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 sir_mahmoodm@hotmail.com                          اإلقتصاد العام:الدرس االول

  

  حدد الحاجات البشرية وفقًا لسلم أولويتها ؟ : 1س

  .  تحقيق الذات – التقدير – االنتماء – األمان –الحاجات الفيزيائية : 1جـ

  

  ما هدف العمل ؟ عدد أسباب العمل االقتصادي ؟ : 2س

  ) .  المعنوية المادية ، ( و المشترآة األساسيةبسبب حاجات الناس  -أ        

زمة و  بسبب عجز االنسان عن اآتساب المهارة و تلبيتها آاملة و بالجودة الال-       ب
  . المناسب  الكلفة األقل و الوقت

  

ماذا . قارن مواصفات العمل في الدول الصناعية و مواصفاتها في الدول النامية : 3س
  تنتج ؟ تس

بسبب التطور االقتصادي و الرخاء االجتماعي تعددت الوظائف و : الدول الصناعية      
  . تعمقت التخصصات في الدول الصناعية 

إن المهن و الوظائف فيها أقل تعقيدًا و ال تتطلب مزاولتها تأهيًال و :  الدول النامية      
  . تدريبًا آبيرين 

  

  عرف آلية السوق ؟ : 4س

  .  أسعار السلع و فقآ للعرض و الطلب تحرك

  

  ما أثر العرض و الطلب في األسعار ؟ : 5س

  . الطلب يفرض مزيدًا من االنتاج و بالتالي يرتفع السعر على السلعة 

  

  فسر مفهوم السوق في عصرنا الحاضر ؟ : 6س

  . مجموع العرض و الطلب فيما يخص السلعة و يشمل عمليات التبادل التجاري 

  

  م يتأثر الطلب ؟ ب: 7س

  . لحاجات االنسان ، الدعايات المبرمجة 

  

  حدد أهداف الدعاية المبرمجة ؟ : 8س

  . لزيادة حاجات االنسان و قصد زيادة الطلب و بيع آميات آبيرة من السلع 

  

  قسم االقتصاد إلى قطاعات خاصة ؟ : 9س

   ) .  الغابات– الصيد – الحيواني –االنتاج الزراعي : (  الزراعة - أ

  ) . البناء – الحرفية – الصناعة االستخراجية –الصناعة التحويلية : (  الصناعة - ب

  ) .   المالية - االتصاالت – التجارة –السياحة : (  الخدمات -جـ

  

  ما العوامل التي تؤمن الترابط بين المجاالت الجغرافية ؟ : 10س

اد التبادل بين المجاالت الجغرافية و  تترابط المجاالت بطرق المواصالت و االتصاالت فيزد
  . يؤدي إلى الترابط و التماسك 

  

  آيف يترابط المجال المدني ؟ : 11س

  . بواسطة طرق المواصالت و االتصاالت و يتم التبادل و الخدمات و األموال و األشخاص 

  

  متى يتماسك المجال ؟ و متى يتجزأ ؟ : 12س

  . الجغرافي قويًا و نشيطًا و يتجزأ إذا آان ضعيفًا يتماسك المجال إذا آان المجال : 12جـ

  



 sir_mahmoodm@hotmail.com                  مقومات المجال الزراعي: الدرس الثاني

              

 

 عدد مقومات المجال الزراعي الطبيعية و البشرية؟ .1

   تضاريس- مياه- تربة–مناخ : مقومات طبيعة

   رأس مال– تنظيم العمل - آالت-أسواق –أيدي عاملة : مقومات بشرية

 

 بين آيف يؤثر المناخ في توزع األنواع النباتية؟ .2

يتكيف آل نوع من النباتات مع شروط معينة من األمطار و الحرارة و الضوء ال ينمو إال  
  بتوافرها

 

 أعط أمثلة عن تأثير التربة في النبات؟ .3

 النباتات ال تنمو إال في تربة معينة تعتبر التربة غذاء الزم للنبات إضافة إلى أن بعض
و القمح الذي ينمو في التربة ) فيضية(آاألرز الذي ينمو في التربة  الغير مسامية

  المسامية

 

 عرف تقنيات الري الحديثة و  التقنيات التقليدية؟ .4

    هي التي تعتمد على السدود الصغيرة و مياه الواحات و :تقنيات الري القديمة

  اعورةالشادوف و الن

في التي تعتمد على إنشاء السدود الضخمة و ضخ المياه : تقنيات الري الحديثة
  الجوفية واستغالل المياه الجارية

 

 آيف تتوزع العمالة الزراعية في العالم؟ .5

لكن إنتاجهم يرتفع و في % 10في الدول المتقدمة تنخفض نسبة المزارعين دون 
و لكن إنتاجهم يكون % 50آثر من الدول النامية تصل نسبة المزارعين إلى أ

  منخفض

 

ماذا تستنتج من الخصائص العامة للعمالة الزراعية في الدول الصناعية و  .6
 النامية؟

استخدام اآلالت و تنظيم العمل إضافة إلى الكفاءة في الدول المتقدمة و العكس 
  في الدول النامية 

 

 بين اثر األسواق الزراعية في اختيار أنواع المحاصيل؟ .7

عندما تتوافر األسواق الواسعة ذات القدرة الشرائية العالية تزدهر فيها الزراعات 
  على أنواعها و العكس صحيح

 

 حدد دور المواصالت في المجال الزراعي؟ .8

   تسهل حرآة العمالة و المحاصيل و مستلزمات اإلنتاج-

   تربط المنتج الزراعي باألسواق االستهالآية و الصناعية -

 

 لتقنيات الزراعية في عالمنا الراهن؟آيف تقسم ا .9

  تعتمد على طاقة اإلنسان و الحيوان: تقنيات زراعية تقليدية

 تعتمد على الطاقة الكهربية و الحرارية: تقنيات زراعية حديثة

  

  

  

  

  



  sir_mahmoodm@hotmail.com                      المجاالت الزراعية: الدرس الثالث

  

 لتقليدية؟عدد المجاالت الزراعية ا .1

  )الزراعة المتنقلة تعتمد على الحرائق-الرعي االنتشاري(الزراعة االنتشارية   - أ

 )األرز– زراعة الواحات–السهول المروية في المناطق الجافة(الزراعة المكثفة  - ب

 

 قارن بين الزراعات االنتشارية و الكثيفة من حيث التجهيزات الالزمة لكل منهما؟ .2

ل التقليدية و التنقل بينما تعتمد الكثيفة على تعتمد االنتشارية على الوسائ
  .الوسائل الحديثة

 

 حدد المقومات الطبيعية و البشرية لزراعة األرز؟ .3

   آثافة األيدي العاملة- الكمية الوافرة من المياه-      الحرارة العالية

 

 صف النظام الزراعي في آسيا الموسمية؟ .4

ألرض في موسم ثالث للبطاطا أو يزرع األرز في موسمين آل سنة و قد تستغل ا
  الصويا

 

 عرف المجاالت الزراعية المندمجة في اقتصاد السوق و حدد خصائصها؟ .5

هو مجال زراعي حديث متخصص يهدف لتلبية حاجات السوق و يعتمد على اآللة و 
  التقنيات و تدريه في العادة مؤسسات متخصصة

 

  العلمية؟لماذا سميت الزراعات المتعددة المحاصيل بالزراعة .6

ألنها تجمع بين تربية الحيوان و زراعة الحبوب و أعالف الماشية وذلك لتحاشي 
  فائض اإلنتاج و هبط األسعار الحفاظ على خصوبة التربة

 

 ما أنواع المحاصيل في الزراعة الرأسمالية؟ أين تسوق؟ .7

لمناطق الموز و األناناس و الكاآاو و البن و القطن و تسوق في الدول الصناعية في ا
  المعتدلة حيث تتعذر فيها زراعة هذا النوع من الزراعات

 

 ما وظيفة الزراعات الرأسمالية؟هل تلبي حاجات السكان المحليين؟ .8

/ القيام بزراعات ال تزرع في الدول الصناعية لذلك تزرع في بلدان استوائية و مدارية 

  آال 

 

 لماذا يسمى المزارع في أمريكا رجل أعمال؟ .9

 الزراعة في فترة معينة من السنة ثم ينتقل إلى المدينة يراقب بورصة ألنه يمارس
  األسعار ليبيع اإلنتاج في الوقت المناسب

 

 أين تنتشر الغابات المستعملة آمورد لألخشاب؟ .10

 دول - ش اليابان- الصين- أمريكا- آندا-ش روسيا(إقليم التايغا: األخشاب اللينة
  )اسكندنافية

  مناطق المدارية و شبه المداريةفي ال: األخشاب الصلبة

 

 اذآر الصعوبات التي تعترض استثمار موارد الغابات؟ .11

o طول فصل الجليد بالتالي تتوقف أعمال القطع 

o آثافة النباتات و آثرة المستنقعات ما يصعب عملية شق الطرق 

o سوء المناخ و آثرة اإلمراض و الرطوبة 

o بعد المسافة بين الغابة و المرافئ 

o ألخشاب المدارية الصلبة و تنوعهاعدم تجانس ا 



Sir_mahmoodm@hotmail.com         البحر مورد غذائي و اقتصادي:الدرس الرابع

                

 

 اشرح السلسلة الغذائية مبتدأ بالطاقة الشمسية؟ .1

تؤمن األشعة الشمسية نمو العوالق النباتية التي تشكل أساس السلسلة 
الحيوانية بالتغذي عليها إلى بدورها تتغذى عليها الغذائية بعدها تقول العوالق 

  اسماك السطح التي تأآلها آآالت األسماك

 

 لماذا يصنف الصيد التقليدي ضمن االقتصاد المعيشي؟ .2

  الستخدامه و سائل تقليدية بسيطة إضافة إلى أن إنتاجه يكفي بالكاد للمعيشة

 

 الجر؟حدد ما يطرأ على البيئة من مخاطر نتيجة للصيد بشباك  .3

o إتالف الكثير من الحيوانات و الطحالب و البيوض  

o تراآم األسماك في الشبكة يؤدي إلى حبسها  ومنعها من النجاة 

 

 صف طرق الصيد بالسونار أو الصيد الصناعي و أعط  رأيك؟ .4

   تقوم طائرة بالتفتيش عن أسراب األسماك-

  لمياه تقوم سفينة مجهزة بالسونار في تحديد آمية السمك و  عمق ا-

   تجمع سفينة أخرى األسماك حول أنبوب يدفع الهواء-

   تقوم سفينة بمحاصرة األسماك آهربيا و دفعها اتجاه الخرطوم-

 

بين العالقة بين مؤسسات الصيد الحديثة و غيرها من القطاعات و الفروع  .5
 االقتصادية؟

ات ترتبط مؤسسات الصيد الحديثة بمؤسسات أخرى آالمرافئ التي تستغل آخزان
للوقود و مخازن للتبريد و أسواق للبيع و المؤسسات الصناعية التي توفر السفن و 
التجهيزات و صيانة األدوات و هناك مؤسسة الخدمات التي تقوم باألبحاث و تمول 

  .عمليات اإلنتاج و تدرب األيدي العاملة

 

 ما مجاالت تصريف اإلنتاج السمكي؟ .6

o إعداد جهاز توزيع األسماك 

o نع تبريدإنشاء مصا 

o تطوير الصناعات الغذائية 

o تنمية صناعة األعالف 

 

 ما اآلثار البيئية لإلفراط في الصيد؟و ما التدابير المتخذة؟ .7

أصدرت الدولة تشاريع مختلفة لحماية / أصبحت بعض أنواع األسماك مهددة باالنقراض
  اتخاذ تدابير للحد من التلوث  ،البيئة البحرية

 

 ات و حدد أماآن و شروط انتشارها؟اشرح مفهوم زراعة المائي .8

القيام بتربية الحيوانات المائية لقدرتها على التكاثر و تحويل الغذاء إلى بروتين 
بسبب المجال البحري ثالثي األبعاد وقد بدأت بزراعة الربيان و األصداف ثم األسماك 

  الفلبينتنتشر في روسيا و الصين و ايطاليا و انجلترا و فرنسا و / العالية الثمن

 

 بين التحوالت التي طرأت على مفهوم الصيد البحري و اذآر األسباب؟ .9

سوف يتحول الصياد إلى مزارع بحري يتحكم بتربية الكائنات البحرية التي تحد من 
  التلوث البحري وتقوم بخفض األسعار إضافة إلى إنها في تطور تقني أحيائي

  

 



 أين تقع منطقة صيد اللؤلؤ في العالم؟ .10

  خليج العربي و البحر األحمر و الجزر المدارية للمحيط الهادئفي ال

 

 ما األزمات التي واجهة حرفة صيد اللؤلؤ خالل القرن العشرين؟ .11

o تراجع الطلب على اللؤلؤ 

o مضاربة اللؤلؤ المربى صناعيا 

o التلوث الذي يصيب البحار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                            sir_mahmoodm@hotmail.com   الصناعة :الدرس الخامس 

    

 عرف مفهوم الصناعة؟ و بين أهميتها؟ .1

مية أو الزراعية إلى مواد الصناعة هي مجمل النشاطات التي تحول المواد األولية المنج
   اثر فاعل في البيئة و الثقافة-تقدم االقتصادي مؤشر لمدى ال-تحرك االقتصاد/  نهائية

 

 عدد الموارد الطبيعية التي ترتكز عليها الصناعة؟ .2

o تحولها الصناعة لسلع استهالآية(المواد األولية(  

o تولد القوة المحرآة آلالت(مصادر الطاقة(  

 

 النفط؟-الفحم الحجري-الفلزات:أين توجد الخامات المعدنية التالية .3

  ) حديد االورال والسويد والبرازيل و آندا(بقات القديمة التكوينفي الط: الفلزات

  )منجم ابالش وآتلة رينانية(عند حافات الرآائز القارية و أحيانا وسطها: الفحم الحجري

الخليج (في الطبقات الرسوبية المنكشفة و تحت الماء على الرصيف القاري:النفط 
  )بحر الشمال+خليج المكسيك +العربي

 

 وم الموارد المتجددة و الغير متجددة؟عرف مفه .4

موارد تتجدد باستمرار آالضوء الحرارة الهواء و الموارد النباتية و : الموارد المتجددة
  الحيوانية

هي موارد ال تتجدد إال بعد مرور ماليين السنين آالنفط النحاس :الموارد الغير متجددة
  والفوسفات

 

 دة؟آيف يواجه اآلن خطر الموارد الغير متجد .5

o إحالل تدرجي للموارد المتجددة مكان الغير متجددة 

o تطوير الطاقة الذرية وحرارة األرض الجوفية 

o إعادة تصنيع ما تلف من المواد المصنعة  

 

 ما مميزات اليد العاملة في آل من الدول النامية و الدول الصناعية؟ .6

  سطى من الخارج تستورد الكوادر الو-ضعف تأهيلها و نقص أعدادها:في الدول النامية

 توجد دورات ترفع -تتوافر العمالة الصناعية محليا المواآبة للتطور:في الدول الصناعية
  إنتاجهم

 

 حلل أثر السوق على النمو و التحديث الصناعي؟ .7

السوق هي المحرك األساسي للنشاط االقتصادي فالسوق هي حلبة المنافسة 
  و تخسين جودتهاالدائمة بين المؤسسات التي تحاول خفض أسعارها 

 

 عدد الصناعات المعروفة في البحرين و صنفها؟ .8

  :تشمل صناعات توفر مواد الزمة لصناعات أخرى مثل: الصناعات القاعدية

تتطلب (تستخرج المواد األولية و مصادر الطاقة من األرض:صناعة استخراجية  - أ
 )رساميل و تقنية عالية

تطورت لزيادة (صناعة الصلبتتولى معالجة الحديد و :صناعة الحديد و الصلب  - ب
 )الطلب

 )ارتفعت أسعارها(مهمة في نمو الصناعات التحويلية) Al-Cu(:صناعة التعدين  - ت

تطور بعد الحرب (تنتنج مواد الكلور و البالستيك وغيرها :صناعة الكيمياء الثقيلة  - ث
2( 

  :توفر للمستهلك سلع استهالآية مثل: صناعات تحولية

 )تقنيات عادية-أيدي عاملة(سيج والخياطة آالورق و الن:صناعات تقليدية  - أ

 )تقنيات عالية و رساميل(آااللكترونيات والطائرات وغيرها:صناعات متقدمة  - ب



 sir_mahmoodm@hotmail.com              المجال الصناعي:الدرس السادس

 

 عدد عوامل التمرآز الصناعي مبينا القديم و الحديث منها؟ .1

  المناطق الصناعية الشاطئية  -رق المواصالت و النقل    ط-        العوامل الطبيعية  
   دور الدولة-  االستقطاب الصناعي  -  المناطق المدينية  -

 

 ما دور المواصالت في التمرآز الصناعي؟ .2

آل صناعة تختار المكان المناسب لجلب المواد األولية و تأمين مستلزمات اإلنتاج 
 وسهولة الوصول لألسواق

 

  الشواطئ المؤسسات الصناعية؟لماذا تجتذب .3

لتوافر وسائل النقل المناسبة و آميات المياه الالزمة للتصنيع على الشواطئ مما 
 يسهل التمرآز واستيراد المواد و تصدير اإلنتاج

 

 ما أهمية المناطق المدينية بالنسبة للقطاع االقتصادي؟ .4

لة،منطقة تجتذب الصناعات ألنها سوق عمل و منجم أدمغة،مخزن أيدي عام
 استهالآية،مرآز للرساميل،مرآز للقرار االقتصادي و عقدة مواصالت مهمة و متنوعة

 

 فسر مفهوم االستقطاب الصناعي؟ .5

األلمنيوم والتعدين )(النفط  للبرتروآيماويات(هو جذب الصناعات لبعضها البعض
 )للصناعات التحويلية

 

 آيف تتدخل الدولة في تنظيم المجال الصناعي؟ .6

o وض ميسرة بفوائد طويلةتمنح قر 

o تعفي من الضرائب 

o تمنح الرساميل الالزمة للتحديث 

o تأهل األيدي العاملة 

o تحدد مناطق حرة مخصصة للصناعات المعدة للتصدير 

 

 أين تتمرآز الصناعات الخفيفة العالمية التقنية؟لماذا؟ .7

حزام الشمس (في المناطق الجميلة والخالبة المحاذية للمدن وخطوط المواصالت
غرنوبل في )(حوض لندن في بريطانيا)(بافاريا في ألمانيا) (في أمريكا

 )سيليكيون فالي في سان فرانسيسكو)(فرنسا

 

 اشرح مراحل اتساع المجال الصناعي الحديث؟ .8

  : البؤرة الصناعية الرأسمالية األولى-1

  19 حتى اليابان أواخر ق18 في انكلترا أواخر ق-        

  لة من الصناعات المتطورة سلسلة متكام-        

   تزودها مراآز البحوث بالتجديد التقني الدائم-        

  : دول حديثة التصنع-2  

  )صناعة تحويلية( بعد الحرب العالمية الثانية في البرازيل و المكسيك-         

 تمتلك مجموعة من المنتوجات التنافسية لرخص األيدي العاملة -
  تقنياتالوحداثة 

  

  :دات تأخرت انطالقتها الصناعية بل-3 

  اندنوسيا و الفلبين و ماليزيا-         

  تقنيات بسيطة  وأيدي عاملة رخيصة و آثيفة و رساميل قليل-         

 



 حدد أسباب البطء في عملية التصنيع في البالد النامية؟ .9

o نقص الرساميل 

o ضعف فني و تقني 

o عدم تأهيل اليد العاملة 

o ةضعف القدرة الشرائي 
  

 صناعات الدول النامية؟-الحديثة-القديمة:بين خصائص المجاالت الصناعية التالية .10

  في الدول النامية  الحديثة  القديمة  

    وسط المدن  مكانها

سبب 
 التقدم/التراجع

  قدم تقنياتها

 ازدحام المدن و تلوثها

بديلة بناء صناعات 
  للمستوردة

  رفع أسعار صادراتها

  بناء صناعة رأسمالية

تنزح للضواحي   مشاآل
فتسبب بطالة وفراغ 

  اقتصادي

  نقص الرساميل

  ضعف فني وتقني

  عدم تأهيل أيدي عاملة

  ضعف قدرة شراء

تأهيل أيدي عاملة   الحل
تحويل أراضي خالية 

  إلى حدائق

على خطوط 
  المواصالت

 في 128طريق 
  بوسطن

 مرفأ آوبي في اليابان

تشجيع االستثمارات 
  الخارجية واالستدانة

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 sir_mahmoodm@hotmail.com                       :الخدمات و التجارة: الدرس السابع
 

 لم يتميز العمل في قطاع الخدمات عن العمل في قطاع الزراعة و الصناعة؟ .1

قطاع الخدمات يقول على العمل مع استخدام آالت معينة عكس القطاع الزراعي و 
ي يقوم بإنتاج المواد و السلع و اآلالت وتعتبر الوظائف الخدماتية مكملة الصناعي الذ

  للقطاعات االخرى

 

 عرف الخدمات االجتماعية و االقتصادية؟ .2

إدارة ( تتصل مباشرة بالنشاط االقتصادي أو باآللة االقتصادية:الخدمات االقتصادية
  )سياحة-فندقة-نقل-مهن حرة-تجارة-أعمال

 يمولها المجتمع بواسطة القطاع العام و هي توطد األمن :الخدمات االجتماعية
  ) جيش-خدمات طبية و اجتماعية-شرطة-تعليم(االجتماعي 

 

 لماذا نما واتسع قطاع الخدمات العام؟ .3

o مكننة العمل 

o التوسع في استعمال الحاسوب 

o تعاظم أهمية اإلدارة 

o االبتكار والدعاية والتسويق 

ول المرأة ميدان العمل بشكل أآبر و  ساعد نموه و تعدد وظائفه على دخ-
  على انتشار       المؤسسات الصغيرة

 

 ؟)سبب تعولمها(استنتج لماذا أخذت المؤسسات الخدماتية حجما عالميا .4
o تلفزة-فاآس(سهولة نقل المعلومات و المعارف  لتعدد وسائل النقل-

 )آمبيوتر

o وقوعها وسط المدن 

o أحياء المال و  والدعاية احتالل مؤسسات المال والتأمين والمحاسبة
 األعمال

 

 اذآر خصائص أحياء المال و األعمال؟ .5

o ناطحات سحاب(مبانيها عالية ذات أشكال هندسية خاصة( 

 

 لماذا تتوسع التجارة الداخلية؟ .6

o النمو االقتصادي و االجتماعي العام 

o تحديث شبكة المواصالت 

o تجارة المفرق الملية للحاجات اليومية 

     

 ارة الخارجية؟تكثف التج:علل .7

o تعاظم النمو االقتصادي 

o اتساع دور الشرآات المتعددة الجنسيات 

o تطور المواصالت 

 

 اشرح بنية التجارة الخارجية في الدول النامية؟ .8

و تستورد حاجاتها من السلع )  طاقة- معدنية- زراعية-أولية(تقوم بتصدير مواد الخام
  المصنعة

  

  

  

 



 وضح مفهوم شروط المبادلة؟ .9

ب صادرات بلد مع بلد آخر و حاليا تعاني انخفاض صادرات المواد األولية هو احتسا
للدول النامية مقابل ارتفاع أسعار صادرات المواد المصنعة للدول المصنعة مما 

 يجبرها على االستدانة

 

 عرف األقطاب األساسية المحرآة للتجارة الدولية؟ .10

رة بسبب سهولة التبادالت تعتبر دول االتحاد األوربي القطب األساسي في التجا
  .وعالقاته الخارجية

  بسب اتفاقيات التجارة : أمريكا في المرتبة الثانية

  يتعاظم مرآزها بسبب عالقاتها التكاملية مد الدول اآلسيوية:اليابان

 

 آيف تتعامل الدول الصناعية مع اتفاقية الجات؟ .11

  عينة على سلعهاتقول بحماية منتجاتها عن طريق فرض مواصفات م

  أمريكا تتهم اليابان بنقض المساواة في التعامل مع البضائع -

 إشكاالت بين أمريكا و أوروبا بالنسبة لمواد الزراعة و الطيران و صناعة السيارات -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 sir_mahmoodm@hotmail.com          الخدمات المالية والسياحية:الدرس الثامن

         

 ؟)المصرف المرآزي(ما مهمات مؤسسة النقد الرسمية .1
 إصدار العملة الوطنية •

 حفظ أموال الخزينة و تمويل مشاريع الدولة •

 الرقابة على المصارف الخاصة •

 

 من هم زبائن المصارف التجارية من حيث اإليداعات و التسليفات؟ .2

  ئن العاديين وسكان الدولة  الزبا

 

 عرف المصارف المتخصصة و مصارف األعمال؟ .3

مصارف تنشئها الدولة تعهد بتمويلها إلى الحكومة أو للمصرف : المصارف المتخصصة
  المرآزي  و تتجه تسليفاتها نحو قطاعات اإلنتاج 

ة  هي مصارف تابعة للشرآات الكبرى  و هي تملك قدرة مالية آبير:مصارف األعمال
  تقول بالتسليف للمؤسسات 

 

 عدد العوامل التي أدت إلى ازدهار السياحة؟ .4

 التشريعات االجتماعية التي أقرت حق الموظفين بالعطل •

 ارتفاع نسبة التوفيرات األسرية الرتفاع المداخيل •

 انخفاض تكاليف النقل البري والجوي •

 دخول السيارات للمنازل •

 تطور و اتساع شبكة المواصالت •

 عدل األعمار و خفض السن التقاعديةارتفاع م •

 

ما األسباب التي تجعل من منطقة البحر األبيض المتوسط منطقة سياحية  .5
 مهمة؟

ترميم المناطق األثرية و فق الطراز الهندسي القديم  و لوجود الشواطئ الجاذبة 
  للسياح

 

 بين تأثير السياحة في االقتصاد بصورة عامة؟ .6

  و تحرك العديد من القطاعاتمن التجارة الدولية  % 5تمثل  •

  تخلق فرق عمل جديدة للمواطنين •

 تسد العجز الميزاني للتجارة •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 sir_mahmoodm@hotmail.com      حرآة الرساميل: الدرس العاشر

 

 ماذا تعني حرآة الرساميل؟بأي أشكال تتحرك من بلد إلى آخر؟ .1

ة مضاربة أو توظيف لتعود هو انطالق الرساميل إلى أي منطقة بالعالم ضمن حرآ
إليها على شكل أرباح و رساميل مدفوعة و تتمرآز عادة في المدن الكبرى 

  آنيويورك و طوآيو

 

 20حدد المراحل الثالث التجاهات حرآة الرساميل في النصف الثاني من القرن  .2

 مبينا أسباب التحول؟

 من الدول الصناعية إلى الدول النامية: مرحلة األولى •

 زيادة الرساميل في الدول المصدرة للنفط : ثانيةمرحلة ال •

  أصبحت حرآة مستقلة عن التجارة تغطي معظم الدول : مرحلة الثالثة •

 

 ما العوامل التي أدت إلى تنشيط حرآة الرساميل في القرن العشرين؟ .3

 الشرآات متعددة الجنسيات •

 تطور االتصاالت و المواصالت •

 االتفاقات التجارية الدولية •

  المتحفزةالرساميل •

 

 عرف ميزان المدفوعات محددا موازينه األساسية؟ .4

  :حساب الرساميل الداخلة و الخارجة لنبين الربح أو الخسارة  و موازينه األساسية

 ميزان الرساميل غير المنظورة •

 ميزان المساعدات •

 ميزان الرساميل •

 ميزان المدفوعات •

 

 خارج منها والداخل؟ماذا يشمل ميزان الرساميل غير المنظورة من ناحية ال .5

األموال التي ال تطلب إدارات الجمارك تصريحا بها و تشمل المبالغ التي تصرف على 
  الخدمات الصحية والثقافية و المصرفية

 

 في أي دولة يتم احتساب ميزان المساعدات؟و لماذا؟ .6

  في الدول النامية أو التي تعاني من نكبات الن ميزانه يعتمد على الهبات العينية

 

 ما أسباب هذا الفائض؟.حدد الدول التي تسجل فائضا في ميزان مدفوعاتها .7

  اليابان و ألمانيا و سويسرا و الدول النفطية قبل حرب الخليج 

 

 آيف يتم تعويض العجز في ميزان المدفوعات؟ .8

 جلب الرساميل و استثماراها في قطاعات إنتاجية •

 تشجيع الصادرات و تقليص الواردات  •

 صندوق النقد الدولي  االستدانة من  •

  

  

  

  

  

  

  

  



 sir_mahmoodm@hotmail.com      حرآة الرساميل: الدرس العاشر

 

 ماذا تعني حرآة الرساميل؟بأي أشكال تتحرك من بلد إلى آخر؟ •

هو انطالق الرساميل إلى أي منطقة بالعالم ضمن حرآة مضاربة أو توظيف لتعود 
 عادة في المدن الكبرى إليها على شكل أرباح و رساميل مدفوعة و تتمرآز

  آنيويورك و طوآيو

 

 20حدد المراحل الثالث التجاهات حرآة الرساميل في النصف الثاني من القرن  •

 مبينا أسباب التحول؟

 من الدول الصناعية إلى الدول النامية: مرحلة األولى •

 زيادة الرساميل في الدول المصدرة للنفط : مرحلة الثانية •

  رآة مستقلة عن التجارة تغطي معظم الدول أصبحت ح: مرحلة الثالثة •

 

 ما العوامل التي أدت إلى تنشيط حرآة الرساميل في القرن العشرين؟ •

 الشرآات متعددة الجنسيات •

 تطور االتصاالت و المواصالت •

 االتفاقات التجارية الدولية •

 الرساميل المتحفزة •

 

 عرف ميزان المدفوعات محددا موازينه األساسية؟ •

  : الداخلة و الخارجة لنبين الربح أو الخسارة  و موازينه األساسيةحساب الرساميل

 ميزان الرساميل غير المنظورة •

 ميزان المساعدات •

 ميزان الرساميل •

 ميزان المدفوعات •

 

 ماذا يشمل ميزان الرساميل غير المنظورة من ناحية الخارج منها والداخل؟ •

تشمل المبالغ التي تصرف على األموال التي ال تطلب إدارات الجمارك تصريحا بها و 
  الخدمات الصحية والثقافية و المصرفية

 

 في أي دولة يتم احتساب ميزان المساعدات؟و لماذا؟ •

  في الدول النامية أو التي تعاني من نكبات الن ميزانه يعتمد على الهبات العينية

 

 ما أسباب هذا الفائض؟.حدد الدول التي تسجل فائضا في ميزان مدفوعاتها •

  يابان و ألمانيا و سويسرا و الدول النفطية قبل حرب الخليج ال

 

 آيف يتم تعويض العجز في ميزان المدفوعات؟ •

 جلب الرساميل و استثماراها في قطاعات إنتاجية •

 تشجيع الصادرات و تقليص الواردات  •

 االستدانة من صندوق النقد الدولي   •

  

  

  

  

  

  

  

  



  sir_mahmoodm@hotmail.com           المنظومة الدولية:الدرس الحادي عشر

 

 حدد العناصر التي تجعل من العالم وحدة متماسكة؟ .1

الدول و التجمعات السياسية و االقتصادية إضافة إلى شبكات المواصالت واالتصاالت 
  و السوق المنظم التي تربطها أآثر

 

آيف يتم تنظيم السوق الدولية من حيث األسعار و حجم التبادل و نمو  .2
 الحاجات؟

تخضع األسعار لبورصة عالمية مرآزها المدن و العواصم الكبرى إضافة إلى أجهزة 
  اإلعالم التي تعمل على إدارة السوق

 

لماذا تبني الشرآات المتعددة الجنسية مؤسساتها في أآثر من دولة من  .3
 العالم؟اشرح أثر هذا التوزع على التبادل التجاري و المالي؟

الرساميل من بلد آلخر لتمويل مشاريعها ثم تجمع تحول الشرآات /لزيادة ربحها
على /األرباح لتستثمرها وفق مصالحها التجارية فتكسب قوة اقتصادية و سياسية
  التجارة فهي تنقل السلع االستهالآية لألسواق مما يكثف التجارة الدولية

 

حدد العناصر التي أعطت للمواصالت بعدًا عالميا، و سهلت تكثيف التبادل  .4
 اري ؟التج

تطور االتصاالت السلكية و الالسلكية  إضافة الى البث التلفزيوني و السكك 
  الحديدة و الطرق البرية  وقد عرفت شبكة المواصالت تطورا خفض تكاليف نقلها

 

 اشرح مفهوم التقيسم الدولي للعمل؟ .5

  :تقسيم العالم إلى قسمين

 راندول صناعية متقدمة تقوم بها صناعات متقدمة آفضاء و طي •

 دول الدول النامية التي تقوم بالصناعات الترآيبية و التحويلية •

 

ما العناصر الحاسمة التي تجعل من الدول الصناعية مسيطرة في هذا  .6
 التقسيم؟

  توافر الرساميل و سيطرتها على األسواق    

 

 اشرح مفهوم الثنائية الدولية؟ .7

 فيتي على العالمهي سيطرة الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد السو

 

 سم بعض دول آل مجال؟.عدد المجاالت االقتصادية الجديدة في العالم .8

 )المكسيك-آندا-أمريكا(منطقة شمال أمريكا للتبادل الحر •

 )لوآسمبورغ-هولندا-بلجيكا-ايطاليا-فرنسا-ألمانيا(المجموعة األوربية •

 )ج آوريا - تايوان- سنغافورة-هونغ آونغ-اليابان(دول آسيا الشرقية •

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 sir_mahmoodm@hotmail.com           نمط التنمية االوربي:الدرس الثاني عشر

 

 ما معنى الثورة الصناعية؟ .1

  هي تغيرات تقنية و اقتصادية  أساسية تحدث بسرعة 

 

 حدد ابرز تغيرات الثورة الزراعية من حيث األدوات و اإلنتاج؟ .2

 اعيةإلغاء نظام المناوبة و إحالل الدورة الزر •

 الجمع بين الزراعة و تربية الماشية •

 إدخال زراعات جديدة و التوسع في إنتاجها •

 تحسين أدوات العمل الزراعي •

 تأصيل الحيوانات و انتقاء البذور •

 تجفيف المستنقعات و توسيع األراضي الزراعية •

  لصناعةتفرغ األيدي العاملة ل، النمو السكاني ، إبعاد شبح المجاعة ،زيادة اإلنتاج ل أدى 

 

آيف أدت الثورة الزراعية األولى إلى توفير الشروط األساسية النطالق الثورة  .3
 الصناعية األولى؟

  أدت إلى النمو الديموغرافي الكبير •

 تفرغ األيدي العاملة للصناعة  •

 نشطت الصناعات النسيجية •

 

 ما أهم الصناعات في الثورة الصناعية األولى و الثانية والثالثة؟ .4

   استخراج الفحم- تربية الماشية- القطن -صناعة النسيج : اعية األولىالثورة الصن

    البالستيك والنايلون-األلمنيوم: الثورة الصناعية الثانية

  ...)طائرات-فضاء( صناعات تقنية متطورة: الثورة الصناعية الثالثة

 

 آيف تطورت بنية العمالة خالل هذه الثورات؟ .5

  ة بسيطة لبساطة الصناعاتالعمال: الثورة الصناعية األولى

  تحول عدد آبير من العمالة من الزراعة إلى الصناعة: الثورة الصناعية الثانية

   تحتاج إلى مواآبة للتطور التقني و المهني: الثورة الصناعية الثالثة

  

 ما خصائص الثورة الصناعية األولى؟ .6

 صناعة النسيج الرمز األول لها •

 استخدام اآللة البخارية •

 لحديد محل الخشبإحالل ا •

 توسع في استخدام الفحم الحجري •

 تضاعف حمولة األسطول البحري التجاري •

 

 ما أثر الثورة الصناعية الثالثة في اإلعداد المهني؟ .7

   إدارياأصبحت حاجات الصناعة فيها إلى تنمية بشرية عالية و آادرات عليا متخصصة 

 

 بين المشاآل التي نتجت عن نمط التنمية األوربي؟ .8

 سباق على الموارد واألسواقال •

 تفاوت النمو بين دول العالم •

 التنافس على األسواق والحروب االقتصادية •

 

 ما معنى المراآز و األطراف في بنية االقتصاد العالمي؟ .9

  المراآز هي الدول الصناعية التي توجد فيها الرساميل والتقنيات الحديثة و األدمغة

   بها مصادر الطاقة و األيدي الرخيصة اإلطراف هي دول العالم النامي التي



   com.hotmail@mahmoodm_sir                     )1(أمريكا : الدرس الثالث عشر

  

 ما أثر األسواق في الزراعة األمريكية؟ .1

ستهالآية للمؤسسات المحرك األساسي لقطاع الزراعة، تلبي الحاجات الصناعية واال
  الزراعية

 

 ما العوامل التي ترفع من إنتاجية المزارع األمريكي؟ .2

  مكننة الزراعة في جميع مراحل اإلنتاج

 

 صف واقع التنظيم الزراعي األمريكي؟ .3

  : فئات هي3تقسم المؤسسات الزراعية إلى 

  يعمل بها مزارعون يعملون لتأمين مداخيل إضافية:مزارع صغيرة •

  تعتمد على العمالة العائلية:ةمزارع عائلي •

  تديرها عائالت أو شرآات مساهمة: مزارع رأس مالية حديثة •

 

 ما ابرز المشاآل الطبيعية و االقتصادية التي تتعرض لها الزراعة في أمريكا؟ .4

 التغيرات المناخية المفاجئة •

 )مناطق شمالية شرقية و البحيرات الكبرى(تلوث الماء و التربة •

تكدس المحاصيل يخفض األسعار و يدين (راعيةضيق األسواق الز •
 )المزارع

  )يؤدي إلى ابتعاد الشباب عن الزراعة(مديونية المزارعين •

 

لماذا أولت الواليات المتحدة األمريكية الفحم الحجري اهتماما خاصا بعد سنة  .5
 م؟1973

 بسبب أزمة النفط •

 توفر الفحم الحجري  •

 آلفة الفحم  الحجري المتدنية •

  الحتياطي من النفطحفاظا على ا •

 

 صف واقع التنظيم الصناعي األمريكي؟ .6

تقوم به مؤسسات متمرآزة عموديا أو أفقيا تؤمن حاجات لسوق المحلية و 
صناعات (الخارجية و اغلبها متعددة الجنسيات تعمل بعضها في قطاعات متقدمة

  )الفضاء و الحربية و الطيران

 

 لتعدين؟حدد أسباب األزمة التي تعاني منها صناعة ا .7

بسبب صناعة التعدين اليابانية التي تعتمد على التقنيات الحديثة ذات الكلفة 
  المتدنية

 

 لماذا انتقلت بعض معامل األلبسة إلى المناطق الحرة في المكسيك؟ .8

 رخص األيدي العاملة •

  اإلعفاءات الضريبية •

 

 هذه اذآر المنافس الداخلي األهم لشرآات السيارات األمريكية؟ما آانت نتائج .9

 المنافسة؟

  /الشرآات اليابانية التي أقامت مصانع تجميع داخل الواليات المتحدة 

 تقليص حجم العمالة •

 إعادة النظر بتقنيات اإلنتاج •

 



  لماذا تعتبر صناعة االلكترونيات و الكيمياء من أهم دعائم االقتصاد األمريكي؟ .10

  تملكها شرآات عمالقة متعددة الجنسيات تسيطر على السوق  -

 آتشف منها تقنيات جديدةا -

 تقوم الشرآات بتحديث االآتشافات  -

  تجذب الباحثين و العلماء -

 

 صف واقع الصناعات الفضائية و سم ابرز زبائنها؟ .11

  تتقدم فيها الواليات المتحدة األمريكية دون منافس و تسيطر على األسواق العالمية

 

 ق األخرى؟لماذا تزدهر صناعة البناء في حزام الشمس أآثر من المناط .12

        انتقال الصناعات نحو الجنوب و الجنوب الغربي و بالتالي جذب العمالة

 

 حدد أهم التحديات التي تواجه الصناعة في الواليات المتحدة األمريكية؟ .13

 .  انتشار بعض الصناعات في أآثر دول العالم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 com.hotmail@mahmoodm_sir             ) 2(أمريكا:الدرس الرابع عشر

 

 ماذا تشمل الخدمات العادية؟ما أهميتها االقتصادية؟ .1

تشمل النشاطات التجارية و اإلدارة العامة و خدمات البنوك و المسرح و السينما و 
  تقوم بتوفير العديد من فرص العمل./الفندقة و المطاعم و السياحة

 

لمائي؟ و أي نتيجة خلفها التنافس بين لماذا تم تطوير سكك الحديد و النقل ا .2
 هاتين الوسيلتين؟

بفضل السيطرة على المجال الجغرافي ربط شبكات سكك الحديد و وجود البحيرات 
  أدى إلى خفض تكاليف النقل/واألنهار سمح ببناء شبكة خطوط مائية

 

 صف واقع النقل البري؟ .3

اإلدارة الفدرالية فهناك تتمتع بشبكة نقل برية حديثة و متقدمة تولتها إنشائها 
خطوط تربط شواطئ األطلسي بالهادئ و أخرى تربط مدن الجنوب بمدن الشمال 

  .الصناعي

 

ما العوامل التي أدت إلى تنشيط النقل الجوي،وتلك التي أدت إلى خفض أسعار  .4
 التذاآر؟

و المنافسة أدت إلى خفض /اتساع األعمال و ازدهارها نشط النقل الجوي الداخلي
  اآرالتذ

 

 أين استقرت الشرآات الجديدة؟و ما الدور المتوقع للمحيط الهادئ؟ .5

استقرت على ساحل الهادئ و الذي من المتوقع انه سيكثف التبادل التجاري 
  .مستقبال مع دول آسيا الشرقية و الجنوبية الشرقية

 

 صنف الشرآاء التجاريين للواليات المتحدة األمريكية وفقا لقيمة المبادالت؟ .6

  و اليابان) المستدين األول(المكسيك)الشريك التجاري األول(آندا   

 

 ما أهم الصادرات األمريكية؟و ما أهم وارداتها؟ .7

سوق الفضاء و الطيران و االلكترونيات : السلع المصنعة والعالية التقنية آـ: الصادرات
  .و األسلحة

ترول و السلع المصنعة لحوم األبقار و األسماك و المحاصيل المدارية و الب: الواردات
  .والسيارات إضافة لألجهزة الكهربية و اإللكترونية

 

 من يقوم باالستثمارات الخارجية األمريكية؟وآيف يتم ذلك؟ .8

ذلك عن طريق فتح فروح متعددة لها في .الشرآات األمريكية متعددة الجنسيات
  أنحاء العالم

 

 ي األمريكي؟ما العناصر األساسية التي تشير إلى االنتشار الثقاف .9

 . مليون هذه اللغة700تكلم أآثر من  •

 .مصدر المصطلحات العلمية و لغة المؤتمرات و األبحاث •

 . انتشار الموسيقى األمريكية •

 .انتشار األطباق األمريكية حول العالم •

 .استخدام مصطلحات أمريكية في اللغة أمر مألوف عند بعض الشعوب •

  

 

  

  



 sir_mahmoodm@hotmail.com           ياالتحاد األورب: الدرس الخامس عشر

 

 ما أهداف السوق األوربية المشترآة؟ .1

 توحيد السوق بإزالة الحواجز الجمرآية •

 توحيد السياسة التجارية  •

 توحيد السياسة الزراعية •

 .تنسيق السياسية االقتصادية و االجتماعية •

 .حرية انتقال األشخاص و الرساميل •

 .إنشاء السوق بطريقة مرحلية •

 .مام دول ما وراء البحار إلى السوقانض •

  .إقامة عدة هيئات لتنظيم السوق المشترآة •

 

 محددا دورها؟.عدد المؤسسات التي أنشئت لدعم تطوير السوق .2

 .يسهم في إرساء تنمية متوازنة:المصرف األوربي لالستثمار •

 .تسهيالت في األيدي العاملة:الصندوق االجتماعي األوروبي •

 .يشجع الحوار بين فرقاء العمل:جتماعيالمجلس االقتصادي اال •

  للتوجيه والضمان الزراعي:الصندوق األوربي •

 

 عرف اتفاقية المرسوم األوربي الوحيد مبينا أهدافها؟ .3

اتفاقية أعطت دفعا جديد لوحيد السوق و هدفها تحقيق الوحدة األوروبية 
  . المتماسكة

 

تصادية والسياسية على متى تم توقيع اتفاقية ماستريخت؟و ما انعكاساتها االق .4
 الدول األوربية؟

  /1991ديسمبر في 

  )االيكو(طبقة سياسة النقد الموحد-قربت بين اقتصادات الدول:اقتصاديا

سياسة خارجية مشترآة،طبقت سياسة الدفاع الموحد،وسعت صالحيات :ساسيا
  .البرلمان األوربي،غيرت مسمى السوق األوربية المشترآة إلى اإلتحاد األوربي

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  sir_mahmoodm@hotmail.com               اليابان  :الدرس السابع عشر

 

 ما المكاسب التي حققتها اليابان من واجهتها البحرية؟ .1

حقق لها مكاسب اقتصادية طبيعية فهي قريبة من السواحل اآلسيوية و منفتحة على 
  .ددةالمحيط الهادئ األمر الذي مكنها من إنشاء مرافئ متع

 

 عرف السوغوشوشا مبينا أدوارها في التنمية االقتصادية؟ .2

مؤسسات تجارية دورها األساسي الوساطة في التبادالت التجارية الداخلية و الخارجية 
  .إضافة إلى التنسيق بين مؤسسات اإلنتاج و السوق

 

 صف المجال الزراعي الياباني موضحا معيقات الزراعة فيه؟ .3

ير مالئمة للزراعة لذلك يضطر المزارعون إلى استخدام أفضل تتميز اليابان بأرض غ
و تقوم باستثمار هذا المجال . التقنيات و فرض نمط الزراعة الكثيفة لتلبية حاجة السوق

مؤسسات زراعية متوسطة و صغيرة و يتميز إنتاجها بأنه غير آافي لذلك تضطر استيراد 
  .حاجاتها الغذائية من الخارج

 

 طبيعية و الخارجية التي تعيق الصناعة اليابانية؟عدد العوامل ال .4

 نقص المواد الطبيعية •

 أزمة الصناعات التقليدية •

 

 أشر إلى القطاعات األآثر ربحا في اليابان؟ .5

  ).صناعة السيارات و اإللكترونات(قطاع الصناعات ذات القيمة العالية

 

 باب نجاحها؟ما األسس التي تقوم عليها التجارة الخارجية اليابانية؟بين أس .6

  توسيع الصادرات و تقليص الواردات أدى إلى تراآم فائض مالي مهم

 

 صنف مجاالت توظيف الرساميل اليابانية في العالم وفقا ألهميتها؟ .7

 في التجارة والنقل والخدمات وشراء العقارات •

 سندات الخزينة األمريكية •

 شراء العقارات •

 بناء فروع لشرآات مهمة •

 شراء مؤسسات •

 وائع الفنيةشراء الر •

  شراء المناجم  •

 

 بين مكانة بورصة طوآيو و مرتبة الين الياباني؟ .8

  تفوق بورصة طوآيو بورصة نيويورك أهمية و تجتذب الزبائن أآثر فأآثر 

 

  

  

  

  

 


