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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
 

 

 (نقط01) مادة الجغرافيا
 ن 3.............................     ............................................................................................مناسب انجاز مبيان -0

 ن 0.................................................................................     :(0)مريكي من الوثيقة خصائص االنتاج الفالحي األ -2

    ...(جل المنتوجات) 0191وتيرة االنتاج الزراعي والحيواني في ارتفاع منذ  -           

  .قطن واحتاللها مراتب متقدمة عالميامساهمته بحصة مهمة في االنتاج العالمي خاصة الذرة والصوجا والحوامض وال -           

               ن 4      ...................................................................................... (4)و (3)و (2)معطيات من الوثائق الاستخراج  -3       

  ن 0,1   ......................................................  ............................................................:(2)من الوثيقة  

  نشطة الفالحية،، قوة االستثمار في األ(حي صناعيمركب فال)االندماج مع الصناعة  :األمريكيةعوامل قوة الفالحة 

 .، تحسين السالالت الحيوانيةمكننة العمل الفالحي واستعمال األسمدة الذي يؤدي إلى تزايد المردود

 مساهمة الظروف الطبيعية في قوة الفالحة:       

 ...امتداد السهول والهضاب واألحواض: التضاريس

 .وتنوع المناخات وبالتالي تنوع المنتوجات الفالحية هيمنة المناخ الرطب: المناخ

 ...وتنوع التربة( أنهار وبحيرات: )وفرة المياه

  ن 0,1     .......................................................:القطاعات االقتصادية األمريكية مساهمة تحول: (3)من الوثيقة 

 تشغيلالصناعة في مساهمة  تراجع. 2102و 0111 تراجع مساهمة الفالحة في التشغيل وفي الناتج الداخلي الخام بين 

 .ارتفاع مساهمة التجارة والخدمات في الناتج الداخلي الخام، اعهاالعاملة وارتفاليد 

 عوامل قوة التجارة األمريكية: 

 الجغرافي موقع ال(. ولية وطاقيةمواد أ)واستيراد الحاجيات الحاجة إلى تصدير الفائض : قوة االنتاج الفالحي والصناعي

 (طرق وسكك حديدية)متطورة كالنقل البحري والنهر والبري تجهيز البالد ببنيات تحتية . مريكيةالمتحدة األ لوالياتل

 .مكانة الواليات المتحدة األمريكية في التجارة العالمية. قوة العملة األمريكية. وشبكة اتصاالت وجوي،

  ن 0      ...............................:............................................وة الصناعة األمريكيةقمظاهر : (4)من الوثيقة 

 غذائية، آالت كهربائية والكترونية، الفضاء، الصيدلة، السيارات: مكانة العديد من الصناعات. 

 غاز طبيعي مسيل، بترول، كهرباء، طاقة نووية: قوة انتاج الطاقة. 

 ن 2    ...............................  :.....................................................األمريكيةحة والصناعة التحديات التي تواجه الفال  -4

 ن 0  ........    .............................................................................................................................: الفالحة 

 ... أخطار التلوث .التعرية وانهاك التربة واستنزاف المياه(. األعاصير)التقلبات المناخية 

 ... المنافسة الخارجية

 ن 0     ........ :............................................................................................................................الصناعة 

 . المنافسة الخارجية. تبعية طاقية مكلّفة. الحاجة إلى المواد األولية ومصادر الطاقة

 .للبيئة( تعدين، نسيج)ات التقليدية بعض القطاع تلويث
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                                                                                                       :األولالموضوع المقالي      

                                                                                                     
 ن    2............................       ..............منطقية التصميم وخاتمة مناسبة، وطرح اإلشكالية، ووضوح ومقدمة مناسبة: الجانب المنهجي
 ن 7...........        :............................................................................................................................الجانب المعرفي

 توزع كاآلتي                                                                                                                                                                                             

 ن 3,1.....................................................................................      بروسيا 0107الظروف العامة لقيام ثورة أكتوبر  -0

 .شية ألغلب الساكنة بالمدن واألريافيتات طبقية وتردي األوضاع المعتفاو: على المستوى االجتماعي

 فالحة بأساليب عتيقة وبنية . شبه انعدام لطرق المواصالت. لف الصناعة العصريةتخ: على المستوى االقتصادي

 .تبادل تجاري محدود. بها الموجيكسيطرة االقطاعيين على األراضي التي يعمل . عقارية معقدة

 دحة هزائم وخسائر فا)مخلفات الحرب العالمية األولى  .حكم مطلق ومتوارث بين القياصرة: مستوى السياسيالعلى 

 (.ماديا وبشريا

       ن 3,1    .................... ة عن تغيير األوضاع وسقوطهامؤقتعجز الحكومة ال: تطور االتحاد السوفياتي في فترة ما بين الحربين -2

 .اجراءات شيوعية الحرب وانعكاساتها: الثورة البولشفية

 .الحرب األهلية ومواجهة القوى الرأسمالية

 ...ة الجديدة ونتائجها اقتصاديا وسياسياياالقتصادالسياسة 

 ...وإرساء النظام االشتراكي يةسامنجزات المخططات الخم: سياسة التخطيط في عهد ستالين

   ن 0...........     .....................................................واللغة السليمة وشكل التقديمتاريخي تراعى فيه دقّة التعبير ال: الجانب الشكلي
 
 

                                                                                                      :الثانيالموضوع المقالي      

 
 ن    2........       ..................................مناسبة، وطرح اإلشكالية، ووضوح ومنطقية التصميم وخاتمة مقدمة مناسبة: الجانب المنهجي
 ن 7...........        :............................................................................................................................الجانب المعرفي

 توزع كاآلتي                                                                                                                                                           

                         :الظروف العامة للقطبية الثنائية واألزمات التي عكست الحرب الباردة -0

 ن 3,1                     مؤتمر يالطا -الحرب العالمية الثانية بعد  وبريطانياتراجع مكانة فرنسا : الظروف العامة للقطبية الثنائية 

 الخالفات في أروقة هيئة  .مشروع مارشال: رد فعل الواليات المتحدة األمريكية -والمد الشيوعي بأوربا الشرقية  

 .الجدانوفية في مواجهة مشروع مارشال .األمم المتحدة

 انشاء حلف وارسو - .تأسيس ألمانيا الغربية - .حصار برلين -.تأسيس الكومنفورم - :أزمات الحرب الباردة. 

 .انشاء حلف شمال األطلسي -.الحرب الكورية -

 ن 3,1                                                                                               :ايش السلمي واألزمات التي هددتهعمظاهر الت -2

 مؤتمرات،: اللقاءات بين المسؤولين -مبادرة خروتشوف  -مفهوم التعايش السلمي  -: مظاهر التعايش السلمي 

 .توقيع اتفاقيات -توازن الرعب  -نزع األسلحة  - زيارات

 حرب فيتنام -ربيع براغ  -... أزمة كوبا -... الجدار العازل -برلين تقسيم : التي هددت التعايش السلمي زماتاأل. 
 

 ن 0   ...........................................................    واللغة السليمة وشكل التقديم التاريخيتراعى فيه دقّة التعبير : الجانب الشكلي
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