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 ؟مظاهر قوة قطاع الخدمات في الواليات المتحدة األمريكية ما  -1
 

 

 

 

 

 .عوامل قوة قطاع الخدمات في الواليات المتحدة األمريكيةعدد  -2
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 .)بالترتيب(أبرز الشركاء التجاريون للواليات المتحدة األمريكية  حدد -6

   كندا    المكسيك    االتحاد األوروبي    بلدان أمريكا الوسطى 

   اليابان    الصين  اشرق األوسط    بلدان أفريقيا 
       

 

 

 م2021تاريخ الدرس     /      /        الخدمات والمبادالت التجارية-1حدة األميركية الواليات المت            (56ص )    102أجا   

 

  الخدمات الموجهة لألفراد 

12 

11 

مظاهر قوة 
قطاع 

الخدمات في 
 أمريكا

  (في قطاع الخدمات % من مجموع األيدي العاملة79)مساهمته الكبيرة في تشغيل األيدي العاملة 

 ( 78.6ارتفاع نسبة اسهامه في الناتج المحلي اإلجمالي)% 

 ( 18.3ارتفاع حصة الخدمات االمريكية من صادرات الخدمات العالمية)% 

عوامل قوة 
قطاع 

الخدمات في 
 أمريكا

 ارتفاع مستوى دخل الفرد  ارتفاع نسبة التحضر 

 
 الثورة التكنولوجية  ظهور مؤسسات خدمية مختصة 

 

 لخدمات الموجهة للمؤسساتا 

الخدمات المنزلية والفندقية وخدمات المطاعم  تضم : -

 والخدمات الصحية واإلدارية واإلعالم والثقافة والسياحة

 

خدمات التأهيل الفني والمالي واالستشارة تضم :  -

 الهندسية والبحث

ت اواردال أهم 
 األمريكية

  
 صادراتال أهم 

 األمريكية

 
 

   المواد المصنعة والزراعية 

  ةالخدمات المالي   الطائرات 
         األسلحة السيارات 

 
 

   المنتجات الصناعية 
 مصادر الطاقة 
 المنتجات الزراعية 

أسباب ضخامة 

 الواردات األمريكية

 .القدرة االستهالكية العالية لدى السكان 

 عجز اإلنتاج الوطني عن تغطية المتطلبات الداخلية. 



 
 
 
 
 

 : هي مرحلةالمرحلة التي شهدت بروز قطاعات اقتصادية جديدة على حساب الزراعة والصناعة في الدول المتقدمة   -1
 ما ذكر صحيح لك -د     االقتصاد ما بعد المديني -ج  االقتصاد ما بعد الصناعي   -ب     االقتصاد ما بعد الزراعي -أ     

 

 :الواليات المتحدة األمريكية القطاع الذي يستحوذ على أعلى نسبة في تشغيل األيدي العاملة في   -2
 قطاعي الزراعة والصناعة   -د         قطاع الخدمات -ج                  قطاع الصناعة -ب                  قطاع الزراعة -أ     

 

 :القطاع الذي يستحوذ على أعلى نسبة في الناتج المحلي في الواليات المتحدة األمريكية   -3
 قطاعي الزراعة والصناعة   -د         قطاع الخدمات -ج                  قطاع الصناعة -ب                 قطاع الزراعة -أ     

 

 :% هو اإلقليم 33اإلقليم األمريكي الذي يسيطر على الخدمات القيادية بالواليات المتحدة وبنسبة   -4
 الجنوبي الغربي -دالشمالي الشرقي                 -ج               الجنوبي الشرقي  -ب              الشمالي الغربي -أ     

 

 :تواجه الواليات المتحدة األمريكية منافسة حادة في بعض المنتجات الزراعية والصناعية من قبل   -5
 كل ما ذكر صحيح   -د     الجنوبية والبرازيلكوريا  -ج                االتحاد األوروبي -ب                         اليابان -أ     

 

 : وخدمات مالية وبراءات اختراع عالمياتحتل الصادرات األمريكية من مواد مصنعة و زراعية   -6
 المرتبة الرابعة -د                  المرتبة الثالثة -ج                  المرتبة الثانية  -ب                لمرتبة األولىا -أ     

 

 :نظرا لتفوق قيمة الواردات على قيمة الصادرات فإن الميزان التجاري األمريكي يسجل   -7
 كل ما ذكر غير صحيح -د                عجزا )خسارة( -ج                             تعادال  -ب                 ربحا )فائضا( -أ     

 
 :يأتي  حدد مامن خالل المستندات المذكورة  في الجدول   -8
 

 56ص 3مستند رقم 56ص 2مستند رقم 56ص  1مستند رقم
يد العاملة نسبة ال

في قطاع  األمريكية
 م2011الخدمات عام

79.6 
قطاع  إسهامنسبة 

في الناتج   الخدمات
 األمريكي المحلي
 2011عام

78.6 
حصة الخدمات 
األمريكية في 

المبادالت الخدمية 
 العالمية

18.30 

 58ص 6مستند رقم 56ص 5مستند رقم
صادرات السلع قيمة 

واردات السلع قيمة  الرمليار دو 890 2005األمريكية
 مليار دوالر 1677 2005األمريكيةعام

تبادال الدول األكثر 
مع الواليات 

 المتحدة
 كيكندا والمكس

صادرات قيمة 
الخدمات األمريكية 

 2005عام
 مليار 353.5

 دوالر

 اتدرقيمة وا
الخدمات األمريكية 

 2005عام
مليار  288,5

 دوالر

الدول األقل تبادال 
مع الواليا ت 

 األمريكية
 إفريقيا
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