
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 متحانات واملسابقاتالالديوان الوطين ل                        وزارة الرتبية الوطنية                            

 2016دورة:                                                            ليم الثانوي       امتحان بكالوريا التع
  لغات أجنبية الشعبة: 

 د 33سا و  03املدة: واجلغرافيا                                                       التاريخ اختبار يف مادة: 

 5من  1صفحة 

 عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
 الموضوع األول

 (5من  2 ةوالصفح 5من  1صفحتين ) الصفحة الموضوع األول عمى يحتوي 
 التاريخ:

  نقاط ( 36)   :الجزء األول
ّن ّإ...» ّمواجية ّيا ّالعظمغير ّالقوتين ّبين ّيمباشرة ّالعالمّإلين ّعمى ّلمييمنة ّسعييما ّفي ّقدراتيما ظيار

حصارّبرلينّّنّ أوروبا،ّذلكّأخارجّّلىإّبؤر التوتربعادّإّ...ّوىكذاّحاولّالغربّمناطق النفوذوالسيطرةّعمىّ
فيّ منمجمس األنّعجزّأةّبعدّمانية،ّخاصّ األلّلةألىّاتفاقّحولّالمسإّدّعمىّمدىّالصعوبةّفيّالوصولكّ أ

ّ.26 ص ،ثانوي السنة الثالثة ،المرجع: كتاب التاريخ .ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ«ّاتخاذّقرارّبخصوصيا...
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 .فيّالن صّخطّتحتوّمااشرحّ -1

ّ.أندري جدانوف - العربي بن مهيدي  - األبجورج بوش ّ-ّالشخصياتّالتالية:بّفعرّ  -2
 :اآلتيأكملّالجدولّ -3

 

 تاريخه الحدث
1955أفريل18/24ّّ ..........................  

1947ّفيفري15ّّ ...........................
ّ......................ّالعدوانّالثالثيّعمىّمصر

 
  نقاط (  34)   :الجزء الثاني

محطتينّأساسيتينّفيّتغييرّّ،تعتبرّمرحمةّالتحضيرّلمثورةّالجزائريةّومرحمةّماّبعدّمؤتمرّالصومامّّ
ّمسارّنضالّالشعبّالجزائري.

  : المطموب
 نّفيو:ّكتبّمقاالّتاريخياّتبيّ ،ّاتدرسّواعتماداّعمىّماّ،نطالقاّمنّالعبارةا         

 المحط اتّالرئيسيةّلتحضيرّالثورةّالجزائرية. -1

 مميزاتّفترةّماّبعدّمؤتمرّالصومام. -2
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 5من  2صفحة 

 الجغرافيا:
 نقاط ( 36)   :الجزء األول

والبمدانّالتيّّالبمدان النامية(F A Oّ) منظمة األغذية والزراعةـل...ّيساعدّمركزّاالستثمارّالتابعّ»
ّبمرحمةّ ّشراكةانتقاليةّفيّصياغةّالعممياتّاالستثماريةّفيّمجالّالتنميةّالزراعيةّوالريفية،ّويقومّبذلكّفيّتمر 

ّ.«معّمؤسساتّالتمويلّالدوليةّ...
 .174ص ،  2314المرجع: حقائق أساسية عن األمم المتحدة           

ّ
 .فيّالن صّخطّتحتوّمااشرحّ -1

 ّّّّّّّّّّ.2211ّسنةّإلى2222ّّسنةّمتوسطّأسعارّالنفطّمنلّيمثّ ّإليكّجدوال -2

 الوحدة: دوالر/ برميلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ

2222ّ2221ّ2224ّ2225ّ2226ّ2227ّ2228ّ2229ّ2211ّ السنوات
27.62ّ23.12ّ36.22ّ52.62ّ61.12ّ69.12ّ94.12ّ61.22ّ127.74ّ متوسط السعر

 .2312 ،التقرير السنوي لمنظمة األوبيك، الكويت :المصدر                                                        
 :وبالمطم 

 .دوالر 13← سم  1  بمقياس: بمنحنى بيانيمعطيات الجدول  لث  م  -أ

 .سنة 1← سم  1         

  .عل ق على الرسم -ب

 

 نقاط ( 34)   :الجزء الثاني

جتّالدولّالرأسماليةّالصناعيةّنظاماّاقتصادياّمجحفاّانقسمّفيوّالعالمّإلىّشمالّمتقدمّوجنوبّانتي
ّمتخمف.

ّ:المطموب
ّ:تبي نّفيوكتبّمقاالّجغرافياّاواعتماداّعمىّماّدرست،ّّ،العبارةانطالقاّمنّّّّّّ     
ّ.تخمفّدولّالجنوبالشمالّّوتقدمّدولّعواملّّ-1
 .ّّفيّدولّالجنوبّقتصاديةاالمظاىرّالتخم فّّ-2

                              

 

 
 

 

 

 

 انتهى الموضوع األول
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 5من  3صفحة 

 الثانيالموضوع 
 (5من  5 ةالصفحلى إ 5من  3الصفحة من )  صفحات 33عمى  لثانياالموضوع يحتوي 

 

 :التاريخ
 نقاط( 00): الجزء األول

مندوبياّعنّّأعمنلممشكمةّالجزائريةّّوشريف ّ ّسممي ّ ّل ّ لىّحإلموصولّّجبهة التحريرّيفيّنطاقّسعّ...»
فيفري14ّّيومّّيقّوالتنفيذّفيّالقاىرةـنةّالتنسـواجتمعتّلجّقالل.االستدائماّعمىّأساسّّتفاوضـمـلاستعدادىاّ

ّ ّالحالة ّّبالجزائر،لدراسة ّفي ّالتحرير ّجبية ّّ،الخارجونشاط ّبعد ّسيدي يوسف حادث ساقيةوخاصة
 .ّ«...يعضالف

 .343ص ،ئرثورات الجزا ،يحي بوعزيز المرجع:                                                                 
 ص.النّ فيّّخطّماّتحتواشرحّ -1
 خدة.يوسف بن بن  – فيدال كسترو –بيل كمينتون ّ:التاليةفّبالشخصياتّعر ّ  -2
ّوارسو:لىّحمفّإاآلخرّلىّالحمفّاألطمسيّوبعضياّإليكّمجموعةّمنّالدولّاألوروبيةّينتميّبعضياّإ -3

 .(اليونان –اسبانيا  – المجر –بولونيا  –رومانيا  –بمجيكا )
ّ

ّحمفّوارسو.ّأوّالحمفّاألطمسيّإلىاالنتماءّحسبّّفّىذهّالدولصن ّ  -ّأ
 ّروباّالمرفقة.أّوعمىّخريطةّّىذهّالدولّعي  نّ-ب

ّ
 نقاط( 04) الثاني:الجزء 
الصراعّبينّالمعسكرينّبعدّنيايةّالحربّالعالميةّالثانيةّبسببّتصادمّالمصالحّوزوالّالخطرّاشتدّّ
ّالثالث.لىّالعالمّإثرهّأبلّامتدّّ،المعسكرينعمىّدولّثارّىذاّالصراعّآتقتصرّّولمّ،المشترك
ّ

ّ:ّالمطموب
ّفيو:ّتبي نكتبّمقاالّتاريخياّاماّدرست،ّّعمى،ّواعتماداّانطالقاّمنّالفقرةّّّّّ
ّالمعسكرين.وسائلّالصراعّبينّّ -1
ّالثالث.العالمّدولّعمىّليذاّالصراعّعكاساتّالسمبيةّنالاّ–2ّّّّ

ّ
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 5من  4صفحة 

 :الجغرافيا
 نقاط( 00) :الجزء األول

مّوالرفاهّاالقتصاديّعمىّمحركّجديدّلمتقدّ ّ-ّالعولمةّ-النظامّالعالميّالجديدّّ"ّّ...ّاعتبرتّالدولّالكبرىّأنّ 
ّأنّ  ّالسائد ّاالعتقاد ّوكان ّالعالمي، ّالمستوى ّبإمكان ّاعتمدتّّالبمدان الفقيرةو ّما ّإذا ّاالقتصادي ّالنمو ّفي ّتشرع أن

ّفيّالتسيير ّالكبرىّوتحريرّّأساليبّالتحكم ّّواألسواقالقائمةّعمىّاستقرارّالمؤسساتّاالقتصادية ّّالخوصصةتباعّاّ ،
ّ.ّ"..وبالتاليّالخروجّمنّدائرةّالفقر
 .154ص  ،لسنة الثالثة ثانويا ،مادة الجغرافيالالكتاب المدرسي  المرجع:                                                   

 ّّ  :المطموب
 .فيّالن صّاشرحّالمصطمحاتّالتيّتحتياّخط -1

 ّ.2011العالمّسنةّّيمث لّنصيبّالفردّمنّالد خلّالقوميّلبعضّدولليكّجدوالّإ -2
 الوحدة: الدوالرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 مدغشقر اليمن الصين مصر كندا أستراليا الدول
34431ّ35166ّ5269ّ7476ّ2213ّ824ّ القيمة

 .132ص  ،نمائياألمم المتحدة ال ، عن برنامج 2011تقرير التنمية البشرية المرجع:               
 

ّمث لّمعطياتّالجدولّبواسطةّأعمدةّبيانيةّبمقياس: -أ
ّ.دوالر 5333 ← سم   1                  
 عمود.  ←سم  1                  

ّ.عم قّعمىّالرسمّ-ب
ّ

  نقاط( 34) :الثانيالجزء 

اكتسىّأىميةّكبرىّّ،ذاءّاألساسيّلإلنسانكونوّالغّوّ،القمحّمنّأىمّالمحاصيلّالزراعيةّإنتاجاّفيّالعالم
ّكماّأصبحّمنّأثقلّالممفاتّفيّالعالقاتّالدولية.ّّالتجارية،فيّالمبادالتّ

ّ

ّ:المطموب
ّفيو:ّّتبي ناكتبّمقاالّجغرافياّّ،ماّدرستّواعتماداّعمىّ،منّالفقرةّاانطالقّّّّّ

 .العواملّالمتحكمةّفيّتجارةّالقمح -1

 القمح.رّالدولّالمتقدمةّلتجارةّاالنعكاساتّالمترتبةّعنّاحتكا -2

 

 
ّ
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 5من  5صفحة 

ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
 الثانيانتهى الموضوع 
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