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 (1مستند رقم )

التجارة الدولية حصة كبرية من الناتج احمللي االمجايل  التجارة الدولية هي تبادل السلع واخلدمات عرب احلدود واملناطق املختلفة, وتشكل  
للتنمية منذ األربعينيات من خالل  وقد عرب اجملتمع الدويل عن اهتمامه بالتجارة الدولية وإدراجها ضمن اخلطط الوطنية .ملختلف بلدان العامل

اليت ختتص بوضع  7449يف إبريل (WTO)   لعامليةمث إنشاء منظمة التجارة ا 7491  يف أكتوبر (GATT) التوقيع على اتفاقية اجلات
التجاريني لتعزيز التبادل  ومبوازاة مع ذلك ظهرت احلاجة إىل إبرام اتفاقيات جتارية تفضيلية بني الشركاء .لتنظيم التجارة الدولية قواعد وضوابط

خمتلفة إذ اقتصرت يف مرحلة اخلمسينيات والستينيات االتفاقيات مبراحل تطور  التجاري وتدفقات االستثمار وتنقل األشخاص. وقد مرت هذه
ويندرج أيضا يف  .احلكومية يف املرحلة احلالية السلع مث مشلت بعد ذلك جتارة اخلدمات واالستثمارات وامللكية الفكرية واملشرتيات على جتارة

اليت تربمها الدول فيما بينها من أجل تسهيل عملية التبادل والثقايف والعلمي  مفهوم التجارة الدولية فئة اتفاقيات التعاون االقتصادي والفين
                                                          .والتدفقات االستثمارية التجاري

                                                                                               googleموقع ( 2د رقم )مستن                                                                                                            

 الدولة
 2002الكمية المصدرة من القمح سنة 

 الدولة (ألف طن)
 2002الكمية المصدرة من القمح سنة 

 )ألف طن(
 79.44 استراليا 49.49 الواليات المتحدة األميركية

 47.42 كندا 76.41 فرنسا
 4.29 اإلرجنتين 72.62 روسيا
 9.01 المانيا 0.62 أوكرانيا

 6.41 الهند 9.7 كازاخستان

  2002الدول العشرة األولى في صادرات القمح لسنة  -:    (2مستند رقم )                                                                                  



   :تحليل مستندات أو معالجة موضوع جغرافي إختيارية بين مسابقة

 ( وموضوع كل من4( و )3) ينطبيعة المستند حدد .1
 (                              عالمة ونصف)                        . (2( و )1المستندين )

  ( :1من خالل المستند رقم ) .2
 آسيوية منضمة اىل منظمة أوبيك،  ثالث دولأمساء  أذكر -أ

 .  7002عن سنة  7002وارتفع فيها انتاج النفط سنة 
                                      (ثالثة أرباع العالمة)                                             

  فيها تقع يف قارة أمريكا اخنفض ثالث دول أمساء أذكر -ب
                                                                                                           ( ثالثة أرباع العالمة)   . 7002عن سنة  7002اإلنتاج سنة 

 اسم القارة اليت توجد فيها دول يزيد االنتاج اكتب -ج

                                                                         (نصف عالمة)                  فيها عن املليون برميل يف اليوم.

 (4مستند رقم )                                                                                             ( :2من خالل المستند رقم ) .3
                                    (نصف عالمة)                                                                     املية.التجارة العاهلدف األساسي من إنشاء منظمة  حدد -أ

                             (عالمة واحدة)                  أهم مراحل التطور اليت مرت هبا اإلتفاقيات الدولية.                                               حدد -ب

 : (3من خالل المستند رقم ) .4
                                                                   (عالمة ونصف)                                     جنوب.  أخرى تنتمي للشمال و لل دول تنتميالدول الواردة يف اجلدول اىل  صنف -أ    
 (نصف عالمة)                   القمح.                                 تصدير يفاسم الدولة اليت تأيت يف طليعة الدول النامية  أذكر -ب   
 (نصف عالمة)                     كم تبلغ حصة الدول املنتمية اىل القارة األمريكية.                                                     -ج   

 ( :4ن خالل المستند رقم )م .5
                                                                                                          (نصف عالمة)                  ت.                        القارة اليت حتقق أكرب واردات سياحية, والقارة اليت حتقق أقل الواردا اسم حدد -

 أهم الدول المنتجة للنفط في العالم:(، الى 1يشير المستند رقم ) .6
 (عالمتان)                                                   أمهيتني سياسيتني ، وأمهيتني اقتصاديتني للنفط على الصعيد العاملي.     إشرح -أ

 (عالمة واحدة)على الصعيد العاملي, واثنني من العوائق اليت متنعها من ممارسة دورها.  األدوار اليت تشغلها منظمة أوبيكمن  اثنني حدد -ب

 منها التبادل الحر ،لتبادلهذه اس سياستان ليعتبر التبادل التجاري المحرك الرئيسي للنمو اإلقتصادي، والتقدم البشري, وتمار   .7
       والحمائية : 
 (عالمتان)                                                                      وإثنتني من أشكاهلا.           إثنني من دوافع احلمائية،  بنّي  -أ 

   (عالمة واحدة)                                                         الدولية.            إثنني من عوامل منو املبادالت التجارية أوضح -ب

حيث يعتبر من أهم السلع الغذائية التي  ,2002(، الى تصنيف الدول العشر األولى في تصدير القمح للعام 2المستند رقم )يشير  .8
  تدخل في المبادالت التجارية:

 عالمة واحدة()      بني الدول من سنة اىل أخرى.    سببان أديا اىل زيادة إنتاج القمح يف العامل، وسببان يؤديان اىل تغري اإلنتاج  حدد -أ
  (عالمة واحدة)      إثنني من اخلطوات اليت ميكن أن تتبناها دول اجلنوب لتعطيل فعالية القمح كأداة ضغط سياسي عليها.       أذكر -ب

 ( الى توزع واردات السياح في العالم, التي تعتبر من أهم النشاطات البشرية في العالم اليوم:4يبين المستند رقم ) .9
 (عالمتان)            أربعة آثار اقتصادية وبيئية, للنشاط السياحي.                                                                   حدد -أ

    (عالمة واحدة) إثنني من العوامل املؤثرة يف السياحة الدولية.                                                                       أوضح -ب

 
 

      



 :معالجة موضوع جغرافي      
مصدر رئيسي الثاني كحاجة غذائية و كاألول  بادالت التجارية كونهما اساسيان مالقمح والنفط من أهم السلع التي تدخل في ال كل من  يعتبر   -

 ولهما دوراً كبيراً في التوازنات االستراتيجية في العالم. للطاقة ويناالن النصيب األعلى من الصادرات والواردت التجاربة.
 فيه ما يلي: جغرافياً تعالجموضوعاً  , أكتبالمكتسبة معلوماتك(، و  3 و 1 ) المستندانمن خالل   

 بنفط دول اجلنوب. كثريا    األسباب اليت جتعل دول الشمال هتتم -            
 النفط على الصعيدين االقتصادي والسياسي. الذي يلعبه دورال -            
 اليت ينتمي معظمها اىل عامل اجلنوب. يف وجه الدول املستهلكة ,يستخدم من قبل الدول املنتجةالقمح كسالح دور  -            

 

 

 )عالمة واحدة(                                            كتابة صحيحة للمصطلحات واملفاهيم، ترتيب املسابقة وإمكانية قراءهتا.         الشكل:* 
 .بعد التصحيح 4أي ُتضرب العالمة بـِ ، 40العالمة النهائية * 
 

 عماًل موفقاً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 العالمة التصحيح السؤال

  تحليل المستندات                                             

1 

 إحصائي جدول(:  طبيعته: 3المستند رقم )

 رسم بياني دائري(: طبيعته: 4المستند رقم )

 .توزع الدول المنتجة للنفط في العالم(: موضوعه: 1المستند رقم )

 أهمية التجارة الدولية.(: موضوعه: 2المستند رقم )

 (.2و1العالمة لطبيعة كل مستند من المستندين ) 4/1عالمة ونصف: * 

 (.4و3العالمة لموضوع كل مستند من المستندين ) 2/1                      

2/1 1 

2 

 أسماءالدول اآلسيوية:  - أ

  اندونيسيا. –إيران  –قطر  -

 أسماء الدول األميركية: - ب

 فنزويلال. –المكسيك  –كندا  -      

  آســـــيا     اسم القارة : - ج

 كل دولة. عالمة إلسم 4/1العالمة:  4/3  -أ    

 عالمة السم كل دولة. 4/1عالمة:  4/3 -ب

 عالمة السم القارة. 2/1 -ج

2 

3 

                 التجارة العالمية. الهدف األساسي إلنشاء منظمة - أ

 .لتنظيم التجارة الدولية وضع قواعد وضوابط -

 المراحل: - ب

 المشتريات -الملكية الفكرية   -االستثمارات   -تجارة الخدمات   -السلع   تجارة -

 .الحكومية 

 عالمة لتحديد الهدف 2/1  -أ    

 عالمة لكل واحدة.  4/1مراحل  4عالمة واحدة:  -ب   

2/1 1 

4 

 -كندا -استراليا -روسيا -فرنسا -: الواليات المتحدة األميركيةعالم الشمالتنتمي الى دول  - أ

 المانيا

 الهند –االرجنتين -كازاخستان -أكرانيا دول تنتمي الى عالم الجنوب:

 .دول نامية األولى بتصدير القمح )الهند( - ب

 44.44+= 21.22+24.24= حصة الدول المنتمية الى القارة األميركية - ج

 نصف عالمة -نصف عالمة.  ج -ونصف للترتيب. ب . عالمة-أ

2/1 2 

 2/1 االوروبية , اسم القارة األقل : أفريقيا.اسم القارة األكثر: القارة  5

6 

 اعطاء ثقل سياسي لبعض الدول كالسعودية مثالً........... -أهميتين سياسيتين للنفط:  - أ

 أهمية للممرات التي تستخدمها السفن الناقلة للنفط ............. -    

 الطاقة............ يساهم النفط بالحصة األكبر في انتاج - أهميتين اقتصاديتين:

 مساهمته في سد العجز في موازين الدول المنتجة له............ -           

 : األدوار التي تشغلها منظمة أوبيك على الصعيد العالمياثنين من  - ب

 ضبط االنتاج -

3 



 الحفاظ على أفضل األسعار بالنسبة ألسعار.-

 سعي الدول المستهلكة للنفط من تخفيض واريداتها عبر األوبيك. - اثنين من العوائق:

 تدني حصة األوبيك في الصادرات الدولية. -       

  عالمة لكل اجابة. 4/1عالمة واحدة  -عالمة لكل اهمية.   ب 2/1: تانعالم  -أ 

7 

 دافع اجتماعي -دافع سياسي...... –دافع اقتصادي...  -اثنين من دوافع الحمائية:  - أ

 نظام األسواق المحمية......... –القيود الفنية  -القيود الصحية   -اثنين من أشكالها: 

 النمو السكان على سطح األرض -عوامل المبادالت التجارية:  - ب

 تطور شبكة المواصالت واإلتصاالت.............. -              

 الشركات المتعددة  الجنسيات...........               

 عالمة لكل واحدة 2/1عالمة لكل دافع. وعالمة لألشكال  2/1عالمتان  عالمة للدوافع  -أ 

 عالمة لكل عامل.   2/1عامالن :عالمة واحدة للعوامل  -ب

3 

8 

تنيجة زيادة المساحات التوسع االفقي  - :سببان أديا الى زيادة إنتاج القمح في العالم - أ

 التوسع الرأسي نتيجة تحسين نوعية االنتاج............... –الزراعية ........ 

الظروف الطبيعية كموجات الجفاف التي  - :سببان يؤديان الى تغير اإلنتاج بين الدول

 تصيب اماكن االنتاج )كما حصل في روسيا(

 تستطيع عليه الكثير من الدول..... الظروف االقتصادية: كتكلفة االنتاج الذي ال – 

التوسع بالمساحات المخصصة لزراعة القمح، واعتماد التقنية في  -إثنين من الخطوات:  - ب

 زراعته.

توجيه دول الجنوب شعوبها الى تنويع مصادر غذائها واالعتماد على سلع غذائية بدل  -

 القمح كاألرز والذرة.........

طيل دور القمح كسالح وذلك باستخدام مواردها كسالح التعاون بين بعضها البعض لتع -

 كالنفط والموارد المعدنية...

 عالمة لكل سبب 4/1أ:عالمة واحدة  : أربع أسباب :

 عالمة لكل خطوة.   2/1ب:عالمة واحدة : 

2 

9 

 أربعة آثار اقتصادية وبيئية, للنشاط السياحي:  - أ

 العجر في الكثير من الدول السياحية.يؤمن مداخيل تساهم في سد  -آثار اقتصادية: 

 يؤمن فرص عمل عديدة ومتنوعة تساهم في تقليل معدالت البطالة. -

 اكتظاظ المجال السياحي باعداد تفوق طاقاته. -آثار بيئية: 

 مشكلة التخلص من النفايات الناجمة عن السياحة.................. -

 :ليةإثنين من العوامل المؤثرة في السياحة الدو  - ب

 األوضاع األمنية: حيث يعتبر القطاع السياحي األكثر تأثراً باألزمات واألحداث... -

الرسوم وأسعار صرف العمالت: كزيادة الضرائب والرسوم على الوافدين كما يؤثر  -

صرف العمالت كالمستوى المعيشي المرتفع في بعض الدول كاليابان والمانيا ينفر 

 .....السياح...................

عالمة لكل  2/1عالمة واحدة:عامالن  -عالمة لكل أثر شرط التنويع.   ب 2/1عالمتان: أربعة آثار:  - أ

 عامل.

 

3 

  معالجة الموضوع الجغرافي 

 
 مقدمة الموضوع

º :تحديد وتوضيح المصطلحات والمفاهيم األساسية 
2 



 االقتصادية.األزمات  -عالم الجنوب -عالم الشمال -أزمة الغذاء -أزمة النفط -

 عالمة لكلٍّ منها.2/1عالمتان ألربعة مفاهيم ومصطلحات واضحة، * 

 

º :إشكالية مقترحة 

 ؟األسباب التي تدفع الشمال يهتم كثيراً بنفط الجنوب هل هي  -

 ما الدور الذي يلعبه النفط على الصعيد االقتصادي وعلى الصعيد السياسي؟ -

 النفط كسالح في وجه الدول المستهلكة؟ كيف تستخدم الدول المنتجة للقمح -

 * اإلشكالية المقترحة للداللة وال تعتبر ملزمة.

 عالمتان لإلشكالية:عالمة ألفكارها المرتبطة بالموضوع، وعالمة ألسلوب صياغتها.* 

2 

 

 توسيع الموضوع )الفقرة األولى(

º  :االهتمام بالنفطعنوان مقترح 

 للعنوان المناسب. )العنوان المقترح هو للداللة فقط، ُيقبل أي عنوان آخر مناسب( عالمة4/1* 

4/1 

 

º  اسباب اهتمام الشمال بنفط الجنوب: الفكرة الرئيسية 

)الفكرة الرئيسية المقترحة هي للداللة فقط، ُتقبل أي فكرة أخرى  عالمة للفكرة الرئيسية.4/1* 
 مناسبة(

4/1 

 

º  الثانوية: األفكار 
 امتالك الجنوب أكبر مخزون نفطي.............. - 
 امتالك الجنوب أكبر كمية انتاج من النفط الخام................ -
 نوعيته الجيدة وكلفة استخراجه الرخيصة مقارنة بكلفة استخراجه في الشمال................ -
 االوسط مثالً(......موقعه في مناطق قريبة من أماكن استهالكة )الشرق  -
ألن النفط مادة نافذة حيث تسعى دول الشمال الى الحفاظ على مخزونها وشراء النفط من دول  -

 أخرى................... 
-............................ 

 عالمة لكلٍّ منها.2/1أفكار واضحة،  لخمس ونصف عالمتان* 

 ُتقبل أي فكرة ثانوية أخرى صحيحة.* 

2/1 2 

 

 توسيع الموضوع )الفقرة الثانية(

º  :دور النفط عنوان مقترح 

 عالمة للعنوان المناسب.  4/1* 

4/1 

 
º  :أهمية النفط السياسية واالقتصادية. الفكرة الرئيسية 

 عالمة للفكرة الرئيسية.  4/1* 
4/1 

 

º :األفكار الثانوية 
المنتجة له تفوق طاقاتها البشرية أعطى النفط أهمية لبعض الدول  -على الصعيد السياسي:  -

 واالقتصادية والعسكرية.
تجعل تجارة النفط من موقع الممرات الرئيسية مناطق توتر شبه دائم ومجاالً رحباً للتدخل  -

 الخارجي.
-................. 

 % من التجارة العالمية. 42تمثل تجارة النفط حوالي  - على الصعيد االقتصادي:
 ية النتاج الكهرباء وتشغيل وسائل النقل والمصانع... يؤمن مادة أول -

2 



-............. 
 عالمة لكلٍّ منها.4/1عالمتان لثماني أفكار واضحة، * 

 ُتقبل أي فكرة ثانوية أخرى صحيحة.* 

 

 توسيع الموضوع )الفقرة الثالثة(

º   :دور القمحعنوان مقترح  

 عالمة للعنوان المناسب.  4/1* 

4/1 

 
º   :دور القمح كسالح من قبل الدول المنتجة له.الفكرة الرئيسية 

 عالمة للفكرة الرئيسية.4/1* 
4/1 

 

º  :األفكار الثانوية 
 استخدام القمح كسالح غذائي حاد بيد الدول المصدرة. -
استخدام القمح من قبل الدول المصدرة لتوجيه سياستها الخارجية في مجال االستقطاب أو  -

 التبعية.
ارتباط الهبات والمساعدات التي تقدمها بعض الدول في تخفيف المخزون العالمي بغية المحافظة  -

 على أسعار جيدة له.
 يستخدم القمح كوسيلة ضغط على الدول الفقيرة التخاذ مواقف مؤيدة لمواقف الدول المصدرة -

 عالمة لكلٍّ منها.2/1أفكار واضحة،  ربعةعالمتان  ال* 

2 

 

º  .استخالص معلومات من المستندات المرفقة والربط في ما بينها وبين أفكار الموضوع 

عالمااة، شاارط اإلشاارة الصااريحة للمسااتند 2/1عالماات لساات أفكااار مان المسااتندات، لكاالٍّ منهاا  3* 
 الذي وردت فيه.

3 

 
º  .تنظيم الموضوع: توافق مضمون الفقرات مع شطور الموضوع 

 عالمة.2/1عالمة لمدى توافق مضمون الفقرات مع شطور الموضوع، لكلِّ فقرة  1 2/1* 
2/1 1 

 
º  .تنظيم الموضوع: توازن الفقرات 

 عالمة لكّل فقرة.2/1عالمة لمدى التوازن، 1 2/1* 
2/1 1 

 
º  .الخاتمة: الرد على اإلشكالية 

 عالمة. 2/1* 
2/1 

 
º  الخاتمة: فتح اآلفاق 

 عالمة2/1* 
2/1 

 
 الشكل:

  عالمة4/1إمكانية قراءة المسابقة:  -      عالمة4/1ترتيب المسابقة:  -     عالمة2/1المصطلحات والمفاهيم:  -
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


