
  محمود خالد/ذ                             2016لعام 3ف 12مراجعة جغرافٌا  

  :-ــاهٌم مفـــــــــــــــــــــــــــ*

هو إضافة عنصر غٌر موجود أو ٌزٌد او ٌقلل عنصر موجود ٌإدي : التلوث البٌئً-1

 فً النظام البٌئًلحدوث خلل 

  االٌكولوجًدرجة من درجات التلوث ال ٌإثر فً توازن النظام :  التلوث المقبول-2

تلوث ناتج عن النشاط الصناعً وٌعتبر مرحلة متقدمة من التلوث ٌإثر : التلوث الخطر-3

 سلبٌا على البٌئة 

 مرحلة ٌنهار فٌها النظام االٌكولوجً وٌصبح غٌر قادر علً العطاء : التلوث المدمر-4

 البٌئً  للنظامال تستطٌع الدخول  فالهواء عندما تتواجد جزٌئات ٌحدث :التلوث الهوائً -5

 طبقة تتكون من عدة غازات تحٌط بالكرة األرضٌة :الغالف الجوي -6

 جزء من طبقة االستراتوسفٌر: االوزون -7

 مركبات ذات درجة ثبات عالٌة :  مركبات الكلور فلور-8

 الزراعٌة  اإلنتاجٌةظاهرة جدٌدة فً العالم بسبب انخفاض :  الجئ البٌئة -9

هً ضخ مٌاه البحر فً صهارٌج ناقالت النفط إلحداث عملٌة التوازن : مٌاه التوازن  -10

 وتقوم بتفرٌغها عند مصدر الشحن 

 نوع من التلوث الجوي االهتزازي ٌصدر علً شكل موجات :  التلوث الضوضائً -11

 هو النظام األفقً أو السطحً لدورة الهواء : حركة الرٌاح  -12

 هو النظام الرأسً لدورة الهواء:  الهواء الصاعد والهابط -13

خط )هً مناطق طرد الملوثات عبر الهواء الصاعد :  لمنخفضمناطق الضغط ا -14

 (ما وراء القطبٌن-االستواء

 –المدارٌن )هً مناطق جذب الملوثات عبر هبوط الهواء : مناطق الضغط المرتفع -15

 (القطبٌن 

  إحدى النشاطات البشرٌة أضفت صفة العالمٌة علً التلوث:  التجارة الدولٌة-16

  منظمة عالمٌة مستقلة تعنً بشئون البٌئة:حركة السالم األخضر  -17



 الً قاع البحربقع ال تسمح بوصول األكسجٌن وأشعة الشمس : البقع البترولٌة -18

 إحدى فروع الجغرافٌا البشرٌة تهتم بالدراسة العلمٌة للسكان : جغرافٌاالسكان-19

  هو المعدل السنوي الذي ٌزداد أو ٌنقص به عدد السكان:النموالسكانً -20

  الفرق بٌن أعداد الموالٌد وأعداد الوفٌات:الزٌادة الطبٌعٌة -21

  المهاجرٌن الداخلٌن والخارجٌنالفرق بٌن أعداد :صافً الهجرة  -22

  انخفاض أعداد الموالٌد عن أعداد الوفٌات:  النموالصفري-23

  لجنة األمم المتحدة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا:االسكوا-24

 من منطقة أو دولة أو قارة الً أخري انتقال األفراد أو الجماعات :  الهجرة -25

 تحدث داخل الدولة نفسها من منطقة أو محافظة الً أخري :: الهجرات الداخلٌة -26

  تحدث بٌن دولة وأخري:  الهجرات الدولٌة -27

 تحدث بٌن قارة وأخري :  الهجرات الدولٌة -28

هو تقسٌم السكان الً فئات أو مجموعات لكل منها خصائص  : التركٌب السكانً-29

 تختلف عن األخرى

 (شٌخوخة  –نضوج  –أطفال)فئات عمرٌة إلًتقسٌم السكان  هو:  التركٌب العمري -30

 ( إناث  –ذكور )هو تقسٌم السكان حسب النوع : التركٌب النوعً -31

 ٌمثله الهرم السكانً :  التركٌب العمري والنوعً -32

  عدد السكان فً مساحة محدودة من األرض داخل المدٌنة:  الكثافة السكانٌة -33

  جملة عدد السكان علً جملة مساحة اإلقلٌم:  الكثافة العامة -34

 جملة عدد السكان علً جملة المساحة المسكونة فعلٌا فً اإلقلٌم :  الكثافة الصافٌة -35

  جملة عدد السكان علً جملة مساحة األراضً الزراعٌة: الكثافة الفزٌولوجٌة-36

 جملة عدد السكان علً جملة الدخل :  الكثافة االقتصادٌة -37

تزاٌد السكان بشكل سرٌع جدا عن طرٌق معدالت نمو سكانٌة :  االنفجار السكانً -38

  مرتفعة جدا ال تتفق مع معدالت التنمٌة االقتصادٌة



 تقسٌم السكان لعدة فئات حسب آخر مإهل دراسً حصل علٌه :  التركٌب التعلٌمً -39

  االٌكولوجًهو إحداث خلل أو تلف فً نوعٌة المٌاه ونظامها :  التلوث المائً -40

 تقسٌم السكان حسب نوع االرتباط بٌن الجنسٌن : التركٌب الزواجً  -41

 تقسٌم السكان إلً فئات حسب نوع النشاط الذي ٌمارسه الفرد : التركٌب االقتصادي  -42

 :-عدد ما ٌلً * 

  :التلوث أنواع  -1

 

 التلوث المدمر  -3التلوث الخطر      -2التلوث المقبول     -1

  :-أهمٌة الغالف الجوي  -2

 الحماٌة من األشعة فوق البنفسجٌة  -

 اعتدال درجات الحرارة -

  :-مصادر التلوث  -3

 مثل غازات البراكٌن وغاز األوزون:العوامل الطبٌعٌة    -أ

 مثل الملوثات الصناعٌة : العوامل البشرٌة  -ب

  :-المضاعفات البٌئٌة للتلوث الهوائً  -4

 وترتب علٌه التسخٌن الشامل لألرض co2زٌادة تركٌز :آثار علً المناخ   -1

 بسبب الملوثات الصناعٌة مثل الكلور فلور: آثار علً مستوي طبقة األوزون -2

  :- اآلثار البشرٌة للتلوث الهوائً -5

 تركٌز الغازات فً الغالف الجوي  -وفٌات              ج -أمراض                  ب -أ

  :-اآلثار االقتصادٌة للتلوث الهوائً  -6

 معالجة التلوث الهوائً باهظة التكالٌف  -أ

 ملٌار دوالر سنوٌا بؤمرٌكا 3أضرار مائٌة تقدر ب -ب

  دد ما يليـــــــــــــــع



 ملٌار دوالر سنوٌا 10أضرار بالمحاصٌل والغابات والصحة تصل  -ج

  :-أسالٌب معالجة التلوث الهوائً  -7 

 تدوٌر النفاٌات  -3زراعة األشجار       -2استخدام طاقة متجددة        -1

 أجهزة عوادم لتنقٌة الهواء بالمركبات  -5     مصادر وقود قلٌلة التلوث  -4

 الفحص الدوري لعوادم السٌارات  -7ت       تخطٌط المواصال -6

  :-أسباب تلوث المٌاه العذبة السطحٌة والجوفٌة  -8

 الصرف الصحً  -2التلوث البٌولوجً والكٌمٌائً       -1

 المبٌدات الصناعٌة والحشرٌة  -4نفاٌات المصانع             -3

  :-أسباب تلوث مٌاه البحار والمحٌطات  -9

 نقل المواد الخام عبر المحٌطات     -2النشاط البشري        -1

 التنقٌب الحري عن البترول والغاز الطبٌعً  -4الصناعات القائمة علً السواحل       -3

 الملوثات العضوٌة فً الماء  -6حوادث ناقالت النفط ومٌاه التوازن        -5

  :-أسالٌب معالجة التلوث المائً  -10

 تطهٌر مٌاه الشرب باألوزون والكلور  -2ة مٌاه الصرف الصحً       معالج-1

 مخلفات المصانع معالجة  -4التخلص من الطحالب بالوسائل المٌكانٌكٌة      -3

 عالج التلوث النفطً بالطرق التكنولوجٌة -6إقامة الحواجز العائمة            -5

  :-مصادر التلوث الضوضائً  -11

 الصناعات  -4األجهزة المنزلٌة     -3عملٌات البناء       -2وسائل النقل      -1

 :-مخاطر التلوث الضوضائً  -12

 (توتر –قلق ) تؤثٌر نفسً  -2ضعف فً السمع      -1

 عدم القدرة علً تمٌٌز األصوات  -4(   آالم شدٌدة بالرأس )تؤثٌر علً الجهاز العصبً  -3

  :-وسائل مكافحة التلوث الضوضائً  -13

 مراقبة وتحدٌد ساعات العمل فً المصانع  -2صٌانة آالت المصانع       -1



 زراعة األشجار -4إصدار التشرٌعات بوسائل النقل    -3

 إبعاد المدارس والمستشفٌات عن مصادر الضوضاء  -5

 إبعاد المطارات والسكك الحدٌدٌة عن المبانً السكنٌة  -6

 :- مصادر البٌانات السكانٌة -14

 (اإلحصاء العام للسكان والقوي العاملة )مصادر ثابته  -1

 (اإلحصائٌات الحٌوٌة كالموالٌد والوفٌات والهجرة ) مصادر غٌر ثابته  -2

  :-أهداف لجنة االسكوا  -15

 دعم التعاون االقتصادي واالجتماعً بٌن دول المنطقة  -1

 تحقٌق التكامل اإلقلٌمً عن طرٌق توحٌد السٌاسات القطاعٌة  -2

  :-معدالت الزٌادة الطبٌعٌة  أصناف دول العالم حسب -16

 أمثلة علً الدول النسبة معدل الزٌادة الطبٌعٌة

دول ذات معدل منخفض 
 بشكل كبٌرا جدا 

روسٌا -فرنسا-بلجٌكا-ألمانٌا 0.1% 
-المجر-بلغارٌا-البٌضاء
 الٌابان 

 البرازٌل –تشٌلً  %2.0%-0.1 دول منخفضة نسبٌا 

–أفغانستان –الهند –إٌران  %3.0%-2.0 دول ذات معدالت مرتفعة 
–خلٌج العربً لدول ا

–كٌنٌا –المكسٌك  -كولومبٌا
 إثٌوبٌا –تشاد 

  :-م 2005التوزٌع النسبً لسكان العالم عام  -17

 العالم  البلدان العربٌة   االسكوابلدان 

3% 5% 92% 

 

  :-العوامل التً تتحكم فً توزٌع السكان علً سطح األرض  – 18

 (الخامات الموجودة بباطن األرض  –التربة –التضارٌس –المٌاه : )عوامل طبٌعٌة  -أ

 (حضاري  –عامل تكنولوجً  –دٌموغرافً )عامل : عوامل بشرٌة  -ب

 



 

  :-ٌختلف توزٌع وكثافة السكان حسب دوائر العرض  -19

 شماال وجنوبا ( 20-0)من سكان العالم ٌعٌشون بٌن دائرتً عرض % 10أقل من  -1

 شماال وجنوبا(40و20)من سكان العالم ٌعٌشون بٌن دائرتً عرض % 50 -2

 شماال وجنوبا (60و40)من سكان العالم ٌعٌشون بٌن دائرتً عرض 30% -3

 :السكانً لالنفجار المسببة العوامل أهم -20

 . السكانً النمو معدالت ارتفاع 1.

 .التعمٌم معدالت انخفاض 2.

 . البطالة انتشار 3.

 .األسرة بتنظٌم الوعً تدنً 4.

 :- السكانً االنفجار معالجة طرق أهم .-21

 السٌاسات إتباع عمً النامٌة الدول تشجٌع -1

 السرٌعة النمو معدالت من للحد العالمٌة والتوجٌهات

 .الموارد من السلٌم لالستفادة التخطٌط -2

  :-األضرار البٌئٌة التً لحقت بمناخ دولة الكوٌت  -22

 كثافة الرٌاح  -العواصف الترابٌة    -انتشار السحب الدخانٌة   -

 :-الكوٌت  دولة األضرار البٌئٌة التً لحقت بتربة-23

 البترولٌةبسبب البرك إعادة البٌئة الصحراوٌة الهشة   -ث التربة بالمواد البترولٌة    تلو-

 تفكٌك التربة بسبب حركة اآللٌات العسكرٌة والقنابل  -

  :-األضرار البٌئٌة التً لحقت بالمٌاه  -24

تدمٌر  -هجرة الكائنات الحٌة   -تؤثٌر علً األحٌاء المائٌة   -تؤثر عملٌة تحلٌة المٌاه  -

 لروضتٌن وأم العٌشتلوث المٌاه الجوفٌة  فً ا -الشعب المرجانٌة بسبب البقع البترولٌة   

 



 ام العراقً علً دولة الكوٌت الخسائر البٌئٌة واالقتصادٌة المترتبة علً عدوان النظ -25

 اإلضرار باحتٌاطً البترول  -3تدمٌر مٌناء الشحن    -2بئر    737تدمٌر  -1

 بلٌون دوالر 14.2خسائر توقف إنتاج البترول تقدر ب  -4

 ملٌار دوالر 80تكالٌف إعادة إعمار القطاع البترولً  تقدر ب  -5

 التؤثٌر البٌئً والصحً الكبٌر    -6

 :األضرار التً لحقت بالمنشآت النفطٌة والصناعٌة إبان الغزو العراقً للكوٌت  -26

تدمٌر أغلب آبار البترول ومراكز التجمٌع  -تدمٌر شبه كامل للقطاع البترولً      -

 أثار اقتصادٌة وبٌئٌة من حرائق النفط    - ومرافق التصدٌر 

 الطرق المتبعة فً تنظٌف التربة من الملوثات الهٌدروكربونٌة الناتجة من البحٌرات -27

   :-البترولٌة 

 استخدام المذٌبات -نقل التربة وردمها                            -

سحب البترول من البحٌرات فً خزانات خاصة  -خلط التربة بالمخصبات                   -

  :-توزٌع وكثافة السكان حسب دوائر العرض علً مستوي العالم  -28

 دوائر العرض نسبة الكثافة السكانٌة

 شماال وجنوبا20-صفرمن  10%

 وجنوبا شماال  40-20من  50%

 شماال وجنوبا  60-40من  30%

 

 عــــــــــلل ملـــــــــــــــــا يــــــــــلي *

======================================= 

 ٌعتبر التلوث من الظاهرات البٌئٌة التً اهتمت بها حكومات العالم ؟ -1

 الن التلوث له أبعاد بٌئٌة واقتصادٌة واجتماعٌة خطٌرة -

ظهور الصناعات المعقدة وما ٌصاحبها من تلوث خطٌر ٌدهور المحٌط الحٌوي  -

 

  :- عـــــــــــلل ملا يلي



 أنواع التلوث البٌئً انتشارا ؟التلوث الهوائً من أكثر  -2

 نظرا لسهولة انتقاله وانتشاره-

 ظهور المشاكل البٌئٌة بشكل شامل وعالمً ؟ -3

 بسبب تزاٌد مستوٌات تركٌز غاز ثانً أكسٌد الكربون والغازات األخرى فً الجو -

 زٌادة مستوٌات غاز ثانً أكسٌد الكربون ٌترتب علٌه عواقب مناخٌة خطٌرة ؟ -4

 التسخٌن الشامل لألرض و تغٌر مناخً ٌشل األنظمة الزراعٌة -

ارتفاع مستوٌات سطح البحر وغمر المناطق الساحلٌة الكثٌفة بالزراعة والصناعة -

 والبشر

 وجود ظاهرة الجئ البٌئة ؟ -5

بسبب زٌادة تركٌز أحد الغازات فً الغالف الجوي أدي إلى انخفاض اإلنتاجٌة الزراعٌة -

 ت التربة وضعف مكونا

 زراعة األشجار حول الطرق وجوانب المدن ؟ -6

 تقلٌل سرعة الرٌاح وترسب التراب  -لدورها الفعال فً تنقٌة الهواء       -

 ٌإدى التلوث المائً إلً استهالك جزء كبٌر من األكسجٌن الذائب فً الماء ؟ -7

 بسبب الملوثات العضوٌة تستهلك جزء من األكسجٌن -

 البقع الزٌتٌة الطافٌة تعٌق دخول األكسجٌن -

 تعتبر منطقة المدارٌن والمناطق القطبٌة مناطق تجمع للملوثات ؟ -8

 ألنهما مناطق ذات  ضغط جوى مرتفع وهبوط للهواء -

 ( مثال أذكر)ال ٌعترف التلوث بحدود سٌاسٌة ؟  -9

دي الى انتشار اإلشعاعات انفجار مفاعل تشرنوبل النووي فً االتحاد السوفٌتً سابقا أ-

 وانتقالها إلى أوروبا الشرقٌة والغربٌة عن طرٌق الرٌاح 

  تساهم دورة الهواء فً إضفاء صفة العالمٌة علً التلوث ؟ -10

فً العروض المدارٌة والقطبٌن ٌهبط الهواء ذو الضغط المرتفع فتصبح مناطق تجمع -

 للملوثات 



وف المنطقة االستوائٌة وما وراء المدارٌن ٌرتفع الهواء ذو الضغط المنخفض فتصبح  -

 مناطق طاردة للملوثات 

  تساهم التٌارات المائٌة فً إضفاء صفة العالمٌة علً التلوث ؟ -11

 الحركة السطحٌة لمٌاه البحار والمحٌطات بالقرب من السواحل -

 ذي تعرض للتلوث بالمبٌدات الحشرٌة األنهار الدولٌة مثل نهر الراٌن ال -

  تساهم التجارة الدولٌة فً إضفاء صفة العالمٌة علً التلوث ؟ -12

فً مناطق إنتاجها  تلوث المواد الغذائٌة -ب تجارة الغذاء بٌن الدول               بسب-

 الدول االستهالكٌة   وانتقالها إلً

العٌش بالبحٌرات البترولٌة أثناء الكارثة  تؤثر المٌاه الجوفٌة بمناطق الروضتٌن وأم -13

 البٌئٌة الكوٌتٌة ؟

وتسرب البترول إلن تلك المناطق تتكون من ترسبات رملٌة وصلبوخٌة شدٌدة النفاذٌة -

 إلً المٌاه الجوفٌة عن طرٌق األمطار

 تعتبر دراسة السكان من العوامل التً اهتم بها الباحثون منذ القدم ؟ -14

 ألهمٌتها فً تحدٌد العالقة بٌن اإلنسان واألرض التً ٌعٌش علٌها  -

 تعتمد معظم دول العالم علً الدراسات والبحوث السكانٌة ؟ -15

 تعتمد علٌها فً وضع الخطط التنموٌة المستقبلٌة   -

 فهم وحل العدٌد من المشكالت االقتصادٌة واالجتماعٌة -

 دة الطبٌعٌة بٌن دول العالم ؟االختالفات الكبٌرة فً معدل الزٌا-16

وتنخفض إلى دون % 0.1ل المتقدمة بٌن ووالد% 3ألنها فً الدول النامٌة تتراوح بٌن 

 الصفر فً بعض الدول األوروبٌة 

 م ؟1973تؤسٌس لجنة االسكوا عام  -17

 دعم التعاون االقتصادي واالجتماعً بٌن الدول األعضاء  -

 تحقٌق التكامل اإلقلٌمً  -

 توحٌد السٌاسات القطاعٌة  -

 



 تقسٌم السكان إلً فئات عمرٌة ؟ -18

 تحدٌد المرحلة السكانٌة  -استخراج العمر االفتراضً للسكان        -

 تصنٌف السكان حسب النوع ؟ -19

 لتحدٌد مدي استقرار المجتمع عن طرٌق تساوي نسبة الذكور باإلناث -

التركٌب العمري والنوعً من أهم التصنٌفات السكانٌة التى تعتمد علٌها الكثٌر من  -20

 دول ؟

. إلن الدول تعتمد علٌها فً عملٌة التخطٌط الحاضر والمستقبلً 

. تحدٌد االحتٌاجات التعلٌمٌة والصحٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة 

من مساحة الٌابسة ؟ ٌستغل اإلنسان ما ٌقارب النصف تقرٌبا  ال -21

نسان العٌش معها مثل  اإلنتٌجة صعوبة البٌئة الجغرافٌة التً ٌصعب علً 

البٌئات الحارة والمطٌرة   -البٌئات شدٌدة الجفاف     -البٌئات شدٌدة البرودة       -

  البٌئات عالٌة االرتفاع 

   أسئلة الخرٌطة

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


