مذكرة( تحيا مصر ) في الدراسات االجتماعية
الصف الثاني اإلعدادي
الفصل الدراسي الثاني 2017 / 2016
إعداد األستاذ  /وليد نصرى

الصفحة1

الجزء األول ( ملخص شرح الجغرافيا )

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

الوحدة األولى ( خيرات الوطن العربي )
الدرس األول ( الزراعة في الوطن العربي )
أهمية الزراعة



تعترب من اهم األنشطة االقتصادية اليت عرفها اإلنسان منذ القدم

السبب



توفر العوامل الطبيعية والبشرية لقيام نشاط الزراعة

النتيجة



استقرار اإلنسان وقيام اعرق احلضارات

الحضارات



احلضارة املصرية القدمية ( الفرعونية )



حضارة بالد ما بني النهرين ( العراق )

عوامل قيام الزراعة
العوامل الطبيعية
المياه العذبة

التربة

المناخ



األمطار



املياه السطحية

( انهار  -حبريات عذبه )



املياه الباطنية

( العيون – اآلبار )



أراضي خصبة (على جانيب النهر ) مثل :



أراضي نهر النيل ( مصر والسودان )



أراضي جوبا وشبيلي ( الصومال )



تنوع املناخ يف الوطن العربي أدى إىل :



( إنتاج حماصيل متنوعة )



(حتقيق التبادل والتكامل فى احملاصيل بني الدول العربية )

* أراضي دجلة والفرات ( العراق )



ميتلك الوطن العربي ثروة بشرية فى مجيع اجملاالت



يف جمال الزراعة توجد أيدى عاملة مدربة على مستوى عالي من اخلربة والكفاءة



يعترب عامال مهما إلقامة املشروعات الزراعية



امتالك بعض الدول لرأس املال ( دول اخلليج العربي )



تقوم هذه الدول بتمويل املشروعات الزراعية يف الوطن العربي

السوق



يساعد السوق على بيع ( تسويق) املنتجات الزراعية

زيادة الطلب على



المنتجات الزراعية

أدى إىل التوسع يف النشاط الزراعي وزيادة اإلنتاج يف الدول العربية



العمل على حتسني املنتجات الزراعية لتنافس املنتجات من الدول األخرى

األيدي العاملة
رأس المال

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

الصفحة2

العوامل البشرية

مناطق توطن ( تركز ) الزراعة في الوطن العربي
مصدر المياه

المناطق
* اليمن

* جنوب الصومال و موريتانيا

الزراعة على المطر



األجزاء الشمالية يف الوطن العربي

الزراعة على الرى



توجد حول جمارى األنهار ( نهر النيل – نهرى دجلة والفرات – جوبا وشبيلي)

الزراعة على المياه



الجوفية

توجد فى بعض مناطق الصحراء فى الواحات



مثل ( الواحات الداخلة واخلارجة فى مصر )

ملحوظة



املياه اجلوفية توجد يف باطن األرض ( تنقسم إىل اآلبار والعيون )

أهمية الزراعة
احتياج السكان



متد السكان بكل ما حيتاجونه من املواد الغذائية املختلفة

فرص عمل



توفر الزراعة فرص عمل للسكان ( اكثر من نصف السكان يعملون بالزراعة )

رؤوس األموال



توفر الزراعة رؤوس األموال اليت تستخدم يف إقامة الكثري من املشروعات

المواد الخام



توفر املواد اخلام للصناعة



القطن( صناعة الغزل والنسيج )



الفاكهة واخلضروات ( صناعة حفظ وتعليب املواد الغذائية)

* قصب السكر ( صناعة السكر )

مشكالت الزراعة
الشرح

المشكالت
تذبذب اإلنتاج



بسبب اعتماد معظم الزراعة يف الوطن العربي على األمطار ( األمطار غري ثابته )

عدم االستغالل



عدم استغالل األراضي الصاحلة للزارعة ( املساحة املنزرعة  % 5فقط )

األساليب القديمة



قلة استخدام األساليب احلديثة يف الزراعة

التصحر



تناقص قدرة األرض على اإلنتاج أو التدهور الكامل لألرض



تهدد الزراعة فى الوطن العربي



عوامل طبيعية ( اجلفاف الطويل -



عوامل بشرية ( الرعي اجلائر – قطع األشجار  -اإلفراط يف زراعة حماصيل جمهدة للرتبة )

الصفحة3

أسباب التصحر

زحف الرمال )

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

الدرس الثاني ( المحاصيل الزراعية )
األهمية

المحاصيل
الحبوب الغذائية

يعتمد عليها اإلنسان يف الغذاء




القمح

المحاصيل الصناعية



والتجارية

تدخل يف الصناعة والتجارة



القطن

األشجار المثمرة



التمر

والفاكهة

* األرز

* الشعري

* قصب السكر
* املواحل

* الذرة ( الرفيعة والشامية )
* بنجر السكر

* الزيتون

* النب
* العنب ( الكروم )

الحبوب الغذائية
المساحة المزروعة



 % 75من مجلة مساحة األرض الزراعية

األهمية



من اهم احلاصالت الزراعية ( ألنها تعترب املصدر األساسي لغذاء اإلنسان )

اكبر الدول في اإلنتاج



مصر

القمح ( سنابل الخير )
الموسم



حمصول شتوي

األهمية االقتصادية



من اهم احملاصيل الزراعية



يزرع يف معظم الدول العربية
حرارة معتدلة

* تربة خصبة سهلة الصرف

شروط الزراعة



دول اإلنتاج



مصر

مصر



اإلنتاج من القمح ال يكفى – تستورد من اخلارج بسبب



الزيادة السكانية  -زيادة استهالك اإلنتاج احمللى

* املغرب

* سوريا

الشعير
الموسم



حمصول شتوي

مكان الزارعة



يزرع يف األراضي اليت ال جتود بها زراعة القمح ( ألنه يتحمل الظروف التالية )

شروط الزراعة



يتحمل اجلفاف

دول اإلنتاج



املغرب

الصفحة4

* قلة خصوبة الرتبة

* تذبذب درجة احلرارة

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

األرز
الموسم



حمصول صيفي

مناطق الزراعة



اقل احملاصيل انتشار فى الوطن العربي ( ال نه حيتاج إىل شروط زراعة معينة )

شروط الزراعة



حرارة مرتفعة

دول اإلنتاج



مصر (فى مشال الدلتا )

* تربة طينية ثقيلة

* مياه رى وفرية
* العراق

الذرة الشامية
الموسم



حمصول صيفي

دول اإلنتاج



مصر

* املغرب

الذرة الرفيعة
الموسم



حمصول صيفي

دول اإلنتاج



السودان قبل التقسيم

* مصر

المحاصيل الصناعية والتجارية
قصب السكر
الموسم



حمصول صيفي

شروط الزراعة



جو مشمس معظم السنة

دول اإلنتاج



مصر ( اكرب الدول إنتاجا )

األهمية االقتصادية



صناعة السكر

* مياه ري وفرية

* تربة خصبة

* السودان
يدخل فى صناعة ( الورق  -اخلشب )

بنجر السكر
الموسم



حمصول شتوي

أماكن الزراعة



فى اجلهات الشمالية فى الوطن العربي ( حيتاج إىل حرارة معتدلة )

شروط الزراعة



درجة حرارة معتدلة

دول اإلنتاج



مصر ( اكرب الدول إنتاجا )

األهمية االقتصادية



صناعة السكر

* املغرب

الصفحة5

* علف احليوان

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

القطن
الموسم



حمصول صيفي

شروط الزراعة



حرارة مرتفعة

دول اإلنتاج



مصر

األهمية االقتصادية



صناعة املنسوجات

* تربة خصبة جيدة الصرف

* أيدى عاملة وفرية و مدربة

* السودان

* املغرب

* سوريا

البن
الموسم



حمصول صيفي

شروط الزراعة



حرارة مرتفعة

دول اإلنتاج



اليمن

األهمية االقتصادية



يدخل فى التجارة الدولية

* تربة خصبة

* أمطار غزيرة
* السودان

الفاكهة واألشجار المثمرة
الفاكهة
التمر ( النخيل )
العنب ( الكروم )
الموالح



يضم الوطن العربي  %90من أشجار النخيل فى العامل



العراق ( األوىل يف اإلنتاج )



يزرع على سفوح املرتفعات



دول املغرب العربي (املغرب  -تونس – اجلزائر) ( األوىل يف اإلنتاج )



يسهم الوطن العربي حواىل  % 10من اإلنتاج العاملي



فلسطني ( األوىل فى اإلنتاج )



يزرع فى املناطق املطلة على البحر املتوسط



دول املغرب العربي (املغرب  -تونس – اجلزائر) ( األوىل فى اإلنتاج )

الصفحة6

الزيتون

الخصائص

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

الدرس الثالث
الثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي
امتالك الثورة



وهب اهلل الوطن العربي أراضي خصبة ومراعى طبيعية



ساعدت على امتالك الوطن العربي ثورة حيوانية متنوعة

الثروة الحيوانية



احليوانات

األهمية



توفر لنا الثورة احليوانية ( اللحوم – األلبان – اجللود – األصواف )



توفر لنا الدواجن ( اللحوم البيضاء – البيض )



توجد املسطحات املائية ( عذبة – ماحلة ) تعد مصدرا هاما للثروة السمكية



هي حشائش طبيعية تنمو دون تدخل اإلنسان



تربى عليها احليوانات املختلفة على حسب غنى هذه املراعي

المراعي الطبيعية

* األمساك

* الدواجن

الحيوانات


تربى احليوانات على



مراعى طبيعية

مساحة المراعي الطبيعية



 % 32من مساحة الوطن العربي ( ) 2012

أنواع المراعي الطبيعية



فى الشمال مراعى معتدلة ( االستبس )

* تربى عليها ( األغنام – املاعز )



فى اجلنوب مراعى حارة ( السافانا )

* تربى عليها ( األبقار – األغنام )

أماكن المراعي



السودان – الصومال –– اجلزائر – املغرب

األغنام



اكثر احليوانات انتشارا فى الوطن العربي ( بسبب انتشار املراعي الفقرية )



الرتكز فى (السودان  -املغرب – اجلزائر )

الماعز



الرتكز فى ( الصومال  -السودان )

األبقار( الماشية )



ترتكز فى (السودان فى املراعي الغنية – مصر – املغرب –سوريا – الصومال )

الجاموس



ترتكز فى مصر – العراق (بسبب وجود البيئة الفيضية )



اجلاموس ال يتحمل اجلفاف أو الربودة الشديدة



ترتكز فى ( مصر – املغرب – العراق )



يتميز الوطن العربي باالبل العربية ذات الشهرة عاملية ( تتميز بالسرعة والقوة )



تستخدم يف سباق اهلجن ( األمارات – السعودية – مصر )



ترتكز يف السودان وبعض الدول العربية األخرى



سباق اهلجن ( سباق مجال بسرعة تصل إىل  64كم  /ساعة )

تربية الحيوانات

* أعالف زراعية

الخيول العربية األصيلة
االبل ( الجمال )

ملحوظة
وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

الصفحة7

اهم الحيوانات

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

أهمية الحيوانات فى الوطن العربي
غذاء لإلنسان



مصدر غذاء لإلنسان ( حلوم محراء – البان )

مواد خام صناعية



اجللود تدخل فى صناعة ( مالبس – احذيه )



اللنب يدخل فى صناعة ( زبد – جنب )

النقل



تستخدم بعض احليوانات فى النقل و أعمال احلقل

أماكن التربية



تربى الدواجن فى املزارع

األهمية



بديل عن اللحوم احلمراء



االستفادة من حلمها  -البيض



* مصر

تربية الدواجن

اكبر الدول

السعودية

* تونس

الثروة السمكية

اإلنتاج



 3.7مليون طن

أولى الدول



املغرب

أسباب الثروة



السمكية

الوطن العربة غنى بالثروة املائية ذات القيمة االقتصادية الكبرية ال نه ميتلك



سواحل طويلة ( حميطات  -خلجان )



حبار متعددة مثل ( البحر املتوسط – االمحر – العربى )



جمارة نهرية عذبة مثل ( نهر النيل – دجلة والفرات )

أهمية الثروة



السمكية

مصدر غذاء اساسى ( غذاء بروتني هام حيمى االنسان من االمراض )



يعوض النقص من فى الثروة الزارعية واحليوانية



تقوم عليها صناعات مثل ( صناعة حفظ وتعليب االمساك )

الصفحة8

* مصر

* موريتانيا

* عمان

* اليمن

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

مصايد األسماك
أنواع المصايد
البحرية

البحيرية

المناطق


احمليط االطنطلى

* اهلندى



البحر االمحر



اخلليج العربى * خليج عمان

* املتوسط



حبريات مصر الشمالية



حبرية ناصر ( جنوب مصر )

النهرية



المزارع



 % 3.3من مجلة االنتاج



مصر بها مجيع انواع املصايد

ملحوظة

* البحر العربى



معظم الدول العربية



املغرب -مصر – عمان

* خليج عدن

* حبرية قارون (مصر )

نهر النيل

السمكية

الدول

* دجلة والفرات



مصر



مصر – السودان – العراق



فى بعض الدول العربية



مصر

أسباب قلة إنتاج األسماك فى الدول العربية

الشرح

السبب
األساليب البدائية



استخدام االساليب البدائية فى الصيد

التلوث



وجودج التلوث يؤدى اىل قتل الكثري من االمساك

ترك الصيد



ترك السكان حرفة الصيد اللجوء اىل العمل فى البرتول والصناعة

التخلف فى الصناعة



ختلف وسائل حفظ االمساك وصناعتها

توقيت الصيد



الصيد فى اوقات ممنوعة – استخدام شباك ضيقة

وسائل تنمية الثروة الحيوانية والسمكية
النتيجة

العامل
أحوال الصيادين



حتسني احوال الصيادين ورفع املستوى املعيشى هلم

بناء األساطيل



بناء االساطيل احلديثة اجملهزة حلفظ االمساك

الحماية من التلوث



محاية املياة من التلوث وتسمم االمساك

المزارع السمكية



اقامة العديد من املزارع السمكية

السالالت



حتسني سالالت االبقار واجلاموس واالغنام بالوطن العربى

الرعاية البيطرية



توفري الرعاية البيطرية للثروة احليوانية

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

الصفحة9

التدريب



تدريب الصيادين على استخدام االساليب احلديثة – توقيت الصيد املناسب

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

الوحدة الثانية( ثروات الوطن العربي )
الدرس األول( المعادن ومصادر الطاقة)
الثروة المعدنية
* النحاس

* املنجنيز

المعادن الفلزية



احلديد

المعادن غير فلزية



الفوسفات

الحصول عليها



حنصل على املعادن عن طريق عملية التعدين ( استخراج املعادن من باطن االرض )

توزيع الثروة



المعدنية

حتتلف توزيع الثروة املعدنية ( انتاج – احتياطى ) فى الدول العربية



وجود التبادل التجارى للثروات الطبيعية ( يؤدى إىل تقارب – توحيد العرب )

احتياطي المعادن



هو كمية املخزون داخل االرض

ملحوظة



اهلل خلق الصخور بالوان متعددة  -كل لون يدل على معدن

* الكربيت

* البوكسيت ( خام االلومنيوم)

* الرصاص والزنك

* احلجر اجلريى

توزيع المعادن الفلزية في الوطن العربي
المعدن

االستخدام

الدول المنتجة

الحديد



موريتانيا – اجلزائر  -مصر  -املغرب



حديد التسليح – السيارات – االالت

المنجنيز



املغرب  -مصر – اجلزائر



صناعة الصلب

* مواد الطالء

النحاس



املغرب  -عمان – اجلزائر



اسالك الكهرباء

* اسالك التليفون

الرصاص والزنك



املغرب – تونس – اجلزائر



البطاريات – السبائك – اسالك الكهرباء

توزيع المعادن الالفلزية والصخور االقتصادية فى الوطن العربى
الفوسفات

اإلنتاج



ينتج الوطن العربى  %33من االنتاج العاملى

االحتياطي



ميتلك الوطن العربى  % 40من االحتياطى العاملى

األهمية االقتصادية



يدخل فى صناعة ( االمسدة * املبيدات احلشرية

الدول



* سوريا

* مصر

الصفحة10

املغرب

* تونس

* االردن

* دبغ اجللود

* الطوب احلرارى )

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

خام الكبريت

يدخل فى الصناعات الكيماوية

االستخدام



التواجد



منفردا

الدول



العراق

* خمتلطا بالغاز الطبيعى و احلديد
* سوريا

* اجلزائر

مصادر الطاقة
أنواع مصادر الطاقة
األهمية



اهم الثروات الطبيعية



ال ميكن االستغناء عنها ( اساس التقدم – الرفاهية )

طاقة غير متجددة



البرتول

طاقة متجددة



الكهرومائية

* الغاز الطبيعى
* الشمسية

( طاقة قابلة للنفاذ – تلوث البيئة )

* الفحم
* الرياح

(طاقة غري قابلة للنفاذ – ال تلوث البيئة )

نسب إنتاج الطاقة
نسبه اإلنتاج من الطاقة

مصدر الطاقة
الغاز الطبيعي



% 43.9

الكهرومائية



% 1.5

الفحم



%1

الصفحة11

البترول



% 53.6

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

مصادر الطاقة غير متجددة

البترول ( النفط )
اإلنتاج



 % 28من االنتاج العاملى

االحتياطي



 % 60من االحتياطى العاملى ( هو كمية البرتول املخزنة فى باطن االرض )

أولى الدول



السعودية

التصدير



يصدر البرتول العربى إىل مجيع دول العامل ن طريق ناقالت عمالقة

أهمية البترول
األهمية

ملحوظة



يستخدم فى ادارة املصانع ووسائل النقل



تدخل بعض مشتقات البرتول فى العديد من املنتجات ( الصناعات الكيماويات – االلياف الصناعية )



مصدر دخل للدول وخاصة دول اخلليج



يستخرج منه مشتقات مثل ( البنزين – السوالر )



استخدم البرتول فى حرب اكتوبر  1973وسيلة ضغط على الدول الكربى

الدول المنتجة للبترول فى الجناح األسيوي
اهم حقول البترول

الدولة

اهم حقول البترول

الدولة

السعودية



الغوار



األمارات



زاكوم

العراق



كركوك



البحرين



عواىل

الدول المنتجة للبترول في الجناح األفريقي
اهم حقول البترول

الدولة

اهم حقول البترول

الدولة

مصر



مرجان – رأس غارب



السودان



هجليج

الصفحة12

ليبيا



آمال



الجزائر



حاسى مسعود

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

الغاز الطبيعي
اإلنتاج



 % 14من االنتاج العاملى

االحتياطي



 % 30من االحتياطى العاملى

األهمية



ارخص من البرتول



اقل تلوث للبيئة



سهولة النقل

الدول المنتجة



السعودية  -مصر  -اجلزائر  -قطر

زيادة اإلنتاج



بسبب تقدم تكنولوجيا تسييل الغاز ونقله – زيادة الطلب عليه

الفحم
اإلنتاج



كميات قليلة (  ) % 1فقط

الدول



املغرب – مصر  -اجلزائر

مصادر الطاقة المتجددة

الشرح

مصدر الطاقة


تسهم حبواىل  % 1.5من الطاقة فى الوطن العربى



مصر – السودان – العراق – املغرب ( بسبب وجود االنهار )

الطاقة الشمسية



نسبة قليلة

طاقة الرياح



نسبة قليلة

الصفحة13

الطاقة الكهرومائية

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

الدرس الثاني ( الصناعة والتجارة)
الصناعة


تؤدى إىل زيادة قيمة املوارد الزراعية واحليوانية واملعدنية

تطور الصناعة



مع استقالل الدول العربية شهدت الصناعة تطورا كبرياخالل القرن 20

السبب



سد حاجات السكان وزيادة الدخل

قمة النشاط
االقتصادي

عوامل قيام الصناعة
العوامل الطبيعية

مصادر الطاقة
المواد الخام



مصادر متجددة ( البرتول – الغاز الطبيعى – الطاقة الكهرومائية )



مصادر غري متجددة ( الشمس  -الرياح – الكهرمائية )
( القطن – قصب السكر – بنجر السكر )



الزراعية



املعدنية ( احلديد – النحاس – املنجنيز )



احليوانية ( اجللود – االصواف – االلبان )

العوامل البشرية


السوق

* وسائل النقل



االيدى العاملة

* راس املال

اإلنتاج العربي



يساهم بنسبة  % 48.8من الناتج القومى العربى

حاجة السكان



سد حاجة السكان من املواد الصناعية املختلفة

فرص العمل



توفري فرص العمل فى جمال الصناعة للشباب

الدخل القومي



زيادة الدخل القومى نتيجة التصدير للخارج



الدخل القومى ( جمموع الدخول من القطاعات املختلفة خالل العام )



زيادة قيمة املواد اخلام من خالل التصنيع

العوامل

قيمة المواد الخام

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

الصفحة14

أهمية الصناعة

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

اهم الصناعات في الوطن العربي
الصناعات االستخراجية ( التعدينية )
التعريف



استخراج املعادن ومصادر الطاقة من باطن االرض

اإلنتاج الصناعي العربي



% 80

الناتج القوى



% 40

الصناعات



استخراج البرتول والغاز الطبيعى



استخراج احلديد – الفوسفات  -املنجنيز

الصناعات التحويلية
التعريف



حتويل املادة اخلام إىل صور اخرى

اإلنتاج الصناعي العربي



% 20

الصناعات



الصناعات الغذائية  -البرتوكيماوية



جتميع السيارات  -الغزل والنسيج

مالحظات
الصناعات الغذائية



اكثر الصناعات انتشارا فى الدول العربية

مصر



اكثر الدول العربية نشاطاً فى اجملال الصناعى

الصومال – جيبوتي



اقل الدول العربية فى جمال النشاط الصناعى

التركيز



الرتكيز على الصناعات االستخراجية والتعدنية امللوثة للبيئة

التشابه



تشابة الكثري من الصناعات فى الدول العربية

المستوى العلمي



اخنفاض املستوى العلمى للعمالة العربية

االستيراد



االعتماد على استرياد االالت ومستلزمات االنتاج االساسية

الصفحة15

المشكالت التي تواجه الصناعة العربية

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

التجارة
حجم التجارة بين الدول العربية ( التجارة البينية )
حجم التجارة العربية



ال تزيد نسبه التجارة بني الدولة العربية على  % 12من مجلة التجارة اخلارجية العربية

االتفاقية



توقيع اتفاقية منطقة التجارة احلرة الكربى بني الدول العربية



ادت إىل خفض اجلمارك بني الدول العربية

التعريفة الجمركية



هى الرسوم التى تفرض على السلع التى تستوردها الدوله من اخلارج

ملحوظة



من الرغم من االتفاقية ( يظل حجم التجارة ضئيال جداً )

أسباب ضعف التجارة بين الدول العربية
مشكالت فنية



تعدد مواصفات املنتج نفسه فى الدول العربية

مشكالت إدارية



الروتني واجراءات النقل بني الدول العربية

المنافسة



منافسة السلع االجنبية للسلع العربية ( من حيث اجلودة والسعر )

التشابه



تشابه االنتاج ( الزراعى – احليوانى – الصناعى ) فى الدول العربية

حجم التجارة العربية مع دول العالم

العربية



متثل التجارة مع دول خارج الوطن العربى حنو  % 88من مجلة التجارة



تأتى من ( االحتاد االوربى – اليابان – الواليات املتحدة -الصني )



ارتباط االقتصاد العربى بدول غري عربية ( اثر على العالقات التجارية العربية )

الصفحة16

حجم الواردات



 432.2مليار دوالر

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

الصادرات والواردات العربية
تعريف الصادرات

الصادرات العربية

تعريف الواردات
الواردات العربية



السلع واملنتجات التى تبيعها الدول العربية إىل الدول االخرى



النفط – الغاز الطبيعى – الفوسفات



احملاصيل الزراعية ( اخلضروات واالرز – الفاكهه )



االمسنت واملنسوجات



االمساك – الصمغ العربى



االدوية  -ادوات كهربائية



السلع واملنتجات التى تشرتيها الدول العربية من الدول االخرى



مستلزمات انتاج ( االالت ومعدات النقل الثقيلة )



املواد الغذائية ( القمح والزيوت )



االدوية والعطور واملالبس



الطائرات والسفن والسيارات



االكرتونيات ( مثل الكمبيوتر )

جهود الدول العربية لحل مشكالت الصناعة والتجارة

تجنب التشابه



توفري املعلومات عن نظم االنتاج حتى ال يكون هناك تشابهة فى االنتاج

رؤوس األموال



فتح االبواب بني تنقل االفراد ورأس املال بني الدول العربية

المشكالت



التغلب على املشكالت الفنية واالدارية التى تعوق التبادل التجارى

الصفحة17

التعليم



االهمتام بالتعليم ورفع كفاءة اخلرجيني فى كافة التخصصات

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

الدرس الثالث ( السياحة في الوطن العربي)
مقومات الجذب السياحي

المقومات الطبيعية

المقومات البشرية



املوقع املتميز



املناخ املتنوع



الطبيعة اخلالبة



توفر مظاهر احلضارة ( يوجد بالوطن العربى  59موقع اثرى وطبيعى )



توافر الفنادق والقرى السياحية



توافر املواصالت ووسائل االتصال



توافر مظاهر احلضارة



توافر االمن واالمان

أنواع السياحة في الوطن العربي
مثال

النوع
السياحة العلمية



والثقافية

السياحة التارخيية ( زيارة االماكن التارخيية ) االقصر فى مصر  -تدمر فى سوريا



سياحة املهرجانات واملؤمترات واملعارض

السياحة الترفيهية



سياحة الشاطئ ( زيارة الشوطئ فى مصر – لبنان )



سياحة السفارى ( زيارة الصحارى )



السياحة النيلية ( فى مصر )



السياحة العالجية

* السياحة الوقائية



زيارة عني حلوان ( مصر )

* زيارة عني ما ( االردن )

السياحة الرياضية



حضور املهرجانات – البطوالت الرياضية  -الرياضة املائية

السياحة الدينية



زيارة االماكن املقدسة



الكعبة املشرفة واملسجد النبوى ( السعودية )

السياحة الطبية

الصفحة18



املسجد االقصى

( فلسطني )

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

أهمية السياحة في الوطن العربي

الدخل القومي



زيادة الدخل القومى (  ) % 7.2من ايرادات السياحة العاملية

فرص العمل



توفري فرص العمل للشباب فى قطاع السياحة او عمال مرتبطة بها

التقارب



حتقيق التقارب والتفاهم بني شعوب العامل ( التعرف على عادات الشعوب )

توفير األموال



توفري االموال الالزمة فى جماالت الصحة والتعليم واخلدمات

نسب العاملين فى السياحة

البحرين



 % 33من القوى العاملة

األردن



 % 27من القوى العاملة

مصر



 % 21من القوى العاملة

جهود الدول العربية في تحقيق التنمية السياحية

التنسيق



التنسيق بني الدول العربية من خالل املنظمة العربية للسياحة ( ) 2005

التوسع



التوسع فى انشاء الفنادق والقرى السياحية

المعاملة



املعاملة احلسنة مع السائحني

الطرق



مد الطرق بني الدول العربية ( الطريق الدوىل فى مشال مصر )

ملحوظة



الوطن العربى به  59موقع اثرى وطبيعى مدرج على قائمة الرتاث العاملى اليونسكو

الصفحة19

الدعاية



الدعاية عن االماكن السياحية من خالل املؤمترات

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

الدرس الرابع ( التكامل العربي االقتصادي )
تعريف التكامل



ميكن الى دولة ان تستكمل ما ينقصها من الدول العربية االخرى



التجارة بني الدول العربية ال تتعدى % 12
مقومات التكامل العربي االقتصادي

المقومات



املساحة الكبرية ( يتكون الوطن العربى من  22دولة ) من احمليط االطلنطى إىل اخلليج العربى



املوقع املتميز



املناخ املتنوع



االنشطة واملوارد االقتصادية املتعددة لكل دولة

الموارد االقتصادية للدول العربية
الدول التي تتوفر فيها هذه الثروات

الثروات
ثروات معدنية



موريتانيا – املغرب – مصر

مصادر الطاقة



دول اخلليج – ليبيا  -العراق

زراعية وحيوانية



السودان – املغرب – الصومال

بشرية



مصر – سوريا  -لبنان
معوقات التكامل العربي االقتصادي

تذبذب العالقات



تذبذب العالقات بني الدول العربية ( تعاون – خالف ) يؤثر على التعاون االقتصادى

تشابه اإلنتاج



تشابه االنتاج بني الدول العربية مثل ( مصر – املغرب  -سوريا )

المنافسة



منافسة السلع االجنبية للسلع العربية من حيث السعر واجلودة

الصفحة20

ضعف التجارة العربية



بالرغم من صدور اتفاقيات جتارية بني الدول العربية اال ان التجارة ال تتعدى  % 12بسبب

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

أساليب تحقيق التكامل العربي االقتصادي
تفعيل االتفاقيات



تفعيل االتفاقيات العربية فى جمال االستثمار الزراعى والصناعى

القطاع الخاص



تشجيع القطاع اخلاص على اقامة املشاريع االقتصادية املشرتكة

تطوير الخدمات



تطوير اخلدمات املساندة للتجارة



مثل ( خدمات النقل و التخزين فى املوانى )



نظم املعلومات
الجامعة العربية ودعم التكامل االقتصادي

المقر



القاهرة

األهداف



تنسيق العالقات بني الدول العربية



وحتقيق التعاون بني الدول العربية فى اجملاالت املختلفة

األفعال



انشاء منظمات تعمل على التكامل االقتصادى

ملحوظة



كلما زادت الوحدة االقتصادية بني الدول العربية جعلت الدول العربية قوة مؤثرة

الصفحة21

تاريخ األنشاء



 ( 1945جبهود مصرية )

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

منظمات الجامعة العربية
مجلس الوحدة االقتصادية العربية
األنشاء



 ( 1959على راس املنظمات )

المقر



القاهرة

األهداف



حتقيق الوحدة االقتصادية العربية

المقر



( اخلرطوم )

الهدف



تنمية املوارد الزراعية واحليوانية



صيانه املراعى والغابات فى الدول العربية

المنظمة العربية للتنمية الزراعية

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
المقر



الرباط

الهدف



تشجيع التعاون العربى فى الصناعة والتعدين

المقر



جدة

الهدف



تنسيق سياسيات التسويق السياحى بني الدول العربية

المقر



الكويت

الهدف



تنسيق اجلهود بني الدول العربية املنتجة للبرتول ( االستخراج والتصدير )

المنظمة العربية للسياحة

منظمة الدول العربية المصدرة للبترول ( اوابك )

أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق

الصفحة22

لجميع الطلبة والطالبات

وليد نصرى 01226084618

شيتات ( حتيا مصر ) مرفوعة على صفحة الفيس بوك

(مذكرات دراسات اجتماعية )

(ملخصات دراسات اجتماعية )

اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  -الصف األول الثانوي  -الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي – الصف السادس االبتدائي

