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عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
عناصر اإلجابة المقترحة

سلم
التنقيط

مادة الجغرافيا (اشتغال بالوثائق ) [ 01نقط ].
 – 0المؤهالت التي يتوفرعليها العالم العربي من خالل الوثيقة (3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 : )1
 المواد األولية والنفط واألراضي الزراعية 3
 اليد العاملة
 اإلمكانيات المالية 3 333

2ن
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 – 1تعريف ما تحته خط 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333:
 - التنمية  :إحداث مجموعة من التحوالت اإليجابية في مجتمع معين تسمح بالنهوض االقتصادي وترفع من مستوى
المعيشة333
 التجارة البينية  :مختلف أنواع التبادالت التجارية بين البلدان العربية 333

1ن

 –3عوامل انتقال العمالة العربية و انعكاسات ذلك على البلدان النفطية من خالل الوثيقة (333333333333333333333333333333333 : )1
 العوامل :دور النفط  +تباين متوسط الدخل الفردي بين المجموعتين  +حاجة الدول النفطية إلى اليد العاملة 3
 االنعكاسات  :اإلسهام في تنفيذ البرامج اإلنمائية في الدول المنتجة للنفط  +التحويالت المالية للدول غير النفطية

2ن

 – 4العوامل المساعدة على تطور التبادل البيني العربي انطالقا من الوثيقة (33333333333333333333333333333333333333333333333 : )3
 تسهيل وتخفيض تكاليف النقل للمنتجات بين الدول العربية أو عبرها 3
 تطوير نظام النقل 3

2,5ن

 -5تحديات التجارة البينية العربية من خالل الرصيد المعرفي333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
 تعقيد حركة إجراءات النقل والتبادل التجاري 3
 عدم توحيد القوانين المنظمة للتجارة البينية 3
 تقوية التبادل مع دول غير عربية على حساب التجارة البينية العربية 3
 تشابه اإلنتاج يضعف التكامل االقتصادي بين البلدان العربية 3
 ضعف االستثمار 333

2,5ن
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عناصر اإلجابة المقترحة
مادة التاريخ (مقالي اختياري ) [ 01نقط ].
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االختيار األول :
 - 1الجانب المنهجي 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 :
-

3/1

2ن

مقدمة مناسبة  :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلشكال والتساؤالت 3
وضوح ومنطقية التصميم 3خاتمة مناسبة

 – 1العرض :
أ – وسائل و أساليب التوسع اإلمبريالي 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333:
 وسائل اقتصادية ومالية 333
 وسائل دبلوماسية 333
 وسائل عسكرية 333
 وسائل علمية ودينية 333
ب – مظاهر االستغالل االستعماري االقتصادي للقارة اإلفريقية 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333 :
 االستغالل الفالحي 3333
الصناعي و المنجمي 333
"

" الضريبي والمالي 3333

" التجاري 33 3

ج  -االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالستغالل االستعماري في إفريقيا 33333333333333333333333333333333333333333333
 االنعكاسات االقتصادية :
 إغراق األسواق اإلفريقية بالمنتوجات والسلع األوربية على حساب الصناعات االستهالكية المحليةواالقتصادات المعيشية 3 333
 استئثار االحتكارات والشركات و المصالح التجارية باألرباح 3 تكريس التبعية االقتصادية للبلدان الرأسمالية وغياب تنمية اقتصادية بالقارة 3 333 االنعكاسات االجتماعية :
 استغالل األفارقة كعمال وجنود 3 تفكك أشكال الروابط االجتماعية التقليدية من قبيلة وعشيرة 333 تدني الخدمات االجتماعية كالصحة والتعليم والتشغيل وانتشار مظاهر البؤس 3 333 – 3الجانب الشكلي  :التعبير التاريخي – لغة سليمة – شكل التقديم 333333333333333333333333333333333333333333333333333
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2ن
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1ن
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االختيار الثاني :
 - 1الجانب المنهجي 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 :
 مقدمة مناسبة  :تحديد أهمية الموضوع ،طرح اإلشكال والتساؤالت 3وضوح ومنطقية التصميم 3خاتمة مناسبة
 – 1العرض :
أ -الضغوط االقتصادية والعسكرية333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333:
 على اإلمبراطورية العثمانية :
 االعتراف بحق روسيا في استعمال مضيقي البوسفور والدردنيل 3 فتح الموانئ العثمانية أمام التجارة األوربية 333 على تونس :
 اعتماد سياسة القروض 3 تهريب النقود التونسية 333 الضغوط العسكرية :
 على اإلمبراطورية العثمانية :
 دعم البلدان األوربية لمحاوالت االستقالل في البلقان 3 شن روسيا حروبا على اإلمبراطورية العثمانية [ حرب القرم 333 ] 1585-1554 على تونس :
 حصار الموانئ التونسية بدعوى القضاء على القرصنة البحرية كما حدث في 3 333 1541ب – اإلصالحات العسكرية والسياسية واإلدارية باإلمبراطورية العثمانية وتونس3333333333333333333333333333333333:
 اإلصالحات باإلمبراطورية العثمانية  :إلغاء نظام اإلقطاع العسكري – إلغاء جيش االنكشارية وتكوين جيش
نظامي جديد – إصالح اإلدارة – إصدار دستور 333- 1581
 اإلصالحات بتونس  :تحديث الجيش – اقتناء أسلحة حديثة – تكوين األطر العسكرية – إصدار عهد األمان
إصدار دستور 3 333 - 1511
ج – عوامل فشل اإلصالحات في تونس 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 :
 العوامل الداخلية  :معارضة بعض القوى االجتماعية لإلصالحات 333
 العوامل الخارجية  :استمرار الضغوط الخارجية األوربية على تونس خاصة من فرنسا والتي انتهت بفرض
الحماية الفرنسية على تونس 333
 – 3الجانب الشكلي  :التعبير التاريخي – لغة سليمة – شكل التقديم 33333333333333333333333333333333333333333333333333333
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