اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :علوم تجريبية  +رياضيات  +تقني رياضي /بكالوريا0202 :

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
التاريخ:

العالمة

مجزأة

مجموعة

الجزء األول:

 )1شرح ما تحته خط في النص:

 المد الشيوعي :انتشار األفكار الشيوعية خارج االتحاد السوفياتي في كل من أوربا وآسيا وافريقيا
وأمريكااا الاتينيااة لكساام منااانف النمااوه ومواأسااة ال أرساامالية الصااينو كوريااا الشااماليةو الميتنااا و

11

كوبا )...خال الحرم الباردة.

 مشرررررروع مارشرررررال :مش ا ااروص ايتص ا ااادج تق ا ااد ب ا ااا أ ا ااورج مارش ا ااال و ي ا اار خارأي ا ااة و. .أ) ف ا ااي
 7491/50/50يقااو علا تقاادي مساااعدات ايتصااادية وماليااة لاادول أوربااا ماان أأاال إعااادة انااسااا

واحتواء المد الشيوعي السوفياتي اسا...

 حلر

شررمال األسل رري :تكتاال عسااكرج

ا دول أوربااا الغربيااة ال أرساامالية ا عامااة الواليااات المتحاادة

األمريكيةو تأسس في  7494/59/59هدفا تنويف الماد الشايوعي فاي أورباا والادفاص علا مصاال

11

11

المعسكر الغربيو مقره اروكسل الأيكا)و توسع نحو أوربا الشريية بعد نساية الحرم الباردة....

 )2التعري

بالشخصيات التالية:

 ديررررردود مرررررراد )7400-7491 :أح ا ااد ي ا ااادة الثا ا اورة الأ ااري ا ااةو وع ا ااو ح.إ.ح.د) والمنظم ا ااة

60
1110

الخاصةو اللأنة الثورياة للوحادة والعمالو مأموعاة 99و مأموعاة 50و عاين يااادا للوالياة الثانياةو
من ممأرج الثورةو استشسد في عا .7400

 نيكيتا خروتشوف :ع و فاي القياادة الثاثياةو وراايس االتحااد الساوفياتي  )7409-7401بعاد
وفاة ستالينو صاحم مبادرة التعايش السالميو ياا بحال أساا الكومنماور 7400و عاصار أ ماة

11.0

يناة السويس  7400وأ مة ارلين الثانية 7407و وأ مة كوبا ...7409

 هررارت ترومررا  :رااايس الواليااات المتحاادة األمريكيااة  )7401-7490وافااف عل ا اسااتخدا القنالااة
الهرية علا الياباان خاال المواأساة العساكرية الثانياةو أحاد أيناام الحارم البااردةو لاا ماادأ حمال

11.0

اسما مادأ ترومان)7491و تدخل عسكريا في كورياو عرف ادعما الشديد لليسود...

الجزء الثاني:

مقدمة ييا الدولة الأ اارية اين الظروف السياسية واالختيارات الكارى لمؤتمر نراالس.

1101

(تقبل كل مقدمة وظيفية)
 )1الظروف ال يا ية التي قامت فيها الدولة الجزائرية.
 التوييع عل اتماييات ايميان يو  7409/51/71واعان ويف إناق النار وسريان ممعولا في
.7409/51/74
(تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى).
صفحة  1من 6

11.0

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :علوم تجريبية  +رياضيات  +تقني رياضي /بكالوريا0202 :

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة
مجزأة

 إنشاء هياة تنميهية مؤيتة لتسيير المرحلة االنتقالية ترأسسا عاد الرحمان فارس.

0.25

 اشتداد النشاط اإلرهااي لمنظمة الأيش السرج المرنسي( )O.A.Sإلأساض تنايف اتماييات ايميان.

0.25

 انعقاد مؤتمر نراالس في ماج /أوان  7409والهج حدد االختيارات الكارى للأ اار المستقلة.

0.25

 إأراء استمتاء تقرير المصير يو  7409/51/57واعان النتااج في  7409/51/51واعتراف

0.25

مجموعة

فرنسا باستقال الأ اار في .7409/51/50
 تكوين أمعية تأسيسية ارااسة فرحات عباس واعان ييا الأمسورية الأ اارية المستقلة في:

0.25
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 7409/54/90ارااسة أحمد ان الة.
 )2االختيارات ال يا ية واالقتصادية التي أقرها مؤتمر سرابلس إلعادة بناء الدولة الجزائرية.
أ) االختيارات ال يا ية:

 تشييد دولة عصرية عل أسس ديمقرانية في إنار الح م الواحد.
 دع السل والتعاون الدوليين ومحاربة كل أشكال االستعمار.

1125
×3

 تأسيد الوحدة المغاربية والعربية واالفريقية...
ب) االختيارات االقتصادية:

 اعتماد االشتراكية كنظا ايتصادج لتحقيف التنمية الشاملة.

 استعادة السيادة عل ثروات الباد ومحاربة االحتكار وااليناعية.
 انشاء عملة وننية الدينار الأ اارج).

خاتمة :اختيارات مؤتمر نراالس تأسيد لمواثيف الثورة في اناء الدولة الأ اارية.

1125
×3
1101

(تقبل كل خاتمة وظيفية)

الجغرافيا

الجزء األول:

 )1شرح ما تحته خط في النص:

 رؤوس األموال :الموارد المتنوعة الثااتة المصانعو العقارات )...والمنقولة األماوالو اآلالت)...
التااي تسااتثمر فااي المشاااريع المختلمااة وتسااتخد فااي العمليااة اإلنتاأيااة يصااد المساااهمة فااي الاادخل

11

القومي.

 التنميررة :مأموعااة الق ا اررات واإلأ اراءات والت ادااير التااي تقااو اسااا الدولااة فااي مختلااف القناعااات
لاسا ااتغال األمثا اال ل مكانيا ااات االيتصا ااادية والنايعيا ااة والبش ا ارية )...اسا اادف تحقيا ااف التنا ااور
االيتصادج والرفاهية االأتماعية.

(تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى)
صفحة  .من 6

11

60

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :علوم تجريبية  +رياضيات  +تقني رياضي /بكالوريا0202 :

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
 الدول المتقدمة :مأموعة الدول الكارى التي تتحك في االيتصاد العالمي إنتاأا وتسويقاو وفي
رؤوس األموال...تنتمي لعال الشمال العال المتقد ) مثل األينام االيتصادية الكارى و أ

العالمة
مجزأة

مجموعة

11

واالتحاد األروبي وشرق آسيا.)...

 )2ر م دائرة ن بية تمثل ن بة ا تخدام الروبوتات الصناعية عام .2612
 العنوا  - 6.20 :المقياس - 6.20.:المفتاح - 0.50 :اإلنجاز.01.50:-العمليات الح ابية* 6.06 :مثال - :أمريكاº 62.80 = º..0 × % 1..0 :

13

الجزء الثاني:
مقدمة :إيلي الراين اين عوامل يوتا االيتصاديةو ومكانتا في ايتصاد االتحاد األوربي.

1101

(تقبل كل مقدمة وظيفية)
 )1مكانة إقليم الراي في اقتصاد االتحاد االوربي:
 أكار إيلي من حيث النشاط االيتصادج صناعةو راعةو تأارة.)...
 تتواأد با أه الاورصات في العال مثل :باريسو فرانكمورت...
 با ثاني أكار ميناء للتبادل التأارج في العال ميناء روتردا هولندا).
 إيلي مكتظ بالسكان يد عاملةو سوق استساكية )...وبا أكار تأمع مدن في االتحاد األوربي.

11.0
×6

 أكار إيلي مساه في صادرات وواردات االتحاد األوربي.
 يلعم دو ار كاي ار في تسسيل المواصات والمبادالت التأارية اين مدنا من خال نسر الراين.
 )2العوامل التي اعدت إقليم الراي على تحقيق تلك المكانة:
 القوة البشرية واليد العاملة المؤهلة والسوق االستساكية الواسعة.
 يوة الانية التحتية.

 االمكانيات النايعية نسر الراين والثروات الباننية).

 انمتاح إيلي الراين عل الواأسة البحرية الشمالية.

11.0
×6

 حرية انتقال األشخاص واألموال.

 وفرة رؤوس األموال من خال الاورصات والانوك.

خاتمة :يبق إيلي الراين أه ف اء ايتصادج في أوربا والعال .
(تقبل كل خاتمة وظيفية)

(تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى)
صفحة  3من 6

1101

66

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :علوم تجريبية  +رياضيات  +تقني رياضي /بكالوريا0202 :

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
التاريخ:

العالمة

مجزأة

مجموعة

الجزء األول:

 )1شرح ما تحته خط في النص:



مظاهرات :أسلوم ن ال سياسي يتمثل في خروج الشعم إل الشارص بافتات وشعاراتو

تظاهر الشعم) انتسأتا الأ اار في حربسا

في مظاهرات ...7405/79/77

د االستعمار المرنسي لتحقيف االستقالو ظسر هلك

11



الكفاح الم لح :أسلوم مقاومة يقو عل القوة باستعمال الساحو اعتمدت عليا الأ اار

11



ال يادة الوسنية :استعادة الدولة السينرة عل مأالسا الأغرافي والبحرج والأوج وثرواتسا

11

في ثورتسا التحريرية )7409-7409

د الوأود االستعمارج لتحقيف االستقال....

وي ارراتسا السياسية مثل :استرأاص الأ اار لسيادتسا بعد تحقيف االستقال...

 )2اكمال الجدول التالي:

الحدث

إنشاء حل

60

تاريخه
1800/60/16

11

وار و

انعقاد مؤتمر الصومام

1800/62/26

11

إعال مبدأ تروما

1861/6./12

11

الجزء الثاني:

مقدمة :معايير تشكل العال بعد المواأسة العسكرية الثانيةو وأسبام التوتر اين المعسكرين.

1101

(تقبل كل مقدمة وظيفية)

 )1معايير تشكل العالم التاريخية واالقتصادية بعد المواجهة الع كرية الثانية:
أ) التاريخية:

 ارو يوتين أديدتين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفياتي) بعد المواأسة العسكرية
الثانية وانقسا العال إل معسكرين...

 مياد منظمة األم المتحدة كأداة لتنظي العايات الدولية وحمظ السل واألمن الدوليين.

1125
×3

 تراأع مكانة أوربا بعد المواأسة العسكرية الثانيةو وظسور موأة التحرر بمستعمراتسا.

66

ب) االقتصادية:

 إيامة نظا مالي أديد  )7499وانشاء مؤسسات مالية وتأارية .)BIRD GATT.FMI
 خروج الو. .أ يوة ايتصادية بعد المواأسة.ص 9.مسينرة عل  % 15من الههم العالمي.
 خروج أوربا محنمة ايتصاديا من المواأسة.ص.9.

(تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى).

صفحة  0من 6

1125
×3

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :علوم تجريبية  +رياضيات  +تقني رياضي /بكالوريا0202 :

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
 )2أ باب التوتر بي المع كري :
 االختاف اإليديولوأي اين المعسكرين.
 وال ماررات التحالف الهج كان يااما اينسما خال المواأسة العسكرية الثانية.
 تصاد المصال ورغبة كل نرف في فرض هيمنتا عل العال .
 خروج الواليات المتحدة األمريكية من ع لتسا ودفاعسا عن العال الحر.
 سينرة االتحاد السوفياتي عل أوربا الشريية وانتشار االشتراكية خارأسا.
 اداية السباق نحو التسل النووج.
خاتمة :تكريس انقسا العال إل معسكرين ودخولسما في مواأسة الحرم الباردة).
(تقبل كل خاتمة وظيفية)
الجغرافيا:
الجزء األول:
 )1شرح ما تحته خط في النص:
 العولمة :تعني الشمولية أج انتشار نمس اآلليات التي تسير األنشنة االيتصادية والتأارية في
كل دول العال مثل فرض النمط األمريكي عل العال و أوهي توأا عالمي نحو إ الة كل
الحواأ أما تنقل السلعو والخدماتو ورؤوس األموالو واألشخاص...
 تحرير التجارة :سياسة تتاناها  )OMCتقو عل رفع الحواأ الأمركية وتسسيل حركة
األشخاص والسلع واألموال....
 اال تثمار :توظيف رؤوس األموال في العملية االيتصادية لتنشيط االنتاج ال راعيو الصناعي
والتأارج والخدمات لتحقيف الرب والرفاهية....
 )2التعليق على المعسيات اإلحصائية الواردة في الجدول
 تباين نسبة مبادالت الشركاء التأاريين مع مننقة اآلسيان.
 معظ الشركاء التأاريين لآلسيان من دول العال المتقد .)%91
 تعدد الشركاء التأاريين لمننقة اآلسيان.
الجزء الثاني:
مقدمة :القم اين األهمية في االيتصاد العالمي وعوامل التحك في أسعاره.
)تقبل كل مقدمة وظيفية)
 )1أهمية القمح:
 يساه في الدخل القومي للعديد من الدول في العال .
 يدخل في العديد من الصناعات الغهااية ويوفر مناصم العمل في ال راعة والصناعة.
 يستعمل كوسيلة غط من الدول المصدرة د الدول المستوردة الساح األخ ر).
 مادة غهااية أساسية لمعظ دول العال ( .تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى).
 )2العوامل المتحكمة في أ عاره:
 تأثر اإلنتاج العالمي بالتقلبات المناخية الأمافو الكوارث النايعية)...
صفحة  0من 6

العالمة
مجزأة مجموعة

11.0
×6
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11

11
11
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1101
1101
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11.0
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تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :علوم تجريبية  +رياضيات  +تقني رياضي /بكالوريا0202 :

عف إنتاأا في العال الثالثو وتقلص المساحات المخصصة ل راعتا...

 تخ ع تأارتا التماييات تار اين الدولة المصدرة والدولة المستوردة المماو ات).
 دور الشركات االحتكارية الكارى دريموسو كارأيل.)...
 الأودة والنوعية....
 يادة النلم العالمي عليا ويانون السوق.
خاتمة :أهمية القم االستراتيأية وتحك الكارى في أسعاره.
(تقبل كل خاتمة وظيفية)
(تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى).

11.0
×6

1101

دائرة ن بية تمثل ن بة ا تخدام الروبوتات الصناعية في العالم عام.2612 :
نص

القسر = 6

سم

% 0.2

% 11..

% 1..0

% 1..0

% 11..

% 2.2

% 00
% 1..

العمليات الح ابية:

% 00

 افريقيا: أمريكا: أوربا°02.22=°..0×%11.. : -آ يا°2.6= °..0× %00 :

°16.62=°..0× %2.2

°62.80=°..0×%1..0

 -بقية مناسق العالم°6.02=°..0×%1.. :

صفحة  6من 6

% 1..

