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  عناصر اإلجابة المقترحة وسلم التنقيط
 : ما يلي( ة)تقارب إجابات المترشحينتظر أن 

 ( نقط  01االشتغال بالوثائق )  الجغرافيا أوال ـ  
 

 (1.1............................)....................................................................: ...................وضع الوثائق في سياقها  العام  -1

 ....العوامل المفسرة لها والمكانة االقتصادية لكل من الواليات المتحدة و الصين                                        

 (  1.1)........................................................................................................................: .............تعريف المفاهيم   - 2      

   :  و المعروفة بنموها االقتصادي السريع بلدان بدأت تظهر اقتصاديا على المستوى العالمي: القوى الصاعدة:  قوة اقتصادية صاعدة    -  -

  .كالصين ، وماليزيا، والهند ، وجنوب أفريقيا وتركيا ، والبرازيل ،  واألرجنتين ، والمكسيك                                    -

 ... هي الصناعة المهتمة بالمعلوميات و األجهزة االلكترونية و الفضائية و الحواسب  و غيرها : الصناعة العالية التكنولوجيا    - -

  يستعمل لتصنيف .الدخل الفردي ، ومستوى التعليم وأمد الحياة : مؤشر إحصائي مركب يقوم على ثالثة مؤشرات : مؤشر التنمية البشرية     - -

  .من طرف برنامج األمم المتحدة للتنمية 1991اعتمد مؤشر التنمية البشرية منذ سنة .بلدان العالم حسب مستواها االقتصادي واالجتماعي      -

      3-  (ن2.).............................: .  1استخراج بعض مظاهر القوة الصناعية في كل من الواليات المتحدة األمريكية و الصين من الوثيقة 

  أهمية  الصناعة عالية التكنولوجيا  في صادرات .... ( تقديم أمثلة... ) مة عالميا احتالل مراتب متقد...إنتاج متنوع  و ضخم...                 

 ....ارتفاع قيمة المنتجات الصناعية في مجال التصدير  ...البلدين                 

 

     4- (ن2.1)...... واعتمادا على مكتسبات المتعلم  4-3-2ا من الوثائق .م.و االقتصاد  الصيني وقوة الصناعة في وإبراز العوامل المفسرة لنم.                        

              ( العوامل المفسرة لقوة البلدينيقبل كل تصنيف منطقي في ترتيب : 

 :بالنسبة للصين + 

 ... صادر الطاقة  مع تقديم أمثلة تنوع ووفرة المعادن و م: عوامل طبيعية    -

         ... تقديم أمثلة ....سوق استهالكية    ضخمة   .... ارتفاع نسبة الساكنة النشيطة ... ارتفاع عدد السكان: عوامل بشرية   -

    و ما نتج عنه من  1991لي  منذ سنةنهج سياسة اإلصالح و االنفتاح على العالم الرأسما... تدخل الدولة في االقتصاد  : ...عوامل تنظيمية      - -

  تشييد عدد هائل من المصانع  ...ضخامة حجم استثمارات الشركات األجنبية ( .... إصالحات دينغ كيسياو بينغ ) مكاسب                 -

 (... 2الوثيقة )  ية العالمية  على الصيناالقتصادإقبال رجال األعمال من مختلف األقطاب ... تشغيل الماليين من اليد العاملة ...               -

 :  بالنسبة للو م ا +    

 ....  تنوع ووفرة المعادن و مصادر الطاقة  مع تقديم أمثلة: عوامل طبيعية  +  

            ائية مرتفعةقدرة شر... سوق استهالكية  ضخمة   .... ارتفاع نسبة الساكنة النشيطة ... ارتفاع عدد السكان: عوامل بشرية +              

 ...تقديم أمثلة ( 4الوثيقة )               

   التكنولوجيا العالية و القدرة على ... قوة االستثمارات في الخارج.... قوة التركيز المؤدي إلى االحتكار... فعالية التنظيم الرأسمالي ....    

  تشجيع البحث العلمي ، ارتفاع عدد الباحثين  …( 3الوثيقة) ات بالمؤسسات الصناعيةربط الجامعات    و المختبر...التجديد و التواصل       

 ( ...4تقديم مثال من الوثيقة ) بالنسبة لكل ألف نشيط مشتغل         

 (ن2.1................)................................:............  لواليات المتحدةا و لصينا من لكل و التحديات االجتماعية و البيئيةمشاكل ال  -5  
 ...التلوث البيئي ... الهجرة ...البطالة ... األقليات...نسبة الفقر :  .... الواليات المتحدة األمريكية   -           
 ... ...التلوث الصناعي ... تفاوت في التنمية البشرية ...توزيع مجالي متفاوت : ...الصين    -           
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  (تابع ) عناصر اإلجابة المقترحة وسلم التنقيط 
 
 

        (نقط 01: انتاج مقال )  التاريخ:ثانيا  

 :0ع الموضو 
 (ن 2....)..................................................................مقدمة مناسبة ،وضوح ومنطقية التصميم ،خاتمة مناسبة : الجانب المنهجي   *  

 (ن 1....) .........................................................................................التعبير التاريخي ، اللغة ، شكل التقديم :الجانب الشكلي   *  

 :انتقاء المعلومات ،صحتها ،تنوعها و ترابطها : الجانب المعرفي    * 

 :العناصر التالية  حالمطلوب إبراز المتر ش         
  

  (ن2.................................)............................................: النتائج المادية و السياسية للحرب العالمية األولى 

  الخسائر المادية : 

 ...إلحاق أضرار جسيمة باإلنتاج ألفالحي و الصناعي والتجاري..ت و التجهيزات المنشآ...الزراعية إتالف األراضي -

 ...ارتفاع الديون األوربية... فقدان أوربا لمكانتها االقتصادية  

  النتائج السياسية : 

نموذج معاهدة )  إرغام الدول المنهزمة على توقيع المعاهدات بشروط مجحفة ...انعقاد مؤتمر السالم لخدمة مصالح الدول المنتصرة  -

 (...فرساي 

 ...نهاية الرايخ الثاني ... انهيار النظام القيصري في روسيا لصالح البالشفة  -

إنشاء عصبة األمم للحفاظ ... االعتراف بحق القوميات في تقرير المصير  ( ...ظهور بلدان جديدة )إعادة رسم خريطة سياسية جديدة  -

 ... على السلم العالمي 

  (ن2...........................).....................................................:على أوربا  9121آثار األزمة االقتصادية لسنة 

مبدأ الدول الرأسمالية  لتطبيق ...  إلغاء مبدأ التبادل الحر... لمؤسسات المالية والصناعية والفالحية إفالس ا.. انهيار اإلنتاج : اقتصاديا   -

 ...نشأة نزعة اقتصادية قومية ضيقة.. ...الحمائية على أسواقها الداخلية وعلى مستعمراتها

 ...انارتفاع معدالت البطالة وآثارها االجتماعية والنفسية على السك: .. اجتماعيا  -

  بروز تيارات حزبية ...صعود أنظمة ديكتاتورية  ...فقدان الثقة في المؤسسات الديمقراطية البرلمانية : ... سياسيا -

 ( ...الحزب النازي ) و ألمانيا   (الحزب الفاشي) في ايطاليا متطرفة وخاصة        

  (ن3................................).................................................  :دور النظام النازي في اندالع الحرب العالمية الثانية 

 ...تصعيد ألمانيا لحدة التو ثر برفضها شروط معاهدة فرساي -

 (...التوسع)و نهجها سياسة المجال الحيوي  التقارب مع األنظمة الفاشية كإيطاليا واليابان : تطوير ألمانيا لسياسة المحاور -

 ...اب من عصبة األمم االنسح -

اجتياح بولونيا (... 1939إقليم السوديت ) تشيكوسلوفاكيا  (...1931االنشلوس) ضم النمسا : التوسع األلماني في أوربا الوسطى و الشرقية   -

 ( ...1939دانتزيك ) 

 . ألمانياإعالن الحكومتين الفرنسية والبريطانية الحرب على  -
 .بداية الحرب العالمية الثانية  -
 

 : 5الموضوع  

 (ن 2...............................).......................................لتصميم ،خاتمة مناسبة مقدمة مناسبة ،وضوح ومنطقية ا: الجانب المنهجي *    

 (ن 1...................) ..........................................................................التعبير التاريخي ، اللغة ، شكل التقديم :الجانب الشكلي    * 

 :انتقاء المعلومات ،صحتها ،تنوعها و ترابطها : الجانب المعرفي    * 

 :العناصر التالية  حالمطلوب إبراز المتر ش             

   (ن2...........................................................)..........................................................: تعريف اليقظة الفكرية 

م   في مصر والشام ،عبر عنها مفكرون رواد   ، 19حركة انبعاث فكري ظهرت  خصوصا في النصف الثاني من القرن  

   ...تأخذه عن الغرب إرساء نهضة تعي ما... اهتمت بمناقشة  قضايا  الدين والسياسة  و أسباب تطور المجتمع 
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  (ن2........................)..........................................:  19عوا مل نشأة اليقظة الفكرية في المشرق العربي خالل القرن  

ربي بعد تدهور أوضاع الدولة تزايد األطماع االمبريالية بالمشرق الع...  1181-1991الحملة الفرنسية على مصر سنة : ...عوامل سياسية  -

احتالل أجزاء من البالد العربية بدءا (... سياسة التتريك ) التعصب للعنصر التركي على باقي األجناس في اإلمبراطورية ... العثمانية

 ... اإلصالحات التي قام بها محمد علي ... 1138بالجزائر 

      ظهور المدارس العصرية ...د علي بمصر و التبشيرية في التأليف  و الترجمة دور البعثات الطالبية  في عهد محم: ....عوامل ثقافية  -

 ..تهماانتشار قيم التسامح بين العرب على اختالف ديان... و المطبعة و الصحافة و المجالت و دورها في إحياء الثقافة العربية  

الدعوة إلى ... تزايد الشعور العربي القومي في مواجهة سياسة التتريك ... الغربية أوربا بروز طبقة مثقفة تكونت في... : عوامل اجتماعية  -

 ...تزايد نشاط البعثات المسيحية ...تعليم المرأة

  (ن3...........................)...........................................: التيارات الفكرية المعبرة عن اليقظة الفكرية مبادئ و أفكار أهم 

 :  التيار السلفي  -أ  

 : أهم أفكار ومبادئ التيار السلفي كما عبر عنها جمال الدين األفغاني عبد الرحمان الكواكبي ومحمد عبده                    

  واالقتداء بالسلف الصالح(القران الكريم  و السنة) الدعوة إلى التمسك بمبادئ الدين اإلسالمي : في الميدان الديني ،  

 ...والعلم دينالتوفيق بين ال....ة البدعة و محارب

 مواجهة االستعمار...االتحاد بين المسلمين...نبذ االستبداد ... تطبيق الديمقراطية : في الميدان  السياسي... 

   نقد الفوارق ... وتحرير العقل من التقليد ....إصالح المجتمع عبر التربية والتعليم: في الميدان االجتماعي

 ...االجتماعية

 :التيار العلماني -ب      

 أهم أفكار التيار العلماني  كما عبر عنها فرانسيس مراش، شبلي اشميل ،فرح أنطوان                      

                  ... 
  نشر ...وتنظيم السلطة على أسس عصرية (  حرية المعتقد) الدعوة لفصل الدين عن الدولة : في المجال الديني

 ...نبد العصبية الطائفية ...م العصريالتعلي

 
  تطبيق الديمقراطية بفصل السلطات و إصدار ...تحقيق المساواة والحرية...نبد االستبداد : في المجال السياسي

 ...بناء مشروع سياسي نهضوي... الدساتير

  ية و التعليماالهتمام بالترب...تحرير المرأة ...نقد الفوارق االجتماعية :..في المجال االجتماعي... 
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