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مالحظة :لم تؤخذ بالحساب األزمة االقتصادية العالمية عام 2002
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مؤشر التنمية البشرية

المصدر :صندوق النقد الدولي

انتهت الحرب العالمية الثانية إلى نشوء نظام دولي جديد هما المعسكرين الرأسمالي واالشتراكي استمر حتىى عىام ....مى سىقوج جىدار بىرلين وتحقى
وحدة األلمانيتين ( )....بدأ التاريخ الفعلي للنظام العالمي الجديد بانفراج االشىتراكية وتحولىت روسىيا عىن سياسىتها االشىتراكية 9فقىد اسىتغلت الواليىات
المتحدة األميركية فراغ القوة الذي نشأ عن انهيار الحلف الشرقي لتقوم بىدور القايىي والشىرجي العىالمي 9لقىد سىلرت مجلىح األمىن حيى أمكىن إلنفىا
قراراتها وقد تجاوزته في حاالت كثيرة كما حصل في حربها على العراق واحتالله عام  7006من خارج قرارات مجلح األمن9
فىىي نهايىىة القىىرن العشىىرين تشىىكلت خارجىىة جديىىدة للعىىالا تنفىىرد الواليىىات المتحىىدة فىىي اعتبارهىىا القىىوة األعظىىا اقتصىىاديا وعسىىكريا وتشىىاركها فىي التقىىدم
االقتصادي أوروبا واليابان9
حي تحول إلى قرية صغيرة ،ألن ثورة المعلومات والمواصالت جعلت العالا مرتبطا وأحداثه راهنة لدى شعوب العالا لقىد فتحىت العولمىة قفاقىا واسىعة
لتبادل التكنولوجيا والرساميل دون حدود أو قيود وعززت في القيا المعاصرة المشتركة خاصة على صعيد اإلنتاج واالستهالك9
وعلى الصعيد االقتصادي الحظنا ظهور شركات المتعددة الجنسيات وتفاعل هذه الشىركات مى الرأسىمال المىالي المصىرفي الىذي أدى بىدوره إلىى تزايىد
االندماج االقتصادي في العالا بما في لك اقتصاديات البلدان النامية وخضوعها لحاجات التطور الرأسمالي م اتساع فجىوة التطىور والنمىو الىال متكىاف
وما إليه من مضاعفات اجتماعية9
حي تا تحويل اقتصاديات البلدان النامية لتغطية بعض حاجاتها الداخلية المحدودة وتحول كبيىر فىي هياكىل اقتصىادياتها بمىا أدى إليىه مىن بطالىة وهجىرة
نحو المركز المتقدم9
وجاء االتكال على القروض والمساعدات الدولية وعدم القدرة على تكىوين التىراكا الرأسىمالي والوقىوع فىي العجىز والمديونيىة 9واالعتمىاد علىى سياسىات
المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهي التي توجه السياسات االقتصاديات فيما بعد9
هذا النظام العالمي يحمل تناقضات كثيرة وهو سائر إلىى إفىراز صىراعات حىادة وبلىورة مشىكالت أساسىية مطلىوب معالجتهىا 9ولعىل أهىا التحىديات هىي:
استمرار سباق التسلح والحروب بهدف الدفاع عن الهيمنة خاصة على مصادر الطاقة واألسواق9
تعمي التناقضات االقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة وتعاظا مشكالت التبعية والديون9
تعمي التناقض بين حاجات سكان الكوكب إلى الموارد الغذائية وإلى الطاقة والثروات الطبيعية م اتجاه قوي لتناقض هىذه المىوارد واإلمكانىات واتسىاع
رقعة التصحر والجفاف والمشكالت البيئية والكوارث الطبيعية9
اتساع هائل في شبكة العالقات الدولية بين الشعوب وتفاعلها وتعميا ثقافة إنسانية واحدة مقابل ظهور نزاعات فئوية قومية وعرقية وعنصرية وشوفينية9
اتساع وسائل الجريمة والعنف وتنوع أشكال اإلرهاب وتعاظا الجريمة المنظمة خاصة من خالل استلدام التكنولوجيا الحديثة وثورة المعلومات9
تعمي التناقض بين ثقافة حقوق اإلنسان والديمقراجية والح في المشاركة م مظىاهر عىدة اليىطهاد بعىض الشىعوب والجماعىات االثنيىة أو الدينيىة أو
اللغوية وسواها9
هذه التناقضات اإلنسانية لهذا النظام تحبذ علينا التفكير في حلول جدية يقترحها الكاتب من خالل شعوره لنظام عالمي جديد يحمل قيما إنسانية جديدة لعىل
في جليعتها تعميا الديمقراجية وثقافة حقوق اإلنسان وتوسي نطاق الدور الذي يلعبه القانون الدولي ووجب تطوير المؤسسات الضامنة لذلك9
وإ ا كىىان القىىرن الواحىىد وا لعشىىرين يوصىىف بأنىىه القىىرن الىىذي تىىا فيىىه تجىىاوز إيىىديولوجيات القىىرن العشىىرين وصىىراعاتها والسىىيما بعىىد انهيىىار التجربىىة
االشتراكية ،خاصة في روسيا ،إال أن العالا ما يزال يحاول بناء تجارب إنسانية هدفها األساس التحول عىن السياسىات الرأسىمالية التىي حملىت ومىا تىزال
تحمل مشكالت كبرى لإلنسانية ،ألنها تحرك الحروب والنزاعات وتعم التناقضات بين الشعوب وبين البشر9
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المصدر جريدة السفير 2002/10/11

المستند رقم ( -4-المصدر جريدة األخبار –  / Cagle cartoonsأركاديو – بنما  /عدد السبت  7.تموز )7004

المستند رقم -5-
حذر خبراء من أن ندرة األغذية غير المسبوقة قد بدأت بالفعل تفرض قواعد نظام سياسي جديد تعني فيه كل دولة بتأمين إمداداتها الغذائية م عدم االكتراث ببقية
دول العالا .لكن هذه التوقعات ليست جديدة فقد سب وأن شرح مؤسح معهد سياسة األرض ليستر بروان  ،في بكين منذ بضعة أشهر  ،أن أحدث مظاهر انعدام
األمن الغذائي الوجني  ،كالقيود التي تفريها بعض الدول المنتجة للحبوب على صادراتها  ،هي مؤشرات غير مطمئنة علي بداية " فصل جديد تماما في كتاب
األمن الغذائي " العالمي .
وأكد " أننا في خضا أشد أزمة الغذاء في تاريخ العالا ”  ،وأن األمر ال يتعل بأزمة نقص غذائية عابرة وإنما " بوي غذائي عسير ومزمن  ،بل وبمشكلة خطيرة
وجويلة األمد ” .
وقال براون أن الساسة اجتمعوا في قمة الغذاء في روما في يونيو المايي إليجاد حلول عالمية الرتفاع أسعار المواد الغذائية وااليطرابات الناجمة عن نقص
الغذاء  ،لكن كثير من الدول تعمل في الواق بالفعل ومن جانب واحد لتأمين إمداداتها الغذائية في المستقبل .
فتتداف هذه الدول علي أفريقيا وقسيا وأمريكا الالتينية لشراء أو استئجار األرايي لزراعة المحاصيل وإجعام شعوبها 9وكانت الصين قد أخذت بزمام المبادرة
بالتعاقد على األرايي في تنزانيا  ،الوس  ،وكازاخستان  ،والبرازيل وغيرها .
وتوجهت الهند إلي أوروغواي وباراغواي لنفح الغاية  ،في حين تبح كوريا الجنوبية عن صفقات زراعية في السودان وسيبيريا وتركز ليبيا  ،وتتركز مصر
علي اتفاقيات الستئجار األرايي في أوكرانيا  .فعل براون قائال أن الملاوف تكمن في أن " أكثر دول العالا نفو ا ستكون قادرة على تأمين إمدادات الغذاء ،
تاركة وي الدخل المنلفض والدول األقل نفو ا دون غذاء تستورده ".
وأياف أن هذا يمكن أن " يلل العديد من البلدان اليائسة  ".فتقول األما المتحدة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية مثل األرز والحبوب األخرى قد يؤثر
على نحو  .00مليون من أفقر سكان العالا .
ففي قسيا علي سبيل المثال  ،تضاعفت أسعار األرز ثالث مرات تقريبا هذا العام وحده  ،ما يثير القل لدي الحكومات من عواقب عجز الفقراء عن شراء
احتياجاتها الغذائية األساسية  .وبالفعل  ،اتلذت الهند وفيتنام واندونيسيا والصين خطوات محددة لتقييد صادراتها الغذائية بغية حماية مستهلكيها المحليين.
وشهدت الصين هذا العام أول عجز لتجارة الحبوب منذ عقود وألغت دعمها لصادرات القمح األرز والذرة واألرز وفول الصويا  ،م البدء في فرض رسوم
التصدير من 5في المئة إلى  75في المئة .كما أصبح دور الصين كأكبر منتج للحبوب في العالا وكأكبر مستهلك لها أيضا علي وجه األرض  ،موي رصد
ومراقبة دقيقة  .فينظر الساسة إلي الصين بقل حيال التداعيات الهائلة علي أسواق الحبوب العالمية التي قد تترتب علي أي تغيير في السياسة الصينية في مجال
(أي بي إس)
تحقي االكتفاء الذاتي.
المصدر :السفير تاريخ2010/11/25 :

المستند رقم -6-
معالجة الموضوع الجغرافي :باالعتماد على المستندات ( )3-5-7-6-7-.ومعلوماتك المكتسبة ،عالج المويوع التالي:
الصىىين والهنىىد عمالقىىان مىىن عمالقىىة عىىالا الجنىىوب تميىىزا بأنهمىىا سىىارا خطىىوات ملحوظىىة فىىي عمليىىة التنميىىة البشىىرية
واالقتصادية على حد سواء مما جعلهما يهددان هيمنة الواليات المتحدة األميركية العالمية التي حافظت عليها في ظل العولمة كما
أن هاتين الدولتين تعانيان من عوائ كثيرة 9عالج:

 أدوار أدوات العولمة التي مكنت الواليات المتحدة األميركية وغيرها من األقطاب قيادة العالا لفترة زمنية محددة9 اللطوات التي قامت بها الهند لتطوير اقتصادها9 العوائ الداخلية التي تهدد تطور الهند واللارجية التي تهدد سيطرة الواليات المتحدة األميركية على العالا9عمالً موفقا ً
تحليل مستندات:
سؤال رقم :1
أ -حدد مويوع كل من المستندين ()7-.
ب -اقترح عنوانا مناسبا للمستند رقا 5
سؤال رقم  :2من خالل المستند رقا -.-
 -قسا الدول الواردة في المستند إلى ثالث مجموعات بحسب مؤشر التنمية البشرية9

( ). / 7
( ). / 7
( )7 . / 2

سؤال رقم  :3اعتمادا على المستند رقا -7-
 صنفي الدول التي عرفت تطورا إيجابيا في نمو الناتج المحلي اإلجمالي في سنة  700.بين عالا الشمالوعالا الجنوب 9ما ا تستنتجين؟

( ). . / 2

سؤال رقم  :4من خالل المستند رقا -6-
أ -حدد األسباب المؤدية إلى اعتماد سياسة العولمة في العالا؟
ب -هذه السياسة فريت عدة معوقات تواجه العالا 9ا كرها مبينا تأثيرها على صعيد العالقات الدولية9
سؤال رقم  :5من خالل المستند رقا -7-
أ -استللص من هذا المستند المشكلة التي تعاني منها دول عالا الجنوب محددا الدليل الذي اعتمدت
عليه لتبيان هذه المشكلة9

( ). / 7

سؤال رقم  :6من خالل المستند رقا -5-
أ -سا المعوقات التي تعترض قيادة الهند للعالا9
ب -برأيك هل من تأثير لهذه المعوقات على تقدم كل من الصين والهند؟ وكيف يمكن تفادي هذه المعوقات9

( ). . / 7
( ). . / 7

( ). . / 7

( )7

سؤال رقم  :7اعتمادا على المستندين رقا 5 -6
يشير المستند رقا  -6-إلى أدوات عديدة ساهمت في نجاح العولمة االقتصادية منها صندوق النقد الدولي
وغيره من المؤسسات 999كما يبين المستند رقا  -5-معاناة عالا الجنوب من حجا ديونه999
()1/2
أ -عرف صندوق النقد الدولي9
ب -حدد اثنين من توجيهات صندوق النقد الدولي التي يقدمها للدول التي تعاني من أزمة المديونية في عالا الجنوب)./7( 9
( ).
ج -أويح فائدتين تجنيهما دول عالا الشمال من تقديمها الديون لعالا الجنوب9
سؤال رقم  :2من خالل المستند رقا -3-
أ -هناك مشكلة تواجه العالا اليوم ما أسبابها؟
ب -من هي أكثر دوال معاناة في العالا؟
ج -حدد اللطوات التي اعتمدتها بعض الدول الجنوب لتفادي هذه المشكلة؟

( ). . / 7
()3/4
( ).

سؤال رقم  :9من خالل المستندات ومعلوماتك المكتسبة
 برأيك هل استطاعت سياسة العولمة المعتمدة في العالا من خالل مبادئها تحقي األمن السياسيوالتوازن الغذائي واالجتماعي في العالا 9بين أثر هذه السياسة على العالقات بين الدول من كافة الجوانب9

( )7 . / 7

الشكل - :كتابة صحيحة للمفاهيا والمصطلحات واألسماء
 تنظيا المسابقة -إمكانية قراءتها9

( ). / 7
( ). / 7
( ). / 7

مالحظة :العالمة النهائية  ،40كل عالمة تضرب بـ 2

عمالً موفقا ً
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أسس التصحيح
موضوع جغرافي:
المقدمة :تحديد المصطلحات :الصين – الهند – هيمنة الواليات المتحدة – التنمية البشرية – التنمية االقتصادية
عالا الجنوب – األقطاب (عالمتان ألربعة مصطلحات ومفاهيا وايحة لكل منها )./7
إشكالية المقترحة:
 ما أبرز أدوار أدوات العولمة التي مكنت األقطاب االقتصادية من قيادة العالا لفترة زمنية محددة؟ ما اإلصالحات التي قامت بها الهند لتطوير اقتصادها؟ ما الذي يهدد هيمنة الواليات المتحدة األميركية العالمية ويقف عائقا في داخل الهند ويحول دون تطورها؟(عالمة لالرتباج اإلشكالية بالمويوع)
صلب الموضوع:
الفقرة األولى :الفكرة الرئيسية :أدوار مهمة لعبتها أدوات العولمة مكنت األقطاب االقتصادية من السيطرة
(رب عالمة)
على العالا9
(رب عالمة)
99999999999999999999999 :
العنوان
األفكار الثانوية:
 دور الشركات المتعددة الجنسيات:يعتبر دورها أساسي في نشىر العولمىة إ ا تنتشىر فىي كىل منىاج العىالا  /وتمتلىك إمكانيىات ماليىة
هائلة تستطي بواسطتها تغيير معالا االقتصاد والسياسة العالميين  /فلا يعد القرار االقتصادي من
الدول بل أصبح مىن الشىركات التىي مارسىت الضىغوجات علىى حكومىات الىدول  /وهيمنىت علىى
إيراداتهىىا االقتصىىادية (مسىىتند  999)6وتتمركىىز الفىىروع األم لهىىذه الشىىركات فىىي األقطىىاب الثالثىىة
أوروبا الغربية والواليات المتحدة األميركية واليابان999
 دور التجارة العالمية:سجلت التجارة الدولية نموا سريعا جعل األسواق متداخلة وتابعة لبعضها البعض ،ساعد فىي لىك
إزالىىة الحىىواجز الجمركيىىة (مسىىتند  )6سىىهولة النقىىل وتنظيمىىه ،واالنفجىىار السىىكني الىىذي يىىاعف
الحاجىىات الغذائيىىة والصىىناعية واللدماتيىىة 999وتسىىتأثر األقطىىاب االقتصىىادية بالنسىىبة األعلىىى مىىن
حصة التجارة العالمية خاصة بعد انتساب أكثر دول العالا لمنظمة التجىارة العالميىة التىي اسىتلمت
دقت تنظيا هذه التجارة 999إال أنه برز حاليا اختراق البضائ الصينية األسواق األميركية ولىا تعىد
التجارة حكرا على هذه األقطاب (نمو الناتج المحلي في مستند رقا 999)7
 دور ثورة االتصاالت والمواصالت:ساهمت الثورة المعلوماتيىة (مسىتند  )6فىي سىرعة انسىياب األخبىار  /والمعلومىات بسىرعة كبيىرة
بىىين القىىارات بفعىىل األقمىىار االصىىطناعية  /وبفعىىل اقتنىىاء األسىىر والمؤسسىىات أجهىىزة االتصىىاالت
وأدواتها  /وهذه األجهزة بأكثريتها من صناعة األقطاب االقتصادية يضاف لها عدة دول من عالا
الجنوب كالصين والهنىد (مسىتند  999)5باإليىافة إلىى لىك قلصىت وسىائل المواصىالت المسىافات
فأصبح االنتقال بين الدول حالة ميسرة وسمح بنقل السل بسرعة لا تعهدها البشرية سابقا999
 دور حركة الرساميل:أصبحت العمالت في العالا أكثر ترابطا واسىتأثر الىدوالر األميركىي بأهميىة كبيىرة  /كىذلك نلحى
اليوم تقدم اليورو وأصبحت أيىة أزمىة ماليىة فىي أي دولىة مىن العىالا لهىا انعكاسىاتها علىى اقتصىاد

الىىدول األخىىرى  /وهىىذا مىىا يشىىهده العىىالا حاليىىا بفعىىل األزمىىة الماليىىة العقاريىىة 999وتىىؤدي تىىدفقات
الرسىىاميل السىىريعة إلىىى ايىىطراب األويىىاع االقتصىىادية فىىي دول معين ىة وازدهارهىىا فىىي دول
أخرى( 999مستند )6

 دور المنظمات والمؤسسات الدولية (هيئة األما المتحدة ،صندوق النقد الدولي ،البنك الدولي:)99عملىىت علىىى توحيىىد العىىالا  /وتقريىىب وجهىىات النظىىر بىىين الىىدول المتباعىىدة / 9وقىىد مارسىىت هىىذه
الوكاالت نشاجاتها في مناج عديدة من العالا  /وأدارت العديد من المشاري التنموية (مستند/)6
وتفرض الواليات المتحدة األميركية وغيرها من األقطاب الهيمنة عليها فتسير وف مصالحها999
 دور التكتالت اإلقليمية:بىىرزت تجمعىىات إقليميىىة اقتصىىادية ألي التعىىاون والتنميىىة علىىى جمي ى األصىىعدة أهمهىىا :اإلتحىىاد
األوروبي وااللينا 999وقد أصبحت هذه الدول مندمجة فيما بينهىا ممىا يعىزز الوحىدة ويرسىيها علىى
أسح ثابتة كما ساهمت مساهمة فاعلة في نشر العولمة999
(عالمتان ألرب أفكار ثانوية ،لكل فكرة وايحة )./7
الفقرة الثانية:

(رب عالمة)
(رب عالمة)

الفكرة الرئيسية :خطوات تنموية مهمة قامت بها الهند لتطوير اقتصادها9
99999999999999999999999 :
العنوان
األفكار الثانوية:
 سياسة تحديد النسل:التي عملت الهند جاهدة وحاولىت السىيطرة علىى التزايىد السىكاني المرتفى (سياسىة الطفىل الوحيىد
وإنزال عقوبات بالملالفين) لكت بقي عدد السكان مرتفعا (مستند 9).
 سياسىىة زراعيىىة جديىىدة منىىذ اللمسىىينات (الثىىورة اللضىىراء اسىىتعمال البىىذور المؤصىىلة ،تحسىىينجرق الري وإدخال جرق حديثة)999
أدت هذه الثورة إلى مضاعفة اإلنتاج خالل مدة وجيزة وتشجي الصناعات الغذائية999
 تنمية القطاع الصناعي( :خطط ،تشجي اإلنتاج المعد للتصدير)999كما اممىت الحكومىة الصىناعات االساسىية ومنحىت القطىاع اللىاد الميىادين األخىرى 9واسىتبدلت
المستوردات / 9إقامة مناج صناعية في الجنوب ومناج حرة9
 الصناعة التصديرية:شجعت الهند قيام صناعات تصديرية بهدف تعزيز سياسة اإلنفتاح وتطمىين المسىتثميرين وتىوفير
فرد عمل جديدة( 999مستند 9)5
 تنمية الحافز الفردي:فعلىىى الصىىعيد الزراعىىي حىىىدث تعىىديل فىىي العالقىىات اإلنتىىىاج وزراعىىة األرض لحسىىابها وبيىىى
منتوجاتها 999كذلك بالنسبة للصناعة اإلستهالكية والحرفية999
 المناج اإلقتصادية:انتشرت على جول الواجهة البحرية الجنوبية( 999مستند )5
(عالمتان ألرب أفكار ،لكل فكرة وايحة )./7

الفقرة الثالثة:

الفكرة الرئيسية:
(رب عالمة)
عوائ كثيرة تعترض القوة االقتصادية للواليات المتحدة االميركية والهند9
(رب عالمة)
99999999999999999999999 :
العنوان
األفكار الثانوية:
 العوائ اللارجية التي تهدد االقتصاد األميركي هي:
 المنافسىىة الشرسىىة بىىين هىىذه الدولىىة واليابىىان و أوروبىىا الغربيىىة حي ى تحىىاول كىىل منهىىاالسيطرة على اسواق هذه الدول أيضا999
 الهجرة غير الشرعية خاصة مىن المكسىيك وكوبىا ودول الجىنح األصىفر وقىد ويىعتعدة قوان ين لتحديد عىدد المهىاجرين وبىالرغا مىن هىذا مىا تىزال الشىرجة الحدوديىة تعتقىل
العديد من الداخلين خلسة إلى الواليات المتحدة األميركية999

 يريد األميركيون الحد من هجرة المصان واالستثمارات إلى اللارج وتأثيراتها السلبيةعلى اليد العاملة األميركية والركود االقتصادي (مستند 999)5
 العجز في الميزان التجاري األميركي( 999مستند )7 العوائ الداخلية التي تهدد تطور الهند هي:
 التعددية العرقية والدينية (مستند 999)5 تعدد اللغات 999كذلك ال يوجد سابقة تاريلية (مستند 999)5 اسىىتلدام الوسىىائل التقليديىىة فىىي الزراعىىة فىىي األريىىاف البعيىىدة عىىن المىىدن ال سىىيما فىىيالمناج الداخلية مما يؤدي إلى إنلفىاض اإلنتىاج ويىؤثر فىي إنلفىاض نصىيب الفىرد مىن
الناتج القومي السنوي( 999مستند )5
 استلدام الوسائل التقليدية في الصناعة بسبب ارتفاع نسبة األمية (مستند  )5ال سيما فيالمناج الداخلية والشمالية التي تعاني من ركود في صناعتها ،إيافة إلىى يىعف شىبكة
المواصالت في هذه المناج 999
 ارتفاع نسبة األمية (مستند 999). الديون المتراكمة (مستند 999)7 األمن الغذائي (مستند 999)3(ثالث عالمات لستت أفكار ثانوية ،لكل فكىرة وايىحة
). / 7
رد على اإلشكالية
الخاتمة:
فتح اآلفاق
 تواف اإلشكالية م المويوع استلالد معلومات من المستندات المرفقة وربطها بأفكار المويوع توازن الفقرات -تواف الفقرات

( ./7عالمة)
( ./7عالمة)
(عالمة)
( 6عالمات)
(عالمة ونصف)
(عالمة ونصف)

الشكل - :كتابة صحيحة للمفاهيا والمصطلحات واألسماء
 تنظيا المسابقة -إمكانية قراءتها9

(نصف عالمة)
(رب عالمة)
(رب عالمة)

مالحظة :العالمة النهائية  ،40كل عالمة تضرب بـ 2

عمالً موفقا ً

المـــــــــادة :جغرافية
الصــــــــــــــف :آداب وإنسانيات
أسس التصحيح
تحليل مستندات:
سؤال رقم :1
أ -موايي المستندات:
 المستند رقا  :.مؤشرات اقتصادية واجتماعية وثقافية لبعض دول العالا9 -المستند رقا  :7تغير النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في بعض دول العالا9

( ). / 7
( ). / 7

ب -العنوان المناسب :هل هناك فرصة أمام الصين والهند لقيادة العالا( 9يقبل أي عنوان قخر مناسب)

( ). / 7

سؤال رقم  :2من خالل المستند رقا -.-
 مؤشر تنمية بشرية مرتف ( :أكثر من  )05.50الواليات المتحدة األميركية – كندا – بريطانيا9 مؤشر تنمية بشرية متوسطة( :بين  05.50و  )05400األردن والصين9 -مؤشر تنمية بشرية منلفضة( :أقل من  )05400جزر القمر – اليمن – أثيوبيا – الهند – المغرب

( )6 / 7
( ). / 7
( ). . / 7

سؤال رقم  :3من خالل المستند رقا -7-
( ). . / 7
 التصنيف حسب المستند :الصين – الهند – جنوب أفريقيا – المكسيك – اليابان9 االستنتاج :معظا الدول التي عرفت نموا في نسبة الناتج المحلي االجمالي تنتمي لعالا الجنوب بإستثناء( ). / 7
اليابان التي تنتمي إلى عالا الشمال9
سؤال رقم  :4من خالل المستند رقا -6-
أ -أسباب مؤدية لسياسة العولمة :إنتهاء الحرب العالمية  /7نشوء نظام دولي جديد هما المعسىكرين الرأسىمالي
واإلشتراكي /سنة  ....سقوج جدار برلين وتحقي الوحدة اإللمانية  /ثا إنقراج اإلشتراكية  /وبقاء الواليات
المتحدة وحيدة في العالا9
( ./7( ). ./7لكل سبب)
ب -مىىن المعوقىىات التىىي تواجىىه العىىالا اليىىوم :صىىراعات حىىادة  /اسىىتمرار سىىباق التسىىلح  /الحىىروب  /تعمي ى
التناقضات االقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة  /تعاظا مشكالت التبعية والديون  /مشكلة الحاجة إلىى الغىذاء
 /الطاقة  /الثروات الطبيعية  /نزاعات فئوية وقومية999
هذه التناقضات لها تأثيرات سلبية على صعيد العالقات الدولية حي جعلت العالا خايى لسياسىة دولىة واحىدة
تحاول فرض توجهاتها ونظرياتها دون األخذ بواق الدول اإلجتماعي والثقافي واإلنمائي999
( .( )7للمعوقات . ،للتأثير)
سؤال رقم  :5من خالل المستند رقا -7-
( ). / 7
 المشكلة هي :تراكا الديون9( ). / 7
 الدليل :كبر حجا الكيح الذي يضعه الرجل الذي يمثل عالا الجنوب على ظهره9سؤال رقم  :6من خالل المستند رقا -5-
أ -العوائ هي - :عدد سكان كبير
 -تعدد القوميات

( ). / 7
( ). / 7

 تعدد الديانات تعدد اللغات -عدم وجود السابقة التاريلية9

( ). / 7
( ). / 7
( ). / 7

ب -تعا لهذه المعوقات تىأثير قىوي علىى تقىدم كىل مىن الصىين والهنىد 9حيى يمكىن تفىادي هىذه المعوقىات عبىر
تطبي سياسة تحديد النسل  /ونشر التوعية واالرشاد  /وفرض إلزامية التعلىيا خاصىة للمىرأة  /وإخراجهىا فىي
ملتلف مجاالت العمل 999/
( ./7( ). ./7لإلجابة . ،للتأثير)
سؤال رقم  :7اعتمادا على المستند رقا 5-6
أ -تعريف صندوق النقد الدولي :مؤسسة دولية أنشأت تطبيقيا إلتفاقيات في بريتن وودز ومن مهماته:
مراقبة األوياع النقدية والمالية في العالا ،ونظىام صىرف العمىالت ،إيىافة إلىى دعىا ميىزان المىدفوعات فىي
الدول التي تعاني من العجز المالي9
( ). / 7
ب -اثنين من توجيهات صندوق النقد الدولي:
( ). / 7
 اعتمادا مبدأ اللصلصة999( ). / 7
 تقليص اإلنفاق الحكومي999( ). / 7
 إصالح مالي وإداري999( ). / 7
 تجميد الرواتب999( ./7عالمة لكل فائدة)
ج -الفائدتين التي تجنيها دول عالا الشمال من تقديمها الديون العالا الجنوب هي:
 استثمار أموالها بفوائد مرتفعة دون تكاليف تذكر999 دخول شركاتها العالمية إلى دول عالا الجنوب واستثمار موارده على الوجه األفضل999 انفتاح أسواق دول عالا الجنوب أمام منتجات عالا الشمال ،وهذا األمر يلل مصاعب كبرى أمامالمنتجات المحلية9
 زيادة تبعية دول عالا الجنوب لدول الشمال وفرض قراراتها وتوجهاتها السياسية عليها999سؤال رقم  :2من خالل المستند رقا -3-
أ -المشكلة التي تواجه العالا اليوم هي :ندرة األغذية الغير المسبوقة9
األسباب :القيود المفروية من بعض الدول على صادراتها /ارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية مثل
األرز والحبوب األخرى999

( ).

ب -أكثر الدول معاناة في العالا :الصين  /الهند  /كوريا الجنوبية

( )6 / 7

( ). / 7

ج -اللطوات التي اعتمدتها بعض الدول الجنوب لتفادي هذه المشكلة:
تقييد صادراتها الغذائية بغية حماية مستهلكيها المحليين  /إلغاء الدعا عن صادرات القمح واألرز والذرة
( ).
وفول الصويا برف الرسوم التصدير من  5إلى %75
سؤال رقم :9

مطلىىوب كتابىىة ن ىص صىىغير تبىىرزي سياسىىة العولمىىة المعتم ىدة فىىي تحقي ى األمىىن السياسىىي والتىىوازن الغىىذائي
واإلجتماعي ومبينة تأثير هذه السياسة على العالقات بين الدول من كافة النواحي9
( . ./7( )7 ./7لإلبراز السياسة . ،للتأثير)
الشكل - :كتابة صحيحة للمفاهيا والمصطلحات واألسماء
 تنظيا المسابقة إمكانية قراءتها9مالحظة :العالمة النهائية  ،40كل عالمة تضرب بـ 2

( ). / 7
( ). / 7
( ). / 7
عمالً موفقا ً

