
























بسبب وجود األقمار االصطناعية والتصوير











اءبسبب المناخ ووفرة الماء والغذ

داً بسبب المناخ الصحراوي الحار ج

وقلة الماء والغذاء



ألنها العاصمة وتكثر فيها الخدمات وفرص العمل

ة دينية ألن فيها الكعبة المشرفة قبلة المسلمين من جميع بقاع األرض ولها قيم

عالية جداً 

اه وتوفر الغذاء تزداد الكثافة السكانية في السهول واألماكن المنبسطة لكثرة األمان فيها وتجمع المي

اسبها مع في حين يقل عددهم في الغابات والمناطق الوعرة والصحراوية لقلة األمان فيها وعدم تن

الحياة





سهول وهضاب وجبال

يلةهضاب كثيرة وسهول وجبال قل

سهول وهضاب وجبال

ليكثر السكان في أماكن السهو

في السكانية وتركز معظمهاالكثالةقلة السهول ساهم في قلة 

أماكن انتشار السهول

يتركز السكان في أماكن السهول 

ويقلون في مناطق الجبال والهضاب

سكانقارة آسيا هي األكثر كثافة سكانية بسبب كثرة السهول التي تؤمن بيئة مناسبة لل





المناطق المطلة على البحر األحمر والخليج العربي
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ركز في تحتوي أمريكا الشمالية مناطق حارة وباردة ومعتدلة ونالحظ أن التوزع السكاني يت

ناحية المناطق المعتدلة أكثر ثم الحارة بتوزع سكاني أقل ثم المناطق الباردة هي األقل من

الكثافة السكانية





بسبب المناخ البارد جداً واالنتشار الكثيف للثلوج

بسبب توفر الموارد الطبيعية فيها من نفط ومشتقاته

ى الحياة والعملألنها تساعد على الزراعة وتكثر فيها المياه وتتوفر فيها كل الخصائص التي تساعد االنسان عل

بة مناخها أحياناً تزداد الكثافة السكانية في مناطق التي تتوفر فيها موارد طبيعية حتى مع صعو

ألنها تؤمن بيئة مناسبة للعيش والعمل





المملكة العربية السعودية

البرازيل

الواليات المتحدة األمريكية

تجاريصناعيزراعي





هو مركز سعودي مخصص لألعمال اإلغاثية واإلنسانية 

العالمية، الدولية، ويقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات

ى أن يهدف إل. بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم

يمنا إلى يكون مركزاً رائداً لإلغاثة واألعمال اإلنسانية لنقل ق

. العالم





سهل وواحات

زراعة
(استيراد وتصدير)تجارة 

بحر

جبل

رياضة تزلج

صحراء

رعي

قابليتها للزراعة) 1

مناخها معتدل) 2

أرضها خصبة وغير وعرة وتحقق األمان الذي يجذب السكان) 3



السكانيميل السكان لألماكن المعتدلة وقليلة الوعورة وكثرة الموارد الطبيعية والمياه والغذاء لذا يتوزع

وزعة على سطح الكرة األرضية في األماكن التي تتوفر فيها الخصائص السابقة وهذه المناطق غير مت

بالتساوي في كل أنحاء الكرة األرضية لذا يتفاوت توزيع السكان على سطح الكرة األرضية

ة ألن معظم مساحة اليابسة على الكرة األرضية ومعظم القارات موجودة في النصف الشمالي من الكر

االرضية















النباتات

الحيوانات

الرياح

النفط

الحديد


