اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوراي7102 :
عناصر اإلجابة
التاريخ

العالمة
مجزأة مجموع

(الموضوع األول)

الجزء االول:

 )1شرح المصطلحات التي تحتها خط في النص:

 -الصراع العقائدي :الخالف بين المعسكرين حول نشر كل منهما لمبادئ مذهبه السياسي واالقتصادي في العالم
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m
باعتماد وسائل مختلفة...
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 -سباق التسلح :سياسة عسكرية انتهجها المعسكران لتطوير القدرات الدفاعية بهدف تحقيق التفوق العسكري...
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 -الحرب النووية :الصراع المسلح الذي تستخدم فيه األسلحة النووية...

01
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 )2اكمال الجدول:

التاريخ

الحدث

0491 / 06 / 60

تأسيس مكت الكومنفورم

1591-11-22

سلم الشجعان

0409/ 60 / 61

نهاية معركة ديان بيان فو

01
01
01

الجزء الثاني:

 -مقدمة :من أجل نجاح الثورة و تحقيق أهدافها اعتمدت على مختلف الوسائل و األساليب والتي منها تعبئة

5.0

الشعب ليقوم بدعمها .فما دور الشعب في إنجاحها وما انعكاسات ذلك؟
 )1دور التعبئة الجماهيرية في دعم الثورة:

 -إيمان الشعب بعدالة قضيته وضرورة مواجهة االستعمار لتحقيق استقالله.

-التطوع في صفوف جيش التحرير الوطني وتزايد عدد المجاهدين والمسبلين ورصد أخبار العدو.

-دفع االشتراكات المالية ( أيضا من قبل المهاجرين خاصة في فرنسا) والتزويد بالمؤونة واإليواء .

6×0.25

 شن اإلضرابات ( الطلبة والعمال ) والمظاهرات ( .)0400/06/01، 0406/01/00 المشاركة في التظاهرات الرياضية والثقافية في الخارج للتعريف بالقضية الجزائرية. -التصويت لصالح استقالل الجزائر في استفتاء .0401/61/60
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 )2انعكاسات ذلك على االستعمار:

 -زيادة عدد القوات الفرنسية في الجزائر بعد االنهزام في الفيتنام.

 -تزايد األعبا ء و التكاليف على الخزينة الفرنسية ( أزمة مالية ).

cy
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 -تكثيف عمليات القمع ضد كل فئات الشعب خاصة في األرياف.

6×5..0

 أزمات سياسية متتالية نتيجة اإلخفاق في القضاء على الثورة سقوط الحكومات وانهيار-المشاريع اإلغرائية إلبعاد الشعب عن الثورة ( مشروع سوستال ،مشروع قسنطينة).

 -الضغوط الدولية والمفاوضات ثم االعتراف باستقالل الجزائر.

 خاتمة :كان التفاف الشعب حول الثورة أهم العوامل في استم ارريتها ونجاحها رغم قلة اإلمكانيات واإلجراءاتالفرنسية الرامية لقمعها.

صفحة  1من 5

3as.ency-education.com
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الجمهورية الرابعة ،محاوالت انقالبية).

5.0

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوراي7102 :
الجغرافيا

الجزء األول :
 )1شرح المصطلحات التي تحتها خط في النص:

50

 البلدان الفقيرة :دول العالم الثالث التي لم التي ليس بإمكانها توفير االحتياجات الضرورية لسكانها وال تملكالوسائل الكافية للتنمية.

50
50

m

 تحرير األسواق :فتح األسواق أمام المنافسة بين المنتجين دون تدخل الحكومات في تحديد األسعار والسلع. -الخصخصة :تحويل مؤسسات القطاع العام إلى الخواص عن طريق البيع أو التنازل .

10
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 )2التعليق على الجدول :


ارتفاع نسبة االستهالك لكل الدول .



تباين االستهالك بين هذه الدول .



احتالل الو م أ المرتبة األولى من حيث االستهالك.



الجزء الثاني

6× 5.0

ارتفاع كبير الستهالك الصين .



تقارب الدول األخرى في استهالك النفط.



هيمنة الدول المتقدمة في استهالك النفط .

مقدمة  :ماعدا اليابان لم تكن بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا ذات أهمية اقتصادية خالل فترة الستينات،

5.0

لكنها تحولت منذ الثمانينات و التسعينات إلى تنينات ونمور اقتصادية تنافس القوى االقتصادية الكبرى .فما
االستراتيجية التي اعتمدتها لتحقيق هذا التطور؟

 )1استراتيجية دول المنطقة في التنمية االقتصادية:

 االعتماد على اإلمكانيات الذاتية فيما يخص التمويل. -إنشاء شركات ومؤسسات مالية محلية.

6×5..0

 -تطبيق النظام الرأسمالي.

 -تأهيل اليد العاملة عن االهتمام بالتعليم والتكوين.

-التركيز على الصناعة واالهتمام بالتجارة الخارجية كمورد اقتصادي رئيس.

 )2انعكاسات النمو االقتصادي للمنطقة على االقتصاد العالمي:
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-تخفيض تكاليف االنتاج وأسعار المنتوجات المصنعة لتسهيل ترويجها في األسواق العالمية

 تزايد أهمية المنطقة كقطب اقتصادي ثالث في العالم ( تستحوذ على ربع الثروة العالمية). -المساهمة في نمو المبادالت التجارية العالمية (الصادرات ،الواردات).

 تزايد استثماراتها في الخارج غزو منتوجاتها لألسواق العالمية منافسة بذلك الدول المصنعة الكبرى. -غزو منتوجاتها لألسواق العالمية منافسة بذلك الدول المصنعة الكبرى .

 -سوق مالية هامة على المستوى العالمي بورصة طوكيو ،شنغهاي  ،سنغافورة . ...

خاتمة:أسلوب التنمية االقتصادية لدول شرق آسيا نموذج حقق نجاحا باه ار في ظرف قصير ويمكن اإلقتداء به.

صفحة  2من 5
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 -استقطاب االستثمارات االجنبية ( فضاء في طور التوسع وتكثيف االستثمارات).
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5.0

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوراي7102 :
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

مجزأة

التاريخالجزء األول:

01
01
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 )1شرح ما تحته خط في النص:
 المجلس الوطني للثورة الجزائرية :الهيئة التشريعية للثورة انشئ بموجب ق اررات مؤتمر الصومام  0400يتكونمن  01عضو دائم 01عضو اضافي =قادة الواليات والمسؤولين التاريخيين وممثلين عن العمال والطلبة.
 الثورة الجزائرية :رد فعل شعبي تحرري شامل وعنيف ضد االستعمار بهدف استرجاع السيادة واالستقالل منخالل مجموع العمليات العسكرية والسياسية لجيش التحرير وجبهة التحرير في الفترة ما بين .0401-0409
 االستعمار المباشر :تحكم الدولة المستعمرة في تسيير شؤون البلد المستعمر بطريقة مباشرة بهدفاستغالل طاقاته البشرية واالقتصادية( عن طريق أجهزة إدارية و سياسية تابعة لها مباشرة ).
 )2التعريف بالشخصيات:

 -مصطفى بن بولعيد ) 0400-0401( :ناضل في صفوف حزب الشعب ثم انخرط في المنظمة الخاصة،

كون مع رفاقه "اللجنة الثورية للوحدة والعمل " ومجموعة  11ثم مجموعة الستة .قائد المنطقة األولى(األوراس
النمامشة) استشهد في . 0400/60/11
 منداس فرانس  )0491 – 0461 ( :رئيس الحكومة الفرنسية  0400 – 0409عرفت فترة حكمه اندالعالثورة التحريرية في الجزائر مما عجل بسقوط حكومته.
 هوشي منه : ) 0404 – 0946( :مناضل فيتنامي أسس الحزب الشيوعي الفيتنامي تزعم حركة"الفيات منه " قاد الكفاح المسلح ضد االستعمار الفرنسي منذ  0490حتى هزيمتها في معركة " ديان بيان فو "
 0409ثم ضد التدخل العسكري األمريكي المدعم لحكومة فيتنام الجنوبية العميلة .

مجموع

01

01
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الجزء الثاني:

مقدمة :شهدت العالقات الدولية في نهاية الثماينات تحوالت جذرية على اثر تصدع المعسكر الشيوعي وبالتالي
زوال الثانية القطبية وظهور األحادية القطبية .

5.0

 )1أسباب التحول من الثنائية الى األحادية القطبية.

 رغبة الو م أ في السيطرة والهيمنة على العالم.
 قمة مالطا واالعالن عن نهاية الحرب الباردة.
 تفكك االتحاد السوفياتي.
 زوال المعسكر الشيوعي.
 انفراد الو م أ بالريادة والزعامة الدولية.
 تفكك الديمقراطيات الشعبية باوروبا الشرقية.
 )2انعكاسات هذا التحول على العالقات الدولية.

6×0.25

cy
-

خاتمة :زوال الثنائية القطبية وانعكاساته السلبية على العالقات الدولية في ظل االصرار االمريكي على الهيمنة على العالم.

صفحة  2من 5
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الهيمنة األمريكية على المؤسسات الدولية (هيئة األمم).
حل العديد من األزمات الدولية وفق المنظور األمريكي.
مجاراة روسيا للسياسة األمريكية.
التدخل األمريكي في الشؤون الداخلية ألغلب دول العالم خاصة العالم الثالث.
توسع دائرة االضطرابات والحروب األهلية في العديد من دول العالم.
تنصيب أنظمة موالية للدول الكبرى خاصة الو م أ.
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6×5..0

5.0

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوراي7102 :
الجغرافيا
الجزء األول:

 )1شرح المصطلحات التي تحتها خط في النص:
 -التطور االقتصادي :تحسن األوضاع االقتصادية بما يمكن من تلبية االحتياجات المحلية و تحسين

المستوى المعيشي نتيجة تحسن كفاءات اإلنتاج و االستثمار الذي يؤدي إلى تزايد الدخل القومي.

m

 -فضاء متعدد األقطاب  :ظهور قوى اقتصادية إلى جانب القوة الرئيسية األولى ( اليابان ) و كل منها

تمثل قطبا اقتصاديا مستقال مما أدى إلى تزايد حركة االنتاج و االستثمار و المبادالت  :كوريا الجنوبية  ،تايوان

50
50

هونغ كونغ و سنغافورة ...
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 اليد العاملة المؤهلة :العمالة التي تتميز بكفاءاتها العالية وتستطيع التحكم في وسائل اإلنتاج المتطورة( التحكم في التكنولوجيا الحديثة والتكيف تطوراتها ).

50

 )2التمثيل البياني:
 -االنجاز:

5.
5.0
5..0
5..0

 العنوان : -المفتاح:

 -المقياس:

الجزء الثاني:

مقدمة :تشهد حركة رؤوس األموال في العالم نشاط وتزايد كبير لما لها من دور في حركة المبادالت

االقتصادية

5.0

 )1واقع حركة رؤوس األموال في العالم:

-ضخامة حجم األموال المتداولة عالميا باالعتماد على التطور التكنولوجي.

 -تنقل األموال غير المشروعة والمزودة بحسابات الفوائد الكاذبة.

 األزمات المالية نتيجة الربح السريع إذ تؤدي الى عدم استقرار مناطق شاسعة من العالم . -التضخم المالي نتيجة للمنافسة و تزايد ظاهرة تبييض األموال.

10

6×5..0

 -عدم استقرار سعر أو صرف العمالت العالمية.

 -تنشيط مسارها بين عواصم أخطبوطيه للرأسمال العالمي.

 توفير السيولة النقدية لتنشيط الحركة التجارية( الصادرات ،الواردات) -تنشط حركية األسواق سواء المحلية أو الدولية

cy
-

 )2دورها في المبادالت االقتصادية العالمية:

 تدعيم االستثمارات الخارجية ودور الشركات العالمية في رفع معدالت النمو االقتصادي . تحقيق أرباح ضخمة من خالل نشاط البورصات أو القروض البنكية .-تزايد نشاط التجارة وتبييض األموال.

 -خاتمة :أهمية ودور حركة رؤوس األموال في رفع مستوى حركية االقتصاد العالمي.

-

مالحظة  ):تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى(.

صفحة  4من 5
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 -توفير السيولة المالية للبنوك والمصارف عبر التحويالت المالية واالدخار سواء أفراد أو مؤسسات.

6×5..0

5.0

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوراي7102 :

أعمدة بيانية تمثل نسبة الصادرات والواردات للقوى االقتصادية الكبرى

المقياس1 :سم = 1 / % 9سم = عمود

%
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صفحة  9من 5
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