
 

  (1مستند رقم)ال

، إن على البلدان النامية )ويضّمون إليها بلدان شرق أوروبا(، أن تسّدد ديونها إذا كانت يقول أنصار العولمة النيوليبيرالّية
، فإن األموال تتدفق من التخوم 2891تريد االنتفاع بتدفق ثابت لالستثمارات األجنبّية. والواقع أّنه منذ قيام أزمة الديون عام 

من الواقع(، مديرو المؤّسسات المالّية الدولّية. فمنذ عقدْين من )األطراف( نحو المركز وليس العكس، كما يّدعي )دون سند 
الزمن نالحظ االنتقال الصافي للثروة، على نطاق كبير، من البلدان الفقيرة نحو البلدان الغنّية، فقد أضيفت آلّية تسديد الديون 

بيعّية واإلنسانّية(، ودعمتها كثيراً. فمنذ عام إلى آلّيات أخرى سابقة )المبادالت التجارّية غير المتكافئة، ونهب الثروات الط
، أرسل سكان التخوم إلى الدائنين في المركز، ما يساوي عّدة أضعاف خطة مارشال )وفي الطريق، تقاضت النخب 2891

 والمافيا المحلّية عمولتها من هذه المبالغ الطائلة(.
 . 012ص  -مدبولي –المصدر : مناهضة العولمة 

 ( 2المستند رقم )

... كما  يشهد التاريخ االقتصادي، باءت التنمية الصناعّية في الكثير من الدول بالفشل ال لشيء إال ألّن هذه الدول كانت قد 
تخلّت في وقت غير مناسب عن حماية صناعتها الفتّية. أي أّنها تخلّت عن فرض الضرائب الجمركّية، وتراجعت عن وضع 

لى الواردات من العالم الخارجي، من قبل أن يكون اقتصادها الوطني قد تهّيأ للصمود في وجه المنافسة القيود اإلدارية ع
األجنبّية. ففي أستراليا، على سبيل المثال، تسّبب التخلي السريع عن فرض الضرائب الجمركّية والقيود الكمّية على الواردات، 

 ا يقرب من مائة ألف فرصة عمل في مطلع التسعينّيات.في تعطيل أحد عشر في المائة من المصانع وضياع م
وبناء على هذه الحقيقة، فإّن على الدول النامية، أيضاً، أن تكون غاية في الحذر وهي تعّد العّدة لالنتقال إلى المجتمع 

 الصناعي الحديث.
 . 0222كانون الثاني  – 333المصدر: عالم المعرفة، العدد 

 ( 3المستند رقم)

  

 التربية والتعليم العالي وزارة

 العامة للتربية المديرية

 االمتحانات دائرة

 امتحانات الشهادة الثانوية العامة

 وعلوم الحياة العلوم العامةع: وفر

 واالقتصاد واالجتماع

 االستثنائيّـة 2112دورة العام 

 2112آب  21 الجمعة

 جغرافياالمسابقة في مادة  

 ساعة واحدة :المدة

 :االسم

 :الرقم

 الشرق األوسط

 أميركا الوسطى والجنوبية

05 
052 

542 

 5002دوريات احصاء الطاقة في العالم  المصدر: 52 022 022 422

 واردات النفط بالمليون طن

 الكميات التي تفوق خمس مليون طن هي فقط الممثلة على الخريطة



 
 األسـئلـة

د طبيعة وموضوع كًلّ من المستندين رقم ) -أ  -2  )عــالمة ونصف( (. 3( و رقم )2حدِّ
 )نصف عالمة( (. 1اقترح عنوانا" مناسبا" للمستند رقم ) -ب 
    
  ( ، أذكر:2من خالل المستند رقم )  -1
 )عالمة واحدة( إسمي المنطقتين واسمي الدولتين األكثر استيراداً للنفط. -أ 
أربع دول تعتمد عليها الواليات المتحدة االميركية في  أسماءأفريقيا ،ومن قارتي أميركا  -ب 

 تأمين احتياجاتها النفطية.
 

 )عالمة واحدة(       
     
د:1من خالل المستند رقم )  -3   (، حدِّ
 )ثالثة أرباع العالمة( اآلليات الثالثة التي اعتمدتها الدول الغنية الستنزاف اقتصادات البلدان الفقيرة.  -أ 
ذكر الطرفين المحلّيين المستفيدين من هذه حركة انتقال الثروة في العالم، وأمسار  -ب 

 الحركة.
 )ثالثة أرباع العالمة(

    

  (: 3من خالل المستند رقم )  -4
د السبب الذي أّدى الى فشل التنمية الصناعية في العديد من الدول.  -أ   )نصف عالمة( حدَّ
استنتج الّنمط التجاري الذي أّدى اعتماده إلى فشل التنمية الصناعّية في العديد من  -ب 

 الدول، وبيِّن الخطوة المتوجب على هذه الدول القيام بها قبل اعتماد هذا الّنمط.
 

 واحدة( )عــالمة
د شكلي الحمائّية اللذين تخلّت عنهما أستراليا، وبيِّن النتيجتين اللتين ترتبتا على ذلك.  -ج   )عــالمة واحدة( حدِّ
    

 (، الى األهّمية النفطية لمنطقة الشرق األوسط والى وجود دول مستوردة2يشير المستند رقم )  -5
 :ومصّدرة للنفط في آن. أوضح

 

 )عالمة واحدة( الهتمام الشركات النفطية العالمية لالستثمار في قطاع النفط العربي. سببين -أ 
 )عالمة واحدة( السبب الذي يجعل من بعض الدول مستوردة و مصّدرة للنفط في آن. -ب 
 (عالمتان) عاملين مؤثرين في انتاج النفط العالمي. -ج 
    

عالم الجنوب و الى ارتباطها بتدفق االستثمارات (، الى ضخامة ديون 1يشير المستند رقم )  -6
 الوافدة إليه. أوضح:

 

 )عالمة و نصف( ثالثة أسباب تدفع بدول الجنوب إلى االستدانة.  -أ 
 (عالمة واحدة) نتيجة سياسّية وأخرى اقتصادّية تترّتبان على عالم الجنوب جّراء تفاقم مديونّيته. -ب 
 )عـــالمة و نصف( ثالثة أسباب تدفع باالستثمارات إلى التوجه نحو بعض دول عالم الجنوب.  -ج 
     
  (، إلى ارتباط التنمية الصناعّية بالسياسة التجارّية المعتمدة.3يشير المستند رقم )  -7
 )عـــالمتـان(  أوضح دور كلٍّ من التجارة المقّيدة والتجارة الحّرة في تحقيق التنمية الصناعّية.  -أ 
 هل بإمكان دول عالم الجنوب تحقيق التنمية الصناعية بمعزل عن دول عالم الشمال ؟  -ب 

 بّرر إجابتك بفكرة واحدة.
 

 )عالمة واحدة(
     
 )عالمة واحدة( الشكل : كتابة صحيحة للمصطلحات واألسماء، ترتيب المسابقة وإمكانية قراءتها.  
  بعد التصحيح. 2.5النهائية ثالثون، أي ُتضرب العالمة بـِ  العالمة  
 

 

 



 التربية والتعليم العالي وزارة

 العامة للتربية المديرية

 االمتحانات دائرة

 امتحانات الشهادة الثانوية العامة

 وعلوم الحياة العلوم العامةع: وفر

 واالقتصاد واالجتماع

 االستثنائيّـة 5102دورة العام 

 5102آب  50الجمعة 

 مسابقة في مادة الجغرافيا

 المةالع ةاإلجاب عناصر السؤال

 أ -1

 أو حركية ... تإنسيابا أو العالميةالتدفقات النفطية :  موضوعه خريطة ، (:0) المستند رقم طبيعة 

 الدولية التنمية الصناعيّة وتحرير التجارة: موضوعه /نص (:3) المستند رقم طبيعة. 

( 1لمستندين رقم )لكل من الموضوع المستند  و نصف عالمةللطبيعة  ربع عالمةثالثة ارباع العالمة :  *

 (.3رقم )و

1.1 

 ب -1

 ( 5عنوان المستند رقم ) او أي جواب يربط بين  –: الجنوب يخسر ثرواته بفعل تفاقم الديون

 و الديون . االستثمارات

 عنوان مناسب . ألينصف عالمة *

0،10 

 أ -2

  للنفط  ااألكثر استيراد دولتينالو إسمي  منطقتينالإسمي : 
 .جنوب شرق آسيا  –ا الغربية أوروب : لمنطقتينا

 ميركية .الواليات المتحدة األ –: الصين  الدولتين 

 لكل منها. ربع عالمةعالمة واحدة،   *

1 

 ب -2
 نيجيريا –ليبيا –المكسيك  –: كندا   من قارتي أميركا و افريقيا أسماء أربع دول. 

 لكل منها. ربع عالمة دول، ألربع عالمة واحدة  * 
1 

 أ -3
 المبادالت التجارية  –: تسديد الديون يات التي اعتمدتها الدول الغنية الستنزاف الدول الفقيرةاآلل

 نهب الثروات الطبيعية واإلنسانيّة. -غير المتكافئة

 لكلٍّ منها. ربع عالمةالعالمة لثالث آليات، 4/3*

0..1 

 ب -3

  ن الفقيرة إلى البلدان الغنية.من البلدا ومن التخوم نحو المركز أ:  حركة انتقال الثروة مسار 

 لمسار حركة الثروة. ربع عالمة*  

  المافيا المحليّة. -: النخب األطراف المستفيدة من حركة انتقال الثروة 

 لكلٍّ منهما. ربع عالمةللطرفْين،  نصف عالمة *

0..1 

 أ-4
   الفتية . في وقت غير مناسب عن حماية صناعاتهاألن هذه الدول كانت قد تخلت :  السبب 

 سبب .لل نصف عالمة*
0.1 

 ب -4

  هو نمط التجارة الحرة:  النمط التجاري. 

 الوطني للصمود في وجه المنافسة األجنبية اقتصادها: تهيئة  الخطوة المتوجب على الدول القيام بها.   

 .للخطوة نصف عالمةو  عالمة للنمط نصف *

1 

 ج-4

 القيود الكمية على  –فرض الضرائب الجمركية  -:  لياشكال الحمائية اللذان تّخلت عنهما أسترا

 الواردات .

 ضياع ما يقرب  –% من المصانع  11تعطيل  -:  نتيجتان ترتبتا على تخلي أستراليا عن الحمائية

 من مائة ألف فرصة عمل .

 لشكلي الحمائية، ربع عالمة لكل شكل. نصف عالمة*

 .، ربع عالمة لكل نتيجةللنتيجتين نصف عالمة*

1 

 أ-1

 الشركات بالنفط العربي اهتمامأسباب من  ثنينا : 

/3ضخامة االحتياطي )         
2
 قرب مناطق إنتاجه -يؤمن ديمومة و استمرارية عملها  االحتياطي العالمي( 

 ارتفاع ارباح الشركات -  ... االستخراجتدني كلفتي التنقيب و   - من مناطق االستهالك العالمية         

 المنتجة بفعل انخفاض كلفة االنتاج ...         

 . لكل سبب نصف عالمةعالمة واحدة لسببين : *

1 

 ب -1

 في آنعض الدول مستورداً ومصدراً للنفط سبب يجعل ب: 
مصافي ضخمة ، فهي تستورده خاما بأسعار  امتالكهانظراً لقدرتها الكبيرة على تكريره بفعل  

 .منخفضة نسبيا ،فتكرره ثم تصدره على شكل مشتقات نفطية 

 عالمة واحدة . *

1 



 ج-1

  مدى  -..اإلنتاج.األوضاع السياسية و األمنية في مناطق  - :العالميعاملين مؤثرين في إنتاج النفط

الضغوط  –... جديدة ( اكتشافاتجدد )  ظهور منتجين -العالمي ... االقتصاد انكماش وا ازدهار

السوق النفطية  احتياجاتتحقيق زيادة إنتاجها لو خاصة دول أوبك بهدف  األميركية على دول اإلنتاج

سياسة بعض الدول المنتجة للنفط الهادفة الى تحقيق إيرادات مالية إضافية  يدفعها الى  –العالمية 

وامل المناخية المتطرفة تؤدي الى زيادة الطلب عليه و بالتالي الع –زيادة إنتاجها منه أو تخفيضه ... 

 زيادة اإلنتاج  ......

 .واضح عالمة لكل عامل ،لعاملين عالمتان*

2 

 أ -6

  العجز عن تأمين مصادر التمويل داخلياً لعملية  االستدانة:عالم الجنوب إلى  بدولتدفع أسباب ثالثة

عجز  -لعالقات االقتصادية غير المتوازنة مع الخارج بفعل ا عجز ميزان المدفوعات -التنمية

اضطرار  –لتمويل صفقات تسلح  - بفعل تفوق نفقاتها على مداخيلها الموازنة العامة للدول المدينة 

 العديد من دول الجنوب لالستدانة بهدف تسديد بعض الديون المستحقة ... 

 نصف عالمة لكل سبب. أسباب، عالمة و نصف لثالثة*

1.1 

 ب -6 

 :الجنوب بفعل المديونيةدول عالم نتيجتان تترتبان على 

  التبعية السياسية نتيجة  –حيانا أالسيادة الوطنية  هاالتبعية السياسية للدول الدائنة و فقدان: سياسية

وضاع اال توتر  – تقديم القروض لدول عالم الجنوب الشروط التي تفرضها الدول الدائنة عند

 –السياسي الداخلي ...  االمني و االستقرارطراف داخل الدولة يخلق حالة من عدم السياسية بين األ

 ضغوط دولية من قبل الدائنين ...

 :تعثر مشاريع التنمية بفعل تنامي  -مصاعب اقتصادية بفعل تعرضها لعقوبات اقتصادية اقتصادية

 ...-التقشف(أعباء على المواطنين )زيادة الضرائب، سياسة  -خدمة الدين

 ا.لكلٍّ منه نصف عالمةعالمة واحدة لنتيجتْين، *

1 

 ج -6 

 توفر المواد األولية ومصادر الطاقة الجنوب بعض دول عالمباالستثمارات إلى  تدفع ثالثة اسباب :

إجراءات حكومية مناسبة )تشريعات  -توفر اليد العاملة الفنية والرخيصة -بأسعار مناسبة

 توفر سوق استهالكية واسعة. -مناسبةتوفر بنى تحتية  -وضمانات...(

 .سببلكلٍّ  نصف عالمة نصف لثالثة أسباب، عالمة و*

1.1  

 أ -.

  إن التجارة المقيدة توفر الحماية لإلنتاج الصناعي من دور التجارة المقيدة في تحقيق التنمية :

ات اإلنتاجية المنافسة الخارجية مما يسهل تصريفه في األسواق الداخلية وتسمح بتطوير المؤسس

 الصناعية .

   إن التجارة الحرة تدفع إلى تحسين نوعية الصناعات الوطنية  التنمية:دور التجارة الحرة في تحقيق

للتمكن من المنافسة، األمر الذي يسمح بانفتاح األسواق أمامها، ويدفعها بالتالي إلى تطوير 

 الصناعية و استمراريتها. المؤسسات اإلنتاجية 

 دورين، عالمة لكل منها.عالمتان ل*

 

2 

 1 إجابة حرة شرط التبرير الصحيح -  ب -.

 نصف عالمة. واألسماء:المصطلحات  - الشكل

 ربع عالمة. المسابقة:ترتيب  -

 ربع عالمة. المسابقة:إمكانية قراءة  -
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