
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات                                 وزارة الرتبية الوطنية

 6102دورة:                                                         امتحان بكالوريا التعليم الثانوي          
 الشعبة: لغات أجنبية

 د 01سا و 10املـدة:                                            مادة: التاريخ واجلغرافيا اختبار يف
 

 5من  1صفحة 

 :عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
 الموضوع األّول

 (5من  2 والصفحة 5من  1)الصفحة  تينيحتوي الموضوع األول عمى صفح
 :التاريخ

 نقاط( 60: )الجزء األول
في الواقع ىو خمق جميع الظروف  حركة ثوريةفإذا كان ىدف أي ... »جاء في بيان أول نوفمبر ما يمي: 

الثورية لمقيام بعممية تحريرية، فإننا نعتبر الشعب الجزائري في أوضاعو الداخمية متحدا حول قضية االستقالل... ، أما 
 بينيا قضيتنا التي تجدمناسب لتسوية بعض المشاكل الثانوية التي من  االنفراج الدولي في األوضاع الخارجية فإن

 .«...وخاصة من إخواننا العرب والمسممين سندها الدبموماسي
  178تاريخ ص  -الكتاب المدرسي:  المرجع

 ص. اشرح ما تحتو خط في الن   -1
 .ونستون تشرشل –العربي بن مهيدي  -  المهاتما غانديف بالشخصيات التالية: عر   -2
 التالي: األحداثأكمل جدول  -3

 الحدث تاريخه
 مشروع قسنطينة ..........................................

15-08-1947 .......................................... 
 معركة ديان بيان فو ..........................................

 
 نقاط ( 60: ) الجزء الثاني

ودبموماسية عمى الصعيدين الداخمي والخارجي، من أجل دعم خاضت جبية التحرير الوطني معركة سياسية 
قناع المجتمع الدولي بعدالة القضية الجزائرية.  الكفاح المسمح وا 

  :المطموب
 فيو: بي ناكتب مقاال تاريخيا ت ،انطالقا من الفقرة واعتمادا عمى ما درست

 .مظاىر النشاط السياسي لمثورة عمى المستوى الداخمي -1
 .االنتصارات التي حققتيا الثورة عمى الصعيد الدبموماسي -2



 

 6102/  بكالوريا  لغات أجنبية/ الشعبة:  التاريخ واجلغرافيااختبار يف مادة: 

 5من  2صفحة 

  

 :الجغرافيا
  نقاط( 60: )الجزء األول

مع االتحاد األوربي وانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية ، سيؤدي حتما  الشراكة اتفاقإن اإلمضاء عمى  
 إلى انفتاح كبير لحدودنا االقتصادية مما يفرض عمينا:

 أداتنا اإلنتاجية لتحضير مؤسساتنا لمواجية  المنافسة.تأىيل  -
 .ألسواق العالميةاحيازة مواقع في  -
 وتوسيع رقعتو في البالد. راالستثماتشجيع  -

 .169ص/  -جغرافيا –الكتاب المدرسي : المرجع
 اشرح ما تحتو خط في النص. -1
                                           . 2010ليك جدوال يمثل نسب مساىمة بعض الدول في اإلنتاج العالمي لألرز سنة إ -2

 الدول الصين الهند اندونيسيا بنغالدش الفيتنام
 اإلنتاج %نسبة  28.7 19.5 9.4 6.9 5.6

 .2011منظمة األغذية والزراعة : المصدر
 :المطموب

 %5سم           1 :الجدول بأعمدة بيانية  بمقياس ل نسبمث   -أ
 سم          عمود 1                                            

 ق عمى الرسم البياني.عم   -ب
 

 نقاط ( 60) : الجزء الثاني
 .متواضعة بسبب عدم تنوع مواردىا االقتصادية المبادالت التجارية العالميةفي الجزائر ال تزال مساىمة 

 : المطموب
 ن فيو:كتب مقاال جغرافيا تبي  اانطالقا من الفكرة و اعتمادا عمى ما درست، 

 طبيعة المبادالت التجارية الجزائرية.   –1
 . المورد الواحدعمى اقتصاد المترتبة عن اعتماد الجزائر نعكاسات اال -2
 
 

 
 انتهى الموضوع األّول



 

 6102/  بكالوريا  لغات أجنبية/ الشعبة:  التاريخ واجلغرافيااختبار يف مادة: 

 5من  3صفحة 

 الثّانيالموضوع 
 (5من  5الصفحة إلى  5من  3الصفحة من ) صفحات 33عمى  الثّانييحتوي الموضوع 

 :التاريخ
 (نقاط 36 ) :الجزء األول
فمعنى ذلك أنو مقتنع  ،إذا كان االتحاد السوفييتي قد بذل محاوالت جدية لموصول إلى تفاىم مع الغرب "...
دون المجوء  ،ريثما يتمكن أحد المعسكرين من التغمب عمى األخر ،مع سائر النظم السياسية التعايش السمميبضرورة 

ىي النظام الذي  االشتراكيةيحمل في طياتو بذور دماره بينما  النظام الرأسماليفي يقين السوفيات أن و  .إلى الحرب
 ...". يفرض نفسو في النياية

 ..  بتصرف245دار دمشق ص 22 القرنلبيب شفيق أحداث  :المرجع                                     
  ص.اشرح ما تحتو خط في الن   -1
 .إيزنهاوردوايت   ، جواهر الل نهرو   ،زيغود يوسفف بالشخصيات التالية: عر   -2
 أكمل الجدول التالي: -3

 الحدث التاريخ
 مشروع تقرير المصيرإعالن ديغول عن  ........................................

 ...........................................  1256أكتوبر   22
 نتوحيد األلمانيتي ........................................

 
 نقاط( 34) :الجزء الثاني

بداية التسعينيات من حسم المواجية مع الشرق ألمريكية في أواخر الثمانينيات و استطاعت الواليات المتحدة ا
 .وانفرادىا بالزعامة الدوليةلصالحيا 
 :المطموب

 فيو: ي ناكتب مقاال تاريخيا تب ،اعتمادا عمى ما درستانطالقا من الفقرة و 
 .بالزعامة الدولية مظاىر انفراد الواليات المتحدة األمريكية -1
 .التي استعممتيا الواليات المتحدة األمريكية لمييمنة عمى العالم الوسائل -2
 
 
 
 
 
 



 

 6102/  بكالوريا  لغات أجنبية/ الشعبة:  التاريخ واجلغرافيااختبار يف مادة: 

 5من  4صفحة 

 

 :الجغرافيا
 نقاط( 36)  :الجزء األول

ويتمثل القطب الثاني في  الشركات متعددة الجنسياتالقطب األول ىو اليابان...يعتمد في نجاحو عمى قوة  ..."
مرتفع وقوة تجارية ومراكز مالية  دخل وطنيوىي بذلك ذات  التي استفادت من التحول التكنولوجي الياباني ... التنينات
 "....ىامة

 بتصرف. .120الكتاب المدرسي/ السنة الثالثة ثانوي/جغرافيا/ ص: :المرجع                                              
 ص.اشرح ما تحتو خط في الن   -1
.6002من الشركات متعددة الجنسيات سنة  لدولبعض ا امتالك نسب يمثل الإليك جدو  -2  

 باقي العالم استراليا بريطانيا اسبانيا الواليات المتحدة البمد
 32.22 24.22 12.22 22.62 44.22 %نسبةال

    .2336سنة  73مجمة بدائل اقتصادية رقم  :المصدر                                                    
       

 المطموب:
 سم. 3 ق=ن : الجدول بدائرة نسبيةل معطيات مث   -أ
 الواردة في الجدول. الدول المرفقةالعالم وق ع عمى خريطة  -ب

 نقاط( 34)  :الثانيالجزء 
 وعالما فقيرا متخمفا مييمنا عمى االقتصاد العالميو أنتج النظام االقتصادي العالمي المعاصر عالما متقدما غنيا 

 .تابعاو 
 :المطموب

 فيو: ي نانطالقا من الفقرة واعتمادا عمى ما درست، اكتب مقاال جغرافيا تب
 مظاىر اختالل العالقات التجارية بين العالمين. -1

 .العالم المتخمفعمى  لمعالم المتقدم أدوات الييمنة التجارية -2

 
 
 
 
 
 
 



6102/  بكالوريا  لغات أجنبية/ الشعبة:  التاريخ واجلغرافيااختبار يف مادة: 

5من  5صفحة 

 خريطة العالم

الثّانيانتهى الموضوع 

ينجز العمل املطلوب على اخلريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

ش




