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 املوضوع الثالث

 .الظروف الطبيعية اليت تؤثر يف األنشطة البشرية

 1 25/05/1439: األحد



 أهداف التعلم

 تعريف الظروف الطبيعية. 

 املوقع اجلغرايف. 

 عناصر املناخ. 

 أشكال سطح األرض. 

الرتكيب اجليولوجي. 

 الرتبة. 

النبات الطبيعي. 

2 .ألبوم 



 مدخل

 ما هو تعريف الظروف الطبيعية؟. 1 

 ما هي العالقة بينها وبني النشاط البشري؟. 2

هل تأثري الظروف الطبيعية يتشابه يف كل املواقع . 3

   اجلغرافية اليت تسود فيها؟

3 



 تعريف الظروف الطبيعية -أواًل

 األرضية الكرة أغلفة مجيع يف يوجد ما كل هي 

 املتطلبات املوارد هذه تعترب طبيعية، موارد من

 بها يقوم اليت األنشطة مجيع لقيام الرئيسة

 .اجلغرافية املواقع خمتلف يف االنسان
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 ؟هي العالقة بينها وبني النشاط البشريما . 2

هل تأثري الظروف الطبيعية يتشابه يف كل . 3

  املواقع اجلغرافية اليت تسود فيها؟



التوزيع اجلغرايف * 

ملناطق الصيد الرئيسة 

 .يف العامل

 ما هو النشاط؟* 

ما هو املورد / ما هي* 

الطبيعي الذي يقوم 

 عليه؟
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ما هو النشاط  *
الذي يظهر يف هذه 

 الصورة؟

 أين حيدث؟* 

ما هي املوارد * 

الطبيعية اليت 

يتوجها إليها هنا 

 بالتحديد؟

هل هناك  * 

تأثريات بيئية  

سلبية هلذا  

 النشاط؟  
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 املوقع اجلغرايف -ثانيًا

 .املوقع النسيب -2-1 

 .املوقع الفلكي -2-2

 .اشرحي على حالة اململكة العربية السعودية
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 املوقع النسيب -2-1

أين تقع اململكة العربية   1.

 السعودية بالنسبة للعامل؟

هل هلذا املوقع أهمية  2.

 مميزة؟

ما هو التأثري املباشر هلذا  3.

املوقع يف النشاط االقتصادي  

 9 للمملكة؟



 الفلكياملوقع  -2-2

 .عريف مصطلح املوقع الفلكي1.

حددي املوقع الفلكي  2.

 .للمملكة العربية السعودية

ما هي العالقة بني املوقع  3.

الفلكي والنشاط  

 االقتصادي؟  /البشري
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 -ًا
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 .كثبان رملية*

الطريق من *

الرياض إىل 

 .األحساء

ما هو النشاط *

 املقرتح؟
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تصويري 

 هـ1437



 .روضة خريم: املكان*

 .نبات طبيعي*

كم عدد األنشطة * 

اليت ميكن أن تنشئ يف 

 هذه البيئة الطبيعية؟
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تصويري 

 هـ1437



 :املكان*

 .دومة اجلندل

 .حبرية* 

ما النشاط * 

 املقرتح؟

 

تصويري 
 هـ1439


