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312أجا

املستوى الثالث

:

النمو الطبيعي للسكان 



.

.





–

ئلة اقرأ املستندات، ثّم أجب عن األس
:اآلتية

بين قارِن بين معدل النمو الطبيعي-1
. الدول املتقدمة و الدول النامية

و أذكِر دول يرتفع بها معدل النم-2
.ل الطبيعي و دول ينخفض بها املعد

.م2019معدل النمو الطبيعي للسكان لبعض دول العالم 

.



عدد الوفيات –عدد المواليد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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:

•



إجابة النشاط األول للهدف الثالث 

مناطق يقل بها 
النمو السكاني

جنوب شرق آسيا

جنوب غرب  آسيا

إفريقيا

أمريكا الجنوبية 
والوسطى

شمال آسيا وأجزاء من 
الجهة الشرقية   

اوروبا

أستراليا

أمريكا الشمالية



ي  
الثان  االول

:نمو طبيعي منخفضدول ذات -3
وهي الدول التي ال تتجاوز فيها
ي معدالت النمو السكاني الطبيع

انخفاض معدالت *نتيجة ، 1%
الوالدات 

ثير وانخفاض معدالت الوفيات بتأ*
سياساتها السكانية 

توفر الغذاء والخدمات الصحية*
مثل النرويج وكندا وأغلب دول 

.العالم املتقدم

:    نمو سكاني متوسطدول ذات -2
ل وهي الدول التي يكون فيها معد

، %2و% 1بين النمو الطبيعي ما 
ارتفاع معدالت الوالدات*نتيجة 

ني إتباعها سياسات تنظيم سكا*
ب انخفاض معدالت الوفيات بسب*

توفر الغذاء والخدمات الصحية
مثل تونس والهند والبرازيل

:نمو طبيعي مرتفعدول ذات -1
وهي الدول التي يتجاوز فيها

، %2معدل النمو الطبيعي 
ات ارتفاع معدالت الوالد* نتيجة

انخفاض معدالت الوفيات *و
ري   بتأثير غياب التنظيم األس*

مثل النيجر ومالي واليمن 
.  وباكستان

الثالث



نمو طبيعي دول ذات 
منخفض

نمو سكاني دول ذات 
متوسط

نمو طبيعي دول ذات 
مرتفع



.

.



–تطور معدل املواليد في الدول املتقدمة والنامية
اقرأ املستند، ثم اجب عن األسئلة 

:التالية
ي من خالل البيانات اإلحصائية الواردة ف.1

واليد الجدول، الحِظ التطور في معدالت امل
، ماذا م2017و1990للفترة بين عامي 

تستنتِج؟

رية في على ماذا يدل ارتفاع مؤشر التنمية البش.2
م مقارنة بعدد من 2018مملكة البحرين عام 

الدول الواردة بالجدول؟

م2017-1990تطور معدل الوالدات ومعدل الخصوبة ومؤشر التنمية لبعض دول العالم للفترة 



:اقرأ املستند، ثم اجب عن األسئلة التالية
، ماذا م2017و1990من خالل البيانات اإلحصائية الواردة في الجدول، الحِظ التطور في معدالت املواليد للفترة بين عامي .1

تستنتِج؟

م مقارنة بعدد من الدول الواردة بالجدول؟2018على ماذا يدل ارتفاع مؤشر التنمية البشرية في مملكة البحرين عام .2







؟ةاملتقدمالدول فيالوالداتمعدالتفياملؤثرةالعواملاذكر  
تطور معدل املواليد في الدول املتقدمة



–تطور معدل الوفيات في الدول النامية واملتقدمة 
:اليةالتاألسئلةعناجبثماملستند،اقرأ

بعضلالوفياتمعدالتفيالتطور الحظ.1
،2017و1990عاميبينللفترةالعالمدول 
تستنتج؟ماذا

متوسطمؤشر ارتفاعيدلماذاعلى.2
مملكةفيالوالدةعنداملتوقعاألعمار 

الواردةالدول منبعددمقارنةالبحرين
بالجدول؟

.م2017-1990للفترةالعالمدول بعضفياألعمار ومتوسطاألطفالوفياتالخامالوفياتمعدلتطور 



تطور معدل الوفيات في الدول النامية واملتقدمة

:التاليةاألسئلةعناجبثماملستند،اقرأ

-

-



تطور معدل الوفيات في الدول النامية واملتقدمة

:التاليةاألسئلةعناجبثماملستند،اقرأ

-

-



تطور معدل الوفيات في الدول النامية واملتقدمة



تطور معدل الوفيات في الدول النامية واملتقدمة




