
 

 الهيئة األكاديميّة المشتركة

 قسم : االجتماعيّات

 الجغرافياالمادة: 

 الثانوية العامةالشهادة: 

  إجتماع وإقتصاد –علوم الحياة  –علوم عامة ع: الفر
 -3-رقم : نموذج 

  ساعة واحدةالمّدة : 

ل والت  روس راعي تعليق الد  ي) نموذج مسابقة رة ىوحت   2017-2016للعام الدراسي وصيف المعد   (.صدور المناهج المطو 

 

 .2015الفرنسيّة  شركة الكهرباء المصدر :                                                                        (1المستند رقم )

 

دوالًرا  27ة يمكن أن تهبط إلى فط العالميّ أسعار النّ  ر أحد أنّ هل أن يتصوّ خالل السنوات الماضية لم يكن من السّ 

 ة.في موازنتها العامّ  كبير   صعبة، مع تسجيل عجز   ة نفسها في حالة  ول النفطيّ للبرميل، ووجدت الدّ 

فة التي حدثت ة العنيقتصاديّ الت اإلوفي األصل لم يكن التعاون فيما بين المنتجين لرفع األسعار أمًرا سهاًل، لكن التحوّ 

للجميع، فجاءت مبادرة تثبيت مستويات اإلنتاج  مشؤوم   ة خوفًا من مصير  ة دفعتها إلى البحث عن هدنول النفطيّ في الدّ 

فط. األسواق بمزيد من النّ  إغراقلمنع  - 2016شباط  فيأكبر منتجين في العالم  –ة عوديّ بتوافق مبدئي بين روسيا والسّ 

 .جتماعفشلت اإليران أإة وعوديّ السّ  المواجهة بين فاق نهائي للتثبيت، غير أنّ تّ إى تداعى المنتجون إلبرام وتبلور المقترح حتّ 

يران رفضت ذلك إ، لكن اإلنتاجستثناء في تثبيت مستويات إالمنتجين الكبار دون  ة على أن يشارك كلّ عوديّ ت السّ فقد أصرّ 

ة، عاد يّ ة النفطة. ومع فشل الدبلوماسيّ ما كانت عليه قبل العقوبات الغربيّ  إلىللوصول  إنتاجهاها زيادة من حقّ  وقالت إنّ 

 ًدا وكانوا أكثر شراسة.المنافسة مجدّ  إلىالمنتجون الكبار 

ق طيلة وستمرار الفائض في السّ إعت ة إلى التحذير من طول أمد األزمة، حيث توقّ اقة الدوليّ ودفع هذا الوضع وكالة الطّ 

 على خفض افاقً تّ إوُعقد في أيلول الماضي  ًدا،الواجهة مجدّ  إلىة ة النفطيّ عادت الدبلوماسيّ  وقد. 2017ل من صف األوّ النّ 

 55.5ليتجاوز مزيج برنت مستوى  ٪ 20ة بنحو فط العالميّ أسعار النّ في  ع  ارتفإه أعقب امبدئيً  أوبك أعضاءبين  اإلنتاج

 لين.فط وأغلب المحلّ ع وزراء النّ شهًرا كما توقّ  16ة األولى منذ دوالًرا للبرميل للمرّ 

 .ف()بتصرّ  2016 -الجزيرة نت -عبد المنعم هيكل                                                                  (2المستند رقم )

 



 
 

                                                                                     ( 3المستند رقم )

 

  :المرفقة المستندات من نطالقا  إ التالية األسئلة عن أجب

 (ثالثة أرباع العالمة)                                             .(3(، ورقم )2(، رقم )1المستندات رقم ) طبيعة حّدد -أ :أوال  

 عالمة(أرباع الثالثة )                                                  (.            3عنوانًا مناسبًا للمستند رقم ) اقترح - ب

 

 ))عالمتان                                                                                   خيل في العبارات اآلتية:شطب الدّ أ :ثانيا  

 روسيا. -ةحدة األميركيّ الواليات المتّ  -كندا : ةناعيّ الصّ  بعمجموعة السّ في أعضاء  دول  -أ 

 .ةسيا الشرقيّ آ -ةحدة األميركيّ الواليات المتّ  -حاد األوروبية: اإلتّ العالميّ  ةقتصاديّ اإلاألقطاب  - ب

 –ستنزاف األموال إات على عالم الجنوب: الجنسيّ دة عدّ متركات لشّ لة قتصاديّ اإل نعكاساتاإل - ج

 الموارد.  غاللستإ -مستوى المعيشة  ترّدي 

 الجزائر.  -البرازيل -مة أوبك: ليبيامنظّ أعضاء في دول   - د

 فنزويال. -حدةة المتّ مارات العربيّ اإل -ةعوديّ ة: السّ ة عالميّ دول من عالم الجنوب تمتلك شركات نفطيّ  - ھ

 

 )عالمتان(                                       :اليةالتّ  الجمل في الخطأ حصحّ  ثم (X) خطأ أو () صحّ  كلمةب بأج :ثالثا  

 جاري.فط عجًزا في ميزانها التّ أسعار النّ  نخفاضإة إثر ول النفطيّ لت الدّ سجّ  - أ 

 فط.ر لتثبيت مستويات إنتاج النّ المقرّ  جتماعاإلل ت إلى فشة وإيران أدّ عوديّ هة بين السّ المواج إنّ  - ب

 .2016من ل صف األوّ فط في األسواق طيلة النّ ستمرار فائض النّ ة إاقة الدوليّ عت وكالة الطّ توقّ  - ج

 بعض دول  شركاتق بمرتبتها على ة تتفوّ ين دولة من عمالقة الجنوب تمتلك شركة نفطيّ الصّ  - د 

 األوروبي.حاد اإلتّ 



 

 

 )عالمتان)         :انيالثّ  العمود في األحرف من يناسبها بما لاألوّ  العمود في المصطلحات أرقام من كلّ  أربط :رابع ا

 يرانإ -1

 

 ةاألميركيّ حدة الواليات المتّ  -2

 

 اتدة الجنسيّ ركات المتعدّ الشّ  -3

 

 أوبك -4

 ة.ول العربيّ مجموعة من الدّ  تضمّ  - أ

ة العمالقة وتنتمي ركات النفطيّ تمتلك عدًدا من الشّ  - ب

 ة.ناعيّ بع الصّ ول السّ إلى مجموعة الدّ 

مة ة عمالقة وعضو في منظّ تمتلك شركة نفطيّ  - ج

 أوبك.

حساب مجتمعات  تحقيق األرباح على إلىتهدف  - د

 ول المستثمرة فيها.الدّ 

 ة.عربيّ الة وغير عربيّ الول دّ مجموعة من ال تضمّ  - ھ

 

 

ا  (ثالث عالمات)                                                                                                                   :خامس 

رة في ثّ مؤعوامل  ةأوضح ثالث .ة كبيرةمتلك تجارته أهميّ تلذلك  العالمي، قتصادلإلكة المحرّ اقة الطّ  فط  مصدرالنّ  يعدّ 

   ة.فط العالميّ النّ  تجارة

 ) ثالث عالمات(                                                                                                                 سادس ا:

 ،. أوضحعالم الجنوبدول بعض إلى ات دة الجنسي  متعد  الشركات  قدومأحد أسباب  إلى( 3)رقم يشير المستند 

دركات الش   إلى مها عالم الجنوبثالثة من الحوافز التي يقد  ، ة الوفيرةموارده الطبيعي   إلى ضافةإلاب ات الجنسي   ةمتعد 

ل الجنوب ة لهذه الشركات على دوسلبي  ة جتماعي  إ وأخرى تينيجابي  إتين قتصادي  إ، ونتيجتين ستثماراتهاإستقطاب إل

 المستقبلة لها.  

 ) ست عالمات(                                                                                                                   :سابع ا

ة سياس في ظلّ  لذلك رافضة أخرىو اإلنتاج لتخفيض تسعى دول بين أوبك مةمنظّ  داخل فترة منذ زاعالنّ  دميحت

 .ناعيمال الصّ دول عالم الشّ قتصاد ا على إنعكس إيجابيً ة مما إوق النفطيّ غراق للسّ اإل

  ،ة العمالقةالنفطيّ  ركاتالشّ ": اليةالتّ  والمصطلحات المكتسبة ومعلوماتك (2( و )1المستندين رقم ) خالل من

 :ًحاموضّ  أعاله الواردة لةالمسأ عالج "ةقتصاديّ اإلالحركة  أوبك، مةمنظّ  ،ةالعائدات الماليّ 

 مة أوبك.من أدوار منظّ  أربعة  -

 ول المنتجة.ا على الدّ نعكاًسا آخر سلبيًّ ، وإةاعيّ نول الصّ على الدّ زاع لهذا النّ ا يجابي  إنعكاًسا إ -

 فط.ة فاعاًل أساسيًا في تجارة النّ فطيّ ركات النّ سببًا جعل الشّ  -



 

 
 

 

 الهيئة األكاديميّة المشتركة

 قسم : االجتماعيّات

 الجغرافياالمادة: 

 الثانوية العامةالشهادة: 

 إجتماع وإقتصاد -علوم الحياة –علوم عامة الفرع: 

 -3-رقم  :نموذج

  عة واحدةساالمّدة : 

 .صدور المناھج المطّورة(وحتّى  2017-2016أسس التّصحيح )تراعي تعليق الّدروس والتّوصيف المعّدل للعام الّدراسي 

   أسس التصحيح

رقم 

 السؤال

 العالمة عناصر اإلجابة                

 أوال  

 .خريطة(:1المستند) -أ

 .نصّ  (:2المستند )   

 رسم كاريكاتوري. (:3المستند )   

 

 موارد دول عالم الجنوب. اتدة الجنسيّ ركات متعدّ الشّ  ستنزافإ العنوان: -ب

 (.صحيح آخرعنوان  ) أو أيّ 
 4/1 للعنوان 4/3عالمة لطبيعة المستند و 

 ة ونصفعالم

 اثاني  

 .روسيا  - أ

 ة.سيا الشرقيّ آ - ب

 .ي مستوى المعيشةتردّ  - ج

 .البرازيل - د

 حدة. ة المتّ مارات العربيّ اإل - ھ
 2/1  ّصحيحة. إجابة عالمة لكل 

 ونصف عالمتان

 ثالث ا

 

 ة.العامّ  موازنتهاجاري             التّ ميزانها خطأ   -أ

 صحّ   -ب

 2017              2016خطأ        -ج

 صحّ  -د
 2/1  ّإجابة صحيحة عالمة لكل. 

 عالمتان

 

 رابع ا
 د -3                        ج -1

 ه -4             ب            -2
 2/1  ّاجابة صحيحة. عالمة لكل 

 عالمتان

 اخامس  

ة و يّ رات السياسفط مع التوتّ يرتفع سعر برميل النّ : إذ ةة والعسكريّ األزمات السياسيّ  -1

 إمداداتها. نقطاعإلب عليها و خوفاً من ة نتيجة زيادة الطّ األحداث العسكريّ 

 (ينو)دول بحر قز ةالعالميّ  وقة و دخولهم السّ فطيّ احة النّ ظهور منتجين جدد على السّ  -2

لب على الطّ  نخفضإ 1998في عام  مثالً: ول المستوردة:ة في الدّ ناخيّ روف الم  الظّ  -3

 ة.تاء المعتدل الذي سيطر على أميركا الشماليّ فط بسبب الشّ النّ 

فط، نّ لب على الينخفض الطّ  قتصادياإلففي حالة الركود ة: العالميّ  ةقتصاديّ اإلروف الظّ  -4

 د.الهنين والصّ  كما في حالتيّ  قتصادياإل موّ الت النّ معدّ  زديادإلب مع و يزداد الطّ 

  ّضحاوعامل  عالمة واحدة لكل. 

 

 ثالث عالمات

 



 

 

 اسادس  

ود ضعف القي -تخفيضات الضرائبية المعتمدة... ال -..وماهرة.مة قوى عاملة متعلّ الحوافز: 

عف ، تحديد األجور، ضصدار قوانينالتشريعات المالئمة ) إ -.المفروضة على سالمة البيئة..

 ضعف التنظيم النقابي..(ة، ضعف عقود العمل، جتماعيّ الضمانات اإل

ولوجيا التكن إدخال - إدخال عمالت صعبة - ةقتصاديّ تطوير القطاعات اإل ة:يجابيّ النتيجة اإل

 نهارة ما يمكّ ة مصدّ ة إلى قوى صناعيّ ستهالكيّ ول من سوق إل بعض الدّ تحوّ  -المتطورة...

 قتصاد العالمي.من اإلنخراط في اإل

ركات ل الشّ ة من قبة للمؤسسات الوطنيّ نتيجة المنافسة الحادّ  رتفاع البطالةإة: النتيجة السلبيّ 

القضاء على بعض القطاعات  -الها فالسها وتسريح عمّ الي إة وكساد اإلنتاج وبالتّ األجنبيّ 

 الت البطالة.ة بفعل عدم قدرتها على المنافسة فتزداد معدّ ة المحليّ اإلنتاجيّ 

 2/1  ّنتيجة عالمة لكلّ 2/1 حافز، عالمة لكل. 

 ثالث عالمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسابع  

 

مصدر ، فهو ةتمد عليها في حياتنا اليوميّ لع التي نعللعديد من السّ  ةليّ األوّ ة ل النفط المادّ يشكّ 

جميع  اة تحتاجهستراتيجيّ ة إه مادّ جعل منووسائل النقل، وهذا ما  التلآلك حرّ اقة ومالطّ 

نشأ  قتصاديل إجتماع في تكتّ فط إلى اإلللنّ رة ول المنتجة والمصدّ ، من هنا تداعت الدّ ولالدّ 

 )مستندفط ية اإلنتاج اإلجمالي من النّ تحديد كمّ  مة أوبك، هدفها:، وُعرف بمنظّ 1960عام 

، كما ولرة على هذه الدّ المقرّ  اإلنتاجمة وتوزيع حصص ول األعضاء في المنظّ للدّ ( 3 رقم

تكار حتعمل للتضامن من أجل كسر إكما  ،ول األعضاءبين الدّ فط تقوم بتحديد سعر برميل النّ 

ى تنظيم وتعمل كذلك علفط وتسعيره وتسويقه، النّ  ة العمالقة لتحديد إنتاجركات النفطيّ الشّ 

 لب.العرض والطّ ة عمليّ ة من حيث فطيّ وق النالسّ 

من تحقيق أهدافها أبرزها:  أوبك وتحدّ  مةولكن هناك العديد من العوائق التي تقف بوجه منظّ 

وهذا ما ( 2 رقم ة وإيران )مستندعوديّ الحاصل بين أعضائها كما يحصل بين السّ الصراع 

 دوالًرا 27 حوالي)فط نخفاض أسعار النّ إة من خالل ول الصناعيّ على الدّ  اإيجابً ينعكس 

نخفاض كلفة اإلنتاج اء إجرّ  كبيرةً ا ق أرباحً ا يجعلها تحقّ ممّ (  2 رقم مستند) الواحد للبرميل

اء ن جرّ م ر سلبًاول المنتجة فتتأثّ أما الدّ  .مرتفعةة ناعيّ سلعها الصّ  أسعارعلى  مع المحافظة

ة ديّ تصاقالي تتراجع فيها الحركة اإلة وبالتّ ها تخسر عائداتها الماليّ فط ألنّ أسعار النّ  ضنخفاإ

 .نمية فيهاة التّ ر سلبًا على عمليّ وهذا ما يؤثّ 

على  يطرةلسّ اب لفط فيتمثّ في تجارة النّ  اأساسيًّ ة فاعاًل ركات النفطيّ ا السبب الذي جعل الشّ أمّ 

 مستخراج والتكرير والتسويق، كما لديها القدرة على التحكّ ات التنقيب عن النّفط، واإلعمليّ 

 .تخزينهولديها القدرة على فط العمالقة النّ  ها تملك ناقالتفط ألنّ بمعظم تجارة النّ 

 

  مصطلح(عالمة لكّل  4/1، )مصطلحاتألربعة عالمة واحدة. 

  المستندات ستثمارإلعالمة واحدة. 

 (دور عالمة لكلّ 2/1) مةتان ألدوار المنظّ عالم. 

 إنعكاس( عالمة لكلّ 2/1)، ة واحدة لإلنعكاسيينعالم. 

 عالمة واحدة للسبب. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ست عالمات


