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   .هى المحيط الذى يعيش فية كل الكائنات الحية وتتأثر بالظروف المحيطة به  :بيئة

  مجموعة العناصرالتى تتكون منها البيئة وتؤثر فى بعضها البعض  :نظام بيئي

  )مجموعة العناصر التى تدخل النظام البيئى فى صورة محددة وتخرج منه فى صورة أخرى  :مخرجات/مدخالت

  .العلم الذى يدرس البيئة واإلنسان وعالقة كل منهما باآلخرذلك   :جغرافيا

  الذى يختص بدراسة البيئة الطبيعية بعناصرها المختلفة  :جغرافيا طبيعية

  يهتم بدراسة اإلنسان من حيث توزيعه والعوامل المؤثرة فى هذا التوزيع   :جغرافيا بشرية

  أرض منخفضة من أسطح القارات  السهول

  راضى التى انخفض سطحها نتيجة استمرار نحتها بواسطة عامل او اكثر من عوامل التعرية األ  :سهول نحت

  المنخفضات التى مألتها الرواسب مثل مثل وادى النيل ودلتاه بمصر والسودان   :سهول إرساب

ي فى شبة  صحراء الربع الخال-بحر الرمال العظيم غرب مصر   –ارض مألتها الرياح بالرمال مثل   سهول صحراوية
  الجزيرة العربية 

 سواحل بالد المغرب العربي  على المحيط –ارض تمتد بمحاذاة سواحل البحار والمحيطات مثل    سهول ساحلية-
   سواحل بالد الشام  على بحر المتوسط-االطلنطى  

  األرضيحيط بالكرة األرضية ويتكون من غازات ثقيلة تتركز فى الطبقات القريبة من سطح   :غالف غازي

هو تكاثف بخار الماء وال يتمكن الهواء من حمله فيسقط على هيئة أمطار فوق المناطق المدارية   :مطر
  .وعلى هيئة ثلوج فى المناطق شديدة البرودة

  .يقصد به ذلك النبات الذى ينمو دون تدخل اإلنسان  : نبات طبيعي

  .ح بالزراعة أو حتى نمو حشائش المراعىهو نقص المطر فى بعض السنوات المتتالية بما ال يسم  :جفاف

مياة مالحة (من جملة مساحة كوكب األرض %٧١يقصد به تلك الموارد المائية التى تشغل نسبة   :غالف مائي
  %.)٢٫٥مياة عذبة-%٩٧٫٥ونسبتها

مق مثل هى تلك الطاقة التى تتمثل فى البترول المستخرج من تحت مياة البحار والخلجان قليلة الع  :طاقة حفرية
  .خليج المكسيك-بحر الشمال-الخليج العربى-خليج السويس

  .هى التى تتولد من حركة المد والجزر أو حركة األمواج والتى تتحول إلى طاقة كهربية  :طاقة غير حفرية

  .التى تستخرج من باطن األرض)الفوسفات-االلومنيوم-الحديد(مجموعة المعادن مثل  :تكوينات معدنية

  ة التى يعيش فبها اإلنسان وغيره من الكائنات الحية ويؤثر فيها ويتاثر بها       البيئ  األرض

              ٧كتل هائلة من اليابس وتشمل كل ما يقع فوق سطح البحر وعددها   القارات 

  الحد الفاصل بين القارات واألحواض البحرية والمحيطية ويرمز له بالمركز صفر  مستوى سطح البحر  

النتيجة النهائية لتفاعل جميع االغلفة المحيطة بكوكب االرض وغيره من الكائنات الحية                                                                           حيويغالف 

  أماكن مرتفعة عن سطح األرض وعادة ما تمتد على هيئة سالسل عظيمة االمتداد     الجبال

  وسطة االرتفاع سطحها مستوى وجوانبها شديدة االنحدار              أراضى مت  الهضاب

  طمى احمر ينتج عن تحلل الصخور النارية والمتحولة                                البوكسيت

   مختلطة بالرواسب البحرية الجيرية          بقايا عظام وهياكل الحيوانات البحرية المتحللة  الفوسفات

هى مناطق يحرم فيها إزالة الغطاء النباتى وصيد الحيوانات بموجب قوانين وضعتها الدولة للحفاظ   ت الطبيعيةالمحميا
  .فى مصر)) راس محمد (( على عناصر البيئة مثل محمية 

       
  .الشمس) (                                     . تعتبر األرض أهم عناصر النظام البيئى-١
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   .هضبة إنكسارية) (                                 هضبة شبه الجزيرة العربية هضبة التوائية-٢

 .جافة ) (              ارية دائًما ممطرة                                    الرياح التج.-٣

  ْ  غرب القارات)   ( . ْ  شماًلا وجنوًبا شرق القارات٤٠ - ْ  ٣٠تسقط األمطار شتاًءا فقط فيما بين -٤

 )   ( .     زائير تنمو الغابات االستوائية وشبه االستوائية فى حوض-٥

 جنوب شرق آسيا)                       ( تنمو الغابات الموسمية فى جنوب غرب آسيا-٦

 غرب أوربا)                              ( .تنمو الغابات النفضية فى شرق أوربا-٧

  الغابات النفضية) ( تنمو أشجار البلوط والزان فى الغابات الموسمية                   -٨

   حشائش السافانا)               ( تعتبر حشائش االستبس هى حديقة الحيوانات الطبيعية-٩

  .جنوب شرق أمريكا الجنوبية) (  تغطى حشائش االستبس حوض نهر أورينوكو فى أمريكا الجنوبية-١٠

                                                                                                                           .من كمية المياه    % ٧٥) (  . من كمية المياه على سطح األرض % ٥٥تغطى الغطاءات الجليدية -  ١١  

   %.٩٧٫٥يبلغ حجم المياه المالحة ) (  . من حجم المياه على سطح األرض % ٧٧يبلغ حجم المياه المالحة -١٢

 ) ( .   كم فى الساعة٦٠ -  ٤٥يتحرك األعصار بسرعة تتراوح ما بين -١٣
 :- 

  )  صحراوية- – ساحلية -جبلية ( ......................                   تعتبر سهول وادى النيل سهوًلا-١
  ) أمريكا الشمالية-  - استراليا -أفريقيا ( ............ هضبة األناضول االلتوائية تقع فى قارة-٢
  ) المطاط و الماهوجنى– الصنوبر و الشربين –(... توائيةمن أهم أشجار الغابة االس-٣
   )– التحاتيه – البركانية –االنكساريه (........... تعتبر هضبة الشطوط من الهضاب-٤
  )احليه الس– النحات – –النحت (.. سهول وادى النيل ودلتاة فى مصر والسودان تنتمى إلى سهول-٥
  ) البركانية– - الساحلية (... ينتمى بحر الرمال العظيم فى غرب مصر وشرق ليبيا إلى السهول-٦
  ) آسيا– - أوربا - استراليا     (....................... تقع جبال روكى واالنديز فى غرب-٧
  )-الهيدروجين ( الخارجى تعرف باسم ى تأتى من الشمس والفضاءالطبقة التى تحمى كوكب األرض من االشعاعات الضارة الت-٨
  ) - القشرة األرضية -الغالف الغازى    (تكون الكائنات الحية غالفا شبه متصل فوق اليابس وفى مياه المحيط يعرف باسم-٩

  ) الغابات االستوائية-بات الصنوبرية الغا -  - الغابات النفضية  ....... (تنمو الطحالب فى أقليم-١٠
  ) البوكسيت– النحاس -  - الذهب (.......... تحتكر الماليو أكثر من ثلث إنتاج العالم فى معدن-١١
  )٥١-٤٠- -٧١.         ( من مساحة الكرة االرضية ........ %  يشغل اليابس -١٢
  )٥١-٤٠-٢٩-     "              ( .........%  "     "       "  الماء    "    -١٣
  ) - اطلس-االبالش( من الجبال التى يتوفر بها الذهب والنحاس والفضة والقصدير .....  تعد جبال -١٤
  ) البحر المتوسط-( ينمو فى االقاليم ذات المناخ الموسمى كالهند وجنوب شرق اسيا.....  اقليم -١٥
     ) -جنوب افريقيا. (  النفضية فى المناطق المعتدلة الباردة باقليم  تنمو الغابات-١٦
  ) الربيعى- الخريفى--الشتوى.( تنمو فى االقليم المدارى ذى المطر) السافانا(  الحشائش الحارة -١٧
  ) الربيع -شتاء ال- الخريف-..........                     ( تنمو حشائش التندرا فى فصل -١٨
  ) –الحشائش الباردة (  شماال وجنوبا فى غرب القارات٣٠- ١٨يقع بين دائرتى عرض ..... اقليم -١٩
  )امريكا الشمالية - اسيا--افريقيا..........(  نهر الراين من اهم االنهار المالحية فى قارة -٢٠
  ) النهر –البحيرة – البحر  ........(ورة المائية خزان الرطوبة الهائل الذى تبدا منه الد-٢١
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  المركز االول وجودا فى القشرة االرضية)  القصدير– – الفوسفات -الحديد( يحتل معدن -٢٢
  من االنتاج العالمى لاللومنيوم% ٨٠نحو )  – المعتدلة – الباردة - القطبية(  تنتج االقاليم -٢٣
  ) – االلومنيوم -  الحديد والصلب-االسمنت(لفوسفات فى صناعة  يدخل ا-٢٤

: 
  إليه مرة ...... من البحر أو المحيط ثم... تبدأ الدورة المائية على سطح األرض بتبخير - ١
           . فى جنوبها الغربى  –.وسالسل  فى شمال غرب القارةقيا سالسل أهم السالسل الجبلية فى قارة أفري- ٢
.................. و................ أهم السالسل الجبلية فى قارة أوروبا - ٣
............وسط وهضاب....  هضبة شبه الجزيرة اإلنكسارية أو ةالصدغيمن أمثلة الهضاب - ٤
وشرق ليبيا وصحراء  العظيم فى غرب مصر.............. توجد السهول الصحراوية التى تملؤها الرمال مثل - ٥

                                  . فى شبه الجزيرة العربية.............. 
............... المياه الساحلية  أو ملح الطعام ويستخرج من................. البحر مصدر لعدد كبير من األمالح مثل - ٦

                          العمق فى المناطق المرتفعة الحرارة
.....الدول المنتجة  من إنتاج الفوسفات فى العالم أهم.... % تنتج الدول العربية أكثر من - ٧ 
  ............           تصل الرطوبة النسبية الى ذروتها فى المناطق - ٨
–ئة   للبي....... للبيئة بينما اصبح انسا العصر الحديث ..... كان انسان عصر ما قبل التاريخ - ٩

..............           و.......... تفقد التربة بعض عناصرها عن طريق -١٠
          فى شهر يوليو              .........  تتعامد الشمس ظاهريا على -١١
متر    ......ية لكل مئو.... كلما ارتفعنا عن سطح االرض تقل درجة الحرارة بمعدل -١٣
  .............        الى مناطق الضغط.............. تهب الرياح من مناطق الضغط-١٤
....                       واتجاهها فى نصف الكرة الشمالى.....التجارية من منطقتى الضغط المرتفع حول دائرتى عرض   "     "    -١٥
  

......                                                بينما اتجاه الرياح القطبية فى نصف الكرة الشمالى.....  اتجاه الرياح العكسية الغربية فى نصف الكرة الجنوبى-١٥


               االجزاء الوسطى من القارات            ........... يسود المناخ -١٦
  شماال ٦٠- ٤٠المطر بينما الجهات الواقعة ما بين دائرتى عرض ...........  المناطق االستوائية من المناطق -١٧

               المطر  ............... وجنوبا شرق القارات من المناطق 
 ج

 :- 
نباتات متسلقة        غابات دائمة الخضرة وأشجارها كثيفة وطويلة وضخمة وذات أوراق عريضة ينمو عليها-


  أمريكا الشمالية نوع السهول التى تنتمى إليه سهول وادى النيل ودلتاة فى مصر والسودان والمسيسبى فى-

                                                                                         
     تعد مصدر الطاقة الالزمة للحياة وتغذية االنسان والكائنات الحية االخرى      -
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 اجزاء من اليابس توجد داخل المحيطات ويزيد منسوب ارتفاعها عن الصفر من مستوى سطح البحر -
رية والمعتدلة الدفيئة  غابات تنمو فى االجزاء الشرقية من القارات بالعروض المدا-
                         غابات تنمو فى المناطق المعتدلة الباردة باقليم غرب اوربا  -

 
 

   جلود حيوانات-أوراق الشجر ( ملبسه -) الكهوف-الصحراء ( مسكنة -) الصيد-الجمع وااللتقاط (طعامه .(  
؟      حدثت تطورات تكنولوجية واقتصادية واجتماعية فتقدمت الصناعة والزراعة وانعكس ذلك 

  وبذلك أصبح اإلنسان هو سيد البيئة.  باإلنسان  على عناصر البيئة المحيطة 
 

         ألنها تؤثر فى غذائة ونوعه ملبسة ومسكنة وتؤثر أيضا فى طرية استخدامه لألرض  .  
ألنها تتأثر باستغاللة لها .  
 ؟   ألرض  ألنها أصل كل طاقة على سطح ا.  

                                            تعطينا الطاقة الالزمة للحياة ولتغذية الكائنات الحية بالغذاء   
 لزيادة نشاظ اإلنسان .  
؟    المعتدلةالوفيرة المياة السهول(سكناها مثلتحديد المناطق التى يفضل اإلنسان.(  

                    تساعدنا فى توزيع المعادن ومصادر الطاقة    تحديد أماكن تكوين خزانات المياه الجوفية   
 ؟السفوح المواجهة للرياح تكون غزيرة المطر وغنية بالغابات .  

 وأقل نباتا من السفوح المواجهة لهذه الرياح)ظل المطر( السفوح الداخلية تكون أقل مطرا. 

 األشعة فوق البنفسجية( تمنع جزءًا كبيرًا من أشعة الشمس الضارة من الوصول إلى األرض.(  
سطح األرض تمنح الطاقة والضوء الكافى لمعيشة جميع الكائنات الحية على .  
 
    ألنها تخترق مساحة أقصر من الغالف الغازى من األشعة المائلة   
   األشعة العمودية تتوزع على مساحة  صغيرة من سطح األرض   
    وذلك بسبب اختالف زاوية ميل أشعة الشمس .  


      آلنه يربط بين دول غرب أوربا من ناحية والواليات المتحدة وكندا من ناحية اخرى وهما من اهم المراكز الصناعية   

  .فى العالم                
     الشرب واألغراض المنزلية       :   تستخدم فى النظافة وطهى الطعام وصرف الفضالت  
؟    الزيادة الهائلة فى عدد السكان .             ارتفاع مستوى المعيشة .  
 
 :الن الغابات تعترض طريق النقل البرى ويصعب إزالة الغابات الكثيفة لمد الطرق.  

:  جيث تستخدم أنهارها فى نقل جذوع األشجار بعد قطعها فى فصل الشتاء وتركها على الجليد  
حتى يمكن نفلها فى فصل الصيف عند ذوبان الجليد.  

  لكثرة الشالالت ولكن الطاقة المستغله قليلة لعدم تقدم القارة اقتصاديا وعلميا   
 ؟التها وتقدمها االقتصادى والعلمى لكثرة شال  
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    ألنها تعطينا الطاقة الالزمة للحياة كما أن ضوءها وحرارتها مسئوالن عن تغذية الكائنات الحية بالغذاء   
 
  .نبات واستنباط أنواع جديدة منها وأيًضا إضافة المخصبات والمبيدات إلى التربة لزيادة اإلنتاج نقل بذور الب يقوم ألن اإلنسان    
 
     وذلك بسبب تلوث الهواء الناتج عن زيادة بعض الغازات الضارة نتيجة زيادة النشاط الصناعى وغيره  


    بسبب التقدم الهائل فى كافة نواحى الحياة مما ادى الى تلوث جميع مدخالت النظام البيئى من ماء  وهواء  وتربة وغير ذلك 
  ٠خرجت المخرجات اشد تلوثا

 
ى استخدام التكنولوجيا يؤدى الى زيادة هائلة فى االنتاج ولكن االفراط فى استخدام  التكنولوجيا  يؤدى الى  الن التوسع ف

  االضراربعناصر البيئة
 

    ية بها تركيزات عالية  الن الحركات البانية للجبال تؤدى غالبا الى خروج كتل ومصهورات صخر  
        للمعادن الفلزية كالحديد والذهب والفضةوالنحاس


لوجود طبقة االوزون التى تحمى كوكب االرض وسكانه من االشعاعات الضارة التى  تاتى من الشمس والفضاء الخارجى   


  بسبب التقاء الرياح العكسية الدفيئة مع الرياح القطبية الباردة     


  رارة الجهات التى تهب عليها الرياح التجارية تهب من جهات اقل حرارة فتلطف من درجة ح–الن      
   الرياح العكسية تهب من جهات اكثر حرارة فتجلب الدفء للجهات التى تهب عليها -              
 

     المناخ هو المسئول عن عملية تكوين التربة عن طريق تفكك الصخور وتحللها وكمية المياه الموجودة بها   
     عملية تكوين التربة تنشط فى المناطق التى يرتفع بها درجات الحرارة وتغزر فيها االمطار بينما تكاد   

         تختفى التربة فى المناطق الجافة قليلة المطر
 
 وانات الضخمة االستقرار بها ولهذا  يعيش  بها حيوانات  الن اشجار الغابة االستوائية كثيفة وضخمة ولذلك ال تستطيع الحي

  صغيرة الحجم
 ؟      بسبب شكلها المخروطى    

  الن يعيش بها االغنام والماشية   
 

    بسبب التقدم الصناعى والتكنولوجى الهائل فى هذه المناطق الذى ساعد على اقامة العديد من السدود  على مجارى االنهار
 
     لكثيفة ومد الطرق فى الجهات االستوائية بسبب صعوبة ازالة الغابات ا  
 
  بسبب اختالف توزيع موارد الثروة المعدنية من منطقة الى اخرى والتوجد قاعدة تحكم هذا التوزيع  فلذلك هناك مناطق غنية جدا  

  واخرى فقيرة جدا
  الن بها اكبراحتياطى من الحديد فى العالم  
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:   


       غزارة االمطار على سفوح الجبال المواجهة للرياح الحاملة للرطوبة وتنمو عليها الغابات   
  وتنمو علتها الحشائش" مناطق ظل المطر " على المنحدرات الخلفية للجبال   قلة االمطار  
 

   ادى ذلك الى حماية سطح االرض من االشعاعات الضارة التى تاتى من الشمس والفضاء الخارجى   
 ج       لك الى اختالف درجات الحرارة على سطح االرض     ادى ذ ؟                         

: 
  

    ارتفاع مستوى سطح البحر وغرق السهول الساحلية المنخفضة  
  الثروة السمكية   إلى قتل الكائنات الدقيقة التى تتغذى عليها األسماك وبالتالى قلة  يؤدىة حرارة مياه البحارارتفاع درج .  
" 
     بسبب لجوء االنسان الى ازالة الغطاء النباتى الطبيعى واحالل الزراعة محله وذلك حتىيستطيع  

  ان   يحصل على ما يحتاجه من الغذاء         
 
  امثلتها فى مصر محمية راس محمد ومن ةعلى البيئ منطقة يحرم فيها ممارسة الصيد وذلك للمحافظة  
   بسبب كثرة الشالالت التى تعترض انهارها   

 :-


تتحرك من نطاقى الضغط المرتفع عند دائرتى عرض 
 شماًالوجنوبًا إلى منطقة الضغط المنخفض ٣٠

  االستوائى
 شمالية شرقية فى نصف الكرة -:فيكون اتجاهها

  .الشمالية
  . جنوبية شرقية فى نصف  الكرة الجنوبى-

  رياح دفيئة-
 ٣٠ تتحرك من نطاقى الضغط المرتفع عند دائرتى عرض -

شماًال وجنوبا إلى نطاقى الضغط المنخض عند الدائرتين 
  -:طبيتيناتجاهاالق
  . جنوبية غربية فى النصف الشمالى-
  . شمالية غربية فى النصف الجنوبى-



 هى  األراضى التى انخفض 

مثل ،سطحها بفعل عوامل التعرية 
ة او التعري)سهول سيبريا(الجليد

  .او التعرية المائية) الرياح(الهوائية 

 هى المنخفضات التى مألتها الرواسب التى نقلتها عوامل التعرية وخاصة 
  األنهار وتنقسم
المسيسبى بأمريكا ،وادى النيل ودلتاه فى مصر (كونتها األنهار : سهول فيضية

  ).الشمالية
  ) الشامسواحل بالد المغرب وبالد(كونتها األمواج : سهول ساحلية

  
  
  

   تناقص قدرة األرض على اإلنتاج  :تصحر 
   نقص المطر لسنوات متتالية بما ال يسمح بالزراعة أو حتى نمو حشائش المراعى  :  جفاف 
  :فيضان

  
 زيادة هائلة فى كمية االمطار المتساقطة والتى تتجمع فى مجارى االنهار وتطغى على المدن  والقرى واالراضى 

  ؤدى الى تدميرهاالزراعية وت
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  :سيول
  

 هو سقوط االمطار الفجائية بغزارة على الجهات الصحراوية او السالسل الجبلية وتكون هذه    االمطار فى شكل 
  رخات عنيفة ولفترة قصيرة

  يئة ظاهرة مناخية تتكون فى العروض المعتدلة الباردة والدفيئة نتيجة التقاء الكتل الهوائيه الباردة والدف  :إعصار  
   عبارة عن هزة فى القشرة االرضية تقاس قوتها بعدة مقاييس أشهرها مقياس ريختر    :زلزال  

   كسر فى القشرة االرضية يسمح بخروج المواد المنصهرة من باطن االرض  :بركان  
                                                  حشرة عدوها األول كل ما هو أخضر   الجراد

   كائن حى ينتشر فى الترع وقنوات الرى وتنتشر بين سكان الريف المصرى     البلهارسيا
 . هي صوت مزعج وغير مرغوب فيه    التلوث السمعى 
 هو األصوات العالية التي تحدث ذبذبات تزيد عن الحد المسموح به وتؤثر في صحة اإلنسان وسمعه  تلوث سمعى مادى
 .و كلمات قبيحة تؤذي من يسمعها مثل الكالم الفاحش أصوات أ  تلوث سمعى معنوى 
 هو كل شيء يؤذي نظر اإلنسان لدي مشاهدتها  التلوث البصرى

 .انتقال غير مرغوب ألحد الجينات من جسم إلي جسم آخر   التلوث الوراثى 
 ة من البيئة واليها هو ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة في بيئة ما نتيجة تدفق الطاقة الحراري  االحتباس الحرارى 

  

 
   أكثر القارات تعرضا للجفاف -
  بسبب وفرة االمطار . جميع القارات تعرضت للتصحر ما عدا قارة -
    واكثر قارة تعرضا لهتناقص قدرة االرلضى الزراعية على انتاج النبات يعرف -
  حربية والتجارب النووية من اهم اسباب  العمليات ال-
   فى االرض يؤدى الرى الخطأ الى ارتفاع -
    عن الزيادة الهائلة فى كمية االمطار التى تتجمع فىتنتج-
  فى المناطق الصحراوية تسقط االمطار الفجائية على هيئة-
   ق التى تتأثر بمرور تحدث السيول فى المناط-
   الزالزل البحرية تؤدى الى تدمير المدن الساحلية كما حدث فى زلزال -
    بينما مكافحة البلهارسيا من اساليب مكافحة انتشار الجراد-
   من الحشرات التى تنقل مرض المالريا يعتبر -
   من الحشرات التى تسبب مرض النوم ذبابة -
   تزداد فرصه تكاثر الجراد بعد -
   فى اثيوبيا على كمية من المحاصيل تكفى لغذاء مليون شخص فى السنة قضى -
   تكثر السيول فى المناطق -
  من الغازات الدفيئة -
   من توصيات مؤتمر كيتو خفض انبعاث -
      من القرن العشرين وكانت بين  عقدت أول معاهدة للحماية من التلوث في-
   .إلي تدمير المنطقة الزراعية المجاورة له في    في غرب كندا دي مصانع انفجار -
   ١٩٧٢  صدر أول إعالن لحماية البيئة من التلوث في مؤتمر األمم المتحدة -
   اماكن وجود الزالزل والبراكين  -
    ينقسم التلوث السمعى الى -

 
-    التساع مساحة الصحارى وبالتالى إتساع األراضى شبه الجافة   
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؟   بسبب تسرب المواد المشعة من خالل ثقوب أو شروخ األوعية التي تحفظها أو من /  ج                         

   .ل انفجار هذه  األوعية ، ثم تختلط المواد المشعة بعناصر البيئة من هواء وماء وتربةخال     
؟ لتسجيل أي نشاط نووي غير عادي لحماية األمن القومي لمصر /  ج.  
 اإلشغاالت والقمامة ومخلفات المباني .عالنات التجارية  اإل.الدعاية االنتخابية .  

 الغسيل المنشور في بلكونات المباني السكنية .      النباتات واألعشاب التي تنمو بجوار المباني بسبب كثرة الرطوبة . 
                              الدش ( انتشار صحون استقبال القنوات الفضائية.  ( 

 الذى يعمل على تماسك المفتتات دم وجود غطاء نباتىع. سقوط األمطار الصحراوية الفجائية   
   ١٩٨٥انفجار مفاعل تشرنوبل باوكرانيا عام (  الصناعات الكيماوية التى تهدد البيئة   

         الفحم -البترول(  التوسع فى استخدام الوقود الحفرى (      لتى تنقل المواد السامة لمسافات بعيدة  الرياح ا  
                     انتشار  صناعه الحديد والصلب وصناعة االسمنت   

      األوزون– غازكلورفلوركربون – أكسيد النيروز – انبعاث الغازات الدفيئة مثل الميثان .   

١  ألن الجرادة الواحدة تأكل يومًيا ما يعادل وزنها من النبات.  

 
 ؟   ذوبان الجليد مما يؤدي الي رفع مستوي سطح البحر   غرق الجزر وحدوث الفيضانات  

      ظهور موجات الجفاف والتصحر .     ر زيادة العواصف واألعاصي.      انتشار األمراض المعدية. 
      انقراض العديد من الكائنات الحية . 

   : الصومال-السودان- إثيوبيا( إنتشار المجاعات فى بعض دول القارة(  

                              عالىلكن مصر لم تتأثر بالجفاف لوجود السد ال( انخفاض منسوب نهر النيل(  
 ؟تناقص إنتاجية األرض الزراعية.تناقص مساحة األرض الزراعية وتحول جزء كبير منها إلى أرض صحراوية .  
 ٥٥من األراضى منها فى قارة أفريقيا% ٣٥ تقدر مساحة التصحر.%    هجرة السكان األصليين وتشرد الكثير منهم .  
    ر الطرق البرية المختلفة فتتوقف حركة المرور  تدمي.              السيارات للحوادث وتدمير المدن والقرى .  

                                    تغطية األراضى الزراعية بطبقة سميكة من الرواسب فتتلف المحاصيل .  
 ؟   طغيان مياة البحر على اليابس   قرار فى االحوال المناخية عدم است      اقتالع األشجار من جزورها.  
 ؟ حدوث شقوق فى القشرة األرضية تبتلع القرى والمدن أحيانا.  

 كماحدث فى زلزال أغادير بالمغرب(طغيان مياه البحر على اليابس(  
  ١٩٨٩يسكوكما حدث فى سان فرانس)كالطرق والكبارى(تدمير المنشآت.(  
خروج غازات وأبخرة سامة من فوهات البراكين فتؤد إلى قتل السكان .  
 :       ضعف السمع – ارتفاع ضغط الدم – أضرار صحية مثل زيادة ضربات القلب   
  
  
  

 هو زيادة عدد السكان فى مكان معين خالل فترة زمنية معينة  
 تمد على التنقل من مكان الخر وال تحقق إزدحاما سكانيا أو قرى كبيرة مستقرةالذى تع.  
 يحاول اإلنسان فيها أن -تؤدى إلى رفع الكثافة السكانية -تعتمد على استخدام عدد كبير من األيدي العاملة 

  يستفيد من التربة إلي أقصى حد ممكن
  على االالت الحديثة ويقل فيها االعتماد على االنسان وذلك التساع مساحة هى الزراعة التى تعتمد

  االراضى الزراعية

  نقص فى اإلنتاج الغذائى بسبب الكوراث الطبيعية مثل الفيضانات أو نقص األمطار لعدة سنوات  
 
 

 تلعب دورًا مهماً  فى نقص وغيرها من األمراض التى)الكوليراوالطاعون(مجموعة األمراض الوبائية مثل 
  .عدد كبير من سكان العالم خاصة فى المناطق التى تتميز باإلزدحام
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 نسبة عدد السكان بالنسبة للمساحة المعمورة فعليا.  
 الموقع الذى يتمتع بمزايا القرب من المسطحات المائية.  
 سطحات المائيةالموقع الداخلى البعيد عن الم.  

 وجود خلل فى العالقة غير المتوازنة بين الغذاء والسكان  
 مجتمع يتسم باألسر قليلة العدد والمدينة هى وحدته ترتفع كثافة السكان فيها  
 ث انخفض منسوب مياه النيل ضائقة اقتصادية حدثت فى مصر فى عهد الخليفة الفاطمي المستنصر باهللا حي

  فتدهورت  الزراعة واشتد الغالء وانتشرت المجاعات واألوبئة وقضت على ثلث سكان مصر
  عدد األطفال الذي يمكن أن تلدهم المرأة طوال حياتها: هي   

 لنمو  هى الحد االقصى المتاح من الموارد البيئية والذى يؤثر فى قدرة البشر على ا  
  هى الموارد المتاحة لالنسان وهى محدودة عند حد اقصى معين  
    هى زيادة او انخفاض الموارد طبقا لكفاءة االنسان فى استخدام هذه الموارد ويختلف من الدول المتقدمة الى

  الدول النامية 
 عدد السكان وحاجاتهم وبين توافر الموارد الطبيعية واالقتصادية هو اختالل التوازن بين   
 يقصد بها وجود عالقة غير متوازنة بين السكان والغذاء. 

 
  ) المدينة– - القبيلة - األسرة (يتمثل نمط المجتمع الزراعى فى                   -
  )  أمريكا الشمالية-  -  آسيا-أفريقيا               (.الم كثافة سكانية قارةأعلى قارات الع-
  ) -  السيدات - كبار السن - البالغين  (ترتفع نسبة الوفيات باألمراض الوبائية بين       -
  )السهول الساحلية -   -الخصيب  الهالل(من المناطق السهلية التى ينفر منها السكان     -
  ) – شمال كندا-جريتلند  (توجد مناطق ينفر من سكناها اإلنسان لغزارة األمطار بها مثل-
  ) -ارتفاع نسبة الوفيات-توزيع السكان سواء (من أهم عوامل زيادة الكثافة السكانية فى مصر-
  ) الساحل الشمالى- الساحل الغربى - (أهم مراكز العمران البشرى فى الواليات المتحدة وكندا-
  ) -  جزيرة غينيا الجديدة - حوض األمزون                (من أكثر المناطق كثافة سكانية-
  )  فرنسا - –هولندا (  من اشهر المجاعات التى حدثت فى اوربا تلك التى حدثت فى -
  ) - الهند-ايرلندا(شهدها العالم ما عرف بالشدة المستنصرية التى حدثت فى  من امثلة المجاعات التى -
  ٠ بسبب االوبئة ١٤ سكانها فى منتصف القرن ) -  نصف- ثلث-ربع( فقدت قبرص -
  ) المجاعات- الحرب- - الهجرة( نصف سكانها بسبب ١٤ فقدت ايطاليا فى منتصف القرن -
   بسبب االوبئة ١٤سكانها فى منتصف القرن ) جميع - نصف- -ربع(  فقدت  فرنسا حوالى -
  ٠فى حرب الثالثين عاما نحو ثلث سكانها ) الهند -- اسبانيا–الصين (   فقدت -

 
                                 وحدة المجتمع الصناعى................. تمثل  -
 ا......، ............ فى العالم إلىيرجع تناقص السكان -
          جًدا فى  السكانبينما ترتفع كثافة ........ تقل الكثافة السكانية فى نطاق حرفة  -
     .....،  ..... فى ظهرت آثار سلبية لتوطن الصناعة وتركزها فى المدن ويتمثل هذا - 
    األخطار التي تهدد الصحة  - 
 االستقرار السياسى للبالد  نسمة  نسمة ولكنة لم يستطع اطعام  يمكن للسودان اطعام -

 االراضى الزراعية وانتشار المجاعات   
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  ذات مستوى معيشى – من الموارد  تتحكم فى – سكان العالم  منالدول الصناعية المتقدمة  -  
  متر ٥٠٠ من السكان فى المناطق التى تزيد عن  متر وحوالى ٢٠٠ من السكان فى المناطق التى يقل ارتفاعها عن  يعيش حوالى -

   نسمة  ويعانى من خطر الجوع  يعانى من امراض سوء التغذية حوالى -

 
 

  ] الحروب - األوبئة واألمراض -المجاعات [ وذلك الرتفاع مستوى الوفيات نتيجة عوامل بيئية     
 

  اإلنسان يفضل سكنى األرض السهلية المنبسطة وينقر من سكنى الجبال والمناطق المتضرسة الوعرة وذلك ألن 
 

  حيث نجد ازدحام السكان فى البيئات الفيضية ألودية األنهار فى الصين والهند ومصر حيث التربة الخصبة 


  ] .مثال الهند [ وذلك ألن المطر يكون أحد المصادر الرئيسية للحصول على الماء      
   

   وذلك لتوطن الصناعة وتركزها فى المدينة  تيار الهجرة المتدفق من الريف إلى المدينةبسبب    
 الن المجاعات كان لها االثر فى فقدان عدد كبير من سكان بعض مناطق العالم   
 

  ٠ومة االوبئة واالمراض وخاصة النزالت المعوية والحصبة والسعال الديكى والدفتريا   بسبب صغر سنهم وعدم قدرتهم على مقا
  ٠بسبب وجود التربة الخصبة ووفرة المياه وقيام الزراعة  
 سكنى المناطق المعتدلة الحرارة  وفيرة المطر ويبعد عن ؟ الن االنسان يفضل٠    

  ٠الجافة والمناطق الجبلية حيث يقل الضغط الجوى    
لقلة الضغط الجوى مما يصيب االنسان بضيق التنفس والصداع واالعياء  
عة لرعى الحيوانات والرعاة يعيشون فى تجمعات سكانية صغيرة فى   الن الرعى يتطلب مساحات واس  

  ٠    خيام ينتقلون باستمرار بحثاعن المرعى والكال
         ٠التساع مساحة االرض الزراعية التى يزرعها  
 ل المواصالت بينما تخلو المناطق الداخلية منهالوجود وسائ  

   فى سهول االمزون ندر السكان بسبب وجود الغطاء النباتى الكثيف اما فى سهول الكنغو
  فبسبب وجود  المستنقعات

   -   قيام الزراعة - سهولة المواصالت    
 للجفاف والتربة الرملية مثل سهول : السهول الصحراوية.لشدة البرودة ؟ 

 .الصحراء الكبرى
احل لتوفر المواصالت  لقلة شبكة المواصالت وتخلفها ويتركز السكان على السو.  

؟     الستخدام اآلالت الزراعية.  
 الن السكان اليستقرون فى مكان ويتنقلون من مكان الخر   
   توفر فرص العمل فيها-٢   هجرة سكان الريف        -١.  

  .توافر الخدمات األجتماعية والصحية والثقافية-٤              ارتفاع مستوى المعيشة  -٣      
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سكان المدنارتفاع نسبة- إرتفاع مستوى المعيشة-  اكتشاف الصناعة مبكرا  ؟   

؟  بسبب انخفاض معدال الخصوبة وارتفاع طول العمر   
  الهبوط في معدل وفيات األطفال  االرتفاع في مستويات تعليم اإلناث  

    زيادة فرصة التحاق اإلناث بسوق العمل   توفر خدمات تنظيم األسرة .  
              الزيادة الطبيعية الكبي     توفير الغذاء(التقدم العلمى(       
      االنقالب الصناعى     تقدم وسائل النقل والمواصالت أدت الى زيادة قدرة اإلنسان على إنتاج الغذاء  
لخصوبة الكلي  معدل ا         .       معدل وفيات الرضع واألطفال معدل العمر المتوقع للمولود    
 
 البدانة – سوء استخدام الكحوليات – عدم وجود مخاطر تهدد حياة اإلنسان مثل األمراض المعدية .  
 الجيدة والتمرينات الرياضية االهتمام بالتغذية  
   يتركزون ويزدحمون بوضوح شديد فى بعض المناطق         يقلون ويتبعثرون فى مناطق أخري   
                                             ينعدم ويندر وجوهم فى مناطق ثالثة  
  حيث يقل الضغط الجوى مما يصيب اإلنسان باإلعياء  والصداع وضيق التنفس  
     النهاإحدى المناطق الصناعية الرئيسية   

              تطل على المحيط االطلنطى اكبر خط مالحى فى العالم  الواليات المتحدة وكندا (( اهم مراكز العمران بها  وجود((  
 

 زيادة العبء علي الدولة لتوفير الخدمات الصحية والمعاشات    
                                                            الخلفية الديموجرافية لمعظم سكان العالم   تتغير  

 زيادة عدد األفراد  في سن العمل يؤدي إلي اآلثار بالنسبة لألعداد-١    
                  زيادة اإلنتاج بالنسبة لالستهالك       زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي   
    المدخرات الن المدخرين سيكونون من هم في سن العمل   زيادة .  

  ..معدل هبوط الوفيات للبالغين سوف يؤدي إلي ارتفاع نسبة كبار السن  وهذا   يؤدي إلي كوارث تتمثل في اآلثار بالنسبة للسلوكيات 
    نقص العمالة مما يعمل علي زيادة األجور    ن  الضغط علي الدخول الحقيقية للمتقاعدي 
   زيادة هجرة العمال من الدول النامية إلي الدول المتقدمة    

 انتشار ظاهرتى الفقر والجوع نتيجة زيادة عدد السكان  زيادة نسبة االعالة   
 انخفاض المستوى الصحى وانتشار االوبئة واالمراض  النمو الحضرى وتضخم المدن موارد اختالل توزيع السكان وال  

: 
  قارة افريقيا وقارة اوربا من حيث اثر المواصالت على توزيع السكان-٢


 نقص فى شبكة النقل والمواصالت حيث تقتصر على تعانى من

ك اقتصار وجود السكان فى مناطقها الساحلية وترتب على ذل
  المناطق الساحلية بينما تخلو المناطق الداخلية من السكان

تخدمها شبكة متكاملة ومتنوعة من وسائل النقل والمواصالت 
ذات الكفاءة العالية وترتب على ذلك ارتفاع الكثافة السكانية فى 

  جميع اجزاء القارة

 
 :  العالقة غير المتوازنة بين النمو االقتصادى والنمو السكانى* سوء توزيع سكان العالم * ارتفاع معدل نمو سكان العالم  

  : خفض معدل النمو السكانى خاصة فى العالم النامى- ١ .  
  )مصر(إعادة توزيع سكان العالم بتشجيع الهجرة -
  .مساعدة دول العالم المتقدم تكنولوجيا للدول النامية لتقيل الفجون بين السكان والغذاء -
  :بوجه خاص عن طريق )  الغذائى(العمل على زيادة اإلنتاج بوجه عام واإلنتاج الزراعى  -

استصالح األراضى ( زيادة مساحة األراضى الزراعية. (  
 التسميد-الفدان عن طريق إستخدام األساليب العلمية الحديثة فى الزراعة  كاستخدام اآلالت الزراعية)إنتاجية(زيادة غلة-

  .الخ .......انتقاء بذور جيدة
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 فائض إلى الخارجهى الدول التى يزيد إنتاجها عن حاجة االستهالك المحلى فتصدر ال  
 هى الدول التى تعانى من عجز فى بعض السلع فتستوردها من الخارج  

  وأصبحت أولى دول العالم فى تصدير الصوف  فى استرالياتربيتهاوتشتهرهى أغنام تتميز بالصوف الجيد الغزير .  
 من اإلنتاج العالمى لألسماك  % ٤٦وتسهم بحوالى )  متر ١٨٠ -(لعمق هى المناطق البحرية قليلة ا

  حيث يتخللها ضوء الشمس وحراراتها وتتحرك مياهها بواسطة األمواج والمد والجزر
 هو الصيد الذى يهدف إلى سد مطالب الغذاء وتحقيق فائض للتصدير  
 لسد مطالبه من الغذاء فقطهو الصيد الذى يمارسه اإلنسان   

 إزالة التربة الزراعية عن طريق عوامل التعرية كالجو والرياح أو عن طريق اإلنسان نفسه  
 هى إمكانية بذل الشعل أو إحداث تغيير  

  أمواج البحر - مساقط المياه -  الرياح - الطاقة الشمسية : هى التى ال تتناقص مع استهالك اإلنسان لها مثل 
   والحرارة األرضية-

 الوقود النووى -  الغاز الطبيعى - البترول -الفحم : هى التى تتناقص كمياتها مع استهالك اإلنسان لها .  

 ٢م/ كيلو وات١٫٣٥المعدل الذى تنبعث به طاقة الشمس يوميا  

  هى الطاقة المستمدة من حركة المياه سواء المحيطات أو البحار أو األنهار أو أى مسطحات مائية مناسبة
  .لطاقة متجددة ونظيفة

 هى طاقة حرارية طبيعية مصدرها باطن األرض المنصهر.  

 تحويل نفايتها الى طاقة او  او حيوانية والتى يمكن تحويلهاهى مجموعة الكائنات الحية او الميتة سواء نباتية   
 صناعة تمارسها جماعة محدودة لتحقيق الكفاية الذاتية  

  توجد فى المناطق التى تطورت فيها الصناعات البدائية التى تتوافر فيها الكثير من المواد الخام  

 النقالب الصناعى والتوسع فى استغالل قوة البخار واستخدامه فى إدارة اآلالت ظهرت عقب ا  

  إدخال تغييرات على المواد المستخدمة فى الصناعة مثل تحويل الحديد إلى صلب بإضافة مواد إليه أو
  .صناعة المنسوجات 

 لتعدين وقطع األحجار واستخراج األمالح من مياه البحار هى التى تستخرج المواد الخام وتشتمل على ا
  .والمحيطات

 للقاراتاالقتصادي يتم توليدها من الوقود النووى وترتبط بالمستوى التي هي             

 :- 
                      )60 - 70 - 80 - 90( ٠                /........  . ..ينتج سكان الدولة المتقدمة من اإلنتاج الغذائى-
   )  -األرجنتين  -فرنسا  ..........(تخرج نصف صادرات الحبوب الغذائية الدولية من-
  )  أمريكا الجنوبية- أوربا  - أفريقيا ..........(أكبر قارات العالم من حيث عدد رؤوس الماشية-
   ) 43 % - (45 % - 46% ( من اإلنتاج العالمى لألسماك....% تسهم مناطق األرصفة القارية بحوالى -
  ) - الهواء -الرياح ( ...............أهم مصادر الطاقة المتجددة هى-

 :- 
         من انتاج الغذاء %...... لعالم وينتجونمن جملة سكان ا......% يبلغ عدد سكان الدول المتقدمة -
        من انتاج الغذاء %........... من جملة سكان العالم وينتجون.....% يبلغ عدد سكان الدول النامية -
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                         . األراضى العالية االنتاجية فدان معظمها من . حوالى فى القرن العشرين.فى مصر بلغت مساحة األراضى الزراعية التى زحف عليها   -
  . نوعا.......يتعدى عدد الحيوانات نوًعا بينما ال....يبلغ عدد النباتات التى تصلح كغذاء لإلنسان أكثر من-
             ..........،........،........،....... فى صناعة امهماتتلخص طريقة االستفادة من الغاز الطبيعى فى فصل غاز الميثان واإليثان الستخد-

 
          والطاقة النووية والغاز الطبيعى.......و.....من مصادر الطاقة غير المتجددة -
                                                ١٧٦٠ عام فى إدارة اآلالت   قوةبدأت الثورة الصناعية الحقيقية فى بريطانيا عندما تمكن جيمس وات من استخدام  -
    هناك عالقة واضحة بين االنتاج الغذائى -
   اهم الحيوانات لالنسان واكثرها قيمة اقتصادية  تعتبر -
    واولى دول العالم انتاجا لالسماك من المياة العذبة المالحة  اولى دول العالم انتاج لالسماك من المياة -
   ومن المياة العذبه الدول يتركز انتاج االسماك من المياة المالحه فى الدول  -
   دورا مهما كمصدر النتاج االسماك فى البرازيل يلعب  -
   ى مقومات  تنقسم مقومات انتاج الغذاء ال-
    والغير متجدده  من مصادر الطاقة المتجددة -
  اقدم مصادر الطاقة استخداما فى العالم  يعتبر -
    من انواع الطاقة المستخرجة من الكتلة الحيوية -
   تعتبر طاقة الكتلة الحيوية من الطاقة-
   تستخدم االبخرة البركانية فى توليد الكهرباء  دولة -
    من الصناعات البدائية بينما حلج االقطان من  تعد صناعة -
   بهدف االكتفاء الذاتى  تمارس -
   فى اليابان  تنتشر صناعات -
   من المقومات البشرية الالزمة للصناعة  يعتبر -
   من الصناعات سريعة التلف لذلك تكون قريبة تعد صناعة-
   من اهم مكونات السلعة  من العوامل المؤثره فى الصناعة الن  يعد -
   عن طريق المستهلك النها تتمثل فى  للسلعه ال تسبب اى تلوث المرحلة -
    يمكن الحد من مخاطر الصناعة على البيئة عن طريق -
   ومعدل النمو السكانى  دخل الفرد فى الدول النامية يكون -


فقط من جملة  إنتاج % ٣٠ الدول النامية ثالثة أرباع سكان العالم وينتجون حيث تضم
  .الغذاء وبالتالى فهوال يكفى حاجة السكان

 
   ينما يؤدى ارتفاع مستوى المعيشة  فى الواليات  المتحدة إلى  يرجع ذلك إلى إعتماد سكانها على الحبوب فى الغذاء ب

  .استخدام أنواع أخرى من الغذاء كاللحوم واألسماك مما يقلل من استهالك الحبوب
 

حوم وإلى بطء نمو الحيوان تؤدى الحرارة المرتفعة إلى قلة إنتاج الحيوان من اآللبان والل.  
معظم الحشائش باألقاليم المدارية قليلة القيمة من الناحية الغذائية .  
 توفر االقاليم المدارية ظروفا مثالية لتكاثر الحشرات التى تنقل األمراض إلى الحيوان  مثل ذبابة تسى تسى  التى تنقل مرض 

  .النوم إلى الحيوان
   ألن أغلب السكان فى الهند من الهندوس وهم يقدسون البقر ويحرمون ذبحه.  
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- النها قليلة العمق فيتخللها ضوء وحرارة الشمس وتتحرك  
  ل تساعد على انتشار الغذاء السمكي ووفرتهمياهها بواسطة األمواج والمد   والجزر وكلها عوام

 
فيعمل على تحريك .أحدهما دافىء قادم من المناطق المدارية واألخر بارد قادم من المناطق القطبية:  بسبب إلتقاء  تياران-   

  .مع األسماك لتتغذى عليةالغذاء السمكى من األعماق نحو السطح فتتج
حيث يلتقى تيار اليابان الدافى مع تيار كمتشتكا البارد     .  
     حيث يلتقى تيار الخليج الدافْى مع تيار لبرادور البارد.  

  

 
 التقدم التكنولوجى     .وفرة رأس المال      .إرتفاع كثافة السكان           .إرتفاع مستوى المعيشة .  
 من استهالكه من البروتين الحيوانى من األسماك% ٢٥يحصل اإلنسان على  

 
  تطوير وسائل الصيد .المحافظة على مياه البحار والمحيطات من التلوث .  

  بسبب إنتشار حقول األرز والمزراع السمكية واللذان يعتبرا مصدرًا رئيسيا إلنتاج    
  ى            األسماك باإلضافة إلى العديد من األنهار الكبر

  
  

الزيادة الكبيرة والسريعة فى عدد السكان وخاصة فى الدول النامية .  
إرتفاع مستوى المعيشة فى جميع الدول العالم   
التغير الذى طرأ على توزيع السكان وهجرتهم من الريف وتركزهم فى المدن .مساحة األرض الزراعية إنكماش .  

تتولد من الشمس كل المصادر األخرى للطاقة .  
ترسل الشمس إلى األرض ثالثة أيام طاقة وتعادل ما يحتوية كل اإلحتياطات المكثفة من الوقود .  

  

 
  .اصيل الزراعية لحفظها من التلف منذ آالف السنينإستخدامها فى تجفيف بعض المح: قديمًا
  .تستخدم فى الوقت الحاضر فى تسخين المياه وتوليد الكهرباء وتحريك اآلالت وتسيير   وسائل النقل: حديثًا

 
إلنتاجية إلنتاج الطاقة الشمسية   بسبب قلة اإلشعاع الشمسي وعدم انتظامه مما يزيد من التكلفة ا  

 
عدم إنتظام الرياح               .عدم إمكانية توقع هبوبها من ساعة ألخرى ومن يوم آلخر بدقة كافية .  

                  المناطق الواقعة على سواحل البحر   قمم الهضاب والتالل    
 ث أو أعلى من ذلك/م٥ قرب البحيرات المناطق التى يصل معدل  سرعة الرياح فيها إلى.  

 سهولة نقلها وتوزيعها                                 نظافة إستخدامها  
             لها على البيئة ولهذا تتأثر بمصادر الطاقة غير المتجددةعدم وجود تأثير ضار.  

 
     التكلفة العالية إلنتاجها عدم توافر اليورانيوم في كثير من الدول   صعوبة التخلص من النفايات النووية   

الدول المستقلة عن السوفيتي - اليابان - فرنسا-لواليات المتحدة األمريكية ا   
م ٢٠ أزمة الطاقة التي شهدها العالم منذ منتصف السبعينيات من القرن ال 
البترول   ازدياد تكاليف إنتاج الوقود التقليدي وخاصة بعد ارتفاع أسعار  

                   تحقيق اإلكتفاء الذاتى   
تنوع مصادر الدخل القومى للدولة .       استيعاب أكبر عدد من العمال العاطلين والفائضين عن حاجة الزراعة .  
رد رفع مستوى معيشة األفراد وتحقيق دخل أعلى للف.  
تضيق الفجوة الكبيرة بين الدول النامية إقتصاديًا وعلميا .  

  
  ج

      الن الفحم تكلفة نقلة باهظة لثقل وزنة وكبر حجمة    
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   يحصلون على البروتين من االسماك بدال من لحوم الماشيةولذلكألن الهندوس يعبدون البقر ويحرمون ذبحه 

يرجع ذلك إلى اتساع مساحة الصحارى فى أفريقيا والتى تقدر بأكثر من ثلث مساحتها.  
   تتحرك مياهها - ارة الشمس  يتخللها ضوء وحر-)  متر ١٨٠ -( بسبب قلة العمق 

  بواسطة األمواج  والمد والجزر
    ألن طبيعة سطحها الجبلية ال تسمح بالتوسع فى زراعة الحبوب. 
    والتصحر والرعى الجائرطرق يرجع ذلك إلى التوسع فى إنشاء المدن وال 
  على الحبوب فى الغذاء بينما يؤدى هابسبب اعتماد سكان 

  .هالك الحبوب إلى استخدام أنواع أخرى من الغذاء كاللحوم واألسماك مما يقلل من است ارتفاع مستوى المعيشة فى الواليات المتحدة 
 

من إنتاج الغذاء والعكس بالنسبة للدول  % ٧٠سكان العالم وينتجون حوالى ١/٤حيث يبلغ عدد السكان فى الدول المتقدمة 
 .ن إنتاج الغذاء م % ٣٠سكان العالم وينتجون ٣/٤النامية التى يبلغ عدد السكان بها 

 بسبب كثرة األنظمة النهرية وسقوط األمطار بغزارة فى فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة  

-ن األلبان واللحوم  ألن الحرارة المرتفعة تؤدى إلى قلة إنتاج الحيوان م.  
  . معظم الحشائش باألقاليم المدارية قليلة القيمة من الناحية الغذائية -
   فى األقاليم المدارية تكثر الحشرات التى تنقل األمراض إلى الحيوان مثل ذبابة تسى تسى -
 ألن تربية األبل ترتبط بالصحارى. 
 . 

  . بسبب مالءمة المناخ الحار ووفرة مياه نهر النيل والترع والمصارف وغيرها     
  

  طق الجبلية ذات المراعى الفقيرة نسبًيا والتى تالئم تربية الماعز      حيث تنتشر بها المنا
 
 بسبب اتساع حقول األرز كما تجرى بها أنظمة نهرية كبرى مثل نهر الجانج وروافده فى الهند وبنجالديش  
ها تتواجد فيها االنظمة النهرية وتسقط االمطار بغزارة فى فصل الصيف باالضافة    الن

  ٠الى ارتفاع درجة الحرارة وهذه الظروف مناسبة لتربية الجاموس
 

  .ية االغنام الن الحشائش المعتدلة قصيرة وقليلة الكثافة ولينة مما يجعلها مالئمة لترب   
  الزيادة الكبيرة والسريعة فى عدد السكان       –بسبب   

  الهجرة من الريف الى المدن_  .         انكماش مساحة االراضى الزراعية.   ارتفاع مستوى المعيشة فى جميع دول العالم_ 
               ألن البترول سائل أسهل وأرخص نقًلا من الفحم الصلب. 
 
  .ل بسبب ازدياد تكاليف إنتاج الوقود التقليدى وخاصة بعد ارتفاع أسعار البترو -  
   ٠ م٢٠ ازمة الطاقة التى شهدها العالم منذ منتصف السبيعينيات من القرن ال-  
 

     مشكالت فنية -ألن توفير الطاقة النووية يعترضه عدة عقبات ومشكالت منها التكلفة العالية إلنتاجها     
                      .مشكالت تلوث البيئة وكيفية التخلص من النفايات النووية  - النووى بمدى كفاية الوقودتتعلق     
 

 .فية بسبب عدم انتظام الرياح وعدم إمكانية توقع هبوبها من ساعة إلى أخرى ومن يوم إلى آخر بدقة كا    
 

  بسبب قلة االشعاع الشمسى وعدم انتظامه مما يزيد من التكلفة االنتاجية النتاج الطاقة الشمسية     
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  مها وعدم وجود تاثير ضار لها على البيئة نظافة استخدا-سهولة نقلها وتوزيعها           –     بسبب 

 
  . باالضافة إلى قربها من السوق )  سكك حديدية - برى -نهرى (حيث تتوافر لها أكثر من وسيلة نقل 

 
 ويخدم هذه المنطقة شبكة كبيرة من خطوط السكك -قومات الصناعة وتوجد به مساقط المياه حيث تتوافر به الكثير من م    

 الحديدية والطرق البرية وأكثر أجزاء البالد كثافة فى السكان
 

لعب فى سويسرا واليابان وصناعات السجاد يقبل عليها السياح وسعرها مرتفع ألنها صناعة يدوية مثل حفر الخشب وال    
  .اليدوى فى تركيا وإيران وصناعات خان الخليلى فى مصر 

 : 
: ألخر تستطيع شراء الحبوب من السوق العالميه رغم إرتفاع أسعارها من عام 

  فى الشرق األوسط ل اليابان والدول المنتجه للبترولمث                          
  : الفائض التستيع شراء الحبوب وكثيرًا ما تحصل عليها كمعونات من دول. 
  
  
  
  

 وفقا لتعريف البنك المركزى هو عدم القدرة على تحقيق الحد االدنى من مستوى المعيشة   

  وليس جزء منة .هو اختالف المستوى النسبى للمعيشة من خالل المجتمع كله  

  هو مستوى الدخل الذى يكفى لضمان مستوى غذائى مناسب لألسرة وتحقيق المطالب  
  .الدنيا من المواد غير الغذائية     

 والتعليم والصحة   الساسية من الغذاء والكساء والسكن الحالة التى ال يستطيع فيها الفرد توفير الحاجات ا. 

  الحالة التى ال يستطيع فيها االنسان اشباع الحاجة للغذاء بعدد معين من السعرات الحرارية 

  النفقات الالزمة لشراء الحد األدنى من مستوى التغذية والضروريات االساسية  الالزمة للحياة" 

  خط الفقر القومى " يطلق علية "  
  .واالسرة  هو يمثل الحد األدنى من الدخل الالزم لتوفير االحتياجات االساسية والضرورية للفرد 

  يعتمد فى قياسة على وجهة نظر الفقراء أنفسهم فى تعريف الفقر من وجهة نظرهم  
  .ر عن اختالف احتياجاتهم ومستوى دخولهم الخاصة او الذاتية بصرف النظ  

  وهو فقر االشخاص فى القدرات التى تؤهلهم للتمتع " الفقر البشرى " يطلق علية  
  .بالتغذية الجديدة والصحة والتعليم والحياة الكريمة      


–{للفقر اشكال منها  - 
   ينقسم الفقر الى -
  من سكان مصرأما الوجه البحرى فتبلغ تبلغ نسبة الفقراء فى الوجة القبلة  -
   . من االسباب الغير مباشرة للفقر  -
          طرق قياس الفقر -

   من مستوى معيشة الريف مستوى معيشة فى الحضر -
   ة فى مصرمن االسباب التى تعوق التنمي-
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  بلغت البطاله فى مصر -
  من الشباب المصرى فى الشرائح الفقيرةيعانى حوالى -
   مصرى يعيشون تحت خط الفقرهناك  -
  مستوى المعيشة يقاس بمتوسط  -
   ة ترتب علييزيادة الضغط على الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل  -
  . على هوامش المدن الكبرى يؤدى الى للمدن  الهجرة من الريف-
 .ين دول العالم األكثر فقرًا بتحتل مص المركز -
   فى المدن الكبرى بمصرالفرق بين خط الفقر والفقر الذاتى  -

 
- انخفاض الدخل الفرد وعدم المساواة فى توزيعة  -         المساواة االقتصادية لالفراد عدم  

- نلمواجهه متطلبات االمن الغذائى واطعام الزيادة الكبيرة فى نسب السكا 
  يمتلكون المال كوارث بيئية مثل الفيضانات او الجفاف او الزالزل العند حدوث ألنة    

  او االجهزة الالزمة لمواجهتها                                                 
دىاالقتصا عليها يرتبط بتقدم المستوى الن االهتمام بالبيئة والحفاظ؟  
مثل قطع  جات الفقراء وحياتهم تؤدى إلى سلوكيات مدمرة للبيئة األن ح  ؟  

  . االساسية من الغذاء والكساء والسكن هماالخشاب والرعى والصيد لتأمين احتياجات         
- بسبب تراجع الطلب على البضائع والمنتجات المصرية   ؟  

 .بسبب سياسة األنكماش فى الدول األوروبية وهى الشريك التجارى األول لمصر               
-  الخدمات األساسية من ماء الن كثير من المواطنين يعيشون فى مناطق ال تتوافر بها 

.ويتركز معظمهم فى الصعيد والمناطق الريفية  وكهرباء وصرف صحى  
 

االضرار بالفقراء الن معظم دخلهم يتم انفاقة على المواد الغذائية المدعمة   
  ظهور المناطق العشوائية  

 
  توفير فرص العمل وتنمية القدرات والموارد الطبيعية.                 إعادة توزيع الدخول. 
  إقامة المشروعات الكبرى إلستيعاب األيدى العاملة.                    االستثمارتوفير المنح لجذب.                                            
  زيادة فرص التعلم من خالل مجانية التعليم.                              توفير الخدمات االساسية مثل الغذاء والصحة. 
 
 
 

    ظاهرة مركبة تتضمن النمو االقتصادى كاحد عناصرها بشرط حدوث   التنمية
  سية والثقافية و العالقات الخارجية     تغيرات فى الهياكل االجتماعية والسيا

   هو الزيادة الكمية فى متوسط دخل الفرد الحقيقى  النمو االقتصادى

   هى تطوير االرض والمدن والمجتمعات واالعمال التجارية لتلبى احتياجات    التنمية المستدامة
        الحاضر بدون المساس بقدرة االجيال القادمة على تلبية احتياجاتها

   هى التحرر من التبعية وزيادة درجة االعتماد على الذات   التنمية المستقلة

   هو تحرير االرادة الوطنية من القيود وتوسيع االعتماد على الذات ليشمل   االعتماد الجماعى على الذات
  )التحرر من التبعية (      صعيد العالم الثالث 

 ة للناس وتمكينهم من الحياة بصورة خالية من العلل توسيع الخيارات المتاح  التنمية البشرية 
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    النمو االقتصادى هو الذى يشير الى مجرد الزيادة الكمية فى متوسط -

    من المشاكل الرئيسية للبيئة والتى تسببهم التنمية -

   –– تقوم التنمية المستدامة فى ثالث اتجاهات هى -

– من متطلبات التنمية االقتصادية المستدامة - 
  ها  هو محور التنمية وصانع يعتبر -

   عنصر اساسيا لنجاح التنمية المستدامة  تعتبر -

    التنمية المستدامة فى مصر تهدف الى -

    طرق تحقيق التنمية المستدامة فى مصر   -

     تنمية االنتاج الزراعى عن طريق - 
           عن طريق تنمية قطاع السياحه  -

   فى مصر  للدكتور فاروق الباز من اهم المشروعات التى تحقق يعتبر مشروع -

 من المحاور العرضيه المقترحة لمشروع ممر التنمية  - 
 عن طريق تاج الصناعىتنمية االن - 

                                  

   عن طريق تنمية موارد الطاقة  - 
    يربط بين الطرق الرئيسية بمواقع التكدس يشمل المحاور العرضية لمشروع التنمية -

    ضمان الحصول على المسكن المناسب بالسعر المناسب من اهداف التنمية فى -

    دعم المشاريع الصغيرة وخلق وظائف للفقراء من اهداف التنمية فى -

    ضمان الحماية الكافيه للموارد البيولوجية من اهداف التنمية فى -

   رفع االنتاجية الزراعية من اجل تحقيق االمن الغذائى من اهداف التنمية  -

   المياة الكافية لالستعمال فى الزراعة من اهداف التنمية تامين الحصول على 
  

 
  ؟توفير فرص عمل للمواطنين   توفير السلع والخدمات         زيادة متوسط الدخل الحقيقى للفرد 

                 تسديد الديون           ق االمن    تحقي              تحسن المستوى الصحى                 تحسن ميزان المدفوعات  
 النة يؤدى الى  
 االسراف فى قطع االشجار والغابات وانهاك االراضى الزراعية والتصحر   
ة والتعرض الخطار المبيدات الزراعية  استخدام المياة الملوثة والغير مأمون  
تأكل قاعدة الموارد للدول النامية ونقص فرص نموها فى المستقبل   
وضع السياسات الوطنية لالبتكار   
  وضع الخطط والبرامج لتحويل المجتمع الى مجتمع معلوماتى   والتكنولوجيا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة  بناء القدرات فى العلوم   
 تحسين اداء المؤسسات   
 نقل المعلومات الى الناس بصورة فعاله لتحسين اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي   

                                                      ورجال التعليم والمرشدين – االنترنت –اإلذاعة الريفية (  عن طريق  (  
 ؟  إنتاج فائض من الغذاء الصحي لنمو أجسام قوية   

     تقسيم العمل بين أفراد المجتمع تقسيم مناسب                                    طنين  توفير  الحياة الكريمة للموا  
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 الزيادة السكانية الكبيرة بجانب التقنية االقتصادية الضارة بالبيئة   
النظر للبيئة كملكية عامة للجميع   
  ))  انخفاض ايجار المساكن بسبب الضوضاء  – اضرار بالثروة السمكية – اضرار   بالهواء – اضرار بالمياة –موت النبات ((  

 
-    
 المحور االساسى يبدا من غرب اسكندرية حتى حدود مصر الجنوبية   
 محور من الطرق العرضية تربط الطريق الرئيسى بمراكز التكدس السكانى ١٢  
 شريط سكه حديد للنقل السريع                        تى نهاية الممر على ساحل البحر المتوسط انبوب مياة من بحيرة ناصر ح  
 خط كهرباء لتوفير الطاقة للمشروع   
 فتح مجاالت جديدة للعمران  توفير مئات االالف من فرص العمل للمواطنين   
 تنمية مواقع جديدة للسياحة واالستجمام فى الصحراء الغربية   
توشكى وشرق العوينات بباقى مناطق الدولة  ربط منطقة   
 الحد من التعدى على االراضى الزراعية داخل وادى النيل   

  

   مناقشه القضايا البيئية والتنموية  هدفة

   )  التنميه فى اتخاذ القرارات– والموارد المائيه –انماط االستهالك (  القضايا االقتصادية   نتائجة
 الفقر والسكان والتعليم والصحه (  القضايا االجتماعية والسكانية(  
 قضايا المناخ                         قضايا التصحر والتنمية الزراعية (  قضايا االرض والتربة(  
 قضايا النفايات                      قضايا الكوارث الطبيعية   

  
  
  
  

  لموارد التى اتاحها اهللا لالنسان ليحصل منها على مقومات حياتة  هى ا  البيئة الطبيعية 
  ) الغالف المائى – اليابسة – الغالف الحيوى –الغالف الجوى  ( 

   والكائنات الحية فى المحيط الحيوى ةواسرت وهى االنسان الفرد   البيئة البيولوجية

   مع غيرة او بين الجماعات المتشابهه والمتباينة  هى االطار التى تحدد عالقة االنسان  الجتماعية االبيئة 

 
  أعلنت الدولة حمايتها للبيئة عام -

    إنشاء صندوق حماية البيئة وتشجيع االستثمار فى المجاالت البيئية -

    إنشاء وزارة البيئة لمكافحة التلوث عام -

    ورفع كفاءتها كوسيلة للسياحة  تعمل الدولة على الحفاظ على -

   تقع على مساحة  بلغ عدد المحميات فى مصر -

   نظم مترابطة البيئة الطبيعية تتكون من-

  مر االهتمام بالبيئة حديث على-

  يعى                                 مجال تحسين نوعية الهواء دور الدولة فى -

                                                            

  ىمجال التغير المناخ دور الدولة فى -
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                   مجال الوعي البيئي وتطوير العشوائيات   دور الدولة فى -

                                                                             

مجال حماية نهر النيل  دور الدولة فى - 
                                                        

  
 

 
 السكان  تنمية الموارد الطبيعية لمواجهه احتياجات  
 االستفادة من سياسات البنك الدولى وإسقاط الديون   
 الحصول على معونات من البنك الدولي   

 
 انخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية   
 الزحف العمرانى على االراضى الزراعية وتجريف التربة   
 التلوث ارتفاع نسب  

 
 تفعيل القوانين التى تحظر البناء على االراضى الزراعية   
 توفير البيئه الصالحة للسكان   
 تحسين الخدمات وجمع النفايات   
 نقل المصانع والورش خارج المناطق السكنية   
 حماية النيل من التلوث   
فق والخدمات للمناطق المحرومه فى الريف مد المرا  
  
  
  
  
  

 
 

 
 


