
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 متحانات واملسابقاتالالديوان الوطين ل                        وزارة الرتبية الوطنية                            

 2016دورة :                                                           امتحان بكالوريا التعليم الثانوي       
تسيري و اقتصادالشعبة :   

 د 33سا و  03املدة :                                                    رغراييااجلتاريخ و الاختبار يف مادة : 

 4من  1صفحة 

  

 عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
 الموضوع األول

 التاريخ:
  نقاط( 36) :األولالجزء 

مة في من أىدافيا الكبرى عمى المستوى الخارجي والمتمث   ىدفا 5511أواخر سنة  جبية التحرير الوطني قتحق   »
 لتقييم الصوماممؤتمر ى عقد لإ أدتوالخارجي ي المستويين الداخم عمىنجاحات عقبتيا أ  ... تدويل القضية الجزائرية

      .« ... ثورةـلمالنتائج وتحديد االستراتيجية المستقبمية 
 .تاريخ الجزائر ودراسات في قضايا ،قنانل اجم المرجع:                                                        

 

   

 في الن ص. خطما تحتو  اشرح -5
 ل التالي:أكمل الجدو  -2

 تاريخه الحدث
 .................................... األمم المتحدةتأسيس ىيئة 

 5512جويمية  22 .................................
 .................................... سقوط  جدار برلين

 

 .أحمد سوكارنو - روزفمت فرانكمين -مصالي الحاج   -رمضان  نعبا التالية:بالشخصيات  فعر   -3

 
 

  نقاط( 00) :الجزء الثاني
 تداخمت مواقف التصمب  بل ،سياللى التعايش السممي لم يكن إانتقال العالقات الدولية من الحرب الباردة  ن  إ

    .والتفاىم والتعاون لمقطبينالمرونة  والتأزم مع
 :المطموب

 

 ن فيو:كتب مقاال تاريخيا تبي  ا ،درست اعتمادا عمى ماو  ،عبارةانطالقا من ال  
 القطبين.التقارب بين  دوافع - 5
  .نجاح ىذا التقارب مدى -2
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 4من  2فحة ص

 الجغرافيا 
 نقاط ( 00 ) :األولالجزء 

 .2009سنة تصنيف بعض دول العالم  يمثل مؤشرات ليك جدوالإ
 

 أ.م.وال اليابان لمانياأ موريطانيا تونس الهند المؤشر 
 01734 04345 04574 7401 0714 7711 الدخل الفردي / دوالر

 41044 0..41 5..41 41033 411.3 41570 مؤشر التنمية البشرية

 .1 3. 4. 51 10 10 مد الحياة / سنة أ

                                                                               

 .2010صور اقتصادية لمعالم                                                                                   
  :المطموب

 .الحياة(مد أ -التنمية البشرية  مؤشر -الفردي )الدخل :المصطمحات الواردة في الجدول اشرح -5
 .دوالر 5000 سم 1 :بمقياسالجدول في  المذكورةل بأعمدة بيانية الدخل الفردي لمدول مث   –2

   .دولة  سم1                                                                       
                                         .عمى التمثيل البياني قعم   -3

 

 نقاط( 00) :الجزء الثاني
 امصدرً  صبحمو ليى  أ  وىو ما ،وربياالتحاد األ في والبشري والعمرانيالثقل االقتصادي  الراين مركزيعد إقميم  

 وعالميا.إقميميا  السياسي واالقتصادي لمقرار اميم  
 

  المطموب:
 فيو:مقاال جغرافيا تبرز  اكتب ،درست اعتمادا عمى ماو  لفقرة،انطالقا من ا

 الراين. إلقميمالوزن االقتصادي  -5
 األوربي.تحاد التي تواجو اقتصاد اال صعوباتال -2

 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهى الموضوع األول
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 4من  3فحة ص

 الموضوع الثاني

                                    تـــاريـــخ:                                                                                                                 
    نقاط( 36: )الجــزء األول

التي  فرحات عباسبزعامة  الحكومة المؤقتةمنذ تشكيل  أكثرلمثورة الجزائرية تطور  لنشاط الدبموماسيا "...إن   
عمى صعيد  النار إطالقوقف غاية تاريخ  إلى المحافل الدوليةلية  قانونية تسمح ليا بممارسة نشاطيا في آب أمدتيا

ومن   بن يوسف بن خدةالذي حضره  عدم االنحيازالمؤتمر التأسيسي لحركة في  اإلجراءاتجممة من اتخاذ ، تم آخر
جاء  عمى لسان  لصالح القضية الجزائرية  وىو ما الكاممة  خاللو أعمن الحاضرون مساندتيم السياسية  والدبموماسية

... في الحقيقة لم يكن يجابي كفاح الشعب الجزائريإ وتأييدالشعب اليوغسالفي، يتابع بعطف  ن  أب جوزيف بروز تيتو
عم ددعم مالي و  بيننوع سياسيا محصورا عمى تنظيم المؤتمرات والممتقيات، حيث ت الثورة التحريريةعم الذي تمقتو الد

 ".المعارك...في عديد  جيش التحرير الوطني الذين شاركوا واألفارقةجانب المتطوعين العرب  ىإلعسكري ودعم طبي 
 .55ص :فبتصر  ،2315/ سبتمبر  626العدد  ،المرجع: مجمة الجيش

 
 التي تحتيا خط في الن ص.المصطمحات  اشرح -1

 ديدوش مراد. –المهاتما غاندي  –ن اهاري تروم –فرحات عباس التالية: ف بالشخصيات عر   -2

 الواردة في الن ص:و التالية د المعالم الزمنية لألحداث حد   -3
 .لحركة عدم االنحياز المؤتمر التأسيسي –وقف إطالق النار  –الحكومة المؤقتة  تشكيل                  

 
 نقاط(   04: )الثانيالجــزء  

نو كان فرصة لمحركات إإذا كان الصراع بين الشرق والغرب  قد حول العالم الثالث إلى مسرح لبؤر التوتر، ف 
 التحررية والشعوب الضعيفة أن تسترد استقالليا السياسي.

 : المطموب   
      فيو:  تاريخيا تبرز مقاالكتب ا ،عتمادا عمى ما درستوا  ،العبارةانطالقا من   

 مدى استفادة شعوب العالم الثالث من ىذا الصراع. -1   
 .    ما بعد االستقالل في إفريقيا وآسيالمرحمة مظاىر التبعية  -4
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 4من  4فحة ص

  :   اــــجغرافي
 نقاط( 36: )الجزء األول

 التوقعات من أقل نموا الجاري العام من األول خالل النصف والكاريبي الالتينية أمريكا اقتصاديات معظم سجمت "... 

 ،التحتية البنية  تاختناقا  نتيجة النشاط فقد تراجع .العالمي االقتصاد آفاق تقرير من  2013 أفريل عدد الواردة في
 نشاط وتراجع الحكومي اإلنفاق بانخفاض في المكسيك المتوقع غير التباطؤ وارتبط ،...األولية السمع وانخفاض أسعار

 عمى األخيرة في اآلونة العالمية المالية األسواق تقمبات زيادة أثرت وقد ،المتحدة الواليات من الطمب التشييد وانخفاض

                                                          ."...المنطقة في األسيم وأسواق السيادية عمى السندات عائدال وفروق الصرف أسعار
       .2313صندوق النقد الدولي : المرجع                                                                               

  ص.اشرح ما تحتو خط في الن   -7
 .     4477يمث ل مناطق التبادل التجاري الر ئيسة لمجزائر سنة إليك جدوال  -4

                                 مميار دوالرالوحدة :                                                                                 
                                               

 
 

 

 
 .O.M.C  2312المصدر/   

 : المطموب   
 .سم 3نصف القطر = تين نسبيتين وفق مقياس رسم / نسبة التبادل التجاري لمجزائر في دائر ث ل م -أ        
 عم ق عمى الجدول. -ب      

 

  نقاط( 34): الجزء الثاني
إذا كان االستقالل السياسي يعتبر دون منازع مرحمة البد منيا وعامال أساسيا وميما في حياة          

لو. فال يمكن أن نتصور بمدا مستقال االستقالل االقتصادي يعتبر الضمانة الحقيقية  ن  إالشعوب واألمم، ف
   سياسيا وتابعا اقتصاديا.

 :المطموب
      فيو:  تبرز جغرافيا مقاالكتب ا ،واعتمادا عمى ما درست ،الفقرةانطالقا من 

 مظاىر تخمف العالم الثالث في المجالين السياسي واالقتصادي. -1     
  .الحمول لمخروج من ظاىرة الت خمف -2    

 الثانيالموضوع انتهى 

 %النسبة الواردات %النسبة الصادرات المناطق
 .501 77175 50 401.0 االتحاد األوروبي

 510 714 4311 741.5 الواليات المتحدة األمريكية
 3013 14. 4410 74137 بقية العالم
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