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١

  الدرس األول

  االقتصاد العام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : عـرف المصطلحات اآلتية-١

 .مجمل النشاطات التي يمارسها اإلنسان لتحقيق الحاجات: االقتصاد •

 . استخدام النقودعملية تبادل السلع والخدمات دون: المقايضة •

 .طرح السلع في األسواق للبيع: العرض •

 .إقبال المستهلكين على شراء سلع معينة ضمن فترة زمنية معينة: الطلب •

 .المكان الذي يتم فيه تبادل السلع والخدمات ضمن عملية عرض وطلب: السوق •

 .خدمة معينةالحيز من األرض الذي نظمه اإلنسان من أجل إنتاج سلعة أو : المجال الجغرافي •

 تـحرك أسعار السلع وفقـاً للعرض والطلـب :آلية السوق •

  .الحاجات أساس االقتصاد:  علل-٣

ألن حياة المجتمعات تقوم على حاجات ضرورية متعددة وعن طريق تلبية حاجات هـذه المجتمعـات فإنهـا تبنـي           
  .ذلك اقتصادهااالقتصاد ، كلما تطورت المجتمعات واغتنت تنوعت حاجاتها وتضاعفت فينشط ب

  .حدد الحاجات البشرية وفقا لسلم أولوياتها -٢

  تحقيق الذات .٥  التقدير .٤  االنتماء .٣  األمان .٢  الحاجات الفيزيائية .١

  :صنف الحاجات التالية حسب المكان المخصص لها في الجدول التالي -٣

  ) األمن – الحماية – الكساء – االكتشاف – الغذاء – التجديد – السكن –االنتماء ( 

  الحاجات المعنوية  لحاجات الماديةا

   األمن– الحماية – االكتشاف – التجديد –االنتماء    الكساء– الغذاء –السكن 

  .يتجه اإلنسان إلى التخصص الوظيفي لتلبية حاجاته: علل -٤

 .تـنوع الـحاجات وعـجز اإلنـسان عـن تلـبيتها كـاملة بالمهارة والجودة الـمطلوبة •

 .وقتتوفـير الكلفة وال •

  : قـارن بين اآلتي-٥

  سوق العمل في الدول النامية  سوق العمل في الدول الصناعية

تتعدد فيه الوظائف بتعدد الحاجات لزيـادة التطـور •
 .االقتصادي والرخاء االجتماعي

  تعمق االختصاصات وتعقـدها •

 .المهن والوظائف فيها أقل تعقيدا •

 .نال تتطلب مزاولتها تأهيـالً وتدريبـاً كبيريـ •

  .تشهد تحوالت مهمة في بعض ميادين العمل •

  

  





 

٢

  . حدد الهدف من التخصص في اإلنتاج وتقسيم العمل-٦

  .الـحد من هـدر الوقت •  .رفـع الـمهارة •

  .زيادة اإلنـتاجية •  .إمكانية استعمال اآلالت وتطويرها •

    .تـلبية الطلبات •

  كـيف يتم تحديد قيمة السلع والخدمات؟ -٧

فالسلع والخدمات التي تتطلب مهارات وجهوداً كبيرة تكون عادة غالية الثمن أما السلع             . ألشياء  يحدد العـمل قيمة ا   
  .والخدمات البسيطة فتكون رخيصة الثمن لكن هذه القيم تتأثر مباشرة بأوضاع السـوق

  .فسـر مفهوم السـوق في عصرنا الحاضر -٨

  .شمل أيضا عمليات التبادل التجاري بين الدولأصبـح يشمل مجموع العرض والطلب فيما يخص سلعة معينة وي

   ما أثر العرض والطلب في األسـعار؟-٩

  .انخفضت األسعارإذا زاد العرض وقل الطلب  •  .ارتفعت األسعارإذا زاد الطلب وقل العرض  •

  . حدد أهداف الدعاية المـبرمجة-١٠

  .زيـادة الـطلب •  .خلق حاجات جديدة لدى المستهلكين •

  .إقناع الناس وتحفزهم على شراء أصناف معينة •  .ر مـن السلعبـيع كمـيات أكب •

  . عدد أقسام القطاعات االقتصادية األساسية-١١

 .تشمل اإلنتاج الزراعي والحيواني والصيد واستثمار الموارد الغابية :الزراعة •

 .تشتمل على الصناعات االستخراجية والتحويلية والحرفية وصناعة البناء :الصناعة •

  .تشتمل على التجارة والمواصالت والمال واإلدارة والخدمات العامة والسياحية :الخدمات •

   المجاالت الجغرافية على أنواعها الزراعية والصناعية والتجارية؟ كيف تترابط-١٢

  .طرق المواصالت واالتصاالت •

 .تبادل السلع والخدمات واألموال واألشخاص •

   متى يتماسك المجال؟ ومتى يتجزأ؟-١٣

  .المجال الجغرافي إذا كان قـويا ونشـيطاً ويـتجزأ إذا كان ضعيفايتمسك 





 

١

  الدرس الثاين

  مقومات اال الزراعي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : عـرف المصطلحات اآلتية-١

 .المنطقة الجغرافية المعدة إلنتاج زراعي مـعين: المجال الزراعي •

 .لنبات غذاءه الالزممورد زراعي أساسي يوفر ل: الـتربة •

 .العمل الزراعياألموال المتراكمة لدى المزارعين أو المستثمرين الزراعيين من جراء : الرساميل الزراعية •

  . عدد المقومات الطبيعية والمقومات البشرية في المجال الزراعي-٢

  .المقومات البشرية  المقومات الطبيعية

 .المناخ •

 .التربة •

 .المياه •

  .التضاريـس •

 . العاملةاليد •

 .الرساميل الزراعية •

 .التقنيات ووسائل اإلنتاج •

 .المختبرات ومراكز األبحاث •

 .تالمواصالت واالتصاال •

  .األسواق •

  : قارن بين القمح واألرز-٣

  األرز  القمح  

  . مئویة٣٧º و٥ºبين تتراوح   . مئویة٢٧º و٢٤ºبين تتراوح   الحرارة ةرجد

  . ملـم١٢٠٠يقارب    مـلم٨٠٠تقارب   األمطاركمية 

زراعة كان م

  النبات

تتركز زراعته بين درجتـي العـرض       
  . شماال٥٥ والـ ٣٠الـ

 مدارية بين خطـي   يزرع في المناطق ال   

  . جـنوبًا٤٠º شماال و ٤٥ºالعرض 

  : حدد نوع التربات التي يجود زراعة المحاصيل التالية-٤

  .تربة مسامية قليلة الحـموضة: الـقمح •  .التربة الفيضية: األرز •

  .ينمو في تربة رملية ملحية: النـخيل •  .التربة السوداء الغـنية: الـشاي •

    .يها نسبة الحموضةينمو في تربة ترتفع ف: الـقطن •

  .كـيف تتحكم الهندسة الزراعية -٥

تعمل على التحكم بالتربة عن طريق األسمدة الكيماوية أو عن طريق الزراعة في تربة وجـو اصـطناعيين حتـى                  
  .أصبح باإلمكان إنتاج محاصيل عديدة بطرق اصطناعية

  





 

٢

  .مستمرتعاني التربة اليوم بفعل التكثيف الزراعي من التدهور ال: علل -٦

  .بسبب تراجع مردودها عما كان عليه في السابق وأصبح التصحر مشكلة في األقاليم الممطرة والمعتدلة المناخ

  :أكمل ما يلي -٧

أحـواض   ، والهندية علـى      وادي النيل  ، والفرعونية في      الرافدين الحضارة الـسومرية قامت في بـالد     •
 .الغانج وبراهمابرتوا

  .ديما ووسائل الري حديثاقارن بين وسائل الري ق -٨

  وسائل الري حديثا  وسائل الري قديما

 .شـق قـنوات الري •

 .أقامت السدود الصغيرة •

استغلت مياه الينابيع والواحات مـستعملة الـشادوف         •
  .والناعورة

تطور تقنيات الري وطرق استغالل الميـاه الجاريـة          •
 .والجوفية

 .إنشاء السدود الضخمة •

  .ضخ المياه الجوفية •

  ؟ين أثر التضاريس في المجال الزراعي ب-٩

 .التضاريس تؤثر في المناخ والتقنيات •

 .في السهول والهضاب يسهل استعمال اآلالت ونقل اإلنتاج •

 .في المناطق الجبلية فاستصالح األراضي مكلف وشاق ألن العمل يتطلب طاقة عالية وجهداً كبيراً •

  : قارن بين اآلتي-١٠

  العمالة الزراعية في الدول المتقدمة  العمالة الزراعية في الدول النامية

  %)٥٠(نسبة المزارعين مرتفعة  •

  .اإلنتاجية متدنية •

  .غياب الكفاءة والتنظيم •

  .النقص في اآلالت والمعدات •

  .بسيطة وموروثةاالعتماد على أدوات بدائية وتقنيات  •

   .عقلية الفالح تشكل عقبة أمام تحديث األرياف •

  %).١٠(نسبة العمالة منخفضة  •

  .اإلنتاجية مرتفعة •

  .وجود الكفاءة وتنظيم العمل •

  .مكننة العمل •

  : علل لما يأتي-١١

 .ارتفاع إنتاجية المزارع في الدول المتقدمة .١

  . مراحل العملاستخدام اآلالت في جميع "مكننة اإلنتاج •  . الكفاءة والتنظيم في العمل وجودبسبب •

 .ة الفالحين في الدول الناميةانخفاض وتدني إنتاجي .٢

  .النقص في اآلالت والمعدات •  .غياب الكفاءة والتنظيم •

  .عقلية الفالح تشكل عقبة أمام تحديث األرياف •  .االعتماد على أدوات بدائية وتقنيات بسيطة وموروثة •

  

  

  





 

٣

  . عرف تقنيات الري الحديثة والتقنيات التقليدية-١٢

  .د على السدود الصغيرة ومياه الواحات والشادوف والناعورةالتي تعتم: التقليديةتقنيات الري 

  .التي تعتمد على إنشاء السدود الضخمة وضح المياه الجوفية واستغالل المياه الجارية: الحديثةتقنيات الري 

   كيف يتم تقسيم التقنيات الزراعية في عالمنا الراهن؟-١٣

  .يوانالقائمة على طاقة اإلنسـان والـح: زراعة تـقليدية

  .تستعمل الطاقة الكهربائية والحـرارية: زراعة حديثـة

  : قارن بين اآلتي-١٤

  الهندسة الزراعية  الهندسة الوراثية

 .تأصيل أنواع متعددة من الحيوان والنبات •

 .تتميز بإنتاجية عالية •

 .قدرة كبيرة على مقاومة األمراض •

  .التكيف مع الشروط المناخية •

 .تحسين طرق الري •

 .بة التربةزيادة خصو •

إنتاج محاصيل عديدة في تربة اصطناعية وفي جـو          •
  .اصطناعي

  . حدد دور المواصالت والمختبرات ومراكز األبحاث في المجال الزراعي-١٥

  :المواصالت

 .تسهل حركة العمالة والمحاصيل ومستلزمات اإلنتاج •

 .تربط المنتج الزراعي باألسواق االستهالكية الصناعية •

 .نتاجنقل مستلزمات اإل •

  :المختبرات واألبحـاث

 .تحديث التقنيات المختلفة بهدف توفير الطاقة وزيادة اإلنتاجية •

 .تجري االختبارات على األدوية الزراعية واألنواع المؤصلة من النبات والحيوان •

 .تحسين طرق الري وزيادة خصوبة التربة •

 .إنتاج محاصيل عديدة في تربة اصطناعية وفي جو صناعي •

  .ثر األسواق الزراعية في اختيار األنواع الزراعية بين أ-١٦

إذا زاد الطلب على محصول زراعي ارتفع سعره وبدأ المزارعون في زراعته وإذا قل الطلـب علـى محـصول                    
  .زراعي انخفض سعره وتالشت زراعته

  





 

١

  لثالثاالدرس 

  الزراعية يف العاملاالت ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عدد المجاالت الزراعية التقليدية؟ مع الشرح؟ -١

 .الزراعة التي تعتمد على توسيع المساحة المزروعة لزيادة اإلنتاج: االنتشاريةالزراعة  )١

  :ـي نـوعانوهـ

ونظرا لفقر الغطاء النباتي تنتقـل      األسلوب الوحيد الستثمار الموارد الزراعية في البادية ،          :الرعي االنتشاري   ) أ
  .اعي لمسافات طويلة بحثاً عن المرواألغنامقطعان اإلبل 

تسود في مناطق الـسافانا والغابـات االسـتوائية ، تـستعمل النـار               :قئالمتنقلة تعتمد على الحرا   الزراعة    ) ب
وات تترك منهكة ، وينتقـل   سن٣الستصالح األرض ويكون رمادها بمثابة سماد ، وبعد استغالل األرض لمدة         

  .الفالحون الستصالح أراض جديدة متبعين األسـلوب نفسه

 :ة وتشملالمكثفالزراعة  )٢

تساعد خصوبة التربة والكثافة السكانية على ممارسة الزراعة المكثفـة          : هول المروية في المناطق الجافة    الس  ) أ
لي وبناء السدود وتوصيل الكهرباء     ي واستخدام الضخ اآل   في بعض المناطق الجافة ، وأدى إلى شق قنوات الر         

  .إلى تحديث هذه الزراعة

 تستفيد من ظل النخيـل      تجمع زراعة الواحات بين البستنة وزراعة الحبوب أو الخضر التي         : الواحاتزراعة    ) ب
 .الذي يخفف من النـتح والتـبخر

ر أفضل الشروط لزراعة األرز فهناك حرارة عالية وكمية وافرة          بسبب تواف : األرز في آسيا الموسمية   زراعة    ) ت
ة  وعدد كاٍف من األيدي العاملة التي تنجز المهام الزراعي         النبتة، يرتفع مستواها في الحقول أثناء نمو        من المياه 

 .لألرز سريـعةفي الوقت المناسب والدورة النباتية 

  : قارن بين الرعي االنتشاري والزراعة المتنقلة -٢

  المتنقلةالزراعة   االنتشاريالرعي 

 .لالستثمار الزراعي بالباديةالوحيد األسلوب  •

  .لكألا ألجل مسافات طويلةقطع لالقطعان تضطر  •

ا االنكفـاء اقتـصادي   على الرعيان   هذه الحياة   تفرض   •
 .واجتماعيا

  .البداوة حاليا بشكل مستمرتتراجع  •

 .والغـابة االستوائيةبمناطق السافانا تنتشر  •

 .النار الستصالح التربةتستعمل  •

من اجل عـدد    مساحات واسعة   الزراعة تستهلك   هذه   •
 .قليل من البشر

  . مجاالت٣مجال القرية إلى القرويون يقسم  •

  :ثالث مجاالتعة المستقرة والمتنقلة فيقسمون مجال القرية إلى في بعض األحيان يجمع القرويون بين الزرا -٣

 .هو القرية نفسها حيث البيوت والبساتين التي تستفيد من السماد الطبيعي: األولالمجال  •

 .المناوبة الزراعيةمعيشية أو تجارية ويطبق فيه نظام يقع على أطرف القرية وفيه زراعة دائمة : الثانيالمجال  •





 

٢

يقع بعيداً عن القرية وفيه زراعات متنقلة تعتمد على الحرائق في منطقة الغابة أو األعـشاب                 :الثالثالمجال   •
 . سنوات١٠حيث تبور األرض أحياناً أكثر من 

  : زراعة الواحاتو راعة السهول المرويةز قارن بين -٤

  الواحاتزراعة   السهول المرويةزراعة 

 .خصوبة التربة والكثافة السكانيةتوافر  •

 وبناء السدود لتحديثهاالقنوات والضخ اآللي شق أدى  •

  .في السوق تدريجياًتندمج  •

 .في الصحراء لتوفر المياهضراء خجزر  •

 .أو الخضرزراعة الحبوب وبين البستنة  تجمع •

 .حتياجاتهمامحاصيلهم لتلبية الفالحون ينوع  •

   .انجذاب الشباب للمدنتراجعا بسبب تشهد  •

  .زراعة األرز في آسيا الموسمية:  علل-٥

  .وافره من المياهكمية  •  .المرتفعةالحرارة  •

    .كاف من األيدي العاملةعدد  •

  المجاالت الزراعية المندمجة في اقتصاد السوق؟ عدد خصائص -٥

  .بصورة إجماليةمتخصصة  •  .حاجات السوقتلبي  •

  . اآللة والتقنيات في جميع مراحل العمل الزراعيلىعتعتمد  •

  : قارن بين الزراعات الحديثة المتخصصة-٦

  القمح والحبوبزراعة   االنتشارية للماشيةالتربية   المكثفةالماشية تربية 

نتـاجتربي األبقار واألغنـام إل     •
 .الـحليب ومشـتقاته

تنتشر في غرب أوروبا وشمالها •
وفي منطقة البحيرات الكبرى في

 .أمريكا الشمالية

 إسـطبالت نمط التربية مكثفة في      •

 .حديثة

 .ناعة الغذائيةصيزود النتاجها إ •

وتكـاليففائـضا مهـم     ققت  ح •
  .التخزين عبء اقتصادي

د هذه التربية في العالم حاليا      تسو •
 .ألتساع المراعي

تم التخلي عن أسـلوب الرعـي        •
 .الحر أصبحت مسيجة

 .تطبق فيها نظام الدورة الرعوية •

ــي   • ــة المراع ــام بنوعي االهتم
 .وطاقاتها الغذائية

ــاه ا • ـــل تج ــسات لتأصي المؤس
  .القطعان

في أمريكا وكندا واستراليا    تسود   •
 .و أوروبا

اآلالت في جميع مراحل    تستعمل   •
 .العمل

 .الطائرة لرش المبيداتتستعمل  •

اإلنتاج ضـمن صـوامع     يخزن   •
  .كبيرة وسط الحقول الواسعة

  .بوب األمريكي برجل أعمالتسمية مزارع الح:  علل-٧

 .الزراعة خالل فترة زمنية معينة من السنةيمارس  •

 .إلى المدينة ليراقب بورصة األسعار ليبيع اإلنتاج في الوقت المناسبينتقل  •

 . على مراقبة أسواق الحبوب العالميةوالقدرة، الزراعيةة، والهندس التربةم وعل،اإلدارةكعدة  بمهاراتيتمتع  •





 

٣

  : قارن بين الزراعة العلمية المتعددة اإلنتاج و الزراعات الرأسمالية في العالم النامي-٨

  الزراعات الرأسمالية في العالم النامي  الزراعة العلمية المتعددة

 .بين الزراعة وتربية الحيوانفي وقت واحد تجمع  •

 وهبـوطليس معيشياً بل تحاشي فائض اإلنتاج     هدفها   •
 .األسعار والحفاظ على خصوبة التربة

 .في وسط أوروبا وغربهاتزدهر  •

زراعـة الخـضرفي المناطق المتوسـطة    ازدهرت   •
  .المثمرةواألشجار 

فـي  لتعذر الزراعة   زراعية كبرى   مؤسسات  تمولها   •
 .الدول الصنـاعية

 .والبنوالكاكاو  واألناناسزراعة الموز مثل  •

 .أو شركاء محليونمحليون بأجور شهرية العمال  •

 .المواصالتالمرافئ وطرق على السواحل قرب تقع  •

  مصدر للعمالت الصعبةاإلنتاج تصدير  •

  .من نشاط زراعي بين أكثر تجمععة العلمية متعددة اإلنتاج الزرا:  علل-٩

 .هبوط األسعاروفائض اإلنتاج لتحاشي  •

 .على خصوبة التربةالحفاظ  •

  . الصعوبات التي تعترض استثمار موارد الغابات أذكر-١٠

 .فصل الجليد في العروض العليا وبالتالي تتوقف أعمال القطعطول  •

 .النباتات في المناطق المدارية وكثرة المستنقعاتكثافة  •

 .األحوال المناخية وشدة الرطوبة وكثرة األمراضء سو •

 .أجناسها المدارية الصلبة وتنوع ألخشاباتجانس األخشاب عدم  •

  .المسافات بين الغابات ومرافئ التصديربعد  •

 





 

١

  الرابعالدرس 

  البحر مورد غذائي واقتصادي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . عدد الشروط اإلحيائية لـتوفر األسـماك-١

  األمالح المعدنية §  الحرارة §  الغـذاء §  الضـوء §

  : بين الصيد التقليدي والصيد الصناعي الحديثا الفرقم -٢

  لصناعي الحديثاالصيد   .التقليديالصيد 

 .الشبكة والقرقوراستعمال  §

 .ضاربة األسعارمبسبب عجزه عن  يتراجع §

   .في المناطق الشاطئيةالصيادون يمارسه  §

 .العائمةشباك الجر استعمال  §

 .جهاز السوناراستعمال  §

  .الجر في األعماقشباك ل استعما §

  .رق الصيدطاشـرح  -٢

 كالـصناعة يستعمل ألوف الصيادين وماليين األشخاص في العالم النامي وسائل بسيطة           : ديالـصيد التقلي  )١

 .والقـرقور والشبكة

 :الصيد الصناعي )٢

 .تجر شباك الجر سفينة حديثة التجهيز :الصيد بشباك الجر ) أ

جهاز أساسي في الصيد البحري يكشف السونار مواقع األسماك تحت المـاء             :الصيد بواسطة السونار   )  ب
 .طة الموجات الصوتية وينقلها إلى الشاشة تلفزيونيةبواس

  .تعتبر طريقة الصيد بشباك الجر مضرة بالبيئة البحرية: علل -٣

 .أثقـال الرصاص تـتلف الكثير من الحيوانات والطحالب والبيوض §

 .تراكم األسـماك يحبس صغار األسماك ويمنعها من النجاة §

  .صناعيصف طريقة الصيد بالسونار أو الصيد ال -٤

 .تقوم طائرة مروحية بالتفتيش عن أسـراب األسماك §

 .تقوم سفينة مجهزة بالسونار في تحديد كمية السمك وعمق المياه §

 .تجمع سفينة أخرى األسـماك حول أنـبوب يـدفع الهواء §

 .تقوم سفينة بمحاصرة األسـماك كهربائـياً ودفعها باتجاه خرطوم الضخ §

  . في سلسلة اإلنتاجمؤسسة الصيد حلقة وسطى: علل -٥

 . ألف طن٢٠تملك أساطيل مهمة من السفن التي أصبحت معامل عائمة تصل حولتها أحيانا إلى  §

 . طن من األسماك يوميا أو توضيبها٣٠٠ شخص ويباشر بتصنيع أكثر من ٥٠٠يصل طاقم الصيادين إلى  §

 .تؤمن سفن صغيرة االتصال بالمرافئ عبر رحالت مكوكية §

 .مة للتجهيز واإلنتاجاستثمار رساميل ضخ §





 

٢

 .تزيد أرباحها من خالل رفع إنتاجية العمل §

  ما هي شروط رفع إنتاجية العمل بمؤسسات الصيد الحديث؟ -٦

  .التوفير في المحروقات §  .تخفيض األيدي العاملة §  .مكننة العمل §

  . عدد الخدمات األساسية التي تحتاجها مؤسسات صيد األسـماك-٧

 محطـات  – أسـواق البيـع   – مخازن التبريد – خزانات الوقود – مرائب الصيانة –و السفن   أرصفة لرس  –مرافئ  
  . مركز لالتصاالت الالسلكية–السيارات والقطارات 

  : قارن بين مؤسسات الصناعة البحرية و مؤسسات الخدمات-٨

  مؤسسات الخدمات  مؤسسات الصناعة البحرية

 . السفن والتجهيزاتتوفر §

 .صيانة األدوات §

  .سائل التقنيةتأمين الو §

 . تمويل العمليات اإلنتاجية والتجاريةتؤمن §

 .تقوم باألبحاث الالزمة للتوسع والتحديث §

  .تدرب السيد العاملة على التقنيات واألجهزة الحديثة §

  .عدد الطرق المتبعة لتصريف اإلنتاج في الدول المنتجة التي سعت إلى توسيع أسواقها -٩

 .إلنتاج طازجا إلى المخازن والمستهلكينإعداد جهاز توزيع يقوم بتوزيع ا §

 .إنشاء مصانع التبريد التي توضب األسماك وتجمدها قبل تصريفها §

 .تطوير الصناعات الغذائية التي تقوم بتعليب األسماك أو تصنيعها §

 .تنمية صناعة األعالف التي تطحن األسماك الستعمالها علفا للحيوانات §

  الصيد؟ وما التدابير المتخذة؟ما اآلثار البيئية المفرطة في  -١٠

  .تربية الحيوانات المائية أكثر ربـحا من تربية الحيوانات البرية:  علل-١١

  .تحويل الغذاء إلى بروتين بنسبة مرتفعة §  .للحيوانات المائية على التكاثرقدرة هائلة  §

    "العـمق"مجال بحري مثلث األبعاد  §

  .حدد سلبيات وإيجابيات زراعة المائيات -١٢

  .وضـح األزمات التي واجهت حرفة صيد اللؤلؤ خالل القرن العشرين -١٣

 .م١٩٢٩تراجع الطلب على اللؤلؤ في أوروبا خالل أزمة  §

 .مضاربة اللؤلؤ االصطناعي في اليابان §

 .تلوث البحار التي ينمو فيها اللؤلؤ فيؤثر في توعيته §

  .تناقص الكميات المنتجة §  .انقراض األسماك §  .تلوث البيئة §  :ـاراآلث

  .اتخاذ تدابير تحد من تلوث المحيطات §  .إصدار تشريعات لحماية البيئة البحرية §  :التدابير

  .تحول العديد من األرصفة القارية والخلجان إلى مزارع خاصة وحظائر مسيجة §  :السلبيات

  .خفض األسعار §  .ريالحد من التلوث البح §  :اإليجابيات

  .فتح أمال جديدة في القضاء على النقص الغذائي §  .استمرار التطور التقني اإلحيائي §  

  .تحول الصياد من مغامر يطوف البحار إلى مزارع بحري §  





 

٣

  : أقرا المستند الذي يبين آلة الصيد الحديثة ثم أجب عن األسئلة التي تليه انطالقا منه وفي ضوء ما درسته-١٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ما طريقة الصيد المستخدمة في هذا المستند؟-١

  .ريقة الصيد بالسونارط §

   كيف تتم آلية الصيد في هذه الطريقة؟-٢

  .طوافة تفتيش عن رفوف السمكـ §

  .سفينة مجهزة بآلة السونار تمكنها من تحديد عمق الرفوف وحـجمها §

  .سفينة تضع الهواء إلـى األعـماق حيث يجتمع السمك إلى جانب خرطوم يقوم بشفطها §

  .الخرطوم بواسطة تيار كهربائيسفينة تقوم بدفع األسماك إلى فوهة  §

  . وضح خصائص الصيد التقليدي-٣

يزاوله ألوف الصيادين وماليين األشخاص في العالم النامي الذين يعيشون من حرفة الصيد فـي المنـاطق                  §
  .الشاطئية

  .يستعلمون وسائل بسيطة كالصناعة والشبكة والقرقور §

  . تفرضها مؤسسات الصيد الحديثةيتراجع تدريجيا بسبب عجزه عن مضاربة األسـعار التي §

   ما هي التدابير التي اتخذتها الدول للحد من اإلفراط في الصيد وانقراض األسماك؟-٤

  .إصـدار تشريعات لحماية البيئة البحرية §

  .تحديد نطاقات الصيد ضمن المياه اإلقليمية لكل دولة تريد المحافظة على مواردها §

  .تاتخاذ تدابير للحد من تلوث المحيطا §

  





 

١

  اخلامسالدرس 

  الـصــناعـة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . عرف مفهوم الصناعة-١

  . من النشاط االقتصادي وهي مجمل النشاطات التي تحول المواد األولية أو الزراعية إلى مود نهائيةالقطاع الثاني

  ما أهمية الصناعة؟ -٢

 .تحرك االقتصاد بكامله §

 .مصدر التجديد التقني §

  .تملي على الزراعة والخدمات أن تتبعها ألنها تمدها بطرق اإلنتاج الحديثة وأدواته §

  ؟عدد المقومات الطبيعية للصناعة والمقومات البشرية -٣

  المقومات البشرية  المقومات الطبيعية للصناعة

 .الموارد §

 .عدنيةالخامات الم §

  .موارد متجددة وموارد غير متجددة §

 .الـرساميل §

 .الـيد العاملة §

  .الـسوق §

  . عدد الموارد الطبيعية التي تتركز عليها الصناعة-٤

 ).تـحولها الصناعة لسلع استهالكية ( الموارد األولية  §

  ).تولد القوة المحركة لآلالت التي تعطي اإلنتاج ( مصادر الطاقة  §

  :ت المعدنية التالية أين توجد الخاما-٥

 ... ).حديد األورال والسويد والبرازيل وكندا (توجد في الطبقات القديمة التكوين  :الفلزات §

 ).مناجم األباالش والكتلة الرينانية(تقع عند حافات الركائز القارية وأحيانا في وسطها  :الفحم الحجري §

الخلـيج  ( تحت مياه البحر على الرصيف القـاري  تكمن في الطبقات الرسوبية المنكشفة أو الواقعة   :النـفط §
  ).العربي وخليج المكسيك وبحر الشمال

  .الموارد المتجددة و الموارد غير المتجددةمفهوم عرف  -٥

 .موارد تتجدد باستمرار كالضوء والحرارة والهواء والماء والموارد النباتية والحيوانية :الموارد المتجددة §

 .رد ال تجدد نفسها إال بعد ماليين السنين كالنفط والغاز والفوسفات والنحاسموا :الموارد غير المتجددة §

  . عدد طرق المحافظة على الموارد غير المتجددة-٦

 .إحالل تدريجي للموارد المتجددة والوافرة مكان الموارد غير المتجددة أو النادرة §

 .تـطوير استخدام الطاقة الذرية وحرارة األرض الجوفية §

 .تصنيع ما تلف من المواد المصنعةإعادة  §

  





 

٢

  :كل من مـا الفرق بين -٧

  الرساميل اإلنتاجية  الرساميل النقدية

مجموع المال المتوافر في المـصارف والمؤسـسات §
 .المالية المختلفة

 .يمكن استثماره في بناء المصانع وتجهيزها وتشغيلها §

تؤمن المصارف الصناعية والمؤسسات المتخصصة §
  .ميلفي هذه الرسا

مجموع المعامل والمنشآت اآلالت العاملة ضمن بلـد         §
 .معين

تتزايد باستمرار كلما حـدثت اسـتثمارات صـناعية        §
 .جديدة أو لدى توسيع المعامل وتحديثها

قيمة هذه الرساميل كبيرة جدا في الـدول الـصناعية         §
  .ومحدودة في الدول النامية

  عاملة الصناعية في الدول الصناعيةاليد ال  اليد العاملة الصناعية في الدول النامية

 .تشكو من ضعف التأهيل والنقص في اإلعداد §

  .كوادر وسطى مـحلياً عدم توافر §

 .األعداد والـتأهيل من خالل التعليم الفني §

  .تـوافر الكوادر الوسطى §

  . عدد أنواع األيـدي العاملة في الصناعة-٨

 .تنفيذ مهام بسيطة: العادية §

 . أقسام اإلنتاج في المعامل والورشتيسر: الكوادر الوسطى §

  .مؤلفة من المهندسين والخبراء والباحثين: الكوادر العليا §

  ين أثر السوق على النمو الصناعي؟ب -٩

تفتش المؤسسات الـصناعية عـن األسـواق        لذلك   لمؤسسات لتلبي الحاجات المتزايدة   زاد االستهالك توسعت ا   لما  ك
من حيث ارتفـاع مـداخيلها كأسـواق الـسعودية وألمانيـا            أو   يث عدد سكان كأسواق الصين والهند     الكبيرة من ح  

  .والواليات المتحدة األمريكية

  :ذكر أنواع الصناعات حسب الجدول التاليأ التالي،جدول  من خالل ال-١٠

  تحويليةناعات ص  صناعات قاعدية

 االستخراجيةالصناعات  §

 .الحديد والصلبصناعة  §

 .الـتعديـنصناعة  §

  .الثقيلةالكيمياء صناعة  §

 .التقليديةصناعات ال §

  .المتقدمةالصناعات  §

  المتقدمةالصناعات   يديةالتقلالصناعات 

 . والتركيب الميكانيكيالنسيجصناعات  §

 .العدد والخياطةصناعة  §

 .المفروشاتصناعة  §

  .الغذائية وصناعة الورق والطباعةالصناعة  §

 .االلكترونيةت الصناعا §

 .الطائراتصناعة  §

 .الفضائية وهندسة المواد والطاقة الذريةالصناعات  §

  .اإلحيائيةالكيمياء  §





 

٣

  :ما الفرق بين كل من -١١

  الحديد والصلبصناعة   االستخراجيةالصناعات 

المواد األولية ومصادر الطاقة من جوفتستخرج   §
 .األرض أو عن سطحها

 .اليوم رساميل كبيرة وتقنيات عاليةتتطلب  §

  .تعد تعتمد على كثافة اليد العاملة كالسابقلم  §

 .معالجة خامات الحديد وصناعة الصلبتتولى  §

بسرعة خالل القرن العشرين مـن حيـث       تطورت   §
 .التقنيات وكميات اإلنتاج

 مليـون   ٦من  (  على معدن الحديد     الطلب المتزايد  §
  .م١٩٩٤ مليون سنة ٢٥م إلى ١٩١٠طن سنة 

  الكيمياء الثقيلةصناعة   التعدينصناعة 

 . وغيرهمااأللمنيوم والنحاستتناول  §

 مـعحاجـات أساسـية   هـذه المعـادن     أصبحت   §
 .الصناعات التحويلية

 ضـاعفت الطيران والتعليـب والتغليـف      صناعة   §

 .األلمنيومالحاجة إلى 

 ضـاعفت األسالك واألجهزة الكهربائيـة     صناعة   §

  .النحاسالحاجة إلى 

مواد الكلور والكبريت والبوتاسيوم والـنفط      تنتج   §

 . وغيرهاوالبالستيك واآلزوت

 .بعد الحرب العالمية الثانيةتطوراً هائالً عرفت  §

الحاجات إلى الطاقـة واألسـمدة والمبيـدات        نمو   §
والمنظفات واألليـاف االصـطناعية والنـسيجية       

  .والضوئية

  لمتقدمةاالتحويلية لصناعات ا  لتقليديةاالتحويلية لصناعات ا

راجت في القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية §
  .الثانية

الميكـانيكيأهمها الصناعات النسيجية والتركيـب       §
وصناعة وصناعة المفروشات والصناعات الغذائية     

  .الورق والطباعة

تحتاج هذه الصناعات إلى كثافة في اليـد العاملـة §
  .وتقنيات عادية

انتقلت إلى الدول النامية من حيث األجور منخفضة §
  .والعمالة العادية متوفرة

  .تتطلب تقنيات عالية ورساميل كبيرة §

ناعات اإللكترونية وصناعة الطـائرات     أهمها الص  §
والصناعات الفضائية وهندسـة المـواد والطاقـة        

  .الذرية والصيدلة والكيمياء اإلحيائية

هذه الصناعات ما تزال محـصورة بـين الـدول           §
المتقدمة صـناعيا كالواليـات المتحـدة واليابـان         

  .وأوروبا الغربية واتحاد روسيا

  





 

١

  السادسالدرس 

  مجال الصــناعيـال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تتركز الصناعات في أماكن التجمعات البشرية قريبا من خطوط المواصالت:  علل-١

  .الخدمات العامةاالستفادة من  §  .بهدف الحد من تكاليف النقل واإلنتاج §

  . في التمركز الصناعيتؤثر أذكر العوامل التي -٢

  .المناطق الصناعية الشاطئية §  .طرق المواصالت ووسائل النقل §  العوامل الطبيعية §

  دور الدولة §  .االستقطاب الصناعي §  المناطق المدينية §

      تمركز الصناعات المتقدمة §

   الفنية بالفحم الحجري والحديد؟نشأت أولى المناطق الصناعية في األحواض:  علل-٣

  .ارتفاع تكاليف نقلـها §  لـثقل المواد §

   ما دور المواصالت في التمركز الصناعي؟-٤

  .تأمين مستلزمات اإلنتـاج §  .ضاعفت الحمولة وسرعة نقلها §

  .الوصول إلى األسـواق §  .جعل اختيار المكان أكثر مرونة §

  .تجتذب الشواطئ المؤسسات الصناعية: علل -٥

  .توفر كميات المياه الالزمة للتصنيع §  .ر وسائل النقل المناسبةتوف §

  .سهولة تصدير المنتجات §  .تسهل التمركز واستيراد المواد األولية §

  .المناطق المدينية تجتذب المؤسسات الصناعية:  علل-٦

  .مخزن أيدي عاملة §  .منجم أدمغة §  .المدينة سوق عمل §

  .لقرار االقتصاديمركز ا §  .مركز للرساميل §  .منطقة استهالكية §

    .عقدة مواصالت مهمة ومتنوعة §

  .وسط المدينة ال يوفر الشروط المثلى للمركز الصناعي:  علل-٧

  .ارتفاع أسعـار األراضـي §  .االزدحام §

  ؟"االستقطاب الصناعي "  ما المقصود بـ -٧

  .تجتذب الصناعات بعضها بعضاً

  .الصناعييساهم دور الدولة في تمركز وتنظيم المجال  : علل-٨

 .تضع سياسة صناعية تؤثر في توزيع المؤسسات واتساع المجال الصناعي §

 .تستعمل تدابير قانونية ومالية لتنفيذ هذه السياسة §

 .تمنح قروضا بفوائد ميسرة للمؤسسات التي تستقر في منطقة فقيرة ، وتعفيها من الضرائب والرسوم §

 .منحها الرساميل الالزمة للتحديثتعيد تنشيط المناطق الصناعية والحرفية القديمة ب §





 

٢

 .تسهم في تأهيل اليد العاملة الستيعاب التقنيات الحديثة عن طريق معاهد التعليم ودورات التدريب §

 .تحدد مناطق حرة مخصصة للصناعات المعدة للتصدير §

  . عرف مفهوم المناطق الحرة-٩

  .عن مساحات قريبة من المرافئ وهي مسيجة بحيث تخضع لمراقبة الدولةعبارة 

   أين تتمركز الصناعات الخفيفة العالية التقنية؟ولماذا؟-١٠

) حزام الـشمس فـي أمريكـا      (تتمركز في المناطق الجميلة والحقول الخالبة المحاذية للمدن أو لخطوط المواصالت          

  )سيليكيون فالي في سان فرانسيسكو) (غرنوبل في فرنسا) (نياحوض لندن في بريطا) (فاريا في المانيابا(

  .الصناعي الحديثمراحل اتساع المجال  اشرح -١١

 .الصناعية الرأسمالية األولىالبؤرة  •

  .١٩ في أواخر القرن اليابان حتى ١٨أواخر القرن  انجلترافي  -

 .من الصناعات المتطورةمتكاملة سلسلة  -

 .التقني الدائمالبحوث بالتجديد مراكز تزودها  -

 .حديثة التصنيعدول  •

  ).صناعة تحويلية (يكالبرازيل والمكسفي بعد الحرب العالمية الثانية  -

 .التقنياتوحداثة لرخص األيدي العاملة التنافسية من المنتوجات مجموعة تمتلك  -

 .تأخرت انطالقتها الصناعيةبلدات  •

 .ماليزياوالفلبين و اندونيسيا -

  .قليلوكثيفة ورساميل رخيصة بسيطة وأيدي عاملة  على تقنيات االنطالقتحاول  -

  : قارن بين-١٢

  المجاالت الصناعية الحديثة في البلدان المتقدمة  المجاالت الصناعية القديمة في البلدان المتقدمة

 .تعود إلى الثورتين الصناعيتين األولى والثانية §

 .تقع في وسط المدن §

 وبسبب ازدحام المدنتتراجع بسبب القدم في تقنياتها     §
 .وتلوثها

نراها تنزح نحو الضواحي البعيدة األمر الذي يولـد §
 .بطاقة عالية وفراغا اقتصاديا

تحاول الدول حل هذه المشكالت بإعادة تأهيـل اليـد §
  .العاملـة

  

 .تقع على خطوط المواصالت §

بعض المعامل تحلق حـول مرفـأ الـنفط أو مرفـأ             §
 . المستوعباتللخامات المعدنية أو مرفأ لنقل

منها ما يمتـد علـى طـول خطـوط المواصـالت             §
 ق الطـر   الحديـد،  ك، سـك  مجرى األنهار (األساسية
 ).السريعة

تعتبر بعض المناطق الـصناعية الجديـدة مراكـز          §
استقطاب تقني ، تجذب المؤسسات العاليـة التنقيـة         

    .والمختبرات ومراكز البحوث والجامعات





 

٣

  .لدولة الناميةبطئ النمو الصناعي في ا:  علل-١٣

  .الضعف الفني والتقني §  .النقص في الرساميل §

  .ضعف القدرة الشرائية لدى السكان §  .عدم تأهيل اليد العاملة §

  حدد السياسات التي انتهجتها الدول النامية في الصنيع؟ -١٤

 .سياسة بناء وتشجيع الصناعات التي تنتج سلعا بديلة من السلع المستوردة §

 .راتها من المواد الزراعية والمعدنية ومصادر الطاقةسياسة رفع أسعار صاد §

 .سياسة بناء صناعة رأسمالية تؤهل هذه الدول إلنتاج المواد الوسيطة §

  





 

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  §

  





 

١

  الثامنالدرس 

  اخلدمات املالية والسياحة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أصبحت السياحة والخدمات المالية مهمة جدا في اقتصاديات الدول خالل الثمانيات والتسعينات:  علل-١

  .تحرك القطاعات االقتصادية األخرى •  .لالزمـةمصدر لتأمين الرساميل ا •

    .تخلق فرص عمل جديدة لمواطنيها •

  . المصارف المركزيةتومسؤوليا أذكر وظائف -٢

 .إصدار العملة الوطنية ومراقبة تداولها •

 .وإدارة أموال الخزينة وتمويل مشاريع الدولةحفظ  •

  .الرقابة على المصارف الخاصة •

  :قارن بين أنواع المصارف لتالية -٣

  المصارف التجارية  المصارف المركزية

 .مصرف رسمي تابع للدولة لها عدة مهام •

 .إصدار العملة الوطنية ومراقبة تداولها •

 .وإدارة أموال الخزينة وتمويل مشاريع الدولةحفظ  •

  .الرقابة على المصارف الخاصة •

 .ظيفتها األساسية قبول الودائع لتدفع عند الطلبو •

 .تعتمد لجذب الزبائن بالدعاية والتسهيالت المالية والفوائد •

 .مضاعفة الخدمات للمودعين كالكشف الدوري على الحسابات •

 .لكهرباء والماءدفع الضرائب والرسوم كفواتير ا •

  .تسليفاتها قصيرة األجل مرتفعة الفوائد •

  مصارف األعمال  المصارف المتخصصة

 .ة وتمولها الحكومة والمصرف المركزيالدولتنشئها  •

 .فيها القطاع الخاص أحيانا بجزء من الرأسماليشارك  •

 .تسليفاتها نحو قطاعات إنتاجية محددةتتوجه  •

 .ويلة بفوائد منخفضةالتسليفات آلجال متوسطة أو طتمنح  •

  .لتنشيط االقتصاد واستثمار الموارد المتوفرةضرورة  •

 .للشركات الكبرى التي تودع فيها أموالها آلجال طويلةتابعة  •

 .قدرة مالية كبيرةتمتلك  •

 . بالسرية تجاه الناسأعمالهاتحيط  •

 .لديها فروع وال وكاالتليس  •

 .المؤسسات التابعة لها قروضا طويلة األجلتسلف  •

 شراء األسـهم  (ه إلى قطاع األعمال   تتوجاستثماراتها   •

   ).والعقارات والمعامل أو أي استثمار مربح

  . عرف السياحة-٤

  .ستمتاع والترويح عن النفس وممارسة الهوايات المختلفةالناس من مكان إلى آخر بقصد االانتقال 

  .النصف الثاني من القرن العشرينالسياحة العالمية في ازدهار :  علل-٥

 .أقرت حق الموظفين والعمال بالعطل المدفوعةاالجتماعية التي التشريعات  •

 .نسبة التوفيرات األسرية بفعل ارتفاع المداخيلارتفاع  •





 

٢

 .تكاليف النقل البري والجوي وتطور أنظمة السالمة انخفاض •

 .ى كل منزل وانخفاض كلفة السفر بواسطتهاالسيارة الفردية إلدخول  •

 .شبكة المواصالت واتساعهاتطور  •

 .عدل األعمار وخفض السن التقاعديةمارتفاع  •

  . عرف المجال السياحي-٦

ا مـن عمـل     وبعـضه ) المناخ المعتـدل  (جغرافي جاذب للسياح لما يوفره من مقومات سياحية بعضها طبيعي         حيز  

  ).البنية التحتية السياحية(اإلنسان

   ما هي المقومات الطبيعية والبشرية للمجال السياحي؟-٧

  .الجميلةالمناظر  •  المعتدلالمناخ  •

  )الخ...الفنادق،المقاهي(التحتية السياحيةالبنية  •  .مواصالتبالنسبة لخطوط الع موقال •

  .وضح أهمية المجاالت السياحية في العالم -٨

  الفنادق •  .الجميلةالمناظر  •  .المعتدلالمناخ  •

  .الرياضيةمعات المج •  .اللهودور  •  .هيالمقا •

  . وضح األهمية االقتصادية للسياحة-٩

 .من التجارة الدولية% ٥السياحة مثل ت •

كالزراعة بزيادة الطلب على المواد (تنمية اقتصادي بشكل مباشر وغير مباشر العديد من القطاعاتعامل  •

 .)الغذائية والصناعات التحويلية على أنواعها

  .فرص عمل جديدة إمام المواطنين بصورة سريعةتخلق  •

  .القطاع السياحيدول العالم النامي إلى تنشيط سعى ت:  علل-١٠

 .للحد من البطالةوسيلة  •

 .ية األخرىاألسواق أمام القطاعات االقتصاد فتح •

 .العجز في الميزان التجاريسد  •

  .بمقومات سياحية مهمةتع الدول العربية تتم:  علل-١١

  .اآلثار •  .التراثعراقة  •

  .المعماريةالمشاهد  •  .المناظر الطبيعيةتنوع  •

  .من أسواق السياحية األساسية في العالمالقرب  •  .الدائماإلشماس  •

  

  

  

  

  





 

٣

 ثم أجب عن األسئلة التي تليه انطالقا منه وفي ضوء           البحرين،اقرأ المستند الذي يبين مهمات مؤسسة نقد         -١٢

  -:ما درسته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أذكر مصدر النص -١

  .تطور االقتصاد البحريني بعد االستقالل

  . عدد مهمات مؤسسة نقد البحرين-٢

  .المحافظة على ثبات قيمة الدينار  •  .إصدار النقد وتداوله •

  .اإلشراف على النظام المصرفي وتوجيهه •  .تنظيم عمليات صرف العمالت األجنبية •

  .اإلسهام في إيجاد سوق نقدية ومالية متطورة •  .تطورةمقابة االئتمان في إيجاد سوق نقدية ومالية ر •

  . حدد نوع المصرف الذي ينتمي إليه مؤسسة نقد البحرين-٣

  المصرف المركزي

  . وضح مفهوم المصرف المركزي-٤

  .هو مصرف رسمي تابع للدولة التي تعهد إليه بعدة وظائف ومسئوليات

  . قارن بين المصارف التجارية والمصارف المتخصصة-٥

  المصارف المتخصصة  المصارف التجارية

 .قبول الودائع •

 .تعتمد لجذب الزبائن الدعاية والتسهيالت •

 .مضاعفة الخدمات للمودعين •

 .الكشف الدوري على الحسابات •

دفع الضرائب والرسوم كفواتير الكهربـاء والهـاتف •

 .وأجور الموظفين

  .لسنداتتحصيل ا •

 .مصارف تنشئها الدولة •

 .تعهد بعملية تمويلها الحكومة والمصرف المركزي •

 .يشارك فيها القطاع الخاص أحيانا بجزء من الرأسمال •

تتوجه تسليفات هذه المصارف نحو قطاعات إنتاجيـة    •

 .محددة كالزراعة والصنـاعة

 .تمنح التسليفات آلجال متوسطة أو طويلة بفوائد منخفضة •

ف ضرورية لتنشيط االقتصاد واسـتثمار   هذه المصار  •

  .الموارد المتوافرة

  





 

١

  العاشرالدرس 

  حركة الرساميل وميزان الـمدفوعات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أين تتركز الرساميل في العالم؟-١

.).رانكفورت، باريسنيويورك، طوكيو، اوساكا، لندن، ف(تتركز في مـدن مالية مشهورة بمدن الرساميل وهي . .  

  ما المقصود بحركة الرساميل؟ -٢

  .الرساميل دون توقف في كل أنحاء العالم ضمن حركة التبادل مستمرة) انتقال(تجول

  . ماذا تشمل حركة الرساميل-٣

  .القروض المصرفية •  .تغطية الوردات •  . الخارجيةاالستثمارات اإلنتاجية •

  .على أنواعهاالتحويالت المالية  •  .الهبات والمساعدات •

  :قارن بين المراحل الثالث التجاهات حركة الرساميل -٤

  المرحلة األولى لتطور حركة الرساميل

 .تميزت بدفق مالي من الدول الصناعية باتجاه الدول النامية .١

 .م١٩٧٣استمرت حتى سنة  .٢

 .المصارف مولت العمليات التجارية .٣

  .الشركات الكبرى قامت باستثمار مباشر في العالم .٤

  المرحلة الثانية لتطور حركة الرساميل

 .أسعار النفط تعدل الدورة المالية .١

 تعاظمت المداخيل المالية بسبب ارتفاع أسعار النفط      م  ١٩٧٣بعد سنة    .٢

 .وتراكمت الرساميل في الدول النفطية

 .استثمرت الرساميل في عدة اتجاهات .٣

  .اآلالتأصبح دور الدولة تزويد الدول النفطية والنامية بالمعدات و .٤

  المرحلة الثالثة لتطور حركة الرساميل

 .الرساميل تتخطى تمويل التجارة الخارجية .١

حركة الرساميل ليست لتغطية التبادل التجاري بل حركة مستقلة عن  .٢

 .التجارة الخارجية

  .هدفها ليس تحويل األموال إلى الخارج وإنما لالستثمار أو المضاربة .٣

  .م١٩٧٣ساميل الناجمة من ارتفاع أسعار النفط عام اتجاهات استثمارات الر:  علل-٥

  .شراء أسهم بشركات عالمية •  .إنشاء البنى التحتية •

  .توظيفها في المصارف العالمية •  ,تقديم المساعدات والقروض •

  ما هي العوامل التي ساعدت على تنشيط حركة الرساميل؟ -٦

  .تطور االتصاالت والمواصالت •  .الشركات المتعددة الجنسيات •

  .الرساميل المتحفزة •  .االتفاقات التجارية الدولية •





 

٢

  .تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات من عوامل تنشيط حركة الرساميل:  علل-٧

  .توزعت فروعها في أكثر من بلد وقارة •  .توسع مجال عمل هذه الشركات •

  .دفع األجور •  .أصبحت الرساميل تتنقل من بلد إلى أخر لبناء المؤسسات •

  .جمع األرباح حيث ما وجدت •  .فقات على أنواعهاتغطية الن •

  : منكالًعرف  -٨

  .رساميل يتم استثمارها لمدة قصيرة لـمدة قصيرة لـتحقيق ربح سريع :الرساميل المتحفزة •

 . يحتسب الرساميل الداخلة والخارجة في بلد معين ويقارن بينها لتبين الخسارة والربح:ميزان المدفوعات •

  .ساسـية لـميزان المدفوعات أذكر الموازين األ-٩

  .ميزان الرساميل غير المنظورة •  .الـميزان التجاري •

  .ميزان الرساميل •  .ميزان المساعدات •

  : قارن بين الموازين التالية-١٠

  ميزان الرساميل غير المنظورة  الميزان التجاري

عملية مقارنة بين قيمة الصادرات وقيمة الـواردات •

  .خالل سنة معينة

اخل والخارج من األموال التي ال تطلـب        يحتسب الد  •

 .إدارات الجمارك تصريحها بها

تشمل الداخل والخارج من المبالغ الخدمات الـصحية         •

 .والثقافية والسياحية ومصاريف المنظمات الدولية

 .نتيجة المقارنة مؤشر واضح على نمو االقتصاد •

  .تسجل الدول المتقدمة ربحا واضحا في الميزان •

  ميزان المساعدات  اعداتميزان المس

يحتسب الداخل والخارج من الهبات العينية والنقديـة •

 .لبلد ما خالل سنة

 .الداخلة خالل الحروب والكوارثترتفع قيمة الرساميل  •

شكل جزء مهم من ميزان مدفوعات في لبنان خـالل •

  .الثمانينات

يحتسب الرساميل التي تحول إلى الخارج خالل سـنة    •

 .شرة وشراء المؤسسات واألسهملالستثمارات المبا

 .يحتسب األموال الداخلة لنفس الغرض وبنفس العام •

إذا كانت الرساميل الخارجة أكبر من الداخلـة فهـذا           •

   .يعني فائض بالرساميل وللبلد تأثير اقتصادي

   ما هي الوسائل التي اتبعتها الدول النامية لتعويض العجز في ميزان مدفوعاتها؟-١١

 .واستثمارها في القطاعات اإلنتاجيةجلب الرساميل  •

 .تشجيع الصادرات وتقليص الواردات •

 .االستدامة من صندوق النقد الدولي أو من المؤسسات المالية الدولية •

 .أو صناديق الدعم أو من المصارف الخاصة •

  

  





 

٣

انطالقا منه وفي ضوء   ثم أجب عن األسئلة التي تليه        العالم، أقرأ المستند الذي يبين أهم المراكز المالية في          -١٢

  :ما درسته

  . حدد التاريخ والعام الذي تم فيه حركة رؤوس األموال للمراكز المالية-١

  م١٩٨٦ يناير ٣١تاريخ  •

  . كم تبلغ قيمة رؤوس األموال في مركز لندن-٢

  . مليار دوالر٤٨٦ •

  . سم أعلى مركزين من حيث توفر رؤوس األموال-٣

  ).  مليار دوالر٢١١١(نيويورك •

  ). مليار دوالر١٧٧٧(وكيوط •

  . سم أقل مركزين من حيث توفر رؤوس األموال-٤

  ). مليار دوالر٨٣(بال  •

  ). مليار دوالر٦٩(جوهانسبرغ  •

   ما هي المراكز المالية التي تتساوى في رؤوس ألموالها؟-٥

  ). مليار دوالر٢٠٨(فرانكفورت  •

  ). مليار دوالر٢٠٨(باريس  •

  ). مليار دوالر١١١(ميالنو  •

  ). مليار دوالر١١١(زيوريخ  •

  . عدد عوامل تنشيط حركة الرساميل-٦

  .تطور االتصاالت والمواصالت •  .الشركات المتعددة الجنسيات •

  .الرساميل المتحفزة •  .االتفاقات التجارية الدولية •





 

٤

القا منه وفي انط ثم أجب عن األسئلة التي تليه       اقرأ المستند الذي يبين موازين المدفوعات في بعض الدول،         -١٣

  :ضوء ما درسته

  م ؟١٩٩٢ ما الدول التي سجلت عجزاً في ميزان مدفوعاتها في عام -١

 .الواليات المتحدة األمريكية •

 .المانيا •

  .تشاد •

  م ؟١٩٩٠ حدد الدول التي سجلت فائضاً في ميزان مدفوعاتها في عام -٢

 .اليابان •

  .المانيا •

  ه الدول ؟ بم تفسر وجود فائض في ميزان مدفوعات هذ-٣

 .تراكم الرساميل •

 .تملك عملية مستقرة السعر •

  .تتوافر لها فرص االستثمار في الداخل والخارج •

  عجز في ميزان المدفوعات؟لتعويض الالدول النامية التي اتخذتها ر يا التدابم -٤

 .جلب الرساميل واستثمارها في القطاعات اإلنتاجية •

 .تشجيع الصادرات وتقليص الواردات •

 .ولي أو من المؤسسات المالية الدولية من صندوق النقد الداالستدانة •





 

١

  حلادي عشر االدرس 

  الدوليةمنظومة ـلا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عدد عناصر المنظومة الدولية -١

  .السياسية واالقتصاديةالتجمعات  •  .الدول •

  العناصر التي تجعل من العالم وحدة متماسكة؟دد  ح-٢

  .متعددة الجنسيةشركات  •  .منظمسوق  •

  .الدولي للعملالتقسيم  •  .عالميةمواصالت  •

  .ة الدوليةدور السوق المنظم في المنظوم:  علل-٣

 .أسعار المواد األساسية المتبادلة لبورصة عالميةتخضع  •

 .الدول الصناعية كمصدر للسلع واآلالت واألجهزة أو كمستوردة للمواد األولية على التجارة الخارجيةتسيطر  •

 .أجهزة اإلعالم الفعالة على إدارة األسواقتساعد  •

 .في أذواق المستهلكين حتى تجعل من بعض السلع حاجات عالمية تؤثر •

  .ةفي المنظومة الدوليدور الشركات المتعددة الجنسيات : علل -٤

 .هذه المؤسسات المواد األولية والسلع الوسيطة تلبية لضرورات اإلنتاجتنقل  •

 .ن مصانعها لتوزعها على األسواق العالميةم االستهالكيةالسلع تنقل  •

 .على ثلث التجارة الدولية والخارجيةتسيطر  •

 .وتأمين األموال الالزمة للعملهذه الشركات الرساميل من بلد إلى آخر لتمويل المنشآت والمعامل تحول  •

 .الرساميلمما يؤدي إلى عولمة أو استثمارها تعيد توظيفها لإلدارة األم األرباح اتجمع  •

  الميا وسهلت تكثف التبادل التجاري؟ حدد العناصر التي أعطت المواصالت بعداً ع-٥

 .والالسلكيةاالتصاالت السلكية تطور  •

 .والطرق البريةوالسكك الحديدية التلفزيوني البث  •

 .في خفض تكاليف نقلهاشبكة المواصالت تطوراً عرفت  •

  ما المقصود بالتقسيم الدولي للعالم؟ -٦

  .أو في تقديم خدمات معينة ية في إنتاج زراعي أو صناعي محددات الوطنلالقتصادالنسبي التخصص 

  .الصناعية على التقسيم الدولي للعمل تسيطر الدول : علل-٧

 على األسواق  تسيطر •

 .تتجمع فيها الرساميل •

..).اإلحيائيةالطيران، صناعة الفضاء، اإللكترونيات الدقيقة، الهندسة (المتقدمةفيها الصناعات تتمركز  • .   

  





 

٢

  .عدد أهم التحوالت التي حصلت في المنظومة الدولية -٨

 .الثنائيةسقوط  •

 .قوى اقتصادية جديدةبروز  •

  . اشرح مفهوم الثنائية الدولية-٩

واألخرى برئاسة االتحـاد    ) المعسكر الرأسمالي (العالم إلى معسكر أحدهما برئاسة الواليات المتحدة األمريكية       تقسيم  
  ).الدول االشتراكية(السوفيتي

  ما هي القوى االقتصادية الجديدة لتحوالت المنظومة الدولية؟ -١٠

 . المكسيك– كندا –يضم الواليات المتحدة ): المجال األمريكي(شمال أمريكا للتبادل الحرمنطقة  •

 ).المجال األوروبي(األوروبيةالمجموعة  •

 .صنيعأهم أعضائها اليابان والدول الحديثة الت): مجال الهادئ(آسيا الشرقيةدول  •

  :قارن بين اآلتي -١١

  االقتصادي لمنطقة شمال أمريكاالمجال 

 .إقامة سوق حرة للتبادل .١

 .توسع السوق واالستفادة االقتصاد من وفرة اليد العاملة .٢

  .بداية لتوسع قد يمتد إلى دول أخرى في القارة األمريكية .٣

  االقتصادي للمجموعة األوروبيةالمجال 

 .م١٩٥٧تأسست هذه المجموعة مع اتفاقية روما سنة  .١

 ،هولنـدا  بلجيكـا،  إيطاليا، فرنسا، ،ألمانيا ( أوروبيةل   دو ٦ضمت   .٢
 .)للوكسمبورغ

 .سعت هذه المجموعة إلى تأسيس االتحاد األوروبي .٣

ـ وغنيـة   ضـخمة   استهالكية  تشكل هذه المجموعة سوقاً      .٤ الموارد ب
   .والرساميل

  االقتصادي لدول آسيا الشرقيةالمجال 

هونـغ كونـك،     (أهم أعضائها اليابان والدول الحديثـة التـصنيع        .١
 ).سنغافورا، تايوان، كوريا الجنوبية

أدى إلى نمو هذه المجموعة االقتـصادية إلـى تحويـل التجـارة              .٢
  .الخارجية من المحيط األطلسي إلى المحيط الهادئ

  

  

  

  

  

  

  





 

٣

 ضـوء مـا       ثم أجب عن األسئلة التي تليه انطالقا منـه وفـي            ،اقرأ المستند الذي يبين المنظومة الدولية     -١٢

  -:درسته

  .سم العمالقة االقتصاديون في المنظومة الدولية  -١

  .اليابان •  .المتحدة األمريكيةالواليات  •  .لمانياأ •

  ؟ي البترول لمركز القرار الدوليفي أي منطقة يخضع احتياط -٢

  .األوسطالشرق  •

  ؟ض االستقاللية تجاه مركز القرارما الدول التي تتمتع ببع -٣

  .الصين •  .الهند •

.عدد عناصر المنظومة الدولية -٤    

 .منظموق س •

 .متعددة الجنسياتشركات  •

 .عالميةمواصالت  •

  .الدولي للعملالتقسيم  •

  .بين التحوالت التي طرأت على المنظومة الدولية  -٥

 ).سقوط االتحاد السوفيتي(الثنائيةسقوط  •

 ).دول شرق آسيا+ المجموعة األوروبية + منطقة شمال أمريكا للتبادل الحر(ة جديدةقوى اقتصاديبروز  •





 

٤

 ثم أجب عن األسئلة التي تليه انطالقا منـه وفـي   ، في العالمالدفع االقتصاديراكز ماقرأ المستند الذي يبين    -١٣

  :درستهضوء ما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .القرارتشكل منها مركز سم الدول التي ت -١

  .اليابان •  .المتحدة األمريكيةالواليات  •

  .الغربيةأوروبا  •  .السوفيتي سابقااالتحاد  •

  يطة؟ضمن القوى الوس ما هي الدول التي تصنف -٢

  .البرازيل •  .الصين •  .الهند •

  التبادلية؟ القاتهاعضمن الوسيطة للقوى ماذا توفر المراكز  -٣

  .هندسة •  .نهائيةمنتوجات  •

  .خدمات •  .تكنولوجيا •

  .المإعـ •  .رساميل •

  عالقاتها التبادلية؟المراكز ضمن لدول الوسيطة توفر القوى ماذا  -٤

  .عاملةيد  •  .الدينمة خد •  .أوليةمواد  •

  . عدد تحوالت المنظومة الدولية-٥

 .الثنائيةسقوط  •

  .قوى اقتصادية جديدةبروز  •





 

١

   عشر الثاينالدرس 

  نـمط التنمية األورويب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما هي المراحل التي مرت بها أوروبا؟ -١

.عيشها العالم اليومالتي ي(الثورة الثالثة  §  .الثورتان الصناعيتان األولى والثانية §  .الثورة الزراعية § (  

  .أذكر أهم التغيرات التي أحدثتها الثورة الزراعية في أدوات اإلنتاج وأنماطه في أوروبا -٢

  .الجمع بين الزراعة وتربية الماشية §  .إلغاء نظام المناوبة وإحالل الدورة الزراعية §

  .تحسين أدوات العمل الزراعي §  .إدخال زراعات جديدة والتوسع في إنتاجها §

  .تجفيف المستنقعات وتوسيع األراضي §  .صيل الحيوانات وانتقاء البذورتأ §

  كيف أدت الثورة الزراعية إلى توفير الشروط األساسية النطالق الثورة الصناعية األولى؟ -٣

  أدت إلى النمو الديموغرافي الكبير §  %.٥٠زيادة اإلنتاج إلى أكثر من  §

  .نشطت الصناعات النسيجية §  .تفريغ قطاع مهم من األيدي العاملة للصناعة §

  :من حيث أهم الخصائصقارن بين الثورات الصناعية األولى والثانية والثالثة  -٤

  الثورة الصناعية األولى

تقنيات بسيطة، طاقة (

  )ملوثة وكثير من الحديد

 .تلبي حاجات السوق الداخلية من السلع االستهالكية الخاصة بالنسيج §

 .مو الصناعيصناعة النسيج الرمز األول للن §

 .انتشار زراعة القطن وتربية األغنام §

 .تضاعف الطلب على الحديد §

 .م١٨اختراع المحرك البخاري نهاية القرن  §

 .زاد استخدام الفحم الحجري §

  .ارتفعت حمولة األسطول البحري التجاري الدولي §

  الثورة الصناعية الثانية

   ) تغيرات نوعية( 

 .٢٠بدأت أوائل القرن  §

 .ع توليد الكهرباء واكتشاف النفط وظهور الصناعات الكيمائيةتمثلت باخترا §

 .اختراع المحرك االنفجاري §

 . محرك الديزل محل اآللة البخارية في تشغيل اآلالت الكبيرةحل §

 .إنتاج األلمنيوم وعدة مركبات كيماوية §

 .إنتاج الفحم الحجريتزايد  §

 تكثفت حركة وسائل النقل بين القارات §

  .ى حساب القطاع الزراعياجتذاب العمالة عل §

  الثورة الصناعية الثالثة

  )ثورة صناعة وتقنية(

 .٢٠بدأت في العقود األخيرة من القرن  §

 .استعمال الطاقة الذرية والجيوفيزيائية وااللكترونيات §

 تطور علوم الفضاء §

 .أدت لتحسين نوعية نوعية اآلالت وشروط العمل §

 . الكبرىالتوسع في استخدام العمل اآللي في المصانع §

 .برزت أهمية الكادرات العليا المتخصصة في إدارة العمل §

  .نزوح العمالة قطاعيا نحو قطاع الخدمات §





 

٢

  الثورة األولى، الثانية، والثالثة؟:  ما أهم الصناعات في-٥

  .استخراج الفحم – تربية الماشية – القطن – صناعة النسيج §  الثورة الصناعية األولى

  .النايلون – البالستيك – األلمنيوم §  الثورة الصناعية الثانية

.. طائرات – فضاء (صناعات تقنية متطورة §  الثورة الصناعية الثالثة .(  

  . وضح خصائص نمط التنمية األوروبي-٦

  .الزراعة أساس االنطالقة الصناعية §

  .بساطة التقنيات وسهولة انتقالها §

  .الحاجات الداخلية محرك التنمية §

  .التأهيل المهني §

  .عدد المشاكل التي نتجت عن نمط التنمية األوروبي -٧

 .السباق على الموارد واألسواق §

 .تفاوت النمو بين دول الـعالم §

 .التنافس على األسواق والحروب االقتصادية §

  كيف واكب التأهيل المهني في الدول الصناعية تطور تقنيات العمل؟ -٨

 .صناعية بسيطة ال تتطلب طاقة عقلية بقدر ما يلزمها من طاقات عضليةكانت األعمال ال :في البداية §

 .التنظيم العلمي للعمل فرض تخصصات مختلفة ومهارات محددة :في الثورة الصناعية الثانية §

تفرض إعداد عاليا للقسم األكبر من اليد العاملة بسبب تعقـد اآلالت وبـسبب               :في الثورة الصناعية الثالثة    §

 .مة إلى االبتكار والتجديد الستمرار النمو االقتصاديالحاجة الدائ

   ما نتائج الصراع بين الدول الصناعية من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية في العالم؟-٩

 .االستعمار في مرحلة أولى §

 .تحول الحقا إلى أشكال جديدة من السيطرة االقتصادية على بلدان العالم النامي §

  األطراف في بنية االقتصاد العالمي؟ما معنى المراكز و -١٠

 .هي الدول الصناعية التي تتراكم فيها الرساميل والتقنيات الحديثة وهي التي تحرك االقتصاد الدولي :المراكز §

هي دول العالم النامي حيث تستخرج المواد األولية وتتوافر فيها مصادر الطاقة ويسوق إنتاج الدول   :األطـراف  §

 .اليد العاملة الرخيصةالصناعية وتكثر فيها 

  م لغاية الحرب العالمية الثانية؟١٩ لماذا طبقت الدول الصناعية الحماية الجمركية منذ القرن -١١

  .ات المحلية من المنافسة الخارجيةلحماية السلع الوطنية والصناع

  

  

  

  





 

٣

نـه وفـي ضـوء    أقرا المستند الذي يبين مفهوم الثورة الصناعية، ثم أجب عن األسئلة التي تليه انطالقا م            -١٢

  :دراسته

  

  . حدد مفهوم الثورة الصناعية-١

  .تغيرات تقنية واقتصادية وسياسيةالثورة الصناعية تعني  §

   ما أثر الثورة الصناعية على المجتمع األوروبي؟-٢

تمع حديث أدت في أوروبا إلى انتقال بطيء وتدريجي من مجتمع تقليدي قائم على النشاط الزراعي إلى مج §

  .قائم على النشاط الصناعي

  .كان لهذا االنتقال مهمة على البني االجتماعية واالقتصادية والسياسية لشعوب أوروبا §

   ما الشروط التي توافرت في انجلترا النطالق الثورة الصناعية؟-٣

  السوق الالزمة لتصريف المنتجات §اليد العاملة    §  التقنية    §  الرساميل   §

  . ن بين الثورة الصناعية الثانية والثورة الصناعية الثالثة قار-٤

  الثورة الصناعية الثالثة  الثورة الصناعية الثانية

  .بـدأت في أوائل القرن العشرين §

 .تمثلت باختراع توليد الطاقة واكتشاف النفط §

 .ظهور الصناعة الكيميائية §

 .اختراع المحرك االنفجاري §

لبخارية في تـشغيل اآلالت      اآللة ا  حل المحرك الديزل محل    §

 .الكبيرة

اجتذب القطاع الصناعي خاللها قسما من اليد العاملة علـى           §

  .حساب نسبة العاملين في القطاع الزراعي

  .في العقود األخيرة من القرن العـشرينبدأت  §

 .استعمال الطاقة الذرية والشمسية والجيو فيزيائية §

 .انتشار االلكترونيات والمعلوماتية األتمتة §

 .تطور علوم الفضاء §

إحالل الموارد البالستيكية محل الخشب واأللياف الطبيعيـة         §

 .والمطاط

 .أدت إلى تحسين نوعية اآلالت وشروط العمل §

التوسع في استخدام العمل اآللي والربوت فـي المـصانع           §

 .الكبرى

 .الرقابة االلكترونية لمراحل اإلنتاج §

  .رة العملبرزت أهمية الكادرات العليا المتخصصة في إدا §
  





 

١

   عشر لثالثاالدرس 

  الزراعة والصناعة- املتحدة األمريكيةلواليات ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الواليات المتحدة األمريكية قوة عظمىتعتبر : علل -١

 النظام الدولي الحاليمركز  §

 .منتصرة بعد الحرب العالمية الثانية التي لم تجر على أراضيهاخرجت  §

 .وبقوتها العسكرية ونظام النقد الدولي،  ألمن الدوليمجلس ان خالل قوتها السياسية واالقتصادية في العالم ممارست  §

  .عدد مواطن القوة في الزراعة األمريكية -٢

  .ممكننة تستعمل تقنيات متطورةزراعة  §  .الزراعية محرك أساسياألسواق  §

  .حلقة وسيطة في النظام االقتصاديالزراعة  §  .الزراعيالتنظيم  §

    ,المجال الزراعيتحوالت  §

  األسواق في الزراعة األمريكية؟ما أثر  -٣

  .للمؤسسات الزراعيةالصناعية واالستهالكية الحاجات تلبي  §  .الزراعةاألساسي لقطاع المحرك  §

  :ما الفرق بين -٤

  الصغيرةلمزارع ا

 .لزيادة دخلهمعملون جزئيا يمزارعون يملكها  §

 .من عدد االستثمارات% ٧٠تشكل  §

    .من اإلنتاج% ١٠حقق ت §

  العائليةارع المز

 . ألف دوالر أمريكي٢٥٠ و ٤٠بين ة سنويا نتاج الواحدإقيمة  تتراوح §

 . هكتار٣٠٠تزيد مساحة الواحدة منها عن ال  §

 .على العمالة الزراعيةتعتمد  §

 .من االستثمارات% ٢٥تشكل  §

  .المحاصيل الزراعيةمن % ٤٠تنتج  §

  الرأسمالية الحديثالمزارع 

 .من عدد االستثمارات% ٥تشكل  §

 . ألف دوالر أمريكي سنويا٢٥٠إنتاج الواحدة يفوق معدل  §

 .ية غذائيةأو تجمعات صناععائالت أو شركات مساهمة تديرها  §

  .من المحاصيل الزراعية% ٥٠إنتاجها يبلغ  §

  . بيئية واقتصادية عدةمن مشاكل رغم تقدمها ةاألمريكيتعاني الزراعة : علل -٥

  .التلوث §  .المناخية المفاجئةالتغيرات  §

  .المزارعينمديونية  §  .األسواق الزراعيةضيق  §

  





 

٢

  . صناعات وخدمات عديدةالزراعيواكب مؤسسات االستثمار ت:  علل-٦

 .لها مقومات اإلنتاج في مراحله كافةلتؤمن  §

 ...صناعة اآلليات واألدوات الزراعية واألسمدة واألعالف واألدوية البيطرية ومبيدات الحشرات أولها  §

 ...الصناعات الغذائية ومؤسسات التوزيع والدعاية وصناعة النسيج والتبغ آخرها  §

 .عات تحث المؤسسات الزراعية على التحديث وزيادة اإلنتاجالصناهذه  §

 .للحفاظ على استقرار األسعارتسعى  §

 .أحيانا على الحكومة لدعم القطاع الزراعي وتسهيل اإلنتاجتضغط  §

  .م١٩٧٣المتحدة األمريكية بالفحم الحجري لتوليد الطاقة بعد سنة اهتمام الواليات : علل -٧

  .واليات المتحدة األمريكيةاالحتياطي العالمي موجود في ال) ثلث(رةبكميات كبيفره توا §

  .أسعار النفطارتفاع  §  .متدنيةكلفته  §

    .على احتياطها من النفطالمحافظة  §

  .توافر اليد العاملة الصناعية بكثرة في الواليات المتحدة األمريكية:  علل-٨

  . من الخارج ومنهم جنسيتهم بشكل انتقائياالختصاصيناستقطاب  §  .اإلعداد الفني والمهني لأليدي العاملةتوافر  §

  .فيها الصناعات القديمة األمريكية المناطق التي تتركز  حدد-٩

 .شيكاغو – كليفلندا – بيتسبرغ تتركز في :التعدين §

 .الغزل والحياكة تتركز في كارولينا وجورجيا. ١ :النسيجقطاع  §

  ).كيالدوراس ام(في المناطق الحرة في المكسيك التفصيل والخياطة . ٢                   

 ).السيارات في العالمعاصمة  – ديترويت(في منقطة البحيرات الكبرى  :السياراتصناعة  §

  .لكترونيات والكيمياء من أهم دعائم االقتصاد األمريكيتعتبر صناعة اإل: علل -١٠

 .عليها شركات عمالقة متعددة الجنسياتسيطر ت §

 .على هذه الشركات على األسواق الداخلية والعالميةتسيطر  §

 . من المواد والتقنياتريإليها اكتشاف الكثيعود  §

 .هذه الشركات بتحديث االكتشافات في مجال المعلوماتية والتقنيات اإلحيائيةتقوم  §

 .إليها الباحثين والعلماء والمهندسين من مختلف أنحاء العالمتجتذب  §

  .اشرح واقع الصناعات الفضائية األمريكية -١١

  .على األسواق العالمية الداخليةمسيطرة  §  .فيها الواليات المتحدة دون منافستتقدم  §

  .الشركات التي تعمل في هذا المجال من تنفيذ برامج ناسا لغزو الفضاءتفيد تس §  . طائرة نقاثة٢٥٠٠ تستخدم §

  .ازدهار صناعة البناء في حزام الشمس:  علل-١٢

  .العمالة نحو الجنوبجذب  §  .الصناعات الحديثة نحو الجنوب والجنوب الغربيانتقال  §

    .نمو قطاع البناء في هذا الحزامتعاظم  §

  . حدد أهم التحديات التي تواجه الصناعة في الواليات المتحدة األمريكية-١٣

 .أوروبية محدودة في مجال الطيرانمنافسة  §

 .بيرة في مجال تسويق االلكترونياتيابانية كمنافسة  §

 .الدول الحديثة التصنيع في السيارات والتعدين والنسيجمنافسة  §





 

٣

المتحدة األمريكية ثم أجب عن األسئلة التـي        اقرأ المستند الذي يوضح تطور مصادر الكهرباء في الواليات           -١٤

  :هتليه انطالقا منه وفي ضوء ما درست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . مصادر الكهرباء في الواليات المتحدةعدد -١

 .الفحم §

 .الغاز §

 .الكهرباء §

 .الفيول §

 .الذره §

  .١٩٨٩عام % ١٠ حدد المصادر التي ساهمت بنسبة أكبر من -٢

  .، الذرةم الفح

  .١٩٨٩ و ١٩٧٠ أحسب الفرق في نسبة مساهمة محطات الغاز بين عام -٣

٢٠=  ٢٠ – ٣٠%  

  م؟١٩٧٣ الحجري اهتماما خاصا بعد سنة الفحم لماذا أولت الواليات المتحدة -٤

 .لتوافره §

 .متدنيةكلفته  §

 . العالمي منه في الواليات المتحدةاالحتياطيثلث لوجود  §

  . من السائل األسوداحتياطهاعلى حفاظا  §





 

١

   عشر الرابعالدرس 

  اخلدمات واملبادالت- الواليات املتحدة األمريكية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بين أنواع الخدمات في الواليات المتحدة األمريكية -١

 المواصالت. ٢    التجارة والخدمات. ١ :الخدمات العادية •

 اتجاهات المستقبل. ٣   مدن المال واألعمال. ٢    القرار االقتصادي. ١ :الخدمات العليـا •

  ما الدور الذي تلعبه المواصالت في الواليات المتحدة األمريكية؟ -٢

 .وحدة المواصالت المجال الجغرافي األمريكي •

 .وسعت السوق الداخـلية •

 . الصيانة واإلدارة وتوزيع الطاقة والتحميل والتفريغيعمل ثالثة ماليين عامل في مجال •

  ؟نلماذا تم تطوير سكك الحديد والنقل المائي؟ وأي نتيجة خلفها التنافس بين هاتين الوسيلتي -٣

  .ربط شبكات سكك الحديد •  .بفضل السيطرة على المجال الجغرافي •

  . النقلأدى إلى خفض تكاليف •  .وجود البحيرات سمح ببناء شبكة خطوط مائية •

  صف واقع النقل البري؟ -٤

تتمتع بشبكة نقل بري حديثة ومتقدمة، وتولتها إنشاءها اإلدارة الفدرالية فهناك خطـوط تـربط شـواطئ األطلـسي      

  .بالهادئ وأخرى تربط مدن الجنوب بمدن الشمال الصناعي

  التذاكر؟ما العوامل التي أدت إلى تنشيط النقل الجوي وتلك التي أدت إلى خفض أسعار  -٥

 .اتساع األعمال وازدهارها نشطت الطائرة في النقل الداخلي •

 .المنافسة التي أدت إلى خفض أسعار التذاكر •

  أين يتم اتخاذ القرار االقتصادي بالنسبة للمؤسسات الكبرى؟ -٦

، وتضع الخطـط  في المركز الرئيسي ألنه يجمع بين القرار واإلدارة، واإلدارة العامة تقوم بأعمال اإلشراف اإلداري   

  .المستقبلية لعمل هذه المؤسسات، تتجمع مراكز اإلدارة العامة للمؤسسات الكبرى في أحياء المال واألعمال

   كيف تتوزع مدن المال واألعمال في الواليات المتحدة؟-٧

  أهم المدن  المنطقة

  ).فيدراليمركز الحكم ال(واشنطن – بلتيمور – فيالدلفيا – نيويورك  منطقة الساحل الشمالي

   كليفلند – مينيابوليس – ديترويت – شيكاغو  منطقة البحيرات الكبرى والوسط الغربي

   هيوستن – داالس  منطقة الجنوب

   سياتل – سان فرانسيسكو – لوس أنجلوس  منطقة الغرب

  .تحدةتمركزت الشركات الصناعية والمالية في السابق على الساحل الشمالي الشرقي للواليات الم: علل-٨

  .بسبب العالقات التي كانت قائمة مع أوروبا إبان الثورة الصناعية الثانية





 

٢

  . حدد أنواع المبادالت الخارجية األمريكية-٩

  ). الحبوب والنفط علىوتسيطر (اإلنتاج العلمي والثقافي – الرساميل – السلع

  .حدد أسماء الشركات التجاريون للواليات المتحدة األمريكية -١٠

  المكسيك §  اليابان §  أوروبا §  كندا §

Û كندا الشريك التجاري األول  Û المكسيك المستدين األول  

  :قارن بين -١١

  الواردات األمريكية  الصادرات األمريكية

 .تصدر السلع المصنعة العالية التقنية •

 .تسيطر على سوق الطيران والفضاء •

 .سوق اإللكترونيات وسوق األسلحة •

ري والحبـوبفي تجارة الفحم الحج   تؤثر مباشرة    •

  .والصناعات الغذائية

تدخل سوقها السلع اآلسيوية واألوروبية والكنديـة        •

 .والمكسيكية وغيرها

مؤلفة من البترول والمـواد الزراعيـة المداريـة          •

والسلع المصنعة والسيارات واألجهزة الكهربائيـة      

 .اإللكترونية

 شـكلت    حيـث  تزايدت هذه السلع في الثمانينـات      •

 .عاممن االستهالك ال% ١٤

تملك قدرة تنافسية عالية بسبب جودتهـا ورخـص       •

  .ثمنها

  .تواجه الواليات المتحدة األمريكية رغم قوتها االقتصادية صعوبات تجارية كبيرة:  علل-١٢

 .اشتداد المنافسة الخارجية بينها وبين الدول الصناعية •

 .ة اليابانية لهاتراجع مبيعات الواليات المتحدة من الصلب وشبه المواصالت بسبب المنافس •

 .نشأت حرب الحبوب بينها وبين السوق األوروبية المشتركة •

  من يقوم باالستثمارات الخارجية األمريكية؟ وكيف يتم ذلك؟ -١٣

  .الشركات المتعددة الجنسيات األمريكية وذلك عن طريق فتح فروع متعددة لها في أنحاء العالم

  .في العالم) يكية  األمر–االنجليزية (انتشار اللغة : علل -١٤

 .لغة األعمال والعلوم •

 . مليون شخص في العالم٧٠٠يتكلمها أكثر من  •

 .ينتشر نمط الحياة األمريكية عبر دول العالم من خالل الموسيقى األمريكية وأنماط المالبس وطرق االستهالك •

 .مصدر المصطلحات العلمية في المعلوماتية واإللكترونية والفضاء •

 .ألبحاث العلميةلغة المؤتمرات وا •

 .دخلت األطباق األمريكية مطابخ العالم •

 مليون دوالر تنفق في إعـداد معلمـي اللغـة    ٦٠تهتم مؤسسة فورد بنشر هذه اللغة فتخصص لها كل سنة        •

 .االنجليزية في أنحاء العالم كافة





 

٣

أقرا المستند الذي أمامك والذي يمثل التبادل التجاري بين الواليات المتحدة األمريكية والعالم وفـي ضـوء                  -١٥

  :المستند ومما درسته أجب عن األسئلة التي تليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . سم الدول التي تقيم معها الواليات المتحدة األمريكية عالقات تجارية-١

  أفريقيا   §  أوروبا §  كندا   §

  أوقيانيا §  بقية دول آسيا §المكسيك وبقية دول أمريكا الجنوبية   §

      .اليابان §

   أي من الدول تسجل أكبر صادرات مع الواليات المتحدة األمريكية؟-٢

  أوروبا §

   أي من الدول تسجل أقـل واردات مع الواليات المتحدة األمريكية؟-٣

  أوقيانيا §

  مجموع صادرات كل من أفريقيا واليابان مع الواليات المتحدة األمريكية؟ ما -٤

§ ٢,٢٠% = ١٨% + ٢,٢  

  : قارن بين-٥

  األمريكية الواردات  األمريكيةالصادرات 

  .المصنعة والعالية التقنيةالسلع 

  .على سوق الطيران والفضاءتسيطر 

  األسلحةااللكترونيات وسوق سوق 

مباشرة في تجـارة الفحـم الحجـري والحبـوبتؤثر  

  . الغذائيةوالصناعات

ريـة والـسلع المـصنعة    اوالمواد الزراعية المدالبترول  

والسيارات واألجهزة الكهربائيـة وااللكترونيـة بـسبب        

  .جودتها ورخص ثمنها





 

٤

منه وفـي  التي تليه انطالقا  ثم أجب على األسئلة     الستثمارات األمريكية في الخارج     ا بينيأقرا المستند الذي     -١٦

  :ضوء دراستك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .إليها االستثمارات األمريكية تتوجه األوروبيإلى االتحاد بلدان صناعية تنتمي ثالث سم  -١

  .المتحدةالمملكة  §  ألمانيا §  فرنسا  §

  .في كنداوقيمة االستثمارات في البلدان النامية االستثمارات األمريكية احسب الفرق بين قيمة  -٢ 

 . مليار دوالر٢٦=  ٦٨ – ٩٤ §

  في البلدان النامية؟قيمة االستثمارات األمريكية بم تفسر ارتفاع  -٣

تـسهيالت  رخيـصة تمـنح     ية لعمالة   امتالك الدول النام  في البلدان النامية بسبب     قيمة االستثمارات األمريكية    ترتفع  

  .مهمةوضرائبية جمركية 

  ت الخارجية؟التي تقوم باالستثماراعلى الشركات األمريكية ماذا يطلق  -٤

  .عليها الشركات المتعددة الجنسياتيطلق 

  األمريكية؟التجارة الخارجية ما الصعوبات التي تواجه  -٥

 .المنافسة الخارجية بينها وبين الدول الصناعية §

 .ة اليابانية لهاتراجع مبيعات الواليات المتحدة من الصلب وشبه المواصالت بسبب المنافس §

 .نشأت حرب الحبوب بينها وبين السوق األوروبية المشتركة §

  





 

١

   عشر اخلامسالدرس 

  االحتاد األورويب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أذكر أهداف السوق األوروبية المشتركة -١

 .توحيد السوق بإزالة الحواجز الجمركية بين الدول األعضاء §

 .إيجاد تعرفة جمركية موحدة للسلع المستوردةتوحيد السياسة التجارية ب §

 .حرية انتقال األشخاص والرساميل والخدمات بين الدول األعضاء §

 .توحيد السياسة الزراعية والنقل §

 . االقتصادية واالجتماعية والتشريعيةالسياسةتنسيق  §

 .انضمام دول ما وراء البحار إلى السوق §

 . سنة١٥ أو ١٢اء السوق بطريقة مرحلية خالل شإن §

  .عدد المؤسسات الني أنشئت لدعم تطوير السوق، محدداً دورها -٢

.يسهم في إرسال تنمية متوازنة(المصرف األوروبي لالستثمار  § ( 

.يقدم تسهيالت في مجال استخدام األيدي العاملة(الصندق واالجتماعي األوروبي  § ( 

 .)يشجع على الحوار بين فرقاء العمل(المجلس االقتصادي االجتماعي  §

.يمول السياسة الزراعية المشتركة(الصندوق األوروبي للتوجيه والضمان الزراعي  § ( 

  ما هي الخطوات التي اتبعها األوروبيون لتوسيع المجال الجغرافي للسوق األوروبية المشتركة؟ -٣

 عقدت السوق األوروبية المشتركة اتفاقيات تبادل مع الدول التي كانت في الـسابق مـستعمرات أوروبيـة                 §

 .وأسعار ثابتة لصادراتها بمنحها تسهيالت تجارية خاصة

 .اتفاقية روما تركت الباب مفتوحا أمام بقية الدول األوروبية والدول المتوسطة للتعامل مع السوق §

وقعت الدول األعضاء اتفاقية المروسوم األوروبي الوحيد التي تنص على تحويل الـسوق المـشتركة إلـى         §

 .سوق موحدة

  :م١٩٩١ عام ما هي النتائج توقيع اتفاقية ماستريخت -٤

  :أهم بنودها االقتصادية

  .التقريب بين اقتصاديات الدول األعضاء §

  .تطبيق سياسة نقدية موحدة §

  .اتخاذ وحدة النقد األيكو عملة متشركة صادرة عن المصرف المركزي األوروبي §

  :أهم بنودها السياسية

  .إلى تطبيق سياسة دفاع موحدةالسعي  §  .إتباع سياسة خارجية مشركة §

  .تغير مسمى السوق األوروبية المشتركة إلى االتحاد األوروبي §  .توسيع صالحيات البرلمان األوروبي §

  





 

٢

  .تحول األوروبيون إلى عملة اليورو بدال عن اإليكو:  علل-٥

 .عدم تمكن اإليكو من الصمود أما منافسة العمالت األخرى خاصة الدوالر §

 .األوروبي في ضمان نفوذه النقدي في العالمرغبة االتحاد  §

  . بين أهم النتائج االقتصادية لالتحاد األوروبي-٦

 .يمثل القوة التجارة األولى في العالم §

 .القوة الصناعية الثانية في العالم §

 .أوسع سوق العالم §

 .العسكريفي مجال التقنية الحديثة يملك برامج فضائية أوقمار ومصانع متطورة للطيران المدني و §

  .تنفذي برامج متطورة في المعلوماتية والمواصالت والتقنيات الحديثة §

  

  





 

١

   عشر السابعالدرس 

  اليـابان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما هي الشروط الطبيعية القاسية التي تواجه اليابان؟ -١

  .موارد معدنية ومصادر طاقة محدودة جداً •  .سهول زراعية ضيقة •

  .رات بركانية تهدد دائما بالكوارثهزات أرضية وانفجا •

  .وضح مواطن القوة في االقتصاد الياباني -٢

  .الرأسمال البشري •  .الواجهة البحرية •

  .ثنائية المؤسسات الصناعية •  .اتفاق الدولة وأصحاب األعمال •

  . السوغوشوشا •  .االدخار واالستثمار •

  . اليابانيتعتبر الواجهة البحرية من مواطن القوة في االقتصاد: علل -٣

  .تجعلها قريبة من السواحل اآلسيوية من جهة •  .مكسب اقتصادي طبيعي •

  .إنشاءات مرفئية متعددةتسمح الخلجان العميقة فيها بإقامة  •  .منفتحة على المحيط الهادئ من جهة أخرى •

  . ما هي أبرز مهمات وزارة الصناعة والتجارة وبين نقابات أصحاب العمل-٤

  .توجيه األبحاث •  .تكنولوجيا المستعملة واألسواق الدوليةجمع المعلومات حول ال •

  .إدارة المفاوضات التجارية مع الخارج •  .مساعدة القطاعات اإلنتاجية في أوقات األزمات •

    فتح أسواق جديدة •

  .تعد المؤسسات الصناعية الكبرى إحدى مواطن القوة في االقتصاد الياباني:  علل-٥

  .ات متطورتستخدم تقني •  .متنوعة اإلنتاج •

  .تعتمد على األعداد الكبيرة من األيدي العاملة •  .تعتمد على استثمار الرساميل الضخمة •

  .قدرتها على المنافسة العتمادها على المؤسسات المتوسطة والصغيرة •

  : قارن بين-٦

  المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغيرة  المؤسسات الصناعية الكبرى في اليابان

ميتسوبيشي، ميتـسوي،: الكبريات الثالث أبرزها   •

 .وسوميتومو

 ".تنتج الطائرة وألعاب األطفال"متنوعة اإلنتاج  •

تعتمد على تقنيات متطورة ورساميل ضخمة وعدد •

 .كبير من العمالة المؤهلة

  .لها قدرة عالية على المنافسة العالمية •

 .معظمها مؤسسات عائلية •

ـ       • ي تلزمهـا   تعتمد على تنفيذ األعمال الصناعية الت

 ..إياها المؤسسات الكبرى

 منخفضة بـسبب الطـابع العـائلي        إنتاجهاتكاليف   •

  .ورخص أجور اليد العاملة

  





 

٢

  .وشا مبينا دورها في التنمية االقتصاديةش عرف السوغو-٧

ج مؤسسة تجارية دورها األساسي الوساطة في التبادالت التجارية الداخلية والخارجية والتنسيق بين مؤسسات اإلنتـا     

  .والسوق

  .بين أهم معوقات الزراعة في اليابان -٨

  .الزحف العمراني الناشط •  .قلة مساحة األراضي الصالحة للزراعة •

  .من األراضي الزراعية يحتاج إلى الري% ٦٠ •  .من مساحة البالد% ٧٠تغطي الغابات  •

  .وسميةوقوع باقي األراضي في المنطقة المدارية شبه الرطبة التي تغزر فيه األمطار الم •

  .اليابانتعيق الصناعة في  الطبيعية والخارجية التي العواملعدد  -٩

  .أسعار النفطتغير  •  .الموارد الطبيعيةنقص  •

  .االقتصاديالركود  •  .كلفة اليد العاملة ارتفاع •

    .الدول الحديثة التصنيعمنافسة  •

  . أذكر الصناعات ذات القيمة المضافة العالية في اليابان-١٠

  .الدراجات الناريةصناعة  •  .السياراتصناعة  •

  ..).االتصاالتالكمبيوتر، األجهزة المكتبية، أجهزة (اإللكترونيةالصناعات  •

  التي تقوم عليها التجارة الخارجية في اليابان؟األسـس  ما -١١

  .سوقها الداخلية على نظام الحصصحماية  •  .الصادرات وتقليص الوارداتتوسيع  •

  .الوطني للمستهلك اليابانيالحس  •  .الجمركية غير الضرائبيةالحواجز  •

  .القوة المالية األولى في العالم تعتبر اليابان : علل-١٢

  .الخارجية والتوفير الداخليالتجارة المالية بسبب الفوائض زيادة  •

  .األول في العالمالدائن  •

  ...شراء العقارات، شراء مؤسسات : للرساميل التي يجري توظيفها في كل المجاالتمصدر  •

  .من حيث األهمية وجذب الزبائنورصة نيويورك بورصة طوكيو بتفوق  •

  .جوداتهاالمصارف اليابانية المراتب األولى من حيث موتحتل  •

  . في العالم المجاالت التي توظف فيها الرساميل اليابانية من٤  عدد-١٣

  .فروع للشركات المهمةبناء  •  .ينة األمريكيةفي الخزسندات  •

  .المناجم في العالم الناميشراء  •  .الروائع الفنية العالميةشراء  •

  .مشاكل عدةها الصناعية والتجارية والمالية رغم قوتتواجه اليابان : علل: ١٤

  . رفع مستوى المعيشةوطلبأنماط الحياة واالستهالك تنوع  •  .المطرد في عدد المتقاعدين االزدياد •

  .ستيراد المواد األوليةفي االيابان في الخارج تبعية  •  .وتدهور البيئةالتلوث  •

  .الحادة من الدول الحديثة التصنيعالمنافسة  •  .األمنية للواليات المتحدة األمريكيةتبعيتها  •

  





 

١

   عشر الثامنالدرس 

  التنمية يف الدول احلديثة التصنيعج منوذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .على طريق التصنيعحدد المقياس الذي اعتمده البنك الدولي في تصنيفه الدول السائرة  -١

 .دراتها من السلع والخدماتمن مجموع صا% ٣٠الصادرات الصناعية فيها تزداد عن نسبة قيمة  •

 .والبرازيل في أمريكاالمكسيك  ووتونس في أفريقيا وتايوان وكوريا الجنوبية في آسيا غكون سنغافورة هونغمثل  •

  .النهضة الصناعية في هذه الدول بالرساميل الخارجية والشركات المتعددة الجنسياتارتبطت  •

  .عدد المميزات العامة للدول الحديثة الصنيع -٢

  .الدولةدور  •  .المؤسساتبنية  •  .البشريالعامل  •

  .مزدوجةتبعية  •  .الخارجيةالمساعدات  •  .المكثفالتصدير  •

  .لدول الحديثة التصنيع العاملة باتميز اليد: علل -٣

  .مهارتها •  .اليد العاملةكثافة  •

  .بشروط عمل قاسيةقبولها  •  .بأجور منخفضةاكتفائها  •

  .الدولة عامل أساسي في تحقيق االنطالقة االقتصادية:  علل-٤

  .خطط التنميةتضع  •  .مبادئ االقتصاد الحرتبنّى ت •

  .الصناعات التصديريةإقامة  •  .الصناعات الهادفة إلى استبدال المستورداتتنمية  •

  .النظام المصرفيمراقبة  •  .البناء التحتي لالقتصادإدارة  •

  :قارن بين -٥

  من التنمية في الدول الحديثة التصنيعالثانية المرحلة   األولى من التنمية في الدول الحديثة التصنيعالمرحلة 

 .التحتيةوتجهيز البنى االنطالقة الصناعية مرحلة هي  •

 .البسيطة كالنسيجالفروع الصناعية تطوير يتم  •

 .واالآلتبعض األجهزة أجزاء معينة تصنيع  •

  .المحلية تلبي الحاجات والصناعة من االستيرادالحد  •

طلبات السوق واإلنتاج لتلبية االنفتاح على الخارج حلة مرهي  •
 .الخارجي

األسـواق  لتلبية حاجـات    إلى االقتصاد الذي يهدف     االنتقال   •
 .الخارجية

  .على الصادراتالسلع االستهالكية تغطى  •

  من التنمية في الدول الحديثة التصنيعالحالية حلة المر  من التنمية في الدول الحديثة التصنيعالثالثة المرحلة 

 .ات من الخارجاالستثمارجذب  •

 .الشركات المتعددة الجنسياتتمركز  •

 .التكنلوجيا الغربيةشراء  •

 .المناطق الحرةإنشاء  •

 .التحتية األكثر تطوراً وتحديثاًالبنى  •

  .الصناعات الثقيلةتنوعت  •

اليـد العاملـة اكتـسبت      ألن   المتطـورة    اللتكنولوجيالتوجه   •
 . المتقدمةلتقنيات واستوعبت المهارات العليا

قادرة على إنتاج المركبـات اإللكترونيـة والمـواد       أصبحت   •
 .ةالطبي

الدول الصغيرة تحول األنشطة المرفئية وأنشطة التخزين       في   •
  .إلى نشاطات تصديرية مكثفة





 

٢

  .ية في الدول الحديثة التصنيع سريع ومتميزمسار التنمية في مسار التنم:  علل-٦

  .جذب الرساميل واستثمارها في الصناعة •

  .رخص اليد العاملة ومهارتها •

  .الضريبيةالتسهيالت  •

  . اإلنتاج والربحيسهل بناء تحتيتأمين  •

  . بين نقاط الضعف في نموذج التنمية في الدول الحديثة التصنيع-٧

 .االجتماعيالتضامن  •

 .االقتصادية الجديدةالحماية  •

 .والتقنياتاألذواق تبادل  •

  .يعتبر التضامن االجتماعي نقطة ضعف في مسيرة التنمية بالدول الحديثة التصنيع: علل -٨

 .العمال بأجور متدنيةقبول  •

 .أدنى من الضمانات االجتماعيةحد  •

 .، جعل األسر تواقة إلى بلوغ مستوى حياتي أفضلالعلمي لأليدي العاملةالمستوى التقني وارتفاع  •

 .هذه الدول نزاعات عنيفة حول األجورتشهد  •

 ويخفـض  ي األسواق الخارجيـة ا التنافسية فمما يفقد السلع قدرتهرفع كلفة اإلنتاج    زيادة األجور إلى    تؤدي   •

 .من أرباح الشركة

  .تؤثر الحماية االقتصادية الجديدة في مسيرة التنمية في الدول الحديثة التصنيع:  علل-٩

 .االقتصاد الذي تموله التجارة الخارجية بقدرة األسواق األمريكية واألوروبية على االستهالكيتأثر  •

 .الدول الصناعية سياسة الحماية االقتصادية ألسواقهاتطبق  •

 .ضغوطا على هذه الدول لكي تفتح أسواقها الداخلية أمام المنتجات المستوردةتمارس  •

 .إلى رفع األجور مما يؤدي إلى زيادة االستهالكضطر ت •

 .المتراكم حالياالفائض التجاري يخفف  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 

٣

انطالقاً ن األسئلة التي تليه ثم أجب ع ))تطور االقتصاد في الدول الحديثة التصنيع(( أقرأ المستند الذي يبين      -١٠

  :وفي ضوء ما درستهمنه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  في هذا النموذج؟للتنمية الصناعية األساسية المحركة ما المكاسب الوطنية  -١

 .عاملةيد  •

 .موجهاقتصاد  •

  .التصنيع الثالثسم مراحل  -٢

 ).نسيج وتركيب الكتروني(تعتمد على اليد العاملةناعة ص •

 ).صناعة الصلب(ثقيلة صناعة  •

  .ذات تقنية متقدمةناعة ص •

   المصنع؟المنتوجاتإلى أين تتجه  -٣

  الخارج •

  هذه الدول؟الخارجية اقتصاد الدول بماذا تزود الدول  -٤

  .تكنلوجيا •  .رساميل •

  .أوليةمواد  •  .طاقة •

   .في الدول الحديثة التصنيععدد مميزات اليد العاملة  -٥

 .اليد العاملةثافة ك •

 .مهارتها •

 .بأجور منخفضةكتفائها ا •

  .بشروط عمل قاسيةبولها ق •

  


