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  ����التاريخ ����

  مصطلحات الوحدة  التعليمية  األولى 

 اشـرتكت يف تكوينـه عـدة شـعوب علـى اخـتالف  و حـضاريةهو عبارة عن رقعة جغرافيـة: العالم اإلسالمي -١
مواقعها وأمناط معيشتها لكنها مشرتكة يف العادات والتقاليـد ودينهـا الرمسـي هـو اإلسـالم وقـد عـرف فـرتات للقـوة 

  ت لضعف واحنطاط لكنه ال يزال قائما على شكل وحدات سياسية خمتلفة التسمياتو االزدهار،وفرتا

الوسط اجلغرايف الذي يساهم اموعات البشرية يف تشكيله و تنظيمه ويتطور  هو: المجال الجغرافي -٢
  االجتماعية تبعا للتطورات االقتصادية والتقنية و لتطور البنيات والعقليات باستمرار

د أو قرية ما من سطح األرض وكذلك حدوده اجلغرافية وجماورته لبلدان ما أو مسطحات مائية هو موقع بل -
  .ألوجهه األربعة باإلضافة إىل امتداده الطبيعي

هي الرتكيبة احلضارية اليت حتتوي على تراث حملي لوطن أو دولة تشمل ثقافات : البنية الحضارية -٣
  وحضارات وتقاليد عرب العصور

هـي الـروابط الـيت يـرتبط ـا سـكان منطقـة مـا فيمـا بيـنهم، أوهـي العالقـة القائمـة بـني : ت الداخليـةالعالقا -٤
احلاكم والرعية، واستعملت ـدف أن العـامل اإلسـالمي دولـة واحـدة موحـدة ويقـصد ـا هـي العالقـة بـني الدولـة 

   ا املمثل الشرعي للعامل اإلسالمي والواليات التابعة هل" احلاكمة"العثمانية 
هي العالقات اليت يتم عقدها بني بلـد وأخـر لتحقيـق صـداقات واحتياجـات ضـرورية : العالقات الخارجية -٥

  لشعوب البلدين يف مجيع ااالت 
هــي كلمــة مــأخوذة مـن امليــزان ومعنــاه االتـزان أو التــساوي وهــو مـصطلح معنــاه عكــس االخــتالل :  التـوازن -٦

أو دولتـني مثـل الـشرق والغـرب، ومعنـاه تكـافؤ القـوى وحتقيـق النظـام وحكـم وهو التساوي لطـريف كفتـني معينتـني 
  يف خمتلف القطاعات من أجل حتقيق مستوى عايل

هو جهة من اجلهات األربعة بفضلها يتم معرفة االجتاه وموقع جهة ما ، ويقصد به يف السياسة : الغرب -٧
  ليةاحلالية الدول الرأمسالية وهي دول أوروبا وأمريكا الشما

  

  

  مصطلحات الوحدة  التعليمية  الثانية
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  ظهــر نتيجــة انقــسام دولــة املوحــدين إىل ثــالث دويــالت وكــان مــن بينهــا املغــرب األوســط: المغــرب الوســط-٨

  .ويقصد به دولة اجلزائر

هــي تقــسيمات إداريــة مــن أجــل تقريــب اإلدارة مــن املــواطن وجتــسيد الالمركزيــة يف تــسيري :التنظــيم اإلداري-٩

.* أو هـي عبـارة عـن نظـم وقـوانني تقـسم الـبالد إىل واليـات ومقاطعـات. *  املواطنني مـن القيـام بـشؤومومتكني

وهـــو نظـــام التـــسيري الـــذي نـــصبته الدولـــة مـــن أجـــل قيـــادة شـــؤوا اإلداريـــة وتقريـــب اإلدارة مـــن املـــواطن وجتـــسيد 

  .الالمركزية يف تسيري الدولة

األحــوال الــيت تــسود أي دولــة وتظــم العوامــل الداخليــة واخلارجيــة وهــي : األوضــاع االجتماعيــة والثقافيــة-١٠

  .وتعليمهم لدولة ما مع منط معيشتهم وحيام

وهي عبارة عن جمموعة من النشاطات تتمثل يف الزراعة والصناعة والتجـارة وخاصـة : النشاط اإلقتصادي-١١

  .الفالحة

هــــي العالقــــات .* ائمــــة بــــني دول العــــاملوهــــي عبــــارة عــــن مبــــادالت ومعــــامالت ق: العالقــــات الخارجيــــة-١٢

وـدف إىل دعـم التفـاهم بـني الـشعوب .* والصدقات واالتفاقيات اليت تقام خارج الدولة أي مع البلدان ااورة

  .عرب جسور التعاون الدويل على كافة األصعدة احلضارية 

ـــة-١٣ ــــلد، أو قطـــر، و هـــي تعـــ  ملـــصطلح الدولـــة عـــدة مـــصطلحات شـــبيهة مثـــل :الدول ين منطقـــة مـــضبوطة ب

واحلـدود الفاصـلة . ّاحلدود، ختـضع لـسلطة مركزيـة واحـدة يوجـد مقرهـا الـدائم يف العاصـمة الـسياسية لتلـك الدولـة

ما بني الدول ميكن أن تكـون حـدودا طبيعيـة كاألـار أو رؤوس اجلبـال، أو تكـون حـدودا اصـطناعية كاألسـالك 

يط هلــا حــدود حبريــة تــضبط حجــم امليــاه اإلقليميــة التابعــة هلــا، و والــدول الــيت تنفــتح علــى البحــر أو احملــ. الــشائكة
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و مـــاهو خـــارج تلـــك امليـــاه  هـــي حـــدود تتـــسع أو تقـــصر حبـــسب القـــوة العـــسكرية و االقتـــصادية لتلـــك الدولـــة، 

  .ّاإلقليمية يعد تابعا للمياه الدولية

" مـستقلة" ية متـارس الـسيادة هي جمموعة من األفراد ميارسـون نـشاطهم يف إقلـيم معـني خيـضعون لـسلطة سياسـ* 

  .األرض، الشعب، السلطة، السيادة: وتقوم على عدة أركان هي

هي رقعة جغرافية ذات حـدود جغرافيـة معلومـة مـع جمموعـة مـن الـدول يـسكنها شـعب معـني وتتمتـع بالـسيادة * 

  .وهلا نشاطات وتنظيمات وقوانني معينة

للدولــة  دي بفــضل كفــاح شــعبها ومتلــك الــسلطة الفعليــةمعناهــا االســتقالل الــسياسي واالقتــصا :الــسيادة-١٤

  .على إقليمها وما فيه من سكان وموارد واحلرية يف املواقف واالختيارات

  ........هي متتع بلد ما باالستقالل الكامل يف الرموز الوطنية وهي العملة  * 

  مصطلحات الوحدة  التعليمية  الثالثة

الوضـع   اخلروج عن الوضع الراهن سـواء إىل وضـع أفـضل أو أسـوأ مـنباا مصطلح سياسي هي :  الثورة-١٥

 وثــورة ١٩٨٩الــشرقية عــام   وثــورات أوروبــا١٧٨٩القــائم و قــد تكــون الثــورة شــعبية مثــل الثــورة الفرنــسية عــام 

يت عــسكرية وهــي الــيت تــسمى إنقالبــا مثــل االنقالبــات الــ  او٢٠٠٤أوكرانيــا املعروفــة بــالثورة الربتقاليــة يف نــوفمرب 

أو حركـة مقاومـة ضـد مـستعمر ، اخلمسينيات،الـستينيات مـن القـرن العـشرين،  سـادت أمريكـا الالتينيـة يف حقبـيت

متعـارف  كمـا قـد تعـين الثـورة يف معـىن اخـر التطـور االجيـايب كمـا هـو} ١٩٦٢-١٩٥٤{ اجلزائريـة  مثـل الثـورة

اإلشـارة إىل ثـورة املعلومـات و  يف)  ثـورة (عليه يف جمال التكنولوجيا و العلـوم التطبيقـة حيـث يـستخدم مـصطلح 

  .التكنولوجيا
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ويطلـق علمـاء الـسياسة علـى هـذا النـوع مـن الثـورات ثـورات ضـد الـسلطة، لكوـا ذات : الثورة الـسياسية-١٦

مراحـل أعلـى،  ويف عديـد مـن احلـاالت مت انتقـال هـذه الثـورات إىل. حمدود هو اإلطاحة باحلكومة القائمة هدف

  ..رات سياسية أو اجتماعيةفتحولت إىل ثو

، ١٧٨٩ أوت ٢٦هـو اإلعـالن الـذي أصـدرته اجلمعيـة التأسيـسية الوطنيـة يف :حقوق اإلنسان والمواطن-١٧

 من وثائق الثورة الفرنسية األساسية وتعرف فيها احلقوق الفردية واجلماعية لألمةوثيقة حقوقيعترب اإلعالن  ُ. 

جـان  الـيت قـال ـا مفكـرون أمثـال واحلقـوق الطبيعيـة العقـد االجتمـاعي ونظريـات التنـويرّاإلعالن متأثر من فكـر 

رغــم أن اإلعــالن . الدســتور، وهــو يــشكل اخلطــوة األوىل لــصياغة مونتيــسكيو، فــولتري، جــون لــوك، جــاك روســو

ه مل حيـــدد مكانـــة النـــساء أو ّإال أنـــ) ولـــيس حقـــوق املـــواطنني الفرنـــسيني فقـــط(ّحـــدد حقـــوق البـــشر دون اســـتثناء 

  .العبودية بشكل واضح، إن ملبادئ هذا اإلعالن مكانة دستورية يف القانون الفرنسي احلايل

  

  

  

هو إستالء دولة على قطر من األقطار، وإدارة شؤونه والعمل على استثمار مرافقه املختلفـة، : االستعمار -١٨

ني، أو بإشراك كـال الفـريقني، والدولـة املـستعمرة تـضمن لنفـسها إما بيد مهاجرين يرحلون إليه، أو سكانه األصلي

  .ولقومها أعظم فائدة تستطيع احلصول عليها 
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  ���� الجغرافيا ����

  مصطلحات الوحدة  التعليمية  األولى

ض، وفــق مقيــاس  هــي متثيــل لظــاهرة علــى قطعــة مــستوية مــن الــورق، متثــل جــزءا أو كــل ســطح األر:الخريطــة/ ١

   .معني، يكون مطابقا للواقع أو قريبا منه

فهنـاك . واخلريطة غالبا ما تكون أصغر بآالف أو مباليني املرات من اجلزء احلقيقي الذي متثلـه مـن سـطح األرض

عالقــة بــني األبعــاد اخلطيــة علــى اخلريطــة و مــا يقابلهــا مــن أبعــاد علــى الطبيعــة، و يعــرب عــن هــذه العالقــة بنــسبة 

  .’’مقياس الرسم ‘‘ ى تسم

و قـــد ابتكـــر .  بـــدأ التفكـــري يف مـــساقط اخلـــرائط منـــذ عـــرف اإلنـــسان أن األرض كرويـــة الـــشكل:المـــسقط/ ٢

العلمــاء و مــنهم علمــاء اخلــرائط علــى مــر العــصور الكثــري مــن املــساقط حــىت أصــبح لــدينا اليــوم بــضع مئــات مــن 

 قليال نسبيا هـو املـستخدم مـن هـذه املـساقط الكثـرية ومن الناحية العملية ، نالحظ أن عددا . مساقط اخلرائط 

، كما أنه ليس هناك أي مسقط منها ميكن أن يكون مرضيا متاما ، أي ليس هناك مسقط يستطيع أن يتجنب 

و باســـتخدام  **.تــشويه العالقـــات املكانيـــة الـــيت ال ميكــن أن يظهرهـــا بـــشكل صـــحيح إال منــوذج الكـــرة األرضـــية

 اســتنباط مــسقط منظــور مماثــل إذا لففنــا اســطوانة مــن الــورق حــول الكــرة الزجاجيــة و نفــس مبــدأ الظــالل، ميكــن

 من املساقط املنظـورة هـي املـساقط املخروطيـة لثايناملساقط األسطوانية و النوع ا: يسمى هذا النوع من املساقط 

  . لرسم املنظور، كل هذه املساقط اليت حنصل عليها نتيجة استخدام مبدأ الظالل الساقطة تسمى مساقط ا

    :الصورة/  ٣
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، صــدق اهللا العظــيم» .....يف أي صــورة مــا شــاء ركبــك«  هــي الــشكل ، قــال اهللا تعــاىل:التعريــف اللغــوي/   ا

/ ب وتعــين أيــضا النــوع والــصفة والوجــه، يقــال بــصورة عامــة أي بوجــه عــام، فــصورة الــشئ هــي خيالــه يف الــذهن

وهـي   التـصويرآلة  من الواقع وجتسيده على ورق ناعم بواسطة وتعين الصورة نقل الشئ: التعريف االصطالحي

  باختالف األهداف أداة مساعدة على تقدمي معطيات متنوعة ختتلف زاوية االلتقاط 

  )جمسمات مشاريع عمرانية ( - متثيل ظواهر طبيعية–هي أشكال حتاكي ظواهر طبيعية : المجسمات/ ٣

  . الذي حيمل بيانات أو معلومات موثوق ا - امللموس–هي الوعاء املادي  :الوثيقة/ ٤

  .و هي الوسيط الذي يقدم معلومات و حقائق خمتلفة

فاملصادر املادية من آثار و عمارة و نقوش و أختام مـسكوكات و آالت احلـرب هـي مـن أصـناف الوثـائق، كمـا 

ول اإلحـصائية هـي أيـضا إن املخطوطات و الكتـب و الـصحف و املـواد الـسمعية  و البـصرية و اخلـرائط و اجلـدا

  .وثائق

  :تربز أمهية الوثائق يف كوا 

  .مصدر املعرفة التارخيية واجلغرافية و ال مناص للباحث من االعتماد عليها -

  . قدرا على شف التطورات اإلدارية و االقتصادية و السياسية و االجتماعية للدولة و املؤسسات  -

هـو حتويـل أرقــام جمـردة إىل أشـكال خمتلفـة تعكـس وضـع تطـور الظــاهرة األشـكال البيانيـة  :األشـكال البيانيـة/ ٥

املعطـــاة يف اجلـــدول، وهـــي ختتلـــف بـــاختالف الظـــاهرة املعطـــاة، كمـــا أن إجنـــاز هـــذه األشـــكال جيـــب أن ختـــضع 

  .ملقاييس علمية توخيا للدقة والوضوح
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و إقلـيم مـا، أو ملنتـوج دولـة هي عبارة عن معطيات عددية لظاهرة أو أكثر لدولـة مـا أ :الجدول اإلحصائي/ ٦

ورغم أمهية هـذه اجلـداول يف قـراءة الظـاهرة اإلقتـصادية أو اإلجتماعيـة إال أن  سنوات،عدة ما يف سنة واحدة أو 

  .التبسيط والتوضيح يقتضيان حتويلها إىل أشكال تعرف باألشكال البيانية

رقــة الرســم فقــد عرفــت اخلــرائط بأــا صــورة  ملــا كــان العــامل احلقيقــي أكــرب مــن أن تــستوعبه و :مقيــاس الرســم/ ٧

مصغرة للواقع وذلك بإجياد نسبة بني ما يرسم على الورقة وبني ما ميثله علـى سـطح األرض ونعـين مبقيـاس الرسـم 

 على الورق، فاملقياس هو النسبة بني مسافة مـا علـى اخلريطـة ومـا نسبة تصغري املسافات على الطبيعة عند رمسها

  .يقابلها على الطبيعة

يعتــرب مــن أساســيات اخلريطــة الــيت ال ميكــن إغفاهلــا عنــد رســم اخلــرائط وذلــك ألنــه يــشرح مــا متثلــه  :المفتــاح/ ٨

ريطــة يــتم تفــسريها بــنفس الرمــوز والعالقــات االصــطالحية املختلفــة يف رســم اخلريطــة، وكــل الرمــوز موجــودة يف اخل

  .الشكل املوجود عليه يف اخلريطة

  

  : خيتار اللتقاط صورة ما و تكون إما امليل الذيوهي  :زاوية االلتقاط/ ٩

  ) صورة عادية–صورة أرضية ( أفقية  -

 ) صور فضائية عرب الساتل -صور جوية عرب الطائرات( عمودية  -

   )من طرف مائل( مائلة  -

 وهــو* كلنــا نعرفــه وهــو الــذي عنــد القطــب الــشمايل ، وهــو املرســوم علــى اخلريطــة *:الــشمال الجغرافــي/  ١٠

  الشمال احلقيقي نستخدمه يف معرفة اإلجاهات
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ن ديـه قـوة جـذب املعـادهو حقل مغناطيسي يوج يف القطب الـشمايل لـألرض و ل: الشمال المغناطيسي/ ١١

  اليت تتأثر باملغناطيس

ًو لكنــه تقريبــا يف الــشمال مــن كنــدا أو جرينلنــد و ...ً مشــال الكــرة متامــاأمــا الــشمال املغناطيــسي فهــو لــيس يف -

والــــشمال املغناطيـــسي تـــستخدمه أجهــــزة  ....املغنـــاطيس يـــشري إيل الـــشمال املغناطيــــسي وال يـــشري إيل اجلغـــرايف

 الشخصية) GPS(املالحة وعلى سبيل أجهزة البوصلة العادية واإلكرتونيه منها وكذالك أجهزة 

و تـستطيع معرفـة قيمـة تلـك ..و هـي ختتلـف مـن مكـان ألخـر ... بني الشماليني تسمي زاويـة األزميـوثو الزاوية

أو بالتحديـــد الـــدقيق للقبلـــة أو بربنـــامج حتديـــد القبلـــة الـــشهري أو ...الزاويـــة يف بـــالدك بـــسؤال خمـــتص يف اجلغرافيـــا

  ).ًعلميا(باستخدام بوصلة دقيقة بشرط أن جتيد استخدامها
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  حات الوحدة  التعليمية  الثانيةمصطل

ال تـدور األرض علــى مـدارها اإلهليليجـي بـشكل عمــودي أي بتعامـد حمورهـا القطـيب علــى  :زاويـة الميـل -١٢

 °٢٣.٢٧مــستوى هــذا املــدار  و إمنــا بــشكل مائــل حبيــث ينحــرف حمــور القطبــني عــن وضــعه العمــودي مبقــدار 

   .°٦٦.٣٢وينحرف عن مستوى مدار األرض مبقدار 

وهــذا ، وهــو الفــرق بــني أعلــى درجــات احلــرارة وأدناهــا ألي مكــان علــى ســطح األرض:المــدى الحــراري-١٣

              .املدى إما أن يكون يوميا أو شهريا أو سنويا

هو الفارق بني الدرجة القصوى والدرجة الدنيا للحرارة املسجلة خـالل اليـوم  :مدى حراري يومي            * 

   ساعة٢٤الواحد 

و هـــو الفـــرق بـــني أعلـــى و أدىن متوســـط درجـــات احلـــرارة الـــيت  :المـــدى الحـــراري الـــشهري                      *

 .سجلت خالل أيام الشهر

هــو الفــارق بــني معــدل حــرارة أســخن شــهر ومعــدل حــرارة أبــرد شــهر يف   :مــدى حــراري ســنوي                 * 

 السنة

 ســطح األرض باالعتمــاد علــى اإلحــداثيات اجلغرافيــة أي حنــدد هــو حتديــد موقــع مــا مــن :الموقــع الفلكــي-١٤

   .موقع املنطقة خبطوط الطول و دوائر العرض

 :خطوط الحرارة و الضغط المتساوية-١٥

 درجـات احلـرارة علـى مـستوى سـطح تربط بني النقاط اليت هلا نفـسخطوط ومهية  :خطوط تساوي الحرارة      * 

  رةالبحر وتستعمل لرسم خرائط احلرا
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خطـوط ومهيـة تــربط بـني النقـاط الـيت تتــساوى فيهـا قيمـة الـضغط املعدلــة  :خطـوط تـساوي الــضغط الجـوي      * 

 .على سطح البحر

يعرف النبـات الطبيعـي علـى أنـه جممـوع النباتـات الـيت تنبـت و تنمـوا تلقـاء نفـسها دون  : النبات الطبيعي-١٦

النباتات اليت تنمو طبيعيا يف جمال ما نتيجة توفر الشروط  أن يتدخل اإلنسان يف هذه العملية بشكل مباشر أي 

  .املناخية البيئية كالرطوبة واحلرارة والتساقط والرتبة العضوية

وهـي (يتكاثف خبار املاء املوجود يف اهلواء إذا اخنفضت درجـة حرارتـه إىل مـا دون نقطـة النـدى : التكاثف-١٧

، ففــي هـــذه احلالــة تقـــل ) املـــاء العــالق بــاهلواء إىل قطـــرات مائيــةدرجــة احلــرارة الـــيت يتحــول عنــدها جـــزء مــن خبــار

مقدرته على محل خبار املاء العالق بـه وحتـدث ظـاهرة التكـاثف، وقـد يكـون التكـاثف بـالقرب مـن سـطح األرض 

الندى والضباب والسحاب : أو بعيدا عنها، كما قد يتخذ صورة الصالبة أو السيولة وأهم مظاهر التكاثف هي

 اخل.... ار والثلج و األمط

و الثانيــة ، الثامنــة صــباحا :  تقــاس درجــة احلــرارة عــادة ثــالث مــرات يوميــا و أوقاــا :متوســطات الحــرارة-١٨

ويؤخـــذ متوســط الـــثالث قــراءات و بــذلك حنـــصل علــى املتوســـط اليــومي لدرجـــة ، و الثامنـــة مــساء ، بعــد الظهــر

الــدرجات الــيت يــسجلها الرتمــومرت للنهايــة العظمــى وحتــصل بعــض الــدول علــى هــذا املتوســط مــن مجــع ، احلــرارة 

 .والدرجة اليت يسجلها الرتمومرت للنهاية الصغرى مث يقسم حاصل اجلمع على اثنني

 هو الذي يعرف على أنـه مـساحة مـن سـطح األرض متتـاز بالتـشابه يف عناصـر مناخهـا :اإلقليم المناخي-١٩

 مــن أجــزاء ســطح األرض، ولكــل إقلــيم منــاخي أنــواع معينــة مــن املختلفــة كمــا ختتلــف مميزاــا املناخيــة عمــا عــداه

النباتات ختتلف عن األقاليم األخرى، فالنبات مرآة صادقة ملناخ اإلقليم وهو ما جعل علماء املناخ يتفقون علـى 
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ة أن عنصرا واحـدا مـن عناصـر املنـاخ ال يكفـي لتقـسيم العـامل إىل أقـاليم مناخيـة وقـد اسـتقر الـرأي علـى أن احلـرار

  .ولتساقط دون سائر عناصر املناخ ميكن استعماهلما لتقسيم العامل إىل أقاليم مناخية

قــسم اجلغرافيــون غطــاء األرض النبــايت إىل أقــسام خمتلفــة يعــرف كــل منهــا بــاإلقليم النبــايت : اإلقلــيم النبــاتي-٢٠

وهذه . ارية اليت سبق أن درستها املناطق املناخية احلر- إىل حد كبري-الذي يتميز عن غريه وتطابق هذه األقسام

.  إقليم النباتـات املعتدلـة البـاردة-٣.  إقليم النباتات املعتدلة الدافئة-٢.  إقليم النباتات احلارة-١: األقاليم هي

   إقليم النباتات اجلبلية-٥.  إقليم النباتات القطبية-٤

يطـــات أو البحـــار، إذ حتـــدث اهلـــزات ظـــاهرة طبيعيـــة ناجتـــة عـــن الـــزالزل الـــيت تتكـــون بؤرهـــا باحمل :تـــسونامي-٢١

  بالشواطئ القارية٣٠ مرت إىل ٢٠متوجات تنتشر يف كل االجتاهات، تتحول إىل أمواج عاتية يزيد ارتفاعها عن 

هــي متوجــات تظهــر علــى ســطح األرض متباعــدة بعــضها عــن بعــض مؤلفــة األمكنــة املرتفعــة : اإللتــوءات-٢٢

ية ويرجــع حـدوثها إىل تغــرض القــشرة األرضـية للــضغوط اجلانبيــة بــصفة واملنخفـضة، وهــي انثنــاءات القـشرة األرضــ

 دائمة

تـــدعى بالـــصدوع أو الفوالـــق أو األخاديـــد، وهـــي عبـــارة عـــن كـــسر يف الـــصخور يـــصاحبه : االنكـــسارات-٢٣ 

انزالق على جانـب واحـد مـن هـذا الكـسر علـى األقـل، ويـرتاوح مقـدار االنـزالق مـن عـدة سـنتيمرتات إىل مئـات 

 . اتالكيلومرت

وهي حركات باطنية حتدث يف باطن األرض بني الصفائح القارية حمدثة بـذلك تـصادم  :الحركة التكتونية-٢٤

  .فيما بينها مما يؤدي بذلك إىل دخول قارة حتت قارة وكذلك تغري يف التضاريس

 مصطلحات الوحدة  التعليمية  الثالثة
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 إغريقيـة األصـل ١٨٥٥طلع النصف الثاين من القرن السابقاليت مت استعماهلا كما اشرنا يف م :الديمغرافيا-٢٥

وتعـين "كتابـة"وتعـين يكتـب ويـصف"Gropho"وتعين الناس أو الـشعب و "Demo"تتألف من مقطعني مها

وعلى ذلك فإن الدميوغرافيا هي ) ٣(وهي جمال الدراسة يف علم السكان،"الكتابة عن الناس"الكلمة بصفة عامة

مبـــا يف ذلـــك املواليـــد والوفيـــات والزجيـــات، فقـــد كانـــت هنـــاك حماولـــة الســـتبدال لفـــظ الدراســـة العلميـــة للـــسكان 

دميوغرافيــا الــذي يتــضمن معــىن الوصــف بلفــظ دميولوجيــا الــذي يتــضمن عنــصر ثــاين مبعــىن العلــم، وذلــك ــدف 

  .اإلشارة إىل الناحية العلمية يف البحث السكاين غري أن هذه احملاولة مل تستمر كثريا

إن التباين بني معديل املواليد والوفيات هو الذي يؤدي إىل تغري حجم السكان وذلك  : السكانيةالزيادة- ٢٦

هو العامل األساسي يف منو السكان، فكلما زاد )والذي يعرب عنه بالزيادة الطبيعية(ألن الفرق بني هذين املعدلني

د حيصل العكس فتنخفض باخنفاض األول معدل املواليد واخنفض معدل الوفيات فإن الزيادة الطبيعية ترتفع، وق

  .وارتفاع الثاين أو قد تبقى على ما هي عليه

العالقـة مـا بـني الـسكان ومـساحة األرض الـيت يقطنهـا هـؤالء  يـشري مفهـوم الكثافـة الـسكانية إىل :الكثافـة-٢٧

مبجمـوع الـسكانية مـن خـالل قـسمة عـدد الـسكان علـى مـساحة األرض ويعـرب عنهـا  الـسكان ، وتقـاس الكثافـة

  . يف اهلكتار الواحد أو يف الكيلو مرت مربع أو امليل املربع عدد األشخاص

كثافة السكان هي عبارة عن العالقة بني املساحة الكلية وعدد السكان و تعترب من أبسط املقاييس وأكثرها * 

بالغة خصوصا وأنه استعماال وشيوعا يف جغرافية السكان، والشك أن هذا املقياس حيمل يف طياته شيئا من امل

إذ . يفرتض تساوي توزيع السكان على سطح األرض حبيث ال يعطي نسبة الرتكيز السكاين يف كل منطقة بدقة

  .أن هناك مناطق ترتفع فيها الكثافة وأخرى تنخفض
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 حيـث    وعلى الرغم من االنتقادات والعيوب اليت توجـه للكثافـة العامـة إال أـا هلـا بعـض احملاسـن واإلجيابيـات،

  .أن البيانات اليت حتتاجها تتوفر يف أغلب املناطق باإلضافة إىل سهولة حساا وبساطتها

: فـالعمري{  يعين الرتكيب السكاين اخلـصائص الكميـة للـسكان وأمههـا النـوعي والعمـري:تركيب السكان-٢٨

= ة  ســــن٦٤ إىل ٢٠مــــن ) أطفــــال= ( ســــنة ١٩ يــــوم إىل ١مــــن « هــــو توزيــــع الــــسكان حــــسب فئــــات الــــسن

من عدد  % ٤٠وتعترب الرتكيبة السكانية فتية إذا ما فاقت نسبة الشبان ). شيوخ= ( سنة فأكثر ٦٥). كهول(

» إنـاث، ذكـور«والنـوع » مـن الـسكان % ١٠السكان ويف املقابل تكون الرتكيبـة هرمـة إذا فاقـت نـسبة الـشيوخ 

 يد يف معرفة ما متلكه الوالية من موارد بشريةوالريفي واخلضري والتعليمي وأخريا الرتكيب اإلقتصادي الذي يف} 

ـــنظم معظـــم. اإلحـــصاء الـــسكاين :اإلحـــصاء الـــسكاني-٢٩ إحـــصاء دوري (ًاحلكومـــات تعـــدادا لـــسكاا  ُت

وتـــسمى الدراســـة اإلحـــصائية هلـــذه . وخـــصائص الـــسكان وذلـــك ملعرفـــة األعـــداد، ومكـــان الـــسكن،) للـــسكان

وقـــد أجــــرت العديـــد مــــن الـــدول تعــــدادات لــــسكاا يف . نيةالــــسكا اإلحـــصاءات احليويــــة بــــ علــــم الدراســـات

  املزيد من الدول خالل الستينيات والسبعينيات والثمانينيات اخلمسينيات، كما نفذا

هــي املعلومــات والبيانــات الرقميــة الــيت تقــوم ــا الدولــة أو املؤســسات للحــصول علــى معلومــات وبيانــات دقيقــة *

إلقلـــيم والـــيت ميكـــن احلـــصول عليهـــا مـــن الـــسجالت الرمسيـــة لدولـــة بتـــسجيل عـــن ســـكان الدولـــة أو اجلماعـــة أو ا

 سنوات مثل ١٠ أو ٥الوقائع احليوية للسكان أو عن طريق إجراء بعض التعدادات السنوية العامة اليت تقام كل 

جــاري أو التعــداد العــام للــسكان أو التعــداد اخلــاص بفئــات معينــة مــن اتمــع مثــل التعــداد العــام الــصناعي أو الت

  .غريه من األساليب األخرى اليت تستعملها الدولة ملعرفة السكان واملقيمني فيها سواء
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هو متوسط عدد الـسنوات الـيت يتوقـع أن يعيـشها جيـل باعتبـار نـسبة الوفيـات  :أمل الحياة عند الوالدة -٣٠

  .املالحظة خالل السنة املعينة

فيهـا إىل  فيزيقـي لفـرد أو مجاعـة مـن منطقـة اعتـادوا علـى اإلقامـةعملية انتقال أو حتول أو تغري  :" الهجرة-٣١

باضــطراره علــى ذلــك أو هلــدف  منطقــة داخــل حــدود البلــد أو خارجهــا ، وقــد تتــسم بنــاء علــى إرادة الفــرد أو

  خطط اتمع وقد يكون االنتقال على حنو دائم أو مؤقت

وأكـرب عـدد . يتجـاوز عـدد سـكاا املليـون نـسمةمتثل ظاهرة حديثة  وهي املـدن الـيت -:المدن المليونية -٣٢

   .من املدن املليونية يوجد يف قارة أسيا

  وهي املوارد اليت تتعرض للزوال والنفاذ نتيجة اإلفراط يف عملية استغالهلا وتتمثل :غير متجددة  الموارد-٣٣

  يف املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد الطاقويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واملعدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 .. امليــاه والنبــات والطاقــة الشمــسية تجــدد باســتمرار مثــلوهــي املــوارد الــيت ت : المــوارد المتجــددة-٣٤
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