المـــــــــادة :جغرافية
الصــــــــــــــف :اجتماع واقتصاد  ،علوم عامة  ،علوم حياة
تحليل مستندات:

مستند رقم -1-
يقوم النظام العالمي االستعماري العالمي الجديد الذي تقوده الواليات المتحدة أساسا على التسلّط االقتصادي
والثقافي والتقني وذلك خالفا لالستعمار التقليدي الذي كان قائما على أساس التسلّط السياسي والعسكري المباشر
ويرتبط االستعمار الجديد بالنظام االقتصادي العالمي الراهن الذي يهيمن عليه عالم الشمال هيمنة مالية وتقنية
وتجارية مطلقة ويتفرّع من هذا النظام االقتصادي الرأسمالي العالمي كل األنظمة العالمية الفرعية األخرى كالنظام
النقدي العالمي والنظام التجاري العالمي والنظام السياسي العالمي والنظام اإلعالمي العالمي وهي جميعها أنظمة
استغاللية تفرز هيمنة عالم الشمال على العالم المعاصر .إن النظام االقتصادي العالمي هو من الشمول بحيث ال توجد
دولة من الدول النامية خارج نطاق هيمنة هذا النظام.
وتقع الشركات المتعددة الجنسيات في قلب النظام االقتصادي العالمي ،إن هذه الشركات هي أبرز آليات
االستعمار الجديد فهي التي تحتكر التجارة الدولية والتقنيات الحديثة وتتحكم في مصادر السيولة النقدية الدولية
طوع الشعوب وتتالعب
وتسيطر على وساءل االتصال واإلعالم وتضع الثقافة بل أنها كما يقول هربرت شبللر" :تُ ِّ
بالعقول".
مستند رقم -2-

المصدر :سلسلة عالم المعرفة العدد311 :

جاء في تقرير التنمية البشرية لعام  3999حول تضييق الفجوات العالمية ما يلي:
لقد بدأ تقرير لجنة بيرسون قبل حوالي  10عاما باإلعتراف أن الفجوة اآلخذة في اإلتساع بين البلدان
متقدمة النمو والبلدان النامية أصبحت مشكلة عصرنا الرئيسية .واليوم بلغت أوجه انعدام المساواة العالمية
في الدخل والمستويات المعيشية أبعادا بشعة فالفجوة من نصيب الفرد من الدخل بين البلدان التي يعيش فيها
أغنى خمس من سكان العالم و البلدان التي يعيش فيها أفقر خمس من سكان العالم ،إرتفعت من  10مقابل
واحد عام  ،3970إلى  70مقابل واحد عام  3990ثم إلى  23مقابل واحد عام  .3993و يستمر تهميش أقل
البلدان نموا ،بل و يتصاعد نتيجة األزمة األسيوية...و قضايا إنعدام المساواة عالميا جوهرية للغاية حيث
يصعب إخفاؤها تحت البساط.
مستند رقم -3-
الدولة
نيجيريا
الوس
أرمينيا
مصر
أثيوبيا
كامبوديا
بوليفيا
اليمن
جمهورية أفريقيا الوسطى
مستند رقم -4-

قيمة المساعدة(مليون دوالر)
2137
173
397
979
3931
344
702
171
97

مستند رقم -5-

أسئلة المستندات:
سؤال رقم :1
أ -ح ّدد طبيعة وموضوع كل من المستندين رقم  3و7
ب -ضع عنوانا مناسبا لكل من المستندين 3-1

()3
()3

سؤال رقم  :2من خالل المستند رقم :3
أ -ح ّدد المناطق التي تنتمي إلى عالم الشمال.
ب -هل يتوافق تقسيم دول العالم إلى شمال وجنوب مع التقسيم الجغرافي للكرة األرضية؟
برّر إجابتك مستعينا بأمثلة من المستند.

()7

سؤال رقم  :3من خالل المستند رقم :7
أ -بيّن الفرق بين اإلستعمار القديم واإلستعمار الحديث
ب -ح ّدد ثالث ألنظمة تتفرع عن النظام الرأسمالي .وبيّن ماذا ينتج عنها.
ج -بيّن دور الشركات المتعد ّدة الجنسيات في النظام الرأسمالي العالمي.
طوع الشعوب وتتالعب بالعقول"
د -ما المقصود بالعبارة األخيرة" :تُ ِّ

()3
()3 3/7
()3 3/7
()3

سؤال رقم  :4من خالل المستند رقم :1
أ -هناك مشكلة تتنامى بين دول الشمال والجنوب .سميها؟
ب -عدد أوجه هذه المشكلة بين الشمال والجنوب.
ج -برأيك ما تأثير هذه المشكلة على واقع تطور وتقدم عالم الجنوب.

()3 3/7

()3/7
()3
()3

سؤال رقم  :5من خالل المستند رقم :3
()7 3/7
أ -ح ّدد نوع الدول المستدينة الظاهرة في المستند .ذاكرة  1أسباب لإلستدانتها
()7
ب -من الجهة التي تؤمن هذه الديون؟ وكيف تستفيد من هذه التسليفات المالية.
ج -استخلص من خالل المستند انعكاسات المديونية وارتفاعها على واقع الدول اإلنمائي واالجتماعي)3 3/7(.
سؤال رقم  :6من خالل المستند رقم :3
 -اشرح الفكرة المستوحاة من هذا المستند.

()3

سؤال رقم  :7من خالل المستندين  -3-و-3-
أ -المديونية مشكلة تتعاظم في معظم دول الجنوب .بين أسباب المؤدية إليها.
ب -أوضح انعكاسا اجتماعيا وآخر سياسيا ألزمة المديونية في عالم الجنوب.
ج -هل تشكل المديونية عائق أمام تطور الدول النامية .ببر إجابتك.

()3 3/7

()3

()3 3/7

سؤال رقم  :8من خالل المستندات ومعلوماتك المكتسبة:
أ -العولمة سياسة فرضت نفسها في العالم .هل تمكنت سياسة األحادية من توحيد العالم ودمجه في نظام سوق واحد.
()3 3/7
بين ذلك؟
()1
ب -ما موقف العالم إن شماال أو جنوبا من هذه السياسة األحادية .وضح ذلك من خالل أمثلة.
( )3 / 3
( )3 / 7
( )3 / 3

الشكل :الكتابة - :الصحيحة للمفاهيم والمصطلحات واألسماء
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أسس التصحيح
السؤال رقم :1
أ-
المستند
3
7
ب-

طبيعة
خريطة ()3/3
نص ()3/3

موضوع
أي موضوع مناسب ()3/3
أي موضوع مناسب ()3/3

عنوان مستند رقم  :1أي عنوان يتناسب مع المستند
عنوان مستند رقم  :3أي عنوان يتناسب مع المستند

()3/7
()3/7

السؤال رقم  :2من خالل المستند رقم -1-
أ -المناطق التي تنتمي إلى عالم الشمال :أميركا الشمالية (كندا – الواليات المتحدة)
أوروبة الغربية (فرنسا – بريطانيا – ألمانيا)...
( 1/4()1 1/2لكل دولتين)
روسيا  /اليابان  /استراليا  /نيوزيلندا
ب -كال ال يتوافق ألن هناك دول تقع في الشمال الكرة األرضية حيث التقسيم الجغرافي لكنها تنتمي إلى عالم
الجنوب (الجزائر  /السعودية  )... /وبالعكس هناك دول تقع جنوب خط االستواء لكنها تنتمي إلى عالم
( 1()2لدول الشمال 1 ،لدول الجنوب)
الشمال مثل استراليا ونيوزيلندا.
السؤال رقم  :3من خالل المستند رقم -2-
()1/2
االستعمار الحديث يقوم :على التسلط االقتصادي والثقافي والتقني
أ-
()1/2
االستعمار التقليدي يقوم :على التسلط السياسي والعسكري المباشر
ب -يتفرع عن النظام الرأسمالي :النقدي  /العالمي  /التجاري العالمي  /السياسي العالمي  /اإلعالمي العالمي.
( 1/4()1 1/2لكل نظام 1/2 ،لالستنتاج)
ينتج عنها أنظمة استقاللية تفرز هيمنة عالم الشمال على العالم المعاصر.
ج -دور الشركات المتعددة الجنسيات :تحتكر التجارة الدولية  /التقنيات الحديثة  /تتحكم بمصادر السيولة
(()1 1/2لثالث أفكار)
التقنية الدولية /
د -المقصود بالعبارة "تطوع الشعوب وتتالعب بالعقول" :تضع لمناطقنا سياسة إعالمية تؤثر في ثقافتنا عبر البرامج
()1
واألفالم مما يجعلنا أكثر خاضعين وقابلين ألي تغير يحصل.
السؤال رقم  :4من خالل المستند رقم -1-
()3/7
أ -المشكلة التي تتنامى بين دول الشمال والجنوب :الفجوة اآلخذة باالتساع.
( 3/7()3لكل مشكلة)
ب -أوجه هذه المشكلة :انعدام المساواة العالمية في الدخل  /المستويات المعيشية.
ج -تأثير هذه المشكلة على واقع الدول غي عالم الجنوب :ركود اقتصادي  /خضوع لعالم الشمال /
( 3/3()3لكل تأثير)
تهميش  /انعدام المساواة عالميا ... /
السؤال رقم  :5من خالل المستند رقم -3-
( 3/3()3لكل دولة)
أ -الدول المستدينة الظاهرة في المستند :نيجيريا  /أثيوبيا  /مصر  /كامبوديا ...
األسباب الدافعة لالستدانة :الحاجة إلى المال للقيام ببعض المشاريع  /عجز ميزان المدفوعات  /ضعف موارد الخزينة /
( 3/7()3 3/7لكل سبب)
لتمويل الخدمات المتزايدة بسبب تزايد عدد السكان...
()3/7
ب -الجهة التي تؤمن الديون :صندوق النقد الدولي  /البنك الدولي.

تستفيد من هذه التسليفات :بتمديد الحاجات األولية للمشاريع  /بتنفيذ أعمال تأمين بالفائدة على السكان بشكل عام /
تسهم بالقيام بمشاريع إنمائية تعود باألهمية والتطور على الجميع)3 3/7( ...

ج -انعكاسات المديونية وارتفاعها على واقع الدول اإلنمائي واالجتماعي:
 تفاقم المشكالت االجتماعية (الفقر ،البطالة ،األمية)... التبعية السياسية تنمية الشروط التي تفرض عند تقديم القروض. -تدخل في سياسة الدول أحيانا...

(()3 3/7لثالث أسباب)

السؤال رقم  :6من خالل المستند رقم -3-
 -العبرة المستوحاة من هذا المستند :ارتفاع نسبة المديونية إلى درجة تؤثر غي عملية اإلنماء والتطور.

()3

السؤال رقم  :7من خالل المستندين رقم -3-3-
أ -األسباب المؤدية إلى هذه المشكلة:
(()3 3/7لثالث أفكار)
الفساد /تأمين نفقات التسلح /تسديد دين سابق /محدودية القدرة على تمويل مشاريع تنمية...
ب -انعكاس اجتماعي :زيادة المشاكل:
قلة مجاالت العمل  /ارتفاع نسبة الفقراء  /تفشي المشاكل االجتماعية
(جرائم  /تعاطي مخدرات  /لصوصية)...
( 3/7()3لكل انعكاس)
انعكاس سياسي :التبعية  /الخنوع  /التهميش.
ج -نعم تشكل عائق أمام إنماء دول الجنوب حيث تجعله في حال الخضوع والتبعية وال يملك اإلمكانيات التي تساعده في إنماء
وتطوير دوله ألنه مرتبط بشروط عليه تنفيذها وهي ال تأتي بالفائدة على أبناء الوطن 3/7()3 3/7( .لإلجابة)( 3للتبرير)
السؤال رقم  :8من خالل المستندات ومعلوماتك المكتسبة:
أ -كال لم تتمكن العولمة من توحيد العالم في سوق واحد تبعا للسياسة المعتمدة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات  /انعدام
( 3/7()3 3/7لإلجابة)( 3للتبرير)
المساواة عالميا في الدخل  /المستويات المعيشية...
ب -كل دول العالم بمعظمها ال تتوافق مع هذه السياسة األحادية هناك دول ترفض هذه السياسة وتندد بها لما لها من تأثير سلبي
على واقعها اإلنمائي  /االجتماعي  /االقتصادي.
هناك دول تتوافق مع هذه السياسة :لما له من تأثير إيجابي يخدم مصالح هذه الدول من حيث الهيمنة السياسية  /التكنولوجية /
(()1لكل موقف )3 3/7
اإلعالمية...
( )3 / 3
( )3 / 7
( )3 / 3
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