
  )2017االجابة النموذجية للبكالوريا التجريبية (دورة ماي 
  مادة التاريخ والجغرافيا  

  شعبة آداب وفلسفة
  الموضوع االول

  العالمة  االجابة  المطالب

الجزء 
  االول

الجزء 
  الثاني

الجزء 
  االول

  اوال: التاريخ
  المصطلحات:

حت قيادة تاحة تثورة التحرر: ھي الثورة الجزائرية الكبرى وھي رد فعل واع وعنيف ضد االستعمار الفرنسي بكل الوسائل الم
  05/07/1962الى  /1/11/1954جيش وجبھة التحرير امتدت من 

العرب وتوسع  او حرب الستة ايام او النكسة العربية انتھت بھزيمة 1967جوان 5الثالثة: حرب  الحرب العربية االسرائلية
  اسرائيل

 على ضرورة ر قائمالنظام اقتصادي عالمي جديد: فكرة او طرح تمت مناقشته في المؤتمر الرابع لحركة عدم االنحياز في الجزائ
  لمتطورةتطبيق نظام جديد يوازن بين مصالح الدول النامية وا

  :الشخصيات
سس ااول من  1956-10-22ياسية جزائرية بارزة عضو الوفد الخارجي للثورة اعتقل في س) شخصية 2015-1926آيت احمد (

  1963حزب معارض في الجزائر
  ) رجل سياسي فلسطيني ارتبط اسمه بحركة فتح والكفاح ضد االحتالل االسرائيلي2004-1929ياسر عرفات (
  اسي وعسكري كوبي قائد الثورة الشيوعية في كوبا من زعماء حركة عدم االنحياز) رجل سي2016-1927فيدال كاسترو (

  التواريخ:
  الجزائر الى ھيئة االمم المتحدة ......انضمام.1962- 08-10
  أميم المحروقات في الجزائر...... ت1971- 24-02
  ام دولة فلسطين في الجزائر......قي1988- 15-11

  المقدمة
  في ظل الحرب الباردة وموقف العالم الثالث من الصراع العالم

  العرض
  اسباب تاسيس االحالف

 رغبة في الزعامة الدولية 
 تضارب المصالح 
 التصدي الى اي اعتداء محتمل ضد الدول االعضاء 
 اثبات التفوق العسكري وارھاب المعسكر االخر 
 السباق نحو التسلح 
 ة مدھاتطويق الشيوعية من طرف الوم ا او محاصر

  موقف العالم الثالث
 رفض الصراع الذي يھدد السالم العالمي واستقاللھا
 رفض القواعد واالحالف 
 التكتل في اطار حركة عدم االنحياز 
 دعم سياسة التعايش السلمي 
  1962التدخل وحل العديد من ازمات (كوبا(  

  الخاتمة سياسة التعايش السلمي جنبت العالم حرب عالمية ثالثة

  جغرافياثانيا:

  المصطلحات:
حتكار تھدف الى الوقوف في وجه اال 1960منظمة االوبيك: منظمة تضم اھم الدول المصدرة للبترول تاسست في سبتمبر 

  والحفاظ على استقرار اسعار البترول
نسب عن لسلع بالتضخم: انخفاض القدرة الشرائية وما صاحبه من تدھور في القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع اسعار المواد وا

  اسعارھا الحقيقية
  الفرق بين قيمة الصادرات و الواردات خالل سنة .: الميزان التجاري

  الرسم البياني:
  0.5تحويل النسب الى درجات 

  1.5االنجاز  -الرسم:      
  0.5المفتاح والعنوان  -      

  التوقيع على الخريطة:
  ن 01ثالث دول 

  ن 0.5المفتاح والعنوان 
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الجزء 
  الثاني

  المقدمة التنينات دول صناعية صاعدة
  العرض 

  عوامل قوتھا:
 حسن استثمار الجنس البشري 
 اتساع السوق االستھالكية 
 قوة اليد العاملة الشديدة التاھيل والتخصص 
  الھجرة(الجالية الصينية واليابانية) في تدفق رؤوس االموال واالستثماراتدور
 التكنولوجيا واالبتكارات واالختراعات 
 قوة التھيئة االقليمية 

  :المكانة االقتصادية
 (...مكانيكية+الحديد والصلب+السفن) احتالل مرتبة اةلى في العديد من الصناعات
  وقوة االنتاج الصناعيمنافستھا للو م ا واالتحاد االوروبي
 حيوية الموانئ وقوة اساطيلھا البحرية 
 (كوريا+سنغافورة) قوة ارباحھا المالية وحيوية بنوكھا 
 (...ھيونداي+سامسونغ+دايو) امتالكھا لشركات عالمية
 غزو سلعھا لمختلف االسواق العالمية  

الخاتمة رغم القوة الصناعية اال انھا تعاني من عدة مشاكل وعراقيل
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  )2017االجابة النموذجية للبكالوريا التجريبية (دورة ماي 
  مادة التاريخ والجغرافيا  

  شعبة آداب وفلسفة
  الموضوع الثاني

  العالمة  االجابة  المطالب

الجزء 
  االول

الجزء 
  الثاني

  اوال: التاريخ
  المصطلحات:

  الشرعية الدولية: ھي مدى االلتزام والتقيد بالقرارات الصادرة عن ھيئة االمم المتحدة ومجلس االمن
مقره بروكسل في اطار الحرب الباردة ضم دول اوروبا الغربية  1949-04-04االطلسي: حلف عسكري اسسته الو م ا في الحلف 

  حاليا يمثل الھيئة العسكرية للنظام الدولي الجديد
  االمبريالية: ھيمنة ثقافية واقتصادية لدولة او مجموعة دول على دولة اخرى

  الشخصيات:
سياسي جزائري مناض ح ا ح د عضو مجموعة الستة قائد المنطقة الرابعة تراس البرلمان بعد  ) رجل2000-1925رابح بيطاط(
  االستقالل

  مھندس النظام الدولى الجديد ارتبط اسمه بغزو العراق ونھاية الحرب الباردة 1993-1989جورج بوش رئيس الو م ا 
  استقال بسبب فشله في القضاء على الثورةمنداس فرانس شخصية سياسية فرنسية وزير للخارجية ورئيس للحكومة 

  التوقيع:
  3*0.5االنجاز  

  0.5العنوان والمفتاح 

  المقدمة سياسة الجمھورية الفرنسية الخامسة في القضاء على الثورة
  العرض

  السياسة الترغيبية:
  1958- 10-03مشروع قسنطينة 
  1958- 10-23مشروع سلم الشجعان 
  16/09/1959+استفتاء تقرير المصير 28/07/1958االستفتاءات (استفتاء(
 خلق القوة الثالثة 

  ردود الفعل:
 رفض مشروع قسنطينة وفضح نزاياه 
 اعتبار سلم الشجعان خيانة لمبادئ اول نوفمبر 
  19/09/1958تاسيس الحكومة المؤقتة 
 التاكيد على ان جبھة التحرير ھي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري وثورته
 واجھة الحرب النفسية واالعالمية االستعمارية بوسائل اعالم ثوريةم  

  الخاتمة  نجاحات الثورة وفشل سياسة الجمھورية الخامسة

  ثانيا:جغرافيا

  المصطلحات:
بروما من طرف ستة دول:  1957مارس  25معاھدة روما ھي المعاھدة المؤسسة للسوق االوروبية المشتركة ابرمت في 

  ھولندا+بلجيكا+لكسمبورغ+ايطاليا+المانيا الغربية+فرنسا
  العولمة االقتصادية ھي السيطرة االمريكية على العالم من خالل صندوق النقد والمنظمة العالمية والشركات متعددة الجنسيات

  2001دولة بداية من  19منطقة اليورو ھي العملة الموحدة المتداولة في االتحاد االوروبي من طرف 
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الجزء 
  االول

الجزء 
  الثاني

  التعليق:
  2014وثيقة جغرافية اقتصادية تبين اھم المصدرين والمستوردين في العالم سنة 

 احتالل الو م ا المرتبة االول عالميا في الصادرات العالمية بسبب قوة استيراد المواد الطاقوية والمواد المصنعة
  وھو نفس الشيئ للصين والمانيا واليابان وبريطانيا

 اما التصدير فتحتل الصين المرتبة االولى عالميا بسبب غزو سلعھا لالسواق العالمية والعولمة الصناعية الصينية
  تليھا الو م ا ثم المانيا  من حيث الصادرات واليابان (مواد الكترونية وتكنولوجيا.....)

  اما ھولندا فيرجع ذلك لحيوية ميناء روتردام منفذ اقليم الراين المائي
  لتوقيع على الخريطة:ا

  3*0.5ثالث دول 
  ن0.5المفتاح والعنوان 

  المقدمة الھند بلد المفارقات

   لعرضا
  مالمح الوسط الطبيعي والبشري:

  بعد الصين 2م نسمة م  1.3قوة ديمغرافية 
 تعدد االجناس والعرقيات واللغات والديانات 
 ارتفاع السكان في الريف 
 بحريةالموقع االستراتيجي والواجھة ال 
  عالميا 7شساعة المساحة 
 تنوع التضاريس(جبال سھول...)والبنية الجيولوجية والثروة المائية

  المتناقضات:
 يقابلھا احياء قصديرية -----ناطحات سحاب 
 ارتفاع االمية-------ماليين العلماء والمفكرين 
 الفقر الشديد-------ارتفاع الدخل الوطني 
  المجاعة------عالميا 4قوة الزراعة 
 معتقدات دينية(عبادة البقر)--------قوة نووية 
 صعوبة تلبية الحاجيات-----قوة صناعية عالمية  

الخاتمة تبقى الھند بلد المتناقضات
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