
  1  

 

التربية والتعليم العالي وزارة  

العامة للتربية المديرية  

ةالرسمي   االمتحانات دائرة  

الثانوية العامةشهادة امتحانات   

 فرع اآلداب واإلنسانيات 

 العادي ة 7102عام ـلادورة 

7102 حـزيران 01 الثالثاء  

 

الجغرافيامسابقة في مادة    

ساعتان :المدة  

:االسم  

:الرقم  
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ة، ىأعرزهدا النمدا الدوىل  ة الكثير من التساؤالت حول جدوى  ععدا الممامدات العالمي دة العالمي  قتصادي  طرحت األزمة اإل

و  الخطر الدي  تسدننس اياادات ا دة الجمسيات ىمة، عاإلضافة إلى مفاتيح العولمة، كالشركات متعو  ىممامة التجارة العالمي  

 قتصاد العالم .و من رعحيت ا ىمن ايطرت ا على اإلة ال ادفة إلى الحصول على نتائج تزيقتصادي  اإل

اديو  ىعلدى قتصداد اآ، مدن تمدام  اإل"ةحدوة األميركي دالواليات المت  "ة، القوة األحادي   ا  تواج  تة الممافسة الىيالحظ شو  

ددحددوة األميركي ددلدديا فلددو  الواليددات المت   .ةالددي  يوددزى األاددوال العالمي دد اددس ال مددو ىالصددينأر ة مددن التطددور ة تخوفددات جم 

قدوة  نشدكاليال   مداقتصداد القدوم  األميركد ، صصو دا  أنعلدى اإل مناشدر   الي  يدثرر عشدك    عمالق  الجموبالالمحوىد ل

علدى تطدوير ذات دا  ك  مم مدا ة كنيرة ىتعم ات الكي  ذات قورة ا تانا أيضا  دىلمة كنر  فحسب، ىلكم ة ىعسكري  قتصادي  إ

ة ىصلددف فددرج ىمجدداالت ىااددعة إلعددراز طاقددات أفرادهددا فدد  شددتى المجدداالت. ىهدديا مددا يجعدد  المجتمدد  الورعدد  اإلعواعي دد

 ة لتدر  المجداالت األىاد نخدراط فد  السدول العالمي دعلى العدال  ىعالمزيدو مدن اإل نفتاحاالا عالمزيو من ما ىيطالن ميخشاه

رصيصدة جدوا  مقارندة في ما كون اليو العاملة ، اماتثمار داص  أراضي دة الجمسيات من الو ول عس ولة لإلللشركات متعو  

 قتصاد الشاب.الياعان ىالممور اآايوية ذات اإلم  عاق  الوىل. ىاألمر ليس عنعيو عن 

لمواطمي ددا عالمشدداركة فدد   ددم  الحيدداة طددى هدديد الددوىل يجددب أن تسددير عقيددة دىل الجمددوب لج ددة إفسدداح المجددال علددى ص  ى

                                                             جتم  ف  عملية الم وض اإلنمائ . ة تكمن ف  مشاركة ك  طاقات المي  التممية الحقيق ة، ألن  ة ىالسيااي  قتصادي  اإل

 )بتصرف( 5/7/7100المصدر: جريدة الديار         (7المستند رقم )
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    (1المستند رقم )  

 

كمدا هد  ، مشداك  هديا العدال  ، ألن  دىل عدال  الجمدوب المدام  شعوبعان  ممس تا عم   رئيس  العال  الصماع  مسثىل ... إن  

ة يعيشدون مدرف ين علدى أغميدا  الدوىل الصدماعي  ، ألن رة إلي  . فالماس يعيشون ف  الفقر ىالعوز ىالحاجةة، ف   مصو  محلي  

 حساع  .

ة الدوىل الصدماعي   ، فدنن  اىعسكري   اىاقتصادي   اىايااي   التخلف العال  المام  ىعوم قورتس على الوفاع عن نفسس إعالمي   اىنار  

 تستو  ضعف هيا العال  ىحاجتس ىعوزد لفرض هيممت ا عليس.

الت  عاش ا تحت نير الوىل  اللحتاالطاقاتس عصورة ممامة صالل فترة  اتمزافاىالعال  الثالث الي  جر  ن ب ررىاتس  إن  

 ، ال يزال يعان  من آرار ذلا.اااعق   ةاتعمارياال

كد  مدن س ىالشمال الومد ، عبعمائدس ىمسدثىلي ن  ل ا أعما  هيا العال  ىقادتس ىحسب، ع  أات الفقر ىالتخلف ىالعوز ال يتحم  نعفت

ديعيش فيس، يتحملون الشطر األكنر من المسثىلي   ة األغميدا  فد  ىيمكممدا أن نعدرف حجد  المباداة ىمسدثىلي  . اة ف  ذلدا أيض 

مس النلوان األكثر ررىة ف  العال  يستبرر عما األم  المت  اإلحصا ات ىالتقارير الصادرة عن   ماعت ا من صالل حوة، " إن ص 

 يا الماتج."٪ من ه1،،4نسنتس ما او   امس النلوان األكثر فقر  الماتج العالم ، عيمما ال يجم  ص  ٪ من 58نسنتس 

 دا ة دىلة، أى مجموعة دىل، تحاىل أن تشف طريق ا عاتجداد التقدوم ىتصدمي  علدوان ا، فنن  أي   ... ىتكمن المشكلة الكنر  ف  أن  

 ة ف  العال  الصماع . دة الجمسيات، ىمن قن  الحكومات الومي  تواجس ضرعات م لكة من قن  الشركات متعو  

 أن   ة، ه  المست وفة ف  الورجة األىلى ف  العال  المام ، مدن قند  الدوىل العامدى، إال  ىالصماعي  ة ىإذا كانت الجوانب المالي  

  من الصماعة ف  هيد النلوان.ليست أفض  حاال   االزراعة أيض  

 ب المدام دىل عال  الجمو ا ف  ، غير أن  ةة للزراعة ه  أن تلن  ف  أىلويات ا حاجات النلو الويائي  ىإذا كانت الم مة األاااي  

حولدت عدن هدوف ا األاااد  عسدنب ضدووط قدانون السدول ت، ىلديلا الومد  الشمال دىل عال  ااتخومت لتلنية حاجات اكان

 ة.الت  أفضت إلى ناام الزراعة المقوي  

ة، شداملة للحالدة ة، عميوي دكدان عندارة عدن مجدزرة حقيقي د مداإن  هديد النلدوان  مدا تعرضدت لدس الزراعدة فد  ىنستطي  القول، إن  

 دىل فدد  ةحتكاري دداالالجمددوب ىالشددركات  دىل ة. ىقددو جددرت هدديد المجددزرة عددالتواطث عددين ععددا المسددثىلين فدد الزراعي دد

أادوال أىرىعدا  األمر الي  يسنب موت الماليين من المداس فد  كد  عدام مدن الجدوع، فد  الوقدت الدي  نجدو فيدس أن   ،الشمال

علدى  افادة  ىتصرف كميات هائلة من األمدوال لتخزيم دا أى إتالف دا محة الت  تحار ف  تصريف ا، تفيا عالممتجات الزراعي  

 مستو  األاعار في ا...

 )بتصرف( 24العدد  -المصدر: مجلة البصائر        (2المستند رقم )
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 معالجة موضوع جغرافي: 

 , عالج الموضوع اآلتي:المكتسبة ( وعلى معلوماتك2,1,7,0باالعتماد على المستندات )

و العال ، ىتزايف  فقرا  الد اعوأ، تشير الوالئ  إلى تعاظ  لتحقيف السل  ىالرفاد العالم  عولمةال فيس جتالوقت الي  رى  ف  

عالرغ  من الم ضة  الجموب الفقيرعال  الشمال الوم  ىعال  ال وة الفا لة عين  تساعاىحوة التماقضات داص  مجتمعاتس، 

 أىضح: .اآايوية سععا دىل  اش وت قتصادية الت اإل

 .ف  المجال العالم الشمال  عال  هيممةمااهر  -

 معا  اكان الجموب. وب عن حالة الفقر الي  يعان  ممسعالم     الشمال ىالجم دىل مسثىلية ك ٍّ من -   

 .اآايوية ن وض ععا دىل عال  الجموبالت  ااهمت ف  عوام  ال -    

 

 تحليل مستندات: 

 

 االسئلة:

 

 (نصف)عالمة و                         (، ىموضوع ك ٍّ مم ما.        2( ىرق  )4د طنيعة ك ٍّ من المستموين رق  )حو   -أ :أواًل 

 )نصف عالمة(                                         (.                                 3) اقترح عموانا  مماانا  للمستمو رق  -ب       

 )عالمتان(       اإلجابة الصحيحة : خترإ (, 2( و رقم )7( و رقم )0من خالل المستندات رقم ): اثانيً 

عالم الجنوب تتراوح فيهما نسبة دولتان من  – 0

لذين ال يحصلون على خدمات صحية كافية االسكان 

 ٪ :            51و  ٪  10ما بين 

 لينيا. ،فمزىيال –أ 

 أفريقيا.، جم ورية جموب ممووليا –ب 

 ال مو. نوىنيسيا،إ –ج 

ذين ال السكان نسبةتزيد فيها دولة من آسيا الجنوبية  – 7

 : ٪ 51عنال يحصلون على خدمات صحية كافية 

 الصين.–أ 

 ال مو.-ب

 .عاكستان –ج

دول عالم الجنوب اتخاذها  بعض خطوة على – 1

 لاللتحاق بعمالقي الجنوب:

  م  الحياة االقتصادية ىالسيااية. المشاركة ف  –أ 

 المجاالت للشركات متعودة الجمسيات. فساحإ -ب

 انحسار المجتم  عن المشاركة ف  عملية التممية. -ج

 

سبباً من أسباب الفقر الغذائي في معظم دول عالم  – 2

 الجنوب:

 الجموب فقط. دىلالتعاىن عين ععا مسثىل   –أ 

 ف  أىرىعا. نتاج الزراع تقوي  فائا اإل -ب

 التوجس نحو الزراعات المقوية. -ج

 

 

 (ة واحدة) عالم                                              أكمل الرسم الهيكلي التالي: ( , 7: اعتماداً على المستند رقم ) اثالثً 
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 الجمل التالية بما يناسبها : لأكم (, 2( ورقم )7( و رقم )0اعتماًدا على المستندات رقم ) :رابًعا

 نسنة السكان اليين ال يحصلون على صومات  حيةي ا ف تزيودىلة من آايا الشرقية  -4

 . ................ األميركي ة اقتصادية ممافسة للواليات المتحوة ةىتشك  قو ٪  ،8 عن كافية

 قارة تفيا أاواق ا عالممتجات الزراعية................ -2

 الخومات الصحية ................ تون  مستو دىل ا من  أغلنيةة يعان  اكان قار -3

 

 )عالمة ونصف(

  شطب الدخيل :أ (, 7( و رقم )0اعتماًدا على المستندين رقم ) :اخامسً 

 –النما الوىل   –ممامة التجارة العالمية  –أدىات العولمة: الشركات متعودة الجمسيات  -4

 التجارة المقيوة.

:  ٪8نسنة السكان اليين ال يحصلون على صومات  حية كافية عن  في ا  تمخفادىل  -2

 السويو. –ش دعموال - االىرغوا  –لينيا 

 –قتصاد  لعمالق  الجموب: الواليات المتحوة عالتطور اإل اتتبرر الن   قتصاديةاقو   -3

 .إنوىنيسيا –الياعان  –الممور اآايوية 

 )عالمة ونصف(

اننين  اح  الجموب، موض  دىل عال  ااتمتج الواق  الصح  ف   ،(4من صالل المستمو رق  ) :اسادسً 

 .هيا الواق  يا الىد  أ
 )عالمة ونصف(

 

ا ال مو من ممافسة القو  ىصصو   الى تمكن ععا دىل عال  الجموب  ،(2يشير المستمو رق  ) :اسابعً 

 )عالمتان( اني  تطوير قطاع ا الصماع . ىضح ايااتين اعتموت ما الحكومة ال موية ف أحادية، األ

 

ى الى تساؤالت عويوة حول جوى  ععا الممامات العالمية ىعل ،(2يشير المستمو رق  ) :اثامنً 

 .رأا ا ممامة التجارة العالمية 

 .  ترىج لس ممامة التجارة العالميةليالممط التجار  اذكر أ -أ

  .ل يا الممطترىيج للعوىل عال  الشمال اننين يوفعان  ىضحأ -ب

 

 (عالمةنصف )

 ()عالمة واحدة

 

إلى ااتحواذ عال  الشمال على نسنة كنيرة من الماتج العالم ، أىضح  ،(1يشير المستمو رق  ) :اتاسعً 

م عاملين  (احدة)عالمة و اتئثار عالمسنة األعا  من إجمال  الماتج العالم .عال  الشمال من اإلدىل  امك 

 

المجال العالم  الجويو مجموعة من التماقضات الواضحة عين ك  من عالم  الشمال يسود  :اعاشرً 

 قامة حوار عيم ما .إ  حت  ىالجموب مما ي  

 –التكمولوجيا  -"الفقر( ىالمصطلحات التالية: 1( ى رق  )3رق  ) ينمن المستمو نطالقاا

 :اح  عالد موض  أىمن معلوماتا المكتسنة، عالج المسالة التنعية"  –المواد االىلية 

 . رمين من مااهر عمف ال وة عين دىل عالم  الشمال ىالجموبإ -

 الحوار عين هيين العالمين.نجاح مثتمرات اننين حاال دىن  -

لتخط  صطوتين على دىل عال  الجموب القيام ع ما عمعزل عن دىل الشمال  -

 )ست عالمات( قتصادية.اإل  عوعاتس

  ععو التصحيح.  2أ  تضرب العالمة  عــِ ، ،1العالمة الم ائية 
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جزء 

 السؤال
 العالمة التصحيح

 أ -0 -م

 :مقدمة الموضوع

عال   -عال  الشمال -: العولمةتحديد وتوضيح المصطلحات والمفاهيم األساسية° 

 .دىل عال  الجموب اآايوية –التماقضات  -مية االقتصاديةالتم -ال يممة -الجموب

 عالمة لك   مم ا.2/4ألرععة مفاهي  ىمصطلحات ىاضحة، عالمتان • 

7 

 ب -0-م

 :أفكار اإلشكالية وارتباطها بالموضوع

 إشكالية مقترحة:° 

ما طنيعة العالقة القائمة عين عالم  الشمال ىالجموب؟ ىما الوالئ  الت  تنين هيد  -

 العالقة؟

أن مسثىليت ما مشتركة ف   ممفردا  مسثىلية فقر الجموب؟ أم ه  يتحم  الشمال - 

 هيا المجال؟

ه  ت الت  اعتموت ا حكومات ععا دىل عال  الجموب اآايوية  اجراه  اإل -

 ن هما  عوام  اصر ؟أم أالسنب ف  ن وض ا؟ 

 اإلشكالية المقترحة للواللة فقط، تقن  أ  إشكالية أصر  مماانة.• 

موضوع، ىعالمة ألالوب عالمتان لإلشكالية: عالمة ألفكارها المرتنطة عال• 

  ياغت ا.

7 

 أ -7-م

 توسيع الموضوع )الفقرة األولى(

ىالجموب: عالقات غير متكافئة. )شمال م يمن ىجموب  الشمال :عنوان مقترح° 

 تاع (

عالمة للعموان الممااب. .)العموان المقترح للواللة فقط، ي قن  أ  عموان آصر 1/4• 

 ممااب(

1275 

 ب-7-م

دالئ  عويوة ىمتموعة تا ر هيممة عال  الشمال على المجال  الرئيسية:الفكرة ° 

 العالم .

عالمة للفكرة الرئيسية. )الفكرة الرئيسية المقترحة للواللة فقط، ت قن  أ  فكرة  1/4• 

 رئيسية أصر  مماانة(

1275 

 ج -7-م

 األفكار الثانوية° 

مس النلوان األكثر ررىة ف  العال  يستبرر عما نسنتس    ٪ من الماتج العالم ، 58إن ص 

امتال  دىل   -( 3)مغمى الشمال ىالجموب يقتات من عقايا غيا  الشمال  –(1)م

هيممة عال  الشمال  -الشمال لمعا  الشركات متعودة الجمسيات ىأكنرها ف  العال 

تحك  عال  الشمال  -٪(،5على معا  حركة المنادالت التجارية العالمية )حوال  

عالعويو من الممامات الوىلية ىعقرارات ا )ممامة التجارة العالمية، النما الوىل ، 

التبرير السياا  الكنير لوىل الشمال الكنر  على  -.(هيئة األم  المتحوة..

تحك  "عور ات" عال  الشمال عباعار العويو  -حكومات العويو من دىل الجموب

اعتماد معا  دىل  -من الممتجات العالمية ىالايما تلا العائوة إلى عال  الجموب

إل وار عال  الجموب على عمالت عال  الشمال )دىالر، يورى..( كتوطية مالية 

التبرير العلم  ىالثقاف  لعال  الشمال على دىل عال  الجموب من صالل  -عمالت ا

قورات عال  الشمال العسكرية  -امتالكس أله  الجامعات ىمراكز األعحاث العلمية

7 
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ال ائلة  أىجوت المماخ الممااب ألعلى مستويات ال يممة )القواعو العسكرية، 

الحياة الورع  عسلوكيات ا ىعقيم ا ف  معا  انتشار نمط  -حلف شمال  األطلس (

التبرير اإلعالم  الواضح لوىل عال  الشمال ف  المجال العالم  من  -دىل العال 

هيممة على  -صالل امتالك ا لألقمار الصماعية ىأله  شركات اإلعالم العالمية

 هيممة على اإلنتاج الزراع ... -٪(،5اإلنتاج الصماع  العالم  )حوال  

 عالمة لك  مم ا.1/4متان لثمان  أفكار متموعة ىىاضحة، عال• 

 أ -1-م

 توسيع الموضوع )الفقرة الثانية(

 .ك  من عالم  الشمال ىالجموبفقر الجموب، مسثىلية عنوان مقترح: ° 

عالمة للعموان الممااب.)العموان المقترح للواللة فقط، ي قن  أ  عموان آصر 1/4• 

 ممااب(

1275 

 ب -1-م

 تنقيان ف  دىل عال  الجموب ايااات الشمال ىعوائف التممية الفكرة الرئيسية:° 

 فقره .  حالة عوز ف  ساكان

 عالمة للفكرة الرئيسية.1/4• 

 )الفكرة الرئيسية المقترحة ه  للواللة فقط، تقن  أ  فكرة رئيسية أصر  مماانة( 

1275 

 ج -1-م

 األفكار الثانوية: ° 

: ااددتوالل الددوىل الصددماعية لضددعف عددال  فقؤؤر الجنؤؤوب مسؤؤؤولية الشؤؤمال عؤؤن - 

ن ب ررىات الجموب ىااتمزاف طاقاتس  -(1الجموب ىحاجتس لفرض هيممت ا عليس )م

الضدددرعات الم لكدددة التددد  توج  دددا حكومدددات العدددال   -(1صدددالل فتدددرة االحدددتالل )م

 -(1الصددماع  إلددى الددوىل التدد  تحدداىل أن تشددف طريق ددا عاتجدداد التقددوم ىالتصددمي  )م

( علدى حسداب 1ااتخوام الزراعة فد  العدال  الثالدث لتلنيدة حاجدات ادكان الشدمال )م

حجدب  -( ف  تومير زراعة عدال  الجمدوب1دىر الشركات الفااوة )م -اكان الجموب

الدتحك  عبادعار  -التقميات المتطورة عن علوان الجموب الت  تسعى إلى تحقيف تمميت ا

حس االقتصددادية، األمددر الددي  أفقددود معادد  ممتجددات الجمددوب عمددا يتمااددب مدد  مصددال

ىضدد  القيددود المصددطمعة أمددام  ددادرات الجمددوب نحددو  -الراددامي  الالزمددة للتمميددة

أادددواقس )الشدددمال(، األمدددر الدددي  يحرمدددس )الجمدددوب( مدددن إمكانيدددة تطدددور قطاعاتدددس 

الشددرىط التدد  يفرضدد ا عمددو تقويمددس المسدداعوات إلددى دىل الجمددوب ممددا  -اإلنتاجيددة

اإلجرا ات الت  تفرض ا دىل الشدمال الوائمدة عمدو تقدويم ا  -متوصاةيفقوها فاعليت ا ال

اع  الشمال إلى إيصال حكومات ف  دىل الجمدوب  -القرىض لوىل الجموب المويمة

لندا  مدا تكدون علدى تكون موالية لس تس   لس مصالحس االقتصادية ىالسيااية ىالت  غا

 ... حساب مواطمي ا

ار ارتفداع معدول الممدو السدكان  عشدك  كنيدر اادتمرمسؤولية الجنوب عن فقره:  -

 ااددتمرار ارتفدداع معددول األميددة فدد  -ىعددوتيرة تفددول علددى معددول الممددو االقتصدداد 

دىل عددال  الجمددوب، األمددر الددي  يددمعكس اددلنا  علددى معددول اإلنتاجيددة فدد   ععددا

ارتفدداع نسددنة مددن ال يحصددلون علددى صددومات  ددحية كافيددة  -قطاعات ددا االقتصددادية

التواطدث عدين  -يمعكس هورا  فد  أيدام العمد  ىضدعفا  فد  اإلنتاجيدة ( األمر الي 4)م

(، األمدر الدي  يحدول 1ععا مسدثىل  الجمدوب ىالشدركات الفاادوة فد  الشدمال )م

ىجود الحكومات الفااوة ىما يستتن  ذلا  -الزراعة ف  الجموب عن هوف ا األااا 

حليدة إلدى القطاعدات توجدس االادتثمارات الم -من فساد إدار  يعيف إمكانية التطوير

ضدددعف االادددتقرار  -الخوماتيدددة ىاالادددت الكية علدددى حسددداب التوظيفدددات اإلنتاجيدددة

االجتمدداع  ىالسيااددد  ىىجدددود المزاعددات الواصليدددة، األمدددر الددي  يحدددو مدددن قدددوىم 

 االاتثمارات األجمنية ... 

عالمدة  1/4فكرة رانويدة ىاضدحة )شدرط تمدوع هديد األفكدار(،  42عالمات لـ 3•  

 ا.لك ٍّ مم 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

  توسيع الموضوع )الفقرة الثالثة( 
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 .عزىغ نج  عمالقا الجموب عنوان مقترح:°  أ -2-م

عالمة للعموان الممااب. )العموان المقترح للواللة فقط ي قن  أ  عموان آصر 1/4• 

 ممااب(

1275 

 

 ب -2-م

 .اآايويةااهمت ف  ن وض الوىل : صطوات عويوة ىمتموعة الفكرة الرئيسية° 

عالمة للفكرة الرئيسية. )الفكرة الرئيسية المقترحة للواللة فقط، ت قن  أ  فكرة 1/4• 

 أصر  مماانة(

1275 

 ج -2-م

 : األفكار الثانوية° 

إفساح المجال أمدام المدواطمين عالمشداركة فد   دم  الحيداة االقتصدادية ىالسياادية  -

زيدادة  -التعام  م  متطلنات االقتصداد الحدويثإعواد اليو العاملة القادرة على  -(2)م

العمد  علدى تطدوير التكمولوجيدا المالئمدة عدوال  مدن  -االاتثمار ف  مجداالت األعحداث

العم  على تخفيا  -ااتمرار ااتيرادها ىذلا عاالاتفادة  من األدموة المتوافرة لويس

العمد   -اد معول الممو السدكان  الطنيعد ، ىجعلدس يتماادب مد  معدول الممدو االقتصد

التخطدديط ال ددادف إلددى إقامددة عميددة  -علددى تددوفير النمددى التحتيددة الضددرىرية للتمميددة

تحسين نوعية الخومات الصحية ىالتعليمية ىجعل دا تطدال جميد   -اقتصادية متوازنة

ايااددة  -العمدد  علددى إ ددالح اإلدارة ىجعل ددا قددادرة علددى مواكنددة التطددور -السددكان

تشدجي  الشدركات علدى االادتثمار فد  هديد الدوىل  –االنفتاح ىاال الح االقتصداد  

السدددماح للقطددداع  –ا دددالحات اقتصدددادية داصليدددة  –( 2)ضدددمانات ، تسددد يالت( )م

العمدد  علددى تطددوير ذات ددا االعواعيددة  –االاددتثمار فدد  مختلددف الميددادين الخدداج فدد  

قورة اات الكية كنيدرة  –( 2ىصلف فرج ىمجاالت ىااعة العراز طاقات افرادها )م

التعلي  الم م  ىالعم  على تطويرد عااتمرار ممدا ىفدر ل دا يدو عاملدة كفدو ة نشر  –

 ( ....2ىرصيصة )م

 عالمة لك ٍّ مم ا.1/4عالمة ىنصف لست أفكار ىاضحة، • 

0251 

 5-م

 استخالص معلومات من المستندات المرفقة والربط بينها وبين أفكار الموضوع.° 

عالمة، شرط اإلشارة 2/4لك   مم ا عالمات لست أفكار من المستموات،  3• 

 الصريحة للمستمو الي  ىردت فيس.
1 

 أ -6-م

 تنظيم الموضوع: توافق مضمون الفقرات مع شطور الموضوع.° 

عالمة لمو  توافف مضمون الفقرات م  شطور الموضوع، لك   فقرة 0251• 

 .عالمة2/4

0251 

 ب -6-م
 تنظيم الموضوع: توازن الفقرات.° 

 .عالمة لك  فقرة2/4عالمة لمو  التوازن،0251• 
0251 

 أ -2-م
 الخاتمة: الرد على اإلشكالية.° 

 عالمة.2/4• 
1251 

 ب -2م_
 الخاتمة: فتح اآلفاق.° 

 .عالمة7/4• 
1251 

 4-م

 الشكل:

 عالمة2/4المصطلحات ىالمفاهي :  -

 عالمة1/4ترتيب المساعقة:  -

 عالمة1/4إمكانية قرا ة المساعقة:  -

0 

 

 معيار التصحيح

رق  

 السثال
 تحليل مستندات:□ 

 
 العالمة

 أ -أىال  
 صريطة(: 0طبيعة المستند رقم)

 نسنة السكان اليين ال يحصلون على صومات  حية كافية.: توزع دىل العال  عحسب موضوعه
4،8 
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 )نص(. مقالة(: 7طبيعة المستند رقم)

االقتصاد األميرك  ف  مواج ة ممافسة عمالق  الجموب لالقتصاد األميرك / موضوعه: 

 عمالق  الجموب.

 عالمة للموضوع.2/4عالمة  لطنيعة المستمو ى 1/4عالمة ىنصف، 

 ب -اىال  

: مااهر التفاىت عين عالم  الشمال ىالجموب. / الالتكافث ف  (1عنواناً مناسباً للمستند رقم )

 الماام العالم .

 .نصف عالمة للعموان الممااب

،.8 

 راني ا

 إصتيار اإلجاعةالصحيحة:

 .ج-1، أ -3ب،  -2ب،  -4

  ،عالمة لك  اجاعة  حيحة. 2/4عالمتان 

2 

 رالث ا

 :ل الرسم الهيكلياكمإست
العم   –طاقات افرادها ف  شتى المجاالت  –اليو العاملة الرصيصة  –قورة اات الكية كنيرة 

 .صلف فرج عم  -على تطوير ذات ا اإلعواعية

 ، المطلوب ارع  إجاعات( لك  اجاعة  حيحةعالمة  1/4عالمة (. 

4 

ا  راعع 
 :الجمل بما يناسبها لاكمإست

 افريقيا-3أىرىعا/ -2الصين/  -4

 عالمة لك  دصي  مشطوب. 2/4عالمة ىاحوة، 

4.8 

 صامس ا

 :شطب الدخيل

 التجارة المقيوة -

 عموالدش -

 إنوىنيسيا -

  ،عالمة لك  اجاعة  حنحة. 2/4عالمة ىنصف 

4،8 

 ااادا  

 / يتفاىت ما عين دىلس ايئ الواقع الصحي في دول عالم الجنوب:

المقص الكنير ف  الكادرات  –ضآلة االنفال على القطاع الصح  سببين اديا الى هذا الواقع:

تفول معول الممو السكان  على معول نمو انتاج الويا  مما يثرر على  –الطنية ىالتج يزات 

التركيز على الزراعات التصويرية على حساب الزراعات الويائية  –الوض  الصح  للسكان 

ضعف الوع  الصح   –نا  على  حة المواطمين... ف  ظ  غياب االمن الويائ  مما يمعكس ال

 تون  مستو  المعيشة... –لو  المواطمين 

 عالمة لك  انب 2/4عالمة للواق  ى  2/4عالمة ىنصف، 

4.8 

 اااعع  

ععا مي  بت اعتمدتهما الحكومة الهندية في سبيل تطوير قطاعها الصناعي: ان اللتانسياستال

شرا  القطاع إ –ح ىالمسيج ... ىالفضا  ىالتعوين ىالتسللطيران ااااية مث  الصماعات األ

نت اج ايااة إ –  الممشآت الواطى ىالصويرة... الخاج عالتواز  م  القطاع العام صا ة ف

اتعانة م  على تحويث الصماعة من صالل اإلالع –نفتاح االقتصاد  على الخارج .... اإل

عواد إيتمكن من    على تطويرد عااتمرار لك   نشر التعلي  الم م  ىالعم –جمنية األعالخنرات 

ت النالد من الممتجات الصماعية مين حاجابىض  الخطط الخمسية لت –اليو العاملة الفمية 

تطوير النمى  –جمنية ة ىاألة المحلي  نوماج ما عين الشركات الصماعي  عتماد ايااة اإلإ–المتموعة 

   عم  الصماعيين. ...تصاالت،...( مما يس   وا الت، اإلالتحتية )الم

 .عالمتان، عالمة ىاحوة لك  انب

2 

 رامما  

 

جالنمط التجاري ال -أ   .ةالتجارة الحر   -: له منظمة التجارة العالمية ذي ترو 

يجاد إرغنة دىل عال  الشمال ف   :لهذا النمطترويج للن يدفعان بدول عالم الشمال اسبب -ب  

نتاج اإلتشاعس  –ع الزراع  ىالصماع  ىالمتمو  خ  نتاج ا الض  إيف ااوال صارجية لتصر

يساعوها ف  تصريف الي  جار  الصماع  عين دىل عال  الشمال يوفع ا للترىيج ل يا الممط الت

عال   دىل غلن اأكات متعودة الجمسيات ىالت  يملا التجاىب م  طموحات الشر –نتاج ا إفائا 

ة ز الواليات المتحوة االميركية كقو  عرى –تسعى لتس ي  تصريف ممتجات ا الشمال ىالت  

4.8 
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مين تصريف با لتة اعي  ة الثانية ىترىيج ا للتجارة الحر  ة ععو الحرب العالمي  اقتصادية عالمي  

 زمات الركود االقتصاد ....أ  ممتجات ا ىتخط  

 (.مطلوب اننين. )عالمة لك  انب 2/4للممط ى  عالمة 2/4،  عالمة ىنصف

 اتااع  

ن اللذان  عامالنال ستئثار بالنسبة األعظم من إجمالي الناتج اإل عالم الشمال مندول  امك 

 العالمي: 

مات اإلدىل متال  إ - موال الضخمة ىالتكمولوجيا نتاج المتطور كرؤىس األعال  الشمال مقو 

 المتطورة 

للشركات المتعودة الجمسيات ىتحقيف أرعاح ضخمة من عمل ا ف  مختلف مماطف  متالكسإ -

 العال  

تفول المعو ل الممو االقتصاد  على معو ل الممو السكان  ما مك ن الشمال من تكوين  اتمرارإ -

ا  ىنوعا     -فائا ف  الثرىة ....   ارتفاع كفا ة العاملين األمر الي  يثد  الى ارتفاع إنتاجيت   كم 

صادر توف ر المواد الولية ىم -المختلفة ضخامة الراامي  الموظفة ف  القطاعات االقتصادية  -

 ... الطاقة محليا   أى الحصول علي ا عباعار مماانة من دىل عال  الجموب

 (يناملع عالمة لك  عام  )مطلوب 2/4، ىاحوة عالمة 

4 

 عاشراً 

 التنعية." –المواد االىلية  –التكمولوجيا  -الفقر"المصطلحات: 

 : وة بين دول عالمي الشمال والجنوباثنين من مظاهر عمق اله -

٪ من الماتج العالم  عيمما ال يجم  صمس النلوان 58صمس النلوان األكثر ررىة يستبرر عما نسنتس 

ارتفاع مستو  المعيشة ف  دىل  -(1٪ من هيا الماتج )م 1،،4او  ما نسنتس  فقراً االكثر 

ارتفاع المستو  الصح  ف  دىل عال   –( 3عال  الشمال ىانخفاضس ف  دىل عال  الجموب )م

امتال   -( 3الجموب)م فقرغمى الشمال ى –( 3ىانخفاضس ف  دىل عال  الجموب )م الشمال

 -مقاع  قلت ا ف  الجموب  دىل الشمال لمعا  الشركات متعودة الجمسيات ىأكنرها ف  العال 

مقاع   ٪(،5التجارية العالمية )حوال   هيممة عال  الشمال على معا  حركة المنادالت

"عور ات" عال  الشمال عباعار العويو من الممتجات العالمية تحك   –هامشية الجموب 

اعتماد معا   -مقاع  ضعف دىر عور ات الجموب  ىالايما تلا العائوة إلى عال  الجموب

دىل عال  الجموب على عمالت عال  الشمال )دىالر، يورى..( كتوطية مالية إل وار 

دىل عال  الشمال ىععا دىل عال  التفاىت ف  المستو  العلم  ىالثقاف  عين  -عمالت ا

قورات عال  الشمال العسكرية  -الجموب )يمتلا الشمال أه  الجامعات ىالمراكز العلمية (

( أىجوت المماخ الممااب ألعلى مستويات ال يممة )القواعو العسكرية، حلف 2ال ائلة )م

اإلنتاج  ةتفاىت ف  قيم –مقاع  ضعف القوة العسكرية لوىل الجموب  شمال  األطلس (

 ... عين دىل عالم  الشمال ىالجموبالصماع  

  نجاح مؤتمرات الحوار:دون  ن حاالاسبب

 ل عاالحتفاظ عتفوقس على مختلف األ عوة:  ماعي ا ، زراعي ا، مالي ا، تكمولوجي ارغنة عال  الشما

الجموب تكريس الشمال ل يمتمس على اقتصادات دىل عال   -ب ف  مواقفسفيتصل   ىحتى علمي ا

ة ىلي  ال عااتمرار حصولس على المواد األرغنة الشم –المختلفة ىعثرىاتس  مس عقوراتسىتحك  

 المساهمة ف  ح   عن تقاعس عال  الشمال  – اقة عباعار مماانة ىرصيصة نسني اىمصادر الط  

 عال دىل ا تفك   -د مستقنلس ىااتقرار أىضاعس كافة  ف  حال ظ ور ما ي و  ال  مشاك  الجموب إ

االقتصادية  بعيةالت   -وة تجاد دىل عال  الشمال يس لمواقف موح  الجموب ىضعف تمااكس ىعوم تنم  

تمااا عال  الشمال ىقورتس على  -الجموب لوىل عال  الشمال عال  عيش ا ععا دىل تالت  

 ...تبمين معا  حاجاتس عمعزل عن عال  الجموب 

ي الشمال لتخط   عالم بهما بمعزل عن دولدول عالم الجنوب القيام اللتان على ن اخطوتال

عواد يو عاملة إافة قطاعاتس االقتصادية من صالل العم  على تطوير ك: صعوباته االقتصادية

نتقال من مرحلة ااتيراد اإل –ر ماع  المتطو  الص   نتاجف م  مستلزمات اإلتقمية قادرة على التكي  

عحاث   من الراامي  على مراكز األيص قسالى مرحلة انتاج ا من صالل تخص التكنولوجيا

المتوافرة  وليةالمواد األاتفادة من العم  على اإل –عال  الجموبدىل ة ة الت  تفتقوها غالني  العلمي  

6 
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العم  على عما  اقتصاد متوازن يرتكز  –لوي ا ىااتخوام ا داصليا ىاالعتعاد عن تصويرها صاما  

 ماعة ( م  المحافاة على انوفاع قطاع التجارة  –على تطوير القطاعات االنتاجية ) زراعة 

                                 ىالخومات .

 لكل منهما( واحدة عالمة,  مظهرينل تان)عالم

 , نصف عالمة لكل منها(ة لسببين)عالم

 (تين , نصف عالمة لكل منهاللخطوة )عالم

 المصطلحات المرفقة(عالمة  لحسن إاتثمار المستموات(  )عالمة الاتعمال ) 

 



التربية والتعليم العالي وزارة  

العامة للتربية المديرية  

ةالرسمي   االمتحانات دائرة  

الثانوية العامةشهادة امتحانات   

 فرع اآلداب واإلنسانيات 

 العادي ة 2017عام ـلادورة 

2017 حـزيران 13 الثالثاء  

 

الجغرافيامسابقة في مادة  أسس التصحيح   

 

 

 

 

جزء 

 السؤال
 العالمة التصحيح

 أ -1 -م

 :مة الموضوعمقد  

 -عالم الشمال -: العولمةتحديد وتوضيح المصطلحات والمفاهيم األساسية° 

دول عالم الجنوب  –التناقضات  -مية االقتصاديةالتن -الهيمنة -عالم الجنوب

 .اآلسيوية

 عالمة لكّل منها.2/1عالمتان ألربعة مفاهيم ومصطلحات واضحة، • 

2 

 ب -1-م

 :اإلشكالية وارتباطها بالموضوع أفكار

 إشكالية مقترحة:° 

ما طبيعة العالقة القائمة بين عالمي الشمال والجنوب؟ وما الدالئل التي تبين  -

 هذه العالقة؟

أن مسؤوليتهما مشتركة  منفرداً مسؤولية فقر الجنوب؟ أم هل يتحمل الشمال - 

 في هذا المجال؟

هي ات بعض دول عالم الجنوب اآلسيوية ت التي اعتمدتها حكومءاجراهل اإل -

 ن هناك عوامل اخرى؟أم أالسبب في نهوضها؟ 

 اإلشكالية المقترحة للداللة فقط، تقبل أي إشكالية أخرى مناسبة.• 

عالمتان لإلشكالية: عالمة ألفكارها المرتبطة بالموضوع، وعالمة ألسلوب • 

 صياغتها.

2 

 أ -2-م

 توسيع الموضوع )الفقرة األولى(

والجنوب: عالقات غير متكافئة. )شمال مهيمن وجنوب  الشمال :عنوان مقترح° 

 تابع(

عالمة للعنوان المناسب. .)العنوان المقترح للداللة فقط، يُقبل أي عنوان 4/1• 

 آخر مناسب(

0.25 

 ب-2-م

دالئل عديدة ومتنوعة تظهر هيمنة عالم الشمال على المجال  الفكرة الرئيسية:° 

 العالمي.

عالمة للفكرة الرئيسية. )الفكرة الرئيسية المقترحة للداللة فقط، تُقبل أي  4/1• 

 فكرة رئيسية أخرى مناسبة(

0.25 

 ج -2-م

 :األفكار الثانوية° 

٪ من الناتج 85إن ُخمس البلدان األكثر ثروة في العالم يستأثر بما نسبته   

( 3)ممن بقايا غذاء الشمال الجنوب يقتات  هيمنة غذائية حيث - (4)مالعالمي، 

 -امتالك دول الشمال لمعظم الشركات متعددة الجنسيات وأكبرها في العالم  -

هيمنة عالم الشمال على معظم حركة المبادالت التجارية العالمية )حوالي 

م عالم الشمال بالعديد من المنظمات الدولية وبقراراتها )منظمة تحكّ  -٪(80

التأثير السياسي الكبير  -الدولي، هيئة األمم المتحدة...( التجارة العالمية، البنك

تحكم  -لدول الشمال الكبرى على حكومات العديد من دول الجنوب

"بورصات" عالم الشمال بأسعار العديد من المنتجات العالمية والسيما تلك 

اعتماد معظم دول عالم الجنوب على عمالت عالم  -العائدة إلى عالم الجنوب

التأثير العلمي  -)دوالر، يورو..( كتغطية مالية إلصدار عمالتهاالشمال 

والثقافي لعالم الشمال على دول عالم الجنوب من خالل امتالكه ألهم الجامعات 
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قدرات عالم الشمال العسكرية الهائلة  أوجدت المناخ  -ومراكز األبحاث العلمية

 ف شمالي األطلسي(د العسكرية، حلالمناسب ألعلى مستويات الهيمنة )القواع

التأثير اإلعالمي الواضح لدول عالم الشمال في المجال العالمي من خالل  -

هيمنة على اإلنتاج  -امتالكها لألقمار الصناعية وألهم شركات اإلعالم العالمية

 على اإلنتاج الزراعي...الشمال هيمنة  -٪(80الصناعي العالمي )حوالي 

 عالمة لكل منها.4/1واضحة، عالمتان لثماني أفكار متنوعة و• 

 أ -3-م

 توسيع الموضوع )الفقرة الثانية(

 .كل من عالمي الشمال والجنوبفقر الجنوب، مسؤولية عنوان مقترح: ° 

عالمة للعنوان المناسب.)العنوان المقترح للداللة فقط، يُقبل أي عنوان آخر 4/1• 

 مناسب(

0.25 

 ب -3-م

 تبقيان في دول عالم الجنوب سياسات الشمال وعوائق التنمية الفكرة الرئيسية:° 

 . فقرو حالة عوز في هسكان

 عالمة للفكرة الرئيسية.4/1• 

)الفكرة الرئيسية المقترحة هي للداللة فقط، تقبل أي فكرة رئيسية أخرى  

 مناسبة(

0.25 

 ج -3-م

 األفكار الثانوية: ° 

: استتغالل التتدول الصتناعية لضتتعف عتتالم مسؤؤولية المؤؤمال عؤر فقؤؤر الجنؤؤوب - 

نهتتب ثتتروات الجنتتوب واستتتنزا   -(4الجنتتوب وحاجتتته لفتترت هيمنتهتتا عليتته )م

الضربات المهلكة التي توجهها حكومات العالم  -(4طاقاته خالل فترة االحتالل )م

 -(4الصناعي إلى الدول التي تحتاول أن تشتق طريقهتا باتجتاه التقتدم والتصتنيع )م

لتلبية حاجات سكان الشمال  علتى حستاب الجنوب عالم دول راعة في ستخدام الزإ

في تدمير زراعة عالم   االحتكارية دور الشركات - (4)مالجنوبدول عالم سكان 

حجب التقنيات المتطورة عن بلدان الجنوب التي تسعى إلى تحقيق  -(4)م الجنوب

التتتتحكم بأستتتعار معظتتتم منتجتتتات الجنتتتوب بمتتتا يتناستتتب متتتع مصتتتالحه  -تنميتهتتتا

وضتع القيتود المصتطنعة  -االقتصادية، األمر الذي أفقده الرساميل الالزمة للتنميتة

الجنتوب( متن أمام صادرات الجنوب نحو أسواقه )الشمال(، األمتر التذي يحرمته )

عنتد تقديمته عالم الشتمال الشروط التي يفرضها  -إمكانية تطور قطاعاته اإلنتاجية

وزادت متن هيمنتة دول  متوخاةالمساعدات إلى دول الجنوب مما يفقدها فاعليتها ال

اإلجراءات التي تفرضتها دول عتالم الشتمال  -عالم الشمال على دول عالم الجنوب

سعي الشمال إلى إيصال  -لدول عالم الجنوب المدينة الدائنة عند تقديمها القروت 

ة ل لتتته مصتتتالحه االقتصتتتاديّ حكومتتتات فتتتي دول الجنتتتوب تكتتتون مواليتتتة لتتته تستتتهّ 

 ... ما تكون على حساب مواطنيها البً ة والتي غاوالسياسيّ 

استمرار ارتفاع معدل النمو السكاني بشكل كبيتر مسؤولية الجنوب عر فقره:  -

استتمرار ارتفتاع معتدل األميتة فتي  -وبوتيرة تفوق علتى معتدل النمتو االقتصتادي

بعتتض دول عتتالم الجنتتوب، األمتتر التتذي يتتنعكس ستتلباً علتتى معتتدل اإلنتاجيتتة فتتي 

ارتفاع نستبة متن ال يحصتلون علتى ختدمات صتحية كافيتة   -قطاعاتها االقتصادية

التواطؤ بين بعتض  -ي ينعكس هدراً في أيام العمل وضعفاً في اإلنتاجيةاألمر الذ

(، األمتتر التتذي يحتتول 4فتتي الشتتمال )م اإلحتكاريتتةمستتؤولي الجنتتوب والشتتركات 

وجود الحكومتات الفاستدة ومتا يستتتبع  -الزراعة في الجنوب عن هدفها األساسي

المحليتتة إلتتى  توجتته االستتتثمارات -ذلتتك متتن فستتاد إداري يعيتتق إمكانيتتة التطتتوير

فتتتي القطاعتتتات القطاعتتتات الخدماتيتتتة واالستتتتهالكية علتتتى حستتتاب التو يفتتتات 

ضعف االستتقرار االجتمتاعي والسياستي ووجتود النزاعتات الداخليتة،  -اإلنتاجية

 األمر الذي يحد من قدوم االستثمارات األجنبية ... 

عالمتة  4/1فكرة ثانوية واضحة )شرط تنوع هذه األفكتار(،  12عالمات لـ 3•  

 لكلٍّ منها.
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 أ -4-م

 توسيع الموضوع )الفقرة الثالثة(

 .بزوغ نجم عمالقا الجنوب عنوان مقترح:° 

عالمة للعنوان المناسب. )العنوان المقترح للداللة فقط يُقبل أي عنوان آخر 4/1• 

 مناسب(

 

0.25 

 

 ب -4-م

 نهوت الدول اآلسيوية.: خطوات عديدة ومتنوعة ساهمت في الفكرة الرئيسية° 

عالمة للفكرة الرئيسية. )الفكرة الرئيسية المقترحة للداللة فقط، تُقبل أي 4/1• 

 فكرة أخرى مناسبة(

0.25 

 ج -4-م

 : األفكار الثانوية° 

إفساح المجال أمام المواطنين بالمشاركة في صنع الحياة االقتصتادية والسياستية  -

 -إعتتداد اليتتد العاملتتة القتتادرة علتتى التعامتتل متتع متطلبتتات االقتصتتاد الحتتديث -(2)م

العمتل علتى تطتوير التكنولوجيتا المالئمتة  -زيادة االستتثمار فتي مجتاالت األبحتاث

العمتل  -فادة  متن األدمغتة المتتوافرة لديتهبدالً من استمرار استيرادها وذلتك باالستت

علتتى تخفتتيض معتتدل النمتتو الستتكاني الطبيعتتي، وجعلتته يتناستتب متتع معتتدل النمتتو 

التخطتيط الهتاد   -العمل على توفير البنى التحتية الضرورية للتنمية -االقتصادي

تحستتين نوعيتتة الختتدمات الصتتحية والتعليميتتة  -إلتتى إقامتتة بنيتتة اقتصتتادية متوازنتتة

العمتل علتى إصتالح اإلدارة وجعلهتا قتادرة  -يةالستكانالفئتات تطتال جميتع وجعلها 

تشتجيع الشتركات  -ستة االنفتتاح واالصتالح االقتصتادي سيا -على مواكبة التطور

اصالحات اقتصادية  -( 2الدول )ضمانات ، تسهيالت( )م على االستثمار في هذه

العمتل علتى  -ميتادين االستثمار في مختلتف الالسماح للقطاع الخاص في  -داخلية 

( 2ها )مطاقات افراد إلبرازتطوير ذاتها االبداعية وخلق فرص ومجاالت واسعة 

نشر التعليم المهني والعمل على تطويره باستتمرار ممتا  -قدرة استهالكية كبيرة  -

 ( ....2وفر لها يد عاملة كفوءة ورخيصة )م

 عالمة لكلٍّ منها.4/1عالمة ونصف لست أفكار واضحة، • 

1.50 

 5-م

استخالص معلومات مر المستندات المرفقة والربط بينها وبير أفكار ° 

 الموضوع.

عالمة، شرط اإلشارة 2/1عالمات لست أفكار من المستندات، لكّل منها  3• 

 الصريحة للمستند الذي وردت فيه.
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 أ -6-م

 تنظيم الموضوع: توافق مضمون الفقرات مع شطور الموضوع.° 

لمدى توافق مضمون الفقرات مع شطور الموضوع، لكّل فقرة عالمة 1.50• 

 .عالمة2/1

1.50 

 ب -6-م
 تنظيم الموضوع: توازن الفقرات.° 

 .عالمة لكل فقرة2/1عالمة لمدى التوازن،1.50• 
1.50 

 أ -7-م
 الخاتمة: الرد على اإلشكالية.° 

 عالمة.2/1• 
0.50 

 ب -7م_
 الخاتمة: فتح اآلفاق.° 

 .عالمة2/1• 
0.50 

 8-م

 المكل:

 عالمة2/1المصطلحات والمفاهيم:  -

 عالمة4/1ترتيب المسابقة:  -

 عالمة4/1إمكانية قراءة المسابقة:  -
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 معيار التصحيح

رقم 

 السؤال
 تحليل مستندات:□ 

 
 العالمة

 أ -أواًل 

 خريطة(: 1طبيعة المستند رقم)

 ال يحصلون على خدمات صحية كافية.نسبة السكان الذين : توزع دول العالم بحسب موضوعه

 )نص(. مقالة(: 2طبيعة المستند رقم)

منافسة عمالقي الجنوب لالقتصاد األميركي/ االقتصاد األميركي في مواجهة موضوعه: 

 عمالقي الجنوب.

  ،عالمة للموضوع.2/1عالمة  لطبيعة المستند و 4/1عالمة ونصف 

1،5 

 ب -اوالً 

: مظاهر التفاوت بين عالمي الشمال والجنوب. / الالتكافؤ في (3)عنواناً مناسباً للمستند رقم 

 النظام العالمي.

 نصف عالمة للعنوان المناسب. 

0.5 

 ثانيًا

 الصحيحة: إختيار اإلجابة

 .ج-4، أ -3ب،  -2ب،  -1

  ،عالمة لكل اجابة صحيحة. 2/1عالمتان 
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 ثالثًا

 :ل الرسم الهيكلياكمإست
العمل  –طاقات افرادها في شتى المجاالت  –العاملة الرخيصة اليد  –قدرة استهالكية كبيرة 

 .خلق فرص عمل -على تطوير ذاتها اإلبداعية

 ، المطلوب اربع إجابات( عالمة لكل اجابة صحيحة 4/1عالمة (. 
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 رابًعا

 :الجمل بما يناسبها لاكمإست

 افريقيا-3أوروبا/ -2الصين/  -1

 دخيل مشطوب. عالمة لكلّ  2/1عالمة واحدة، 

1.5 

 خامًسا

 :شطب الدخيل
 التجارة المقيدة -

 بنغالدش -

 إندونيسيا -

  ،اجابة صحبحة. عالمة لكلّ  2/1عالمة ونصف 

1،5 

 اسادسً 

 / يتفاوت ما بين دوله سيئ الواقع الصحي في دول عالم الجنوب: - أ 

 النقص الكبير في الكادرات –ضآلة االنفاق على القطاع الصحي سببير اديا الى هذا الواقع: - ب 

تفوق معدل النمو السكاني على معدل نمو انتاج الغذاء مما يؤثر على  –الطبية والتجهيزات 

التركيز على الزراعات التصديرية على حساب الزراعات الغذائية  –الوضع الصحي للسكان 

ضعف الوعي  –في  ل غياب االمن الغذائي مما ينعكس سلباً على صحة المواطنين... 

 تدني مستوى المعيشة... – الصحي لدي المواطنين

  ،سبب عالمة لكلّ  2/1عالمة للواقع و  2/1عالمة ونصف 

1.5 

 اسابعً 

بعض ميم أت اعتمدتهما الحكومة الهندية في سبيل تطوير قطاعها الصناعي: ان اللتانسياستال

شراك القطاع إ –ح والنسيج ... لطيران والفضاء والتعدين والتسلاساسية مثل الصناعات األ

نتهاج سياسة إ –ي المنشآت الوسطى والصغيرة... الخاص بالتوازي مع القطاع العام خاصة ف

ستعانة مل على تحديث الصناعة من خالل اإلالع –نفتاح االقتصادي على الخارج .... اإل

عداد إيتمكن من  نشر التعليم المهني والعمل على تطويره باستمرار لكيّ  –جنبية األبالخبرات 

ت البالد من المنتجات الصناعية مين حاجاأوضع الخطط الخمسية لت –لة الفنية اليد العام

تطوير  –جنبية ة واألة المحليّ ندماج ما بين الشركات الصناعيّ عتماد سياسة اإلإ–المتنوعة 

 ل عمل الصناعيين. ...تصاالت،...( مما يسهّ واصالت، اإلالبنى التحتية )الم

 عالمتان، عالمة واحدة لكل سبب. 
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 اثامنً 

 

جمط التجاري الالن   - أ   .ةالتجارة الحرّ  -: له منظمة التجارة العالمية ذي ترو 

يجاد إرغبة دول عالم الشمال في  :مطلهذا الن  ترويج للن يدفعان بدول عالم الممال اسبب - ب 

نتاج اإلتشابه  –ع الزراعي والصناعي خم والمتنوّ نتاجها الضّ إاسواق خارجية لتصريف 

يساعدها في الذي الصناعي بين دول عالم الشمال يدفعها للترويج لهذا النمط التجاري 

التجاوب مع طموحات الشركات متعددة الجنسيات والتي يملك  –نتاجها إتصريف فائض 

بروز الواليات المتحدة  –عالم الشمال والتي تسعى لتسهيل تصريف منتجاتها  دول غلبهاأ

ا ة سعيً ة الثانية وترويجها للتجارة الحرّ ة بعد الحرب العالميّ اقتصادية عالميّ ة االميركية كقوّ 

 زمات الركود االقتصادي....أي مين تصريف منتجاتها وتخطّ ألت

  ، عالمة لكل سبب. )مطلوب سببين(. 2/1عالمة للنمط و  2/1عالمة ونصف 

1.5 

 اتاسعً 

ن اللذان  عامالنال ستئثار بالنسبة األعظم مر إجمالي الناتج اإل عالم الممال مردول  امك 

 العالمي: 

موال الضخمة والتكنولوجيا نتاج المتطور كرؤوس األعالم الشمال مقّومات اإلدول متالك إ -

 المتطورة 

 متعددة الجنسيات وتحقيق أرباح ضخمة من عملها في مختلف مناطق العالم متالكه للشركات إ -

االقتصادي على معّدل النمو السكاني ما مّكن الشمال من تكوين معّدل النمو ق ستمرار تفوّ إ -

  ا ا ونوعً رتفاع إنتاجيتهم كمًّ إة العاملين األمر الذي يؤدي الى ارتفاع كفاء  -فائض في الثروة .... 

ة ومصادر وليّ توفّر المواد األ -فة في القطاعات االقتصادية المختلفة ضخامة الرساميل المو ّ  -

 أو الحصول عليها بأسعار مناسبة من دول عالم الجنوب ... ا اقة محليً الطّ 

  (ينعالمة لكل عامل )مطلوب عامل 2/1، واحدة عالمة. 
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 عاشراً 

 التبعية." –المواد االولية  –التكنولوجيا  -"الفقر المصطلحات:

 : الممال والجنوب ة بير دول عالمي  اثنير مر مظاهر عمق الهو   -

٪ من الناتج العالمي بينما ال يجني خمس البلدان 85خمس البلدان األكثر ثروة يستأثر بما نسبته 

ارتفاع مستوى المعيشة في دول  -(4٪ من هذا الناتج )م 1،04سوى ما نسبته  فقراً االكثر 

ارتفاع المستوى الصحي في دول عالم  –( 3عالم الشمال وانخفاضه في دول عالم الجنوب )م

امتالك  -( 3الجنوب)م فقرغنى الشمال و –( 3وانخفاضه في دول عالم الجنوب )م الشمال

 -مقابل قلتها في الجنوب  دة الجنسيات وأكبرها في العالمدول الشمال لمعظم الشركات متعدّ 

مقابل  ٪(80التجارية العالمية )حوالي  هيمنة عالم الشمال على معظم حركة المبادالت

"بورصات" عالم الشمال بأسعار العديد من المنتجات العالمية تحكم  –هامشية الجنوب 

اعتماد معظم  -مقابل ضعف دور بورصات الجنوب  والسيما تلك العائدة إلى عالم الجنوب

دول عالم الجنوب على عمالت عالم الشمال )دوالر، يورو..( كتغطية مالية إلصدار 

دول عالم الشمال وبعض دول عالم التفاوت في المستوى العلمي والثقافي بين  -عمالتها

قدرات عالم الشمال العسكرية  -الجنوب )يمتلك الشمال أهم الجامعات والمراكز العلمية (

( أوجدت المناخ المناسب ألعلى مستويات الهيمنة )القواعد العسكرية، حلف 2الهائلة )م

اإلنتاج  ةتفاوت في قيم –مقابل ضعف القوة العسكرية لدول الجنوب  شمالي األطلسي(

 ... بين دول عالمي الشمال والجنوبالصناعي 

  نجاح مؤتمرات الحوار:دون  ن حاالاسبب

رغبة عالم الشمال باالحتفا  بتفوقه على مختلف األصعدة: صناعيًا ، زراعيًا، ماليًا، تكنولوجيًا 

نوب تكريس الشمال لهيمتنه على اقتصادات دول عالم الج -وحتى علميًا فيتصلّب في مواقفه

رغبة الشمال باستمرار حصوله على المواد األوليّة  –وتحّكمه بقدراته المختلفة وبثرواته 

تقاعس عالم الشمال عن المساهمة في حّل  –ومصادر الطّاقة بأسعار مناسبة ورخيصة نسبيًا 

عالم دول ك تفكّ  -مشاكل الجنوب إاّل في حال  هور ما يهّدد مستقبله واستقرار أوضاعه كافة 

االقتصادية  بعيةالت   -دة تجاه دول عالم الشمال يه لمواقف موحّ الجنوب وضعف تماسكه وعدم تبنّ 

تماسك عالم الشمال وقدرته على  -الجنوب لدول عالم الشمال عالم عيشها بعض دول تالتي 

 ...تأمين معظم حاجاته بمعزل عن عالم الجنوب 
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ي الممال لتخط   عالم هما بمعزل عر دولدول عالم الجنوب القيام باللتان على ن اخطوتال

عداد يد عاملة إافة قطاعاته االقتصادية من خالل العمل على تطوير ك: صعوباته االقتصادية

نتقال من مرحلة استيراد اإل –ر ناعي المتطوّ الصّ  نتاجف مع مستلزمات اإلتقنية قادرة على التكيّ 

بحاث من الرساميل على مراكز األ يص قسمالى مرحلة انتاجها من خالل تخص التكنولوجيا

المتوافرة  ةولي  المواد األستفادة من العمل على اإل -عالم الجنوبدول ة ة التي تفتقدها غالبيّ العلميّ 

العمل على بناء اقتصاد متوازن يرتكز  -ا بتعاد عن تصديرها خامً ا واإلليً لديها واستخدامها داخ

صناعة ( مع المحافظة على اندفاع قطاع التجارة  -نتاجية ) زراعة وير القطاعات اإلعلى تط

                                 والخدمات .

 لكل منهما( واحدة ، عالمة مظهريرل تان)عالم 

 نصف عالمة لكل منها(ة لسببير)عالم ، 

 (تير ، نصف عالمة لكل منهاللخطوة )عالم 

 (عالمة  لحسن إستثمار )المستندات(  )عالمة الستعمال المصطلحات المرفقة 
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