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 )۳المستند رقم (      )۲المستند رقم (

نادراً ما تفّوت  ،۱۹۹۰منذ انھیار االتحاد السوفیاتي سنة 
كومات البلدان المتطورة فرصة للتشدید على فضائل األسواق ح

والتجارة الحّرة، وبخاصة بعد  المفتوحة ومجاالت التعامل المیّسر
)، خصوصاً في ۱/۱/۱۹۹٥قیام منظمة التجارة العالمیة (

الوصفات التي تقدمھا إلى البلدان الفقیرة. غیر أن ھذه الحكومات 
حمایة التجاریة في وجھ تحتفظ بترسانة ضخمة من حواجز ال

البلدان النامیة، كما تنفق ملیارات الدوالرات على اإلعانات المالیة 
ل منافع العولمة لصالح البلدان الغنیة، وتحرم الزراعیة، فتحوّ 

 مالیین البشر في البلدان النامیة فرصة المشاركة في منافع التجارة.
جارة لقد ُوِصفت جولة الدوحة (جولة مفاوضات منظمة الت

بأنھا "جولة التنمیة"  ۲۰۰۱العالمیة)، التي انطلقت في العام 
ووعدت البلدان الغنیة باتخاذ إجراءات عملیة للوصول إلى توزیع 
أكثر إنصافاً لمنافع العولمة، غیر أن أربع سنوات انقضت ولم 

ذي مغزى. فحواجز التجارة ما زالت منیعة،  یتحقق أي شيء
تفعت، والبلدان الغنیة واصلت بھمة واإلعانات لدعم الزراعة ار

عارمة سعیھا إلى إقرار قوانین لالستثمار والخدمات والملكیة 
الفكریة، مما یھّدد بتعزیز ظواھر الالمساواة الكونیة. في الوقت 

وبخاصة  –ذاتھ ثمة قضایا حیویة لمصالح أفقر البلدان النامیة 
ا الزراعیة المستمر ألسعار المنتجات األساسیة والسیم التدھور

 تكاد ال تجد لھا مكاناً على جدول أعمال التجارة الدولیة. –منھا 
 . (بتصرف)۱۱۳ص  – ۲۰۰٥ –تقریر التنمیة البشریة 

٥۰۰ 
 الخارجیة المباشرة االستثمارات

 الصادرات العالمیة
 اإلنتاج العالمي
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 األسـئلـة
 

د  -۱  )وربع عالمتان(       طبیعة المستندات الثالثة وموضوع كٍل منھا.  حدِّ
 
 ) :۱رقم (من خالل المستند  -۲

 یھا القسم األكبر من المؤسساتأذكر أسماء األقطاب التي یتمركز ف -أ
 )ثالثة أرباع العالمة (            المالیة الكبرى في العالم.    
 )نصف عالمة(      . كبرىأذكر، من عالم الجنوب، دولتین تتمركز فیھما مؤسسات مالیة  -ب
 

 :)۲من خالل المستند رقم ( -۳
د االتجاه العام لمسار تطور العناصر -أ  )نصف عالمة (     ثالثة الممثلة فیھ. االقتصادیة ال حدِّ

د انطالقاً من المستندْین ( -ب  ) ، السنة التي شھدت تحوالً كبیراً في۳) و(۲حدِّ
 )عالمة واحدة(      ى إلى ذلك. االستثمارات الخارجیة المباشرة، واذكر السبب الذي أدّ      

 
 ): ۳من خالل المستند رقم ( -٤

د العبارتیْ  -أ  لحكومات البلدان المتطورة نان الموقف المتناقضیّ ن اللتین تبحدِّ
 )عالمة واحدة(           من مسألة األسواق المفتوحة.         
 )عالمة ونصف(      بیِّن األسباب الثالثة التي حالت دون نجاح جولة الدوحة. -ب
 )نصف عالمة (    میة.منتجات الدول النا بیِّن انعكاس اإلجراءات التي تتخذھا الدول المتطورة على -ج
 

 :یرى عالم الجنوب أنھ الطرف المغبون في عالقتھ بعالم الشمال -٥
 )انـتالمـع(     أَوِضح اثنْین من مطالب عالم الجنوب كي تصبح عالقتھ بعالم الشمال أكثر عدالة.      

 
 : ۱۹۹۰) إلى تنامي الصادرات العالمیة اعتباراً من العام ۲یشیر المستند رقم ( -٦

 )ثالث عالمات (    اشرح ثالثة أسباب أدت إلى تعاظم المبادالت التجاریة العالمیة منذ ذلك التاریخ.      
 
 ) "أن حكومات البلدان المتطورة تشّدد على فضائل األسواق۳ورد في المستند رقم ( -۷

 المفتوحة والتجارة الحرة" :      
 )انـالمتـع(       ج لتحریر التجارة الدولیة.أَوِضح سببْین یدفعان بالدول المتطورة إلى التروی -أ 
 بالرغم من ترویج دول عالم الشمال لمبدأ تحریر التجارة وفتح األسواق العالمیة، -ب

 ما زال العدید من ھذه الدول یلجأ أحیاناً إلى اعتماد سیاسة الحمائیة:     
د شكلْین من أشكالھا. أَوِضح   )انـالمتـع(      سببْین یدفعان بھذه الدول إلى اعتماد الحمائیة، وحدِّ

 
 :) إلى امتالك عالم الشمال لمعظم المؤسسات المالیة الكبرى۱یشیر المستند رقم ( -۸

 في تعزیز أوِضح بفكرتین دور المؤسسات المالیة الكبرى التي یمتلكھا عالم الشمال     
 )انـالمتعـ (            .على االقتصاد العالمي نتھھیم      

 
 )عالمة واحدة(      : (مصطلحات ومفاھیم، ترتیب المسابقة وإمكانیة قراءتھا).شكل المسابقة •
 . ۱٫٥عالمة الجغرافیا النھائیة ثالثون، أي تضرب بـِ  •



 
 
 
 

 ۲۰۰٦الدورة العادیة  –مشروع معیار التصحیح لمادة الجغرافیا لشھادتي العلوم العامة وعلوم الحیاة 
---- 
 

 مالحظـــات العالمـة عناصر اإلجابـة السؤال
 الطبیعة :   خریطة . ) :۱المستند( ۱

 توزع المؤسسات المالیة في العالم .  الموضوع:             
 . رسم بیاني . حنى بیاني ( منحنیات بیانیة )نم  عیة :الطبی ):۲المستند (

 تطور االستثمارات والصادرات واإلنتاج  في العالم . الموضوع:             
 : الطبیعة :  نص .)۳المستند (

 الحرة .  في ظل التجارةالعالم  –الموضوع: التجارة الحّرة              

 
 

٤/۱ ۲ 
 
 

 العالمة. ٤/۳كل مستند  •
 عالمة للطبیعة.۱/٤  

 عالمة للموضوع . ۲/۱  
 
 
 أو أي موضوع آخر مناسب. •

 ثالثة أقطاب یتمركز فیھا القسم األكبر من المؤسسات المالیة :  - أ  ۲
 الیابان . –أوروبا الغربیة  –الوالیات المتحدة األمیركیة       

 الصین . –: البرازیل دولتان من الجنوب تتمركز فیھما مؤسسات مالیة –ب 

٤/۳ 
 
۲/۱ 

 عالمة لكل إجابة صحیحة.۱/٤ •
 
 عالمة لكل إجابة صحیحة.۱/٤ •

 تصاعدي . –إرتفاع  –تزاید اإلتجاه العام للتطور:  -أ   ۳
 ) .۱۹۹٥:  (السنة –ب 

 : قیام منظمة التجارة العالمیة .السبب     

 
۲/۱ ۱ 

 عالمة لإلتجاه.۲/۱ •
 عالمة للسنة .۲/۱ •
 .  عالمة للسبب۲/۱ •

 : اللتان تدالن على التناقض العبارتان -أ   ٤
 التشدید على فضائل األسواق المفتوحة . -     
 تحتفظ بترسانة ضخمة من حواجز الحمایة الجمركیة . -     
 األسباب التي حالت دون نجاح جولة الدوحة : –ب 

 حواجز التجارة ما زالت منیعة . -     
 ة ارتفعت .اإلعانات لدعم الزراع -     
 السعي إلى إقرار قوانین لإلستثمار والخدمات والحمایة الفكریة. -     
 إنعكاس اإلجراءات على منتجات الدول النامیة : –ج 

 التدھور المستمر ألسعار المنتجات األساسیة ال سیما الزراعیة منھا. -     

۱ 
 
 

۲/۱ ۱ 
 
 
 
 
۲/۱ 

 عالمة لكل عبارة شرط ۲/۱ •
 تناقض .إظھار ال       

 في حال عدم إظھار التناقض •
 ال تعطى أیة عالمة .  
 عالمة لكل سبب .۲/۱ •
 
 
 عالمة لإلنعكاس .۲/۱ •

 عالم الشمال أكثر عدالة :بعالقتھ مطالب عالم الجنوب لتكون  ٥
 ات الشمال ــالتوازن بین أسعار منتجات الجنوب المصدرة وأسعار منتج -
 .المستوردة   
 لجنوب من المشاركة الفّعالة في جوالت منظمة التجارة العالمیةتمكین عالم ا -
 ولوجیا الحدیثة .تكنتسھیل إنتقال ال -
 اإللتزام المتبادل بقوانین تحریر التجارة . -
 تقدیم المساعدات والدیون غیر المشروطة . -
 عدم تدخل عالم الشمال  بالشؤون السیاسّیة الداخلّیة لعالم الجنوب . -

 
 
 
۲ 

 المتان لمطلبین لكل مطلـبع •
 واضح عالمة .  
 یصحح أول مطلبین . •
 
 
 
 

٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۷ 

 ثالثة أسباب أّدت إلى تعاظم المبادالت التجاریة :
 عد إنھیار اإلتحاد السوفیاتي.بسیادة النظام الرأسمالي في معظم دول العالم  -
 نوعیة والجمركیة ).قیام منظمة التجارة العالمیة ( إزالة القیود الكمیة وال -
 تزاید أعداد الشركات .م. الجنسیات وإنتشارھا الواسع . -
 تطور وسائل النقل ...  -
 تطور اإلتصاالت ووسائل اإلعالم واإلعالن ... -
 إنتشار النمط اإلمیركي في العیش واإلستھالك في العالم ... -
 تزاید عدد سكان العالم ... -
 إرتفاع مستوى المعیشة في العدید من دول العالم ... -
- ...... 
 

 سببان یدفعان بالدول المتطورة للترویج لمبدأ التجارة الحرة :   -أ  
 )ضخامة إنتاجھا ( الصناعي والزراعي ...  -      

 
 
 
 
۳ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلوب ثالثة أسـبـاب لكل  •
 سبب مشروح عالمة واحدة.   
 تصحح األسباب الثالثة األولى. •
 
 
 
 
 
 
 
 
 عالمتان للسببین لكل سبـب •

 واضح عالمة .   
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 مالحظـــات العالمـة عناصر اإلجابـة السؤال
 األمر الذي یدفع ھذه الدول إلى التوجھ نحو األسواقتشابھ إنتاجھا    -      

 العالمیـة .         
 بروز الوالیات المتحدة األمیركیة كقوة إقتصادیة عالمیة بعد الحـرب -      

 لفتح األسواق أمام العالمیة الثانیة وترویجھا للتجارة الحّرة ( الغات )        
 منتجاتھا .        

 تحریر التجارة یخفف من حدة التوتر السیاسي في العالقات الدولیة. -      
 إمتالكھا القدرة التنافسیة الكبیرة . -      

 سببان یدفعان بالدول المتطورة إلعتماد الحمائیة :  •  -ب 
 للحفاظ على أسواقھا الداخلیة ( لحمایة إنتاجھا المحلي ) . -     
 لحمایة مصالح مواطنیھا ( المستھلكون ) . -     
 عن فتح األسواقلتجنب المشكالت اإلقتصادیة واإلجتماعیة الناجمة  -     

 ( إنھیار مؤسسات ، كساد ، بطالة ... ) .       
 إلستخدامھا كوسیلة ضغط سیاسیة . -
 شكالن للحمائیة : •     
 دعم اإلنتاج المحلي وبخاصة الزراعي . -     
 وضع مواصفات معقدة للواردات ال سیما القیود الصحیة . -     
 رادھا ) .یمیات المسموح بإستإعتماد نظام الكوتا ( تحدید الك -     
 في العقد . ذتطبیق مبدأ اإلنقا -     
 اإلتفاقیات الثنائیة . -     
 إعتماد مبدأ المعاملة بالمثل .  -     

 

۲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
۲ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 یصحح أول سببین . •
 
 
 
 
 
 ۲/۱عالمة للسببین لكل سبب  •

 عالمة .   
 یصحح أول سببین . •
 
 
 
 عالمة لشكلین للحمائیـة كـل  •

 عالمة . ۲/۱شكل    
 یصحح أول شكلین . •
 
 

 شمال :دور المؤسسات المالیة الكبرى في تعزیز ھیمنة عالم ال ۸
 ىبحاث والتكنولوجیا ما یؤدي إلـموال لمراكز األألتوفّر رؤوس ا  -     

 ضخامة كمیات اإلنتاج ونوعیتھ الجیدة وأسعاره المناسبة .        
 توفر رؤوس األموال الالزمة لمستلزمات عملیة التسویق . -     
 التـي مـن تمّول الشركات .م. الجنسیات التي یملكھا عالم الشمـال و -     

 خاللھا یعزز ھیمنتھ على اإلقتصاد العالمي .        
 تستقطب األموال من مختلف دول العالم والتي یستثمرھا عالم الشمال -     

 في المجاالت اإلقتصادیة .       
 البورصات الموجودة فیھ تجعلھ متحكماً بأسعار العدید من السلـــع -    

 ار األسھم .والمنتوجات ... وبأسع      

 
 
 
 
۲ 

 المطلوب فكرتان لكل فكــرة •
 واضحة عالمة .   
 ن .یتصحح أول فكرت •
 
 
 
 
 
 

 إستعمال المصطلحات والمفاھیم . - الشكل
 ترتیب المسابقة . -
 إمكانیة قراءة المسابقة . -

 
۱ 

 طلحـــات عالمة للمص ۲/۱ •
 والمفاھیـم .   
 عالمة لترتیب المسابقة . ۱/٤ •
 مكانیة القراءة .عالمة إل ۱/٤ •
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