اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :لغات أجنبية /بكالوريا 0202
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

مجزأة

مجموعة

التاريخ

الجزء األول:

 )1شرح ما تحته خط في النص:

co
m

 الحرب الباردة :صراع أيديولوجي مذهبي بين المعسكرين الشرقي الشيوعي بزعامة االتحاد

01

السوفيتي والغربي الرأسمالي بزعامة الواليات المتحدة األمريكية ()5494/549.
استخدمت فيه كل الوسائل ماعدا المواجهة العسكرية المباشرة5

 التعايش السلمي :مبادرة سوفياتية ،نادى بها خروتشوف سنة  54.6وتعني القبول بمبدأ

01

 المعسكرين :مصطلح يطلق على كل من المعسكر الغربي الرأسمالي بزعامة الواليات

01

n.

التعدد األيديولوجي في ظل االحترام المتبادل ،بغية حل المشاكل بالطرق السلمية5

io

المتحدة األمريكية والمعسكر الشرقي الشيوعي بزعامة االتحاد السوفيتي5

60

 )2اكمال جدول األحداث والتواريخ:
1401/60/60

إعالن مشروع مارشال

1400/60/10

تأسيس حلف وارسو

1402/60/14

وقف اطالق النار أو عيد النصر

01
01
01

ed

الجزء الثاني:

uc
at

التاريخ

الحدث

مقدمة :فشل السياسة الفرنسية وقوة الثورة ،أجبر فرنسا على قبول مبدأ التفاوض مع جبهة
(تقبل كل مقدمة وظيفية تخدم الموضوع)

 )1دوافع فرنسا لقبول مبدأ التفاوض:

 فشل استراتيجية االستعمار الفرنسي (القمعية واإلغرائية) في القضاء على الثورة5
 الخسائر المادية والبشرية في صفوف الجيش الفرنسي وافالس الخزينة الفرنسية5

 التفاف الشعب الجزائري حول الثورة مثال(:مظاه ارت 5460-5.-55و5)5465-50-51
 االنتصارات العسكرية للثورة وعجز الحكومات الفرنسية المتعاقبة على إخمادها5
 ضغط الرأي العام الداخلي والعالمي على الحكومة الفرنسية5
 تزايد الدعم الدولي للقضية الجزائرية5

(تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى)

صفحة  1من 7

60

en
c

y-

التحرير الوطني5

05.0

×05..
6

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :لغات أجنبية /بكالوريا 0202
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

مجزأة مجموعة

 )2مبادئ جبهة التحرير الوطني في التفاوض:

05.0

 االستقالل التام والسيادة الكاملة على التراب الوطني5

05..

 وحدة التراب الوطني بما فيها الصحراء5

05..

co
m

 وحدة األمة الجزائرية (الوحدة العرقية)5

05..

 جبهة التحرير الوطني الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري5

05..

 وقف إطالق النار بعد االتفاق5

خاتمة :المفاوضات تتويج النتصار الثورة ونجاحها في تحقيق االستقالل رغم المناورات

الجزء األول:

(تقبل كل خاتمة وظيفية تخدم الموضوع)

)1شرح ما تحته خط في النص:

uc
at

io

الجغرافيا:

n.

الفرنسية5

05.0

 المؤسسات المالية :منظمات مالية ونقدية ظهرت بموجب اتفاقية بروتون وودز في واشنطن

05

بالواليات المتحدة االمريكية عام  5499تتمثل في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي555
هدفها تنظيم العالقات في الجانب المالي والنقدي555

ed

 العالم الثالث :مصطلح اقتصادي سياسي أطلقه العالم االقتصادي الفرنسي ألفريد سوفي

05

عام  54..على الد ول المستقلة حديثا ليميز بينها وبين العالمين األول الغربي الرأسمالي

60

والثاني الشرقي الشيوعي ويقع في الجنوب من العالم المتقدم ،ويتميز بالتخلف رغم امكانياته

y-

الهائلة5

 النظام الرأسمالي :نظام اقتصادي ،سياسي واجتماعي يقوم على الملكية الفردية لوسائل

en
c

االنتاج وعلى الحرية االقتصادية والمنافسة (النظام الليبيرالي الحر)5

05

)2التعليق على المعطيات االحصائية الواردة في الجدول والتي تمثل نسب التوزيع الجغرافي
لصادرات وواردات الواليات المتحدة األمريكية عام .2611

 التباين في نسبة التوزيع الجغرافي لصادرات وواردات الواليات المتحدة األمريكية5

 عالمية التجارة األمريكية (الصادرات والواردات) فهي تتعامل مع معظم دول العالم في
مختلف القارات 5

 ارتفاع نسبة التبادل التجاري(الصادرات والواردات) مع كندا والمكسيك 5
 العجز التجاري للواليات المتحدة األمريكية مع الصين 5

(تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى)

صفحة  2من 7

051.
×9

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :لغات أجنبية /بكالوريا 0202
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

مجزأة مجموعة

الجزء الثاني:

05.0

مقدمة :اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية بين ضخامة امكانياتها والهيمنة العالمية5
(تقبل كل مقدمة وظيفية تخدم الموضوع)

co
m

 )1عوامل القوة االقتصادية األمريكية:
*التاريخية:

 الهجرات (الثورة الصناعية) واالستفادة من الحرب العالمية الثانية5

*الطبيعية:

 وفرة الثروات الطبيعية المتنوعة الباطنية والسطحية5

n.

 وفرة السهول الخصبة والموارد المائية وتنوع المناخ5

×6

io

*االقتصادية والبشرية:

05..

 وفرة اليد العاملة المؤهلة واستقطاب األدمغة وتقديس العمل وروح المبادرة5

uc
at

 توفر رؤوس األموال (االستثمارات ،بنوك ،مؤسسات مالية555الخ)5

 توفر الهياكل القاعدية والتقدم التكنولوجي (البحث العلمي ،التجارة اإللكترونية 555الخ)

60

 )2مظاهر الهيمنة االقتصادية األمريكية على العالم:

 احتكار وغزو المنتوجات االمريكية لألسواق العالمية عن طريق الشركات متعددة
الجنسيات (ايكسن ،IBM ،جنرال موتورز555الخ)5

العالمي ،صندوق النقد الدولي5)555

05..
×6

y-

 التحكم في مراكز تحديد األسعار (وول ستريت ،شيكاغو)5

ed

 الهيمنة على المؤسسات االقتصادية والمالية العالمية ( منظمة التجارة العالمية ،البنك

 سيطرة الدوالر األمريكي على  % 6.من احتياطي صرف العمالت واعتماده كعملة

en
c

مرجعية لمختلف المعامالت5

 التحكم في أسعار المواد الغذائية5
 احتكار التطور التكنولوجي والبحث العلمي5

خاتمة :وظفت الواليات المتحدة األمريكية مختلف إمكاناتها لبسط نفوذها وفرض هيمنتها على
العالم5

(تقبل كل خاتمة وظيفية تخدم الموضوع)
(تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى)

صفحة  3من 7

05.0

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :لغات أجنبية /بكالوريا 0202
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

مجزأة

مجموعة

التاريخ

الجزء األول:

 )1شرح ما تحته خط في النص:

co
m

 هجومات الشمال القسنطيني :هجومات قادها الشهيد زيغود يوسف في 54../09/.0
بالمنطقة الثانية وهي نقطة التحول األولى في الثورة لنقلها من الريف إلى المدينة وفك الحصار

01

على المنطقة االولى االوراس والمساعدة على تدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية555

 تدويل القضية الجزائرية :تعني عرضها والتعريف بها في المحافل الدولية (منظمة األمم

n.

المتحدة ،الجامعة العربية ،مؤتمر باندونغ )555وهذا إلخراجها من االطار الفرنسي وكسب

01

التعاطف والدعم العالمي وجعلها في نفس مرتبة القضايا التحررية على المستوى العالمي5555

io

 مؤتمر الصومام :لقاء تاريخي لقيادات الثورة لمختلف المناطق ،عقد في افري أوزالقن بالوالية
الثالثة القبائل في  54.6/09/.0بهدف تقييم وهيكلة الثورة لمواصلة المسيرة نحو تحقيق

01

 )2التعريف بالشخصيات التالية:

uc
at

األهداف المسطرة في بيان  05نوفمبر 554.9

 جوزيف ستالين :رئيس االتحاد السوفياتي( ، )1400 -1420أمين عام الحزب الشيوعي
السوفياتي ،أحد رموز الحرب الباردة ،تميزت سياسته بالتشدد والتعصب اتجاه الغرب ،عرفت

ed

فترة حكمه أزمات عديدة( أزمة برلين ،5أزمة كوريا)5555

 جورج بوش (األب) :رئيس الواليات المتحدة األمريكية ( )1440 -1494شهدت فترة

حكمه نهاية الحرب الباردة بعد تفكك الكتلة الشرقية واالتحاد السوفياتي ،حضر مؤتمر مالطا

01

01

y-

 5494ومؤتمر باريس  ،5440قام بغزو العراق سنة  ، 5445صاحب فكرة النظام الدولي

الجديد 55555445

en
c

 كريم بلقاسم )1416 -1426(:شخصية سياسية وثورية جزائرية ،مناضل في حزب

الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية ،عضو مجموعة الستة ( ،)06أحد مفجري الثورة،
قائد المنطقة الثالثة القبائل ،حضر مؤتمر الصومام  ، 54.6عضو في لجنة التنسيق والتنفيذ

ير في الحكومة المؤقتة ،وقاد الوفد الجزائري في مفاوضات إيفيان مع فرنسا ووقع اتفاقية
ثم وز ا

إيفيان5546.

(تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى)

صفحة  4من 7
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تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :لغات أجنبية /بكالوريا 0202
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

مجزأة

مجموعة

الجزء الثاني:

مقدمة :سياسة االنفراج الدولي بين ضغط صراع القطبين ودور العالم الثالث في بلورته5

0.50

(تقبل كل مقدمة وظيفية تخدم الموضوع)

co
m

 )1عوامل بروز سياسة االنفراج الدولي:

 سياسة السباق نحو التسلح النووي ونمو القوة التدميرية للقوتين ثم توازن قوة الردع النووي
بينهما555

 تغير القيادات في االتحاد السوفياتي بوصول قيادة جماعية معتدلة (الثالثية) وانتصار

n.

ايزنهاور في االنتخابات األمريكية555

 شدة التوتر والتأزم (الحرب الباردة) واستحالة انتصار طرف على األخر555

6

io

 ارتفاع تكاليف الصراع (الحرب الباردة) والخسائر المادية والعسكرية والخوف من االفالس555

×05..

 التخوف من تحول األزمات الدولية إلى مواجهة عسكرية (نووية) حقيقية ومباشرة بين

uc
at

القوتين555

 ضغط الرأي العام العالمي (العالم الثالث ،حركة عدم االنحياز ،شعوب العالم )555ورفضها
الحرب الباردة5555

 )2دور العالم الثالث في تجسيد سياسة االنفراج الدولي:

ed

 ظهور كتلة العالم الثالث (الدول المستقلة حديثا) ورفضها سياسة االستقطاب55
 رفض دول العالم الثالث للحرب الباردة منذ مؤتمر باندونغ 554..
 ترحيب العالم الثالث بسياسة االنفراج الدولي555

×05..

أراضيها555

 الدعوة إلى حل المشاكل الدولية بالطرق السلمية5

en
c

 تبني سياسة الحياد االيجابي ورفضها الميل إلى أحد المعسكرين555

y-

 رفض دول العالم الثالث االنضمام إلى األحالف العسكرية واقامة القواعد العسكرية على

خاتمة :استحالة انتصار أحد المعسكرين على األخر وضغط العالم الثالث ساهم في
تجسيد سياسة االنفراج الدولي( 5تقبل كل خاتمة وظيفية تخدم الموضوع)
(تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى)

صفحة  5من 7
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تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :لغات أجنبية /بكالوريا 0202
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

مجزأة

مجموعة

الجغرافيا:

الجزء األول:

n.

co
m

 )1شرح ما تحته خط في النص:
 االتحاد األوربي :تكتل اقتصادي وسياسي قاري أوربي تأسس بموجب معاهدة روما 54.1
بـ 06:دول تحت اسم السوق األوربية المشتركة ثم أخذ في التوسع ليتحول بعد معاهدة
ماستريخت  544.إلى االتحاد األوربي ويضم  .1دولة (بعد خروج بريطانيا رسميا في جانفيي
 )2626ويهدف إلى التكامل والتعاون والتطور وهو أحد أقطاب الثالوث االقتصادي العالمي5
 بلدان الجنوب :هي مجموعة الدول التي تعاني من الركود االقتصادي والتخلف التكنولوجي
وتدهور األوضاع االجتماعية 555يقع معظمها جنوب دائرة عرض  90شماال5
 قروض :مبالغ مالية (سلفيات) تقدمها الهيئات والمؤسسات المالية للدول والمستثمرين ألجال

uc
at

io

محددة مقابل الحصول على فائدة5
 )2الرسم البياني :منحنى بياني يمثل تطور أسعار البترول لدول األبيك ما بين (-2660
 )2610العنوان 6.06 :ن  -المقياس 6.06 :ن  -المفتاح 6.06 :ن -االنجاز1.06 :
الجزء الثاني:

مقدمة :عالمنا المعاصر ينقسم اقتصاديا إلى عالمين ،عالم متخلف تابع وعالم متقدم مهيمن5

05

05

60

05
00
05.0

en
c

y-

ed

(تقبل كل مقدمة وظيفية تخدم الموضوع)
 )1مظاهر تخلف العالم الثالث اقتصاديا:
 ضعف اإلنتاج الصناعي والزراعي (أقل من)%.0
 ضعف المساهمة في التجارة العالمية ( %59االعتماد على تصدير المواد األولية)5
×05..
 االعتماد على الصناعة االستخراجية5
6
 عدم التحكم في التكنولوجيا5
 انخفاض الدخل القومي5
 تفاقم مشكل المديونية5
 )2دور العالم المتقدم في تكريس ذلك الوضع:
 رفض العالم المتقدم تحويل التكنولوجيا للعالم الثالث5
 هيمنة العالم المتقدم على المؤسسات االقتصادية والمالية واستخدامها كأدوات ضغط عليه5
×05..
 تراجع مداخيل العالم الثالث بسبب تحكم العالم المتقدم في مراكز تحديد أسعار المواد األولية
6
 تحويل العالم الثالث إلى سوق استهالكية واضعاف اإلنتاج المحلي5
 رفع نسب فوائد القروض لتعميق العجز المالي في العالم الثالث5
 نشاط الشركات متعددة الجنسيات في نهب ثروات العالم الثالث5

خاتمة :التخلف ليس قد ار محتوما فبإمكان العالم الثالث تجاوزه باالستغالل األمثل إلمكانياته5

(تقبل كل خاتمة وظيفية تخدم الموضوع)

(تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى)

صفحة  6من 7
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تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :لغات أجنبية /بكالوريا 0202
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

العنوان :منحنى بياني يمثل تطور أسعار البترول لدول منظمة األوبيك ما بين  2115و2115
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