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 االستثنائية االكمالية 4002دورة سنة         وزارة التربية و التعليم العالي                امتحانات شهادة الثانوية العامة        

 المديرية العامة للتربية                                   فرع العلوم العامة

 دائرة االمتحانات

____________________________________________________________________________ 

 :مسابقة في الجغرافيا                          االسم                                                         

 :ة واحدة                          الرقمســـاع: المدة                                                         

____________________________________________________________________________ 
 

العولمة اليوم في المأزق، وفي الطين، يحاصرها 
فالنتائج المترتبة عن إطالق العنان . النقد من كل جانب

فعلى مستوى . لها جاءت مخيبة آلمال دعاتها وتوقعاتها
 -الشركات العمالقة عابرة الحدود  -عمودها الفقري 

يم الرشاوى العالمية لكبار انفجرت فضائح االحتيال وتعم
المسؤولين لنهب الثروات الوطنية لبلدان العالم الثالث، 
ناهيك عن تفاقم الفقر العالمي واألزمات االقتصادية 
وغالء المعيشة والبطالة وانسداد األفق أمام األجيال 

ثم ال تسل عن منازعات الدول الكبرى . الصاعدة
رة العالمية حيث والتالعب بتطبيق اتفاقات منظمة التجا

أصبح كلٌّ من حرية األسواق ورفع الدعم والتعرفة 
ما ُيفَرض على الدول المتوسطة : طريقاً باتجاه واحد

ولهذا انتهت كل . والصغيرة ال تلتزم به الدول الغنية
التوقعات الوردية حول العولمة إلى نتائج وخيمة على كل 
ا المستويات، بما في ذلك انفجار فقاعة تكنولوجي

، وتسلسل األزمات المالية في 0222اإلتصاالت عام 
 أميركا الال

 
وهذا من دون اإلشارة إلى . تينية وجنوب شرق آسيا

أزمة النظام السياسي والفكري والعولمي، وما ولّده من 
 .فوضى أنشبت أظفارها في رقبة العولمة

 4/7/4004 –صحيفة الحياة  –منير شفيق : المصدر 
   

 (4مستند رقم )          ( 1مستند رقم )   
 

تستند سياسات الشركات متعددة الجنسيات على تقديم مصالحها بصفتها مصالح كونية معتبرة أن نظام السوق 
وتعتبر بذلك أن المنافسة المتحررة من . الشرائيةهو المنظم الوحيد للعالقات بين البشر، كل حسب قدرته 

وما زالت سياسة هذه . الحواجز والتشريعات المانعة تجلب الرفاهية والديمقراطية لمن يستحقانها من الناس
الشركات تنظر نظرة الشر المطلق إلى كل ما يعتبره اآلخرون حقوقاً مكتسبة خارج إطار المنافسة الحّرة، 

قوق اجتماعية أو ثقافية ووطنية أم كانت حقوقاً في الموارد الطبيعية مثل الماء والهواء سواء كانت هذه الح
ولتحقيق غاياتها أنشأت نسيجاً مكثفاً من التنظيمات الدينامية في أكبر البلدان الصناعية وأخذت تمارس . وغيره

ففي دافوس، مثالً . إلقليمية والدوليةتأثيراً مباشراً على صنع القرار في أجهزة الدولة وفي الهيئات التشريعية ا
حيث يجتمع سنوياً منتدى رجال األعمال الذي يشارك فيه أهم القوى االقتصادية في العالم وممثلو الدول 
الكبرى والعديد من رؤساء الدول المتوسطة والصغيرة وبهدف أساسي هو إرساء شرعة سياسية تتوافق مع 

 .ناها الدول على الصعيد العالميمصالح الشركات متعددة الجنسيات وتتب
كما يتواجد رجال األعمال وخبراء هذه الشركات في كل اجتماعات التكتالت االقتصادية والسياسية والدولية 

ويدفعونها لتقرير ...( البنك الدولي، نادي باريس، الثمانية الكبار، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )
صالح تحرير األسواق أو يدفعونها لعدم التجاوب مع ضغوط قوى أخرى من إجراءات محّددة في كل اجتماع ل

أجل إلغاء ديون العالم الثالث أو منع تداول البذور المعّدلة وراثياً أو عدم التنازل عن حق الملكية الفكرية في 

 

 وجهات نظر في الثقافة والسياسة والفكر: المصدر

 4001حزيران  – 42العدد  –         
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 ...صنع بعض األدوية
 4004ربيع  –العدد األول  –( The Ecologist)مجلة بدائل : المصدر 

 (3ستند رقم م)  

 
 

 :  األسئلة

 

د طبيعة المستند رقم  -أ -1     .، واقترح له عنواناً مناسباً (1)حدِّ
 (عالمة ونصف) 
د موضوع كل من المستندين رقم  -ب     (.3)ورقم ( 1)حدِّ

 (عالمة واحدة) 

 

 ، اثنتين من ميزات النظام العالمي الجديد،( 1)استخلص من المستند رقم  -2
د المؤشر الذي اعتمدت عليه للداللة على كل مّيزة      .وحدِّ

 (عالمة ونصف) 

 

 (:2)إعتماداً على المستند رقم  -3

د العبارات التي تبيِّن أن العولمة اليوم، هي في مأزق -أ عالمة )    .حدِّ
 (ونصف

نصف )    .بيِّن التناقض في تطبيق اتفاقات منظمة التجارة العالمية -ب
 (عالمة

 

 (:3)ل المستند رقم من خال -4

 .استنتج المبادئ االقتصادية التي ترتكز عليها سياسة الشركات متعددة الجنسيات -أ
 (عالمة واحدة) 

نان التأثير السياسي للشركات متعددة الجنسيات -ب   .استخلص فكرتين ُتَبيِّ
 (عالمة واحدة) 

 

 :تمّيز الربع األخير من القرن العشرين بقيام نظام عالمي جديد -5

   .إشرح السبب السياسي الرئيسي الذي أّدى إلى قيام هذا النظام -أ
 (عالمة واحدة) 

 أوِضح اثنين من العوامل التي توفّرت للواليات المتحدة األميركية، -ب
نتها من التربع على عرش النظام العالمي الجديد          . ومكَّ

 (عـــالمتــان) 
 

د ثالثة من الوعود.  ردية تسعى العولمة إلى تحقيقهاإلى وعود و( 2)يشير المستند رقم     -6  حدِّ

ج لها دعاة العولمة، وبيِّن سبباً حال دون تحقيق كل من هذه الوعود التي اخترتها  .التي روَّ
 (ثالث عالمات) 

 

 .تعمد الشركات متعددة الجنسيات إلى نقل العديد من نشاطاتها إلى خارج موطنها األم -7

 التي تدفع بهذه الشركات( المتعلقة بالوطن األم)أوِضح ثالثة من األسباب الداخلية  -أ 

 (ثالث عالمات)       . إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة    
 بيِّن بفكرتين كيف أن الشركات متعددة الجنسيات ساهمت في تعميق الفوارق -ب
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      . بين عالمي الشمال والجنوب      
 (نعـــالمتـــا) 

 

  عالمة )          (.  استعمال مصطلحات ومفاهيم، ترتيب المسابقة وإمكانية قراءتها): الشكل
 (واحدة

  ِ1.1عالمة الجغرافيا النهائية هي ثالثون، أي تضرب كل عالمة بـ . 
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 مشروع معيار تصحيح لمادة الجغرافيا 
 ----

 ــــــاتمالحظ العالمة عناصـــر اإلجابــــة السؤال
 .رسم كاريكاتوري   -  : 1طبيعة المستند رقم :  أ  -1 1

 .U.S.Aالعالم بقبضة   -:    1عنوان للمستند رقم        

 الهيمنة األميركية على النظام العالمي  -                                     
 .الجديد                                        

 ...أقوياء ومهمشون : العالم   -                                   
 أين العدالة ؟  -                                   
 .العالمي الجديد النظامالالتوازن في   -                                   
 .أو أي عنوان آخر مناسب   -                                   

 .العولمة   -: 4مستند رقمموضوع ال: ب  – 1
 .الشركات متعددة الجنسيات   -:  3موضوع المستند رقم          

  
             

4/1 1 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 .د نصف عالمة لطبيعة المستن -
 .عالمة للعنوان المناسب  -
 
 
 
 
 
 
 نصف عالمة لموضوع المستند -

 . 4رقم    
 نصف عالمة لموضوع المستند -

 . 3رقم    

 :ميزات النظام العالمي  ● 4
 ( .أو الهيمنة األميركية  ) األحادية القطبية  -

 .وتهم بالتصرف بها   .U.S.A   الكرة األرضية بين يدي: المؤشر 
     .هامشية الجنوب , وضعف أ قوة الشمال  -
 ضخامة الشخص الذي يمثل الشمال و هزالة الشخص الذي يمثل :المؤشر    

 .الجنوب        
 .إنعدام العدالة   -   
 .الشخص الذي يرفع ميزان العدالة : المؤشر    

           .أي مؤشر يدل عليها و  أو أي ميزة أخرى مناسبة               
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 لكل ميزة ونصف ربع عالمة  -
 عالمة للمؤشر المناسب      

 . للميزة     
 
 .تحتسب أول إجابتين  -

 :ين أن العولمة في مأزق العبارات التي تب –أ  3
 انفجرت فضائح اإلحتيال  في الشركات العمالقة ، وعّمت الرشاوى   -  

 .العالمية لنهب الثروات الوطنية      
 .تفاقم الفقر العالمي  -
 .تفاقم األزمات االقتصادية  -

 .غالء المعيشة  -

 .تفاقم البطالة  -

 . إنسداد األفق أمام األجيال الطالعة  -

 .الكبرى  منازعات الدول -

 .التالعب بتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية  -

 :التناقض في تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية   -ب 
 .أصبحت حرية األسواق ورفع الدعم والتعرفة طريقاً بإتجاه واحد   -   
 .على الدول المتوسطة والصغيرة ال تلتزم به الدول الغنية  ضما يفر  -   

 

 
 
 
 
 
 

4/1 1 
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 عالمة ونصف لست أفكار، لكل  -
 .منها ربع عالمة    
 
 
 
 
 
 
 
 
 نصف عالمة لفكرة واحدة تبين -

 .التناقض    

4 
 
 
 

 تابع
 رقم
4 

 االقتصادية التي ترتكز عليها سياسة الشركات متعددة ئالمباد -أ  
 .الجنسيات       
 ...بشر إن نظام السوق هو المنظم الوحيد للعالقات بين ال -
 ...إن المنافسة المتحّررة من الحواجز  -

 :التأثير السياسي للشركات متعددة الجنسيات  –ب 
 .التأثير المباشر على صنع القرار في أجهزة الدولة   -   
 ...التأثير المباشر على صنع القرار في الهيئات التشريعية   -   
    

1 
 
 
 
1 

 نصف عالمة لكل مبدأ من المبادئ -
 . االقتصادية    
 
 
 عالمة واحد لفكرتين ، لكل فكرة -

 .نصف عالمة    

 :السبب السياسي لقيام النظام العالمي الجديد  -أ   5

 U.S.Aإنتهاء الحرب الباردة بانهيار االتحاد السوفياتي وتداعياته وتفّرد       

 .بزعامة العالم وانتصار النظام الرأسمالي          
 :  من التربع على عرش النظام العالمي  .U.S.Aكنا م عامالن –ب 
 .القوة العسكرية الهائلة وتزعمها حلف شمالي األطلسي  -   
 في هيئة األمم المتحدة ، وفي المؤسســات) هيمنتها السياسية الكبرى  -   

 
1 
 
4 

 عالمة واحدة لإلجابة الصحيحة -
 .المشروحة    
 
 عالمتان لعاملين ، لكل عامـل -

 . واضح عالمة واحدة    
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 ــــــاتمالحظ العالمة عناصـــر اإلجابــــة السؤال
 ... ( الدولية والعديد من دول العالم       

    .القة القوة االقتصادية العم -   
                    

 .تحتسب أول إجابتين  -

 :الوعود التي روج لها دعاة العولمة   ● 6
 .تحقيق الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة  -
 .القضاء على الفقر والجوع والمرض  -

 .القضاء على البطالة  -

 ... (الديمقراطية ) تعميم القيم اإلنسانية في كل أنحاء العالم  -

 ( ردم الهوة ) تقليص الفوارق بين األمم والمجتمعات  -

 .نشر السالم في العالم  -

 :ووعود العولمة أسباب عدم تحقق   ●
 السياسة التي تنتهجها الدول الكبرى : تحسين مستوى المعيشة  -

 .اتها سؤسوم        
 إتجاه المؤسسات إلى تحقيق أكبر ربح ممكن:  القضاء على البطالة  -

 .ولو كان ذلك على حساب العمال 
 .تدخل الدول الكبرى عسكرياً لتحقيق مصالحها: نشر السالم العالمي   -    

 
 
 
 
 
 
 
3 

 عالمة ونصف لثالثة ووعود ، كل -
 .واحد منها نصف عالمة    
 
 
 
 
 
 
 ثالثة أسبــاب عالمة ونصف ل -

 مرتبطة بالوعود ، لكل سبــب    
 .واضح نصف عالمة    

 :ثالثة أسباب تدفع الشركات إلى نقل نشاطها   -أ     ● 7
 ...تهرباً من الضرائب المرتفعة  -
 ...تفادياً للقيود البيئية الصارمة  -

 .تهرباً من األجور المرتفعة  -

ا لقاء الضمانات تهرباً من المساهمات المالية المرفوضة عليه -
 ...االجتماعية 

 .تفادياً للمنافسة الحادة التي تتعرض لها من الشركات األخرى  -

 ... (مواد أولية ، مصادر طاقة ) ارتفاع كلفة اإلنتاج في المركز األم  -

 :أثر الشركات في تعميق الفوارق  –ب   ●
 .تحويل أرباح الشركات المحققة في عالم الجنوب إلى عالم الشمال  -
 ... ( مواد أولية ، مصادر طاقة ) نهب واستنزاف الثروات الوطنية  -
القضاء على المؤسسات االقتصادية الوطنية مّما يؤدي إلى تفاقم البطالة  -

 .بسبب عدم قدرة هذه المؤسسات على الصمود في وجه المنافسة 

 سعيها لفرض شروط وتشريعات في عالم الجنوب بما يخدم مصالحها -

 .وشعوب عالم الجنوب على حساب عمال 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 ثالث عالمات لثالثـة أسبــاب  -
 .واضحة ، لكل منها عالمة واحدة   
 
 العنوان المعّبر الواضــح نصف  -

 .عالمة    
 
 
 
 عالمتان لفكرتين ، لكل فكــرة -

 .عالمة واحدة    

 .استعمال مصطلحات ومفاهيم  - الشكل
 .ترتيب المسابقة  -

 .لمسابقة إمكانية قراءة ا -

4/1 
4/1 
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