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  الدولة
أمد الحياة 

  (سنة)
عدد  متوسط

 سنوات الدراسة
حصة الفرد من الدخل 

 القومي (دوالر)
  معدل الخصوبة

  )امرأة(طفل لّكل 
(من صفر إلى  نسبة فئة الفتيان
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 .٢٠١٦تقرير التنميّة البشريّة  المصدر:                                       )٢المستند رقم (
 
) يشھد العالم ازدياًدا ملحوظًا في أعداد الشركات متعّددة الجنسيات، حيث ذكرت منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنميّة (األونكتاد

العالمي وسيرورته، وھي إن لم تحلَّ محل الدولة كليًّا في  االقتصاد، أّن ھذه الشركات تساھم في تحديد مصير ٢٠١٥في تقريرھا لسنة 
ا ال يمكن تجاھله من النفوذ، بل إّن تأثيرھا يفوق تأثير  الشعوب تحديد ھيكلة النظام العالمي تقريبًا، فإنّھا بلغت شأنًا من التأثير، وحّدً

  يحسب لھا ألف حساب. اقتصاديعلى الحكومات، مّما يجعل أي فاعل سياسي أو 
 االبتكاروبتوّسع مسيرة العولمة، لم تعد التجارة حبيسة المبادالت الدوليّة وأصبحت أسواق التجارة الدوليّة إلكترونيّة، وساعد 

عن  االستغناءوالتركيز المكثّف. وبالتالي لم يعد ممكنًا  التكنولوجي المعلوماتي على خلق شبكات عابرة للدول تجمع بين الالمركزيّة
ا في اتدور ھذه الشركات متعّددة الجنسي ، ٢٠١٤خاصةً بعد األزمة الماليّة األخيرة. ففي عام  االستثمار، التي أصبحت تلعب دوًرا مھّمً

من التدفق العالمي، بينما في  ٪ ٣٩، أي ما يعادل مليار دوالر ٥٦٦الخارجيّة المباشرة في البلدان المتقدمة  االستثماراتبلغت قيمة 
من التدفق العالمي. ويبدو  ٪ ٥٤مليار دوالر، أي حوالي  ٧٧٨إلى  االستثماراتالبلدان السائرة في طريق النمو وصلت قيمة ھذه 

كما أّن  ،فيھا باالستثماريغري  صادياقتالتقني، وتوفر مناخ  االبتكارواضًحا أّن ھذه البلدان أصبحت أكثر جاذبيّةً وتأقلًما مع تطورات 
السياسي الداخلي وتواجدھا  استقرارھايمكن أن تساھم في مشروعات مشتركة، باإلضافة إلى  ا يتوفر فيه صناديق سياديّة مھمةبعضھ

   في تقاطع الممرات البريّة والبحريّة مما يسھّل التجارة الدوليّة ويفتح آفاقًا واعدةً.
بسرعة قياسيّة،  االستھالكية، والتطور التكنولوجي الھائل، وتحديث السلع االقتصاديةوالحقيقة أّن توسع األسواق بفضل العولمة 

  تفوق بميزانياتھا على ميزانيات بعض الدول.تكلّھا عوامل ساھمت في ظھور شركات عمالقة 

  (بتصّرف). ٧/١١/٢٠١٥ - ١٠٠٩٠العدد:   العرب،جريدة  المصدر:                           )٣المستند رقم (
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  مسابقة في مادة الجغرافيا

 ة واحدةالمّدة: ساع
 االسم:
 الرقم:



  سئلة األ
 (عالمتان)  اإلجابة الصحيحة: اختر)، ١من خالل المستند رقم ( أواًل:   

أميركا الالتينيّة اسمي من أفريقيا و قارة من -١  
دولتين تشكل المنسوجات والصناعات 

 الخفيفة أھم صادراتھما:
 المكسيك والمملكة المغربيّة.  -أ
 ومالي.تركيا   - ب
  باكستان وتونس.  - ج

ثالث دول من عالم الجنوب يشكل النفط  -٢
 والغاز أھم صادراتھا:

 فنزويال، أثيوبيا ونيجيريا.  -أ
 بوليفيا، ليبيا وكازاخستان.  - ب
  السعودية، أوكرانيا والعراق.  - ج

 :أسترالياأھم صادرات دولة  -٣
 منتجات زراعيّة وغابيّة.  -أ
 آالت ووسائل نقل.  - ب
  نفط وغاز.  - ج

الشمال وأخرى من عالم دولة من عالم  -٤
الجنوب تعتبر اإللكترونيات من أھم 

 صادراتھما:
 .وإندونيسياالواليات المتّحدة   -أ
 تايالند وألمانيا.  - ب
   فنلندا والصين.  - ج

 

      

 بما صطلحات الواردة في العمود األول)، أربط كل من أرقام الم٣) ورقم (٢من خالل المستندين رقم (ثانيًا:    
  العبارات الواردة في العمود الثاني:يناسبھا من أحرف 

 (عالمتان)

 ماليزيا -١  

 الموزامبيق -٢

 البلدان السائرة في طريق النمو -٣

  شمالدول عالم ال -٤

 . تتجانس من حيث العمر المتوقع عند الوالدة  -أ
 الخارجيّة. االستثماراتتجذب القسم األكبر من   - ب
 من مجموع السكان.  ٪٤٤فيھا نسبة صغار السن تتجاوز   - ج
أعلى متوسط لعدد سنوات الدراسة وأعلى أمد حياة  تسجل  -د

 . بين دول الجنوب
   من مجموع السكان. ٪٤٥تتعّدى فيھا نسبة صغار السن   -ھ

 

      

    :بالمصطلح المناسب )، أكمل الجمل التاليّة٢من خالل المستند رقم (  ثالثًا: 
 . ........على دول عالم الشمال..لدخل القومي دولة من عالم الجنوب تتفوق من حيث حصة الفرد من ا -١
 البرازيل من حيث معدل الخصوبة مع دولة ............. . دولة تتساوى -٢
  تتفوق به دول عالم الشمال على بقية دول عالم الجنوب ............. . اجتماعي مؤشر -٣

 (عالمة ونصف)

      

             ) ثم صحح الخطأ في الجمل التاليّة:Xأو خطأ ((√) من خالل المستندات الثالثة، أجب بكلمة صح  رابًعا:  
 األرجنتين وأثيوبيا. دولتي المنتجات الزراعيّة والغابيّة تعتبر من أھم صادرات كلٍّ من -١
 صناديق سياديّة مھمة. امتالكھا ؛ميزة طبيعيّة تجذب الشركات إلى بعض دول عالم الجنوب -٢
 ھي عالقة عكسيّة. أمد الحياةو الدراسة سنواتعدد متوسط  طبيعة العالقة القائمة بين -٣
 األزمة الماليّة العالميّة ساھمت في تراجع دور الشركات متعّددة الجنسيات. -٤
  العامل األقوى في تحديد ھيكلية النظام العالمي ھو تأثير الشعوب على الحكومات. -٥

 (عالمتان ونصف)

      

عالم دول بعض ة في التنميّ ال دون تحقيق احيين ديموغرافعائقين  ،)٢المستند رقم ( من خاللإستنتج  ا:خامسً 
  قتصادي.نا دول عالم الشمال من التفوق اإلعاملين مكّ  وأوضح الجنوب،

 (ثالث عالمات)

      

مما بين دول عالمي الشمال والجنوب في أنواع الصادرات الدوليّة  تباينًا واضًحا ،)١المستند رقم ( يظھر ا:سادسً 
  :أوضح ،ة غير متكافئةتجاريّ ينجم عنھا عالقة 

  .مع دول عالم الشمال متكافئةة إثنين من مطالب دول عالم الجنوب لتكون عالقته التجاريّ   -أ
 ن منافسة منتجات دول عالم الشمالخطوة على حكومات دول عالم الجنوب القيام بھا لتمكين صناعته م  - ب

  .في األسواق العالميّة

 (ثالث عالمات)

      

دة الجنسيات في كٍل من دول عالمّي في نشاط عمل الشركات متعّد النظام العالمي إزدياًدا ملحوظًاشھد   ا:سابعً 
 –البطالة  –اإلستثمارات – : (التكنولوجياة) والمصطلحات التاليّ ٣رقم (. من خالل المستند والجنوب الشمال

  :ًحاعاله موضّ لة أعالج المسأومعلوماتك المكتسبة،  موارد الطبيعيّة)ال
  .ل مكانة مھمة على الصعيد العالميمن إحتالدة الجنسيات لشركات متعدّ إثنين من المقومات التي مّكنت ا -
 دول عالم الجنوب. ياتإقتصادعلى  دة الجنسياتين لعمل الشركات متعدّ إيجابي إنعكاسين -
شركات متعّددة الجنسيات من بلدھا جتماعيّة على دول عالم الشمال بفعل إنتقال بعض فروع النتيجة إ -

  األم.

 (ست عالمات)

  ح.بعد التصحي ١٫٥تضرب العالمة بـ أي ة: ثالثون، العالمة النھائيّ 



  ح.التصحي بعد ١٫٥تضرب العالمة بـ أي ة: ثالثون، العالمة النھائيّ 
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  مادة الجغرافيامسابقة تصحيح  أسس

رقم 
 السؤال

 العالمة    عناصر اإلجابة                                

 أواًل 

 المكسيك والمملكة المغربيّة. (أ) -١
 وكازاخستان.بيا، يبوليفيا، ل(ب)  -٢
 آالت ووسائل نقل.(ب)  -٣
 دا والصين.نفنل (ج) -٤

 ةصحيح جابةنصف عالمة لكل إ، تان عالم. 

  
  
  
٢ 

  ثانيًا

 (د) -١
 (ج) -٢
 (ب) -٣
 (أ) -٤

 (ھـ) مشتت
  ، لكل إجابة صحيحة . ٢/١عالمتان 

  
     
   ٢  
 

 الكويت -١ ثالثاً  
 النروج -٢
 متوسط عدد سنوات الدراسة -٣

 لكل إجابة صحيحة. ٢/١، عالمة ونصف  

     
   

       ١٫٥  

  
  
 رابعاً  

 صح .١
 خطأ؛ تواجدھا في تقاطع الممرات البريّة والبحريّة. .٢
 خطأ؛ عالقة توافقية .٣
 ت متعددة الجنسياتاتزايد دور الشرك .٤
 ر الشركات على الحكوماتيخطأ؛ تأث .٥

 لكل إجابة صحيحة  ٢/١عالمتان ونصف، 
 

      
      ٢٫٥  

 

  
  

 ً  خامسا
 
 
 
 

  العائقان الديموغرافيان:
 . انخفاض أمد الحياة نتيجة ارتفاع معدل الوفيات 
 .ارتفاع معدل الخصوبة 
 .ارتفاع نسبة الفتيان 

  :االقتصاديالعامالن اللذان مكنا دول عالم الشمال من التفوق 
وفر لھا امتالك المقومات  االمر الذياإلجمالي المحلي امتالكھا للرساميل الضخمة بفعل ضخامة ناتجھا 

امتالكھا التكنولوجيا المتطورة ذات التقنية المرتفعة التي ساھمت في تطوير  –المختلفة إلنتاج ا
 االنتشارامتالك الشمال للشركات متعددة الجنسيات الواسعة  –لفة وخاصةً الصناعة القطاعات المخت

التراكم التاريخي للمال والتكنولوجيا مما سمح  –من المبادالت التجارية العالمية  ٪٧٥التي تسيطر على 
امتالك الشمال ألھم  –ھامة  اقتصاديةلھذه الدول بتملك تقنيات منذ بداياتھا وتثبيت نفسھا كمراكز 
نھب ثروات دول عالم الجنوب  –ساسية البورصات العالمية التي تقوم بتحديد أسعار العمالت والسلع اال

  السابقة .... االستعمارخالل فترات 
  كل عائق عالمة ل٢/١: عالمة واحدة للعائقين -ثالث عالمات: 
. احدة لكل عاملعالمتان للعاملين: عالمة و -                   

  
 
٣ 

 
 



    
      

  

 
 
 

 ً  سادسا
 
 
 
 

  مطالب دول عالم الجنوب لتكون عالقته التجارية متكافئة مع دول عالم الشمال : -أ 
ً من التوازن بينھا وبين  جاتهولمنتالحصول على أسعار مناسبة  - خاصة المواد األولية مما يؤمن نوعا

 قبل دول عالم الشمال من امام إزالة القيود الكمية والنوعية من –من السلع الصناعية  مستورداتھا
دول عالم الشمال بتطبيق فعلي  التزام – هالجنوب مما يسمح بتصريفھا في أسواق دول عالم منتجات

منًعا تخفيض أو إلغاء الدعم الذي تقدمه دول عالم الشمال لمزارعيھا  –لقوانين منظمة التجارة العالمية 
 –ساھم في تخفيض كلفة اإلنتاج يباستيرادھا مما  االكتفاءالتكنولوجيا وليس توليد  –لإلغراق السلعي 

ما يساعد في وتبادل الخبرات  االقتصاديخاصةً على الصعيد  التعاون والتنسيق بين دول عالم الجنوب
ساھم الى حٍد كبير في تقليص حدة تصناعية وزراعيّة فّعالة  تنمية تبني عملية –تخفيف كلفة اإلنتاج 
   .الواردات من الخارج

   واضح لكل مطلب واحدة عالمة، لمطلبين عالمتان
الجنوب لتمكين صناعاتھا من منافسة منتجات الواجب اعتمادھا من بعض دول عالم خطوة ال –ب 

  دول عالم الشمال :
ً  حيثزيادة اإلنفاق على البحث العلمي  - ً وكما القضاء على الفساد  –يؤدي الى تحسين اإلنتاج نوعا

تطوير قطاع التعليم وفتح المزيد من  –في القطاعات اإلنتاجية  واالستثماراإلداري وضبط الھدر 
التشجيع على  –إلعداد يد عاملة ماھرة تسھم في تطوير اإلنتاج وتمكنه من المنافسة المعاھد والجامعات 
تحقيق  –ھذه الدول  اقتصادموال في القطاعات اإلنتاجية التي تساعد على تطوير استثمار رؤوس األ

على جذب رؤوس األموال واستثمارھا في دول عالم  انيساعد نيذاألمني والسياسي ال االستقرار
  .في المجال الصناعي الجنوب

  عالمة لخطوة واحدة واضحة .
 

  
  

          ٣  
  
  
  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 سابعاً 

 من احتالل مكانة مھمة على الصعيد لشركات متعددة الجنسيات المقومات التي مكنت ا
  العالمي:

 –) ٣طورة ( ملمتا االتكنولوجيخمة وامتالكھا الرساميل الض –امتالكھا لمقومات اإلنتاج  - 
ضخامة  -)٣تحديث السلع اإلستھالكية بسرعة قياسية (م – )٣الواسعة (م األسواقامتالكھا 

كادرات فنية ومتخصصة (خبراء  –القدرات التسويقية العالية  –) ٣الخارجية (م استثماراتھا
  شبكات اإلعالم واإلعالن المتطورة .... –ومھندسون) 
 دول عالم الجنوب : ادياتاقتص اإليجابيان لعمل الشركات على االنعكاسان  

 –تحقيق وفر مالي لخزينة ھذه الدول من خالل الرسوم والضرائب التي تدفعھا ھذه الشركات  -
تحقيق وزيادة اإلنتاجية االمر الذي يؤدي الى تأمين دخول التكنولوجيا الى دول عالم الجنوب 

المعطلة في ھذه الدول  الطبيعةالموارد استثمار بعض  – االقتصاديةالقطاعات مختلف النمو في 
خلق فرص عمل امام مواطني ھذه  –دول عالم الجنوب عن استثمارھا  حكومات التي تعجزو

 –تحويل بعض الدول الى قوى تجارية بفعل زيادة صادراتھا وبخاصة الصناعية منھا  –الدول 
  في القطاعات اإلنتاجية (زراعة ،صناعة).. االستثمار
  االجتماعيةالنتيجة:  
نتيجة انتقال الشركات متعددة الجنسيات وتراجع  في دول عالم الشمال البطالة معدل ارتفاع

نتيجة تراجع قيمة الرسوم  لمواطني ھذه الدول االجتماعيةانخفاض التقديمات  – فرص العمل
  . والضرائب التي كانت تجنيھا

  
عالمة  واحدة لنتيجة *ايجابين   النعكاسينعالمتان  *عالمة إلثنين من المقومات  *

 اجتماعية
  *عالمة واحدة للمصطلحات

 المستند  الستثمار* عالمة واحدة 

    
   
٦  
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