
 

 
 (1المستند رقم )

 

 
 (2المستند رقم )

 

في مؤتمر كانكون األخير، ثّم أصابتها الدهشة عندما رفض الفقراء التوقيع  -مّرة أخرى -حاولت الدول الغنيّة خداع الفقراء 

دت فتح أسواق الفقراء لمنتجاتها، وإجبارهم على وحزموا حقائبهم ورحلوا. القضية في كانكون ببساطة أن الدول الغنيّة أرا

 موصدةتوقيع تعهدات تزيل أي عقبات تحول دون التجارة الحّرة. وعندما انتبهت الدول الفقيرة إلى أن أسواق الدول الغنية 

 لت الرحيل على التوقيع. أمامها، وأن أبواب التفاهم معها مغلقة، فضّ 

ولكن مع وجود صوت للجنوب هذه المّرة، وهو صوت بدأ هامساً في دورة الدوحة  إنه حوار الشمال والجنوب مّرة أخرى،

 وارتفع في كانكون.

 إزالة القيود ،واألساس في فكرة منظمة التجارة العالمية هو اقتناع الدول األعضاء بأهمية فتح الحدود للتجارة واالستثمار

الخدعة انكشفت عندما طالبت الدول الفقيرة  . لكنّ رغراق السلعي..واإلاالحتكار واالبتعاد عن سياسة  إلغاء الدعم التجارية،

بالمعاملة بالمثل. فالدول الغنية تقّدم لفالحيها ما يقارب المليار دوالر يومياً من الدعم المباشر ويستفيد هذا الفالح من أحدث 

يغطّي نفقات معيشته أن ينافسه، وهل هذا يجوز التقنيات وأكبر األسواق، فكيف يمكن لفالح العالم الثالث الذي ينتج بالكاد ما 

من دول تنادي بحّرية التجارة والمنافسة على أسس شريفة. ال يبدو في األفق حل مقنع، ألن إنهاء الدعم في الدول الغنية رغير 

ي عليها التوصل إلى وارد واستمرار الدول الفقيرة تقديم التنازالت هو أيضاً رغير مقبول. واألمل يبقى داخل منظمة التجارة الت

 اتفاقات تحقق العدالة وتستفيد منها كل األطراف. 

  )بتصرف( " المجلة " -عادل مراد  المصدر:                                                                                                

 (3المستند رقم )

 وزارة التربية والتعليم العالي 

 المديرية العامة للتربية

 دائرة االمتحانات الرسميّة

 امتحانات شهادة الثانوية العامة

 ا: العلوم العاّمة وعلوم الحياةفرع

 االستثـنائيّة 2112دورة العام 

 2112 آب 2السبت 

 مسابقة في مادة الجغرافيا               

 ة واحدةالمدة: ساع   

 سم:اال

 الرقم:



 

 

   األسـئلـة

 -أ -1

 -ب

د طبيعة ك  منهما.  وموضوع كل   ،(2( ورقم )1دين رقم )من المستن ل  حدِّ

 (.3عنواناً مناسباً للمستند رقم ) اقترح

)عـالمـة ونصف( 

 )نصف عالمة(

 

  (، أذكر:1من خالل المستند رقم ) -2

 -أ 

 

 -ب

 

 -ج

من  كثرفيها أمن النفط  استهالك الفرديبلغ من قارتي أميركا وأوقيانيا، أسماء ثالث دول 

 .سنوياً ثالثة أطنان 

بين واحد استهالك الفرد من النفط  ربع دول يتراوح فيهاأفريقيا وأميركا، أسماء أمن قارتي 

 سنوياً. وثالثة أطنان

 .أسماء ثالث دول أساسية باحتياطي الغاز الطبيعي

 

 

 )ثالثة أرباع العالمة(

 

 )عـالمة واحدة(

 )ثالثة ارباع العالمة( 

     

  (، استنتج:2تند رقم )من خالل المس -3

 -أ 

 -ب

 ة اقتصادية لدول عالم الشمال، مبّرراً استنتاجك بالدليل المناسب.خاصيّ 

مظهراً من مظاهر التناقض )عدم التجانس( ما بين دول عالم الجنوب، مبّرراً استنتاجك 

 .بالدليل المناسب

 )نصف عالمة(

 

 )عـالمة واحدة(

 

  (:3من خالل المستند رقم ) -4

 -أ 

 -ب

 -ج

 مؤتمر كانكون.  من ى االنسحاببيّن سببين دفعا بالدول الفقيرة إل

 حّدد أربعة مبادئ تدعو إليها منظمة التجارة العالمية.

فالحي  دون منافسةالتسهيالت التي تتوفر لفالحي الدول الغنية وتحول  ين مناثناستخلص 

 لهم. الدول الفقيرة

 )نصف عـالمـة(

 )عـالمة واحدة(

 

 عالمة(نصف )

 

  العالم، أوضح:واحتياطي الغاز الطبيعي في (، إلى استهالك النفط 1يُشير المستند رقم ) -5

 -أ 

 -ب

 استهالك النفط في معظم دول عالم الشمال. ضخامةإلى  عاملين يؤديان

   .أساسياً للنفط على الصعيد العالمي من الغاز الطبيعي منافساً  نجعالي سببين

 (تان)عالم

 ( احدةو )عالمة 

 

  أوضح:  ،عالمي الشمال والجنوب دول بين بارزإلى تباين  ،(2يُشير المستند رقم ) -2

 -أ 

 -ب

 .اعالم الشمال وازدهاره دول يا الى تطورعاملين اقتصاديين أدّ 

على حكومات دول عالم الجنوب القيام بهما بهدف ردم ديمورغرافية خرى أو ،سياسية خطوة

 عالم الشمال. الفجوة بينها وبين دول

 )عــالمتـان(

 

 )عــالمتـان(

 

  عالمي الشمال والجنوب. دول  بين والحوار الى مسألة تحرير االسواق (،3المستند رقم ) شيريُ  -7

 -أ 

 

 -ب

 

 

نمط التجارة  هااعتمادإثنين من المكاسب التي تحققها بعض دول عالم الجنوب جراء أوضح 

 الحرة.

 مبيناً  ،عالم الجنوبمع دول  الحوارالم الشمال في مؤتمرات عدول  بحثهماقضيتين تحّدد 

 .قضيتينالى طرح كل  من هاتين ال االسبب الذي يدفعه

 

 )عـالمـتـان( 

 

 

 )عـالمـتـان( 

 

 

 كتابة صحيحة للمصطلحات والمفاهيم، ترتيب المسابقة وإمكانية قراءتها الشكل: 

 بعد التصحيح. 1.1ب العالمة بـِ العالمة النهائية ثالثون، أي تُضر           

 )عـالمة واحـدة(



جزء 

 السؤال
 العالمة التصحيح

 أ -1

º  ( 1المستند رقم)::خريطة طبيعته. 

  بإحتياطي  األساسية الدول الخمس توزع دول العالم بحسب إستهالك الفرد سنويا"من النفط  و موضوعه:                        

 .يالغاز الطبيع                                     

 : رسم كاريكاتوري.طبيعته (:2المستند رقم )

 : مظاهر التفاوت بين عالمي الشمال والجنوب.         موضوعه                       

   ، عالمة للموضوع  2/1عالمة لطبيعة المستند، و  2/1عالمة ونصف للمستند ين 

1،1 

 ب-1

º ( عنوان مناسب3المستند رقم :) :   سياسة الدعم المعتمدة من قبل الدول الغنية سبب فشل مؤتمر كانكون / فشل مفاوضات

 تحرير التجارة الدولية/ فشل مؤتمر كانكون بفعل سياسة الدول الغنية.               

  2/1 .عالمة لعنوان مناسب 

0،10 

 أ -2

º  أطنان سنوياً: 3 أكثر منأسماء ثالث دول يتجاوز استهالك الفرد من النفط فيها  يانياوقمن قارتي أميركا وأ 

 الواليات المتحدة األميركية. -:  كندامن قارة أميركا  -

 نيوزيلندا. -:  أستراليامن قارة أوقيانيا -

  ،عالمة لكلٍّ منها. 4/1ثالثة ارباع العالمة لثالث دول 

0،،1 

 ب -2

º سنوياً استهالك الفرد من النفط بين واحد طن وثالث أطنان  فيهاقارتي أفريقيا وأميركا أسماء أربع دول يتراوح  من: 

 جمهورية جنوب إفريقيا.  –الجزائر  قارة إفريقيا: -

 .االرجنتين –فنزويال  –المكسيك  قارة اميركا: -

  ،عالمة لكلٍّ منها. 4/1عالمة واحدة ألربعة دول 

1 

 ج -2
º   كندا -الواليات المتحدة األميركية -السعودية -إيران -: روسيا االتحاديةالغاز الطبيعيالدول األساسية باحتياطي. 

  ،عالمة لكلٍّ منها. 4/1ثالثة أرباع العالمة لثالثة  دول 
0،،1 

 أ – 3

º : صناعيالتقدم ال  خاصية إقتصادية لدول عالم الشمال . 

 : وجود المصانع.المؤشر                                    

 عالمة للمؤشر(. 4/1عالمة للخاصية و 4/1عالمة لعالم الشمال ) 2/1 
0،1 

 ب -3

º :مظهراً من مظاهر التناقض )عدم التجانس( ما بين دول عالم الجنوب 

 إرتفاع مستوى الدخل والمعيشة في قسم منها / والفقر في قسم آخر. المظهر: -

 ي يحمل بيده الدوالر والرجل جهة اليسار ثيابه رثة وممزقة. ذجهة اليمين ال الرجل:الدليل -

 .خرآلفي القسم ال طبيعيةاد الرالغنى بالموارد الطبيعية في قسم منها / الفقر بالموالمظهر: -

 .بينما جهة اليسار وجود نبات شوكيبراميل ومنشأة نفطية جهة اليمين   :الدليل -

  عالمة لكلٍّ منهما )شرط المقارنة( 2/1الدليل :مع  التناقضإلظهار عالمة واحدة 

1 

 أ -4

º نسحاب الدول الفقيرة من مؤتمر كانكون:إل ينسبب 

 ألن أبواب التفاهم معها مغلقة. -ألن أسواق الدول الغنية موصدة أمامها 

 2/1  لكل منهما. 4/1لسببين عالمة 

0،1 

 ب-4

 º  التجارة العالمية  منظمةالمبادئ التي تدعو إليها: 

 .السلعي حتكار واإلغراقإلاإلبتعاد عن سياسة ا –إلغاء الدعم  -القيود التجاريةإزالة  -فتح الحدود للتجارة واالستثمارات 

  لكل منها. 4/1مبادئ للمنظمة،  ألربعةعالمة واحدة 

1 

 ج-4

º  :التسهيالت التي تتوفر لفالحي الدول الغنية 

 .لمنتجاته األسواق الكبيرة تأمين -أحدث التقنياتتزويده ب -الدعم المالي المباشر

  لكل منهاعالمة  4/1، عالمة  لفكرتين نصف. 

0،1 

 أ -1

 º الشمال:عالم دول معظم في  النفطاستهالك  ضخامةإلى  يؤديان عاملين  

 (.إنارة.. التبريد، التدفئة، الدول )ضخامة عدد السيارات،النفط في هذه استهالك  زيادة يؤدي الىمستوى المعيشة  إرتفاع -

 يتطلب المزيد منه كمصدر طاقة محركة وكمادة أولية للعديد من الصناعات... ضخامة إنتاجها الصناعي األمر الذي -

 ما يتطلب المزيد من استهالكه )تدفئة...(. في دول عالم الشمال المناخات الباردة إجماالا  سيطرة -

 ، سفن ،قطارات....(نوعها )طائراتد وسائل النقل وتتعد -

 القوة العسكرية التي تملكها البلدان المتقدمة إجماالا )النفط عصب اآللة العسكرية( -

 النمو اإلقتصادي في كافة القطاعات يؤدي الى زيادة الطلب على النفط وبالتالي زيادة اإلستهالك. -

 دة لكلٍّ منهما.عالمتان لعاملين واضحين، عالمة واح 

2 

 وزارة التربية والتعليم العالي 

 المديرية العامة للتربية

 دائرة االمتحانات الرسميّة

 امتحانات شهادة الثانوية العامة

 ا: العلوم العاّمة وعلوم الحياةفرع

 االستثـنائيّة 2112دورة العام 

 2112 آب 2السبت 

              مشروع معيار التصحيح



 ب-1

º  من الغاز الطبيعي منافساً أساسياً على الصعيد العالمي سببين يجعالن:  

تدني كلفة انتاجه نتيجة / متعددة في عالمي الشمال والجنوب انتشار حقوله في دولوخامة االحتياطي من الغاز الطبيعي ض -

إستخراجه / أقل تلويثاا للبيئة/ إمكانية استخدامه في مجاالت متعددة )توليد الطاقة الكهربائية، تسيير وسائل النقل...(/ قيمته  سهولة

 الحرارية المرتفعة.

 لكل منهماعالمة  2/1، سببينل واحدة عالمة. 

1 

 أ -6

º يا إلى تطور عالم الشمال: أد   اقتصاديينن يعامل 

الضخمة  الرساميلالمتطّور)مقومات االنتاج  همتالكا/ .. .واستثمارها في مشاريع مختلفة الثروات منذ عهد االستعمار تراكم -

% من 57الشركات المتعددة الجنسيات الواسعة االنتشار التي تسيطر على ه متالكا/ التقدم  نه منمكّ ..( أيدي عاملة متخصصة

، صندوق )منظمة التجارة العالميةأهم البورصات العالمية وهيمنته على المؤسسات العالمية  هامتالك /المبادالت التجارية العالمية 

 /التكنولوجيا مما أكسبها القدرة بالتفوق الصناعي والزراعي ... هكثافة مراكز األبحاث والمختبرات وامتالك /النقد الدولي ( 

لعالمية ل الهيمنة على وسائل النقل واالتصاالت وتوجيه التجارة االذى أعطى الشما والمواصالت االمر وسائل االتصال هامتالك

 ... لمصلحته

  ٍّإجابة واضحة.عالمتان لعاملْين واضحْين، عالمة واحدة لكل 

2 

 ب -6

º ،وأخرى ديموغرافية على حكومات دول عالم الجنوب القيام بهما بهدف ردم الفجوة بينها وبين دول عالم  خطوة سياسية

  :الشمال
يعات تساعد العمل على إصالح اإلدارة بهدف تخفيض الهدر وتحقيق التنمية المنشودة / إصدار قوانين وتشر : خطوة سياسية -

 .على النهوض اإلقتصادي

السيطرة على مشكلة التضخم السكاني من خالل إعتماد سياسة تنظيم األسرة بهدف الوصول الى معدل نمو  خطوة ديموغرافية: -

 .لضغط على الموارديتناسب مع إمكاناتها اإلقتصادية ./ إعتماد سياسة تحديد النسل بهدف تخفيف ا طبيعي للسكان

 إجابة واضحة. ، عالمة واحدة لكلٍّ لخطوتين عالمتان 

2 

 أ -،

º  اء اعتمادها نمط التجارة الحرةجر  الجنوب  بعض دول عالم تحققهاالمكاسب التي إثنين من:  

االسواق العالمية أمام منتجات هذه الدول  فتح –تنويعهون نوعية إنتاجها يتحسالمنافسة في األسواق الداخلية والخارجية يدفعها الى 

 .ات نوعية جيدة وبأسعار مناسبةحصول مواطني هذه الدول على منتجات ذ –

 عالمة واحدة لكل إجابة واضحةن لمكسبينتاعالم ،. 

2 

 ب -،

º  تبحثهما دول عالم الشمال في مؤتمرات الحوار مع دول عالم الجنوب، والسبب الذي يدفعها الى طرح كل من هاتين قضيتين

  القضيتين:
 الهجرة غير الشرعية من دول عالم الجنوب : القضية

 : لتفادي حصول مشاكل إجتماعية تهدد أمنه )نزاعات ، جرائم..( وتنافس يده العاملة. السبب

 .والمواد األولية بأسعار مناسبة استمرار حصوله على النفط : ضمان القضية

 .وعدم توفرها بشكل كاف لديه : ضخامة حاجاته اليها )صناعة، مواصالت..( السبب

 .دول عالم الجنوب: النمو السكاني الكبير في غالبية القضية

 البطالة فيها وبالتالي إزدياد الهجرة نحوها. : ألن النمو السكاني في دول الجنوب قد يشكل سبباا رئيسياا لتزايد حدةالسبب

  .: تعميم الديموقراطية في العالمالقضية

 . لدول الجنوب ولضمان مصالحه فيها : تبرير تدخله في الشؤون الداخليةالسبب

 .: تعميم نمط التجارة الحرةالقضية

  : بهدف توفير األسواق الواسعة لتصريف منتجاته.  السبب

  للسبب الواضح.عالمة  2/1، القضيةعالمة لتحديد  2/1، عالمة واحدة لكل منهما: نلقضيتيعالمتان 

2 

8 

 الشكل

 عالمة. 2/1المصطلحات والمفاهيم :  -

 عالمة. 4/1ترتيب المسابقة :  -

 عالمة. 4/1إمكانية قراءة المسابقة :  -

 

1 
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