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١

  السابعالدرس 

  الـخدمات والـتجارة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ما أهم خصـائص الخدمات-١

  .الخدمات ال تنتج سلعا وال مواد وآالت §

  .لكنها تحتاج في مسار علمها إلى آالت وأجهزة وإنشاءات معينة §

  : قارن بين -٢

  الخدمات االجتماعية  الخدمات االقتصادية

تتــصل مباشــرة بالنــشاط االقتــصادي أو باآللــة  §

 .االقتصادية

النشاط المالي والبورصـة(تندرج بها إدارة األعمال    §

 .والتجارة) والتأمين والدراسات والدعاية

تتضمن المهن الحرة كالطبابة والـصيدلة والمحامـاة §

  .احة والخدمات المنزليةوأعمال الفندقة والسي

 .يمولها المجتمع بواسطة القطاع العام §

 .توطد األمن االجتماعي §

 .تؤمن حسن سير المجتمع §

كاإلدارة العامة والتعليم والشركة والجيش والخدمات       §

  .االجتماعية

  :من خالل الجدول التالي، أذكر الخدمات االقتصادية والخدمات االجتماعية فيما يلي -٣

  خـدمات اجتماعية  اديةخـدمات اقتص

  .التجارة §  .إدارة أعمال §

  الصيدلة §  .أعمال الفندقة §

  .المحاماة §  الطبابة §

  الخدمات المنزلية §  السياحة §
  

  .التعليم §  .اإلدارة العامة §

  .الجيش §  .الشرطة §

  الخدمات االجتماعية §  .الخدمات الطبية §
  

  .توسع قطاع الخدمات في العالم:  علل-٤

  ستعمال الحاسوب في األنشطة االقتصادية كافةالتوسع في ا §  .مكننة العمل §

  .االبتكار والدعاية والتسويق §  تعاظم أهمية اإلدارة §

  .عولمة الخدمات:  علل-٥

  .بسبب سـهولة المعلومات والمعارف §

  .بفضل شبكات الكمبيوتر §

  .والمحاضرات المتلفزة) النسخ الالسلكي(وجود الفاكس §

  . عرف التجارة-٦

  .تبادل بين المنتجين والمستهلكين تقوم بها فئة اجتماعية هي فئة التجارعملية 

  





 
٢

  : قارن بين-٧

  )الدولية(التجارة الخارجية   .الـتجارة الداخلية

 .هي عملية تبادل السلع داخل البلد الواحد §

 .يرتبط توسعها بالنمو االقتصادي واالجتماعي العام §

لـسوقتحديث شبكة المواصالت تدمج كل المناطق با   §

  .التجارية وتسهل التوزيع

 .عمليات تبادل السلع بين الدول §

  .تكثفت بعد الحرب العالمية الثانية §

  . عدد العوامل التي يخضع لها اختيار الموقع التجاري-٨

  .توافر األرض بالسعر المالئم §  .سهولة الوصول إليه §

  .جاريةاتساع العقار لبناء وحدات المنشأة الت §  .القرب من األحياء السكنية §

  .تكثف التجارة الخارجية بعد الحرب العالمية الثانية:  علل-٩

  .اتساع دور الشركات المتعددة الجنسيات §  .تعاظم النمو االقتصادي §

    .تطور المواصالت §

  : قارن بين-١٠

  المصدر للمواد المصنعةالدول   المصدرة للخاماتالدول 

 .أغلبية الدول النامية المواد الخامتصدر  §

 .أغلب حاجاتها من السلع المصنعةتستورد  §

 .من تدهور في شروط المبادلةتعاني  §

  .لتمويل وإدارتهاتستدين  §

 دولة في العـالم المـواد والـسلع         ٢٠حوالي  تصدر   §

 .المصنعة

 .ومواد الطاقةبشكل أساسي المواد األولية تستورد  §

  .اليابان والواليات المتحدة وأوربا الغربيةمثل  §

  .لةد وضح مفهوم شروط المبا-١١

  .لدان المصنعة من المواد المصنعةمواد األولية وأسعـار صادرات البأسعار صادرات البلدان النامية من الب احتسا

  :الثانوية للتجارة واألقطاب المحركة للتجارةألقطاب األساسية ا  الدول لـمن خالل الجدول التالي، أذكر -١٢

  الثانوية للتجارة األقطاب  المحركة للتجارةألقطاب األساسية ا

 .الشرق األوسطدول  §

 .أمريكا الجنوبيةدول  §

  .آسيا الجنوبيةدول  §

 .االتحاد األوروبيدول  §

 .المتحدة األمريكيةالواليات  §

  اليابان §

  .عدد األقطاب األساسية المحركة للتجارة الدولية -١٣

 بسبب التسهيالت بينه وبـين الـدول الغربيـة        ولية  يمثل القطب األساسي في التجارة الد      (األوروبياالتحاد   §

 ).وبسبب عالقاته الخارجية

مـع كنـدا    التبـادل الحـر     بسبب اتفاقيات   تحتل المرتبة الثانية في هذا المجال       (المتحدة األمريكية الواليات   §

 ).ة واسعةسوقا مشتركفي أمريكا مما يؤسس مع المكسيك مماثلة واتفاقيات ال





 
٣

 ).ته ورساميلهلتقنيضع التي تخالحديثة التصنيع مع الدول اآلسيوية التكاملية بسبب العالقات (يابانالـ §

  . عرف األقطاب الثانوية-١٤

  .نداكـ §  .نيوزيلندا §  .تراليااسـ §

  .الشرق األوسطدول  §  .أوروبا الشرقيةل دو §  .روسيااتحاد  §

  .اإلفريقيةالدول  §  .آسيا الجنوبية والشرقيةدول  §  .والمكسيكالبرازيل  §

  . أذكر المشاكل األساسية للتجارة الدولية-١٥

 .في الموازينالعجز  §

 .لدول الناميةشروط المبادلة بين الدول الصناعية واتدهور  §

 .االقتصادية الجديدةالحماية  §

  .تدهور شروط المبادلة بين الدول الصناعية والدول النامية:  علل-١٦

 .أسـعار المواد األولية خالل الثمانينات إلى أدنى المستويات التي عرفتها منذ الحرب العالمية الثانيةانخفاض  §

 .أسـعار بعض المواد المصنعةاع ارتف §

 .الدول النامية كميات أكبر من المواد األولية لتغطية أسعار الوردات أو تقليص حجمهاتصدير  §

  


