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المقدمة
الّنتاجاِت العاِمة والخا�شِة  التربيِة والتعليِم واأهدافها، وان�شجاًما مع   انطالًقا من فل�شفِة ِوزارِة 
لمبحِث الجغرافيا، جاَء هذا الكتاُب بما يت�شمنه مْن مو�شوعات ومواقف تعليمية متعددة بهدف 
زيادِة معرفة الطلبة ووعيهم بالعديِد مَن الق�شايا والم�شكالِت الجغرافيِة بما يعزز مهارات الطلبة في 

تعاملهم مع هذه الق�شايا  واتخاذ القرارات المنا�شبة تجاهها.
يتاألف هذا الكتاُب مْن اأربِع وحداٍت درا�شيٍة، ُوزعْت على ف�شَلين درا�شيْيِن، على الّنحو الآتي:

الف�شُل الدرا�شيُّ الأوُل
يت�شمن وحدتين درا�شيتين هما، الوحدُة الأولى: العوامُل الطبيعيُة واأثُرها في ال�شكاِن، وتناولِت 

ِع ال�شكاِن واأن�شطِتهم. العالقَة بيَن المقوماِت الطبيعيِة وعالقِتها بتوزُّ
ر مْن حيُث ن�شاأُة المدِن وتطّوُرها، ووظائُفها واأَهمُّ   وتناولِت الوحدُة الثانيُة: مو�شوَع التح�شُّ

ِر. الم�شكالِت الناتجِة عِن التح�شّ
الف�شُل الدرا�شيُّ الثاني

يت�شمن وحدتين درا�شيتين هما:
الوحدُة الثالثُة: وتناولِت الموارَد الطبيعيَة من حيُث مفهوُمها واأنواُعها، وبياُن ال�شتغالِل الأمثِل 

للموارِد الطبيعيِة واأهميِة المحافظِة عليها.
في حين تناولت الوحدُة الرابعُة: مو�شوَع ال�شياحِة، من حيُث مفهُومها ومكوناُتها واأنواُعها 
، واأهمِّ الأماكِن ال�شياحيِة الرئي�شِة فيهما. �ٍس عن ال�شياحِة في العالِم والأردنِّ في العالِم، وعر�ُس ُملخَّ

وِر والأن�شطِة والخرائط التي تهدُف اإلى حفِز  وقْد تمَّ ت�شميُن الكتاِب مجموعًة مَن الأمثلِة وال�شُّ
الطلبِة على التفاعِل مَع هذِه الق�شايا الجغرافيِة، وتوظيفها في الحياِة اليوميِة، وا�شتخدامها في تف�شيِر 

الّظواهِر الّطبيعيِة، والب�شريِة الموجودِة في البيئِة.
علًما باأنَّ هذِه الّطبعَة تجريبيٌة خا�شعٌة للمراجعِة والتنقيِح؛ لذا، ناأمل من زمالِئنا المعلمين واأولياِء 

الأمور تزويدنا باأيِة مالحظاٍت تغني الكتاَب وُت�شهم في تح�شينه.



6

11
≈dhC’G IóMƒdG≈dhC’G IóMƒdG



7

11
≈dhC’G IóMƒdG≈dhC’G IóMƒdG واأن�شطِتهم ال�ّشّكاِن  ِع  توزُّ في  واأثَرها  الّطبيعيَة  العوامَل  الوحدُة  هذِه  تتناوُل 

�شطِح  )اأ�شكاَل  الطبيعيِة  المقوماِت  اأَهمَّ  الأوُل  الدر�ُس  ي�شمُل  القت�شاديِة، حيُث 
الأر�س، المناَخ، التربَة والنباَت الّطبيعّي(. اأّما الدر�ُس الّثاني، فيتناوُل العالقَة بيَن 
الثالث  الدر�ُس  يتناوُل  بينما  واأن�شطِتهم،  ال�ّشّكاِن  ع  وتوزُّ الأر�ِس  �َشْطِح  اأ�شكاِل 
العالقَة بيَن المناِخ وتوّزِع ال�ّشّكاِن واأن�شطِتهم، وتناوَل الدر�ُس الرابُع العالقَة بيَن 

التربِة والّنباِت الّطبيعّي، وتوّزِع ال�ّشكاِن واأن�شطِتهم. 
يُتوقُع من الّطالِب بعَد درا�شِة هذِه الوحدِة اأن يكوَن قادًرا على اأَْن:

َف المفاهيَم والم�شطلحاِت الجغرافيَة الواردَة في الوحدِة. َيتعرَّ  -
َف اأهم اأ�شكاِل �شطِح الأر�ِس. َيتعرَّ  -

ي�شتنتَج اأَثَر اأ�شكاِل �شطِح الأر�ِس في توّزِع ال�ّشّكاِن واأن�شطِتهم.  -
َح اأثَر الُمناِخ في توّزِع ال�ّشّكاِن واأن�شطِتهم. ُيو�شّ  -

ُيبّيَن اأثَر التربِة والغطاِء النباتّي في توّزِع ال�ّشّكاِن واأن�شطِتهم.  -
ي�شتخدَم و�شائَل الّت�شاِل والّتكنولوجيا في الح�شوِل على المعلوماِت الجغرافيِة   -

وتحليِلها.
ي�شتخـدَم الجداوَل، والخـرائَط، وال�شـوَر، والأ�شكـاَل في تحليِل المعلومـاِت   -

الجغرافيِة وتف�شيِرها.
ُيتِقَن مهاراِت التَّفاو�ِس والحواِر.  -

يتحمَل م�شوؤوليَة قراراتِه الفرديِة والجماعيِة.  -
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العوامُل الطبيعيُة الدرس
 األول

● ما الظواهُر الطبيعيُة التي ُتوجُد في بيئِتك؟ 
اأ�شكاِل  اإلى  اإ�شافًة  و�شكَلها،  موقَعها وم�شاَحَتها  للدولِة  الطبيعيُة  المقوماُت  ت�شمُل 
المقوماِت  تلِك  التركيُز على  الّطبيعّي. و�شيتمُّ  والنباِت  والتربِة  والمناِخ  الأر�ِس  �شطِح 
المقوماُت  ال�ّشّكاِن واأن�شطِتهم القت�شاديِة. وتلَك  ُتوؤثِّر ب�شكٍل مبا�شٍر على توزيِع  التي 

. هي: اأ�شكاُل �شطِح الأر�ِس، والمناُخ، والتربُة، والّنباُت الطبيعيُّ

اأ�شكاُل �شْطِح الأر�ِص اأول

وتنق�شُم اإلى:
ال�شهوُل  -1

 اأرا�ٍس وا�شعٌة م�شتويٌة ال�ّشطِح، قليلُة النحداِر والت�شّر�ِس، وتق�شُم اإلى ثالثِة اأنواٍع:
في  وتنت�شُر  والمحيطاِت،  للبحاِر  المحاذيُة  ال�شهوُل  ال�شاحليُة: هي  ال�شهوُل  اأ    - 

مناطَق وا�شعٍة من العالِم.
وتمتاُز  الأنهاِر،  جانَبي  على  تتكوُن  التي  ال�شهوُل  هي  الفي�شيُة:  ال�شهوُل  ب - 
النيِل، وَنهَري  نهِر  �شهوُل  مثَل  الزراعُة،  فيها  تزدهُر  ِلذا  العاليِة،  بخ�شوبِتها 

. دجلَة والفراِت ونهِر الأردنِّ
ال�شهوُل الّداخليُة: هي ال�شهـوُل التي َتكوُن بعيدًة عِن الم�شطحـاِت المائيِة،   جـ - 

. مثَل: �شهوِل اإِربَد ومادبا في الأردنِّ
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اأ�شكـاِل  اأكثــَر  ال�شهـــوُل  ُتَعــدُّ 
�شطـِح الأر�ِس جـذًبا لل�ّشْكـاِن، 
ومالَءمــًة لممـار�شــِة الأن�شطـــِة 
القت�شاديـــِة؛ وذلــَك ل�شهـولـِة 
حركِة الّنقِل والموا�شالِت فيها.

 تاأمل ال�ّشكَل )1-1( ثّم ا�شتنتْج 
َخ�شائ�َس المناطِق ال�ّشهليِة. 

ما �شبُب ن�شاأِة َمعَظِم الح�شاراِت في مناطِق ال�ّشهوِل الفي�شيِة؟

الجباُل  -2

�شطـِح  عـْن  مرتفعــٌة  اأرا�ٍس 
قمٌة، وتميُل  تعلـوها  الأر�ِس، 
النحـــداِر،  اإلـى  �شفـوُحهـــا 
وتتبايُن في ارتفاعاِتها، فاأحياًنا 
تكـوُن ذاَت ارتفاعـاٍت قليلٍة، 
اإلى عدِة  اأخرى  اأحياًنا  وت�شُل 
كيلــومتـرات. مثــَل: �شل�شلــِة 
اآ�شيا،  قارِة  في  الهماليا  جباِل 

وجباِل الأنديز في اأمريكا الجنوبية. انظِر ال�ّشكَل  )2-1(.

ال�شكل )1-1(: منطقٌة �شهليٌة.

ال�شكل )1-2(: منطقٌة جبليٌة.
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اله�شاُب  -3
ال�ّشهوِل وخ�شائ�ِس  مْن خ�شائ�ِس  ا  بع�شً يجمُع  الذي  الأر�ِس  �شطِح  اأ�شكاِل  اأحُد 
طِح، جوانُبها �شديدُة النحداِر، تمتدُّ اإلى  الجبال، فهَي مناطُق مرتفعٌة م�شتويُة ال�شَّ
اله�شاُب  ُل  وُت�شكِّ الرتفاِع.  في  �شطِحها  بتجان�ِس  وتمتاُز  الكيلومترات،  مئاِت 

. م�شاحاٍت وا�شعًة مْن م�شاحِة الوطِن العربيِّ
تاأمِل ال�ّشكَل )1-3( ثم اأَجْب عِن الأ�شئلِة الآتية: 

ال�شكل )1-3(: خريطُة الوطِن العربيِّ الطبيعيِة.

اأنَّ اأعلى قمٍة جبليٍة في العالِم هي قمُة جبِل اإفر�شت التي يبلُغ ارتفاُعها 8848م.
واأّن اأعلى قمٍة جبليِة في الأردنِّ هي قمُة جبِل اأَمِّ الّدامّي اْلتي تقُع جنوبيِّ الأَردّن، 

حيُث يبلُغ ارتفاعها 1854م.
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1- ما اللوُن الم�شتخدُم في ال�ّشكِل لتمثيِل اله�شاِب؟
. 2- اذكْر ثالًثا من اله�شاِب في الوطِن العربيِّ

3- ما المزايا التي تتمّتُع بها اله�شاُب؟

المناُخ ثانيًا

انعكا�ٌس  وهو  طويلٍة،  زمنيٍة  فترٍة  خالَل  ما  لمنطقٍة  الجوِّ  حالُة  باأّنُه  المناُخ  ُف  يعرَّ
غِط الَجوّي، الّرطوبة(. لتفاعِل عنا�شِر المناِخ )الرياِح، الحرارِة، ال�شّ

ها:  يتاأّثُر المناُخ  بعدٍد مَن العوامِل، اأهمُّ
الموقُع الفلكيُّ   -1

يوؤثُر الموقُع الفلكيُّ لمنطقٍة ما على المناِخ ال�شائِد فيها، عْن طريِق معرفِة موقِعها   
درجُة  ارتفعْت  ال�شتواِء  َخطِّ  مْن  المكاُن  اقترَب  فكّلما  الَعْر�َس؛  ِلدوائِر  بالّن�شبِة 
حرارِته، وكلما ابتعَد عْنُه انخف�شْت درجُة حرارِته. كذلَك الأمُر بالن�شبِة لالأمطاِر؛ 
الأمطاُر  تبَداأُ  المداريِة  المناطِق  غيِرها، وفي  مْن  اأمطاًرا  اأكثُر  ال�شتوائيُة  فالمنطقُة 
بيَن دائـرَتي عـر�س  المعتدلِة  المنطقـِة  بالّتزايـِد في  الأمطاُر  تاأخُذ  ثـمَّ   ، بالتناُق�ِس 

40-60 �شماًل وجنوًبا، وتعوُد مرًة اأُخرى بالّتناُق�ِس باّتجاِه الُقطبين.
ْن  َكوِّ ثّم  العالِم،  في  الّرئي�شَة  الحراريَة  المناطَق  يبّيُن  الذي   )4-1( ال�ّشكَل  تاأّمِل    

تعميًما يو�شُح العالقَة بيَن موقِع المكاِن على دوائِر العر�ِس، ودرجِة الحرارِة.
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ال�شكل )1-4(: المناطُق الحراريُة الرئي�شُة في العالِم.

2- الت�شاري�ص
ُتوؤثُِّر اأ�شكاُل �شطِح الأر�ِس في الحالِة الُمناخيِة للمنطقِة؛ اإذ يوؤدي الرتفاُع عْن 
غِط الَجـّوي. كما توؤثُر  م�شتـوى �شطِح البحـِر اإلى انخفـا�ِس درجـِة الحـرارِة وال�شّ
كميـاُت  فتزداُد  وال�شكُل،  الكميـُة  حيُث  مْن  الت�شاُقِط  في  واتجاهاُتهـا  الت�شاري�ُس 
الأَمطاِر بالرتفاِع  عْن م�شتوى �شطِح البحِر، بينما ُي�شبُح الّت�شاقُط ثلجًيا في المناطِق 

العاليِة.

اأنَّ درجَة الحرارِة تنخف�ُس بالرتفاِع عْن �شطِح البحِر بمقداِر درجٍة مئويٍة واحدٍة 
كّلما ارتفعنا 150م.
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حاِت المائيِة   القرُب اأو البعُد عِن الم�شطَّ  - 3
تتمتُع الجهاُت القريبُة مَن الم�شطحـاِت المائيـِة بمنـاٍخ معتدٍل لطيٍف، ويكوُن 
البعيدُة عْن  الّداخليُة  الجهاُت  اأّما  دافًئا، و�شيُفها معتدًل، وهواوؤها رطًبا،  �شتاوؤها 
تاأثيِر البحاِر ف�شتاوؤُها قار�ُس البرودِة، و�شيُفها �شديُد الحرارِة، وَتِقلُّ فيها الأمطاُر، 

وغالًبا ما يكوُن مناُخها قاريًّا. 
الِغطاُء النباتّي   - 4

في  الّرطوبِة، كما   الحرارِة وزيادِة  تقليِل درجِة  في  النباتّي  الغطاِء  كثافُة  ُتوؤثُِّر 
الغطاُء  يندُر  حيُث  ال�شحراويِة  المناطِق  عك�ِس  على  ال�شتوائيِة،  الغاباِت  مناطِق 

. النباتيُّ

الُمعاِك�شة  ال�شفوِح  من  اأمطاًرا  اأكثَر  الّرطبِة  للّرياِح  المواجهُة  ال�شفوُح  ُتعدُّ  كما   
)مناطِق ِظلِّ الَمطِر(. انظِر ال�ّشكَل )5-1(.

ال�شكل )1-5(: ر�شٌم تو�شيحيٌّ لمنطقِة ظلِّ المطِر.

ظل 
المطر

تبخر
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تعّرُف التربُة باأنها: طبقٌة رقيقٌة ه�ّشٌة ُتغّطي �شطَح الأر�ِس، وتتكوُن مْن موادَّ ع�شويٍة 
ومعدنيٍة وهواٍء وماٍء، وهَي الو�شُط  المالِئُم الذي تنمو فيه النباتاُت، وتعي�ُس فيها الكائناُت 

الحّيُة.
تن�شاأُ التربُة مْن تفتَِّت ال�شخوِر بفعِل عملياِت التجويِة والتعريِة وتحلُّل ِالموادِّ الع�شويِة. 

وُتق�شُم التربُة اإلى نوعيِن:
التربُة الخ�شبُة  -1

وتمتاُز باأَّنها جّيدُة ال�شرِف والتهويِة، وغنيٌة بالموادِّ الع�شويِة والأمالِح.  
التربُة غيُر الخ�شبِة  -2

وتمتاُز باأّنها رديئُة ال�شرِف والتهويِة، وفقيرٌة بالموادِّ الع�شويِة والأمالِح.   
انظِر ال�ّشكليِن )1-6( و )7-1(.  

.ال�شكل )1-6(: تربٌة �شحراويٌة فقيرٌة. ال�شكل )1-7(: تربٌة زراعيٌة خ�شبٌةٌ

ِل الإن�شاِن، حيُث ُيعدُّ الغطاُء النباتيُّ مهًما في  نباٌت ينمو على �شطِح الأر�ِس دوَن تدخُّ
عمليِة البناِء ال�شوئّي، وم�شدَر غذاٍء وماأوى للكائناِت الحيِة، وتختلُف النباتاُت الطبيعيُة في 

النّباُت الّطبيعيُّ رابًعا

التربُة ثالثًا
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ال�شكل )1-8(:  اأنواٌع مختلفٌة من النباتاِت الطبيعيِة.

اذكر اأنواَع النباتاِت الطبيعيِة.   ●
؟ كيَف يوؤثُر المناُخ على النباِت الطبيعيِّ   ●

�أنو�ِعها و�أ�شكاِلها وكثافِتها, وهَي ب�شكٍل عاٍم �نعكا�ٌس لحالِة �لمناِخ, فلكِل نمٍط من �أنماِط 
المناِخ نباتاٌت طبيعيٌة تالِئُمُه )اأ�شجاٌر، �شجيراٌت، ح�شائ�ُس(. تاأمِل ال�شكَل )1-8(، الذي 

، ثم اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتية:   يبيُن اأنواًعا مختلفًة مَن الّنباِت الطبيعيِّ
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أسئلة الدرس

ما المق�شوُد بالمفاهيِم الآتيِة:   -1
ال�شهِل، الجبِل، المناِخ، التربِة؟  

بيعّي؟  ما اأنواُع الّنباِت الطَّ  -2
قارْن بيَن الأ�شكاِل الطبيعيِة كما هَو ُمبيٌن في الجدوِل الّتالي:   -3

هوُلالجباُلالخا�شيُة / ال�ّشكُل اله�شاُبال�شُّ
الرتفاُع

درجُة النحداِر

كوْن تعميًما بيَن كلِّ ِمْن:  -4
. التربِة الخ�شبِة والغطاِء النباتيِّ اأ    - 

. الأمطاِر والغطاِء النباتيِّ ب - 
5- اذكْر مثاليِن من الوطِن العربيِّ لكلٍّ مّما ياأتي:

�شهوٍل �شاحليٍة اأ    - 
�شهوٍل داخليٍة ب - 

ه�شاٍب  جـ - 
د  - جباٍل

6- ما العوامُل التي توؤثُِّر في �شكِل الّنباِت الّطبيعيِّ وكثافتِه؟
؟ وكْم يبلُغ ارتفاُعها؟ 7- ما اأعلى قمٍة جبليٍة في الأردنِّ

رُس الدُّ
 الّثاني
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العالقُة بيَن أشكال سطِح األرِض
رُس وتوّزع السّكاِن وأنشطِتهم  الدُّ

 الّثاني

ُل العي�َس في منطقٍة �شهليٍة، اأْم في منطقٍة جبليٍة؟ لماذا؟ ●  َهْل ُتف�شّ
●  كيَف يتاأّثُر توّزُع ال�شّكاِن واأَن�شطِتهم باأ�شكاِل �شطِح الأر�ِس؟ ما جوانُب هذا التاأثيِر؟
الجغرافيِّ  التوّزِع  اختالِف  في  ا  مهمًّ دوًرا  الأر�ِس  �شطِح  اأ�شكاِل  اختالُف  يوؤّدي 
المناطِق  عِن  تختلُف  الجبليُة  فالمناطُق  القت�شاديِة،  اأن�شطِتهم  واختالُف  لل�شّكاِن، 

ال�شهليِة  في طبيعِة الأن�شطِة الب�شريِة، التي يمكُن ممار�شُتها وتوؤّثُر في حياِة الإن�شاِن.
تاأّمِل ال�ّشكَل )1-9( ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتية:  

ال�شكل )1- 9(: اأ�شكاُل �شطِح الأر�ِس.

ما الأ�شكاُل الأر�شيُة الظاهرُة في ال�شكِل اأعالُه؟    ●
؟ ما ال�شكُل الأر�شيُّ الذي يزيُد فيِه الترّكُز ال�شكانيُّ   ●

ما ال�شكُل الأر�شيُّ ال�شائُد في بيئِتَك؟   ●
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التوزع ال�شكاني اأول

ال�شهوُل  - 1

ُل ال�ّشّكاُن الإقامَة في المناطِق ال�ّشهليِة ل�شهولِة الحركِة والو�شوِل اإِليها، واإن�شاِء  يف�شّ
خّدماِت �لبنيِة �لتحتيِة مثل: �شقِّ �لطرِق, ومدِّ خطوِط �لكهرباِء, و�لماِء, كما ت�شمُح ب�شهولِة 
التو�ّشع ِفي اإقامِة الّتجمعاِت ال�ّشّكانية؛ لذا تمتاُز المناطُق ال�شهليُة باأّنها اأكثُر اأ�شكاِل �شطِح 
الأر�ِس جذًبا لل�شكاِن، كما في ال�ّشهوِل الفي�شّية في مناطِق اأحوا�ِس الأنهاِر الُكبرى، 
ها : مثَل: نهِر الم�شي�شبي، والنيِل، والغانِج، ويعوُد ذلك اإلى مجموعٍة مَن الأ�شباِب، اأهمُّ

. عيِّ مالءمُتها لممار�شِة حرفِة الزراعِة و الرَّ اأ    - 
�شهولُة �إِن�شاِء �لطرِق, و�لمرونِة في �لحركِة, و�نخفا�ِس تكاليِف �لّنقِل مقارنًة  ب - 

مَع الجباِل.
، وذلِك لطبيعِة ال�ّشطِح وتوافِر موادِّ البناِء،  ُتعدُّ مناطَق منا�شبًة للتو�ّشِع العمرانيِّ جـ - 

وانخفا�ِس الّتكاليِف مقارنًة مَع المناطِق الأُخرى.
ومَع ذلك، لي�شْت كلُّ المناطِق ال�ّشهليِة جاذبًة لل�شكاِن ب�شبِب وجوِد الكثيِر مَن   
المعّوقاِت، مثَل: مناطِق الحرارِة ال�شديدِة، كال�ّشهوِل في المناطِق ال�شحراويِة، 
ال�شتوائيـِة  المناطـِق  فــي  الم�شتنقعــاُت  فيهـــا  تكـثـُر  التــي  وال�ّشهـــوِل 

حــو�ِس  �شهــوِل  مثــَل: 
اأفريقيا،  فــي  الكونغـو 
ا،  جدًّ الباردِة  والمناطِق 
كما هَي الحاُل في �شهوِل 
�شيبيريــا. انظــِر ال�ّشكــَل 

:)10-1(
ال�شكل )1-10(: �شهول جليدية.
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ِز ال�ّشّكاَني؟ - ِلَم ل تعدُّ جميُع ال�ّشهوِل في العالِم �شالحًة للتركُّ
- عدْد اأهمَّ المناطِق ال�ّشهليِة في الأردّن ذاِت الترّكِز ال�ّشّكانيِّ المرتفِع.

الجبال  - 2

ُل الجباُل ب�شكٍل عاٍم عائًقا اأماَم ا�شتقراِر ال�ّشّكان وتوزِعهم، ويعوُد ذلَك  ُت�شكِّ
لعدِة اأ�شباٍب، مْنها:

النزلقاُت الأر�شيُة: وتحدُث ب�شبِب �شقوِط �أمطاٍر غزيرٍة, �أو ذوبـاِن كمياٍت  اأ    - 
خوِر زِلقًة بعَد �شقوِط  كبيرٍة مَن �لّثلِج �أو �لجليِد, حيُث ت�شبُح كثيٌر مَن �ل�شّ
�الأمطار, وُتحِدُث كثيًر� مَن �النزالقاِت �ل�شغيرِة, ب�شبِب �النحد�ِر و�لجاذبيِة 
بِة اإليها، انظِرال�ّشكَل )1-11(. ومن  الأر�شيِة، وَت�شبُِّع الأر�ِس بالمياِه المت�شرِّ

اأمثلِتها في البيئِة المحليِة النزلقاُت في منطقَتي �شلحوب وناعور. 

ال�شكل )1-11(: �نزالٌق �أر�شّي.

�شعوبُة ممار�شِة الزراعِة؛ ل�شعوبِة ا�شتخداِم الآلِت الزراعيِة، وفقِر التربِة، كوَنها  ب - 
دِة النحداِر. مِك، ومعر�شًة للتعريٍة والنجراِف بفعِل �شِ قليلَة ال�شُّ

�شعوبُة النقِل والموا�شالِت: حيُث ترتفُع تكلفُة �َشقِّ �لطرُق. جـ - 



20

مْن  به  تتمتُع  لما  لل�ّشّكاِن،  جذٍب  مناطَق  اإلى  الجبليُة  المناطُق  تتحوَل  اأَْن  يمكُن   
مزايا، مْنها:

لنموِّ  المنا�شِب  الينابيِع والأنهاِر، والرتفاُع  الكثيِر مَن  لتوافِر  الغاباِت:  وفرُة  اأ    - 
مختلِف اأنواِع النباتاِت الّطبيعيِة.

وفرُة الثرواُت الطبيعيُة: غالًبا ما تكوُن الجباُل غنيًة باإحدى الّثرواِت الّطبيعيِة  ب - 
كالمعادِن، والوقوِد، والأخ�شاِب.

ٍه وا�شطياٍف: ب�شبِب المناِخ الّلطيِف �شيًفا، والّتزلِّج �شتاًء. مراكُز تنزُّ جـ - 
الّت�شاقِط  معّدلِت  لرتفاِع  وذلَك  المياِه؛  بوفرِة  الجباُل  تمتاُز  المياِه:  وفرُة  د  - 

. المطريِّ
اذكْر ايجابياٍت اأخرى للمناطِق الجبليِة.  ●

ُتعدُّ الجباُل مناطَق جاذبًة لل�ّشكاِن، واأحياًنا اأُخرى تكوُن طاردًة لل�شكاِن. ف�شْر   ●
ذلَك؟
اله�شاُب  - 3

مــــَع  اله�شـــاُب  ت�شتــــرك   
الجبـاِل وال�شهـوِل فـي بعـ�ِس 
الخ�شائ�ِس الجيومورفولوجيِة ، 
عن�شِر  في  الجباِل  مَع  فتت�شابُه 
الرتفاِع، في حيِن تت�شابُه مَع 
ا�شتـواِء  ال�شهـوِل فـي خا�شـيِة 

ال�شطِح. انظِر ال�شكَل )12-1(. 
ُتعدُّ بع�ُس اله�شاِب مناطَق جاذبًة لل�ّشّكان، ويعتمُد ذلَك على طبيعِة المناِخ، وعن�شِر   

الرتفاِع، وتوفِر الثرواِت المعدنيِة، والموارِد المائيِة.

ال�شكل )1-12(: اله�شاب.
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ال�شكل )1-13( : مظاهَر �َشقِّ �لجباِل ومدِّ �لطرِق.

الن�صاُط االقت�صاديُّ ثانيًا

الأن�شطِة  في  موؤثٍِّر  كعامٍل  ها  نف�شَ وتفِر�ُس  توؤثُِّر  الأر�ِس  �شطِح  اأ�شكاُل  زالْت  ما 
المجتمعاُت  اإِليه  و�شلْت  الذي  العلميِّ  التقّدِم  رغَم  لالإن�شاِن،  المختلفِة  القت�شاديِة 

الب�شريُة في ال�شيطرِة على العديِد مْن مظاِهِر الّطبيعة، ويت�شُح ذلَك من خالِل:
مالءمِة المناِخ والتربِة الخ�شبِة، وتوفِر المياِه في المناطق ال�شهليِة لممار�شِة الزراعِة.  - 1

�شهولِة ا�شتخداِم الآلِت الزراعيِة في ال�ّشهوِل.  - 2
ظهوِر حرفِة الّتعديِن في الجباِل مثَل: جباِل روكي في اأمريكا ال�ّشماليِة.  - 3

اّتخاِذ الجباِل مراكَز �شياحيًة )م�شايَف وم�شاٍت(.  - 4
ن�شاِطه  اأماَم  عائًقا  تِقَف  كانْت  التي  المناطِق  بع�ِس  على  الّتغلَب  الإن�شاُن  ا�شتطاَع 
في  �الأنفاِق  ُطُرِق  �شقِّ  خالِل  مْن  ذلَك  ويتمثُل  �لطاردِة,  �لبيئاِت  بع�ِس  في  و��شتقر�ِره 
المناطِق الجبليِة الَوعرِة، وتغييِر العديِد مْن مظاهِر �شكِل �شطِح الأر�ِس بو�شاطِة الآلِت. 

انظِر ال�ّشكَل )13-1(.
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أسئلة الدرس

ف�ّشْر ما يلي:  - 1
َز ال�ّشّكاِن في �شبِه الجزيرِة العربيِة رْغم جفاِفها. َتركُّ اأ    - 

ُندرَة ال�ّشكاِن في المناطِق القطبيِة. ب - 
قارْن بيَن المناطِق الجبليِة وال�ّشهليِة، مْن حيُث �شلبياُت كلٍّ منها.  - 2

كيف توؤثر اأ�شكال �شطح الأر�س في اأن�شطة الإن�شان.  - 3
اأماَم  عائًقا  تقُف  كانْت  التي  المناطِق،  بع�ِس  التغّلَب على  الإن�شاُن  ا�شتطاَع  كيَف   - 4

ن�شاِطِه وا�شتقراِرِه في بع�ِس البيئاِت الطاردِة؟
لماذا تعدُّ ال�شهوُل  المكاَن الأف�شَل لممار�شِة حرفِة الزراعِة؟  - 5

6 - ما العوامُل التي ت�شاعُد على اأن تكوَن اله�شاُب مناطَق جاذبًة لل�شّكاِن.

رُس الدُّ
الثالُث
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العالقُة بيَن المناِخ وتوّزِع الّسّكاِن 
وأنشطِتهم  رُس الدُّ

الثالُث

● لماذا تتابُع الن�شرَة الجويَة؟ ما اأهميُة ذلَك؟
يعدُّ المناُخ مْن اأهمِّ العنا�شِر الطبيعيِة التي ُتوؤثِّر في الّتوّزِع ال�ّشّكانيِّ واأن�شطِتهم، وُتعدُّ 

درجُة الحرارِة والأمطاُر اأهمَّ هذِه العنا�شِر، ويّت�شُح ذلَك مْن خالِل:

التوزُع ال�شكانيُّ اأول

درجُة الحرارِة  - 1
يتركُز معظُم �شكاِن العاَلم في الأقاليِم المعتدلِة؛ لمالءَمتها  لالأن�شطِة الب�شريِة، مثَل: 
اإقليِم غرِب اأوروبا، واإقليِم البحِر المتو�شِط، بينما ُتعدُّ الأقاليُم الباردُة ك�شماِل كندا 

ورو�شيا، والأقاليُم الحاّرُة  كاأوا�شِط اأ�شتراليا اأقاليُم طاردًة لل�ّشّكاِن.
تاأمِل ال�ّشكليِن )1-14( و )1-15(، ُثّم اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتية:  

ال�شكل )1- 14(: توّزُع درجِة الحرارِة في كانون اأول. 
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ال�شكل )1- 15(: الكثافُة ال�شكانيُة في العالِم. 

● هل توجُد عالقٌة بيَن توزِع درجاِت الحرارِة وتوزِع ال�ّشكاِن؟ و�شْح ذلَك؟
●  ما المناطُق الحراريُة التي يترّكُز فيها ال�ّشّكاُن؟ والمناطُق التي يقلُّ فيها ترّكزال�ّشكاِن؟

● كوْن تعميًما بيَن توّزِع ال�ّشّكاِن ودرجِة الحرارِة. 
الأمطاُر  - 2

يترّكُز �ل�شّكاُن في �لمناطِق ذ�ِت �الأمطاِر �لوفيرِة, مثَل: ُدوِل جنوِب �شرِق �آ�شيا 
وغرِب اأوروبا ، بينما يقلُّ التركُز ال�شكانّي في المناطِق الجافِة، التي تقلُّ فيها كميُةُ 
الأ�شترالية،  العظمى  الجنوبيِة وال�شحراِء  اأمريكا  اتكاما في  الأمطاِر مثَل: �شحراِء 

وال�شحراِء الُكبرى في اأفريقيا.
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بع�ُس المناطِق غزيرُة الأمطاِر، لكّنها طاردٌة لل�شّكان، كما في المناطِق ال�شتوائيِة؛ 
ل�شعوبِة ممار�شِة الإن�شاِن اأن�شطتِه القت�شاديِة.

تاأمِل ال�شكليِن الآتييِن )1-16( و )1-17( ثّم اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة: 

        . . ال�شكل )1-16(: خريطُة توزيِع الأمطاِر في الأردنِّ ِع ال�شكاِن في الأردنِّ ال�شكل )1-17(: خريطُة توزُّ

ْح ذلَك. ؟ و�شِّ ● هْل توجُد عالقٌة بيَن كميِة الأمطاِر والتركِز ال�ّشّكانيِّ
ْد المناطَق الأقلَّ اأمطاًرا. ● حدِّ

● ما المناطُق التي يتركُز فيها ال�شكاُن؟

الكثافة ال�شكانية 
ن�شمة/كم2

اأقل من 5
50-5

100-50
150-100
250-150
500-250

1000-500
اأكثر من 1000
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ما زاَل المناُخ يوؤّثُر ب�شكٍل كبيٍر في الأن�شطِة القت�شاديِة المختلفِة لل�ّشكاِن، ويّت�شُح 
ذلَك مْن خالِل:

اإعاقِة النقِل والمالحِة البحريِة والنهريِة، حيُث تتجمُد مياُه بع�ِس الموانئ في ال�شتاِء.  - 1
. ِد �لتربِة يوؤدي �إلى �نعد�ِم �لّن�شاِط �لّزر�عيِّ تجمُّ  - 2

انخفا�ِس  اإلى  يوؤّدي  ال�شديدِة  والرطوبِة  الحرارِة  درجاِت  انخفا�ُس  اأو  ارتفاُع   - 3
�لمناطِق  �أو  حر�ويِة  �ل�شّ �لمناطِق  في  ذلك  كاَن  �شو�ًء   , �ل�ّشّكانيِّ �لنَّ�شاِط  معّدالِت 

الُقطبيِة المتجمدِة.
توؤثُِّر الرياُح على حركِة ال�ّشّكاِن والإنتاِج الزراعيِّ ب�شكٍل مبا�شٍر وغيِر مبا�شٍر،  ويتمثُل   - 4
التاأثيُر المبا�شُر فيما ُتحدُثُه الّرياُح القويُة مْن اإتالٍف للنّباِت واقتالِع الأ�شجاِر، واإعاقِة 
الّتاأثيُر غيُر المبا�شِر،  اأَما  بها الأعا�شيُر.  رُّ حركِة المروِر، كما في المناطِق التي ُت�شِ
فيتج�شُد فى التاأثيِر ال�شلبيِّ على البيئِة الّزراعيِة عْن طريِق زحِف الكثباِن الّرمليِة نحَو 

المزارِع في المناطِق �شبِه ال�شحراويِة. انظِر ال�شكَل )18-1(.

ال�شكل )1-18(: زحُف الكثباِن الرمليِة نحو المزروعاِت.

الن�صاُط االقت�صاديُّ ثانيًا
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كيَف ا�شتطاَع الإن�شاُن الّتغلَب على الّظروِف المناخيِة في بع�ِس المناطِق؟

اأ�ْشَهَم التقدمُّ العلميُّ الذي �شهَدُه العالُم موؤخًرا، في التغّلِب على العديِد مَن  الظروِف 
�لمناخيِة, في �لعديِد من �لمناطِق �لتي كانت تقُف حاجًز� �أماَم ن�شاِط �الإِن�شاِن و��شتقر�ِره 

في بع�ِس البيئاِت الطاردِة، ويتمثُل ذلَك من خالِل:
ا�شتخداِم البيوِت البال�شتيكيِة في المناطِق الباردِة لتجنُّب انخفا�ِس درجاِت الحرارِة.  - 1
2 - تهجيِن بع�ِس اأنواِع المحا�شيِل الزراعيِة، لمقاومِة الّظروِف المناخيِة، مثَل: زراعِة 

ِن في المناطِق ال�شماليِة �شديدِة البرودِة في رو�شيا وكندا. الَقْمِح الّربيعيِّ الْمَهجِّ
المناطِق الجاّفِة، مثَل: زراعِة  الزراعيِة في  قياِم الإن�شاِن بزراعِة بع�ِس المحا�شيِل   - 3
والقمـِح  كال�شعيِر  الحبـوِب  اأنــواِع  وبع�ِس  والبطيـِخ،  كالبنـدورِة  الخ�شـراواِت 
ريِّ  في  مياِهِها  وا�شتخـداِم  الجوفيـِة  الآباِر  بحفِر  الإن�شاُن  قاَم  حيُث  والبر�شيـِم. 

المزروعاِت. انظِر ال�ّشكَل )19-1(.

ال�ّشكُل )1-19(: زراعٌة في المناطِق ال�شحروايِة.
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ما المق�شوُد بالمناطِق الجاّفِة؟  - 1
ف�ّشِر العباراِت الآتيَة:  - 2

ُز �ل�ّشّكاِن في دوِل جنوِب �شرِق �آ�شيا. �أ    - يزد�ُد تركَّ
ُز ال�شّكانيُّ في المناطِق الجاّفِة و�شبِه الجافِة. ب - يقلُّ التركُّ

؟  3 - �أعِط �أمثلًة تو�شُح �أثَر �لمناِخ في �لّن�شاِط �القت�شاديِّ
4 - ما اأهُم عنا�شِر المناِخ التي توؤثُر في توزيِع الإن�شاِن واأن�شَطتِه؟

5 - بيِّْن دوَر الإن�شاِن في الّتغّلِب على المناِخ.
6 - ما �شبُب ا�شتخداِم البيوِت البال�شتيكيِة؟

. 7 - ا�شتنتِج العالقَة بيَن توّزِع ال�ّشكاِن وتوّزِع الأمطاِر في الأردنِّ

رُسأسئلة الدرس الدُّ
الّرابُع
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العالقُة بيَن  الّتربِة والّنباِت الطبيعي 
وتوّزِع الّسّكاِن وأنشطتهم رُس الدُّ

الّرابُع

التوزُع ال�شكانيُّ اأول

التّربُة  - 1
●   لماذا يترّكُز ال�شكاُن في وادي الأردنِّ رغَم ارتفاِع درجِة الحرارِة؟

تعدُّ التربُة المح�شلَة النهائيَة لتاأثيِر العنا�شِر المناخيِة على ال�شخِر، مْن خالِل تفكيِك 
الجزِء المك�شوِف مَن ال�شخِر بفعِل الّتجويِة باأنواِعها، التي تعمُل على تفتيِت الُحطاِم 

خريِّ اإلى اأجزاٍء �شغيرٍة، ُثمَّ تتكّوُن التربُة. ال�شّ
ُتعدُّ مناطُق التربِة الخ�شبِة عامَل جذٍب لل�ّشّكان، مثَل ال�ّشهوِل الفي�شيِة، كما في 
الحاّرِة  ال�شحاري  مناطِق  في  ال�ّشكاِن  تركُز  يقلُّ  م�شَر, بيَنما  في  �لنيِل  ودلتا  �لعر�ِق 

والجليديِة، مثَل �شيبيريا في �شماِل اآ�شيا. انظِر ال�ّشكليِن )20-1( )21-1(.

ال�شكل )1-21(: �شحاري باردٌة. ال�شكل )1-20(: �شحاري حاّرٌة.

 لماذا تقلُّ الكثافُة ال�شكانيُة في ال�شحاري الحارِة وفي ال�شحاري الجليديِة؟
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تظهُر اأهميُة التربِة لالإن�شاِن مْن خالِل اعتماِده عليها في غذائه؛ فالنباتاُت تاأتي مَن الّتربِة، 
ثمَّ يتغّذى عليها الإن�شاُن، وعندما تموُت هذِه الأحياُء فاإنها َتُمدُّ التربَة بالموادِّ الع�شوية، 

مّما يوؤدي اإلى زيادِة الإنتاِج الّنباتيِّ الذي َتعتمُد عليه الكائناُت الحيُة الأُخرى.

يتركُز ال�ّشّكاُن في بع�ِس المناطِق الجاّفِة و�شبِه الجافِة، رغَم فقِر التربِة؛ وذلَك 
لعتماِدهْم على المياِه الجوفيِة، ومعالجِة التربِة با�شتخداِم الأ�شمدِة الع�شويِة، كما هَو 

. الحاَل في كثيٍر مَن المناطِق ال�شحراويِة في الأردنِّ
●   لماذا يتركُز ال�ّشّكاُن في بع�ِس المناطِق ذاِت التربِة الفقيرِة؟  

2- النباُت الطبيعيُّ
ِع ال�ّشّكاِن؛ َفُتَعدُّ الغاباُت ال�شتوائيُة مناطَق طاردًة  يوؤثُِّر النباُت الطبيعيُّ في توزِّ
الغاباِت  ُتعدُّ مناطُق  البرازيِل، بينما  النباتيِّ كما في  الغطاِء  ب�شبِب كثافِة  لل�ّشّكاِن؛ 
المعتدلِة والمناطِق الحارِة جاذبًة لل�ّشّكان؛ وذلَك ل�شتغالِل الأرا�شي في الزراعِة 

والّرعي. انظِر ال�ّشكَل )1-22( الذي يمثُِّل غابًة ا�شتوائيًة. 

ال�شكل )1-22(: غابٌة ا�شتوائيٌة.
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تختلُف مناطُق الح�شائ�ِس في مدى جذِبها لل�شّكان؛ فمثاًل: مناطُق ح�شائ�ِس 
ال�شافانا اأكثُر جذًبا لل�شّكاِن مْن مناطِق الإ�شتب�ِس وح�شائ�ِس المناطِق الباردِة، وتعدُّ 
مناطُق النباتاِت ال�شحراويِة اأَقلَّ جذًبا لل�ّشّكان؛ ب�شبِب قّلِة النباتاِت الّناتجِة عْن قّلِة 

الأمطار. انظِر ال�ّشكَليِن )1-23( و)1-24(الآتيين: 

ال�شكل )1-24(: نبات ال�شافانا.

ال�شكل )1-23(: نباُت المناطق ال�شحراويِة.
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الن�صاط االقت�صادي ثانيًا

�لّن�شاِط �القت�شاديِّ  �لتربـِة كعامـٍل مَن �لعو�مـِل �لطبيعيـِة �لموؤثرِة في  �أهميـُة  تظهـُر 
لل�ّشّكاِن، مْن خالِل:

�شالحيِتها للزراعِة، وخا�شًة التربَة البركانيَة، مثَل جزيرِة جاوه.  - 1
ارتباِطها بحرفِة الّرعّي وتربيِة الحيواناِت.  - 2
اعتماِدها م�شدًرا لبع�ِس الموارِد المعدنيِة.  - 3

ا�شتخداِمها في موادِّ البناِء.  - 4
خ�شائ�ِس التربِة )�شانعِة الغذاِء(.  - 5

ِد الأن�شطِة القت�شاديِة لل�ّشّكاِن عْن طريِق: ُتوؤّثُر النباتاُت الطبيعيُة في تعدُّ
�إنتاِج �الأخ�شاِب �لتي ُت�شتخُدُم في بناِء �ل�شفِن, و�شناعِة �الأثاِث و�لورِق. كما في   -1

البرازيل واندوني�شيا. انظِر ال�ّشكَل )25-1(.

على  جيراِت  ال�شُ مَع  المختلطَة  الطويلَة  الح�شائ�َس  تعني  ا�شبانيٌة،  كلمٌة  ال�شافانا: 
اأطراِف الغاباِت المداريِة.

ال�شتب�س: كلمٌة رو�شيٌة، تعني الح�شائ�َس الق�شيرَة في نطاقاِت العرو�ِس في كلٍّ مْن 
اأورا�شيا واإفريقيا واأمريكا الجنوبيِة.
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ِل كثيٍر مْن مناطِق الح�شائ�ِس اإلى اأرا�ٍس زراعيٍة. 2 - تحوُّ
الّطبية،  التي تدخُل في الأدويِة والم�شتح�شراِت  الّطبية  النباتاِت  العديِد مَن  اإنتاِج   - 3

مثَل: الزعتِر، والميراميِة، وال�شّيِح.
4 - تحافُظ النباتاُت الطبيعيُة على التربِة، وتزيُد خ�شوبَتها وتحميها مَن النجراِف.

ال�شكل )1-25(:  قطُع الغاباِت.
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�ذكِر �الأنماَط �لّرئي�شَة للّنباِت �لّطبيعيِّ في �لعالِم.  - 1

حراويِة اأقلَّ جذًبا لل�ّشّكان؟ لماذا ُتَعدُّ مناطُق الّنباتاِت ال�شّ  - 2

ِز ال�ّشّكاِن في بع�ِس المناطِق الجاّفِة و�شبِه الجافِة، رغَم فقِر الّتربِة. َبّيْن �شبَب تركُّ  - 3

اأَعِط اأمثلًة على نباتاٍت طبيعيٍة ذاِت خ�شائ�َس عالجيٍة.  - 4

ما �أ�شباُب وجوِد ن�شاٍط ب�شريٍّ في منطقِة و�دي �لّر�َفديِن؟  - 5

اِن؟ كَّ كيَف �أَثَّر �لّنباُت �لّطبيعيُّ في �لّن�شاِط �القت�شاديِّ لل�شُّ  - 6

ما جو�نُب تاأثيِر �لّتربِة في �لّن�شاِط �القت�شاديِّ لل�ّشّكاِن؟  - 7

كيَف ُيمِكُن المحافظُة على الّتربِة في المناطِق المنحدرِة؟  - 8

أسئلة الدرس
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أسئلة الوحدة

ما المق�شوُد بالمفاهيِم الآتيِة:  - 1
اله�شاِب، الغطاِء النباتّي، التربِة الفقيرِة؟  

ما الإيجابياُت التي تتمّتُع بها المناطُق الجبليُة؟  - 2
ِر العباراِت الآتيَة: ف�شِّ  - 3

ٍه وا�شطياٍف. اأ    - المناطُق الجبليُة مراكُز تنزُّ  
ُز معظُم �ُشّكاِن العاَلِم في المناطِق المعتدلِة والباردِة. ب - يتركَّ  

4 - ما اأهمُّ اأق�شاِم ال�ّشهوِل؟
ْد اأهمَّ خ�شائ�ِس التربِة الخ�شبِة. 5 - عدِّ

ِة جًدا؟ 6 - لماذا يقلُّ التركزُّ ال�ّشّكانيُّ في المناطِق الحارَّ
7 - كيَف تن�شاأُ التربُة؟

8 - اأكمِل ال�شكَل الآتي:

�شلبياُت المناطِق الجبليِة
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ْد عليها ما َياأْتي: 9 - تاأّمْل خريطَة العالِم الطبيعيِّة، وحدِّ

- نهر الم�شي�شبي. - جباَل الهماليا.    
- ال�شهَل اوروبا ال�شمالي. - �شهوَل البمبا�س.    

- جباَل الأنديِز. - �شهَل �شيبيريا.    
- جبال طورو�س. - جباَل الألِب.    

- ه�شبَة التبِت.
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ممار�شِة  على  قادًرا  �شتكوُن  وال�ّشكاِن،  الّطبيعيِة  المقّوماِت  وحدِة  درا�شِة  بعَد 
اإ�شارة )√( في  ُقْم بو�شِع  اأدناه،  المهاراِت الآتية، وفًقا للمعاييِر الُمدرجِة في الجدوِل 

الَمرّبِع الذي ينا�شُب اأداءك لكلِّ مهارٍة منها:

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

�شعيٌفجيٌّدممتاٌزعنا�شُر الأداِءالّرقم

اأُمّيُز بيَن اأ�شكاِل �شطِح الأر�ِس الرئي�شيِة.
اأبّيُن اأَثَر اأ�شكاِل �شطِح الأر�ِس في توّزِع ال�ّشّكاِن.

 . �أف�ّشُر�أثَر�أ�شكاِل �شطِح �الأر�ِس في �لّن�شاط �ل�ّشّكانيِّ
ّكاِن. ِع ال�شُّ اأُحّدُد اأثَر المناِخ في توزُّ

. �أبيُن �أَثِر �لمناِخ في �لّن�شاِط �ل�ّشّكانيِّ
ِع  اأَثِر التَّربِة والّنباِت الّطبيعيِّ في توزُّ اأكّوُن عالقًة بيَن 

ال�ّشّكاِن.
. ُد �ُشبَل المحافظِة على التَّربِة والّنبات الّطبيعيِّ اأُحدِّ

. �أبيُن �أَثَر �لّتربِة و�لّنباِت �لّطبيعيِّ في �لّن�شاِط �ل�ّشّكانيِّ
اأُدرُك دوَر الإن�شاِن في الّتغلِب على الّظروِف المناخيِة. 

. �أَ�شتنتُج �لّدوَر �لمتباَدَل بيَن �لتربِة و�لّن�شاِط �لّزر�عيِّ
اأ�شتخـدُم الجـداوَل وال�شــوَر والخرائـَط فـي تحليـِل 

وتف�شيِر المعلوماِت الجغرافيِة.
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22
oá«fÉãdG oIóMƒdGoá«fÉãdG oIóMƒdG
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22
oá«fÉãdG oIóMƒdGoá«fÉãdG oIóMƒdG ِمْن و�شتتعرُف  َر.  والتح�شَّ ها،  وتطورِّ المدِن  ن�شاأِة  مو�شوَع  الوحدُة  هذِه  تتناوُل 

اإلى  اإ�شافًة  ووظائِفها،  قياِمها  وعوامِل  ها،  وتطورِّ المدِن  ن�شوِء  مراحِل  اإلى  خالِلها 
ِر في الأردِن، واتجاهاِت  ِر وعوامِله والآثاِر الناتجِة عنه، وا�شتعرا�ِس التح�شّ التح�شّ
ِر على م�شتوى العالِم، ومعرفِة الم�شكالِت الح�شريِة التي ُتعاني منها المدُن.  التح�شّ

ها. و�شَت�شتخِدُم مهاراِتَك في جْمِع المعلوماِت وتنظيِمها وتحليِلها وعر�شِ
يُتوقُع مَن الّطالِب بعَد درا�شِة هذِه الوحدِة اأن يكوَن قادًرا على اأَْن:

ِر والتمدِن. يتعّرَف مفهوَم التح�شّ  -
يحّلَل عوامَل الهجرِة اإلى المدِن.  -

يتعّرَف عوامَل ن�شوِء المدِن وتطّوِرها.  -
يبّيَن وظائَف المدِن ويحّلَل م�شكالِتها.  -

ِر والآثاَر الناتجَة ْعنُه. يحّلَل عوامَل  التح�شّ  -
ِر واتجاهاِته على م�شتوى العالِم. يتعّرَف مراحَل التح�شّ  -

يقترَح حلوًل للم�شكالِت الح�شريِة في المدِن.  -
الجغرافيِة  والعالقاِت  الم�شطلحاِت  مالحظِة  في  والنماذَج  ال�شوَر  ي�شتخدَم   -

وتف�شيِرها.
ي�شتخدَم اأ�شلوَب ال�شتق�شاِء في حلِّ الم�شكالِت الجغرافيِة.  -

ُيطبَِّق التعميماِت لحلِّ الم�شكالِت الجغرافيِة، واّتخاِذ القراراِت المنا�شبِة.  -
الجغرافيِة  المعلوماِت  على  للح�شوِل  والتكنولوجيا،  الت�شاِل  و�شائَل  يوّظَف   -

ها وتحليِلها. وعر�شِ
يتحّمَل م�شوؤوليَة قراراتِه الفرديِة والجماعيِة.  -
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ُرها نشأُة المدينِة وتطوَّ الّدرُس
 األّوُل

● اأيَن ا�شتقرَّ الإن�شاُن قديًما، في القريِة اأم في المدينِة؟
● ما المق�شوُد بالقريِة والمدينِة؟ 

ًعا �َشّكانًيا �شغيًرا ُتحيُط بها م�شاحاٌت مَن الأرا�شي الّزراعيِة، ويعمـُل  ُتعدُّ القريُة َتجمُّ
اأنواٍع مختلفٍة مَن الحيواناِت، وَتربُط �شكاَنها عالقاٌت  معظُم �شّكاِنها بالّزراعِة وتربيِة 
المدينِة من ناحيٍة تاريخيٍة؛ حيُث بداأَْت مَع  ِل  َت�شكُّ القريُة نواَة  اجتماعيٌة قويٌة. وتمّثُل 

الّتحّولِت القت�شاديِة والجتماعيِة والح�شاريِة.
بينما تمّثُل المدينُة تجمًعا �ُشّكانًيا و�َشَكًنا كبيًرا تتوافُر فيه الخدماُت الأ�شا�شيُة، ويعمُل 
�شكاُنها في الوظائُفِ الإداريِة والتجاريِة وال�شناعيِة المختلفـة. انظِر ال�ّشكَل )1-2(، 

واأجْب عّما يليِه مْن اأ�شئلٍة:

. ال�شكل )2-1(: �شورٌة لقريٍة، و�شورٌة لمدينٍة في الأردنِّ

●  اأيُّهما اأكثُر �شكاًنا ون�شاًطا اقت�شاديًّا القريُة اأِم المدينُة؟
●  بماذا يختلُف المجتمُع الريفيُّ في القريِة، عِن المجتمِع الح�شريِّ في المدينِة؟

●  ما الحِرفُة الرئي�شيُة ل�شّكاِن ُمجتمِع القريِة، و�شّكاِن مجتمِع المدينِة؟
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ُر المدِن مراحُل ن�شوِء وتطوُّ اأول

ُرها في مرحلتين؛ كالآتي: َمرَّ ن�شوُء المدِن وتطوُّ
مرحلِة الّتفاعِل بيَن الإن�شاِن وبيئِتِه الّطبيعية؛ والتي اأّدْت اإلى اّت�شاِع الُقرى الّزراعيِة،   - 1

واختراِع  الآلِت والأدواِت الّزراعيِة.
وجوِد  في  الزراعُة  اأ�شهمِت  حيُث  الجتماعيِة؛  بيئِته  مَع  الإن�شاِن  تفاعِل  مرحلِة   - 2
فائ�ٍس في الإنتاِج، وبالتالي ا�شتدعِت الحاجُة اإلى ت�شويٍق وتبادٍل تجارٍي بينها وبيَن 
في  ذلَك  ويّت�شُح   المدِن،  ظهوِر  اإلى  لحًقا  اأدى  الذي  الأمُر  المجاورِة،  القرى 
مراحِل ن�شوِء وتطّوِر مدِن الح�شاراِت القديمِة، اّلتي قامْت في الأوديِة الّنهريِة في 

بالِد الّرافديِن ووادي النيِل. انظِر ال�ّشكَل )2-2(. 

ال�شكل )2-2(: مدُن الح�شاراِت القديمِة في بالِد الرافَديِن، وبالِد ال�شاِم.

●  اذكْر اأهمَّ الح�شاراِت القديمِة التي قامْت في بالِد الرافديِن؟
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نشاط

الآتيِة:  المناطِق  اأحَد  الإنترنت، اختْر  بالتعاوِن مَع زمالِئك، وا�شتعانًة ب�شبكِة   
)عيِن غزال، اأريحا(. واكتْب تقريًرا عْن هذِه المناطِق، مْن حيُث:

1 - موقُعها.
2 - اأ�شباُب ن�شاأِتها.

3 - الع�شُر الذي ازَدهرْت فيه.

ها عوامُل ن�شاأِة المدِن وتطورَّ ثانيًا

ُتعدُّ ن�شاأُة المدِن ظاهرًة ب�شريًة حَدثْت نتيجًة لتفاعِل الإن�شاِن مَع البيئِة، لإن�شاِء المناطِق 
اقت�شاديـٍة،  تجّمعـاٍت  اإلى  تطّورْت  ُثمَّ  َوِمْن  الحتياجات،  وُتلّبي  ال�شتقـراَر  ُتحّقـق  التي 
واجتماعيٍة، و�شيا�شيٍة. وقْد ن�شاأِت المدُن القديمُة والحديثُة، لأ�شباٍب عدٍة. انظِر ال�ّشكَل 

الآتي:

ن�شوُء المدِن الحديثِة ن�شوُء المدِن القديمِة 

توفُُّر الخدماِتالنّقُل النهرّي 

الِهجرُةاعتداُل المناٍخ 

ُر و�شائِل النّقِلخ�شوبُة التّربِة  تطوُّ

ناعِة توفُّر المياِه ُر ال�شّ تطوُّ

ال�شكل )2-3(: عوامُل ن�شوِء المدِن القديمِة والحديثِة وتطوُرها.
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نشاط

قارْن بيَن المدِن القديمِة ومدِن الع�شِر الحديِث مْن حيُث:
1 - عدُد ال�ّشكاِن.

2 -  ارتفاُع المباني.
.  3 - �لن�شاُط �ل�شكانيُّ

 4 - الوظيفُة الرئي�شُة للمدينِة.

ما العوامُل التي ترى اأّنها مهمٌة في اختياِر موقِع �شكِنك؟

ما المعياُر الذي ُيعتمُد في تحديِد حجِم الّتجمعاِت ال�ّشّكانيِة )المدِن(؟

الجدول )2-1(: مّيزاُت المدِن القديمِة والحديثِة.
المدُن الحديثُةالمدُن القديمُة

تتزايُد اأعداُد �شّكانها با�شتمرار.�شغيرُة الحجمِ، وعدُد �شكاِنها محدوٌد.
مبانيها مرتفعٌة ومتجاورٌة.محاطٌة باأ�شواٍر لأغرا�ٍس دفاعيٍة.

تتوفُر فيها كافُة الخدماِت.تفتقُر اإلى كثيٍر مَن الخدماِت. 
تعتمُد على �لن�شاِط �لتجاريِّ و�ل�شناعّي.تعتمُد على الزراعِة. 

اأن المجتمـَع ال�شكانيَّ للمدنيـة يزيـُد عْن 5000 ن�شمـٍة، ح�شـَب تحديـِد دائـرِة 
الإح�شاءاِت العامِة في المملكِة الأردنيِة الها�شميِة.
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اأ�شكاُل المدِن ثالثًا

تختلُف المدُن فيما بيَنها، مْن حيُث ال�شكُل والحجُم مْن مكاٍن اإلى اآخر، اإِْذ يتجّمُع 
نجُد  بينما   , �لطوليَّ �لّنمَط  وتّتخُذ  �لحديِد,  و�شكِك  �لمو��شالِت  طرِق  �ل�ّشكاُن حوَل 
، في حيِن نجُد تجمًعا  تجمًعا لل�ّشّكان ب�شكٍل متقارٍب ومتجمٍع، وتّتخُذ النمَط العقديَّ
. تاأمِل ال�ّشكَل )4-2(.  لل�شكاِن متناثًرا لمباٍن متباعدِة اأو ُمنف�شلٍة، وتّتخُذ الّنمَط الهيكليَّ

ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتية:

النمط الطولي

ال�شكل )2-4(: اأ�شكاُل المدِن.

النمط العقديالنمط الهيكلي

. اأعِط مثاًل لمدينٍة اأردنيٍة ن�شاأْت ح�ْشَب الّنمِط الطوليِّ  ●

اأعِط مثاًل لمدينٍة اأردنية ُبنيْت على اأطراِفها الكثيُر مَن المباني الحديثِة المتباعدِة.  ●

ُلُه؟ ولماذا؟ ما النمُط الذي تف�شّ  ●
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ما المق�شوُد بالمفاهيِم الآتيِة:  -1
ولي؟ القريِة، المدينِة، الّنمِط الطَّ  
ما عوامُل ن�شوِء وتطّوِر المدِن؟  -2

اذكْر ميزاِت المدِن القديمِة والحديثِة؟  -3
ما اأ�شكاُل التجمعاِت ال�ّشّكانيِة )المدِن(؟  -4

ف�شْر ما ياأتي:  -5
اأ    - ن�شاأَة المدِن القديمِة بالقرِب مَن الأنهاِر.   
ب - نموَّ المدِن وتطّوَرها في الع�شِر الحا�شِر.  

تاأمِل ال�ّشكَل الذي يمّثُل مدينَة عّماَن قديًما في بدايِة القرِن الع�شريِن، ومدينَة عّماَن   -6
حديًثا، واأَجْب عِن الأ�شئلِة الآتية:

أسئلة الدرس

ورَتيِن مْن حيُث عدُد المباني. اأ    - قارْن بيَن ال�شّ
ب - ما اأ�شباُب زيادِة ال�ّشكاِن وتطّوِر الُعمراِن في مدينِة عماَن؟

جـ - ما الخ�شائ�ُس اأو المقوماُت التي جعلْت مْن مدينـِة عمـاَن عا�شمـًة للمملكِة
         الأردنيِة الها�شميِة؟
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وظائُف المدِن الّدرُس
 الّثاني

●  ما �لّن�شاُط �القت�شاديُّ )�لوظيفُة( �لذي يخت�سُّ به كلُّ مْن مدينَتي جر�َس و�لعقبِة؟

ُيعـدُّ ال�ّشكـُن الوظيفــَة 
للمـدن؛حيُث  الرئي�شــــَة 
تنمو وتّت�شُع تلَك الوظيفُة 
بفعــِل تطــّوِر الوظائــِف 
الّتجارِة،  مثَل:  الأخرى، 
ناعِة،وال�شيـاحـــِة،  وال�شّ
وتبقـــى هـــذِه الوظيفــُة 
نـمّوهــــا  فــــي  اأ�شـــرَع 

وتو�ّشعها؛ ويعوُد ال�ّشبُب في ذلك اإِلى عامِل الّنموِّ ال�ّشّكانيِّ الّناتِج عِن الّزيادِة الطبيعيِة ل�ّشكاِن 
المدِن، اإ�شافًة اإلى عامِل الهجرِة، بنوعيها الداخليِة والخارجيِة، انظِر ال�ّشكَل )5-2(.

●  ما العوامُل التي اأ�شهمْت في الّنمِو ال�شريِع ل�شكّاِن مدينِة عماَن؟ 

ال�شكل )2-5(: الوظيفُة ال�شكنيُة - مدينُة عماَن.

نشاط

  http://census.dos.gov.jo ارجْع اإلى الموقِع الإلكترونّي لدائرِة الإِح�شاءاِت العامِة
وتتبِع الّتطوَر في اأعداِد �شكاِن مدينِة عماَن من �شنِة 1979 ولغايِة 2015م، معتمًدا 

على نتائِج الّتعداِد العامِّ لل�ّشكاِن والم�شاِكِن. 
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ًدا لنمِط الحياِة فيها، واأ�شا�َس  ًرا لوجوِد المدينِة وازدهاِرها، وُمحدِّ تعدُّ الوظيفُة ُمبرِّ
اأَن توؤدَي المدينُة اأكثَر مْن وظيفٍة في نف�ِس الوقِت،  تطّوِرها وت�شكيِلها، ومَن الممكِن 

ويمكُن تحديُد الوظائِف الرئي�شِة للمدِن على النحِو الآتي: 

بالّن�شـاِط  �لمــدِن  بع�ُس  تتمّتُع 
؛ ب�شبِب موقِعها الجغرافيِّ  التجاريِّ
على طرِق �لمو��شالِت �لرئي�شة, �أو 
مْن خالِل موقِعها البحرّي؛ فت�شتهُر 
كمواِنَئ تتميُز بعالقاٍت تجاريٍة مَع 
الّدوِل الأخرى، مثَل: مدينِة العقبِة 
الوحيَد  البحريَّ  المنفَذ  ُتعدُّ  التي 

, وتقوُم بن�شاٍط تجاريٍّ كبيٍر, من ��شتير�ٍد وت�شديٍر ونقِل �لّركاِب بيَن مختلِف  في �الأردنِّ
الّدوِل العربيِة ودوِل العالِم. انظِر ال�ّشكَل )6-2(.

الوظيفُة التجاريُة اأول

ال�شكل )2-6(: مدينة العقبة وميناوؤها.

ما دوُر ميناِء �لعقبِة في زيادِة �لّن�شاِط �لّتجاريِّ في �لمدينِة؟   ●

ما الوظائُف الأخرى لمدينِة العقبِة؟  ●

تعاوْن مَع زمالِئَك في البحِث عْن اأهمِّ المدِن التي ت�شتهُر بموؤانئها البحريِة الهامِة في   ●

 . الوطِن العربيِّ

طرِق  مفترِق  على  وقوِعها  �إلى  تعوُد  �لمفرِق  مدينِة  لن�شاأِة  �لتاريخيَة  �الأ�شباَب  �أّن 
الّتجارِة القديمِة؟ 
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مقرَّ  ت�شمُّ  ذ  اإِ الدولِة؛  عا�شمِة  في  والإداريِة  ال�شيا�شيِة  الحياِة  مظاهِر  جميُع  تتوفُر 
ا جعلها تحتلُّ مركًزا واأهميًة تميُزها  الحاكِم وال�ّشلطَة الت�شريعيَة والتنفيذيَة والق�شاَء، ممَّ
ُح  بع�َس عنا�شِر الحياِة ال�شيا�شيِة والإداريِة  عْن غيِرها. انظِر ال�ّشكَل )2-7( الذي يو�شّ

لمدينِة عماَن.

التاريخيُة،  والأماكُن  الطبيعُة،  منها:  �شياحيٌة،  مقوماٌت  المدِن  بع�ِس  في  تتوفُر 
والأثريُة، والترفيهيُة، كالم�شارِح، والمتاحِف، والحدائِق العامِة. انظِر ال�ّشكَل )8-2(، 

الذي يبيُن مدينَة جر�َس ال�شياحيِة.

الوظيفُة ال�شيا�شيُة والإداريُة

الوظيفُة ال�شياحيُة

ثانيًا

ثالثًا

حِة.مبنى مجل�ِس الّنواِب. مبنى ِوزارِة ال�شّ

ال�شكل )2-7(: مظاهُر الحياِة ال�شيا�شيِة والإداريِة في عماَن.

 ما الوظائُف الأخرى لمدينِة عماَن؟
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؛ حيُث يتوفُر في �لم�شانِع ما ي�شجُع على ��شتقر�ِر  تتمّتُع بع�ُس �لمدِن بالن�شاِط �ل�شناعيِّ
ال�شكاِن، مْن توّفِر خدماٍت، وبنيٍة تحتيٍة، وموا�شالٍت وكهرباَء. انظِر ال�شكَل )9-2(.

الوظيفُة ال�شناعيُة رابًعا

ما الوظائُف الأخرى لمدينِة جر�َس ال�شياحيِة؟ 

ال�شكل )2-8(: مدينُة جر�َس ال�شياحيِة.
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. ال�شكل )2-9(: المدُن ال�شناعيُة في الأردنِّ

●  كيَف ُت�شهُم المدُن ال�شناعيُة في تنميِة المجتمعاِت المحليِة؟ 

000000000000000000000000000000

00000000000000000000

39
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ال�شكل )2-10(: مدٌن لها وظيفٌة دينيٌة.

مكُة المكرمُة.

بيُت لحم. القد�ُس

الّدينيِة، مثَل مكَة المكرمِة، والمدينِة المنورِة،  تتمتُع بع�ُس المدِن بوجوِد الأماكِن 
التي  وماأدبا،  ال�شالُم -،  عليه  الم�شيِح -  مولُد  لحٍم، حيُث  وبيِت  ال�شريِف،  والقد�ِس 

يوجُد فيها جبُل نّبو. انظِر ال�ّشكَل )10-2(.

الوظيفُة الدينيُة خام�ًشا
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ما المق�شوُد بالمفاهيِم الآتيِة:   -1
المدِن ال�شناعية، المدِن الدّينية، المدِن ال�ّشياحية، المدِن الّتجارية؟   

بيْن وظائَف المدِن.  -2
ف�ّشِر العبارَة الآتيِة: تنمو الوظيفُة ال�شكنيُة في المدِن اأكثَر مْن غيِرها.  -3

�شنِِّف المدَن التاليَة ح�ْشَب وظائِفها، كما هو مبيٌَّن في الجدوِل:  -4
، رام اهلل، عجلوَن، جدَة، �شحاَب. عماَن، دبيَّ  

وظيفٌة �شياحيٌةوظيفٌة �شناعيٌة وظيفٌة دينيٌة وظيفٌة تجاريٌة وظيفٌة �شيا�شيٌة 

حــدْد علـــى خـريطـــِة   -5
الأردنِّ ال�شّمـــاِء، اأهــمَّ 
المدِن التي يغلُب عليها 
طاِبــُع الوظائِف الآتيِة: 

اأ   -  الدينيُة.
ب- ال�شياحيُة.
جـ- ال�شناعيُة.
د  - التجاريُة.
هـ - ال�شيا�شيُة.

الدرُسأسئلة الدرس
 الثالُث
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ُر التحضُّ الدرُس
 الثالُث

●  هل تختلُف �أنماُط �لحياِة و�شلوُك �لنا�ِس في �لقريِة عْنها في �لمدينِة؟
�شـهَدْت مدُن اأوروبا بعَد قياِم الثـورِة ال�شناعيِة تطوًرا في ال�شناعِة، الأمُر الذي اأ�شهَم 
في زيادِة الطلِب على الأيدي العاملِة ل�شرورِة الحاجة اإليها، مّما اأدى اإلى هجرِة ال�ّشكاِن 
يِف اإلى المدِن ل�شدِّ النّق�ِس في الأيدِي العاملِة، الذي انعك�َس على تزايِد اأعداِد  مَن الرِّ

�شّكاِن تلِك المدِن تاريخًيا.
مِة بيَن الّريِف والمدينِة،  اأّما في الّدوِل الّناميِة، ونتيجَة الّتبايِن في حجِم الخدماِت المقدَّ
ِر فر�ِس �لعمِل, فقْد ز�دِت �لهجرُة ب�شكٍل يفوُق قدرَة �لمدينِة على ��شتيعاِب هذه  وتوفُّ

الزيادِة في اأعداِد ال�شكاِن؛ مّما اأدى اإلى ظهوِر نتائَج �شلبيٍة لهذِه الظاهرِة. 

ِر: زيادُة �شّكاِن المدِن بن�شٍب كبيرٍة نتيجَة انتقاِل ال�ّشّكان ِمَن الّريِف  ُد بالتح�شّ ُيْق�شَ
اإلى حيـاِة المدينِة، ويترتُب على ذلَك  اإلى المدِن، وتغيِر نمِط حياِتهم مْن حياِة القريِة 
انت�شاُر ظاهرِة التمّدِن التي ُيق�شُد بها: تغيٌر في الخ�شائ�ِس الجتماعيِة والثقافيِة ل�شّكان 
المدينِة مْن حيُث نمُط حياِتهم، و�شلوِكهم وعاداِتهم وتقاليدهم، التي تختلُف عْن نمِط 

حياِة �شّكاِن الريِف. انظِر ال�ّشكَل )11-2(.

ِن؟  ِر و�لتمدُّ ما �لفرُق بيَن �لتح�شُّ
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عر�ُس في مدينٍة.عر�ُس في قريٍة.
ال�شكل )2-11(: عاداُت وتقاليُد �شكاِن القرية و�شكاِن المدينِة في الأفراِح.

ِر  عواِمُل التح�شُّ اأول

ِر؟ ●  هل الزيادُة في عدِد ال�شكاِن توؤثُر في زيادِة عدِد الَح�شَ
يتزايُد عدُد �شّكاِن المدِن بطريقتيِن:

1 - الزيادُة الطبيعيُة لل�شكاِن
ِل �لوفياِت. وتعزى �لزيادُة في �أعد�ِد �لمو�ليِد  هي �لفرُق بيَن معّدِل �لمو�ليِد وُمعدَّ  

وانخفا�ِس اأعداِد الوفياِت اإلى:
تح�ّشِن م�شتوى معي�شِة ال�ّشكاِن. اأ    - 

العالِم؛  م�شتوى  على  الوفياِت  ن�شبِة  تدني  اإلى  ذلَك  اأّدى  اإذ  حي؛  ال�شّ التقّدِم  ب - 
اأّما في الدوِل المتقدمِة، فقْد تمَّ �شبُط الزيادِة في  وخا�شًة في الدوِل الناميِة، 
معدلِت المواليِد مْن خالِل �شيا�شاٍت �شكانيٍة تّتُبعها الدوُل مثَل: تحديِد الّن�شِل.

2 -الهجرُة
زيادِة  في  مهًما  عاماًل  الداخليٍة(  )الهجرُة  المدِن  اإلى  الّريِف  مَن  الهجرُة  ُتعدُّ   
ـِر، اأّما في الع�شِر الحديِث،  معدلِت نموِّ �شكاِن المدِن وارتفـاِع م�شتوى التح�شّ
َفقْد انخف�شِت الهجرُة مَن الّريِف اإلى المدِن في الدوِل المتقدمِة، بينما ا�شتمرْت 
�شكاِن  زيادِة عدِد  اآخَر في  الخارجيُة دوًرا  الهجرُة  تلعُب  الناميِة، كما  الّدوِل  في 
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الآثاُر الناتجُة عِن التّح�شِر  ثانيًا

ما اأ�شباُب الهجرِة من الّريِف اإلى المدِن؟

انظْر اإلى الجدوِل الآتي الذي يبيُن عوامَل الجذِب اإلى المدينِة، وعوامَل الّطِرد مَن 
الّريِف.

الجدول )2-2(: عوامُل الجذِب اإلى المدينِة وعوامُل الّطرِد مَن الّريِف.
عوامُل الّطرِد من الّريِفعوامُل الجذِب اإلى المدينِة

1- الِبطالُة.1- تواُفُر فر�ِس العمِل.
2- تدّني ُم�شتوى الخدماِت.2- توافُر الخدماِت.

3- اعتماُد ال�شكاِن على الزراعِة.3- تزاُيُد الأن�شطِة القت�شاديِة والإداريِة.
4- فقُر ال�ّشكاِن.4- �شهولٌة وُي�ْشُر م�شتوى حياة.

اقترْح ُطُرًقا للحدِّ مْن هجرِة ال�ّشكاِن مَن الّريِف اإلى المدينِة. 

ِر تغير�ٌت مهمٌة تحدُث في �لمدِن, مْنها: ينتُج عْن عمليِة �لتح�شّ
. 1 - تز�يُد �لّن�شاِط �القت�شاديِّ

غِط على الخدماِت والمرافِق. 2 - تزايُد ال�شّ
3 - �لتلوُث.

. انظِر ال�ّشكَل )12-2(. 4 - الزدحاُم ال�شكانيُّ

المدِن؛ فالغالبيُة الُعظمى مَن الَعمالِة الوافدِة تتركُز في المدِن، وب�شكٍل خا�سٍّ في 
المدِن الرئي�شِة، بحًثا عْن فر�ِس العمِل.



56

فيِح. ال�شكل )2-12(:  مدُن ال�شّ

ِر اإلى اآثاٍر �شلبيٍة، واأخرى اإيجابيٍة. ●  �شّنِف الآثاَر الناتجَة عْن عمليِة التح�شّ

خ�شائ�ُص المدينِة

ُر في الأردنِّ التح�شُّ

ثالثًا

رابًعا

تتميُز المدينُة عْن غيِرها من التجمعاِت ال�ّشكانيِة بما ياأتي:
1- الكثافُة ال�شكانيُة مرتفعٌة.

2- يعمُل ال�شكاُن بوظائَف واأعماٍل متعّددٍة.
3- تعدُّ مركًزا اإداريًا واقت�شاديًّا وثقافيًّا.

الخارجيِة،  والهجراِت  الطبيعيِة  الزيادِة  بفعِل  الأردنِّ  في  ال�ّشكاِن  اأعداِد  لتزايِد  نظًرا 
اإلى  الح�شِر  �شكاِن  ن�شبِة  زيادِة  اإلى  ذلك  اأّدى  المدِن،  اإلى  الّريِف  مَن  الهجـراِت  وزيادِة 
90.3% تقريًبا؛ مّما  ي�شّكُل عبًئا  اقت�شاديًا على الدولِة؛  فارتفاُع ن�شبِة �شكاِن الح�شِر يوؤدي 
اإلى الزيادِة الم�شتمرِة في الّطلب على الخدماِت الرئي�شِة في المدِن، اإ�شافًة اإلى الّطلِب على 
الوحداِت ال�شكنيِة والوظائِف التي يوؤدي عدُم توَفِرها اإلى زيادِة الِبطالِة بيَن �ُشكاِن المدِن، 
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ِر من خالِل: الأمُر الذي ينتُج عْنه نتائُج اجتماعيٌة �شلبيٌة. وتقا�ُس ن�شبُة التح�شّ

%100 *                          

محافظاِت  في  والّريِف  الح�شِر  �شكاِن  عدَد  يبيُن  الذي   )3-2( الجدوَل  انظِر 
المملكِة، ُثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتية:

الجدول )2-3(: ن�شبُة الح�شِر والّريِف.
ن�شبة التح�شرالمجموعريفح�شرالمحافظة
38959911115354007526العا�شمة

40366588044491709البلقاء
1315193496851364878الزرقاء
14798841204189192ماأدبا
16347711353871770158اربد

383073166875549948�لمفرق
18243454625237059جر�س

14774228338176080عجلون
187243129386316629الكرك
750692122296291الطفيلة
7791466168144082معان
16024027920188160العقبة

90.3%86113239203899531712المملكة
الم�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة لعام 2015م.

●  ا�شتخرْج ن�شبَة الح�شِر في كلِّ محافظة؟
●  في اأيِّ المحافظاِت تزداُد ن�شبُة �شكاِن الح�شِر عن70%؟ 
●  اأيُّ المحافظاِت تقلُّ فيها ن�شبُة �شكاِن الح�شِر عن 50%؟ 

عدُد �شكاِن الح�شِر
المجموُع الكلّي ل�شكاِن المحافظِة
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ما المق�شوُد بالمفهومين الآتيين:  -1
ِن. ِر، التمدُّ التح�شّ  

ف�ّشْر ما ياأتي:   -2
اأ    - انتقاُل ال�شكاِن مَن الّريِف اإلى المدينِة في الّدوِل الناميِة.  

ب - انخفا�ُس عدِد الوفياِت في الّدول الناميِة.  
. ِر في الأردنِّ جـ - ازدياُد ن�شبِة الّتح�شُّ  

ما طرُق زيادِة �ل�ّشكاِن في �لمدِن؟  -3
قارْن بيَن عوامِل الجذِب في المدينِة وعوامِل الّطرِد مَن الّريِف.  -4

ُزْر موقَع الإح�شاءاِت العامِة www.dos.gov.jo، واح�شْل على عدِد �شكاِن الح�شِر   -5
اأفراِد  مَع  اعمْل  ثّم   ،)2011  ،1994  ،1952( لالأعوام  الأردنِّ  في  والّريِف 

مجموعِتك، على اإجراِء مقارنٍة بيَن هذِه ال�شنواِت، واأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة:
؟ اأ    -  هل يتزايُد �شكاُن الح�شِر في الأردنِّ  

ِر عْن 70%  في �شنة 2011م؟  ُب التح�شّ ب - ما المدُن التي يزيُد فيها ِن�شَ  
ِر. ا�شتعانًة بالجدوِل )2-3( رتْب محافظاِت المملكِة ت�شاعديًا ح�ْشَب ن�شبِة الّتح�شّ  -6

الّدرُسأسئلة الدرس
 الّرابع



59

ِر في العالِم  اّتجاهاُت التحضُّ الّدرُس
 الّرابع

ِر في العالِم. ال�شكل )2-13(: اتجاهاُت التح�شّ

ِر في العالِم. �شِف اّتجاَه التح�شّ  ●
ماذا ينتُج عْن تزايِد ن�شبِة �شكاِن الح�شِر على م�شتوى العالِم؟  ●

لو تركزِت ال�شناعاُت في الّريِف، وتوافرْت فيه الخدماُت، هل يوؤّثُر ذلَك على م�شاِر   ●
ِر في العالِم؟ اّتجاه التح�شّ
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ِر في مدِن العالِم؟ ●  لماذا ت�شتمرُّ عمليُة التح�شُّ
تزايدْت  تاريخيًة،  ظاهرًة   - المدِن  في  ال�ّشكاِن  ُز  تركُّ اأَْي   - ِر  التح�شّ ظاهرُة  تعدُّ 
 ،%2 نحَو  ع�شَر  التا�شَع  القرِن  مطلَع  العالِم  في  المدِن  �شّكاِن  ن�شبُة  رْت  ُقدِّ اإذ  حديًثا، 
وو�شلْت هذِه الن�شبُة اإلى ما يقارُب 50% عاَم 2000 م. تاأمِل ال�ّشكَل )2-13( الذي 

ِر في العالِم، واأجْب عِن الأ�شئلِة الآتية: يبيُن اتجاهاِت الّتح�شّ

�شكان الح�شر في العالم�شكان الريف في العالم

ن(
ليو

 )م
كان

ل�ش
ا

ال�شنة
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ُر على م�شتوى �لعالِم بثالِث مر�حَل, هَي:  يمرُّ �لتح�شُّ
المرحلُة الأوليُة: ُتعبُِّر هذِه المرحلُة عِن المجتمِع الذي يمار�ُس حرفَة الّزراعِة، ويقَطُن 

معظُم ال�شكاِن ِفي الّريِف، بينما تقلُّ ن�شبُة �شكاِن المدِن.
ِز الأن�شطِة  لَتركُّ التّزايِد: تزيُد ن�شبُة �شكاِن المدِن في هذِه المرحلِة عن %60  مرحلُة 

القت�شاديِة، والتجاريِة، وال�شناعيِة.
ُمَجمِل  المرحلِة عْن 80% مْن  المدِن في هذِه  ن�شبُة �شكاِن  تزداُد  مرحلُة ال�شتقراِر: 
ال�ّشكان في الدولِة، وخا�شًة في الّدوِل المتقدمِة �شناعًيا، وبع�ِس الّدوِل الناميِة، خا�شًة 

الدوَل العربيَة النفطيَة. انظِر ال�ّشكَل )14-2(.

ِر في الّدوِل العربيِة النفطيِة تزيُد عْن %90. اأّن ن�شبَة التح�شُّ

ال�شكل )2-14(: مدينُة دبي.

ُر على م�شتوى العالِم  مراحُل التح�شّ اأول



61

اأيُّ المراحِل ال�ّشابقِة تمرُّ بها الّدوُل الناميُة؟

ِر على م�شتوى العالِم بيَن الّدوِل المتقدمِة �شناعًيا  تختلُف دوافُع اّتجاهاِت التح�شّ
ال�شناعاِت  ِز  تركُّ في  المتقدمِة  الّدوِل  في  ال�شناعيُة  الثورُة  اأ�شهمِت  اإذ  الناميِة،  والّدوِل 
في ُمُدِنها، في الوقِت الذي اعتمدْت فيه الزراعُة في الّريِف على الآلِت الزراعيِة، مّما 

ا في الأيدي العاملِة، ودفَعها للهجرِة نحَو المدِن. �شّكَل فائ�شً
ِر بفعِل تزايِد الهجرِة مَن الريِف  اأّما في الّدوِل الناميِة، فاإّن دوافَع تزاُيِد ن�شبِة التح�شّ

الى المدِن؛ ب�شبِب فقِر �ُشّكاِن الّريِف، جاءْت نتيجَة العوامِل الآتيِة:
1 - قلِة فر�ِس العمِل.
2 - نق�ِس الخدماِت.

ُتقا�س الهيمنُة الح�شريُة مْن خالِل:

ِز  لتركِّ الَدولة،  على  �شيطرِتها  اإلى  المدِن،  في  كبيٍر  ب�شكٍل  ال�ّشكاِن  ترّكُز  يوؤّدي 
الأن�شطِة القت�شاديِة، والخدماِت والموؤ�ش�شاِت، وُيَعرُف ذلك َبالهيمنِة الح�شريِة،  
الرئي�ُس  الترّكُز  الناميِة، بحيُث يكوُن  الّدوِل  العديِد مَن  الظاهرُة في  وتنت�شُر هذِه 
لل�ّشكاِن في العا�شمِة، كما هو الحاُل في مدينِة بومباي في الهنِد، ولغو�س في 

نيجيريا، ودكا في بنغالدي�س، والقاهرِة في م�شَر.

عدِد �شكاِن المدينِة الأولى
عدِد �شكاِن المدينِة 2 + عدِد �شكاِن المدينِة 3 + عدِد �شكاِن المدينِة 4

دوافع التّح�شِر  ثانيًا
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اأيَن يزداُد تاأثيُر الهيمنِة الح�شريِة، في مدِن الدوِل المتقدمِة، اأْم في مدِن الّدوِل الناميِة؟ 
لماذا؟

وبما اأنَّ القيمَة اأكبُر من )1( ، فذلك يعني وجوَد هيمنٍة ح�شريٍة لمدينِة عماَن.

فاذا كانْت قيمُة الناتِج تزيُد عْن )1( �شحيٍح، فاإنَّ ذلَك يعني وجوَد هيمنٍة للمدينِة 
الأولى في الدولِة. 

مثال 
بلَغ عدُد �شكاِن المدِن الأربِع الأولى، مْن حيُث عدُد ال�شكاِن في الأردِن ح�شَب نتائِج 

التعداِد العامِّ لل�شكاِن والم�شاكِن �شنة عام 2015م ، كما ياأتي:

عدُد ال�شكاِنالمدينُة
4007526عماُن
1770158اإربُد

1364878الزرقاُء
549948�لمفرُق

با�شتخداِم مقيا�ِس الهيمنِة، هْل يوجُد هيمنٌة ح�شريٌة للمدينِة الأولى؟

عدُد �شكاِن عماَن
عدِد �شكاِن �إربَد + عدِد �شكاِن �لزرقاِء + عدِد �شكاِن �لمفرِق

4007526
3684984

1.08 =
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ما المق�شوُد بالمفاهيِم الآتيِة:  -1
مرحلِة ال�شتقراِر، الهيمنِة الح�شريِة؟  

ِر؟ ما مراحُل عمليِة التح�شّ  - 2
ِر في مدِن الّدوِل المتقدمِة، ومدِن الّدوِل الناميِة. قارْن بيَن اتجاهاِت الّتح�شّ  - 3

ف�شْر ما ياأتي:   - 4
ر في الّدوِل الناميِة اأكثَر مَن الّدوِل المتقدمِة. اأ    - تزايَد عمليِة التح�شّ  

ب - يتميُز م�شتوى التح�شِر بالّدوِل المتقدمة باأّنه اأعلى ْمنه في الدوِل الناميِة.  
ما النتائُج ال�شلبيُة المترتبُة على الهيمنِة الح�شريِة؟  - 5

6 - اقترْح طرًقا للحدِّ مْن هجرِة �شّكاِن الريِف اإلى المدِن في الّدوِل الناميِة؟
فيها، هل  المعي�شِة  تكاليِف  الناميِة، وارتفاِع  الّدوِل  في  المدِن  ازدحاِم  وِء  7 - في �شَ

. تتوقُع حدوَث هجرٍة عك�شيٍة �إلى �لريِف؟ دّلْل على �إجابِتَك باأمثلٍة مَن �الأردنِّ
يزيُد عدُد  الناميِة،  الّدوِل  والعالِم، وعّيْن ع�شَر مدٍن في  الأردنِّ  اأطل�ِس  اإلى  ارجْع   - 8

�شكاِنها على ع�شرِة ماليين ن�شمٍة، ثّم نّظْمَها في جدوٍل.
اح�شْب ِمقيا�َس الهيمنِة للمدِن الآتية:  - 9

عدُد ال�شكاِنالمدن
2650000المدينة 1
1100000المدينة 2
870000المدينة 3
650000المدينة 4

أسئلة الدرس
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نشاط

المشكالُت الحضِريُة الّدرُس
 الخامُس

●  ما المجتمُع الذي تعي�ُس فيه )ريفّي، اأم ح�شرّي(؟ هل يعاني مْن نق�ٍس في الخدماِت؟
ر في المدِن م�شكالٌت؟ اذكْرها. ●  هل ي�شاحُب عمليَة التح�شّ

ينتُج عْن تزايِد عدِد �شكاِن المدِن م�شكالٌت ح�شريٌة عديدٌة، تبرُز في الدوِل الناميِة 
ها: ب�شكٍل اأكبَر مْنها في الّدوِل المتقدمة، اأهمُّ

و�شـائِلـه  بجميـِع  النقـُل  ُيعـدُّ 
اأجـزاِء  لربـِط  الـرئي�َس  ال�شـريـاَن 
المدينِة و�شواحيها، وتعاني العديُد 
 ، مَن المدِن ِمَن الزدحاِم المروريِّ
الُكبرى؛  العوا�شِم  في  وخا�شًة 
في  المركباِت  اأعداِد  لتزايِد  نظًرا 

الُمدن. انظِر ال�ّشكَل )15-2(.
الّنقل  حركِة  ازدحاِم  اأ�شباُب  ما   ●

في المدِن؟

النقـل اأول

ال�شكل )2-15(: الزدحاُم المروريُّ في المدِن.

م�شكلِة  على  للّتغلِب  المقترحاِت  مَن  مجموعٍة  تقديِم  في  زمالِئك  مَع  تعاوْن   
الزدحاِم المرورّي في المدِن الأردنيِة. 
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الخدمات

تلوُث البيئة

ثانيًا

ثالثًا

غِط على الخدماِت. ال�شكل )2-16(: م�شكلُة ال�شّ

تبرُز هذه الم�شكلُة في العديِد من المدِن، وخا�شًة في مدِن الـّدوِل الناميِة، وتتمَثُل 
، والخدماِت  التّياِر الكهربائيِّ رِف ال�شحي، وانقطاِع  في نق�ِس المياِه، وخدماِت ال�شّ
ال�شحيِة والتعليميِة؛ نظًرا للّزيادِة ال�شكانيِة الم�شتمرِة في هذه المدِن الناتجِة عِن الزيادِة 
الطبيعية، والهجرِة مَن الريِف اإلى المدن. تاأمِل ال�ّشكَل رقم )2-16( الذي يبيُن ال�شغَط 

على الخدماِت، واأجْب عِن الأ�شئلِة الآتية:

و�لمخّلفاِت  �لهو�ِء,  بتلّوِث  تتمّثُل  و�لتي  �لمدِن  في  �لبيئيِة  �لم�شكالِت  ِحّدُة  تزد�ُد 
ال�شناعِة،  وقياِم  لل�شكاِن،  ال�شديِد  والترّكِز  ِر  التح�شّ �شرعِة  نتيجَة  ال�شناعيِة،  والنفاياِت 

وتزايِد حركِة و�شائِل الّنقِل المختلفة. انظِر ال�ّشكَل )17-2(. 

الّدوِل  اأم في مدِن  الناميِة،  الّدوِل  الخدماِت؟ في مدِن  َتظهُر م�شكلُة  الّدوِل  اأيِّ  في   ●

المتقدمِة؟
ما اأ�شباُب تزايِد م�شكلِة الخدماِت في المدِن؟  ●
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ما �أ�شباُب م�شكلِة تلّوِث هو�ِء �لمدِن؟

ما اأهميُة وجوِد المتنزهاِت وال�شاحاِت الخ�شراِء ل�شكاِن المدينِة؟

ال�شكل )2-17(: م�شكلُة تلوِث �لبيئِة في �لمدِن.

نق�ُص اأماكِن التّرويِح وال�شتجماِم

ال�شكُن في المدن

رابًعا

خام�ًشا

تعدُّ �شرورًة في كلِّ مدينٍة؛ لأَنَّ ال�شاحاِت الخ�شراَء توؤّثُر اإيجابًيا على �شحِة الإن�شاِن 
المباني  وازدحاِم  المدِن،  في  الأرا�شي  اأ�شعاِر  ارتفاِع  نتيجَة  وَتظَهُر  ن�شاِطه،  وتجديِد 

ال�شكنيِة.

يزداُد الطلُب على ال�شكِن في المدِن، نتيجَة تزايِد اأعداِد ال�ّشكاِن، حيُث تعجُز الكثيُر 
من الحكوماِت في الّدوِل الناميِة عْن توفيِر الوحداِت ال�شكنيِة للقادميَن اإلى المدِن، مّما 
َت�شبََّب في ظهوِر الأكواِخ والأحياِء الفقيرِة القريبِة مَن المدِن. تاأمِل ال�شكَل )18-2( 

واأجْب عِن الأ�شئلِة الآتية:
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م�شكالٌت اجتماعيٌة �شاد�ًشا

مِن  اأثٌر ملمو�ٌس  ِر،  التح�شّ ن�شـبِة  المدِن، وارتفاِع  اإلى  المتزايدِة  الهجرِة  لعوامِل  كاَن 
�جتماعيٍة,  م�شكالٍت  ظهوِر  �إلى  �أّدى  مّما  �لمدِن,  مجتمِع  في  عديدٍة  ثقافاٍت  �ختالِط 
الِبطالِة والفقِر، وظهوِر بع�ِس ال�شلوكياِت غيِر المرغوِب فيها، كالعنِف وال�شرقِة،  مثَل: 

والجريمِة. 

ال�شكل )2-18(: م�شكلُة ازدحاِم الم�شاكِن والأحياِء الفقيرِة في المدِن.

●  ما �شبُب تزايِد م�شكلِة ال�ّشكِن في المدِن، وخا�شًة في الدوِل الناميِة؟ 
●  لماذا تقاُم الأكواُخ والأحياُء الفقيرُة بالقرِب مَن المدِن؟

نشاط

الَفْقِر  م�شكلتَي  لحلِّ  المقترحاِت  مَن  مجموعٍة  تقديِم  في  زمالِئك  مَع  تعاَوْن 
والِبطالِة. 
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أسئلة الدرس

ما الم�شكالُت الح�شريُة التي تعاني منها المدُن؟  -1
ف�شْر ما ياأتي:   -2

اأ    - تعاني العديُد مَن المدِن مَن الزدحاِم المرورّي.   
ب - تزد�ُد م�شكلُة تلوِث �لبيئِة في �لمدِن.   

غِط على الخدماِت.  جـ  - تعاني بع�ُس المدِن مَن ال�شَّ  
ما الم�شكالُت البيئيُة التي تعاني منها المدُن؟   -3

اأيَن تظهُر الم�شكالُت الح�شريُة، في الدوِل المتقدمِة �شناعًيا اأْم في الدوِل  الناميِة؟   -4
لماذا؟

اذكِر الم�شكالِت الح�شريَة التي تعاني منها المدُن.   -5
هل اأّدى غياُب التخطيِط ال�شامِل في المدِن اإلى م�شاكَل في بيئِتها الح�شريِة؟ اذكْر   -6

. اأمثلًة على دوٍل عربيٍة تعاني مَن الكتظاِظ الح�شريٍّ
اقترْح حلوًل للحدِّ مَن الم�شكالِت الح�شريِة الآتيِة:   -7

اأ    - تلّوِث �لبيئِة.  
ب - الطلِب على ال�ّشكِن.  

جـ  - ال�شغِط على الخدماِت.  
د    - فقداِن اأماكِن الترويِح وال�شتجماِم.  
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1- ما المق�شوُد بالمفاهيِم والم�شطلحاِت الآتيِة:
ناعيِة.  ِر، المدينِة المهيمنِة، المدِن ال�شّ واحي، التح�شّ ، ال�شّ التمّدِن، الّنمِط الخّطيِّ  

ُح العالقَة بيَن ما يلي : 2- كّوْن تعميًما يو�شّ
ِل الزيادِة الطبيعيِة/ وانخفا�ُس معّدِل الوفياِت. اأ    - ارتفاُع معدَّ  

ب - توافُر فر�ِس العمِل وزيادُة الّدخِل/ والحدُّ مْن هجرِة �شكاِن الّريِف.  
ي والِزراعِة. جـ  - ن�شاأُة المدِن القديمِة وتطّوُرها/ وتقّدُم اأنظمِة الرِّ  

ُن ون�شوُء المدِن الحديثِة/ واكت�شاُف المعادِن. د    - التوطُّ  
3- ف�شْر ما ياأتي: 

ناعيِة. ِر في اأوروبا بعَد الثورِة ال�شّ اأ    - ارتفاَع ن�شبِة التح�شّ  
ب - اإقامَة الأ�شواِر الح�شينِة حوَل المدِن القديمِة.  

َرها. جـ - ازدهاَر مدينِة معاَن وتطوُّ  
د- اختالَف معياِر تحديِد المدينِة مْن دولٍة اإلى اأخرى.  

4- اقترْح حلوًل لكلٍّ مَن الم�شكالِت الح�شرية الآتية:
اأ    - الأكواُخ والأحياُء الفقيرُة حوَل المدِن.  

. ب - الزدحاُم المروريُّ  
غُط على الخدماِت الّتعليميِة وال�شحيِة. جـ  - ال�شّ  

د    - تراكُم الّنفاياِت في المدِن.  

أسئلة الوحدة
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5- وفِّْق بيَن المدينِة ووظيفِتها كما في الجدوِل الآتي:
الوظيفٌةالمدينُة
ثقافيٌة العقبُة 
�شياحيٌة عماُن 

عا�شمٌة �شيا�شيٌة المدينُة المنورُة 
دينيٌة �شرُم ال�شيِخ 

ميناٌء فا�س 

6- على خريطِة الأردنِّ ال�شماِء حّدْد المدينَة الرئي�شَة في كلِّ محافظٍة.

خريَطُة الأردنِّ ال�شماِء
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ِر، �شتكوُن قادًرا على ممار�شِة المهاراِت  بعَد درا�شِة ن�شاأِة المدِن وتطوِرها، والتح�شّ
الآتية، وفًقا للمعاييِر الُمدرجِة في الجدوِل اأدناه، ُقْم بو�شِع اإ�شارة )√( في الَمرّبِع الذي 

ينا�شُب اأداءك لكلِّ مهارٍة منها:

اأحّدُد على خريطِة الأردنِّ المدَن الرئي�شَة واأهمَّ الُقرى.

. اأحّلُل اأ�شباَب الهجرِة مَن الّريِف اإلى المدِن في الأردنِّ

اأقارُن بيَن المدِن القديمِة والحديثِة وفَق متغيراٍت عدٍة.
�أحّدُد على خريطِة �لعالِم خطوَط �لهجر�ِت �لَكبرى.

اإلى  فترٍة  مْن  المدينِة  وظائِف  اختالِف  اأ�شباَب  اأف�ّشُر 
اأخرى. 

اأدرُك اأ�شباَب وجوِد اأكثِر مْن عا�شمِة في بع�ِس الّدوِل. 
ِر ومراحِله. اأُحّدُد بو�شوٍح عواِمَل التح�شّ

ِر في الأردنِّ َوْفَق اأرقاٍم وبياناٍت.  اأ�شتخرُج ن�شبَة التح�شّ
اأفهُم اأ�شباَب تراجِع اأهميِة ُكلٍّ مَن المدِن الآتية:

 اأمِّ الجماِل، اأمِّ قي�ٍس في الوقِت الحا�شِر. 
. اأقّدُم حلوًل لم�شكالِت البيئِة الح�شريِة في الأردنِّ

1
2
3
4
5

6
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9

10

�شعيٌفجيٌّدممتاٌزعنا�شُر الأداِءالّرقم



انتهى الكتاُب بحمِد اهلِل تعالى
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