اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة7102 :

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :لغات أجنبية
اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:

املدة 10 :سا و 01د

الموضوع األول

التاريــخ:
الجزء األول 10( :نقاط)

 " )0تميزت المراحل األولى من الحرب الباردة بوجود مناخ عالمي يمتلئ بكل أساليب الصراع العقائدي
والتوتر السياسي والتهديد الديبلوماسي ...والضغوطات االقتصادية وتصاعد أخطار سباق التسلح...

وتفجر العديد من الحروب المحلية ...في مناطق عديدة من العالم مثل كوريا وفيتنام ...وهي الحروب
التي وقعت – بفعل إدراك الكتلتين لمخاطر الحرب النووية العالمية – دون تصاعدها إلى مستوى

الحروب العامة".

المرجع :الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي تاريخ ص .06

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.
 )7أكمل الجدول التالي:

الحدث

التاريخ

 10أكتوبر 0442

..................................
 12ماي 0494

...................................
سلم الشجعان

...................................

الجزء الثاني 14( :نقاط)
" أدركت الثورة الجزائرية أن الوعي بالذات والوعي بالوطن هو الضمان الوحيد الستم اررية الثورة وتحقيق

النصر فاستثمرت القناعات التي كرستها الحركة الوطنية ،وأخطاء اإلدارة االستعمارية ،فعملت في اتجاه بلورة
الوعي السياسي بداية من بيان نوفمبر" .... 4591

المطلوب :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 )0دور التعبئة الجماهيرية في دعم الثورة التحريرية.
 )7انعكاسات ذلك على االستعمار الفرنسي.

صفحة  0من 4

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :لغات أجنبية  /بكالوراي 7102

الجغرافيــا:
الجزء األول 10( :نقاط)

 " )0وكان االعتقاد السائد أنه بإمكان البلدان الفقيرة أن تشرع في النمو االقتصادي إذا ما اعتمدت
أساليب التحكم في التسيير القائمة على استقرار المؤسسات االقتصادية الكبرى وتحرير األسواق

واتباع الخصخصة ،ويؤدي ذلك النمو بدوره إلى التحسن الواسع في مجال الصحة والتعليم والتغذية
والسكن واالستفادة من الهياكل القاعدية".

المرجع :الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي جغرافيا ص .094

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.

 )7إليك جدوال يمثل الدول الرئيسية المستهلكة للبترول في العالم سنة .3142
(الوحدة :مليون برميل يوميا).

الدول
كمية
االستهل ك
المطلوب :علق على الجدول.

الو.م.أ

الصيـن

اليابـان

الهنـد

روسيـا

06

01

14

0.0

0.0

المصدر :إحصائيات " بريتش بتروليوم " جوان .7104

الجزء الثاني 14( :نقاط)

فضاء قويا للنمو وقطبا اقتصاديا عالميا ،تم فيها تنظيم
أصبحت منطقة شرق وجنوب شرق آسيا
ً
الشبكات الكبرى للمبادالت على المستوى العالمي.
المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 )0استراتيجية دول المنطقة في التنمية االقتصادية.

 )7انعكاسات النمو االقتصادي لدول المنطقة على االقتصاد العالمي.

انتهى الموضوع األول

صفحة  7من 4

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :لغات أجنبية  /بكالوراي 7102

الموضوع الثاني
التاريـخ:
الجزء األول 60( :نقاط).
 ..." )1وقد أكد المجلس الوطني للثورة الجزائرية من جديد مواقف الثورة الجزائرية في ميدان المغرب
العربي والميدان العربي اإلفريقي وفي النطاق اإلفريقي اآلسيوي وهي مواقف تندرج في حركات التحرير
التي تقودها الشعوب للتخلص من االستعمار المباشر ومخلفاته المتمثلة في االستعمار الحديث. "...

المصدر :بيان المجلس الوطني للثورة بعد اجتماعه في طرابلس .1901/8/72 - 9

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.

 )7عرف بالشخصيات التالية – :مصطفى بن بولعيد

– منداس فرانس

– هوشي منه.

الجزء الثاني 60( :نقاط).
ساهمت سياسة "غورباتشوف" في بلورة كل أشكال التعاون وفق المنظور األمريكي حيث تم تفكيك الدولة

السوفيتية وتدميرها ،كما تم إحالل توازن المصالح محل توازن القوى مما نجم عنه تخلي الدولة السوفيتية عن
دورها في العالقات الدولية وتدعيمها ألصدقائها في أوروبا الشرقية فزالت الثنائية القطبية وظهرت األحادية
القطبية لصالح الواليات المتحدة األمريكية.

المطلوب :انطالقا من الفقرة واِعتمادًا على ما درست ،اكتب مقــاال ً تـاريخيــًا تبين فيه:
 )1أسباب التحول من الثنائية إلى األحادية القطبية.
 )7انعكاسات هذا التحول على العالقات الدولية.

صفحة  0من 4

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :لغات أجنبية  /بكالوراي 7102

الجغرافيا:
الجزء األول 60( :نقاط)
 " )1إن التطور االقتصادي آلسيا الشرقية والجنوبية الشرقية ...يثير كثي ار من االهتمام منذ ثالثة عقود.
تشكل تلك البلدان المطلة على المحيط الهادي فضاء اقتصاديا كبي ار في طور التوسع ...إلى جانب التنوع
الثقافي فإن المنطقة تشكل وحدة ذات حركية وتزايد اإلنتاج والمبادالت كمجال وفضاء متعدد األقطاب...

إن الوزن الديمغرافي واالهتمام الفعلي لدول المنطقة ووفرة اليد العاملة المؤهلة والبحث عن الربح

واالندماج

في االقتصاد الرأسمالي كلها مقومات ساهمت في إبراز المنطقة كقطب اقتصادي أساسي في

العالم في مطلع القرن الـ ـ."... 12

المرجع :الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي الجغرافيا ص .20

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.

 )7إليك جدوال يمثل القوى التجارية الرئيسية في العالم سنة .1222
(الوحدة :مليار دوالر).

القوى التجارية

قيمة الصاد ارت

النسبة العالمية %

قيمة الواردات

النسبة العالمية %

الو.م.األمريكية

0726

16.4

0406

07.6

االتحاد األوربي

0042

04.04

0002

09.40

اليـابــان

221

19.0

040

14.9

المرجع :منظمة التجارة العالمية (تقرير حول التجارة العالمية .)7611

المطلوب :مثل نسب الصادرات والواردات بأعمدة بيانية (في مجال واحد).
مقياس الرسم 1 :سم = 1 / % 60سم = عمود.
الجزء الثاني 60( :نقاط)

أصبحت السوق المالية بفضل منظومة االتصاالت بين مختلف البورصات ذات صبغة عالمية غير

أن هناك اختالف في تحديد العوامل المتحكمة في حركة رؤوس األموال وتمركزها ،فمنهم من يرى أن منطق

الربح والمضاربة هو المتحكم ،بينما يرى آخرون أن سياسة الدول الغنية هي العامل الحاسم في ذلك.

المطلوب :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 )1واقع حركة رؤوس األموال في العالم.
 )7دورها في المبادالت االقتصادية العالمية.

انتهى الموضوع الثاني

صفحة  4من 4

