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*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  









 







 المشترى.

 عطارد.

 الحرارة.

 البرودة.

 .صلب معتم يستمد الحرارة والضياء من الشمس يجسم كرو

 

 



 يحيط بنا من وجود. كل ما هوالكون      

 

 الشمس والكواكب والتوابع.       

 

األرض جسم كروي صلب معتم كواكب وتتشابه معها في الخصائص وإن األرض أحد ال

 .رة والضياءيستمد من الشمس الحرا

 

 نفسها. تستمد الحرارة من الشمس وشكلها كروي وتدور حول الشمس وحول

 

 نبتون عطارد الزهرة األرض المريخ المشتري زحل أورانوس الشمس

 ي.كرو ي.كرو

 ب.صل ي.غاز

 م.معت ع.مش

 



 .األرض كروية الشكل

 



 القطر القطبي

 كاملة االستدارة



 ال

 ال

 نعم 

 

 

 

 نعم

 



 
 





  .دقيقة 16=  5.23 – 5.29: الفارق

 





 تبـــوك ــةبيش





ديدها عن طريق زوايا ، ثم تحطريق زوايا الدائرة ودوائر العرضتحديد الخطوط عن 

 .نصف الدائرة

 

 .لى شكل األرض من القطب إلى القطب، ترسم عالخطوط: أنصاف دوائر وهمية

 

 .رض من الغرب إلى الشرقى شكل األ، ترسم علدوائر وهمية عرضية

 

 ر.دوائ .أنصاف دوائر

يصغر حجمها كلما اتجهنا شمال  ل.متساوية الطو

 .خط االستواء وجنوبه
 (.جرينتش )صفر (.جرينتش )صفر

 



المناطق الحارة هي: مدار 

 .السرطان، خط االستواء

 

 .ارة كلما كانت أشعة الشمس عموديةتشتد الحر

 





 .رق جرينتشش                   

 







 



 .الصيف

 الخريف

 .الشتاء

 الربيع

 .ةبسبب انتظام الحرك

 فصل الصيف.      

ارتفاع في درجات الحرارة في جميع أنحاء المملكة ما عدا المناطق الساحلية 

 والمرتفعات، مع ارتفاع نسبة الرطوبة.



عبر هللا سبحانه وتعالى عن اليابسة 

 .في قوله تعالى السابق بالبر

 



 الشمالي.

 المياه

 آسيا

 إفريقيا
 أمريكا الشمالية

 أمريكا الجنوبية

 المتجمدة الجنوبية

 أوروبا

 استراليا



 

 

 

 

 

 

 



 المتجمد الشمالي. -الهندي –الهادئ

 

 .قارة أمريكا الجنوبية

 حيث إن المناطق المنخفضة غمرتها ؛ذلك بسبب تضرس األرض )االرتفاع واالنخفاض(

 ت والمرتفعات شكلت اليابسة.المحيطا

 كم. 147.900.000=  100/  29×510.000.000اليابسة = 

 هو مسطح واسع وعميق من المياه المالحة يحيط بكتل اليابسة. المحيط:

 



 –إفريقيا  –: آسيا ترتيب القارات حسب المساحة

المتجمدة  –أمريكا الجنوبية  –أمريكا الشمالية 

 .رالياأست –أوروبا  –الجنوبية 

 –الهادئ : حسب المساحة المحيطاتترتيب 

 .الشمالي –الجنوبي  –الهندي  –األطلسي 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

  





  .هو أرض مستوية وتمتد لمساحات شاسعة السهل:

  .هي تجمعات رملية مرتفعة عما حولها الكثبان الرملية:

 





 .، مرتفعة عما جاورهاكتلة صخرية كبيرة من األرض :لالجب

 ، ولكنه أقل ارتفاعاً منه.جزء مرتفع من سطح األرض، يشبه الجيل التل:

 ، تمتد على مساحات واسعة.مستو أرض مرتفعة سطحها مستو أو شبه :الهضبة

 ، تمتد على مساحة واسعة.أرض مستوية أو شبه مستوية السهل:

 .أرض مستطيلة ضيقة ، منخفضة عما حولها ، تحفها غالبا المرتفعات :الوادي

 تجمعات رملية تراكمت بفعل الرياح في المناطق الجافة. :الكثبان الرملية

 

  .هو مجرى مائي عذب يجري على الدوام النهر:

  .هو ممر مائي ضيق يصل بين مسطحين مائيين المضيق:

 

 



 هو جزء من سطح األرض يشبه الجبل لكنه أقل إرتفاعاً. التل:

 .ةشبه مستو تمتد على مساحات واسع سطحها مستو أو ةأرض مرتفع :ةالهضب

 

  .البحيرة مغلقة 

 الخليج مفتوح ويتصل بالمسطحات المائية األخرى.  

 

 

 الجبال تساعد على سقوط األمطار واعتدال المناخ والسهول تساعد على الزراعة

 .وسهولة المواصالت

رياضي للسيارات يمكن استغالل مناطق الكثبان الرملية استغاللها كمحمية أو إقامة ناد 

  .أو إقامة مصنع للزجاج أو استخراج المواد غير الفلزية



 أشكال الماء:

 يأخذ سطح الماء على األرض أشكاال متعددة منها:

 البحر:

مسطح من المياه المالحة مستقل أو شبه مستقل في مياهه عن مياه المحيط مثل 

 البحر األحمر البحر العربي. 

 البحيرة:

منخفضا من سطح األرض تحيط به اليابسة من جميع الجهات مسطح مائي يشغل 

 مثل بحيرة فيكتوريا في إفريقيا.

 الخليج:

 جزء من بحر أو بحيرة تحيط به اليابسة من ثالث جهات مثل الخليج العربي.

 المضيق: 

ممر مائي ضيق يصل بين مسطحين مائيين مثل مضيق باب المندب تسهم 

  المضائق في االتصال بين الدول.

 النهر:

خر مثل آمجرى مائي عذب ينحدر على الدوام ليصب في بحر أو بحيرة أو في نهر 

 نهر دجلة في العراق.

 

 



 .يصف المتعلم حالة الطقس بالنسبة للحرارة

 

 





المساحة التي تسقط عليها أشعة 

الشمس عمودية أو شبه عمودية 

( وسط الكرة األرضيةتكون )

وهي أقل من المساحة التي تسقط 

يها أشعة الشمس بزواية عل

 .مائلة

 







 .بسبب ارتفاع درجة الحرارة

 

 .بسبب انخفاض درجة الحرارة

 





 .شمالية، شرقية

 
 يمين





  .الحرارة تساعد على التبخر فتتكون الرطوبة .1

  .انخفاض درجة الحرارة يساعد على التكاثف فتتكون مظاهر التكاثف .2

 



 سهول. مرتفعات.

 حار. معتدل.

 رطب. جاف.



كانت درجات الحرارة على من معدالتها في مثل هذا التوقيت من العام بعشر درجات مئوية والرياح كانت 

 .مطار على بعض المدن المتفرقةشديدة على المناطق الغربية مع سقوط األ

 هو حالة الجو في مكان محدد لفترة زمنية قصيرة من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والرطوبة.

 

 ة.متوسط حاالت الجو في مكان محدد لفترة زمنية طويلة من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والرطوب هو

 .هو ثقل الهواء على األرض الممتد من سطح األرض إلى نهاية الغالف الجوي

 هي تيارات هوائية تنتقل من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض.

 

 .من حالته الغازية إلى ذرات دقيقة من الماء بسبب انخفاض درجة الحرارة هو تحول بخار الماء

 ، انحناء على سطح األرض.المساحة التي تسقط عليها األشعة مسافة األشعة،

 

 الرطوبة. -الرياح - الضغط الجوي – الحرارة

 .لةلفترة طويأما المناخ فهو متوسط حاالت الجو  ،الطقس هو حالة الجو في فترة قصيرة

 

 



ترجع عالقة الضغط الجوي بالرياح بسبب اختالف مقدار الضغط الجوي في الغالف 

الجوي من مكان إلى آخر، وعلى ذلك تنتقل الرياح من مراكز الضغط المرتفع إلى 

نواع أحدى إلك؛ نسيم البر ونسيم البحر، وهي مراكز الضغط المنخفض، ومثال على ذ

رض تساع من سطح األب فوق مناطق محدودة االالرياح اليومية وهي رياح ته

 وخالل أوقات زمنية قصيرة. أما نسيم البر والبحر فيحدث في المناطق الساحلية؛

الهواء ثناء النهار بسرعة، فيؤدي ذلك لتمدد أفاليابسة تسخن بفعل أشعة الشمس 

، وهي ذات منطقة ضغط جوي منخفض، فيحل محله علىأالمالمس لها، وصعوده إلى 

قل منه، فيؤدي إلى تلطيف درجة حرارة أالقادم من البحر والذي له حرارة لهواء ا

اليابسة في النهار، وهذا ما يسمى بنسيم البحر. أما نسيم البر فيحدث بالعكس؛ إذ في 

لهواء فوق سطح الليل تبرد اليابسة بسرعة، فيكون ضغطها الجوي مرتفع، فيكون ا

طول من أبدرجات الحرارة لمدة بقدرته على االحتفاظ ن الماء يتميز أالماء دافئاً، إذ 

. ى البحر وهذا ما يسمى بنسيم البرغيره من المواد، فيندفع الهواء من اليابسة إل

وهكذا فإن اختالف الضغط الجوي في المناطق المختلفة يدفع الرياح للحركة وتنتج 

 .عدة أخرى؛ كنسيم الوادي والجبل عنها ظواهر

 

 



 ق المتعلم التجربة ثم يسجل النتيجة.يطب           

 

 المطر.

 الضباب.

 .ىالند

 السحب.

 .الهيجرومتر

 

 

 دوارة الرياح.

 .الباروجراف

 .الترمومتر

 تنخفض الحرارة باالرتفاع والضد صحيح.  
 

وزن الهواء في مناطق الضغط المرتفع ثقيل لنزول الهواء ووزن الهواء في مناطق 

 لصعود الهواء. الضغط المنخفض خفيف

 

 الصقيع









 .بسبب األمطار                           

 



 الحباري. –النمر العربي                        

 
 .ألنها تعيش على الحيوانات آكلة األعشاب  

 





 .االحتطاب .1

  .الرعي الجائر .2
 



 يبدى كل متعلم رأيه في الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية لحماية الحياة

  .الفطرية في بالدي

 



 

 ينبت بشكل طبيعي وينمو بال تدخل من اإلنسان. كل ما

 

 لكائن الحي ويؤثر فيه ويتأثر به. الوسط الذي يحيط يا

 

 صحراوية حارة استوائية حارة

 صحراوية جليدية معتدلة دافئة معتدلة

 معتدلة باردة

 .العشب ألنها مصدر غذاء المفترسة توجد الحيوانات المفترسة حيث توجد الحيوانات آكلة

 

في المناطق ذات األمطار الدائمة توجد الغابات وفي المناطق ذات األمطار الفصلية توجد 

 الحشائش وحيث تقل األمطار الفصلية توجد األعشاب الصحراوية.

 

 

 



 .لوجود الماء والهواء والغذاء  

 لكبر حجمها.        
 

 ألن حركة األرض منتظمة. 
 

 

 

 

 

 .رة األرضية ليست كاملة االستدارةأن الك      

 



 .توزيع الحرارة على الكرة األرضيةمناطق 
 

 هي نقاط تقاطع دوائر العرض مع خطوط الطول.
 

 .من الغرب إلى الشرق

 

 .إختالف الزمن على سطح األرض( 2    تعاقب الليل والنهار . (1
 

 .ديسمبر 21الشتاء 
 

 . يونيو 21الصيف 
 

 الطقس

 دوائر العرض 

 السهل

 البحر

 .خط الصفر الرئيس من خطوط الطول



 الرياح

 الضغط الجوي

 النبات الطبيعي

 ألن الحيوانات المفترسة تعتمد في غذائها على الحيوانات النباتية. 

 

 ألن المصدر الموزع للحرارة هو األرض.

 بفعل الرياح.    



 .رب من دائرة االستواء، القاالرتفاع عن سطح البحر

 .حار –يغاز النجم:

 .بارد –صلب الكوكب:

 

 .الندي -المطر

 ..محمية الوعول .محمية جزر فرسان .محمية الحرة







 .إقليم أو مدينة أو منطقة أو دولة واحدة

 

 .جغرافية السكان

 

نرى في الصورة تجمعاً سكانياً 

 .كبيراً على مجموعة من السكان في دولة واحدة

 
 الكثافة السكانية العالية في هذه الدولة.

 السكان سالح وجريمة. 





  هـ.1431

 

ن في هم مجموعة من البشر يستقرو

 مكان محدد وزمن معين تربطهم روابط متعددة. 
 

ع هو حصر شامل لكل األفراد في الدولة مع جم

 .معلومات عن أهم خصائصهم في فترة زمنية محددة

 

والمنتجة فيهم، وضع  زيادتهم، نقصانهم، نسبة تركزهم، عدد القوى العاملة

مات لهم كالتعليم العمل للسكان وتوفير الخد الخطط المستقبلية لتأمين فرص

 والصحة. 

 

 

 

 للحصول على بيانات سكانية دقيقة.



 

 العالقات االجتماعية(. –المكان –الجنس –اللغة –)الدين

 

 

 

توفير  – توسيع مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية لتوفير الرخاء للمواطن -1

 البيانات الالزمة للدول.

 وزارة االقتصاد والتخطيط.  -2

 
 

 تصاد والتخطيط.وزارة االق
 

تلبية احتياجات الدولة في توفير البيانات اإلحصائية األساسية كعدد السكان وخصائصهم 

 وتوزيعهم الجغرافي وذلك ألهميتها في التخطيط الشامل على مستوى الدولة.

 



 



 الشمالي

 آسيا أستراليا

تنقسم العوامل المؤثرة في توزيع 

ن هما عوامل السكان إلى نوعي

هذه ، وكل من يعية وعوامل بشريةطب

: أوالً : العوامل تنقسم إلى قسمين هما

المناخ )درجة الحرارة  ة مثل:يالطبيع

موارد الطبيعة، ال ،واألمطار(

أما ، التضاريس والتربة، المساحة

، الحرفة :العوامل البشرية تنقسم إلى

صالت اتجاهات النمو السكاني والموا

والحروب والمشكالت السياسية، 

توطين السكان، العوامل االجتماعية 

والسياسية، ضغط السكان على 

  .، درجة التحضراألرض

 



 .مليون نسمة 2.383

 

يزيد عدد سكان قارة آسيا 

على مجموع عدد سكان 

 .القارات

 

أن أكثر من نصف سكان 

العالم يعيشون في قارة 

 .آسيا

 



 –جازان –القصيم –تبوك –حائل –نجران –الباحة –الجوف –الحدود الشمالية

  .الرياض –مكة –الشرقية –عسير –المدينة

 

 .هو نصيب كل وحدة جغرافية من السكان كالقارات والدول والمناطق اإلدارية

  .لحاجة كل تجمع سكني الخدمات وفقاً ، وتوزيع تحديد التركز السكاني، تحديد وظائف المدن

 

 

 

 .الشرقية منطقة الرياض، منطقة مكة المكرمة، المنطقة

 

 .نها منطقة صحراوية قليلة األمطارأل

 

 



أمريكا 

 الجنوبية

 أوروبا
أمريكا 

 الشمالية

 

 إفريقيا استراليا آسيا

 



 مرحلة الشيخوخة مرحلة الطفولة مرحلة الشباب

 .عن مراحل عمر اإلنسان

 



 األطفال.

 كبار السن.

تباع تعاليم الدين اإلسالمي التي تحث إبسبب 

لى كثرة التوالد وزيادة العناية الصحية باألم ع

 .الحامل والمواليد التي أدت إلى قلة الوفيات
 



 .الشكل الهرمي

 

 .ألف نسمة( 600سنة )

 

 

 متوسطي السن 

 



 .هو تصنيف السكان إلى ذكور وإناث

 .هو بنية السكان حسب فئات األعمار المختلفة

 .سنفئة صغار ال                          

، نلدراسة التركيب العمري والنوعي أهمية كبرى في دراسة السكا

 بفرض إعداد الخطط االقتصادية والصحية، والتعليمية وغيرها.

 



 م(.1970)بعد سنة                     

 

 .الزيادة الطبيعية

 

3 

 نمليو 231.000.000

 .سنوات 3=  2009 – 2006

 



 



 .زيادة الكثافة السكانية

 دة أعباء الدولة في توفير الخدمات الصحية واالقتصادية والتعليمية وغيرهازيا. 

 تدهور المستوى الصحي واالقتصادي والتعليمي للدولة في حال عدم تمكنها من مواجهة هذه الزيادة. 

 

في  و المواليدأالمواليد في الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة )

الوفيات في الدول النامية ؛ أما (لناميةالدول المتقدمة أقل من الدول ا

أو الوفيات في الدول المتقدمة أقل من الدول أكثر من الدول المتقدمة )

 .(النامية

 

 
 .الهند –مصر –السعودية

 



 

 شلل األطفال". -التهاب الكبد –"الدرن



 والمناذرة ةالغساسن

 الحبشة. 

 المدينة.

 .ه من التعذيبى دينه وحماية أصحابللحفاظ عل        

 





 .هجرة بعض سكان مدن المملكة إلي الرياض

 أغلب سكان األرباف في الدول النامية إلي المدن.  هجرة

ارتباط هذه الهجرة بالضواحي التربية بهدف اإلقامة وهذه الهجرة كثيرة الحدوث في 

 .الدول المتقدمة

  .ف المنظمعدد من المزارعين من الريف المزدحم القليدي إلي الري هجرة



 .الهجرة من منطقة إدارية إلى منطقة إدارية أخرى     

 

 .الجوف –المدينة المنورة –الحدود الشمالية –يرعس –القصيم –حائل –جازان –الباحة

 



اتساع الثروة الصناعية واحتياج األيدي 

 العاملة الكثيرة المدربة.

 

 العناية الطبية المتوفرة من جهة الدولة.

 علمي وازدهار التعليم.التقدم ال

 توفر الوظائف الحكومية لدى الدولة.





 األمريكيتان وأستراليا

 

 

 سواحل شرق آسيا وسواحل آسيا الشمالية

 

شرقي أمريكا الجنوبية وجنوبي أمريكا 

 الشمالية

 

 

 شرقي إفريقيا وجزر جنوب شرق آسيا

 

 شمالي آسيا

 

 غربي إفريقيا

 

 أوروبا

شبه جنوبي آسيا )

 القارة الهندية(

 

شعوب غرب 

 أوروبا

الزنوج 

 األفارقة

 

 الهنود

 

 الروس

 

 



  .تقل نسبة الذكور وتغلب نسبة اإلناث التركيب النوعي:

  .تقل فئة الشباب وتغلب فئة الشيوخ واألطفال التركيب العمري:
 

  .تزيد نسبة الذكور التركيب النوعي:

 .تزيد فئة الشباب التركيب العمري:

 

 

 



 عيةيالزيادة الطب

 الهجرة الخارجية

 الهجرة الداخلية

 .عدد المواليد األحياء المسجلين في سنة محددة في منطقة معينة

 .هي عدد الوفيات المسجلة في سنة محددة في منطقة زمنية معينة

 .كثرة المواليد وقلة الوفيات                      

 .الكوارث والحوادثاعات واض الوبائية والحروب والمجاألمر  

 .الضغط على موارد الدولة واقتصادياتها –زيادة الكثافة السكانية         

تأثر اقتصاد الدولة  –زيادة أعداد الدولة المهاجر إليها ونقصها في المهاجر منها

توفير الخبرات في  -المهاجر إليها بزيادة األموال المحولة لدولة المهاجر منها

 .هاجر إليها وتقصها في المهاجر منهاالدولة الم

 

 



 من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وأصحابه  هجرة نبينا محمد 
 

 مكة المكرمة.  –نجران –تبوك –الشرقي  –الرياض

 الدمام. -جدة  –المدينة المنورة  –مكة المكرمة

 المواليد. 

 توفر المدارس والمعاهد والجامعات. 

وروبا إلى قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، وقارة هجرة بعض سكان أ

 أستراليا.

المساهمة في حل المشكالت التي تواجه الدول المهاجر  –تغير عدد السكان 

تغير نسب التركيبين النوعي والعمري لكال الدولتين  –منها والمهاجر إليها 

 اجر منها. تبادل الخبرات واألفكار بين شعوب الدول المهاجر إليها والمه –



  توفير الخبرات العلمية

دي العاملة للدول واألي

 .المهاجرة إليها

 ة األموال في الدول زياد

 .المهاجر منها

  زيادة نسبة الذكور خاصة

للشباب في الدول المهاجر 

 إليها.

 تغير عدد السكان. 

  انتقال كثير من اموال البلد

 .إلى الخارج

  قلة الشباب في الدول

ادة نسبة المهاجر منها وزي

 .كبار السن واألطفال



 خلقكم.

 .عمارة األرض والسكن فيها واالنتفاع منها واستغالل منافعها

 



. ليلة ومبعثرة، تحيط بها المزارع، مبانيها قشوارعها ضيقة وقليلة وغير مزدحمةلقرية  :الصورة األولى

 .لمدينة تظهر فيها المباني العالية والحدائق العامة :الصورة الثانية

 

 .يفضله المتعلم بحسب ما                 

 

 .هذه مدينتي وهذه قرية صديقي بين الحاضر والماضي - بين المدينة والقريةمن العنواين المتوقع اقتراحها: 

 

 

 

التجارة، الصناعة، والعمل في الشركات  أما المدينة:الرعي، الزراعة، والصناعات اليدوية،  القرية:

 ية.والوظائف الحكوم

 

نجد ازدحام  :أما الصورة الثانية .قلة السكان والمباني وقلة الشوارع وضيقها وكثرة المزارع الصورة األولى:

 السكان وكثرة المباني وكثرة الشوارع وسعتها.





 اقتصادية.مثال: جازان   

 .مدينة الزيتون مثال: سكاكا   

 .مدينة سياحية مثال: الطائف 

 أزمة المرور وثالتل االنفجار السكاني



استخدام  -شق الشوارع الواسعة واألنفاق وإنشاء الجسور ذات المخارج المتعددة

استخدام  -وسائل نقل سريعة ومتطورة كالقطارات السريعة التي تعمل بالطاقة الكهربائية

في الصباح الحافالت الجماعية واالستغناء عن وسائل النقل الخاصة في أوقات الذروة )

 .(ج للمدارس والعمل وفي العودة منهماوقت الخرو

 

 

 

 



 .هو تعمير اإلنسان ألي بقعة يستقر فيها لالستفادة من مواردها

 .هو تجمع سكاني كبير تمارس فيه أنشطة متنوعة ويتميز بتوفر خدمات كثيرة

 .كالضاحية والقرية والهجرة هو تجمع سكاني أو إنتاجي صغير نسبياً 

 الريفي

 بلدة -مدينة 

نشاط وإنتاج  –صغيرة  هجرة -قرية -حيةضا

 محدود
نشاط وإنتاج  –كبيرة 

 متنوع

 تجمعات سكانية

 الحضري تجمعات سكانية

 ء.التجمعات السكانية وتخطيط األحياالتخطيط إلعادةتوزيع السكان بناء  –إيجاد الحلول للمشكالت التي تعاني منها المدن أو القرى 

 .مهمة ومتنوعة سياسية أو دينية أو تجارية أو صناعية أو غيرها ألنها تؤدي وظائف         

 الرياض

 

 الدمام 

 

 المدينة المنورة 

 الصمعورية 

 

 الصفرات

 

 الصغوى

 

 جدة

 

 الشويكية

 

 الشوق

 مكة المكرمة  

 



 .االزدحام واالختناقات المرورية (1

 .يعة منافذ وخدمات وخطوط دائرية وإشارات مروريةوضع الجسور واألنفاق والطرق السر (2

 .المدينة المنورة                        مكة المكرمة          

 أبها.                               الطائف            

 .جازانجدة                                         



 .أنها عبارة عن عناصر الدراسات السكانية

-2009هـ ) 1435 -هـ 1430مقدار الزيادة المتوقعة لعدد سكان آسيا بين عامي 

 مليون نسمة. 235= 5*  47( =  2014

 



 تركيبال توزيعال زيادةال العدد

عاونوا إخوانكم في مصلحة اإلحصاءات العامة 

 والمعلومات بإعطائهم بيانات صحيحة 



 .لمستقبلية لهذه الفئةتوفير الخدمات المناسبة لهم ووضع الخطط ا

 تتمثل في المواليد والوفيات

ر على الزيادة السكانية في تؤث

 م.العال

 تتمثل في الهجرة

على الزيادة السكانية في تؤثر 

 ا.منطقة م

 .بنية السكان حسب فئات األعمار .تصنيف السكان إلى ذكور وإناث

 انتقال اإلنسان داخل حدود الدولة الواحدة. 

 ى عدد السكانتؤثر عل ال. 

 تؤثر على توزيع السكان. 

 انتقال اإلنسان من دولة إلى دولة أخرى. 

 تؤثر على أعداد السكان. 

 تؤثر على توزيع السكان. 

 اإلسكندرية.

 جدة.

 طوكيو.



 .النصف الضمالي من الكرة األرضية بسبب تركز اليابسة في    

( أو ألن اجتمعوا في قارة واحدة )آسيا مثالً  حتى لو ألن عدد سكان العلم يمثل سكان األرض جميعاً 

 .الهجرة الخارجية + عدد سكان العالم يشبه في عدم تأثره الهجرة الداخلية + عدد سكان الدولة

ميدة، الدعوة إلى العلم ، انتشار األخالق الحانتشار اإلسالم، ظهور الدولة اإلسالمية

 .ي الحضارة، إخراج الناس من الظلمات إلى النور ورقوالتعلم



 جدة

 الرياض

 األحساء

 (.مدينة الرياض)

 –مكة المكرمة  – )الرياض

 (.المنطقة الشرقية

 .المدينة المنورة( –جازان  –)عسير 
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 الوطن العربي.

 

 السهول

 

 األودية

 

 النخيل



 .(130)الشكل 

 

المدن الصناعية في المملكة العربية 

 .السعودية

 



 المناخية

 التضاريس

 النبات الطبيعي

 التضاريس

 المناخية

 





–سلطنة عمان –اإلمارات العربية المتحدة -قطر –البحرين –الكويت –العراق –األردن

 .الجمهورية اليمنية

 

 المنطقة الشرقية. منطقة مكة.

 الزراعة. الصناعة. الرعي.

 منطقة الرياض.

 .: مكة لمكانتها الدينيةية في االختيار مثالً يعطي المتعلم الحر

 



 تمثيل لسطح األرض أو جزء منه وماعليه من ظاهرات طبيعية وبشرية على لوحة مستوية. 

 

 .التي يمثل عليها الظاهرات البشرية التي تتصل باإلنسان ونشاطه

 ل لإلنسان في تشأتها.التي يمثل عليها الظاهرات الطبيعية التي خلقها هللا سبحانه وتعالى والدخ

 

 خرائط بشرية خرائط طبيعية

 لتعد الوسائل التعليمية واحدة من أهم طرق التعلم الحديثة التي تساعد المتعلم والمعلم على سرعة ودقة الوصو

 .للمعلومة بشكل يخدم العملية التربوية    



 .خارطة للسهول الساحلية في الوطن العربي

 .خارطة توزيع السكان في المملكة العربية السعودية .خارطة الغابات المدارية

 ة.خارطة الخليج العربي السياسي

 .خارطة مجاري نهرية

خارطة توزيع الضغط الجوي في المملكة العربية 

 ة.السعودي

 ي.رطة فتوحات محمد بن القاسم الثقفخا

 ة.خارطة المحاصيل الزراعي



 الجبال

 مناجم الذهب

 لالسهو األودية.

 مناجم الفوسفات حقول البترول.

 الختالف المعلومات والموضوعات ومدى الحاجة إليها.     



 العنوان

 االتجاه

 حداثياتاإل

 اإلطار

 المفتاح

 .مقياس الرسم

 



 تحديد المواقع على سطح األرض عند تقاطع خطوط الطول مع دوائر العرض.  

 معرفة الزمن في مختلف جهات األرض.  

  المناطق الحرارية على سطح األرضمعرفة.  

 

 خارطة أهم المعادن في العالم اإلسالمي

 



يتحقق  يعرف محتوى الخارطة حيث تصعب قراءة ماتحويه وتصبح غير مفهومة وال ال

 .الهدف منها

 



 .نسبي

قام مقياس م ×طول الطريق = المسافة على الخارطة 

 سم  300.000=  50.000×  6الرسم =  

/  300.000مسافة على الطبيعة = لتحويل ال

  .كم3=  100.000

كم( على 2سم( على الخارطة يمثل )6أي أن كل )

 الطبيعة. 

 

 

 

 







 العنوان واإلطار

 خطي .مساحي ورسوم نقطي

 شبكة اإلحداثيات والمفتاح .واالتجاه ومقياس الرسم

 وضوع الخارطة والمكان الذي تمثلهيحدد م
 

 .على الخارطة ومايقابله على الطبيعة تمثيل النسبة بين البعد

 تمثل الظاهرات والمعالم على الخارطة

 ة.بوساطة الظاهرات والبوصل

خط يقسم إلى أقسام متساوية وهو ثابت ال يتغير مع تكبير الخارطة أو تصغيرها  الخطي:

ة ة ويمكن عن طريقه معرفة أطوال المعالم على الطبيعة مباشرقويعد أكثر المقاييس دقي

فالرقم األيمن يمثل المسافة على الخارطة والرقم  أما النسبي:ويقاس بوحدات كبيرة 

ويقاس بوحدات  مع تكبير الخارطة أو تصغيرها يمثل المسافة على الطبيعة ويتغير األيسر

 تر.صغيرة مثل السنتيم

 



 



 كيلو متر على الطبيعة. 200سم لكل 1

 سم. 2تقريبا 

 كم تقريباً(. 358)

 



والمتعلم والمهندس المعماري والطيار والقبطان ومذيع النشرة الجوية والعسكري  المعلم

 .ن في البلديات والموظفون في المطاتب العقارية والسياحية وغيرهاوفيوالسائح والمض

 

معرفة  –نستفيد منها معلومات كثيرة أهمها: معرفة تفاصيل تضاريس دولة معينة

 إلخأحوالها الجوية ..........

 



لشرح الدروس، لتوضيح الظاهرات الطبيعية والبشرية، لتحديد امواقع األماكن  المعلم:

 .ولتحديد اتجاه القبلة وغيرها

 

لمعرفة أحوال الطقس: مثل الرياح واألمطار والضغط الجوي  مذيع النشرة الجوية:

ومواعيد شروق الشمس وغروبها والرطوبة ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى في 

 .والعواصم وغيرها المدن

 





 .ستفيد منها في رحالتي لمعرفة المواقع وتحديد الطرق والتعرف على المدن والدول والظاهراتأ

 

 .تخطيط المشاريع المختلفة كتخطيط المدن والطرق .لظاهرات الطبيعية والبشرية عليهاتحديد وتوزيع ا

معرفة مواقع  –ت والمواقعتحديد االتجاها –لطرق الجوية العالمية واإلقليميةمعرفة ا

 .المائية واليابسة التي يمر عليهاالمسطحات 

 معرفة مواقع المدن.  –كن وجود الظاهرات الطبيعيةأما –معرفة الطرق

 

 ة.حرية والجوية اإلقليمية والعالميمعرفة الطرق البرية والب

 

 ش.عد العسكرية وتنظيم تحركات الجيومعرفة مواقع القوا

 منطقة. 13

 ل.  حق

 مناطق. 6   

 جازان.

 الربع الخالي.





 .التصوير بالكاميرا ويرجع ذلك لسهولة حملها واستخدامها

 

 الشف

 سكنراال الكمبيوتر

 الكربون المربعات

 الفانوس

 اللوح الزجاجي

 الكاميرا

 



 كان لدور التقنية الحديثة في نقل الخرائط دوراً هاماً وفاعالً وذلك لسرعة اإلنجاز

 والدقة مما كان له أكبر اآلثر في مجال نقل الخرائط. 

 

 



 

 .حوله خارطة المسجد النبوي الشريف وما

 

 .عن طريق التصوير الجوي

 

تحتاج في  ألن الظاهرات على الصور الجوية ترى مباشرة كما هي في الطبيعية وال

 .تفسيرها إلى مفتاح

 

 الصورة الجوية.

 الخارطة.







قة الكوارث وتفادي لحصر حدود منط

 .األضرار قدر المستطاع

 

مارس  كارثة زلزال اليابان في شهر

النووي في  المفاعل وانفجار2011

 .فوكوشيما مدينة

 

المواد ) تقديم المساعدات النقدية والعينية

الغذائية ومستلزمات طبية والخيام 

(، إرسال لجان والبطانيات والبسط

البالد لدراسة أوضاع المنكوبين في هذه 

 .ولجان طبية وغيرها

 

 



هي صورة لجزء من سطح األرض يتم التقاطها بوساطة الطائرات أو المناطيد المزودة 

 .باآلت تصوير

 .يوجد فيها مفتاح ورموز

تظهر تفاصيل أكثر دقة لسطح 

 ض.األر

 ة.توضح الظواهر المتحرك

تظهر مجموعة معينة من تفاصيل 

 ض.سطح األر

 .المتحركةتوضح الظواهر  ال

 .يوجد فيه مفتاح ال

 .تصويرهي التي تلتقط في حالة الوضع الرأسي لعدسات أجهزة ال :الصورة الرأسية

 .هي التي تلتقط والعدسات في وضع مائل بحيث تغطي مساحات أكبر الصورة المائلة:
 

، في تطوير الخرائط والصور الجوية يلعب التقدم العلمي والتكنولوجي الدور الحاسم

حيث يقدم الحلول للمشكالت المعقدة التي تقف في طريق تحقيق االستفادة الكاملة من 

 الخرائط والصور الجوية.  

 

 

تعد الصور الجوية مصدرا مهما الستباط المعلومات الجغرافية  استخدامات الصور الجوية:

اد الخرائط وتستخدم ألغراض متنوعة منها: التعرف إلى الظاهرات الطبيعية والبشرية.  إعد

الطبوغرافية. تحديد طرق المواصالت ودراسة الحركة عليها.تصنيف تكوينات الصخور والتربة 

بأنواعها. التخطيط العمراني كتخطيط المدن والقرى او األحياء وتحديد مواقع الخدمات العامة 

 ل النفط.المختلفة واألماكن التجارية والصناعية.  تحديد المواقع األثرية. تحديد مواقع حقو

 





 .يستفاد من الجهاز في تحديد إحداثيات المكان

 









 النشر اإلعالمي.  

 القيام بالتعريف عن طريق الصحف الحائطية واإلذاعة المدرسية.  

  التطبيق العملي المبسط. 

 الجغرافية التحدث مع مجموعتي حول الفوائد من استخدام نظم تحديد المواقع. 

 

 يد إحداثيات أي مكان على سطح األرض بدقة عالية حسب خطوط الطول ودوائر العرض.هي نظم مترابطة تساعد في تحد

 

 ت.إرشاد السفن والطائرا

 ت.نتاج الخرائط ورسم المخططاإ

 .متابعة حركات المركبات على الطرق البرية

 ئ.توجيه فرق الطوار

 قسم التحكم  قسم المستخدم قسم الفضاء



 مقياس الرسم

 عنوان الخريطة

 إطار الخريطة

 اتجاه الخريطة

 مفتاح الخريطة

 اإلحداثيات 

 كم على الطبيعة. 20كل اسم على الخريطة يقابله 

1/1000 

 
 

  .اآلخر على الخريطةبين بعدين أحدهما على الطبيعة ويمثل النسبة 

 

 
 

 



 
 

 

 سكانية

 سياسية

 تضاريسية اقتصادية



  

 ا.لكبر حجمه

 .ا تبني عليها المهارات األخرى المتعلقة بالخريطةألنه

 .مطارات المملكة

 .رسوم

 .بشرية



  .خريطة اقتصادية

 هـ .1420
 

 ة.سعوديالمملكة العربية ال

 هـ .1420إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية لعام 
 

 

 

 

 بشرية اقتصادية

 بشرية اقتصادية

 تضاريسية

 سياسية

 ضاريسيةت

 طبيعية

 بشرية

 طبيعية 

 

 

 تحديد المواقع الزراعية رصد حركة المواصالت رصد األضرار البيئية



 س.التضاري

 ة.المناخي

 ة.المناخي

 التضاريس

 موضوعها

 السياسية

 ة.االقتصادي

 



 للتعرف على الظاهرات الطبيعية والبشرية. 

 لتحديد مواقع الكثافة السكانية.
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