بكالوريا تجريبي في مادة العلوم
االجتماعية

ثــــــــانوية الشيخ بوعمامة

دورة مـــــاي 2018
التوقيت  4 :ساعات

الشعبة  :ع ت  -تر  -ريا

على الطالب أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع االول :
التــــــــــاريخ
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الجزء االول  6 :نقاط .
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 ....لقد كان مؤتمر الصومام ضرورة حتمية لتقييم المرحلة األولى و لوضع الخطوط لمواصلة الكفاح من اجل استرجاع
السـيادة الوطـنية كما كان إجراءا حتـميا لتـزويد الثورة بقيادة مركزية تنظم و تسيير النشاط الـمسـلح و توحيد
التنظيم العسكري و المنطلقات السياسية "
 - 1اشرح ما تحته خط في النص .
 - 2عــرف الشخصيــــات التـــالية  :ياسر عرفات  -الجنرال جياب  -نيكيتا خروتشوف
الجزء الثاني  04 :نقاط .
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بعد ستة سنوات من مبادرة باندونغ تم تأسيس حركة عدم االنحياز كاطار يضم دوال من العالم الثالث الراغبة في موجهة
التغول السياسي واالقتصادي للقوى االمبريالة  ،وماهي اال سنوات قليلة حتى تحولت الى رقم مؤثر في العالقات الدولية
خاصة بعد النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر الرابع للحركة بالجزائر ..
المطلوب  :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست اكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه .
 1ـ الظروف التاريخية لتأسيس حركة عدم االنحياز .
 2ـ جهود الحركة في مواجهة كل اشكال االستعمار .
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الجغـــــرافيــــــا
الجزء االول  6 :نقاط .

بريطانيا
108.2

 - 2على خريطة العالم المرفقة وقع الدول الواردة في الجدول .
 – 3علق على اجدول
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 1ـ اشرح ما تحته خط في السند .
ـ اليك جدول لقائمة كبار الشركاء التجاريين للواليات المتحدة لسنة . 2014
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السند  :رغم اإللحاح على فوائد تحرير التجارة الدولية ،إال انه بدأ االهتمام يتزايد باآلثار السلبية لهذا االتجاه
وخاصة على الدول النامية  ،و تزايد االقتناع بأن تحريرها هو في األساس لصالح الدول المتقدمة و شركاتها ،
وان إعادة ترتيب العالقات االقتصادية الدولية ال يراعى إعادة النظر في عالقات دول الشمال و دول الجنوب
د  .محمد صفوت  /آثار تطبيق اتفاقيات - OMC -
بما يخدم التنمية المستدامة فيها ..

الجزء الثاني  04 :نقاط
 .لقد تظافرت العديد من العوامل في بناء صرح القطب االوربي والذي تحول بمرور السنين الى نموذج ناجح لسياسة
التكامل في بناء قاعدة اقتصادية وسياسية الطرافه رغم كثرة التحديات وخطورتها ..
المطلوب  :انطالقا من الفقرة واعتمادا على مادرست أكتب مقاال جغرافيا تبين فيه .
 1ـ عوامل قوة اقتصاد االتحاد األوروبي .
 2ـ تأثيرات المنافسة الخارجية على النمو االقتصادي لالتحاد األوروبي .
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الموضوع الثاني

التاريــــخ
الجزء األول  6ن :

{...ان بين المفهوم الديغولي لتقرير المصير ومفهوم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية لبونا
شاسعا بالنسبة لهذه االخيرة فانه البد من توفير شروط سياسية وعسكرية قبل الوصول الى تقرير
بن يوسف بن خدة اتفاقيات ايفيان ص 18
المصير ،يجب ان يتم وقف اطالق النار}...
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ــ اشرح ماتحته خط في الفقرة.
_ اكمل الجدول التالي :
الحدث

تاريخه
 19ماي 1956

تأسيس حلف شمال االطلسي
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 01جانفي 1965

الجزء الثاني 4ن :

الجغرافيا :
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الجزء األول  6ن :
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...ان صراع الحرب الباردة بين المعسكرين فجر عدة ازمات دولية كانت مواطنها ميدانا لتنفيذ استراتيجيات
مختلفة .
المطلوب  :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ماد رست اكتب مقال تاريخي تبرز فيه :
 1ــ اسباب الحرب الباردة .
 2ــ انعكاساتها على العالم الثالث .

" تشكل االستثمارات المباشرة في الخارج رأسمال ناتج عن المضاربة وترتبط اساسا ببعض المراكز
المالية على المستوى العالمي ...تستقبل البورصات الكبيرة أموال المستثمرين المؤسسين كالبنوك
والشركات "...

السنة

2002

السعر بالدوالر

24.95

2003

28 ,89

2005

54,41
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 اشرح المصطلحات التي تحتها خط في السند -اليك الجدول يمثل تطور اسعار البترول 2002إلى .2008

2006

65,14

2007

72,45
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الجزء الثاني  4ن :

96,99
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مثل الجدول بمنحنى بياني مقياس 1ســم ــــ  10دوالر  /سنة.

2008

"يمثل القمح واالرز مادتين غذائيتين استراتيجيتين على المستوى العالمي ومما يالحظ هو تحكم الدول
الكبرى وشركاتها االحتكارية في تجارتهما .
المطلوب  :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست أكتب مقال تبرز فيه :
 1ــ العوامل المتحكمة في انتاج القمح واألرز .
 2ــ انعكاسا ت تحكم الدول الكبرى في تجارتهما على دول العالم الثالث.

 ...وفقكم هللا
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تصحيح باكالوريا تجريبي  .. 2018القسام  ..ع ت  /تر  /ريا
مؤتمر الصومام  :من  20الى  27اوت  1956بالوالية ت  3 /أول وأهم اجتماع لقادة الثورة تم فيه تقيم ما فات والتحضير
للمراحل القادمة
السـيادة الوطـنية  :هي سلطة الدوله الفعلية على اقليمها ومواردها وحريتها في في اتخاذ قراراتها واختياراتها
النشاط الـمسـلح  :العمليات العسكرية التي قام بها الثوار داخل وخارج الجزائر من  1962/1954والتي انتهت بتحقيق
االستقالل .
ياسر عرفات  :شخصية فلسطينية رئيس منظمة التحرر من  1969ورئيس السلطة من  1996في توفي بالسم 2004
نيكيتا خروتشوف  :رئيس ا س من  1953الى  1964صاحب مبادرة التعايش السلمي حدثت في عهده ازمة كوبا .
الجنرال جياب  :جنرال فيتنامي عرف كمختص في حرب العصابات هزم فرنسا في معركة ديان بيان فو.
استطاعت حركة ع إ ان تكون عامل توازن في العالقات الدولية ابان فترة الحرب الباردة
 1ـ الظروف التاريخية لتأسيس حركة عدم االنحياز .
 اشتداد الصراع بين المعسكرين إقحام بلدان العالم الثالث في الصراع التقارب األفروآسيوي -نشاط الحركات التحررية و استقالل العديد من المستعمرات

1.5

 2ـ جهود الحركة في مواجهة كل اشكال االستعمار .
 مناصرة حركات التحرر و دعمها في المحافل الدولية الرفض التدخل األمريكي في الهند الصينية والتميز العنصري في ج إفريقيا مساندة الشعب الفلسطيني (مؤتمر الجزائر ) -الدعوة الى التعاون االقتصادي بين الجنوب لمواجهة تغول الدول المتطورة

1.5

مصير الحركة ومستقبل صعب في ظل تفرد الو م أ بقيادة العالم .

0،5
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خاتمة

03

0،5

s

تقديم

03

الجغرافيا

التجارة الدولية  :حركة المبادالت التي تتم بين الدول عبر االسواق العالمية والبورصات والتي تهيمن علىها الدول المتقدمة
دول الشمال  :دول متطورة واقع في النصف الشمالي صناعية مكتفية ولمصدرة للمواد الغذائية و المصنعة .
التنمية المستدامة  :االستغالل األمثل للموارد الطبع و البشر لتلبية حاجيات األجيال الحالية و المقبلة دون االضرار بالبيئة .
 -التوقيع على خريطة العالم .

ca
tio

كندا
الصين
المكسيك
اليابان
المانيا
بريطانيا

2

02

ed
u

02

y-

 – 2علق على اجدول
 ضخامة قيمة المبادالت االمريكية . تنوع اسواقها خاصة مع الدول االكثر تطورا . ارتفاع حجم مبادالتها مع دول مجموعة ( الينا  ) ALINAنظرا للقرب الجغرافي . قوة االقتصاد االمريكي وضخامة انتاجه واحتياجاته . الهيمنة األمريكية التجارية عالميا .تقديم
االتحاد االوربي قوة اقتاصدية كبرى منافسة لالقطاب االخرى
 1ـ عوامل قوة اقتصاد االتحاد األوروبي .
التاريخية  :االستقرار السياسي  -مهد الثورة الصناعية – الدعم االمريكي – انتهاج سياسة التكتل
الطبيعية  :مساحة  -مناخ  -مياه
البشرية  :الثراء و التنوع و التعدد والخبرة
التنظيمية  :النظام الرأسمالية و التحكم في المجال الجغرافي
 2ـ تأثيرات المنافسة الخارجية على النمو االقتصادي لالتحاد األوروبي .
األثر اإليجابي  - :ظهور التكتل األوروبي كقطب اقتصادي
 التوسع الجغرافي في أوروبا الشرقية تحقيق الوحدة النقدية وتطور البحث العلمي توقيع وتجديد اتفاقيات مع العالم المتخلف ( لومي  ..الشراكة )األثر السلبي  * :الحروب التجارية مع الو.م.أ و اليابان
* غزو المنتجات الصينية لألسواق األوروبية
* انكماش األسواق األوروبي
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خاتمة

0،5

ومع ذلك يبقى االتحاد االوربي نموذج رائد يؤكد على اهمية سياسة التكتل في تحقيق االهداف االقتصادية والسياسية
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1.5

0،5

التاريخ :

 - 1المفاهيم :
1ن الحكومة المؤقتة  :هي حكومة طارئة او مؤقتة تم االعالن الرسمي عن تشكيلها في  19سبتمبر 1958برئاسة فرحات عباس
1ن تقرير المصير  :اي حرية الشعب وسيادته في اختيار من يحكمه وكيف يحكمه دون تدخل اي طرف خارجي

1ن

وقف اطالق النار  :هو وقف لكل العمليات العسكرية كنتيجة لالتفاف الموقع بين فرنسا والثورة يوم  1962 / 03 / 18ضمن
اتفاقيات ايفيان .

 - 2الجدول

s

1956 - 05 – 19
1949 - 04 - 04
1965 - 1 - 1

اضراب الطلبة الجزائريين
تأسيس الحلف االطلسي
اندالع الثورة الفلسطينية

1
1
1
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الجزء الثاني :
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الخاتمة  :مناسبة
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نتائجها على العالم الثالث :
ــ كانت بلدان العالمالثالث مسرحا لها
ــ حدوث ازمات خطيرة في العالم الثالث هددت السلم العالمي
ــ ظهور حركة عدم االنحياز في العالم الثالث

m

1,5ن

/e
x

1,5ن

المقدمة  :مناسبة للموضوع
اسباب ابحرب الباردة :
ــ االحتالف االيديولوجي بين المعسكرين
ــ التنافس حول مناطق النفوذ بين المعسكرين
ــ اتساع رقعة الشيوعية بعد الحرب العالمية 2
ــ تشدد قادة المعسكرين

الجغرافيا :

 - 2المنحنى البياني :
0,75ن
0,75ن
1,5ن

العنوان
المقياس
الرسم
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 - 1المفاهيم :
المضاربة  :هي عملية بيع وشراءيتم فيها السعي الى الربح من جراء تقلب االسعار
1ن
االستثمارات  :هي عملية توظيف رؤوس االموال من اجل شراء معدات واقامة مشاريع تعود بالفائدة عاى كل االطراف
1ن
البورصات  :هي مكان اوسوق االوراق النقدية تعتمد على االسهم والسندات
1ن

الجزء الثاني :

االرز :
ــ عوامل طبيعية  :حرارة مرتفعة  ،تر بة طينية  ،وفرة كبيرة للمياه
ــ عوامل بشرية  :ايدي عاملة متخصصة مدعمة بالبحث العلمي خبيرة
1,5ن

0,5ن

انعكاسات تحكم دول كبرى في تجارتهماعلى العالم الثالث :
ــ التبعية االقتصادية لهذه الدول
ــ ارتفاع حجم المديونية لصالح الدول الكبرى
ــ استعماله كوسيلةضغط (سالح اخضر) ضد الدول العالم الثالث
ــ انتشار المجاعة في دول العالم الثالث
خاتمة  ..مناسبة
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المقدمة  ..مناسبة
العوامل المتحكمة في انتاج القمح :
القمح :
ــ العوامل الطبيعية  :اراضي خصبة وشاسعة وفرة المياه
ــ العوامل البشرية  :ايدي عاملة متخصصة رؤوس اموال آالت متطورة خبرة وبحث علمي

