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                        وزارة التربية والتعليم

 التكتالت االقتصادية                      3والثانوي مدرسة الحيرة للتعليم األساسي

 اختاري االجابة الصحيحة من العبارات التالية :  -
شكل من اشكال التكامل االقتصادي بين مجموعة من الدول المتجانسة لتحقيق   -

 .  ودرجة ربح عالية للدول االعضاء  مصلحة اقتصادية مشتركة  
 ( .   كتالت االقتصاديةالت -  تجارة االلكترونية ال -  تجارة الداخلية) ال -
 من اشكال التكتالت االقتصادية .   -
 . جميع ما سبق(  -المنطقة الحرة    -السوق المشتركة   -) اللمعاهدة التجارية   -
 اتفاق بين دولتين اوعدة دول لفترة محددة بهدف تنظيم التعاون االقتصادي بينهم-
 السوق المشتركة ( .  -المعاهدة التجارية    -المنطقة الحرة    -)  -
تنظيم اقتصادي يهدف الى حرية تبادل المنتجات الوطنية بين الدول االعضاء  -

 السوق المشتركة ( .  -المعاهدة التجارية  -المنطقة الحرة   -دون الدول االخرى ) 
او   مبلغ نقدي تفرضه الدول لى بعض السلع لمحاربة السلع الضارة كالسجائر -

 في الدولة كالصحة والطرق و التعليم .تمويل بعض القطاعات 
 السوق المشتركة ( .  -المنطقة الحرة         -) الضريبة         -
منظمة اقتصادية اقليمية تؤسسها حكومات بعض الدول لوضع ضوابط تسهل   -

 المعامالت االقتصادية قيما بينها و تحقق التقدم االقتصادي .
 السوق المشتركة ( .  -المعاهدة التجارية  -قة الحرة  المنط -)  -
المدينة التي تم فيها اقرار االتفاقية االقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون   -

 الكويت ( .  -الرياض    -ابوظبي     -م . )  1981عام 
م عليها بسأن الوحدة األوروبية  1991المعاهدة التي تم التوقيع عليها عام  -

 البينولكس ( .  -الجات   -دية والنقدية بين الدول االعضاء . ) ماستريخت  االقتصا
 تطور عملية التكامل الوروبي القتصادي يسمى .  -
 البينولكس ( .  -ماستريخت     -) الجات        -
 االلمونيوم ( .  -القطن        -تصنع االوراق النقدية من . ) الكتان        -



  انضمت اليها دولة االمارات العربية المتحدة عام بهدف فتحاالتفاقية التي  -
 - منظمة التجارة العالمية -وتعزيز المكانة التجاريةها أسواق عالمية جديدة لمنتجات

 البينولكس ( .  -ماستريخت     -) الجات        -
 من أسباب اقامة التكتالت االقتصادية .   -
 تعزيز االمن القومي والسالم الدولي  -االقتصادية المشتركة   ) تحقيق المصاالح  -
 جميع ما سبق ( .  -انشلء عالقات دبلوماسية مع الدول المتقدمة           -
 الرجاء التركيز على األسلة التالية :   -
 اهمية التكتالت االقتصادية .   -
 ل االعضاء . اتساع نطاق السوق وتحقيق مرونة في انتقال البضائع بين الدو -
 القضاء على المنافسة التجارية للسلع و البضائع بين الدول االعضاء .  -
 توحيد السياسات التجارية بين الدول االعضاء .  -
 توفير مزايا و مكاسب تعجز الدولة منفردة عن تحقيقها .  -
 اهم بنود المعاهدة التجارية بين الدول .  -
 التعامل فيما بينها .تسهيل تبادل السلع وأساليب  -
 حماية التبادل التجاري .   -توحيد االعفاءات الجمركية على البضائع .              -
 من مزايا المنطقة الحرة .  -
 جذب التجارة الخارجية واعادة التصدير. -
 استيراد المواد االولية الوسيطة و اعادة تصنيعها ثم تصديرها . -
 لسلع والخدمات دون تدخل السلطات . انشاء اسواق دولية لتبادل ا -
 من المناطق التجارية الحرة في دولة االمارات )مراجعة الجدول الوردي ( -
 الغاء الرسوم الجمركية بين الدول االعضاء .  -. ) من مزايا السوق المشتركة -
 مواجهة مشكلة ارتفاع االسعار الدولية .  -
 رجية مما يؤدي الى زيادة االنتاج ( . حماية المنتجات الوطنية من المنافسة الخا -
 .   الملونة ()مراجعة الدوائرمن مقومات االتفاقية االقتصادية الموحدة .  -
 من اهداف ونتائج االتفاقية االقتصادية الموحدة)مراجعة المخطط الذهني (  -
تفاقية الجات و  من اهداف معاهدة ماستريخت) مراجعة الكتاب  ( واهداف ا -

 ايجابياتها وسلبياتها  . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


