
 2015اإلجابة النموذجیة للبكالوریا التجریبیة في مادة التاریخ و الجغرافیا في لشعبة اآلداب و الفلسفة ماي 

 * الموضـــوع األول:
I- :التـــاریخ 

 1ن):06*الجزء األول(
 ):ن02شرح المصطلحات( -
محادثات بین طرفین أو أكثر متنازعین یھدف كل طرف إلى الحصول على تنازالت من الطرف اآلخر و قد تكون سریة  : التفاوض *

 أو علنیة كالمفاوضات بین جبھة التحریر الوطني و االستعمار الفرنسي.
إلعطاء تمثیل رسمي للثورة التحریریة  19/09/1958أعلى ھیئة سیاسیة للثورة تأسست في  :الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة* 

 .يفي الداخل و الخارج و التفاوض مع الطرف الفرنس
مصائرھا بیدھا دون ضغوطات و التي تعطي للشعوب حق اختیار  -األمم المتحدة -احد الحقوق في القانون الدولي :تقریر المصیر *

   تدخالت أجنبیة ویشار في الغالب للشعوب التي كانت تحت السیطرة االستعماریة.
 -معمرین و ضباط الجیش الفرنسي –من طرف غالة االستعمار  1961/ 06/12منظمة أنشئت في  :OAS* منظمة الجیش السري

 جرامیة في حق الجزائریین و المنشات الجزائریة.بھدف نسف اتفاقیات أیفیان. قامت ھذه المنظمة بأعمال إ
 ن):02تعریف الشخصیات التاریخیة( -2

"المحاربون حیث قام بإنشاء تنظیم  2رجل سیاسي و عسكري یوغسالفي. شارك في ح.ع. :1980-1892جوزیف بروز تیتو 
لمقاومة الفاشیة. كما قاوم الوجود السوفیتي أثناء الحرب العالمیة الثانیة. أصبح تیتو رئیس جمھوریة یوغسالفیا بین  الیوغسالف"

. یعد تیتو احد أقطاب حركة عدم االنحیاز 1947. احد األعضاء المؤسسین لـ:مكتب اإلعالم الشیوعي ( الكومنفورم) 1945-1980
 .1961حیث ترأس المؤتمر التأسیسي للحركة في بلغراد عام 

عضو في حركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة ثم أمینا عاما للجنتھا المركزیة اعتقل أثناء الثورة. ثاني رئیس  بن یوسف بن خدة:
 فا لفرحات عباس.للحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة الثانیة خل

 و ثوري ورجل دولة جزائري، ناضل في صفوف حزب الشعب الجزائري. قیادي في المنظمة سیاسي:2012-1916 :أحمد بن بلة
تم اعتقالھ في عملیة القرصنة الجویة الشھیرة  .عضو اللجنة الثوریة للوحدة والعمل واحد مفجري الثورة التحریریة (OS) الخاصة
 .1965 –1962المستقلة ما بین  للدولة الجزائریةأول رئیس  1956

ـ  1956: طبیب و ثوري من أصل أرجنتیني شارك في الثورة الكوبیة إلى جانب كاسترو  1967  - 1928  أرنستو شي غیفارا
ـ  1966 -في بولیفیا حاول التأسیس لثورة شاملة في أمریكا الالتینیة ضد الھیمنة األمریكیة و الموالین لھا فقام بتدریب الثوار 1959
كان متأثرا بالفكر الشیوعي الماركسي. أصبح رمزا عالمیا خاصة لدى الشباب الثوري و االشتراكي اغتیل في بولیفیا سنة   -1967
1967. 

 أخرى/.بلجیكا ألمانیا الغربیة  ایطالیا / ممكن أمثلة . بریطانیا. فرنسا ن): 01(خمس دول استفادت من مشروع مارشالتوقیع  -3
 تأسیس حلف بغداد: .*20/09/4719: -القانون الخاص -* إصدار فرنسا دستور الجزائر:)ن01ربط كل حدث بتاریخھ(-4

 .19/03/1962. * عید النصر للجزائریین: 20/07/1954. * مؤتمر جنیف حول الھند الصینیة: 24/02/1955
 نقاط: 04الجزء الثاني:

I- )ن):0.5المقدمة  
 الوالیات المتحدة في ظل القطبیة األحادیة.فكرتھ العامة . رئیس الوالیات المتحدةلجورج بوش .05/01/1992في  سیاسيالنص تاریخي 

II- : العرض 
 ن):1.5(مظاھر نھایة الحرب الباردة * 
و فك دار برلین و توحید األلمانیتین.*تفكك الدیمقراطیات الشعبیة تحطیم ججمھوریة مستقلة.* 15لسوفیتي إلى * تفكك االتحاد ا  

 فك االرتباط االقتصادي -.االرتباط العسكري:حل حلف وارسو فك -فك االرتباط السیاسي. -من خالل: ارتباطھا باالتحاد السوفیتي
 * بقاء قوة واحدة ھي الوالیات المتحدة. وق).اقتصاد الس یة ( التوجھ السوفیتي نحو* انحسار النظام الشیوعي داخل الكتلة الشرق  
 : ): نعم تحقق مقولة جورج بوش بفرض النظام الدولي الجدید على العالم ومن الدالئل ھين1.5( مدى تحقیق قول جورج بوش  *

تتزعمھ . * السیادة التجاریة و  ـ بقاء الوالیات المتحدة كقطب واحد ال منافس لھ .ـ عولمة النظام االقتصادي اللیبرالي ( الرأسمالیة) الذي
حل إضعاف المنافسین.* الھیمنة على المؤسسات المالیة و االقتصادیة الدولیة( الصندوق ، البنك ، منظمة التجارة العالمیة .) .*االنفراد ب

 المشاكل الدولیة  كالعراق ،خارطة الطریق ...
III – )ن):0.5الخاتمة 

 . الفرصة للوالیات المتحدة للسیطرة على العالم سیطرة مطلقةانھیار المعسكر الشیوعي أعطى  
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II- الجغرافیــا 
 ن):06*الجزء األول(

 ):ن02شرح المصطلحات( ــ1
تكنولوجیا)  ل،رؤوس أموا،ھو مركز  یمثل نقطة قوة ونشاط اقتصادي  كثیف لتوفره على جمیع الشروط (بنیة تحتیة القطب االقتصادي:

 التي تمكنھ من إن یساھم في تفعیل الحركیة االقتصادیة ویتفاعل وینافس قطب أو أقطاب أخرى .
و تعد من  تخضع لسیطرة جنسیات متعددة وتمارس نشاطھا في بالد أجنبیة  وإدارتھا ھي التي ملكیتھا الشركات المتعددة الجنسیات:

 .بالشركات العابرة للقاراتعرف ت و العوامل األساسیة في ظھور العولمة
تسمیة أطلقت على اقتصاد كل من ھونغ كونغ،سنغافورة،تایوان،كوریا الجنوبیة التي شھدت نموا سریعا في ثمانینیات القرن  :التنینات

 العشرین.   
 .ارج ــة من الخالمداخیل المتأتی إضافة إليجملة الدخل الذي تحققھ عوامل اإلنتاج(مصانع خدمات) ببلد ما  الدخل الوطني :

 :ن)02(الرسم البیاني: ھناك جملة قراءات للرسمو التعلیل على  التعلیق  ــ2
 یعود إلى: -أمریكا الشمالیة . أوربا.. –مناطق یتفوق استھالكھا على إنتاجھا من الطاقة و ھي معظمھا مناطق الشمال * 

 ضعف أو فقرھا من كثیر من موارد الطاقة خصوصا المحروقات.ضخامة القاعدة االقتصادیة و ارتفاع مستوى المعیشة من جھة و 
 :إلىیعود  -الجنوبیة.. أمریكا إفریقیا–مناطق یتفوق إنتاجھا على استھالكھا من الطاقة و ھي معظمھا مناطق الجنوب * 

 صا المحروقات.من الطاقة خصو اإلنتاجضعف القاعدة االقتصادیة و انخفاض مستوى المعیشة من جھة و ضخامة االحتیاط و 
 المنتج ھو الجنوب و المستھلك ھو الشمال. إن* ضرورة التوصل إلى 

من المفروض الدول المصدرة ھي: العربیة  :ن)02(على الخریطةأھم أربع دول مصدرة و أربع دول مستوردة للبترول ـ توقیع  3
 السعودیة. روسیا العراق فنزویال.. الدول المستوردة: الوالیات المتحدة. ألمانیا الیابان فرنسا تقبل اإلجابات األخرى 

 :نقاط 04الجزء الثاني:
I- )ن):0.5المقدمة  

 من تخلف في شتى المجاالتیمتلك العالم الثالث ثروات متنوعة وطاقات بشریة ھائلة إال انھ یعاني 
II- : العرض 
 :ن)1.5(مظاھر التخلف باعتماد مؤشرات اقتصادیةــ 1
سوء توزیع الید العاملة  – من سكان العالم  %80في حین ان سكانھ یمثل  %20ال تتجاوز بنسبة ضعیفة الخام  العالميالمساھمة في الدخل  - 

، ضعف نصیب الفرد، استخراجیةالھیاكل القاعدیة (صناعة  –)الصناعة و الخدماتوانخفاضھا في  الزاعة  على القطاعات (ارتفاعھا في القطاع
 ــ المساھمة الضعیفة في التجارة العالمیة .ــ ضعف استھالك الطاقة  عدم تكافؤ بین السكان واالنتاج...).

 :ن)1.5(الحلول الممكنة للخروج من دائرة التخلف ــ 2
دعم البحث العلمي والتكنولوجي، استیعاب  - إقامة شراكة حقیقیة مع العالم المتقدم وتفعیل التعاون جنوب جنوب. -المستدامة.إتباع أسلوب التنمیة  -

تشجیع االستثمار  -االھتمام بقطاع الصناعة. -اعتماد سیاسة زراعیة رشیدة تحقیقا لالكتفاء الذاتي واألمن الغذائي. -التكنولوجیا بدال من استیرادھا.
 .اعتماد العصرنة والتحدیث –اعتماد إستراتیجیة اقتصادیة واقعیة  - كل المجاالت وتفعیل دور العنصر البشري في

III – )العالم المتخلف أمام تحدیات كبرى للخروج من التخلف  ن):0.5الخاتمة. 
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 :لثـــاني* الموضـــوع ا
I- :التـــاریخ 

 ن):06*الجزء األول(
 ن):02المصطلحات(شرح  -1

بین المعسكرین الشرقي بزعامة الحاد ) 1989\1945(2.ع.ھي صراع إیدیولوجي،عقائدي و مصلحي ظھر بعد ح:الحرب الباردة
 .ا استعملت فیھا كل الوسائل باستثناء المواجھة العسكریة المباشرة بین العمالقین.م.السوفیتي والغربي بزعامة الو

مؤثرین على  )قوتین(یقوم على وجود قطبین1989ـ1945 خالل الفترة مابین2دولي ساد بعد نھایة ح ع ح نظام :الثنائیة القطبیة 
 .الساحة الدولیة ھما الو،م،و إلتحاد.س یمیزھما االختالف اإلیدیولوجي الذي أدت إلى انقسام العالم إلى شرق و غرب

خالل الحرب الباردة تمیزت بالتوتر و العداء لم تصل الى المواجھة ھي فترة حرجة مرت بھا العالقات الدولیة  األزمات الدولیة :
 .1962العسكریة لكنھا كانت تنذر بھا مثل ازمة كوبا 

السوفیتي عقب موت ستالین و معناه انتھاج سیاسیة تقوم على  مفھوم جدید في العالقات الدولیة دعت إلیھ القیادة االتحاد:السلمي التعایش
التعاون لحل األزمات الدولیة لضمان  المذاھب اإلیدیولوجیة و السیاسیة و تجنب الحرب باللجوء إلى التفاھم و تعدد مبدأ قبول فكرة

 .السلم
 ن):02تعریف الشخصیات التاریخیة( -2

جذریة قائمة على سیاسة    بإصالحات)،قام 1985/1991أخر رئیس لالتحاد السوفیتي ( 1931 من موالیدغورباتشوف میخائیل : 
البریستوریكا  و الغالسنوست و االنفتاح على الغرب عقد مؤتمر مالطا مع جورج بوش األب معلنا نھایة الحرب الباردة منح جائزة نوبل 

 .للسالم
، انتھج سیاسة خارجیة متشددة  اتجاه كان یمنیا محافظا 1989\1981للو.م.ا مابین  40 الرئیس ال:)2004\1911رونالد ریغان(

،ووقع معھ تدمیر الصواریخ النوویة  المعروفة بحرب النجوم1983االتحاد. السوفیاتي مطلقا ضده مبادرة الدفاع االستراتیجي سنة 
 .متوسطة المدى

. قائد المنطقة 06الـو مجموعة  22عضو في المنظمة الخاصة احد العناصر البارزة في مجموعة الـ)1970-1922(كریم بلقاسم:
 18/03/1962 أیفیانعضو لجنة التنسیق و التنفیذ تقلد عدة وزارات في الحكومة المؤقتة وقع على اتفاقیة  -القبائل -الثالثة

. احد مؤسسي منظمة الضباط األحرار واحد زعماء 1948الرئیس المصري الراحل شارك في حرب فلسطین  :*جمال عبد الناصر
 .احد أقطاب القومیة العربیة و حركة عدم االنحیاز. ساند حركات التحرر العربیة و العالمیة.1952الثورة المصریة 

  :ن)01ربط كل حدث بتاریخھ(-3
 .01/07/1962:تقریر المصیر للجزائریین  استفتاء*  .26/50/2719 :1اتفاقیة سالت. * 29/10/1956العدوان الثالثي على مصر*
 .20/03/1970:  الفرانكفونیةتأسیس المنظمة *
الفلبین) ــ حلف المركزي ( تركیا) ــ حلف (حلف جنوب شرق آسیا  :ن)01(الدول التي تأسست بھا الحالف العسكریة التالیة توقیع -4

 وارسو ( بولونیا)
 :نقاط 04الجزء الثاني:

I مسار الثورة ، حیث ضمن نجاحھا و استمراریة و تزاید قوتھا لقد كانت مؤتمر الصومام منعرجا حاسما في  ن):0.5المقدمة(ـ 
II- : العرض 
تاكید تمسك الشعب بالثورة و فكرة الجزائر  النجاح السیاسي -أ :مظاھر النجاح السیاسي و العسكري للثورة بعد مؤتمر الصومام -1

 -الرضوخ الفرنسي و التفاوض مع الطرف الجزائري و بشروط جزائریة.. * نجاح الدبلوماسة الجزائریة من خالل: * جزائریة 
التحول في تصویت الجمعیة العامة تجاه القضیة الجزائریة من  –االعترافات المتزایدة من طرف دول العالم بالحكومة المؤقتة.. 

اف بحق تقریر المصیر.. * العزلة الدولیة التي اصبحت تعیشھا فرنسا.. الضغط الدولي اإلدراج مرورا بالمناقشة وصوال الى االعتر
 قیام مؤسسسات قیادیة للثورةعلى فرنسا و تراجع مكانتھا الخارجیة ــ التحاق الكثیر من الزعماء بالثورة  ــ 

قوة الثورة و النجاح الكبیر لمعركة الجزائر.. *  * استمرار العمل العسكري و تحقیق عدید االنتصارات.. * تزاید النجاح العسكري: -ب
 نقل الثورة من الریف الى المدینة و منھا الى فرنسا.. * قدرة الثورة على التسلیح و مواجھة المخططات االستعماریة.. 

* االستمرار في السیاسات السابقة ( المحتشدات  :ن)01(اإلستراتیجیة العسكریة الفرنسیة للقضاء على الثورة بعد مؤتمر الصومام -2
المراكز اإلداریة المختصة، األرض المحروقة و المناطق المحرمة، التعذیب ..). * الرفع من عدد القوات الفرنسیة في الجزائر.. 

شال الموازي لخط  و العدوان الثالثي على مصر. األسالك الشائكة:خطي1958*اختطاف الزعماء الخمس..*قصف ساقیة سیدي یوسف 
 موریس..*العملیات العسكریة الضخمة(المنظار..).*التفجیر النووي.*استخدام األسلحة المحرمة دولیا.. .

III – )قاد الثورة نحو النصر. تنظیم الثورة و شمولیتھا بفضل مؤتمر الصومام.  ن):0.5الخاتمة. 
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II- الجغرافیــا 
 ن):06*الجزء األول(

 ):ن02شرح المصطلحات( ــ1
تعني قیام تعاون بین أطراف لھا أھداف مشتركة ویؤسس ھذا التعاون على اتفاقات تحدد أھداف الشراكة ومبادئھا ومجاالتھا الشراكة:

 . وتحفظ لكل طرف مصالحھ وتلبي احتیاجاتھ ضمن مبادئ المساواة والعدالة المبنیة على الندیة  
دولة  27و یبلغ تعداده حالیا  1957\03\25ي، سیاسي، اجتماعي، ثقافي ،ظھر بموجب معاھدة روماتكتل اقتصاداالتحاد األوروبي:

 أوروبیة.
على تحریر التجارة العالمیة تعمل  – اتجال -منظمة أنقاض  على  1995سنةتأسست دولیة  منظمة OMC :  منظمة التجارة العالمیة

 .2007بلدا سنة  151 تتولى فض النزاعات التجاریة بین البلدان األعضاء و تدفق السلع والخدمات  تسھیل قصد
ھي توظیف األموال للحصول على إرباح من خالل إقامة مشاریع ذات مكسب مادي مما یؤدي إلى التغیر في رصید : االستثمارات

 رأس مال خالل فترة زمنیة معینة.
 ن):03(و التعلیق  تمثیل الرسم البیاني -2

حتى ال تزعج زمیلك و : قبل التمثیل ضرورة إحضار كامل أدوات الرسم: مسطرة، قلم رصاص، منقلة، مدور ممحاة..ن)1,5(أ الرسم 
نقوم بتمثیل اول نسبة خاصة باالتحاد االوروبي بتحویل النسب الى  -2سم ثم نقوم بانجاز الدائرة.  4فتح المدور بمقدار  -.األستاذ الحارس

 و ھكذا مع البقیة.. .°. x 3.6 =74 20.8و ھي درجات بعملیة اختزالیة 
 

 الرسم البیـــــاني

 
 
 

  ن):1,5(ب ــ التعلیق
 

 * سیطرة االتحاد األوروبي و الوالیات المتحدة على االقتصاد العالمي.
المساھمة في االقتصاد ¼ تحتلھا(االقتصادیات الست الموجودة في الجدول اقتطعت* المكانة التي أصبحت االقتصادیات اآلسیویة 

 العالمي).
 * الصعود البارز لالقتصاد الصیني كثاني اقتصاد في العالم ( على أساس الدول). 
لمتحدة. جنوب شرق * ضرورة الوصول إلى أن النشاط االقتصادي العالمي یتركز في ثالث مناطق / االتحاد األوروبي. الوالیات ا 

 آسیا/.
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21% 

21% 

16% 
6% 4% 

32% 

مساھمة بعض دول العالم في الناتج االقتصادي العالمي سنة 
2012. 

 بقیة العالم التنینات الیابان الصین الشعبیة الوالیات المتحدة االتحاد االوروبي

 

 المقیاس: 
 ســم 4نـــق=  

 المفتــاح:



 2015اإلجابة النموذجیة للبكالوریا التجریبیة في مادة التاریخ و الجغرافیا في لشعبة اآلداب و الفلسفة ماي 

 نقاط: 04الجزء الثاني:
I- )أسرارقوة اقتصادیة بفعل عوامل و  الراین. الصین الساحلیة و ااالقلیم الشمالي الشرقي األمریكي: ) ن):0.5المقدمة.. 
  ن):02(لألقالیم الثالثالعرض:* عوامل القوة االقتصادیة  -
 المساحةشساعة * أھمیة الموقع الجغرافي، و الفلكي* كثرة الرؤوس و الخلجان.* سعة المجال األمریكي و معھا  الطبیعیة: -1

األنھار و  ..* توفر شبكة مائیة واسعةالفحم الحدید. الزراعیة.* تنوع التربة و المناخ.. * غنى باطن األرض بالثروات الطبیعیة
 ... البحیرات ( الراین. البحیرات الخمس 

ملیون نسمة  80ملیون نسمة الراین  135اإلقلیم الشمالي الشرقي  *اتساع أسواقھا االستھالكیة ( بفعل ارتفاع عدد السكانالبشریة: -2
 ).*الید العاملة الفنیة و الخبیرة ..باستثناء الصین و معھ الدخل الفردي ملیون نسمة.. 700الصین الساحلیة 

). * دور الحواضر توفر و تنوع طرق المواصالت..بنیة تحتیة ھائلة (* توفرھا على رؤوس أموال ضخمة.* تقنیة اقتصادیة: -3
 العالمیة الكبرى: نیویورك وواشنطن. شنغھاي و بكین . فرانكفورت و أمستردام..

 من ناتج البالد..) % 70یة ارتفاع مساھمتھا في الناتج االقتصادي لدولھا ( الصین الساحل*  ن):01(مظاھر قوتھا االقتصادیة* 
من الناتج العالمي.. * توفرھا على اكبر الموانئ: شنغھاي. روتردام. نیویورك.. *  % 09أو في الناتج العالمي اإلقلیم الشمالي الشرقي 

ر و توفرھا على اكبر البورصات وال تسریت فرانكفورت.. * ضخامة إنتاجھا الزراعي خصوصا الحبوب على رأسھا الذرة الشعی
 القمح.. * تعد أھم المناطق السیاحیة في العالم بعد الكراییب و المتوسط.. * سعة أسواقھا االستھالكیة.

تفاعل اإلمكانیات الطبیعیة و البشریة جعل من ھذه األقالیم القلب النابض لبلدانھا و من ھذه البلدان مركز النشاط  ن):0.5الخاتمة:(
 االقتصادي العالمي.. .
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 بالتوفیق في شھادة البكالوریا / أستاذ المــادة/     
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


