

  .تغٌيير فييً الخصيائص ا، تما ٌيية والثقافٌيية لسيكان المدٌنيية ميين حٌيث نمييط حٌيياتىم التميدن

 لف  ن نمط حٌاة سكان الرٌفالٌدام والتً تختوسلوكىم و اداتىم وتق

 فسر ما ٌأتً:  -2

 المدٌنة فً الدوو النامٌة. إلىانتقاو السكان من الرٌف  -أ     

  .بسبب توفر فرص العمو وتوفر الخدمات 

 انخعا   دد الوفٌات فً الدوو النامٌة. -ب    

  بسبب التقدم فً مستوى الر اٌة الصحٌة 

 التحضر فً ارردن.  ا دٌاد نسبة  -ج    

  بسبب ال ٌادة الطبٌعٌة 

  .الى رات سواء من دوو ال وار او الى رة من الرٌف الى المدن   

 ما طرق  ٌادة السكان فً المدن.السؤاو الثالث : 

  ال ٌادة الطبٌعٌة 

  الى رة 

 ةارن بٌن  وامو ال ذب فً المدٌنة و وامو الطرد من الرٌف. السؤاو الرابع: 

 عوامل الطرد من الرٌف المدٌنة إلىع عوامل الجذ

 .البطالة -1 .توافر فرص العمو -1

 .تدنً مستوى الخدمات -2 .توافر الخدمات -2

 .ا تماد السكان  لى ال را ة -3 .ت اٌد ارنشطة ا،ةتصادٌة واإلدارٌة -3

 .فقر السكان -4 .أسىومستوى حٌاة  -4

 

 

 



16 
 

 الم الدرس الرابع : اتجاهات التحضر فً الع

 14الصفحة 

 ما المقصود بالمعااٌم اآلتٌة:السؤاو اروو: 

% مين  ملية السيكان فيً 80  ينتي داد نسيبة سيكان الميدن فيً ايذه المرحلية  : مرحلة ا،سيتقرار

 .الدولة, وخاصة فً الدوو المتقدمة صنا ٌا وبع  الدوو النامٌة خاصة الدوو العربٌة النعطٌة

 ارنشيطةكو كبٌر فً المدن الى سٌطرتىا  لى الدولة, لتركي  ترك  السكان بش : الىٌمنة الحضرٌة

 ا،ةتصادٌة والخدمات والمؤسسات

 

 ما مراحل عملٌة التحضر.السؤال الثانً: 

 تعبير ايذه المرحلية  ين الم تميع اليذي ٌميارس حرفية ال را ية, وٌقطين  :ٌةالمرحلة األول

 معظم السكان فً الرٌف, بٌنما تقو نسبة سكان المدن.

 ارنشييطة% لتركيي  60ت ٌييد نسييبة سييكان المييدن فييً اييذه المرحليية  يين لتزاٌةةد: مرحلةةة ا 

 ا،ةتصادٌة والت ارٌة والصنا ٌة.

  :مين  ملية السيكان 80  ينت داد نسبة سكان المدن فً اذه المرحلة مرحلة االستقرار %

فً الدولة, وخاصة فً الدوو المتقدمة صنا ٌا وبع  الدوو النامٌة خاصة الدوو العربٌية 

   .عطٌةالن

 قارن بٌن اتجاهات التحضر فً مدن الدول المتقدمة ومدن الدول النامٌة.السؤال الثالث : 

ت داد معد،ت التحضر فً الدوو النامٌة بشكو متسارع نتٌ ة الع وة فً مسيتوى الخيدمات وتيوفر 

فرص العمو فً المدن , فً حٌن تي داد معيد،ت التحضير فيً ميدن اليدوو المتقدمية بشيكو بطيًء 

 ٌ ة وصوو اذه المدن لمرحلة ا،ستقرار .نت

 فسر ما ٌأتً: السؤال الرابع: 

 ت اٌد  ملٌة التحضر فً الدوو النامٌة أكثر من الدوو المتقدمة.  - أ

بسبب و ود نقص فً مستوى الخدمات فً المناطق الرٌعٌة فً الدوو النامٌية, فيً حيٌن ،  - ب

 تو د فروق كبٌرة فً الدوو المتقدمة. 

 منه بالدوو النامٌة. أ لىتحضر بالدوو المتقدمة بأنه ٌتمٌ  مستوى ال - ت
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  السبب فً ذلك ٌعود لعوامو تارٌخٌة, فقد بدأت  ملٌيات التحضير فيً اليدوو المتقدمية مين

فترة طوٌلة وبشكو خاص لعترة الثورة الصنا ٌة, واستمرت العملٌة خالو السينوات , ميع 

   ترا ع معد،تىا, لكنىا كانت مرتععة منذ فترة طوٌلة.

 

 ما النتائج السلبٌة المترتبة  لى الىٌمنة الحضرٌة؟السؤاو الخامس: 

تركيي  معظييم الخييدمات وا،نشييطة والسييكان فييً تلييك المدٌنيية وحرمييان بقٌيية ا يي اء الدوليية ميين تلييك 

 الطاةات.

 المدن فً الدوو النامٌة؟ إلىمن ا رة سكان الرٌف  للحد اةترح طرةاالسؤاو السادس: 

 وتوفٌر الخدمات وفرص العمو. من خالو تنمٌة الرٌف 

فً ضوء ا دحام المدن فً الدوو النامٌة وارتعاع تكالٌف المعٌشة فٌىا, ايو تتوةيع السؤاو السابع :

 بأمثلة من ارردن. إ ابتكالرٌف؟ دلو  لى  إلىحدوث ا رة  كسٌة 

لية بالطبع, وٌظىر ذلك من خالو ت اٌيد ا يداد الضيواحً فيً أطيراف الميدن الرئٌسية كنيوع ومرح

 من مراحو الى رة العكسٌة. 

ار ع إليى أطليس ارردن والعيالم, و يٌن  شيرة ميدن فيً اليدوو النامٌية ٌ ٌيد  يدد سيكانىا  -1

 مالٌٌن نسمة, ثم نظمىا فً  دوو. 10 لى 

 احسب مقٌاس الىٌمنة للمدن اآلتٌة: -2

 عدد السكان المدن

 2132222 6المدٌنة 

 6622222 2المدٌنة 

 272222 4المدٌنة 

 132222 3نة المدٌ

 

 6.266مقٌاس الهٌمنة = 
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 الدرس الخامس: المشكالت الحضرٌة 

  12الصفحة 

 ما المشكالت الحضرٌة التً تعانً منىا المدن؟السؤال االول: 

 نقص الخدمات, التلوث, نقص السكن. 

 فسر ما ٌأتً:  السؤال الثانً: 

 تعانً العدٌد من المدن من ا، دحام المروري.  -أ  

 الت اٌد السرٌع فً  دد السكان دون تظور شبكات النقو بسبب 

 ت داد مشكلة تلوث البٌئة فً المدن.  -ب  

 بسبب  دد السكان الكبٌر وترك  الصنا ات و دد الكبٌر من وسائط النقو. 

 المدن من الضغط  لى الخدمات.  بع تعانً  -ج  

 .   دم و ود نمو متوا ي بٌن ت اٌد السكان والخدمات بشكو  ام

   ؟ما المشكالت البٌئٌة التً تعانً منها المدنالسؤال الثالث: 

 مشكالت التلوث الىوائً, والتلوث الضوضائً, المخلعات والنعاٌات الصنا ٌة 

الةةةدول   ام الةةدول المتقدمةةة صةةناعٌا ,المشةةةكالت الحضةةرٌةفٌهةةا أٌهمةةا تظهةةر  السةةؤال الرابةةع: 

 النامٌة؟ لماذا؟

امٌيية , وٌعييود ذلييك لقييدة الييدوو المتقدميية  لييى تقييدٌم الخييدمات ل مٌييع بطبٌعيية الحيياو فييً الييدوو الن

 السكان و ال ة المشكالت بشكو افضو من الدوو النامٌة. 

 المدن. التً تعانً منها حضرٌة المشكالت ال السؤال الخامس: أذكر

ر الحضيرٌة؟ اذكي تىامشاكو فً بٌئ إلىغٌاب التخطٌط الشامو فً المدن  أدىاو  السؤال السادس

 : مصر , سورٌا دوو  ربٌة تعانً من ا،كتظاظ الحضري.  لى أمثلة

 اقترح حلوال للحد من المشكالت الحضرٌة اآلتٌة:  السؤال السابع

 : تععٌو القوانٌن للحد من التلوث بالنسبة للمصانع ولوسائط النقوتلوث البٌئة -أ   

 : توفٌر المدن السكنٌة العمالٌة الطلب  لى السكن -ب   

 : التوسع فً بناء المرافق الضغط  لى الخدمات -ج   

 : التو ه نحو أطراف المدن.فقدان أماكن التروٌح وا،ست مام -د   
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  19الوحدة الثانٌة: الصفحة  نهاٌةاسئلة 

 ما المقصود بالمفاهٌم والمصطلحات اآلتٌة: -6

 للسكان من حٌث نمط الحٌياة والسيلوك  الثقافٌةو الخصائص ا، تما ٌة التغٌر فً  :التمدن

  والعادات 

 ًالرئٌسة  : أحد أشكاو المدن الذي ٌنمو  لى مسارات الطرقالنمط الخط 

 ًالمناطق الحدٌثة التً انشئت  لى أطراف المدن. :الضواح  

 د سكان المدن بنسب كبٌرة نتٌ ة انتقاو السكان من الرٌف إلى المدٌنة  ٌادة  د :التحضر 

 سكان الدولة وٌنعكس ذلك  ليى تركي ترك  فٌىا معظم ٌ: اً المدٌنة التً المدٌنة المىٌمنة 

  .الخدمات وا،نشطة ا،ةتصادٌة 

 كون تعمٌما ٌوضح العالقة بٌن ما ٌلً : -2

 انخعا  معدو الوفٌات.و بسبب ارتعاع معدو الموالٌدال ٌادة الطبٌعٌة  معد،ت ترتعع 

 الحد من ا رة سكان الرٌف.ٌؤدي الى  فً الرٌف  توافر فرص العمو و ٌادة الدخو 

  تقدم أنظمة الري وال را ة. وتطورت بسببنشأة المدن القدٌمة 

 التوطن ونشوء المدن الحدٌثةإلى  ٌادة  اكتشاف المعادنأدى -د 

 فسر ما ٌأتً:  -4

 بعد الثورة الصنا ٌة. أوروباارتعاع نسبة التحضر فً  -أ

  العاملة فً المدن  لى ا،ٌدي  ٌادة الطلب نتٌ ة 

 إةامة ارسوار الحصٌنة حوو المدن القدٌمة. -ب

  من الغ و الخار ًلحماٌتىا 

 داار مدٌنة معان وتطوراا.ا  -ج

  موةعىا ال غرافً  لى طرٌق الحجبسبب 

 أخرى. إلىاختالف معٌار تحدٌد المدٌنة من دولة  -د

  دد السكان ومستوى الخدماتاختالف نتٌ ة  

 :اآلتٌةاقترح حلوال لكل من المشكالت الحضرٌة  -3

 والحد من الى رة: اةامة المشارٌع ا،سكانٌة كوا  وارحٌاء العقٌرة حوو المدنار -أ

 : التوسع فً شبكات النقو والحد من الى رة ا،ردحام المروري -ب
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والحييد ميين ا ييرة : التوسييع فييً تييوفٌر الخييدمات الضييغط  لييى الخييدمات التعلٌمٌيية والصييحٌة. -ج

 الرٌف

  لمٌة حدٌثة والحد من الى رة  بأسالٌب: معال ة النعاٌات .تراكم النعاٌات فً المدن -د

 :اآلتًفً الجدول  وفق بٌن المدٌنة ووظٌفتها كما الخامس: السؤال 

 المدٌنة

 مٌناء سٌاحٌة: العقبة 

  اصمة سٌاسٌة:  مان 

 دٌنٌة: المدٌنة المنورة 

  سٌاحٌة :شرم الشٌخ

 ثقافٌة: فاس 
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 الفصل الدراسً الثانً 

 الوحدة الثالثة 

 أسئلة الدرس اروو: 

ما المقصود بالمعااٌم التالٌة: الموارد الطبٌعٌة, الموارد الطبٌعٌة المت ددة, الموارد الطبٌعٌة  .1

 غٌر المت ددة.

د تساعدنا رمواالوهذه  ،دون تدخل اإلنسانفي الطبيعة،   الموجودةد رمواال: الموارد الطبٌعٌة

 تلبية احتياجاتنا واستمرار حياتنا وبناء حضارتنا. على

 لى ا،ستمرارٌة والت دد ذاتٌا لىا القدرة موارد التً الواً  الموارد الطبٌعٌة المتجددة:

 .النباتٌة والحٌوانٌة الموارد مصادر الطاةة, فمن أمثلتىا ة منم مو ة مختلعوتضم 

واً  ,ةثابت كمٌات لى اٌئة  البٌئة المو ودة فًالموارد : الموارد الطبٌعٌة غٌر المتجددة

لعدم ةدرتىا  لى الت دد ورن معدو استىالكىا ٌكون أكثر من معدو  البٌئة التً تنتىً من

, اً موارد معرضة لخطر النعاذ. مثو العحم والنعط والغا  الطبٌعً والمعادنوبالتالً إنتا ىا 

 والمٌاه ال وفٌة غٌر المت ددة.

 الطبٌعٌة التالٌة وفقا لل دوو اآلتً:صنف الموارد  .2

 المٌاه/ التربة / النعط / الشمس / الغابات / الذاب / الىواء/ النحاس/العحم الح ري

 موارد طبٌعٌة غٌر مت ددة موارد طبٌعٌة مت ددة موارد دائمة

 العحم الح ري التربة المٌاه

 النحاس الغابات الىواء

 الذاب  الشمس

 النعط  

 

 الموارد الطبٌعٌة. وضح أامٌة .3

 توفر الغذاء, والمسكن, والملبس للسكان* 

 تسىم فً ةٌام وتطور الصنا ة.* 
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 ٌعتمد  لٌىا بناء اةتصاد الدولة.* 

 توفٌر فرص العمو وتخعٌف البطالة.* 

 ٌسهم استغاللها فً تحقٌق التنمٌة, وارتفاع مستوى معٌشة السكان.* 

 . كون تعمٌما ٌوضح العالةة بٌن كو من:4

 الطلب  لى الموارد الطبٌعٌة, وارتعاع مستوى معٌشة السكان. -

 كلما ارتعع مستوى المعٌشة,  اد الطلب  لى الموارد الطبٌعٌة.

 الطلب  لى الموارد الطبٌعٌة, والتطور الصنا ً. -

 كلما  اد التطور الصنا ً,  اد الطلب  لى الموارد الطبٌعٌة.

 الطبٌعٌة غٌر المت ددة.فسر: ضرورة المحافظة  لى الموارد  .4

لعدم ةدرتىا  لى الت دد ورن معدو استىالكىا ٌكون أكثر من  البٌئة تنتىً منرنىا موارد 

 اً موارد معرضة لخطر النعاذوبالتالً معدو إنتا ىا 

 . بٌن أامٌة الغابات.5

 وتبر  أامٌة الغابات من خالو بعدٌن:

و لعيدد كبٌير مين الحٌوانيات البٌئً: من خالو تنظيٌم المنيا  وحماٌية التربية وتيوفٌر الموئي البعد .6

 , كما تشكو الرئة التً تحافظ  لى تنقٌة الىواء لكوكب ارر .  البرٌة

 البعد ا،ةتصادي: من خالو توفٌر المواد ارولٌة لصنا ة ارخشاب والورق.  .2
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 -أسئلة الدرس الثانً:

 . ما المقصود بالمعااٌم التالٌة: المٌاه ال وفٌة, المٌاه السطحٌة, الحصاد المائً.1

فترة  منٌة إلى ارر ؛ والتً تسربت خالو  فً باطنواً المٌاه المو ودة  :المٌاه الجوفٌة

 مىما لالستىالك البشري للمٌاه.مصدراً  عدارر , وت طبقات

اً المٌاه التً ت ري  لى سطح ارر , كارنىار والبحٌرات الداخلٌة  :المٌاه السطحٌة

لتأمٌن ا،حتٌا ات المائٌة  ةدر ارساسٌاالمصمن تعّد والمستنقعات والبحار والمحٌطات وال لٌد, و

 لنشاطات اإلنسان.

 ارمطييار اطييوو   يين  النيياتج السييطحٌة  ال رٌييان مٌيياه وتخيي ٌن ت مٌييع  ملٌيية :الحصةةاد المةةائً

  ال ييوفً  الحييو   وتغذٌيية  النبيياتً  الغطيياء  وإثييراء  ال را يية  أغييرا   فييً  منىييا لالسييتعادة

 .الحٌوان و لإلنسان الشرب  مٌاه  وتوفٌر

 . ةارن بٌن المٌاه ال وفٌة المت ددة وغٌر المت ددة من حٌث العمق, إمكانٌة الت دد.2

 المٌاه ال وفٌة غٌر مت ددة المٌاه ال وفٌة المت ددة 

 أ ماق بعٌدة ةرٌبة من سطح ارر  العمق

 غٌر ةابلة للت دد تت دد مع سقوط ارمطار إمكانٌة الت دد

 

 . تأمو خرٌطة تو ع ارمطار فً الوطن العربً  ثم ا ب  ن ارسئلة التً تلٌىا:3
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 مم سنوٌاً.1000. حدد المناطق التً ٌكثر فٌىا كمٌات سقوط ارمطار فً الوطن العربً  ن 1

  نوب الصوماو/  نوب السودان.

 مم سنوٌاً.125. حدد المناطق التً ٌقو فٌىا كمٌات سقوط ارمطار فً الوطن العربً  ن 2

 الصحراء الكبرى )مصر/ لٌبٌا/ تونس/ ال  ائر/ مورٌتانٌا/ الصحراء الكبرى/ الصوماو(

 شبه ال  ٌرة العربٌة )السعودٌة(.

 الكبرى.. فسر ذلك.. تتناةص كمٌات ارمطار فً الصحراء 3

بسبب وةو ىا ضمن المنطقة المدارٌة ال افة والتً تتمٌ  بقلة كمٌات ارمطار وارتعاع در ات 

 الحارة وبالتالً ارتعاع معد،ت التبخر.

 أسئلة الدرس الثالث:

. ما المقصود بالمعااٌم التالٌة: ا،كتعاء الذاتً, المحاصٌو النقدٌة, ال را ة المروٌة, ال را ة 1

 مطرٌة.ال

, بما محلٌا دون الل وء إلى استٌراداا من الخارجالمحاصٌو ال را ٌة إنتاج  :االكتفاا الذاتً

 ٌضمن حا ات المواطنٌن.

بىدف بٌعىا فً ارسواق للحصوو  لى العمالت النقدٌة  المنت ةالمحاصٌو  المحاصٌل النقدٌة:

 .وتوفٌر العمالت الصعبة, مثاو: القطن, البن, والسمسم

اً ال را ة التً تعتمد  لى الري من مٌاه ارنىار والمسطحات المائٌة والمٌاه  :الزراعة المروٌة

 ال وفٌة, مثو  را ة: الحمضٌات, ةصب السكر, المو .

اً ال را ة التً تعتمد  لى مٌاه ارمطار, مثو:  را ة الحبوب, ال ٌتون, : الزراعة المطرٌة

 التٌن.

 . وضح أامٌة ال را ة.2
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  ة.مد السكان باحتٌا اتىم من المواد الغذائٌت. 1

  .سكانللتوفر فرص العمو . 2

ونخٌو  الصنا ة مثو القطن وةصب السكر ًفكمادة خام المحاصٌو ال را ٌة و بع  تدخ. 3

 ال ٌت.

 الدخو القومً.  ٌادة. 4

 . أذكر طرق  ٌادة اإلنتاج ال را ً.3

 . استخدام الوسائو التكنولو ٌة فً  ال را ة.1

 . استخدام وسائو الري الحدٌثة.2

 . استصالح ارراضً ال را ٌة.3

 . تسوٌق المنت ات ال را ٌة, وتش ٌع ا،ستثمار فٌىا.4

 . استخدام ارسمدة والمخصبات, والبذور المحسنة. 5

 .. التوسع فً ال را ة المروٌة6

 . ةارن بٌن ال را ة المروٌة وال را ة البعلٌة وفقاً لل دوو اآلتً:4

 ارمثلة مصدر المٌاه 

مٌاه ارنىار والمسطحات  ال را ة المروٌة

 .المائٌة والمٌاه ال وفٌة

ةصب , الحمضٌات

 السكر, المو .

 ال ٌتون, التٌن., الحبوب مٌاه ارمطار ال را ة البعلٌة

 

 . فسر ما ٌلً : 5

 للثروة الحٌوانٌة أامٌة اةتصادٌة. -
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اإلنسان رنىا غنٌة بالبروتٌنات والعٌتامٌنات, إضافة إلى تشكو إحدى المصادر الرئٌسة لغذاء 

 .أامٌتىا ا،ةتصادٌة ممثلة فً الصنا ات المختلعة, كصنا ة المالبس, والصنا ات النسٌ ٌة

 أامٌة المحاصٌو النقدٌة للدولة. -

 لحصوو  لى العمالت النقدٌة وتوفٌر العمالت الصعبةا

 الذاتً. انخعا  تمتع الوطن العربً با،كتعاء -

 .ارتعاع نسبة ارراضً الصحراوٌة وشبة الصحراوٌة من مساحته

 

 . اذكر أام المشكالت التً ٌوا ىا القطاع ال را ً فً الوطن العربً.6

 .نقص المٌاه . 1

 . تداور خصوبة التربة.2

 . نقص ارٌدي العاملة ال را ٌة.3

 . ةلة استخدام التقنٌات ال را ٌة المتكاملة.4

 . التسوٌق. ضعف 5

 . وضح أام الحلوو المقترحة لمشكالت القطاع ال را ً فً الوطن العربً.7

 . استخدام أسالٌب الري الحدٌثة.1

 . التسمٌد ال ٌد للتربة بالمخصبات الطبٌعٌة.2

 . استخدام ارسالٌب الحدٌثة فً ال را ة.3

 نتاج.. استخدام البذور  الٌة اإل4

 . تش ٌع التصنٌع ال را ً.5
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 أسئلة الدرس الرابع:

 . ٍب اىَقصىد ببىَفبهٌٍ اىحبىٍة: اىَعبدُ اىفيسٌة، اىَعبدُ غٍر اىفيسٌة.1

المعادن التً تتوا د فً الصخور البركانٌة, وتتمٌ  بخصائص منىا: هً  :المعبدن الفلزية

 النحاس, ارلمنٌوم.اللمعان, ةابلٌة التشكٌو,  ٌدة التوصٌو للكىرباء, وأبر اا: الذاب, الحدٌد, 

تتوا د فً الصخور الرسوبٌة, ومن خصائصىا:غٌر هً اىَعبدُ اىحً  المعبدن غير الفلزية:

الملح, البوتاس, الصوف الصخري, البتروو, الغا  مشعة, تتعكك الى   ئٌات بسىولة, وأبر اا: 

 الطبٌعً. 

 . قبرُ بٍِ اىَعبدُ اىفيسٌة وغٍر اىفيسٌة وفقبً ىيجذوه اىحبىً:2

 أٍبمِ جىاجذهب أٍثية اىخصبئص 

اللمعان, ةابلٌة  اىَعبدُ اىفيسٌة

التشكٌو,  ٌدة 

التوصٌو 

 .للكىرباء

الذاب, الحدٌد, 

 النحاس, ارلمنٌوم.

 

الصخور 

 .البركانٌة

غٌر مشعة,  اىَعبدُ غٍر اىفيسٌة

تتعكك الى 

  ئٌات 

 .بسىولة

الملح, البوتاس, 

الصوف الصخري, 

البتروو, الغا  

 الطبٌعً. 

 

الصخور 

 .الرسوبٌة

 

 . وضح أهٍَة اىَىارد اىَعذٍّة.3

ارجفبع اىذخو اىقىًٍ، جطىٌر اىصْبعبت وجٍَْة اقحصبد اىذوىة، جىفٍر عبئذ  األهٍَة االقحصبدٌة:. 1

 ٍبدي مبٍر ٍِ اىعَالت اىصعبة، جىفٍر فرص اىعَو ىيسنبُ.
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جحذٌذ وزُ اىذوىة اىسٍبسً، وجحذٌذ طبٍعة اىقذرات اىحً ٌَنِ ىيذوىة ٍِ  األهٍَة اىسٍبسٍة:. 2

 اٍحالمهب.

 

 . حذد عيى خرٌطة األردُ اىطبٍعٍة أٍبمِ جىزع اىَىارد اىَعذٍّة اىحبىٍة: 4

 اىفىسفبت، اىبىجبش، االسَْث، اىحذٌذ، اىغبز اىطبٍعً، اىصخر اىسٌحً.

 ثر جذوٌر اىَعبدُ فً إطبىة عَرهب واىحخفٍف ٍِ اسحْسافهب.. ّبقش ٍع زٍالءك مٍف ٌؤ5

ٌسحخذً طبقة أقو ٍِ صْع اىَعذُ  ألُ جذوٌر اىَعبدُقيو ٍِ اّبعبثبت اىغبزات اىذفٍئة و رىل ج** 

 . اىخبً

 .جحبفظ عيى اىَىارد اىطبٍعٍة** 
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 أسئلة الدرس الخامس:

 الكىرومائٌة, الطاةة الشمسٌة.. ما المقصود بالمعااٌم التالٌة: الطاةة 1

واً الطاةة الكىربائٌة التً ٌتم تولٌداا من الطاةة المائٌة الكامنة, وتعد من  :ةالطاقة الكهرومائٌ

 أشكاو الطاةة النظٌعة الصدٌقة للبٌئة والمستخدمة  لى نطاق  المً واسع.

ةام اإلنسان بتسخٌراما وتعنً الضوء والحرارة المنبعثان من الشمس, واللذان  الطاقة الشمسٌة:

 لمصلحته باستخدام م مو ة من وسائو التكنولو ٌا والتً تتطور باستمرار.

 أذكر مراحو تطور الطاةة.. 2

 *. الطاةة العضلٌة

 *. النار.

 *. العحم الح ري.

 *. طاةة المٌاه.

 *. طاةة الرٌاح.

 *. النعط.

 *. الطاةة النووٌة.

 ارردنٌة.وضح أامٌة مصعاة البتروو . 3

 .ته من المشتقات النعطٌة المختلعةت وٌد السوق المحلً بكافة احتٌا ا** 

 .تقات النعطٌة ذات الكلعة العالٌةوةف ا، تماد الكامو  لى استٌراد المش**

 .ارردنًر مبالغ كبٌرة من العملة الصعبة  لى ا،ةتصاد الوطنً **توفٌ

 .فرص العمو آل،ف المواطنٌن أتاح ** 

 ةارن بٌن مصادر الطاةة المت ددة وغٌر المت ددة وفقاً لل دوو اآلتً:. 4
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 ارمثلة الخصائص 

 لى نظافة  تحافظ - الطاةة المت ددة

 البٌئة.

ةله تكلعة استخدامىا,  -

 بعد مرحلة التشغٌو.

الطاةة الشمسٌة, طاةة  -

 الرٌاح, طاةة المٌاه.

 تتسبب فً تلوث البٌئة. - الطاةة غٌر المت ددة

الكلعة العالٌة  -

 ،ستخدامىا.

النعط, الغا  الطبٌعً,  -

 العحم.

 

 . فسر: 5

 ٌعد النعط أام مصادر الطاةة. -

 ٌتمٌ  بسىوله نقله, وانخعا  تكلعة إنتا ه, ودخوله كمادة خام فً الكثٌر من الصنا ات.

 تعتمد بع  الدوو فً إنتاج الطاةة  لى الموارد المت ددة. -

تتمتع به من خصائص ومنىا: تحافظ  لى نظافة البٌئة, ةله تكلعة استخدامىا, بعد مرحلة  لما

 التشغٌو.

 . ناةش مع  مالءك طرق ترشٌد الطاةة.6

 .** استخدام الطاةة الدائمة كطاةة الرٌاح والمٌاه والطاةة الشمسٌة

المنا و, واستخدام مصابٌح **ا،ستخدام الععاو للطاةة, ومثاو ذلك تركٌب الع و الحراري فً 

 ةتوفٌر الطاة
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 أسئلة الدرس السادس:

 . ما المقصود بالمعااٌم التالٌة:1

 استغالو الموارد, الدورة ال را ٌة, مصدات الرٌاح, الحصاد المائً, التدوٌر.

دون إحداث ضرر استخدام اإلنسان للموارد المو ودة فً الطبٌعة وفق حا اته  :استغالل الموارد

 والحعاظ  لٌىا لأل ٌاو القادمة.فٌىا 

 را ة م مو ة من المحاصٌو بتعاةب منتظم لعدد من السنوات, طبقا لنظام  الدورة الزراعٌة:

 معٌن.

خع  و, لر والش ٌرات التً ت رع حوو الحقوصف أو  دة صعوف من ارش ا مصدات الرٌاح:

 .سر ة الرٌاح أمام وخلف المصد

 .ارمطار, ومثاو ذلك الحعائر الترابٌة فً المناطق الصحراوٌةت مٌع مٌاه  :الحصاد المائً

 .إ ادة استخدام المواد والنعاٌات الصلبة والمعادن وتصنٌعىا  لى شكو منت ات  دٌدة :التدوٌر

 . كون تعمٌماً بٌن استغالو الموارد الطبٌعٌة وكو مما ٌأتً:2

 السكان. -

 ،ستغالو الموارد الطبٌعٌة.كلما ا داد  دد السكان ا دادت الحا ة 

 المستوى التقنً. -

 كلما  اد المستوى التقنً للدولة,  اد استغالو الموارد الطبٌعٌة فٌىا.

 التكلعة. -

 كلما ةلت تكلعة استغالو الموارد الطبٌعٌة كلما  اد من استغاللىا.

 . وضح أام مؤشرات ا،ستغالو ارمثو لكو مما ٌلً:3

 الموارد ال را ٌة. -
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 بناء مصدرات الرٌاح.ال را ة الكنتورٌة / * الدورة ال را ٌة / * * 

 الموارد المائٌة. -

ت دٌد شبكات / *  تو ٌة ارفراد بأامٌة المحافظة  لى المٌاه/ * استخدام طرق الري الحدٌثة* 

 / * بناء السدود / * الحصاد المائً.المٌاه باستمرار.

 الموارد المعدنٌة. -

إ ادة استخدام بع  المعادن / * استبداو المواد التً أصبحت أكثر ندرة بمواد * التدوٌر / * 

 أخرى. 

 مصادر الطاةة. -

 .استخدام الطاةة الدائمة كطاةة الرٌاح والمٌاه/ * ا،ستخدام الععاو للطاةة* 

 . وضح أامٌة التدوٌر. 4

 ** توفٌر الطاةة ** ٌقلو من استخدام المواد الخام/ ** الحعاظ  لى البٌئة من التلوث/
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 أسئلة الوحدة

 .  رف المعااٌم التالٌة:1

 الموارد الطبٌعٌة, المٌاه السطحٌة, ا،كتعاء الذاتً, المحاصٌو النقدٌة, الطاةة.

 في الطبيعة،  دون تدخل اإلنسان. وهذه الموارد تساعدنا الموارد الموجودة :الموارد الطبٌعٌة

 على تلبية احتياجاتنا واستمرار حياتنا وبناء حضارتنا.

اً المٌاه التً ت ري  لى سطح ارر , كارنىار والبحٌرات الداخلٌة  المٌاه السطحٌة:

لتأمٌن ا،حتٌا ات المائٌة  ةدر ارساسٌاالمصمن تعّد والمستنقعات والبحار والمحٌطات وال لٌد, و

 لنشاطات اإلنسان.

, بما محلٌا دون الل وء إلى استٌراداا من الخارجالمحاصٌو ال را ٌة إنتاج  :االكتفاا الذاتً

 ٌضمن حا ات المواطنٌن.

بىدف بٌعىا فً ارسواق للحصوو  لى العمالت النقدٌة  المنت ةالمحاصٌو  :المحاصٌل النقدٌة

 .وتوفٌر العمالت الصعبة, مثاو: القطن, البن, والسمسم

 .ما : القدرة  لى ان ا  شغوالطاقة

 . فسر ما ٌلً:2

 للثروة الحٌوانٌة أامٌة اةتصادٌة. -

تشكو إحدى المصادر الرئٌسة لغذاء اإلنسان رنىا غنٌة بالبروتٌنات والعٌتامٌنات, إضافة إلى 

 .أامٌتىا ا،ةتصادٌة ممثلة فً الصنا ات المختلعة, كصنا ة المالبس, والصنا ات النسٌ ٌة

 للدولة.أامٌة المحاصٌو النقدٌة  - 

 لحصوو  لى العمالت النقدٌة وتوفٌر العمالت الصعبةا

 ٌعد النعط أام مصادر الطاةة. -

 ٌتمٌ  بسىوله نقله, وانخعا  تكلعة إنتا ه, ودخوله كمادة خام فً الكثٌر من الصنا ات.
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 تعتمد بع  الدوو فً إنتاج الطاةة من الموارد المت ددة. -

تتمتع به من خصائص ومنىا: تحافظ  لى نظافة البٌئة, ةله تكلعة استخدامىا, بعد مرحلة  لما

 التشغٌو.

 . ضع دائرة حوو رم  اإل ابة الصحٌحة فٌما ٌلً:3

 أ. ٌشكو الماء نحو ...... من و ن  سم اإلنسان:

1 .75 %                2 .65           %3 .25           %4 .80.% 

 ارمثلة  لى المعادن العل ٌة:ب. من 

 . الذاب.4. البتروو         3. البوتاس          2. الملح                  1

 ٌتوا د الحدٌد فً ارردن فً: -ج

 . العحٌص.4. الرٌشة           3            .   لون2. الحسا               1

 من ارمثلة  لى مصادر الطاةة غٌر المت ددة: -د

 .. العحم4. المٌاه                3. الرٌاح          2الشمس              .1

. ةارن بٌن المعادن العل ٌة وغٌر العل ٌة من حٌث: الخصائص, أماكن التوا د, أمثلة  لى كو 4

 منىا.

 أمثلة أماكن التوا د الخصائص 

اللمعان, ةابلٌة  المعادن العل ٌة

التشكٌو,  ٌدة 

 .للكىرباءالتوصٌو 

 .الصخور البركانٌة

 

 الذاب, الحدٌد, 

 النحاس, ارلمنٌوم.

 

المعادن غٌر 

 العل ٌة

غٌر مشعة, تتعكك 

الى   ئٌات 

 .بسىولة

الصخور 

  .الرسوبٌة

الملح, البوتاس, 

الصوف 

الصخري, 
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البتروو, الغا   

 الطبٌعً.

 

 

 . أكمو الخرٌطة المعااٌمٌة التالٌة:5

 

 الطاةة.. وضح مراحو تطور 6

 *. الطاةة العضلٌة

 *. النار.

 *. العحم الح ري.

 *. طاةة المٌاه.

 *. طاةة الرٌاح.

 *. النعط.

 *. الطاةة النووٌة.

 

طرق زٌادة اإلنتاج 
 الزراعً

 استخدام ارسمدة
تسوٌق المنت ات 

 ال را ٌة
استصالح 

 ا،راضً ال را ٌة
استخدام وسائو 
 الري الحدٌثة

استخدام الوسائو 
 التكنولو ٌة
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 الرابع لوحدة احل االسئلة 

 السٌاحة

 السٌاحة وأنواعها :الدرس األول

 662ص    أسئلة الدرس

 اآلتٌة: بالمفاهٌم المقصود ما -1

انتقاو ارفراد من مكان آلخر داخو حيدود الدولية أو خار ىيا, بغير   ٌيارة ارمياكن  :السٌاحة -

 وا،ست مام. ةوالعال ٌة والترفٌىٌة أو ا،ستمتاع بالمناظر الطبٌعٌالدٌنٌة والحضارٌة 

 لييى العناصيير  با، تمييادتعنييً ةٌييام العييرد بالسييعر ميين ا ييو ا،ستشييعاء  : االستشةةفائٌة لسةةٌاحةا -

وأميرا  ال ىيا   أمرا  العظيام  وارميرا  ال لدٌية  منالطبٌعٌة فً  الج المرضى وشعائىم 

 .التنعسً

ال ٌييارة لمنيياطق غٌيير معرضيية نسييبٌا رٌيية أضييرار بٌئٌيية بغيير  ا،سييتمتاع   :البٌئٌةةة السةةٌاحة -

 وتأمو الطبٌعة, مثو:  ٌارة المحمٌات الطبٌعٌة ومشاادة الطٌور البرٌة. 

 

 ٌأتً: ما فسر  -2   

 المنورة. والمدٌنة المكرمة مكة المسلمون ٌرتاد -أ   

 شيعائر فٌىيا تقيام التيً )الكعبية( الحيرام البٌت بىا ٌو د التً مكة فعً للمسلمٌن  بادة مناطق كونىا -

  والصلوات. والعمرة الحج

 وسلم. واله  لٌه هللا صلى الرسوو النبوٌوةبر المس د فعٌىا المنور المدٌنة اما -

 .األردن فً العالجٌة للسٌاحة مركزا   المٌت البحر منطقة تعد -ع   

 . المعادن من طبٌعٌة  ناصر  لى تحتوي التً المٌت البحر امالح لو ود -

  .المدربة والكعاءات المتخصصة العال ٌة لمرك ا و ود -

 الرٌاضٌة. السٌاحة أشكال اذكر -4    
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الرٌاضييية ال ما ٌييية لأللعييياب  -2. والقيييوارب الشيييرا ٌة ,سيييباق الٌخيييوتكالرٌاضييية البحرٌييية  -1

الرٌاضييية   -4لج  ليييى ال لٌيييد. التييي الرٌاضييية الشيييتوٌة مثيييو  -3العالمٌييية.  مكبطيييو،ت كيييرة القيييد

 .وو وةوة التحماالصحراوٌة المتمثلة بمنافسات ركوب الخٌو وال م

 الجةدول فةً كمةا فٌهةا, توجةد التةً والدولةة السةٌاحة نوع حسع اآلتٌة السٌاحٌة األماكن صنف -3

 إٌفةل, برج م,2263عام القدم لكرة العالم كاس بطولة الرٌفٌرا, شواطئ القدس, قٌس, )أم التالً:

 سرنغٌتً(. محمٌة

 الدولة نوع السٌاحة المكان السٌاحً

 األردن سٌاحة ثقافٌة أم قٌس       

 فلسطٌن سٌاحة دٌنٌة القدس

 فرنسا سٌاحة ترفٌهٌة الرٌفٌرا شواطئ

 لكرة العالم كاس بطولة

 م2263عام القدم
 البرازٌل سٌاحة رٌاضٌة

 فرنسا سٌاحة ثقافٌة إٌفل برج

 تنزانٌا, كٌنٌا سٌاحة بٌئٌة سرنغٌتً محمٌة
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 مقومات السٌاحة ثانًالدرس ال

 السٌاحً. الجذع فً المؤثرة البشرٌة العوامل اذكر -6

 التحتٌة. البنٌة -4        الخدمات. توفر -3  المتاحف. -2 .المناطق ارثرٌة والتارٌخٌة  -1

 وا،مان. ا،من -5

 :من كل بٌن العالقة وضح  -2

 والسٌاحة. النقل تطور  -أ

 وسيائو فيً التطيور ان كما , بىا تعرٌفوال السٌاحٌة والمواةع ا،ماكن الى الوصوو فً النقو ساام -

   ال مٌع. متناوو فً العالم من البعٌدة السٌاحٌة المناطق الى الوصوو  عو المختلعة النقو

 والسٌاحة. واالستقرار األمن -ع

 للترفٌيه ،خير مكيان مين ٌنتقيو ان ٌسيتطٌع ، بطبعيه ا،نسيان ،ن , امين بال سٌاحة فال طردٌة  الةة

 با،ضطرابات. وملًء متوتر   به المحٌط وال و نعسه  ن

 ؟السٌاحً الطلع ٌقاس بماذا -4

 .الوافدٌن للمنطقة السٌاحٌة  دد السٌاح -1

 . دد ارسّرة أو الغرف المشغولة -3.  دد لٌالً المبٌت -2 

 السٌاحً. التروٌج فً واإلعالن الدعاٌة دور بٌن -3

 فيً المو يودة السيٌاحٌة با،مياكن السيائح تعرٌيف فيً مىما دورا  السٌاحٌة والد اٌة ا، الن ٌلعب -

  امية فكيرة للسائح ٌعطً مما المقدمة؛ الخدمات ومااً المناطق تلك الى الوصوو كٌعٌةو , دولة أي

 بىا. ٌرغب التً السٌاحٌة الو ىة  ن

 اآلتٌة: لالماكن السٌاحً الجذع مقدار فً المؤثر العامل حدد -3

 (البرٌة والحٌوانات الطبٌعً )النبات الطبٌعً العامو إفرٌقٌا. وسط فً ٌتًغسرن محمٌة -أ

 المناطق ارثرٌة والتارٌخٌة(.) البشري العامو .اٌطالٌا فً الكولوسٌوم مبنى -ع

 .الخدمات( وتوفر التحتٌة البنٌة البشري) العامو .األردن فً نجوم الخمسة فنادق -ج

 وا،مان(. ا،من ) البشري العامو .2264عام سورٌا فً السٌاح عدد انخفاض  -د

 .الشال،ت( ) الطبٌعً العامو األردن. فً الرمٌمٌن شالالت -هـ

  الجغرافً الشمال ( أشكال اتجاه6-3شكل )
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 بزٌارتها؟ ترعبون األردن فً السٌاحٌة المناطق وأي مدرسٌة؟ رحلة زمالئك مع تحضر كٌف -1

 طبعا حو اذا السؤاو معتوح لرغبة الطلبة والٌة تنظٌم الرحالت المدرسٌة. -
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 ثالث: السٌاحة فً العالمالدرس ال

 اآلتٌة: بالمفاهٌم المقصود ما -1

 ٌمثو سلسلة منفً دولة الصٌن, واو  إحدى   ائب الدنٌا السبع ال دٌدة  العظٌم: الصٌن سور - 

 ةبو ألعً  ام. تم بناءه ,التحصٌنات الدفا ٌة

فيً القيرن الرابيع  ا،سيبانٌة بنياءه ا،ميوٌٌن  مدٌنية غرناطيةةصير ٌقيع فيً  فيً  :الحمراا قصر - 

 .واتخذ اسمه من الح ارة الحمراء التً بنٌت منه ,الى ري

 ,بنً فً القرن اروو الميٌالدي  ,روما ا،ٌطالٌة  العاصمةٌقع فً مدرج رومانً   :الكولوسٌوم - 

 .واو من   ائب الدنٌا السبع ال دٌدة

 

 ٌأتً: ما فسر  -2

 .األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات من للسٌاح استقباال أكثر فرنسا تعد  -أ

 والغرب. الشرق بٌن المتوسط ا،ستراتٌ ً لموةعىا -

 والنقو. الطٌران حركة فً مىمة ونقو تران ٌت محطة -

 لدٌىا. الىائلة السٌاحٌة المقومات و ود -

 .الهند فً محل تاج قصر بناا -ع

 .التً توفٌت ةبله ممتا  محو ل و ته بناه اإلمبراطور الىندي  ٌىان شاه تخلٌداً  -

 

 .الجدٌدة السبع الدنٌا عجائع من أربعا   اذكر  -4

 .البرا ٌو فً العادي المسٌح تمثاو -3      .المكسٌك فً إٌت ا تشٌتشن -2     البترا. -1

 البٌرو. فً بٌتشو ماتشو مدٌنة -6    العظٌم. الصٌن سور -5  .اٌطالٌا فً كولوسٌومال -4

 الىند. فً محو تاج -7
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 ٌأتً: كما فٌها, ٌوجد التً والدولة  السٌاحً المعلم بٌن بخط صل -3

 الدولة السٌاحً المعلم

 تركٌا  - جامع  آٌا صوفٌا -6

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  - تمثال الحرٌة -2

 اإلمارات العربٌة المتحدة - برج خلٌفة -4

 البٌرو - مدٌنة ماتشو بٌتشو -3

 اٌطالٌا - برج بٌزا المائل -3
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 رابع: السٌاحة فً األردنالدرس ال

 األردن. فً الحارة الٌنابٌع من أربعا   عدد -6

             الشمالٌة. الشونة –    )المخٌبة(. ا،ردنٌة الحمة -

 وبربٌطة.  عرا –                ما ٌن. حمامات –

 ٌأتً: ما فسر  -2

  األردن. فً الترفٌهٌة السٌاحة مواقع بعض  تواجد  -أ

العالٌية ) بياو   ليون   بياوالو ود والغابات ومٌاه بع  ارنىار والسدود, وخلٌج العقبة و بسبب

 .الحدائق والمنت اات العامةوو ود,والسلط, الشوبك, رم (

 األردن. فً المؤتمرات سٌاحة نشاط ازدٌاد -ع    

 المنطقة. فً ٌلعبه الذي المحوري والدور ا،ردن, به ٌتمتع الذي وا،من ا،ستقرار بععو -  

 استراتٌجٌا . موقعا   األردن ٌحتل -ج      

 .دوو العالم حلقة الوصو بٌناذ انه الموةع ال غرافً الممٌ   بسبب -1

 نقطة ارتكا  محوري بٌن ارةطار العربٌة وةارات العالم. ٌشكو  -2 

 

 حٌث: من محمٌتً بٌن قارن -4

 الجغرافً الموقع المساحة التأسٌس سنة المحمٌة

 تقع فً  نوب ا،ردن )الطعٌلة( 2كم320 1993 ضانا

 تقع فً  شماو ا،ردن )   لون( 2كم 13 1998   لون

 

 ٌأتً: كما المناسبة بالكلمة الفراغ أكمل -3

 الشوبك الكرك, ةلعة   لون, ةلعة  مثل: تارٌخٌة قالع األردن قً ٌوجد -

 المسٌح السٌد مغطس اسم: الخرار وادي فً المٌت البحر شمال تقع التً المنطقة على ٌطلق -
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 العسكري سوفكس معر  مثل: العسكرٌة المعارض بعض فً سنوٌا األردن ٌشارك -

 العقبة هً: االردن فً القوارع وركوع السباحة فٌها تنشط التً الوحٌدة المنطقة -

  مره وةصٌر الحرانة, قصر الصحراوٌة, القصور على األمثلة من -

 الٌرموكو مؤتة معركتً: األردن ثرى على جرت التً اإلسالمٌة المعارك أشهر من -
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 أسئلة الوحدة

 ٌة:ما المقصود بالمفاهٌم والمصطلحات اآلت -6

انتقاو ارفراد من مكان آلخر داخو حيدود الدولية أو خار ىيا, بغير   ٌيارة ارمياكن  السٌاحة: -

 وا،ست مام. ةالدٌنٌة والحضارٌة والعال ٌة والترفٌىٌة أو ا،ستمتاع بالمناظر الطبٌعٌ

اً المناطق السٌاحٌة التً تتمٌي  با تيداو در ية الحيراة صيٌعا, مثيو  بياو   ليون  المصاٌف: - 

 والشوبك. والسلط

ال ٌييارة لمنيياطق غٌيير معرضيية نسييبٌا رٌيية أضييرار بٌئٌيية بغيير  ا،سييتمتاع  السةةٌاحة البٌئٌةةة: - 

 وتأمو الطبٌعة, مثو:  ٌارة المحمٌات الطبٌعٌة ومشاادة الطٌور البرٌة. 

التعيرف بىيدف  ؛لمواةيع ارثرٌية والمعيالم التارٌخٌية والمتياحفلارفراد   ٌارة السٌاحة الثقافٌة: -

 . لى حضارات ارمم السابقة والحالٌة

 الذي ٌقع فً وادي الخرار قرع البحر المٌت. احد اماكن السٌاحة الدٌنٌة فً االردن المغطس: -

فيً الحصيوو والرغبة  ,ٌعبر  ن ات ااات السائحٌن لشراء منتج سٌاحً معٌنالطلع السٌاحً:  -

 . لى الخدمات السٌاحٌة

 اآلتٌة:فسر العبارات  -2

 .الترفٌهٌة من أقدم أنواع السٌاحة وأكثرها انتشارا   ةتعتبر السٌاح -أ

 .ا،ستمتاع والترفٌه  ن النعس وممارسة الىواٌات الشخصٌة ،ن الىدف منىا  -1

 , تتداخو مع كثٌر من أنواع السٌاحة،نىا  -2

 .مناطق العالم اماكن توا داا فً  مٌع  -3

 العوامل الطبٌعٌة للجذع السٌاحً.تعتبر الجبال من أهم  -ع

 تتمٌ  بالغطاء النباتً و بخضرتىا.  باو ،ن معظم ال -1

مثو  بياو ا،ليب فيً لسٌاحة الت لج  لى الثلوج  تعد مرك اً ال باو العالٌة التً تكسواا الثلوج   -2

 أوروبا.

 صٌعاً مثو  باو   لون والبلقاء.مصاٌف ٌرتاداا السٌاح والمتن اون  وتعد  -3

 انتشار السٌاحة البٌئٌة فً األردن. -ج

 تنوع البٌئة التضارٌسٌة. -2         لتنوع المنا .   -1

 و ود العدٌد من المحمٌات الطبٌعٌة  -3
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   ما ٌأتً:ثالثا  ماذكر  -4

 .أنواع السٌاحة -أ

 السٌاحة الرٌاضٌة -3السٌاحة الدٌنٌة.      -2السٌاحة الثقافٌة.  -1

 السٌاحٌة فً العالم.المعالم  -ع

 برج اٌعو -3ا،ارامات.                -2البترا.        -1

 .العوامل المؤثرة فً الطلع السٌاحً -ج

 ارسعار. -3  التركٌب العمري للسكان. -2مستوى الدخو.   -1

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فً كل مما ٌأتً: -3

 :  السٌاحةتعتبر قلعة الكرك مثاال  على   -6

 علمٌةال -د                   ترفٌىٌةال -ج                   ثقافٌةال -ب                       دٌنٌةال -أ

  :ٌقع جامع آٌا صوفٌا فً -2

 اسبانٌا -د                   العراق -ج                 تركٌا -ب روسٌا -أ

   :من األمثلة على المشاتً -4

 عَبُ -د                 البترا -ج                    باو الىمالٌا -ب                           ارغوار فً ارردن -أ

 :بنً قصر الحمراا فً اسبانٌا إبان حكم -3

 العرنسٌٌن -د ارموٌٌن -ج            العثمانٌٌن -ب             العرا نة -أ

 :فً األردن هً الوحٌدة التً ٌوجد فٌها تنوع لألقالٌم الحٌوٌة المحمٌة الطبٌعٌة -3

 دبٌن -د   لون -ج ضانا -ب                          الشومري -أ

   :من مزاٌا السٌاحة الدٌنٌة -62

  دٌدالبحث والتقصً وان ا  كو ما او  -ب              ا،ستمتاع بالمناظر الطبٌعٌة -أ

           ا،اتمام بصحة اإلنسان ال سمٌة والعقلٌة -د           الروحً لإلنسانتقوٌة ال انب  -ج
 

 :مما ٌأتًبٌن كل توضح فٌه العالقة  كون تعمٌما   -3

 تطرف المناخ والنشاط السٌاحً. -أ

العالةة  كسٌة : اذ كلما  ادت المنا  تطرفاً أي تناةصت در ات الحرارة دون الصعر المئوي او  

 بشكو كبٌر ةو الطلب  لى السٌاحة مما ٌقو النشاط السٌاحً.ارتععت 
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 مستوى الدخل والطلع على السٌاحة. -ع

  الةة طردٌة: ،ن السٌاحة مرتبطة بو ود السٌولة النقدٌة والدخو الكافً للقٌام بالسٌاحة.

 األمن والسٌاحة. -ج

فقد اذا العامو ةو ا،ةباو  لى   الةة طردٌة: اذ ان السٌاحة مرتبطة بعامو ا،من وا،ستقرار فاذا

 السٌاحة.

 حسع موقعها على خرٌطة األردن الصماا: ,قم بتعٌٌن المواقع السٌاحٌة اآلتٌة -1

 البحرٌة( ارحٌاءةٌس, متحف  أم, البترا)ةصٌر  مرة, محمٌة   لون, ةلعة الشوبك, 

 
 

 

 

 
 محمٌة عجلون


