اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :

اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا

الشعب :علوم جتريبية ،رياضيات ،تقين رياضي

املدة 33 :سا و33د

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة

مجزأة مجموع

التاريخ  :الجزء األول

-1أ -شرح ما تحته خط:

* -جبهة التحرير الوطني :الجناح السياسي لمثورة التحريرية تـ تأسيسيا في 0591/01/32

0.75

أعمف عنيا رسميا في .0591/00/10

* -هيئة األمم المتحدة :تنظيـ دولي يضـ جميع الدوؿ المستقمة تأسس في 0519/01/31

0.75

* -العمل الدبموماسي :كؿ نشاط سياسي خارج الدولة ويقصد بو ىنا النشاط السياسي لجبية

0.75

بغرض الحفاظ عمى السمـ واألمف العالمييف وتنظيـ العالقات الدولية ،مقرىا نيويورؾ.

التحرير الوطني خالؿ الثورة بغرض التعريؼ بالقضية الوطنية في مختمؼ المحافؿ اإلقميمية

والدولية.

 -1ب -األحداث التاريخية:

التاريخ

الحدث

0599/11/31-01

مؤتمر باندونغ

0599/11/31

ىجوـ الشماؿ القسنطيني

0591/15/05

تأسيس الحكومة المؤقتة

 -2التعريف بالشخصيات:

0.50
0.50
0.50

* -جمال عبد الناصر (  :)1973-1918مف الضباط األحرار ،رئيس الجميورية المصرية،
مؤمـ قناة السويس ،مف مؤسسي حركة عدـ االنحياز.

0.75

* -جوزيف بروز تيتو ( :)1983-1892مؤسس جميورية يوغسالفيا ورئيسيا بعد الحرب
العالمية الثانية،أحد زعماء حركة عدـ االنحياز ،مف مناصري حركات التحرر.

0.75

* -أحمد سوكارنو ( :)1973-1931رئيس أندونيسيا (  )0591/0515ترأس مؤتمر باندونغ
الذي احتضنتو بالده عاـ  0599لمتضامف األفرو آسياوي ،أحد مؤسسي حركة عدـ االنحياز.

الجزء الثاني:

0.75

المقدمة :اليند الصينية بيف المد التحرري وتكالب القوى الخارجية.
 -0أسموب التحرر في الهند الصينية:

 الدمج بيف الكفاح المسمح والنضاؿ السياسي.

0.50

 اعتماد حرب العصابات.

 االعتماد عمى اإلمكانات الذاتية والخارجية.
 االستم اررية في المواجية.

مالحظة :األخذ بعين االعتبار ثالث إجابات صحيحة في هذا السؤال.

صفحة  1من 4

2×1.91
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اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :

اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا الشعبة :علوم جتريبية ،رياضيات ،تقين رياضي املدة 33 :سا و33د
عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
 -2االستراتيجيات المنتهجة من قبل الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة:

العالمة

مجزأة مجموع

 دعـ األحزاب الميبرالية والحكومات الموالية (باوداي).

 رفض ق اررات مؤتمر جنيؼ  0591مف طرؼ الو.ـ.أ.
 إنشاء حمؼ جنوب شرؽ آسيا .0591

2×1.9

 التدخؿ العسكري األمريكي في الفيتناـ في إطار سياسة مؿء الفراغ .0591

مالحظة :األخذ بعين االعتبار ثالث إجابات صحيحة في هذا السؤال.

الخاتمة :رغـ تشبث القوى االستعمارية بمصالحيا إال أف إرادة الشعوب أقوى وال تقير.

04
0.50

الجغرافيا:

الجزء األول:

 -1شرح ما تحته خط:

 الرأسمالية :ىي نظاـ اقتصادي يعتمد عمى الممكية الفردية لوسائؿ اإلنتاج والمنافسة

0.75

والحرية االقتصادية ( قانوف السوؽ).

 االنتعاش االقتصادي :االنتقاؿ مف وضعية الركود واالنكماش االقتصادي إلى وضعية

0.75

 األسهم :قيـ مالية تمثؿ حصص المستثمريف في رأسماؿ شركة مساىمة يتعرض مالكوىا

0.75

النمو اإليجابي.

لمربح والخسارة والمساىمة في التسيير.

 -2أ -الرسم البياني:

 اإلنجاز.

3×1.9
1.39

 العنواف.

 المفتاح.

1.39

 المقياس.

1.39

 -2ب -التعميق عمى الرسم:

نالحظ مف خالؿ الرسـ البياني الخاص بتطور التجارة الخارجية لمجزائر ما بيف 2014-2005

ما يمي:

 تذبذب قيـ الصادرات والواردات بحكـ األسواؽ العالمية وقيمة الدوالر.
 التطور اإليجابي بيف .2002-2005

1.91
1.91

 تراجع قيمة الصادرات سنة  2002بػ  34مميار دوالر بسبب األزمة المالية العالمية.
 تفوؽ قيـ الصادرات عمى قيـ الواردات (فائض الميزاف التجاري).

صفحة  2من 4

1.91
1.91
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اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :

اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا الشعبة :علوم جتريبية ،رياضيات ،تقين رياضي املدة 33 :سا و33د
عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة

مجزأة مجموع

الجزء الثاني:

المقدمة :تجارة البتروؿ بيف تضارب المصالح واستراتيجية المادة.
 -1العوامل المتحكمة في تجارة البترول:

1.91

 قانوف العرض والطمب ( تشبع السوؽ). -األزمات السياسية واالقتصادية ( العراؽ ،ليبيا ،سوريا ونيجيريا).

 االحتكارات (الشركات متعددة الجنسيات والوكالة الدولية لمطاقة). -المضاربة في األسواؽ.

 -انضباط وعدـ انضباط الدوؿ المنتجة (األوبيؾ) بحصصيا.

9×1.39

 -تقمبات أسعار الدوالر.

 -2أثر انخفاض أسعار البترول عمى العالقات الدولية:

 الضغوطات الداخمية والخارجية عمى الدوؿ المصدرة لمبتروؿ. -تراجع االستثمارات في مجاؿ التنقيب واالستخراج.

 فرض إجراءات اقتصادية صارمة في حؽ الدوؿ المصدرة مف طرؼ صندوؽ النقدالدولي( التقشؼ والترشيد).

9×1.39

 -االضطرابات السياسية والمينية.

 احتداـ الصراع بيف الشركات االحتكارية والدوؿ المنتجة المصدرة حوؿ نسبالفوائد واالستثمار.

 -الخالفات والصراعات داخؿ منظمة األوبيؾ ،وبينيا وباقي الدوؿ المصدرة.

الخاتمة :البتروؿ ثروة امتمكتيا الشعوب وتحكمت فييا الشركات االحتكارية.

مالحظة :تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى.

صفحة  3من 4

0.50
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اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :

اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا الشعبة :علوم جتريبية ،رياضيات ،تقين رياضي املدة 33 :سا و33د
عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة

مجزأة مجموع

تطور التجارة الخارجية لمجزائر ما بين 2012-2002
 10مميار  /دوالر
 1سنة

الصادرات
الواردات

2312 2313 2314

2335 2336 2337 2338 2339 2313 2311

صفحة  4من 4

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاان البكالوريا دورة2016 :
الشعب :علوم جتريبية  ،رياويات  ،تقين رياوي
اخحبار تادة :الحاريخ و اجلغرافيا

املدة 03 :سا و 33د

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

العالمة

مجزأة مجموع

التاريخ:
الجزء األول:
 -1شرح ما تحتو خط:
 توازن الرعب النووي :يقصد بو التكافؤ في ميزان القوة النووية بين االتحاد السوفياتي والوالياتالمتحدة االمريكية واقتناع الطرفيين بخطورة المواجية العسكرية المباشرة.
 العمالقين :يقصد بيما القوتين العظميين (الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي ) المتصارعتينفي إطار الحرب الباردة.

3775

3775

 التعايش السممي :سياسية جديدة في العالقات الدولية تؤمن بتعدد االيديولوجيات في المجتمعالدولي ،أساسيا التفاىم والتقارب بين الكتمتين ،وقد تبناىا رئيس االتحاد السوفياتي نيكيتا

3775

خروتشوف سنة .1956
 -2التعريف بالشخصيات :

36

 ىوشي منو (  :) 1898 – 1981مؤسس الحزب الشيوعي الفيتنامي ثم (الفيت منو) قادحربا ناجحة ضد الوجود الفرنسي ( )1954- 1946ثم ضد الحكومة العميمة والو.م.أ في

3775

الجنوب منذ  ،1960مؤسس حكومة الفيتنام الشمالي في ىانوي.
 نيكيتا خروتشوف ( :)1891-1981حكم االتحاد السوفياتي من  1953إلى  ،1964األمينالعام لمحزب الشيوعي السوفييتي ،صاحب فكرة التعايش السممي ،عرف عيده بحدوث عدة أزمات

3775

منيا أزمة صواريخ كوبا.
 محمد بوضياف (  :)1881-1818عضو حزب الشعب الجزائري ،حركة االنتصار لمحرياتالديمقراطية ،مسؤول في المنظمة الخاصة وعضو مجموعة االثنين والعشرين ،من األعضاء الست
المفجرين لمثورة اعتقل في حادث اختطاف الطائرة  56/10/22لغاية وقف إطالق النار ،رئيس

3775

المجمس األعمى لمدولة جانفي  1992إلى أن تم اغتيالو بعنابة في جوان .1992
 -3التوقيع عمى الخريطة :
 -اإلنجاز

1790

 -المفتاح

0.25

 -العنوان

3753

صفاة  1تن 5

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاان البكالوريا دورة2016 :
الشعب :علوم جتريبية  ،رياويات  ،تقين رياوي
اخحبار تادة :الحاريخ و اجلغرافيا

املدة 03 :سا و 33د

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

العالمة

مجزأة مجموع

الجزء الثاني:
المقدمة:

الثورة التحريرية بين التقييم والحاجة الماسة لمتنظيم لضمان استم ارريتيا وانجاحيا.

3753

 -1أسباب اختيار منطقة الصومام:

 منطقة وسط بين المناطق الثورية. -منطقة مؤمنة طبيعيا.

3×375

 -تكذيب إدعاءات فرنسا أن منطقة القبائل تحت سيطرتيا.

 -2التنظيمات السياسية والعسكرية المنبثقة عن مؤتمر الصومام:
أ  -السياسية:

 تأسيس المجمس الوطني لمثورة ( 34عضو). -إنشاء لجنة التنسيق والتنفيذ.

3×3725

 -تقسيم الجزائر إلى  06واليات.

ب – العسكرية:

 إنشاء مصالح تابعة لجيش التحرير الوطني (صحية ،اجتماعية ،دعائية). -ىيكمة جيش التحرير الوطني (مسؤوليات ،تقسيم ،رتب).

3×3725

 -إنشاء قيادتين لمعمميات العسكرية عمى الحدود الشرقية والغربية.

 تقسيم البالد إلى واليات حربية.الخاتمة:

استراتيجية الثورة بعد مؤتمر الصومام أفشمت كل المخططات االستعمارية الفرنسية وأجبرتيا عمى

0.53

مشرف.
البحث عن مخرج ّ
الجغرافيا:
الجزء األول:
 – 1شرح ما تحتو خط:

الشركات متعددة الجنسيات :شركات عمالقة ذات رؤوس أموال ضخمة وامكانيات تكنولوجية
ىائمة ،ليا فروع في مختمف أنحاء العالم متعددة الوظائف والجنسيات ،تسيطر عمى األسواق

3775

العالمية ويتعدى نشاطيا المجال االقتصادي.
الثالوث االقتصادي :ىو االقطاب االقتصادية المتحكمة في االقتصاد العالمي وتتمثل في الو.م.أ
واالتحاد األوروبي والقطب اآلسيوي (دول شرق وجنوب شرق آسيا).

صفاة  2تن 5

3775
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املدة 03 :سا و 33د
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
الدول المتخمفة :تسمية تطمق عمى الدول المستقمة حديثا من إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والتي
تعاني من التخمف االقتصادي والتأخر االجتماعي والثقافي وضعف التحكم في التكنولوجيا.
 –1أ– التمثيل البياني:
نسب مساىمة القطاعات االقتصادية في الدخل الوطني الخام

مجزأة مجموع
3775

%02

 تحويل النسب إلى درجات:%100
%1

الزراعة°7,2=3,6×2 :
الصناعة°82,8=3,6×23 :
الخدمات°270=3,6×75 :

36

°360

360 1
ومنو :س 
100

س

 اإلنجاز -العنوان

3, 6 

0.75
0.25

 المفتاح -1ب– التعميق عمى الرسم:
نالحظ من خالل الرسم البياني الخاص بنسب مساىمة القطاعات االقتصادية في الدخل الوطني
الخام ما يمي:
 التباين الكبير في نسب مساىمة القطاعات الثالثة. -تسجيل القطاع الزراعي ألدنى مساىمة .% 02

 قوة مساىمة القطاع الخدماتي .%75 -تواضع نسبة مساىمة القطاع الصناعي.

-

3.53

0.25

0.53
0.53
0.53
3753

صفاة  3تن 5
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املدة 03 :سا و 33د

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

العالمة

مجزأة مجموع

الجزء الثاني:
المقدمة :القمح بين القيمة الغذائية واألىمية االستراتيجية في المبادالت التجارية العالمية .

0.53

 – 1أىمية القمح:
 الغذاء األساسي لمعظم سكان العالم. -توفير مناصب الشغل.

 -ضخامة العائدات المالية لمدول المصدرة لو.

6×3725

 -مادة أولية لمصناعات الغذائية.

 -مادة استراتيجية وأداة ضغط (السالح األخضر).

04

 -القابمية لمتخزين لمدة أطول.

 – 1أثر احتكار الدول المصدرة ليذه المادة عمى العالم المتخمف :
 تأثر الوضع السياسي واالجتماعي (االضطرابات االجتماعية –المجاعات –سوء التغذية) -التبعية الغذائية وتعاظم حجم الديون.

ارتيا السياسية.
 رىن الدول المستوردة لسيادتيا و حرية قر االخاتمة :األمن الغذائي مرىون بحسن استغالل اإلمكانات المتاحة وتفعيل التعاون الدولي.

مالحظة :تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى7

صفاة  4تن 5

3×375
375

املدة 03 :سا و 33د

خريطة تقرات املنظمات واملؤمترات الدولية

1

1

المفتاح

1

حمف وارسو

1

صفاة  5تن 5

مؤتمر باندونغ

3

ش

ىيئة األمم المتحدة

3
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