اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط ملوضوع امتحان البكالوراي دورة استثنائية 7102
اختبار مادة :التاريخ و اجلغرافيا  /الشعبة  :تسيري واقتصاد.

عناصر اإلجابة

العالمة

مجزأة مجموع

الموضوع األول
التاريخ
الجزء األول :
 )0شرح ما تحته خط في النص:
 المجلس الوطني للثورة  :جهاز و طني تنظيمي انبثق عن مؤتمر الصومام يعد بمثابة برلمان الثورة يتكونمن43عضو من صالحياته التفاوض و اتخاذ القرار الحاسمة .
 لجنة التنسيق والتنفيذ  :جهاز تنظيمي انبثق عن مؤتمر الصومام 6591يعد بمثابة الهيئة التنفيذية للثورةيتكون من  5أعضاء مهمته التنسيق بين الواليات وتنفيذ قرارات المجلس الوطني .
 )7التعريف بالشخصيات :
 أحمد بن بله )2162 -6561 ( :عضو حركة االنتصار للحريات الديمقراطية والمنظمة الخاصة ،من ضمنالخمسة الذين اختطفوا في حادثة الطائرة في ،6591/61/22أول رئيس للدولة الجزائرية المستقلة من.6519/6512
 أرنستو تشي غيفارا  )6511 -6521 (:ثائر شيوعي مناهض للسياسة االمبريالية من أصل أرجنتيني حاربإلى جانب كاسترو أثناء الثورة الكوبية في نهاية الخمسينات من القرن الماضي اغتيل ببوليفيا في .6511
 )4التوقيع على خريطة العالم:
 اإلنجاز: العنوان: المفتاح:الجزء الثاني :
 مقدمة  :حركة عدم االنحياز بين الضرورة و االختيار. )0الظروف المحيطة بتأسيس حركة عدم االنحياز :
 انقسام العالم ايديولوجيا إلى معسكرين. اشتداد الحرب الباردة وتدهور العالقات الدولية. سياسة األحالف العسكرية والسباق نحو التسلح النووي.... استقالل العديد من دول العالم الثالث ( األوضاع االقتصادية واالجتماعية المتدهورة). تزايد محاوالت الهيمنة واالحتواء لدول العالم الثالث تحت شعارات متعددة. التقارب األفرو آسيوي ( مؤتمر باندونغ . )6599 )7دور الحركة في ظل النظام الدولي الجديد :
* محاولة التكيف مع الوضع الجديد لمواصلة جهودها للتصدي للمشاكل التي تواجه بلدان العالم الثالث: حماية استقالل أعضائها في ظل تحول طبيعة الصراع. مواجهة تداعيات النظام الدولي الجديد (القطبية األحادية). التصدي لالحتكارات الكبرى في الميدان االقتصادي . دعم عمل المنظمات الدولية و الحيلولة دون تمييعها. العمل على حل المشاكل اإلقليمية بالطرق السلمية. خاتمة  :حركة عدم االنحياز مطالبة بالتكيف مع مستجدات األوضاع الدولية .الجغرافيا
الجزء األول :
 )0شرح ماتحته خط في النص :
 الدددول المتقدمددة  :الدددول التددي يقددع معظمهددا شددمال دائددرة العددرض  01شددماال تتميددز بددالتفوق االقتصددادي والرفاهيددةاالجتماعية و التطور التكنولوجي .
 الدخل القومي الخام :هو مجمل قيمة السلع والخدمات التي تنتج داخل وخارج بلد ما خالل سنة معينة . مجموعة (الـ  )8الثمانية  :وهي الدول الصناعية الكبرى ،ذات المستوى العالي من الرفاهية ( الو.م.أ  ،فرنسا ،بريطانيا  ،ألمانيا ،إيطاليا ،كندا ،اليابان) مضاف إليهم روسيا .
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 )7التمثيل البياني والتعليق :
أ) التمثيل البياني ( :أعمدة بيانية).
 اإلنجاز : العنوان : المفتاح : المقياس:ب) التعليق على الرسم :
 يمثل الجدول أرقام إحصائية لكمية إنتاج القمح لبعض بلدان العالم سنة .2160 تفاوت كمية اإلنتاج من دولة إلى أخرى . معظم اإلنتاج يتركز في الدول المتقدمة لوفرة اإلمكانيات المادية والبشرية وبغية التصدير. ضخامة اإلنتاج في الصين لشساعة المساحة الصالحة للزراعة والعمل على تحقيق االكتفاء .الجزء الثاني :
 مقدمة  :بفضل منظومته االقتصادية المتطورة شكل العالم المتقدم بيئة جاذبة لرؤوس األموال . )0العوامل التي ساعدت العالم المتقدم على استقطاب أهم التدفقات المالية :
 االستقرار السياسي. وجود شبكة بنوك كثيفة ومتطورة وارتفاع قيمة العمالت.. الشفافية االقتصادية  ،مرونة القوانين و اإلجراءات اإلدارية . وفرة اإلمكانات (يد عاملة مؤهلة  ،بنيات تحتية متطورة . )... اتساع السوق االستهالكية إمكانية تحقيق أرباح من خالل نشاطات االستثمار. )7أثر هذا االستقطاب على اقتصاديات العالم المتقدم :
 تراكم رؤوس األموال . تطوير أداة إنتاج و مضاعفة المردود الذي انعكس على تطور حجم الصادرات. توسيع قاعدة الشغل وخفض مستويات البطالة . تنشيط الحركة االستثمارية في جميع القطاعات االقتصادية و الخدمية . زيادة النفوذ االقتصادي. التحكم في االقتصاد العالمي. خاتمة  :الضخ العكسي للثروة من العالم الثالث نحو العالم المتقدم ضاعف الهيمنة على دواليب االقتصاد العالمي .مالحظة (:تقبل االجابات الصحيحة األخرى)
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أعمدة بيانية متثل إنتاج القمح لبعض الدول يف العامل سنة 7103
0سم =  71م/ط
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خريطة العامل :توقيع بؤريت التوتر ( بني املعسكرين) أزمة كوراي ،أزمة كواب.

بعض األزمات الدولية

1

 )6أزمة كوراي.
 )7أزمة كواب.
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العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة

الموضوع الثاني

التاريخ
الجزء األول

 )1شرح ما تحته خط في النص:
 مبدأ ترومـان :مبدأ أعلن عنه الرئيس األمريكي هاري ترومان يوم  21مارس  2491ويعتبر تجسيدا واقعيا لسياسةاالحتواء ،يتضمن مساعدات عسكرية ومالية قدرت بـ  944مليون دوالر استفادت منها تركيا واليونان.
 سياسة االحتواء :سياسة أمريكية تقوم على فكرة إنشاء سلسلة من األحالف والقواعد العسكرية والمساعداتاالقتصادية ...تهدف إلى كسب حلفاء وتطويق االتحاد السوفيتي ومنع انتشار إيديولوجيته إلى الدول المجاورة وغيرها...
 )2التعريف بالشخصيات:

 جوزيف بروز تيتو )1891-1981(:سياسي يوغسالفي ،انخرط في الجزب الشيوعي اليوغوسالفي ،قادة المقاومةضد االحتالل األلماني أثناء الحرب العالمية الثانية  ،رئيس يوغسالفيا ( ، )2494 -2491من أبرز مؤسسي حركة
عدم االنحياز.
 المهاتما غاندي )2499 -2984(:زعيم سياسي هندي  ،دعا إلى االعتماد على األساليب السلمية في مقاومةاالحتالل البريطاني ( المقاطعة االقتصادية ،االضرابات )...قتل من طرف متطرف هندوسي سنة .2499
 )3اكمال الجدول:
الحدث

تاريخه

تأميم قنات السويس

 62جويلية 6592

قانون العفو العام
في الجزائر

 62مارس 6592

مجموع

10

10

06
10

10

انعكاساته

سيادة مصر على القناة العدوا الثالثي على مصر أزمة
السويس بين االتحاد السوفياتي والغرب.

إطالق سراح المعتقلين السياسيين الجزائريين ،عودة
النشاط السياسي في الجزائر واعادة بناء الحركة الوطنية

الجزء الثاني:
مقدمة  :عاش الشعب الجزائري مآس عديدة وشديدة الوطأة في ظل السيطرة االستعمارية منها مجازر ماي .5491
 )6ظروف أحداث  8ماي  6599في الجزائر:
 احتفاالت األوربيين بانهزام دول المحور وانتصار دول الحلفاء. مشاركة الشباب الجزائري في الحرب .ع  2إلى جانب الحلفاء. الوعود الفرنسية بتحسين األوضاع في الجزائر. رغبة الشعب الجزائري في الحرية واالستقالل. انتهاج االستعمار سياسة قمع الحريات( االعتقاالت ،حل األحزاب ،مجازر ضد المتظاهرين العزل.).. خروج الشعب الجزائري في مظاهرات مطالبة بالحرية حق تقرير المصير وتنفيذ الوعود. )2أثرها في اندالع الثورة التحريرية في الجزائر:
.1
 أظهرت النوايا الحقيقية لالستعمار رغم التصريحات اإلغرائية للسلطات الفرنسية. ترسيخ فكرة استرجاع الحرية بالقوة بعد استنفاذ كل الوسائل السلمية. ظهور المنظمة الخاصة ( 51فيفري  )5491أجل التحضير للثورة. تصاعد شعبية التيار االستقاللي ( حركة االنتصار للحريات الديمقراطية ،أنصار االتجاه الثوري). تأسيس جبهة الدفاع عن الحرية في  5415/50/51وضمت عدة تيارات لمواجهة السياسة القمعية الفرنسية. ظهور اللجنة الثورية للوحدة والعمل  22مارس  ،5419تخلي بعض المناضلين عن التردد في تفجير الثورةالمسلحة وكان اجتماع مجموعة  22ثم اجتماع لجنة الستة و االعالن عن الكفاح المسلح.
خاتمة :بقدر ما تحمله هذه األحداث من آالم للشعب الجزائري فإنها دفعته إلى البحث عن وسيلة للتخلص من ظلم
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االستعمار الفرنسي.

الجغرافيا  -الجزء األول

 )1شرح ما تحته خط في النص:

 االتحاد األوربي :تكتل اقتصادي وسياسي ظهر بمقتضى معاهدة ماستريخت  2441/41/41يضم حاليا  11دولة. -المبادالت التجارية :تتمثل في حركة البيع والشراء لمختلف السلع والبضائع ،ترصد عموما في نشاطين أساسيين

هما :التصدير واالستي ارد.

15..
15.1

 -تكتل :هو توحيد لكل اإلمكانيات المتوفرة في دولتين أوأكثر واستغاللها باستراتيجية مشتركة لرفع القدرة اإلنتاجية،

وقد يكون التكتل سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

 )1التعليق على معطيات الجدول:
 معطيات إحصائية لنسب مساهمة دول االتحاد األوربي في الصادرات العالمية من المنتوجات المصنعة ذاتالتكنولوجيا المتطورة (العالية الجودة ) :
 تباين نسبة المساهمة في الصادرات الصناعية لدول االتحاد األوربي. رغم تباين النسبة من منتوج آلخر فإن نسبة مساهمته في تصدير هذه المنتوجات معتبرة ال تقل عن خمسالصادرات العالمية خاصة في مجال األدوية ( )% 99والصناعة الفضائية (. )% 33
ويرجع ذلك إلى أهمية الصناعة اقتصاديا لبلدان االتحاد األوربي والتطور التكنولوجي الذي تعرفه.
 )3التوقيع على الخريطة ( :خريطة أوربا )
 اإلنجاز : العنوان: المفتاح:الجزء الثاني مقدمة :يعتمد االقتصاد الجزائري بشكل أساسي على المحروقات  ،فما دور النفط في االقتصاد
الجزائري ،وما تداعيات انهيار األسعار على التنمية في الجزائر؟
 )6دور النفط بالنسبة لالقتصاد الجزائري:
 المصدر األساسي للدخل الوطني الخام. المساهمة في تطوير الصناعة ( الصناعة النفطية:تكرير البترول ،تمييع الغاز ،صناعة بيتروكيمياوية ) المحرك األساسي لعملية التنمية(توسيع المشاريع االقتصادية ،توفير مناصب شغل.) ... تنشيط حركة المبادالت التجارية. التخلص أو التخفيف من عجز الموازين (التجاري ،المدفوعات) تطوير الهياكل القاعدية (المواصالت ،الخدمات ،المصانع.).... )6تداعيات انهيار أسعار النفط على التنمية الجزائرية:
 تراجع عائدات النفط المالية ومنه ايرادات الخزينة العمومية. تقلص حجم الواردات والعجز عن توفير االحتياجات الضرورية ( مواد غذائية مواد مصنعة.).. تعديل الميزانية وسياسة اإلنفاق ( زيادة حجم الضرائب ،رفع الدعم.) .... تراجع في وتيرة التنمية في الجزائر ( تعديل البرامج التنموية :إلغاء بعض المشاريع  ،وتوقف مشاريع أخرى). تراجع مستوى المعيشة نتيجة تدهور القدرة الشرائية (البطالة وانخفاض األجور). -بروز مشكلة المديونية من جديد.

خاتمة  :النفط هو المحرك األساسي لعملية التنمية وأساس النمو والتطور ،وانهيار أسعاره يهدد الجزائر بالشلل

االقتصادي.

مالحظة (:تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى )
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خريطة أوراب :توقيع الدول األوربية األكثر مسامهة يف الصناعة ذات التكنولوجيا العالية
ش

ش

ألمانيا

بريطانيا
فرنسا
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