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 أوال: أجب عن السؤال االتي:

أذكر اسباب تأخر استغالل االنسان لمعدن االلومنيوم؟ ومتي تمكن 

االنسان من استخالص معدن االلومنيوم من خاماته؟ ثم تحدث عن كيفية 

 البوكسيت؟استخالص معدن االلومنيوم من خامات 

 

 عناصر المحاضرة:ثانيا: 
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 مفهوم الصناعة. -2

 نتائج الصناعة الحديثة. -3

 تصنيف دول العالم من حيث النشاط الصناعي. -4

 مستويات النشاط الصناعي. -5
 

 

 .زمنيا الصناعي النشاط تصنيف -1

 

 المرحلة القديمة: - أ

ّػرتاتّ         ّذلك ّيف ّؼيلمبا ّادلرحؾةّّما ّادًؿرتّهذه ّلذلك الًاروخ،

ألفّؼرن،ّوّهيّأرولّوأبِطّمراحلّالصـاعة،ّحقثّبدأتّمـذ81ّّحنوّ

ّأنّادًغلّاالنِانّاالحٍارّيفّانًاجّاالدواتّوحًىّؼقامّالٌورةّالصـاعقة.

ّاذّّّّّّّ ّ؛ ّادلًـاهقة ّباليِارة ّ ّادلرحؾة ّهذه ّخالل ّالصـاعة واتِؿت

ّ ّالقدووة ّادلفارة ّعؾى ّّنِانلإلاعًؿدت ّاحلقوانقة بعضّّإلنًاجوالؼوى



اداّيفّمؾيسّاالنِانّ،ّوبعضّاالدواتّادلـًٍاتّاليِقطةّاليتّتـَصرّاد

ّمًعددةّاالغراضّومًطؾياتّالطعامّوالِؽن.

ّادلرحؾةّّّّّّّّّّ ّهذه ّخالل ّالصـاعة ّمػفوم ّحتدود ّميؽن ّذلك وعؾى

ّاالن ّلصاحل ّالطيقعقة ّاليقىة ّيف ّادلوجودة ّاخلامات ّبعض ِانّبادًغالل

 وتغريهاّاىلّأذؽالّجدودةّتًػقّواحًقاجاتّاالنِانّومًطؾياتهّادلًُؾػة.

 

 مرحلة الثورة الصناعية: - ب

 

ذاظؼرنذذذذذذذذذذذ ذاظـصفذاظثاغيذعن ذاظصـاسقةذخالل ذاظثورة ذضقام بدأتذعع

ذ000اظثاعنذسشرذوحتىذعـتصفذاظؼرنذاظعشرؼن،ذايذاغفاذادتغرضتذحنوذ

ذ ذادلرحؾةذتغريا ذوأداظقبفاذساعا،ذوذفدتذػذه ذاظصـاسة ذيفذربقعة جذرؼا

ذوارارػاذوعـتجاتفاذوأمناطذتوزؼعفا.

ذتغريذذذذذذذذذ ذذفدت ذاغفا ذاال ذادلرحؾة ذهلذه ذاظزعـقة ذاظػرتة ذضصر ورشم

ذعـتجاتذ ذاىل ذادلختؾػة ذاخلام ذادلواد ذحبقثذأصبحذحتوؼل ذاظصـاسة عػفوم

ذ ذاظتخصصذيفذاالغتذباألداظقبعتعددة ذعبدأ ذععذدقادة اج،ذاالظقةذادلتطورة

ذباظصـاسة،ذ ذاظعاعؾني ذسدد ذوزاد ذاظصـاسقة ذادلـشات ذحجم ذاتدع ظذظك

ذوعراصقذ ذادلداطن ذؼتواصر ذحقث ذاظصـاسقة ذادلدتعؿرات ذزفرت وباظتاظي

ذاخلدعاتذادلختؾػةذظؾعاعؾني،ذوػيذزاػرةذجدؼدةذيفذجمالذاظصـاسة.

ذادلرحؾةذاحلدؼثة:ذ-ج



ذعرح ذوػي ذاحلاضر، ذاظوضت ذحتى ذاظعشرؼن ذاظؼرن ذعـتصف ذعن ؾةذمتتد

ذ ذروؼال ذذورا ذاظصـاسة ذواظتحدؼثذرشمذضطعتذخالهلا ذاظتطوؼر ذجمال يف

ذاغعؽدتذ ذاظيت ذابتؽاراته ذوتعدد ذاالغدان ذععرصة ذظتزاؼد ذزعـقا، ضصرػا

ذواظتؽـوظوجقاذ ذاالظؽرتوغقة ذاظعؼول ذصقفا ذحقثذادتخدعت ذاظصـاسة سؾى

ذادلتؼدعةذاظيتذادفؿتذبدورػاذيفذتطوؼرذادلـتجاتذاظصـاسقة.

ذؾةذسدةذعتغرياتذدرؼعةذأػؿفاذ،وذفدتذػذهذادلرح

ذجمالذ - ذيف ذاظتبادل ذو ذاظتعاون ذعبدا ذواغتشار ذاظصـاسي ذاظـشاط تداخل

 االغتاجذسؾىذادلدتوىذاظعادلي.

 تطورذاظتصؿقؿاتذاظصـاسقةذوتغريػاذبصورةذعطردة. -

 ضخاعةذحجمذاالغتاجذودضةذختصصه. -

احتقاجاتذاحلاجةذادلدتؿرةذاىلذاالتصالذادلباذرذباألدواقذظالرالعذسؾىذ -

 ادلدتفؾؽنيذعنذحقثذاظـوسقةذواحلجمذوادلدتوى.

ذاغتاجذذ - ذتؽؾػة ذاخنػاض ذيف ذؼدفم ذاظذي ذاظؽبري، ذاالغتاج ذيف اظرتطقز

اظوحدةذادلصـعة،ذمماذؼؤديذاىلذزؼادةذاالرباحذواتداعذادواقذاظتصرؼفذ

 وعواجفهذادلـاصدةذععذاظدولذواالضاظقمذاالخرىذادلـتجةذظـػسذاظدؾعة.

ذاظطاضةذاظالزعةذاخنػاضذطؿقةذادلا - ذاخلامذوحجم ذظتؼدمذذظإلغتاجدة تبعا

 اداظقبذاظصـاسةذ،ذوحتدؼثذخطوطذاالغتاج.



دواءذبـؼلذذاظتطورذاهلائلذيفذجمالذودائلذاظـؼلذاظيتذختدمذاظصـاسة -

ذاىلذادلصاغعذاوذبـؼلذادلـتجاتذاظصـاسقةذاىلذاالدواق،ذمماذ ادلوادذاخلام

ذسـص ذواخنػاضذتؽؾػة ذصعاظقتفا ذتزاؼد ذاىل ذادفمذأدى ذوػذا ذاظـؼل، ر

 ذذذبدورهذيفذتزاؼدذاظرتابطذواظتبادلذاظصـاسقني.

ذ

 .الصناعة مفهوم -2

ؼؼصدذباظصـاسةذاالغشطةذاظيتذؼغريذبفاذاالغدانذذؽلذأوذربقعةذادلوادذ

اخلامذمبختؾفذأغواسفاذذادلعدغقةذأوذاظزراسقةذأوذاحلقواغقةذأوذاظغابقةذ

أوذحيوهلاذاىلذعـتجاتذدواءذيفذصورتفاذاخلامذأوذبعدذتغقريػاذجزئقا،ذ

ذعتعددةذتػيذحباجقاتهذوعتطؾباتهذادلتعددة.

وؼفتمذيفذجمالذاجلغراصقاذاالضتصادؼةذبدرادةذجغراصقةذاظصـاسةذعنذأربعذ

ذزواؼاذرئقدةذػي:

ذاظصـاسةذ - ذربقعة ذحدب ذؼتباؼن ذاظذي ذ، ذاظصـاسي ذاظتوزؼع منط

ذعدتوؼاتذ ذوذظـؿطذاظتوزؼعذاظصـاسيذسدة ذادلختؾػة. وخصائصذاالضاظقم

صؼدذؼؽونذسؾىذعدتوىذاظعامل،ذأوذضارة،ذاوذدوظةذ،ذاوذحتىذغطاضاتذ

 ادلدنذاظصـاسقة.

 اظعواعلذادلختؾػةذاظيتذأدفؿتذيفذتورنذاظصـاسةذيفذعواضعذحمددة. -



ذادلشاطل،ذوػذاذ - ذأو ذاظتخصصذادلؿقزة ذعنذحقثذعبدأ ذاظصـاسقة االضاظقم

ذاظصـاسقة،ذ ذادلـشاة ذظؾصـاسةذعنذحقث:ذحجم ؼتطؾبذدرادةذحتؾقؾقة

 وغوعذاالغتاج،ذوحجؿه،ذومنطذاظتوزؼع،ذوذادلـشكتذادلؾحؼةذبادلصاغع.ذ

 اظعالضاتذبنيذاالضاظقمذاظصـاسقةذدواءذسؾىذعدتوىذاظدوظةذأوذاظعامل. -

 

 احلدؼثة:ذاظصـاسةذغتائج -3

ذ:ذ - ذادلدتوؼات ذطاصة ذسؾى ذاظدؽان ذتوزؼع ذيف ذجذرؼة ذتغقريات حدوث

 احملؾقةذ،ذواظعادلقة.

واغتشارذاظرصاػقةذيفذععظمذاالحوالذوتواصرذارتػاعذعدتوىذاظدخول،ذ -

خاصةذاخلدعاتذاظصحقةذوػوذعاذأدىذاىلذذاخلدعاتذوادلراصقذادلختؾف.

 زؼادةذأعدذاحلقاهذباظـدبةذظؾػردذخاصةذيفذػذهذاجملتؿعات.

ذ

 :اظصـاسيذاظـشاطذحقثذعنذاظعاملذدولذتصـقف -4

 جمؿوسةذاظدولذادلتطورة:ذ -

ذػائالذيفذجمالذ ذاظدبقذيفذوػىذدولذضطعتذذورا ذوطانذهلا اظصـاسةذ

ذشربذ ذمشال ذودول ذوطـدا، ذادلتحدة، ذاظوالؼات ذعثل: ذاجملال. ػذا

ذ.أوربا،ذواؼطاظقا،ذواظقابان



 جمؿوسةذدولذاظعاملذاظثاغي: -

ذانذ ذاال ذاظصـاسة ذجمال ذيف ذػائال ذذورا ذاظدول ذػذه ذععظم ذضطعت وضد

عدتوىذاظدخولذيفذػذهذاظدولذؼؼلذسنذعثقؾهذيفذدولذاظعاملذاالول.ذعثلذ

ذبوظـدا،ذوبعضذدولذاالحتادذاظدوصقيتذاظدابق.ذدول:ذ

ذاظتؽـوظوجيذ - ذتؼلذيفذعدتواػا ذاغفا ذاال ذصـاسقا ذعتؼدعة ذدول جمؿوسة

 يذسنذعدتوىذدولذاظعاملذاالول:واظػينذوحجمذاغتاجفاذاظصـاس

ذوتشؿلذدولذادباغقا،ذوجـوبذاصرؼؼقا،ذوادرتاظقا.

 جمؿوسةذدولذاظعاملذاظثاظث:ذوميؽنذتصـقػفاذاىلذثالثذجمؿوسات: -

دولذضطعتذذوراذروؼالذيفذررؼقذاظتطورذاظصـاسيذظتواصرذععظمذ -ذأ

عؼوعاتذاظصـاسةذواخلربات،ذعثلذاهلـدذ،ذواظربازؼل،ذوعصر،ذ

 ك.واؼران،ذوادلؽدق

دولذبدأتذاالػتؿامذباظصـاسةذخاللذاظدـواتذاالخريةذبصورةذ -ذب

ذدولذ ذععظم ذوتشؿل ذ، ذاجملال ذػذا ذيف ذذورا ذوضطعت خاصة،

 اظعاملذاظثاظث.

ذاظيتذالذمتؾكذايذعؼوعاتذ -ذت ذاظػؼرية ذاظدول ذوػي ذعتخؾػة: دول

ظؼقامذغشاطذصـاسيذعتطورذبفا،ذظذاذتعتؿدذبصورهذأدادقةذسؾىذ

 سؾقفاذعنذبعضذدولذاظعامل.ذادلداسداتذاخلارجقةذاظيتذحتصل

ذ



 .اظصـاسيذاظـشاطذعدتوؼات -5

ذأ/ذاظصـاساتذاظبدائقة:

وتـتشرذبنيذاجلؿاساتذادلتخؾػةذادلـتشرةذيفذجفاتذعتػرضةذعنذاظعاملذوخاصةذيفذ

غطاقذاظغاباتذادلدارؼةذادلطريةذيفذأعرؼؽاذاجلـوبقةذوأدقاذواظـطاضاتذاجلؾقدؼةذيفذ

ذيفذودطذأدقاذوأصرؼؼقا.ذمشالذأورادقا،ذوغطاقذاظصحاريذاحلارة

وتشبهذػذهذاظصـاساتذعثقؾتفاذاظيتذبدأتذعـذذسصورذعاذضبلذاظتارؼخذيفذأغفاذذاتذ

ارارذحمدودذالذؼتجاوزذاالدرةذأوذاظعشريةذأوذاظؼبقؾة،ذواغفاذتعتؿدذسؾىذادلفارةذ

ذاظقدوؼةذظإلغدان،ذوسؾىذادتخدامذادلواردذاظطبقعقةذادلتاحة.

ذ اظصـاساتذاجلؾودذادلدبوشةذاظيتذتدتغلذيفذسؿلذوعنذأذفرذواػمذعـتجاتذػذه

ذادلالبسذواخلقام،ذوصـاسةذاظؼوارب،ذوصـاسةذاظدجادذاظقدوي...ذوشريػا.

ذب/ذاظصـاساتذاظبدقطة:

ذاظدابقذدرادتفا،ذورشمذ ذاظصـاساتذاظبدائقة ذدلرحؾة ذتاظقة ذعتطورة وػيذعرحؾة

االضؾقمذوعواردةذذأغفاذتتػقذععذصـاساتذادلرحؾةذاظدابؼةذيفذاالستؿادذسؾىذعـتجات

،ذ(ذأذطرػا)ذختتؾفذسـفاذيفذسدةذجواغب:..........ذاظطبقعقةذادلتاحةذاالذاغفاذ

ذ:وتتؿثلذأػمذاظصـاساتذاظبدقطةذصقؿاذؼؾي



....................،.........................،...............................

ذ.........................،..........................،...................

ذ:.....................................وتـتشرذععظمذاظصـاساتذاظبدقطةذيف

ذ:ج/ذاظصـاساتذادلعؼدة

يتذتطبقذصقفاذاحدثذاالداظقبذاظتؽـوظوجقةذ،ذوضدذبداتذخاللذػيذاظصـاساتذاظ

ذاظثورةذ ذوضقام ذاظبخار ذضوه ذاطتشاف ذبعد ذسشر ذاظثاعن ذاظؼرن ذعن ذاظثاغي اظـصف

اظصـاسقة،ذوضدذعرتذمبراحلذعتتاظقةذعنذاظتطورذوحتدؼثذاالداظقبذاالغتاجقةذ

ذحتىذبؾغتذعدتواػاذاحلاظي.

ذ:ؼؾيذصقؿاذادلعؼدةذاظصـاساتذأػمذوتتؿثل

...............................،.........................،....................

ذ...................،..........................،.........................

ذ:.....................................يفذادلعؼدةذاظصـاساتذععظمذوتـتشر


