
 فرض في العلوم االجتماعية لصف البكالوريا الفنية السنة الثالثة :

 

 

 المجال االول : تحليل مستندات 

 المستند 1 : 

 

 

 

 

 

 

  حدد نوع ومصدر هذا المستند . -1

 .  هذا المستندل أعط عنوان  -2

  ، من خالل معلوماتك المكتسبة إشرح أهم خصائص هذه الدول . يتمحور المستند حول دول الجنوب -3

 

 

  مدرسة مار  منصور المهنية 

 أنتيد –لراهبات المحبة للقديسة جان 

 بسكنتا –بزنسون 

 

 

            البكالوريا الفنية السنة الثالثة محاسبة و معلوماتية  :              الصف

                         علوم اجتماعية   :  المادة 

 االستاذ               : نويل السكاف 

  2019تشرين االول  28التاريخ               : االثنين في 

بالفعل دول غير متجانسة حيث تمتاز بالتنوع الشديد وتنقسم إلى عدة مجموعات من حيث   إن دول الجنوب هي

فمثالً تشكل كل من البرازيل والمكسيك وماليزيا وأندونيسيا المجموعة , تطورها االقتصادي واالجتماعي العام 

دول الجنوب وهي الدول المصدرة للنفط الصناعية ضمن دول الجنوب وهناك أيضاً مجموعة متميزة أخرى من 

.ثروات هائلة من مواردها النفطية يالتي استطاعت جن  
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 : 2المستند 

 2015نوفمبر /2ت 144العدد  "معلومات"مجلة 

                                         لمستند وما هو مصدره ؟ ما هو نوع ا -1

                كيف اعتبرت األمم المتحدة مكافحة الفساد ؟ -أ : من خالل المستند -2

                كيف أعربت عن قلقها ؟ -ب     

  كيف تحدث الكاتب اإلنكليزي عن الفساد في زمن العولمة ؟ -ج    

    التهديد األكبر الذي يواجهه العالم المتقدم ؟ما هو  -:أإستخرج من المستند -3

     كيف هو الفساد في العالم الفقير ؟ -ب      

 منها .           3و اشرح من خالل معلوماتك المكتسبة ،عدّد آليات أو عوامل إنتشار العولمة 

 

 المجال الثاني : 

المجاالت  –قيمة التنمية البشرية  –النظام العالمي الجديد   -–مة العول –عالم الجنوب  –عَرف العبارات التالية : عالم الشمال 

  –المركزية 

 

 

ية تمّس كل المجتمعات بل هو ظاهرة غير وطن ،ا ً محليا ً أن الفساد لم يعد شأن"إعتبرت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

لمنظمة والجريمة اوخصوصاً الجريمة  ،بين الفساد وسائر أشكال الجريمة وأعربت عن قلقها من "الصالت القائمة ."واإلقتصادات

 بما فيها غسل األموال." اإلقتصادية،

 يوم،زداد انتشاراً يوماً بعد فإن الفساد في العالم  ي ومع أن غالبية الدول المنضوية في األمم المتحدة قد انضمت إلى هذه األتفاقية،

لمتعددة الجنسيات اوقد أرتبط ذلك بنشوء الكيانات العمالقة كالشركات  ويمدّ له جذوراً متينة في مجاالت لم تشهده من قبل .

ساد بعنوان :الفساد في ة الففهو لورنس كوكروفت أصدر كتاباً عن آا ً انكليزين كاتباً أحتى  والمؤسسات اإلقتصادية غير الوطنية،

ة في الكيانات طائلة مجّسد -ث فيه عن "رابطة الزواج غير الشرعي بين سلطات الدولة وفعاليات الثروة السوبرزمن العولمة، تحد

وى تلك الكيانات، تتّورع عن شراء الذمم داخل برلمانات األمم من أجل إصدار تشريعات توافق ه االقتصادية العمالقة التي ال

 على حساب مصلحة ماليين الناس ومستقبل أجيالها." وتحقق لها مصالحها العاتية، حتى ولو كان ذلك

فها هم  ى االرهاب،أما الواليات المتحدة األميركية التي تتصدى لقيادة العالم مستعرضة عضالتها العسكرية في حرب مزعومة عل

 ضباطها وجنودها يجنون اآلالف نقداً من مبيعات الوقود غير المشروعة في أفغانستان والعراق .

ن الضرائب لترهق الشركات الكبرى وجنوحها الى التّهرب م غش""لتهديد األكبر هو ما يواجهه هذا العالم المتقدم من ولعّل ا

بها في  النسبة "المسموح" اإلقتصادات الغربية المرهقة بغالبيتها أصالً. وهناك تحذيرات غربية بأن نسبة الفساد فيه قد فاقت بكثير

 البلدان المتقدمة!

المحلية ذات  من مع السلطاتن الفساد العولمي ينهشها بالتعاون والتضاإلم الفقيرة في أميركا الالتينية وأفريقيا وآسيا فوأما العوا

من أرباح الفساد .ا ً النصيب األدنى دائم  



 

 المجال الثالث : اجب على االسئلة التالية 

. في العالم  اشرح العوامل التي ساعدت الواليات المتحدة  االميركية على الهيمنة االقتصادية و السياسية -1  

العالمية .هداف منظمة التجارة أاشرح  -2  

بيَن ايجابيات و سلبيات العولمة .  -3  

 


