
 

 

 

          

 المـــــــــادة: جغرافية

   إنسانياتآداب و  الصــــــــــــــف:

          

 

 :موضوع جغرافي

 
       -1-المستند رقم  

 

 
  -2-المستند رقم  

 

 الدول
 معدل النمو

 ‰السكاني  
 أمد الحياة / سنة

 نصيب الفرد من 

 الناتج المحلي / دوالر

 معدل معرفة

 القراءة %

 القوى العاملة

 بالصناعة %

 مؤشر التنمية

 البشرية

 8.832 67 80 27063 67 8.0 الواليات المتحدة

 8.888 78 86 33763 60 8.2 - إيطاليا

 8.836 38 86 33086 60 8.2 فرنسا

 



 

 

 8.007 67 83 71676 60 8.7 - اليونان

 8.663 77 00 1867 68 7 - بلغاريا

 8.830 72 83 36080 08 - اليابان

 معطيات إحصائية لبعض دول العالم.  -3-المستند رقم  

 2001المصدر: تقرير التنمية البشرية لعام          

 

 -بتصرف -22/8/2010جريدة األخبار  المصدر     -4-المستند رقم 

 -بتصرف -11/10/2008جريدة السفير  المصدر      -5-المستند رقم  

ي لكبار  االبنان ال يحصد من ارتباطه بالعولمة إال السلبيات فاقتصر اقتصاده على قطاعات المصاار  االعااارات االسايا ة. اجناتا اانا النآلاا  ا فاة ا

لتدريبياة الهجرة بهنه العبارة يختصر الاويير الساابل لاويارة الماار  اور  وار  تو هاات الساوة المحلياة اايرادة التاي  ايرتها. مان اناا وانا  الناداة ا

 إعداد الشباب في يمن العولمة. الخاصة التي نآلمتها "الجمعية الديماراطية لتنمية العمل البلدي بعنوان "

  يث عادت نداتان:

يماة لا  ى العولمة ااأليمة المالية  يث تناار الويير السابل  ور  ور  اي ابة عن السؤار ال العولمة مسؤالة عن األيماة الحالياة فا ااب جن األاألال

الرتبااط تبدج بصورة اقتصادية عامة بل وان  جيمة مالية ضرب  اقتصاد المتور  اترواتت فاي جميارأ اجاراباا الفتاا  إلاى جن لبناان لا  يحصاد مان اانا ا

 انا النآلا  ا فة الكبر  ااي الهجرة. اانتح و  السلبيات فاقتصر اقتصاده على قطاعات المصار  االعاارات االسيا ة 

ول من صنداة الناض الدالي االبنك الدالي  يث لمح الخبير االقتصاادي توفيال وسابار  " تروت النااش فيها على دارما سة العولمة"في النداة الثانية 

 .الموايناتالعامة من خالر الطلب بضبط انه  موايناتها يما على لدالي على دار العال  الثالث االاثيرات اشراط التي يفرضها البنك اإلى ت

 لبنان بالتحديد. يما العال  الثالث ااانعكا اتها على بلدان العال  المن نا ية الثانية جشار الخبير جلبير داغر إلى منآلمة التجارة العالمية متنااال  داراا 

صاامات افي النهاية جقي  عمل مجموعات تناال  منااضة العولمة االمنتديات العالمياة التاي تصادد با تماعاات مجموعاات الادار الثمانياة انآلما  االعت

 المنااضة للعولمة.

دية فوصال األمار إلاى تآلااارات مليونياة فاي في اانا المجاار فاي تحرياك الشاارر األاراباي باوتيرة تصااع ج هامهاانا يبري دار ايعال  الني وان له 

 جلمانيا.

تاساي  ثاراات اقد بري دار المجموعة الثانية في تناار تاثير العولمة على البيئة  يث ظهر تاثيره السلبي من اناا وانا  الادعو  إلاى تحايال العدالاة فاي 

 يها وما يحصل في ول من الواليات المتحدة االصين.األرض الطبيعية اتنمية الادرات من ج ل المحافآلة على البيئة اعد  اي اءة إل

ما   ااوط  ادار بارلين اتحاال 7808انته  الحرب العالمية الثانية إلى نشوء نآلا  دالي  ديد اما المعسكرين الرج مالي ااالشتراوي ا تمر  تاى عاا  

( بدج التاريخ الفعلي للنآلا  العالمي الجديد بانفراط االشاتراوية اتحولا  را ايا عان  يا اتها االشاتراوية. فااد ا اتغل  الوالياات 7808ا دة األلمانيتين )

ينفاا  المتحدة األميروية فراغ الاوة الني نشا عن انهيار الحلف الشرقي لتاو  بادار الااضاي االشارطي العاالمي. لااد  اخرت مجلاح األمان  ياث جمكان 

 من خار  قرارات مجلح األمن. 3882اراتها اقد تجاايته في  االت وثيرة وما  صل في  ربها على العراة اا تالله عا  قر

ي التاااد  فااي نهايااة الااارن العشاارين تشااكل  خارطااة  دياادة للعااال  تنفاارد الواليااات المتحاادة فااي اعتباراااا الاااوة األعآلاا  اقتصاااديا  اعسااكريا  اتشاااروها فاا

 ا االيابان.االقتصادي جاراب

قاا  اا اعة  يث تحور إلى قرية صغيرة، ألن ثورة المعلومات االمواصالت  عل  العال  مرتبطا  اج داثه راانة لد  شعوب العال  لااد فتحا  العولماة  فا

 أ.لتبادر التكنولو يا االر اميل دان  داد جا قيود اعتيت في الاي  المعاصرة المشتروة خاصة على صعيد اينتا  ااال تهال

اياد اعلى الصعيد االقتصادي ال آلنا ظهور شروات المتعددة الجنسيات اتفاعل انه الشاروات ما  الرج امار الماالي المصارفي الاني جد  باداره إلاى تت

ماو الاال متكااف  االندما  االقتصادي في العال  بما في  لك اقتصاديات البلدان النامية اخضوعها لحا ات التطور الرج مالي م  اتسار فجاوة التطاور االن

 اما إليه من مضاعفات ا تماعية.

طالاة ااجارة  يث ت  تحويل اقتصاديات البلدان النامية لتغطية بعض  ا اتها الداخلية المحدادة اتحور وبيار فاي اياوال اقتصاادياتها بماا جد  إلياه مان ب

 نحو المروت المتاد .

على تكاوين التاراو  الرج امالي االوقاور فاي العجات االمديونياة. ااالعتمااد علاى  يا اات ا اء االتكار على الاراض االمساعدات الدالية اعد  الادرة 

 المؤ سات المالية الدالية وصنداة الناد الدالي االبنك الدالي ااي التي تو ه السيا ات االقتصاديات فيما بعد.

ة مشاكالت ج ا اية مطلاوب معالجتهاا. العال جاا  التحاديات ااي: انا النآلا  العالمي يحمل تناقضات وثيرة ااو  ائر إلاى إفاراي صاراعات  اادة ابلاور

 ا تمرار  باة التسلح االحراب بهد  الدفار عن الهيمنة خاصة على مصادر الطاقة ااأل واة.

 تعميل التناقضات االقتصادية بين الدار الغنية االفايرة اتعاظ  مشكالت التبعية االديون.

اتساار التناقض بين  ا ات  كان الكووب إلى الموارد الغنائية اإلى الطاقة االثراات الطبيعية م  اتجاه قوي لتناقض اانه الماوارد اايمكاناات اتعميل 

 رقعة التصحر االجفا  االمشكالت البيئية االكوارث الطبيعية.

 إنسانية اا دة ماابل ظهور نتاعات فئوية قومية اعرقية اعنصرية اشوفينية. اتسار اائل في شبكة العالقات الدالية بين الشعوب اتفاعلها اتعمي  ثاافة

 ت.اتسار ا ائل الجريمة االعنف اتنور جشكار ايرااب اتعاظ  الجريمة المنآلمة خاصة من خالر ا تخدا  التكنولو يا الحديثة اثورة المعلوما

المشاروة م  مآلااار عادة الضاطهاد بعاض الشاعوب االجماعاات االثنياة جا الدينياة جا  تعميل التناقض بين ثاافة  اوة اينسان االديماراطية االحل في

 اللغوية ا وااا.

نسانية  ديدة لعال انه التناقضات اينسانية لهنا النآلا  تحبن علينا التفكير في  لور  دية ياتر ها الكاتب من خالر شعوره لنآلا  عالمي  ديد يحمل قيما إ

 اطية اثاافة  اوة اينسان اتو ي  نطاة الدار الني يلعبه الاانون الدالي اا ب تطوير المؤ سات الضامنة لنلك.في طليعتها تعمي  الديمار

بااة اإ ا وااان الااارن الوا ااد االعشاارين يوصااف بانااه الااارن الااني تاا  فيااه تجااااي إيااديولو يات الااارن العشاارين اصااراعاتها اال اايما بعااد انهيااار التجر

، إال جن العال  ما يتار يحاار بناء تجارب إنسانية ادفها األ اس التحور عان السيا اات الرج امالية التاي  ملا  اماا تاتار االشتراوية، خاصة في را يا

 تحمل مشكالت وبر  لإلنسانية، ألنها تحرأ الحراب االنتاعات اتعمل التناقضات بين الشعوب ابين البشر.



 

 

 

 :الموضوع

جد  انهيار االتحاد السوفياتي إلى براي دالة اا دة مهيمنة في العال  اي الواليات المتحدة التي عمم   يا ة 

 من خالر: . ناقشاتو يد العال  فتاحاين

 العوامل التي  اعدت على التو يد العال . - ج

 السيا ة.انه العابات التي اا ه   - ب

 االسلبيات لهنه السيا ة في العال . تا ة اااليجابيامواقف الدار من انه السي - ت

     

 عمالً موفقاً 



 

 

 

 المـــــــــادة: جغرافية

 آداب وإنسانيات  الصــــــــــــــف:

 أسس التصحيح

 

 )عالمتان(   / مهيمنة / االنفتاح انهيار / االتحاد السوفياتي تحديد المصطلحات: المقدمة:

 ؟ انهيار االتحاد السوفياتي ما ج باب  :    ايشكالية  

 ال لالنهيار المنآلومة االشتراوية تاثير في براي األ ادية في العال ؟    

 ال العولمة جر   في العال  قانون المساااة االعدالة؟

 ما اييجابيات االسلبيات لهنه السيا ة؟

 )عالمة(   اما موقف الدار من انه السيا ة الجديدة؟

 صلب الموضوع:

 )رب  عالمة(   العوامل التي  اعدت على التو يد الفكرة الرئيسية: األالى: الفارة 

 )رب  عالمة(     ....................... :         العنوان   

 (1انهيار االتحاد السوفياتي )  -  األفكار الثانوية:   

 (1تطوير المواصالت ااالتصاالت )  -     

 (1)  األموارتوافر رؤاس  -     

 الشروات المتعددة الجنسيات.... -     

 )عالمة انصف لثالثة جفكار(  (1تطور التكنولو يا )  -     

  

 )رب  عالمة(    العابات التي توا ه  يا ة العولمة. الفكرة الرئيسية: الفارة الثاني:

 )رب  عالمة(      ....................... :         العنوان   

 (6)  األيمة المالية في العال  -  ية:األفكار الثانو   

 (6)  ارتفار نسبة البطالة -     

 (6)  تحرير منآلمة التجارة العالمية اانعكا اتها -     

 (6)  رفض  يا ة المتبعة )عبر المآلاارات اايضرابات( -     

 (...1ارتفار نسبة المديونية في العال  )  -     

  )عالمتان ألربعة جفكار(  (6اعات المعتمدة ) اي اءة للبيئة عبر الصن -     

  

 )رب  عالمة(  من انه السيا ة )االيجابيات االسلبيات(. مواقف الدار - الفكرة الرئيسية: الفارة الثالثة:

 )رب  عالمة(      ....................... :         العنوان   

 ا ة عبر المآلاارات اايضرابات مواقف الدار: رفض انه السي -  األفكار الثانوية:   

 (1)  المؤتمرات االنداات ضد السيا ة المتبعة -

 (1)  رفض  يا ة الهيمنة على الارارات الدالية  -     

 (1ييادة نسبة الفار ااألمراض )  -     

 (1تصاالت االمواصالت ) تطور اال - االيجابيات لسيا ة العولمة: 

 عددة الجنسيات.إقامة فرار للشروات المت -     

 (1تسهيل مرار البضائ  إلى وافة األ واة  )  -     

   (1)  تجريد رؤاس األموار -     

 (1التدخل في  يا ات الدار )  - السلبيات لسيا ة العولمة:

 (1دما اقتصاد الدار النامية اخضوعه لحا ات التطور الرج مالي )  -

 (1ايدياد نسبة األمية )  -

 (1و  اال تماعي االادرة الشرائية ) ترا   في مست -

 جفكار( انصف  لسب  عالمات 2) (1براي الصراعات األتنية االاومية )  -



 

 

 

 

 عالمة( 6/7)       رد على ايشكالية الخاتمة:

 عالمة( 6/7)        فتح ا فاة  

 )عالمة(       توافل ايشكالية م  الموضور - 

 عالمات( 2)  المرفاة اربطها بافكار الموضورا تخالص معلومات من المستندات  - 

 )عالمة انصف(         تواين الفارات - 

 )عالمة انصف(         توافل الفارات - 

 

 عالمة( نصف)     مفااي  االمصطلحات ااأل ماءصحيحة للوتابة  -  الشكل:

 عالمة(رب  )         تنآلي  المساباة -          

 عالمة( رب )        ها. إمكانية قراءت -         

 

 عمالً موفقاً     2، كل عالمة تضرب بـ 40العالمة النهائية  مالحظة:
 

 


