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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  •


