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١

  اخلامسالدرس 

  الـصــناعـة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . عرف مفهوم الصناعة-١

  . من النشاط االقتصادي وهي مجمل النشاطات التي تحول المواد األولية أو الزراعية إلى مود نهائيةالقطاع الثاني

  ما أهمية الصناعة؟ -٢

 .تحرك االقتصاد بكامله §

 .مصدر التجديد التقني §

  .تملي على الزراعة والخدمات أن تتبعها ألنها تمدها بطرق اإلنتاج الحديثة وأدواته §

  ؟عدد المقومات الطبيعية للصناعة والمقومات البشرية -٣

  المقومات البشرية  المقومات الطبيعية للصناعة

 .الموارد §

 .عدنيةالخامات الم §

  .موارد متجددة وموارد غير متجددة §

 .الـرساميل §

 .الـيد العاملة §

  .الـسوق §

  . عدد الموارد الطبيعية التي تتركز عليها الصناعة-٤

 ).تـحولها الصناعة لسلع استهالكية ( الموارد األولية  §

  ).تولد القوة المحركة لآلالت التي تعطي اإلنتاج ( مصادر الطاقة  §

  :ت المعدنية التالية أين توجد الخاما-٥

 ... ).حديد األورال والسويد والبرازيل وكندا (توجد في الطبقات القديمة التكوين  :الفلزات §

 ).مناجم األباالش والكتلة الرينانية(تقع عند حافات الركائز القارية وأحيانا في وسطها  :الفحم الحجري §

الخلـيج  ( تحت مياه البحر على الرصيف القـاري  تكمن في الطبقات الرسوبية المنكشفة أو الواقعة   :النـفط §
  ).العربي وخليج المكسيك وبحر الشمال

  .الموارد المتجددة و الموارد غير المتجددةمفهوم عرف  -٥

 .موارد تتجدد باستمرار كالضوء والحرارة والهواء والماء والموارد النباتية والحيوانية :الموارد المتجددة §

 .رد ال تجدد نفسها إال بعد ماليين السنين كالنفط والغاز والفوسفات والنحاسموا :الموارد غير المتجددة §

  . عدد طرق المحافظة على الموارد غير المتجددة-٦

 .إحالل تدريجي للموارد المتجددة والوافرة مكان الموارد غير المتجددة أو النادرة §

 .تـطوير استخدام الطاقة الذرية وحرارة األرض الجوفية §

 .تصنيع ما تلف من المواد المصنعةإعادة  §

  





 
٢

  :كل من مـا الفرق بين -٧

  الرساميل اإلنتاجية  الرساميل النقدية

مجموع المال المتوافر في المـصارف والمؤسـسات §
 .المالية المختلفة

 .يمكن استثماره في بناء المصانع وتجهيزها وتشغيلها §

تؤمن المصارف الصناعية والمؤسسات المتخصصة §
  .ميلفي هذه الرسا

مجموع المعامل والمنشآت اآلالت العاملة ضمن بلـد         §
 .معين

تتزايد باستمرار كلما حـدثت اسـتثمارات صـناعية        §
 .جديدة أو لدى توسيع المعامل وتحديثها

قيمة هذه الرساميل كبيرة جدا في الـدول الـصناعية         §
  .ومحدودة في الدول النامية

  عاملة الصناعية في الدول الصناعيةاليد ال  اليد العاملة الصناعية في الدول النامية

 .تشكو من ضعف التأهيل والنقص في اإلعداد §

  .كوادر وسطى مـحلياً عدم توافر §

 .األعداد والـتأهيل من خالل التعليم الفني §

  .تـوافر الكوادر الوسطى §

  . عدد أنواع األيـدي العاملة في الصناعة-٨

 .تنفيذ مهام بسيطة: العادية §

 . أقسام اإلنتاج في المعامل والورشتيسر: الكوادر الوسطى §

  .مؤلفة من المهندسين والخبراء والباحثين: الكوادر العليا §

  ين أثر السوق على النمو الصناعي؟ب -٩

تفتش المؤسسات الـصناعية عـن األسـواق        لذلك   لمؤسسات لتلبي الحاجات المتزايدة   زاد االستهالك توسعت ا   لما  ك
من حيث ارتفـاع مـداخيلها كأسـواق الـسعودية وألمانيـا            أو   يث عدد سكان كأسواق الصين والهند     الكبيرة من ح  

  .والواليات المتحدة األمريكية

  :ذكر أنواع الصناعات حسب الجدول التاليأ التالي،جدول  من خالل ال-١٠

  تحويليةناعات ص  صناعات قاعدية

 االستخراجيةالصناعات  §

 .الحديد والصلبصناعة  §

 .الـتعديـنصناعة  §

  .الثقيلةالكيمياء صناعة  §

 .التقليديةصناعات ال §

  .المتقدمةالصناعات  §

  المتقدمةالصناعات   يديةالتقلالصناعات 

 . والتركيب الميكانيكيالنسيجصناعات  §

 .العدد والخياطةصناعة  §

 .المفروشاتصناعة  §

  .الغذائية وصناعة الورق والطباعةالصناعة  §

 .االلكترونيةت الصناعا §

 .الطائراتصناعة  §

 .الفضائية وهندسة المواد والطاقة الذريةالصناعات  §

  .اإلحيائيةالكيمياء  §





 
٣

  :ما الفرق بين كل من -١١

  الحديد والصلبصناعة   االستخراجيةالصناعات 

المواد األولية ومصادر الطاقة من جوفتستخرج   §
 .األرض أو عن سطحها

 .اليوم رساميل كبيرة وتقنيات عاليةتتطلب  §

  .تعد تعتمد على كثافة اليد العاملة كالسابقلم  §

 .معالجة خامات الحديد وصناعة الصلبتتولى  §

بسرعة خالل القرن العشرين مـن حيـث       تطورت   §
 .التقنيات وكميات اإلنتاج

 مليـون   ٦من  (  على معدن الحديد     الطلب المتزايد  §
  .م١٩٩٤ مليون سنة ٢٥م إلى ١٩١٠طن سنة 

  الكيمياء الثقيلةصناعة   التعدينصناعة 

 . وغيرهمااأللمنيوم والنحاستتناول  §

 مـعحاجـات أساسـية   هـذه المعـادن     أصبحت   §
 .الصناعات التحويلية

 ضـاعفت الطيران والتعليـب والتغليـف      صناعة   §

 .األلمنيومالحاجة إلى 

 ضـاعفت األسالك واألجهزة الكهربائيـة     صناعة   §

  .النحاسالحاجة إلى 

مواد الكلور والكبريت والبوتاسيوم والـنفط      تنتج   §

 . وغيرهاوالبالستيك واآلزوت

 .بعد الحرب العالمية الثانيةتطوراً هائالً عرفت  §

الحاجات إلى الطاقـة واألسـمدة والمبيـدات        نمو   §
والمنظفات واألليـاف االصـطناعية والنـسيجية       

  .والضوئية

  لمتقدمةاالتحويلية لصناعات ا  لتقليديةاالتحويلية لصناعات ا

راجت في القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية §
  .الثانية

الميكـانيكيأهمها الصناعات النسيجية والتركيـب       §
وصناعة وصناعة المفروشات والصناعات الغذائية     

  .الورق والطباعة

تحتاج هذه الصناعات إلى كثافة في اليـد العاملـة §
  .وتقنيات عادية

انتقلت إلى الدول النامية من حيث األجور منخفضة §
  .والعمالة العادية متوفرة

  .تتطلب تقنيات عالية ورساميل كبيرة §

ناعات اإللكترونية وصناعة الطـائرات     أهمها الص  §
والصناعات الفضائية وهندسـة المـواد والطاقـة        

  .الذرية والصيدلة والكيمياء اإلحيائية

هذه الصناعات ما تزال محـصورة بـين الـدول           §
المتقدمة صـناعيا كالواليـات المتحـدة واليابـان         

  .وأوروبا الغربية واتحاد روسيا

  


