
 

 

 

 المـــــــــادة: جغرافية

     ، علوم عامة وعلوم حياةاجتماع واقتصاد  الصــــــــــــــف:

 

 

 تحليل مستندات:

 

 

 الديون في العالم الثالث   -1-رقم مستند 

 

اعي "خالل جيل واحد سيكون أمامنا خمسة مليارات جائع من العالم. إن هذا سيولد انفجاراً هائالً في وجه العالم الصن

المتطور على خلفية اإلتساع الكبير في عدم المساواة"، يقول الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي: تصّوروا خمسة 

مليارات جائع، ولن لم ترمش عين أحد من الحيتان، مع أن المطلوب من دول الشمال الغني يبعث على السخرية، 

ية تخصيص أقل من واحد في المئة من الماتج اإلجمالي عندها بدليل أن قمة ريو دو جنيرو حّددت، أن على الدول الغن

 في المئة. فماذا كانت النتيجة؟ 0،7لمساعدة الدول الفقيرة أي أقل من الفئات، تحديداً 

 في المئة. 7.0في المئة، بينما لم تصل التقديمات األميركية إلى أكثر من  7.0تقديمات الدول األوروبية لم تتجاوز 

الضخمة التي أطلقها عالم الشمال مثل "اإلقتصاد العالمي" و"السوق الحّرة" و"العولمة" ليست في إن الشعارات 

النهاية أكثر من أقنعة براقة غالباً ما يتم تزيينها بالحرية وبالمثل الديمقراطية، لكنها في الواقع تخفي سلسلة من 

 ت بأكملها.اراتوازي جريمة هائلة في حق شعوب وقاإلجراءات والسياسات التي 

نجد إال الفجيعة.  الوإذا دققنا في حقائق اإلقتصاد العالمي من منظور البحث عن الحّد األدنى في التبادل بين الدول، 

إنه اقتصاد متوحش ال يبحث عن أسواق استهالكية جديدة ليحافظ على ازدهاره وأرباحه فحسب، بل يملي على هذه 

ذا السياق يتم نهب العالم الثالث سواء عبر استعمال األيدي العاملة الرخيصة السوق ما يحفظ مصالحه المجحفة. وفي ه

 خس األسعار."بفيه أو عبر الحصول على المواد األولية وبأ
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              -9-مستند رقم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      -3-مستند رقم 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 تطور التجارة الدولية -4-مستند رقم 

 

 أسئلة المستندات:

 

 :1السؤال رقم 

 (0 2/0)        4-0طبيعة وموضوع كل من المستندين  حّدد -أ

  (2/0)         -2-رقم ئماً للمستند عنواناً مال ضع -ب

 

 -0-من خالل المستند رقم  :9السؤال رقم 

 (2)       مجموعات الدول المستدانة والدول الدائنة الحالية حّدد -أ

 (   0 4/0)       ؟م شمال وعالم جنوب. ماذا تستنتجها إلى عالصنّف -ب

 

 -2-من خالل المستند  :3السؤال رقم 

 (0)      األساسي لدول الجنوب في قمة ريو دو جنيروالمطلب  حّدد -أ

 (2/0)        المشكلة التي يعاني منها عالم الجنوب حّدد -ب

 (0)         سببين واضحين لهذه المشكلة. اذكر -ج

 

 -0-من خالل المستند  :4السؤال رقم 

 

 ادرات السلع بمليارات الدوالراتقيمة ص السنة

0441 81 

0480 14 

0490 080 

0400 804 

0410 0108 

0440 0940 

2770 00092 



 

 (2)  صة المؤشر الذي اعتمدت عليه لكل خا اً من هذا المستند ذاكر خاصيتين  استخرج -

 

 



 

 

 

 -4-من خالل المستند رقم  :5السؤال رقم 

 (4/0)          واقع التجارة الدولية. حّدد -أ

 (0 2/0)          .أسباب هذا الواقع استنتج -ب

 

  :6السؤال رقم 

  (0) ديم القروض.سببين يدفعان الدول الدائنة لتق المستدانة والدول الدائنة، أوضح واقع الدولالى  0المستند رقم يشير  -أ

 (2)      سببين آخرين يدفعان الدول المستدانة لإلقتراض أوضح -ب

 

 :7السؤال رقم 

 إن الدول الغنية تعتبر أن فتح الحدود في وجه التجارة العالمية هو في مصلحة جميع الدول والشعوب:

 (2/0)     سبباً يدفع بالدول الغنية إلى الترويج لتحرير التجارة العالمية. أوضح -أ

 (2)     انعكاسين إيجابين لتحرير التجارة على دول عالم الجنوب. بيّن -ب

 (4/0)      الصحيحة للمفاهيم والمصطلحات واألسماء - :الكتابة  الشكل:

 (2/0)         تنظيم المسابقة -              

 (4/0)        إمكانية قراءتها.  -              

 

 عمالً موفقاً       1.5، كل العالمة تضرب بـ 30العالمة النهائية  مالحظة:
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المـــــــــادة: جغرافية

     ، علوم عامة وعلوم حياةاجتماع واقتصاد  الصــــــــــــــف:

 

 

 أسس التصحيح

 :1السؤال رقم 

 الموضوع: أي موضوع يتالئم مع المستند  خريطة: 0ند المست طبيعة   -أ

 للموضوع( 2/0للطبيعة() 4/0()0 2/0) الموضوع: أي موضوع يتالئم مع المستند جدول احصائي: 4المستند  طبيعة

 (2/0)      : أي عنوان مناسب2عنوان المستند  -ب

 

 -0-من خالل المستند رقم  :9السؤال رقم 

 لكل دولة( 4/0)(4\0)     ركيات ين / البرازيل /: الصالدول المستدانة -أ

 إلمانيا( /  –: اليابان / دول أوروبا الغربية )كفرنسا الدول الدائنة 

 لكل دولة( 4/0()0 4/0)  كندا( –دول أميركا الشمالية )الواليات المتحدة       

 (2/0)    الدول المستدانة تنتمي إلى دول عالم الجنوب.  -ب

 (2/0)    ة تنتمي إلى دول عالم الشمال.الدول المدين

 

 -2-من خالل المستند رقم  :3السؤال رقم 

 (0) اتج اإلجمالي عندها لمساعدة الدول الفقيرة. ن: على الدول الغنية تخصيص أقل من واحد في المئة من الالمطلب -أ

 (2/0)      : خمسة مليارات جائع.المشكلة -ب

 خس  بعبر الحصول على المواد األولية وبأ -واء عبر استعمال األيدي العاملة الرخيصة فيه : نهب العالم الثالث سسببان -ج

 لكل سبب( 2/0()0)        األسعار.   

 

 -0-من خالل المستند رقم  :4السؤال رقم 

 : شعوب غنية تسيطر على العالمالخاصة

 : جلوس الرجل الضخم على الكرة األرضيةالمؤشر

 ال تسيطر على شيئ: شعوب فقيرة الخاصة

 : عدم جلوس  الرجل النحيف على الكرة األرضيةالمؤشر

 : صعوبة الشعوب الفقيرة من السيطرة على العالمالخاصة

 : وجود شوك على الكرسي المخصص للرجل الفقيرالمؤشر

 : الدول الغنية المسيطرة الينافسها أحد على الزعامة العالميةالخاصة

 لكل منها( 4/0()2برخاء على الكرسي الضخم ووضعه قدميه على كرسي آخر. ): جلوس الرجل السمين المؤشر

 

 -4-من خالل المستند رقم  :5السؤال رقم 

 (4/0)     : ارتفاع نسبها عبر السنين.واقع التجارة -أ

 لكل سبب( 2/1()1 2/1) : الزيادة السكانية / التنافس بين الشركات / توفر وسائل نقل سريعة.ألسباب -ب

 

  :6سؤال رقم ال

  : سببان يدفعان الدول الدائنة لتقديم القروض -أ

 لكل سبب( 1 2/1 ()0)   شرح / عسكرية...زيادة الفوائد / لتحقيق غايات إقتصادية 

 :  سببان يدفعان الدول المستدانة لإلقتراض -ب



 

 لكل سبب( 1()2)     ... شرحإلتمام عملية اإلنماء / لسد الديون السابقة

 

 

 

 :7ال رقم السؤ

 (2/1) .سيطرتها على األسواق العالمية :سبباً يدفع بالدول الغنية إلى الترويج لتحرير التجارة العالمية -أ

 لتصريف انتاجها المحلي  - :  إنعكاسان إيجابيان -ب

 لكل سبب( 1()2) مطارات...( –توظف يد عاملة من خالل القطاعات التجارية )مرافئ  -

 

 (4/0)     الصحيحة للمفاهيم والمصطلحات واألسماء - :الكتابة  الشكل:

 (2/0)        تنظيم المسابقة -              

 (4/0)       إمكانية قراءتها.  -              

 

 عمالً موفقاً       1.5، كل العالمة تضرب بـ 30العالمة النهائية  مالحظة:

 

 


