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تهدف الشركات المتعددة الجنسيات الى زيادة أرباحها من خالل استغاللها للموارد الطبيعية واأليدي العاملة 

الرخيصة األجر، وال يعنيها األمر إذا كان المشروع الذي تنفذه ذو أهمية بالنسبة لالقتصاد الوطني وال بالنسبة 

 على مصلحتها، وال تستجيب للمتطلبات الوطنية، ويمكنتركز جتماعية والسياسية، فهيآلثاره اإلقتصادية واإل

القول أن هناك أثاراً سلبية تتركها هذه الشركات على عمليات التنمية، حيث تهمل المشكالت التي تعاني منها 

دول عالم الجنوب كالموارد البشرية وعملية توزيع الثروة والدخل على كافة الشرائح االجتماعية ما يولد الفقر 

والبطالة بين صفوف أبنائها، عدا عن االرباح الضخمة المحّولة الى الدولة األم التي استنزفت الموارد الوطنية 

ن باهظة ثماالى دول عالم الجنوب وتحصل على أ للدولة المضيفة. كذلك تقوم هذه الشركات بنقل التكنولوجيا

ركات الدول المضيفة الى وضع قيود على إستثمار الش مقابل تقديمها للمعرفة الفنية والخبرات العلمية. لذلك تلجأ

د من دول تسابق العدييأو على مشاريعها اإلستثمارية، يتم تكييفها وفق معايير تحددها الدول المضيفة، حيث 

عالم الجنوب الى تقديم الحوافز لتشجيع عمل هذه الشركات ومنها اعفاءات ضريبية وتخفيض الرسوم الجمركية، 

 ياسات تحرير الشركات من القيود على ارباحها المحّولة الى البلد األم.أو اعتماد س

 )بتصرف(. 2012/  29مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد –أحمد عبدهللا            (  3المستند رقم )
 

 

 أجب عن االسئلة التالية انطالقاً من المستندات المرفقة :

         أوالً :

 )عالمة ونصف(             ( وموضوع كل منهما.             2( ورقم )1من المستندين رقم ) حّدد طبيعة كلّ 

 )عالمتان(                                                                            :     ثانياً : اختر االجابة الصحيحة 

 دولتان من عالم الجنوب تبلغ فيهما نسبة السكان -1

الذين يعانون من سوء تغذية من اجمالي السكان 

 وما دون: 2،5%

 وكوريا الجنوبية. ايران -أ

  .األرجنتينو تركيا -ب

 وجمهورية جنوب أفريقيا.الصومال  -ج

 

دولتان من قارة آسيا تتراوح فيهما نسبة السكان  -2

من  ٪ 34و 20الذين يعانون من سوء التغذية بين 

 اجمالي السكان:

 ومنغوليا. الهند -أ

 الصين و كازاخستان. -ب

 العراق واليمن. -ج

 

من اآلثار اإليجابية  للشركات المتعددة الجنسيات  -3

 على التنمية في عالم الجنوب :

ي الطبيعية واأليد ارد البالدولشركات لماستغالل ا-أ

 .جرألاالعاملة الرخيصة 

اح ربألاإستنزاف ثروات البالد الوطنية من خالل  -ب

 .لة الى الدولة االمالضخمة المحوّ 

 تقديم المعرفة الفنية والخبرات العلمية . -ج

 يعتبران من مكونات دليل التنمية البشرية : -4

 .معدل النمو السكانيمن الناتج المحلي و نصيب الفرد -أ

  .معدل النمو االقتصاديالعمر المتوقع عند الوالدة و -ب

د العمر المتوقع عننصيب الفرد من الناتج المحلي و -ج

 الوالدة .
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 )عالمتان( العمود الثاني: حرف فيول بما يناسبها من األاأل العمود مصطلحات فيالثالثاً : أربط كل من أرقام 

 

 الواليات المتحدة االميركية  -1

 

 عالم الشمال   -2

 

 الشركات متعددة الجنسيات  -3

 

 عالم الجنوب   -4

 

فيها  نخفضتيرتفع فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي و -أ

 نسبة الذين يعانون من سوء تغذية من اجمالي عدد السكان.

 معظم دوله بإنتاجية منخفضة. تتميز - ب

يشهد توازناً بين معظم دوله من حيث نسبة السكان الذين  -ج

 .السكانء تغذية من اجمالي عدد يعانون من سو

 .عظم دول عالم الجنوبالتنمية في م تشكل عائقاً أمام -د

يشهد توازناً بين جميع دوله من حيث نسبة السكان الذين  - ه

 يعانون من سوء تغذية من اجمالي عدد السكان.

 

 )عالمتان ونصف(                                    : ( ثم صحح الخطأ في الجمل التاليةXأو خطأ ))√( أجب بكلمة صح رابعاً: 

  معدل النمو االقتصادي في دول عالم الجنوب يفوق معدل النمو السكاني. -أ

 تبلغ نسبة السكان الذين يعانون من سوء تغذية من اجمالي عدد السكان في -ب

  .%33الموزامبيق وأنغوال 

 مصلحتها وفق سيات الى توجيه اإلقتصاد الوطني الشركات متعددة الجن سعت -ج

 معظم الدول المستقطبة لها. الخاصة في

 القطاع الثانوي من الناتج القومي في معظم دول عالم الشمال. تنخفض نسبة مساهمة -د

 دولة من عالم الشمال تسجل نمواً سكانياً سلبياً هي روسيا.  -ه

 

 إستنتج الواقع التعليمي في كل من عالمي (، 2( ورقم )1من خالل المستندين رقم ) خامساً: 

 الشمال والجنوب وإنعكاساَ إجتماعياً لهذا الواقع في معظم دول عالم الشمال وإنعكاساً            

 لكٍل من  ديموغرافياً في معظم دول عالم الجنوب، مبرراً إجابتك بالدليل المناسب           

 )ثالث عالمات(                                                                                   نعكاس.إلواقع الوا           

 

 يتبادل كل من عالمي الشمال والجنوب اإلتهام عن مسؤولية تعاظم ظاهرة الفقر في سادساً:

 جنوب بعض دول عالم الجنوب، أوضح سببين تتحمل مسؤوليتهما حكومات دول عالم ال          

 )ثالث عالمات(                .آخر من مسؤولية حكومات دول عالم الشمال في تعاظم هذه المشكلةوسبباً           

           

 

 التيظاهرة العولمة أبرز العوامل المساهمة في تعاظم الشركات متعددة الجنسيات من  تُعدّ  سابعاً:

 .بدورها المناخ المالئم إلستثمارات هذه الشركات في العالم  وفرت    

 البطالة  –الجمركية  :" القيودطلحات اآلتية( والمص3( ورقم )1ين رقم )إنطالقًا من المستند    

 :احً ضّ موومن معلوماتك المكتسبة،عالج المسألة الواردة أعاله  القيود البيئية " –رباحاأل –     

  ً(نهمابي العالقة الجدلية القائمة) ين الشركات متعددة الجنسيات والعولمةبتأثيراً واحداً متبادال. 

 مغادرة وطنها االم.  ليدفعان بهذه الشركات  سببين 

 انعكاًساإنعكاساً إيجابياً واحداً للشركات على الوضع اإلقتصادي في دول عالم الشمال، و  

 )ست عالمات (                                   .بالجنو عالملى الواقع اإلجتماعي في دول ع اسلبيً 

                                                                                                          
 عمالً موفقاً 
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 الهيئة األكاديميّة المشتركة

 قسم : االجتماعيّات

 الجغرافياالمادة: 

 الثانوية العامة الشهادة:

 علوم عامة /الفروع: اجتماع واقتصاد/ علوم الحياة
 -1-نموذج رقم 

 ساعة واحدةالمّدة : 

 وحتّى صدور المناهج المطّورة( 2017-2016أسس التّصحيح )تراعي تعليق الّدروس والتّوصيف المعّدل للعام الّدراسي 

رقم 

 السؤال

 العالمة عناصر اإلجابة

موضوعه: توزع دول العالم بحسب النسبة المئوية  –طبيعته : خريطة  : (1مستند ) أوالً 

 .لألشخاص الذين يعانون من سوء التغذية

موضوعه: مؤشرات متنوعة لبعض دول  –طبيعته: جدول احصائي  ( :2مستند)

 عالمي الشمال والجنوب.
   عالمة لموضوع المستند 2/1عالمة لطبيعة المستند  4/1عالمة ونصف . 

 

 

1.5 

 

 .رجنتينتركيا واأل-ب:  1 ثانياً 

  .الهند ومنغوليا -أ : 2 

 .لمعرفة  الفنية والخبرات العلميةتقديم ا -: ج 3

 نصيب الفرد من الناتج المحلي والعمر المتوقع عند الوالدة . - ج:4 
  ، لكل إجابة صحيحة . 2/1عالمتان 

 

 

2 

 

 ب -4د / -3ج /  -2أ   /  -1 ثالثاً 
  ، لكل إجابة صحيحة. 2/1عالمتان 

 

2 

 

 

 رابعاً 

 .الم الجنوب أقل من النمو السكانيالنمو االقتصادي في دول ع  ) X )   –أ 

تبلغ نسبة السكان الذين يعانون من سوء تغذية من اجمالي عدد السكان في )  X  (-ب  

 وما فوق. ٪ 35الموزامبيق وأنغوال 

 .صح  –ج 

الثانوي من الناتج المحلي في معظم دول تنخفض نسبة مساهمة القطاع (  X )  -د 

 .عالم الجنوب

 .صح – ه
  ،لكل إجابة صحيحة. 2/1عالمتان ونصف 
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 خامساً 

  .مستوى التعليم في دول عالم الشمال ارتفاع : الواقع التعليمي في دول عالم الشمال

 .٪99،4 مثال النروجذين يعرفون القراءة والكتابة في دول عالم الشمال نسبة ال:التبرير

لذين بة انس :التبرير انخفاض مستوى التعليم في دول عالم الجنوب.: في دول عالم الجنوب

 . ٪ 67،2و 31،7تراوح بين تجنوب اءة والكتابة في دول عالم اليعرفون القر

 إرتفاع مستوى التعليم يؤدي الى:الشمالعالم إنعكاس إجتماعي لهذا الواقع في دول 

مثال الواليات  (1جمالي عدد السكان )مإتغذية من الالذين يعانون من سوء  نسبة إنخفاض

 يمعيشمستوى  ←مرتفع دخل ←إنتاجية مرتفعة) ٪ 2.5المتحدة  والمانيا دون ال 

 تفع...(.مر

 :  إنعكاس ديموغرافي لهذا الواقع في دول عالم الجنوب

  70في دول عالم الجنوب الى ما دون ال إنخفاض معدل العمر المتوقع عند الوالدة 

 .(2)مسنة  43 مثال: في افغانستان   سنة 

  2.3و في النيبال    ٪ 3.5مثال في افغانستان   إرتفاع النمو الطبيعي للسكان ٪ . 

 .التوضيح ستلزمهذا السؤال ال ي :مالحظة

 المة  عثالثة ارباع ال الشمال ودول عالم التعليمي في للواقع عالمة  رباع الأثالثة  ،ثالث عالمات

 للتبرير(. 4/1للميزة و  2/1)الجنوب 

  4/1و  للميزة  2/1)  عالم الشمال دول عالمة  لالنعكاس االجتماعي علىرباع الأثالثة 

للميزة و  2/1)عالم الجنوب دول عالمة لالنعكاس الديموغرافي علىثالثة ارباع   .( للتبرير

 .للتبرير( 4/1
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 سادساً 

 

 فساد :الم الجنوب في تعاظم ظاهرة الفقرحكومات دول ع همسؤوليتسبباً تتحمل 

في  ايً أنظمة الحكم في بعض هذه الدول وما يستتبع ذلك من فساد إداري ينعكس تردّ 

النزاعات واالضطرابات الداخلية... األمر الذي يعيق  -مة للسكانالخدمات المقدّ 

ضخامة المديونية التي ترزح تحتها دول عديدة في الجنوب  -الحركة االقتصادية

األمر الذي يستلزم تحويل جزء أساسي من موارد الدولة لخدمة الدين على حساب 

 ب...الجنوعالم ضعف التنسيق بين دول  -تحسين معيشة المواطنين 

 

عمار االست حكومات دول عالم الشمال في تعاظم ظاهرة الفقر: هسبباً تتحمل مسؤوليت

اً الشمال سياسيعالم الذي أدى إلى نهب ثروات دول عالم الجنوب وجعلها تابعة لدول 

 -حجب التقنيات الحديثة الضرورية لعملية التنمية في عالم الجنوب -واقتصادياً 

الجنوب بما يتناسب مع مصالحه االقتصادية ما أفقده التحكم بأسعار منتجات 

 ىالام بعض صادرات الجنوب وضع القيود أم -الرساميل الالزمة لعملية التنمية

الشروط  -ما حرمه من عائدات مالية ضرورية للتنميةدول عالم الشمال  أسواق

 ..الجنوب.عالم الديون لدول  هاعالم الشمال عند تقديمدول فرضها تتي القاسية ال

 
 . ثالث عالمات ،عالمة واحدة لكل سبب واضح 
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 سابعاً 

 القيود البيئية –رباحاأل –البطالة  –الجمركية   القيودالمصطلحات : 

متبادل تتمثل بالتأثير ال تقوم بين العولمة والشركات متعددة الجنسيات عالقة جدلية 

القيود فالعولمة عملت على ترابط أجزاء العالم المختلفة من خالل إزالة  ،بينهما

من إنسياب حركة  من أمام حركة السلع ومن خالل رفع العوائق التي تحدّ  الجمركية

 ،ذة الشركات ومنتجاتها في العالمالمناخ المالئم الستثمارات هرالرساميل االمر الذي وفّ 

زت العديد من الدول على إعتماد ام الرأسمالي ، حفّ كما أن العولمة وفي ظل سيادة النظ

سياسات الخصخصة التي إستقطبت إستثمارات هذه الشركات . بالمقابل فإن الشركات 

واحدة من أدوات العولمة ومظهر من مظاهرها ؛ فهي تساهم في تعميمها من خالل 

ة وعولم ارةالعالم وسعيها الى تحرير التجإقامة فروع إنتاجية لها في مختلف دول 

 . نظمة المالئمة لعملها وإلغاء الحدود االقتصادية االستثمارات واأل

تخفيض كلفة إنتاجها الى  خارج بلدها تهدف هذه الشركات من خالل إمتدادها 

 من الضرائب المرتفعة المفروضة على أرباحها الهائلة  بتهرّ الى الو ،المرتفعة

والضمانات االجتماعية المكلفة أجور العمال المرتفعة ومن ) ضرائب تصاعدية (، 

 .مالصارمة والمكلفة في وطنها األ القيود البيئيةوالمفروضة على هذه الشركات ومن 

الضخمة  رباحباألكان لهذه الشركات إنعكاسات إقتصادية إيجابية على بلدها االم تمثلت 

 على الدول المستقطبة ومنها  ،كما لها تأثيرت إجتماعية عديدة (3المحولة إليها ) م

قر الف سببي الجتماعية مماإهمال عملية توزيع الثروة والدخل على كافة الشرائح ا

منافسة المؤسسات المحلية، األمر  (، باالضافة الى 3بين صفوف ابنائها ) م  البطالةو

الي زيادة وبالتوارتفاع نسبة البطالة عمالها  ي إلى إفالس العديد منها وتسريحدّ الذي يؤ

 (  .1تغذية )مالنسبة الذين يعانون من سوء 

 .لم يتم االلتزام  بالعدد المطلوب ،: تضمنت المعالجة أكثر من فكرةمالحظة مهمة 

 

 مة واحدة*عال

 للمصطلحات

 

 واحدة * عالمة

 الستثمار المستندات

 

*عالمة واحدة 

 للعالقة الجدلية 

  (لكل أثر) نصف 

 

*عالمة واحدة 

 لسببين 

 )نصف 

 (لكل سبب

 

*عالمتان 

إلنعكاسات الشركات 

)عالمة لكل 

 إنعكاس(

 


