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  السادسالدرس 

  مجال الصــناعيـال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تتركز الصناعات في أماكن التجمعات البشرية قريبا من خطوط المواصالت:  علل-١

  .الخدمات العامةاالستفادة من  §  .بهدف الحد من تكاليف النقل واإلنتاج §

  . في التمركز الصناعيتؤثر أذكر العوامل التي -٢

  .المناطق الصناعية الشاطئية §  .طرق المواصالت ووسائل النقل §  العوامل الطبيعية §

  دور الدولة §  .االستقطاب الصناعي §  المناطق المدينية §

      تمركز الصناعات المتقدمة §

   الفنية بالفحم الحجري والحديد؟نشأت أولى المناطق الصناعية في األحواض:  علل-٣

  .ارتفاع تكاليف نقلـها §  لـثقل المواد §

   ما دور المواصالت في التمركز الصناعي؟-٤

  .تأمين مستلزمات اإلنتـاج §  .ضاعفت الحمولة وسرعة نقلها §

  .الوصول إلى األسـواق §  .جعل اختيار المكان أكثر مرونة §

  .تجتذب الشواطئ المؤسسات الصناعية: علل -٥

  .توفر كميات المياه الالزمة للتصنيع §  .ر وسائل النقل المناسبةتوف §

  .سهولة تصدير المنتجات §  .تسهل التمركز واستيراد المواد األولية §

  .المناطق المدينية تجتذب المؤسسات الصناعية:  علل-٦

  .مخزن أيدي عاملة §  .منجم أدمغة §  .المدينة سوق عمل §

  .لقرار االقتصاديمركز ا §  .مركز للرساميل §  .منطقة استهالكية §

    .عقدة مواصالت مهمة ومتنوعة §

  .وسط المدينة ال يوفر الشروط المثلى للمركز الصناعي:  علل-٧

  .ارتفاع أسعـار األراضـي §  .االزدحام §

  ؟"االستقطاب الصناعي "  ما المقصود بـ -٧

  .تجتذب الصناعات بعضها بعضاً

  .الصناعييساهم دور الدولة في تمركز وتنظيم المجال  : علل-٨

 .تضع سياسة صناعية تؤثر في توزيع المؤسسات واتساع المجال الصناعي §

 .تستعمل تدابير قانونية ومالية لتنفيذ هذه السياسة §

 .تمنح قروضا بفوائد ميسرة للمؤسسات التي تستقر في منطقة فقيرة ، وتعفيها من الضرائب والرسوم §

 .منحها الرساميل الالزمة للتحديثتعيد تنشيط المناطق الصناعية والحرفية القديمة ب §





 
٢

 .تسهم في تأهيل اليد العاملة الستيعاب التقنيات الحديثة عن طريق معاهد التعليم ودورات التدريب §

 .تحدد مناطق حرة مخصصة للصناعات المعدة للتصدير §

  . عرف مفهوم المناطق الحرة-٩

  .عن مساحات قريبة من المرافئ وهي مسيجة بحيث تخضع لمراقبة الدولةعبارة 

   أين تتمركز الصناعات الخفيفة العالية التقنية؟ولماذا؟-١٠

) حزام الـشمس فـي أمريكـا      (تتمركز في المناطق الجميلة والحقول الخالبة المحاذية للمدن أو لخطوط المواصالت          

  )سيليكيون فالي في سان فرانسيسكو) (غرنوبل في فرنسا) (نياحوض لندن في بريطا) (فاريا في المانيابا(

  .الصناعي الحديثمراحل اتساع المجال  اشرح -١١

 .الصناعية الرأسمالية األولىالبؤرة  •

  .١٩ في أواخر القرن اليابان حتى ١٨أواخر القرن  انجلترافي  -

 .من الصناعات المتطورةمتكاملة سلسلة  -

 .التقني الدائمالبحوث بالتجديد مراكز تزودها  -

 .حديثة التصنيعدول  •

  ).صناعة تحويلية (يكالبرازيل والمكسفي بعد الحرب العالمية الثانية  -

 .التقنياتوحداثة لرخص األيدي العاملة التنافسية من المنتوجات مجموعة تمتلك  -

 .تأخرت انطالقتها الصناعيةبلدات  •

 .ماليزياوالفلبين و اندونيسيا -

  .قليلوكثيفة ورساميل رخيصة بسيطة وأيدي عاملة  على تقنيات االنطالقتحاول  -

  : قارن بين-١٢

  المجاالت الصناعية الحديثة في البلدان المتقدمة  المجاالت الصناعية القديمة في البلدان المتقدمة

 .تعود إلى الثورتين الصناعيتين األولى والثانية §

 .تقع في وسط المدن §

 وبسبب ازدحام المدنتتراجع بسبب القدم في تقنياتها     §
 .وتلوثها

نراها تنزح نحو الضواحي البعيدة األمر الذي يولـد §
 .بطاقة عالية وفراغا اقتصاديا

تحاول الدول حل هذه المشكالت بإعادة تأهيـل اليـد §
  .العاملـة

  

 .تقع على خطوط المواصالت §

بعض المعامل تحلق حـول مرفـأ الـنفط أو مرفـأ             §
 . المستوعباتللخامات المعدنية أو مرفأ لنقل

منها ما يمتـد علـى طـول خطـوط المواصـالت             §
 ق الطـر   الحديـد،  ك، سـك  مجرى األنهار (األساسية
 ).السريعة

تعتبر بعض المناطق الـصناعية الجديـدة مراكـز          §
استقطاب تقني ، تجذب المؤسسات العاليـة التنقيـة         

    .والمختبرات ومراكز البحوث والجامعات





 
٣

  .لدولة الناميةبطئ النمو الصناعي في ا:  علل-١٣

  .الضعف الفني والتقني §  .النقص في الرساميل §

  .ضعف القدرة الشرائية لدى السكان §  .عدم تأهيل اليد العاملة §

  حدد السياسات التي انتهجتها الدول النامية في الصنيع؟ -١٤

 .سياسة بناء وتشجيع الصناعات التي تنتج سلعا بديلة من السلع المستوردة §

 .راتها من المواد الزراعية والمعدنية ومصادر الطاقةسياسة رفع أسعار صاد §

 .سياسة بناء صناعة رأسمالية تؤهل هذه الدول إلنتاج المواد الوسيطة §

  


