
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/qa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/qa/7                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى السابع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/qa/7social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى السابع في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                             

       

                  https://almanahj.com/qa/7social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/qa/grade7                   

        للتحدث إلى بوت المناهج القطرية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/qacourse_bot                                  
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عنوان الدرس

-النقل والمواصالت
حل التدريبات





الطرق تؤدي وعورة السطح الى رفع تكاليف إنشاء 1.

عائقاً للمالحة البحريةالمرجانية الشعاب تشكل 2.

بالمناخ  يتأثر النقل الجوي 3.



المناخيةوسائل النقل تأثراً بالظروف اقل . 2الركاب والبضائع بسرعة ولمسافات طويلة       نقل . 1

العوائق البشرية مثل السدودوجود . 2وجود العوائق الطبيعية مثل الشالالت   . 1

زيادة حركة التجارة . 2.                  اخراالفراد من مكان الى انتقال . 1
االقتصاديةتحقيق التنمية . 4السكان                                إعادة توزيع . 3



.  النقلاسرع أنواع  . 2تجاوز العديد من العقبات الطبيعية  . 1

.  بسبب اتساعه والبعد بين موانئه-

.  من حجم التجارة الدولية% 60يتم عبره نقل -



ارتفاع مستوى الضوضاء في المدن    . 2الهواء                      تلوث . 1
التوسع في مساحة الطرق على حساب المساحات الخضراء. 3

الطرق الداخلية1.

الطرق الخارجية2.



النقل البحري

النقل النهري

يبالنقل باألناب

السكك الحديدية 

النقل الجويالنقل البري



ارخص أنواع النقل 1.

يمكنه حمل احجام 2.
وكميات كبيرة

ة تجاوز العقبات الطبيعي1.

سرعة النقل 2.

بعد السفن عن 1.
موانيها أثناء 

.الرحالت البحرية 

.التكلفةمرتفع 



الغاز الطبيعي المسال
البتروكيماويات

األسمدة الكيماوية

الحبوب الغذائية
الحديد الخام
السيارات
األقمشة

األجهزة االلكترونية
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الواليات المتحدة األمريكيةالصين

الصينةالواليات المتحدة األمريكي

المانياالمانيا
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.عملية تبادل السلع والخدمات بواسطة عملية البيع والشراء

.يةالسلع والخدمات التي تستوردها الدولة من الخارج لسد حاجة األسواق المحل

.ةالسلع والخدمات التي تصدرها الدولة لألسواق الخارجي



39ص

.ووجود فوائض سلعية-2التباين اإلنتاجي بين الدول    -1

.وسائل النقل/ رؤوس األموال / األمن / األسواق 

.كلما توافرت وسائل النقل زادت عملية التبادل التجاري



39ص


