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متطلب�ات إل�ى ل عقد التسعینیات من القرن الماضي وأصبحت القوة الرئیس�ة الت�ي تق�ود البش�ریة برزت العولمة بشكل واضح خال
إما س�بباً م�ن  ،معظم التحوالت السیاسیة واالقتصادیة والتكنولوجیة والثقافیة التي یشھدھا العالم تالقرن الحادي والعشرین، بل أصبح

 جھا متعددة اآلثار.ئأسباب العولمة أو نتیجة من نتا
لقد تزامن الحدیث عن العولمة مع بروز مجموعة من الظواھر الحیاتی�ة والتط�ورات التكنولوجی�ة والعلمی�ة والمس�تجدات الفكری�ة 

األم��ر ال��ذي یعن��ي إلغ��اء الح��دود والفواص��ل ب��ین األف��راد والمجتمع��ات والثقاف��ات  ،تج��اه زی��ادة ت��رابط الع��الم وتقارب��ھ الت��ي ت��دفع ف��ي ا
مح�وري للش�ركات  قیام اقتصاد عالمي ب�ال ح�دود، ودور : یزةأھم صفاتھا الممّ من  ، جدیدة ة دخلت مرحلةوالدول، ویؤكد أن البشری

 قی�ود. ویفت�رض الف�ي ظ�ل تن�افس ع�المي ب� . وذلكعابرة الجنسیات، وحریة كاملة النتقال السلع والخدمات والمعلومات ورأس المال
 لى قدم المساواة.ھا وفقیرھا، ستكون عالتنافس أن كل الدول، غنیّ  ھذا 

 ف)(بتصرّ  إبراھیم قویدر. -۳/۱۱/۲۰۰۳السفیر المصدر: جریدة  
 )۱المستند رقم (     

 

 
. ۲۰۰۷تشرین الثاني  ۲۸جریدة المستقبل  -نیمكس المصدر:  

 )۲المستند رقم(   
 

األم�ر ال�ذي یع�ّرض االس�تقرار ، تس�اعاً إالفق�راء ت�زداد یتمتع ُخمس سكان العالم فقط بمن�افع الحی�اة ، وال ت�زال الفج�وة ب�ین األغنی�اء و
 للخطر.

ة المرتفع��ة ف��ي دول كثی��رة تعك��س فش��ل فمع��دالت األمّی�� . تواج�ھ ال��دول النامی��ة ع��دة ح��واجز تح��ول دون بلوغھ��ا وض��ع الع��الم المتق��دم
ن الم�وارد البش�ریة تقم�ع الفك�ر الجم�اعي كما أن االس�تفادة المح�دودة م� األنظمة التعلیمیة، وترتبط بزیادة مفزعة في معدالت البطالة.

 لى وجود رؤیة مفككة للعلم والتكنولوجیا.إإلضافة اوتكبت القدرات اإلنسانیة، ب
، لیس فقط لألبحاث والتنمیة، بل كذلك لتدریب الخب�راء ف�ي التكنولوجی�ات المتقدم�ة، العلمي  والدول النامیة بحاجة إلى مراكز للتفوق

 ل الذي یعاني منھ الكثیر من تلك الدول.نّحد من نزف العقو وبذلك
ریخ أنھ من أنظمة حاكمة بعّینھا خطأ كبیر، حیث أظھر التادعم من أجل  ھااستخداملّكن وتقدم الدول المتقدمة حزمة من المساعدات، 

ي مھمت�ھ ومعین�اً لالس�تثمار . وینبغي أن یكون برنامج المس�اعدات مثالی�اً ف� أن یساعد سكان الدول النامیة كافة مصلحة العالم المتقدم،
 في التنمیة المستقبلیة.

 ف)د.أحمد زویل. (بتصرّ  -۲/۱۰/۲۰۰۲المصدر: جریدة السفیر 
 )۳المستند رقم (   

 

 سعر برمیل النفط الخام في نیویورك (بالدوالر)

 ، إعصار كاترینا۲۰۰٥آب 
 یضرب الوالیات المتحدة



 األسـئلـة
 
د طبیعة كل من المستندْین رقم ( -  أ - ۱  (عالمة ونصف)                   )، وموضوع كلٍّ منھما.۳) ورقم (۲حدِّ

 (نصف عالمة)                                     ).                 ۱( ناً مناسباً للمستند رقماقترح عنوا - ب 
 

 ):۱( من خالل المستند رقم -۲
 عالمة)ثالثة أرباع ال(                                  .ستخلص ثالثة مجاالت شھدت تغّیراً في ظل العولمةا - أ
 )نصف عالمة(           .                      العولمةاحداً لزیادة ترابط العالم وتقاربھ بفعل بّین إنعكاساً و -ب 

  )عالمةثالثة أرباع ال(            ة في ظل العولمة.ثالثاً من صفات المرحلة الجدیدة التي دخلتھا البشریّ  حّدد  -ج
   

 ) ، حّدد:۲( من خالل المستند رقم -۳ 
 )نصف عالمة(   .               ۲۰۰۷و ۲۰۰۳ما بین عامي  الخام ر سعر برمیل النفطعام لتطوّ االتجاه ال  – أ

 عالمة)نصف (                                   تطوراً حاداً.سعر برمیل النفط الخام  السنة التي شھد فیھا  –ب
  عالمة)نصف (                          .خامالالنفط  برمیل سعر رسبباً طبیعیاً وآخر سیاسیاً  أثرا على تغیّ   –ج 

  
د)۳( من خالل المستند رقم -٤   :، حدِّ

 الدول النامیة وضع العالم المتقدم، حالت دون بلوغحواجز أربعة   – أ 
 (عالمة ونصف)      لتخفیف النزف البشري الذي تعانیھ ھذه الدول.              المطروح حقتراواذكر اإل 

 (عالمة واحدة)          الذي تقدمھ الدول الغنیة للدول النامیة، وبّین الشرط المطلوب لتحقیق فعالیتھ. الدعم  –ب
  

 :نتائج متنوعة ومتعددة لظاھرة العولمة، أوضح) ۱( ر المستند رقمظھیُ  -٥
 )المتانـع(             تتیحھا العولمة للدول النامیة لتحقیق تنمیتھا االقتصادیة.     يالتالفرص من  نثنتیْ إ  – أ 
 )عالمة واحدة(       دول عالم الشمال لظاھرة العولمة.        فيسباب مناھضة البعض أسبباً واحداً من   –ب 

 
 :الخام، أوضح النفط برمیلر سعرمؤثرة في تطوّ  متنوعة لى عواملإ) ۲( المستند رقمُیشیر  -٦

 سعاره أرتفاع ط عالمیاً، وإنعكاساً واحداً إللى زیادة الطلب على النفإن یؤدیان عاملیْ  – أ 
 )ثالث عالمات(                                                          على الدول النامیة الغیر منتجة لھ.          
 )ة واحدةعالم(  .بالرغم من ارتفاع عائداتھا المالیة سعارالنفط،أرتفاع إسبباً جعل الدول النفطیة حذرة من   –ب 

 
 
  :ر دول عالم الجنوب، أوضح، تّحد من تطوّ  دةإلى عوائق متعدّ  )۳المستند رقم ( شیریُ  -۷

 )المتانـع(          دول عالم الجنوب.  مّیة في معظمرتفاع نسبة األغرافیاً إلوتصادیاً، وآخر دیمإقإنعكاساً  – أ
   )المتانـع(  .في معظم دول عالم الجنوب  ستمرار ظاھرة الفقرا أدیا إلى دول عالم الشمال،مسؤولیتھما  ن تتحملسببیْ   –ب 

 
 

 (عالمة واحدة)        مصطلحات ومفاھیم، ترتیب المسابقة وإمكانیة قراءتھا.                             * الشكل:
 بعد التصحیح. ۱٫٥العالمة النھائیة ثالثون، أي ُتضرب العالمة بـِ * 
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 العالمة التصحیح السؤال

أ -۱  

º ) منحنى بیانيرسم بیاني بالمنحى ،  : )، طبیعتھ۲المستند رقم . 
 .۲۰۰۷و۲۰۰۳عاميالخام في نیویورك بین  تطور سعر برمیل النفط موضوعھ:   

 ٤/۳  ،لموضوعھ. ۲/۱ ) ،۲لطبیعة المستند رقم ( ٤/۱العالمة 
º ) (نص). مقالة : )، طبیعتھ۳المستند رقم 

 ي الدول النامیة.عوائق التنمیة فموضوعھ:   
 ٤/۳  ،لموضوعھ. ۲/۱ ) ،۳لطبیعة المستند رقم ( ٤/۱العالمة 

۱،٥۰ 

ب -۱  º )العولمة تسعى إلى توحید العالم في ظل العولمة یترابط العالم): ۱عنوان مناسب للمستند رقم /
 ۰،٥۰ .أو أي عنوان آخر مناسب ،

أ -۲  
º لعولمةثالثة مجاالت شھدت تغیراً في ظل تنامي ظاھرة ا : 
  المجال السیاسي / المجال االقتصادي / المجال التكنولوجي / المجال الثقافي . -
 ٤/۳ عالمة لكل مجال ٤/۱، عالمة ال. 

۰،۷٥ 

ب -۲  إنعكاساً لزیادة ترابط العالم وتقاربھ بفعل العولمة : 
 ۰،٥۰ إلغاء الحدود والتواصل بین االفراد والمجتمعات والثقافات والدول . 

ج -۲  
º   :الحریّة الكاملة النتقال  -دور محوري للشركات عابرة الجنسیات -قیام اقتصاد عالمي بال حدودصفات المرحلة الجدیدة

 قیود. التنافس عالمي ب -السلع والخدمات والمعلومات ورأس المال
 ٤/۳   عالمة لكلٍّ منھا. ٤/۱لثالث صفات، العالمة 

۰،۷٥ 

أ -۳  ۰،٥۰ .تصاعدي (في تزاید): الخام  عر النفطاالتجاه العام لتطور س 
ب - ۳  ۰،٥۰  ۲۰۰۷السنة التي شھد فیھا سعر برمیل النفط الخام تطوراً حاداً :  

ج -۳  
º  الخام  المؤثرة في سعر النفط الطبیعیة والسیاسیة األسباب: 
 إسرائیل على لبنان.حرب  -الحرب على العراق  -التوتر على الحدود التركیّة العراقیّةسیاسیّة: ال - 
 إعصار كاترینا.طبیعیة: ال - 
 عالمة لكلٍّ منھا. ٤/۱عالمة لتحدید طبیعة كلّ سبب،  نصف 

۰،٥۰ 

أ -٤  
º -  :زی�ادة مفزع�ة ف�ي مع�ّدالت -ارتف�اع مع�دالت األمی�ةالحواجز التي تعیق الدول النامیة من بلوغ وضع العالم المتق�دم

 وجود رؤیة مفككة للعلم والتكنولوجیا. -البشریة استفادة محدودة من الموارد -البطالة
 في األبحاث والتنمیة وتدریب الخبراء في التكنولوجیا المتقّدمة. العلمي إقامة مراكز للتفوقاالقتراح المطروح:  - 
  عالمة لالقتراح. ۲/۱عالمة لكلّ منھا،  ٤/۱عالمة واحدة للحواجز 

۱،٥۰ 

ب -٤  
º  -  حزمة من المساعدات.الغنیة: الدعم الذي تقدمھ الدول 

أن یكون برنامج المساعدات مثالیاً في مھمتھ : الشرط المطلوب لتحقیق فاعلیة ھذا الدعم -
 . ومعیناً لالستثمار في التنمیة المستقبلیة

  ،عالمة لكلٍّ منھما. ۲/۱عالمة واحدة للدعم وللشرط 
۱ 

أ -٥   

º  النامیة :أثنتین من الفرص التي تتیحھا العولمة للدول 
سھولة الحصول على منجزات العلم والتكنولوجیا / التخفیف من حدة البطال�ة ج�راء انتق�ال العدی�د  -

من فروع الشركات المتعددة الجنسیات إل�ى دول�ھ ... / أمن�ت العولم�ة للجن�وب ف�رص تص�ریف 
تطور  / منتجاتھ في مختلف اسواق دول العالم / أمنت لھ سھولة دخول االستثمارات إلى دولھ ..

 ... االنتاج الزراعي والصناعي من خالل تطور وتحسین نوعیتھ
 عالمة واحدة لكلٍّ منھا.الثنتین من الفرصتان عالم، 

۲ 

ب  -٥  

º : سبباً واحداً من أسباب مناھضة البعض من دول عالم الشمال لظاھرة العولمة 
ددة الجنسیات إل�ى دول ع�الم الجن�وب ، أو منافس�ة االی�دي ارتفاع حدة البطالة جراء انتقال العدید من فروع الشركات متع -

 العاملة المحلیة نتیجة الھجرة الوافدة .
 یة بین االغنیاء والفقراء .بقزیادة حدة التناقضات الط -
 تراجع مفھوم دولة الرعایة نتیجة تعمیم فكرة تحقیق االرباح على حساب حقوق الطبقة العاملة . -
إفالس المؤسسات الصناعیة الصغیرة بسبب المنافسة القویة التي تتع�رض لھ�ا م�ن قب�ل الش�ركات العالمی�ة الكب�رى الت�ي  -

 ...تغرق االسواق بسلعھا الجیدة والرخیصة .
 عالمة واحدة لسبب واضح 

۱ 



أ  -٦  

º عالمیاً  النفطدیان الى زیادة الطلب على ؤی ن مالاع : 
 القتصادي العالمي ، الصناعي بشكل كبیر مما یؤدي إلى تزاید الطلب على النفط .إرتفاع معدالت النمو ا -
 الظروف الطبیعیة (البرد القارس ، موجات الصقیع ...) زیادة الطلب على النفط لعملیة التدفئة والتبرید . -
 ظھور قوى اقتصادیة كبرى على الصعید العالمي ( الصین ، الھند ، البرازیل ... ) -
فاع مستوى المعیشة وبالتالي القدرة الشرائیة عند قسم كبیر من شعوب العالم مما یؤدي إلى زیادة االس�تھالك وبالت�الي ارت -

 زیادة الطلب على النفط .
االحداث االمنیة والتوترات السیاسیة في مناطق إنتاج النفط مما یدفع بعض الدول الى زیادة الطلب من اجل تأمین مخزون  -

 اطي)....نفطي ( احتی
º ًواحداً إلرتفاع اسعار النفط على الدول النامیة الغیر منتجة لھ : إنعكاسا 

 ھذه الدول لحاجتھا الیھ في تمویل مختلف القطاعات.على حكومات  المالیة االعباء إزدیاد -   
 .جاتھا القدرة التنافسیة تارتفاع كلفة االنتاج لدیھا مما یفقد من -
 ري ( ارتفاع فاتورة االستیراد ...)عجز في میزانھا التجا -
 عجز في میزان المدفوعات . -
 واحدة لالنعكاس) ، عالمةینواضح ینامللع ات،( عالمتانعالم ثالث. 

۳ 

ب  -٦  

º  ًالدول المنتجة للنفط حذرة من ارتفاع اسعاره بالرغم من ارتفاع عائداتھا المالیة :  یجعل سببا 
 وبالتالي انخفاض الطلب على انتاج النفط . )ة بدیلة (غاز، فحم، طاقة شمسیةاقالخوف من التوجھ الى مصادر ط -
 المستھلك االساسي) بمغامرات عسكریة بھدف السیطرة على مناطق االنتاج .الخوف من قیام دول عالم الشمال ( -
 ، مما ینعكس سلباً على میزان المدفوعات.المستوردة  الستھالكیةالخوف من ارتفاع السلع ا -
 .سیطرة الدول الصناعیة والشركات النفطیة الكبرى (الكارتیل) على مصانع التكریر وصناعة المشتقات النفطیة -
  .عالمة لسبب واضح 

۱ 

أ -۷  

º  : إنعكاسین ( اقتصادي و دیموغرافي) إلرتفاع معدل االمیة في دول الجنوب 
 * إنعكاس اقتصادي : 

 لقطاعات بسبب ضعف قدرتھا على التكیف مع مستلزمات االنتاج الحدیث .ضعف انتاجیة الید العاملة في كافة ا -
 تراجع نوعیة االنتاج والسلع مما یجعلھا غیر قادرة على المنافسة في االسواق العالمیة وبالتالي كسادھا . -

  * إنعكاس دیموغرافي :
لى الحاجات ، تعلم ، سكن ، طبابة، الضغط على ( زیادة الطلب عارتفاع معدل النمو الطبیعي للسكان وإنعكاساتھ السلبیة  -

 الموارد ...)
  إنخفاض العمر المتوقع عند الوالدة نتیجة تردي االوضاع الصحیة الناجمة عن جھل ثقافة الوقایة الصحیة ...  -
   ا.م، عالمة لكلٍّ منھالنعكاسین متنوعین عالمتان 

۲ 

ب -۷  

º أدیا إلى استمرار ظاھرة الفقر في معظم دول الجنوب : سبین تتحمل مسؤولیتھما دول عالم الشمال ، 
 حجب منجزات العلم والتكنولوجیا عن دول عالم الجنوب . -
 العمل على إیصال أنظمة حكم فاسدة أو دعم أنظمة حكم موالیة. -
سعار المواد االولیة شروط المبادلة التجاریة الغیر متكافئة بین اسعار السلع  الصناعیة التي یصدرھا عالم الشمال وا -

 ومصادر الطاقة التي یصدرھا الجنوب .
 استغالل الدیون وممارسة الضغوط االقتصادیة والسیاسیة التي تخدم مصالح الشمال على حساب الجنوب . -
 وضع القیود على صادرات دول الجنوب .... -
   ا.م، عالمة لكلٍّ منھینواضح لسببینعالمتان 

۲ 

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

۱ 
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