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 هذه مناذج لبعض احملتويات املعرفية لعدة وحدات تعلّمية يف ماديت
 .التاريخ واجلغرافية وفق املنهاج الرمسي املقرر للسنة أوىل متوسط
 .وقد تركت املبادرة لألستاذ هليكلة احملتويات على أساس بناء الكفاءات

 - ما قبل التاريخ-الوحدة التعليمية األوىل
 لعـامما قبـل التاريـخ ا -1

  آثار ما قبل التاريخ-أ  
  العصور احلجرية القدمية-ب 
  حضارات ما قبل التاريخ-جـ
 . منط معيشة إنسان ما قبل التاريخ-د  

  ما قبـل التاريـخ
وقد قسمت 0م0 ق 3200هي الفترة التي سبقت اختراع واكتساب الكتابة األجبدية سنة 

 0وجية كربىهذه الفترة الطويلة جدا إىل شرائح كرونول
  آثار ما قبل التاريخ-أ  

  تشمل آثارماقبل التاريخ خملفات اإلنسان املتعددة واملتنوعة
 :ومنها

א:
 وعادة ما تكون قرب العيون واألودية لسهولة التزود باملياه،

 وهي يف أغلبها كهوف أو مغاورتنحتها الطبيعة أو يساهم اإلنسان 
 .بوسائله البدائية يف إجنازها

א:
 وهي أنواع عديدة بعضها قرب مؤقت حتى ينفصل حلم امليت
  عن عظمه،مثّ جتمع عظام األموات وتوضع يف قرب واحد، وبعضها 
 اآلخر دائم، كماأنّ طريقة الدفن خمتلفة، فقد يوضع امليت ممددا، 

 وقد يدفن امليت جالسا ملتصقا بطنه بفخذه وحلاه بركبته،وقد 
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 .اين وأشياءه اخلاصةجيعلون معه بعض األو

אא:
 مثل اهلوادي احلجرية، املساحي، املناقري، الفؤوس، األسلحة،
 إبر من عظام، أواين من طني، عظام للحيوانات، قواقع رخويات،

 وقطع فحمية، وأواين ) خاصة بيض النعام( عظام بشرية، وبيض 
 أغراض خمتلفةصنعها اإلنسان قدميا ليستعملها يف .…معدنية اخل 

 ... ).، للطحن، للكشط- للقطع-للصيد(
  العصور احلجرية القدمية–ب 

قسمت مدة ماقبل التاريخ الطويلة جد إىل عصور ثالثة 
 :وهي

אאא
 بالعصر احلجري األعلى  يعود إىل الفترة التي كان اإلنسان حييا فيها حياة قاسية معتمدا - أيضا-ويسمى

الت املصنوعة من شظايا الصوان امللطوم على بعضها بعض، وهي آالت ذات شفرتني حادتني  على اآل
تستعمل كالسكاكني لقطع األشياء، أما غذاؤه فيعتمد على اجلمع وااللتقاط وصيد احليوانات، فيأكل حلومها، 

 .ويرتدي جلودها

אאא
 ته ومسكنهوفيه عرف اإلنسان بعض التطور يف حياته وأدوا

 إذ بدأ يصقل احلجارة و حيسنها ، فظهرت اآلالت الصوانية التي 
 على شكل اللّوزة أي التي ا سن حادة و شفرتان حادتان مع 

 .قبضة بسيطة ملسكها
 يف املغرب، ) اخلنـزير( وقد عثر على هذا الصنف يف مغاور

 اسقرب تبسه ، كما متكن اإلنسان من استئنـ) بئر العاتر( ويف 
 . احليوانات ، ومارس حرفة الزراعة يف األحواض وأودية األار



 علم آثار ما قبل التاریخ

ة عن حتري حقيقي تقوم طبيعته علـىعبار
حتليل أقل الدالئل األثرية ومقارنتها ببعضها ـدف
التوصل إىل منهج مترابط للتفسري، ولكي يـؤدي
هذا العلم احلديث مهامه حيتاج إىل علـوم أخـرى
مساعدة ال يزال دورها متزايدا يف تقصـي هـذا

 .املاضي املمتنع عن النصوص
0 ما قبل التاریخ في الجزائرتمهيد حول:   ك إبراهيمي

ة  د البشير شنيتي :          ترجم ة-محم  رشيد بورویب

140ص

 -اآلثـــار -
لفظة آثار على كل ما صنعته يد البشر، تطلق

وتفننت فيه يف العصور السالفة وهي تشمل املباين،
واملغاور، واملسكوكات، واملنحوتات، والنقـائش،

ف اآلالت والسالح وسائرواألواين، واحللي وخمتل  
أنواع املصنوعات من اخلشـب ومعـدن و جلـد
وخزف وعظم، تلك املصنوعات التي تدل علـى
أحــوال الفنــون والعلــوم والصــنائع واآلداب

والسياسـة يف واألخـالق  والديانات والتقاليـد  
 .األعصر الغابرة

فاآلثار إذن هي األشياء احملسوسة امللموسـة التـي
 .شخاص اللّذين صنعوهاتتصل مباشرة باأل

     
 سليمان مصطفىأزبيس0         آثار المغرب العربي د
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אאא
 0ويسمى  أيضا بالعصر احلجري املعدين -

 وفيه اهتدى اإلنسان إىل استغالل املعادن مثل النحاس ملا حلظه فيه
القصدير، فنتج عـن    من خصائص من متانة وصالبة، وقابلية للطرق والشحذ وااللتواء والصب، كما مزجه ب            

ذلك معدن صلب مسي بالربونز، وتقدم فن اإلنسان البدائي يف هذا العصر، فاستنبط أشكاال جديـدة آلالتـه                  
 .احلجرية كلّ منها صاحل لنوع معني من احلاجة

كما ظهر يف هذا العصر الشاقور، والنبل، كما حتكم يف النار  وتعلم صناعة األواين من الطني، وبـدأ يف           
 .س احلضارات القدميةتأسي

 العصـور التارخييـة
 التاريخ املعاصر العصر احلديث العصور الوسطي العصر القدمي
 ميتد من عام

 م 476م إىل 0ق3200 
  م إىل اآلن1789من  م1789م إىل 1453من  م1453م إىل 476من 
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  حضارات ما قبل التاريخ-جـ
والقـدرة علـى    .  اإلنسان من فنون وعلوم وآداب وفلسفة وتشـريع        احلضارة هي كل ما أنتجه عقل     

االستفادة من ذلك، ورغم الدراسات العديدة للحضارات القدمية فما زالت معرفة اإلنسان ا حمدودة ألنهـا                
 هوما خلفه األقدمون من آثار عدت لنا مادة رئيسية          - عن بعضها على األقل    -موغلة يف القدم ومجيع ما نعرفه     

 .رفة التاريخ ودراستهملع

א
 :لقيام احلضارة ال بد من توفر  عدة شروط من بينها ما يلي

، فاملاء يعد عنصرا أساسيا للحياة بالنسبة لإلنسان واحليوان والنبات لذا جند أن كل احلضارات               توفر املياه   -
 .القدمية ظهرت على ضفاف األار، أو قرب منابع املياه

، األرض هي مصدر معيشة اإلنسان لذا أقيمت احلضارات القدمية يف املناطق التي حتتـوي               ة التربة خصوب  -
 .تربة خصبة كدلتا النيل يف مصر، ومنطقة ما بني النهرين وغريمها

، لعب املناخ املالئم دورا هاما يف اختيار اإلنسان ملوقع إستقراره وإقامة حضاراته، وحتـى               مالئمة املناخ   -
ناطق التي تبدو حاليا صحراوية قاحلة و شهدت حضارة قدمية، فقد كان مناخها عكس ذلـك يف                 بعض امل 

 .العصور الغابرة
أغلب احلضارات القدمية قامت يف مناطق سهلية متكن من اإلتصال والزراعة وشق الطرق          التضاريس املالئمة    -

 .وغريها

אאא
وب اجلزائري يف عصور ما قبل التاريخ وتعد من أقـدم وأهـم             ظهرت باجلن :  حضـارة التاسـيلي  -1

 .احلضارات العاملية
 باحلضارة الفرعونية، وهي من أقدم وأعظم احلضارات التي         - أيضا -و تسمى : احلضـارة املصريـة   -2

 .عرفها العامل، من أبرز معاملها الباقية األهرامات
ومرتفعات ايران يف منخفض صحراوي تعـربه ـرا         ظهرت يف بادية الشام،     : حضارة ما بني النهرين   -3

السـومريون، األكـاديون،    : دجلة والفرات، وقد نشأت ا مخس دول هـي        
 .البابليون، اآلشوريون،  الكلدانيون
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ظهرت منذ القرن التاسع والعشرين قبل امليالد، واستمرت مخس وأربعني قرنا           : احلضـارة اهلنديـة  -4
دمة يف خمتلف النواحي، أعطت البشرية تراثا       بدون انقطاع وكانت حضارة متق    

 .فكريا غنيا
 من أقدم احلضارات العاملية ما تزال: احلضـارة الصينيـة -5

  بقايا آثارها باقية اليوم،وميتاز الصينيون عن غريهم من الشعوب 
 بأنّ تراثهم كان من بنات أفكارهم فكانوا مبدعني،غري مقتبسني

 . وال مقلّدين
 يكا الوسطى والآلتينبةحضارة أمر -6

 شهدت القارة األمريكية حضارات عريقـة قبـل نزول 
 جزيـرة م يف احدى جزرها، 1492ا سنة كر يستوف كوملبس

 ) األزتيـك( يف أمريكا اجلنوبية و) األنكـا( منها حضارة الباهاما
 .وغريها) أملـايـا( يف املكسيك وحضارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 "-حضارات أمريكا الوسطى و اجلنوبية-من "

 تطـور احلضـارة القدميـة

شاركت كافة الشعوب يف بناء صرح احلضارة البشرية على أنّ مشاركتها مل تكن على             
قدر متساو، فبعض الشعوب لعبت دورا رئيسيا يف تطوير وازدهار احلضارة بصورة ملحوظة،
وبعضها اآلخر، اكتفى باالقتباس دون التطوير وكل ذلك حتما يعود إىل الثقافة التي يتمتع ا

 ..الشعب أو ذاك عالوة على عدة عوامل أخرى كالبيئة واالستقرار  إخل
ضارات األوىل ظهرت أول ما ظهرت فيها احلضـارة القدميـةويؤكد املؤرخون بأنّ احل   

جندها ظهرت يف الوطن العريب أوال، فاهلند، فحوض البحر األبيض املتوسـط، فالصـني، مثّ
 .انتشرت تدرجييا إىل خمتلف جهات العامل األخرى
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 . منط معيشة إنسان ما قبل التاريخ-د  
 حياة أولية بسيطة، خاصـة يف       - وهي الفترة التي سبقت اكتشاف الكتابة      -عاش إنسان ما قبل التاريخ    

بداية ظهوره على وجه األرض، غري أنّ احلاجة دفعته إىل البحث واالكتشاف واالبتكار، فاختذ مسكنا يـأوي                 
حيفظ عليه حياته، وسالحا حيمي به نفسه من األخطار احملدقة به، وغريها مما تتطلبـه حاجتـه                 إليه، ومطعما   
 .اليومية واحلياتية

א:
يعتمد يف غذائه على ما جتود بـه الطبيعـة،          . كان اإلنسان يف بداية وجوده يعتمد على اجلمع وااللتقاط        

ان عبارة عن كهوف ومغارات حنتتها الطبيعة ، وصادفها كما          يقوم جبمع والتقاط الثمار املختلفة، أما سكنه فك       
 .هي

مثّ بدأ يف التطور، فاعتمد على الصيد، يصطاد احليوانات املختلفة، ويتناول حلمها إىل أن اكتشف طريقة                
 .طهيها فصار يتناوهلا مطهية

אא:
ىل االستقرار، وممارسة الزراعـة،     بعد مرور آالف السنني ازدادت حياة اإلنسان البدائي تطورا، فتوصل إ          

واستئناس احليوانات لالستفادة من ألباا وحلومها وأصوافها، فكان ذلك إحدى عوامل استقراره، وختليه عـن               
 .التنقل املستمر من مكان آلخر، وبذلك بدأ ظهور الفن  واملدن

א:
ا بل ازداد شغفه مبعرفة حميطه وما حيتويه من         مل يتوقف سعي اإلنسان واكتشافاته بعد أن عرف الزراعة ومارسه         

أشياء، فاهتدى إىل استغالل املعادن خاصة النحاس، مثّ مزجه بالقصدير، فنتج عن ذلك معدن صلب مسي الربونـز،                  
.وقد هيأت املعادن لإلنسان تطوير الزراعة والبناء، والصناعة وساعدته على تأسيس احلضارات القدمية

א:
اإلنسان الكتابة منذ األلف الرابع قبل امليالد، وقد اختلفت وتنوعت وسائلها، فاملصريون القدامى             عرف  

 .كتبوا على احلجارة، وعلى  ورق الربدي بينما كتب سكان وادي الرافدين على ألواح من طني 
. وغريها) تيفيناغ  (رببرية كما تعددت الكتابات منها اهلريوغليفية واملسمارية واألجبدية والكتابة النوميدية وال

 .ويعد اكتشاف الكتابة ثورة حضارية هامة
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    الوحـدة التعليميـة الثانيـة

 حضارات العصر القدیم 
 جماالت التقدم احلضاري يف العصر القدمي

 ابرز املنجزات احلضارة القدميـة -
   التنظيم االجتماعي والسياسـي-      

   التطــور  االقتصـــادي-
 ـاط  العلــــمي النشـ-
  أشكال التعبري الفين والعقلـي-
  تطـــور العمــــران-

 ابرز منجزات احلضارة القدميـة
احلضارة الفرعونية، اهلندية، الصينية، حضـارة      : شهدت العصور القدمية حضارات متعددة ومتنوعة منها      

ادين العمرانية، الدينية، الفنيـة،     التاسيلي وغريها، وقد تركت كل حضارة منها إجنازات عظيمة يف خمتلف املي           
 . ما تزال بقايا بعضها شاهدة على عظمة تلك احلضارات إىل اليوم…الفكرية، االقتصادية اخل

 
אא

احلضارة املصرية
بنت األهرامات حلفـظ    -نبعت يف فن التحنيط   -ابتكرت الكتابة اهلريوغليفية  -

 .طوروا الزراعة والصناعة" احلساب والعقاب" يون مببدأ  اعتقد املصر-اجلثث

حضـارة وادي 
 الرافديـــن

 مادة مكتوبة بـاخلط     285اشتهرت بقوانني محورايب التشريعية التي تتضمن       -
 م تنـاول  1902املسماري، نقشت على حجر كبري اكتشفه أحد العلماء سنة          

جـارة والعمـل واألسـرة      هذا القانون جماالت احلياة املختلفة كالزراعة والت      
 …واجلرائم والعقوبات اخل

 يوما شيدوا العديـد  360 درجة، والسنة إىل 360 قسم البابليون الدائرة إىل -
 .من املدن اهلامة
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احلضـــارة 
 اليمنية

حقّق العرب حضارة راقية يف اليمن أدت إىل اختراع اخلط املعـيين واخلـط              
سـد  " د من نوعه يف التاريخ وهـو    النبطي، و متكنت من بناء أقدم وأعظم س       

الذّي يتألف من ثالث عشرة طبقة، وبني       " قصر عمدان " كما شيدوا   " مأرب
 .كل كبقة وأخرى حوايل سبعة أمتار

احلضارة الكنعانية
 )الفينيقية(

 اكتشفوا أجبدية أوغاريت التي ظهرت يف منتصف األلف الثانية وكانـت            -
 الفنـون وخاصـة فـن الصـباغ         كما برعوا يف جمال   -رمزا30حتتوي على   

كما برعوا  -األرجواين، ويعود إليهم الفضل يف إتقان العود والدربوكة والناي        
 أحد علمائهم للخـرائط خطـوط       مارينوسيف علم اجلغرافيا حيث أضاف      

 .الطول ودوائر العرض

احلضـــارة 
 القرطاجية

 ابـا كت28مـن    الذّي ألّف دائرة معارف تتكـون         ماعون  ظهر ا العامل   -
 حيث وصل إىل اجلـزر      مهلكونعلميا،كما اشتهرت برحلتني األوىل قام ا       

 الذّي قـاد رحلـة إىل       حنونالربيطانية طلبا ملعدن القصدير، والثانية قام ا        
 .الساحل الغريب إلفريقيا، وبلغ خليج غانا

احلضـــارة 
 اليونانية

 مارست الدميقراطية يف أجلّ صورها -
 يف  و طـاليس   أقليـدس يف الفيزياء و     رمخيـدس أمنهم  برز ا علماء أفذاذ      -

 يف األدب والتـاريخ هومريوسيف الطب و  أبو قراط   الرياضيات واهلندسة و  
 … يف الفلسفةارسطو وطاليس،وسقراطو
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 التنظيم االجتماعي والسياسي
 اختلف التنظيم االجتماعي والسياسي من حضارة 

 :م على ما يليألخرى، وعموما فقد قا
אא

ويقصد ا نظام احلكم،والسلطات احمللية املوجودة يف اتمع إلدارة شؤونه، وقدكان نظام احلكم يقـوم               
 :على 
 . اإلدارات املختلفة- كبار املوظفني- الوزراء-امللك

א
اية والدفاع والتوسع، أما األسلحة فقد      اهتمت احلضارات القدمية بتكوين اجليوش ملا هلا من أمهية يف احلم          

اقتصرت يف البدء على السيوف والرماح واألدوات البسيطة مثّ ظهرت عربات احلـرب، وبعـض الوسـائل                 
 . متطورة- أنذاك-عدتاألخرى التي

 
 
 
 

 من قانون محورايب
 عينه، ومن فقأ عـنيمن فقأ عني رجل فقئت    -

.مسكني أو كسر ذراعه عوضه مثقاال من الفضة
 من كسر سن رجل حر كسرت ؟ ومن كسر-

 .سن مسكني عوضه ثلث مثقال من الفضة
 .من سهل فرار عبد استحق املوت-
من جرم رجل وامه بالقتل عليـه أن يثبـت-

 .ذلك، وإالّ حكم عليه هو باملوت
عوضه مثقاال مـنمن صفع رجال من طبقته      -

 .الفضة
من أجر حقال ومل يزرعه دفع ملالكه مبقدار مـا-

 تغل أرض جاره 
 .من ضرب والده قطعت يداه-
 من اشترى زوجة أو ابن أو ابنة رجل مـدين-
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א
 :يتكون اتمع من عدة طبقات يف معظم احلضارات القدمية وهي

 :األشراف
جال الدولة، من ملوك، وقادة اجليوش، وقضاة، وأغنياء يستأثرون بالسـلطة،واملال،والنفوذ،         وهم كبار ر  

 .ويعيشون حياة البذخ والترف
 :العامـة

 .وهم أكثرية السكان، يتعاطون الفالحة، والصناعة والتجارة، وحيظون مبعاملة مقبولة
 :العبيـد

تشترى كاملتاع،عليهـا واجبـات، وال تتمتـع        وهي الطبقة املسحوقة املسخرة خلدمة اآلخرين، تباع و       
 .باحلقوق

א:
 :اختلفت املعبودات يف احلضارات القدمية

 تعددت اآلهلة لديهم ، واعتقدوا يف البعث       المصریون
 .واخللود، فبنوا األهرامات حلفظ جثث املوتى

 مفارقتهااعتقدوا بأنّ النفس ال متوت، وعند        السومریون
 .للجسد تذهب الروح إىل أصقاع التعود منها

 كان لكل عائلة لدى اإلغريق إهلها اخلاص      اإلغریــــق
 .فتعددت اآلهلة باملئات، بعضها أصيل و بعضها دخيل

ـرب                   عة، كمـا   الطبيشاعت الوثنية شيوعا كبريا يف بالد العرب قبل اإلسالم، وقامت على فكرة عبادة مظاهر               العـــ
 . ومنـاة - والعـزة-الـآلت: عبدت األصنام مثل

א:
 اهتمت احلضارات القدمية باألسرة،وأعطت مكانة للمرأة،
 فكان الزوج رب األسرة يرعى شؤوا ويوفرألفرادها حاجام،
 وكانت  املرأة  تساعد زوجها يف احلقول وتربية احليوانات،كما 

 من طهي،وحياكة،وتربية أطفال وغريهاتشرف على شؤون البيت 

اغون "ينصح الكاتب القرطـاجي    حبسـن" م
 :قولمعاملة العبيد في

من الضـروري أن نشـركهم يف اإلفـادة" 
بإعطائهم التسهيالت كتأليف عائلة وامكانيـة
جتميع مبلغ يشترى به حريته يوما ما،وأن نرد

 "عنهم من يعاملن أتباعهم بقسوة
א 127−א−א

عن حب الزوج " "من نصائح احلكيم 
 .لزوجته يف مصر الفرعونية

إّذا كنت عاقال أسس لنفسك بيتا،وأحب زوجتك( (
حباّ مجا، واحضر هلا الطعام، وزودها باللباس، وقـدم
هلا العطور،إياك ومنازعتها، والتكن شديدا عليهـا،
باللّني متلك قلبها، واعمل دائما على رفاهيتها لتستمر

 ))…سعادتك
املعلم يف الدراسات االجتماعية: عن كتاب 

176رب سالمة وسعد اهللا سوريا  ص   جاد ال–لـ 
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 التطــور  االقتصادي

شهد االقتصاد يف احلضارات القدمية تطورا عرب األزمنة        
 .والعصور
אא:

 اهتم القدماء بالزراعة، فعرفوا احملراث ، وشقّوا الترع
  وشيدوا السدود، كما اهتموا بتربية احليوانات لالستفـادة 

 صواف لصنع املالبس، كما تعلموا استخراج من اجللود واأل
 الزيوت واخلمور من النباتات وأدركوا مواسم الزراعــة، 
 وأوقات احلصادكما احتفلوا مبواسم احلرث والبذر واحلصاد

 . وارتبطت هذه األعياد بعقائد اإلنسان الدينية

א:
 مل يهمل القدامى الصناعة، بل أولوها أمهية خاصة يف 

 ف احلضارات، وكانت هلا ورش، ومصانع خاصة، وقد خمتل
 استعمل الزجاج واخلشب وظهرت صناعة السفن وخمتلف 

.األدوات وإن كانت يف أغلب األحيان بدائية
א:

ساعد ازدهار الزراعة والصناعة على تطور التجارة الداخلية واخلارجية، وكانت التجارة نشيطة بصورة             
الرافدين، وقد اهتم ا الفينيقيون والقرطاجيون بصورة خاصة حيث وصلت سـفنهم            خاصة بني النيل ووادي     
 .إىل أوربا وغرب افر يقيا

 

 على ما ذكره –بيد الرجل، ولذلك كانت أنسام تابعة آلبائهم ال ألمهام، وروي هريودوت "لدي الرببر" كانت السلطة املرتلية 
ه شرعا، واألبناء  أنّ نظام األمومة كان أيضا حالة من حاالت اتمع الرببري تكون السلطة فيه لألم واألب غري معترف ب-الكعاك 

.                                             تابعون خلاهلم يف املرياث،وعلى هذه الرواية يكون الرببر أسبق األمم إىل االعتراف حبرية املرأة
 82ص   1مبارك بن حممد اهلاليل املسلي ج: يفتاريخ اجلزائر القدمي واحلديث                                                          تأل

ينبغي على كل  من يشترى أرضا زراعيـة أن" 
يبيع بيته يف املدينة حتى ال تبقى لديه تلك الرغبة

املرء الذّيالريف و ) آلهلة( التي تدفعه إىل عبادة     
جيد متعة أكرب يف مقره يف املدينة لـيس حباجـة

 "المتالك أراضي يف الريف
 ماعون القرطاجي
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אא:
 :عرفت احلضارات القدمية نشاطا علميا كبريا متثل يف عدة مظاهر منها

 0م0 ق3200ابتكار الكتابة منذ  -
 شـهرا،   12 قسم املصريون القدامى السـنة إىل        -

ساعة، ومتكنوا من بناء األهرامات،     24 وم إىل والي
 .وحفظ اجلثث عن طريق التحنيط

 الذّي يتألف قصر غمدان  شيد اليمنيون قصورا منها -
 أمتار )7(وأخرى سبعةمن عشرين طبقة، بني كل طبقة 

  برع الكنعانيون يف اجلغرافية فأضافـوا للخرائـط-
 .خطوط الطول، ودوائر العرض

 .كتابـا علميا28 املعارف تتكون مـن ألّف ماعون دائرة -
 أمخيدسبرز علماء أفذاد يف خمتلف التخصصات منهم -

 ..يف الفلسفة اخلأرسطو  يف الطب وأبو اقراط يف الرياضيات واهلندسة وطاليس واقليدس يف الفيزياء و
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אא

 :   ظهر التعبري الفين يف عدة أشكال منها
 وقد ظهر يف حنت التماثيل كتماثيل الفراعنة واآلهلة،: النحـت

  تزيني واجهة املعابد ،حيث حرص النحاتون جعل على التماثيل 
 .مطابقة ألحجامها

 …وظهر يف نقش األفاريز والنواميس: النقـش
 كفن اخلزف،والزجاج امللون،والكؤوس الذهبية، :فنون أخرى

 ور،وعقود،وعاج، وقد اقتنتهوالفضية ،واملصاغ من أقراط وأسا
 . النساء وازدانت به املقابر ألنّ املقتنيات الثمينة تدفن مع امليت

אא:
 تطور العمران كثريا تدلنا على ذلك آثار املـدن التي 

 عاصمة النبطيني والتي حنتت فـي البتـراء شيدوها كمدينة 
 قرب  غمـدانالصخر الصلد ، و القصور الضخمة كقصر 

  كله من الزجاج ، وكـذا م100صنعاء، وقد بلغ ارتفاعه 
 .وهو أعجوبة هندسة الري مـأربالسدود العديدة كسد 

 واملسارح) الطرق، اجلسور( إضافة إىل املرافق العامة
 .واملالهي التي مازال بعضها إىل اآلن

 
 
 
 
 
 
 
 

 املوسيقى و الرقص والغناء

عرف املصريون القدامى املوسيقى وأحبوها،* 
وكان العمل ال حيلو هلم  إالّ علـى نغمـات

 الغناء ومن اآلالت املوسـيقيةاملوسيقى ترديد 
 .التي عرفها املصري القدمي املزمار والطبول

وعرف املصري القدمي الرقص على نغمـات *
املوسيقى والغناء وتنوعت أنواع الرقص منـه 
رقص السمر التي متارسه الفتيات والرقــص
اإليقاعي والرقص الرياضي والرقص الديـين،

ن غناء فردي وغناء أما الغناء فكان منه نوعا*
مجاعي، وقد تنوعت موضوعات الغناء، منـه 
أغاين احلب والغزل واألغاين الشعبية واألغاين 

 .الدينية
 املعلم يف الدراسات االجتماعية

 0سعد اهللا سوريا-تأليفك جاد الرب سالمة
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   الوحـدة التعليميـة الثالثـــة   
  دیمةالمغرب في العصور الق 

  العالقات اخلارجية وأثارها يف الوضع الداخلي
  الرومانــي  االحتـالل-أ   
  سياسة روما االدماجيـة-ب 

 -الوندال والبيزنطيون وانبعاث اإلمارات املستـقلة  

 :متهيد
 :جرت حروب طاحنة بني الرومان والقرطاجيني، عرفت باحلروب البونيقية مرت بثالث مراحل هي

  م 0ق241  إىل م0ق264  من -ألوىل املرحلة ا
  م0ق202  إىل م0ق218  من -املرحلة الثانية 
  م0ق146  إىل م0ق149  من -املرحلة الثالثة 

انتهت زمية قرطاجة، وتدمريها، وبيع أهلها كعبيد، و حتويل ممتلكتها إىل روما حتى ال حتاول النهوض من 
، مثّ توسعوا فاحتلوا نوميديا، وموريطانيا،  AFRICAأفريكا ومسوها جديد، فاحتلوا املنطقة الشمالية  الشرقية 

 .وبذلك نشروا نفوذ الرومان إىل حدود الصحراء
א− א

 :هناك أسباب عديدة أدت بالرومان إىل احتالل بالد املغرب منها
اصة وأن الرومـان أذكـوا نـار         خ - آنذاك –سقوط قرطاجة، وضعف املمالك املغربية التي كانت قائمة          •

 .الصراع بني أمرائها من أجل إاك قواهم، و تبديد أمواهلم حتى يسهل القضاء عليهم
 .رغبة الرومان يف التوسع، وإدخال منطقة املغرب حتت نفوذهم وسيطرم •
مها لتحقيق  تدخل روما يف الشؤون الداخلية للدول النوميدية، وتنصيب العناصر الضعيفة التي ميكن استخدا             •

 .املصاحل الرومانية والدفاع عنها
قوة اجليش الروماين الذّي امتاز بالتنظيم احملكم، والتسلح اجليد،كما أنه كان حيارب حتت قيادة موحـدة،                 •

 .بينما كان اجليش املغريب حيارب حتت قيادات خمتلفة
 .صوهلم على امتيازات هامة ااستقرار عدد كبري من التجار احلرفيني الرومان يف املدن املغربية وح •
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א– א א
 صنف الرومان املناطق التي احتلوها إىل نوعني من األقاليم اإلدارية

1  -  אא
وتشمل املناطق اآلمنة، والتي مر على احتالهلا زمن طويل، حيث وضعت حتت سلطة حـاكم مـدين،                 

 .جةومشلت نوميديا الشرقية وقرطا
2 - אא  

وهي األقاليم التي متيزت باإلضطرابات والثورات املتعددة املناهضة لالحتالل، وقـد أعلنـت منـاطق               
 .عسكرية، يسريها قادة عسكريون، ومشلت نوميديا الغربية و موريطانيا

 –א א א
  علىانتزع الرومان األرض اخلصبة من األهايل و وزعوها

 ضباط اجليش الروماين،كما احتكروا التجارة والصناعة،فتحول
 الكثري من األهايل إىل أجراء مستضعفني يعملون حتت اشراف 
 .الرومان، واسترق الباقون بسبب ثورام وعدم خضوعهــم

א–د  א א
 :أوجد الرومان منطني من احلياة ومها

 :ري من الرومانيني مثل املدن التي يسكنها عدد كب-1
 تيبازا، مجيلة، شر شال، تيمقاد وفيها  متّ توفري وسائـل مـن 
 .مالهي ومالعب، وخمتلف اخلدمات الضروريـة والكماليـة

 .املدن الصغرية والقرى التي يسكنها األهايل-2
  حرمت من كل ما يعد ضروريا للحياة، فانتشر الفقر والبؤس، 

 . ال تطاقوقساوة احلياة إىل درجة
 اخلوف من االضطرابات التي بدأت تصيب اتمع الروماين، إذ أنّ التنافس على احلكم  قد بلغ ذروته يف -3

هذه الفترة بني اجليش الروماين، فاعتقدت روما أن فتح ميدان احلرب واالستعمار سيخفف من اإلضرابات يف 
 .روما

مدة وجود الرومان بافريقيا على طوهلـا مل
افعنيتنقطع الثورات، ومل يفتأ الرببر فيها مـد       

عن ديارهم وعوا ئدهم، ومل توجـد أي قـوة
 .تنـزع من قلوم حب التمتع باالستقالل
 تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث

 234 ص -لـ  مبارك حممد امليلي
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  االدماجيـةسياسة روما
 : روما خمتلف امليادين على النحو التايلمشلت سياسة

אאא –أ 
 قسم الرومان املغرب إىل مخس واليات، يشرف 
 على هذه الواليات حاكم يعينه جملس شيوخ رومـا،
 :ويعني احلاكم من ينوب عنه يف كل والية وهـي

 ).طرابلــس ( ليبيــا -1-
 ).قرطاجــة (  إفريقيا-2-
 ).سنطينــةق  ( نوميديا -3-
 ).شر شال(  موريطانيا الشرقية -4-
 ).طنجـة(  موريطانيا الغربية -5-
 
 
 
 

 عالقـة الرمـان بالجـزائـر         
213 سنة   ابتدأت عالقة الرومان باجلزائر منذ    

م على عهد صيفاقس، و تعرفوا بالتراب اجلزائري.ق
م بعد يوبا األول ومتّ هلم االستجالء.ق104منذ سنة   

م بعد بطليمـوس،0 ق 42على الوطن اجلزائري سنة     
فكانت املدة بني  ابتداء عالقتهم باجلزائر واستالئهم

 .عليها مخسا ومخسني ومائتني من السنني
سلطام علـى أيـدي م ازم    430ويف سنة   

 ومثاننيالوندال، فكانت مدة حكومتهم باجلزائر مثانية     
 .وثالمثائة من السنني

אאאא
א–230
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 احلضارة الرومانيـة
رغم الثورات املتواصلة، فقد قامت يف بالد املغرب حضارة رومانية، وصلت ذروا يف أواسط القـرن                

 .الثالث امليالدي
ـ            ة وقد بقيت آثار هذه احلضارة يف ضـخامة اهلياكـل العمومي

" واملسارح، واحلمامات ، والساحات العمومية مثل ملعـب        كاملالعب
 ومعابد" اجلـم

يف " تـمقــاد " و  " مجيلــة " يف تونس، ويف  مدينـة       " سبيطلـة" 
 اجلزائـر

املدفونة حيث تقوم على بنـاء الطابــق        " بوال رجيا   " وحتى منازل   
 األول

 .ى سطـح األرضمن املرتل حتت األرض، وإقامة الطابق الثاين منه عل
 .وهو لون من البناء أوجده طقس البالد

  م534 م         429 –الـونـدال 

 بعد أن استغرق االحتالل الروماين لبالد املغرب مدة طويلة، 
 من سنة

م  متّ طردهم من طرف الوندال الذّين قدموا         0 ق 149 م إىل      0 ق 439 
من شرق أوروبـا إىل ربـوع       

يق اسبانيا  افريقيا الشمالية عن طر   
ومل يالقوا عند دخوهلم إىل بالد      
املغرب أي مقاومة، ويعود ذلك     

 :لألسباب التالية
 
 
 
 

 سقوط الحضارة الرومانية
ميكن إسناد " بريوين" قال 

سقوط احلضارة الرومانيةبافريقيا 
 .إىل ثالثة أسباب

ـ   -1- الق الرومانيـة فساد األخ
 .وذلك لكثرة املالهي واملنتزهات

 نقص الرومان الذّين بيدهم-2-
تسري احلضارة، وذلك ألنّ املالهي
تضعف اليد العاملة فيقل الفالّحون

 .وغريهم
 وجود الديانـة املسـيحية-3-

وذلك مبا حدث فيها من األحزاب
 .املتباغضة

אאאא
א235
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 .ضعف احلكم الروماين مما صعب عليه التصدي للزحف الوندايل -
 سخط األهايل واستيائهم من السياسة الرومانية، مما جعل املواطنني ال يبدوا حركة للتصدي للوندال أمال                -

 .لصوهم من تعسف الرومانيف أن خي

:
متيزت سياسة الوندال بالوحشية من قتل، وب، وسلب حيث كانوا أشد قسوة من الرومان من حيث                
اإلساءة للسكان، فثاروا عليهم ومشلت الثورات مجيع املناطق من موريطانيا غربا إىل طرابلس شرقا، وكان هلذه                

ندال، وعدم استتباب األمن هلم، فجاء اجليش البيزنطي الحـتالل بـالد            الثورات أثر كبري يف تقلص نفوذ الو      
 .فاستسلم آخر حكام الوندال، وبذلك زال وجودهم من بالد املغرب، جستنيـانم يف عهد  533املغرب سنة 

  م647 م        533البيزنطيـون 
    امرباطور القسطنطينية قائده   يوستينبوس  حني اشتد ضعف الوندال وخالفهم احلاد مع أهل البالد بعث             

 على رأس قوة ضخمة لفتح افريقيا، وتطهري الوندال منها، بغية محاية حدودهم مـن ناحيـة،                 –  بليـزار -
 .واستعادة املستعمرات الرومانية التي استوىل عليها الوندال من ناحية أخرى

 من طـرد الونـدال، وشـرع        م ومتكن خالل ستة أشهر    533فدخل اجليش البيزنطي بالد املغرب سنة       
البيزنطيون يف إعادة النظام الروماين القدمي، ومسح آثار الوندال  ومحل الرببر على الطاعة والرضوخ، واسـتمر                 

 .م 647وجود البيزنطيني إىل سنة 
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  املعامل اجلغرافية : الوحــدة
 اخلريطــة: احملتويات املعرفية

 . متثيـل اخلريطـة-
 .تداولـةالرموز امل-
 .سلم اخلريطـة-
 .قراءة اخلريطـة-
 .توظيف اخلريطـة-

 :تعريـف اخلريطـة 
اخلريطة هي صورة مصغرة ومبسطة لسطح األرض أو جزء منه ومتثل على شكل مستو، ومبقياس رسـم                 

 .معني، حبيث تظهر مطابقة للواقع أو قريبة منه
 
 
 
 
 
 

 
 

 أنواع اخلرائط
 كن تصنيفها إىل ثالثة هناك عدة أنواع من اخلرائط، مي

 :أنواع رئيسية وهي
1-א

 وهي التي توضح مظاهر السطح املختلفة من جبال 
 …وهضاب وسهول وأار إخل 

 0 خرائـط نباتيـة-خرائط تضاريسية     -
   … إلــخ0 خرائـط التربـة- خرائـط مناخيـة  -  
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2- א
 ونشاطه االقتصادي من وهي التي توضح حياة اإلنسان 

 :مثل..زراعة وصناعة ومعادن اخل 
 . خرائـط توزيـع السكان-
 . خرائـط نـمو السكـان-

 .خرائـط الــزراعــة -

 .خرائـط الصنـاعــة -
 . خرائـط  املواصـالت-

 أنواع اخلرائط حسب مقياس الرسم
 :تقسم اخلرائط حسب مقياس الرسم إىل ما يلي

 :خرائـط عامـة -

 . باخلرائط املليونية ألنّ مقياس رمسها يبدأ باملليون مثل خرائط األطلـسوتسمى
 : خرائـط تفصيلية -

 .مقياس رمسها كبري لتربز التفاصيل الكثرية ملنطقة حمدودة املساحـة
 :مقياس الرسم

 .هو تلك النسبة التي توجد بني مسافة ما على اخلريطة، وما يقابلها على الطبيعة
كلـم عندها  يكون (1) سم، و يقابلها على الطبيعة 1املسافة بني مكانيني على اخلريطة  إذا كانت :مثال

 أنواع املقاييس                                                         1مقياس اخلريطة يساوي     
                              100 0000 

 أنواع املقاييس
 : هيملقياس الرسم ثالثة أنواع

املقياس الكتايب أو املباشر 
 سنتيمتر على الطبيعة، أي يقرأكمـا  أالف10  على اخلريطة ميثل  سم1:وفيه تكتب العالقة باحلروف مثل

يكتب
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 املقياس الكسري

بلها على الطبيعة على شكل كسـر فـإذا         تبني يف هذا املقياس النسبة بني املسافة على اخلريطة، وما يقا          
 نقول. سنتيمتر3كلم وحسب اخلريطة 540أ و ب –كانت املسافة بني مدينة 

 
  1                      1            سنتيــمتر  3        املسافـة على اخلريطـة 

  000 00 180            180 كلـم              540       املسـافة على الطبيعـة             

אא
وهو الذّي جنده أسفل اخلريطة، وهو عبارة عن خط مستقيم مقسم إىل وحدات أو مضاعفاا مرقمـة                 

 .بأرقام متتالية للمسافات املقابلة هلا على الطبيعة، وطول هذا اخلط يتناسب مع مسافة اخلريطة
:استعمـاالت مقاييس الرسـم

ن حيث استعماالا يف األغراض املختلفة بني املقياس الكبري والصغري، فبينما يستخدم ختتلف املقاييس م
         يف ختطيط املنازل واملؤسسات املختلفة، جند املقياس الصغري                يستعمل يف املقياس الكبري

 . املشاريع ذات املساحات الواسعة 
 

  عنـوان اخلريطـة
 خلريطة، إذ أنّ لكل خريطة هو الذّي ينب موضوع ا

 . عنوانا
 : مثــال

   خريـطـة زراعـيــة-
   خريـطـة املواصـالت-
  خريطـة توزيع السكان-
  خريطـة سياسيـــة-
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  دليـل اخلريطـة

 لكل خريطة دليل وهو جمموع الرموز أو األلوان
  التي تساعد على قراءة و فهم  اخلريطة، ويطلق عليها

  . ريطة ، ويكون يف إحدى زواياهاأسم مفتاح اخل
 .االجتاه  

 هناك سهم يف اخلريطة يشري إىل اجلهة الشمالية لتسهيل حتديد باقي
  اجلهات،حيث يكون الشمال يف أعلى اخلريطة، واجلنوب يف أسفلها،

 . والشرق إىل اليمني، والغرب إىل اليسار
 .قـراءة اخلريطـة

 طلحات املختلفة بكل نوع من يستدعي قراءة اخلريطة اإلملام باملص
 .أنواع اخلرائط

 :فلو حاولنا قراءة خريطة طبيعية، فإننا نالحظ ما يلي
א:نت باللون البين، وهذا التلوين يزداد عمقا حبسب االرتفاعكاجلبال، واهلضاب لو. 

وقد لونت باللون األخضر:א. 

אא:يزداد اللون زرقة كلما تعمقنا يف األعماقوقد لونت باللون األزرق، و. 

אא:وقد وضحت خبطوط زرقاء دقيقة. 

 .توظيـف اخلريطـة
 .كانت وما زالت اخلريطة أداة ضرورية ال ميكن االستغناء عنها يف العديد من االستعماالت

 . يستعملها املهندس املعماري يف نشاطاته املختلفة -
 .خمتلف تنقالته ورحالته يستعملها السائح يف  -
 .يستعملها اخلرباء يف حتديد املناطق الزراعية والرعوية وغريها -
 .يستعملها األستاذ يف شرح دروسه، وتبيان املظاهر املختلفة -
 ..الـخ.   حيتاج إليها التلميذ يف خمتلف مراحل دراسته -
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 املعالـم اجلغرافيـة : الوحــدة
  الكرة األرضيـة:احملتويات املعرفية

  ]الشكـل واألبعـاد          [ 

 . إحدى  كواكب اموعة الشمسية، وهي كرة ضخمة تستنري بالشمس وتدور حول حمورها بانتظاماألرض
 :تتكون اموعة الشمسية من تسعة كواكب سيارة تدور حول األرض وهي 
 .نعطـارد، الزهـرة، األرض، املريـخ، املشتري زحـل، أورانـوس، نبتـون، بلوتـو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نشـأة األرض
مازالت معلومات اإلنسان حول نشأة األرض عبارة عن فرضيات، مل تصل بعد إىل مستوى النظريات 

 أي أن أصل الكون واحد ، وهناك العديد من األدلة - حول وحدة النشأة–الدقيقة املؤكدة، تقف كلها تقريبا 
 :التي تثبت ذلك منها

 .واكب حول نفسها وحول الشمس وحدة اجتاه دوران هذه الك-
 . تشابه معظم العناصر املكونة هلا-

 :ومن أهم النظريات التي حتدثت عن نشأة األرض واموعة الشمسية ما يلي
 .النظريـةالسدمييـة -
 .نظريـة النجم اآلخر -
 .نظرية السوبرنوفـا-       
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 :شكـل األرض
 :الـيتعددت نظرية اإلنسان لشكل األرض على النحو التـ 

ـا                  :אكانوا يعتقدون أن األرض مسطحة، لكن بعض علماء اليونان والعرب قالوا عكس ذلـك أي أ 
.كروية

أن األرض مسطحة، ونفوا كرويتها     - قدميا –اعتقدوا  :א         ويف أواخر القرون الوسـطى، و بدايـة
" كريستوفر كولـومبس  " تمد على هذا الرأي     العصور احلديثة، اعتقد العلماء من جديد بكروية األرض، وقد اع         

 الذّي دار حـول     "جمالن" عندما اكتشف القارة األمريكية وتأكد ذلك بعد الرحالت العديدة والتي منها رحلة             
 .األرض

:    أدىن شك يف كروية األرض بعد تصويرها من الفضاء اخلارجي بواسطة األقمـار              -حاليا–مل يعد هناك 
 . بل اهليليجية، مفلطحة عند القطبني ومنتفخة عند االستواء- متاما-الواقع، ليست كرويةوهي يف . الصناعية

 
 
 
 
 
 
 

 :األبعـاد
 األرض هي إحدى الكواكب السيارة تتميز بوجود احلياة
 على سطحها، حيث تعيش الكائنات احلية من نبات وحيـوان
  ، وإنسان، ويعود ذلك إىل وفرة شروط احلياة املختلفة من ماء

 :وتقدر أبعادها كالتايل. وهواء وغذاء
 
 
 

"الضـوء  زمن"  تقاس بوحدة    األبعاد الفلكية 
وهي املسافة التي يقطعها الضوء يف وحدة من

)الدقيقة،الســاعة،العام( وحــدات الــزمن 
  كيلـومتر يف الثانيـة، 000 300بسرعة 
 تبعد عنا بثمانـي دقـائق- مثال -فالشمس

 .,ضوء ونصف دقيقة
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 2  كلـم000 000 510: املساحـة

 كلـم  = 5, 076 40 وهو نفس طول خط االستواء -حميط الكرة األرضية
  كلـم5, 6356= نصف القطر القطيب

 .كلـم6378= نصف قطر األرض االستوائي 
 .كلـم111, 111= املسافة بني خط عرض وآخر عن خط االستواء
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  اموعات البشرية الكربى على سطح األرض : الوحـدة

 .אאא -احملتويـات املعرفيـة 

 . توزيع السكان يف العامل-
  الكثافة السكانية-
 . تطور السكان-
 . الزيادة الطبيعية-

 .توزيع السكان يف العامل
لسكان يف العامل يالحظ أنّ هناك مناطق يكثر فيها السكان ، وأخرى يقلّـون              إنّ املتأمل خلريطة توزيع ا    
 :فيها، وثالثة متوسطة السكان أي

 ). ذات كثافة سكانية مرتفعة ( مناطق مكتظة جدا*
 ذات كثافة سكانية ( مناطق متوسطة االكتظاظ*

 ).متوسطة
 ذات كثافة سكانية  ( مناطق قليلة السكان*

 ).منخفضة
 .املكتظـةاملناطـق 

 ،الصني،اهلند( تشمل جنوب شرق آسيـا
 ).إندونيسيا

 .املناطـق املتوسطـة االكتظاظ 
 تشمل جمموعة الدول املستقلة، الواليات 

 .املتحدة األمريكية
 

 .املناطـق قليلـة السكـان

 .نداتشمل املناطق الصحراوية، ومناطق الغابات العذراء يف إفريقيا والغابات الباردة يف سبرييا وك
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 مل املتحكمة يف توزيع السكانالعوا0
 :هناك عدة عوامل تتحكم يف توزيع السكان وهي

I-א
 :منهـا

فاملناطق املعتدلة، مناطق جذب، واملناطق القاسية الربودة وشديدة احلـرارة عوامـل طـرد              : املناخ املالئم  -
 .للسكان

 . إلسكان اإلنسان عكس املرتفعات من هضاب وجبالتعترب املناطق السهلية مناطق مفضلة:السهـول -
 .مناطق جذب للسكان ألا تساعد على توفري املعيشة: التربة اخلصبة -
كالبحار، واألار ، حيث أن معظم احلضارات قامت على ضفاف األـار ألنّ املـاء   : املسطحات املائيـة   -

 .مصدر احلياة
II–א

 :العامـل التاريـخي

 هناك مناطق مكتظة بالسكان ، ألسباب تارخييـة رغم أا 
 .قد التكون مالئمة طبيعيا أو اقتصاديا

 :العامـل االقتصادي 

 مثل توفر األراضي الزراعية، ووجود املواد األولية والنشاط 
 .الصناعي وغريه

 :املواصـالت

 تساعد املواصالت على فك العزلة و تنقل األشخاص، هلذا 
 .ؤدي إىل متركز السكان قراوجودها ي
 :عوامل أخرى

 …كاالستقرار السياسي، واجلانب الديين، واهلجرة
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III–אא:
 .هي متوسط عدد السكان يف الكيلومتر الواحد، ويتم حساا بتقسيم عدد السكان على املساحة

 13  ,435             00032 000 الكثافة السكانية يف اجلزائر                  " مثـال
                                                   2 381 741 
 8 ,456            000 400 144الكثافة السكانية يف روسيـا                          
                                             17 075 400 

 782       2,       000 00 5 284اليات املتحدة األمريكية      الكثافة السكانية يف الو
                                                 9   363 520     

  69             69,              69800000                          الكثافة السكانية يف مصر
                                                   1001449  

 تطور السكان
 تطور بعض سكان الدول المتقدمة والمتخلفة

 
 2001 1970 1950 البلــدان

ــة
مــ
تقد
ل م

و 
 د 

 

 .الواليات املتحدة األمريكية -
 .فــرنســـا -
 .بريـطــانيـا -
 .ألـمانـيـــا -

152 271 
41 736 

50616 
68374 

204 678 

50 768 

55 416 

71 772 

284 500 
59 200 

60 000 

82 200 

   
ــة
فـــ
خل
 مت
 ل
 و
د

 

 .اجلـزائــــر
 .غـــانـــا

 . السنيـغــــال-
  التـشـــــاد-

 

8753 

4368 

2536 

2615 

14 330 
8614 

4267 

3640 

31 000 

19 900 

9700 

8700 

 الوحدة ألف نسمة
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    تطور سكان العالم ما بين
 مليون نسمة 100  ان التي یفوق عدد سكانها البلد                  2001 و       1800

      
 العـــدد السنـة

1800 
1850 
1900 
1950 
1980 
2000 
2001 

 
 

   مليون نسمة900
1100//////////  
1600//////////  
2600/////////   
4400/////////   
6100/////////   
6137/////////  

 مليون نسمة/                                                                الوحدة                                         
 .الزيادة الطبيعيـة

  ونسبة الوفيات 92‰الزيادة الطبيعية هي الفرق بني نسبة الوالدات ونسبة الوفيات،فإذا كانت نسبة الوالدات 
 .4‰فإنّ الزيادة الطبيعية هي  ‰28

 :عدة عوامل هيهذه النسبة تتوقف على 
 .أحيانا تكون هذه النسبة مرتفعة،وأحيانا متوسطة أومنخفضة: نسبة اخلصوبـة  -0-
ختتلف قدرة اتمعات على التحكم يف تنظيم النسل بسبب اختالف درجة : التحكم يف تنظيم النسل -0-

 .الوعي، وتوفر وسائل منع احلمل وغريها
مبكرا يف اتمعات املتخلفة والزراعية ومتأخرا يف اتمعات عادة ما يكون سن الزواج : سن الزواج -0-

 .املتقدمة، الصناعية
 .تساعد اخلدمات الصحية على التقليل من الكوارث واألوبئة التي تتعرض هلا اتمعات: اخلدمات الصحية-0-
 . يعد من بني عوامل حتكم الشعوب يف تنظيم نسلها:مستوى املعيشة  حتسن -0-
 .كلما كانت األمية مرتفعة يف شعب ما،  كلما عجز هذا الشعب عن ضبط نسله:  األميـة نسبة-0-
فاملعروف أنّ سكان الريف أكثر توالدا من سكان املدن، وأنّ األسرة الريفية : الريفية أو املدنية الطبيعة -0-

 .أكثر عددا من األسرة املدنية نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية
 يلعب املعتقد الديين دورا يف نسبة الزيادة الطبيعية، إذ أن بعض املعتقدات الدينية تشجع : عتقد الدينـيامل -0-

 

 العدد الدولــة العدد الدولــة
 127,1 اليابان 3 273 1 الصني الشعبية
 8; 171 الربازيل 033 1 اهلنـد
 145 الباكستان 5 , 284 أ.م.الواليات

 144,4 روسيـا 1; 206 إندونيسيا
 133,5 بنقلداش 126,6 نيجرييـا




