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ألّن أطرافاً  ألمین العام (السابق) لألمم المتحدة في رسالة إلى المؤتمر الخامس والثالثین لغرفة التجارة الدولّیة "أّن العولمة لم تحقّق أھدافھااعتبر ا
 ساب الفقراء.حعدة ال تزال مستبعدة عن قطف ثمارھا وألّن ھناك مخاوف من أن تكون العولمة لصالح األغنیاء وعلى 

مغربي محمد السادس في رسالتھ إلى المؤتمر "أن ترسیخ مبادئ الحق والقانون في العالقات االقتصادّیة الدولّیة ظلّت ضعیفة على وقال الملك ال
". وأشار إلى أّن العالم لم یتمّكن من القضاء على الفقر والتھمیش ۱۹۹٤رغم مرور عشر سنوات على تأسیس منّظمة التجارة العالمّیة في مراكش عام 

رفاھیة مشتركة ْین یطاالن الدول النامیة ویبعدانھا عن المشاركة في مسلسل اتخاذ القرار داخل الھیئات المالّیة الدولّیة. وشّدد على أّن الحدیث عن اللذ
الجنوب، ومن الموارد البشرّیة في دول  بین الشمال والجنوب، وعولمة ذات روح تضامنّیة، سیظل من باب الخیال من دون إعطاء األسبقیة لتأھیل

 ق االستثمارات الضرورّیة لمساعدتھا في تحقیق نمّوھا".فدون تد
 ۸/٦/۲۰۰٤صحیفة الحیاة 

 )۳المستند رقم (

) ۱المستند رقم (
  

  ) ۲المستند رقم (

وات وثر موارد
 العالم

 
 موارد

 وثروات العالم



 األسـئلـة
 

د طبیعة -أ  -۱  )عـورب ةالمــع(         .  )۳) و(۱) وموضوع كلٍّ من المستندْین (۱المستند رقم ( حدِّ
د طبیعة المستند رقم ( -ب  )ثالثة أرباع العالمة(                عنواناً مناسباً.  اقترح لھو ،)۲حدِّ
 

 ، أذكر:)۱من خالل المستند رقم ( -۲
 ۱٥راوح بین بنصیٍب من الناتج المحلي یت اإسم القارة التي یتمّیز معظم أفرادھ -أ

 )المةـنصف ع(       آالف دوالر.  ٥ألف دوالر، واسم القارة التي یتمّیز معظم أفرادھا بنصیٍب یقل عن  ۲۰و   
 أسماء أربع دول (من قارتْین) تتمّیز بنصیٍب فردي من الناتج المحلّي -ب

 )دةـواح المةـع(                        . / دوالر٥۰۰۰/ و/۱۰۰۰یتراوح ما بین /     
 )دةـالمة واحـع(             . أسماء أربع دول (من ثالث قارات مختلفة) تعاني من ضخامة الدین الخارجي -ج
 

 ):۲من خالل المستند رقم ( -۳
داً المؤّشر  -  استنتج اثنین من مظاھر التباین بین عالمْي الشمال والجنوب، محدِّ

 )فـنصالمة وـع(                    . الذي اعتمدت علیھ لتبیان كل مظھر   
 

 ): ۳من خالل المستند رقم ( -٤
د شرطْین بیِّن بفكرتْین ما یدل على أن العولمة لم تحقق أھدافھا المتوخاة، - أ  وحدِّ

 )عــالمة واحـدة(              لینعم الجنوب كما الشمال بفوائد ھذه العولمة.     
د السببْین اللذْین یجعالن الدول النامیة بعیدة عن المشاركة في قرارات -ب        حدِّ

 )عــالمة واحـدة(              .ولیة، وبیِّن مھمة منظمة التجارة العالمیةالھیئات المالیة الد
 

 :) إلى تباین واضح بین عالم الشمال وعالم الجنوب۲یشیر المستند رقم ( -٥
 اقتصادیاً  ثالثة من العوامل التي جعلت عالم الشمال في موقع متقدمأَوِضح   -أ   

 )اتـالمـثالث ع(                .  عن عالم الجنوب      
 )انـــالمتـع(                التي توفرھا العولمة لتقّدم عالم الجنوب.  اإلمكانیاتْین من تأوِضح اثن -ب  

 
 تأسیس "منظمة التجارة العالمیة" التي ُتعتبر األداة الرئیسة) إلى ۳یشیر المستند رقم ( -٦

 :لتعمیم نمط التجارة الحّرة في العالم 
 )نصف عــالمة(                 وم التجارة الحّرة.مفھ أوِضح - أ  
 وسببْین آخرْین ،بیِّن سببْین یدفعان بدول الشمال العتماد نمط التجارة الحّرة -ب  

 )ـالمتـانــع(                  یدفعان ببعض دول الجنوب لمعارضة تحریر التجارة.       
 
 الشمالل الفردي بین عالمْي خّدل الدتفاوتاً واضحاً في مع )۱المستند رقم ( ظھریُ  -۷

 والجنوب، كذلك تبایناً ملحوظاً بینھما في مسألة المدیونّیة:
 إلى يالسبب الذي یؤدّ أَوِضح  ،مفھوم نصیب الفرد من الناتج المحلي خالل من  –أ        

 )عــالمة واحـدة(           نیھ في معظم دول الجنوب.دارتفاع ھذا المعّدل في معظم دول الشمال وإلى ت     
 مؤشِّر وقیمة أوِضح العالقة القائمة بین نصیب الفرد من الناتج المحلي -ب

 )عــالمة واحـدة(                              التنمیة البشرّیة.     
د اثنین من -ج  أوِضح سببْین یدفعان بدول عالم الجنوب إلى االستدانة، وحدِّ

 )عـالمة ونصـف(                   لي للدول التي تعاني من أزمة المدیونیة. توجیھات صندوق النقد الدو 
 

 
 )ـالمة واحـدةـع(                : (مصطلحات ومفاھیم، ترتیب المسابقة وإمكانیة قراءتھا).شكل ال •
 . ۱٫٥بـِ  كل عالمة عالمة الجغرافیا النھائیة ثالثون، أي تضرب •
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 مالحظـــات العالمـة عناصر اإلجابـة السؤال
 ریطة .خ ) :۱المستند(طبیعة  -أ ۱

بحسب نصیب الفرد من الناتج المحلي العالم دول :  توزع )۱المستند( موضوع   
 .نصیب الفرد من الناتج المحلي في دول العالم أو

 . العولمة ):۳المستند (موضوع    
 . رسم كاریكاتوري: )۲المستند (طبیعة  -ب

الم (أو أي استئثار عالم الشمال بموارد وثروات الع: )۲المستند (عنوان      
 عنوان مناسب آخر ُیظھر التباین).

 
٤/۱ ۱ 

 
 
٤/۳ 

 

 .المستند عالمة لطبیعة۱/٤ •
 عالمة للموضوع. ۲/۱  
عالمة لموضوع  ۲/۱ •

 )۳المستند (
 عالمة لطبیعة المستند ۱/٤ •

عالمة للعنوان  ۲/۱   
 المناسب.

 . أوقیانیا /  أفریقیا -أ   ۲
 باراغواي... –بولیفیا  –البیرو  –اإلكوادور  : في قارة أمیركا –ب 

 –السودان –مصر –موریتانیا –الجزائر –المغرب : في قارة أفریقیا –
 أنغوال...

 سوریا... -العراق -بنغالدش -باكستان -الصین -الھند : في قارة آسیا –
 بلغاریا. -أوكرانیا : في قارة أوروبا –

 تین.األرجن -البرازیل –اإلكوادور  : في قارة أمیركا – ج
 أنغوال... –الكونغو -أثیوبیا –موریتانیا : في قارة أفریقیا –

 الوس. -ایأندونیس -أفغانستان : في قارة آسیا –    

۲/۱ 
۱ 
 
 
 
 
۱ 

 .لكل قارةعالمة ۱/٤ •
دولة شرط عالمة لكل ۱/٤ •

 التنویع من قارتین.
 
 
 
لكل دولة شرط عالمة ۱/٤ •

 .التنویع من ثالث قارات

۳ 

 المؤشر                        المظھر        
 .يالنصف الجنوبي أكبر مساحة من الشمال       ←        المساحةباختالف  -
 . ۱ ي، الشمال ۳الجنوبي           ←      عدد السكانبتفاوت  -
 یستأثر الشمال بثالثة أرباع الموارد.  ← تفاوت بحجم الموارد والثروات -
 ضخامة حجم ممثل عالم الشمال مقابل  ←      تفاوت في الوضع الصحي -

  ھزال ممثلي عالم الجنوب

 
 

۲/۱ ۱ 

 .للمظھرعالمة ۲/۱ •
 . للمؤشرعالمة ۱/٤ •
 

٤ 

 فكرتان: -أ  
 .أطراف عدة ال تزال مستبعدة عن قطف ثمار العولمة - 
 العولمة لصالح األغنیاء وعلى حساب الفقراء. - 

 شرطان: - 
 الموارد البشریة في دول الجنوب.إعطاء األسبقیة لتأھیل  - 
 تدفق االستثمارات الضروریة لمساعدتھا في تحقیق نموھا.  - 
 الفقر. –ب 

 التھمیش. –
 ترسیخ مبادئ الحق والقانون في العالقات االقتصادیة الدولیة. : المھمة –

۱ 
 
 
 
 
 
۱ 

  عالمة لكل فكرة.۱/٤ •
 
 
 عالمة لكل شرط. ۱/٤ •
 
 عالمة للفقر. ۱/٤ •
 عالمة للتھمیش. ۱/٤ •
 عالمة للمھمة. ۲/۱ •

 عوامل تقدم عالم الشمال اقتصادیاً: -أ   ٥
 العامل التاریخي (االستعمار). - 
 الثورة الصناعیة. - 
  .بفضل استثمار القدرة المالیة االتكنولوجی امتالك - 
 رأسمال ثابت (آالت...). حقیقفي ت هاستثماروجود فائض مالي و - 
 النمو االقتصادي على معدل النمو السكاني.تفوق معدل  - 
 التفوق العسكري والسیاسي. - 
 إمكانیات توفرھا العولمة لتقدم عالم الجنوب: –ب 

 قدوم االستثمارات إلى دول عالم الجنوب. -
 الحصول على التكنولوجیا بمختلف أشكالھا. -
 تحسین نوعیة اإلنتاج نتیجة وجود المنافسة. -
 فتح األسواق أمام منتجاتھا. -
 تزاید التحویالت المالیة بسبب سھولة انتقال الید العاملة. -

۳ 
 
 
 
 
 
 
 
۲ 

 المطلوب ثالثة عوامل: 
عالمة لذكر العامل،  ۱/٤ •

 العالمة للتوضیح. ٤/۳و
 
 
 
 
 
المطلوب اثنتین من  •

اإلمكانیات، عالمة واحدة 
 لكل إمكانیة واضحة.

 

 
 مالحظـــات العالمـة بـةعناصر اإلجا السؤال



٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفھوم التجارة الحّرة: -أ  
 .حركة التبادل التجاري للسلع بین دول العالم دون أیة عوائق أو شروط - 
       
 سببان یدفعان بدول الشمال العتماد التجارة الحرة: * –ب 

 ضخامة اإلنتاج. -
 تشابھ اإلنتاج. -
ألسواق والذي یزید من التوتر السیاسي تالفیاً للتنافس الحاصل على ا -

 الدولي.
 امتالك عالم الشمال للقدرة التنافسیة الكبیرة. -

 سببان یدفعان بدول عالم الجنوب لمعارضة تحریر التجارة: *
 إغراق أسواق الجنوب بمنتجات عالم الشمال. -
 حمایة إنتاجھا المحلي من المنافسة. -
 لجمركیة.أمین موارد مالیة عبر الرسوم ات -
 ق المؤسسات.الالخوف من تفاقم ظاھرة البطالة بسبب إغ -
 حمایة مصالح سكانھا. -

۲/۱ 
 
 
 
 
 
 
۲ 
 
 
 
 
 
 

 عالمة للمفھوم الواضح. ۲/۱ •
 
عالمة لسببین ، كل سبب  •

 .عالمة ۲/۱
 
 
 
 
عالمة لسببین ، كل سبب  •

 .عالمة ۲/۱
 
 
 
 

۷ 

 لمحلي في دول الشمال:* سبب ارتفاع معدل نصیب الفرد من الناتج ا -أ  
 ضخامة الناتج المحلي والضآلة النسبیة في عدد السكان. -

 * سبب تدني معدل نصیب الفرد من الناتج المحلي في دول الجنوب:
 عدد السكان. نسبة إلى لة الناتج المحليضآ -

  :العالقة بین نصیب الفرد من الناتج المحلي وقیمة مؤشر التنمیة البشریة –ب 
ھذا التنمیة البشریة، لذلك كلما ارتفع  مؤشر لفرد ھو أحد مكوناتنصیب ا –

 قیمة مؤشر التنمیة البشریة.النصیب ارتفعت 
 
 
 
 :* سببان یدفعان بالجنوب إلى االستدانة – ج

 عجز میزان المدفوعات. –
 رد الخزینة.اضعف مو -
 لتمویل الخدمات المتزایدة بسبب تزاید عدد السكان. -
 ة االقتصادیة.لتمویل عملیة التنمی -
 لتسدید الدین المستحق. -
 أحیاناً لتمویل عملیة شراء السالح. -

 :* توجیھات صندوق النقد الدولي     
 اعتماد مبدأ الخصخصة. –
 تقلیص اإلنفاق الحكومي. -
 رفع الدعم الحكومي عن السلع والمنتجات. -
 إصالح مالي وإداري. -
 تجمید الرواتب. -
 تحریر سعر العملة الوطنیة. -
 لضرائب والرسوم.زیادة ا -

۱ 
 
 
 
۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲/۱ ۱ 

عالمة لعالم الشمال،  ۲/۱ •
 عالمة لعالم الجنوب. ۲/۱و

 
 

عالمة لإلشارة أن ۲/۱ •
نصیب الفرد ھو واحد من 

مكونات مؤشر التنمیة 
عالمة للربط  ۲/۱البشریة، و

بین نصیب الفرد وقیمة 
 المؤشر.

 
عالمة لسببین، كل سبب  •

 عالمة. ۲/۱واضح 
 
 
 
 
 
 
عالمة الثنین من ۲/۱ •

عالمة لكلٍّ  ٤/۱التوجیھات، 
 منھما.

 
 
 
 

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

 
۱ 

  عالمة للمصطلحات ۲/۱ •
 والمفاھیم .   
 عالمة لترتیب المسابقة. ۱/٤ •
 عالمة إلمكانیة القراءة. ۱/٤ •
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