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   التالية:ضع كل من المفاهيم والمصطلحات في مكانها المناسب لكل من العبارات  اوال:
النوعي  التركيب  –سكان يب العمري للالترك -السكاني االزدحام  –البطالة  –العشوائية  االحياء  –السكان  كثافة)

الطبيعي   النمو -للسكان  الطبيعيغير  النمو -الخارجية  الهجرة -تركيب السكان  –الداخلية  الهجرة -للسكان 
 ( السهل الفيضي  -المقنعة البطالة -للسكان 

 الوفيات.)     .....................................( الفرق بين معدل املواليد ومعدل  .1

 اخري. الزيادة الناجمة عن هجرة السكان من دولة الى)     .....................................(  .2

 اخري.لة عربية الى من دو  انتقال املواطنين العرب )     .....................................( .3

 األجنبية.انتقال املواطنين العرب من الوطن العربي الى الدول  )     .....................................( .4

 والنوع.سكانية التي يمكن قياسها مثل العمر الائص الخص  )     .....................................( .5

 املختلفة.السكان وفق فئات االعمار توزيع  )     .....................................( .6

  اإلناث.نسبة عدد الذكور الى نسبة عدد  )     .....................................( .7

 الكلية.قسمة عدد السكان على املساحة  ..(....)     ............................... .8

 النهر.ي يغمر باملياه خالل فيضان ذذلك الجزء من الوادي ال )     .....................................( .9

 الواحد.ارتفاع عدد السكان في الكيلو متر املربع  )     .....................................( .10

 مناطق سكنية غير منظمة بنيت بدون ترخيص ........................(....)     .......... .11

ا  )     .....................................( .12  علية.فر فرص العمل للقادرين عدم تو

اتب دون ان يكون هنا أجور العمال الذين يحصلون على  )     .....................................( .13 ك او رو

 ألعمالهم.ي حقيقاحتياج 

 
 
 

 الصف التاسع                                مدرسة الوحيدة للتعليم الثانوي  

 مادة الدراسات االجتماعية 

   المالمح البشرية للوطن العربي  الخامسة:ة الوحدمراجعة 

 أسئـــــــــــــــــــــلة للمراجعـــــــــــــــــــــــة 
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 سجل سببين لكل مما يأتي :  ثانيا :  
 العربي؟د في الوطن أسباب ارتفاع معدالت املوالي .14

-  .................................................................... ............-. ............................. ................................................. .. 

 العربي؟في الوطن ارتفاع معدالت النمو السكاني  .15

   -  .................................................................... ............- . ............................. ................................................... 

 بي؟ عر الن بالوط حضر هجرة السكان من الريف إلى ال .16

- .................................................... ................ ............-. ............................. ................................................... 

ايد .17  السبعينات؟الهجرة العربية إلى دول الخليج منذ بداية  تز

- .......................... .......................................... ............-. ............................. ................................................... 

 النفطية؟ سمات الهجرة إلى الدول العربية  .18

-  .................................................................... .......... ..-. ........................................... ..................................... 

   التالية: األسئلةاجب عن  ثالثا:
 مستقبلة: الية الي دول مرسلة للكفاءات ودول الدول التصنف   .19

 السودان( – األردن –الكويت  –السعودية  –االمارات  – )مصر                  

 والقوي العاملة مستقبلة للكفاءاتدول  ة للكفاءات والقوي العاملة رسلل مو د

-  ................................................... 

-  ................................................... 

- ............... .................................... 

-  ............................. .... ................ 

-  ................................................. 

-  ................................................. 

   التالي: اكمل المخطط الذهني  .20

            
 

 

 

 

 ما العوامل المؤثرة في توزيع السكان ؟  -

 العوامـــــــــــل الطبيعــــــــــــــــــية ـــــــةالعوامـــــــــــل البشريـــــــــ

• .................................................... 

• .................................................... 

• .................................................... 

• ................................................... 

• .................................................... 

• .................................................... 
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   -تليها:تالية واجب عن االسئلة التي الخرائط ال   ا: اقر  .21
 

 

 

 

 

 

 

عدد  المناسب وفقالرمز بوضع س/ الحظ الخريطة المقابلة ثم أجب عن األسئلة  .22
 م:2017السكان عام 

  .السكانفي عدد  األولىالدولة العربية ا. 
 .السكاني ولى في معدل النمو . الدولة العربية اال ب
 السكان.فة منطقة تزدحم فيها كثا ج.

 السكان.ثافة منطقة تقل فيها ك  د.

   - التالية:فراغ في العبارات  ال  أكمل  رابعا:
 ............................ م2017أولي الدول العربية في عدد السكان لعام  .23

 %العربي ...................سكان الوطن ن ريقي منسبة سكان الجناح العربي اإلف .24

 ......الوطن العربي ................. من سكاننسبة سكان الجناح العربي اآلسيوي  .25

  ........................................ دولة م2017الدول العربية في عدد السكان لعام  أصغر  .26

  دولة .............................. م2017أولي الدول العربية في معدل النمو السكاني لعام  .27

 دولة .................... م2017اقل الدول العربية في معدل النمو السكاني لعام  .28

يدي  لل   مستقبلةعربية  دولة

 ................................  العاملة

هدت هجرات  عربية شدولة 

 .................. ........   قسرية 

مرسلة لليدي  عربية دولة 

   العاملة ...................
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 دولة ................................ م2017في معدل املواليد لعام  األول التي تحتل املركز العربية  ةالدول .29

 دولة ............................. م2017في معدل الوفيات لعام  األول التي تحتل املركز العربية لدولة ا .30

   التالية: األسئلةاجب عن   –خامسا 
 -الجدول: كاني وفق معطيات لسا وهانم صنف الدول العربية من حيث معدالت .31

ائر-جيبوتي   -الصومال-السعودية  -االمارات  -لبنان  –قطر    -غرب امل –البحرين          الجز

 معدالت النمو السكاني 

 % 2أقل من نمو سكاني  %4 -%  2من نمو سكاني مرتفع  %4من أكثر نمو سكاني مرتفع 

-.............................................. 

-.............................................. 

-.............................................. 

-.............................................. 

-.............................................. 

-.............................................. 

 القة بين المفاهيم التالية:  الع ات توضح ن تعميمكو
 (  السكان. –درجة الحرارة  – املياه) .32

 ......................................................................................................................... : .التعميم

 ( .السكان –التربة  –صحراء الربع الخالي  –الحرارة )  .33

 ........................................................................................................................ : مالتعمي

 (السكان. –املواصالت  –فرص العمل )  .34

 ..................................... ..................................................................................... : التعميم

 ما أسباب تركز السكان في الجهات التالية: .35
 مصر.دلتا النيل في  .36

- .................................. ...........................................   - ........ ......................................... ................................ 

 يج العربي . لخلى اة علالسهول الساحلي .37

- .................................. ...........................................   - ........ ......................................... ................................ 

 املدن العربية من مثل : القاهرة .  .38

- .................................. ...........................................   - ........ ......................................... ................................ 

 ما أسباب قلة السكان في الصحراء الكبرى:

- .................................. ...........................................   - ........ ......................................... ................................ 
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 التالية: األسئلةاجب عن  – سادسا:
 التالية:ثم أجب عن األسئلة   المقابلالحظ الشكل  

 

 في:ما أسباب تركز السكان  .39

 املنطقة ) س (  -*    

- ................. ....... ................ 

-  ........................................ 

 (   )ص املنطقة  -*   

-  ........................................ 

-  ........................................ 

 ما أسباب قلة السكان في : .40

 املنطقة ) ع (  -*   

-  ........................................ 

- ...... .................................. 

 املنطقة ) هـ (  -*   

-  ........................................ 

-  ........................................ 

 ما مقترحاتك للحد من املشكالت السكانية بالوطن العربي ؟  .41

- ...................................................... ......................................... .............................. 

-  ............................................................................................................................. 

- .......................................................... ......................................... .......................... 

م   2017كان بالغ في عام بية املتحدة علما بان عدد الساحسب الكثافة السكانية لدولة االمارات العر  .42

 (. 2كم  83.600( واملساحة الكلية ) نسمة 9.300.000) 

 ..................................................................................................... = .املساحة 
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  سابعا: 
واالثار المترتبة عليها من خالل دراسة النص   األسبابوتحديد  طبق نموذج اكتشاف المشكلة

   تلية.التي   األسئلةالتالي واالجابة عن 

 ني  زدحام السكاما املقصود باال  .43

 ...................................... ........................................................................................................................ 

 التالي:املخطط  أكملمن خالل النص  .44

 مقترحات الحل   النتيجة   السبب  املشكلة  

...... ......................... ....... 

 

...... ............. ............ ....... 

 ...................................... 

 ...................................... 

...... ......................... ....... 

 ...................................... 

 ...................................... 

...... .............................. .. 

.. .................................... 

 ...................................... 

 
 

ايدت مشكلة االزد واصحت  الواحد(رتفاع عدد السكان في الكيلو متر املربع به ا )ويقصدحام الساني تز

تمثل عبئا اقتصاديا واجتماعيا علي حكومات الدول العربية ملا لها من نتائج سلبية علي خطط التنمية 

معدالت مرتفعة ، نتيجة لسوء   يةكثافة السكانالعربية بلغت فيها نسب عض الدول الواالستدامة فب

كز الخدمات في املدن عدالت النمو السكاني وزيادة اعداد املهاجرين وتر توزيع السكان وارتفاع م 

ائية ونقص الخدماالرئيسية مما يترتب علية عدد من املشكالت البيئية  ت مثل التلوث واالحياء العشو

  . األسعار روري وارتفاع واالزدحام امل
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 التالية: األسئلةاجب عن  ثامنا:
 الشكل املقابل الذي يعبر عن نسبة عدد الذكور إلى عدد  اقرأ)

 (التاليةة . ثم أجب عن األسئلالعربي.اإلناث في الوطن   

 ؟كانيوضح تركيب السالشكل املقابل  .45

- .......................................................... 

 اإلناث؟إلى عدد كم بلغت نسبة الذكور  .46

-  ....................................................................... 

 س/ ملاذا تختلف نسبة النوع في الدول العربية املستقبلة للعمالة  .47

 العربية؟عن باقي الدول       

-  ......................................... ... ...................................................... ........................... 

 العربي؟ ما املشكالت االقتصادية الناجمة عن التركيب النوعي والعمري للسكان في الوطن  .48

   -  ............................... ...................................................................................... ........... 

   -   ............................................................................................................................. ... 

 العربي؟ الوطن ما أبرز املشكالت السكانية في  .49

   -   ....      ..........................................................-  .................... ...................................... 

 املتحدة؟ ملاذا تعد الزيادة السكانية ظاهرة ايجابية في دولة اإلمارات العربية  .50

 -  ............................................................................................................................. ... 

 بالبطالة؟ما املقصود  .51

   -  ...................................................................... .......................................................... 

  -  العربية؟ائج السلبية للبطالة بالدول ما مقترحاتك للحد من النت .52

   -   ................................................................................ ................................................ 

 


