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تيجة تقــدم مطّـرد في بلــدان تضم العدد األكبــر مــن ســكان العالــم، حصلت  نهضة الجنـوب، وهي ظاهرة مستجّدة، ن    

 فيما بقيت حركة التغييــر بطيئــة فــي معظــم بلدان الجنوب األقل نمــًوا. 

ق اقتصاديًا كبيــًرا، أّدى الى وضع المزيد من السياسات لتحقيــ لقــد حققــت بلــدان عديــدة مــن الجنوب نجاًحا    

المســاواة، وضمــان حــق المشــاركة للجميع كما حق المســاءلة، وكذلك لمواجهــة التحديــات البيئيــة، ومواكبة التحوالت 

الديموغرافيــة المتسارعة. لقد استفادت هذه البلدان من حركة التجارة وتدفق رؤوس االموال واالستثمارات وانتقال 

 نمــو اإليجابية إلى القطاعــات التــي تســهم فــي التنميــة البشــريّة وال ســيما الصحــة.   التكنولوجيا، وتســربت آثــار ال

غيــر أن صادرات  البلــدان الكبيــرة تشكل مصــدر ضغــوط تنافســيّة حــاّدة قد تــؤّدي إلــى تقويض عمليــة التنــّوع    

عالقــة المنافســة اليــوم  يمكــن أن تتحــّول إلــى  نّ أـدان الصغيــرة. إال االقتصــادي والتطويــر الصناعــي فــي البلـ

 اقتصاديًا. مما يؤدي الى نهضة الجنوب عالقــة تكامـل فـي المستقبل بفعل اعتمــاد سياسات التعاون من قبل الجهــات المعنية
 ))بتصرف 3102ة تقرير التنمية البشريّ  : مصدرال                                                            

 (2المستند رقم )                                                                                                      

 

 (1المستند رقم )

 

م تلك التجارة ة في النصف الثاني من القرن الماضي باالرتفاع غير المسبوق في حجلقد اتسمت التجارة العالميّ ...  

دها مجموعة ضخمة من عها، وأصبحت تتم بين مختلف الدول في منظومة متكاملة من خالل أسس وقواعد ونظم تحدّ وتنوّ 

ة تبلورت وتطورت على مدى عشرات السنين، وكانت جميعها تهدف الى تسهيل حركة ة والدوليّ ة واالقليميّ االتفاقات الثنائيّ 

مة متخصصة تشرف على تنفيذ هذه ب ذلك قيام منظّ ت بين مختلف دول العالم، وقد تطلّ التبادل التجاري للسلع والخدما

ة، ة وحل المشاكل التي تظهر من خالل الممارسات الفعليّ االتفاقيات وتذلل العقبات أمام نمو وازدهار حركة التجارة الدوليّ 

جاء كثمرة لألوضاع التي ميزت العالم منذ  هاقيام نإ .0991ة عام مة التجارة العالميّ وعلى هذا األساس فقد تم انشاء منظّ 

بداية التسعينات والمتمثلة في العولمة وتشابك االقتصادات وارتباط مصالح العديد من الدول النامية بالدول المتقدمة وتنامي 

 كم فيها.ة والشركات الكبرى العابرة للقارات في رسم مسار التنمية للدول النامية والتحدور المؤسسات الدوليّ 

ة متشابكة بين ة دوليّ ثاًرا مهمة على االقتصاد العالمي، من خالل ربط عالقات ومصالح تجاريّ آهذه المنظمة  نشوءكان ل    

مة الى تقوية االقتصاد العالمي من خالل تحرير التجارة من جميع القيود، وزيادة الطلب على عدد من البلدان. تهدف المنظّ 

صندوق ة االخرى )ة، والتعاون مع المؤسسات الدوليّ وسيع وتسهيل الوصول الى األسواق الدوليّ الموارد االقتصادية، وت

 ة.والنقديّ  ةة والماليّ النقد الدولي، والبنك الدولي( لتحقيق االنسجام بين السياسات التجاريّ 
(بتصرف) 2/8/3100 - 2443:  العدد - الحوار المتمدن - يعدنان فرحان الجوران : المصدر                                              

 (3المستند رقم )

 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%CF%E4%C7%E4+%DD%D1%CD%C7%E4+%C7%E1%CC%E6%D1%C7%E4%ED
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=3446


 

 االسئلة :

 )عالمة ونصف( (، وموضوع كلٍّ منهما.                            3( و رقم )0حّدد طبيعة كلٍّ من المستندين رقم ) -أ -0

 )نصف عالمة(                                       (.                                 2اقترح عنوانًا مناسبًا للمستند رقم ) -ب 
    

  ( :1من خالل المستند رقم ) -2

 أذكر من قارتي أوقيانيا وأميركا، أسماء أربع دول تفوق فيها قيمة مؤشر التنمية البشريّة  -أ 

 . 15811عن 

 

                                                       )عالمة واحدة(                                                      

أذكر من قارتي آسيا وأفريقيا، أسماء أربع دول تتراوح فيها قيمة مؤشر التنمية البشريّة  -ب 

                                                            .  15311و  15111بين 

 

                                                                                    )عالمة واحدة(                   

بيّن بالدليل المناسب، أّن دول عالم الشمال تشّكل كتلة غير متجانسة من حيث  قيمة مؤشر  -ج 

                        التنمية البشريّة.                                                                   

 

 )نصف عالمة(
                                                                                   

  (، حّدد :2من خالل المستند رقم ) -3

 )عالمة واحدة( .في بعض دول عالم الجنوب أربعة من آثار السياسات التي حققت  نهضة اقتصاديّة -أ 

لقطاع االجتماعي األكثر تأثًرا بالنمو االقتصادي، وخطوة يمكن اعتمادها لنهضة دول ا -ب 

 .                                                                                              اقتصاديًا عالم الجنوب

 

 )نصف عالمة(
    

  (، حّدد :3من خالل المستند رقم ) -4

-أ  (عالمة واحدة)  .ةمة التجارة العالميّ منظّ ساهمت في قيام  ربعة دوافعأ   

 عالمة واحدة()   .  أربًعا من الخطوات التي قامت بها منظّمة التجارة العالميّة بهدف تقوية االقتصاد العالمي -ب 
    

  الشمال والجنوب. يعالم (، تفاوتًا في قيمة مؤشر التنمية البشريّة بين دول1يظهر المستند رقم ) -5

 )عالمة ونصف(                            التي تدخل في احتساب قيمة مؤشر التنمية البشريّة.األساسيّة  )المؤّشرات( أذكر المكّونات -أ 

أوضح لكّل مكّون من مكّونات مؤّشر التنمية البشريّة عامالً ساهم في ارتفاع قيمته في  -ب 

                                                                                     معظم دول عالم الشمال.

 

 )عالمة ونصف(
    

الجنوب، فيما السواد االعظم يشهد حركة  عالم (، الى نهضة بعض دول2يشير المستند رقم ) -6

                                                                                              نمو بطيئة في ظل العولمة. أوضح :                                    

 

 )عالمتان(                                             اثنتين من اإلمكانات التي وفّرتها العولمة لنهضة بعض دول عالم الجنوب.                                   -أ 

                                                                                                                       )عالمتان(                                                                                      حاال دون تحقيق التنمية في بعض دول عالم الجنوب.                                                                                ا ماليًا وأخر ديموغرافيًاعائقً  -ب 
    

  (، الى نشوء منظمة التجارة العالميّة في ظل ظاهرة العولمة.3يشير المستند رقم ) -7

 )عالمة واحدة( التجارة العالميّة.                   مةمنظّ ني سياسة أوضح سببًا واحًدا يدفع بدول عالم الشمال الى تب -أ 

أوضح سببين يدفعان ببعض دول عالم الجنوب الى معارضة سياسة منظّمة التجارة  -ب 

 العالميّة.           

 

 )عالمتان(

في ظل االوضاع االقتصاديّة الحالية، هل تلتزم جميع دول عالم الشمال بسياسة منظّمة  -ج 

 التجارة العالميّة ؟ بّرر إجابتك بفكرة واضحة.                                                        

 

 )عالمة واحدة(

    
    

 )عالمة واحدة(                         مسابقة وإمكانية قراءتها.مفاهيم ، ترتيب الالمصطلحات وكتابة صحيحة لل: الشكل 

  .بعد التصحيح 051أي تضرب العالمة بــ  21العالمة النهائية 



 

 العالمة عناصر اإلجابة السؤال

 أ( -1رقم )

 ( طبيعته : 1المستند رقم : ) . توزع دول العالم بحسب قيمة مؤشر التنمية البشرية . موضوعه :خريطة 

  انطالقة بعض دول .إقتصاديًا دول عالم الجنوببعض نهضة  موضوعه : نص.طبيعته:  (:2)المستند رقم /

 .آخر مناسب(موضوع ) أو أي  . عالم الجنوب إقتصادياً 

  لموضوعه.نصف عالمة  المستند،ربع عالمة لطبيعة  ونصف،عالمة 

1.5 

 ب( -1رقم )

   وانعكاس عملها على االقتصاد العالمي. منظمة التجارة العالميةدوافع قيام  ( :2للمستند رقم )ا مناسب  ا عنوان    /

 ي عنوان آخر مناسب(.) أو أنشأتها و دورها  العالمية:منظمة التجارة 

 . نصف عالمة للعنوان المناسب 

0.5 

 أ( -2رقم )

  0.050عن دول تفوق فيها قيمة مؤشر التنمية البشرية أربع أسماءمن قارتي أوقيانيا وأميركا : 

 نيوزيلندا . -استراليا من قارة أوقيانيا : 

 تشيلي. -االرجنتين  -الواليات المتحدة االميركية  -كندامن قارة اميركا: 

 ربع عالمة لكل منها . دول، واحدة ألربع عالمة  

1 

 ب( -2رقم )

  06.50و  0.500دول تتراوح فيها قيمة مؤشر التنمية البشرية بين  أربعأسماء  وأفريقيامن قارتي أسيا : 

 .اليمن -ميانمار  -باكستان  - بنغالدش -الهند من قارة آسيا : 

 .زيمبابوي -الكاميرون  -ساحل العاج  -أوغندا -كينيا –مدغشقر  - نياموريتا –السودان  من قارة أفريقيا :

  منها.لكل ربع عالمة  دول، واحدة ألربععالمة    

1 

 ج(-2رقم )

 أو أي دليل  .0.850و  0.580رومانيا بين أو  روسيابينما  0.580 من المتحدة أكثرالواليات  أو كندا :الدليل (

 آخر يظهر عدم التجانس(.

 الذي يظهر عدم التجانس دليلمة للعال نصف  . 

0.50 

 أ( -3رقم )

 حــق ضمــان -ة  المســاوا تحقيــق:   التي حققت نهضة اقتصادية في بعض دول عالم الجنوب السياسات  آثار 

 ة.المتسارع غرافيــةوالديم حوالتالتمواكبة  - البيئيــة التحديــات مواجهــة - المســاءلةحق  -للجميع المشاركة 

  منها.ربع عالمة لكل  آثار، ألربعةعالمة واحدة 

1 

 (ب  -3) رقم

  : القطاع الصحي.القطاع االجتماعي 

  التعاون بين الجهات المعنية. اعتمــاد سياســات :اقتصادي ا الجنوب دول عالم لنهضة خطوة 

 امربع عالمة لكل منه ،لخطوةلللقطاع و نصف عالمة. 

0.50 

 أ( -4رقم )

 تذليل العقبات أمام نمو وازدهار  –تنفيذ االتفاقات الدولية  :منظمة التجارة العالمية قيام ساهمت في فعأربعة دوا

 –تشابك االقتصادات  –العولمة  - حل المشاكل التي تظهر من خالل الممارسات الفعلية  –حركة التجارة الدولية 

نامي دور المؤسسات الدولية والشركات العابرة ت –ارتباط مصالح العديد من الدول النامية بالدول المتقدمة 

 .للقارات

  منها.، ربع عالمة لكل دوافع واحدة ألربعةعالمة 

1 

 ب( -4رقم )

   تحرير التجارة من  :االقتصاد العالمي بهدف تقويةمنظمة التجارة العالمية  الخطوات التي قامت بها من  اأربع

تسهيل الوصول  - الوصول الى االسواق الدولية توسيع –قتصاديةزيادة الطلب على الموارد اال  – جميع القيود

 .التعاون مع المؤسسات الدولية  –الى االسواق الدولية 

  خطوات ، ربع عالمة لكل منها  ألربععالمة. 

1 

 أ( -5رقم )

 لناتج نصيب الفرد من ا : مية البشريةنالتي تدخل في احتساب قيمة مؤشر الت االساسية )المؤشرات( المكونات

 العمر المتوقع عند الوالدة . – مستوى التحصيل العلمي –المحلي 

 . عالمة ونصف لثالث مكونات نصف عالمة لكل منها 

1.50 

 ب( -5رقم )
   عالم يؤدي الى ارتفاع مساهمة كل من هذه المكونات في قيمة مؤشر التنمية البشرية في معظم دول عامال 

 لناتج المحلي مقارنة بعدد السكانارتفاع قيمة ا نتيجة المحلي:اتج نصيب الفرد من النارتفاع الشمال : 

1.50 
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 المدة: ساعة واحدة
 التصحيح مشروع معيار



 .المنخفض

 التغذية المتوازنة  –رتفاع مستوى الخدمات الصحية نتيجة ا العمر المتوقع عند الوالدة : معدل ارتفاع– 

 وجود بيئة سليمة.... -انخفاض معدالت االمية وتقدم الوعي الصحي

  ما يؤدي الى امكانية الحصول على التعليم ارتفاع مستوى المعيشة  نتيجة: مستوى التحصيل العلمي ارتفاع

 . التعليم   ومجانية  تطبيق الزامية  –

 واضح.عامل  عالمة لكلنصف  عوامل،لثالثة  عالمة ونصف 

 أ( -.رقم )

 :اثنتين من االمكانات التي وفرتها العولمة لنهضة بعض دول عالم الجنوب 

 –أمام صادرات دول عالم الجنوب فنشطت قطاعاته االقتصادية فتحت العولمة أسواق  دول عالم الشمال 

 اتاحت العولمة لدول عالم الجنوب فرصة الحصول على التكنولوجيا مما ساهم في تطوير قطاعاته االنتاجية

ا ادى الى توفير فرص العمل دخول استثمارات مالية عن طريق الشركات متعددة الجنسيات مم – كًما و نوًعا

عنصر  – نتيجة المنافسة التي أتاحتها العولمة  حصول مواطني الجنوب على بعض السلع بالسعر المناسب –

 ...من حيث الجودة و الكمية و السعر المنافسة يدفعها الى تحسين نوعية منتجاتها

  .عالمتان الثنتين من االمكانات، عالمة واحدة لكل اجابة واضحة 

2 

 ب( -.رقم )

:عائًقا مالًيا واخر ديموغرافًيا حاال دون تحقيق التنمية في بعض دول عالم الجنوب 
 –ها ل: نقص االموال الالزمة للقيام بتنمية مختلف القطاعات ، مما يعيق عملية التنمية بمختلف أشكا العائق المالي

ت من االموال الالزمة لتمويل التنمية في مختلف الدين ما يحرم الحكوما رتفاع كلفة خدمةاضخامة المديونية و
توجه الرساميل نحو دول عالم الشمال بفعل ضعف االستقرار االمني والسياسي  في  - القطاعات االقتصادية 

 دول عالم الجنوب مما يؤثر بشكل سلبي على عملية التنمية...
االقتصادي مما يمنع  حصول فائض مالي  معدل النمو علىمعدل النمو السكاني  تفوقالعائق الديموغرافي : 

زدياد الفئات المستهلكة على حساب ارتفاع نسبة الفتيان الذي يؤدي الى ا  - الستثماره في المشاريع االنتاجية 
معدل النمو السكاني يؤدي الى زيادة الضغط  ارتفاعإن  – و بالتالي زيادة الطلب على الخدمات الفئات المنتجة

 الطلب على الخدمات ما يعيق التنمية ... ارتفاعلتالي على الموارد و با

 عالمة واحدة  لكل اجابة واضحة.، عائقينعالمتان ل 

2 

 أ( -7رقم )

 ضخامة االنتاج الزراعي والصناعي والحاجة نظمة التجارة العالمية :م دول الشمال الى تبني سياسة  ا يدفعسبب

ب التوتر الدولي نتيجة التنافس بين القوى االقتصادية العالمية تجنل –نتاجها إ فائض الى تأمين أسواق لتصريف

النمو المتعاظم القتصاد الواليات المتحدة االميركية منذ فترة الحرب العالمية الثانية االمر الذي  –على االسواق 

بين هذه  التنافسن ألتشابه االنتاج في معظم دول الشمال  –يدفعها الى الغاء جميع العوائق امام التجارة العالمية 

رغبة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية في تطبيق بنود ميثاق  - الدول قد يؤدي الى المنازعات 

 االطلسي وخاصة البند الذي يدعو الى تسهيل التجارة...

 واضح. واحدة لسببعالمة 

1 

 

 

 

 

 

 

 ب( -7رقم )

 لحماية االنتاج المحلي اسة منظمة التجارة العالمية: معارضة سي الى سببين يدفعان ببعض دول عالم الجنوب

لتجنب المشكالت االجتماعية الناتجة عن  –من المنافسة  خوفا" من اغراق اسواق الجنوب بمنتجات عالم الشمال 

رغبة في تحقيق عائدات مالية مباشرة  –تحرير التجارة ) تفاقم ازمة البطالة بسبب اغالق بعض المؤسسات ( 

خوفها من تزايد الخلل في ميزانها التجاري  نتيجة تفوق قيمة  –رسوم الجمركية على الواردات تتمثل بال

بسبب ضعف قدرة المنظمة على فرض تطبيق مبادئها على كل الدول الغنية   – الواردات على قيمة الصادرات

 ... الجمركيةخوف من تزايد الخلل في ميزان مدفوعاتها نتيجة الغاء او تخفيض الرسوم –والفقيرة 

 واضح.عالمة لكل سبب  لسببين،عالمتان 

2 

 (ج-7رقم )

  كال المنطقي:الجواب. 

  :هناك دول في عالم الشمال تلجأ الى اعتماد نمط التجارة المقيدة ومنها رفع الرسوم الجمركية على التبرير

وضع مواصفات   -الحرة  الذي يتعارض مع مبدأ التجارةاعتماد سياسة دعم القطاعات االنتاجية  –الواردات 

 االتحاد االوروبي(... –سياسة التكتالت االقتصادية )نافتا  –المعاملة بالمثل  –تعجيزية على الواردات 

 عالمة للتبرير الواضح . 
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 عالمة . نصف والمفاهيم:لمصطلحات كتابة صحيحة ل - الشكل

 عالمة . : ربعترتيب المسابقة  -

 .عالمة ربع: امكانية قراءة المسابقة  -
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