الجمهـورية الجـزائرية الديمقـراطية الشعـبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لوالية الطارف

ام تحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغرافيا
( دورة ماي) 2016

الشعبة :لغات أجنبية

المدة 03 :ساعات ونصف

عمى الممتحن أن يختار أحد الموضوعيين اآلتيين
الموضـــــــــــــــــوع األول

التــاريــــــــــــــــــــخ:

الجزء األول 06 ( :نقاط )

« تميز النظام الدولي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بانقسام العالم إلى شرق شيوعي وغرب رأسمالي

وأصبح التوازن في العالقات قائما عمى الصيغة التي تحقق لكل قطب أىداف مشروعو ،وساد ذلك جو

من عدم الثقة أممتو الصراعات اإليديولوجية وبمغ حد التصادم بين العمالقين المذين أصبحا يمثالن أساسا

لمنظام الدولي القائم عمى توازن القوى بينيما»...

الكتاب المدرسي تاريخ ،السنة الثالثة ثانوي ،ص.18

المطمـــــــــــــوب:

 -1عرف ما تحتو خط.

 - 2عرف الشخصيات اآلتية :

 -الشاذلي بن جديد  -ريتشارد نكسون  -جواىر الل نيرو.

 -3أكمل جدول األحداث اآلتي :
الحدث

تاريخه

انعقاد مؤتمر يالطا
 24فيفري 1971
اندالع الثورة الفمسطينية
الجزء الثاني  04( :نقاط )

ت والت النكسات االستعمارية الفرنسية عسكريا وسياسيا ،وتعاقبت األزمات واالنقسامات الداخمية

بفرنسا ،فتعالت أصوات تنادي بضرورة عودة الجنرال شارل ديغول إلى الحكم ،كرجل إنقاذ وطني.
المطمــــــــــوب  :انطالقا من العبارة ،واعتمادا عمى ما درست ،أكتب مقاال تاريخيا تبرز فيو:
 -1ظروف وصول الجنرال ديغول إلى السمطة.

 -2ردود فعل الثورة في مواجية سياسة فرنسا االستعمارية بين .1962 – 1958

الجغرافيــــــــــا:
الجزء األول 06 ( :نقاط )

«...تيدف المنظمة العالمية لمتجارة إلى تقوية االقتصاد العالمي من خالل تحرير التجارة من جميع

القيود الجمركية ،و رفع مستوى الدخل القومي لمدول األعضاء ،و زيادة الطمب عمى الموارد االقتصادية

و االستغالل األمثل ليا ،و توسيع و تسييل الوصول إلى األسواق الدولية لتحقيق االنسجام بين السياسات

التجارية و المالية و النقدية».

عدنان فرحان الجوراني ،مجمة الحوار المتمدن ،عدد .3446

المطمـــــــــــــــوب:

 -1عرف ما تحتو خط.

 - 2إليك جدوال يمثل الدخل الوطني الخام لبعض الدول في العالم سنة :2114
الدولة

الو م أ

اليابان

ألمانيا

الجزائر

الب ارزيل

الدخل الوطني الخام

16721

4729

3227

285

2416

البنك العالمي لإلنشاء و التعمير.2015 ،

الوحدة :مميار دوالر

 -عمق عمى معطيات الجدول.

 -3عمى خريطة العالم ،وقع ثالث دول من التنينات وثالث دول من منظمة ألينا.
الجزء الثاني 04( :نقاط )

استندت القفزة االقتصادية الب ارزيمية إلى تظافر مقومات متنوعة ،تجسد الدور المحوري لمدولة

وتحديد سياسات تنموية ،واستغالل مزايا الرصيد البشري ،ومحاولة التحكم في المجال االستثمارات
األجنبية.

المطمـــــــــــوب:

انطالقا من العبارة ،واعتمادا عمى ما درست ،أكتب مقاال جغرافيا تبرز فيو:
 - 1أسموب التنمية في الب ارزيل.
 -2انعكاسات التنمية عمى األوضاع االجتماعية.

 2من 7

الموضـــــــــــــــــــوع الثانــــــــــــــــــي
التاريــــــــــــــــــخ:

الجزء األول 06 ( :نقاط )
« ...بعد أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية عجز أعضاء المنظمة الخاصة عمى تقريب

وجيات نظر الطرفين المتصارعين ،حول إشكالية القيادة وبعد اندالع الثورة في تونس والمغرب

سنة  1953تواصل االستعداد العممي إلعالن الثورة الكبرى ،وتم تأسيس لجنة الست ،وتوالت
االجتماعات ،وتم إعداد بيان أول نوفمبر.«...

الكتاب المدرسي ،تاريخ لمسنة الثالثة ،ص.29

المطمــــــــــــــوب:
 -1عرف ما تحتو خط.

 -2عرف الشخصيات اآلتية:
 -دمحم بوضياف

 -ياسر عرفات

 -3ا س ت ق رئ خريطة أوروبا المرفقة الشكل رقم .2

 -ىاري ترومان.

الجزء الثاني  04 ( :نقاط )

عممت دول الجنوب عمى مقاومة االستعمار بمختمف الوسائل كمرحمة أولى من أجل تحررىا

السياسي ،ثم ما فتئت تناضل من أجل تحررىا الشامل.
المطمــــــــــــــوب :
انطالقا من العبارة ،واعتمادا عمى ما درست ،أكتب مقاال تاريخيا تبرز فيو:

 -1الخصائص المشتركة لمحركات التحررية في العالم الثالث .
 -2جيود دول الجنوب من أجل التحرر الشامل .

 3من 7

الجغرافيــــــــــــــــا:
الجزء األول 06 ( :نقاط )

« ...يعد النجاح االقتصادي الذي أحرزتو تايوان عجيبا بكل المقاييس .فقد تمقت حقا معونات

وقروض .ولكنيا سرعان ما سددت ما عمييا بسرعة أكثر من توقعات المراقبين .واليوم يبمغ نصيب

الفرد من الناتج المحمي نحو  11أالف دوالر .وىو رقم يرتفع عن نظيره في بعض الدول األوربية.

وتتمتع بفائض تجاري ضخم يضيف إلى احتياطها النقدي مميارات الدوالرات سنويا ،وتستخدم
في مزيد من التنمية واالستثمارات الخارجية.»...

د/دمحم عبد الغني سعودي ،أسيا جديد العالم ص.106

المطمـــــــــــــــــــــــوب:
 -1عرف ما تحتو خط.

 -2إليك جدوال يمثل نسبة استيالك النفط في بعض دول العالم سنة :2114
الدولة
االستهالك

الى م أ
%3239.

الصيه
%34395

اليابان
%9352

البرازيل
%.353

السعىدية
%.353

ألماويا كىريا الجىىبية
%53.2
%53.2

The world Top 10 ( Chou sand barrels/day25/11/2015).

أ – مثل معطيات الجدول بواسطة أعمدة بيانية بمقياس:

 1سم

ب – عمق عمى الرسم البياني.

.%2

 1سم

الجزء الثاني  04 ( :نقاط )
تييمن ال واليات المتحدة األمريكية عمى العالم اقتصاديا ،إال أنيا في الوقت الراىن تواجو

منافسة حادة من طرف اليابان ودول جنوب شرق آسيا الصناعية واالتحاد األوربي.
المطمــــــــــــــوب:

انطالقا من العبارة ،واعتمادا عمي ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبرز فيو:
 _ 1مظاىر ىيمنة الواليات المتحدة األمريكية عمى االقتصاد العالمي.
 _ 2التحديات التي تواجو االقتصاد األمريكي.
 4من 7

عمود.

ش

خريطة العالم

ينجز العمل على الخريطة و تعاد مع اإلجابة

 5من7

ػْاصر اإلجاتح التاريخ
انجسء األول )(60

اىَحاور
شرح
انًصطهحاخ:

انُظاو انذوني :مجموعة المبادئ والقيم والضوابط التي تسير العالقات الدولية ،وتشرف عمييا الييئات
والمنظمات الدولية.

2

قطة :مركز قوة يقصد بو كل من المعسكر الشرقي بقيادة االتحاد السوفياتي والمعسكر الغربي بقيادة

0..0

تىازٌ انقىي :تساوي وتعادل القوى بين الكتمة الغربية والشرقية.

0.75

الواليات المتحدة األمريكية.

تؼريف
انشخصياخ

انؼاليح
ك
ج
0.0

انشارني تٍ جذيذ )9199 _ 9191 ( :مناضل ثوري ،عضو في مجمس الثورة  ،9191رئيس

لمجميورية الجزائرية خمفا لمرئيس ىواري بومدين من  9191إلى  ،9119أقر التعددية السياسية .يمقب 0..0
بأب الديمقراطية في الجزائر.

ريتشارد َكسىٌ:

(  ) 9111 -9191رئيس الو م أ ،أنيى الحرب الفيتنامية ،حسن عالقتو مع االتحاد

السوفياتي ،اعترفت الو م أ في عيده بالصين الشعبية ،اقترن اسمو بفضيحة وترغيت..
جىاهر الل َهرو )9191 -9881(:رئيس وزراء اليند ،من منظري مؤتمر باندونغ  ،9111أحد

0.0

2

0..0

أقطاب حركة عدم االنحياز.

جذول
األحذاث

انًقذيح:
انؼرض :

انخاتًح:

اىحذث
اّؼقاد ٍؤتَر ٌاىطا
تأٌٍٍ اىجسائر ىيَحروقاخ
اّذالع اىثىرج اىفيططٍٍْح

تارٌخه
 11-00فٍفري 1400
 20فٍفري 14.1
 01جاّفً 1490

انجسء انثاَي )(60
إضتراتٍجٍح اىثىرج اىجسائرٌح فً ٍىاجهح أضاىٍة فرّطا االضتؼَارٌح.
 ظروف وصىل ديغىل انً انسهطح: قىج اىثىرجٍ ،قاتو ػجس فرّطا فً اىقضاء ػيٍها خاله ،أرتغ ضْىاخ ماٍيح. إّهاك اىخسٌْح اىؼاٍح ووصىىها فً تذاٌح  ،1401إىى حافح اإلفالش. تأمذ اىَطتىطٍِْ ٍِ ػجس اىحنىٍح اىقائَح( حنىٍح تٍٍر تفٍيَاُ) ٍِ اىقضاء ػيى اىثىرج تىاىً تطاقظ اىحنىٍاخ اىفرّطٍح اىَتتاىٍح ٍِ  1400إىى غاٌح أفرٌو .1492 ردود فعل الثورة في مواجية سياسة فرنسا االستعمارية بين :9199 - 9118 تصغٍر اىىحذاخ اىؼطنرٌح ،وػذً االشتثاك ٍغ اىؼذو إال ػْذ اىضرورج. اإلمثار ٍِ اىؼَيٍاخ اىفذائٍح ،واالػتَاد ػيى حرب اىنَائِ. ّقو اىؼَيٍاخ اىفذائٍح إىى فرّطا فً أوخ .1401 رفض جٍَغ اىَشارٌغ االغرائٍح ،وتنرٌص اىقطٍؼح ٍغ اىهٍامو االضتؼَارٌح. تأضٍص اىحنىٍح اىَؤقتح ىيجَهىرٌح اىجسائرٌح  ،1401ومطة االػتراف اىذوىً. تْظٌٍ اىؼذٌذ ٍِ اىَظاهراخ مَظاهراخ  1490/12/11وٍظاهراخ تارٌص.1491ّجاح إضتراتٍجٍح اىثىرج ػطنرٌا وضٍاضٍا فً إفشاه ٍخططاخ فرّطا االضتؼَارٌح.

0..0
0..0
0.0

2

0.0

0.0
0.0
0.0
1.0 0.20
0.20
1.0 0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.0 0.0

انًحاور
شرح
انًصطهحاخ:

ػُاصر اإلجاتح انجغرافيا
انجسء األول )(60
انًُظًح انؼانًيح نهتجارج :مؤسسة دولية لتسيير وتنظيم التجارة العالمية والغاء

التعريفات الجمركية ،مقرها جنيف .خلفت منظمة الغات G.A.T.T
انقيىد انجًركيح  :الضريبة التي تفرض عمى السمع والبضائع التي تفرضيا دولة ما عمى دخول

انؼاليح
ج
0..0
0..0

ك

2

البضائع األجنبية إلييا بيدف توفير إيرادات لمخزينة وحماية الصناعة المحمية من المنافسة .
األسىاق انذونيح :مناطق التبادل التجاري ،والتي تعرف حركة كثيفة في االستيراد والتصدير

0.0

ومختمف األنشطة التجارية.

انتؼهيق ػهً
يؼطياخ
انجذول



تباين في قيمة الدخل الوطني الخام لمدول.



احتالل الواليات المتحدة األمريكية الصدارة العالمية.



انخفاض الدخل الوطني الخام في الدول المتخمفة( الجزائر).



ضخامة اإلنتاج الزراعي والصناعي في الدول المتقدمة.



ضعف القاعدة الصناعية ،والعجز عن تحقيق االكتفاء الذاتي في الدول المتخمفة.



يرتبط ارتفاع وانخفاض الدخل الوطني الخام بقوة االقتصاد.

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

انتىقيغ ػهً
خريطح انؼانى  -ثالث دوه ٍِ اىتٍْْاخ * :مىرٌا اىجْىتٍح * تاٌىاُ * ضْغافىرج .
 ثالث دوه ٍِ ٍْظَح أىٍْا * :مْذا * اىىالٌاخ اىَتحذج األٍرٌنٍح * اىَنطٍل. -اىَفتاح – اىؼْىاُ.

0..0
0..0
0.0

انجسء انثاَي )(60
اىتٍَْح فً اىثرازٌو تٍِ األهذاف اىَرجىج واىىاقغ االجتَاػً.
 -1أسهىب انتًُيح في انثرازيم:

0,0

انًقذيح:
انؼرض:

* اَتهاج األسهىب انرأسًاني تذايح يٍ .1811
* فتح المجال أمام الشركات األجنبية بتشجيع االستثمار.
* االعتماد عمى القروض لتموين مشاريعيا.
* التركيز عمى الصناعة التحويمية والزراعة النقدية

* االنضمام لمتكتالت االقتصادية العالمية واإلقميمية.

6.0
6.20
6.20
6.20
6.20

 -2اَؼكاساخ انتًُيح ػهً األوضاع االجتًاػيح:

* انخفاض في مستوى المعيشة (الفقر)بسبب االىتمام بالزراعات النقدية.

* تسريح العمال من طرف الشركات األجنبية وبالتالي ارتفاع معدل البطالة.
* ىيمنة الشركات األجنبية وكبار المالك عمى األراضي الزراعية.
* سيطرة كبار اإلقطاعيين عمى الثروة وعدم استفادة الشعب منيا بسبب تحويميا لمخارج.

انخاتًح:

رغم التفوق االقتصادي لمبرازيل إال أنيا تبقى رىينة التناقضات التي تعيشيا كانعكاس لساستيا

التنموية.

2

2

0.0

1.0

1.0
6.20
6.0
6.20
6.0
6.0

6.0

اإلجابة عن الموضوع الثاني

*أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية :تنازع جناحي حركة االنتصار حول مبدأ القيادة الفردية

6..0

شرح
انًصطهحاخ :في يد الزعيم التاريخي مصالي الحاج والقيادة الجماعية لمجنة المركزية.

*لجنة الست :ىيئة القيادة العميا لقادة المناطق التاريخية الخمسة ،والمنسق العام لمثورة دمحم

6.0

بوضياف.
 -بيان أول نوفمبر :وثيقة سياسية رسمية لجبية التحرير الوطني ،التي حددت أىداف ومبادئ

6..0

62

الثورة ووسائل الكفاح ،وشروط التفاوض المستقبمي.

دمحم بوضياف)9119 – 9191( :مناضل في حزب الشعب  ،عضو في المنظمة الخاصة .من

تؼريف
انشخصياخ

أعضاء مجموعة  99وعضو في المجنة الثورية لموحدة والعمل  .أحد أعضاء القرصنة الجوية عام

6..0
62

 . 9119رئيسا لممجمس األعمى لمدولة عام  .9119اغتيل في  91جوان . 9119

 -ياسر عرفات )9111 _9191 (:أبو عمار ،رئيس منظمة التحرير الفمسطينية منذ ،9191

ورئيس السمطة الفمسطينية في مناطق الحكم الذاتي سنة  ،9111قاد النضال فمسطيني ضد

6..0

إسرائيل حتى وفاتو سنة9111

ىاري ترومان)9199 -9881 ( :عين رئيسا لمو م أ بعد وفاة روزفمت  9111أمر باستعمال

استقراء
انخريطح:

6.0

السالح النووي ضد اليابان 9و 1أوت  .9111صاحب مبدأ ترومان  ،أحد رموز الحرب الباردة .
 استقراء خريطة أوربا:*انقسام أوربا إلى قسمين :شرقية شيوعية ،وغربية رأسمالية.
*يفصل بينيما ستار حديدي يمتد من البمطيق إلى االدرياتيك.

*شرق الستار مناطق نفوذ سوفياتي وغربو مناطق نفوذ أمريكي.
* االختالف األيديولوجي والصراع حول مناطق النفوذ(الحرب الباردة).
*ألألمن ولالستقرار(أزمة برلين) في ظل حدة الصراع.
الجزء الثاني 11 :نقاط.
 المقدمة:الحركات التحررية في دول العالم الثالث بين الحفاظ عمى استقالليا السياسي وتحررىاالشامل.

 العرض -9 :الخصائص المشتركة لمحركات التحررية في العالم الثالث:*الشمولية.
*متزامنة ،اشتدت بعد الحرب العالمية الثانية.

*شعبية قامت بيا شعوب المستعمرات.
*وطنية ذات بعد قومي.ووحدة اليدف.
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*التضامن بين الشعوب.
*اعتمادىا عمى عدة أساليب( مسمح ،سياسي ،المزاج بينيما).
 -9جيود دول الجنوب من أجل التحرر الشامل:
*الشروع في إرساء قواعد تنمية تنطمق من إمكاناتيا الذاتية.
*االنخراط والمساىمة في الييئات والمنظمات اإلقميمية والدولية.
*نضاليا من أجل تدعيم استقالليا السياسي باالقتصادي.

 -الخاتمة :وعي شعوب دول العالم الثالث بضرورة استكمال تحررىا وتضامنيا.

6.0
6.0
6.0
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الجغرافيا

شرح
انًصطهحاخ

 الناتج المحمي :القيمة المالية المنتجة من السمع والخدمات المقدمة داخل البالد خالل سنة. االحتياط النقدي :الودائع والسندات من العممة األجنبية التي تحتفع بيا البنوك المركزيةوالسمطات النقدية.
 -التنمية :مجموع اإلجراءات والتدابير المتخذة النجاز مشاريع متعددة بيدف تحقيق التطور

6..0
6.0
6..0

وتعزيز قدرة التحكم في الموارد البشرية والمادية واستثمارىا لصالح المجتمع .

 -تمثيل معطيات الجدول:

انتًثيم
انثياَي

 االنجاز بواسطة أعمدة بيانية مقياس الرسم. -المفتاح.

62

 -العنوان.
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التعميق عمى الرسم البياني:

انتؼهيق

*التباين في استيالك النفط بين الدول.
*زيادة استيال ك النفط من قبل الدول الصناعية الجديدة.
*زيادة النمو الصناعي وبالتالي الحاجة لمنفط.

*انخفاض استيالك النفط في اقتصاديات الدول الكبرى كاليابان .
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* استخدام طاقات بديمة عن النفط.
 -النفط ثروة زائمة.

الجزء الثاني 11 :نقاط

 -المقدمة :الواليات المتحدة األمريكية بين القوة االقتصادية والتحديات الكبرى التي تواجييا.

6.0

 العرض: .9مظاىر ىيمنة الواليات المتحدة األمريكية عمى االقتصاد العالمي:
 السيطرة عمى األسواق العالمية والتحكم في أسعارىا.

 استخداميا المواد الغذائية ( القمح) سالح لمضغط والييمنة.
 قوة العممة( الدوالر)  %11من المبادالت العالمية تتم بالدوالر.
 نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات األمريكية وتوجيييا وفق ما يخدم مصالحيا.
 .9التحديات التي تواجو االقتصاد األمريكي:

_ المنافسة الخارجية من طرف القوى االقتصادية( اليابان ،االتحاد األوربي )...
_ ارتفاع أعباء نفقات مكافحة التموث.
_ األزمات المالية الدورية( ارتفاع وانخفاض قيمة الدوالر).

_ تبعيتيا لمخارج في مجال المحروقات.

 -الخاتمة :الواليات المتحدة األمريكية قوة اقتصادية عالمية رغم التحديات الكبرى.
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