عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة
مجزأة

مجموع

التاريخ:

الجزء األول:

 /1شرح ما تحته خط:

الشرق :يقصد به الدول التي تقع في الشرق والتي طبقت النظام االشتراكي أثناء الحرب الباردة

1591

وكانت تسير في فلك االتحاد السوفييتي.

الغرب :هو الكتلة الغربية بزعامة الواليات المتحدة األمريكية والتي اعتمدت النظام الرأسمالي كنظام

1591

اقتصادي وسياسي ،ويشمل باإلضافة إلى الواليات المتحدة األمريكية ،أوروبا الغربية الرأسمالية.

الستار الحديدي :مصطلح تاريخي استعمله رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل في إحدى

1591

محاضراته ،ليعبر به مجا از عن الخط الفاصل بين أوربا الشرقية و الغربية.

مبدأ ترومان :مساعدات مالية قدرها 052مليون دوالر وجهها الرئيس األمريكي هاري ترومان سنة

1591

 7491إلى تركيا واليونان التي تهددها الحركات الشيوعية المدعمة من طرف االتحاد السوفييتي.

 /2الشخصيات:

60

 -جورج مارشال ( :)7454 - 7882رئيس أركان الجيش األمريكي خالل الحرب العالمية الثانية

1591

والمستشار العسكري لروزفلت ،كاتب الدولة للخارجية األمريكية ،واضع مشروع إعادة إعمار أوروبا

بعد ح .ع.0 .

1591

 -عبان رمضان ( :)0291-0291مناضل في حزب الشعب ،عضو المنظمة الخاصة ،أحد قادة

الثورة الجزائرية ،مهندس مؤتمر الصومام ،اغتيل سنة  0291في ظروف غامضة.

1591

 -جواهر الل نهرو ( :)7499-7884سياسي هندي ،رئيس المؤتمر الوطني الهندي ،وزير

أول( ،)7499-7491من أبرز أقطاب حركة عدم االنحياز.

1591

 جاك سوستال :من أصول يهودية ،عين واليا عاما على الجزائر من جانفي 0299إلى فيفري ،0299صاحب مشروع الفرق اإلدارية الخاصة ،و كذا المشروع الذي عرف باسمه سنة .0299
 /0جدول األحداث:
الحدث

تاريخه

0291/12/92

تأسيس اللجنة الثورية للوحدة و العمل

1591

92جويلية 0299

الثورة المصرية

1591

0291/01/12

مشروع قسنطينة

00ديسمبر0291

مظاهرات شعبية في الجزائر أثناء زيارة ديغول

1591
1591

الجزء الثاني:

المقدمة :السياسة الفرنسية للقضاء على الثورة ورد فعل الثورة عليها (أو أية مقدمة وظيفية).

 -1المشاريع السياسية واالقتصادية الفرنسية للقضاء على الثورة:

1591

أ -المشاريع السياسية:

 -مشروع جاك سوستال .0299

 سلم الشجعان  32أكتوبر 8591وانشاء القوة الثالثة. -مشروع تقرير المصير 81سبتمبر.8595

1599
1599
1599

 -مشاريع تقسيم الجزائر مثل مشروع  ،8591مشروع فصل الصحراء.8518

1599

 -مشروع جاك سوستال في األوراس .8599

1599

ب -المشاريع االقتصادية:

 -مشروع قسنطينة  2أكتوبر.8591

1599

 -2رد فعل الثورة على هذه المشاريع:
 -تنظيم الثورة من خالل مؤتمر الصومام .0299

 تكذيب االدعاءات الفرنسية من خالل وسائل اإلعالم. حشد الدعم الشعبي حول الثورة من خالل اإلضرابات والمظاهرات. إجبار الشعب على رفض المشاريع الفرنسية وتوضيح خطورتها. التكفل بالشعب الجزائري ،الفئات المحرومة وأسر الشهداء. -تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة .0291

الخاتمة :فشل المخططات االستعمارية و نجاح الثورة(.أو أية خاتمة وظيفية)

1599
1599
1599
1599
1599
1599
1591

الجغرافيا:

الجزء األول:

 /1شرح ما تحته خط في النص:

 -واجهة أطلسية :هي المنطقة الشمالية الشرقية للواليات المتحدة األمريكية المطلة على المحيط

1591

األطلسي والتي تتميز بحركية اقتصادية و نشاط تجاري واسع وتركيز سكاني.
 -مجمع مدن( :ميغالوبوليس) منطقة حضرية واسعة تجمع الكثير من المدن المتالصقة

1591

60

والمترابطة بعالقات متنوعة مثل الشمال الشرقي للـ و .م .أ.

 صندوق النقد الدولي :مؤسسة مالية تأسس في ديسمبر 0219بموجب اتفاقية بروتون وودز،من مهامه تحديد أسعار صرف العمالت و تقديم القروض للدول األعضاء وتنسيق السياسات

1591

النقدية بينها.

 البنك العالمي :مؤسسة مالية ،تأسست في  0219/19/99في إطار اتفاقية بروتون وودزومن مهامه تعمير ما دمرته الحرب العالمية الثانية والمساهمة في تطوير الدول األعضاء.

1591

 /2التمثيل البياني والتعليق:
أ -التمثيل:

 تحويل النسب إلى درجات.%722
%7
الدول

°092
س

360 1
ومنه :س 
100

3, 6 

الصادرات

الواردات

°1151

°0151

االتحاد األوروبي

°01951

أمريكا الجنوبية

°90519

°29511

إفريقيا والوطن العربي

°09519

°92511

أمريكا الشمالية
آسيا

بقية العالم

 -اإلنجاز:

°9951
°12

°01159

°11511
°91521

 المفتاح:ب-
-

 -العنوان:

2×1591

التعليق:
ارتفاع نسبة المبادالت التجارية مع دول االتحاد األوربي بسبب القرب الجغرافي والرابط
التاريخي.
احتالل أمريكا الشمالية الرتبة الثانية من حيث الصادرات بحكم حاجة المنطقة لثروات
الجزائر (الخام).
احتالل آسيا الرتبة الثانية من حيث الواردات بسبب نوعية السلع وانخفاض أسعارها.
احتالل الدول العربية واإلفريقية أضعف نسبة المبادالت بسبب التقارب االقتصادي مع
الجزائر.

1591

1599
1599
1591
1591
1591
1591

60

الجزء الثاني:

المقدمة :خضوع اقتصاديات وسياسات األمم لتقلبات أسعار البترول كمنتوج استراتيجي.

1591

(أو أية مقدمة وظيفية)

 -0أسباب عدم استقرار أسعار البترول:
 -الجودة والنوعية.

 -قانون العرض والطلب.

1599
1599

 -األوضاع االقتصادية والسياسية العالمية.

1599

 -العوامل الطبيعية (طول الفصل البارد).

1599

 -االحتكارات (شركات متعددة الجنسيات).

1599

 -السياسات الطاقوية في دول العالم(بين دور األوبك من جهة و جهود منظمة الطاقة

1599

العالمية من جهة أخرى).

 -9انعكاسات تراجع أسعار البترول على الدول المصدرة:
 تراجع وانخفاض إيراداتها المالية. الوقوع في أزمات اقتصادية. -اللجوء إلى المديونية.

1599
1599
1599

 -التبعية للخارج.

1599

 -بطء النمو االقتصادي وتراجع فرص الشغل.

1599

 -عدم استقرار األوضاع االجتماعية والسياسية.

الخاتمة :على هذه الدول البحث عن بدائل جديدة للتخفيف من تقلبات أسعار البترول.
(أو أية خاتمة وظيفية)
مالحظة :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.

1599
1591

60

دائرة نسبية تمثل نسبة الصادرات للجزائر حسب المناطق لسنة 1122

دائرة نسبية تمثل نسبة الواردات للجزائر حسب المناطق لسنة 1122

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :آداب وفلسفة
اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

املدة 44 :سا و 34د

عناصر اإلجابة
التاريخ :
الجزء األول:

العالمة
مجزأة مجموع

 -1شرح ما تحته خط:

العالقات الدولية :ىي مجموعة القواعد واألسس واالتفاقيات والمعاىدات التي تنظم العالقات بين
الدول والتي تميزت بالتوتر بين المعسكرين خالل الفترة الممتدة بين  5491و.5491
المعسكرين :ىما الكتمتان الشرقية بزعامة االتحاد السوفييتي والغربية بزعامة الواليات المتحدة
األمريكية والمتصارعتان إيديولوجيا في إطار ما عرف بالحرب الباردة.

0550

0550

برنامج مار شال( :أو مشروع مارشال) نسبة إلى كاتب الدولة األمريكي لمخارجية جورج مارشال،
صدر في جوان  5491قيمتو أكثر من  51مميار دوالر ،أىدافو المعمنة مساعدة أوربا عمى إعادة

0550

بناء اقتصادىا  ،لكن األىداف الخفية ىي إنقاذ الشركات األمريكية والييمنة االقتصادية ومن
خالليا الييمنة السياسية عمى العالم .

الكومنفورم :مكتب اإلخبار الشيوعي أسسو االتحاد السوفييتي في أكتوبر  ، 5491يضم دول
المعسكر الشيوعي لمواجية المشاريع األمريكية بجمع المعمومات عنيا وتحريض الحركات

0550

الشيوعية ضد الرأسمالية.

 -2التعريف بالشخصيات:

ليونيد بريجنيف ( :)5491- 5491أمين أول لمحزب الشيوعي السوفييتي وزعيم االتحاد
السوفييتي بين  5419و 5491وقع مع نيكسون معاىدة سالت 5سنة  5411وسالت 1سنة
 5414مع جيمي كارتر ،أنيى االنفراج بغزوه أفغانستان في ديسمبر.5414

0550

ريتشارد نيكسون ( :)5449 -5451رجل سياسي من الحزب الجميوري ،نائب الرئيس األمريكي

إيزنياور بين  5411و ،1691انتُخب رئيسا لمواليات المتحدة األمريكية في  5419وأعيد انتخابو
سنة  5411أقام عالقات مع الصين الشعبية وأنيى حرب الفييتنام سنة  5411واستقال سنة

0550

 5419عمى خمفية فضيحة ووترغيت.

هواري بومدين ( :)5419 -5411مناضل ورجل دولة قائد الوالية الخامسة  ، 5419ثم قائدا

لألركان  5419ووزير لمدفاع بعد استقالل الجزائر ،نظم العممية التي أطاحت ببن بمة والتي

حممت اسم التصحيح الثوري في  54جوان  ،5411وأصبح رئيسا لمدولة ومرسي أسسيا السياسة
واالجتماعية واالقتصادية ،اشتير بنشاطو في إطار حركة عدم االنحياز وأحد أقطابيا توفي

في  11ديسمبر .5419

صفحة  1من 5

0550

60

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :آداب وفلسفة
اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

املدة 44 :سا و 34د

الجنرال جياب(  :)1951–5451قائد عسكري فيتنامي من أىم أبطال الثورة الفيتنامية ،قائد معركة
ديان بيان فو عام  ،5419ووزير الدفاع من  5419إلى .5499

0550

 -3ربط األحداث بتواريخها وابراز انعكاساته:
التاريخ
 00أوت 5045

االنعكاسات

الحدث
إلقاء القنبمة الذرية عمى مدينة

استسالم اليابان ونياية الحرب العالمية

ناغازاكي

الثانية.

 .0أوت 5055

ىجومات الشمال القسنطيني

 50مارس 506.

وقف إطالق النار في الجزائر

 ..مارس 5045

تأسيس جامعة الدول العربية

تفنيد مزاعم االستعمار واعطاء نفس جديد
لمثورة وتدويميا.

استقالل الجزائر واستعادة السيادة الوطنية
توحيد المواقف العربية من القضايا الدولية
خاصة القضية الفمسطينية.

0550
0550
0550
0550

الجزء الثاني:

المقدمة :بزوال الخطر المشترك عند نياية الحرب العالمية الثانية تجدد الصراع بين المعسكرين

لفرض كل طرف إليديولجيتو.

0550

 -1مظاهر الصراع في القارتين األوربية واآلسيوية بين :1499 -1491
أ -في أوربا:

 انقسام أوربا إلى قسمين :أوربا الشرقية (االشتراكية) وأوربا الغربية (الرأسمالية). -تأسيس الكومونفورم والكومكون.

 -أزمة برلين األولى و انقسام ألمانيا.

4×02.5

 -تأسيس حمف شمال األطمسي.

ب -في آسيا:

 حرب اليند الصينية وتأسيس حمف جنوب شرق آسيا. -أزمة كوريا .

 -2أثر تطور أسمحة الدمار الشامل في مستقبل العالقات بين المعسكرين:
 -إدراك المعسكرين خطورة اندالع حرب نووية بينيما.

 إدراك المعسكرين استحالة انتصار طرف عمى طرف آخر بفعل توازن الرعب النووي. -اتساع نفوذ المعسكر الشيوعي خارج أوربا واستحالة القضاء عميو.

صفحة  2من 5

.×02.5
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اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :آداب وفلسفة
اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

املدة 44 :سا و 34د

 -إدراك كل معسكر بضرورة تبني سياسة التعايش السممي.

6×05.5

 -اقتناع كل معسكر بضرورة احترام مبادئ اآلخر.

 -تغيير وسائل المواجية من وسائل حربية إلى وسائل اقتصادية ،دعائية وعممية.

الخاتمة:

اشتداد الصراع بين المعسكرين وتطور وسائل الدمار ىدد استقرار وسالمة العالم فكان التعايش

السممي ضرورة حتمية لتفادي المآسي.

0550

الجغرافيا :

الجزء األول:

 -1شرح ما تحته خط:

االتحاد األوربي :تكتل اقتصادي وسياسي يجمع  19دولة أوربية ظير بيذه التسمية إثر التوقيع

0,75

عمى معاىدة ماستريخت في  5445وىو تطور لممجموعة االقتصادية األوربية.

منطقة التبادل الحر :ىي منطقة لمتبادل بين الجزائر واالتحاد األوربي بتسييالت أو إعفاءات
جمركية بيدف تحرير وتنشيط المبادالت التجارية.

اتفاق الشراكة :اتفاقية بين الجزائر واالتحاد األوربي تعطي لمجزائر امتيازات في المعامالت

0575
0575

التجارية واالقتصادية مع االتحاد األوربي قصد االستفادة والمنفعة المتبادلة بين الطرفين.

التعريفة الجمركية :ىي الرسوم التي تفرض عمى السمع األجنبية عند دخوليا لألسواق المحمية

0575

بيدف حماية المنتوج المحمي وتختمف قيمة الرسوم حسب أىمية المادة المستوردة.

 -2التعميق عمى الجدولين:

نالحظ من خالل الجدولين الخاصين بصادرات وواردات الجزائر لسنة  1959ما يمي:
 -معظم مبادالت الجزائر تتم مع العالم المتقدم.

 ارتفاع نسبة المبادالت التجارية مع دول االتحاد األوربي. -ضعف المبادالت التجارية مع العالم المتخمف.

 -أكبر نسبة من واردات الجزائر من الصين الشعبية وبعدىا االتحاد األوربي.

05.5
05.5
05.5
05.5

 -3توقيع الدول المؤسسة والعضوة في مجموعة الثمانية:
 -اإلنجاز.

3×0550

 -العنوان.

05.5

 -المفتاح.

0,.5

صفحة  3من 5

60

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :آداب وفلسفة
اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا

املدة 44 :سا و 34د

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

الجزء الثاني:
المقدمة:

تحتل الواليات المتحدة األمريكية الصدارة العالمية في الميدان االقتصادي بفعل توفرىا عمى
اإلمكانات الطبيعية والبشرية وحسن استغالليا.

0550

 -1دور الزراعة في االقتصادي األمريكي :
 -تساىم في الناتج الداخمي الخام.

05.5
05.5

 -تخفف من عجز الميزان التجاري.

ِّ
تمون الكثير من الصناعات الغذائية والنسيجية.
-

05.5
05.5
05.5

 -تخمق اقتصادا متكامال ومتوازنا.

 -تحافظ عمى قوة الدوالر األمريكي.

05.5

 -تغطي السوق المحمية .

 -2أثر قوة االقتصاد األمريكي في االقتصاد العالمي:
 -التحكم في التجارة العالمية.

 اعتماد الدوالر األمريكي كعممة أساسية مرجعية في التعامالت االقتصادية الدولية. ىيمنة البورصات األمريكية عمى تحديد أسعار المواد اإلستراتيجية. -ارتباط االقتصاد العالمي باالقتصاد األمريكي إيجابا وسمبا.

05.5
05.5
05.5
05.5
05.5
05.5

 -التأثير الكبير في المؤسسات المالية العالمية.

 ىيمنة الشركات األمريكية عمى نسبة كبيرة من االقتصاد العالمي إنتاجا ،تسويقا واستثما ارالخاتمة:

االستغالل الجيد لإلمكانات المتوفرة َّ
مكن الواليات المتحدة األمريكية

االقتصاد العالمي.

مالحظة :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.

صفحة  4من 5

من

الييمنة عمى

0550

69

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :آداب وفلسفة
اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

املدة 44 :سا و 34د

توقيع الدول املؤسسة للسوق األوربية املشرتكة  1551والعضوة يف جمموعة الثمانية

هولندا

فرنسا

2

الربتغال

1

3
املفتاح:
-1فرنسااليونان
-2أملانيا
-3إيطاليا

ايطاليا

صفحة  5من 5

