تصحيح بكالوريا جترييب يف مادة التاريخ واجلغرافيا دورة أفريل 2015
مادة التاريخ:
 /1تعريف المصطلحات:
اللجنة الثورية  :شكلت في  1954/03/23برئاسة محمد بوضياف لإلعداد المادي للثورة التحريرية  ،وكانت تضم األعضاء السابقين
للمنظمة الخاصة.
المصاليون هم أنصار مصالي الحاج أيام أزمة حركة إنتصار الحريات الديمقراطية . 1953
ـ المنظمة الخاصة  :منظمة سرية شبه عسكرية أنشأتها حركة إنتصار الحريات الديمقراطية في  1947/02/15برئأسة محمد بلوزداد
لإلعداد المادي والمعنوي للثورة التحريرية .
/ 2تعريف الشخصيات التاريخية :
مصالي الحاج  :هو مصالي الحاج أحمد (1898ـ  )1974أبو الوطنية وصاحب اإلتجاه اإلستقاللي مِؤسس حركة انتصار الحريات
الديمقراطية .1946
محمد بلوزداد  :مناضل جزائري في حركة انتصار الحريات الديمقراطية  ،ورئيس المنظة الخاصة . 1947
شارل ديغول  :جنرال فرنسي ( )1970/ 1890قاد المقاومة ضد ألمانيا  ، 1945/ 40مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة و صاحب
مشروع قسنطينة .1958
 /3تنظيم الجدواللخاص باألحداث:
الحدث
التاريخ
تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل
1954/03/23
دستور الجزائر
1947/09/20
تأميم قناة السويس
1956/07/26
ميالد حركة انتصار الحريات الديمقراطية.
1946/11/02
 /4تحديد األزمات:أزمة برلين  :ألمانيا  /.أزمة كوبا :امريكا الوسطى ( كوبا)
ازمة كوريا  :شرق آسيا (كوريا)  /أزمة السويس :مصر.
الجـــــــــــزء الثاني:
المقالة التاريخية:
المقدمة لم تكد تنته الحرب العالمية الثانية حتى ساد توتر شديد بين حلفاء األمس الواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد السوفياتي.
فما مرد ذلك ياترى؟
العرض :عوامل الصراع:
ـ التباين الكبير بين اإليديولوجيتية الرأسمالية والشيوعية.
ـ زوال الخطر المشترك بينهما اال وهو النازية .
ـ إنتشار الشيوعية خارج اإلتحاد السوفياتي  :اروبا الشرقية وشرق آسيا والهند الصينية .
ـ قيام أحزاب شيوعية في دول أوروبا الغربية مثل فرنسا وإيطاليا.
إمتالك الو .م .أ  .للقنبلة الذرية وقنبلة اليابان التي كانت رسالة موجهة لإلتحاد السوفياتي.
عوامل الجنوح إلى السلم بين المعسكرين :
ـ فشل السياسات األمريكية لكبح المد الشيوعي في العالم ( اإلحتواء والتطويق)
ـ تنامي الزمات الدولية في العالم كأزمة كوبا .
ـ ضغط الراي العام العالمي الشعبي ( منظمات غير حكومية) والرسمية ( دول عدم اإلنحياز وهيئة األمم المتحدة ).
ـ وفاة الزعيم السوفياتي المتشدد ستالين ومجيء قيادة جديدة معتدلة ( خروتشوف /مالنكوف  /بولغانين)
ـ توازن الرعب النووي بين الطرفين األمريكي والسوفياتي دون غالب ومغلوب.
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إرهاق الخزينة السوفياتية بالنفقات العسكرية وغزو الفضاء في إطار الحرب الباردة.
الخاتمة  :بالرغم من التقارب بين الطرفين السوفياتي واألمريكي منذ عهد خروتشوف  ،إال أن الحرب الباردة تواصلت إلى غاية . 1989
مادة الجغرافيـــــــــــــا:
 /1تعريف المصطلحات:
ـ اإلستقطاب  :مصطلح جغرافي يعني جذب اإلستثمارات المحلية واألجنبية بسبب توفر الظروف المادية والمعنوية التي تتطلبها العملية
التنموية.
األسواق العالمية  :هي أماكن البيع والشراء أين يلتقي البائعون والمشترون.
الناتج الوطني الخام  :هو مجموع إنتاج القطاعات اإلقتصادية الثآلث داخل وخارج الوطن مثل اجور المغتربين في خالل سنة.
ـ مؤشر التنمية البشرية  :هو مؤشر حسابي يراعى فيه مستوى المعيشة والمستوى التعليمي للفرد وأمد الحياة .
 /2إستخراج الدول المنخرطة في منظمة األوبيك من الجدول:
السعودية ـ فنزويال ـ
العوامل المتحكمة في تحديد اسعار النفط:
ـ عامل النوعية والجودة .
ـ قانون العرض والطلب.
ـ القرب والبعد عن األسواق الدولية.
ـ األزمات والكوارث التي تتعرض لها الدول المنتجة للنفط.
سياسات دول األوبيك المتضمنة تحديد الحصص للدول األعضاء حفاظا على ارتفاع األسعار.
ـ عامل الفصول الربعة .
الجزء الثاني :
المقدمة :
السوق المالية عبارة عن منظمة يتم فيها تبادل األسهم والسندات  ،ومكان مخصص الستقطاب افستثمارات.
فماهي عوامل نموحركة رؤوس األموال؟
العرض  :ـ عوامل نمو حركة رؤوس األموال تتجلى فيما يلي:
ـ تزايد حجم المبادالت التجارية بين الدول بسبب التطور التكنلوجي  ،وانفتاح األسواق اآلسيوية.
ـ عولمة اإلقتصاد بعد تفكك الكتلة الشرقية وانهيار اإلتحاد السوفياتي.
ـ نمو العالقات التجارية غير المشروعة.
ـ تزايد حجم اإلستثمارات في شرق وجنوب شرق آسيا  ،وفي المناطق الخالية من الضرائب ،كالمناطق الحرة في مختلف القارات.
المظاهر السلبية في البورصات:
ـ ظاهرة تبييض األموال من طرف مؤسسات مختصة في إعادة رسكلة األموال غير المشروعة اآلتية من تجارة المخدرات ...
ظاهرة ا لتصريحات الكاذبة بشأن الوضعية الحقيقية للمؤسسات اإلقتصادية  ،والهدف منها هو اإليقاع بمساهمين جدد وإنقادالمساهمين النافدين
فيها.
ـ ظهور فضائح مالية من حين آلخر كالرشوة وإبرام الصفقات المشبوهة .
الخاتمة:
رغم أهمية البورصات اإلقتصادية  ،إال أنها تمثل مصدر األزمات المالية.
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