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 ديد،ستعمار الجمال لذا تسم ى باإلمال والجنوب هي غير متكافئة ولمصلحة دول عالم الش  الش   العالقات بين دول عالمي   إن  ....

لتلبية  اسلع   تنتج، فهي ولي ةجارة الد  ناعي والت  ركات متعد دة الجنسي ات على اإلنتاج الص  هيمنة الش   هاعن ذلك عد ة وقائع أهم  عب ري  

ة أسواق الد  الط   ا بناعي ة، وبالنسبة للتبادل الت  ول الص  لب في األسواق العالمي ة خاص  البورصة جاري فإن  األسعار تبقى متأث رة تمام 

 الحاصلة في العالم. ةقتصادي  واإلة العالمي ة وبالتغي رات السياسي  

امال والجنوب ة بين الش  جاري  وتشهد التدف قات الت   ا دائم  –ادراتالص   دائم ألسعار رتفاعبإفي شروط المبادلة، يتمث ل ذلك  تدهور 

لي ة الخام التي تصد   نخفاضاإلنحو  جاهت  واإلناعي ة  ول الص  لتي تنتجها الد  لع االخدمات والس   ها دول رفي أسعار المواد األو 

 الجنوب.

ة  لي ة تحد  في إن  التغي رات الهام   زدادإالجنوب. ويزداد التدهور كل ما  دول عالم يمن إمكاني ات التنمية فأسعار المواد  األو 

لي ة ذ س بين دول الجنوب على بيع الموادالتناف ة المواداألو  لي ة من مجموع التجارة الدولي ة اتها، وكل ما تراجعت حص  ة  األو  بحج 

عة  قتصادي ةإمال بتقديم مساعدات لدول عالم الش  ذلك سمح ما كل  الجنوب، عالم في دول  ةقتصادي  اإلنمية المساهمة في الت   متنو 

مؤل فة من هبات أو قروض بفوائد متدني ة، باإلضافة إلى إشراٍف فنيٍّ كإعداد الكادرات وتدريب المعل مين. وهي مساعدات 

 .تبعي ةالنمائي ة وقد تدفع إلى مزيد من ياسات المالي ة واإلولة وفي الس  مشروطة تؤث ر في موازنات الد  

ف( 2015مونغو سوكولو  :تربوي موقع ،العالقات بين الشمال والجنوب،وآخرون فوكو المصدر:          (3رقم ) المستند  .)بتصر 
 

 من المستندات المرفقة : انطالق  إأجب عن األسئلة التالية 

 )عالمتان(                                                                               :                 حيحةالصّ ة جاباإلختر إ:أوال  

ا للغاز الطبيعي:إكثراأل ول الثالث الدّ  -1  ستهالك 

 .السويدة،عودي  روسيا، الس    -أ  

 ستراليا.أ، اليابان، ألمانيا -ب 

 حدة األميركية.ين، الواليات المت  يران، الص  إ  - ج

 كل  غط على من الضّ حدة األميركية الواليات المتّ هدف  -2

 :ة وأوبكعوديّ السّ من 

 فط الخام.رفع أسعار الن   -أ  

 فط الخام.خفض أسعار الن   - ب

 أسعاره. استقرارالمحافظة على  - ج

ا للغاز كثر إاألدولة من عالم الجنوب  -3 ستهالك 

 :٪15ة عن وتزيد نسبة صادراتها النفطيّ 

 .ينالص    -أ  

 .ةعودي  الس   -ب 

 .روسيا -ج 

بين  احدة متتضاعف كلفة إنتاج برميل نفط المملكة المتّ  -4

 كلفة برميل كّل من: خمس أضعاف وعشرين ضعف ا عن

 قطر وإيران.   -أ   

 العراق والمكسيك. -ب 

 .ةدحة المت  ة واإلمارات العربي  عودي  المملكة العربية الس    -ج 

 

 (ونصف )عالمتان                                                                           يناسبها:     بما اآلتية الجمل أكمل ثانيا :

 ___________________________.            فط الخام هو: أسعار الن   تراجعل من المستفيد األو    -1

 _.__________________       هي: الطبيعيفط ومستهلكة للغاز دولة من عالم الجنوب مستوردة للن   -2

 ____._____________________    :حالي ا ىتسم   مال والجنوبالش   بين دول عالمي   القائمةالعالقة  -3

 ____.______باألخيرة إلى:  ؤد يت عالم الجنوبدول  إلىمال عالم الش  دول المساعدات المشروطة من   -4

 ____________.  مال :دول عالم الش  عن بقي ة فيها فط كلفة إنتاج برميل الن   تدن ىوت مستهلكة للغازدولة   -5

 

 

 

 



 (تان)عالم                                     :فطة من النّ صادراتها اليوميّ ول الواردة أدناه حسب نسبة صنّف الدّ  ثالثا :

 فنزويال. -كازاخستان –روسيا  -كندا  -نيجيريا -أندونيسيا -نغوال أ -ة عودي  الس  

 

 
 

  (عالمة ونصف )                                                                                            : خيلأشطب الدّ      رابع ا:

 . منتجةول البين الد   نمية ، التنافسالت   ة ،رات السياسي  البورصات ، التغي    :لع عالمي  ارة في أسعار الس  العوامل المؤث   -1

ة ، ي  ة ، مساعدات فن  ة ، مساعدات إقتصادي  ع ما بين  : مساعدات مالي  مال تتنو  الش  عالم مة من دول المساعدات المقد   -2

 عدات عينية .مسا

 إيران .ريطانية،البحدة المملكة المت  ،كندا، من : البرازيل ى عن كلفة إنتاجه في كل  تدن  تروج الن  فط في كلفة إنتاج برميل الن   -٣

 

ا  عالمات( )ثالث                                                                                                                      :خامس 

ول األكثر ول المنتجة للن  معظم الد   ( إلى أن  1يشير المستند رقم )  فط تنتمي إلى دول عالم الجنوب والد 
 ي ة.نفطلضمان إمداداتها المال عالم الش   إجراءات تعتمدها دولأوضح ثالثة  مال،ستيراًدا إلى دول عالم الش  إ
 

ا  ثالث عالمات()                                                                                                                      :سادس 

 ثالثة وضح أ، عالم الجنوبعلى بعض دول  مالالمساعدات إحدى وسائل سيطرة بعض دول عالم الش  تعتبر 

 المانحة من تقديمها المساعدات إلى بعض دول عالم الجنوب.ول )إقتصادي ة وسياسي ة(، تحق قها الد  مكاسب 

 

 ت(عالما )ست                                                                                                                        :سابع ا

 ر وجنوب فقير ونامي ينتج عنها يسود المجال العالمي عالقات متبادلة غير متكافئة بين شمال غني ومتطو  
 مال على الجنوب.د هيمنة الش  تؤك  ة ة وإجتماعي  مظاهر إقتصادي  

 
"، مساعدات -وسائل اإلعالم واإلعالن -التكنولوجيا -ةالمواد األولي   :"اآلتية والمصطلحات المرفقة اتالمستند من انطالقً إ

 : ًحاومن معلوماتك عالج المسألة أعاله، موض  
 

 عالم الجنوب.دول عالم الش مال على دول قتصاديين لهيمنة إجتماعًيا ومظهرين إمظهًرا  -
 مال.لش  ا لعالمص من التبعي ة إجراءين يستطيع من خاللهما عالم الجنوب التخل   -
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 .وحتّى صدور المناهج المطّورة( 201٧-2016أسس التّصحيح )تراعي تعليق الّدروس والتّوصيف المعّدل للعام الّدراسي 

 معيار التصحيح

رقم 

 السؤال

 تحليل مستندات: □

 

 العالمة

 أوال  

 

 :حيحةالصّ ة جاباإلختر إ

   ب -2            ج     -1

 ج -4              ب  -3
 2/1  .عالمة لكّل إجابة صحيحة 

2 

 ثاني ا

 

 كمال الجمل : ستإ

 المستهلك. -1

 .ينالص   -2

 الجديد. اإلستعمار -3

 التبعي ة. -4

 ميركية .حدة األالواليات المت   -5
 2/1.عالمة لكّل إجابة صحيحة 

2،5 

 ثالث ا

 

 تصنيف المعطيات الواردة في مكانها المناسب:

     .أنغوال -5                          .ةالس عودي   - 1

 .نيجيريا -6                            .روسيا   -2

 .كازاخستان -٧                           أندونيسيا. -3

 فنزويال. -٨                                  كندا -4

 إجابة صحيحة عالمة لكلّ  4/1، تانعالم. 

2 

 رابع ا

 

 : خيلالدّ 

     إيران -3         مساعدات عينية     -2           نميةالت   -1

 2/1   إجابة صحيحة عالمة لكل. 

1،5 

ا  خامس 

 

:جرااات الثاّلث التي تعتمدها دول عالم الّشمال لضمان إمداداتها النفطيّةاإل  

كري ل العسالتدخ   -(...الكويت -قطر)مثال ة األساسي   اإلنتاجفي مناطق   ةالعسكري القواعد نشر 

ل وعم السياسي القوي لبعض حكومات الد  الد   -...ليبيا...( –مثال )العراق  اإلنتاجمناطق  فيالمباشر

نفطية ول العي إلى تغيير حكومات الد  الس   -فط مثال دول الخليج العربي...رة للن  المنتجة والمصد  

ات تفاقي  اإل -لين لهااام موصيب حك  فط، وتنة الكبرى المستهلكة للن  ناعي  ول الص  المعارضة لسياسة الد  

إضعاف  -.فط .ول المنتجة للن  مال  مع الد  فطية التابعة لعالم الش  ركات الن  روط التي تعقدها الش  والش  

 ياسي المباشر على أعضائها...مواقف أوبك من خالل التأثير الس  

   واضحإجراا  عالمة واحدة لكل. 

 

 

3 



 سادسا  

 

المانحة من تقديمها المساعدات إلى )اإلقتصاديّة والسياسيّة(،التي تحقّقها الّدول  الثثّ المكاسب ال

 :بعض دول عالم الجنوب

 – للمساعدات المتلق يةولة ة لعمل شركاتها في الد  الحصول على تسهيالت خاص  قتصادي: إمكسب 

) فتح أسواقها،  المانحة لهاولة الد   معى المساعدات ولة التي تتلق  لد  بين ا ةجاري  العالقات الت   ربط

ات الخصخصة التي تعتمدها ة في عملي  ول المانحة أفضلي  إعطاء الد   –شراء جميع حاجاتها...( 

ية للمساعدات...ول المتلق  الد    

ول المانحة...ولة إلرادة وسياسات حكومات الد  الد   رتهانإة أو تبعي  مكسب سياسي:   

  واضح مكسبعالمة واحدة لكل. 

3 

 سابع ا

 

 مال والجنوب هي عالقات متناقضة غير متكافئة، وهيالش   العالقات المتبادلة بين عالمي   إن  

عة مظاهرب برزوت(، ٣لمصلحة دول عالم الشمال ) مستند ة، جتماعي  إة، ة، سياسي  ة، مالي  قتصادي  إ متنو 

 ..على دول عالم الجنوبتؤك د هيمنة دول عالم الشمال  ةوثقافي  

بتدهور شروط المبادلة التجاري ة لمصلحة دول عالم الش مال فهو يصد ر تظهر ة قتصادي  الهيمنة اإلف

ناعي ة   ةيّ لللمواد األوّ  هتصديربعالم الجنوب  مع إستمرار ،الخدمات بأسعار مرتفعة –الس لع الص 

 أسعارها.مال في م دول عالم الش  ( وذلك بسبب تحك  ٣نخفاض )مستندجه أسعارها نحو اإلالتي تت  الخام 

عالية قنية الذات الت   للتكنولوجيا مالعالم الش  دول  حتكارإمن خالل  ةقتصادي  اإلكما تبرز الهيمنة 

 عالم الجنوب. دول ها عنبوحج

 وسائل اإلعالم واإلعالندول عالم الشمال لمعظم  متالكإل من خالل فتتمث   ةجتماعي  اإلا الهيمنة أم  

لى تعمد من خاللها ع ومعظم مصادر اإلنتاج السينمائي والفكري... لكترونيةإمن تلفزيون ومواقع 

تائج لوك ونفكير والس  الت   ى أنماط نشر أفكارها وثقافتها. وهذا ما يجعل دول عالم الجنوب تتبن  

 مال.عالم الش  دول ة الموجودة في األبحاث والمناهج الدراسي  

لدول  ةص من التبعي  خذ إجراءات تساعده في التخل  ت  يات، كان ال بد  لعالم الجنوب أن يأمام هذه التحد  

عة، ن  لع المصة تتناسب مع أسعار الس  عالم الشمال، أبرزها: الحصول على أسعار عادلة للمواد األولي  

(، كما يمكن لعالم الجنوب أن يعمل من أجل الحصول 2فط ) مستند كالحصول على أسعار عادلة للن  

في القطاعات  ستثمارلإلهة مشاكله وأن تكون موج   تساعده في حل  غير مشروطة  مساعدات على

ولة وتدفعها إلى المزيد من ر في موازنة الد  اإلنتاجية بدال  من أن تكون مساعدات مشروطة تؤث  

 (.٣ة )مستند التبعي  

 عالمة لكلِّ مصطلح( 4/1) عالمة للمصطلحات. 

 ستثمار المستنداتعالمة إل. 

 مظهر لكل   عالمة واحدة. 

  2/1   إجراء عالمة لكل. 
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