مراجعه عامه على درس املقومات البشرية للدولة

السؤال االول اكمل العبارات التالية:

-1الميكن أن تقوم اى دولة دون وجود العنصر .......................الذى يستثمر األرض ويعطى هلا قيمة .
 -2تشمل املقومات البشرية عنصرين هما ...................و................................
 -3يشمل السكان كاعنصر من عناصر املقومات البشرية حجم ......................و خصائص ...................
 -4يؤثر حجم السكان على اجملالني ..........................و.......................................
 -5تشمل خصائص السكان املؤثرة فى قوة الدولة ,الرتكيب ...................و.....................و..................و...............و..................
-6يشمل املركب االقتصادى املؤثر فى قوة الدولة االنتاج ................................واملوارد ........................و............................و النقل
 -7الدول العظمى فى العامل والتى تتمتع بعضوية الدائمة فى جملس االمن ذات حجم سكانى ..................مثل ........................
 -8قدر عدد سكان العامل عام  2114حواىل .........................مليار نسمة
 -9هناك دول عمالقة يزيد عدد سكانها عن مليار نسمه مثل ..................و.............................
 -11هناك دول قزمية يقل عدد سكانها عن مليون نسمه مثل ..............و..........................و .....................
 -11هناك دول يقل عدد سكانها عن  111نسمه مثل امارة .......................ودولة .....................داخل شبه جزيرة ايطاليا.
 -12من مميزات اجلحم الكبري للسكان اعداد....................................وتوفري.........................................وتتيح ............................
 -13من سلبيات احلجم الكبري للسكان صعوبة توفري .............للسكان وصعوبة توفري...........و..................وظهورحركات.........
 -14من سلبيات احلجم الصغري للسكان نقص فى ........................واالعتماد على ..........................وللجوء لعقد التحالفات ..............
و ...........................مع الدول الكربى ومن امثلة ذلك ما تقوم به دول ...................................
 -15حجم السكان يؤثر فى قوة الدولة فى خمتلف اجملاالت  ,خاصة اجملال .................واجملال ........................
 -16تواجه الدولة قليلة السكان صعوبة فى انشاء صناعات معينة ذات اهمية اسرتاتيجية مثل صناعة ................و...............و...........
 -17التقدم االقتصادى مل يعد يتحقق حيث توجد مصادر املواد اخلام بل حيث توجد ............و...............و......................املناسبة التى زادت
اهميتها فى حياة االمم فى وقتنا احلاضر.
 = 18ادركت الدول اهمية .....................كعنصر من عناصر االنتاج وبدونه ال تعدو االجهزة العصرية ان تكون ....................
 -19بالرغم من التطور التكنولوجى اهلائل للدول املتقدمة اال ان جيوشها حتتاج اىل ..........................من القوة البشرية للعمل فى جبهات
االمامية برا وحبرا وجوا ويرجع ذلك اىل ان احلرب .........................مازالت فى طور التجريب .
 -21حتتاج احلروب قوى بشرية ضخمه للعمل فى اجلبهات  ...................فاهلدف النهائى من النزاعات العسكرية هو ............................
وال يأتى ذلك اال باحتالل االرض عن طريق القوات , .........................مهما كانت قوة واهمية االسلحه االخرى .
 -21توجد صعوبة كبرية فى هزمية الدول التى تتسم بالكثافه السكانية ..................
 -22احتالل اراضى كثيفة السكان يستلزم اعداد  .................من القوات العسكرية وهو امر غري متاح للدول  ..................السكان
 -23يقصد خبصائص السكان جمموعة اخلصائص السكانية التى متيز جمموعه بشرية عن اخرى مثل .............و................و.........
 -24يعد ................و ...............................من اهم اخلصائص السكانية تأثريا فى اخلريطة السياسية للعامل سواء فى رسم .................
السياسية او فى  ...................السياسية بني الدول  ,بل وفى داخل الدولة الواحدة .
 -25يعد الرتكيب العمرى للسكان حسب فئات العمر احد عوامل ..............الدولة او ................
 -26الدول النامية التى ترتفع فيها نسبة االطفال دون سن اخلامسة عشر يسبب هلا مشاكل فى ارتفاع معدل ......................
 -27ترتفع فى الدول النامية نسبة الشباب الذي ن يشكلون اساس ..........................أل نشتطها االقتصادية وبأجور .......................
 -28للهجرة السكانية آثار  ............................و آثار ..............................على الدولة املرسلة و املستقبلة للمهاجرين.
 -29تساهم اهلجرة السكانية ل لدول املرسلة فى حل مشكلة .................وزيادة  .....................ومن امثلتها دولة ......................
 -31تؤثر اهلجرة املرسلة على الدولة فى تفريغ الدولة من ..........................وخاصة ..............................
 -31من االثار االجيابية للدول املستقبلة للمهاجري توفري  ..............و من االثار السلبية عدم..................بني سكانها مثل دول ...............
 -32ميكن تقسيم دول العامل حسب الدين السائد اىل دول يسود فيها دين ........ودول يتغلب فيها  .......على اخر ودول يتعدد فيها .........

 -33الدول التى يسود فيها دين واحد يعتنق اكثر من  % ........من سكانها دينا واحد وينطبق هذا على معظم الدول العربية ما عدا
دولة  ................و الدين فى هذه الدول ال يشكل مصدرا لأل نقسامات او احلركات  ..............بل يسهم فى ............الدولة ومتاسكها
 -34الدول التى يتغلب فيها دين على اخر يرتاوح نسبة السكان الذين يعتنقون هذا الدين ما بني .......و %.......مثل دولة ...................
 -35من الدول التى يتعدد فيها االديان وال يظهر غلبة دين على آخر دولة .....................و......................و........................
 -36تعد ..................وسيلة مهمة للتفاهم و االتصال و تبادل اآلراء واالفكار بني سكان الدولة الواحدة .
 -37تعد .................احدى املقومات احلضارية فى الدولة وعامل مهم فى توحيد سكانها وبناء قوتها السياسية .
 -38يتكلم سكان العامل ما يزيد عن ..................لغة
 -39ينتمى الكثري من السكان اىل جمموعه لغوية واحدة ذات أصول مشرتكة مثل اللغات ............و.....................
 -41تؤدى وحدة اللغة اىل ...........و .................الدولة  ,بينما يؤدى تعدد اللغات اىل ...........و.................وخاصة أذا كانت الدولة تضم
أقليات ذات نزعه .....................
 -41تتصف كثري من دول العامل بالتتعدداللغوى ما عدا االقطار .................ودولة ................و.......................و..............و...................
 -42بعض الدول يوجد بها اكثر من لغة رمسية مثل ..................حيث يوجد بها اربعة لغات وهى ..............و..............و..........و.............
ومل يؤثر ذلك على قوة الدولة ومتا سكها .
 -43بعض الدول قد أ ختذت من لغة املستعمر لغة رمسية هلا كما هو احلال فى الكثري من دول قارة ..............و...............التى كانت
خاضعه لال ستعمار االوروبى حيث يوجد فى دولة  283................لغة ولغتها القومية هى  ....................ولكن مازالت تستخدم اللغة
....................لغة رمسية فى الدولة .
 -44تلجأ بعض الدول لال عرتاف حبرية ......... ......فى لغتها القومية خوفا من مطالبة تلك االقليات ب .............عن الدولة كا............فى
مشال العراق فى الوقت احلاىل.
 -45هناك بعض الدول متنع استخدام االقليات للغاتها كما هو احلال فى دولة ...........حيث ترفض استخدام االقلية ................للغتها .
 -46تتميز االقطار .العربية .ببساطة  ...........................اذ يتكلم مجيع سكان الوطن العربى اللغة ...............اىل تعد من اهم عوامل
توحيد الشعوب العربية ك..............واحدة اىل جانب عوامل اخرى ك..................و....................و ....................املشرتكة .
 -47لقد كشفت السنوات االخرية من القرن  21و 21عن جانب يعد من اخطر اجلوانب البشرية تأثريا فى سلوك الدول ووزنها السياسى على
خريطة العامل أال وهو .................................
 -48التكنولوجيا تعنى ......................اى االساليب والوسائل املستخدمه فى عملية االنتاج .
 -49حيدث التقدم التكنولوجى نتيجة االهتمام ب....................وتطبيقاته املختلفة فى عملية االنتاج .
 -51تقدم الصناعه حاليا مل يعد يتحقق حيث توجد مصادر املواد اخلام االولية ,ولكن حيث توجد ............و..............مثال دولة اليابان.
 -51مل يعرف التاريخ قوة كربى استوردت  ................من اخلارج امنا قامت على تكنولوجيا ذاتية حملية اما فى الوقت احلاضر فقد زادت
اهمية وخطورة ........................فى حياة االمم حيث زادت اهمية العلم كعنصر من عناصر ...................
 -52دخل الفرد فى الدل املتقدمه يبلغ ......................اضعاف دخل الفرد فى الدول النامية
 -53اصبحت املعرفه ........................هى راس املال احلقيقى واملكون االكرب فى عملية االنتاج الصناعى
 -54ان االستيالء على املوارد االقتصادية مل يعد باالحتالل والسال ح ولكن بالتأثري فى ...............املالية واسعار الصرف والفائدة و..........
 -55االنسان كان وسيظل أبدا العامل ...........فى صراع البقاء وسباق التقدم وهو الذ يبدع احلضارة ويصمم اآلالت ويصنع االجهزة
وهو الذى يعطى السالح ............و ...................وبغري االنسان تصبح االجهزة العصرية احلديثة اجهزة ...................بال فائدة .
 -56تعد اجلوانب االقتصادية من اهم مقومات الدولة وذلك ألن .................الدول على مستوى العاملى يتحدد فى املقام االول على اساس
ما متلكه الدولة من ..........................وقدرة السكان على استغالل تلك املوارد .
 -57سلوك الدولة  ............يكون نابعا من خلفيتها االقتصادية ومتثل املصاحل .......................اهم صور املصاحل التى تربط بني االمم
 -58املغزى السياسى للمركب االقتصاد يتمثل فى حجم ....... .......واالختالف...............والتقسيم ................والعالقات ..................
 -59يؤدى حجم الثروة اىل اخلروج بفكرة عامة عن ...................الدولة ودرجة الكفاية ...............و استقرارها االقتصادى
 -61يعد حجم الثروة وما يعكسه من دخل الفرد احد مقاييس تصنيف الدول اىل دول ..............واخرى ..................وثالثة ...................
 -61توزيع الدخل على االقطاعات االقتصادية املختلفة من زراعه وصناعه وخدمات يوضح ..........او عدم ........املركب االقتصادى للدولة
 -62تفاوت الثروة داخل الدولة الو احدة يعنى .................................ال قتصاد الدولة وينعكس ذلك على االستقرار ...............للدولة

 -63يرجع أسباب تفاوت الثروة بني أقاليم الدولة الواحدة ألسباب ...................خارج حتكم البشر وعلى احلكومات ان حتاول ان تقلل
من  ...............بني اجزاء الدولة الواحدة ومالحظة درجة النمو االقتصادى لألقاليم املختلفة داخل الدولة وتذويب  ....................بينها .
 -64التقسيم األجتماعى داخل الدلة يقصد به التوازن فى توزيع ................و............................على السكان
 -65متركز الثروة فى أيدى فئه من السكان على حساب باقى السكان يعد من اخطر اجلوانب ...............على سالمة الدولة السياسى
ألنه يؤدى اىل حدوث ................سياسية وعدم .................اجملتمع واحيانا يؤدى اىل .........................أجزاء من الدولة .
 -66تتناول العالقات اال قتصادية للدول مع العامل اخلارجى عدة جوانب منها ............و ..............والعضوية فى .....................االقتصادية
و .................االقتصادية التى تلجأ اليها الدول من أجل حتقيق اهداف سياسية كأستخدام سالح املقاطعة  ...........................للضغط
على بعض الدول من اجل اغراض ................
 -67يضم املركب االقتصادى للدولة االنتاج .....................و املوارد .................و.........................و النقل .
 -68االنتاج الزراعى للدولة يتضمن انتاج املواد .................وانتاج .................الزراعية االزمة للصناعه .
 -69تعد موارد ....................من اهم اجلوانب التى جيب أن تتوفر من داخل الدولة او على االقل حتقيق  .....................من الغذاء االساسى
وقت األزمات و احلروب.
 -71يعد ..................و....................و ................على رأس املوارد الغذائية حاجة للسكان ألنها من متطلبات ...........................للدولة.
 -71تصنف الدول من حيث قدرتها على انتاج الغذاء اىل دول لديها ...................من االنتاج مثل .....................وبعض دول ..............
مماجيعلها دول مستقرة ودول لديها نوع من .......................النسبى مثل دولة ....................ودول تعانى من .................املواد الغذائية
كمعظم الدول .........................مما جعلها اكثر تبعية للدول التى تستورد منها .
 -72تشمل املوارد املعدنية املعادن االساسية التى تعتمد عليها ................وموارد..................
 -73هناك معادن تدخل فى الصناعات احلربية تعرف باملعادن ........................والتى يشتد احلاجه اليها وقت احلروب مثل .........و...........
باالضافة اىل مصادر الطاقة مثل ......................و.......................
 -74يعد .........................من موارد الطاقة الذى ميكن ان يستخدم كسالح لتحقيق االهداف السياسية وااقتصادية لألمة العربية.
 -75تعد ..............ركيزة اساسية من ركائز اقتصاد اى دولة فكل القوى الكربى العاملية هى قوى ................
 -76ال ميكن ألى سياسة دفاعية او هجومية أن تكون ذات أثر اذا مل تساندها قدرة على تصنيع .....................
 -77تعترب الصناعات  ..................هى التى تعطى الدولة اهمية خاصة ومن امثلتها صناعة...................و تنقيتها و الصناعات ...........
كالسيارات والطائرات وحمركاتها وااللكرتونيات والصناعا ت ......................مبا فيها صناعة املتفجرات والصواريخ
 -78مصطلح الدول الصناعية اصبح مرادف للدول .................و ...................وفى ذات الوقت اصبحت الدول الغري صناعية تتميز ..............
اقتصادها واخنفاض ..........................سكانها .
 -79تعد وسائل ..................من االمور الضرورية للدولة العصرية وهناك مظهران للنقل االول  ............ويتعلق بعالقات الدولة اخلارجية
ويقتضى استخدام ........... ....واملوانىء والثانى يتعلق بالنقل  .....................ويعمل على متاسك وترابط الدولة.
 -81يقوى النقل بالنسبة لالفراد والسلع العالقات ..................و.........................للدولة
 -81يتعذر الدفاع او اهلجوم فى اجملال العسكرى اذا مل يكن هناك وسائل .................سريعه تتحرك عليها اجليوش واآلالت احلربية
 -82يؤدى وجود نظام نقل متطور ومتكامل اىل جناح خطط ....................واستغالل ....................بشكل فعال وسهولة سيطرة
احلكومة على األمور .................و .......................فى مجيع احناء الدولة وسهولة حركة ...............الدولة وقت املعارك واحلروب
وسهولة نقل االمدادات عندما تتعرض الدولة ....................
.....................................................................................................................................................................................................

اجابة السؤال االول اكمل العبارات التالية
 -1البشرى
 -2السكان  -املركب االقتصادى
 -3حجم السكان وخصائص السكان
 -4االقتصادى والعسكرى
 -9الصني واهلند

 -5العمرى والنوعى و الدين واللغة وحالة التعليمية
 -6الزراعى و املوارد املعدنية والصناعه والنقل
 -7كبري – الواليات املتحدة والصني وروسيا
 73238 -8مليار نسمة

 -11البحرين وسلطنة بروناى و قربص
 -11سان مارينو ودولة الفاتيكان
 -12جيوش عسكرية ضخمه  -توفري قوى بشرية عاملة  -فرص ظهور املبدعني فى خمتلف اجملاالت
 -13الغذاء  -االمن واحلماية – التمرد االنفصالية
 -14القوى العاملة  -االيدى العاملة االجنبية  -السياسية والعسكرية  -الدول العربية
 -15االقتصادى والعسكرى
 -16القطارات والسيارات و الطائرات و آالت البناء و املاكينات الثقيلة
 -44االقليات – الستقالل  -كاألكراد
 -17العقول واملهارات والتكنولوجيا
 -18العلم  -صماء
 -45ايطالية – النمساوية
 -19اعداد غفرية  -االلكرتونية
 -46الرتكيب اللغوى  -اللغة العربية – كأمة  -الدين والتاريخ والثقافه
 -21الداخلية  -فرض االرادة – الربية .
 -47التكنولوجيا
 -21العالية
 -48فن االنتاج
 -22كبرية  -قليلة
 -49البحث العلمى
 -23السن والنوع والدين واللغة و احلالة التعليمية
 -51العقول واملهارات
 -24الدين و اللغة – احلدود  -النزاعات
 -51سالحها – تكنولوجيا  -العلم
 -25قوة الدولة او ضعفها
 -52عشرة .
 -26االعالة
 -53التكنولوجيا
 -27القوى العاملة – منخفضه
 -54االسواق – الصرف والفائدة و رؤوس االموال
 -28سلبية واجيابية
 -55االول  -قوتة وفاعليته  -صماء
 -29البطالة – دخلها – مصر
 -56وزن -موارد اقتصادية
 -31االيدى العاملة – الكفاءات
 -57السياسى  -االقتصادية
 -31االيدى العاملة – التجانس – دول العربية
 -58الثروة – االقليمى – االجتماعى -االقتصادية
 -32واحد  -دين  -األديان
 -59قوة – الكفاية الذاتية
 - % 91 -33لبنان – لالنقسامات او احلركات االنفصالية – قوة
 -61غنية ومتوسطة وفقرية
 61 -34اىل  - % 81الواليات املتحدة االمريكية
 -61توازن او عدم توازن .
 -35اثوبيا وكندا وسويسرا
 -36اللغة
 -62االختالف االقليمى  -السياسى
 -37اللغة
 -63طبيعة – فروق  -فوارق
 2811 -38لغة
 - -64موارد الثروة و وسائل االنتاج
 -39االوروبية والسامية
 -65اال قتصادية – قالقل  -استقرار  -انفصال
 -41قوة ومتاسك الدولة  -ضعفها وتفككها – انفصالية
 -66الصادرات والواردات – التكتالت  -املعونات -
 -41العربية  -السويد والنرويج واسبانيا والربتغال
االقتصادى  -سياسية
 -42سويسرا  -الرومانية و الفرنسية وااليطالية
 -67الزراعى – املوارد املعدنية والصناعية
 -43افريقيا واسيا  -اهلند – اهلندوستانية – االجنليزية

 -68املواد الغذائية – اخلامات
 -69املوارد الغذائية -االكتفاء الذاتى
 -71القمح واالرز والذرة – االمن القومى
 -71فائض – الواليات املتحدة و بعض الدول االوروبية – االكتفاء الذاتى  -اليبان وفرنسا – النامية
 -72الصناعه – موارد الطاقة
 -73االسرتاتيجية  -احلديد والنحاس والرصاص  -البرتول واليورانيوم
 -74البرتول
 -75الصناعة  -صناعية
 -76اآلالت احلربية
 -77االسرتاتيجة – صهر املعادن  -اهلندسية  -الصناعات الكيماوية .
 -78املتقدمة والغنية – الضعف  -مستوى الدخل
 -79النقل – خارجى – السفن  -الداخلى .
 -81الداخلية واخلارجية
 -81نقل سريعة
 -82التنمية – مواردها  -االدارية والسياسية  -اجليش – كوارث .
......................................................................................................................................................................

السؤال الثانى مب تفسر
-1الميكن ان تقوم اى دولة دون وجود العنصر البشرى؟
-

ألنه هو الذى يثتسمر االرض ويعطى هلا قيمة .

 -2للحجم الكبري للسكان مميزات وعيوب؟
مميزات حيث اعداد جيوش عسكرية ضخمه كاجليش االمريكى والصينى و توفري قوى بشرية عاملة وتتيحفرص ظهور مبدعني فى خمتلف جماالت احلياة
-عيوب حيث صعوبة توفري الغذاء و االمن واحلماية للسكان و ظهور حركات التمرد االنفصالية

 -3للحجم السكانى الصغري عدة عيوب؟
حيث نقص القوى العاملة واالعتماد على قوى عاملة اجنبية واجلوء اىل عقد حتالفات سياسية وعسكرية مع دولكربى مثل ما تقوم به دول اخلليج العربى.
 -4التقدم الصناعى مل يعد يتحقق حيث توجد مصادر املواد اخلام االولية ؟
-حيث جيب توفر العقول واملهارات والتكنولوجيا املناسبة التى زادت اهميتها فى حياة االمم.فى وقتنا احلاضر

 -5اهمية العلم كعنصر من عناصر االنتاج؟
-حيث بدون العلم تعدو االجهزة العصرية ان تكون صماء بال فائدة.

 -6بالرغم من التطور التكنولوجى اهلائل للدول املتقدمة اال انها حتتاج اعداد غفرية من القوى البشرية؟
-للعمل فى اجلبهات االمامية برا وحبرا وجوا ويرجع ذلك اىل ان احلرب االلكرتونية مازالت فى طور التجريب.

 -7توجد صعوبة كبرية امام الدول قليلة السكان فى هزمية الدول التى تتسم بالكثافة السكانية العالية؟
الن احتالل االرض كثيفة السكان حيتاج اعداد كبرية من القوات العسكرية وهو امر غري متاح فى الدول قليلةالسكان.
 -8يعد الرتكيب العمرى للسكان احد عوامل قوة الدولة او ضعفها ؟
الن الدول النامية ترتفع فيها نسبة االطفال دون سن  15سنه مما يسبب هلا مشكلة ارتفاع معدل االعالةكما يرتفع بها نسبة الشباب الذين يشكلون القوى العاملة ملختلف االنشطة االقتصادية وبأجور منخفضة
 -9للهجرة السكانية آثار سلبية واخرى اجيابية على الدول املرسلة واملستقبلة؟
 حيث تساهم فى حل مشكلة البطالة فى الدول املرسلة وزيادة الدخل القومى مثل مصر كما تؤثر سلبافى تفريغ الدولة من القوى العاملة وخاصة الكفاءات
 اما الدول املستقبلة فتوفر هلا القوى العاملة التى تساعد فى استغالل مواردها ولكن تسبب ايضا هلا اثار سلبيةكعدم التجانس بني سكانها.
-11تلجأ بعض الدول لالعرتاف حبرية االقليات فى لغتها القومية ؟
خوفا من مطالبة تلك االقليات باالستقالل عن الدولة كاألكراد فى مشال العراق فى الوقت احلاىل. -11ظهرت اهمية التكنولوجيا مع بدايات القرن الواحد والعشرين؟
حيث اصبحت التكنولوجيا رأس املال احلقيقى واملكون االكرب فى عملية االنتاج الصناعى فالتباين واضح علىخريطة العامل السياسية بني الدول املتقدمة والنامية فدخل الفرد فى الدول املتقدمة يبلغ عشرة اضعاف دخل الفرد
فى الدول النامية.
 -12تعد اجلوانب االقتصادية من اهم مقومات الدولة؟
الن وزن الدول على املستوى العاملى يتحدد فى املقام االول على اساس ما متلكه الدولة من موارد اقتصادية وقدرةالسكان على استغالل هذه املوارد ومن ثم فاءن سلوك الدولة السياسى يكون نابعا من خلفيتها االقتصادية
 -13اهمية حجم الثروة وتوزيعها على القطاعات االقتصاية املختلفة؟
حيث يؤدى حجم الثروة اىل اخلروج بفكرة عامة عن قوة الدولة ودرجة الكفاية الذاتية واستقرارها االقتصادى. -14يعد القمح واالرز والذرة على رأس املوارد الغذائية حاجة للسكان؟
النها حماصيل من اهم متطلبات االمن القومى للدولة حيث تعفى الشعوب من التعرض للضغوط اخلارجية اذا كانتالدولة تعتمد على سد حاجة سكانها من الداخل.
 -15تعترب الصناعه ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد أى دولة؟
حيث ان كل القوى الكربى العاملية هى قوى صناعية والميكن ألى سياسة سواء دفاعية او هجومية أن تكونذاتاثر اذا مل تساندها قدرة على تصنيع اآلالت احلربية.
-16تعد وسائل النقل واملواصالت من االمور الضرورية للدول العصرية؟
حيث تعمل الطرق ووسائل االتصال اجليدة على الربط بني اجزاء الدولة وزيادة التماسك الداخلى ووحدتها القوميةفوجود نظام نقل متطور ومتكامل يؤدى لنجاح خطط التنمية فى الدولة وحسن استغالل مواردها سهولة سيطرة
احلكومة على االمور االدارية والسياسية فى مجيع احناء الدولة وسهولة حترك جيش الدولة وقت احلروب وسهولة
نقل االمدادات وقت االزمات والكوارث.
 -17مصطلح الدول الصناعية اصبح ةمرادف للدول املتقدمة والغنية؟
 الن الدول الغري صناعية تتميز بضعف اقتصادها واخنفاض مستوى دخل سكانها عكس الدول الصناعيةالتى تتميز بقوة اقتصادها وارتفاع مستوى دخل سكانها.

