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 درس ) البيانات السكانية ومصادرها (
 

 :   ماحتته خط إذا كانت العبارة خطأ( أمام العبارة الصحيحة مع تصحيح  ✘( أو )   ✔: ضع عالمة )  السؤال األول
 
 (   قلة)      .النفقات  وكثرةمن فوائد المسح بالعينة سرعة التنفيذ (   ✘  )   -1

 .  حاضراً ومستقبلً  السكانية االتجاهاتعلى تعرف التشكل البيانات السكانية المرجع األساسي في (   ✔  )   -2

  أقل دقه.  في البيانات من التعداد السكاني  أدقتعتبر المسوحات بالعينة (   ✘  )   -3

 .  معالجة البيانات ودراستها فيباحثين وطلبة العلم من ضمن أهمية التعداد السكاني أنه يساعد ال(   ✔  )   -4

 
 : أكمل مايلي بكلمات مناسبة من عندك   : السؤال الثاني 

 
   وإقامة المستشفياتتفيد معرفة العدد الفعلي للسكان حسب فئات األعمار في التخطيط لبناء المدارس  -1

 .  وشبكة المواصلت                                                                                                
 . والوفيات والهجرةيتمثل النمو السكاني في المواليد  -2
 

 بكلمات مناسبة من عندك   : املربعات: أكمل   لثالسؤال الثا
 
 من المسوحات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية واألهلية لمعرفة  الخصائص السكانية   -1

                                                                                                             
                                                                                                           

                                                                                                           
 
 يستفاد من سجل األحوال المدنية في توفير الوثائق الرسمية مثل  -2

                                                                               
                                                                             

                                                                             
 :  البدائل املعطاه: ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بني   رابعالسؤال ال

 
 ..... جغرافية السكان أحد فروع علم علم -1
   (      الجغرافيا البشرية      -      التاريخ          -          الطبيعية الجغرافيا       )   
 
 .  د أهم المصادر الرئيسية لدراسة الخصائص والتغيير ات السكانية في أي مجتمعيع -2
 (    التعداد السكاني      -      التسجيل الحيوي       -    المسوحات بالعينة    )   
 

 : صل خبط بني العمود األول ومايناسبه من العمود الثاني  ام خلالسؤال ا
 

 وظيفته املصطلح
 تناول كل األحداث الحيوية التي تطرأ على اإلنسان منذ والدته وحتى وفاته ي التعداد 

 عملية جمع البيانات عن عينة ممثلة للمجتمع  المسوحات بالعينة
 جمع البيانات والمعلومات بكل تفاصيلها المتعلقة بجميع مفردات مجتمع معين في وقت محدد  التسجيل الحيوي

 

 العمالة مسح الباحثين عن العمل  مسح  النوعي التركيب مسح الخصوبة

 الطلقثيقة و الوفاة شهادة الزواجعقد  شهادة الميلد
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 دول التايل : أكمل اجل سادسالسؤال ال
 
 

 كانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : أجب عن األسئلة التالية : بعساالالسؤال 
 

 : عرف مفهوم جغرافية السكان مع ذكر أهميتها  ؟ 1س 
 

 . وهي تشكل القاعدة األساسية لمعرفة بنية السكان وخصائصهمالبشرية :   جغرافية السكان أحد فروع علم الجغرافيا  1جـ 
 :  هميتهاأ        
   واالجتماعية واالقتصاديةأنها تشكل العلم الذي يهتم بدراسة حجم السكان وخصائصهم من حيث البنى العمرية والنوعية  –      

 التعرف على النمو السكاني والمتمثل في المواليد والوفيات والهجرة . -      

 يدرس كثافة السكان وعلقتهم بالموارد . -      

 
 

   ؟ اذا يقصد بالتعداد السكاني م:  2س 
 

 التعداد بمعنى العد أو اإلحصاء ويقصد به جمع البيانات والمعلومات بكل تفاصيلها المتعلقة بجميع مفردات مجتمع  : 2جـ 
 في وقت محدد " اإلسناد الزمني " . معين           

 
  ؟ ما أهمية دراسة التعداد السكاني ألي مجتمع :  3س
 
 البيانات والمعلومات عن السكان خلل فترة زمنية تساعد أصحاب القرار في مؤسسات الدولة منفر مخزوناً كبيراً أنه يو:  3جـ

 السكان .فيها على وضع الخطط التنموية المستقبلية اللزمة في ضوء المتغيرات السكانية حسب المناطق التي يتوزع         
 

 
 

 

 مصادر الحصول على البيانات السكانية

 المصادر األساسية المصادر الثانوية

 المسوحات بالعينة ومية واألهليةكسجلت المؤسسات الح

 تعداد السكان والتسجيل الحيوي المدارسسجلت 
 ) سجل األحوال المدنية (
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 ( النمو السكاني والكثافة السكانية درس ) 
 

 :  ماحتته خط إذا كانت العبارة خطأ( أمام العبارة الصحيحة مع تصحيح     ✘( أو )      ✔السؤال األول : ضع عالمة )   
 
  .  المرتفع   المنخفضيتميز عصرنا الراهن بالنمو السكاني (   ✘)   -1

  انها بمعدل كبير يزيد عن معدل التنمية االقتصادية بها   . سك بتكاثرتتميز الدول النامية (   ✔)   -2

  أكثر من الذكور   .  الذكور  إلناثتزيد نسبة الوفيات في فئة ا(   ✘)   -3

 بين معدل النمو السكاني في الدول النامية . كبير( نجد أن هناك تفاوت   ✔)   -4
 

 بني اخليارات التالية    :ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من السؤال الثاني  : 
 
 تزايد عدد سكان العالم بحيث وصل الى نحو .... مليارات نسمة في بداية هذا القرن  -1

  (     سبعة      -        ستة        -     خمسة       )   
 

  بين المجتمعات ....معدالت المواليد ترتفع  -2
  (     التجارية       -     الصناعية         -        الزراعية      )   

 
 أكمل مايلي: " حلساب الكثافه السكانية اسلوبان  "  :  لثالسؤال الثا

 
 .  الحسابية ) العامة (قسمة عدد سكان الدولة أو اإلقليم أو المنطقة على المساحة الكلية يعرف هذا النوع باسم الكثافة  -1

 ) الفزيولوجية ( .  الكثافة الوظيفيةعيشون عليها ويستثمرونها يعرف هذا النوع باسم قسمة عدد السكان على مساحة المنطقة التي ي -2
 

 :     : علل " أذكر السبب "  رابعالسؤال ال
 

 . تختلف معدالت المواليد بين الدول  :  1س 
 وبحسب الثقافة السائدة في المجتمعات . واالجتماعية: بسبب األوضاع االقتصادية  1جـ 

 
   معدالت المواليد بين المجتمعات الزراعية . فاع: ارت 2س 
 .  لألسرةالبعض بأن زيادة العدد تعطي قوة ومكانه  والعتقادعاملة كثيرة  ديتلك المجتمعات ألي الحتياج:  2جـ 

 
 من بني القوسني أمام التعريف املناسب له يف العمود الثاني   صطلح: ضع امل  ام السؤال اخل

 
 الكثافة السكانية   (   -الهجرة     -النمو السكاني     -صافي الهجرة      - سنة األساس    )  

 
 ميزتها  المرحلة

 عدد الوفيات والهجرة  وانخفاضزيادة اعداد السكان من سنة ألخرى نتيجة زيادة عدد المواليد  النمو السكاني 

 يعيشون عليها  العلقة بين عدد السكان والمساحة األرضية التي الكثافة السكانية

 هي السنة التي جرى فيها تعداد سابق للتعداد األخير  سنة األساس

 حركة األفراد من مكان إلى آخر سواء كانت الهجرة مؤقتة أم دائمة أم قسرية  الهجرة 

 الفرق بين الهجرة الخارجية والهجرة الداخلية للدولة  صافي الهجرة
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 تالية :: أجب عن األسئلة ال  سادسالسؤال ال
 

 : أذكر ثلث من العوامل التي تحدث الوفيات    ؟ 1س 
 الحوادث  .   -الكوارث   –الحروب  -األمراض    انتشار:    1جـ 

 
 : كيف تحسب الزيادة الطبيعية     ؟ 2س 
 يات   . فعدد الو –:   الزيادة الطبيعية = عدد المواليد  2جـ 

 
 ؟  : كيف يحسب معدل النمو السكاني    3س 

 ي الهجرة صافالزيادة الطبيعية +                                  
   111معدل النمو السكاني ______________________  *  : 3جـ 

 . متوسط عدد السكان                                  
 

 : كيف يحسب معدل المواليد الخام     ؟ 4س 
 دد المواليد األحياء في سنة معينة ع                                 

  1111: معدل المواليد الخام ______________________  *  4جـ 
 عدد السكان .                                  

 
 : كيف يحسب معدل الوفيات     ؟ 5س 

 عدد الوفيات في سنة معينة                                  
  1111____________________  * : معدل الوفيات __ 5جـ 

 عدد السكان .                                  
 

 ؟ أذكر أربعة من العوامل التي تؤدي للوفاة :  6س 
  الحوادث ................ -الكوارث الطبيعية   –الحروب   -األمراض  :  6جـ 
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