
 

دروس وأنشطة تعليمية تعلمية 

عن بعد لضمان استمرارية 

 الدراسة

 - مادة االجتماعيات-

 الجغرافيا

 ثانوي إعدادي ثانيةالاملستوى: 

 

 2020-2019:السنة الدراسية

 يوجه إليك هذا الدرس مرفق بتمارين تقويمية من أجل أن تقوم بما يلي:

  فقرات الدرسقراءة متأنية لجميع 
 مالحظة الوثائق المتضمنة في الدرس الواردة في الكتاب المدرسي 

 إنجاز التمارين التقويمية المقترحة 

 االقتصادتنظيم المجال الصناعي بالمغرب: تنمية ضرورية من أجل تحديث موضوع البحث: 

L’organisation de l’espace industriel : Développement nécessaire à la modernalisation de l’économie 

 إشكالية البحث:

تبنى المغرب عقب االستقالل الصناعة كضرورة وطنية للتنمية االقتصادية واإلجتماعية. وقد أفضت 
مع بداية  الصناعي، فرضتاإلختيارات المتبعة في هذا القطاع إلى بروز اختالالت بنيوية في النسيج 

 .تبني سياسة جديدة لتأهيل القطاع وتطويره التسعينات
 ماذا تتصف بنية تنظيم المجال الصناعي بالمغرب؟ب -
 هذا التنظيم؟لوماهي العوامل المفسرة  -
 وما هي أهم اإلكراهات والمجهودات المبذولة لتنمية المجال الصناعي بالمغرب؟ -

 
 
 

I-اإلجابة عن السؤال األول من البحث: وصف تنظيم بنية المجال الصناعي بالمغرب 
تتصف بنية اإلنتاج الصناعي بالمغرب بالتنوع في قطاعاتها، وتحتل الصناعة الكيماوية المرتبة األولى 

ثم والميكانيكية،  %29تليها الصناعة الغذائية  %42تناهز إنتاج بنسبةضمن أنواع الصناعات بالمغرب 

مما انعكس على تنوع وتعدد المؤشرات الدالة على تطور القطاع الصناعي بالمغرب صناعة النسيج والجلد 

  سواء على مستوى اإلنتاج والقيمة المضافة والصادرات...

 الممتد من طنجة إلى أكاديرتتركز معظم األنشطة الصناعية بالمغرب على طول الشريط الساحلي  

القنيطرة طنجة ،ظم الصناعات الحديثة بالمدن الكبرى خصوصا في المثلث الشمالي الغربي :وتتمركز مع 

 من الكتاب المدرسي. (121و 120ص 2و1) انظر الوثيقة الدار البيضاء

 

 

 

 معهد تحكمه قيم ...

 أنشطة التعليم والتعلم المتعلقة بموضوع البحث:



 

 

 

 

 

II-لمجال الصناعي بالمغربا من البحث: تفسير تنظيمالثالث  و إلجابة عن السؤال الثانيا  

 معيقاته والمجهودات المبذولة لتنميته. وإبراز
 المجهودات المبذولة اإلكراهات والمعيقات العوامل المفسرة

 المتمثلة في طبيعية :
المعادن )الفوسفاط، الحديد، 

 .الزنك...(
 :اليد العاملة  بشرية

المتخصصة واألسواق 
 االستهالكية.

 :توفير البنيات  تجهيزية
التحتية ) طرق سيارة، 

 .موانئ، مطارات...(
 :تواجد  إدارية ومالية

ية سمراكز السلطة السيا
واالقتصادية )البورصة( 

 .بناك الرئيسيةألاو

  عدم توفر يد عاملة
 مؤهلة وضعف التأطير

  ضعف التمويل
 الخاص باألبناك

  ضعف القدرة على
المنافسة وتدني 

 االستثمارات
  االعتماد على الخارج

 فيما يخص مصادر الطاقة
 

 تأهيل الموارد البشرية 
  تطوير القطاعات الصناعية  

 الحديثة
  تطوير المهن العالمية للمغرب     

 طنجة(رونو  -)أوفشورينغ
  تعزيز المحطات الصناعية

المندمجة وقطاعات االستثمار في 
سياسة الميثاق الوطني إطار 

 1520-2009قالع الصناعي لإل

ومخطط تسريع التنمية الصناعية 
2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خالصة البحث:

كزة بين القنيطرة والدار البيضاء تتحكم فيها رالصناعة قطاع اقتصادي مهم ،بنيتها متنوعة وأنشطتها م
 .عوامل كثيرة وتبدل الدولة مجهودات لتنميتها عبر مخططات صناعية

 مصطلحات:
 مجموع فروع و أنواع الصناعات في مجال ما )بلد مثال ( ، والعالقات القائمة بينها.:بنية الصناعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

دروس وأنشطة تعليمية   

تعلمية عن بعد لضمان 

 استمرارية الدراسة

 مادة االجتماعيات
 ا(ــيــرافــغــ)الج

 ثانوي إعدادي ثانيةالاملستوى: 

 

 2020-2019:السنة الدراسية

 تفاعال مع ملخص الدرس ومع مضامين الكتاب المدرسي أجب عن األسئلة المرفقة:

 االشتغال بوثيقتين:لجغرافيااأوال/ 
 %حسب القطاعات 2011مساهمة بعض فروع الصناعة في اإلنتاج الصناعي بالمغرب سنة 

نسبة مساهمتها في اإلنتاج  فروع الصناعة
 %الصناعي

درجة الزاوية لكل نسبة 
مساهمتها في اإلنتاج 

 الصناعي

  29 صناعة غذائية
  8 صناعة النسيج والجلد

  42 الكيماويةالصناعة 
الصناعة الميكانيكية والصناعة 

 الثقيلة
15  

  6 الصناعة الكهربائية واإللكترونية

 180 100 المجموع
 (2014اإلجتماعيات السنة الثانية ثانوي إعدادي طبعة ): كتاب النجاح في المصدر

 نص جغرافي:
 
 
 
 
 

 
 دائري .نصف حول)ي( معطيات الجدول أعاله إلى مبيان  (1
 صف معطيات المبيان الذي أنجزته. (2
 اعتمادا على تعلماتك أذكر )ي( العوامل المفسرة لتنظيم المجال الصناعي؟ (3
 لتأهيل القطاع الصناعي؟انطالقا من النص أذكر مجهودات الدولة  (4

 
 
 

 تحكمه قيم ... معهد

ال يمكن من باب اإلنصاف أن نتجاهل اإلجراءات المصاحبة وغير المباشرة التي تتخذها الدولة من 
المناطق التأهيل من أهمها تطوير البنية التحتية وتهيئة أجل مساعدة المؤسسات في عملية 

باك الوحيد االستثمار الذي فتح أبوابه مؤخرا...... وكذا تطوير شالصناعية الجديدة وإنشاء ال
. 2020-2014  التكويني المهني وتعزيزه بمخطط تسريع التنمية الصناعية  

 . conjoncture n°832Novemdre 2002-p21المصدر: 

 

 

 

 

 



 

 
                                    تبرز خطوات إنجاز المبيان القطاعي :اقتراح وضعية داعمة مالحظة 

 : على شكل نصف دائرة أو دائرة ()
طريقة تحويل المعطيات اإلحصائية )نسبة مئوية أو حصيصات ( إلى درجات يشترط    

 %100مجموع يساوي في المعطيات اإلحصائية أن تكون نسب مئوية ذات 

  : في نصف الدائرة:مثال 
 النسبة المئوية  للقطاع الصناعة الكيماوية هي: =درجة الزاوية           

 
 

 
  

 
 

  : في الدائرة:مثال 
 النسبة المئوية  للقطاع الصناعة الكيماوية هي: =درجة الزاوية           

 
 

  
 
 

  يجب تحويل جميع النسب المئوية المدرجة في الجدول الى درجات وكتابتها 
 .في الخانة الثانية      

 يلها على المبيان مع استعمال المنقلة لقياس الزاويا الموافقة لها ثتم. 
 

 

 موضوع مقالي:جغرافيالاثانيا/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

42%× 180 =75,6° 

                  100  

 

 

42%× 036 =151,2° 

             100          

 

 

اهتم المغرب بالقطاع الصناعي لتنمية االقتصاد الوطني لكن بالرغم من كل المجهودات المبذولة 
تحديات.فإنه الزال يواجه عدة  القطاع،للنهوض بهذا   

 أكتب موضوعا مقاليا توضح فيه ما يلي:

 الوصف الجغرافي لتنظيم البنية الصناعية وتوزيعها بالمغرب. -
 المجال الصناعي بالمغرب.التفسير الجغرافي لتنظيم  -
 إكراهات تنمية المجال الصناعي والمجهودات المبذولة لتأهيليه. -

 

 

  

 

 

 

 

 بالتوفيق


