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الجزء األول : مادة التاريخ : 

(معاهدة  1949أفريل  4بموجب معاهدة واشنطن  تأسسعسكري دفاعي هجومي غربي، تكتل  :طلسيالحلف األ
  روبا الغربية، الواليات المتحدة و كندا . و الشمال األطلسي)،مقره بروكسل ببلجيكا ،ضم كل دول أ

ي القضاء على سياسة استعمارية فرنسية طبقت في الجزائر، منها االبادة الروحية المتمثلة ف :حرب اإلبادة
 مقومات الشخصية الوطنية و اإلبادة الجماعية المتمثلة في التقتيل الجماعي و كل فنون التعذيب . 

، رئيس للجمهورية الجزائرية خلفا لهواري 1965مناضل ثوري ، عضو في مجلس الثورة  :الشاذلي بن جديد 
يلقب بأب  ، الكثير من االضطرابات ، أقر التعددية السياسية و عرفت فترته1992إلى  1979بومدين من 

   . الديمقراطية في الجزائر
، و كان حليفا 1959ثائر و سياسي كوبي، قائد الثورة ضد باتيستا، استولى على السلطة عام :فيدال كاسترو

  .1962استراتيجيا لالتحاد السوفياتي ، و عدوا للواليات المتحدة، عرف عهده أزمة الصواريخ سنة 

  مؤتمر آلما آتا (كازخستان) ، مؤتمر باندونغ (أندونيسيا):   زاالنجا *
.    العنوان+  المفتاح *

: الجزء الثاني 
 العالم الثالث بين اختالف القطبين إيديولوجيا و تحوله إلى مسرح ألزمات الحرب الباردة :المقدمة 

أسباب الصراع بين القطبين:  – 1    
  .اإليديولوجي االختالف -
   خروج الواليات المتحدة من عزلتها السياسية. -
  التنافس من أجل  الزعامة الدولية. -
  نفوذ) قرغبة كل قطب في ضم دول لصفه (كمناط -
  .انتشار الشيوعية خارج االتحاد السوفياتي -
   . السباق نحو التسلح -

  : 1962- 1950ماابين مظاهر الصراع  - 2    
  . 1953- 1950األزمة الكورية  -
  . 29/10/1956العدوان الثالثي على مصر  -
 ( بناء جدار برلين) 1961-1958أزمة برلين الثانية  -
 .الحصار األمريكي على كوبا، و أزمة الصواريخ بين القطبين -
  0.5 .)، حلف وارسو تأسيس األحالف العسكرية بالمنطقة (حلف جنوب شرق آسيا، حلف بغداد -

من الصراع، إال أن تأثير الحرب الباردة ظل بارزا  االنحيازلم الثالث لسياسة عدم رغم تبني دول العا :الخاتمة
  . على الكثير من دوله 
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  :الشخصيات 
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جغرافياال
و دخلت  1999ن اإلتحاد األوروبي اتخذت من األورو عملة موحدة لها منذ إتحاد مالي لدول م:منطقة األورو

 دولة عضو في اإلتحاد األوروبي 28دولة من أصل  19، و يتداولها حتى الوقت الحاضر 2002حيز التنفيذ في 
 قبل انسحاب بريطانيا بشكل رسمي . 

كمية النقود بالنسبة الى كمية السلع و الزدياد  : االرتفاع المتواصل لألسعار في مدة زمنية قصيرةالتضخم
  .الخدمات

قلة الطلب على السلع و الخدمات المعروضة بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين أو : االنكماش االقتصادي
  .  تدني السيولة المالية أو النقدية المتاحة

اإلنجاز : -
العنوان: -
المقياس : -

  تجاري بين الصين و افريقيا تطور حجم التبادل ال_          
سنة  % 100 فاقت بنسبة 2004ثم تطوره بشكل واضح منذ  2009ضعف التبادل التجاري سنة _          

2010  .
بعيدة (أسواق جديدة)قوة االستثمارات الصينية في افريقيا لبحث األولى عن مناطق تبادل تجاري جديدة  _         

الخروج من دائرة التبعية خاصة  من أجلسعي الدول االفريقية  عن دول الثالوث االقتصادي، و
ألوروبا .     

     المحروقاتلتأثر خاصة الدول االفريقية بتراجع أسعار  2016تراجع حجم التبادل التجاري سنة _          
و حالة االنكماش االقتصادي التي تعرفه الصين كدولة نامية .  

الجزء الثاني : 

البرازيل بين ضخامة اإلمكانيات و التحديات المواجهة لها .    :المقدمة
  :إمكانيات التنمية في البرازيل -1
موقع استراتيجي، مساحة شاسعة، وفرة الثروات الطبيعية و تنوعها، المناخ المالئم ..إمكانيات طبيعية:  -
ألموال، تشجيع االستثمار قوة بشرية، تبني النظام الرأسمالي، وفرة رؤوس ا إمكانيات بشرية و مادية: -

االعتماد على القروض األجنبية، وفرة الهياكل القاعدية ...  
  :أبرز المشاكل التي يواجهها االقتصاد البرازيلي -2
 .مشكلة الديون الخارجية  -
 على االقتصاد البرازيلي .سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات  -
  .عدم استقرار الميزان التجاري و العملة أيضا -
 . ال توازن الجهوي (تنمية غير متوازنة)ال -
مما خلق مشاكل و آفات اجتماعية . قلة الخدمات االجتماعية (الصحة، السكن و التعليم) -
   التركيز على االنتاج الزراعي و الصناعي الموجه للتصدير . -
. ضخامة اإلمكانيات ببعض دول الجنوب يؤهلها لتحقيق التطور االقتصادي :الخاتمة

.تعريف ما 1
تحته خط : 

.التمثيل 2
البياني: 

.التعليق 3
  على الرسم:

المقال 
الجغرافي : 



 2017للبكالوريا التجريبي ، دورة ماي  اإلجـــــــــابة النموذجية و سلم التنقيط
  تسيير واقتصادالشعبة :                   : تاريخ و جغرافيا المادة

العالمة   عناصر اإلجابة
)الثاني(الموضوع 

 محاور
الموضوع

  ن6

  ن4

  ن1

  ن1

  ن1

  ن1

  ن1
  ن1

  ن0,5

0.25X
6  

مادة التاريخ : 

:  الجزء األول

يقوم على مناصرة القضايا العادلة في العالم و المساهمة في  االنحيازمبدأ تبنته دول حركة عدم   :الحياد اإليجابي
  ، و النأي عن صراع الحرب الباردة بين القطبين مع الدعوة الى الحوار بينهما.  إيجاد حلول للمشاكل الدولية

في اختيار السلطة التي يذعن لها بالسيادة، و هو حق لكل مبدأ أساسي و حق طبيعي للشعوب   :تقرير مصيرها
   .االقتصاديالشعوب في أن تقرر بحرية دون أي تدخل أجنبي مستقبلها السياسي و 

، و رمز من رموز الحرب الباردة، اآلمر بقنبلة هيروشيما و 1953و  45رئيس الواليات ما بين  :هاري ترومان 
  لذرية كما كان داعما و مؤيدا للصهيونية و الهجرة اليهودية نحو فلسطين.ناكازاغي اليابانيتين بالقنابل ا

) شخصية وطنية جزائرية ، قائد االركان ابان الثورة ،  رئيس الجمهورية  1978 – 1932(  :هواري بومدين
  ، له دور بارز في حركة عدم االنحياز. 1978 – 1965الجزائرية 

 تاريخه الحدث
 1957فيفري  4- جانفي 28  الجزائر اضراب الثمانية أيام ب

 1965جانفي  01اندالع الثورة الفلسطينية 

: الجزء الثاني 
مؤتمر الصومام بين تقييمه و تنظيمه للثورة، و رد فعل االستعمار الفرنسي على ذلك .  :المقدمة 

  :  آثار مؤتمر الصومام على مسيرة الثورة الجزائرية – 1    
  واليات ثورية (الوالية إلى منطقة، المنطقة إلى ناحية، الناحية إلى قسمات) 06وطني إلى تقسيم التراب ال-

إعادة هيكلة جيش التحرير الوطني بضبط الرتب و تحديد المسؤوليات، و إنشاء قيادتين للعمليات العسكرية -
  األراضي المغربية .القيادة الشرقية بغار الدماء في األراضي التونسية، و القيادة الغربية في وجدة ب

تكوين مؤسسات قيادية للثورة الجزائرية : المجلس الوطني للثورة و لجنة التنسيق و التنفيذ -

إقرار مبدأ القيادة الجماعية و نبذ زعامة األشخاص، مبدأ أولوية الداخل على الخارج، مبدأ أولوية السياسي على -
  العسكري .

نظيم الشعب، توعيته، الدعاية و اإلعالم و مواجهة المصالح اإلدارية العمل على تأطير الجماهير من خالل ت-
  )SASالخاصة (

  و وضع شروط للتفاوض المستقبليالعمل على تدويل القضية الجزائرية -

تعريف .1
المصطلحات 

تعريف .2
  :الشخصيات 

.تكملة 3
جدول 
: األحداث
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  :فعل االستعمار الفرنسي ودرد - 2    
  اتباع أسلوب القمع و زيادة عدد القوات الفرنسية بالجزائر مع االستنجاد بحلف الناتو -
.  اقامة المناطق المحرمة و المحتشدات و خطي شال و موريس  -
  22/10/1956القرصنة الجوية  -
 .29/10/1956العدوان الثالثي على مصر  -
  .8/2/1958قنبلة ساقية سيدي يوسف  -
تكثيف العمليات العسكرية برا و جوا في كل الواليات الثورية .  -

.  أعطى مؤتمر الصومام نفسا جديدا للثورة الجزائرية رغم األساليب العسكرية االستعمارية :الخاتمة
:  جغرافياال

الجزء األول : 
 توظيف رؤوس األموال في مشاريع اقتصادية أو اجتماعية لتحقيق الربح .  عملية  االستثمار:

أمل  من تألفت اراألقط تقدم درجة لقياس تعتمد 1 لىإ 0 من اقيمته تتراوح ةتأليفي مقاييس : مؤشرات التنمية البشرية
 و الدخل الفردي . التمدرس نسبة ، الوالدة عند الحياة

ستخدام اجها باالزيادة في كمية السلع و الخدمات التي ينتجها اقتصاد معين، و هذه السلع يتم انت: النمو االقتصادي
  ال و التنظيم . عناصر االنتاج الرئيسية و هي :األرض، العمل، رأس الم

تباين إجمالي قيمة المبادالت التجارية بين الدول األعضاء في منظمة األوبيك . _  
   ضعف قيمة الصادرات و الواردات ألغلب الدول األعضاء في األوبيك لتخلفها االقتصادي . _    
  قات في الصادرات . عجز الميزان التجاري في الجزائر و نيجيريا العتمادهما الكلي على المحرو _    
ة ضخامة قيمة إجمالي المبادالت التجارية في كل من السعودية و أندونيسيا و ارتفاع بشكل واضح قيم _  

ها اعتبار بصادرات األولى من المحروقات، و االنتاج االقتصادي للثانية  عالصادرات مقارنة بالدول األخرى الرتفا
  دولة نامية مصدرة للسلع ة الخدمات . 

اإلنجاز : -
العنوان: -
المفتاح : -

الجزء الثاني : 

  .  واجهة الهادي و الهندي بين عوامل القوة و مظاهر ذلك  :المقدمة
:عوامل تحول واجهة الهادي و الهندي إلى فضاء اقتصادي عالمي -1

لمحيط الهادي و الهندي االموقع االستراتيجي و طول واجهة -
  االستقرار السياسي-
 القوة البشرية و اليد العاملة المؤهلة -
  االستثمار في العنصر البشري و رفع األخير لروح التحدي و المنافسة-
  ضخامة رؤوس األموال و تشجيع االستثمار-
  التطور التكنولوجي-

.تعريف 1
: المصطلحات

التعليق .2
: على الجدول

التوقيع .3
 :على الخريطة

المقال 
الجغرافي : 
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االستفادة من التجربة اليابانية و التكتل في إطار منظمة اآلسيان -
  :مظاهر القوة -2
 . اقتصادي ثالث بعد الواليات و اإلتحاد األوربيبروز المنطقة كقطب  -
 . تعدد أقطاب المنطقة و تنافسيتها (اليابان، الصين، الهند، كوريا ج ، تايوان، أندونيسيا..) -
  .غزو سلع دول المنطقة لألسواق الخارجية و حتى للعالم المتقدم (أوروبا و أمريكا الشمالية) -
  مليار دوالر  7000بما يفوق ارتفاع الدخل القومي لدول الواجهتين  -
 . احتالل المراتب األولى في الكثير من المنتوجات الزراعية و الصناعية -
%، فاقت الدول المتقدمة  10-8تسجيل دول المنطقة لمعدالت نمو اقتصادية جد مرتفعة ما بين  -
 ضخامة استثماراتها في الخارج، و كثرة فروع شركاتها عبر مختلف أنحاء العالم  -
   مة واردتها من المواد األولية و خاصة المحروقاتضخا -
نجاح واجهة المحيط الهادي و الهندي في خلق اقتصاديات منافسة للواجهة األطلسية بفضل حسن  :الخاتمة

 استغالل الثروات المتاحة. 




