اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :تسيري و اقحصاد
اخحبار تادة :الحاريخ و اجلغرافيا

املدة 03 :سا و 33د
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

مجزأة مجموع

التاريخ:

الجزء األول:
 -1شرح ما تحته خط:

تدويل القضية الجزائرية :ىو التعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية لكسب السند

السياسي و الدعم المادي وتكذيب االدعاءات الفرنسية.

0.53

مؤتمر الصومام :لقاء تاريخي لقيادات الثورة لمختمف المناطق بيدف تقييم ووضع استراتيجية
لمثورة بعد انطالقيا بسنتين ،عقد بمنطقة أوزالقن في  56/08/20بالوالية الثالثة وخرج بق اررات

0.53

تنظيمية جد ىامة (وثيقة الصومام) وىندسو عبان رمضان وأشرف عميو العربي بن مييدي.
الثورة :ىي رد واع وتغيير جذري لألوضاع السائدة واستبداليا بأخرى ،وتأخذ أشكاال مختمفة.
وىنا :جميع الجيود والعمميات العسكرية التي عرفنيا الجزائر من سنة  1954إلى سنة 1962

0.53

ضد االستعمار الفرنسي ،الستعادة السيادة الوطنية.
 – 2ملء جدول األحداث :

الحدث

تاريخه

تأسيس ىيئة األمم المتحدة

 24أكتوبر 1945

تأميم قناة السويس

 26جويمية 1956

سقوط جدار برلين

 09نوفمبر 1989

3×3.53

 -3التعريف بالشخصيات :

عبان رمضان ( :)1957-1920مناضل بحركة االنتصار لمحريات الديمقراطية عضو المنظمة

الخاصة ألقي عميو القبض وحكم عميو بالسجن لمدة خمس سنوات وأطمق سراحو سنة 1955

3775

وكان ميندس مؤتمر الصومام .استشيد سنة .1957

مصالي الحاج ( :)1974-1898زعيم سياسي جزائري يمقب بأب الحركة الوطنية من مؤسسي
نجم شمال افريقيا  1926ثم حزب الشعب بالجزائر1937اول من طالب باالستقالل التام صراحة.

3775

أسس حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية 1946سجن ونفي عدة مرات نتيجة نشاطو السياسي.

فرانكمين روزفمت ( :)1945-1882الرئيس رقم  32لمو.م.أ من  1933إلى  1945عن الحزب
الديمقراطي ،ساىم في إخراج بالده من األزمة االقتصادية العالمية عام  ،1929قاد بالده إلى

3775

النصر في الحرب العالمية الثانية.

أحمد سوكارنو ( :)1970-1901زعيم سياسي أندونيسي ،قاد الحركة التحررية ضد االحتالل
اليوالندي وأحد أقطاب حركة عدم االنحياز.

صفاة  1تن 4

3775
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اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :تسيري و اقحصاد
اخحبار تادة :الحاريخ و اجلغرافيا

املدة 03 :سا و 33د

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة

مجزأة مجموع

الجزء الثاني:

مقدمة :القطبان بين ضرورة التفاىم والتوافق لمحفاظ عمى المصالح.

375

 -1دوافع التقارب بين القطبين:

 -وصول زعماء معتدلين الى الحكم في القطبين .

3725

 -توازن الرعب النووي بين القطبين .

3725

 حاجة االتحاد السوفياتي لمتنمية االقتصادية وتخفيض االنفاق العسكري . اقتناع الواليات المتحدة بفشل سياسة االحتواء والمواجية. -ضغط الرأي العام العالمي – خصوصا اوربا –

3725
3725
3725

 -ظيور حركة عدم االنحياز ودورىا اإليجابي.

3725

 -2مدى نجاح هذا التقارب:

34

 إنشاء الخط األحمر بين الو.م.أ واالتحاد السوفييتي. -تبادل الزيارات بين زعماء المعسكرين.

3725
3725

 -التعاون العممي والبرامج المشتركة لألبحاث الفضائية.

 عودة العالقات األمريكية الصينية عام  1971وانضمام الصين إلى مجمس األمن. -حل عديد األزمات الدولية بالتوافق مثل أزمة كوبا.

 -اتفاقيات الحد من انتشار وتطوير األسمحة (سالت  1وسالت .)2

الخاتمة :رغم العقبات التي واجيت سياسة التعايش السممي إال أنيا خففت نسبيا من حدة التوتر
في العالقات الدولية.

3725
3725
3725
3725
375

الجغرافيا:
 – 1شرح المصطمحات :
الدخل الفردي :نصيب الفرد من الثروة المحققة في بمد ما خالل سنة ،ويحسب بتقسيم الناتج
الوطني الخام عمى عدد سكان ذلك البمد وىو مؤشر دال عمى مستوى المعيشة.

3775

مؤشر التنمية البشرية :مؤشر مركب (تأليفي) تعتمده األمم المتحدة في تصنيف الدول ويحسب
وفق ثالثة معطيات  :أمد الحياة – المستوى المعرفي (التعميم) الدخل الفردي (المستوى المعيشي)

3775

تتراوح قيمتو ما بين ( 0و )1ويؤشر عمى مدى تقدم بمد ما.

أمد الحياة :متوسط ما يعيشو الفرد في بمد ما ويعبر عن مستوى المعيشة والتغطية الصحية في
ذلك البمد.

صفاة  2تن 4

3775

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :تسيري و اقحصاد
اخحبار تادة :الحاريخ و اجلغرافيا

املدة 03 :سا و 33د
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

مجزأة مجموع

 - 2التمثيل البياني:
 -اإلنجاز.

31

 -العنوان.

3.53

 -المقياس.

3725

أعمدة بيانية تمثل الدخل الفردي لمدول المذكورة في الجدول لسنة 2002

دولة

36

 5000دوالر

 –3التعميق عمى التمثيل البياني:

من خالل التمثيل البياني نالحظ ما يمي:
 التفاوت الكبير بين المعطيات العددية لمدول المتقدمة :اليابان -ألمانيا و الو.م.أأكثر من  40000دوالر وباقي الدول وىي المتخمفة ما بين  1000و 4000دوالر.
 الفارق الكبير بين موريطانيا ب ــ 1096 :دوالر والواليات المتحدة بـ  47132دوالر. تقارب في مستوى الدخل الفردي عند الدول المتقدمة. -تتقدم الو.م.أ دول العالم في مستوى الدخل الفردي.

صفاة  3تن 4

4×375

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :تسيري و اقحصاد
اخحبار تادة :الحاريخ و اجلغرافيا

املدة 03 :سا و 33د

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة

مجزأة مجموع

الجزء الثاني:
 المقدمة:إقميم الراين بين التطور االقتصادي والمشاكل التي تواجو االتحاد األوربي.

375

 -1الوزن االقتصادي إلقميم الراين:
 -تتركز فيو جل األنشطة االقتصادية (صناعات حديثة –انتاج فالحي).....

3725

 -أكبر وأقدم تجمع لمبنوك والبورصات (فرانكفورت) ومنطقة استقطاب رؤوس األموال.

3725

-

توفره عمى موانئ نيرية وبحرية (روتردام).

3725

 -مركز دولي لألعمال والتبادل التجاري.

3725

 -إقميم مكتظ سكانيا (اليد العاممة – السوق االستيالكية).

3725

 -المساىمة ب  % 46من صادرات االتحاد األوربي و %18من الصادرات العالمية.

3725

 -2الصعوبات التي تواجه االقتصاد األوربي:
 -التبعية االقتصادية في المواد األولية ومصادر الطاقة.

375

 -المنافسة الداخمية والخارجية.

375

 -تباين درجات التقدم بين أعضاء االتحاد.

3725

 -الديون السيادية التي تيدد اقتصاد بعض الدول (اليونان).

3725

الخاتمة :رغم الصعوبات إال أن مشروع االتحاد األوربي قطع خطوات عمالقة في طريق تحقيق
أىداف اتفاقية روما .1957
مالحظة :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.

صفاة  4تن 4

375
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اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :

اخحبار تادة :الحاريخ واجلغرافيا الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 33 :سا و 33د
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

مجزأة مجموع

التاريخ:

الجزء األول:

 -1شرح ما تحته خط في النص:

 -النشاط الدبلوماسي :ىو تمك الجيود واألنشطة التي قامت بيا جبية التحرير الوطني لكسب

0.50

التأييد والدعم والتعاطف الدولي مع الثورة ،كما يعني حسن إدارة العالقات الدولية.

 -المحافل الدولية :مجموعة الييئات والمنظمات العالمية والمؤتمرات التي تنظميا الييئات

0.50

 -جيش التحرير الوطني :الجناح العسكري لجبية التحرير الوطني أثناء الثورة الجزائرية ،ميمتو

0.50

الحكومية وغير الحكومية ،تعد منب ار لمتعريف بالقضية الجزائرية.

القيام بمختمف األنشطة العسكرية ضد االستعمار بيدف تحقيق االستقالل ،أعمن عن تشكيمو في

.54/11/01

 -2التعريف بالشخصيات:

 -فرحات عباس )1985-1899( :زعيم االتجاه اإلدماجي ،رئيس أحباب البيان والحرية،

االتحاد الديمقراطي لمبيان الجزائري ،أول رئيس لمحكومة الجزائرية المؤقتة  ،1958رئيس

0775

الجمعية التأسيسية  ،1962توفي في .1985/12/23

 -هاري ترومن )1972-1884( :رئيس الواليات المتحدة األمريكية ،من الحزب الديمقراطي،

0.75

صاحب سياسة االحتواء ،مؤيد لميجرة الييودية إلى فمسطين ،اآلمر بإلقاء القنبمتين عمى اليابان،
صاحب مبدأ عرف باسمو.

-المهاتما غاندي )1948-1869( :يمقب برسول الالعنف ،زعيم ىندي قاوم الوجود

0.75

اإلنجميزي مقاومة سممية ،صاحب مقولة "ال عنف وال خوف".

 -ديدوش مراد )1955-1927( :شييد جزائري ،عضو حزب الشعب ثم حركة االنتصار،

0.75

المجنة الثورية لموحدة والعمل ،ومجموعة الستة ،قائد المنطقة الثانية.

 -3األحداث المعلمية:

الحدث

التاريخ

تشكيل الحكومة المؤقتة

99سبتمبر 9958

0750

وقف إطالق النار.

99مارس 9961

0750

المؤتمر التأسيسي لحركة عدم االنحياز

 6-9سبتمبر 9969

0750

صفاة  1تن 6

06

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :

اخحبار تادة :الحاريخ واجلغرافيا الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 33 :سا و 33د
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

العالمة

مجزأة مجموع

الجزء الثاني:

المقدمة :العالم الثالث بين صراع الحرب الباردة وتصفية االستعمار.

0750

 -1مدى استفادة شعوب العالم الثالث من هذا الصراع:


االحتكاك بين شعوب العالم الثالث.



تصاعد المد التحرري .

االستفادة من تراجع االستعمار التقميدي.



حصول بعض شعوب العالم الثالث عمى االستقالل ( سوريا ولبنان  ،اليند



والباكستان.)...

0715
×
6

االستفادة من دعم المعسكر الشرقي.



 التكتل األفروآسياوي و تكوين تنظيم خاص بالعالم الثالث(حركة عدم االنحياز).
 -2مظاهر التبعية لمرحلة ما بعد االستقالل في إفريقيا وأسيا:

04

 التبعية االقتصادية والثقافية ( الكومنولث ،الفرانكفونية ).

 االتفاقيات المجحفة (الشراكة ،سوق استيالكية ،تسييالت جمركية).
 قواعد وأحالف عسكرية.
 رىـن القرار السياسي.

0.25
X
6

 حكومات موالية.
 ديون متراكمة.

الخاتمة :العالم الثالث مجبر عمى الصمود لمحفاظ عمى استقاللو.

0.50

الجغرافيا:

الجزء األول:

 -1شرح ما تحته خط في النص:

 -البنية التحتية :جممة التجييزات الضرورية لتنشيط الحركية االقتصادية ( الطرقات ،السكك

0.75

الحديدية والموانئ ،المطارات والجسور ،شبكة االتصاالت والمدارس ،المعاىد الجامعات
والمستشفيات.)...

 السلع األولية :السمع ذات القيمة ،وذات النوعية الموحدة ،تشمل المواد الطبيعية والموارداألساسية والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية ( خامات الحديد ...الخ) وىي قابمة لمتبادل مع منتوج
آخر من نفس النوع.

صفاة  2تن 6

0.75

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :

اخحبار تادة :الحاريخ واجلغرافيا الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 33 :سا و 33د
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
 األسواق المالية :المكان الذي يمتقي فيو الطمب والعرض لرؤوس األموال الطويمة األجل لتمويلجزء من االقتصاد بمعنى آخر ىي طريقة لتعبئة وتحويل االدخارات الوطنية المجمعة الستثمارىا

العالمة

مجزأة مجموع
0.50

في مشاريع اقتصادية( بنوك وبورصات).
 -2أ -الرسم البياني :تمثيل مناطق التبادل التجاري الرئيسية لمجزائر سنة 1099
 -اإلنجاز.

1×0715

 -مقياس الرسم.

0715

 -العنوان.

0715

 المفتاح. تحويل النسب إلى درجات:%100
%1

0715
°360
س

أ -الصادرات:
االتحاد األوروبي°194,4=3,6×54 :
الو.م.أ°84,96=3,6×23,6 :
بقية العالم°80,64=3,6×22,4 :

360 1
3, 6 
ومنو :س 
100

0715

3×0715

أ -الواردات:
االتحاد األوروبي°197,28=3,6×54,8 :
الو.م.أ°21,24=3,6×5,9 :
بقية العالم°141,48=3,6×39,4 :

3×0715

صفاة  3تن 6

06

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :

اخحبار تادة :الحاريخ واجلغرافيا الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 33 :سا و 33د
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

الصادرات

المفتاح:

مقياس الرسم:
نصف القطر = 3سم

الواردات

المفتاح:

مقياس الرسم:
نصف القطر = 3سم

العنوان :رسم بياني لمناطق التبادل التجاري للجزائر سنة 1111

صفاة  4تن 6

العالمة

مجزأة مجموع

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :

اخحبار تادة :الحاريخ واجلغرافيا الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 33 :سا و 33د
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

العالمة

مجزأة مجموع

ب -التعليق على الجدول:
من خالل معطيات الجدول نالحظ ما يمي:
 محدودية المبادالت التجارية لمجزائر العتمادىا عمى مورد واحد ( البترول). -أغمب المبادالت الجزائرية تتم مع االتحاد األوربي يعود ذلك إلى:

4×0.15

ارتباطيا باتفاقية  - 2002القرب الجغرافي  -االستعمار..

 ارتفاع حجم المبادالت التجارية لمجزائر مع الو .م.أ باعتبارىا أكبر قوة اقتصادية في العالم. تعدد مناطق التبادل عبر مناطق مختمفة من العالم مرتبط بتوجو الجزائر نحو تنويع مناطقتبادليا لمواجية احتكار الدول الكبرى.

الجزء الثاني:

المقدمة :العالم الثالث بين إشكالية التخمف وانعكاسات العولمة .

075

 -1مظاهر التخلف للعالم الثالث في المجالين السياسي واالقتصادي:

أ -المجال السياسي:

 -عدم االستقرار السياسي وفقدان حرية القرار السياسي.

 -انعدام الديمقراطية.

1×0715

ب -المجال االقتصادي:
 سيطرة االستثمار األجنبي عمى اقتصادياتيا ( أمريكا الالتينية). انحصار صادراتيا أساسا في المواد األولية الخام وبعض المنتجات األساسية. ضعف مساىماتيا في قطاعات االقتصاد)الزراعة  ،التجارة  ،الصناعة.) ...وضعف استفادتيا من الدخل العالمي.

5×0715

 -التخمف التكنولوجي.

 المديونية الكبيرة التي تتخبط فييا البمدان النامية أزيد من  2000مميار دوالر حاليا. –2الحلول للخروج من ظاهرة التخلف:

04

 حسن استغالل الموارد واالستثمار األمثل لإلمكانات. -اعتماد استراتيجية اقتصادية واضحة األىداف.

 -االعتماد عمى اإلمكانيات الذاتية والتعاون جنوب-جنوب.

 -العمل عمى تغيير قواعد النظام االقتصادي العالمي القائم.

صفاة  5تن 6

5×0715

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :

اخحبار تادة :الحاريخ واجلغرافيا الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 33 :سا و 33د
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

العالمة

مجزأة مجموع

 العصرنة والتحديث واستغالل نتائج األبحاث العممية. -عقمنة التسيير وترشيد النفقات.

 توفير المناخ المالئم لالستثمارات (قوانين محفزة ،أمن ،استقرار).مالحظة :اعتماد خمسة أجوبة صحيحة.

الخاتمة  :التعاون واالستغالل األمثل لإلمكانيات المحمية ضرورة حتمية لمخروج من دائرة
التخمف ومخالب القوى الكبرى .
مالحظة :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.

صفاة  6تن 6
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