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تلخيص درس (االنفجار السكاني-الفقر)

١-ما املقصود باالنفجار السكاني؟
-هي الزيادة الكبيرة في عدد السكان.

٢-ماهي انواع الزيادة السكانية؟
-الزيادة الطبيعية -الزيادة الغير طبيعية.

٣-ما املقصود بالزيادة الطبيعية؟
-هي الفرق بني معدل املواليد والوفيات خالل عام واحد .

٤-ما املقصود بالزيادة الغير طبيعية؟
االنتقال من دولة الى دولة اخرى (الهجرة).

٥-عللي ظهور املشكلة السكانية؟
-عدم التوازن بني عدد السكان واملوارد املتاحة والخدمات وفرص 

العمل وارتفاع املستوى املعيشي.

٦-ما هي النتائج املترتبة على مشكلة االنفجار السكاني؟
-الجريمة / البطالة / الطالق / املخدرات

٧-كم يبلغ عدد سكان دولة الكويت؟
 -٤.٥٣٢.٠٨٤ مليون نسمة.
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٨-ماذا تتوقعني ان يحدث عند زيادة عدد السكان في دولة الكويت 
في السنوات القادمة؟

-اختالل معيشي حيث لن تكون خدمات الدولة كافية لتلبية 
احتياجات السكان.

٩-ماهي مقترحاتك للحد من مشكلة االنفجار السكاني؟
-تنظيم االسرة / بناء عمارات سكنية .

١٠-ما املقصود بالفقر؟
-انه الحالة االقتصادية التي يفتقد فيها الفرد الى الدخل الكافي 

للحصول من املستويات الدنيا من الغذاء وامللبس والتعليم 
والرعاية الصحية وكل ما يعد من االحتياجات الضرورية لتأمني 

مستوى الئق في الحياة.

١١-ما املقصود بخط الفقر؟
-هو ادنى مستوى من الدخل يحتاجه املرء او االسرة حتى يكون 

باالمكان توفير مستوى معيشي مالئم في بلٍد ما.

١٢-كم تبلغ نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر؟
٪٣٧-

١٣-كم يبلغ عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر؟
-٥٠٤ماليني شخص تقريباً.

١٤-من هي الدولة االولى بني العشر دول االكثر فقراً في نسبة 
الفقر؟

-بنغالديش.
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١٥-من هي الدولة االخيرة بني العشر دول االكثر فقراً في نسبة 
الفقر؟

-جمهورية مالي.

١٦-ما هي أسباب املؤدية الى الفقر؟
-الحروب واملجاعات.

-عدم استغالل املوارد.
-التفرقة بني الناس.

-ضعف اقتصاد الدولة.
-تضخم اسعار السلع والخدمات.

-قلة التبرعات والصدقات.
-انتشار البطالة.

-عدم توفر فرص العمل.

١٧-ما هي اقتراحاتك لتنمية اقتصاد الدول الفقيرة؟
-مساعدة الدول الغنية للدول الفقيرة.

-اقامة املشروعات التعليمية والصحية.
-توفير فرص العمل.

-تعليمهم كيفية استغالل مواردهم.

١٨- ماهي االثار املترتبة على مشكلة البطالة؟
-قلة الثقة بالنفس

احرصي على -االتجاه للمخدرات وطرق الجريمة.
فهم املعلومات قبل 

حفظها.

اعداد املعلمة : أ.فجر الحسن

WWW.KweduFiles.Com


