
 

 

 

 المـــــــــادة: جغرافية        0200 - 0202السنة الدراسية: 

         آداب وإنسانيات  الصــــــــــــــف:

         

 

  تحليل مستندات:

 
       -0-المستند رقم  

         

 

 
  -0-المستند رقم  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 -3-المستند رقم  

 

 

 

 
 أفريقيا 0999-0992السنوات 

 )جنوبي الصحراء(

 شمالي أفريقيا

 والشرق األوسط

 شرقي وجنوبي آسيا الجنوبية

 شرقي آسيا

 أميركا الالتينية

 والكاريبي

معدل النمو االقتصادي 

 السنوي )%(
4.0 - 1 3.3 4.0 1.4 

 + 4.1 - 10.1 - 4.0 + 4.1 + 1.4 تطور نسبة الفقراء )%(

 3443 -م  المتدد  انإنماي  المصدر: تقرير برنامج األ

 -4-المستند رقم  

 

 

 

 

 :المستندات األسئلة

 

 :0السؤال رقم 

 (1 3/1)         3-1عة وموضوع المستندات التالية: طبي حدد -

 

 -1-من خالل المستند رق   :0السؤال رقم 

 ،ف  كل منطقة من مناطق عال  الشمالبين نسبة السكان من انإجمال  العالم  والنسبة من الناتج الوطن  العالم   قارن  - أ

 (1 3/1)        بمثل واحد أن عال  الشمال ليس عالماً متجانساً. وبين



 

 

 ، ف  عال  الشمال، اس  القار  الت  تتميز بالنسبة األقل من االستثمارات األجنبية الوافد ، واس  القار  الت  تتميزراذك - ب

 (3/1)           باألمر عينه ف  عال  الجنوب.

 

 -3-من خالل المستند رق    :3السؤال رقم 

 (3/1)   ثالثة أفكار تتناقض على الصعيد العمل  مع مفهوم الدرية ال  تقول به ايديولوجيا العولمة. حدد  - أ

 (1)      بفكرتين خيبة العال  الثالث من العولمة على الصعيد االقتصادي. بين - ب

 

 

 



 

 

 

  

 -3-من خالل المستند رق   :4السؤال رقم 

 (3/1)    المؤسسة المالية الت  مكنت األقطاب الثالثة من الهيمنة على االقتصاد العالم . اذكر  - أ

 (3/1)  ، انطالقاً من مؤشرين متناقضين، مظهراً النعدام العدالة على الصعيد االقتصادي ف  عال  اليوم.استنتج - ب

 

 -0-من خالل المستند رق    :5السؤال رقم 

 (1)    فيهما ارتفاع معدل النمو االقتصادي إلى انخفاض نسبة الفقراء. منطقتين ل  يؤد   اذكر -

 

 إلى تفاوت واضح بين دول العال  من حيث استقطاب االستثمارات األجنبية: -1-يشير المستند رق   :6السؤال رقم 

 (1)   مال.اثنين من المجاالت االقتصادية الت  تستثمر فيها الرساميل الوافد  إلى دول عال  الش حدد  - أ

 عامالً جعل االستثمارات األجنبية الوافد  إلى اليابان قليلة، وعامالً سياسياً شجع هذه االستثمارات لتتجه  حدد - ب

 (1)            بكثافة إلى الصين.

 

 إلى هيمنة الواليات المتدد  االميركية على العال : -3-يشير المستند رق   :7السؤال رقم 

 االقتصادي العالم  قبل هذه الهيمنة،  –لسياس  كيف كان الواقع ا بين  - أ

 (1)      الذي َمكَّن الواليات المتدد  من تدقيق هيمنتها األحادية.الددث السياس  العالم واذكر

 ثالثاً من االستراتيجيات )السياسات( الت  تعتمدها الواليات المتدد  األميركية لضمان استمرار  أوضح - ب

 (3)            .هيمنتها العالمية

 

 إلى مكانة مميز  ألقطاب الثالثة ف  التجار  العالمية: -3-يشير المستند رق   :8السؤال رقم 

 (3)    ثالثة عوامل مكنت هذه األقطاب من تبّوؤ هذه المكانة ف  التجار  العالمية. أوضح -

 

  :9السؤال رقم 
 استمر أدى إلى تراجع ف  نسبة الفقراء، غير أن الفقر بالرغ  من أن ارتفاع معدل النمو االقتصادي ف  آسيا الجنوبية قد

 ة اساسية لمعظ  بلدانها، وبخاصة الهند:نسب

 (3)  عاملين أديا إلى استمرار نسبة الفقراء كبير  ف  هذا البلد رغ  التقدم االقتصادي فيه.أوضح  -

 

 (3/1)        مفاهي  والمصطلدات واألسماءصديدة للكتابة  -  الشكل:

 (3/1)            تنظي  المسابقة -          

 (1)           إمكانية قراءتها.  -         

 

     

 عمالً موفقاً 



 

 

 

 

 المـــــــــادة: جغرافية        0200 - 0202السنة الدراسية: 

        آداب وإنسانيات  الصــــــــــــــف:

 

 أسس التصحيح

 

 تحليل مستندات:

 :0السؤال رقم 

 موضوع بيعتهط المستند

 توزع السكان والناتج الوطن  واالستثمارات الوافد  ف  العال  خريطة  1

 الهيمنة األميركية مقالة )نص( 3

 للموضوع( 3/1للطبيعة( ) 0/1( )1 3/1)         

 

 -1-من خالل المستند رق   :0السؤال رقم 

 مقارنة السكان والناتج الوطن  ف  عال  الشمال: -أ

 لشمالية وأوروبا الغربية وأوقيانيا نسبة الناتج الوطن  أكبر من نسبة السكان.ف  أميركا ا -

 ف  أوروبا الوسطى وروسيا نسبة الناتج أقل من نسبة السكان. -

أن لما كانت روسيا وأوروبا الوسطى جزء من عال  الشمال ولما كانتا تشذان عن بقية منااطق هاذا العاال ، فهاذا ماا يثبات  -

 لتبيان أن عال  الشمال ليس متجانساً( 3/1لكل منطقة() 0/1()1 3/1)   جانساً.عال  الشمال ليس مت

 أوقيانيا القار  الت  تتميز بالنسبة األقل من االستثمارات ف  الشمال: -ب

 لكل منها( 3/1( )3/1)  أفريقيا القار  الت  تتميز بالنسبة األقل من االستثمارات ف  الجنوب:

 

 -3-من خالل المستند رق   :3السؤال رقم 

  :ثالثة أفكار تتناقض مع مفهوم الدرية -أ

 الدمايية الت  تمارسها الواليات المتدد  وأوروبا. -

 تكييف وتدجين العال  غير الرأسمال  بغرض العمل على ادماجه قسراً ف  حركة النظام الرأسمال  الدول . -

 (لكل فكر  3/1( )1 3/1)  دياً(نشاط الواليات المتدد  لتؤسس لمشروع الهيمنة )اقتصا -

 فكرتان تبينان خيبة العال  الثالث من العولمة: -ب

مساامى انإصااال  العااال  الثالااث لاا  يدقااق اقتصااادياً مااا وعدتااه بااه العولمااة الرأساامالية فاا  مياادان التكيااف الهيكلاا  تداات  -

 االقتصلدي.

 لكل فكر ( 3/1( )1ر والتكنولوجيا. )نظام التجار  العالمية... أوجد عوايق متعدد  حددت تدفقات االستثما -

 

 -3-من خالل المستند رق   :4السؤال رقم 

 (3/1)        : البورصاتالمؤسسة -أ

% مان االساتثمارات 64% مان النااتج الاوطن ، أو 46% مان ساكان العاال  يتانثرون با  10: واحد من مظااهر انعادام العدالاة -ب

 (3/1)  % من رساميل البورصات.13% من التجار  الدولية، أو 46العالمية، أو 

 

 -0-من خالل المستند رق   :5السؤال رقم 

 معدل النمو االقتصادي ال يؤدي حكماً إلى انخفاض نسبة الفقراء.ارتفاع 

 المنطقة األولى: شمال أفريقيا والشرق األوسط. -

 لكل منها( 3/1( )1)    المنطقة الثانية: أميركا الالتينية والكاريب . -

 

  :6قم السؤال ر



 

 

شراء أسه  ف  شركات كبارى / شاراء  ساندات خزيناة / افتتاا   المجاالت الت  تستثمر فيها الرساميل الوافد  إلى عال  الشمال: -أ

 لكل مجال( 3/1( )1)   مصارف / شركات تنمين / امتالك عقارات / إقامة مصانع.

ارات الرسمية / قلة معرفة الغربيين بنسواق العمل اليابانية/ قيود عن طريق القر عامل حد من تدفق االستثمارات إلى اليابان: -ب

 (3/1)     إعراض اليابان  اجماالً عن شراء السلع األجنبية.

 (3/1)  عامل شجع تدفق االستثمارات إلى الصين: اعتماد سياسة االنفتا . -

 

 

 :7السؤال رقم 

 الددث السياس  الذي مكن الواليات المتدد  من الهيمنة: -أ

 العالمية الثانية بانقسام العال  إلى معسكرين متخاصمين: هت الدرب انت

العال  الرأسمال  )الواليات المتدد  األميركية( والكتلة االشاتراكية )االتدااد الساوفيات (. وكاان انهياار األخيار عاامالً فا  زوال 

 (1)    الثنايية القطبية وبقاء الواليات المتدد  األوحد المهيمن.

 ياسات تعتمدها الواليات المتدد :ثالث س -ب

 سياسة االتفاقات واالستثمارات والمساعدات. -

 ممارسة دور سياس  ف  هيئة األم  المتدد . -

 لتدخل العسكري.سياسة ا -

 سياسة الدصار االقتصادي. -

 لكل عامل واضح( 1لثالث سياسات()) (3)   قواعد عسكرية واساطيل ف  مناطق مختلفة من العال . -

 

 :8 السؤال رقم

 ن تبّوؤ مكانة مهمة من التجار  العالمية:عوامل مكنت األقطاب م

 ضخامة االنتاج الصناع  وتنوعه )أسواق تصريف( -

 الداجة إلى المواد األولية وبعض مصادر الطاقة )إستيراد( -

 امتالكها لمعظ  وأه  الشركات متعدد  الجنسيات )فروع ف  مختلف مناطق العال ( -

الشااركات التاا  تهاات  بعمليااات التسااويق واالسااتثمار، األماار الااذي مكنهااا ماان المعرفااة العميقااة  امتالكهااا لشاابكة مهمااة ماان -

 باألسواق العالمية.

 إقامتها لشيكة مواصالت واتصاالت متطور . -

 إنشاء منظمة التجار  العالمية ودعمها ف  سبيل تدقيق المزيد من تخفيض قيود الدمايية. -

 لكل عامل( 1لثالث عوامل()) (3)  وروب  وااليات المتدد (.ضخامة انتاجها الزراع  )االتداد األ -

 

 :9السؤال رقم 

 عامالن أديا إلى استمرار الفقر ف  الهند رغ  التقدم االقتصادي:

 النمو السكان  الطبيع  المرتفع. -

رعين الذين ال النسبة الكبير  من السكان ريفيون وال يملكون إال مساحات مددود  من األراض ، ووجود العديد من المزا -

 يملكون أرضاً زراعية.

 الفياضانات الموسمية. -

 نسبة األمية المرتفعة الت  تعيق مشاريع التنمية وتسه  ف  إضعاف انتاجية العاملين. -

 الطبقية والصراع الداد بين الطبقات. -

 التمسك بالعادات والتقاليد. -

 النزاعات الطايفية والسياسية. -

 ار النزاع بين الهند وباكستان حول مسنلة كشمير.ارتفاع نفقات التسلح جراء استمر -

 لكل منهما( 1لعاملين واضدين()) (3)    سوء انإدار  ف  المؤسسات وانإدارات الدكومية. -

 

 (3/1)    مفاهي  والمصطلدات واألسماءصديدة للكتابة  -  الشكل:

 (0/1)        تنظي  المسابقة -          



 

 

 (0/1)       . إمكانية قراءتها -         

 

 عمالً موفقاً     0، كل عالمة تضرب بـ 42العالمة النهائية  مالحظة:
 

 

     

 


