بكالوريا تجريبي في مادة العلوم
االجتماعية

ثــــــــانوية الشيخ بوعمامة

دورة مـــــاي 2018
التوقيت  4 :ساعات

الشعب  :اداب وفلسفة .

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع االول

التــــــــــاريخ

s

الجزء االول  6 :نقاط .
(  ..قامت فرنسا بعمليات ارهابية بائسة .كما ظنت انها باشتراكها في العدوان الثالثي تستطيع ضرب الثورة .ثم أصبح
الجنرال ديغول رئيسا للجمهورية  5وبدأ في وضع المخططات بهدف وضع نهاية للثورة الجزائرية  ..اسند قيادة الجيش
الفرنسي الى الجنرال شال الذي بدأ في تطبيق مخطط حرب جديد باسمه مخطط شال ،وتشديد المراقبة الحدودية
عن طريق اقامة خطي موريس وشــال وزرع االلغام  ..و تجميع السكان في المحــتشدات واستمرار الفرق االدارية
المرجع صالح فركوس  ...تاريخ الجزائر ص  445 / 444بتصرف
االدارية المختصة (  )la SASفي بث روح الفرقة )..
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 - 1اشرح ما تحته خط في النص .
 - 2عــرف الشخصيــــات التـــالية  :الجنرال دييم
 - 3أكـمـل الـجـدول الـتالي :

ـ أحمد زبانة

الحدث

ـ جوزيف ستالين
تاريخه

m

1947 - 06 – 05

التصحيح الثوري في الجزائر

n.
co

1948 - 05 – 14

ca
tio

الجزء الثاني  04 :نقاط .
 ..بتاريخ  22نوفمبر  1967أصدر مجلس االمن القرار  242وهذا بعد الحرب العربية االسرائيلية في جوان  1967وقد نص
على مايلي  :أ  -سحب القوات اإلسرائيلية من أراض احتلتها في النزاع.
ب  -إنهاء جميع ادعاءات الحرب واالعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة  ..واستقاللها السياسي ضمن
حدود آمنة ومعترف بها  ...وتحقيق تسوية عادلة لمشكلة الالجئين (الفلسطينين ).
المطلوب  :انطالقا من نص القرار واعتمادا على ما درست اكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه .
 1ـ الظروف الدولية واالقليمية لصدور القرار االممي .
 2ـ مظاهر التواطؤ الدولي على الحقوق العربية من خالل القرار .
الجغـــــرافيــــــا

 1ـ اشرح ما تحته خط في السند.
ـ اليك جدول لقيمة الناتج المحلي االجمالي الكبر اقتصاديات العالم لسنة : 2007
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الجزء االول  6 :نقاط .
السند  ..( :للتأثير على حركة رؤوس االموال ألن االستقرار السياسي يخفض من التكلفة ويزيد هامش األرباح .
وقد لوحظ مؤخرا اتجاه رأس المال من البلدان النامية نحو البلدان المتقدمة وذلك ألن التطور التكنولوجي الهائل الذي
حققته الدول الصناعية مكنها من تعويض انخفاض األجور في البلدان النامية  ,وهناك سبب آخر وهو أن التقدم
التكنولوجي أوجد طرقآ صناعية جديدة أدت إلى التقليل من اعتماد الصناعات في الدول المتقدمة على المواد األولية
.د خالد المرزوك ..االقتصاد الدولي
والخام من الدول النامية ..

بريطانيا
2148

 - 1مثل الجدول باعمدة بيانية وبمقياس رسم = 1سم لكل  2000تر  /د
 - 2على خريطة العالم المرفقة وقع الدول الواردة في الجدول
الجزء الثاني  04 :نقاط
نظرا الهمية البترول االقتصادية والسياسية في اي دولة في العالم ال تستطيع االستغناء عنه وهو ما ُيعطي قوة
منتجة وال ُ
اقتصادية للدول ال ُ
مص ّ
درة للبترول وخاصة المتكتلة في منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبيك )
المطلوب  :انطالقا من الفقرة واعتمادا على مادرست أكتب مقاال جغرافيا تبين فيه .
 1ـ أهمية البترول في االقتصاد العالمي .
 2ـ دور منظمة األوبك في تجارة البترول .
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الموضوع الثاني
التـــــــــــاريخ :
الجزء االول  6 :نقاط .
(  ..حركة عدم االنحياز  ،واحدة من الحركات التى قفزت الى واجهة السياسة الدولية فى أعقاب سياسة
المحاور الدولية التى قسمت العالم الى معسكرين منتصف القرن الماضى كأحد تداعيات الحرب العالمية الثانية وما
اعقبها من سياسة الحرب الباردة التى كانت النهج الدائم بين معسكر الشرق بقيادة االتحاد السوفيتى ودول
النت
حلف وارسو من جهة والواليات المتحدة ومعها حلف الناتو على الجانب الغربى من جهة اخرى ..

s

 - 1اشرح ما تحته خط في السند .
 - 2عرف الشخصيـــات التــــــالية  :أنور السادات  -لويس جوكس  -هاري ترومان
 – 3على خريطة العالم المرفقة وقع الدول المشاركة في العدوان الثالثي على مصر .
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الجزء الثاني  04 :نقاط .
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" تمثل هجومات الشمال القسنطيني  20أوت  1955نقطة التحول األولى في الثورة التحريرية وأول التحام حقيقي
بين جيش التحرير الوطني والشعب الجزائري ".

m

المطلوب  :انطالقا من الفقرة واعتمادا على مادرست أكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه .
 - 1الظروف التاريخية لهجومات الشمال القسنطيني .
 - 2نتائج الهجومات داخليا وخارجيا .
الجغـــــرافيــــــا

n.
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الجزء االول  6 :نقاط .

السند  :لهذا يمكن القول أن مفهوم االستثمارات األجنبية المباشرة التي تقوم بها الشركات متعددة
الجنسيات يكون أكثر اتساعا منه في حالة االستثمار في محفظة األوراق المالية نظرا الن نقل التكنولوجيا  ..واألسعار
والتأثير على األسواق الخارجية تعتبر عناصر رئيسية ترتبط بمفهوم نشاط الشركات متعددة الجنسيات ..
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.د خالد المرزوك ..االقتصاد الدولي

 1ـ حدد مفهوم ما تحته خط في السند.
ـ اليك جدول لنسب صادرات وواردات االتحاد االوربي سنة : 2009

مواد غذائية
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الجزء الثاني  04 :نقاط
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 - 2علق على الجدول .
 - 3مثل نسب الصادرات بدائرة نسبية  ،مقياس الرسم نق =  4سم
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المواد

الصادرات %

الواردات %

أصبحت الواليــات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانيـة دولة قــــوية بالنظر لوزنهـا في الفضـاء االقتصادي العالمــي
وتأثيرها السيـاسي الكبير هذه القــوة تتزايد باستـــمرار و مـعهـا تعظـم هيمـنـة الواليــات المـتحدة على الـعالم و في
مختلف المجاالت .
المطلوب  :انطالقا من الفقرة و اعتمادا على ما درست اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه .
 - 1عوامل القوة االقتصادية للواليات المتحدة األمريكية .
 - 2مظاهر الهيمنة االقتصادية األمريكية على العالم .
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تصحيح بكالوريا تجريبي ماي  3 .. 2018أفل
العدوان الثالثي  :عملية عسكرية اشتركت فيها بريطانيا وفرنسا واسرائيل ضد مصر سنة  1956بعد تأميمها لقناة السويس .
مخطط شال  :اعده الجنرال شال لضرب الثورة وحصارها من خالل شن عمليات عسكرية شاملة وغلق الحدود
المحتشدات  :مراكز مسيجة و محروسة من وسائل القمع الرهيبة لفرنسا لخنق الثورة وعزل الشعب عنها وضمت قرابة  3م
ج
الجنرال دييم  :شخصية فيتنامية رأسمالية كان عميل لفرنسا وقائد للثورة المضادة كما دعمته الو م أ ضد الفيت منه
أحمد زبانة  1956 - 1926 :عضو التيار االستقاللي والمنظمة الخاصة شارك في عملية بريد وهران من مقاتلي الثورة أول من
نفذ عليه حكم اإلعدام بالمقصلة بسجن سركاجي جوان . 1956
جوزيف ستالين  :رئيس ا س من  1924الى  1953عرف بتعصبه للشيوعية

s

تاريخه

الحدث

1947 - 06 - 05

مشروع مارشال
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التصحيح الثوري بقيادة هواري بومدين
انهاء االنتداب البريطاني على فلسطين

1965 -06 -19
1948 – 05 – 14
0،5
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العرض
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الوجود الصهيوني على االراضي الفلسطينية والعربية خطر يهدد االمن القومي العربي خاصة في ظل التواطؤ الدولي
 1ـ الظروف الدولية واالقليمية لصدور القرار االممي .
االقليمية :
الدولية :
 الحرب العربية االسرائيلية جوان 1967 اشتداد الحرب الباردة .. هزيمة الجيوش العربية استقالل اغلب المستعمرات .. توسع اسرائيل واحتالل اراضي جديدة بروز حركة عدم االنحياز في الساحة الدولية استمرار الثورة الفلسطينية-

 - 2مظاهر التواطؤ االممي على الحقوق العربية .
 انه ال يلزم إسرائيل باالنسحاب من كل األراضي التي احتلتها . انه ال يحمل إسرائيل مسؤولية الحرب رغم أنها بدأت العدوان انه يلزم العرب بالقبول بإسرائيل واالعتراف بسيادتها على فلسطين المحتلة انه يختصر احتالل فلسطين في مجرد قضية الجئين يجب تعويضهمرغم الضعف العربي والتأمر الدولي اليزال الشعب الفلسطيني يقاوم االحتالل الصهوني لتحرير االرض والمقدسات
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الخاتمة

02

02

تواريخ

تقديم

02
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الجـــغـــرافــــــــــــــــــــيا

التمثيل باعمندة :

 ضبط الرسم و االلتزام بالمقياس ( ) 1.5 العنوان ( ) 0.25 -المفتاح ( ) 0.25
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رؤوس االموال  :الموارد المالية التي تستخدم للحصول على اإلنتاج او تحسيه وتتوفر من تراكم فائض عمل سابق .
التطور التكنولوجي  :احدث ما وصلت اليه تقنيات الصناعة واالعالم بمختلف افرعها في الدول المتطورة
البلدان النامية  :دول حديثة االستقالل استطاعت في العقود األخيرة قطع اشواط مهمة في تحقيق التطور التقدم

العرض
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ألهمية البترول الكبرى تعمل الدول الكبرى للسيطرة على احتياطاته في العالم وأسواقه
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تقديم
البترول بين االهمية االقتصادية ودور منظمة االوبك في سوقه
أهمية البترول في االقتصاد العالمي:
 مادة أولية إستراتيجية األكثر استخداما واستهالكا يساهم في تحقيق عائدات ضخمة للدول المصدرة يساهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية و االجتماعية بما يوفره من مداخيل سالح سياسي ضاغط أثناء األزماتدور األوبيك في تجارة البترول:
 توحيد السياسات النفطية للدول األعضاء حماية مصالح الدول األعضاء المنتجة بضمان الدخل الثابت و استقرار األسعار محاربة االحتكار و هيمنة الشركات األجنبية تدعيم التعاون بين األعضاء في مجال التكنولوجيا واالستثماراتالخاتمة
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 التوقيع على الخريطة : -الدول  + 0.25 * 6 :العنوان 0.50 :

02

1،5

1.5

0،5

حركة عدم االنحياز  1961 :تنظيم سياسي يضم دول حديثة االستقالل اختارت الحياد االيجابي امام صراع المعسكرين
معسكر الشرق  :مجموع الدول التي االشتراكية الماركسية التي تحالفت مع السوفيات في مواجهته للغرب الراسمالي .
حلف وارسو  1955 -05 -14 :حلف عسكري تابع للمعسكر الشيوعي بزعامة السوفيت لمواجهة تحديات الغرب الرأسمالي

02

التوقيع  :الدول العدوان الثالثي على مصر :
1.5 ..
فرنسا  ..بريطانيا  ..الكيان االسرائيلي
0.5 ..
العنوان

02

s

أنور السادات  :رئيس مصر بعد وفاة جمال عبد الناصر وموقع معاهدة كامب ديفيد .1978
لويس جوكس  :سياسي فرنسي قاد الوفد الفرنسي المفاوض للثورة في مفاوضات ايفيان
هاري ترومان  :رئيس و م ا من  1945إلى  1953ألقى القنبلتين على اليابان وصاحب سياسة االحتواء ومشروع المساعدات
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بعد انطالق الثورة التحريرية كان البد من هجومات واسعة تمثل تحدي لقوة المستعمر فكانت هجومات الوالية 2
 الظروف التاريخية لهجومات الشمال القسنطيني . اندالع الثورة وصعوبات الحصول على السالح . حصار االوراس واعالن حالة الطوارئ في الجزائر استشهاد واعتقال بعض القادة (ديدوش .بن بولعيد ) سقوط حكومة منديس فراسن وتولي ادغارفور -طرح مشروح جاك سوستيل 1955

 - 2نتائج الهجومات
داخليا :

 التضامن مع المغرب في ذكرى نفي الملك . اسماع صوت الثورة الجزائرية عالميا . -دعم جهود تدويل القضية الجزائرية .

توسيع رقعة الثورة وازدياد شعبيتها .
فك الحصار عن االوراس وتحدي االستعمار .
الحصول على السالح .
تفنيد ادعاءات فرنسا بانها مسيطرة .
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خاتمة

1.5

وخارجيا :

m
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مع نجاح الهجومات وتحقق كل اهداف ازدات قوة الثورة داخليا وخارجيا سياسيا وعسكريا

1.5

0،5

الجغرافيا
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االستثمارات :توظيف األموال لشراء المعدات واآلالت والعقارات بغرض اإلنتاج و قد تكون مباشر بالتمويالت الذاتية أو بشراكة غير
مباشر تقوم بها الدولة.
الشركات م ج  :هي التي ملكيتها وإدارتها من جنسيات متعددة ولها افرع في دول كثيرة وتعمل على نشر العولمة .
األسواق  :مناطق التبادل التجاري التي تعرف حركة كثيفة في االستيراد والتصدير ومختلف األنشطة التجارية

الواليات المتحدة االمريكية قوة عظمى مهيمنة بفظل ما توفر لديها من اسباب للقوة
عوامل القوة االقتصادية للواليات المتحدة األمريكية .
 -1تاريخية  :االستقرار السياسي  -االستفادة من الهجرة األوروبية  -االستفادة من الحربين العالميتين
 -2طبيعية  :اتساع المساحة  -الموقع اإلستراتيجي  -غناها بالموارد و األنهار و البحيرات
 -3البشرية و المادية  :وفرة رؤوس األموال  -وفرة اليد العاملة – حيوية الفرد األمريكي
 - 4االقتصادية  :التنظيم الرأسمالي و دور الشركات م ج  -التكنولوجيا و البحث العلمي  -اتساع األسواق
مظاهر الهيمنة االقتصادية األمريكية على العالم .
 ضخامة اإلنتاج الزراعي و الصناعي -قوة العملة ووجود اكبر البورصات و الشركات م ج

خاتمة

0،5
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تقديم

02

y-

التعليق :
 تنوع المبادالت التجارية لالتحاد االوربي ارتفاع وارداته من المواد الطاقوية (تبعية) ارتفاع صادراته من المواد المصنعه ووسائل النقل -االتحاد االوربي تكتل من العالم المتقدمة

02

ed
u

التمثيل بدائرة ..
 دقة الرسم و واحترام المقياس
 المفتاح
 العنوان

..
..
..

1.5
0.25
0.25

02

 احتكار نسبة كبيرة من التجارة العالمية -التطور التكنلوجي و المعلوماتي

قوة الو م أ تمكنها من فرض سيطرتها على العالم سياسيا واقتصاديا وعسكري
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