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L’Etat du Monde - 2005 
 )۲لمستند رقم (ا         

 
ھ سیاسة ھذه  تلعب مجموعة الدول الثماني دوراً ناشطاً في فرض عقیدة اللیبرالیة للعولمة وفي تولّي قیادتھا. واالستراتیجّیة التي ُتوجِّ

المتمّثلة في االستقرار والتحریر والخصخصة. وقد ارتكزت ھذه االستراتیجّیة على مبادئ  المجموعة ترتكز على األنماط الثالثّیة األبعاد
ائد تحّدھا فقط أسواق الرسامیل)، وإلغاء أنظمة الحمایة الجمركّیة، سبعة ھي: إقامة التوازن في الموازنات، والتحریر المالي (معّدالت فو

ة وفتح االقتصادات كلیاً على االستثمارات المباشرة، وخصخصة مجمل الشركات، وإزالة جمیع العوائق في وجھ المنافسة، والحمایة التامّ 
 بالشركات متعّددة الجنسّیات. ة لحقوق الملكیة الفكریة الخاصّ 

السیاسات تعتمد الثماني على المؤّسسات المالّیة الدولّیة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حیث تساھم في الحّصة ولفرض ھذه 
 ...منظمة التجارة العالمّیةھو الكبرى من الرأسمال، والتي تشّكل على الدوام اإلطار المؤّسساتي لنظام العولمة والعنصر األساسي فیھ 

لّت مجموعة الثماني مواجھة عملّیات إلغاء االستعمار عبر إدارة أزمة الدیون، كما أّنھا ھاجمت النظام السوفیاتي وفي نظام العولمة تو
التسلّح وأیدیولوجیا حقوق اإلنسان االستعراضّیة مستفیدة من انعدام الثقة في األنظمة التي تنّكرت للتطلعات الدیمقراطّیة. كما  قعبر سبا

سیاسات التحریر والخصخصة وعلى  ألجراء كموقع اجتماعي، معتمدة علىاالجتماعّیة عبر الھجوم على قطاع اأنھا استھدفت التسویة 
 الحّد من القیود الرسمیة.

ل نقطة تحّول في اّتجاه نشوء رأي عام وكان من شأن وعي األضرار التي نتجت من اإلدارة االقتصادّیة والعسكرّیة للعالم أن شكّ 
تجاج التي تفرض نفسھا تتناول طبیعة مجموعة الثماني كمؤّسسة دولّیة. فما تحاول إیضاحھ ھو أن فریقاً ضیقاً من . وعملّیة االحعالمي

كان من األكید أن رؤساء الدول یمثل أصحاب االمتیازات في الكرة األرضّیة ال یمكنھ أن یّدعي احتكار القرار بالنیابة عن الجمیع. وإن 
 ل إذن.طزعماء مجموعة الثماني قد انتخبوا دیمقراطّیاً لقیادة دولھم، لكن ما من أحد انتدبھم لحكم العالم، واّدعاؤھا لَِعَب ھذا الدور با

 - Le monde diplomatique موقع مفھوم االلكتروني 
 )۳المستند رقم ( 
 

٪)اإلنتاج الصناعي (  
٤ ٥ ٦ ۳ ۲ ۱ ۰٫٥ ۰٫۲٥  



 
 األسئلة :

 
د  .۱  )ربعو تان(عالم    .وموضوع كلٍّ منھا )۳( )  و۲( و )۱(م قر : اتمن المستند لٍّ ك طبیعةحدِّ

 

 :)۱المستند رقم ( من خالل  .۲
 ،أذكر من القارة األوروبّیة المنطقة التي تستأثر بالقسم األعظم من اإلنتاج الصناعي -أ

 ومن كلٍّ من القاّرتْین األمیركّیة واآلسیوّیة، بلداً یتمّیز بضخامة إنتاجھ الصناعي وینتمي 
 )العالمة أرباع ثالثة(              .إلى عالم الشمال 
 اإلنتاج ة نسبیة فيول من عالم الجنوب، تتمّیز بأھّمیأربع د ،أذكر، ومن قاّرتْین -ب

 )واحدة المةـ(ع         الصناعي العالمي. 
 

  :)۲من خالل المستند رقم ( .۳
 المة واحدة)ـ(ع   .دلیل التنمیة البشرّیةأذكر اثنْین من المؤّشرات التي تدخل في احتساب قیمة  -أ 

 -ج     المة واحدة)ـ(ع  .استنتج أربع خصائص متنوعة (دیمغرافّیة واقتصادّیة) تتمّیز بھا دول عالم الشمال -ب
 َبیِّن واقع معّدل النمو االقتصادي مقارنة بمعّدل النمو السكاني في الدول التي تنتمي

 المة)ـع(نصف          إلى عالم الشمال. 
 

 : )۳من خالل المستند رقم ( .٤
 (ثالثة أرباع العالمة)      .بیِّن ثالثة من مجاالت سیاسة التحریر التي تنتھجھا مجموعة الدول الثماني -أ

 (ثالثة أرباع العالمة)   .ز عملھا علیھابیِّن ثالثاً من القضایا التي واجھتھا مجموعة الثماني في ظل العولمة وتركّ  -ب
 

 تمّیزاً واضحاً لمعظم دول عالم الشمال في مجال اإلنتاج الصناعي، )۱لمستند رقم (ا یظھر .٥
 :وأھمیة نسبیة لبعض دول عالم الجنوب في ھذا اإلنتاج 
  نآخریْ ران تمّیز عالم الشمال بضخامة إنتاجھ الصناعي، وسببْین أوِضح سببْین یفسّ  -أ

 )اتالمـعأربع (           . ناعية بعض دول عالم الجنوب باإلنتاج الصیفّسران أھّمی
 اشرح إنعكاس التطور الصناعي في دول عالم الشمال على كلٍّ من القطاعْین الزراعي -ب

 )تانالمــع(                .والتجاري في ھذه الدول 
 

 :ین ومن حیث معّدل النمو السكاني) تفاوتاً بین الدول من حیث نسبة المسنّ ۲یُظھر المستند رقم ( .٦
 ین، وأثراً سلبیاً علىِضح أثراً سلبیاً یترتب على الدول التي تشھد ارتفاعاً في نسبة المسنّ أو
 )متانالــع(          بعض الدول التي تشھد معّدل نمو سكاني طبیعي مرتفع. 
 
 

 : "أّن فریقاً من رؤساء الدول ال یمكنھ أن یّدعي احتكار القرار  ۳ورد في المستند رقم  .۷
 :الجمیع..." بالنیابة عن 

 عوامل متنوعة (سیاسیة واقتصادیة وعسكریة) مّكنت بعض الدول الكبرىثالثة أوِضح     
 )عالمات ثالث(         من االستئثار بالقرارات العالمّیة.  
 
 
 
 
 

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



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

 مشروع معیار التصحیح لمادة الجغرافیا
 مالحظات العالمة عناصر اإلجابة السؤال

 
۱ 

موضوعھ: توّزع اإلنتاج الصناعي  – خریطة) : ۱المستند رقم ( طبیعة •
 ب*.العالمي / أو في دول الشمال والجنو

موضوعھ: مؤشرات  –جدول إحصائي ) : ۲المستند رقم ( طبیعة •
 اقتصادیة واجتماعیة لبعض دول العالم*.

موضوعھ: دور مجموعة  –مقالة (نص). ) : ۳المستند رقم ( طبیعة •
 الدول الثماني* / أو مجموعة الدول الثماني والعولمة*.

 
 

٤/۱ ۲ 

العالمة لطبیعة المستندات، ربع  ۳/٤ •
 .نھاعالمة لكل م

 ،ونصف لمواضیع المستنداتعالمة  •
 عالمة لكل منھا. ۲/۱    

 * (أو أي موضوع آخر مناسب).

 
 
 
 
۲ 

 منطقة أوروبا الغربیة. :من القارة األوروبیة -أ •
 الوالیات المتحدة األمیركیة.من القارة األمیركیة :  -
 الیابان. من القارة اآلسیویة : -
 : نأربع من دول الجنوب موزعة على قارتیْ  -ب •

 .المكسیك -األرجنتین  –البرازیل قارة أمیركا :  -
 ... -الھند  –الصین  قارة آسیا : -
 جمھوریة جنوبي أفریقیا. قارة أفریقیا : -

 
 
 

٤/۳ ۱  

ثالثة أرباع العالمة للجزء (أ) من  •
 السؤال، كل إجابة ربع عالمة.

 
عالمة واحدة ألربع دول موزعة على  •

 قارتْین، ربع عالمة لكل دولة.
 .صحح الدول األربع األول)(تُ 
 

 
 
۳ 

 مؤشران یدخالن في احتساب قیمة دلیل التنمیة البشریة: -أ •
 .أمد الحیاة -
 نصیب الفرد من الناتج القومي. -

 دول عالم الشمال: بھا تمّیزتأربع خصائص  -ب
ضخامة الناتج  –إرتفاع أمد الحیاة (العمر المتوقع عند الوالدة)  -

معدل  –نصیب الفرد من الناتج القومي  إرتفاع –القومي اإلجمالي 
إرتفاع نسبة المسنین (نسبة السكان الذین  –نمو سكاني منخفض 

 سنة). ٦٥یتجاوز عمرھم 
یتفوق معدل النمو االقتصادي على معدل النمو السكاني في دول  -ج

 عالم الشمال.

 
 
 

۲/۱ ۲ 

، نصف عالمة نیْ ؤشرواحدة لمعالمة  •
 لكل منھما.

 
بع خصائص عالمة واحدة ألر •

 متنوعة، ربع عالمة لكل منھا.
 
 
 
نصف عالمة لتبیان المقارنة بین  •

 المعدلْین.
 
 
 
٤ 

 :مجاالت سیاسة التحریر التي تنتھجھا مجموعة الدول الثماني -أ •
فتح االقتصادات  –إلغاء أنظمة الحمایة الجمركیة  –التحریر المالي  -

لعوائق في وجھ إزالة جمیع ا –كلیاً على االستثمارات المباشرة 
 المنافسة.

 : ثالث قضایا واجھتھا مجموعة الثماني وتركز علیھا عملھا -ب •
 –مھاجمة النظام السوفیاتي  –مواجھة عملیات إلغاء االستعمار  -

 .استھداف التسویة االجتماعیة

 
 
 

۲/۱ ۱ 

ثالثة أرباع العالمة لثالثة مجاالت،  •
 .ربع عالمة لكل منھا

 
 
، لكل ث قضایاثالثة أرباع العالمة لثال •

 .منھا ربع عالمة
 

 
 
٥ 

 ان تمیز عالم الشمال بضخامة إنتاجھ الصناعي:یفسر انسبب -أ •
 –إمتالكھ للتكنولوجیا المتقدمة ومراكز األبحاث العلمیة الصناعیة  -

 –وفرة الید العاملة الفنیة (المتخصصة)، ما یزید من إنتاجیتھا 
توفر مقومات  –ضخامة الرسامیل الموظفة في القطاع الصناعي 

اإلنتاج الطبیعیة (مواد أولیة ومصادر طاقة) محلیاً أو من خالل 
توفر مجاالت التصریف والتسویق الواسعة  –عملیات اإلستیراد 

 .داخلیاً وخارجیاً تدفع إلى ضخامة اإلنتاج
 یفسران أھمیة بعض دول الجنوب باإلنتاج الصناعي: آخرانسببان  •

متعددة  تاستثمارات مھمة للشركا –ید عامة وفیرة ورخیصة  -
وجود نسبي للتكنولوجیا الالزمة (الصین ، الھند، ...)  –الجنسیات 

 وفرة بعض أنواع المواد األولیة ومصادر الطاقة محلیاً. –

 
 
 
 
 
٦ 

تان لسببین یفسران ضخامة عالم •
اإلنتاج الصناعي في عالم الشمال، 

 عالمة لكل سبب واضح.
 
 
 
 
ین یفسران أھمیة عالمتان لسببین آخر •

بعض دول عالم الجنوب لإلنتاج 
الصناعي، عالمة واحدة لكل سبب 

 واضح.
 
 

 مالحظات العالمة عناصر اإلجابة السؤال



 
 

تابع 
السؤال 

 رقم
٥ 

 إنعكاس التطور الصناعي على القطاع الزراعي: -ب •
أدى ھذا التطور إلى تطور القطاع الزراعي من حیث الكمیة  -

خالل ما توفره الصناعة من مستلزمات القطاع  والنوعیة وذلك من
زیادة الطلب على المزروعات الصناعیة والمواد  –الزراعي 

 األولیة الزراعیة مما یؤدي إلى تطور ھذا القطاع.
 انعكاس التطور الصناعي على القطاع التجاري: -
أدى التطور الصناعي إلى جعل عالم الشمال یحتل المكانة األھم  -

المبادالت التجاریة العالمیة من خالل تزاید اإلنتاج  في حجم وقیمة
أدى التطور الصناعي إلى توفر  –الزراعي والصناعي 

مستلزمات عملیة التبادل التجاري (وسائل نقل واتصاالت 
 وإعالن...).

 
 
 
 
 
 
 

ة واحدة لشرح أثر التطور عالم •
 الصناعي على القطاع الزراعي.

 
 
 
واحدة لشرح أثر التطور  عالمة •

 .لصناعي على القطاع التجاريا
 
 

 
 
٦ 

 : ثر سلبي الرتفاع نسبة المسنینأ •
تزاید النفقات الحكومیة المخصصة للمتقاعدین (رواتب، خدمات  -

حاجة ھذه الدول مستقبالً للید العاملة الوافدة  –صحیة واجتماعیة...) 
 (بسبب تناقص عدد العاملین).

 : أثر سلبي الرتفاع معدل النمو السكاني •
ید الطلب على الخدمات وانعكاس ذلك على األموال المخصصة تزا -

 .لالستثمارات اإلنتاجیة
 .تزاید حدة البطالة -
 .تزاید الضغط على الموارد الطبیعیة -
 .انخفاض معدل الدخل الفردي -

 
 
 
 
۲ 

عالمة واحدة لتأثیر واضح الرتفاع  •
 .نسبة المسنین

 
 
عالمة واحدة لتأثیر واضح الرتفاع  •

 اني.معدل النمو السك
 
 

 
۷ 

 :نت بعض الدول من االستئثار بالقرارات العالمیةعوامل مكّ 
 :عوامل سیاسیة •

 الحضور السیاسي في ھیئة األمم المتحدة (مجلس األمن). -
 القدرة على التأثیر السیاسي في العدید من األنظمة في العالم. -

 عوامل اقتصادیة: •
 ).(الطبیعیة، المالیة، اإلنتاجیة... اإلمكانات الھائلة -
الحضور الفاعل في العدید من المؤسسات االقتصادیة العالمیة  -

 (منظمة التجارة العالمیة، البنك الدولي...).
 إمتالك مصارف عمالقة وشركات عالمیة وبورصات مھمة... -

 عوامل عسكریة: •
 .إمتالك قدرات عسكریة ھائلة (عدد وعتاد)  -
 .قواعد عسكریة منتشرة في بقاع عدیدة من العالم.. -

 
 
 
۳ 

 
 عالمة لعامل سیاسي واضح. •
 
 
 عالمة لعامل اقتصادي واضح. •
 
 
 
 
 
 عالمة لعامل عسكري واضح •

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

 
۱ 

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