
 المدرسة التحضيرية في العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير       
 امتحان السداسي الثاني                             

 اس الجغرافية االقتصاديةيمق                             
 السنة الثانية                                     

 
 

 2132 ماي 13درارية في                                            (       سا2)ساعتان : المدة

 
 

 :من بين األسئلة التالية( 10)أجب على أربعة 
 
 .يتميز كل من النظام االقتصادي الرأسمالي واالشتراكي بمجموعة من الخصائص . 3

رأسمالي النظام االقتصادي ال ومن ثم قارن بينالنظام االقتصادي حدد مفهوم : المطلوب
 :من خالل المعايير التاليةوالنظام االقتصادي االشتراكي 

 .معيار ملكية وسائل اإلنتاج – أ 
 .معيار المصلحة –ب 
 .معيار المنافسة - ج
 . معيار الكفاءة - د

 
 .حدد مفهوم التكتل االقتصادي ودرجات مستوياته التسلسلية.  2
 
 .نتاجأذكر المقومات الطبيعية المؤثرة في اإل.  1
 
 كيف ذلك؟ .يعتبر النقل شريانا هاما لالقتصاد.  0
 
 .تكلم عن أنماط النقل المختلفة مع إبراز أهميتها االقتصادية من حيث التكلفة.  5
 
 .تكلم عن األهداف الخفية والمعلنة للعولمة.  6
 
 
 
 

  بالتوفيق                                                                          
 
 
 
 



 المدرسة التحضيرية في العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير      
 السداسي الثاني المتحان اإلجابة النموذجية                       

 الجغرافية االقتصادية: مقياس                             
   
 

   2132 ماي 13درارية في                                               السنة الثانية      
 

 :كل جواب يقدمه الطالب ال بد أن يشمل مفردات مفاتيح خاصة بكل سؤال على النحو التالي
 
 (نقاط 1: )بالنسبة للجواب األول.  3

النظام االقتصادي هو اآللية أو الطريقة المتبعة لعالج المشكلة االقتصادية عن طريق 
االستخدام األمثل للموارد إلشباع حاجات األفراد والمجتمع باستعمال كيفيات ووسائل خاصة بكل 

 .  نظام
   

 
 :المقارنة بينهما يمكن أن تكون من خالل جدول كالتالي

 

 االشتراكي  الرأسمالي  
 تمتلك الدولة جميع وسائل اإلنتاج يملكها األفراد والمؤسسات الخاصة معيار ملكية وسائل اإلنتاج

 عامة خاصة معيار المصلحة

 تتدخل الدولة في تحديد األسعار  المنافسة الكاملة معيار المنافسة

نظام األسعار هو المحدد لمبدأ  معيار الكفاءة
 الكفاءة

لمبدأ جهاز التخطيط هو المحدد 
 الكفاءة

 
  (نقاط 1: )الثانيبالنسبة للجواب .  2
 

التكتل االقتصادي هو اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والترتيبات التي تهدف إلى تعزيز  -
 .حالة التكامل االقتصادي بين مجموعة من الدول

 :تتسلسل درجات التكتل االقتصادي على النحو التالي -
 

  الجمركيةرفع الحواجز الجمركية وغير. 

 االتحاد الجمركي. 

 السوق المشتركة. 

 الوحدة االقتصادية. 

 االندماج االقتصادي الكامل. 

 .ويتم ذلك بين الدول األعضاء
 
  (نقاط 1: )الثالثبالنسبة للجواب .  1

 :تتمثل في   



 .الموقع -

 .أشكال السطح -

 .الماء -

 .المناخ -

 .التربة -

 .موارد الثروة الطبيعية -
 
 (نقاط 1: )الرابعبالنسبة للجواب .  4

 خلق المنفعة المكانية ـ يساعد على تحقيق التخصص المكاني ـ -
 .فك العزلة عن المجتمعات -

 .التركز الصناعي -

 .الربط بين الدول -

وتظهر أهمية النقل عند حدوث خلل في وسائل النقل المختلفة، مما يؤدي الى شلل في 
 .  مختلف قطاعات الحياة

 .االضطرابات الجوية -

 .الطبيعيةالكوارث  -

 ... اإلضرابات  -
  (نقاط 1: )الخامسبالنسبة للجواب .   5
 

النقل  –النقل باألنابيب  –النقل بالسكك الحديدية  –الطرق : النقل البري بما في ذلك   -أ 
 .المائي

 .النقل الجوي  -ب 
 

النقل كال  النمطين يكتسيان أهمية كبري في االقتصاد إال أن النقل البري يعد أقل كلفة من 
 . الجوي وبالخصوص النقل عن طريق استعمال  الطرق والسكك الحديدية

 
 (نقاط 1: )السادسبالنسبة للجواب  .  6
 

 : األهداف المعلنة   

 تقريب االتجاهات العالمية نحو تحرير أسواق التجارة ورأس المال. 

 زيادة اإلنتاج، وتهيئة فرص النمو. 

 زيادة حجم التجارة العالمية. 

  المشاكل اإلنسانية المشتركة مثل قضايا البيئة،  انتشار أسلحة الدمار الشاملحل.... 

 
 :األهداف الخفية

 

 هيمنة الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوربي على االقتصاد العالمي. 

 دول العالم التحكم في مركز القرار السياسي في. 

  البشرية المختلفة تعميق الخالف بين الدول والحضارات والمجموعات. 



 فرض السيطرة العسكرية والثقافية الغربية على الشعوب النامية. 

  القضاء على المشاعر الوطنية والهوية الثقافية.  
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