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   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  §


