تكييف بكالوريا  2016مع الدليل الجديد لبناء أسئلة امتحان البكالوريا نوفمبر2016
مواضيع مقترحة إلمتحان الباكالوريا 2017
إنتظروا اإلجابة النموذجية

الشعبة :علوم تجريبية ،رياضيات ،تقني رياضي
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين
املوضوع األول
التاريخ
اجلزء األول06(:نقاط)
"..ميكن اعتبار مؤمتر باندونغ أول انتصار دويل لدبلوماسية جبهة التحرير الوطني  ...وأنه أوصى بعرض القضية اجلزائرية على

هيئة األمم المتحدة  ...اليت افتتحت الدورة يف  30سبتمرب  1955غداة هجوم جيش التحرير الوطين على الشمال القسنطيين ..
أعقبه انسحاب الوفد الفرنسي من اجللسة احتجاجا على هذا القرار ...نتيجة للصدى الذي حققته القضية اجلزائرية على الصعيد

الدويل ورغبة منها يف تفعيل العمل الدبلوماسي ،أعلنت جبهة التحرير الوطين عن تأسيس حكومة مؤقتة باملنفى ،كمرحلة جديدة

يف مسار الكفاح التحرري ،حيث كان هذا احلدث مبثابة قفزة نوعية يف دبلوماسية جبهة التحرير الوطين "...
المرجع :مجلة الجيش/نوفمبر  2011العدد  ، 580ص31
.
 -1عرف ما حتته خط يف النّص.

-2ح ّد د تواريخ األحداث التالية والواردة يف النّص :مؤتمر باندونغ ،هجوم جيش التحرير الوطني على الشمال القسنطيني،
تأسيس حكومة مؤقتة.

اجلزء الثاين 04(:نقاط)
قال اجلنرال فون نا جوين جياب...":اننا لسنا أقوياء إلخراج نصف مليون جندي أمريكي من اجلنوب لكننا نريد كسر شوكة
احلكومة االمريكية عرب استخدام قوتنا البشرية الصغرية يف مواجهة آلة احلرب األمريكية العمالقة"...
املطلوب:
انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست أكتب مقاال تارخييا تبني فيه:
-1أسلوب التحرر يف اهلند الصينية.
-2االسرتاتيجيات املنتهجة من قبل الواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة.
اجلغرافيا
اجلزء األول 06(:نقاط)
جاء يف تقرير خرباء بنك" باركليز" الربيطاين ...":ان توجهات االستهالك واالستثمار يف الواليات املتحدة تبدو اليوم مشاهبة ملا
كانت عليه من قبل تأزم االقتصاد األمريكي الذي يعترب القوة الرأسمالية األهم عامليا .والتزال البيانات الواردة من أوروبا تؤكد

تنامي االنتعاش االقتصادي وتوافر ظروف اقتصادية مواتية نتيجة التحسن املستمر لقطاع االئتمان ...ويوصي التقرير أيضا خبفض
حصة النقد والسندات ذات آجال االستحقاق القصرية...مما يتيح حترير االموال لالستفادة من تراجع أسعار األسهم يف األسواق
املتقدمة .وأوصى البنك باالستفادة من النقد حليازة أصول عالية اجلودة بأسعار منصفة وبالتحديد :أسهم األسواق املتقدمة اليت توفر
نقطة دخول مناسبة للمستثمرين"...
املرجع "باركليز":االقتصاد األمريكي سيدفع عجلة النمو العاملية .
 -1عرف ما حتته خط يف النص.
 -2اليك جدوال لتطور التجارة اخلارجية يف اجلزائر يف الفرتة )2014-2005(:القيمة :مليار دوالر أمريكي
السنوات

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

الصادرات

45.036

54.613

60.163

79.298

45.194

57.053

73.489

71.866

65.917

62.956

الواردات

20.048

21.456

27.631

39.479

39.294

40.473

47.247

47.490

54.852

58.330

املرجع :املركز الوطين لالعالم اآليل واالحصاء التابع للجمارك.
 10مليار دوالر
املطلوب:مثل أرقام اجلدول مبنحنيني بيانيني يف معلم واحد مبقياس 1سم
1سنة
1سم
اجلزء الثاين04(:نقاط)
ينذر االهنيار الكبري لسعر النفط يف السوق العاملية بعواقب اقتصادية واجتماعية كبرية على العديد من احلكومات ،وقد يهدد هذا
التطور السلم االجتماعي الذي استثمرت فيه السلطات عائداته البرتولية لضمان االستقرار وحكمها أيضا.
املطلوب:
انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست اكتب مقاال جغرافيا تبني فيه:
-1العوامل املتحكمة يف جتارة البرتول.
-2أثر اخنفاض أسعار البرتول على العالقات الدولية.
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

الشعبة :تسيير واقتصاد
التاريخ
اجلزء األول 06(:نقاط)
" حققت جبهة التحرير الوطين أواخر سنة  1955هدفا من أهدافها الكربى على املستوى اخلارجي واملتمثلة يف تدويل القضية
الجزائرية...أعقبتها جناحات على املستويني الداخلي واخلارجي أدت إىل عقد مؤتمر الصومام لتقييم النتائج وحتديد االسرتاتيجية
املستقبلية للثورة"...
املرجع :مجال قنان،قضايا ودراسات يف تاريخ اجلزائر.
-1عرف ما حتته خط يف النص.

-2اكمل اجلدول التايل:
الحدث

تاريخه

تأسيس هيئة األمم املتحدة

...............................................

................................................

26جويلية 1956

-3عرف بالشخصيات التالية :عبان رمضان –أمحد سوكارنو.
اجلزء الثاين 04(:نقاط)
ان انتقال العالقات الدولية من احلرب الباردة إىل التعايش السلمي مل يكن سهال ،بل تداخلت مواقف التصلب والتأزم مع املرونة
والتفاهم والتعاون للقطبني.
املطلوب :انطالقا من العبارة ،واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تارخييا تبني فيه:
-1دوافع التقارب بني القطبني.
-2مدى جناح هذا التقارب.
الجغرافيا
اجلزء األول 06(:نقاط)
اليك جدوال ميثل مؤشرات تصنيف بعض دول العامل سنة .2009
املؤشر

اهلند

تونس

موريطانيا

أملانيا

اليابان

الو.م.أ

الدخل الفردي/دوالر

1176

4160

1096

40512

42325

47132

مؤشر التنمية البشرية

0.519

0.683

0.433

0.885

0.884

0.902

أمد احلياة /سنة

64

74

57

80

83

78

صور اقتصادية للعامل 2010
املطلوب:
-1عرف املصطلحات الواردة يف اجلدول (الدخل الفردي-مؤشر التنمية البشرية-أمد احلياة)
5000دوالر
-2مثل بأعمدة بيانية الدخل الفردي للدول املذكورة يف اجلدول مبقياس 1سم
دولة
1سم
-3علق على التمثيل البياين.
اجلزء الثاين 04(:نقاط)
يعد إقليم الراين مركز الثقل االقتصادي والبشري والعمراين يف االحتاد األوريب وهو ما أهله ليصبح مصدرا مهما للقرار السياسي
واالقتصادي إقليميا وعامليا.

املطلوب :انطالقا من الفقرة ،واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تربز فيه.
-1الوزن االقتصادي إلقليم الراين
-2الصعوبات اليت تواجه اقتصاد االحتاد األوريب.
على المترشح أن يختار احد الموضوعين

الشعبة  :آداب وفلسفة
الموضوع األول :
التاريخ :
الجزء األول  06 ( :نقاط )
‹‹ ...بلغ تدهور العالقات بني الشرق والغرب أقصى درجاته أثناء حصار برلني  ،حيث كان الغرب على استعداد تام الستخدام
قدراته العسكرية والنووية  ...وكانت هذه األحداث املتالحقة مبثابة مقدمات احلرب الباردة اليت أشار إليها ونستون تشرشل يف
اخلطاب الذي ألقاه يف مارس  ، 1946وحتدث فيه عما مساه الستار الحديدي  ...وبعد سنة من هذا اخلطاب  ،أعلن هاري
ترومان عن سياسة جتاه أوربا عرفت مببدأ ترومان . ›› ...

المرجع  :عبد الخالق عبد اهلل  ،العالم المعاصر والصراعات

الدولية  ،ص . 63
 – 1عرف املصطلحات اليت حتتها خط يف النص .
 – 2عرف بالشخصيات التالية  :جورج مارشال  ،عبان رمضان  ،جواهر الل هنرو .
أكمل اجلدول اآليت :
احلدث

تارخيه

تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل

.......................................

.....................................

 11ديسمرب 1960

مشروع قسنطينة

.........................................

الجزء الثاني  04 ( :نقاط )
يف إطار خمططاهتا االستعمارية للقضاء على الثورة اجلزائرية  ،أقدمت فرنسا على طرح مجلة من املشاريع السياسية واالقتصادية .
المطلوب :
انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست  ،اكتب مقاال تارخييا تبني فيه :

 -1املشاريع السياسية واالقتصادية الفرنسية للقضاء على الثورة .
 – 2رد فعل الثورة على هذه املشاريع .
الجغرافيا
الجزء األول  06 ( :نقاط )
‹‹ ...يشكل احملور املمتد من بوسطن إىل بالتيمور وريشموند واجهة أطلسية  ...تليها منطقة البحريات الكربى غربا  ،وهي عبارة
عن مجمع مدن  ...تلك هي املنطقة التارخيية واحليوية للبالد  ...فيها واشنطن العاصمة السياسية  ،هبا مقر صندوق النقد

الدولي والبنك العاملي  ،ومقر منظمة الدول األمريكية . ››...
املرجع  :الكتاب املدرسي للسنة الثالثة ثانوي طبعة  2011ص . 50
-1عرف املصطلحات اليت حتتها خط يف النص .
 -2اليك جدوال ميثل نسب املبادالت التجارية للجزائر حسب املناطق لسنة . 20011
املنطقة

االحتاد األوريب

أمريكا الشمالية

أمريكا اجلنوبية

آسيا

إفريقيا والوطن
العريب

بقية العامل

الصادرات

50.76

20.67

05.84

07.35

03.46

11.92

الواردات

52.10

05.13

08.91

21.8

06.41

05.65

املرجع  :الديوان الوطين لإلحصاء . 2012
المطلوب :
- 1مثل معطيات اجلدول ( الصادرات والواردات ) يف دائرتني نسبيتني  :نصف القطر←3سم
 – 3علق على الرسم .
الجزء الثاني  04 ( :نقاط )
يعترب البرتول العمود الفقري يف التنمية االقتصادية للدول املنتجة واملصدرة له .
المطلوب :
انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست  ،أكتب مقاال جغرافيا تربز فيه :
 – 1أسباب عدم استقرار أسعار البرتول .
 – 2انعكاسات تراجع أسعار البرتول على الدول املصدرة .

على المترشح أن يختار احد الموضوعين:

الشعبة :لغات أجنبية
الموضوع األول
التاريخ :
الجزء األول  06 ( :نقاط )
" ...إهنا مواجهة غري مباشرة بني القوتني العظميني إلظهار قدراهتما يف سعيهما للهيمنة على العامل والسيطرة على مناطق

النفوذ ...وهكذا حاول الغرب ابعاد بؤر التوتر اىل خارج اوربا  ،ذلك ان حصار برلني أكد على مدى الصعوبة يف الوصول اىل
االتفاق حول املسالة االملانية ،خاصة بعد أن عجز
مجلس األمن يف اختاذ قرار خبصوصها ."...املرجع :كتاب التاريخ السنة الثالثة ثانوي،ص.26

-1عرف ما حتته خط يف النص.
-2اكمل اجلدول اآليت:
احلدث

تارخيه

24-18 ……………………………………….….أفريل1955
15 ………………………………………….فيفري 1947
العدوان الثالثي على مصر

..........................................

اجلزء الثاين04(:نقاط)
تعترب مرحلة التحضري للثورة اجلزائرية ومرحلة مابعد مؤمتر الصومام ،حمطتني أساسيتني يف تغيري مسار نضال الشعب اجلزائري.
املطلوب:
انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست اكتب مقتال تارخييا تبني فيه ما يلي.
-1احملطات الرئيسية لتحضري الثورة اجلزائرية.
-2مميزات فرتة ما بعد مؤمتر الصومام.

الجغرافيا
اجلزء األول06(:نقاط)
"...يساعد مركز االستثمار التابع ملنظمة األغذية والزراعة ( ) FAOالبلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية يف صياغة
العمليات االستثمارية يف جمال التنمية الزراعية والريفية ويقوم بذلك يف شراكة مع مؤسسات التمويل الدولية."...املرجع :حقائق
أساسية على األمم املتحدة ،2014ص.174
-1عرف ما حتته خط يف النص.
-2اليك جدوال ميثل متوسط أسعار النفط من سنة.2011-2000
السنوات

2000

2001

2004

2005

2006

2007

2008

2009

متوسط
السعر

27.60

23.10

36.00

50.60

61.10

69.10

94.10

107.74 61.00

الوحدة:دوالر /برميل

املصدر :التقرير السنوي ملنظمة األوبيك ،الكويت .2012

املطلوب:
-مثل معطيات اجلدول مبنحىن بياين مبقياس1:سم

10دوالر

1سم

1سنة

اجلزء الثاين04(:نقاط)
انتهجت الدول الرأمسالية الصناعية نظاما اقتصاديا جمحفا انقسم فيه العامل إىل مشال متقدم وجنوب متخلف.
املطلوب:انطالقا من العبارة ،واعتمادا على ما دست ،اكتب مقاال جغرافيا تبني فيه:
-1عوامل تقدم الشمال وختلف دول اجلنوب.
-2مظاهر التخلف االقتصادي يف دول اجلنوب.

2011

