
 
 

 المادة: جغرافيا

 الصف: علوم حياة+علوم عامة+إقتصاد وإجتماع

 

 
 (1المستند رقم )              

 
 

 
 (2المستند رقم )

 



الجانب السياسي للعولمة يعد من أهم الجوانب الذي يلعب دورا مهما في إخضاع الشعوب وإذاللها وهو يتخذ جانبين، جانب 
يع الدول وتركيعها، وجانب سياسي دبلوماسي باستخدام سياسات الضغط واالبتزاز عسكري باستخدام القوة العسكرية لتطو

عن طريق مؤسسات ومنظمات الشأن العام من قبل الغرب لهذا الغرض كذلك. فقد تم إنشاء منظمة األمم المتحدة بشكل يالئم 
اسية بشقيها العسكري والدبلوماسي وعقد توجهات ومصالح الدول المهيمنة على العالم، فتعدد أساليب العولمة والهيمنة السي

االتفاقيات والمعاهدات السياسية والعسكرية بين الدول الكبرى من أجل إيجاد تحالفات وتكتالت إلخضاع الدول الفقيرة، 
والوقوف ضد الدول التي تعاديها إيديولوجيا، ومن هذه التحالفات حلف شمال األطلسي، وحلف وارسو الذي إنهار بانهيار 

تحاد السوفياتي وعقد إتفاقيات الدفاع المشترك بين الدول الكبرى وبعض الدول النامية بحجة حمايتها، ومن مم إنشاء قواعد اال
عسكرية دائمة في هذه البلدان وهذا نوع جديد من أنواع االستعمار والتدخل السياسي في بعض الدول المضطربة، عن طريق 

حدة أو من خالل ما يسمى بقوات حفظ النظام التابعه لها، والتي تكون بقيادة غربية. فرض قرارات من قبل منظمة األمم المت
االحتالل العسكري المباشر لبعض الدول الضعيفة وخاصه الغنية بالمروات النفطية والطبيعية بحجة تهديدها لألمن والسلم 

معدات العسكرية على الدول النامية والفقيرة الدوليين أو دعمها لإلرهاب والجماعات اإلرهابية، فرض صفقات األسلحة وال
لضمان تبعية هذه الدول عسكريا، إيجاد مناطق توتر عالمية وخاصة في الشرق األوسط حيث منابع المروات ومنها البترول 

 لضمان السيطرة الغربية وإيجاد الذرائع للتدخل السياسي والعسكري بحجة بسط األمن.

 (3)رقم  المستند
 

 : ئلةـاألســـــــ
 

د -1  (عالمة2.2.)                  . 3 – 2 – 1وموضوع كل من المستندات رقم طبيعة  حدِّ
 :(1من خالل المستند) -.

 عالمة(52.2)     . 9.0دول ذات مؤشر تنمية بشرية مرتفع أكمر من  3أسماء  أذكر .أ 
 عالمة(52.2)     .  9.0دول ذات مؤشر تنمية بشرية منخفض أقل من  3أسماء  اذكر .ب 
   عالمة(522)        . 9.0إلى  9.0دولتين ذات مؤشر تنمية بشرية متوسط من  أسماء .ج 
 (: .من خالل المستند ) -3

 (عالمة52.2)        . مظاهر لدول عالم الجنوب  3 حدد .أ 
 (عالمة52.2)                 داللة كّل منها.  ذكرا .ب 
 (: 3من خالل المستند ) -4

 عالمة( 522)           في المستند ةحدد نوع العولمة الوارد .أ 
 )عالمة واحدة(      حدد الجوانب التي تسلط العولمة الضوء عليها لتفعيل عملها.  .ب 
 )عالمتان(   أذكر أربعة من أساليب العولمة المعتمدة في الهيمنة العسكرية والسياسية على شعوب دول العالم.  .ج 

 

 والجنوب: تفاوت مؤشر التنمية بين الشمال( إلى 1يشير المستند رقم ) -2

  عالمات(4)       .امنين من خصائص دول عالم الشمال وامنين من خصائص دول عالم الجنوب وِضحأ -
 عن العولمة كظاهره أساسية في العالم: ( 3المستند ) تحدثي -6

 )عالمتان(               . ن من مقومات العولمةإمني بين .أ 

 (عالمات3)         . مالمة عوامل ساعدت على إتساع ظاهرة العولمة اوضح .ب 

 ( إلى مشاكل وآمار تعاني منها دول عالم الجنوب. 3( والمستند )2يشير المستند ) -.

  )عالمتان(         أمر كّل من السكان والعولمة في اإلحالة دون تقدم عالم الجنوب.  أوضح -

 ة المصطلحاتابعالمة للترتيب وكت
 

 عمالً موفقاً 



 
  االجابات العالمة رقم السؤال

 

 

1 

 

 

 

12.1 

 (: خريطة1طبيعة المستند )
 العالم بحسب مؤشر التنمية البشريةدول موضوعه: توزع 

 (: رسم كاريكاتوري2طبيعة المستند )
 موضوعه: الجنوب والفقر....

 (: نص3طبيعة المستند )
 موضوعه: العولمة السياسية

 ربع عالمة للنوع

 نصف عالمة للموضوع

 

 

 أ-.

 . 9.0ؤشر تنمية بشرية مرتفع أكمر من دول ذات م 3أسماء  52.1
دول القارة  -اليابان –إسبانيا  –كندا فرنسا  –الواليات المتحدة األميركية 

 األوروبية

 ربع عالمة لكل إجابة 

 

 ب-.

 .  9.0دول ذات مؤشر تنمية بشرية منخفض أقل من  3أسماء  52.1
 اليمن ... –الكونغو الديموقراطية  –النيجر  –تشاد 

 ربع عالمة لكل إجابة

 

 ج-.

 .  9.0إلى  9.0نمية بشرية متوسط من دولتين ذات مؤشر ت 521
 جنوب أفريقيا ... –بوليفيا  –المغرب  –الوس  –الهند 

 ربع عالمة لكل إجابة

 

 

 أ-3

 

52.1 

 الفقر  -
 سنه الداللة  10ارتفاع نسبة من هم دون  -
 رة فقراء / الجوع التفاوت الطبقي بين قلة من األغنياء وكم -

 ربع عالمة لكل إجابة

 

 ب-3

 

52.1 

 الفقر الداللة المياب الممزقه واألطفال دون مياب.  -
 سنه الداللة عدد األطفال يفوق عدد الراشدين.  10ارتفاع نسبة من هم دون  -

 البنية الجسدية الضعيفة
نترنت التفاوت الطبقي الداللة الرجل يجلس خلف الكومبيوتر مستخدما اإل -

 ويدخن السيكار وتبرز فئة كبيرة تعاني من الفقر. 

 ربع عالمة لكل إجابة

 

 نصف عالمة نوع العولمة: هي عولمة سياسية.  521 ا -4

  ب-4

1 

 الجوانب التي تسلط العولمة الضوء عليها:

 جانب عسكري باستخدام القوة العسكرية لتطويع الدول وتركيعها. -

 باستخدام سياسات الضغط واالبتزازجانب سياسي دبلوماسي  -

 نصف عالمة لكل إجابة

 

 

 

 ج-4

 

 

 

. 

 أساليب العولمة المعتمدة في الهيمنة السياسية:

 فرض قرارات من قبل منظمة األمم المتحدة. -

 

 

 

 

 نصف عالمة لكل إجابة



 الهيمنة العسكرية:

االحتالل العسكري المباشر لبعض الدول الضعيفة وخاصه الغنية بالمروات  -

 النفطية والطبيعية.

فرض صفقات األسلحة والمعدات العسكرية على الدول النامية والفقيرة  -

 لضمان تبعية هذه الدول عسكريا.

 دعمها لإلرهاب والجماعات اإلرهابية -

إيجاد مناطق توتر عالمية وخاصة في الشرق األوسط حيث منابع المروات  -

السياسي ومنها البترول لضمان السيطرة الغربية وإيجاد الذرائع للتدخل 

 والعسكري بحجة بسط األمن

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

. 

 امنين من خصائص دول عالم الشمال

 إنخفاض معدل النمو الطبيعي للسكان. -

 ارتفاع ملحوظ في معدل العمر المتوقع عند الوالدة -

ارتافع نصيب الفرد من الناتج العالمي بسبب امتالك مقومات االنتاج /  -

 الك أكمر الشركات ..امت

 ارتفاع نصيب الفرد من الناتج االجمالي  -

 ضخامة االنتاج الصناعي بسبب ضخامة الرساميل الموظفة في القطاع .. -

 االستقرار السياسي واالجتماعي .. -

عالمة لكل إجابه مشروحه 

 وواضحه المطلوب إجابتين

عالمة لذكر كّل من  4/1

عالمة  4/3الخصائص و

 للشرح 

 

 

 

. 

 امنين من خصائص دول عالم الجنوب

 ارتفاع معدل النمو الطبيعي للسكان -

 سنه  05انخفاض من هم فوق  -

 ضآلة نصيب عالم الجنوب من إجمالي الناتج العالمي -

 ضعف القطاعات االنتاجية السلعية -

 تضخم القطاع التجاري -

   اعتماد اقتصاد آحادي الجانب في العديد من دول الجنوب -

عالمة لكل إجابه مشروحه 

 وواضحه المطلوب إجابتين

 

 

 ا -0

 

. 

 :إثنان من مقومات العولمة

 تحرير رأس المال -

عالمة لكل إجابه مشروحه 

 وواضحه المطلوب إجابتين



 التكنولوجيا -

 المعلومات -

 

 ب-0

 

3 

 ثالثة عوامل ساعدت على إتساع ظاهرة العولمة: 

 انهيار المعسكر االشتراكي -

 ورة المواصالت واالتصاالتم -

 الشركات األممية المتعددة الجنسيات -

 التكتالت االقتصادية  -

 المؤسسات المالية  -

عالمة لكل إجابه مشروحه 

وواضحه المطلوب مالث 

 إجابات

 

 

 

 

. 

 

 

 

. 

 ي اإلحالة دون تقدم عالم الجنوب:أثر كلّ من السكان والعولمة ف

بتفوق معدل النمو السكاني على النمو المتممل  العائق الديموغرافي -

االقتصادي وتزايد أعداد الفئلت المستهلكة الغير منتجة ما يوجب على 

الحكومات التركيز على االنفاق في الخدمات على حساب االستممار االنتاجي 

 األمر الذي يؤدي إلى القضاء على جهود التنمية ويزيد من التخلف.

 

في دول الجنوب من خالل غزو الشركات متعددة  التي تعيق التنمية العولمة -

 الجنسيات لبلدان الجنوب لالستفادة من إمكاناتها الطبيعية والبشرية 

عالمة لكل إجابه مشروحه 

 وواضحه 

 


