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 [جوابو  سؤال]

––

 العوامل الطبيعية وأثرها في السكان: الوحدة الأولى
 الوحدة الأولىب والمفاهيم الواردةمصطلحات ال: 
ية السطح قليلة الانحدار والتضرس السهل -  : أراضي واسعة مستو
 : هي السهول المحاذية للبحار والمحيطات وتنتشر في مناطق واسعة من العالمالسهول الساحلية -
بتها العاليةالسهول الفيضية -  : هي السهول التي تتكون على جانبي الأنهار وتمتاز بخصو
 دباأربد ومإمسطحات المائية مثل سهول ة عن الهي السهول التي تكون بعيد :السهول الداخلية -
: هي أراضي مرتفعة عن سطح الأرض تعلوها قمة وتميل سفوحها إلى الانحدار وتتباين في الجبال -

 ارتفاعها فأحياناً تكون ذات ارتفاعات قليلة وتصل أحياناً لعدة كيلومترات 
 : أحد أشكال الأرض الذي يجمع بعضاً من خصائص السهول وخصائص الجبال الهضاب -
يلةالمناخ -  : حالة الجو لمنطقة ما خلال فترة زمنية طو
بة - ية ومعدنية وماء وهواءالتر  : طبقة رقيقة هشة تغطي سطح وتتكون من مواد عضو
ية إكلمة :السافانا - يلة المختلطة مع الشجيرات على أطراف الغابات المدار  سبانية تعني الحشائش الطو
يقيا :الاستبس - كلمة روسية تعني الحشائش القصيرة في نطاقات العروض في كل من اوراسيا وافر

 وامريكا الجنوبية 
 

 

 لعوامل الطبيعيةالدرس الأول: ا
يع السكان وأنشطتهم الاقتصاديةأهم المقومات التي تؤثر بشكل مباشر على تما س:   ؟وز

بة  –المناخ  –أشكال سطح الأرض ج:   موقع الدولة ومساحتها وشكلها  –النبات الطبيعي  –التر
 :ذكرهاا السهول إلى ثلاثة أقسامتقسم س: 
 السهول الداخلية  -3  السهول الفيضية  -2 السهول الساحلية  -1 ج: 
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 قارن بين السهول الساحلية والسهول الفيضية والسهول الداخلية من حيث الموقع س: 

 موقعها نوع السهل
 تتكون بمحاذاة البحار والمحيطات السهول الساحلية
 تتكون على جانبي الأنهار السهول الفيضية
 تنشأ بعيداً عن المسطحات المائية السهول الداخلية

 : تنشأ معظم الحضارات في المناطق السهلية عللس: 
 ولأنها ملائمة لممارسة الأنشطة  -3وسهولة النقل والمواصلات  -2 بسبب خصوبة التربة  -1ج: 

 أمثلة على الجبال في العالم أعِط س: 
 جبال الأنديز في أمريكا الشمالية  -2جبال الهملايا في آسيا  -1ج: 

ً أعلى قمة جبلية ما هي س:   ؟أعلى قمة جبلية في الأردن؟ وما هي عالميا
 م          8888فرست يبلغ ارتفاعها اقمة جبل : في العالمج: 
 م  1888: قمة جبل أم الدامي التي تقع جنوبي الأردن وبلغ ارتفاعها في الأردن   

  ؟المزايا التي تتمتع بها الهضابما س: 
ية السطح  .1  تعتبر مناطق مرتفعة مستو
 شديدة الانحدار تمتد إلى مئات الكيلو متراتجوانبها  .2
 تمتاز بتجانس سطحها في الارتفاع .3
  الهضاب في الوطن العربيذكر ثلاثة من اس: 
 هضبة حضر موت في اليمن -2 هضبة تادميت في الجزائر  -1ج: 
يقية ) الصحراء ال كبرىالهضبة العرب-3      (ية الإفر

 البني الفاتحج:  ؟في الخرائط الطبيعيةمثيل الهضاب للون الذي يستخدم لتما اس: 
 ؟عناصر المناخما أهم س: 
ياح -1 ج:   الرطوبة -8     الضغط الجوي-3     الحرارة-2    الر
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 ؟لعوامل المؤثرة بالمناخما اس: 
الغطاء  -8  رب والبعد عن المسطحات المائية الق -3التضاريس  -2الموقع الفل كي  -1ج: 

 النباتي 
   ؟ في منطقة ما الموقع الفل كي بالتأثير على درجات الحرارةكيف يعمل س: 

                  درجات الحرارة وموقع المنطقة على دوائر العرضأو كوّن تعميماً بين 
يق معرفة موقعها بالنسبة لدوائر العرض فكلما اقترب المكان من خط الاستواء تكون درجة ج:  عن طر

 الحرارة عالية والعكس صحيح  
 ؟تأثير الموقع الفل كي على معدلات الأمطار في العالمبيّن س: 
يةأكثر أمطاراً من غيرها على عكس  المناطق الاستوائيةتعتبر ج:  التي تتناقص فيها كميات  المناطق المدار

 المناطق القطبيةوتتناقص في  المناطق المعتدلةالأمطار ثم ترتفع معدلات الأمطار في 
 ؟ الأرض في الحالة المناخية للمنطقة تأثير أشكال سطحما س: 
 : تؤثر أشكال الأرض في الحالة المناخية أو علل    

 يؤدي الارتفاع عن سطح البحر إلى انخفاض درجات الحرارة والضغط الجوي  .1
تزداد الأمطار في المرتفعات من حيث الكمية والشكل )تؤثر التضاريس واتجاهاتها في التساقط  .2

يصبح ا  (ساقط ثلجياً في المناطق العاليةلتعن سطح البحر و
ياح أكثر أمطاراً من السفوح المعاكسة  .3  تعتبر السفوح المواجهة للر
 ؟تأثير المسطحات المائية على المناخما س: 
( اخ معتدل )شتاء دافئ وصيف معتدل وهواء رطبتتمتع المناطق القريبة من المسطحات المائية بمنج: 

الحرارة شتاءها بارد وصيفها شديد المسطحات المائية مناخها قاري ) عنأما الجهات الداخلية البعيدة 
 (تقل فيها معدلات الأمطار

 ؟نباتي مع درجات الحرارة والرطوبةوجود الغطاء الكوّن تعميماً بين س: 
يادة الرطوبة ج:   تعمل كثافة الغطاء النباتي على تقليل درجات الحرارة وز
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 ؟كيف تنشأ التربةس: 
يةتنشأ من تفتت الصخور بفعل عمليات ج:  ية التجو يةو والتعر  تحلل المواد العضو

بة إلى قسمينتقسم س:   وضحهما التر
بة الخصبة .1 ية: التر  غنية بالأملاح ، تمتاز بأنها جيدة الصرف والتهو
ية وفقيرة باالتربة غير الخصبة .2 ية: رديئة الصرف والتهو ية والأملاح العضو  لمواد العضو
 ؟فوائد النبات الطبيعيما هي س: 
 مأوى للكائنات الحية  -3   مصدر للغذاء  -2 مهم في عملية البناء الضوئي  -1ج: 

 ؟أوجه الاختلاف بين النباتات الطبيعيةما هي س: 
ناخ نباتات طبيعية تلائمه )أشجار، : لكل نمط من أنماط المالأنواع، الأشكال، الكثافة، الأنماطج: 

 (شجيرات، حشائش
 

 : العلاقة بين أشكال سطح الأرض وتوزّع السكان وأنشطتهم الدرس الثاني
 أسباب ؟السهول مناطق جاذبة للسكانتعتبر  :عللس: 

 ملاءمتها لممارسة حرفة الزراعة والرعي .1
 سهولة إنشاء الطرق والمرونة في الحركة وانخفاض تكاليف النقل فيها  .2
 ؛ وذلك لطبيعة السطح وتوفر مواد البناء وانخفاض التكاليف تعتبر مناسبة للتوسع العمراني .3
 سهولة الحركة والوصول إليها .8
 سهولة انشاء خدمات البنية التحتية مثل شق الطرق وخطوط ال كهرباء والماء  .8
 على ذلكأمثلة ؛ أعِط وسع في اقامة التجمعات السكانيةسهولة الت .6

 نهر المسيسيبي والنيل والغانج  :ار ال كبرى مثلالسهول الفيضية في مناطق أحواض الأنهج:       
 م صالحة للتركز السكاني المرتفع : لا تعد جميع السهول في العالعللس: 

ية  .1  لأنها ذات درجات حرارة عالي مثل السهول الصحراو
يا وسهول ال كونغو( وتكثر فيها المس .2  تنقعات مثل المناطق الاستوائية )سهول سيبير
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  وسلبيات الجبال في التركز السكاني يجابياتإ قارن بين س: 
 للسكان وطاردة لهم في وقت واحد  تعتبر المناطق الجبلية بيئات جاذبة

 السلبيات الايجابيات
 الانزلاقات الأرضية وفرة الغابات

 صعوبة ممارسة الزراعة وفرة الثروات المعدنية
 صعوبة النقل والمواصلات وفرة المياه

  وفرة الثروات الطبيعية
 

  العوامل التالية من سلبيات المناطق الجبليةلماذا تعتبر كل من س: 
ية والانجراف صعوبة ممارسة الزراعة  كونها قليلة السمك ومعرضة للتعر

 ترتفع فيها تكلفة شق الطرق  صعوبة النقل والمواصلات
 

 ؟الأرضيةسبب حدوث الانزلاقات ما س: 
 سقوط أمطار غزيرة أو ذوبان كميات من الثلج أو الجليد  .1

 الانحدار الشديد والجاذبية الأرضية  .2
 ع الأرض بالمياه المتسربة إليهاتشب .3

  وفرة الغابات من العوامل التي تجذب السكان للمناطق الجبليةتعتبر  :عللس: 
 لنمو مختلف أنواع النباتاتالارتفاع المناسب  -2  ر ال كثير من الينابيع والأنهار لتواف -1ج: 

  أماكن التنزه من العوامل الجاذبة للسكان في المناطق الجبليةتعتبر علل: س: 
ً ج:   بسبب المناخ اللطيف صيفاً والتزلج شتاءا

 تمتاز الجبال بوفرة المياه علل: س: 
 لارتفاع معدلات السقوط المطري ج: 

 ؟لهضاب مع السهول والجبالتشترك ابماذا س: 
 تشترك مع الجبال بعنصر الارتفاع ومع السهول في استواء السطح ج: 
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ح تأثير أشكال سط
طة الأرض على الأنش

ية  البشر

في ظهور حرفة التعدين
الجبال

ملاءمة المناخ 
بة والتربة الخص
ي وتوفر المياه ف
ية  المناطق السهل

احية اتخاذ الجبال مراكز سي
(مصافي ومشاتي)

ام سهولة استخد
ة الالات الزراعي
في السهول 

 : تعد بعض الهضاب مناطق جاذبة للسكان عللس: 
 يعتمد ذلك على طبيعة المناخ -1ج: 

و توفر الثروات  -3 والارتفاع  -2 
 والموارد المائية  -8 المعدنية 

ل سطح الأرض في تؤثر أشكاس: 
ية  ذلك وضح  ،الأنشطة البشر

 كما في الشكل ج: 
 
 

طه واستقراره في كيف استطاع الإنسان التغلب على بعض المناطق التي تقف عائقاً أمام نشاس: 
 ؟المناطق الطاردة

 شّقَّ طرق الأنفاق في المناطق الوعرة  -1
ر ال كثير من مظاهر شكل سطح الأرض بوساطة الآلات  -2 َّّ  غي

 

 : العلاقة بين المناخ وتوزع السكان وأنشطتهم الدرس الثالث
يع السكان فيجدولة:   العالم تأثير العناصر الطبيعية على توز

 المناطق الطاردة للسكان المناطق الجاذبة للسكان العوامل
 شمال كندا وروسيا اقليم غرب أوروبا درجة الحرارة

الأقاليم الحارة مثل أواسط  اقليم البحر المتوسط 
 أستراليا

   
صحراء أتكاما في أمريكا  دول جنوب شرق آسيا الأمطار

 الجنوبية
 الصحراء العظمى الأسترالية غرب أوروبا 
يقيا    الصحراء ال كبرى في افر
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 الصحاري الحارة السهول الفيضية التربة
   

 الغابات الاستوائية الغابات المعتدلة النبات الطبيعي
يةمناطق  السافانا   النباتات الصحراو

 المعتدلة وذات الأمطار الوفيرةيتركز السكان في الأقاليم علل: س:  
يةج:   لملاءمتها للأنشطة البشر

 ان مثل المناطق الاستوائيةبعض المناطق غزيرة الأمطار ل كنها طاردة للسكعلل: س: 
 ارسة الإنسان أنشطته الاقتصاديةبسبب صعوبة ممج: 

 الطبيعية على النشاط الاقتصاديأثر العوامل جدولة: 
تأثير المناخ على النشاط 

 الاقتصادي
تأثير التربة على النشاط 

 الاقتصادي
تأثير النباتات الطبيعية في تعدد 

 الأنشطة الاقتصادية
ية  ية والنهر إعاقة النقل والملاحة البحر

حيث تتجمد مياه بعض الموانئ في 
 الشتاء

التي تستخدم في بناء نتاج الأخشاب إ صلاحيتها للزراعة
 السفن

تجمد التربة يؤدي لانعدام النشاط 
 الزراعي

تحول مناطق الحشائش إلى أراضي  ارتباطها بحرفة الرعي وتربية الحيوانات
 زراعية

ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة 
والرطوبة يؤدي لانخفاض معدلات 

النشاط السكاني سواء في المناطق 
يةالقطبية المتجمدة أو   الصحراو

اعتمادها مصدراً لبعض الموارد 
 المعدنية

استخدام بعض النباتات الطبيعية في 
ية  صناعة الأدو

ياح على حركة السكان والإنتاج  تؤثر الر
 الزراعي بشكل مباشر أو غير مباشر

تحافظ النباتات الطبيعية على التربة  استخدامها في مواد البناء
 وتزيد خصوبتها

  ()صانعة الغذاءخصائص التربة  
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يوت استخدام الب
ية في البلاستيك

دة المناطق البار

عة قيام الإنسان بزرا
بعض المحاصيل 
ق الزراعية في المناط

الجافة 

تهجين بعض
ل أنواع المحاصي
مة الزراعية لمقاو
الظروف 
المناخية 

ياح على حركة السكان والإنتاج الزراعيتؤثر س:   ذلك ، وضحبشكل مباشر أو غير مباشر الر
ية من التأثير المباشر يتمثل  - ياح القو عاقة إتلاف النبات واقتلاع الاشجار وإفيما تحدثه الر

 طق التي تضربها الأعاصير.احركة المرور كما في المن
يق زحف ال كثبان الرملية التأثير غير المباشر أما  - فيجسد في التأثير السلبي على البيئة الزراعية عن طر

ية   نحو المزارع في المناطق شبه الصحراو
لوسائل التي استخدمها الإنسان للتغلب على الظروف ما اس: 

  المناخية
 ؟التي تقف عائقاً في وجه نشاطه

 كما في الشكل ج: 
 ي المناطق الباردة استخدام البيوت البلاستيكية فعلل: س: 
 لتجنب انخفاض درجة الحرارةج: 

 
على  أمثلةأعِط  ،تهجين بعض أنواع المحاصيل الزراعية لمقاومة الظروف المناخيةيعمل الإنسان على س: 
 ذلك
بيعي المهجن في المناطق الشماليج:   ة شديدة البرودة في روسيا وكندا زراعة القمح الر

 أمثلةأعِط ، صيل الزراعية في المناطق الجافةالمحاقيام الإنسان بزراعة بعض س: 
 نواع الحبوب كالشعير والقمح والبرسيم أخضراوات كالبندورة والبطيخ وبعض زراعة الج: 

  : قام الانسان بحفر الابار الجوفية واستخدام مياهها في ري المزروعاتملاحظة
 

 النبات الطبيعي والتربة وتوزع السكان وأنشطتهم: العلاقة بين الدرس الرابع
 ثير العناصر المناخية على الصخر : تعتبر التربة المحصلة النهائية لتأعللس: 
ية وأنواعها التي تعج:  مل على تفتيت وذلك من خلال تفكيك الجزء الم كشوف من الصخر بفعل التجو

 جزاء صغيرة ثم تتكون التربة أالحطام الصخري إلى 
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يع السكانيف كس:   ؟تؤثر التربة على توز
ما في العراق ودلتا السهول الفيضية ك مثلعامل جذب للسكان  التربة الخصبةتعد  .1

 النيل في مصر
بة غير الخصبةوتعد  .2 يا في شمال آسياالصحاري الحارة  مثلأماكن طرد  التر  (والجليدية )سيبير
  ؟أهمية التربة للإنسان س: 
بة ثم يتغذى عليها نسان من خلال اعتماده عليها في غذائه فالنباتات تإهمية التربة للأتظهر ج:  أتي من التر

يادة الانتاج النباتي  ،نسانإال ية مما يؤدي لز بة بالمواد العضو وعندما تموت هذه الأحياء فإنها تمد التر
 مد عليه الكائنات الحية الأخرىالذي تعت

بةالجافة على ا يتركز في المناطق الجافة وشبهس:   علل؟، لرغم من فقر التر
بة باستخدام الأسمدة كما هو الحال في كثير ج:  من المناطق لاعتمادهم على المياه الجوفية ومعالجة التر

ية في الأردن  .الصحراو
 ؟ ت الاستوائية مناطق طاردة للسكانتعتبر الغابا: فسرس: 
يل ج:   بسبب كثافة الغطاء النباتي في البراز

 ؟ لة والمناطق الحارة جاذبة للسكانالغابات المعتد تعد مناطقفسر: س: 
 لاستغلال الاراضي في الزراعة والري ج: 

 اطق الحشائش في مدى جذبها للسكان؟ تباين منفسر: س: 
 ؟ ر جذباً للسكان من مناطق الاستبسكثأأو مناطق حشائش السافانا     
 بسبب قلة النباتات الناتجة عن قلة الامطار ج: 
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 : التحضرالوحدة الثانية

 المصطلحات والمفاهيم الواردة بالوحدة 
يةا - يعمل معظم سكانها بالزراعة : لقر   تجمع سكاني صغير تحيط به مساحات من الأراضي الزراعية و

ية       بية الحيوانات وتربط سكانها علاقات اجتماعية قو  وتر
يعمل معظم سكانها في الوظائف : المدينة -  تجمع سكاني كبير تتوافر فيه الخدمات الأساسية و

ية      ية والتجار  الإدار
 تجمع السكان بشكل طولي حول طرق المواصلات وسكك الحديد: النمط الطولي -
 تجمع سكاني بشكل متقارب ومتجمع : النمط العقدي -
 تجمع السكان بشكل متناثر لمباٍن متباعدة أو منفصلة : النمط الهيكلي -
ية وتضم مقر الحاكم والسلطات : المدن السياسية -  المدن التي تتوفر فيها مظاهر الحياة السياسية والإدار

ية       الدستور
  هي المدن التي يغلب عليها النشاط الصناعي وتكون الصناعة سبب في توفر السكان: المدن الصناعية -
  هي المدن التي تتوفر فيها مواقع دينية تعمل على جذب السكان: الدينية المدن -
يكون : المدن السياحية -  هي المدن التي تتوفر فيها مقومات السياحة الطبيعية والأماكن التاريخية و

  لهذه المقومات محور النشاط الاقتصادي           
ية -  هي المدن التي تتمتع بموقع جغرافي على طرق النقل وتشتهر بسبب هذه الخاصية : المدن التجار

ية سبباً في نشأة وازدهار المدن             وتكون الوظيفة التجار
يف إلى المدن  :التحضر - يادة سكان المدن بنسب كبيرة نتيجة انتقال السكان من الر  ز
 لسكان المدينة من حيث نمط حياتهم  اختلاف في الخصائص الاجتماعية والثقافية: التمدن -

 وسلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم         
 من جملة السكان في  %88ازدياد نسبة السكان في المدن في هذه المرحلة بنسبة مرحلة الاستقرار:  -

 الدولة وخاصة في الدول المتقدمة صناعياً وبعض الدول النامية خاصة الدول العربية النفطية           
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ية  - تركز السكان بشكل كبير في المدن لتركز الأنشطة الاقتصادية : الهيمنة الحضر
 والمؤسساتوالخدمات 

ية  -  : المشكلات التي تظهر في المدن نتيجة ازدياد عدد السكانالمشكلات الحضر
 

 الدرس الأول: نشأة المدينة وتطورها
 ؟مراحل نشأة المدنما س: 

؛ أدت إلى اتساع القرى الزراعية واختراع الآلات وبيئته الطبيعيةاعل بين الإنسان مرحلة التف .1
 والأدوات الزراعية 

 مرحلة تفاعل الإنسان مع بيئته .2
 عوامل نشأة المدن :جدولة

 المدن الحديثة المدن القديمة
 توفر الخدمات النقل النهري
 الهجرة اعتدال المناخ
 تطور وسائل النقل خصوبة التربة

 تطور الصناعة توفر المياه
  
 ميزات المدن القديمة والحديثةجدولة:  

 المدن الحديثة المدن القديمة
 تتزايد أعداد سكانها باستمرار صغيرة الحجم وعدد سكانها محدود
 مبانيها مرتفعة ومتجاورة محاطة بأسوار لأغراض دفاعية

 تتوفر فيها كافة الخدمات تفتقر الى كثير من الخدمات
 تعتمد على النشاط التجاري والصناعي الزراعةتعتمد على 
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  أشكال المدنعدِّد س: 
يكون حول السكك الحديدية وطرق المواصلاتلنمط الطوليا .1  : و
النمط العقدي: يكون بشكل متقارب  .2

 ومتجمع 
: تكون فيه المباني ذات شكل النمط الهيكلي .3

 متباعد ومنفصل 
 

 الدرس الثاني: وظائف المدن:
 الوظائف الرئيسية للمدناذكر س: 
ية  -1ج:  ية    -2الوظيفة التجار  الوظيفة السياحية -3الوظيفة السياسية والإدار
 الوظيفة الدينية -8الوظيفة الصناعية    -8    

 علل: تعد الوظيفة السكنية الوظيفة الرئيسية للمدن؟س: 
 لأنها تنمو وتتسع بفعل الوظائف الأخرى للمدن ج: 

 لوظيفة الأسرع في نموها وتوسعها وظيفة السكنية اتعد العلل: س: 
يادة الطبيعية لسكان المدن بسبب عامل النمو السكاني الناتج عن .1  الز
 الداخلية والخارجية  وعامل الهجرة بنوعيها .2
 تمتع بعض المدن بالنشاط التجاريتعلل: س: 
 بسبب موقعها الجغرافي على طرق المواصلات الرئيسية وموقعها البحري ج: 

ية؟س:   بيّن كيف تؤدي العقبة الوظيفة التجار
تقوم بالنشاط التجاري من خلال الاستيراد والتصدير ونقل الركاب بين مختلف الدول العربية ودول ج: 

 العالم 
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ية في عاصمة الدولةاسية : تتوفر جميع مظاهر الحياة السيعللس:   والإدار
يعية والقضائية ج:  ية الثلاث التنفيذية والتشر  لأنها تضم مقر الحاكم والسلطات الدستور

 اذكرها  مقومات وظيفة سياحية من خلال مجموعةتؤدي بعض المدن س: 
ية  –المقومات الطبيعية ج:   المتاحف والحدائق العامة  –المسارح  –الأماكن التاريخية والأثر

 تمتع بعض المدن بالنشاط الصناعي علل: تس: 
 بسبب توفر المصانع مما يشجع على استقرار السكان بتوفر الخدمات والبنية التحتية ج: 

  أمثلة على المدن التي تؤدي وظيفة دينيةاذكر س: 
 مأدبا -8   بيت لحم  -8  القدس  -3   المدينة المنورة  -2 مكة الم كرمة  -1ج: 

 
 الثالث: التحضرالدرس 

  ؟عوامل التحضرما س: 
يادة الطبيعية  -1  ج:   الهجرة -2  الز

يادة السكانيةما هي س:   ؟أسباب الز
 التقدم الصحي  -2تحسن مستوى معيشة السكان  -1 ج: 

 ؟النتائج المترتبة على التقدم الصحيما هي س: 
يادة في معدلات المواليد من خلال سياسات سكانية في الدول المتقدمة -  : تم ضبط الز
 : تدني نسبة الوفيات على مستوى العالم ي الدول الناميةف -

 ؟تأثير الهجرة على التحضروضح س: 
يادة معدلات نمو سكان المدن وارتفاع مستوى التحضر  -  تعد الهجرة الداخلية عاملاً مهماً في ز
يادة سكان المدن من خلال تركز العمالة الوافدة في المدن دورلها الهجرة الخارجية  -  في ز
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يفجدولة:   عوامل الجذب إلى المدينة وعوامل الطرد من الر

يف عوامل الجذب من المدينة  عوامل الطرد من الر
 البطالة - توافر فرص العمل -
 تدني مستوى الخدمات - توافر الخدمات -
ية -  اعتماد السكان على الزراعة - تزايد الأنشطة الاقتصادية والإدار
 فقر السكان - سهولة ويسر مستوى الحياة -

 
 خصائص المدن عّدِد س: 

 الكثافة السكانية مرتفعة  -1
 يعمل السكان بوظائف وأعمال متعددة  -2
3-  ً ياً واقتصادياً وثقافيا  تعد مركزاً ادار
 :ر في الأردن تقاس من خلالنسبة التحضس: 
 %188)عدد سكان الحضر / المجموع الكلي لسكان المحافظة ( * ج: 

 الآثار الناتجة عن التحضراذكر س: 
 تزايد النشاط الاقتصادي .1
 تزايد الضغط على الخدمات والمرافق .2
 التلوث .3
 الازدحام السكاني .8
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 الدرس الرابع: اتجاهات التحضر في العالم
  مراحل التحضراذكر س: 

يف المرحلة الأولية .1 يقطن معظم السكان في الر : تعبر عن المجتمع الذي يمارس حرفة الزراعة و
 وتقل في المدن 

لتركز الأنشطة الاقتصادية  %68: تزيد نسبة سكان المدن في هذه المرحلة عن مرحلة التزايد .2
ية والصناعية   والتجار

 من السكان في الدولة  %88مرحلة الاستقرار: تزداد نسبة سكان المدن في هذه المرحلة عن  .3
 %91نسبة الحضر في الدول العربية النفطية تزيد عن ملاحظة: 

  ؟دوافع اتجاهات التحضر على مستوى العالم أسباب ماس: 
  تركز الصناعاتفي الدول المتقدمة بسبب  -
يف بسبب فقر أما في الدول النامية فإن دوافع تزايد نسبة التحضر  - بفعل تزايد الهجرة من الر

يف  نقص الخدمات -2 قلة فرص العمل  -1 :وذلك لعدة عوامل سكان الر
يةكيف تقاس س:   ؟الهيمنة الحضر
يةج:  المدن الثالثة  عدد سكان المدينة الثانية + عدد سكانعدد سكان المدينة الأولى/)=  الهيمنة الحضر

 ( لرابعة+ عدد سكان المدينة ا
 يد عن إ ية للمدينة على  1ذا كانت قيمة الناتج تز صحيح فإن ذلك يدل على وجود هيمنة حضر

 مستوى الدولة 
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يةاس: الدرس الخام  لمشكلات الحضر
يةبيِّن أهم س:   المشكلات الحضر

يادة عدد المركبات في المدن  :النقل .1  تظهر هذه المشكلة في المدن نتيجة لز
الصحي وانقطاع  تعاني معظم دول المدن النامية من نقص المياه وخدمات الصرف :الخدمات .2

يادة الطبيعية والهجرة التيار ال كهربائي يادة السكانية المستمرة بسبب الز  ؛ نظراً للز
والتركز السكاني وقيام الصناعة وتزايد حركة وسائل النقل  وذلك بسبب سرعة التحضر :تلوث البيئة .3

 المختلفة 
: بسبب ارتفاع أسعار الأراضي في المدن وازدحام المباني نقص أماكن الترويح والاستجمام .8

 السكنية 
: يتزايد الطلب على المساكن نتيجة تزايد أعداد السكان مما يتسبب في ظهور السكن في المدينة .8

 ء الفقيرة القريبة من المدن الأكواخ والأحيا
مشكلات اجتماعية: ظهرت المشاكل الاجتماعية مثل البطالة والفقر وظهور السلوكيات غير  .6

 المرغوب بها كالعنف والسرقة والجريمة بسب ارتفاع نسبة التحضر والهجرة 
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