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في إبراز  ات بدأ الخطاب السیاسّي للقوى الكبرىیمنذ منتصف التسعین
مفھوم العولمة باعتبارھا ظاھرة تعني تحّول العالم إلى سوٍق وقریٍة عالمیة 
واحدة تنتقل فیھا عناصر اإلنتاج دون قیود، وأن على دول الجنوب أن تسعى 

طاب السیاسي وإنما لالستفادة من تلك الظاھرة. ولم یقتصر األمر على الخ
امتّد لیشُمَل إنشاء مؤسسات عالمیة جدیدة لإلسراع في ھذا التحول، ومن ذلك 
إنشاء منظمة التجارة العالمیة لتساند أنشطة صندوق النقد الدولي والبنك 

 الدولي لإلنشاء والتعمیر.
وإذا كان البعض یرى في العولمة ظاھرة إیجابیة ینبغي على الجمیع 

معھا واللحاق بھا، فإن البعض اآلخر یرى أنھا أمر واقع ینبغي التكامل 
رئیس وزراء  –التعامل معھ ولیس قبولھ بكافة عناصره. أما مھاتیر محمد 

، فالعولمة بتقدیره ھي واجھة إلعادة استعمار الدول النامیة، -مالیزیا السابق
ریة العالمیة ، عن االقتصاد العالمي المتكامل والقوإن الحدیث في ظل العولمة

وعصر المعلوماتیة وسھولة االنتقال یجب أن ال یخفي أن الشركاء لن یكونوا 
دون قیود متساویین. ففي ظل إزالة الحدود أمام حركة رؤوس األموال لتنتقل 

فإن فقراء العالم الثالث لیس مسموحاً لھم بعبور الحدود إلى الدول الغنیة. 
 ءالضغط على الدول الفقیرة لشراوفي ظل العولمة یستمر سباق التسلح و

المزید من األسلحة لكي تعوض الدول المتقدمة ما أنفقتھ على البحث 
والتطویر العسكري. وفي ظل العولمة أیضاً ھناك ضغوط إعالمیة لرفض 

الفكاك من قبضة القوى أي نقد لھا. ولھذا یطالب مھاتیر محمد بمحاولة 
استراتیجیة  وبإتباعول العالم الثالث، الدافعة للعولمة من خالل التعاون بین د

بدیلة، عّبر عنھا بقولھ: "قد تسقط الحدود مع مضي الوقت... لكن لیس ھناك 
 ط جمیع الحدود أمام كل شيء في وقت واحد." قحقیقیة ألن تس حاجة

 ۲۰۰۳نیسان  – ۱٥۲العدد  –مجلة السیاسة الدولیة 
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 األسئلة :
 

 )نصفة و(عالم     .)۳(ورقم  )۱(م قر : ینمن المستند لٍّ ك وموضوع طبیعةد حدِّ  .۱
 
 

 :)۱المستند رقم ( من خالل  .۲
د  -أ  واذكر لكلٍّ منھا منطقتْین أساسیتْین ،في التجارة العالمیة الثالث األولىالمناطق حدِّ

 (عالمتان وربع)              تتعامل معھما تجاریاً.    
د -ب  واقع المیزان التجاري لمنطقة الخلیج العربي في مبادالتھا مع كلٍّ من المنطقتین  حدِّ

 عالمة)نصف (          . اللتین تتعامل معھما تجاریاً      
 
 

 مظھرین لواقع العالم الحالي، واذكر المؤشر  )۲من خالل المستند رقم (بیِّن  .۳
 (عالمة واحدة)        رین. علیھ لتبیان كلٍّ من ھذین المظھ تَ دْ مَ الذي اعتَ     

 
 

 : )۳من خالل المستند رقم ( .٤
 (عالمة واحدة)      .بیِّن مفھوم العولمة، واذكر المؤسسات التي تعمل على تفعیل دورھا -أ

 عالمة)ال ثالثة أرباع(         .أعرض وجھات النظر المختلفة من ظاھرة العولمة -ب
د  -ج  (عالمة واحدة)    .م یعیش واقعاً یتناقض مع مبادئ العولمةاألفكار التي تظھر أن عالم الیوحدِّ

 
 
 

 . إشرح:، أن معظم مبادالت عالم الجنوب التجاریة ھي مع عالم الشمال)۱المستند رقم ( یظھر .٥
 (عالمة واحدة)     سبباً یفّسر محدودیة المبادالت التجاریة في ما بین دول عالم الجنوب.  -أ

 )تان(عالم          امة مبادالت عالم الجنوب مع عالم الشمال.سببْین آخرین یفسران ضخ -ب
 
 

 الشمال "إن الوصول إلى اقتصاد عالمي متكامل وقریة عالمیة..." یفترض ضرورة حوار جدي بین عالم .٦
 :بینھما قد وصلت إلى طریق مسدود التي قامت وعالم الجنوب. ومع ھذا، فإن معظم مؤتمرات الحوار    

 (ثالث عالمات)       اب أدت إلى فشل الحوار بین ھذین العالمین. الثة أسبث إشرح
 
 
 

 :تواجھ عملیة التنمیة في دول عالم الجنوب عوائق مختلفة .۷
 ثالثة عوائق متنوعة (دیموغرافي، مالي، سیاسي) تواجھھا عملیة التنمیةأوِضح     
 ثالث عالمات)(          .في بعض دول عالم الجنوب    

 
 

 اھضو العولمة في عالم الجنوب كما في عالم الشمال على أن للشركاتز منیركِّ  .۸
 :متعددة الجنسیات آثاراً سلبیة على كلٍّ من ھذین العالمین    

 (عالمة واحدة)   لشركات متعددة الجنسیات والعولمة. ابیِّن التأثیر المتبادل (العالقة الجدلیة) القائم ما بین  -أ 

 ى عالم الشمال بفعل سیاسة الشركات متعددة الجنسیات،أثراً سلبیاً علأوِضح  -ب
 )ة واحدة(عالم    . وأثراً سلبیاً آخر على عالم الجنوب بسبب تمركز فروع ھذه الشركات فیھ      

 
 
 

 (عالمة واحدة)     استعمال مصطلحات ومفاھیم، ترتیب المسابقة وإمكانیة قراءتھا.الشكل :  •
 .۱٫٥ون، أي تضرب كل عالمة بـِ ثالثعالمة الجغرافیا النھائیة ھي  •
 
 



 العادیة ۲۰۰٥دورة عام   الشھادة الثـانویة العامة
 العلوم العامة وعلوم الحیاة افرع

 مشروع معیار التصحیح لمادة الجغرافیا
 مالحظات العالمة عناصر اإلجابة السؤال

 
۱ 

 .خریطة) : ۱المستند رقم ( طبیعة •
 .مقالة (نص)) : ۳المستند رقم ( طبیعة •
(تدفقات) المبادالت التجاریة تیارات  ) : ۱موضوع المستند رقم ( •

 .المبادالت التجاریة العالمیة -العالمیة
 .العولمة) : ۳موضوع المستند رقم ( •

 
 

۲/۱ ۱ 

لطبیعة المستندین، ربع نصف عالمة  •
 عالمة لكل منھما.

 عالمة واحدة للموضوعین، •
 عالمة لكل منھما. ۲/۱    

 
 
 
 
 
۲ 

 :المناطق األساسیةالمناطق الرئیسة في المبادالت التجاریة، و -أ •
 شرقي آسیا. –أمیركا الشمالیة أوروبا الغربیة:  -
أمیركا  –شرقي آسیا  –أمیركا الشمالیة: أوروبا الغربیة  -

 الجنوبیة.
 أمیركا الشمالیة. –شرقي آسیا: أوروبا الغربیة  -

 : واقع المیزان التجاري لمنطقة الخلیج العربي -ب •
 .رابح مع دول شرقي آسیا -
 .الغربیةخاسر مع أوروبا  -

 

 
 
 

٤/۳ ۲  

عالمتان وربع للمناطق الرئیسة  •
 والمناطق الحیویة:

العالمة لثالث مناطق رئیسة، كل  ۳/٤
 .عالمة ٤/۱منھا 

لست مناطق أساسیة، كل  ۱ ۲/۱
 عالمة. ٤/۱منطقة 

 للمیزان التجاري:عالمة  ۲/۱ •
 عالمة. ٤/۱(رابح) 

 عالمة. ٤/۱(خاسر) 
 
 
۳ 

 :تواقع العالم الحالي والمؤشرا •
إنقسام العالم بین شمال وجنوب _ المؤشر: الفجوة التي تفصل  -

 بینھما.
المؤشر: الفجوة التي  –إنقسام عالم الشمال (عدم تجانسھ)  -

 .تفصل بین جزئیھ
 .المؤشر: التصدعات الثانویة –تجزؤ الشمال وتجزؤ الجنوب  -

 
 
 
۱ 

واحدة لمظھرین ومؤشرین: عالمة  •
 .مؤشركل ل ٤/۱لكل مظھر و ۱/٤

 

 
 
 
٤ 

 مفھوم العولمة: º -أ •
ظاھرة تعني تحول العالم إلى سوق وقریة عالمیة واحدة تنتقل فیھا 

 عناصر اإلنتاج دون قیود.
º  :منظمة التجارة المؤسسات التي تعمل على تفعیل دور العولمة

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر. –صندوق النقد الدولي  –العالمیة 
 : وجھات النظر من العولمة -ب •

 .العولمة ظاھرة إیجابیة -
العولمة أمر واقع ینبغي التعامل معھ ولیس قبولھ بكافة  -

 عناصره.
 العولمة واجھة إلعادة استعمار الدول النامیة. -

 :أفكار تظھر واقع عالم الیوم في ظل العولمة -ج •
 .نالشركاء لن یكونوا متساوی -
دول فقراء العالم الثالث لیس مسموحاً لھم بعبور الحدود إلى ال -

 .الغنیة
 استمرار سباق التسلح. -
 .الضغط على الدول الفقیرة لشراء المزید من األسلحة -
 ضغوط إعالمیة لرفض أي نقد للعولمة. -

 
 
 
 
 
 

٤/۳ ۲ 

 عالمة. مفھوم العولمة: ربع •
العالمة، لكل منھا  ٤/۳المؤسسات:  •

 .ربع عالمة
 
 
 ٤/۳وجھات النظر من العولمة  •

 ة لكل منھا.م، ربع عالعالمةال
 
 
 
أفكار، كل فكرة  عالمة واحدة ألربع •

 عالمة. ۱/٤

 
 
٥ 

 :سبب یفسر محدودیة المبادالت التجاریة ما بین دول عالم الجنوب -أ •
 .تشابھ اإلنتاج الزراعي والصناعي في دول الجنوب -
ضخامة االستھالك المحلي من معظم السلع المنتجة (قلة الفائض  -

 للتصدیر).
 .ن دول الجنوبضعف التعاون والتنسیق في ما بی -
 عجز معظم دول عالم الجنوب عن اإلنتاج الصناعي المتطور. -

 
 
 
۳ 

عالمة واحدة لسبب مشروح. (ذكر  •
 عالمة). ۲/۱السبب دون شرح 

 
 

 مالحظات العالمة عناصر اإلجابة السؤال
 
 

ضخامة مبادالت دول عالم الجنوب مع دول عالم  نراسببان یفسِّ  -ب •
 :الشمال

 
 

 
تان لسببین مشروحین، لكل منھما عالم •



تابع 
السؤال 

 رقم
٥ 

التبعیة االقتصادیة للعدید من دول الجنوب إلى عالم الشمال  -
 .بسبب..

حاجة عالم الشمال إلى الكثیر من السلع المصنعة من عالم الشمال  -
 بسبب ...

وفرة المواد األولیة ومصادر الطاقة في عالم الجنوب وحاجة عالم  -
 الشمال لھا.

 
 
 
 
 

دة. (ذكر السبب دون شرح عالمة واح
 .عالمة) ۲/۱

 
 

 
 
٦ 

 : أسباب فشل الحوار بین الشمال والجنوب •
 إصرار عالم الشمال على بحث القضایا التي تعنیھ مباشرة. -
 الحوار ال یدخل في عمق القضایا وأسبابھا بل بظاھرھا. -
 تماسك عالم الشمال وقوتھ بوجھ عالم الجنوب. -
 شمال بمواقف واحدة.ضعف عالم الجنوب وعدم مواجھة ال -
 عالم الشمال ھو المستفید من الواقع الحالي ( الھیمنة). -

 
 
۳ 

 
عالمات لثالثة أسباب مشروحة، كل  ۳ •

 .سبب عالمة
 
 

 
۷ 

 :عوائق تواجھ التنمیة في عالم الجنوب •
العائق الدیموغرافي: استمرار تفوق معدل النمو السكاني  -

على الخدمات  الطبیعي على معدل النمو االقتصادي (اإلنفاق
إستمرار تعاظم  –یتعاظم على حساب التوظیفات اإلنتاجیة 

 .البطالة...)
توجھ الرسامیل إلى عالم  –العائق المالي: نقص الرسامیل  -

 .المدیونیة وخدمتھا... –الشمال 
العائق السیاسي: غیاب االستقرار السیاسي في العدید من دول  -

جنبیة، ویدفع الجنوب ال یشجع على قدوم االستثمارات األ
 .بالرسامیل الوطنیة إلى الھجرة...

 
 
 
۳ 

 
ثالث عالمات لثالثة عوائق واضحة،  •

كل عائق عالمة( ذكر العائق دون 
 عالمة). ٤/۱توضیح 

 ضرورة ربط العائق بعملیة التنمیة. •

 
 
 
 
 
 
۸ 

 :العالقة الجدلیة بین الشركات متعددة الجنسیات والعولمة -أ •
 لعولمة ومظھراً من مظاھرھا.الشركات واحدة من أدوات ا -
العولمة ھي األساس في انتشار الشركات وفروعھا في مناطق  -

 مختلفة من العالم.
تعمل الشركات على ترابط مناطق اإلنتاج واألسواق المختلفة  -

 في العالم (تتخطى الحدود الوطنیة).
 : األثر السلبي لسیاسة الشركات على عالم الشمال -ب •

إندماج الشركات ونقل العدید من مؤسساتھا إنتشار البطالة بفعل  -
 .إلى الجنوب

 إنھیار المؤسسات الصغرى بفعل ھیمنة المؤسسات الكبرى. -
 .تشكل الشركات مراكز قوى مؤثرة في القرار السیاسي -

 :األثر السلبي للشركات على عالم الجنوب  -
القضاء على بعض القطاعات اإلنتاجیة المحلیة بفعل عدم قدرتھا  -

 .وبالتالي تزاید نسبة البطالة نافسةعلى الم
الھیمنة على حكومات ھذه الدول والتأثیر في قراراتھا السیاسیة  -

 واالقتصادیة.

 
 
 
 
 
 
۲ 

 
 .توضیح العالقة الجدلیةعالمة واحدة ل •
 
 
 
 
 
 واحدة ألثرین:  عالمة •

نصف عالمة ألثر سلبي واضح على 
 عالم الشمال.

نصف عالمة ألثر سلبي واضح على 
 جنوب.عالم ال

 

 كتابة صحیحة لألسماء والمصطلحات والمفاھیم. • الشكل
 ترتیب المسابقة. •
 إمكانیة قراءة المسابقة. •

 
۱ 

 نصف عالمة للكتابة الصحیحة. •
 ربع عالمة لترتیب المسابقة. •
 ربع عالمة إلمكانیة قراءة المسابقة. •
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