
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر العام اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر العام في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر العام في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/12social3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر العام اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade12                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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للجماعة األحيائية

النمو السكاني

علم السكان اإلحصائي

علم یختص بدراسة 

حجم-1

كثافة-2

التوزیع المكاني-3

معدل الموالید -4
والوفیات

نسبة السكان

ثبات عدد السكان

نمو بمعدل أسي

تسبب بموت ثلث 

سكان أوروبا

عدد السكان

1804
ملیار

1999
ستة ملیارات

2050

متوقع 9 ملیار

عوامل لزیادة بقاء السكان

حماية من العوامل الحيوية كاالفتراس2- توفر مساكن أفضل1- توفر الغذاء والصحھ

حماية من العوامل غير الحيوية 

كاالمطار والرياح ودرجة الحرارة
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معدل النمو السكاني 

1963

بلغ الذروة

2.2%

2009

تناقص ألقل من

1.2%

2050

متوقع أقل من

0.6%

اإلنخفاض بسبب

1- األیدز

2- المجاعات

3- التنظیم اإلختیاري للنسل

سلبيات الرسم البياني
1 النمو السكاني یختلف بین الدول

2 التشابة یكون بین الدول التي لھا نفس 
الوضع اإلقتصادي
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االتجاھات في النمو السكاني

السلبيااليجابي +-

معدل الموالید أكثر 

معدل الوفیات أقل  

معدل الموالید أقل 

معدل الوفیات أكثر   

الدول النامية 

تزيد من عدد 

السكان أكثر من 
المتقدمة

169

169

162
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دول متقدمة وجه المقارنه
صناعیاً

دول نامیة

تعليم + صحة

عدد المواليد

عدد الوفيات

مثال

النمو السكاني

االتجاھات في النمو السكاني

أفضل

أقل

أقل

أكثر

أقلأكثر

ھندوراسالوالیات المتحدة

حساب معدل النمو السكاني

عدد الموالید - الوفیات + الھجرة

10

الوالیات المتحدة

الوفيات = 8.3المواليد = 14.1

الهجرة = 2.9

ھندوراس0.87%

الوفيات = 5.4المواليد = 26.9

الهجرة = 1.3-

2.02%

مرتفعمنخفض

التحول السكاني
التغیر في السكان من معدل 
والدات ووفیات عالیة الى 

منخفضة

161
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التركیب العمري

تعریف

عدد الذكور واالناث في 

مراحل ثالثة

المراحل 

تبدأ قبل 20 عامقبل الخصوبة1

الخصوبة2

( حتى لو كان قادر على اإلنجاب  )

من 20 إلى 44

بعد سن 44مابعد الخصوبة3

1- أكبر قاعدة توجد في ؟

في كینیا نسبة االفراد في عمر أقل من 20 
كبیرة فھي تنمو بسرعة

2- سبب النمو السلبي في ألمانیا ؟

األغلبیة من األفراد قبل أو ما بعد الخصوبة

أقل من األفراد عند الخصوبة
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النمو الصفري للسكان 

تعریف

ھو عندما یكون معدل 

الموالید = معدل الوفیات

النتيجة 

توقف نمو السكان 

لتساوي النسب

التركیب العمري في حالة اتزان 
بین مراحلة الثالثة

 یتم تحدید الدولة اذا 
تم بلوغ  القدرة 
اإلستیعابیة أم تم 

تجاوزھا 

القدرة اإلستیعابیة للسكان

في حالة تجاوزھا یتم

خفض النمو السكاني 

بالتنظیم 

االختیاري للنسل 

انتشار األمراض

المجاعات

لمنع

وسائل لزیادة القدرة اإلستیعابیة

1- التكنولوجیا والتخطیط

الحفاظ على السكان عند وأقل من القدرة االستیعابیة

2- تحدید كمیة الموارد التي یستخدمھا الفرد
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81

 كتاب

 االنشطة

1.6

2.2

-0.8

معدل النمو  

(النسبة 

المئوية) 

 الهجرة لكل
1000
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