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

عناصر اإلجابة (الموضوع الول)

مجزأة

مجموعة

التاريخ

الجزء الول:

 )1شرح ما تحته خط في النص:

co
m

 سلم الشجعان :مناورة سياسية أطلقها ديغول 1591/11/32تقضي باستسالم الثوار وتسليم
أسلحتهم مقابل ضمان سالمتهم والتفاوض معهم ويهدف إلى اختراق الثورة وتشتيت صفوفها...

1719

 تقرير المصير :مشروع سياسي تقدم به شارل ديغول في  1595/15/11يعترف فيه بحق

1791

 جبهة التحرير الوطني :تنظيم سياسي ثوري جزائري تأسس خالل اجتماع  0591/01/32قاد

1719

الشعب الجزائري في تقرير مصيره وفق شروط فرنسية رفضتها الثورة ...

n.

الثورة التحريرية إلى غاية االستقالل ( )0593 -0591وهو الممثل الوحيد والشرعي للشعب

 )3التعريف بالشخصيات:

io

الجزائري.

 زيغود يوسف )0599 -0530( :شهيد جزائري كان مناضال في حزب الشعب الجزائري ثم

11,11

uc
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 جون كنيدي :رئيس الو.م.أ ( )0592 -0590شهدت فترة حكمه أزمة كوبا  ،0593وسباق

1791

غزو الفضاء ،دافع عن حقوق السود في الو.م.أ ،اغتيل في دالس عام ...0592

المنظمة الخاصة  ،عضو في مجموعة  ، 33من مفجري الثورة  ،قائد المنطقة الثانية بعد
الصومام في اوت  ، 0599استشهد في  32سبتمبر .0599

ed

استشهاد ديدوش مراد ،قاد هجومات الشمال القسنطيني  0599/10/31و حضر مؤتمر

 نيكيتا خروتشوف :رئيس االتحاد السوفياتي ( )0591 -0592بعد وفاة ستالين ضمن القيادة

y-

1,91

الثالثية ،صاحب مبادرة التعايش السلمي ،عرفت فترة حكمه عدة أزمات منها :قناة السويس،
 )3إكمال جدول االحداث والتواريخ التالية:
الحدث

تاريخه

إعالن مبدأ ترومان

1591/12/13

تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل

1599/12/32

انعقاد قمة مالطا

1515/13/19/12

(تقبل كل اإلجابات الصحيحة الخر))

صفحة  1من 9
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برلين الثانية ،كوبا....
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تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :آداب وفلسفة /بكالوريا 0202
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع الول)

مجزأة

1719

 الخوصصة :االنتقال الجزئي أو الكلي للمنشآت العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص

1791

0.50

×1739
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الجزء الثاني:
مقدمة :العالم الثالث بين كونه ميدانا لصراع المعسكرين ودوره في التخفيف من خطورته.
(تقبل كل مقدمة وظيفية تخدم الموضوع)
 )1مظاهر الصراع بين المعسكرين في العالم الثالث:
 إنشاء األحالف العسكرية في العالم الثالث منها :حلف جنوب شرق أسيا  0591وحلف
بغداد .0599
 إقامة القواعد العسكرية في بعض دول العالم الثالث( كوريا  ،كوبا  ،تركيا)...
 اإلعالن عن مشروع ايزنهاور 0591وتطبيق سياسة ملء الفراغ.
 االزمات التي عرفتها دول العالم الثالث (كوبا ،الهند الصينية ،والسويس.)...
 التدخالت العسكرية (الو.م.أ في الفيتنام 0599واالتحاد السوفياتي في أفغانستان
.)...0515
 تدبير االنقالبات واالغتياالت (إيران ،الكونغو ،الشيلي.)...
 )3دور العالم الثالث في التخفيف من حدة الصراع بين المعسكرين:
 تبني سياسة الحياد اإليجابي (باندونغ .)0599
 تأسيس حركة عدم االنحياز (بلغراد ).0590
 دعم سياسة التعايش السلمي واالنفراج الدولي.
 دعم جهود األمم المتحدة من أجل تحقيق السلم واالمن الدوليين.
 رفض سياسة القواعد واألحالف العسكرية والمشاريع االقتصادية (مشروع إيزنهاور).
 رفض سياسة السباق نحو التسلح النووي.
خاتمة :ساهمت دول العالم الثالث في التخفيف من حدة الصراع وتدعيم أسس التعايش السلمي.
(تقبل كل خاتمة وظيفية تخدم الموضوع)
الجغرافيا
الجزء الول:
 )1شرح ما تحته خط في النص:
 التنمية :مختلف التدابير واإلجراءات التي تقوم بها الدول في جميع المجاالت ،وذلك بحسن
استغالل الموارد االقتصادية والبشرية المتاحة لتحقيق التطور االقتصادي واالجتماعي.
 العولمة :تعني الشمولية أي انتشار نفس النمط االقتصادي والسياسي والثقافي على المستوى

مجموعة

العالمي (مثال :النمط األمريكي) أوهي توجه عالمي نحو إزالة كل الحواجز أمام تنقل السلع
والخدمات والثقافات وسهولة االتصال.
إما عن طريق التنازل أو البيع أو الشراء ...

(تقبل كل اإلجابات الصحيحة الخر))
صفحة  2من 9
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تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :آداب وفلسفة /بكالوريا 0202

العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع الول)
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 )3التعليق على المعطيات الواردة في الجدول الذي يمثل قيمة صادرات السلع نسبة المساهمة
العالمية لبعض القو) االقتصادية في العالم عام :3111
 معظم الدول المصدرة الواردة في الجدول تنتمي إلى العالم المتقدم.

مجزأة

مجموعة

×1791

 تباين نسب مساهمة الدول في الصادرات العالمية.

11

9

 تساهم دول االتحاد األوربي الثالث( )%01.0من حجم الصادرات العالمية.

n.

 بروز الصين كقوة تجارية واحتاللها المرتبة األولى من نسبة الصادرات العالمية.

 )2التوقيع على خريطة العالم المرفقة ثالث دول واردة في الجدول:
الجزء الثاني:

io

 -اإلنجاز 11791 :ن

 -المفتاح 1739 :ن

 -العنوان 1739:ن

13
1791

الدخل القومي.

uc
at

مقدمة :رغم أهمية البترول إال أن تذبذب اسعاره انعكس سلبا على الدول التي تعتمد عليه في
(تقبل كل مقدمة وظيفية تخدم الموضوع)

 )1أهمية البترول بالنسبة للدول المصدرة له:

 مصدر رئيسي للطاقة ومحرك أساسي القتصاد الدول المصدرة له.
 مادة أولية للكثير من الصناعات (تكرير البترول)....
 تستخرج منه عدة مشتقات بترولية.

×1739
1

y-

 يوفر فرص العمل وامتصاص البطالة.

ed

 مصدر مهم للدخل وتمويل مختلف المشاريع التنموية من خالل استقطاب االستثمارات.

 استغلت كوسيلة ضغط من طرف الدول المصدرة ويمكن ان تكون كذلك حاليا ومستقبال.
 تراجع وانخفاض ايراداتها المالية.

×1739

 الوقوع في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية.

 اللجوء إلى سياسة التقشف واالستدانة الخارجية (تفاقم مشكل المديونية).
 التبعية إلى الخارج في عدة مجاالت.

1

 بطء النمو االقتصادي و توقف االستثمار و تجميد المشاريع الكبرى.
 تراجع فرص العمل وتفاقم مشكلة البطالة.

خاتمة :ضرورة تنويع الصادرات ومصادر الدخل لتجنب خطر تذبذب أسعار البترول.
(تقبل كل خاتمة وظيفية تخدم الموضوع)
(تقبل كل اإلجابات الصحيحة الخر))
صفحة  3من 9
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 )2اآلثار السلبية لتذبذب أسعاره على اقتصاد تلك الدول:

1791

 )2الو.م.أ7

 )1الصين7

-

 )2ألمانيا

-

-

 )9فرنسا.

-

 )9اليابان7

 )3الو7م7أ

الدول الواردة في الجدول7

المفتاح:
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)3ألمانيا

)1فرنسا

خريطة العالم تمثل 12دول واردة في الجدول

y-

 )4اليابان

)1الصين

)6ايطاليا

ينجز العمل المطلوب على الخيطة ويعاد مع أوراق االجابة

en
c

صفحة  4من 9

)1ايطاليا7

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :آداب وفلسفة /بكالوريا 0202

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

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

مجزأة

مجموعة

التاريخ

الجزء الول:

 )1شرح ما تحته خط في النص:

co
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 القطبين :الدولتان الكبيرتان المؤثرتان على العالقات الدولية هما الواليات المتحدة االمريكية
التي تتزعم المعسكر الغربي الرأسمالي واالتحاد السوفياتي الذي يتزعم المعسكر الشرقي

0.75

الشيوعي...

 الخالف اليديولوجي :هو التباين والتناقض الفكري والمذهبي بين النظامين الرأسمالي القائم

n.

على الملكية الخاصة والحرية االقتصادية والنظام الشيوعي القائم على الملكية الجماعية

0.75

وتحكم الدولة في االقتصاد (االقتصاد الموجه) وهو السبب الرئيسي لصراع الحرب الباردة

io

بين المعسكرين...

 حلف شمال الطلسي :تكتل عسكري يضم الدول الغربية الرأسمالية بزعامة الواليات المتحدة

uc
at

األمريكية ،تأسس في  0515/11/11هدفه مواجهة الشيوعية والدفاع عن مصالح العالم

1791

الرأسمالي والدول األعضاء ،مقره بروكسل بلجيكا.

 )3التعريف بالشخصيات التالية:

 ليونيد بريجنيف :رئيس االتحاد السوفياتي ( )0503 -0591له مبدأ باسمه ،أبرم معاهدتي

ed

سالت  0عام  0513وسالت 3عام  0515تدخل عسكريا في عدة مناطق منها
تشيكوسلوفاكيا وأفغانستان....

 دوايت ايزنهاور :رئيس الواليات المتحدة االمريكية ( )0590 -0592كان قائدا ألركان

0.91

06
0.91

سياسة ملء الفراغ ،عرفت فترة حكمه عدة أزمات أبرزها السويس)...

y-

قوات الحلفاء خالل الحرب العالية  ،3صاحب مشروع عرف باسمه عام  0591طبق

en
c

 مصطفى بن بولعيد ) 1591-1511( :شهيد جزائري  ،ناضل في حزب الشعب الجزائري
ثم المنظمة الخاصة ثم اللجنة الثورية للوحدة والعمل عضو في مجموعة  33ومجموعة

الستة من مفجري الثورة قائد المنطقة األولى األوراس ،استشهد في  33مارس .0599

11,11

 )2توقيع  12دول عضوة في الحلف الطلسي و12عضوة في حلف وارسو على خريطة
أوربا7

 -اإلنجاز 11791

-المفتاح 0.25

 -العنوان0.25

(تقبل كل االجابات الصحيحة الخر))

صفحة  5من 9
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العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

مجزأة
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الجزء الثاني:
مقدمة :التعريف بأحداث  10ماي  0519ودورها في التعجيل باندالع الثورة.
0.50
(تقبل كل مقدمة وظيفية تخدم الموضوع)
 )1أثر مجازر  11ماي  1599على الحركة الوطنية الجزائرية:
 اصدار االستعمار لمرسوم العفو العام في  0519/12/09وبالتالي إطالق سراح
المعتقلين السياسيين الجزائريين.
 اعادة بناء الحركة الوطنية الجزائرية (حركة انتصار الحريات الديمقراطية ،االتحاد
الديمقراطي للبيان الجزائري ،جمعية العلماء المسلمين.)...
 التأكد من حقيقة النوايا االستعمارية المتمثلة في التمسك بالبقاء في الجزائر.
6x0.25
 تنامي التيار االستقاللي الداعي إلى الكفاح المسلح (تأسيس المنظمة الخاصة.)0511
 التأكد من عقم النضال السياسي وحتمية العمل المسلح.
 لجوء االستعمار الفرنسي إلى التهدئة لضرب الحركة الوطنية ومحاولة احتوائها بإصدار
قانون .0511/15/31
 )3المحطات الرئيسية الندالع الثورة التحريرية:
 تأسيس المنظمة الخاصة في  0511/13/09ودورها في التحضير للثورة.
 تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل في  0591/12/32لتوحيد صفوف حركة انتصار
الحريات الديمقراطية والتحضير لتفجير الثورة.
 عقد اجتماع مجموعة  33في .0591/19/39
6x0.25
 اجتماع لجنة  19في 0591/01/32وتشكيل جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني.
 إصدار بيان 10نوفمبر ( 0591اول وثيقة للثورة التحريرية)
 تقسيم الجزائر إلى  19مناطق عسكرية ثورية ،واعالن الثورة في  10نوفمبر .0591
خاتمة :مجازر  10ماي  0519منعرج حاسم في تغيير مسار النضال نحو الثورة المسلحة.
0.50
(تقبل كل خاتمة وظيفية تخدم الموضوع)
جغرافيا:
 )1شرح ما تحته خط في النص:
 المحروقات :يقصد بها البترول والغاز الطبيعي ،وهي مواد أولية طاقوية استراتيجية تعتبر
0.75
محركا أساسيا لالقتصاد العالمي.
 الدول الرسمالية :يقصد بها القوى االقتصادية الكبرى التي تتبنى النظام الرأسمالي الليبيرالي
0.75
الحر والتي تتحكم في االقتصاد العالمي من خالل نفوذ شركاتها االحتكارية وتحكمها في
المؤسسات االقتصادية والمالية العالمية.
(تقبل كل االجابات الصحيحة الخر))

مجموعة

صفحة  6من 9

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

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

مجزأة

 منظمة الوبيك :منظمة الدول المصدرة للبترول تأسست في  0591/15/01في مؤتمر
بغداد (العراق) من طرف خمس دول هي( :العراق ،فنزويال ،م.ع.السعودية ،ايران
والكويت) وتوسعت عضويتها لدول أخرى كالجزائر ونيجيريا...هدفها مجابهة كارتل
الشقيقات السبع ،الدفاع عن مصالح الدول األعضاء ومقرها فيينا بالنمسا.
 )3أعمدة بيانية تمثل كمية انتاج بعض المحاصيل الزراعية في الو7م7أ عام :3111
13
ـــ اإلنجاز- 1739 :المفتاح 1739 :ــــ المقياس 1739 :ــــ العنوان1.39 :
 )2التعليق على المعطيات االحصائية التي تمثل كمية انتاج بعض المحاصيل الز ارعية
والرتبة العالمية في الواليات المتحدة المريكية عام :3111
 تباين كمية االنتاج الزراعي في الو م أ.
1791x9
 ضخامة اإلنتاج الزراعي واحتاللها للمراتب األولى عالميا.
 تنوع المحاصيل الزراعية للو .م .أ بين غذائية وتجارية.
 هيمنة الو .م .أ على اإلنتاج العالمي للمحاصيل الغذائية االستراتيجية كالذرة والقمح.
الجزء الثاني:
1791
مقدمة :االتحاد األوربي بين قوة وثراء امكانياته والمعيقات التي تواجهه.
(تقبل كل مقدمة وظيفية تخدم الموضوع)
 )1عوامل القوة االقتصادية لالتحاد الوربي:
 وفرة رؤوس األموال وقوتها االستثمارية.
 العامل التاريخي (الثورة الصناعية  ،االستعمار ،مشروع مارشال.)...
 التحكم في التكنولوجيا والبحث العلمي.
1x1739
 سوق تجارية مثالية للتكامل واالندماج.
 توفر اليد العاملة المؤهلة واستقطاب األدمغة المهاجرة.
 توفر شبكة مواصالت (برية ،بحرية ،نهرية ،جوية).
 )3المعيقات التي تواجه االتحاد الوربي:
 التباين االقليمي والتفاوت في النمو االقتصادي بين بلدان االتحاد األوربي.
 االفتقار إلى المواد األولية (الطاقة والمعادن).
 اشتداد المنافسة الداخلية( عدم احترام مبدأ األفضلية) والخارجية مع بلدان آسيا والو.م.أ1x1739 .
 تراجع كبير في النمو الديمغرافي(الشيخوخة).
 التعرض لالزمات المالية واالقتصادية...
 الهجرة نحو دول االتحاد االوربي من طرف شعوب أوربا الشرقية والعالم الثالث...
1791
خاتمة :يبقى االتحاد األوربي يشكل قوة اقتصادية عالمية رغم بعض المعيقات والتحديات.

مجموعة
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(تقبل كل خاتمة وظيفية تخدم الموضوع)
(تقبل كل االجابات الصحيحة الخر))
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العالمة
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تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :آداب وفلسفة /بكالوريا 0202
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
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مالحظة(::تقبل كل االجابات الصحيحة الخر))
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مجموعة

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :آداب وفلسفة /بكالوريا 0202

 .6مليون طن

أعمدة بيانية تمثل كمية انتاج بعض المحاصيل الزراعية للواليات المتحدة
االمريكية سنة 2616
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 1سم لكل  .6مليون طن.
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