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 خاص بالمترشحين الممدرسين
المستـوى

1
من سلك البكالورٌا

الشعـب أو المسالـك
 -علوم شرعية ـ ع.تج ـ علوم ر
علوم االقتصاد والتدبير

المـــادة

التارٌخ والجغرافٌا

المعامـــل
2
3

ٌستحسن اقتراب إجابات المترشح من العناصر التالٌة:

مدة اإلنجاز

ساعتان
سلم
التنقٌط

مادة الجغرافٌا10 :ن
02ن

1ـ التعرٌف بما تحته خط فً الوثٌقتٌن رقم  1و رقم  :2تقبل كل إجابة تتمٌز بالدقة و الشمول.
ـ الناتج الداخلً الخام ـ اللجنة األوربٌة ـ العجز التجاري ـ القوات الصاعدة.
03ن
 2ـ تشخٌص واقع االنكماش االقتصادي الذي ٌواجهه االتحاد األوربً باعتماد الوثٌقتٌن رقم  1و رقم :2
ـ من خالل الوثٌقة رقم  :1تدبدب وتٌرة تطور الناتج الداخلً الخام ،عدم استقرار تطور تجارة البضائع ببلدان
االتحاد األوربً.
ـ من خالل الوثٌقة رقم  :2توقف النمو فً معظم بلدان االتحاد ،تضاعف العجز التجاري األوربً أمام القوات
الصاعدة ،شدة التنافس الصناعً و التكنولوجً للقوات الصاعدة ،فقدان أكبر القوات األوربٌة ( ألمانٌا) لمركز
الصدارة فً التجارة العالمٌة.
 3ـ مقارنة تطور المكانة االقتصادٌة لكل من االتحاد األوربً و الصٌن باعتماد مؤشري الناتج الداخلً الخام 03ن
و وضعٌة المبادالت التجارٌة الواردٌن بالوثٌقتٌن رقم  1و رقم :2
ـ من الوثٌقة رقم  :1استقرار و نمو متزاٌد للناتج الداخلً الخام و تجارة البضائع فً الصٌن مقابل تدبدبهما
و تراجعهما فً االتحاد األوربً.
ـ من الوثٌقة رقم  :2العجز التجاري األوربً تجاه الصٌن.
 4ـ تحدٌد اإلجراءات التً ٌنبغً اعتمادها لمواجهة األزمة االقتصادٌة التً ٌعانً منها االتحاد األوربً
02ن
باعتماد الوثٌقة رقم :2
ـ توسٌع انفتاح االتحاد األوربً على األسواق الخارجٌة خاصة تجاه القوات الصاعدة بهدف تقلٌص العجز
التجاري.
ـ الرفع من تنافسٌة المنتوج األوربً عن طرٌق تطوٌر البحث العلمً و التكنلوجً.
ـ البحث عن مصادر الطاقة.

مادة التارٌخ10 :ن.
 انًىظىع األول:
انجاَة انًُهجٍ.
انجاَة انشكهٍ.
انجاَة انرحهُهٍَ :فرشض ذىظُف يا َهٍ:
 -1ػىايم تؼث انُمظح انفكشَح تانًششق انؼشتٍ :
 ػىايم صُاصُح :انحًهح انفشَضُح ػهً يصش وأثشها ،ذزاَذ األغًاع األوسوتُح فٍ أساظٍ اإليثشاغىسَحانؼثًاَُح ،لُاو إصالحاخ صُاصُح فٍ يصش وذىَش وفشهها ،صُاصح انررشَك ...
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الجغرافي
ا
و

ػىايم ثمافُح :انثؼثاخ انطالتُح ،ظهىس يذاسس ػصشَح ذاتؼح نهثؼثاخ انكاثىنُكُح ،دخىل انًطثؼح
واَرشاس انصحافح وَشاغ انرشجًح إنً انهغح انؼشتُح يغ إحُاء لىاػذها ،شُىع انرضايح تٍُ انطىائف ....
 ػىايم اجرًاػُح :ذُايٍ انطثمح انىصطً ،ذزاَذ انشؼىس انمىيٍ انؼشتٍ ،لعُح انًشأج .. - 2انرُاساخ انفكشَح:
 انرُاس انضهفٍ :انذػىج إنً انرًضك تانذٍَ ،االلرذاء تانضهف انصانح ،انرىفُك تٍُ انذٍَ وانؼهى ،فرح تاباالجرهاد وَثز انثذع ،انرشكُز ػهً انرشتُحَ ،ثز انفىاسق االجرًاػُح واالصرثذاد ويىاجهح االصرؼًاس...
 انرُاس انؼهًاٍَ :انذػىج إنً انًضاواجَ ،ثز انرؼصة انطائفٍ ،حشَح انًؼرمذ انذٍَُ ،سفط االصرغاللوانًطانثح تانحشَح ،ذحشَش انًشأج و تُاء يششوع صُاصٍ َهعىٌ نرحذَث انًجرًغ....

الموضوع الثانً :
 الجانب المنهجً.
 الجانب الشكلً.
 المضمون المعرفًٌ :فترض توظٌف المعطٌات التالٌة:
 -1انًماويح انًضهحح يٍ خالل ًَىرجٍُ يٍ اخرُاس انًرششح:
صىاء يٍ انشًال ( انًُطمح انخهُفُح ) أو انجُىب ( انًُطمح انضهطاَُح ) .
 2ـ انحشكح انىغُُح انضُاصُح انًغشتُح خالل انثالثُُُاخ يٍ انمشٌ انؼششٍَ:
 راخ غاتغ صهًٍ و حعشٌ ،دٍَُ و صُاصٍ ،اػرًذخ انصحافح و انًظاهشاخ ،غانثد فٍ هزِ انًشحهحتاإلصالحاخ اإلداسَح و انضُاصُح وااللرصادَح و اجرًاػُح.
 ذأصُش أحزاب صُاصُح وجًؼُاخ ثمافُح و سَاظُح و كشفُح (كرهح انؼًم انىغٍُ يثال). 3ـ يظاهش انرحىل فٍ انحشكح انىغُُح خالل األستؼُُُاخ يٍ انمشٌ:
 ذأصُش أحزاب جذَذج (حزب االصرمالل ،حزب انشىسي و االصرمالل). ذمذَى ػشَعح االصرمالل (َُ 11اَش .)1944 ذصاػذ َشاغ انحشكح انىغُُح واَخشاغ انؼًال انًغاستح فٍ انؼًم انُماتٍ . -خطاب صُذٌ يحًذ تٍ َىصف تطُجح (  10أتشَم .)1947

ملحوظة :اعتمد فً وضع عناصر اإلجابة و سلم التنقٌط على مضمون اإلطار المرجعً ـ . 2010
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