اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :

اخحبار تادة :الحاريخ و اجلغرافيا

الشعبة :لغات أجنبية

املدة 33:سا  33د

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة

مجزأة مجموع

مادة التاريخ:

الجزء األول:

 /1شرح المصطمحات:

مناطق النفوذ :هي مناطق واقعة في دائرة الهيمنة المباشرة أو غير المباشرة لقوة معينة في

7.05

مجاالتها السياسية أو االقتصادية أو العسكرية أو تكون مجتمعة وترتبط بمصالح تمك الدول.
بؤر التوتر :هي مناطق الصراع بين المعسكرين مثل  :برلين ،كوبا ،كوريا ،السويس ...

7.05

مجمس األمن :أحد أهم أجهزة األمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السالم واألمن الدوليين

7.05

طبقاً لمفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة .له سمطة قانونية عمى حكومات الدول األعضاء
يتكون من خمسة أعضاء دائمين لهم حق النقض وعشرة أعضاء غير دائمين.

 /2التعريف بالشخصيات:

جورج بوش األب ( :)1224الرئيس الـ 14لمو.م.أ  .4111/4191عرفت مرحمته نهاية الحرب

7.05

الباردة  4191وغزو العراق ،صاحب فكرة النظام الدولي الجديد.

العربي بن مهيدي ( :)1957-1923من مناضمي حزب الشعب ،حركة االنتصار لمحريات 7.05
الديمقراطية ،المنظمة الخاصة ،المجنة الثورية لموحدة والعمل ،لجنة  ،22قائد المنطقة الخامسة،

لجنة التنسيق والتنفيذ ،استشهد تحت التعذيب في  00مارس .1591

أندري جدانوف ( :)1948-1896مسؤول الدعاية في الحزب الشيوعي السوفييتي ،صاحب مبدأ

7.05

عرف باسمه ،مؤسس الكومنفورم ،صاحب أطروحة الكتمتين (الشرقية والغربية).

 /3جدول األحداث:

تاريخه

الحدث
مؤتمر باندونغ

 20/11أفريل 1599

تأسيس المنظمة الخاصة

 41فيفري 4114

العدوان الثالثي عمى مصر  91أكتوبر 4111

7.57
7.57
7.57

الجزء الثاني:

المقدمة :نجاحات الثورة الجزائرية وانعكاساتها عمى نضال الشعب الجزائري( .أو أية مقدمة

7.57

وظيفية).

 -1المحطات الرئيسية لتحضير الثورة الجزائرية:
 -ميالد المجنة الثورية لموحدة والعمل مارس .1590

صفاة  1تن 4

7.25
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اخحبار تادة :الحاريخ و اجلغرافيا

الشعبة :لغات أجنبية

املدة 33 :سا  33د

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة

مجزأة مجموع

 -اجتماع لجنة الـ  22في جوان .1590

7.25

 -اجتماع لجنة الستة في أكتوبر  1590وتقسيم الجزائر إلى  09مناطق.

7.57

 -ميالد جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني.

7.57

 -2مميزات فترة ما بعد مؤتمر الصومام:
 -التنظيم السياسي والعسكري.

7.25

 -زيادة االلتفاف حول الثورة.

7.25

 -تزايد العمل المسمح.

7.25

 -شمولية الثورة لكل التراب الوطني.

7.25

 -زيادة التأييد الدولي لمثورة.

34

7.25

 -إجبار فرنسا عمى ارتكاب أخطاء أثرت سمبا عمى دبموماسيتها (المشاركة في العدوان

7.25

الثالثي عمى مصر ،القرصنة الجوية ،أحداث ساقية سيدي يوسف).

الخاتمة :تنظيم الثورة ضمان الستم ارريتها و نجاحها( .أو أية خاتمة وظيفية).

5.15

مادة الجغرافيا:

الجزء األول:

 /1شرح المصطمحات:
منظمة األغذية والزراعة :هي منظمة متخصصة تابعة لألمم المتحدة مقرها روما ،تقود

الجهود الدولية لمقضاء عمى الجوع في العالم ،تأسست في أوت  ،1509تضم  150عضوا إضافة

7.05

إلى االتحاد األوربي.

البمدان النامية :هي مجموع البمدان التي تنتمي إلى العالم الثالث ،تمكنت من تحقيق تنمية
اقتصادية إال أنها لم تتخمص من كل مظاهر التخمف ،منها الب ارزيل،الهند والصين ...

الشراكة :هي كل أشكال التعاون ما بين الدول والمؤسسات والمنظمات لمدة معينة تهدف إلى تقوية
فعالية المتعاممين من أجل تحقيق األهداف التي تم تحديدها.

7.05
7.05

 /2أ -الرسم البياني:


اإلنجاز:

72.25



العنوان:

7.57

صفاة  2تن 4
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العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

منحنى بياني لمتوسط أسعار النفط من سنة  2000إلى 2011

مجزأة مجموع
445
455
15
95
45

 45دوالر

15

 4سنة

15
15
15
95
45

9555 9554 9559 9551 9551 9551 9551 9554 9559 9551 9545 9544

/2ب -التعميق عمى الرسم البياني :من خالل الرسم البياني نالحظ:
-

تذبذب أسعار النفط وعدم استقرارها.
تراجع أسعار النفط خالل سنة.1002
ارتفاع األسعار بين .1002-1002
تراجع كبير في أسعار النفط سنة .1002
عودة أسعار النفط لالرتفاع سنة.1022

1×5.15

الجزء الثاني:

المقدمة :انقسام العالم اقتصاديا إلى شمال متقدم وجنوب متخمف (أو أية مقدمة وظيفية).

 -1عوامل تقدم دول الشمال وتخمف دول الجنوب:

 االستعمار واستفادة الشمال منه عمى حساب الجنوب. -االستقرار السياسي في الشمال وانعدامه في الجنوب.

 -طبيعة النظام االقتصادي العالمي الميبيرالي االستغاللي.

صفاة  3تن 4

7.57
7.25
7.25
7.25
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عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
 نجاح السياسات االقتصادية في الشمال وفشمها في الجنوب. -تشجيع العمم والبحث العممي في الشمال عكس الجنوب.

 -تحكم الشمال في التكنولوجيا عكس الجنوب الذي يستوردها وال يستوعبها.

العالمة

مجزأة مجموع
7.25
7.25
7.25

 -2مظاهر التخمف االقتصادية في دول الجنوب:
-

تواضع المساهمة في االقتصاد العالمي (  %10في اإلنتاج الصناعي و % 11في التجارة
العالمية وأقل من  % 20في الدخل الخام العالمي).
التبعية االقتصادية لمعالم المتقدم.
ضعف نسب النمو االقتصادي وتراجعها أحيانا.
1×5.15
سوق استهالكية لمنتوجات عالم الشمال.

مالحظة :تعتمد ثالث إجابات صحيحة.

الخاتمة :ضرورة إعادة النظر في النظام االقتصادي العالمي القائم( .أو أية خاتمة وظيفية)7.57 .
مالحظة :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.

صفاة  4تن 4

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :لغات أجنبية
اخحبار تادة :الحاريخ و اجلغرافيا
الموضوع الثاني

املدة 3 :سا و  33د

العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة

التاريــخ:

مجموع

الجزء األول:

 -1شرح المصطمحات:

تأسست

0.50

 تفاوض :ىو محادثات ثنائية أو متعددة األطراف تتناول قضية ما ،قصد الوصول إلى

0.50

 حادث ساقية سيدي يوسف :عممية مطادرة االستعمار الفرنسي لمثوار الجزائريين إلى قرية

0.50

 جبهة التحرير:

ىي الجناح السياسي الذي قاد الثورة الجزائرية

في 1554/10/23بعد حل المجنة الثورية لموحدة والعمل.
اتفاق وايجاد صيغ لمتفاىم ...

ساقية سيدي يوسف التونسية وقصفيم بيا في  .1958/02/08لمتضييق عمى الثورة.

 -2التعريف بالشخصيات:

 بيل كمينتون :ولد عام  ،1946رئيس الواليات المتحدة األمريكية سنة  ،1993من الحزب

0.50

 فيدال كاسترو :ولد عام  ،1927رئيس كوبا ،قاد الثورة ضد باتيستا العميل لمو.م.أ سنة

0.50

الديمقراطي ،أشرف عمى بعض مشاريع التسوية لمقضية الفمسطينية.

 ،1959وكان أكبر المعارضين لسياسة أمريكا ،عرفت فترتو (أزمة صواريخ) سنة
 ،1962كادت أن تؤدي إلى مواجية مسمحة بين المعسكرين.

 بـــن يوســـف بـــن خـــدة ( :)2003-1523عض ووو قيووادي فووي حركووة االنتصووار لمحري ووات
الديمقراطيووة ،عووين عضووا فووي المجمووس الوووطني لمثووورة ،تورأس وفوود جبيووة التحريوور فووي لنوودن

0.50

وبمغوراد لمتعريووف بالقضووية الجزائريووة ،رئوويس الحكومووة المؤقتووة لمجميوريووة الجزائريوة مووا بووين

.1962/1961

 -3تصنيف الدول حسب االنتماء إلى الحمف األطمسي أو حمف وارسو:

أ -تصنيف الدول حسب االنتماء:

 الدول المنتمية لمحمف األطمسي :بمجيكا  -إسبانيا – اليونان.
 الدول المنتمية لحمف وارسو :رومانيا – بولونيا  -المجر.

ب -التوقيع عمى الخريطة:

0.50
0.50
6×052.

 اإلنجاز
 العنوان

0.25

 المفتاح

0.25

صفاة  1تن 5
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اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :لغات أجنبية
اخحبار تادة :الحاريخ و اجلغرافيا
الموضوع الثاني

املدة 3 :سا و  33د

عناصر اإلجابة
الجزء الثاني:

العالمة

مجزأة

مجموع

0.50

مقدمة :العالقات الدولية بين التصعيد والتيدئة.

 -1وسائل الصراع بين المعسكرين:

0.25

 التنافس العممي والتقني.

0.25

 السباق نحو التسمح.

0.25

 الجوسسة والجوسسة المضادة.

 االنقالبات واالغتياالت السياسية.

0.25

 الدعاية المغرضة.

0.25

 إثارة األزمات الدولية.

04

0.25

 -2اال نعكاسات السمبية لهذا الصراع عمى العالم الثالث:
 تراجع المساعدات االقتصادية.

 فقدان حركات التحرر لمدعم السياسي والعسكري.

 تكريس ىيمنة جديدة اقتصادية وسياسية في إطار سياسة االحتواء.
خاتمة :التعايش السممى كان حتمية لتجنب مواجية نووية شاممة ،وفي نفس الوقت اتفاق الكبار
عمى حساب الصغار.

0.50

0.50
0.50
0.50

الجغرافيا:

الجزء األول:

 -1شرح المصطمحات:

العولمة :تعني الشمولية ،أي انتشار نفس القالب االقتصادي والسياسي والثقافي عمى المستوى 0.75
العالمي.

البمدان الفقيرة :ىي دول الجنوب (العالم الثالث) التي استقمت حديثا وتعاني تخمفا في جميع 0.75
المجاالت (االقتصادية ،االجتماعية ،العممية .)...
الخوصصة :ىي عممية نقل ممكية المنشآت العامة أو إدارتيا من القطاع العام إلى القطاع 0.75
الخاص ،وتيدف إلى تقميص دور الحكومات في ممكية وسائل اإلنتاج.

صفاة  2تن 5

06
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املدة 3 :سا و  33د

 /2أ -التمثيل البياني:


1.25

اإلنجاز

0.50

 العنوان

رسم بياني يمثل نصيب الفرد من الدخل القزمي لبعض دول العالم سنة :2311

35166

7476
2213

824

المقياس:
1سم

 5333دوالر.

1سم

34431

5269

عمود.

/2ب -التعميق عمى الرسم:
نالحظ من خالل الرسم البياني ما يمي:






التباين الكبير في قيمة نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي بين ىذه الدول.
ارتفاع كبير في قيمة نصيب الفرد من الدخل في استراليا وكندا.

يقل عن
انخفاض في ىذه القيمة لدى ّ
بقية الدول(مصر ،الصين ،اليمن ،مدغشقر) .حيث ّ
معدل الدول المتطورة بأكثر من عشر مرات.
يعكس التباين حالة و مستوى التقدم في الدول األولى وحالة ومستوى التخمف في الدول
األخيرة.

صفاة  3تن 5

0.50
0.50
0.50
0.50

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :لغات أجنبية
اخحبار تادة :الحاريخ و اجلغرافيا
الموضوع الثاني

املدة 3 :سا و  33د

عناصر اإلجابة
الجزء الثاني:

مقدمة :لم تصبح المواد الغذائية بمنأى عن التجاذبات السياسية الدولية.

 -1العوامل المتحكمة في تجارة القمح:

العالمة

مجزأة

مجموع

0.50

 الظروف الطبيعية (الجفاف والفيضانات).

0.25

 المواقف السياسية.

0.25

0.25

 العرض والطمب.

 االضطرابات وعدم االستقرار السياسي.

 االحتكار والمضاربة (الشركات متعددة الجنسيات).

 -2االنعكاسات المترتبة عن احتكار الدول المتقدمة لتجارة القمح:
 التحكم في األسعار ورفعيا مما يرىق ميزانية الدول.
 تراكم الديون بسبب ارتفاع فاتورة الغذاء.

 رفع أسعار مستمزمات اإلنتاج (بذور ،ج اررات )....مما يعمق العجز الغذائي.
 ممارسة الضغوط السياسية واالقتصادية الفتكاك تنازالت سياسية واقتصادية.
الخاتمة:

تحقيق األمن الغذائي لدول العالم الثالث أصبح مطمبا ممّحا لمحفاظ عمى السيادة الوطنية.

مالحظة :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.

صفاة  4تن 5

0.25
0.25
0.50

0.50
0.25
0.50

0.50

04

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :لغات أجنبية
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املدة 3 :سا و  33د

تعيني دول حلف وارسو ودول احللف األطلسي على خريطة أوروبا

دول عضوة في حمف
وارسو:
رومانيا
1
2

بولونيا

3
المجر
دول عضوة في
الحمف األطمسي:
بمجيكا
1

2
3

2

إسبانيا

1

اليونان
3

1

2
3

صفاة  5تن 5

