
 التربیة والتعلیم العالي وزارة
 العامة للتربیة المدیریة

 االمتحانات دائرة

 شھادة الثانویة العامةال امتحانات
 ا العلوم العامة وعلوم الحیاةعفر

 اإلكمالیة االستثنائیة ۲۰۰۷دورة العام 

 مادة الجغرافیا في مسابقة 
 :االسم ة واحدةساع: المدة

 :الرقم
 

 
 )۱رقم ( المستند

 

 
 

 

ق��ال تقری��ر لألم��م المتح��دة إن الفج��وة ب��ین أغن��ى ال��دول  
ك�ود التنمی�ة البش�ریة ف�ي دول ر وأفقرھا ازدادت اتس�اعاً م�ع

 .أفریقیا جنوب الصحراء أفقر مناطق العالم

وتتمتع أغلب مناطق الع�الم بمس�توى معیش�ة أفض�ل اآلن 
ی�ا جن�وبي مما كان علیھ قبل ثالثة عقود باستثناء منطقة أفریق

 .الصحراء حیث یواجھ المالیین تفشي مرض األیدز المدمر

وق�ال برن�امج االم�م المتح�دة للتنمی�ة ف�ي تقری�ره الس�نوي 
 ٤۰ع��ن التنمی��ة البش��ریة:الناس ف��ي الن��روج أغن��ى أكث��ر م��ن 

 مرة من سكان النیجر كم�ا أن متوس�ط أعم�ارھم یع�ادل مثل�يْ 
 .المعدل في النیجر (ضعفْي)

كل نم�واً ال مثی�ل ل�ھ ف�ي الث�روة المادی�ة وقد شھد العالم ك
خ��الل العق��ود القلیل��ة الماض��یة, ولك��ن ك��ل ھ��ذا اإلزدھ��ار ل��م 

 .یتقاسمھ سكان األرض بالتساوي

ویقول التقریر إن غالبیة الناس لم یكن لھم ح�ظ م�ن نم�و 
ش�خص  ٥۰۰ن إجم�الي دخ�ل أكث�ر م�ن أویوضح ، الثروات

ص, وان ملی��ون ش��خ ٤۱٦ف��ي الع��الم یف��وق اآلن دخ��ل أفق��ر
الت���ي تحت���ل المراك���ز  ۳۱متوس���ط األعم���ار ف���ي ال���دول اا���ـ 

 ٤٦یبل��غ )، م��ن س��كان الع��الم ٪۹أي (األخی��رة ف��ي المؤش��ر 
عاماً عنھ في الدول التي تحت�ل ص�دارة  ۳۲عاماً أي أنھ أقل 

 .القائمة

 ۱۰/۱۱/۲۰۰٦ -المصدر: صحیفة البلد
 

 )۳المستند رقم (       )۲المستند رقم (
 

     

 ۱٤/٥/۲۰۰۷المصدر: صحیفة األخبار 

 قرض صغیر
 یا محسنین !

 الدول الصناعیة الثماني

 ةخارج منظمة التجارة العالمی

 مراقب في منظمة التجارة العالمیة

 في منظمة التجارة العالمیة عضو



 األسـئلـة
 

د طبیعة -أ  -۱  )نصفو ةـعـالم(                   .كلٍّ منھماوموضوع  ،)۲ورقم ( )۱( رقم ْینالمستندكلٍّ من  حدِّ
 )عــالمة نصف(                          .)۳للمستند رقم ( اقترح عنواناً مناسباً  -ب
 

 :، أذكر)۱من خالل المستند رقم ( -۲
 في منظمة التجارة العالمّیةأسماء أربع دول تّتخذ صفة المراقب  -أ

 )عـالمة واحـدة(       (اثنتان من أفریقیا واثنتان من آسیا). 
 أسماء أربع من الدول غیر األعضاء في منظمة التجارة العالمّیة -ب 

 )عـالمة واحـدة(       (اثنتان من أفریقیا واثنتان من آسیا). 
 ) عـالمة واحـدة(         تان من أمیركا واثنتان من أوروبا).أسماء أربع من الدول الصناعّیة الثماني (اثن -ج 
 

 :)۲من خالل المستند رقم ( -۳
 مبّرراً استنتاجـكإلى المزید من االقتراض،  مدینة ةـاستنتج سبباً یدفع بدول

 )احدةعـالمة و(         بمؤشر (دلیل) من المستند.
 

 ): ۳من خالل المستند رقم ( -٤
د عبارتْین تبیّ   -أ  )عـالمة نصف(     نان التطور اإلیجابي الذي شھده معظم مناطق العالم.حدِّ

 ، محّدداً العبارةالتنمیة البشرّیة )مؤشر( دلیل ن من مكوناتاستنتج اثنیْ  -ب
 )نصفعـالمة و(    اعتمدت علیھا في استنتاجك لكلٍّ من ھذین المكّونْین.التي     

 
 لعالم انتسب إلى منظمة التجارة أن معظم دول ا إلى )۱المستند رقم ( رشییُ  -٥

 :العالمّیة التي تھدف إلى تعمیم نمط التجارة الحّرة
 )عـالمة واحـدة(      . بیِّن اثنْین من األسس التي تقوم علیھا التجارة الحّرة  -أ  
 )ثالث عـالمـات(     .أوِضح ثالثة أسباب دفعت بالدول الصناعیة إلى اعتماد نمط التجارة الحّرة -ب 

 
 :إلى تزاید المدیونّیة في الدول الفقیرة) ۲المستند رقم ( رشییُ  -٦

 )ثالث عـالمـات(   .الفقیرة تقدیم الدیون لدول عالم الجنوبأوِضح ثالثة أسباب تدفع بدول الشمال إلى 
  

 : "إن الفجوة بین أغنى الدول وأفقرھا ازدادت اتساعاً"،)۳المستند رقم ( ورد في -۷
 ة الحوار بین الشمال والجنوب:األمر الذي یؤكد ضرور

 ان)ـالمـتــ(ع            یتعلقان بعالم الجنوب ویدفعان بھ إلى الحوار مع عالم الشمال.ْین سببأوِضح   –أ        
 )عـــالمـتان(    أوِضح سببْین یتعلقان بعالم الشمال ویدفعان بھ إلى الحوار مع عالم الجنوب. -ب

 
 
 

 )المة واحـدةـع(          ، ترتیب المسابقة وإمكانیة قراءتھا.األسماءصطلحات ومكتابة صحیحة لل: شكل ال •
 .بعد التصحیح ۱٫٥بـِ عالمة ال ُتضرب عالمة النھائیة ثالثون، أيال •
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 العالمة عناصر اإلجابـة السؤال

 أ -۱

 .ریطةخ طبیعتھ:  :)۱المستند رقم ( -
 توزع دول العالم بحسب عالقتھا بمنظمة التجارة العالمیة. موضوعھ: 

 لموضوعھ. ۲/۱بیعتھ، لط ٤/۱، )۱لمستند (لعالمة ال ۳/٤ •
 .رسم كاریكاتوري طبیعتھ:  :)۲المستند رقم ( -

 أعباء الدیون. موضوعھ: 
 لموضوعھ. ۲/۱لطبیعتھ،  ٤/۱، )۲لمستند (لعالمة ال ۳/٤ •

۱٫٥ 

/ ازدادت ثروة العالم ولكن !!؟ / ازدھار لم یتقاسمھ سكان األرض بالتساوي. : )۳عنوان مناسب للمستند ( - ب -۱
 ۰٫٥ .اتساع الفجوة بین األغنیاء والفقراء

 أ -۲

 :دول تتخذ صفة المراقب -
 .السودان، الجزائر: فریقیاقارة أ
 .السعودیة، الیمن، باكستان، كمبودیا، فییتنام، كازاخستان، قیرغیزستان..: یاآسقارة 

 .تصحح أول دولتْین من أفریقیا وأول دولتْین من آسیا)لكلٍّ منھا. ( ٤/۱، عالمة واحدة ألربع دول •

۱ 

 ب -۲

 :دول غیر أعضاء في المنظمة -
 لیبیا، الصومال.: فریقیاقارة أ
 لبنان، سوریا، العراق، إیران، أفغانستان، كوریا الشمالیة...: یاآسقارة 

 .وأول دولتْین من آسیا)لكلٍّ منھا. (تصحح أول دولتْین من أفریقیا  ٤/۱، عالمة واحدة ألربع دول •

۱ 

 ج -۲

 :أسماء أربع من الدول الصناعیة الثماني -
 .الوالیات المتحدة األمیركیة، كندا: میركاقارة أ
 إیطالیا، فرنسا، ألمانیا، المملكة المتحدة.: اأوروبقارة 

 .ن أوروبا)(تصحح أول دولتْین من أمیركا وأول دولتْین ملكلٍّ منھا.  ٤/۱، عالمة واحدة ألربع دول •

۱ 

۳ 
 .          لتخفیف عبء الدیون -لتسدید دیون مستحقة :مزید من االقتراضسبب یدفع بالدول إلى ال -
 .الیافطة المرفوعة والید الممدودة طلباً لقرض آخرالدلیل:  –  
 للدلیل. ۲/۱للسبب،  ۲/۱، واحدة عالمة •

۱ 

شھد العالم  –تمتع أغلب مناطق العالم بمستوى معیشة أفضل اآلن ت :العبارتان اللتان تدالن على تطور العالم - أ -٤
 ۰٫٥ .ككل نمواً ال مثیل لھ في الثروة المادّیة خالل العقود الماضیة

 ب -٤

 : مكونان لمؤشر التنمیة البشریة –
ن مرة م ٤۰الناس في النروج أغنى أكثر من  العبارة: – .نصیب الفرد من الناتج المحلي: المكون األول -

 سكان النیجر.
یعادل  -النروج–أن متوسط أعمارھم  العبارة: – .أمد الحیاة (العمر المتوقع عند الوالدة): المكون الثاني -

مثلي المعدل في النیجر. أو (أن  متوسط 
 األعمار في الدول... صدارة القائمة)

 .عبارةلل ٤/۱ لمكون،ل ۲/۱، للمكون األولالعالمة  ۳/٤ •
 .عبارةلل ٤/۱ لمكون،ل ۲/۱، مكون الثانيللالعالمة  ۳/٤ •

۱٫٥ 

 أ -٥
 -إزالة القیود على أنواع السلع -إزالة قیود الكمیة -تخفیض (أو إزالة) الرسوم الجمركیة: أسس التجارة الحّرة -

 حمایة الملكیة الفكریة.
 عالمة لكلٍّ منھما.۲/۱ ثنین من األسس،عالمة واحدة ال •

۱ 

 ب -٥

إنتاج  تزاید -االلتزام بتطبیق میثاق األطلسي  الحّرة:الصناعیة إلى اعتماد نمط التجارة  سباب دفعت بالدولأ –
لتجنب النزاعات بین ھذه  -تشابھ إنتاج ھذه الدول -الدول الصناعیة، السیما الوالیات المتحدة األمیركیة

 لتخطي أزمات الركود االقتصادي. -الناتجة عن المنافسة على األسواق الدول
 ات لثالث أفكار واضحة، عالمة لكلٍّ منھا.المع ۳ •

۳ 

 
 

 العالمة عناصر اإلجابـة السؤال



٦ 

 -توظیف أموالھا الفائضة بمردود مضمون  :أسباب تدفع بدول الشمال إلى تقدیم الدیون لدول الجنوب -
لشركاتھا لتوفیر شروط العمل المناسبة  - ةنالسیاسیة على الدولة المدی/لتأكید ھیمنتھا االقتصادیة

ة بمؤسسات إنتاج الدولة نربط مشتریات الدولة المدی -متعددة الجنسیات (الخصخصة، التشریعات...)
 ... -الدائنة

 ات لثالث أسباب واضحة، عالمة لكلٍّ منھا.عالم ۳ •

۳ 

 أ -۷

 :الشمال الجنوب یدفعانھ إلى الحوار مع بعالم ان یتعلقانسبب  -
 متطورة (التكنولوجیا) من عالم الشمال.لحاجتھ إلى وسائل اإلنتاج ال -
 .إنتاجھ لتصریف لحاجتھ إلى النفاذ إلى أسواق الشمال -
مناسبة لمنتجاتھ من المواد األولیة ومصادر الطاقة مقابل أسعار  أسعارعلى  لضمان حقھ في الحصول -

 منتجات الشمال...
 لحصولھ على مساعدات الشمال بالحد األدنى من الشروط. -
 فیف من أزمة مدیونیتھ (إعادة جدولة الدیون)...للتخ -
 .الشمال بشروط مناسبة لمصالحھ للحصول على استثمارات -
 للتخفیف من القیود التي یفرضھا الشمال على مھاجري الجنوب إلیھ. -
 عالمة واحدة لكلٍّ منھما. سببْین واضحْین،عالمتان ل •

۲ 

 ب -۷

 :جنوبال الحوار مع الشمال یدفعانھ إلىب ان یتعلقانسبب  -
 منتجات الجنوب من مواد أولیة. تأمین حصولھ علىل -
 لضمان انفتاح أسواق الجنوب أمام منتجاتھ. -
 لضمان حصولھ على نفط الجنوب بشكل مضمون وبالسعر المالئم... -
 لمعالجة مشكلة الھجرة السریة من عالم الجنوب. -
 منھ.أل اً دیتھدوتي یراھا سبباً لمشكالت الجنوب لمعالجة مشكلة التزاید السكاني الكبیر وال -
 عالمة واحدة لكلٍّ منھما. سببْین واضحْین،عالمتان ل •

۲ 

 عالمة. ۲/۱المصطلحات والمفاھیم :  - الشكل
 عالمة. ٤/۱ترتیب المسابقة :  -
 عالمة. ٤/۱إمكانیة قراءة المسابقة :  -

 
۱ 
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