
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

                   10/ae/com.almanahj//:https      للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا *

10social/ae/com.almanahj//:https     للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا *

                  

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

https://almanahj.com/ae/10social2     

                 grade10/ae/com.almanahj//:https           لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا *

    bot_almanahj/me.t//:https         للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا        
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عناصر
التنمية
البش�ية

تطوير
الموارد
البش�ية تقليل

الفقر

التو�يع
العادل
المساواةللموارد

بين
الجنسين

االعتماد
علي

النفس

اصالح
القطاع
العام



هي العناصر الحية التي تتفاعل مع بعضها البعض ومع
البيئات غير الحية المحيطة بها، وتوّفر المنافع أو الخدمات

إ� العالم .

البحث المستمر عن الثروات االقتصادية والمحافظة
علي رأس المال لتحقيق الرفاهية البش�ية .



النموواالستقرار
التنوع البيئي

التشاور والتمكين
المساواة بين األجيال

التوظيف

التلوث
الفقر

عدم المساواة
بين األجيال

التدهور االقتصادي



صنع القرار � المجتمع البشري
التطبيقات األفضل للحلول المحلية

الحكم الرشيد والشفافية

موافق الرأي الن معظم دول العالم أنتهجت مفهوم
التنمية المستدامة الذي يشمل االهداف البيئية .



االعتراف بقضية البشر ونوعية حياتهم بوصفها احدي القضايا
الرئيسية

هي المدن التي تنشأ علي أطراف المدن وتفتقر ا� الخدمات وتسمي مدن
الصفيح

وتشمل كل من الزراعة والغابات والتصحر واالنتشار الحضري .

يشمل التباين الجيني داخل االنواع والنظم االيكولوجية



األمن

التنمية

التساوي بين الفرص المتوفرة



القضاء علي الفقر     -       الصحة الجيدة
التعليم الجيد            -      المساواة بين الجنسين

االستهالك واالنتاج



معدل وفيات االطفال دون
الخامسة

العمر المتوقع عند
الوالدة

حالة التغذية لالطفال





مؤشر المساحة االرضية للشخص الواحد وهو تقييم موحد

منع الج�يمة وتصنيف المؤشر وفق نوع الج�يمة

مؤشر النمو السكا�   - مؤشر سكان المستوطنات النظامية وغير
النظامية





نسبة
الديون ا�

الناتج
المحلي

نصيب
الفرد من

الناتج
المحلي

كثافة
استخدام
الطاقة

توليد
النفايات
الصلبة



أنتهت الرؤية
هل من أسئلة ؟؟؟؟

معلم المادة : أ / رمضان
محمد


