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   7:  جراذة التحضيس زقم– الجغسافيا  مكون 

 

 السنة الثالثة ثانىي إعذادي: ادلستـوى                                ثالث حصص   :  الغالف الزمني                                       .الواليات المتحدة األمسيكية: عنوان الـدرس

 .إبراز تجليات القىة االقتصادية للىاليات المتحذة وتفسيرها، مع استخالص المشاكل التي تعاني منها:  الهـدف العـام

 المـنـتـوج التدبيـر الديداكتيكي ألنشطـة التعلم الوسائل والدعامات مراحل إنجـاز الـدرس أهداف التعلم

إثارة اىتمام التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 زلاور الدرس

 أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 رصيد معريف 

 .مكتسب
 .اقتصادية يف العامل سم أقوى قوة  -

 

 
 مقــدمــة

 .ىيمنتها يف ميادين متعددة متثل الواليات ادلتحدة األمريكية قوة عادلية فرضت   
  فما هي أسس قوتها؟ -    
 وأين تتجلى مظاهر هذه القوة؟ -    

 
 
 

اكتشاف الواليات  - 
ادلتحدة األمريكية 

 .كقوة عادلية
 * 

 

 
 
 

I  - تعتبر الواليات المتحدة
 :األمريكية قوة عالمية

 
 

1الوثيقة   
 خريطة

3 - 2الوثيقة   
 جداول

( 115الصفحة  ) 
 

النفوذ العادلي  استخرج بعض رلاالت- 
 .ادلتحدة األمريكية للواليات

 .تبني ذلك أبرز بعض األرقام اليت- 
األمريكية على  حدد مكانة ادلقاوالت -

 .العادلي الصعيد
 األمريكية على ادلستوى  بني تأثري الثقافة -

 .العادلي 
.  العمالت حدد مكانة الدوالر بني -

 .العامل للمعلوميات استخرج نسبة اإلنتاج- 
هبا معسكرات  سم الدول اليت تتواجد -

 .أمريكية
باتفاقيات عسكرية   عدد الدول ادلرتبطة- 
 .الواليات ادلتحدة مع

 ادلؤسسات الكربى العادلية وحتقق  حتتكر الواليات ادلتحدة األمريكية ثلث: اقتصاديا
  ادلقاوالت ادلتعددة اجلنسيات ترتكز فروعها مبختلف نصف أرباحها وىذه

وجتاريا كما أن عملتها  تعترب الواليات ادلتحدة قوة عادلية فالحيا وصناعيا.مناطق العامل 
 .ادلبادالت العادلية تستعمل يف نصف" الدوالر"

 الصور ادلشاىدة عادلية أمريكية  من% 75تأثري الثقافة األمريكية غري زلدود ف: ثقافيا
  ىوليوود شلا أدى إىل سيطرة منط العيش االستهالكي بسبب انتشار  أفالم

 .دلختلفبلدان العامل (...كوكاكوال، ماكدونالد)وغزو البضائع األمريكية  
 تعترب الواليات ادلتحدة األمريكية أول قوةعسكرية عادلية، كما أن قواعدىا : عسكريا

مبختلف مناطق العامل، وترتبط باتفاقيات عسكرية مع عدة دول،  وأساطيلها تتمركز
 .كما تتدخل بشكل مباشر يف أغلب النزاعات اإلقليمية

 اإلنتاج العادلي للمعلوميات سواء  من رلموع% 61توفر الواليات ادلتحدة : تكنولوجيا
أو الربامج  ( IBM - DELL- HP ) :احلواسيب  من حيث العتاد

 .     مايكرسوفت
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قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األول 

 .من الدرس

* 

 
أسئلـة التقويـم  

 المرحلـي

للواليات ادلتحدة  أذكر ادلكانة االقتصادية-  
  األمريكية

األمريكية على باقي  أبرز تأثري الثقافة- 
 .العامل دول
 . العسكرية للواليات بني رلاالت القوة- 

 

 

 
استخراج مؤىالت  - 

القوة االقتصادية 
للواليات ادلتحدة 

 .األمريكية
* 

 

 
II  -  تتعدد مؤهالت

قوة الواليات المتحدة 
 :األمريكية

1الوثيقة   

 جدول

2الوثيقة    

 خريطة

( 116الصفحة  ) 

5الوثيقة    

 خطاطة

( 117الصفحة  ) 

استخرج ادلؤىالت  الطبيعية للواليات -  
 ادلتحدة  األمريكية

حدد ادلوارد الطاقية وادلعدنية اليت تتوفر - 
 .عليها

صف اخلصائص البشرية للمجتمع - 
 األمريكي

استخرج أسس التنظيم االقتصادي - 
 .األمريكي

استنتج دور التنظيم الرأمسايل يف قوة - 
 .الواليات ادلتحدة األمريكية اقتصاد

بشرية مهمة تضمن استمرارىا عن  تتوفر الواليات ادلتحدة األمريكية على ساكنة: بشريا •  
  سنة، وبكون أغلب السكان77.4وتتميز بارتفاع أمد احلياة  طريق تشجيع  اذلجرة

  %7.4، وال تتعدى نسبة  البطالة ( %87) يعيشون بادلدن 

تربة - سهول شاسعة )ة مالئمة يتستفيد الواليات ادلتحدة من ظروف طبيع: طبيعيا •  
 .(مناخ متنوع تساقطات كافية- خصبة 

، ومصادر (...فوسفاط- حديد ) تتوفر البالد على ثروات طبيعية ىائلة ومتنوعة من معادن 
 .(...طبيعي غاز- برتول فحم )طاقة 

يعد النظام الرأمسايل الدميقراطي عامال أساسيا لتفسري القوة االقتصادية : تنظيميا •  
 األمريكية ادلعتمد على حرية  االستثمار وادلنافسة وروح ادلبادرة الفردية، وكذلك على 

 . القوة ادلالية والرتكيز الرأمسايل وادلقاوالت الصناعية الكربى

قياس مدى استيعاب - 
 التالميذ للنشاط الثاين

 .من الدرس

* 

أسئلـة التقويـم 
 المرحلـي

أذكر ادلؤىالت الطبيعة للواليات ادلتحدة -    
 .األمريكية

أبرز اخلصائص البشرية للساكنة - 
 .األمريكية

وتأثريه على  بني أسس النظام األمريكي- 
 .االقتصاد

 
: مفاهيم– مصطلحات 

 .وادي السليكون- أكريبيزنس    *
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 إبراز مظاىر قوة - 

  الواليات ادلتحدة

:   األمريكية
 *

  III - مظاهر قوة الواليات  

:  المتحدة األمريكية
 2الوثيقة 

 نص

 3الوثيقة 

 جدول

 (117الصفحة )

  4الوثيقة 

 جدول

  5الوثيقة 

 خريطة

  7الوثيقة 

 جدول

 (118الصفحة )

  10 - 8الوثيقة 

 جداول

  3الوثيقة 

 نص

 (119الصفحة )

  5الوثيقة 

 نص

  7 - 6الوثيقة 

 صور

( 120الصفحة )

أبرز أسس أمهية الفالحة بالواليات - 
 .ادلتحدة األمريكية

معها النشاط  حدد القطاعات اليت يندمج- 
 .الفالحي

 .سم ىذا النوع من االندماج- 

بني نسبة تشغيل الفالحة من السكان - 
 .النشطني

أذكر القطاع االقتصادي  الذي يشغل - 
 .أكرب نسبة من السكان

الفالحية  استخرج أىم ادلنتجات- 
 .بالواليات ادلتحدة

استنتج مكانة الفالحة األمريكية على - 
 .الصعيد  العادلي

سم أنواع الصناعات  الدقيقة بالواليات - 
 .ادلتحدة األمريكية

 .بني مناطق انتشارىا- 

استنتج أمهية القطاع الصناعي يف قوة - 
 .الواليات ادلتحدة األمريكية

استخرج مكانة القطاع  الثالث ضمن - 
 باقي القطاعات االقتصادية

األمريكية  صف توزيع االستثمارات- 
 بالعامل

تتنوع ادلنتوجات الفالحية بالواليات ادلتحدة، حيث حتتل ادلراتب : يف القطاع الفالحي•   
الدول  األوىل يف إنتاج رلموعة من ادلزروعات كالذرة والقطن والقمح، كما تعترب من بني أىم

 . يف تربية ادلاشية

  تستفيد الفالحة األمريكية من اندماجها مع باقي القطاعات  االقتصادية األخرى، حيث 
 ورغم ىذه القوة فالفالحة ". األكروبيزنيس"تكون معها قطاعااقتصاديا مركبا  يسمى 

% 1.61من السكان  النشطني وال تساىم إال بنسبة % 2.7 األمريكية التشغل سوى 
 .يف الناتج الداخلي اخلام

تتجلى قوة الصناعة األمريكية يف تنوعها، حيث حتتل ادلراتب : يف القطاع الصناعي •  
 األوىل عادليا يف إنتاج النحاس تكرير البرتول وادلواد الكيماوية، باإلضافة إىل ادلرتبة 

 . الثالثة يف إنتاج الفوالذ وكذلك السيارات

تنتشر بالواليات ادلتحدة األمريكية الصناعات الدقيقة اليت تعرف تطورا مستمرا، وتوجد أىم 
 مراكز إنتاج الصناعات  اإللكرتونية  مبناطق الشمال الشرقي واجلنوب واجلنوب 

جتمع للمقاوالت ادلختصة يف  أكرب  الغريب الذي يضم رلموعة وادي السيليكون  اليت تعترب
 .ىذه الصناعات ادلعلوماتية

نسبة مهمة من  هتيمن الواليات ادلتحدة على: يف قطاع ادلبادالت واخلدمات •  
االستثمارات العادلية، كما  تستحوذ على نسبة مهمة من الصادرات الصناعية الصناعية 

شلا جعلها تسيطر على حوايل . والسلع واخلدمات  كما أهنا تستورد من سلتلف مناطق العامل
 .نصف التجارة العادلية

تعترب الواليات ادلتحدة األمريكية أول قوة تكنولوجية، : مظاىر القوة يف ميادين أخرى •  
 حيث تعترب من أكربادلنتجني يف ىذا ادليدان، باإلضافة إىل تفوقها يف ميدان

 .البصري يف العامل-السينما وىيمنتها على اجملال السمعي

 تتدخل الواليات ادلتحدة عسكريا يف سلتلف مناطق النزاعات وجتوب أساطيلها الكربى 
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استنتج مدى تأثري النموذج  األمريكي - 
 .عادليا

استخرج جوانب القوة العسكرية للواليات - 
 .ادلتحدة األمريكية

 .العامل أرصد رلاالت تدخلها يف- 

. سلتلف البحار واحمليطات

قياس مدى استيعاب - 
لث التالميذ للنشاط الثا

 .من الدرس

 *

أسئلـة التقويـم 
 المرحلـي

 .أكريبيزنس: عرف-  

بني ادلكانة االقتصادية للفالحة األمريكية - 
 يف العامل

 أذكر أىم منتوجات الفالحة األمريكية- 

 .أبرز مظاىر قوة الصناعة  األمريكية- 

 حدد أمهية القوة  التكنولوجية للواليات - 

 . ادلتحدة األمريكية

بني مظاىر القوة  التكنولوجية للواليات - 
. ادلتحدة األمريكية

 :مفاهيم-   مصطلحات 

. وادي السليكون- أكريبيزنس    *

الخـاتـمـة  
 

رغم ادلعيقات اليت تواجو االقتصاد األمريكي، فإن الواليات ادلتحد األمريكية مازالت تعترب  
 .أول قوة اقتصادية يف العامل

 


