
  -1-جامعة باتنة 

 كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر 

  االقتصاد قسم 

 تخصص اقتصاد صناعً 

مقٌاس التحوالت الصناعٌة  تصحٌح نموذجً المتحان  

م فقط المصطلحات المعبرة بدقة امحتوى التقاطعات الناتجة )استخد إبرازمع الشكل  استكمالاإلجابة:

          أدناهيكون وفق النموذج التحليلي  واختصار (

4ث.ص                   3ث.ص                      2ث.ص                     1ث .ص                         

قبل الثورة الصناعية                            

.............................................................................................................. )....؟(1المؤشر   

).....؟(..............................................................................................................2المؤشر  

غاٌة  إلى  

 

)....؟( ..............................................................................................................11المؤشر  

 األفقٌةبعد تحدٌده بداللة التحوالت  )الطاقة(1تحلٌل محتوى تقاطعات المؤشر رقم  -

 : مرحلة ما قبل اكتشاف النفط والغاز األولالمتغير 

 :استخدام النفط والغازالمتغير الثاني 

 : اكتشاف الطاقة الكهربائيةالمتغير الثالث 

 الطاقات البديلة  : المتغير الرابع

 بعد تحدٌده بداللة التحوالت األفقٌة (الفكر االقتصادي)2تحلٌل محتوى تقاطعات المؤشر رقم   -

  المدرسة الكالسيكيةالمتغير األول: مرحلة 

 المدرسة الكينزيةالمتغير الثاني :

 المدرسة النقدية والحديةالمتغير الثالث : 

  اقتصاد المعرفةالمتغير الرابع:  



 بعد تحدٌده بداللة التحوالت األفقٌة (اإلداريالفكر )3تحلٌل محتوى تقاطعات المؤشر رقم  -

  المدرسة الكالسيكيةالمتغير األول: مرحلة 

 مدرسة العالقات اإلنسانية المتغير الثاني :

 مدرسة تحليل النظمالمتغير الثالث : 

  المدارس الحديثةالمتغير الرابع:  

بعد تحدٌده بداللة التحوالت  (االستثمارات الصناعٌة)4تحلٌل محتوى تقاطعات المؤشر رقم  -

 األفقٌة

 المتغير األول: مرحلة االستغالل االستعماري  

 المتغير الثاني : ظهور االحتكارات

 المباشرة وغير المباشرة األجنبيةظهور االستثمارات  المتغير الثالث :

 المتغير الرابع:  عولمة االستثمارات 

بعد تحدٌده بداللة  (المنشاة الصناعٌة والبنكٌة)5تحلٌل محتوى تقاطعات المؤشر رقم  -

 التحوالت األفقٌة

 المتغير األول: مرحلة الورشة المنزلية 

 المانيفاكتورا المتغير الثاني : ظهور المصانع

 المتغير الثالث : ظهور الشركات العمالقة

 المتغير الرابع:  العابرات للقوميات 

بعد تحدٌده بداللة التحوالت  (التقسٌم الدولً للعمل)6تحلٌل محتوى تقاطعات المؤشر رقم  -

  األفقٌة

 المتغير األول: التقسيم االستعماري 

 المتغير الثاني : التقسيم الجديد

 الثالث : التقسيم الحديثالمتغير 

 المتغير الرابع:  التوحيد

بعد تحدٌده بداللة  (التوطن والهندسة الصناعٌة)7تحلٌل محتوى تقاطعات المؤشر رقم   -

  التحوالت األفقٌة

  مصانع المتغير األول: 

 مدن صناعيةالمتغير الثاني : 

 مناطق صناعيةالمتغير الثالث : 



 متخصصة )ذات تكنولوجيا عالية(مناطق صناعية المتغير الرابع: 

بعد تحدٌده  (إعادة هندسة الجغرافٌا الصناعٌة )8تحلٌل محتوى تقاطعات المؤشر رقم  -

  بداللة التحوالت األفقٌة

  سيطرة الواليات المتحدة أ المتغير األول:

 إعادة بناء اوروباالمتغير الثاني : 

 ارتقاء اليابان المتغير الثالث : 

 ظهور الصين واالقتصاديات الناشئة المتغير الرابع: 

بعد تحدٌده بداللة التحوالت  (التراكم الرأس مالً)9تحلٌل محتوى تقاطعات المؤشر رقم  -

  األفقٌة

 الفوردي  األول التراكم الصلبالمتغير 

  التراكم الصلب المتغير الثاني : 

  التراكم المرنالمتغير الثالث : 

 التراكم المرن المتغير الرابع: 

 (بعض المفاهٌم كالتسوٌق والمسؤولٌة المجتمعٌة )11تحلٌل محتوى تقاطعات المؤشر رقم  -

  بعد تحدٌده بداللة التحوالت األفقٌة

  األول كمرادف للبيع  المتغير 

  لإلنتاج المتغير الثاني : 

 ظهور مفهوم التسويقالمتغير الثالث : 

 كمفهوم اجتماعي  المتغير الرابع: 

 مالحظة :

مؤشرات ، كل مؤشر مرتبط بأربع متغٌرات تتقاطع مع التحوالت الصناعٌة األربعة من الثورة  11هناك 

 لكل تحلٌل تقاطعً . 1.5( تقسم على 12الصناعٌة األولى إلى الرابعة، ومنه كل مؤشر ٌحسب بنقطتٌن )

 

 


