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% من المبادالت العالمية تتم 05كية العالمية من خالل المؤشرات اإلقتصادية والمالية، حيث أن ريتتجلى قوة الواليات المتحدة األم   
بالعملة بالدوالر األميركي, ومقاوالتها تمثل الثلث من بين المؤسسات الخمسمائة الضخمة عالمياً وفروع شركاتها المتعددة الجنسية 

لمية بذلك أصبحت القوة التجارية األولى في العالم. وأول قوة في العالم في % من المبادالت العا0,,5تشمل قارات العالم وتحقق 
اتساع األراضي السهلية وهي تمتلك مقومات متنوعة من طبيعية وبشرية وإقتصادية هائلة حيث  .الصناعة من حيث اإلنتاج والتصدير 

وإنتاج كبير  ,المراعي واألنهار, وكثرة المعادن وتنوعها وخصوبة التربة وتنوع المناخ مع كثرة التساقطات خاصة شرق البالد وإنتشار
كما تساهم الجامعات من خالل  .للطاقة غير أنها تضطر إلى استيراد المعادن والبترول، وذلك للحفاظ على ثرواتها ولقوة صناعاتها

واأللمنيوم والصناعة الكيماوية  وتمتلك الواليات المتحدة أقوى صناعة في العالم وتشمل صناعة الصلب  .تشجيع البحث العلمي 
وصناعة السيارات والنسيج ثم الصناعات المتطورة والعالية التكنولوجية. فهي تقّدم أكثر من ثلث اإلنتاج العالمي من المنتجات 

الصناعية في الكهربائية واإللكترونية كما تحّتل صناعة الطيران وغزو الفضاء المترتبة األولى على الصعيد العالمي وأهم المناطق 
% ,5تعتبر التجارة الخارجية للواليات المتحدة أقوى تجارة في العالم إذ حققت   . البالد: الشمال الشرقي والجنوب ثم الغرب الساحلي

من الحركة التجارية العالمية  فهي أول مصّدر ومستوّرد في العالم وأهم شركائها التجاريين: اإلتحاد األوروبي، اليابان، أمريكا 
 .لجنوبيةا
تحقق الواليات المتحدة فائضاً في اإلنتاج يوفر لها تراكماً مالياً كبيراً مما يجعلها ترتبط بالسوق العالمية لضرورة تصريف فائض   

 .اإلنتاج والبحث عن مجاالت خارجية لإلستثمار وهي تحاول ذلك بفرض هيمنتها السياسية والعسكرية والثقافية على العالم 

 )بتصرف(  www.bacbladi.netالمصدر :                                                                                        

 (4مستند رقم )                 

                                                                                                 : األسئلة 

                ( 2)                                                 .(3,  2,  1ات )المستند وموضوع (,3و  2المستندين ) نوع حدد .1
   :(1من خالل المستند رقم ) .2

                                      (3/,)                                                  .العالممراكز البورصات المالية الكبرى في مناطق تواجد  حدد -أ
                                                                                                                                                                                                  (2/5)  .واألخرى تقع في أميركا الشمالية واحدة تقع جنوب المحيط الهادئ، ,ذات تصنيع عال   دولتين أسم أذكر -ب

 :(2من خالل المستند رقم ) .3
 (3/,)                                                        .في الستندالعناصر التي تؤلف دليل التنمية البشرية  أذكر -أ

 تسبب هذا التفاو يجيريا, واستنتجنسبة الذين يعيشون بدوالرين في اليوم في كل من النروج ون نبيّ   -ب
                                                         ( 5)                                                                                                    من خالل المستند.      

 :(3من خالل المستند رقم ) .4
                                                                   (5)                                                                 .من مظاهر القوة لدول عالم الشمال اً أربع استنتج -    

 (:4ن خالل المستند رقم )م .5
 (5)                                 المجاالت التي تحتل فيها الواليات المتحدة األميركية المرتبة األولى عالمياً. حدد -أ

 (   5)                                     سببين دفعا بالواليات المتحدة األميركية الى فرض هيمنتها على العالم.  بّين  -ب
                                                                                                                              

 :(1باإلعتماد على المستند رقم ) .6
 (5)                                                                                                    .للعولمةتعريفاً  إعط -أ

 (2)                                                                                      .العولمة  من إيجابيات إثنين بين -ب
 :( بكل من النروج ونيجيريا, حّدد2رقم ) إنطالقاً من قيمة المؤشرات الواردة في المستند .7

 (2)                                                                                   من خصائص دول عالم الشمال. إثنين -أ
 (2)                                                        إثنين من عوامل تقّدم عالم الشمال.                             -ب

 . الجنوبو الشمال ختالف بينمظاهر اإل(, 3المستند رقم )يبّين  .8
  (2)                                       .      اإلختالف داخل النظام العالمي الجديدالتناقض إثنين من مجاالت  حّدد -

 (, عن أبرز مقومات القوة للواليات المتحدة األميركية.4يتكلم المستند رقم ) .9
 (2)                                        من المقومات البشرية واإلقتصادية للواليات المتحدة اإلميركية.    إثنين بّين -
   
  : (5)                                                                      . ترتيب المسابقة وامكانية قراءتها ،مفاهيم ، مصطلحات الشكل 

 عمالً موفقاً 

http://www.bacbladi.net/


 

 مالحظـــات العالمة عناصــر اإلجابــــة  السؤال
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 المستندات : نوع -
     

 . بياني أفقي( : رسم 2المستند رقم )    

 ( : رسم كاريكاتوري .3المستند رقم )    

 موضوع المستندات :  -

االقتصادية  ( : مجال تمركز معظم الثروة1مستند رقم )ال    

 .والبشرية والمالية والتدفقات بين الدول
ارق التنمية بين النروج ونيجيريا                              فو( : 2المستند رقم )    

. 
وضعف دول  مظاهر قوة دول الشمال ( :3المستند رقم )    

 .الجنوب
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 كل مستند. العالمة  لنوع 4/1 ●

 
 
 
 عالمة لموضوع كل مستند 2/1  ●
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 البورصات الكبرى :  مراكز :-أ  

 الواليات المتحدة األميركية , اإلتحاد األوروبي , اليابان .
 :دول ذات تصنيع عال   –ب 

 .الهادئ: أستراليا  أو  نيوزيالنداجنوب المحيط   -      
 .في أميركا الشمالية: الواليات المتحدة األميركية  أو  كندا  -      

 

 
 

4/1 1 

دول مراكز:  3المطلوب   - أ

 عالمة. 4/1 كل واحدة

 
كل دولة ل تاندولالمطلوب   - ب

 عالمة 4/1
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  : العناصر -أ      
معدل الذين حصة الفرد من الناتج المحلي , أمد الحياة , 

 يعرفون القراءة والكتابة
 النسبة : - ب

 %  68النروج صفر %   , نيجيريا  

 :  سبب التفاوت
يظهر من خالل حصة الفرد المرتفعة في النروج 

 والمنخفضة في نيجيريا..

 

4/3 1 

 

عالمة  4/1، ثالثة عناصر  - أ

 .لكل عنصر
 

 4/1للنسبة  عالمة 2/1 - ب
 عالمة لكل واحدة

 لإلستنتاجعالمة  2/1و 

 :أربعاً من مظاهر القوة لدول الشمال  - 4
 حصولها على معظم ثروات العالم . -
 إمتالكها صناعات الكترونية . -
 سيطرتها على الصناعات الفضائية . -
 إمتالكها قدرات عسكرية هائلة . -
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 4/1المطلوب أربع مظاهر ،  - 

 عالمة لكل مظهر.

  :المجاالت التي تحتل فيها الرتبة األولى عالمياً  - أ 5
 القوة التجارية األولى في العالم . -
أول قوة في العالم في الصناعة من حيث اإلنتاج  -

 والتصدير .
 . األولى في صناعة الطيران وغزو الفضاء -
 . أول مصّدر ومستوّرد في العالم -

 السببين هما : - ب

 تصريف فائض اإلنتاج . -
 . البحث عن مجاالت خارجية لإلستثمار -
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عالمة 4/1أربع مجاالت  - أ

 لكل مجال .
 
 
 
 

 عالمة واحدة لسببين - ب
 لكل سببعالمة 2/1

 تعريف العولمة : - أ 6
تعني تكثيف المجال العالمي في الميادين السياسية 

واإلقتصادية والثقافية ... وتحويل العالم الى قرية كونية 
عمليات إنتقال األفراد والسلع صغيرة من خالل تسهيل 

 والرساميل والمعلومات ...........
 من إيجابيات العولمة : 2 - ب

تدفق  –تطور هائل في التكنولوجيا  -إيجابيات : 
تضاعف حجم المبادالت  –المعلومات ورؤوس األموال 
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عالمة واحدة لتعريف  - أ
 العولمة.

 
 
 

عالمة لإليجابيات  2 - ب

من  2المطلوب تحديد 

 اإليجابيات



 مالحظـــات العالمة عناصــر اإلجابــــة  السؤال

 التجارية ...........
 

  خصائص دول الشمال:   - أ 7
 إنخفاض معدل النمو السكاني........... -
 حظ أكبر في مدة الحياة ............... -
 إرتفاع المستوى التعليمي ............. -
 إرتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي ................... -

 تقدم عالم الشمال :عوامل  - ب
التراكم التاريخي للمال والتكنولوجيا حيث كانت أوروبا  -

 نقطة إنطالق الثورة الصناعية ...........
مراكز القرارات السياسية واإلقتصادية حيث تصدر  -

 منتجاتها وقيمها اإلستهالكية الى مختلف أنحاء العالم...
ة التي مراكز علمية وتقنية فعالة حيث األقمار االصطناعي -

 توجه من قواعد موجودة في عالم الشمال......
 

 

4 
عالمة إثنين من 2  - أ

عالمة واحدة  ، الخصائص
 لكلٍّ منها .

 
 

عالمة  ,عالمة لعاملين2 - ب

 واحدة لكل عامل .

 : مجاالت التناقض اإلختالف داخل النظام العالمي الجديد  - 8
 التناقض في التوجهات السياسية واإلقتصادية........ -
 التنوع الثقافي ................ -
 التفاوت في مستوى المعيشة .................... -
 تناقض المصالح بين الدول وخاصة الكبرى منها ...... -

 
 

2 
 

 
عالمة  فكرتْين واضحتْين،عالمتان ل

       واحدة لكلٍّ منهما.
 
 

من المقومات البشرية واإلقتصادية للواليات المتحدة  إثنين - 9
 : اإلميركية

مليون نسمة, حيث يؤمن  272عدد السكان الذي هو بحوالي  -

 سوق إستهالكية واسعة ويؤمن اليد العاملة الالزمة لإلنتاج....
تطور تكنولوجي وذلك بفعل االبتكار المستمر بفضل التعاون  -

 األبحاث ..... الفعال بين الجامعات ومراكز
القطاع الزراعي حيث تخصص مليارات الدوالرات لتنميته  -

وتنتشر مراكز األبحاث الزراعية وتستخدم المكننة وترتفع 
 االنتاجية ........

القطاع الصناعي حيث تنتشر المصانع التي تستعمل التقنيات  -
الحديثة وأفضل األدمغة لتحسين اإلنتاج كما توظف الرساميل 

 لتنمية الصناعة األميركية ............... الضخمة
- ................ 
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 من المقومات , عالمة لكل واحدة 2

 مصطلحات ومفاهيم وأسماء ، الشكــل :  
 ترتيب المسابقة وإمكانية قراءتها .             

 

1 
عالمة لألسماء والمصطلحات 2/1 ●

 والمفاهيم.

 . عالمة لترتيب المسابقة 4/1 ●

 عالمة إلمكانية القراءة . 4/1 ●

 


