
 

 

 

 المـــــــــادة: جغرافية

        علوم عامة وعلوم الحياة   الصــــــــــــــف:

 تحليل مستندات:

 
 

 
 : اإلستثمارات األجنبية المباشرة1مستند رقم 

 

على ذلك توسيع لقد اجتهت التجارة العاملّية للحبوب حنو الزيادة املطردة منذ فرتة ما بعد احلرب العاملّية الثانية. وقد ترّتب 

. إال 4891/4891البنية األساسّية للنقل يف البلدان املصدِّرة، بغية التكّيف مع توّسع هذه التجارة اليت بلغت ذروتها يف عام 

أنه صاَحَب ذلك تذبذبات حاّدة يف حجم جتارة وأسعار احلبوب )وبصفة خاصة القمح(، ميكن أن ُتعزى إىل عدة عوامل مثل تقييد 

ادرات اللذين تفرضهما من آٍن آلخر بعض بلدان الفائض العتبارات حملّية أو سياسّية، أو رغبة بعض الدول يف عدم أو حظر الص

زيادة املعروض للمحافظة على مستوى سعري مناسب للحبوب، أو فرض ضرائب من أجل محاية املنتجني احمللّيني، أو تذبذب 

اد السوفياتي السابق والصني. وصاحب ذلك أيضًا ترّكز الصادرات واملخزونات من اإلنتاج يف أهم البلدان املستوردة للقمح كاالحت

احلبوب )القمح( يف جمموعة من الدول على رأسها الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأوسرتاليا وبعض أعضاء اجلماعة األوروبية، 

دول املنتجة الرئيسّية وعلى رأسها دول اجلماعة وقد نشأ كنتيجة لسياسات دعم اإلنتاج ودعم الصادرات املفرط يف بعض ال

األوروبّية ثم الواليات املتحدة األمريكية، وترّتب عليه وجود فوائض من احلبوب، خاصة خالل فرتة السبعينيات والثمانينيات، 

ة للتخّلص من الفوائض اليت نشأت اسُتْخِدَمت يف تقديم املعونات الغذائّية للدول النامية. كما اسُتْخِدَمت املعونات الغذائّية كوسيل

نتيجة سياسات الدعم املفِرط يف هذه الدول. وعندما توافرت، خالل أزمة احلبوب يف منتصف السبعينيات، إمكانية بيع هذا 

الفائض من احلبوب على أسس جتارّية، وبأسعار مرتفعة، من خالل التجارة الدولية، اخنفضت معونات احلبوب اخنفاضًا كبريًا 

 مستواها يف بداية السبعينيات.عن 

 

 اللجنة االقتصادّية واالجتماعّية لغربي آسيا ومنّظمة األغذية والزراعة –املصدر : األمم املتحدة 

 )1991)الزراعة والتنمية يف غرب آسيا / كانون األول 

 :2مستند رقم 
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 :3مستند رقم  

 

 

دوالرًا. وكما هي العادة يف مثلل هلذه احللاالت عنلدما ترتفلع       95والرًا يف أوائل هذا العام ليقرتب من مستوى د 15ارتفع سعر نفط حبر الشمال من حنو 
. فنرى اآلن أن وكاللة  األسعار إىل مستويات قياسّية، تصدر كل من "منظمة أوبك" و"وكالة الطاقة الدولّية"، بيانات متناقضة حول األسباب وراء ارتفاع األسعار

 
 

 



 

تزيلد علن    ول اتهام "أوبك" بعدم اإلنتاج كفاية لزيادة املخزون التجاري إىل مستويات أعلى، كما تتهم "أوبك" أنها ال تلوفرر ااقلة إنتاجيلة فائضلة    الطاقة حتا
 مليونْي برميل يوميًا.

اتهم، كملا أّن املخلزون  التجلاري يف    وجتيب "أوبك"، من جانبها، أنه يتم تزويد السوق مبا حيتاجه من نفط خام، وال يوجد هناك مشرتون مّت رفض الب
إضلافّية ملن اللنفط    الواليات املتحدة وبقّية الدول الصناعّية يف أعلى مستوياته منذ سنوات. وتضيف "أوبك" أنها ال جتد فائلدة ملن تزويلد األسلواق بدملدادات      

 ذا هو أحد أهم األسباب وراء ارتفاع أسعار النفط.اخلام، إذا مل تتوّفر املصايف الكافية يف الدول الصناعّية نفسها لتكرير النفط وأن ه
تعاملني يف األسلواق وزاد  لكن إىل جانب هذه العوامل االقتصادّية، تربز أيضًا العوامل السياسّية واملالّية، كتخريب املنشآت النفطّية يف نيجرييا مما أخاف امل

 هرولة صناديق التحّوط حنو االستثمار يف سوق النفط، وزاد هذا االندفاع املالي حنو سوق النفط من األسعار، كما هناك امللف اإليراني، وقد أّدى هذا التخّوف إىل
 من سرعة ومستوى ارتفاع األسعار.

 
 )بتصّرف(. 11161العدد  – 29/7/2007 –املصدر : جريدة احلياة 

 :4مستند رقم  

 

 

 

 أجيبي على األسئلة التالية:

 السؤال األول:

د طبيعة ال -أ  )عالمة واحدة(                    (، وموضوعه.          3مستند رقم )حدِّ

 )عالمة واحدة(                  (.               4( ورقم )2اقترح عنواناً مناسباً لكّل من المستندْين رقم ) -ب
  

 :4من خالل المستند رقم  السؤال الثاني:

 من االستثمارات األجنبية،  األعظم القسمطب اذكر، ومن قارات مختلفة، ثالث مناطق تستق -
 )عالمة واحدة(        واسم القارة األقل استقطاباً لهذه االستثمارات.   

 

 :2من خالل المستند رقم  السؤال الثالث:

 )عالمة واحدة(   .بيِّن السياسات االقتصادية اليت يعتمدها بعض الدول املصّدرة للقمح واليت ترتك أثرها يف سعر هذه السلعة  -أ

 )عالمة واحدة(      .حدِّد كيفّية تصّرف الدول الرئيسة املنتجة للقمح بفائض إنتاجها منه -ب

 

 

 

 :3من خالل المستند رقم  السؤال الرابع:

 استنتج ما يرغبه عالم الجنوب، وما يطلبه الشمال منه،  -
 عالمة ونصف()           اجْين بدليل واضح من المستند.كلٍّ من االستنت اً مبّرر  
 

  :1المستند  من خالل السؤال الخامس:

 (واحدة )عالمة     استخلص أسباب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسّية.           -أ
 )عالمة واحدة(  استنتج الجهة التي تمثلها وكالة الطاقة الدولّية، والجهة التي تمثلها منظمة أوبك. -ب

 

 أن بعض الدول الرئيسة بتصدير القمح يعمد إىل حظر تصديره العتبارات سياسّية:، إلى 2ر المستند رقم يشي السؤال السادس:

 (تانعالم)         أوضح مبثل مسألة استخدام القمح كسالح سياسي. -أ

  إشرح اثنتْين من السياسات اليت ميكن للدول املستوردة للقمح اعتمادها لتعطيل فعالية القمح -ب

 (عالمات 3)           داة ضغط سياسي عليها.     كأ      

 

 حافظت دول منظمة أوبك على مستوى إنتاجها النفطي في ظل ارتفاع سعر النفط عالمياً: السؤال السابع:

 بالرغم من ارتفاع النفط سعرأربعة أسباب تجعل الدول النفطّية حذرة من استمرار ارتفاع  أوِضح -أ

 )أربع عالمات(                              عائداتها المالّية بفضل هذا االرتفاع.  



 

 )عالمة ونصف( فوائد تنعكس إيجابياً على الدول غير المنتجة للنفط                                   3 أذكر -ب

 

 مة )نصف عال      الصحيحة للمفاهيم والمصطلحات واألسماء - :الكتابة  الشكل:

  1/4)         تنظيم المسابقة -             

  1/4)         إمكانية قراءتها.  -             

 

 1.1عالمة الجغرافيا النهائية ثالثون، أي تضرب كل عالمة بـ 

 

 عمالً موفقاً           
 



 

 

 المـــــــــادة: جغرافية

    اد + علوم الحياة + علوم عامةاجتماع واقتص –الثالث الثانوي   الصــــــــــــــف:

 

 أسس التصحيح

 : السؤال األول

  رسم كاريكاتوري ،3طبيعة المستند رقم  - أ

 رغبة عالم الشمال االحتفاظ بتفّوقه الصناعي. )أو أي موضوع آخر مناسب  موضوعه:

  عالمة لموضوعه 2/4عالمة لطبيعة المستند،  2/4)      

 منظمة التجارة العالميّة في خدمة الدول الصناعيّة. )أو أي عنوان آخر مناسب (: 2عنوان مناسب للمستند رقم ) -ب

 ارتفاع سعر النفط: مؤثرات وتأثير. )أو أي عنوان آخر مناسب (: 4عنوان مناسب للمستند رقم )     

   1عالمة لعنوان المستند ) 2/4 ، 2عالمة لعنوان المستند ) 2/4)       

 

 :4المستند رقم من خالل  :الثانيالسؤال 

 جنوب شرق آسيا –أميركا الشمالية  –اوروبا الشمالية المناطق هي: 

 )عالمة       افريقياالقارة األقل استقطاباً هي: 

  

 :2من خالل المستند  :الثالثالسؤال 

 تقييد أو حظر الصادرات . - السياسات االقتصادية :  -أ 

 ة المعروض.عدم زياد -                                

 فرض ضرائب... -                                

 دعم اإلنتاج. -                                

 )عالمة     دعم الصادرات -                               

 تقديم معونات غذائية... - التصّرف بالفائض :     -ب

 )عالمة   بالسعر المرتفع أثناء األزمات.بيعها  -                                    

 

 :3 من خالل المستند رقم :الرابعالسؤال 

 تطوير الصناعة كسائر دول عالم الشمال ما يرغبه عالم الجنوب: -

 الدليل: قول الرجل الذي يمثل عالم الشمال بأن عالم الجنوب يحاول التشابه بهم

 الصناعي من خالل حجة التلوث منع عالم الجنوب من تقدمهما يطلبه عالم الشمال:  -

 )عالمة ونصف       الدليل: اعتماد حجة التلوث البيئي

 

 :1من خالل المستند رقم  :الخامسالسؤال 

 أسباب ارتفاع أسعار النفط: -أ

الملف  -تخريب المنشآت النفطيّة في نيجيريا -عدم توفير طاقة إنتاجيّة فائضة -عدم اإلنتاج كفاية لزيادة المخزون التجاري -

 عالمة لكلٍّ منها.  1/4)عالمة وربع لخمس أفكار،  هرولة صناديق التحوط نحو االستثمار في سوق النفط. -اإليراني

 تمثل الدول الكبرى المستهلكة للنفط. - وكالة الطاقة الدوليّة: -ب

 مة. عالمة للمنظ 2/4عالمة للوكالة،  2/4)    تمثل الدول المصدرة للنفط - منظمة أوبك:    

 

 :السادسالسؤال 

 )عالمتان  ) مصر،االتحاد السوفياتي، أو أي مثل آخر  .توضيح بمثل استخدام القمح كسالح سياسي. -أ

 اثنتان من السياسات التي يمكن للدول المستوردة اعتمادها لتعطيل سالح القمح :  -ب

 اء الذاتي .زيادة االنتاج : توسع أفقي وتوسع رأسي ، لتحقيق االكتف -           

 تنويع مصادر الغذاء ) األرز، الذرة، حبوب أخرى ...  -           

 تنويع مصادر التمّون بالقمح . -           

 المطالبة بتطبيق مضمون اتفاقيات القمح. -           

 لجؤ هذه الدول إلى التهديد باستخدام مواردها الطبيعية.  -           

 )ثالث عالمات         إجابة أخرى مناسبة  .) أو أي              



 

 

 

 السؤال السابع:

 أسباب الحذر: -أ
 إن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي بالمقابل إلى ارتفاع أسعار السلع الصناعيّة المستوردة. -

سية، مصادر إن ارتفاع أسعار النفط سيدفع الدول الصناعية للبحث عن مصادر طاقة بديلة )الغاز الطبيعي، الطاقة الشم -

 حيويّة...  مما سيؤدي إلى تراجع أسعار النفط وانخفاضها.

إن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى ركود اقتصاادي فاي بعال الادول المساتوردة نتيجاة توقاف مؤسسااتها الصاناعية أو تبااطؤ  -

 إنتاجها، مما سيفرض تراجع الطلب على النفط وبالتالي انخفاض سعره الحقاً.

سعار النفط بشكل مستمر سيؤدي إلى مخاطر وتهديدات اقتصادية قد تدفع بعل الدول إلى القيام بمغامرات إن ارتفاع أ -

 عسكرية لتأمين استمرارية إمداداتها النفطيّة بأسعار مناسبة وأقل كلفة.

ا قد يؤثر سلباً على قد يشجع ارتفاع أسعار النفط بعل الدول غير المنضوية في منظمة أوبك على زيادة إنتاجها النفطي، مم -

 أسعاره عالمياً بسبب وفرة الفائل.

إن ارتفاع أسعار النفط سوف يهدد مصير ومستقبل الشعوب الفقيرة للدول غير المنتجة له، وسينعكس ذلك سلباً على أوضاعها  -

افضة وسلبية وبالتالي تأليب االقتصادية واالجتماعية )تفاقم الفقر، الجوع، البطالة...  مما سيدفع شعوبها إلى اتخاذ مواقف ر

 الرأي العام العالمي تجاه الدول المنتجة.

إن ارتفاع أسعار النفط سوف يؤدي إلى ارتفاع كلفة وسائل النقل والمواصالت، وبالتالي انعكاس ذلك سلباً على حركة التجارة  -

 )أربع عالمات  ول المنتجة.الدولية ونمّو التبادل التجاري مما سيسبب حركة معارضة عالميّة ضاغطة على الد

 مادة أساسية لتحريك المواصالت....    /مصدر للتدفئة  /مصدر لإلنارة / الفوائد هي: مادة أولية للصناعة البتوكيماوية  -ب

 )عالمة ونصف 
 

 )نصف عالمة       الصحيحة للمفاهيم والمصطلحات واألسماء -: الكتابة  الشكل:

  1/4)         ةتنظيم المسابق -             

  1/4)         إمكانية قراءتها.  -             

 

 1.1عالمة الجغرافيا النهائية ثالثون، أي تضرب كل عالمة بـ 

 

 عمالً موفقاً           
 

 


