اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوريا0202 :
العالمة

األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ

مجزأة

ال ّتاريخ:

مجموعة

األول:
الجزء ّ

 )1شرح ما تحته خط في الّنص:

الدولي :مصطلح سياسي يطلق على التحسن الذي عرفته العالقات الدولية بين
 االنفراج ّ
المعسكرين بعد التوتر والتأزم خالل الحرب الباردة ،وهو سياسة جديدة في العالقات تقوم على

41

التخلص من الشدة والضيق الذي وصل إليهما العالم خاصة بعد أزمة كوبا.

ظمة األمم المتحددة :تنظييم دوليي ظهير بعيد المواجهية العسيكرية الثانيية فيي 0421/01/42
 من ّ
مقي يري نيوي ييورال االولي ييات المتح ييدة اكمريكي يية  ،يتة ييون م يين ع ييدة أجهي يزة أهمه ييا :مجلي ي

ال ييدولي ،الجمعي يية العام يية ،وته ييد
العالميين.

اكم يين

41

إل ييى تنظ يييم العالق ييات الدولي يية والح يياا عل ييى الم يين والسي يلم

 )2القطبان :مصطلح سياسي والعسكري يطلق على الدولتين العظميين هما الوم ا وال

.

 )3إكمال الجدول:

41

الحدث

تاريخه

تأسيس حلف شمال األطلسي

1101/40/40

41

الشجعان
سلم ّ

1191/14/23

41

إعالن مشروع إيزنهاور

1191/41/49

الجزء ال ّثاني:

مقدمة :الثورة التحريرية الةبرى بين استراتيجية فرنسا لمنع تدويل قضيتها ،ومظاهر نجاحها في

المحافل الدولية.

(تقبل كل مقدمة وظيفية)

40

41
4594

 )1استراتيجية فرنسا لمنع تدويل القضية الجزائرية:

 معارضة طرح القضية الجزائرية في جدول أعمال منظمة اكمم المتحدة منذ .0411
 تشويه الثورة عن طريق وسائل العالم بنشر اكةاذيب واعتبارها مشكل داخلي يخص فرنسا.
 اختطا

طائرة الوفد الخارجي ا الزعماء .0411 11

4594
4529
4529

 المشاركة في العدوان الثالثي على مصر بسبب مساندتها للثورة الجزائرية احتضانها أعضاء 4529
الحكومة المؤقتة ومقر إذاعة صوت العرب.
 قمع مظاهرات المهاجرين الجزائريين في فرنسا .0410/01/01

الصحيحة األخرى)
كل اإلجابات ّ
(تقبل ّ

صفحة  1من 7

4529

40

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوريا0202 :
األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
الدولية:
 )2مظاهر نجاح ال ّثورة الجزائرية في المحافل ّ

العالمة

مجزأة

مجموعة

 طرح القضية الجزائرية في مؤتمر باندونغ اإندونيسيا  ،0411وموافقة  44دولة على عرضها
على الجمعية العامة لمنظمة اكمم المتحدة وتم قبولها في ن السنة ثم سحبت.
 إدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة لمنظمة اكمم المتحدة المنعقدة في
 ،0411وفي عام  0414اعترفت الجمعية العامة بحق تقرير مصير الشعب الجزائري وفي
عام  0411طالبت الجمعية العامة بم اوضات تقرير المصير رغم اعتراض فرنسا.
4529
 اعت ار  22دولة من افريقيا وآسيا خالل مؤتمر القاهرة المنعقد في  0411/04/41بضرورة
×0
استقالل الجزائر.
 دعم الدول الفريقية لة اح الشعب الجزائري من خالل المؤتمرات المختل ة مثل :مؤتمر
مونروفيا اليبيريا عام  0414الذي اعتبر وفد الحكومة المؤقتة وفدا رسميا.
 دعم الدول العربية للقضية الجزائرية ماديا وسياسيا واعالميا وعسكريا خالل انعقاد اجتماع
وزراء الخارجية العرب .0410/11/01
 تبني حركة عدم النحياز القضية الجزائرية منذ المؤتمر التأسيسي لحركة عدم النحياز
المنعقد في بلغراد .0410
خاتمة :رغم استراتيجية الستعمار ال رنسي إل أن الثورة الجزائرية نجحت في كسب تأييد
4594
(تقبل كل خاتمة وظيفية)
المنظمات والشعوب والدول....
الجغرافيا
األول
الجزء ّ
ط في الّنص:
 )1شرح ما تحته خ ّ
الدخل القومي :مجموع قيمة السلع المنتجة والخدمات المقدمة داخل بلد ما وخارجه خالل سنة
41
ّ 
معينة ويحسب بالدولر اكمريكي
 االنفتاح :م هوم يطلق على الدول التي تقوم برفع القيود والحواجز الجمركية وتقديم تسهيالت
41
وحوافز من أجل استقطاب رؤو اكموال والستثمار الخارجي بهد إنعاش اقتصادها....
 االستثمار :توظيف أو تشغيل رؤو أموال من طر اكشخاص والشركات والدول في
مشاريع تنموية مختل ة ،يهد إلى تحقيق الربح وال ائدة.

41

الدول في العالم عام 52411
 )2ال ّتعليق على المعطيات اإلحصائية التي تم ّثل كمية إنتاج القمح لبعض ّ








تعدد مناطق إنتاج القمح في العالم.
تباين كميات اإلنتاج بين الدول.
تتوزع الدول المنتجة على العالمين المتقدم والمتخلف.
ضخامة إنتاج الصين والهند ا000.1م/طن  44.1 +م/طن =  400.4م /طن .
ضخامة كمية إنتاج القمح للدول الواردة في الجدول ا 1.4.1م/طن خالل . 410.
تحتل الصين المرتبة اكولى في إنتاج القمح بين الدول ب 000.1م/طن.
الصحيحة األخرى)
كل اإلجابات ّ
(تقبل ّ
صفحة  2من 7

40
4594
×0

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوريا0202 :
األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
الجزء ال ّثاني:
مقدمة :عوامل القوة القتصادية لالتحاد اكوربي ،ودور التةتل في تحقيق المكانة.
(تقبل كل مقدمة وظيفية)

العالمة

مجزأة

مجموعة

4594

 )1عوامل القوة االقتصادية لال تحاد األوريي:
 الست ادة من الثورة الصناعية ،والستعمار ،ومشروع مارشال.

 الموقع الجغرافي وان تاحه على العالم الخارجي ،وتنوع الثروات الطبيعية والمناخ واتساع
السهول ،وتوفر الشبكة المائية.

 طبيعة النظام القتصادي السائد ااقتصاد السوق الحر وانتهاج سياسة التةتل في جميع
القطاعات.

 التقدم التةنولوجي وقوة البحث العلمي ،ووفرة رؤو
 قوة بشرية اسوق استهالةية ويد عاملة. ...

4529
×0

اكموال ووجود البورصات.

40

 تطور البنية التحتية اشبكة المواصالت. ...

 )2دور ال ّتكتل في تحقيق المكانة االقتصادية:
 حول التحاد إلى قطب اقتصادي عالمي يناف
 أصبح يملال عملة ااكورو تناف

اكقطاب اكخرى.

الدولر في المبادلت التجارية.

 أصبح التحاد اكوربي سوقا موحدا ا حرية انتقال اكشخاص ،اكموال ،الستثمارات. ...
 أصبح لالتحاد اكوربي وزنا اقتصاديا وماليا يؤثر في العالقات القتصادية .

4529
×0

 يعتبر التحاد انجع نموذجا للتةامل القتصادي .

 قلص من ال جوة القائمة بين الدول اكعضاء على المستوى القتصادي.

خاتمة :استغالل المكانيات واتباع سياسة التةتل جعال التحاد اكوربي قوة اقتصادية.
(تقبل كل خاتمة وظيفية)
الصحيحة األخرى)
كل اإلجابات ّ
(تقبل ّ

صفحة  3من 7

4594

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوريا0202 :
عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)

مجزأة

ال ّتاريخ:

العالمة

مجموعة

األول:
الجزء ّ

ط في الّنص:
 )1شرح ما تحته خ ّ

 ال ّثورة الجزائرية :رد فعل الشعب الجزائري على الوجود الستعماري ا 0414/0412باستعمال
مختلف وسائل الة اح بقيادة جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني ،يهد

الستقالل واسترجاع السيادة الوطنية....

إلى تحقيق

الدولية :المنابر التي تعرض فيها الشعوب والدول قضاياها إلسماعها للرأي العام
 المحافل ّ

41

العالمي ،مثل قيام الجزائر بعرض قضيتها في مؤتمر باندونغ واكمم المتحدة وحركة عدم
النحياز قصد حشد التأييد الدولي لها....

 حركة عدم االنحياز :تنظيم سياسي عالمي تأس

41

في مؤتمر بلغراد ايوغسالفيا عام ،0410

يظم الدول المستقلة حديثا اكتلة العالم الثالث والتي تبنت سياسة الحياد اليجابي وعدم الميل

41

كي من المعسكرين المتصارعين في إطار الحرب الباردة....

الشخصيات ال ّتالية:
 )2ال ّتعريف ب ّ
 جون كنيدي :رئي الوليات المتحدة اكمريكية ا 0410/0410شهدت فترة حكمه أزمة كوبا
 ،0414والسباق نحو غزو ال ضاء ،دافع عن حقوق السود في الو.م.أ ،اغتيل في دل

عام

41

.0410

 هواري بومددين :ا 041./0404زعييم عسيكري وسياسيي ج ازئيري ،مين قيادة الثيورة التحريريية،
قائييد الولييية الخامسيية ،عضييو فييي المجل ي

الييوطني للث يورة  ،041.قائييد أركييان جيييش التحرييير

الييوطني  ،0411وزيي ي ار لل ييدفاع ميين ا 14إل ييى ، 11رئيس ييا لمجل ي

40
41

الثي يورة ا 11/11ث ييم رئيس ييا

للجمهوري يية ا ، 1./11دع ييم حرك ييات التح ييرر ف ييي الع ييالم ،وأح ييد أقط يياب حرك يية ع ييدم النحي يياز

ا 11/10نادى بنظام اقتصادي دولي جديد....

 ميخائيل غورياتشوف :رئي

التحاد السوفياتي ا ، 0440/04.1صاحب الصالحات

ابيروسترويكا وغالسنوست  ،حضر قمة مالطا مع الرئي

المريكي بوش ااكب  ،في عهدي

ت ككت الةتلة الشرقية وانتهت الحرب الباردة وزال التحاد السوفياتي...
الصحيحة األخرى)
كل اإلجابات ّ
(تقبل ّ

صفحة  4من 7

41

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوريا0202 :
عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)
الجزء ال ّثاني:

مقدمة :طبيعة العالقات بين الةتلتين واستراتيجية كل كتلة العسكرية والقتصادية في أوربا.
(تقبل كل مقدمة وظيفية)

)1طبيعة العالقات التي كانت قائمة بين الكتلتين:

 عالقة صراع ايديولوجي حيث تسعى كل كتلة إلى نشر ايديولوجيتها في العالم.

 عالقة سباق نحو التسلح حيث تسعى كل كتلة لمتالال أسلحة الدمار الشامل للت وق على
اكخرى.

العالمة

مجزأة

4594

4529
×0

 عالقة صراع لملء ال راغ حيث تسعى كل كتلة لستقطاب الدول المستقلة بعد تراجع
الستعمار التقليدي.

 انتهاج سياسة الحال

40

العسكرية والمشاريع القتصادية....

)2االستراتيجية العسكرية واالقتصادية لكل كتلة في أوريا:

أ) العسكرية :الكتلة الغريية :تأسي

حلف شمال اكطلسي  ،0424إقامة القواعد العسكرية،

4594

ب االقتصادية :الكتلة الغريية :مشروع مارشال  0421لةل أوربا ،ومشروع ايزنهاور 0411

4594

الشرقية :تأسي
والكتلة ّ
الشرقية :تأسي
والكتلة ّ

حلف وارسو  ،0411التدخالت العسكرية في أوربا الشرقية....

الةوميكون  0424امجل

التعاون والتبادل القتصادي بين الدول

الشيوعية ....

خاتمة :أوربا أول مسرح لصراع الةتلتين ،تنوعت فيه الوسائل المستعملة....

4594
4594
4594

(تقبل كل خاتمة وظيفية)

الجغرافيا:

األول:
الجزء ّ

ط في الّنص:
 )1شرح ما تحته خ ّ

الشمال :الدول التي يقع معظمها شمال الةرة الرضية اشمال دائرة عيرض  º21شيمال
 بلدان ّ

والت ييي تتميي يز بالتق ييدم ف ييي ش ييتى المج ييالت منه ييا أمريك ييا الشي يمالية ،أورب ييا ،ش ييرق وجن ييوب ش ييرق

41

آسيا...االعالم المتقدم .....

الديون :مبالغ مالية تم اقتراضها من البنوال والمؤسسات المالية ب وائد معينة مع اللتزام بدفعها
ّ 
فييي ااجييال المحييددة وتتحييول الييديون إلييى وسيييلة ضييغس تمارسييها الييدول المتقدميية علييى الييدول
المتخل ة....

الصحيحة األخرى)
كل اإلجابات ّ
(تقبل ّ

صفحة  5من 7

مجموعة

41

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوريا0202 :
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)
الدوليدددة :عملي يية التب ييادل التج يياري للس ييلع والخ ييدمات وغيره ييا ...ف ييي اكسي يواق العالمي يية
 ال ّتجدددارة ّ
تحقيق منافع متبادلة.

االصادرات والواردات بين دولتين أو أةثر بهد

مجزأة
41

40

 )1رسم أعمدة بيانية تمثّل نسب تدفقات االستثمار األجنبي إلى منطقة اآلسيان(شرق وجنوب
شرق آسيا عام :2411
* العنوان4594 :

الجزء ال ّثاني:

*المفتاح4594:

*المقياس4594:

*االنجاز41594:

مقدمة :البترول و تأثيري على العالقات القتصادية .

(تقبل كل مقدمة وظيفية)

مجموعة

43
4594

 )1أهمية البترول في االقتصاد العالمي:

 مصدر أساسي للطاقة والقتصاد العالمي....
 مصدر دخل أساسي للعديد من الدول في العالم...
 مادة أولية للعديد من الصناعات اكثرة المشتقات .
 وسيلة ربس عالقات اقتصادية بين الدول.

4529
×0

 يوفر مناصب الشغل للدول المنتجة والمستهلةة له.
 وسيلة ضغس تستعملها الدول المنتجة له.

الدان المستوردة له:
 )2انعكاسات ارتفاع أسعاره على بلدان المصدرة له وعلى الب ّ
الدول المصدرة له:
أ) على ّ
 ارت اع الدخل القومي اواليرادات المالية. ...

 انتعاش اقتصادها ا كثرة الستثمارات ،وتحقيق التنمية. ...

40
4529
×3

 تحسين الوضعية الجتماعية اارت اع الدخل ال ردي ،تحسن المستوى المعيشي والصحي. ...

الدول المستوردة له:
ب) على ّ
 إضعا مداخيل الخزينة العمومية.

 ارت اع تةاليف النتاج للعديد من الصناعات وارت اع اكسعار.
 وقوع الدول في أزمة اانكماش القتصاد وافال

العديد من المؤسسات. ...

خاتمة :يبقى البترول مادة أساسية تؤثر سلبا وايجابا في القتصاد العالمي.
(تقبل كل خاتمة وظيفية)

الصحيحة األخرى)
كل اإلجابات ّ
(تقبل ّ

صفحة  6من 7

4529
×3

4594
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العنوان :أعمدة بيانية تم ّثل نسب ّتدفقات االستثمار األجنبي إلى منطقة اآلسيان
(شرق وجنوب شرق آسيا)5
الّنسب %

22

المقياس:

20

 1سم = 5% 2

18

 1سم لكل عمود5

16
14
12
10
8
6
4
2
0

الدول والمناطق
ّ

صفحة  7من 7

