المـــــــــادة :جغرافية
الصــــــــــــــف :اجتماع واقتصاد  ،علوم حياة  ،وعلوم عامة

تحليل مستندات:

مستند رقم -1-
إن تمايزا ً كبيرا ً بين مستويات الحياة في دول يطلق عليها عالم الشمال ودول عالم الجنوب حيث
التخلف باألس اليب الفنية والتكنولوجية التي تستخدمها وانخفاض مستويات المعيشة مقارنة بدول الشمال
التي تهيمن على مقدرات واقتصاد وسياسات الدول النامية  ...بحيث نجد أن مستوى المعيشة في دولة
متقدمة قد يصل إلى  03ضعفا ً عما هو لدى الدولة المتنامية  ...ومع بداية القرن الواحد والعشرين يبدو
أن البشرية تقترب من نقطة تحول تاريخية نحو األسوأ وقد يكون التحول نحو األفضل إذا حدث التعاون
للتخلص من خصائص الفقر والمرض والجوع واألمية التي تعاني منها الكثير من دول الجنوب وإذا ابتعد
الشمال عن نظرة التعالي والتمييز الحضاري وكذلك عن نهب ثروات الدول الضعيفة وتركها أسواقا ً
استهالكية مانعة عنها التطور العلمي وامتالك التكنولوجية الحديثة  ...فالقوى الكبرى تعمل على تخريب
الدول التي ال تسير في فلكها معتمدة مفاهيم السيادة النسبية وحق التدخل  ...وترفض في نفس الوقت إنشاء
نظام دولي جديد يرتكز على التعاون والتنسيق وتوزيع الثروات بعدالة بين مختلف الشعوب .

نص ّ مر ّكب

مستند رقم -2-

مستند رقم -3-

مستند رقم -4-
أسئلة المستندات:
السؤال رقم :1
أ -ح ّدد موضوع كل من المستندات  2 -1و0
ب -ضع عنوانا ً مالئما ً للمستند 2
السؤال رقم  :2من خالل المستند رقم -1-
أ -أذكر  0دول تتمتع (بسعرات غذائية تفوق  )0033و 0دول أخرى دون 2333
ب -صنّف الدول التي اخترتها بحسب انتمائها إلى عالم الشمال وعالم الجنوب.
وهل تنتمي الدول التي تتمتع بالغذاء الكامل بكاملها إلى عالم الشمال؟ برّر إجابتك

()0/4
()1/4

(عالمة ونصف)
(عالمة)
(عالمة)

السؤال رقم  :3من خالل المستند -2-
أ -بيّن واقع مستوى المعيشة بين الشمال والجنوب واذكر المؤشر الذي اعتمدت عليه
ب -استخلص األفكار التي تبيّن مسؤولية الشمال في انخفاض مستوى المعيشة وتراجع التنمية
في معظم دول الجنوب

(عالمة ونصف)

السؤال رقم :4
أ -يشير المستند رقم  2إلى تباين واضح بين الشمال والجنوب.
أوضح  0من اإلمكانيات التي وفّرتها العولمة لدول الشمال لتصبح دول متقدمة.

(عالمة ونصف)

السؤال رقم  :5من خالل المستند رقم -0-
أ -ح ّدد النتيجة السلبية التي أظهرها هذا المستند للعولمة .ذاكراً مؤشراً اعتمدت عليه.
ب -هل طالت هذه النتيجة السلبية كل دول العالم؟ وضّح إجابتك.
ج -اشرح  0نتائج أخرى للعولمة طالت البالد التي ذكرت في المستند (إيجابية)

(عالمة واحدة)
(عالمة)
( 0عالمات)

السؤال رقم  :6انطالقا ً من المستند رقم -4-
أ -أوضح سببا ً يدفع إلى اعتبار شركة مرسيدس شركة متعددة الجنسيات
ب -اشرح سببا ً واحداً يدفع هذه الشركة إلى تأسيس فروع لها في الواليات المتحدة (عالم الشمال)
من جهة وفي الهند (عالم الجنوب) من جهة أخرى
السؤال رقم :7
تشير المستندات إلى اعتماد سياسة العولمة في العالم:
أ -أبرز المقومات لسياسة العولمة
ب -مواقف الدول من سياسة العولمة
ج -تأثير هذه السياسة على العالقات الدولية

(عالمة)

(عالمة واحدة)
(عالمتان)

(عالمة ونصف)
(عالمة)
(عالمة)

الشكل :الكتابة - :الصحيحة للمفاهيم والمصطلحات واألسماء
 تنظيم المسابقة -إمكانية قراءتها.

( )1 / 4
( )1 / 2
( )1 / 4
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أسس التصحيح
السؤال رقم :1
موضوع المستند  :1الغذاء في العالم
أ-
موضوع المستند  :2مستويات المعيشة
( – 3/4لكل إجابة ربع عالمة)
موضوع المستند  :3العولمة  -النظام العالمي الجديد.
ب -عنوان المستند  :2أي عنوان مناسب ( النظام العالمي الجديد لصالح دول الشمال  -واقع النظام العامل الجديد).... -
(ربع عالمة)
السؤال رقم  :2من خالل المستند رقم -1-
( 4\3عالمة)
أ 3 -دول تتمتع بغذاء كامل :روسيا – السعودية – الواليات المتحدة
( 4\3عالمة)
 3دول يسودها نقص في الغذاء :الهند – موريتانيا – اثيوبيا
(نصف عالمة)
ب -عالم الشمال :روسيا – الواليات المتحدة
(عالمة)
عالم الجنوب :السعودية – الهند – موريتانيا – اثيوبيا
ال تنتمي الدول التي تتمتع بغذاء كامل إلى عالم الشمال ،ألن السعودية مثالا من عالم الجنوب
(نصف عالمة)
ولديها غذاء متكامل
السؤال رقم  :3من خالل المستند رقم -2-
أ -انخفض مستوى المعيشة في عالم الجنوب مقارنة بعالم الشمال ( 33ضعفا ا مقارنة بعالم الجنوب) (نصف عالمة)
المؤشر :المعايير الفنية والتكنولوجية (نصف عالمة)
ب -األفكار :هيمنة عالم الشمال على المقدرات الدول النامية  /وعلى اقتصادها  /وعلى سياساتها /
نهب ثروات الدول الضعيفة  /السيادة النسبية  /حق التدخل  /رفض أنشاء نظام دولي جديد /
(عالمة ونصف لست أفكار)
منع التطور العلمي.....
السؤال رقم :4
 0إمكانيات :توفر الفروع األساسية للشركات المتعددة الجنسيات في هذه الدول /اعتماد األنظمة الرأسمالية /
(عالمة ونصف – لشرح  0أفكا)
التكنولوجية المتطورة  /تطور قطاعات االتصاالت والمواصالت ...
السؤال رقم  :5من خالل المستند رقم -0-
(نصف عالمة)
أ -النتيجة السلبية :انتشار الفقر في دول عالم الجنوب
(نصف عالمة لمؤشر واحد)
المؤشر :الثياب الممزقة – أقوال الرجال
ب -لم تطل هذه النتيجة كل دول العالم .ألن دول الشمال تعتبر من الدول الغنية بشكل عام (عالمة واحدة)
ج 0 -نتائج إيجابية  :انخفاض أسعار الصناعات المستوردة  /التعاون الثقافي من خالل التعرف على الحضارات األخرى/
( 0عالمات لشرح  0نتائج)
إمكانية الحراك االجتماعي السريع ...
السؤال رقم  :6من خالل المستند رقم -4-
أ -ألن مرسيدس لديها فروع على مختلف القارات

(عالمة لشرح الفكرة)

ب -سبب لفتح فرع لها في الواليات المتحدة  :التطور التكنولوجي
سبب لفتح فرع لها في الهند  :رخص اليد العاملة

(نصف لشرح الفكرة)
(نصف لشرح الفكرة)

السؤال رقم :7
سياسة العولمة المعتمة في العالم:
(عالمة ونصف)
أ -المقومات العولمة :تحرير رأس المال  /التكنولوجيا  /المعلومات
(عالمة – شرط التوضيح)
ب -موقف الدول من سياسة العولمة :مؤيد  /معارض
ج -تأثير هذه السياسة على العالقات الدولية :إبراز السلبيات الناجمة عنها :تناقض المصالح /
(عالمة)
المنافسة في األسواق الخارجية...
الشكل :الكتابة - :الصحيحة للمفاهيم والمصطلحات واألسماء
 تنظيم المسابقة -إمكانية قراءتها.

( )1 / 4
( )1 / 2
( )1 / 4
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