تصحيح بكالوريا جترييب يف مادة التاريخ واجلغرافيا دورة أفريل 2015
تاريخ:
 / 1تعريف المصطلحات التى تحتها خط :
الحرب الباردة  :مصطلح تاريخي يعني الصراع اإليديولوجي بين المعسكرين الشيوعي بقيادة اإلتحاد السوفياتي والليبرالي الرأسمالي بقيادة
الواليات المتحدة األمريكية.
قطبية ثنائية  :أي الواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد السوفياتي حيث يهيمنان على دول العالم.
التعايش السلمي :مصطلح تاريخي جاء به الرئيس السوفياتي خروتشوف من أجل وضع حد لألزمات الدولية الكبيرة عن طريق حل
النزاعات بين المعسكرين بالطرق السلمية.
 / 2تعريف الشخصيات:
كريم بلقاسم  1922 ( :ـ )1970أحد زعماء الثورة قاد منطقة القبائل شارك في مؤتمر الصومام  1956عضو لجنة التنسيق والتنفيد
ورئيس الوفد المفاوض في اتفاقيات إيفيان.
جون كندي :رئيس الواليات المتحد األمريكية من  1961ـ  1963ديمقراطي واجه أزمة كوبا  ،اغتيل في داالس في .1963
هواري بومدين :هو محمد ابراهيم بوخروبة سياسي وعسكري جزائري قائد الوالية الخامسة ( وهران)  1957ثم ثم رئيس هيئة األركان
لجيش التحرير الوطني  ، 1960عين وزير الدفاع بعد اإلستقالل  ،قاد عملية التصحيح الثوري ( انقالب عسكري ) على الرئيس بن بلة في
.1965/06/19
 /3األحداث المتعلقة بالتواريخ التالية:
ـ  : 1958/05/13اإلنقالب العسكري الذي قاده جنراالت عسكرية فرنسية وتعيين الجنرال شارل ديغول رئيسا للجمهورية الفرنسية
الخامسة.
 : 1949/04/04تأسيس حلف الشمال األطلسي.
 : 1962/03/18توقيع إتفاقيات إيفيان الثانية بين الوفد الجزائري والوفد الفرنسي.إلنهاء الحرب.
الجزء الثاني:
المقدمة :
إستعملت فرنسا كل طاقاتها العسكرية والسياسية للقضاء على الثورة الجزائرية.
فماذا كانت ياترى هذه اإلستراتيجيات؟
العرض  :ـأما في الجزائر فقد استعملت سياسة الترهيب والترغيب المتمثلة فيما يلي:
ـ تطبيق مبدأ العقوبات الجماعية كإعدام  1500جزائري في ملعب سكيكدة في .1955/05/20
ـ فتح المحتشدات لوقف عمليات اإلسناد.
ـ ممارسة التعذيب بكل أشكاله من أجل اإلستنطاق.
ـ شن عمليات تمشيط كبرى في إطار مخطط شال العسكري.
ـ إقامة خطي شال وموريس على الحدود الشرقية والغربية لمنع إدخال األسلحة.
ـ فرض حالة الطوارىء على األوراس في  01955/04/03ثم امتدت إلى كافة التراب الوطني في .1955/08/30
ـ زيادة تعداد الجيش الفرنسي في الجزائر( مليون جندي في ).1960
ـ إقامة المناطق المحرمة.
ـ ممارسة القرصنة الجوية ضد قادة وفد جبهة التحرير الوطني في . 1956
أما سياسة الترغيب فقد تمثلت فيما يلي:
ـ مشروع قسنطينة لصاحبه الجنرال ديغول في . 1958/10/04
ـ إنشاء المصالح اإلدارية المختصة  1955لمحاولة تحسين صورة الجيش الفرنسي لدى المسلمين الجزائريين.
ـ مشروع سلم الشجعان .
أما في المحافل الدولية :
ـ إعتبار القضية الجزائرية شأنا داخليا لفرنسا .
ـ المشاركة في العدوان الثالثي على مصر  1956و المؤيدة للقضية الجزائرية.
ـ قنبلة مدينة ساقية سيدي يوسف التونسية في  1958لتوقيف دعم تونس للثورة.
ـ التزود باسلحة متطورة من حلف الشمال األطلسي للقضاء على الثورة.
أعلن شارل ديغول عن مشروع قسنطينة في  1958وكانت أهدافه المعلنة :
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ـ تحسين أوضاع المسلمين الجزائريين اإلقتصادية واإلجتماعية.
ـ تأكيد محتوى المادة الثانية من دستور الجزائر  " 1947المساواة بين جميع السكان دون تمييز"...
أما أهدافه الحقيقية فكانت :
ـ إبعاد المسلمين الجزائريين عن دعم الثورة.
ـ تشكيل القوة الثالثة .
ـ تلميع صورة فرنسا أمام الرأي العام العالمي.
الخاتمة  :عملت فرنسا بكل طاقاتها العسكرية والسياسية إلخماد وإسكات صوت الثورة الجزائرية المنادي باإلستقالل طيلة سبع سنوات
ونصف ’ وكان اإلنتصار لإلرادة الشعبية ..
مادة الجغرافــــــــــــــــــــــــــــيا:
 /1مفهوم المصطلحات:
التنمية البشرية  :هي إهتمام الدولة بتطوير مستوى الفرد من خالل تحسين مستوى التعليم  ،وتحسين الدخل الفردي والعالجي لضمان أمد
حياة أحسن.
عالم الشمال:
هو العالم المتقدم الذي يشمل كال من أمريكا الشمالية وأوروبا وروسيا واليابان ،باإلضافة إلى استراليا ونيو زلندا .
ـ الدورة الزراعية  :هي طرية زراعية تنتشر في الزراعة األمريكية خاصة  ،وهي استعمال مجموعة من الحاصيل الزراعية في مساحة
زراعية محدودة بطريقة التناوب للمحافظة على خصوبة التربة .
 /2عراصم الدول :
مدريد :عاصمة إسبانيا /روما  :عاصمة إيطاليا  /لندن  :عاصمة إنجلترا  /بروكسل :عاصمة بلجيكا /برلين  :عاصمة ألمانيا.
الجزء الثــــــــــاني:
المقالة الجغرافية :
المقدمة :يحتل اإلتحاد األوروبي مكانة إقتصادية عالمية فما عوامل قوته يا ترى؟
العرض :منها عوامل تاريخية:
ـ هو مهد للثورة الصناعية في منتصف القرن  18م .
الحركة اإلستعمارية األوروبية ودورها في نهب ثروات الشعوب,
العوامل الطبيعية :
ـ الموقع اإلستراتيجي للقارة ( وسط العالم )
ـ وفرة األمطار والمجاري المائية التى معظمها صالح للمالحة.
ـ وفرة الثروات الطبيعية خاصة الطاقوية والمعدنية  :بترول وفحم وحديد .
العوامل البشرية:
ـ إرتفاع نسبة الفئة النشيطة في أوروبا ب  156مليون نسمة
ـ الوزن الديمغرافي بما يعادل  500مليون نسمة ( إنتاجا واستهالكا)
ـ تحكم العنصر البشري في التقنيات الحديثة بفضل شهرة جامعاتها وهجرة أدمغة سكان مستعمراتها السابقة إليها.
ـ العوامل اإلقتصادية:
ـ وفرة رؤوس األموال المحلية واألجنبية .
ـ قوة شبكات النقل بحرية وجوية وبرية .
ـ اإلستقرار السياسي الدي عرفته مند نهاية الحرب العالمية الثانية.
ـ طبيعة نظام الحكم الديمقراطي الدي يحترم حقوق اإلنسان والحريات الفردية والجماعية .
أما التحديات التي يواجهها فهي:
ـ تقلص أسواقها الخارجية بفعل قيام دول صناعية جديدة في العالم كالهند والبرازيل والمكسيك..
ـ تفشي البطالة التي بلغت  6في المائة بسبب اإلستعمال المكثف للمكننة.
ـ قوة عملتها األورو مما زاد في اسعار سلعها وأفقدها زبائن.
ـ التلوث البيئي بسبب نفايات مصانعها الكثيرة .
ـ تبعيتها في مجال الموارد األولية للعالم الثالث.
ـ المنافسة الشديدة مع الدول األكثر تقدما اليابان والواليات المتحدة األمريكية.
ـ الخالفات الداخلية حول نظام الحصص كإيطاليا وفرنسا في الخمور والدانمرك وإسبانيا في الصيد البحري.
الخاتمة :بالرغم من المعيقات التي مازال يعاني منها اإلتحاد فإنه يمثل اليوم أحد أقطاب الثالوث اإلقتصادي العالمي بامتياز.
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