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  ) نقاط06(:اإلجابة على الجزء األول

 العالمة اإلجابة المطلب

التعاون والتنسيق الذي كان بين االتحاد السوفييتي والدول  التحالف

 ا العالمية الثانية للقضاء على ألمانيالحربالرأسمالية خالل 

 .النازية

0,5 

تكتالت عسكرية تضم دول كل معسكر من المعسكرين ،  األحالف العسكرية

تهدف إلى تنسيق التعاون العسكري بين الدول المتحالفة 

لمواجهة  أي خطر من المعسكر المعادي وفي هذا اإلطار 

 أحالف عسكرية  ورد عليه 03أسس المعسكر الغربي 

 .والمعسكر الشرقي بتأسيس حلف وارس

01 

هي ذلك الصراع اإليديولوجي بين المعسكرين الشرقي بزعامة  الحرب الباردة

. االتحاد السوفييتي و الغربي بزعامة الواليات المتحدة

األمريكية، استعملت فيها كل الوسائل باستثناء المواجهة 

 .العسكرية المباشرة بين العمالقين

01 

  

  

شرح 

المفاهيم  

والمصطلحات

 0,5 .كرينحرب حقيقية مدمرة بين المعس حرب ساخنة 

الربط بين 

األحداث 

 وتواريخها

  
 

01,5 

ذكر حلفين عسكريين تابعين 

 للمعسكر الرأسمالي
  .حلف شمال األطلسي -1

 .حلف جنوب شرق آسيا -2

01 

الحلف العسكري التابع للمعسكر 

 الشيوعي 
 0,5 .حلف وارسو

 06  المجموع
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  ) ن04(:اإلجابة عن الجزء الثاني

مراحل 

 جابةاإل
التنقيط  عنـاصر اإلجـابة

 المجزء
 المجموع

اإلشارة إلى الوضع الذي أصبح عليه العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية  المقدمة

وبعد تراجع أوربا وظهور قوتين متناقضتين إيديولوجيا ومصلحيا وسعي 

دة ، واعتماد ا لواليات المتحكل واحدة منهما إلى  فرض نظامها على العالم

 .األمريكية على  االقتصاد لتحقيق أغراض سياسية

 0,5 

  األهداف الظاهرية لمشروع مارشال – 1

 مساعدة أوربا وكل الدول المتضررة من العدوان النازي على بعث  -

  .                       اقتصادها

0,5 

 0,25 . ترميم ما خربته الحرب  في أوربا-

 0,25 .االجتماعيةمساعدة أوربا حل مشاكلها  -

 0,5 .االقتصادتمويل مشاريع اقتصادية بهدف توفير الشغل وتطوير  -

01,5 

قدرت القيمة المالية لهذا ( لمشروع مارشال)الحقيقية(الخفيةاألهداف -2

 ) مليار دوالر12المشروع بـ 

 

  :  أهداف اقتصادية–      أ 

 .في رؤوس األموال واستثمارها في أوربا التخلص من الفائض -
  

0,25 

 0,25  . تنشيط التجارة و ربط اقتصاد أوربا باالقتصاد الرأسمالي األمريكي-

  : أهداف سياسية–ب 

 . ربط أوربا بالواليات المتحدة األمريكية-

0,25 

 0,25 . دعم النظام الرأسمالي و القضاء على األفكار الشيوعية في أوربا-

 0,25 . تطويق اإلتحاد السوفييتي  ومحاصرته-

  

  

  

  

  

  

  

 العرض

 0,25             .. هيمنة الواليات المتحدة على أوربا ومن خاللها على العالم-

01,5 

تراجع أوربا بفعل الحرب العالمية الثانية جعلها عرضة لصراع القوى الكبرى  الخاتمة

الوسائل التي اعتمدتها الواليات المتحدة الجديدة، وكان مشروع مارشال من بين 

 . الحتواء أوربا ومحاصرة االتحاد السوفييتي والقضاء على نظامه
 
 
 
 
 

0,5 
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   الجغرافيا : ثانيا

  ) نقاط06( :الجزء األول 

 العالمة اإلجابة المطلب

 مصطلح اقتصادي يطلق على الدول المتخلفة اقتصاديا والسائرة في    دول الجنوب

 .طريق النمو حتى وإن كان موقعها الجغرافي في الشمال

0,5  
  

 
مصطلح اقتصادي يطلق على الدول المتقدمة اقتصاديا وتكنولوجيا *     دول الشمال

 .حتى وإن كان موقعها الجغرافي في الجنوب

0,5 

  

  

شرح 

المصطلحات 
 

عية المتوفرة  في  دول  العالم الثالث مثل المعادن الموارد الطبي ثروات

 .   ومصادر الطاقة كالبترول والغاز

0,5 

  شرح العبارة  التي تحتها خط

لقد استطاعت الدول الرأسمالية الكبرى من أن تبني اقتصادها 

وتطوره بنهب ثروات الشعوب واستعباد أبنائها ولذلك فإن الرفاهية 

إنما هي ) لدول الرأسمالية الصناعية الكبرىا(التي يتمتع بها الشمال 

 واستمر االستعماريةنتاج استغالل مارسته هذه الدول خالل الفترة 

 االقتصادي بفعل النظام الشعوب هذهل بعد استقالل االستغاللهذا 

العالمي القائم الذي فسح المجال أمام الدول الكبرى وجعلها تهيمن 

 المنظمات بعدة وسائل منها على خيرات الشعوب

  .المتخصصة والشركات المتعددة الجنسيات

  

  

  
01  

  اقتصاديين     ذكر  معيارين  

  

  

  

  
 

  :ذكر معيارين وشرحهما  مثال 

تعتبر الصناعة في الدول المتقدمة العمود :اإلنتاج الصناعي  *  

الفقري لالقتصاد بحيث تغطي احتياجاتها وتصدر الفائض إلى 

لعالم المتخلف، الذي يعتمد في احتياجاته من الخارج  عكس دول ا

  . المواد الصناعية على االستيراد

مرتفعة اليعتمد على المكننة والمردودية : اإلنتاج الزراعي * 

إضافة إلى التحكم في اإلنتاج حسب الحاجة أما في العالم المتخلف 

فالوسائل المعتمدة تقليدية والمردود منخفض ومتذبذب يخضع 

 . طبيعيةللظروف ال

  
01  
  

  

  
01 

  .مع الشرح: ارتفاع نسبة األمية*  ذكر معيارين اجتماعيين

 مع الشرح:نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية * 

0,75  
0,75 

 06  المجموع
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  ) ن04(:اإلجابة عن الجزء الثاني

مراحل 

 اإلجابة
التنقيط  عنـاصر اإلجابة

 المجزء
 المجموع

 الدول األوربية منفردة وإلى األخطار التي كانت اإلشارة إلى ضعف موارد المقدمة

تتهددها بفعل ظروفها التاريخية وإلى فقدانها لوزنها بعد الحرب العالمية 

 .وتطلعها إلى استرجاع مكانتها

 0,5 

   مراحل توسع مجال االتحاد األوربي- 1

  دول06 من طرف 25/03/1957: تأسيس السوق األوربية المشتركة* 

 ) دول06.(هي إيطاليا، فرنسا، ألمانيا الغربية، هولندة، بلجيكا ولوكسمبورغ

0,25 

   )09أصبح العدد  ( 1973انظمام بريطانيا، إرلندا الجنوبية والدانمرك * 

 ) دول10أصبح العدد  (1981انظمام اليونان * 

0,25 
 

 0,25 )12العدد  (1986انظمام اسبانيا والبرتغال * 

 0,25  )15 ( 1995انظمام النمسا ، فلندة والسويد * 

ونيا ، لتوانيا إسطونيا ت ، سلوفاكيا ، ليتشيكيابولونيا ، (  دول 10انظمام * 

 ) دولة25 (2004)، المجر، سلوفينيا ، قبرص ومالطة 

0,25 

 0,25 )27 (2007انظمام رومانيا وبلغاريا في *

01,5 

  . في االتحاد األوربياالقتصاد المشاكل التي تعيق – 2

 . بين الدول األعضاءاالقتصادي التباين في المستوى  -

0,25 

 0,25  قلة المواد األولية-

 0,25  المنافسة األجنبية-

 0,25 . ارتفاع  تكاليف اإلنتاج-

 0,25 . التلوث-

  

  

  

  

  

  

  

 العرض

 عدم احترام  مبدأ األفضلية بفعل ارتباط بعض الدول األعضاء بمنظمات

 .أخرى مثل الكومنولث مع بريطانيا والفرانكفونية مع فرنسا

0,25 

01,5 

  الخاتمة
 

 .التأكيد على أهمية التكتل في تحقيق التضامن بين الشعوب وتنمية اقتصادها
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 

 


