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 توزيع السكان  – عدد السكان

  -* أكمل العبارات التالية :

 يعد تعداد عام .................. هو أدق تعداد لسكان المملكة العربية السعودية  -0

 السعودية صاحبة المركز .......... من حيث عدد السكان على مستوى شبه الجزيرة العربيةتعد المملكة العربية  -2

 تعد المملكة العربية السعودية صاحبة المركز .......... من حيث عدد السكان على مستوى الوطن العربى -3

 مستوى العالم اإلسالمىتعد المملكة العربية السعودية صاحبة المركز .......... من حيث عدد السكان على  -4

 هـ ................... % 0431بلغت نسبة النمو السكانى فى المملكة العربية السعودية لعام  -5

 هـ ............... % من سكان المملكة  0431بلغت نسبة الغير سعوديين فى المملكة العربية السعودية لعام  -6

 كان وطني ...................... ، ........................من العوامل الطبيعية المؤثرة فى توزيع س -7

 من العوامل البشرية المؤثرة فى توزيع سكان وطني ...................... ، ........................ -1

 ، .................ينقسم سكان المملكة العربية السعودية إلى ثالث أنماط هما .................. ، ..................  -9

 يمثل سكان المدن بالمملكة العربية السعودية .......... % من السكان بينما سكان القرى والبادية ........ % -01

 هـ  بنحو ................... مليون نسمة تقريبا   0350قدر عدد سكان المملكة العربية السعودية عام  -00

 هـ .............. لكل ألف نسمة  0431بلغ معدل الزيادة الطبيعية للسكان فى المدن الكبرى حسب إحصاء عام  -02

 * صوب ما تحته خط 

 )                   (    بعدم االستقراريتسم سكان المدن فى وطنى  -0

 )                   (                  الكبرى والواحات بالمملكة   المدنفى  يةسكانالكثافة ال قلت -2

 )                   (      الحدود الشماليةأكثر مناطق المملكة العربية السعودية من حيث السكان هى  -3

 )                   (           منطقة تبوكأقل مناطق المملكة العربية السعودية من حيث السكان هى   -4

 الكثافة السكانية         )                  ( قلةاألمن واالستقرار ساعد على  -5

  -من : * ما المقصود بكال  

 الزيادة الطبيعية : ........................................................................... -0

 الكثافة السكانية : ............................................................................ -2

 ...........................................................................توزيع السكان :  -3

  -* أجب على األسئلة التالية :

 للتعداد السكانى فوائد عديدة . اذكر اثنين منها ؟ -0

 

 علل : عدد سكان المملكة العربية السعودية ينمو بشكل مستمر . -2

 

 دائما  فى حجم عدد السكان فى وطني . علل : ال تعد العمالة الوافدة جزءا   -3

 

 اذكر اثنين من أسباب بْطء نمو السكان فى الماضى فى وطني . -4

 

 علل : سكان المدن بالمملكة العربية السعودية فى تزايد مستمر . -5

 


