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  :النشاط الثاني 

  
  2005أ و العالم المتخلف .م.حجم المبادالت التجارية في الوإليك جدول يمثل 

 
  إجمالي المبادالت  الواردات  الصادرات  المناطق  
 2636 1732 904  أ.م.الو 1

 547 249 298  إفريقيا 2

 1089 520 569  أمريكا الالتينية  3

  $مليار:          الوحدةOMC 2006منظمة التجارة الدولية :      المرجع
  : المطلوب -
  مثل أرقام الصادرات و الواردات بواسطة أعمدة بيانية بمقياس  -1 

  نقطتان 2      $ار ملي300=  سم 1   منطقة، =  سم 1    
  :علق على الجدول مبرزا ما يلي  - 2
   نقطتان 2.   طبيعة صادرات العالمين المتقدم و المتخلف-أ 

  نقطتان 2  .أ على المبادالت التجارية العالمية.م. أسباب سيطرة الو–ب 
   نقطتان 2 . عرف اتفاقية التبادل الحر ألمريكا الشمالية–ج 

  نقطتان 2 ) خاتمة+ مقدمة ( المنهجية 
  

  :النشاط الثالث 
  

 للجنة رؤساء الدول و     15ـدورة ال لل       قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطاب وجه          
  :غامبيا في  لببانجو  2006 جوان 30نيباد الالحكومات لتنفيذ مبادرة 

قية إلى مسعاه لتجديدي و واقعيـة  البلدان األفري فمن منطلق المبادئ التي يقوم عليها و على أساس انضمام" 
النيباد اليوم اإلطار و األداة المفضلين لدى األفارقة و شركائهم في  األهداف التي يتوخى تحقيقها قد أضحى

   …كل الجهود الرامية لتنمية قارتنا التنمية لتوجيه
   …أخرى أيضاالتشاؤمية تجاه إفريقيا تتراجع في القارة و في جهات  فبفضل النيباد أخذت النظرة

و استفحال التفاوتات الخطيرة لألسواق الدوليـة   و يبقى الفقر و األمراض المستوطنة و هجرة الكفاءات
إرادة إفريقيا في الخروج من التخلف و التكفل بنفسها طبقا لـروح   للتجارة و األموال كلها عراقيل تعترض

  ". النيباد      و تصوره
   :حلل النص مبرزا ما يلي: المطلوب 

   نقاط                 3.    أهداف و مبادئ النيباد- 1



 
   نقطتان 2. مشاكل إفريقيا الموصوفة – 2
   نقاط                 3.  الحلول المناسبة لخروج إفريقيا من تخلفها االقتصادي– 3

  نقطتان 2) خاتمة + مقدمة ( المنهجية 
  
  

   :النشاط الرابع 
  

هي في  ، و...ع الصناعي الحديثــالمحتمتجّسد كل ما هو فاسد في إن هذه الشركات قد أصبحت " 
    ..."نراها ال ترحم في حساباتها الشعوب النامية ل هيمنتها على االقتصاد العالمي،ـظ

  1977ت، المملكة المتحدة،ركات المتعددة الجنسّياـريمون فيرنون، عاصفة فوق الش

  
  :المطلوب 

  نقطتان 2 .  ات عرف الشركات المتعددة الجنسي-1
أبرز أثارها السلبية على  -3ن 3. بين الدور اإليجابي للشركات المتعددة الجنسيات في العالم الثالث -2

 2 )                                     خاتمة+ مقدمة (المنهجية  نقاط 3.                المتخلفة الدول

  نقطتان
  

   :النشاط الخامس
 

إن دليل التنمية البشرية مؤشر مركب، يغطي ثالثة أبعاد لرفاه : "  2005مية البشرية لعام جاء في تقرير التن
الدخـل، و التعليم، و الصحة؛ و الغرض من هذا الدليل ليس إعـطاء صورة كاملة للتنمية : اإلنسان 

رفاه الناس، و البشرية، بل تقديم مقياس يتجاوز الدخل؛ ألن دليل التنمية البشـرية ميزان للتغيرات في 
        ".لمقارنة التقدم في مناطق مختلفة 

  : أبرز ما يلي :المطلوب 
   نقطتان        2.                 مفهوم التقدم-1
.     البشرية  التنمية أهمية تقرير-3 نقاط   4.  المقاييس االجتماعية لتصنيف العالمين المتقدم و المتخلف-2
   نقطتان 2

    نقطتان 2)            خاتمة+ مقدمة (المنهجية 

  
  
  



 
  التصحيح الموّجه

  
   :النشاط األول

  
   :المقدمة 

.              وثيقة جغرافية اقتصادية تمثل خريطة اإلتـحاد األوروبي السياسية
  :التوقيع على الخريطة المرفقة  - 1
  

                                                                            

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  : ذكر أهداف اإلتحاد األوروبي -2
.                    استرجاع مكانة أوروبا و االقتصادية و السياسية الدولية التي فقدتها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية-
  . القضاء على الهيمنة األمريكية-
  . التخلص من تبعيتها لدول العالم الثالث في مجال الموارد األولية-

 .  إنهاء األحقاد والكراهيــة بين شعوب أوروبا-

  . تحقيق االكتفاء الذاتي-

  
  
  
  
  

                                                       
  اهولند                                                   

                                     
                     ألمانيا                                   

   بلجيكا                                                      
  فرنسا                                            

  
               إيطاليا             

 لوكسمبورغ  خريطة الدول  المؤسسة لإلتحاد األوروبي



 
  . توقيف المد الشيوعي-
  
تهتم بمصالح اإلتحاد  -                                      : المفوضية األوروبية توضيح دور -3 

.                                          تنفيذ القوانين المشتركة-                                           .األوروبي
  .                                   تمثيل اإلتحاد في المفاوضات الدولية-
  .     توقيع االتفاقيات مع الدول األجنبية-
   .                                                تقديم مقترحات القوانين-
  . الميزانية العامة وضع-

 االختالفات المتميزة بين دول اإلتحاد األوروبي السياسية و اللغوية إال أن ما يجمعها من                رغم أن  :الخاتمة  
  . المصالح العامة يجعلها تسعى نحو تحقيق كافة أهدافها متحدية المشاكل التي تعترضها

  
  : النشاط الثاني 

  .2005 العالم المتخلف أ و.م. المبادالت التجارية في الووثيقة جغرافية اقتصادية تمثل حجم: المقدمة 
            :تمثيل أرقام الصادرات و الواردات بواسطة أعمدة بيانية -1

أعمدة بيانية تمثل حجم المبادالت التجارية  في الو .م.أ       
 والعالم المتخلف  2005
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  : طبيعة صادرات العالمين المتقدم والمتخلف -أ 
  .يصّدر المواد المصنعة والمحاصيل الفالحة:  العالم المتقـدم-
  .ولية الطاقية و المعدنية خامايصّدر الموارد األ:  العالم المتخلف-

  :أ على المبادالت التجارية العالمية .م. أسباب سيطرة الو–ب 
  . ضخامة إنتاجها الصناعي و الزراعي-
 تغلغل شركاتها المتعددة -.                                    قوة شبكة النقل و وفرة المواصالت فيها-

         .       الجنسيات في القارات الخمس



 
  .القابلة للصرف والتحويل) الدوالر األمريكي (  طبيعة عملتها الصعبة -
  
  : تعريف اتفاقية التبادل الحر ألمريكا الشمالية – جـ

، و التي تحولت    1992 ديسمبر 18هي اتفاقية تجارية وقعتها الواليات المتحدة األمريكية، كندا والمكسيك في           
  1994 جانفي 1الشمالية في إلى منطقة التبادل الحر ألمريكا 

 لقد كشفت أرقام الجدول عن التفاوت الشديد و الفجوة االقتصادية العميقة بين العالمين المتقـدم و                 :الخاتمة  
  .المتخلف

  
    :النشاط الثالث 

  
وثيقة جغرافية اقتصادية تضمنها خطاب الرئيس الجزائري     عبد العزيز بوتفليقة حول مبادرة                : المقدمة  

  .دالنيبا
  
  :     أهداف ومبادئ النيباد - 1
  .إزالة الفقر -
  .مستدام تطور مستقر و وضع الدول األفريقية في مسار نمو و -
   .االقتصاد العالمي استفادتها من العولمة و  تعزيز مشاركة القارة و-
  
  :مشاكل إفريقيا حسب النص  – 2  
  .لفقر ا-
  . األمراض المستوطنة-
  .هجرة الكفاءات -
  .تفحال التفاوتات الخطيرة لألسواق الدولية للتجارة و األموالاس -
  
  : الحلول المناسبة لخروج إفريقيا من تخلفها االقتصادي – 3
  .االشراكة الجديدة لتنمية أفريقيمبادرة النيباد حول  تبني -
   تنظيم النسل إلحداث التوازن بين الزيادة السكانية و النمو االقتصادي-
  اضي الزراعية لتحقيق االكتفاء الذاتي و األمن الغذائي استصالح األر-
   إنشاء المدارس و معاهد التكوين المهني للقضاء على األمية -

  .أهمية تطبيق مبادرة النيباد للقضاء على التخلف في إفريقيا: الخاتمة 
  

  :النشاط الرابع 



 
  

   .كات المتعددة الجنسيات حول الشرريمون فيرنونلكاتب  وثيقة جغرافية اقتصادية ل:المقدمة 
  
  : تعريف الشركات المتعددة الجنسيات -1

التسويق  التصنيع وأعمال ورشات عمل ميدانية تمارس ، و هي الوظائف الشركات المتعددةتعرف ب
، و ينتمي معظمها لدول العالم المتقدم، خاصة الواليات المتحدة في القارات الخمس، و تملك فروع والتشغيل

  . ألف فرع أجنبي170 ألف شرآة لها 37 اليابان واإلتحاد األوروبي، و قد بلغ عددهااألمريكية و
  : تبيين الدور اإليجابي للشركات المتعددة الجنسيات في العالم الثالث -2
 .إنعاش الخزينة بجزء من المداخيل بالعملة الّصعبة -

 .النّقل الجزئي للتكنولوجيا الحديثة -

 .ها و أّسرهمتحسين المستوى المعيشي لعمال -

 .امتصاص البطالة بتوظيف األيدي العاملة المحلّية -

 . توفير المواد المصنّعة االستهالكية في أسواقها، و بالعملة المحلّّية -

 .المساهمة في معركة التّنمّية االقتصادية -
 
  :المتخلفة   إبراز أثارها السلبية على الدول-3
  ...يت والبترول والغازاستنزاف ثرواتها الطّبيعّية كالحديد والبوكس -
 .استغالل األيدي العاملة المحلّية -

 .التّدخل في شؤونها الّداخلّية، وفي سياستها االقتصادية واالجتماعية -

 . تشجيع الفّساد اإلداري والّرشوة -

 . لنفاياتها الّصناعّيةلتلويث البيئة بتحويل أراضيها إلى مز اب -

 .القضاء على الّصناعة المحلّية -

  
  .دول المتخلّفة الغير النّامّية التعد الشركات المتعددة الجنسيات نعمة و نقمة على  :الخاتمة 

  
  :النشاط الخامس 

  
  . حول مقاييس التنمية2005تقرير التنمية البشرية لعام  وثيقة جغرافية اقتصادية صادرة عن :المقدمة 

قوة، و القدرة على توفير لـوازم و        هو التطور المادي العلمي و التكنولوجي، و فضاء ال         :مفهوم التقدم    -
  .شروط اإلنتاج لتنمية الموارد المادية و البشرية، و تحقيق االكتفاء الذاتي

  
  



 
  : المقاييس االجتماعية لتصنيف العالمين المتقدم و المتخلف -
  .قرار األمنيمتوسط العمر المرتفع جًدا في العالم المتقدم لتوفيره الّرعاية الصحية الكاملة، وتنّعمه باالست -
  . الرعاية الصحية للسكان خاصة الطاقم الطبي و اَألِسرَّة             و المستشفيات و األدوية توفير-
الذي يتصف به " االنفجار الديمغرافي "نسبة النمو الطبيعي للسكان التي تعد مقياسا معبرا فارتفاعها يسمى  -

  .العالم المتخلف
  . قسمة الدخل المحلي لخام على عدد السكانلتبط بالرفاهية، و هو حاص الدخل الفردي السنوي الذي ير-
  ...  أهمية تقرير التنمية البشرية-3
، و قد مّست نسب UNDPهو نتاج دراسة علمية واسعة أشرف عليها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -

  . دولة  177في... التعليم، و متوسط العمر، ومعدل الدخل الفردي السنوي
  .لقد كشف هذا التقرير عن جهود األمم المتحدة الجبارة في معركة التنمية االجتماعية و الثقافية: لخاتمة ا
  
 


