
 أين تقع بالنسبة للمغرب؟ خصىصياتها ومىاردها: جهتنا
 

 :ذًٓٛذ

 ذرُٕع انخصائص انؽثٛعٛح ٔانثششٚح تانًغشب يٍ جٓح ألخشٖ، فأٍٚ ذمع جٓرٙ تانُغثح نهًغشب ؟ يا 

 ْٙ خصٕصٛاذٓا ٔأْى يٕاسدْا ؟  

 

 : أذعشف يٕلع جٓرٙ فٙ انًغشب –   1 

 

انجٓاخ تانًغشب ْٙ ذمغًٛاخ إداسٚح عثاسج عٍ جًاعاخ ذشاتٛح ذرًرع تانشخصٛح انًعُٕٚح ٔاالعرمالل 

 جٓح ، يُٓا جٓح ذادنح أصٚالل انرٙ ذمع ٔعػ انًغشب ، ٔذذذِ  شًاال جٓرٙ انشأٚح 16انًانٙ ، ٔعذدْا 

ٔسدٚغح ٔجضء يٍ جٓح يكُاط ذافٛالند، ٔششلا جٓح يكُاط ذافٛالند، ٔجُٕتا تجٓح عٕط ياعح دسعح، 

 .اصٚالل ٔ الهٛى تُٙ يالل: ذركٌٕ انجٓح يٍ األلانٛى انرانٛح. ٔغشتا تجٓح يشاكش ذاَغٛفد انذٕص

 

  :أسصذ خصٕصٛاخ جٓح ذادال اصٚالل – 2

 .أذعشف انخصٕصٛاخ انؽثٛعٛح نجٓرٙ– أ 

 

ٚغٕدْا .  انكثٛش ٔانًرٕعػاألؼهظ، ذركٌٕ يٍ عٕٓل ذادنح ٔيٍ جثال 2 كهى17.125ذًرذ عهٗ يغادح 

 يُار لاس٘ 

 

 :أذثٍٛ انخصٕصٛاخ انثششٚح نجٓرٙ– ب 

يُٓى،  % 61.8 َغًح ، ٚركهًٌٕ انعشتٛح ٔاألياصٚغٛح، ًٚثم انمشٌٕٔٚ 143000ٚثهغ عذد عكآَا 

يٍ أْى يذَٓا تُٙ يالل ٔاصٚالل ٔذادنح ٔانفمّٛ تٍ صانخ ٔعٕق  . 4068ٔعذدْى تانُغثح نكم ؼثٛة 

 ....انغثد ٔأالدعٛاد ٔافٕساس ٔ تضٔ ٔ ديُاخ 

 

 : أركش أْى انًشافك ٔانرجٓٛضاخ األعاط انرٙ ذرٕفش عهٛٓا جٓرٙ– ج 

 

ذرٕفش عهٗ عذج يؤعغاخ ذعهًٛٛح ، ٔيغرشفٛاخ أًْٓا انًغرشفٗ انجٕٓ٘ نثُٙ يالل ٔ جايعرٙ انماظٙ 

عٛاض كًا ذرٕاجذ عذج يشافك اجرًاعٛح ٔذشفٛٓٛح ٔثمافٛح كذٔس انثمافح ٔانغًُٛا ٔانًغاسح ٔانًالعة 

 ...انشٚاظٛح ٔ ذرشكض اغهة ْزِ انًشافك تثُٙ يالل  

 

 :أكرشف أْى انًٕاسد انرٙ ذعرًذ عهٛٓا جٓرٙ – 

 

ذعرًذ عهٗ انًٕاسد انؽثٛعٛح انغؽذٛح انرٙ ذرًثم فٙ ٔجٕد عذج أَٓاس أًْٓا َٓش او انشتٛع  ، ٔغاتاخ 

أيا انًٕاسد االلرصادٚح فئٌ انجٓح ذشذكض عهٗ انُشاغ انفالدٙ تانذسجح األٔنٗ تفعم ٔجٕد . شاععح

فششح يائٛح تاؼُٛح يًٓح عذ تٍٛ انٕٚذاٌ ،  دٛث ذرى صساعح انخعش ٔانذثٕب ٔ انفٕاكّ ، ٔذرٕفش عهٗ 

لؽٛع يٓى يٍ األتماس إلَراج انذهٛة ، ٔلؽٛع يٍ األغُاو ٔانًاعض،كًا أٌ انُشاغ انصُاعٙ فٙ انجٓح 

ٔٔجٕد تعط انصُاعاخ  .إفشٚمٛايُذصش فٙ صُاعح انغكش تٕجٕد اكثش يصُع نهغكش فٙ انًغشب ٔ

 يذاخٛم يًٓح إنٗ جاَة ذذس عهٛٓادٌٔ أٌ َُغٗ ذذٕٚالخ أتُاء انجٓح تانخاسج انرٙ .انرمهٛذٚح انًذذٔدج

 .(عٍٛ اعشدٌٔ تثُٙ يالل ٔ شالالخ أصٔد تاصٚالل) انغٛادٛح نألَشؽح تاإلظافحاألَشؽح انرجاسٚح 

 

 :خاذًح 

 

سغى ذٕفش انجٓح عهٗ يؤْالخ ؼثٛعٛح ٔذاسٚخٛح ٔدعاسٚح ، فئَٓا ال صاند نى ذشق إنٗ انًغرٕٖ انز٘ 

 .ٚهٛك تٓا 
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