
.امتحان بكالوریا تجریبي في مادة التاریخ والجغرافیابوعایسيثانویة محمد 
. السنة الثالثة آداب وفلسفة:الشعبةیق وھران                طر

.ساعات ونصف ساعة04:المدة2010دورة ماي 
.ین على الخیارأجب عن أحد الموضوعیین التالی

)نقطة20(الموضوع األول
التاریخ

)نقاط06:(الجزء األول
:حدد مفھوم المصطلحات اآلتیة/ 1
.مشروع إیزنھاور-*المنظمة الخاصة   - *مخطط شال وموریس   -*السیادة التامة  -*
:عرف بالشخصیات اآلتیة/ 2
.ھوشي منھ-*جاك سوستال    - *جون كینیدي - *دیدوش مراد  -*
:اربط الحدث بتاریخھ/ 3

تاریخھ الحدث
01/06/1991 یةتأسیس حركة االنتصار للحریات الدیمقراط
13/08/1961 مؤتمر باریس ونھایة الحرب الباردة
02/11/1946 ینإقامة جدار برل
19/11/1990 حل حلف وارسو

.ول العضوة في حلف بغدادعلى خریطة العالم المرفقة وقع الد/ 4
)نقاط04:(الجزء الثاني

بالتوتر تارة واالنفراج ) 1963-1954( اتسمت العالقات الدولیة بین الشرق والغرب خالل فترة
.تارة أخرى

:أكتب مقاال تاریخیا تبین فیھتماد رسانطالقا من العبارة واعتمادا على : المطلوب
.ات بین الشرق والغرب خالل ھذه الفترةمظاھر التوتر واالنفراج في العالق/1
.أسباب التوتر واالنفراج/ 2

الجغرافیا
)نقاط06:(الجزء األول

:حدد مفھوم المصطلحات اآلتیة/ 1
.مجموعة الثمانیة-*معاییر التصنیف   -*االتحاد األوروبي    -*الخام   الدخل الوطني -*

.1997-1996دول المصدرة للقمح خالل الموسم الفالحي یمثل الجدول اآلتي نسب اإلنتاج ألھم ال/ 2

بقیة دول العالم األرجنتین استرالیا كندا اإلتحاد األوروبي أ    .م.الو البلد

%09.78 %05.09 %09.60 %20.35 %19.67 %35.51 اإلنتاج

1999صور اقتصادیة للعالم :رالمصد
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.سم3:مثل النسب الواردة في الجدول بدائرة نسبیة نصف قطرھا:المطلوب
. العالم الثالثبعض دول إلیك المعطیات اإلحصائیة حول بعض دول العالم المتقدم و/ 3

العالم الثالث العالم المتقدم                     
الدول                       

البرازیل- الھند-الصین اإلتحاد األوروبي-الیابان-أ.م.الو

2كلم21396219 2كلم12940801 المساحة

ملیار نسمة2.366 ملیون نسمة774 عدد السكان
06 56 المساھمة في التجارة الدولیة %

ملیون نسمة990 ملیون نسمة368 عدد الفئة المنتجة

.المعطیات الواردة في الجدولعلق على - أ:المطلوب
.وقع الدول المذكورة في الجدولفقةالمرعلى خریطة العالم-ب

)نقاط04:(الجزء الثاني
.تعتبر منطقة شرق وجنوب شرق آسیا قطبا اقتصادیا ھاما في العالم رغم التحدیات التي تواجھھا

:انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست أكتب موضوعا جغرافیا تبین فیھ: المطلوب
.في االقتصاد العالميشرق وجنوب شرق آسیا مكانة / 1
.الخصائص العامة لدول شرق وجنوب شرق آسیا والتحدیات التي تواجھھا/ 2

)نقطة20(الموضوع الثاني
التاریخ                  

)نقاط06:(الجزء األول
:حدد مفھوم المصطلحات اآلتیة/ 1
.ةحركة االنتصار للحریات الدیمقراطی-*الشرعیة الدولیة- *السريمنظمة الجیش-*ولیةاألزمات الد-*
:عرف بالشخصیات اآلتیة/ 2
.فرحات عباس- *جوزیف ستالین   - *بن یوسف بن خدة   - *رونالد ریغن   -*
:أكمل الجدول اآلتي/ 3

تاریخھ الحدث
مبدأ جدانوف

28/06/1991
اكتشاف المنظمة الخاصة

29/06/1960إلى25

.1954على خریطة الجزائر المرفقة وقع أسماء قادة المناطق العسكریة التي ضبطھا بیان أول نوفمبر/4

2/7



)نقاط04:(الجزء الثاني
بالجزائر حدثا معلمیا في مسیرة الحركة الوطنیة منتقلة بھا من نقمة 1945ماي 08مثلت مجازر 
.ش إلى الصمود والتصدياإلبادة والتوح

:انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست أكتب مقاال تاریخیا تبین فیھ: المطلوب
.أھداف ودوافع االستعمار الفرنسي من ارتكابھ لھذه المجازر/ 1
.ھذه المجازر على الحركة الوطنیة والشعب الجزائرين أبعاد/2

الجغرافیا
)نقاط06:(الجزء األول

:دد مفھوم المصطلحات اآلتیةح/1
- *العالمي              االقتصاديالنظام - *البنك العالمي لإلنشاء والتعمیر -*جنوب  بالحوار جنو-*

.عات اإلقلیمیةالمجمو
1998-1990لوالیات المتحدة األمریكیة مابین صادرات وواردات اةیمثل الجدول اآلتي تطور قیم/2

.رملیار دوال:الوحدة
1970197519801985199019951997السنوات

43100230110350574625الصادرات 
4097282355510761795الواردات

.األطلس االقتصادي :المصدر
.مثل قیمة الصادرات والواردات بمنحنى بیاني في معلم واحد/ أ: المطلوب

.ملیار دوالر50سم  لكل1سنوات، 4سم لكل 1: بمقیاس رسم
.علق على الرسم/ ب

.ة أوروبا المرفقة وقع دول اإلتحاد األوروبي التي یجري بھا نھر الراینعلى خریط/ 3

)نقاط04:(الجزء الثاني
مشتقاتھ سارعت الدول المستھلكةنظرا ألھمیة البترول كمصدر أساسي للطاقة وتنوع استخداماتھ وتعدد 

ھ وبناء على والمنتجة لھ لوضع استراتیجیات للتحكم فیھ ولخدمة أغراضھا ومصالحھا كل من زاویت
.احتیاجاتھا الفردیة

:أكتب موضوعا جغرافیا تبین فیھتانطالقا من العبارة واعتمادا على مادرس:المطلوب
.استراتیجیة الدول المستھلكة والمنتجة/1
.انعكاسات استراتیجیة الدول المستھلكة على التنمیة للدول المنتجة لھ/2
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خریطة أوروبا
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امتحان بكالوریا تجریبي في مادة التاریخ والجغرافیا.اإلجابة النموذجیة للموضوع األول وسلم التنقیط
.2009/2010:السنة الثالثة آداب وفلسفة                    السنة الدراسیة: الشعبة

العالمة عناصر اإلجابة محاور
مجزأة المجموع                                                                       الموضوع

لتاریخا
:لالجزء األو

:مفھوم المصطلحات/1
وھو) نسبة للجنرال شال والجنرال موریس:(مخطط شال وموریس-*

ن0.50تھدف للقضاء على الثورة من خاللعسكریة شاملةإجراءاتعبارة عن 
تكثیف العملیات العسكریة وعزل وحدات الجیش،ومنع تواصلھا مع غلق

لشل تحرك ) كھرباء حراسة وألغام(الحدود التونسیة والمغربیة بخطین
.الثوار ووقف الدعم عنھم

اقف والقرارات لمل یحافظ على                           حریة المویقصد بھا:السیادة التامة-*
ن0.50المبادئ ویصون الھداف ویخدم المصالح في مختلف القضایا الداخلیة

.والخارجیة
منظمة سریة شبھ عسكریة أنشأتھا حركة االنتصار                : المنظمة الخاصة-*

ن0.50برئاسة محمد1947-02- 15للحریات والدیمقراطیة في بوزریعة في 
.بلوزداد لإلعداد المادي والمعنوي للثورة الجزائریة

ھو مشروع سیاسي اقتصادي وضعھ الرئیس :مشروع أیزنھاور-*
ن06ن0.50لمنطقة الشرق األوسط 1957- 01-05في أیزنھاور األمریكي الجنرال 

ملیون 200لمواجھة المد الشیوعي والتحدي الناصري، وقد تم رصد 
.دوالر لكل دولة تنظم إلیھ

:التعریف بالشخصیات/2
ن0.50لحزب الشیوعي الفیتنامي في مؤسس ا1969-1890:ھوشي منھ-*

، أعلن استقالل الفیتنام                         1941وعصبة تحریر الفیتنام في 09-1946- 02
إلى غایة1946قاد حربا ضد الوجود الفرنسي من 1946-09-02في 

با أخرى ضد الحكومة العمیلة ثم حر1954ھزیمتھا في دیان بیان فو 
وانتھت بانتصارالشمالیین وانسحاب                       1960أ في الجنوب مند عام .م.والو

1969- 09-02، وتوفي في 1975أ وتوحید البالد رسمیا في افریل .م.الو
.قبل أن یشھد توحید الفیتنام

ن0.50من أصول یھودیة عین أثاء الثورة  والیا على الجزائر:جاك سوستال-*
، وھو صاحب مشروع سوستال اإلغرائي نصب نفسھ مدافعا عن                        1955

بوزارة         1958الجزائر فرنسیة وسیاسة اإلدماج ، عینھ دیغول سنة 
.اإلعالم ثم الوزارة المنتدبة للصحراء

ن19630.50-1961أ .م.للو35الرئیس1963-1917: جون كینیدي-*
ینتمي للحزب الدیمقراطي رفض القواعد العسكریة السوفیاتیة ،اغتیل

.1963في دالس 
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العالمة عناصر اإلجابة محاور
مجزأة المجموع                                                                                  الموضوع

ن0.50انخرط في حزب 1927-07- 13ولد بالمرادیة في :دیدوش مراد-*
المنظمة الخاصة للتحضیرساھم في تأسیس 1943الشعب الجزائري سنة 

للعمل الثوري ، ساھم في تحریر بیان أول نوفمبر، عین قائدا للوالیة 
.1955- 01- 18الثانیة استشھد في 

:ربط الحدث بتاریخھ/3
ن19/11/1990.0.25: مؤتمر باریس ونھایة الحرب الباردة-
13/08/1961: إقامة جدار برلین-
ن02/11/1946.0.25: تأسیس حركة االنتصار للحریات والدیمقراطیة-
ن01/06/1991.0.25: حل حلف وارسو-

ن0.25:التوقیع على الخریطة/4
ن0.75:اإلنجاز-
:العنوان-

ن0.25
:الجزء الثاني

ن0.25بین الرغبة في التعایش السلمي1963- 1954العالقات الدولیة بین مقدمة   ال
.ادم المصالح وعودة الصراعوتص

: مظاھر التوتر واالنفراج/ 1العرض    
: مظاھر التوتر/ أ
ن1954.0.25تأسیس حلف جنوب شرق آسیا -
ن1954.0.25الھند الصینیة بعد مؤتمر جینیف أزمة-
ن04ن1955.0.25تأسیس حلف بغداد -
ن1956.0.25أزمة السویس والعدوان الثالثي على مصر -
ن1962.0.25زمة كوبا أ-1956أزمة المجر -1955حلف وارسو -

:مظاھر االنفراج/ ب
ن1956.0.25حل مكتب الكومنفورم -
1963إنشاء الخط الھاتفي األحمر- تبادل الزیارات بین قادة العمالقین-

ن0.25:أسباب التوتر واالنفراج/2
ن0.25في الوطن-تصادم المصالح بین العمالقین في آسیا الشرق األقصى-

.في أمریكا الالتینیة-العربي
ن0.25.بیق سیاسة ملء الفراغأ من أجل تط.م.استمرار نشاط الو-
ن0.25).كوبا( أ بالقرب من سواحلھا.م.امتداد المد الشیوعي لیھدد الو-
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العالمة    عناصر اإلجابة  محاور     
مجزأة المجموع                                                                                  وضوعالم

:أسباب االنفراج/ ب
ن0.25.ادة السوفیات وتراجعھا عن المبادئ الستالینیةلیونة الق-
ن0.25).سإ -الصین( تصدع الكتلة الشرقیة- )إس( تكالیف الحرب الباردة-
ن0.25.تطور وسائل الدمار الشامل والتخوف من انعكاسات استعمالھا-
ن0.25.الدول الذي لعبتھ حركة عدم االنحیاز في إطار العالقات الدولیة-

ن0.25أ.م.جھودات المبذولة من أجل التعایش بین الكتلتین إال أن الوالخاتمة    رغم الم
.دفعت بھ نحو التنازل

الجغرافیا 
:ألولالجزء ا

:مفھوم المصطلحات/ 1
ن0.50مجموع قیمة السلع المنتجة والخدمات المقدمة: الدخل الوطني الخام-*

.في بلد ما خالل سنة معینة بالدوالر األمریكي
ن0.50تھ ست دولھو تجمع اقتصادي قاري شكل: االتحاد األوروبي-*
في ) لوكسمبورغ-بلجیكا–ھولندا -إیطالیا- ألمانیا-فرنسا( 

ن06دولة في 27بروما لیرتفع عدد أعضائھ إلى 25/03/1957
.بعد انضمام بلغاریا ورومانیا01/01/2007

ن0.50ھي المقاییس والمؤشرات المعتمدة لتحدید الدول: معاییر التصنیف-*
بغة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیةالمتقدمة والمتخلفة، وھي ذات ص

وضعھا خبراء المنظمات االقتصادیة األممیة والدولیة وكبار المفكرین
.في علم االجتماع واالقتصاد والعلوم السیاسیة والجغرافیا

ن0.50ھي الدول األكثر تصنیعا في العالم تأسست في: مجموعة الثمانیة-*
- بریطانیا- إیطالیا-ألمانیا- فرنسا( بفرنسا بست دول 17/11/1975
.1998وروسیا1977وانضمت إلیھا كندا  الیابان - أ.م.الو
:الرسم البیاني/ 2
ن0.50:االنجاز-
ن0.25:العنوان-
ن0.25:المفتاح-

:الجدول/ 3
.یالحظ من خالل الجدول: التعلیق على الجدول- أ
: العالم الثالث-*
ن0.25).فئة نشیطة–سكان -مساحة( ثالثتفوق العالم ال-
ن0.25.ضعف المساھمة في التجارة العالمیة-
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العالمة    عناصر اإلجابة  محاور  
المجموعامجزأةالموضوع

:العالم المتقدم-*
ن0.25.العاملة النشیطةقلة الید -
ن0.25.قوة المساھمة في التجارة العالمیة-
.أقل مساحة وسكانا مقارنة بالعالم الثالث-

:التوقیع على الخریطة/ ب
ن1.50:االنجاز-
ن0.25:العنوان-

:الجزء الثاني
العالمي                              شرق وجنوب شرق آسیا أحد أقطاب الثالوث ةتعتبر منطقالمقدمة 

ن0.25أ واإلتحاد األوروبي.م.ومنافس قوي ألكبر الدول الصناعیة في العالم كالو
:مكانة شرق وجنوب شرق آسیا في االقتصاد العالمي/ 1
ن0.25احتالل دول المنطقة المراتب األولى في العدید من الصناعات -
).كوریا الجنوبیة المرتبة األولى والیابان الثانیة في صناعة السفن عالمیا(

ن0.25.ة العالمیةمن حجم المبادالت التجاری % 24احتكار المنطقة لـ - 
ن0.25والسیارات % 36الھیمنة على اإلنتاج الصناعي العالمي كإنتاج الفالذ -

أ والصین الرابعة .م.جاءت الیابان كثاني قوة اقتصادیة بعد الو %70
.2008بعد ألمانیا 

ن0.25إجمالي%11.8منطقة استقطاب رئیسیة لالستثمارات األجنبیة بنسبة -
.، و كثرة فروع شركاتھا في كل العالم2007االستثمارات العالمیة 

ن0.25ى للطرق التجاریة العالمیة وغزو سلعھا تحول المنطقة إلى ملتق-
.ألسواق الدول الكبرى

ن0.25.بلدان المنطقةفي أغلبتحقیق الفائض في المیزان التجاري -العرض  
.من الناتج العالمي الخام%35واستحواذھا على ) الصین والیابان(
الخصائص العامة لدول شرق وجنوب شرق آسیا والتحدیات التي/ 2

.تواجھھا
:الخصائص العامة/ أ
ن0.25ملیار نسمة واالرتفاع في مؤشر التنمیة2تمثل قوة دیمغرافیة كبرى -

0.800البشریة الذي یتجاوز
ن0.25السیطرة على النشاط االقتصادي، مع وجود شركات ضخمة اغلبھا-

.یابانیة وصینیة
ن0.25واسعة على الھادي والھندي ونمو اقتصادي سنويلھا واجھة محیطیة-

.%12و10كبیر مابین 
ن0.25).تبادل السلع والخدمات( تكامل اقتصاد بین دول المنطقة-

.ومنطقة استقطاب للید العاملة واالستثمارات
-4-



العالمة عناصر اإلجابة محاور
مجزأة المجموع                                                                                  الموضوع

ن0.25)المعادن والمحروقات(یةتبعیتھا لعالم الجنوب في مجال الموارد الطبیع-
.وھي أكبر منطقة مستھلكة في العالم للثروات المعدنیة والطاقویة

:التحدیات التي تواجھھا/ ب
ن0.25الشمالیةا، أمریكغرب أوروبا( بعدھا عن األسواق التجاریة العالمیة-

العالم                             يتقدما فالمنافسة الشدیدة مع الدول األكثر و)األوسطوالشرق 
).أ، االتحاد األوروبي.م.الو( 

ن0.25التلوث البیئي خاصة في الصین والیابان وكوریا الجنوبیة،والكوارث-
).الزالزل، البراكین، الفیضانات واألعاصیر، التسونامي(الطبیعیة

ن0.25التبعیة الخارجیة في مجال الموارد األولیة للعالم الثالث باستثناء -
. ، مالیزیا، الصین، بروناياندونیسیا

.1997مالیة سنة األزمات االقتصادیة كاألزمة ال
ن0.25الخاتمة    أصبحت دول شرق وجنوب شرق آسیا من أھم المراكز االقتصادیة في 

العالم بفضل تكتلھا وتحكمھا في العلوم والتكنولوجیة رغم التحدیات 
.التي تواجھھا
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1955ة في حلف بغدادالدول العضوخریطة

بریطانیا

العراق

إیران

باكستان

تركیا
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.لثالم المتقدم وبعض دول العالم الثاخریطة بعض دول الع

أ.م.لوا

الصین

لھندا

البرازیل

اإلتحاد األوروبي
الیابان
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:الدائرة النسبیة
°360× 35.51: أ.م.الو

°360×5.09:األرجنتین°127.83= ــــــــ
°18.32=ــــــ ـ100

100
360º× 19.67: اإلتحاد األوروبي

°360×9.78: بقیة العالم70.81º= ـــــــ 
°35.20= ــــــ 100

100
360º×20.35: كندا

°73.26= ـــــــ 
100

°360× 9.60: استرالیا
°34.56=.ـــــــ 

100



لدول المصدرة للقمح خالل الموسم الفالحي 1996-  نسب اإلنتاج ألھم ا
,1997

الو,م,أ

اإلتحاد األوروبي

كندا

أسترالیا

األرجنتین

بقیة العالم

-8-

1997



امتحان بكالوریا تجریبي في مادة التاریخ والجغرافیا.  اإلجابة النموذجیة للموضوع الثاني وسلم التنقیط
.2009/2010: السنة الثالثة آداب وفلسفة                    السنة الدراسیة: الشعبة

العالمة بة عناصر اإلجامحاور
مجزأة المجموع                                                                                  الموضوع

لتاریخا
:لألوالجزء ا

:مفھوم المصطلحات/1
ھي الوصف لبعض الحاالت التي مرت بھا العالقات                  :األزمات الدولیة-*

الدولیة أثناء الحرب الباردة والتي میزھا الالستقرار والتوتر السیاسي
ن0.50لمستوى الحرب الفعلیة وإنما كان ینذر باحتمالالحاد، الذي لم یصل

.وقوعھا من أبرزھا أزمة برلین واألزمة الكوبیة
ن0.50تنظیم إرھابي سري أسسھ المستوطنون وبعض:منظمة الجیش السري-*

فرنسیة الجزائرة لبقاءقادة الجیش الفرنسي في الجزائر كمحاولة یائس
.سیر المفاوضات وقد قامت بعدة أعمال تخریبیةوتعطیل

ن0.50أحد أحزاب الحركة الوطنیة : حركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة-*
االتجاه      لتمثیل 1946-11-02الجزائریة شكلھ مصالي الحاج في 

، شھد أزمة سیاسیة خطیرة بین المصالیین والمركزییناالستقاللي
.1954-11-05يحلتھ فرنسا ف1953سنة 

ن0.50یقصد بھا االلتزام والتقید واحترام القرارات الصادرة:الشرعیة الدولیة-*
.ن الھیئات الدولیة وخاصة األمم المتحدة وأجھزتھاع
: التعریف بالشخصیات/ 2
ن06ن0.50ینتمي إلى أ .م.للو40الـالرئیس2004- 1911: رونالد ریغن- *

اشتھر بمشروعھ حرب 1989-1981الحزب الجمھوري حكم من 
أیام الحرب الباردة  ) الدفاع االستراتیجي ضد االتحاد السوفییتي( النجوم 

لحل الصراع العربي) مشروع ریغن(، وبمشروعھ السلمي 1983سنة 
.1982اإلسرائیلي 

ن0.50ریة مناضلالجزائأحد قادة الثورة 2003-1923:بن یوسف بن خدة-*
حركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة انتخب                                 -في حزب الشعب

أمینا عاما للحركة،من المركزیین عضو المجلس الوطني 1953سنة 
ة ثم رئیساللثور ثم لجنة التنسیق والتنفیذ وزیر للشؤون االجتماعی

.1962-1961للحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة 
ن0.50ثاني زعماء االتحاد السوفییتي 1953- 1878:جوزیف ستالین-*

تمیزت فترة حكمھ بالفردیة)ستالین( لقب بالرجل الحدیدي1953- 1924
والتشدد وتصفیة معارضیھ وھو مؤسس االتحاد السوفییتي، اشتھر بكرھھ

.1953مارس 05الشدید للغرب توفي في 
ن0.50سیاسي جزائري وزعیم التیار اإلدماجي1985-1899:فرحات عباس-*

)1943فیفري10بیان ( ائريقام بتحریر البیان المعروف ببیان الشعب الجز
بطلب من مختلف أقطاب الحركة الوطنیة بمختلف اتجاھاتھا، أسس 
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العالمة عناصر اإلجابة محاور
المجموعمجزأة الموضوع

االتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، ظل یعارض العمل المسلح لغایة
ریة حیث حل حزبھ والتحق بصفوف الثورة التحری1956أفریل 22

.1958أول رئیس للحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة 
:ربط الحدث بتاریخھ/3
ن22/09/1947.0.25: مبدأ جدانوف-
ن28/06/1991.0.25: حل منظمة الكومیكون-
ن28/03/1950.0.25: اكتشاف المنظمة الخاصة-
ن0.25:يمحدثات موالن بفرنسا بین جبھة التحریر الوطني والوفد الفرنس-

.29/06/1960إلى25
:التوقیع على الخریطة/ 4
ن0.50:اإلنجاز-

ن0.25:العنوان- 
ن0.25:المفتاح-

:الجزء الثاني
ن025.الوطنیة وردود الفعل الفرنسي السلبیةمطالب الحركة المقدمة    

. أھداف ودوافع االستعمار الفرنسي من ارتكابھ لھذه المجازر/ 1
ن0.25.الحركة الوطنیة للحفاظ على الجزائر فرنسیةوإسكاتسحق -
ن0.25.فوف الشعب الجزائريزرع الخوف في ص-
ن0.25.القضاء على تصاعد النضال السیاسي الذي عرفتھ الجزائر-
ن04ن0.50القضاء على آمال الجزائریین وكبح التیار التحرري الذي طالب بھ-

.1943فیفري 03بیان 
ن0.25.إظھار فرنسا لعدائھا الشدید لجزائریین بصفة عامة-العرض   
ن2.0.25الحرب العالمیة لھیبتھا ومكانتھا التي فقدتھا فيفرنسا استرجاع -
ن0.25.الھزیمةإعادة االعتبار للجیش الفرنسي والتخلص من عقدة-
ن0.25.الفرنسیةت، وإرھاب بقیة المستعمراتحطیم أي محاولة لتكتل الجزائریین-

:أبعاد ھذه المجازر على الحركة الوطنیة والشعب الجزائري/2
ن0.25.ریة واالستقاللنمو الروح الوطنیة لدى الشعب الجزائري وتطلعھ إلى الح-
ن0.25.االقتناع بعقم النضال السیاسي ونمو التیار الداعي إلى الكفاح المسلح-

ن0.25.اتساع الفجوة بین الشعب الجزائري وفرنسا-
ن0.25وتجاوز فكرة بلمطالوتطویراتقارب مواقف الحركة الوطنیة -

.والمساواةاالندماج
ن0.25.للثورةرالسعي إلنشاء منظمة خاصة لإلعداد والتحضی-

ماي وأثرھما على مسار الحركة الوطنیة واتجاھھا8ومجازر 2الخاتمة   نھایة ح ع
ن0.25.الجدید وتطویر المطالب وتوحیدھا وتشدید اللھجة واإلعداد للثورة
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العالمة
عناصر اإلجابة

محاور
المجموعالموضوع مجزأة



ن06

ن0.50

ن0.50

ن0.50

ن0.50

ن0.75
ن025.

ن0.25
ن0.25
ن0.50
ن0.50

ن01
ن0.25
ن0.25

الجغرافیا
:الجزء األول

:مفھوم المصطلحات/ 1
یقصد بھ التعاون بین دول الجنوب، ظھر  :جنوببالحوار جنو-*

.1981كبدیل للحوار شمال جنوب بفعل تعنت الشمال 
ویتكون 25/06/1946ظھر في : البنك العالمي لإلنشاء والتعمیر-*

من عدة مؤسسات مالیة من مھامھ تقدیم القروض للدول 
وخاصة النامیة قصد تمویل المشاریع التنمویة والمساعدات التقنیة

.العالميروتشجیع االستثما
ادئھو مجموعة من األسس والمب: النظام االقتصادي العالمي-*

.التي تنظم وتضبط العالقات االقتصادیة بین دول العالم
ھي تكتالت اقتصادیة واتحادات سیاسیة: المجموعات اإلقلیمیة-*

اإلتحاد األوروبي، إتحاد التبادل الحر ألمریكا الشمالیة،: إقلیمیة مثل
.مجلس التعاون الخلیجي، اتحاد المغرب العربي

:التمثیل البیاني/ 2
:اإلنجاز-/أ
:العنوان-
:المقیاس-
:المفتاح-

:التعلیق على الرسم/ ب
.تزاید قیمة الصادرات والواردات وضخامتھا-
تفوق قیمة الواردات عن قیمة الصادرات مما یؤدي إلى عجز    -

). عجز دائم( في المیزان التجاري
:ةالتوقیع على الخریط/ 3
:اإلنجاز-
:العنوان-
:المفتاح-

-3-
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أة المجموع                                                                                  مجزالموضوع



:الجزء الثاني
ن0.50.المقدمة    البترول مادة حیویة ومصدر إیرادات مالیة ضخمة ومصدر صراع

:الدول المستھلكة والمنتجةإستراتیجیة/ 1
:الدول المستھلكة/ أ
ن0.25.االستیراد لغرض تلبیة االحتیاجات الطاقویة والصناعیة-
ن0.25.للتحكم في المخزون والسوق( التخزین-
ن0.25).الشمسیة، النوویة(البحث عن مصادر أخرى للطاقة-

:الدول المنتجة/ ب
ن0.25.على االحتیاطوالحفاظ اإلنتاجتسعى إلى التحكم في -
ن0.50المصدرة سواء كانت عضوة السعي إلى التنسیق بین الدول المنتجة-

.في األوبك أخارجھا قصد التحكم في العرض والسعر
ن0.50االستفادة من اإلیرادات البترولیة في تطویر الصناعة والزراعة -

.والخدمات
.ھالمستھلكة على التنمیة في الدول المنتجة لانعكاسات إستراتیجیة الدول/2
ن0.25.تراجع اإلیرادات المالیة للدول المنتجة المصدرة-
ن0.25.بطء التنمیة االقتصادیة واللجوء إلى المدیونیة الخارجیة-
ن0.25.حالة االجتماعیة خاصة الدول األقل إنتاجا للبترولتدھور ال-
ن0.25.فقدان القدرة علة التحكم في اإلنتاج والسوق-

ن0.50.الخاتمة    البترول مادة إستراتیجیة ومحل صراع بین المنتجین والمستھلكین
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1

2

4

5

3 :مفتاح الخریطة

مصطفى بن بولعید-1

مراددیدوش  -2

كریم بلقاسم -3

رابح بطاط  -4

العربي بن مھیدي-5

الخمسالمناطق العسكریة قادة خریطة أسماء
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فرنسا

لمانیاأ

ھولندا

النمسا

یجري بھا نھر الرایناألوروبي التي حاددول اإلتخریطة 



الجغرافیا  + ثانویة محمد بوعایسي                امتحان بكالوریا تجریبي في مادة التاریخ
.السنة الثالثة لغات أجنبیة:لشعبةاطریق وھران             

.ساعات ونصف ساعة03:المدة2010دورة ماي 
.أجب عن أحد الموضوعیین التالیین على الخیار

)نقطة20(الموضوع األول
التاریخ

)نقاط06:(الجزء األول
:حدد مفھوم المصطلحات اآلتیة/ 1
. الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة- *تقریر المصیر  -*أسلحة الدمار الشامل  -*
:عرف بالشخصیات اآلتیة/ 2
.ھاري ترومان- *أحمد بن بلة   -*جاك سوستال   -*
:اربط الحدث بتاریخھ/ 3

تاریخھ الحدث 
15/02/1947 تأسیس حركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة
01/07/1991 إنشاء المنظمة الخاصة
02/11/1946 حل حلف وارسو 

)نقاط04:(الجزء الثاني
.نتائج السیاسیة التي أفرزتھا الحرب العالمیة الثانیة ظھور تبدل في معادلة القوى العظمىمن أھم ال
:اكتب مقاال تاریخیا تبین فیھتماد رسانطالقا من العبارة واعتمادا على : المطلوب

.الصیغة التي اتخذتھا المعادلة الجدیدة مع التعلیل/ 1
.ب العالمیة الثانیةالمعاییر التي تشكل بھا العالم بعد الحر/ 2

الجغرافیا 
)نقاط06:(الجزء األول

:حدد مفھوم المصطلحات اآلتیة/ 1
.صندوق النقد الدولي- *االتحاد   -*المناطق الحرة   -*
.2001یمثل الجدول اآلتي  نسبة مساھمة التنین الرباعي في التجارة العالمیة لسنة / 2

.ملیار دوالر: الوحدة
النسبة العالمیة الواردات الصادرات الدولة

51.2% 135.119 125.058 كوریا الجنوبیة
8.2% 103.572 111.688 تایوان

34.2% 124.507 118.265 سنغافورة
54.3% 129.774 173.754 ھونكونغ 

یانیة في مجال واحدمثل قیمة الصادرات والواردات بأعمدة ب- أ:المطلوب
)عمود( دولة= سم1ملیار دوالر، 50= سم1بمقیاس رسم 

:علق على معطیات الجدول-ب



1/4

. 2000یمثل الجدول األتي أھم الدول المنتجة للبترول لسنة : الجزء الثاني
طن / ملیون: الوحدة

إیران فنزویال روسیا أ.م.الو ةالمملكة العربیة السعودی الدولة
176 181 323 352 448 كمیة اإلنتاج

.2002حالة العالم : المصدر
:كتب موضوعا جغرافیا تبین فیھأن الوثیقة واعتمادا على ما درستانطالقا م: المطلوب

.دور األوبك في تجارة البترول الدولیة/1
.الدور االقتصادي والسیاسي لھذه المادة/2

)نقطة20(الموضوع الثاني

التاریخ
: الجزء األول

:حدد مفھوم المصطلحات اآلتیة/ 1
.التعبئة- *ل الدولیة   المحاف- *وقف إطالق النار -*
:عرف بالشخصیات اآلتیة/ 2
.فرحات عباس-*جورج مارشال   -*جوزیف ستالین  -*
:أكمل الجدول اآلتي/ 3

تاریخھ الحدث
اكتشاف المنظمة الخاصة

06/10/1947
إنشاء حلف جنوب شرق آسیا

ائري انتصار سیاسي المرد لھ، یضع حدا إن اتفاقیات إیفیان ھي بالنسبة للشعب الجز:((...الجزء الثاني
للنظام االستعماري والھیمنة األجنبیة التي دامت أكثر من قرن ولكن یجب أن ال یغیب عنا، أن ھذا االنتصار 

الذي تحقق من حیث المبدأ قد انبثق قبل كل شيء من التسلسل الثوري المنطقي المتواصل ومن األحداث 
إن ... ثر التاریخي الناجمة عن الكفاح المسلح، الذي قام بھ الشعب الجزائريالسیاسیة واالجتماعیة ذات األ

تمثل قاعدة لالستعمار الجدید تحاول فرنسا استعمالھا لتمكین ھیمنتھا وتنظیمھا في شكل اتفاقیات ایفیان
...))جدید

.1962ن وثیقة طرابلس جوا: المرجع
:انطالقا من الوثیقة واعتمادا على ما درست أكتب مقاال تاریخیا تبین فیھ: المطلوب

.العوامل التي دفعت بفرنسا على التفاوض مع جبھة التحریر الوطني/1
.االتفاقیةمواطن القوة والضعف في /2

2/



4

االجغرافی
)نقاط06(:الجزء األول

:حدد مفھوم المصطلحات اآلتیة/ 1
.التكتالت االقتصادیة-*البنوك-*لثالث   العالم ا-*
.ملیار دوالر: الوحدة.2005أ سنة .م.یمثل الجدول اآلتي حجم المبادالت التجاریة في الو/2

إجمالي المبادالت الواردات الصادرات تطبیعة المبادال
2636.8 1732.4 904.4 حجم المبادالت

12.4 16.1 08.7 % العالمیةالنسبة 
01 01 02 المرتبة العالمیة

19صفحة2006منظمة التجارة العالمیة : المرجع
.علق على الجدول: المطلوب

.1995- 1986ة لإلتحاد األوروبي بین على خریطة أوروبا المرفقة وقع الدول المنظم/3

)نقاط04:(الجزء الثاني
یؤكد االقتصادیون المنصفون على أن ظاھرة التفاوت االقتصادي بین العالمین المتقدم  والمتخلف     

الحرب الرأسمالیة بعدمرتبطة إلى حد كبیر باختالف النظام االقتصادي الذي وضعتھ الدول 
. یةالعالمیة الثان

:انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست أكتب موضوعا جغرافیا تبین فیھ: المطلوب
.واقع العالقات االقتصادیة بین الشمال والجنوب/1
.انعكاساتھا على عالم الجنوب/2



3/4

خریطة أوروبا



4/4
امتحان بكالوریا تجریبي في مادة التاریخ والجغرافیا.  اإلجابة النموذجیة للموضوع األول وسلم التنقیط

.2009/2010: السنة الثالثة لغات أجنبیة                  السنة الدراسیة: الشعبة

العالمة عناصر اإلجابة محاور
مجزأة المجموع                                                                                  الموضوع

لتاریخا
:لالجزء األو

:مفھوم المصطلحات/1
ن0.75تتمثل في القنبلة الذریة النوویة والھیدروجینیة: الدمار الشاملأسلحة-*

.والنیترونیة والعنقودیة التي تسابقت الدول الكبرى في اختراعھا وإنتاجھا
ن0.75مصطلح سیاسي وضعھ الرئیس األمریكي ویلسون:تقریر المصیر-*

لیعني بھ عق الشعوب المستعمرة في االستقالل 08/01/1918في 
وتسییر شؤونھا بنفسھا ورسم مستقبلھا عن طریق االستفتاء الدیمقراطي 

.إكراه وال تزویرالحر والنزیھ دون 
ن0.75ھي الحكومة التي أسستھا : الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة-*

الثورة الجزائریة  بالقاھرة في مصر برئاسة فرحات عباس في
وتقوم بالعمل السیاسي لتعوض لجنة التنسیق والتنفیذ09/1958/ 19

والنشاط الدبلوماسي  جنبا إلى جنب مع الكفاح المسلح وكان مقرھا
.في تونس

:عرف بالشخصیات اآلتیة/ 2
ن0.75من أصول یھودیة عین أثاء الثورة  والیا على الجزائر:جاك سوستال-*

، وھو صاحب مشروع سوستال اإلغرائي نصب نفسھ مدافعا عن                        1955
بوزارة                                     1958الجزائر فرنسیة وسیاسة اإلدماج ، عینھ دیغول سنة 

.اإلعالم ثم الوزارة المنتدبة للصحراء
ن0.75بمغنیة، ناضل في صفوف25/12/1916ولد في :بن بلةأحمد-*

وحركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة  قیاديحزب الشعب الجزائري
ن06وأحد مفجريفي المنظمة الخاصة عضو اللجنة الثوریة للوحدة والعمل

22/10/1956عملیة القرصنة الجویة في التحریریة، تم اعتقالھ فيالثورة 
.1962/1965المستقلة مابین وأول رئیس للدولة الجزائریة

ن0.75،)1953-1945حكم من ( 33أ ال.م.رئیس الو:ھاري ترومان-*
ھو الذي أعطى أمرا بقصف ھیروشیماوكان ینتمي للحزب الدیمقراطي

، شجع الھجرة الیھودیة إلى فلسطین 1945بالقنبلة الذریة يونغازا ك
فجر الحرب الباردة بإعالنھ اشتھر بسیاستھ المناوئة لإلتحاد السوفییتي

الفراغ خارج أوروباوالتي تطورت لسیاسة ملء لسیاسة االحتواء 
1947وھو صاحب المبدأ الذي یحمل اسمھ مبدأ ترومان ) الھند الصینیة(
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العالمة عناصر اإلجابة محاور
مجزأة المجموع                                                                                  الموضوع

:ربط الحدث بتاریخھ/ 3
ن02/11/1946.0.50: تأسیس حركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة-
ن15/02/1947.0.50: إنشاء المنظمة الخاصة-
ن01/07/1991.0.50: حل حلف وارسو-

)نقاط04:(الجزء الثاني
ن0.25مست أعماق أعنف حرب عرفتھا البشریة وأكثرھا تأثیرا 2كانت ح ع المقدمة  

.البیات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة في نطاق عالمي واسع
.الصیغة التي اتخذتھا المعادلة الجدیدة مع التعلیل/ 1
كانت معادلة القوى العظمى قبل الحرب الثانیة تتكون من أطراف -

بید أن ھذه) إس-أ.م.الو-فرنسا- بریطانیا-الیابان- ألمانیا( عدیدة
ن0.25.الصیغة سرعان ما أصابھا التبدل إثر نھایة الحرب الثانیة بحیث 

واقتصرت أطرافھاوحدث تغیر في موازین القوىتقلصت عناصرھا،
تدخلت عوامل عدیدة في إعادة ترتیب عناصرأ و إس، وقد .م.على الو

:من خاللھذه المعادلة
ن0.25انتقال الزعامةفقدان أوروبا الغربیة لمكانتھا ووزنھا الدولي سمح ب-

ن04.م أ واالتحاد السوفییتي.إلى الو
ن0.25)تحطیم البنیة التحتیة( خروج أوروبا من الحرب ضعیفة ومدمرة-

.بلكونھا كانت مسرحا للحر
ن0.25أ.م.فقدان أوروبا الغربیة للكثیر من مستعمراتھا وخروجھا مدانة للو-
ن0.25أ واالتحاد السوفییتي من الحرب الثانیة.م.االستفادة المادیة للو-

لعالميهب امن احتیاطي  الذ%80أصبحت تمتلك : أ.م.بالنسبة للو
لم تكن أراضیها مسرحا للحرب، كانت تمول             وووي،وامتالك السالح الن

)األسلحة(الزراعیة والصناعیةبالمنتجاتالحلفاء 
تحقیقه النتصارات هامة على النازیة-: السوفییتيدبالنسبة لإلتحا

ن0.25.توسعه في وامتداده في أوروبا الشرقیة مثل بولونیا ورومانیا-
احتالله لمكانة إقلیمیة وعالمیة بضمه ألراضي مثل جمهوریات البلطیق                   - 

ن0.25.حیط الهاديوجزر كوریل بالم) لیتوانیا-لیتونیا-استونیا(الثالثة
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العالمة عناصر اإلجابة محاور
مجزأة المجموع                                الموضوع

:المعاییر التي تشكل بھا العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة/2
:التاریخیة/أ
ن0.25)أ، إس.م.الو(زوال القوى التقلیدیة وظھور قوى جدیدة-

.استمرار الصراع الدولي بین الشرق والغرب على المجال الحیويو
ن0.25.نجاح الحركات التحرریة وبروز العالم الثالث-
ن0.25. لتحقیق السلم العالميىظھور منظمات دولیة وإقلیمیة تسع-

:االقتصادیة/ب
ن0.25وبروز النظام المالي الدولي الجدید 1944اتفاقیة بروتون وودز -
صندوق النقد الدولي،البنك العالمي لإلنشاء والتعمیر،المنظمة العالمیة(

.للتجارة
ن0.25).إ أ، الكومیكون.م(بروز التكتالت االقتصادیة -

.اشتداد التنافس في األسواق التجاریةو
:االجتماعیة/ج
ن0.25.طیةمحاولة ترسیخ نظام یقوم على أساس العدالة والمساواة، الدیمقرا-
.التستر وراء منظمات إنسانیة لتحقیق أھداف خاصة-

:علمیا وتكنولوجیا/د
ن0.25اكتساب التكنولوجیا بسبب التنافس والسباق بین المعسكرین -

).المعلوماتیة- ل االتصالوسائ-التكنولوجیا الذریة، غزو الفضاء(
ن0.25قلبت الحرب العالمیة الثانیة موازین القوى، ووضعت أسس معادلة الخاتمة    

.جدیدة للعالقات الدولیة بعد الحرب
الجغرافیا

:الجزء األول
:مفھوم المصطلحات/1
ھي مناطق خاصة للتبادل الحر للسلع غیر خاضعة                          : المناطق الحرة-*

ن0.75.للتعریفة الجمركیة
یق والتكامل إلى                یقصد بھ أعلى درجة درجات التعاون والتنس: االتحاد-*

درجة انصھار الخصوصیات والفوارق بین مجموعة دول في إقلیم أو
ن0.75قارة واحدة ، ویكون ذلك في المیادین السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة

.كما ھو الحال في االتحاد األوروبي
27/11/1945مؤسسة مالیة دولیة تأسست في : صندوق النقد الدولي-*

ن0.75وضمان2ظام النقدي الدولي منذ ح ععلى تسییر النمقره واشنطن، یعمل 
وتقدیم االستشارة                1944لسنة " وودزنبروتو"احترام الدول لقواعد مؤتمر

.والدعم للدول التي تواجھ مشاكل مالیة واقتصادیة
-3-



العالمة عناصر اإلجابة محاور
مجزأة المجموع              الموضوع
- /أالتمثیل
ن1.50:اإلنجاز- البیاني  

ن0.25:المفتاح-
ن0.25:المقیاس-
ن0.25:العنوان-

ن06:لیقالتع/ ب
ن0.50.%54.3إلى8.2مساھمة معتبرة في التجارة العالمیة تتراوح مابین -
ن0.50..المیزان التجاري في ھونكونغ وتایوان سجل فائضا معتبرا-
ن0.50.المیزان التجاري في كوریا الجنوبیة وسنغافورة سجل عجزا-

:الجزء الثاني
ن0.50.المقدمة    وثیقة جغرافیة اقتصادیة تمثل أھم الدول المنتجة للبترول في العالم

:یة للبترولدور األوبك في التجارة الدول/1
ن0.25التخفیف من سیطرة الشركات االحتكاریة على السوق البترولیة -

:عن طریقالعالمیة
ن0.25.تشكیل قوة مؤثرة في السوق العالمیة للبترول إنتاجا وأسعارا-
ن0.25.لدول غیر العضوة في المنظمة لتجنب تدھور األسعارالتنسیق مع ا-
:الدور االقتصادي والسیاسي لھذه المادة/2العرض 

ن04:الدور االقتصادي/أ
ن0.25.بالنسبة لكثیر من دول العالممصدر أساسي للدخل القومي -
ن0.50یمثل العمود الفقري بالنسبة القتصادیات بعض الدول كالكویت مثال -

.مادة أولیة لكثیر من الصناعات
ن0.25.مصدر أساسي للطاقة-
ن0.25.مادة تجاریة أساسیة في سوق المبادالت التجاریة العالمیة-
ن   0.25.        تأثر السیاسات التنمویة للدول المصدرة بسبب تذبذب األسعار-

:الدور السیاسي/2
ن0.25.           بر مادة إستراتیجیة فھو ضروري وقت السلم والحرب یعت-
ن0.25).            1973حرب (أداة ضغط سیاسیة في ید الدول المنتجة لھ-
ن      0.25.           من الصراعات والنزاعات اإلقلیمیة والدولیةرمصدر لكثی-

ن0.50.       مة    البترول مادة إستراتیجیة ومحل صراع بین المنتجین والمستھلكینالخات
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اعي  صادرات وواردات التنین الرـب
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ة للموضوع الثاني وسلم التنقیط امتحان بكالوریا تجریبي في مادة التاریخ والجغرافیااإلجابة النموذجی
.2009/2010: السنة الثالثة لغات أجنبیة                  السنة الدراسیة: الشعبة

العالمة عناصر اإلجابة محاور
لمجموعمجزأة االموضوع

التاریخ
:الجزء األول

:م المصطلحاتمفھو/ 1
ن0.75یقصد بھ اإلعالن عن وقف جمیع العملیات : وقف إطالق النار-*

.العسكریة في زمن واحد وتاریخ واحد
ن0.75یقصد بھا مختلف الھیئات الدولیة كھیئة األمم : المحافل الدولیة-*

.المتحدة وحركة عدم االنحیاز
ن0.75یقصد بھا قرة الثورة على استنفار وحشد جمیع القوى : التعبئة-*

.الوطنیة نحو خدمة القضیة داخلیا وخارجیا
:التعریف بالشخصیات/ 2
ن0.75ثاني زعماء االتحاد السوفییتي 1953- 1878:جوزیف ستالین-*

تمیزت فترة حكمھ بالفردیة) ستالین( لقب بالرجل الحدیدي1953- 1924
والتشدد وتصفیة معارضیھ وھو مؤسس االتحاد السوفییتي، اشتھر بكرھھ

.1953مارس 05الشدید للغرب توفي في 
ن0.75عینھ ھاري ترومان) 1959- 1880(جنرال أمریكي : جورج مارشال-*

1947اشتھر بمشروعھ ) 1949- 1947(2وزیرا للخارجیة بعد ح ع 
1951-1950وزیرا للدفاع إلعادة بناء أوروبا المتضررة من الحرب، 

.1953نوبل للسالم نال جائزة
ن0.75سیاسي جزائري وزعیم التیار اإلدماجي1985-1899:فرحات عباس-*

)1943فیفري10بیان ( قام بتحریر البیان المعروف ببیان الشعب الجزائري
بطلب من مختلف أقطاب الحركة الوطنیة بمختلف اتجاھاتھا، أسس

االتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، ظل یعارض العمل المسلح لغایة
حیث حل حزبھ والتحق بصفوف الثورة التحریریة 1956أفریل 22

.1958أول رئیس للحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة 
:جدول األحداث/ 3
28/03/1950: اكتشاف المنظمة الخاصة-
06/10/1947: مكتب الكومنفورمإنشاء-

08/09/1954: حلف جنوب شرق آسیاإنشاء-
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العالمة عناصر اإلجابة محاور

مجزأة المجموع                                                                                  الموضوع

: الجزء الثاني
الثورة الجزائریة وفشل االستعمار الفرنسي في قمعھا بمختلف الوسائلقوة المقدمة 

ن0.25واألسالیب، وإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وربطھا بالوثیقة
:العوامل التي دفعت بفرنسا على التفاوض مع جبھة التحریر الوطني/1
ن0.25.قوة الثورة وتحقیقھا النتصارات عسكریة وسیاسیة-
ن0.25.تعذر االنتصار العسكري للجیش الفرنسي في الجزائر-
ن0.25.تعثر الدبلوماسیة الفرنسیة في المحافل الدولیة-
ن0.25.فشل مخططات الجمھوریة الفرنسیة الخامسة وارتفاع نفقات الحرب-
ن0.25.الحرب في الجزائرالستمرارظھور تیارات معارضة -
ن0.25.ضغط الرأي العام العالمي والداخلي على الحكومة الفرنسیة-
ن0.25.والتفاف الشعب حول ثورتھ1960دیسمبر 11مظاھرات -
:مواطن القوة والضعف في االتفاقیة/2العرض   
:مواطن القوة/ أ
ن04ن0.25.السیادة الكاملة-
ن0.25.وحدة األمة-
.وحدة التراب الوطني-
ن0.25.جبھة التحریر الوطني الممثل الشرعي والوحید للشعب الجزائري-

:مواطن الضعف/ ب
ن0.25).مطارات-قواعد( امتیازات عسكریةمنح فرنسا -
استمرار الشركات الفرنسیة في استغالل ثروات ( امتیازات اقتصادیة-

.الصحراء
ن0.25مؤسسات علمیة وتربویة بالجزائر واستمرارإنشاء( امتیازات ثقافیة-

).لفرنسيالنظام التعلیمي والجامعي على النمط ا
ن0.25الخاتمة    قدرة الجزائریین على طاولة المفاوضات وتحقیق الجانب األھم من

.المطالب الوطنیة
الجغرافیا

:الجزء األول
:مفھوم المصطلحات/1
ن0.75یقصد بھ الدول المستقلة حدیثا والسائرة في طریق: الثالعالم الث-*

النمو، وأول من استعمل ھذا المصطلح العالم الفرنسي االقتصادي
.1952سنة " ألفرید صوفي"
ن0.75ھي مؤسسات مالیة مختصة في استثمار األموال وتشغیلھا: البنوك-*

رض ـوإقراضھا إلى المستثمرین بفوائد متغیرة حسب طبیعة الق
. ومدة االقتراض
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العالمة عناصر اإلجابة محاور
مجزأة المجموع                                                                                  الموضوع

ن0.75ھي معاھدات في المجال االقتصادي تھدف:التكتالت االقتصادیة-*
لتوحید السیاسات االقتصادیة بین مجموعة من الدول والشركات الكبرى،

. بھدف تشكیل قوة اقتصادیة ومواجھة التحدیات من أھمھا االتحاد األوروبي
:التعلیق على الجدول/ 2
ن0.50.ضخامة الصادرات والواردات األمریكیة-
ن0.50الوالیات المتحدة األمریكیة للصدارة في إجمالي المبادالت التجاریةلاحتال-
ن0.50).ةالمواد األولی( كاالستھالتفوق الواردات عن الصادرات لضخامة -
ن0.50.المساھمة بنسبة معتبرة في التبادل التجاري العالمي-

:التوقیع على خریطة أوروبا/ 3
ن06ن1.25:االنجاز-
ن0.25:العنوان-
ن0.25:المفتاح-

:الجزء الثاني
ن0.50تصادي بین العالمین المتقدم والمتخلف وحتمیةطرح إشكالیة التفاوت االقالمقدمة    

.إعادة النظر في العالقات االقتصادیة العالمیة
:واقع العالقات بین الشمال والجنوب/1
ن0.25.عالقات اقتصادیة غیر متكافئة تتمیز باإلجحاف واالستغالل-
ن0.25.واألسواق والتكنولوجیة والتجارة العالمیةاإلنتاجالعالم المتقدم یحتكر -
ن0.25العالم المتخلف یملك المواد األولیة ویستھلك من العالم المصنع المواد-

ن04.الغذائیة والصناعیة
ن0.25.إن العالقة بینھما جائرة وفي اتجاه واحد ال یخدم إال الدول الغنیة-

:انعكاساتھا على عالم الجنوب/ 2
ن0.25.ملیار دوالر2000یون الخارجیة والتي تجاوزت تراكم الد-
ن0.25.تدھور األمن الغذائي وتدني المستوى المعیشي-
ن0.25.التبعیة السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة في إطار عولمة العالم-
ن0.25.االستنزاف الرھیب للثروات الطبیعیة-
ن0.25صندوق النقد الدولي( تكریس التخلف من خالل المؤسسات المالیة-

).والبنك العالمي لإلنشاء والتعمیر والشركات متعددة الجنسیات
ن0.25غراءات التي تقدمھااستمرار ھجرة األدمغة إلى العالم المتقدم نتیجة اإل-

.دول الشمال
ن0.25).اثیوبا و اریتریا، الھند وباكستان( كثرة الحروب والنزاعات اإلقلیمیة-
.اتساع الفجوة التكنولوجیة بین العالمین-

نظام االقتصادي العالمي أخطر من الصراعفي الواالختاللالخاتمة    التفاوت
ن0.50األیدیولوجي، ویستدعي إعادة النظر في العالقات االقتصادیة الدولیة

- 3-.بین األغنیاء والفقراء

1995إلى 1986حاد األوروبي من الدول العضوة في اإلت
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سبانیاا

فنلندة

البرتغال

السوید

النمسا


