
9

	 املقايضـة

	 النقــــود

	 العملـــة

	 ما هي التجارة؟

	 نشأة النقــود

التجــارة والعمـالت
الفصل األول

الفصل األول

التجــارة
والعمالت

مصطلحات 
مهمـة

احملتويــات



10

ما هي التجارة؟
هل تصدق أننا إذا رجعنا بالتاريخ إلى عام 2200 قبل امليالد، سنجد أن الناس كانوا يتاجرون ويستخدمون 

طرًقا مختلفة للدفع مقابل بيع وشراء البضائع. 

لم تكن التجارة تتم مبال كالذى نستخدمه اليوم، 

بل كانوا يستخدمون أشياًء مثل احملار واألحجار 

واخلرز والفراء ليعقدوا صفقاتهم التجارية.

التجارة؟  بدأت  الدقة  وجه  على  كيف  ولكن، 

لنفهـم  االفتراضيــة  القصـة  هذه  فلنقرأ 

كيف نشــأت احلاجة إلى املال أو إلى طريقة ما 

للدفع.

يومياً  يذهب  فكان  جيدة،  مساندة  أسرتـه  يساند  وكان  قويــًا،  بدائيــًا  إنسانـًا  ناتوجا  كان 

أو الغزالن، وإذا كان محظوظــًا  ليصطــاد ويأتى بالغــداء، وكان يحضـر معه بعض األرانب 

حقـًا فكان يأتى بجـاموس سمني، وكانت زوجتـه تسلـخ احليوانــات وتطبخ اللحـــم، وجتفف 

والطعــام  املالبـس  لتصنــع  واجللد  الفــراء 

واملــأوى - وهو ما ميثل احتياجاتهم الرئيسية، 

ولم يشعر ناتوجا أنه فى حاجة إلى أن يتبادل 

أى شيء مع أحد.

وكانت زوجته طاهية ماهرة ولكنها لم تكن 

أما  املالبـس،  صناعـة  فى  املهــارة  بتلك 

متتلك  كانت  فقد  دانوجى  صديقه  زوجـــة 

واجللد  الفــراء  ملعاجلة  الكافيــة  املوهبة 

وعندما  لالرتداء،  الصاحلـة  املالبس  وصناعة 

علق ناتوجا لصديقـه دانوجى عن سبب نعومة 

مسببة  األقل  على  ليست  وأنها  مالبسه، 
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التجــارة
والعمالت



11

صناعة  فى  عظيمة  بالفعل  زوجته  أن  دانوجى  أخبره  زوجته،  تصنعها  التى  كتلك  للحكاك 

املالبس، ولكن الطعام الذى تصنعه صعب الهضم وبال طعم. 

ناتوجا كان إنسانًا بدائًيا ماهرًا للغاية، فقد خطرت له فكرة مدهشة، فلماذا ال يذهب  وألن 

هو ودانوجى إلى الصيد مًعا، فبهذه الطريقة سيستطيعان أن يصطادا الفريسة أسرع ولن 

يتكبدا مشقة كبيرة، وأيًا كانت الفريسة التى سيصطادانها فستقوم زوجة ناتوجا بطهيها 

وتأخذ زوجة دانوجى اجللد والفراء لتصنع حاجاتهم من املالبس واملأوى، وقد كان هذا أمرًا جيًدا 

لكليهما. للغاية 

قام  الذى  االتفاق  القبيلة  أفراد  بقية  واكتشف 

فـرد من  أن كل  واكتشفوا  وناتوجا،  دانوجى  به 

أفراد القبيلة يستطيع عمل شيء أفضل من أى 

شخص آخر، ومن ثم، فإذا تخصص كل فرد فى 

القيام مبا يتميز فيــه ويؤديـه أداًء حسًنا فإنهم 

جميعـًا سيحصلـون على كل شيء يحتاجونه 

القبيلـة،  فى  موجودة  ممكنة  جودة  بأفضل 

وحينها بدأت املقايضة أو التجارة.
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كان رامى مزارًعا يزرع الذرة، أما ناصر فكان صانًعا لألحذية وزياد كان جزارًا. 

له  األحذيــة  من  أزواج  أربعة  على  ويحصل  الذرة  من  بجوال  نــاصر  إلى  يذهب  رامــى  كان 

وألفراد عائلته، أما ناصر فكان يذهب إلى صديقه زياد بعشرة أزواج من األحذيــة ويحصل منه 

على اللحمة اللذيذة.

هذا األسلوب يعرف باسم املقايضة، وحتى اليــوم ما زال الناس يتبادلون البضائع 

واخلدمات باستخدام نظام املقايضة. ألــم تتبادل أبدا الكرات الزجاجية )البلي( 

مع أصدقائــك؟ كأن حتصل على كرة زجاجية كبيرة مقابل كرتني بحجم 

متوسط على سبيل املثال، 

وذلك أحد أشكال املقايضة.

إلى  يزرعهـا  التى  الذرة  رامـى  أخذ  يوم،  ذات 

صانــع األحذيــة، لكن نـاصر أخبره بأن حسـام، 

وهو زارع آخر للذرة فى القرية اشترى منه أحذية 

ببعض الذرة، لذلك فهو ال يحتاج إلى الذرة فى 

يستطيع  لن  رامى  أن  يعنى  مما  احلالي،  الوقت 

احلصول على أى أحذية . 

واآلن فلننطلق إلى األمام حيث زمان آخر ومكان آخر:
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وهكذا بدأت املشكالت تطفـو على السطح، فحتى زياد يريد 

زوًجا من األحذية، ولكنه ليس لديه ما يستطيع أن يتبادل به 

مقابل هذا احلذاء، 

بكثيــر  قيمـة  أكثر  اللحــم  من  واحد  وكيلوجرام 

إلى  اضطــــر  لذلك  األحذيــة.  مـن  زوج  من 

اللحمــة  وتبـادل  البطاطس  زارع  إلى  الذهــاب 

هذه  بعض  مبـادلــة  ليحـاول  البطـاطس،  مقــابل 

نظاما  كـان  ترون،  وكمـا  احلـذاء،  مقــابـل  البطـاطس 

للغاية. معقــًدا 

حلل هذه املشكلة، قرر الناس اختراع نظام معني يستطيع أى فرد 

من خالله شراء ما يلزمه طوال الوقت. هذا االختراع، إذا صح القول، 

كان هو نظام النقود احلالي.
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أنشطــة 

اسم اجملموعةالتاريخ

التجــارة والعمـالت
نشاط 1 - 1

أسماء الطالب

للمقايضة العديد من املشاكل ، وفيما يلى اثنان من هذه املشاكل:

الوقت  نفـس  فى  فرديـن  احتياج  يتصـادف  أن  يعنى  وهذا  "الصدفـــة".   مشكلة   .1      

لبضاعة كل منهما.  )مثل رامى وناصر في القصة(.

لتبادل  تفاح  ومـزارع  قمح  مـزارع  احتيــاج  يتصادف  رمبا  "املوسميــة".  مشكلة   .2

التبادل املباشر مستحيل؛ ألن الفاكهـة والقمـح ال تنمـو فى نفـس  املنتجات غير أن 

الوقت، وإذا انتظـر مـزارع الفاكهـة حتى يحصد القمح ، ستفسد ثماره.

هل ميكن أن نفكر فى مزيد من املشاكل؟

الفصل األول
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نشأة النقــود

النقود األولى كانت عبــارة عن عملـة على هيئة قرص 

مصنوع من الذهب أو الفضة، ويوجد عليها ختم يوضح 

ثالثة أشياء هي: 

	 وزن العملة.  

	 نقاء املعدن.  

	 اسم الدار التى صكت هذه العملة. 

واسم دار صـك العملة مبثابـة عالمـة جتاريـة لها - مثل السيارة الكاديالك واملرسيدس وغيرهما، 

فتخبرك بجودة العملة.

ويرجع تاريخ أول العمــالت املعدنيــة إلى عام 700 قبل امليالد، من خالل 

الليديانيني، وهم جماعـة من الناس عاشوا فى منطقة تعرف اآلن باسم 

تركيا؛ ثم انتشرت العمالت املعدنية في اليونان واإلمبراطورية الرومانية.

وكانت تستخدم املعادن ألنها كانت متاحــة فى سهولــة ويسر، وكانت 

سهلة الصياغة مع إمكانية إعادة صناعتها، وألنه كان يتم إعطاء العمالت 

األشياء  تكلفة  مقارنـة  تتم  أن  األسهل  من  أصبح  معينة،  قيًما 

التى يحتاجها الناس.

أما أولى العمـالت الورقيـة فتعـود إلى الصني، حيث صـار إصدار 

العمـالت الورقيـة أمرًا شائًعا منذ عام 960 ميالدية.

حول  واسع  نطاق  على  واملعدنية  الورقية  العمالت  انتشار  ولكن 

العالم استغرق وقتـًا طويال، فحتى أوائل القرن التاسع عشر كانت 

املقايضة أسلوبًا شائًعا فى تبادل البضائع واخلدمات.

الفصل األول
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الفصل األول

التجــارة
والعمالت

أنشطــة 

اسم اجملموعةالتاريخ

التجــارة والعمـالت
نشاط 1 - 2

أسماء الطالب

واآلن اختبر معلوماتك:

1. أى من هذه األشياء لم تكن من الصور األولى للنقود؟

  أ. احملار

 ب. اخلرز

 ج. الفراء

 د. أقراص الكمبيوتر املدمجة

 هـ. ال أعرف

2. ما املقايضة؟

  أ. طلب املزيد من املال.

 ب. مبادلة بضاعة بأخرى.

 ج. محاولة مساومة التاجر على السعر.

 د. تصويب ما ال يقل عن 10 نقاط فى لعبة كرة السلة.

 هـ. ال أعرف

3. من هم أول جماعة استخدموا العمالت املعدنية؟

  أ. الليديانيون   هـ. ال أعرف

 ب. الرومـان

اليونانيون  ج. 

 د. الصينيون
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الفصل األول

التجــارة
والعمالت

أنشطــة 

اسم اجملموعةالتاريخ

التجــارة والعمـالت
تابع نشاط 1 - 2

أسماء الطالب

4. أين استخدمت أول عمالت ورقية؟

  أ. أالسكا

 ب. الصني

 ج. أمريكا

 د. مصر

 هـ. ال أعرف

5. مشكلة املقايضة هي:

  أ. كان على البائع أن يجد شخًصا يحتاج إلى ما ينتجه.

 ب. كان على املشترى أن يكون عنده شيء يحتاجه البائع.

 ج. يحتاج البائع واملشترى أن يكون عندهما منتجاتهما فى نفس الوقت.

 د. كل ما سبق.

 هـ. ليس أى مما سبق.






